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 פון אפשלוס בײם מיר שטייען וױדער
 האלמ 1954 יאר דאס אײגהיימ. צײם א

פאר־ פון תהום איז פארשװינדען בײם
 שוין קלאפם יאר נײ א און גאנגענהײט

̂אץ. זיין םארנעמען צד גרײם ם־־ר• איז פי
 צוױיטעז דעם איינער פענשען שיקען צײם- דער אין י ראל5£&ל ולי

 אין מיר אויך יאר. נייעם צום גליק־װאונשען ־און צאגדיטדב&ן
 דורך שיקען און מנהג דעם נאך קוםעז באח־עגונג ארבצםער דער
 וואונשען בעסםע די צייםונג אונזער פון אױסגאבע' נײ־יאר דער

 דעו צו און איבעראל ארבעםער די צו םיםגלידער, אונזערע צו
 װינשען. םיר .1955 יאר אנקיםענדיגען דעם פאר בכלל םענשהײס

 וױכםיג איז װאס אלץ געװיגען יאר קוםענדיגעז אין זא־־עז זיי אז
 און אלעפען פאר גוס זיינעז װאס זאכען. ־ויכםיגםםע די און זײ פאר
 אײםגעדריקמ קצנעז זיך. גו־יטיגם מעגשהײם גאנצע די װעלכע אין

שפע. און שלום פרײהיים. :װערסער דריי אין ױערען
 1װי" שפע. און פרײהײם שלום. כעגשהײם דער וױנשעז פיר

 מענשהײם. צופרידעגע און גליקלצכע קײן זײז נישם קצז זײ אז
 פעיט דרײ די םון איינע ריען צוזאמעז■ נריםיג דינען דרײ ארע און

אנהאלםען. נים צוױי אנדערע די קענעז
שלעמר קײז זײן נים קען עט  װאו פרייהײם. אן יעבעז פע:

 און שלום קיץ נישםא איז אוגםערדריקם. ױערעז פענשען םייל א
 גײסם מצנשלצכער דער אלעפען. פאר שפע קית זײז נים קעז צס

 אוגםערדריקונג אץ באהערשינג געגען אינטםיגקםיװ רערואלםירט
 שםענ־ א אן גײם געזזיים. צ־ אפעז נים. אדער באדראוססזיניג אה

 ברעכט װאס באהערשםע. אדן הערשער צװישען געראנגעי■ דיגער'
 עס װאו און שפעםער, אדער פריער שיאכטצז אפענע איז אױפ
 פאר־ קריג שפע. קייז זייז גים קעז םלחפה שסענדיגע א אן גײס

 פא־ די פארגיכםעם צפ שאפט. פענש דער ודאס אי־ץ צצרם
 די און געשאפען האס פראצע מעגש״עכע ־ואם איצר־ר״ טעריעלצ
 עט פארייארען. און פארנאכי־עטיגם װערען דעראבערינגעז גײססיגע

 איז יארעזי קוםענדיגצ די פאר בליסצן די ײגענט. די אויס ראס
חורבן. אדן ש:אה זייס
 הונגער און גוים שפע. אן 'עבען כעבש־־עד זיין נים קען צפ *

 איז עם װעז אופגלייכהײם. םײנט 1פאגגצ־ פארברעכען. געביירעז
 צוױיםער דער און פער אײ:ער האמ א״עפעז■ פאר גצנרג נישט

 םאר־ איז דעגראדאציע שנאד״ אץ קנאה ארױס ר־פס דאס גארנים.
 געריכםעז■ קרימינאי באגליים־דערשײגונגען. איערליי פיט ברעכעז
 נא־ פאריענגערם און אויך ברעגגם 1כאנגעי ת־־ײת. איץ טורםעם

 ױידערשםאנד. ב-יםיכען א־ן ?אלאניאליזם אונמערדײעגג. ציאנאלע
 קאנ־ אינםערנאציאנאלע פץ פ־טער די אפם א־יך איז פאגגעל

פלהמה. צ־ פירען -אט פליקסעז

•  * #

 שיקען מיר װאם װאונש■ דער אט אז נאםירלעך, װייסען, מיר
 ניט קען מענשהײט, גאנצער דער אץ מיםגלידער אונזערע דא

 פאו״ מענשהײט די נאך איז טיף צו נאכט. איבער װערען מקױם
 זי אז קאמפען. בלוטיגע אין און שקלאפערײ אין נויט. אין זוגקען

 אץ אלעמען דעם פון באפרײען מאל אײן מיט קענען זיך זאל
 פץ גאולה די ארדענונג. אידעאלע מענשלעכע. מער א אײנשטעלען

 קומען מוזען װעט זי אמאל. מיט קומען :יט קען מענשהײט דער
 ביסעל א ראל יעדעס יאר, נאך יאר טראט, בײ טראט ביםלעכװײז,

 דעם שױן אז דערװארטען, נישט דעריבער קענען מיר בעסער.
 אל< פון באפרײען זיך מענשהײט די זאל ,1955 יאר, קומענדיגען

 בעסטע דאס גךעדן. א אין ערד די פארװאנדלען און איבלען אירע
 זײן זאל יאר קומענדיגער דער אז איז, דערװארטען קענעז מיר װאס

 פר־יהײט. מער זײן זאל עס אז יאר, פארגאגגענער דער װי בעסער
יאר. לעצטעס װי בלום־פארגיסונג װײניגער און װאוילשםאנד מער

 װערען ברכות גענע. ניט איז אלײן װינשען אז וױיסןן. מיר
 זיך מוזען צזענשען נםים. דורך אדער װערטער דורך מקוים :יט

 װילען זײ ױאס פארבעפערונגען, פאר,די ארבעםען און אנשטרעגגען
 יאר קומענדיגער דער אז דעריבער, װינשען מיר װען דערגרײכען.

 װארפען מיר דארפען יאר, פארגײענדיגען דעם פץ בעסער זייץ זאל
 מיר װעלכע פון צרית און איבלען די זען און צוריק בליק א

 אויסזיכטען די אויםפארשען אויך און לעצטענס געליטען האבען
 פאר־ צי זײ טאן קען מען ױאס א־ן צוקונפט נאענםער דער פאר

בעסערען•
 בעםער גע־וען יאר לעצטע דאט איז בכלל װעלט דער אין

 עכ הינזיכטען. אלע אין כמעט פארגײער זייז װי מעגשען די פאר
 קארעא אין .1953 אין װי .בלום־פארגיסונג װײניגער געװען א-ז

 האט א־נדא־כינע אין װאפען־שםילשטאנד. דער אנגעהאלםען האם
 בלוטיגע די אפגעשטעלט. װיעםנאם אין קריג אקטיװער דער זיך

 פאראיבער שנעל זײנען מזרח גאעגטען אין און אפריקע אין קאמפען
 קא־ אנצאל אן קרבנות. צאל קלײנער פארהעלטניםמעסיג א מיט

 זעלבםט־ רער ביטעל א דערשייאגען זיך האבען פעלקער לאניאלע
 פעלקער די פון לאגע די זיך האמ עקאנאמיש אויך שטענדיגקײט.
 פעי־קער מערב־אײראפעאישע די פון עקאנאמיעם די פארבעסערס.

 זײער איבערגעשםיגען אדער דערגרײכם און געקוםעז זיך צו זײנעז
 אינ־ ,צא־ א פ־ן לאגע עקאנאםישע די צושםאנד. פאר־םלחםה

 געװארען פארבעסערם איז לענדער צוריקגעשטאנענע דוסםריעל
 .ײנײטעד די פץ הי־*ף פינאנציעלער אץ םעכנישער דער םים

שםאטען. פאראײניגםע די און ױישאנם׳■
 בא־ אײד לענדער פייע אין ייאגע די זיך האם פאליםיש

 זיך האם דאט יאר. לעצםען דעם דורך פארבעסערם דײםענזײג
 לענדער. באהערשםע קאמוניסםיש די אין באםערקם הויפםזעכלעך

 נאכצ^אזעז ביסע" א געו^רען געצװאוגגען זיינען דיקםאםארס די
 —באפע דער פון יאך שװערען דעם פארגרינגערען און לייצעס די

 האבען כינע■ חיץ א לעגדער■ די אס פון פערסםע די אין קערוטט
 די כצריג װאס אויםצוברײםערען געיעג דעם פארקלענערט זײ

 צ־ זוכעז אץ מי־חפר״ פאר נויםיג איז װאס אינדיטםריע. שװערע
 גע־ ציװילען פארן ארםיקלעז פון פראדוקציע די פארגרעפערען

 לעצ־ ביז האס װאס פארהאנג. איתערנעם דעם אין אויך ברויך.
 י־ענדער קאמוניסםעךבאהערשםע די פארשםעיים גאנצעז אין טענס

 •f>s דורכן זיך האבען מענשהיים. פרייער דער פון בליקען די פרן
 צוגעי׳אזט שוין װערעז עפ שפאריגעס. אײניגע געעפענם יאר םען

 לארעס־ צײסונגס אוין־ זײ צװישען אויסיאנד. פון רייזענדע פאנכע
 פארגאנגענעם דעם פון געוױנסען פאליםישע די צו פאנדענםען.

 פץ ארינטערפא־־ גר״סען דעם צורעכענען אױך פען דאי־ף יאר
 דעפאקראטישע די אין איינפלום אװ פרעסםיזש קאםוניםסישען

 אין א־ז װאלען פא־־יםישע אין באװיזען זיך האט דאס װי יענדער.
 לענדער די אין פארטייען זייערע װאס םםרייקס. פון דירכפאל

צװעקעז. פאליםישע פאר געריפען האבען
 ױייט איץ :אך איז יאגע די אז זאגען, צ־ איבעריג איז <ם

 זיבער. עט איז פארבעםער־נג א אבער צופרידעגשםעלענדיג. פון
 ד־רך וזײפטזאכלעך געװארען דערגרײכט איז פארבעסערונג די און

 צקאנא־ זייער ד־רך ־יענדער. דעמאקראםישע די פון קאאפעראציע
 צוױ־ פראפאגאנדע געדולדיגער און הי־יף פיגאנציעלער און מישער

 מעש״ם. אין ײארט ד־רך לענדער מאפוניסטיש־באהערשטע די שען
 דעי־ייארטען רעז רעג ודערען. פארגעזעצם זאל םעסיגקײם די א־יב

יאר• קלפעגד״געז דעם פארשריט ײייםערדיגעז
דאס איז שםאסעז פארא׳ײױגטע די אין א־נז בײ דא

------ /1L. L.j.־י• -----------------------------

ײם ג ב אנ דג ע ב  אי
 'אר איץ פון

ױימען צום צו

פא

 זייער געױען 1954 איז עקאנאמיש פארשײדען. געװען יאר גאנגענע
 באנקירען פאבריקאנטען, גרויסע די פאר רײכע, גאר די פאר ג־ט
 פארנ־ער ארבעםער׳ די פאר ג־ט איבעריג ניט אץ טראםטס, און
 אץ אינדוסטריאליסטען ר־יכע גאר די מענשען. מיםעל־קלאס און

 פראפיטען זעלביגע די דורכשניט אין געמאכט האבען טראסטס
 זײ װעלען שטײערעז קלענערע די מיט און פריער יאר א װי

 וױיניגער פארדינם האבען אונטערנעמער קלענערע מער. אפשפארען
 זיינען סלחרים און פאבריקאנטען קלײגע גאר און מיטעלע די און

 פץ געװארען פארשלונגען זײנען םײל א און געװארען דערדריקט
 דאט האבען פאררער א־ן ארבעמער די קאנקורענטען. גרויםע די

 צאי די יאר. לעצטעז פון הכנסה קלענערע פיל א געהאט יאר
 זײנען, אויםזיכטען די און געשטיגען שטארק איז ארבעטםלאזע

 צױײטער דער אין םפעציעל שטײגען. װײטער נאך װעלען ױי אז
 אינדוסטריאליסטען די װי נאכדעם יאר, קומענדיגען פון העלפם
 סטרײקכ, פאר רעזערװ־סחורה גענוג מיט אנגרײטען זיך װעלען

 אינד־סטריע שװערער דער אין פראװאצירען צו פלאנעווען זײ װאס
זוםער. קומענדיגען

 מיט־ א־נזערע עקאנאמיש געליטען האבען שױערםםען צום
 דרעסמאכער קלאוקמאכער, די אינטערנעשאגעל, דער פון גלידער

 טרײדם. פרויען־קלײדער אנדערע צאל א איז ארבעטער די און
 לוי פארדינסםען. קלענערע אץ ארבעם וױיניגער געװען איז עפ

 די פון נאר ניט געליטען ארבעטער אונזערע האבען אלעמאל,
 זײער אין באדינגונגען ספעציפישע די פון שםאמען װאס איבלען,

 אינ־ האייב־לוקס־ס א װי װאם דערפון, אויך נאר אינדוסטריע,
 רוען צײםען, שװערע פץ באװירקט ערשטע די זי װןירם דוסםריע

 דער פץ פארדינסםען קלענערע ציליב קלענער װערט אומזאץ דער
באשעפםיגונג. האבעז מיט :יט־זיכערקײט די און באפעלקערונג

 זיך האם ארבעטער די צו רעגירונג דער פון באציאונג די
 די פ־ן קײנע פארערגערם. שםארק יאר פארגאנגענעם דעם דורך

 אדמיני־ רעפובליקאנישע די האט פארלײכטערונגען םאשפראכענע
 גע־ רעפרעםיווע נייע קײן כאםש אין דורכגעפירט. <ים סטראציע

 האבען יאר, דאס גע־וארען אנגענורען ניט קאנגדעס אין זײנען זעצען
 דראקאנישע שרוערע אנגעגומען רעגירונגען כםעיט ,צאי א אבער

 האט באארד לעיבאר פעדעראלע די און ױניאנס געגען געזעצען
 מיליאנען צאל■ גרויםע א ײריסדיקציע איר פון ארויסגעװארפען

 ארונטער זאלען זײ כדי אונטערנעמונגצן׳ געװיםע אין ארבעםער
 זייערע אץ םםעיםס. באזינדערע די פרן געזעצען די אונםער פא־״ען

װערען. פארניכםעם זאייען ױניאנם
 דעם אין יאר דאס געװען יא זיינען ליכט פשקען םאר א

 א־ן ארבעטער די אײנגעװיקעלט האם װאם חישך, פאליםישען
 ריטײערמענט דער געװארען געהעכערם איז עס מאטען. ארעמע

 אנגעשםעלםע, אץ ארבעםער נײע מיליאז צען ארים און בענעפים
 זיינען עלםער־פענסיע- פון אײסגעשלאסען געװען פריער זײנען װאם

 אט” אויך, איז דערגרייכינג וױכםיגע א געװארען. אריינגענומען
 פאד־ רעפובליקאנער די האבען נאוועמבער אין װאלען די אין

 מייוכל־ די א־ן קאנגרעס פון הייזער ביידע אין מערהיים די לארען
 גע־ העכסטען פון באשל־ס דער אױך סטעיםס. צאל א אין מאבם
 פארבאטען איז ש־״צז די אין דיסקרימינאציצ ראטען אז ריכם,

 באדײםינג. היפםארישער פץ איז קאנסטיםיציצ. דער פץ
• • •

 פארגאנגענעם ד<ם אין י*אגצ די געװען איז פלצור. דאס. אם
 א־:ז פין אפ הצנגצז יאר קוכיצנדיגצן פארן אריסזיכםצז די יאר.

 פאראן זײנצן עס פצםיגקײםען. אץ פירונגצז אונזערצ פון אליק.
 די יױ מצנשהײט דצר פאר יאר בצםצר א פאר גויםיגקײםען אלצ

 צ־ רי די נצמצן זיך ײצלצן מיר נאר אויב יאו־צז■ ביז־איצםיגצ
 נ־יםיג. ױין װעט צס אויב דצם פאר לצמפצן אץ דצרפאר ארבצםען

 פאר ארדצנינג. בצסצרצר א פאר קצמפצן צד גריים זיץ מוזצז מיר
ען אל< מים װעלם- בעסערצר א םי  געביטען: א״צ אויף און מי

 מיר א־ן טריט. נאך םריט פארבצסצרונגצן. פאר כסדר קצמפצן
 פר־־רריט הױפט־ציל: דצם אויף אויג אונזער האלטצן כסדר מוזען

מענשהיימ גאנצסר דער פאר שפע און פרידען

______________________4 1955 יאנו^־,

ע מ ו ן ג ע ט ב ד ״ ױ  ג*כצן אץ זאלען מיר אז אויםזיכםען די א
^.ה.ץיייי.  טר־יד פאראײניגטצ אײז האבצז ורידצר ״

 זײנען לאנד. אין דא באװעגוגג ײניאן 1־ *״י J 1י*6־
ס די א'* נ א י נ  רואט רצזאלוציצ■ די גוטע. זייער איצט ױ

 א־ו ״קאנגרצס דצס פון קאנװענשאן די
 אנגצ״רצן האט אנדזשצלצפ לאס אין ארגאניזיישאנס׳׳ אינדאםםריצל

םיני דזשארדזש פרצזידצנט פון באגריסונג די אץ חודש לצצםען

 קאנװענשאן דער צ• לײבאר אד פעדעריישאן אדעריקצז דער פ־ן
 הויפמ־ די פון באגצר דצר איז צס א״פריכםיג װי באװיזצן האבצן
 רים דעם פארהײלען צ־ פעדעראציעס צענטראלע בײדצ פ־ן פירער

 באװע־ ױניאן טרײד אמעריקאנצר די פאנאנדערגעטיילם האט ״אס
צ־ריק. יאר צװאנציג קנאפצ נייט :יגג

 אפיציצל האט מ'ני פרצזידע:ט וואס אלײן דאס שױן
 געביטענע די געוױזצן האט קאנװענשאן א. אי. סי. די באגריסט
 מאל ערשטען צום ארגאניזאציעכ. ציױי די צױישען באציאונג

 באװעגונג, ױניאן טרייד אמצריקאנער פ־״דצר גצשיכטצ דצר אין
 באגריסם פעדעראציע ױגיאן גרצסטער דער פון הויפט דצר װאס

 איז װאס ױניאז־קצרפערשאפט, א פון קאנװענשאן א פרײנדלעך
 יארצן־ האט זי װעלכער מיט און אפשפאלטונג אן דירך אנטשטאנצן

 מי־ איז באדיימענדיגער :אך קאנקורענץ־קאמף. א אנגעפירט יאנ;
 אויפ־ גלײב ״איך :באגריסונגם־טצלצגראמצ דער אין זאגען ני׳ס

 פאר־ (צו ציל״ דעם פאר אקצ־יע פאר רײף איז צײט די אז ריכטיג
ױניאנם). ביידע אי־ניגצן
 דצר בײ געװארען אנגענדמען איז װאס רעזאלוציע דער אין

 אן פירט וואם הױפט־פירערשאפט, די האט קאנװענשאן א. אי. פי•
 האנט, פרייצ א געקראגען פאראײניגונג- װעגען פארהאנדלונגען די

 אויך אז וױתט דאס חנאים. פאראויס־באשםימטצ פון גצצאמט ניט
 קאמפרא־ אויף אײנצוגיין גריים זײנצן א. אי. סי• פץ פייצר די

 פאר־ די מעגלעך ראכען צו אום נויםיג זײן װעלען װאם מיסעז
 די פון קײנער אז דערווארםען דעריבער מעג מצז אײניגינג.

 װאם אלץ טאז ײצט און שטצרונגצן פאראורזאכצן װעט צדדים
ווערען. דורכגצפירט דערפאלגר^ זאל פאראײניגונג די אז רעגלעך

 טרײד אלצ פאראײניגצן צו פארלאנג אייפריכטיגצר דצר
 ארגאני־ צצנטראלצר פאראייניגטער איץ אין יאנד אין י־ניאנס
 אין צנדצרונגצן אינדוםטריעלצ די פון רצזולטאם א איז זאציצ-

 פון יוניאנם, די פון אנםװיקלונג אינערלעכער דער פון אץ יא:ד
 פארשטארק־ דצם און רצאקציצ פאליטישצר רצר פון אץ זײט. אײן
 און אינדוםטריאליסםען די מצד יוניאנס די אײף אנגריף מצן

 די זיים. צוױיםצר דצר פון רצגיריגג׳ דער אין מצנשען זײערצ
 די ױגיאנט.צו די פרן צופאסונג די און ענדערונגעז אינדוסםריצלצ

 הויפם־אנגסערשײד דצם אפגעװישט פאקםיש האבען ענדערוגגען
 געשאפען האם און פעדצריישאן די פאנאנדערגעטיילם האט ־־אס
 פאך־ רײנע א מצר ניט שוין איז ל. אױ פ. א. די א. אי. םי. דעם

 מער נים באשםיים א. אי. סי. דצר װי פונקם ארגאניזאציצ, ײניאן
 איצם האבצז ביידע יוניאגם. אינדיםםריעלע פץ דירך אץ ד־רך

 באדינ־ די לוים ארגאניזאציצס איגדוסטריצלצ אץ פאד־ױניאנם
 די קאנםראלירם. די פץ יעדע ודאם אינדוסםריע דצר אין גוננגצז

 די צװישעז גצהערשם אסאל האט װאס ביםערקיים פצרזענלעכע
 וױכ־ די אױסגעװעפט. אויך שוין האט לאגצרען בײדע פון פילצר

 האבען איבערגצבליבצנע די א־ן מצר נישםא זײנען זײ פץ טיגסםצ
 צו װידער גרינגצר באד־־םצנדיג מאכם דאם אפגצקילם. שײן זיד

ארגאניזאציע. די פאראײניגען
r א n אר־ פח צוציאונגס־קראפם נאםירלצכצר דצר אבצר 

 זייער פארגרעםצרען צ־ כדי זיך פאראייניגען צ־ ײניאנס בעםער
 אוי־ דער ריכםונג זע־יביגצר דצר אין װירקם אנזצן, א־ן ראכט

 אויף ארבצטער־שונאים די פץ אנגריפצז די פון דרוק טצרלצכצר
 אלװעלםלע־ דער פארניכםצן. און אפצ־שייאכצז זײ ױניאנס איצ
 צו־ ױניאנם די ברצנגם זצלבסם־דצרהאלםונג פץ איגסטינקט כצר

 צמאמצנשמעלצוגג אין דערנעענםערונג זייער דילטירם אץ זארצז
 דצר פון גצװארצז אבגצנומצז זיינצז װאס גצזצצען. אנםי־י־ניאן די

 זינם יאר, פאר לעצםע די סםיים־רעגירדנגען און פצדצלאיצל
 דער מים גצװארצז פארביםצן איז -נױ־דיעל־פציר־דיעל״ יצל

 גום אויך איז םראםםצן די פאר גום איז צכ ״װאס אז פילאזאפיצ
 ענד־ און דערנעענםערונג דער פאר אױפגעםאז האם ־אנד״ פארן

 פאר־ דער װי פיל אזוי פונקם ױניאנס די פץ פאראײניגונג לעכצר
 פארשםארקעז צו כדי זיך פאראייניגען צ־ ארבצםצר די פץ יאנג
 און ארבצםסגעבצר די מים באציאונגען זייצרצ איז ראכט זייצר

רצגירונג. דצי־ ריט
 אױפן שםיים באװצגינג ײנ־אז םרייד ארצריהאנצר די יא.

 פצדערײשאן דצר פץ פאראייניגונג די צפאכצ• נייצל א פ־ן שד־צל
 שפלי־ אנדערע די אדיך אז װירקען זיכער װעם א. א'. סי. דעט אץ

 םוף כל םוף זיך זאלען באװעגרנג ױניאז םרײד דצר פץ טציצן
 באגריםען נליר פעדעראציע. פאראייניגםער דצר אין אײנשליםצן

 װיכםיגצר אופגעהויצרצר דצר פיט ארבצמצר די און ירניאנפ די
גצשצעגיש.

3 זײט <{--------------------------------------------
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 דאגען ודעם דאם ודאס דדירקונג .די — אױפגעשפאכען. מעקארמי־כלאסער דעד
 ארכײרעאקגיאנערען פון פארםײ דרינזזן א — לעכען. פאריפייסעז אײסן

 אמאליגער זײן װעגען אײסדערןונג :זשײרםשיל׳ס — ראדיקאלען. פץ אכשפאם
װערך. א סים פאלעראנץ — נאציס. די באױאפעכעז צר גרײםדץימ

 סענאםאר פון פארדאמלנג *
אג־ איז װאס מעקארםי.

 מים געװארען גענומען
 מערהײם ׳־יזיגע אזא

קא־ זײנע פלן שטימעז
 געװירקם האש לעגען.

 נא- א םיז שםאד דער װי
 עם בלאםער. אנגעריםענעם אן אױף דעל
 קעד־ פאליטישען פון ארײסגעשםױסלז האס
 גע־ און מאםעריע אלז שםוץ ביסעל א פער

 אגגע־ די ארױםצולאזען עםענומ אז מאכס
 הויט׳ אוגםערן פון גאזעז פײלע זאמעלםע

 געמאכם מענשען אורדערפארענע האם וואס
 אנװאיקם. םאלידער א איז דאי־ט אז גלײבען

 װאס דעמאגאג׳ פעאיגסםער דער מעקארסי.
 אדעריקאנער דער אין אליםגעקלמןין יועז איז

 אלן פארשפרעכע,־ ,דער : ארענע פאליםישעי־
 רעאקציא- לקסםרעם דעם םלן ודארםזאגער

 פאנען דער און קאנגרעש איז םליגעל נערען
 לאנד, אין כוחות םינצםערע אלע םון םרעגער

 גע־ פאליטישענם. העכסםע די זעמצז מים
 םון פרעזידענט דעד אפילל אדן זעצגעמר

 מורא זיך האבען שםאםצז פאראײניגםע די
 קאלע־ זײנע פון איז אייגצו־ייםען. געהאט

 וואם אײנער װי געװארעז געשטעמפעלם גען
 אויםן שאנד און אלמ׳כב־ד געבראכם *האם

 געשםעי־ט אלן צלריקגעהאלטעז און סענאם
 באלײדי־ באשימפען. דורך םעםיגקײט. זייז
 םיייכט׳׳. זײער טאן פאר קאלעגעז זײנע גען

 דעם פלן רעפלטאציע אזא מיט פאליםישען א
 קען שםאםעז פאראײניגטע די פון סענאט

 וועלכע שפ־לען צ־ דערװארטען ניט שײן
 דאס. לעבען. עפענטלעכען אין ראייע איז עס

 מעקארטי אפילו שוין באגלײפם עס שײנט
 חוזק-שמײ־ חוצפה׳דיגער זייז טראץ אלײן.

 די פון צײט גא:צע די פנים אויפן כעל
 פאר־ זײז איבער סענאט אין פארהאנדלונגען

 פאר־ ןיין נאד ער האט רעזאל־ציע. דאמלנגש
 בא־ צ־ געוואגט ניט אפילו שלין אורםײללנג

 געװיסע פון פא־הער דעש אץ זיך םײליגען
 אץ קאמיטע. פאב אײגענע זײן פאר תיעד

 אנ- געלעגענהײט די אײםגענלצם בלייז האם
 און אייזענהאוער. פרעזידענט אײף ציפאלען
 זײנע פלז מאנכע אפילל געמאכם דערמיט
איפ. פלן אפצלסרײסלען זיך פריײד

 ניט אבער נאך מײנט רפי*ה רעקארסי׳ס
 פון גע־יאיעז פם־ר שלין איז לא:ד דאס אז

 געזינדעי רעאקציאנערער עקםסרעם דער
 דער אין ־:1אײנפי גר־יסען איר פון אדער

 די פון ־עלפם א "אט פאקט דער רעגיר־נג.
 אנ־ ז־ינעז װאם סענאטארען. רעפובליקאנער

 22 — אפשטימ־נג דער בײ געלוען װעזענד
 םאד-יען געגעז געשםימם האבען .45 פ־ן

 די אויף אםאקעס זײנע םראץ מעקארםי׳ן.
 אז באװיתט, פארםײ זײער פון הױפם־פירעי־

 טערארי־ מעקארםי׳ם געגען :יס זײנעז זײ
זײן א־ן בירגער די באל־־דיגען און זירען

 פון רעכט ציװילע די פיס די מיט מרעטעז
 ניט שטיםט װאס מענשען ליבעראלעז יעדען

 און אולטרא-רעאקציאגערע׳ זײנע מים אײן
 צװי־ אפילו מײנונגען. פאשיםםישע פאקםיש

 װעלכע סענאםארען. דעמאקראטישע די שעז
 פארדא־ דער פאר געשטימט אלע האבעז

 היבשע פאראן אויד זיינען מונגם־רעזאלרציע,
 האבען זײ חדר. םעקאי־טי׳ם פת עםלעכע

 פארטיי- אויס אים. געגען געשםיהם בלויז
 דאם רעפובליקאנער. א איז ער וױיל פאליםיק

 רעאקציאנערען עקסטרעמע די אז מײנם,
 און סענאט אין מערהײט א אלץ נאך האבען

 איז מעז און קאנגרעס, אין אויך מעגלעה
פםור. נים זײ פון נאך

• * •

 פאר־ מעקארטי די איז אבעי דעם טראץ
 װעם װאם דערגרײכונג. װיכםיגע א דאמונג

 גע־ דער נוצען באדײםענדיגעז א ברעגגען
 דער װאס װיכטיגסטע. דאס און זעלשאפט.

 פארדאמען צו רעזאלוציע דעד ארום קאמף
 איז אויפגעםאז■ האם מעקארםי סענאםאר

 פא־ יעדען געצװאונגען האט עס װאם דאס
 נאר- אונטער קאליר. זימ וױיזען צו ליטישעז

 װי־ צו שווער זייער איז באדינגונגעז מאלע
 איבערצײ־ אמת׳ע די זײנען עס װאס סען

 טו־ פאליםישע אמעריקאנער די פון גונגעז
 האם םיסטעם, צוױי־פארטײ דער אונםער ער.

 רײע גאנצע א רײען אירע אין פארטײ יעדע
 עקםםרעם םון נאכםאלגער פאליםישע םון

 געראנגעל דער לינק. כמעט צו ביז רעכם
 ארויס־ זײ םון יעדעז האט םעקארםי׳ן ארום

 מען און עפענטלעכקײט דער אין געבראכט
שםייט. עס װאו ווער דערזען האם

 האט עס וואס דאס איז װיכטיגער גאד
 פון קװאלען באהאלםענע די אויפגעדעקט

 פאשיםםישע כמעט רעאקציאנערע. די װאנען
 און הילף פינאנציעלע קריגען פאליטישענם

 האש 1ספעציעי אנשפאר. געזעלשאפטלעכען
 באװעגונג דער דורך ארויםגעװיזען עם זיך
 אונםעישריפםען מיליאן צען זאמלען צ'

 טאד־ צו ניט סענאט צום פעטיציע א אױף
 אז באװיזען זיך האם עם מעקארםי׳ן. ען1'

 מערסטענם קומם שטיצע פינאנציעלע זײער
 םעקסעם פין אויל־מאגנאטען געװיסע פ־ן
 געזעלשאפטלעכע און פאליםישע זײער און

 גענעראלען אויסגעדינטע די זײנען באזע
 געדאנק fמיט מאכען שלום ניט קעגען װאם

 און הישענית, אפגעשלאגענע פארבלײבען צ־
 װי־ װאם קליקעם. קאטוילישע פינצטערע די

הערשאפט. קירכע א אײנגעשטעלט דא זען ״ען
 האט עס װאם דאס אויך איז װיכטיג

 רעפובליקא־ די צעםרײםעלט שטארקער נאך
 מער נאד צעשפאלטען זי און פארטײ נישע

 אפע־ מעקארטי די װאם שנאה די געװען. װי
 דער פון רײען די אין אנגעצונדען האם י־ע

 אײנ־ ניט זיך װעט פארםיי, רעפיבײיקאנער
צו־ אין שנאה׳ די אט גרינג. אזוי שםילען

 פארשײדענ־ מײגינגם פאליסישע די צו גאב
 פאליםיס איגםערנאציאנאלע אי; ריײםען

 פלי־ אײזענהאוער מעסיגערען דעם צװישען
 איזאלאציא־ דעם און פא־טײ דער פון געל

 צ' פליגעל רעאקציאנערען און ניסםישען
 וױים-פרעזי־ דער סײ .געהערם עס וועלכען

 םע־ דער פון פירער דער און ניקסאן דענט
 אינעד־ דעם װעם נאולאנד, מערהײט, נאם

 פארםײ־ די פון רײען די אין קאמף לעכען
 חשאב און מאכט פארשארפעך. נאד פירער

 װען ספעציעל קליקעס. די פץ אינםערעסעז
 האבען נים מער װעלען רעפובליקאנע־ די

 פון געלעגענהײטען די און פאםראנאזש דעם
 װעט קאגגרעם, אין מערהײם-פארטײ דער
 דערפון רעזולםאט דער איכעריגע. דאם םאז
 דעד פח אפשװאכונג פאטאלע א זיץ מוז

.1956 פון װאלען נאציאנאלע די פאר פארטײ
 דער פון צעפאלונג פון םימנים ערשטע די .

 בא־ שױן זיך האט פארםײ רעפובליקאנישע
 איינםלוסדײ־ רעפיכליקאנער גרופע א װיזען.

 ארגאניזירט אקלאהאמא אין פאליםישענם כע
 סטײט פארן פארטײ פאליםישע נייע א שוין

 פארםיי״. ״קאנסטיטוציאנעלע נאמען אונםערן
 פאי־םיי נײע די אט אז זײנען. באריכםען די

 אין גרופע דער מיט םאראײניגען זיך גײם
 װא־ הײ־יאריגע די אין האט װאס םעקסעס.

 פיר סםײט יענעם אין ארײסגעשםעלט לען
 נײ־געגרינ־ א פון צעטעל אויפן קאגדידאםען

 דער ;פארטיי״ .קאנםםיטוציאנעלע דעטע
 אק־ אין פארםײ נייער דער פון פראגראם
 פון דערקלערונג דער יויט איז לאהאמא,

 געגען אץ מעקארםי ״פאד טשעדמאן. איר
אײזענהאוער״.

 אין און טעקסעס אין גרופעם צװײ די אם
 שפי־ אנזיכםיגע די במיז ז־ינען אייקאהאמא

 קלייןעם ארכי־רעאקציאנערע די פון צען
 גע- רעבעלירם אפען האבען וואס לאנד אין
 פון פאליסיס ליבעראלע צו זײ פאר די. גען

 זײ צד אדמיניסטראציע. איחענהאוער דער
 װי גרופעס אזוינע צושםײן ספק אז װעלען

 פאר־ אפיציעלע האייב מעקארמיק׳ם קױרנעל
 פאר ״קאמיטע די ;״אמעריקע ״פאי טײ

 האייב די און גארוערנמענט״ קאגסםיםושאנעל
 אין אפערירען װאס קליקעס פאשיסטישע

 אט אז געהיים. האלב געגענטען געוױסע
 פארבינדונגען האבען געזינדעל גאנצע דאם

 װע־ םאראײניגט גיך קענען און זיך צוױשען
 באװי־ האט צוזאמעז אי־ויסטרעטען און רען
 װעלכע מיט גיכקײט אץ טיכםיגקײט די זען
 ארגאני- און צוזאמענגענומען זיך האבעז זײ

 מייייאן צען שאפען צו באװעגינג די זירט
 צום פעטיציע דער אויף אינטערשריפטען

רעקארטי. סענאטאר רײן־װאשען צו סענאט
 די און געשען באמת זאל דאס אויב

 רעפו־ דער פרן אפשפאלטען זיך 1זאי גרופע
 ,1956 פון װאלעז די פאר פארטיי בליקאנער

 פאר־ זיכער פארטײ קאנערי1רעפיבי די װעט
 עקס־ דער אז זיכער, אויך איז עם ירען.1י

 זיך װעט װאס פליגעל רעאקציאנערער טרעם
 ניט װעט רעפובליקאנעד די פון אפרײסען

 שוין איז אלײן דאס װאלען. די געװינען קענען
געװינם. א

 װיכטיגער נאך אלץ. ניט איז דאס אבער
נא־ ק־םענדיגע די אין רעזולטאסען די װי

 דא: ־•אס ״ירק־נג די א-ז װאלען ציאנאלע
 לעבען פאליםישען דעם א"ף האבען װעט

לאנד. פץ
 דױנדערט יאר דרײ־פערטעל איבער פאר

 פץ אנשםרענג״נגען געװאי־ען געמאכס זײנען
 צ־ ע־־ערענטעז ראדיקאלע אדער ליבעראלע

 פארט־י פאליטישע ד־יטע א ארגאניזירען
 רײ־ זײערע פארטרעטען זאי־ װאס לאנד אין

 מאי אלע זײנען און קאנגרעס אין נונגען
 ״םינ־ די דערמאנען צו געניג דורכגעפאל־לן.

 יארה־נ־ פריערדיגען פץ טעקסערמ״ געל
 ״פאי־כיער די ״פראגרעסיװע״. די און דערט

 סאציאליסטישע די אץ פארטײען לעיבאר״
 יא־ לעצטע די פאי־טײען ױניאן םרייד אדן

 געװאקכען אויפגעל־־מען. זײנען אלע זײ רען.
 זיך אדער סטאגנירט און צייט שטיקעל א

 מעגיעכ־ א זיך יױיזט א״צט אויפגעלייזט.
 דער פ־ן קימען דא 1זאי ישיעה די אז קײט

 רע־ עקסטרערע די ריכטינג. פארקערטער
 פץ אײכטײלען אלײן זיד זאלען אקציאנערען

 פאליטישע אײגעגע זײער שאפען און קהל
 מיט װעט ע ארגאניזאצ אזא ארגאניזאציע.

 פינצטער איז י־אס אי־ץ אײנזאפען צײט דער
 דער פון טיי געזעלשאפט. דער אין פויל און

 רעפוב־־י־ דער פץ סײ און דעמאקראטישעי־
 מער די איבערלאןען און פארטײ קאנישער

 װע־- עלעמענטען. בירגערלעכע ליבעראלע.
 פאר־ צ־ ז־ין געצי־אונגען אײד װעלען כע

 הא־ א זיץ דעניאיט װעט ע־ זיך. אײניגען
 אמע־ אין לעבען פאליטישע דאס אז פענוגג

 פאר- גלײך. לײטען מים ױערעז זאי ריקע
 אנ־ באשטיכיטע פאדםרעמען װעלען טייען

 ז-ן צ־ אגשטאט פריגציפען א־ן שויאונגען
 דזשאב־זוכע:־ פון אינפטר־מענט אן בלױז
 פרינציפענ־ הערשאפט-גלוסטיגע אץ דיגע
הײנט־צ״טאג. װי פאליטישענט לאזע

ו ו «
 אז אייפדעלינג. טשױרט־טיל׳פ װינסםאן

 זיך האבען :אציס די אײדע־ נאך .1945 אין
 אמעריקע געבעטען ער ־אט אונםערגעגעבען

 ד־יטשע פאיכאפמע די פארניכטען צי טינ
 צונוץ־קומען מעגלעד װעלען זײ װײל געװער

 צו ניט כדי דײטשען די באװאפעגען אױף
 ארײנצ־רײ- זיך באלשעװיקעס די דערלאזען

 ארויס־ האט א־יראפע. מערב אין טיפער סען
 א־ע אין אנטריסטינג פץ שטירעם א געדופען
 :אכלויפער זײערע אץ קאמוניסטען קרײזען.

 גע־ איז ־רטלאנד אז בארױיז א פאר עס נוצען
 דעראקרא־ די ניט געטרויט זי װאם רעכט.
 ליבערא- אץ כאציאליסטען :מלי־כות טישע

 פרעריער דער ־יאפ איבערראשט זייסען לען
כ"־ אין איז דעמאקראטישען פון

 בעסטיע- :אצ־ די געגען לארף פון טען
 א פאר ד״ באװאפענען צו געװען גרײט
 ־אנ־ ריוכה. פארבינדעטער א געגען קאמף

 ױי־ פאליטיקער דערפאדענע סערװאטײוע.
 ר־־א טשוירםשיל׳ס אז ־ױיכען. װאס דער.
 פרעמ- פ־ן פארכאפלנגען סאײעטישע די פאר

 פילען׳ בארעכטיגט. געװען איז לענדער דע
 געטארש ניט ס*ד אזא ־אט טשוירטשיל אז

אײםזאגען.
 בארעכטיגט• זיכער קריטיק די אט איז

 ציגעגעבען פאקטיש האט אי־יײן טשוירםשיל
 צי־ עס האט א־ן באוארישט זיך האט ער אז

.ערטעד־שװאכקײט צו געשריבען .  װאינ־ א .
 מענשען דע־פארענע װאפ אבער איז דער
 איבער- שטארק אזוי זײנען םיקי1פאי אין

יוער דען האט האנד^ינג. דער אט פץ ראשם

> 1955 ׳יאנױ<
 פארא״ניגינג די אז געג״״בט. טאקע איז עס
 מיטן לענדער רערב־אײראפעאישע די פץ

 דעם בשותפית פירעז צ־ פא״עטען־פארבאנד
 אנגריי־ נאצי־פא־טיסטײטע ד־ געגען קאמף

 עמי־ איז ו ליבע־שידיך א געלועז איז פער
 די אז גי־־בען. צ־ :אא"־ אז־' גע־יײן צער

 די א־ן ר־־בה־פ־רער דערב-א־־יאפעאישע
 א־ז c< '־עז ־אבעז דע־שעי־ עט־שע פא־

 אײ־ טרױעז געקענט אדער געטרײט =א:~.
 די דאך האבען זיכער ל צ־־ײטען דעם נער

 פטאלין־היט־ דעם פארגעפען :־ט רענשען
 װעג דעם געעפענט האט ״אפ אפדאי י־ער
 א־ן פ־ילען א־יף נאצי־אגגריף דעם פאר

 צו באלשעװיקעס ד־ פאר געראכט דעגלעך
 באלטישע די פ־יי־ען■ הא־־ב פארש־ינגען
 גע- זײ פינלאנד. שטיק א אין פראײינצען

 ארים מאנעװרעס די :פק אן אײך דעגקען
 קאר־ניפטעז די ױען פראנט״ ״צײײטעז דעם

 גע־ זא־ עפ אז ־ועלטען. געקערט האבען
 עפ כדי מערב־אייראפע, אין ״ערען עפענט

 פאװע־ די פא־ װעג דער אפען בלײבען זא־"
 טשוירטשיל׳ס און דר־ם צו ארכיײען טישע

 די דירך גײן זאל אנגריף דער אז באשטײן
 ריפלאנד דערלאזען צ־ ניט כדי באיקאנען

 דאר־ די אײף אפעס1י אירע אײסצישטרעקען
 כאראק־ בעסטע די אזיע. קרײן א־ן דאנעלען

 צ־וישען פרײנםשאפט דער פין טעריסטיה
 אדער אגצוהאלטען זלכען װאס מי־כ"־״ ציױי

 מאכט לאי־אניא״ע זײעי אײסצושפרײמען
 פאבע־■ לרילאװ׳פ אין געפינען ר-עז קען

 חבר׳־ (הינטישע די־וזשבא" ׳פאבאםשאיא
 הינטישע װי שילדערט ער װאי שאפטו.

 קוכער דער ביז אן בי־יז האלט פרײנטשאפט
 לא״אניא־ פעטען א פאר בײן. א זיי ײארפם

 שםאטפ- פריינטלעכםטע די זײנען ביסען לען
צװייםען. דעם איינער מטית׳ן צ־ גרײט י־ײט

 פער־ א ד־רך איצט גײט טענשהײט די
 אין ראי איע י־י אץ רעאקציע פ־ן יאדע

 אויף קלעריקאליזם דער הויבט צײט אזא
 האבען לענדער א־־ע אין כמעס קאפ. דעם

 גענומען זיך ערלם 1שי נ־יבר פץ דינער די
 פא־יטי־ א־יפן טמשל־ ז״ער אר־יפצי־ינגען

 דער פץ לעבען געזעישאפטיעכען א־ן שען
 דערבײ טרריעריגפטע דאפ באפעלקעדינג.

 פילע אין טאקע זײ געלינגט עס װאס איז
 טערא־ עולם״ דעם פארטירייען צ־ פ־־עצער
ראכט. א י־ערעז און געגנער די ריזירען

 רע- די באהערשט קירך קאט־י־״יישע די
 אין אץ איטא־יע אין גיי־ונגפ־פארטײען
 רעגי־ דער אין איז א־ן מעי־ב־דײטיטלאנד
 דע־ אין און בעלגיע א־ז ר־נגס-קאא^יציע

 איז פארטוגאל א־ז שפאניע פץ נערארק.
 א זײ זיינעז פראנקרײך אין אפגערעדט. דאך

 אײג־ מער אי־ץ קריגט ױאטיקאן דער דאכט.
 זײ־ א־ן פראגעם אינטערנאציאנאיע ןיא ־־־י־

 איבעראל■ דרײפטער א״ץ ״ערעז דינער :ע
 װענ־ א אין ארעריקצ• אין א־;ז בײ ליאפ

ט צ־ט ז־ינג  ־אר- ארעי־יקאנער אן האט ע-
די ח־דײ־, פאריגען געזאגט ,דינא״  קיר־ אז.

 רע־ םיט זײ1,ב ניט אפגעבען זיך דארף כע
 ־אבען אײך דארף זי נאר ענינים. ליגיעזע

עכע אויף דעה א פראגעס. געזע־־ג־אפט̂י
 ניט שטײט קירכע פראטעםטאנטישע די
 פראטעס־ א קאטוילישער. דער פ־ן אפ ײײט

 האם ־י־פציג איז צ־זאמענפאר טאנטי־ג־ער
 ײיכט־גע א־ע איבער באש־״פעז אנגענוניען

זײנען סאציא-טטען אין דיחמ־־פױאגען

 געגענדיםי־ אייף ז־' ר־ט א־־גג"ן צ־ גרײם
 די האט אמעריקע א־ן דא :שטיצע גער

 ספע־ א איינגעשטעלט קירכע מעםאדיסטישע
 דער צװישען באציאדנגען פאי־ בי־רא ציעלע

 איז. צורעק דער שילען. פאלקפ די אץ קירך
 די מיט לערנען ש־לען די אין זאל מען אז

.רעליגיע ביפעל א קיגדער . .
 ־אט ײעלטעל אידיש א״נזער אין א־יך

 פארשטארקט באדייטעגדיג לעצטענפ ז־ך
 צװי־ גאר גיט רעי־יגיע. פון אײנפללס דער
 א־יך נאר טאק<• גלליבען לואפ די שען

 אין ארײן עס איז ניט-גלליביגע צלוישען
 שוין מאכען טאטעס אפיקורסישע ראדע. דער

 נא<- אינגלעך. ז־יערע :אר ניט בר־מצ־ד,
 שוהל אין שלין מ׳גײט מײדלעך; די א'יך
 אפילל בענשט מען אץ כיפ־׳ל י־ם דלוקא ניט

.ליכט . .
 אין קינדער־שפיל א אבער א־ז אי־ץ דאפ

 פלן הפקרלת אץ חלצפה דער מים פארגלײך
 די ישראל. אין געזינדעל שולארצען דעם

 רעליגיעזע די האבען ללאכען עטלעכע לעצטע
 קרתא, נסלרי די ירלשלים. פלן פאנאטיקער
 ארליפצל־ מלחמה פאקםישע א אנגעהליבען

 גאגצער דער אויף דינים זײערע צללינגען
 ניט- די אײנגעשלאפען — באפעלקערלנג

 סטראפטשעס גאטפ די אט אץ — גלױבי־גע
 נאר תעניתים, א־ן תהילים מיט ניט קעמפען

 אץ קלעפ מיט פלעקע־. אלן שםײנער מיט
 אץ באשמ־צען באפאלען, מיט ב־כםשעס■

 קא־ די װי שלל־קעדער. ילנגע באלײדיגען
 פרל־ די זײנען איבער, גיבען רעפפאגדענטען

 אר־ אלן אלימאמאבילען באפא־ען חברה םע
 ■-־אײנ־ לשבת געפירט האבעך ולאס ניבוםעז.
 ■באולצגיפען זײ איז־ ים פת בדעג צלם ולאלינער

 גלגען געקעפפם האבען זײ שטײנער. בייס
 קינדער־קללב א אטאקירט אלן פאי׳־צײ דער

 באדען פײדלעך אלן אינגלעך ללאס דערפאר
 אג- אלן שנוים־באסײנען אין צלזאמען זיד

 שענדלעכסטע די מיט קינדעד די גערלפען
נעמעז•

 אלן לױיכקײט די איז דעם אין שללדיג
 מענ־ נים־רעליגיעזע די פלן נאכגיביגקײט

 אלץ אין צ־יט גאנצע די זײ האבען ללאם שען
 אפענעם אז אליפצלמײדען כדי נאכגעגעבען

 איצט ביז שלין זײ ־אט רעגירלנג די קאמף.
 פאמיליע אין א־ן כשרלת אין נאכגעגעבען

 אין נאכגעגעבען זײ האט אנגעלעגענהײטען.
 שבת-ר־. געצ־לאלנגענעם פון פראגען פילע
 נעמען צל ניט נאכגעגעבען פאקטיש זײ האט

 אנשטאט א־ן ארמײ־דינסט. דער אין פרליען
 מאכען װײכער אלן באפרידיגען זיי זאל דאפ

 װעלען זײ תקיף. מער אלץ זיך בײ זײ ללערען
 װעלען זיי פיז ציפרידענשמעלען גיט זיך

 ת־רה דער פלן דינים ;•1אי צלריקשטעלען
 ביז אדער מיתלת ארבע די אײנגעשלאסען

 פארדינען זײ יױ באהאנדלען זײ ילעם מען
.מעשים.'. זײערע ליט1י

 אנגע־ גא:צע.י דער אין כליאיס׳טע דאס
 כיי־רר־ דער פלן שטעללנג די איז לעגענ־ײם

 אין דא פרעםע אידישער ליבעראלער שטער
 אירע אײפצוקלערען אנשמאט אמעריקע.

 פירלנ־ שענדלעכע די לאנד אין דא לײענער
 ״טאג דער גאר פריבירט קנאים, די פ־ן גען

 ניט־פדלמע, די מוסר׳ן מארגען־זשו׳־נאל״
 די אז עיקר ״דער אז עדיטאריעי אן אין

 די מ־ט טאלעראנט זײן זאלען :יט־פרלמע
 טאלע־ ש־יז איז נ־יר דיכט דאס. פרלנלע״.

 קײן אין לען מען ־־אפ לוערך א כי־ט ראנץ
געפינעז• ניט קרײז אנדער

5 זײט <{---------------------------
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װאוינונ־ אין םאנגעל עו־
איינע גען  די סון איז.

 די פלאגט וואס איבלען.
 אײנוואוינער שםאםישע

 די פאר אםעריקע פת
יאר« צםלעמ לצצםע

 ליידם מאנגעל דעם סון
 מער באםעלקעריג-ג שםאסישע גאנצצ די

pc ארבעםער די דערםח ליידזוז אבער אלע 
 שיכםעז די — םיסעל־קלאס, ארעפע די את
pc נים דײנען װאס באסזלקערינג. דער 

ג רײד י קילעז צי מנו  אויםערגעווײנלעך י
 װאוי־ לוקםוריעדע א פאר ד׳־רד-־געלם הויכע

ע  זיד קענעז צו געגוג ארזים נים איז ני
 קהל־הײ־וער. םובםידירםע זײ איץ ארײעיען

 די אדער . שםאנדפארודאלםדנגעז די װאם
 נוים־ ארן ארעשזי גאד די פאר בוים םלזכה

 קרםם קאסןיגאדיע דער אין מך־ערפםינע.
 די םיז מערזזײם איבעוײזעגעגדע די אדײ׳ן

ז קוזאלישיגירנזע ײניארםיסגלידער.  אויך *
ל דשןלב־קװזזלימיצירםע  האנ־ םלזיבות. מ

 .וזייםע־קאלנער״ אוץ אגגעשסעלסע דעלם
ארמסער.

 ודאוינמגעז פאדערנע px מאנגעל דעד
 װאס דער»ץ. דארעזדעג סברזארפאדא איז

 א פאר איז ודעלם־סלחםחז וזײ1 די דדרך
 pc בויען דאס געודארען אאגעשכדעלם צײם
ר •ײיזדן די px װאױגיסנעז גי׳יע  ארבעם מ
px געהע־ ®יל ז׳ײער זײנען מאס?דיאלען 

ם ר  דער pc רעגולזציעם די געדואדען. מ
 געזעדדז■ רענם־קאנםראל די px רעגירדע

 צו באנוצם זיד זזאם םלי־כה די װעלכע םים
 *יאסים־ די pc באסעלקערונג די שיאעןבא

 בײגע־ אויך האם לענדלארייס, דורשנױגע
 די אז גראד געח־יםעז א איז ביז םראמז•
 איי־ נים זיד זאלזח אונםערנעמער *יירואס

 דורך וױ אזײ געבײדעם. נײע בויען צו לעז
 געבײדעם צ*ל גצװיםזנ א זײנען יארעז די

 אדער אלםקיים דורך געװארעז סארניכםעם
 זיך האם באסעלקערונג די pא ®ײער דירד

 םער אין זיד נויםיגם זי pא פארגרעםערם
 דירה־געלם די גאר נים איז װארינונגען.

 איז עם נאר געדדארעז• געהעכערם שסארק
 מים נוענשעז א שאר שידער ז״־ער געדוארען

 םא־ א געסינעז צד דיכגסה םיםעלמעםיגע א
סאםיליע. p't םאר רדאויגינג םינע

שיוע־ סיל איז װאויג״גגם־סראבלעם די
 װעל־ אין מאנגעל דער װי בײצוקוםען רער

 געברויכם־ארםיקלעז. אנדצרע איז עם מ
 מענשען א פאר שװער איז װאויגונג א אן
 קעז מעז םאג. אית אסילו זיד באגית גי

מז נים אויד זיך אני  .סאבםםיסום״. א מים ב
 אנ־ םעלזוז עס װעז געםאן יוערם דאס װי

 אין פאנגעל געברויך. פארן ארםיקלעז דערע
 בא־ אלע סיט עגגשאסם סאראורזאכם דירות
 אומזי־ אומריינקײם. דערשייױגגעד * גלײס

 סא־ pא סיזישע pא קראנקהײם מרקײס,
 לע־ א געפינעז איז אסגעלאזעגהײם. גיאלע

 פאר־ דעריבער זיינעז פראבלזים דעם או זוגג
 פאר יעדעא יחידים. בלזיז נים אינםערעטירם

 גאנצע אלם געזעלשאםם די אויך גאר זיך.
 געמאכם זיעעז פריאווען פארשײדענע איז

 צו כדי יאר- עםלעכע לעצםע די געװארעז.
פראגע. די אט לעזזת

pd .ײמאן ה ס

 Tגלי אנצונעםען לאגע בעםםער דער אין
 רעגירונג׳ די געווען איז מיםלען פראקםישע

 פינאנםיעלע נויםיגע די גןיהאם האם װעלכע
 דעם איינשםעלען גיך געקענם pא רעםורםעז

 העל־ pא דערמוםיגען גי אפאראם נײםיגען
 דער דורך װאוינונגען. ביליגע בײזוז פעז

 pא םוער כלל געװיםע pc איניוױאםיװע
 גע־ אנגענומען זײנעז פערזאנעז םאליםישע

 גע- פעגלעד האבעז װאס געזעצען װארעז
 רעגי־ סםעים און פעדעראלע די אז םאכם

מז זאלעז רדנגען העל  שםאם־פארװאל- די .
 וואדינונגעז םאדערנע אײפאובייעז םינגעז

 פארװארלאזםע אלםע. די pc פי*אץ אויפן
 קװארםא- נים־פארבײםע די איז P* הײזער

שםאנ^ ארום־דער לען
 אונםער דינעז ודאס סײ־פראיעקםעז׳ די

 געדדעז זײנען געװארען מעגלעך געז׳עצעז די
1 pcשסאם-םארידאל־ די ו) סארםעז: ודײ 

 הילף פינאטײעלער דער פים קןינעז םונגען
pc א סםעים דערp רעגירדנג פעדעראלער 

 םײלען ארעפםםע די פאד וזײזער בייעז אלי״ז
pc מםעלהערונג דער pk זײ בײ געכועז 

 איפ־ זײנען זײ װ׳י דירה־געלם. אזײסיל בלויז
r שםאנד t .א באלעןp עס װאס דעפיגים דעם 

 אזוינע אויפשוהאלםען אויף pn נויםיג ודעם
 שםאם-םארװאל־ די דעקען זאל ,װאוינונגען

 בירגער פריװאםע סובסידירעז )px 2 כױנס
u םים הײזער באקרועםע פאדערנע. בויען 

 םיםעל־ ארערערער דער װאס דירה־געלס
 באשמיים סובסידיע די צאלעז. קעז קלאם

 באדעז• pc קאסם pc סײל א דעקעז pא
 י־יעל- די פארקלענערעז אדער באםיײיעז איז

 הימער ביליגע די אױף שםייערץ עםםײס
מ און יארעז גאל א פאר ע קאנמסיעם. ענל

 האם שםאם־פארװאלםונג יארקער נױ די
 אויף געלעגענהײם דער םים באנזשם זיך

 px געוועז פעגלעד איר פאר איז דאס װיסיל
 דעם אויף ביסעל היבש א אויפגעםאז האם

 אין פאנגעל דעם פארקלענערען pc געבים
 נערויםע איבערבײען px װאוינונגעז ביליגע

 די האס אבער. ליידער, סלאם־קװארםאלעז.
 בויען אויף באגרענעצעז געםחם זיך שםאס

 נידעריגםםער דער םים בירגער די פאר
 םיםעל-קלאם דעם פאר וואוינונגזמ הכנםה.

 ביסעל א געװאי־עז• געבוים וױיניג זיינען
 אינ־ אז יוי האפםאנים. אינשורענס דורד

 םים קאפיםאלעז זייערע םאר װעםםירומ
 pא זיכערהײש pא פראםיםען באדײםעגדיגע

 איינרראוינער די םאר קאאפעראםיװעז דויד
 האבעז בייער אםעTייe פערסםע די אלי^

 װאוי־ ביליגע די אונםערנעמעז געודאלם נים
 זייער לוים דעם. אין איז עס װייל נונגעז,

 פרא- געניג די םאר געײזיז נים רעכעגונג.
 םארנופען דעריבעי־ זיך האבען זיי פיםען.
 וואס דירית. לוקםוריעזע בייעז םים בלויז
 פאר־ .זיד ?ענעז פענשען רײכע די בלויז
 אז איד רעזולםאם דער דינגעז. צי גינעז

 געווא־ דערגרײכם וױעיג גאר איז איצט ביז
ארע- דעם באזארגען pc געבים אײפן רעז

 דער אין דירות מיט מיטעל־קלאם םערען
געװען. װי כמעם איז מאנגעל

 דערגרײכט פיל נים איז עס אבער אויב
 וואוינונגם־פראגע, די לעזען צו געװארעז

 ױעג, דער געװארעז באװיזען יא אבער איז
 װערען. געליחם קען פראבלעם דער אזוי װי
 קאאפערא- דורך איז לעזונג םעגלעכע די

 פאל־ די געלערענם אונז האט דאם מױוען.
דערפארונג: גענדע

 ארבעםער גריפע א זיך האבעז 1926 אין
 pc איניציאםיװע דער דורך ארגאניזירם

 די אויפגעב־ים האבען pא קיתען אברהם
 .אמאלגאםײםזןד דער pc הייזער ערשםע

 װאוינונגען םים בראנקס די אין האוזיע״
 געקראגען האבען ױי משפחות. 303 פאר
pc קאנ- געדײסע שםאם־פארװאלםונג דער 

 די געדוען איז עם װעלכע צװישעז צעםי־עפ
 םעקםעם פילע די צאלען pc באסרייאונג

 גוםער א דודך pא דעם דורך יאר. 25 פאר
 פארהעלםנים־ א px בײען ביים אײפפאסוגג

 פארס־ אײפז פראצענם נידעריגען מעסיג
־עד את געדזש.  דאס האלםעז צו געייזוז םע̂ג

 דאלאו־ עלף װי נידעריג אזױ דירה־געלס
 די איז ביסלעכװײז ציםער. פער חודש א

 זײ־ איצם ביז אויהגעװאקסעז. אונםערנעפונג
 קאאפעראטי- אפאלגעפײםעד די דוױך נעז
 דרײ ארום זײוײת םים באזארגס שויץ ײעז

 אונםערנעפוגגעז. דרײ אין משפזזית םויזענם
 אשםער־ דער אם pc דערפאייג דעם דאנק א

 געשא־ זיך קאאפעראםיװ דער האם נעפונג
 די בײ רעפומאציע אויסגעצייכענםע אן פעז

 פים צו־םאן האבעז ודאם דעגירוגגם-פמשעז
 אפא<נע־ די באנקען. די אין px הײזער־בױ

 געספאנהארם האם װעלכע ױניאן. פייםעד
 אונ- הײזער קאאפעראטיװע ערשםע די אם

 אנזען געדואוגען דעם דורך האם םערנעפונג
px גרופע א וזאס געודארען. באװיזען איז עם 

 דודך אלײן זיד פאר אויפםאז קעז פענשעז
 באגרענעצםע אייגענע זייעייע פאראייניגעז

 דירכגע־ האס קאאפעראםײי דער פיםי^ױ.
 אנהײב די pc קריזיס שי^רעז דעם לעבם

 הױז־ פריװאםע פילע ײעז יארעז דרײםיגעי•
 צו געײארלז געםריבעז זיינעז אײגענםיםער

 די באזארגם נאר נים האם px באנקראם
 שענערע וואײנינגען. פאדערנע םים כיענשען

 די איינגעשפארם נאר געהאם. האבעז זיי װי
 דא- םויזענםער צענדליגער האאפעי־אםארט

 פעג־ px שםייערעז איז px רענם אין אר4י
 ברי־ א אין לעבעז צו זיי פאר געפאכט לעך

אםמאספערע. דעי־ייעכער
 קאאפע- ערשםע די pc 1ביישפײ דער אם

 אויך וײרקונג איר געהאם האט ראםארס
 .בראדער־ די ארגאניזאציעם. אנדערע אויף
 יוניאז״ ודאיקערס עייעקםריקעל אוו הוד

 געבײ- לאנג־איילענד. אין אױפגעבײם האם
 :פשפחות 2.004 פאר וואוינעגען םים דעס

 קאאפע־ אײסגעבױם האם ייניאז בוםשער די
 קאאפע- ריי א :ברוקלין אין הײזער ראםיווע
 אויפגעבוים אויד זײנען געבײדעס ראםיײע

 פרא־ געװיסע pc הילף דער פים געווארען
 געווען נים זײנעו עם וועז בירגער. מינענםע

p v םאז. עס זאלעז וואם ארגאניזאציעם
 די זיינען קאפיםעל באזונדער גאנץ א

גע־ איצם װערעז װאס הײזער קאאםעראםײוע

 איסט דער אריף ״וק״ ״קא׳־י־יערט אין ב־יט
 א־נטערנעשא- דער pc הירף דער מיט סײד
 ייניאן. ױארקערס גארמענם י־עידים נעל

װע־ ־דא־ינונגען די אט װאו געגענט דער

—־4 1955 יאנוא־

=־ן אײגצר יעז געוו איז גצב־יש י רצן
א־ז .טצז גצגצנ יאזטע פארייארל צרגסטען צ־פ
דרײצצז pc טח ש א פאי־גצמם ״ צכ יארק• נ
לצם ; ב־ז פארק ;טאן pc דזשצי באדצן■ אקצר
די־ ייר• ג־צנד פיז א־ן דרײױ ריײצר איטט
דארטצז זיינצז ידצפ גצביי די טםרימ. יצנסי
הײזצר, טעגעםעגם חורב־ת. אכת׳צ גצײצז

 אנ־ויב בײם ארמ געױען שיין דינען װאס
 ב־כ- געלוען זיינען יארה־נדערט דעם פין

 נײ־אריבערגע־ מיט אנגעפראפט שםעברעך
 גע- ־אבען ײאט ריקאנער פארטא קומענע
 ױא־י־ איץ אין םשפחות ןס־עכע צו דואוינט

 זיינען וראױנרנגען די מים ציזאפען נוגג
 גארא־ פאבי־יקלעך. קי־־ייגע :ע־יעז דארמ

 דער פאר קרעמלעך אלערלײ א־ן דזשעס
 םענעפענםט די אם ז*:ען אמאי• ארעפקײם.

 לאנג נים אידען. גרינע pc באווןפ־ינט געודען
 דעם px .trs פ<בד pc אריבערגעק־סענע

 פאבר־ק- ערשט< די געײעז זיעעז געגענט
 pc צענטער ־ער — שג־ידער״ pc י<ך

 קיא־־ס. — הײם־ארבעט px סוועט־שאפ
 px הייזעז פענעי־ישע קיפאנעט• וױיסספ.
עז רעד־עד  ־יערעז אײפגענײט דארט פתג

 ג<- האבע־ װאס פאנופעקםשדרעי־ט. די פאר
 גא־ ר״כער< די אין שאו־ריפ־ זיי<ר< ד.אט
 זיינען טריידט די זדן ארבעסער די ייען ט<ן.

 זײעו־ px ײגיאנט אין געדוארען ארגאניזירס
 העכער געװארען איז טטאנדארד יעגענט

 px ארײטגעק״יבען דארט pc זיו ױי האבען
 פי־אץ זײעי־ px שטאם pc ז5טי״* אנדזירע

 נײ־אייגגע־ די פארנופען ביסיעבירית האבען
 דיר־ר. אין עכגשאפט דער צי־־יב ־דאנדערסע.

 פשפה־ר״ עסלעכע ארײנגעצויגען זיך האבען
 דאט האבען ענדלארדס1' די װאוינונס איץ אין

 נערעז א־ן הײט די שינדעז צר אײםגעניצם
רענס. ר״בערישע

 <ט ־אט געגענם פארווארלאזםען ד<ם אם
 :irpxn ריװער יאיסס ד<ר איבערגענידען

 רים ױערעז■ פ־־אץ דעם אויף :אאפעראט"־׳־.
 פ״ הייף פיגאנטיע־־ע־ px פאי־אלער דער
 סנ- פיר א־יפגעבוים .‘אינםערנעשאנעי דער

 פאר וואוינונגען ריט כעביידעס שטאקיגע
 pc ־אט װאײנינג יעדע פאפיי׳יעס. ו אי»

 הא״ב א px פיר ביז האלב א px צוויי
ש ציפערען  א״נריכ־ ראדערעגסטע א־־ע פ

 ־,באי האבען וואוינעגען די pc פיי־ע םינגען.
 דער אין פאברענגען צ־ טעראטען אין קאנען

r" פרייער e ױעט דירה-געלם דאס און 
 17 ױי פער נים ד־רכשניט אין ז'ין דארט

ראנכצ אין ראבאט. א ציםעי־ פעי־ דאי־א־
ךךײ־ ̂יייץ ריי ױי נידצליג אךי — <■ א

ײי ז פ־ יינצר קי אין px צימצר א דא-אר צען
ר. ציהע א דא־־אר סנ יוי רער ניט

־אגצ דצר ט פי באקאנט איז יאכ י ־עדער
יצנד־ ' אטצ” פרי בײ אז ױייהט. ? יאר נ" אין
צוײי טםצנט יײיגיג צאלען דצז ריז יארדס
רעכ< צני פאר ציכיצר פצר פײ אז־י :יאי־
גײעד כצ צס איז אזיי-זשצ יױ רואוינונגצן.

די בריען צ' קאאפצראט־־ײ דעם פאר גצײצן
עקעז ד צ־ זײן פצײצד זא' צט אז הײזעי־

י <נט n ריגצ נילצ אזוינצ מיט צז אײטגאב ד־
"אם דאס צז גצ־איפ דצרצ־ האט
גע־ לצפ א־כטײר האט ׳צגיר־נג ־:טאט־ר די
פרי- די pc י־אנד די גצגומצן איבצל זצץ

 זײ װי געלט ״י־ניגער פאר -”קאאפעראט
 פאר־ האם דאס דערפאר. באצא־־ט ד׳אבען

 מיט באדען דעם pc לאטטען די קלענערט
 מער גאך דאי־אר. ני־י־־אן צ־ױי א־מגעפער

 ד־רך אײנגעשפארם קאאפע־אטיױ דעי־ ראט
 יאר דרײסיג פאר ־ועט שטאט די ־ראט דעט
 שטייערען עסטעיט ריעל p'p נעמען ניט

 האם זי ױי מער, הייזער מאדעונע די פאר
 זײנען "אט ח־רברת׳ די פאר באק־רען פריער
 װע־ דעם דורך װײגיגער. ,פיי גע־־עז ױערמ

 פע־ נאך איינשפארען לאאפעראטארט די ־ען
 יאר. דרײסיג די דוי־ך דאי־אר מיליאן צען

 דורך אויסגאבען די עט נארק־־עכערם צ־זאפען
 מיליאן זיבעצען אר־ם מיט יא,־ דר־-טיג ד־

 פארקיענערעז צי כעגלןיך ראכט א־ז דאיאר
פיל. אזוי מיט צימער פער רעגט די

 אויך אבער קענען לאנצעטיעט די אט
 שטיפען זיי אריב בילדערט פרױואטע קריגען

x־p פאר דיי־ה־געלם דאט באגרענעצעז צ־ 
 איי־ פראפיטען. דיערע px יאלאטא־ען די

 געדוארעז געבריס דינען ־'יזער אזוינע ניגע
 pc קיינע אין געב־יט. איצט נאך ודערעז א'ו
 נידעריג אזוי נים רענם די אבע־ איז זײ
 די px ודי א־־ינריכםינגעז זע־״ב־גע ד• ב״

 הויפט-אורזאכען די ־";ער. לאאפעראטיײע
;די" זײנען

 קאא־ די pc ב."<ר די אט” ערשטענס׳
 פראפיסען קית ניט זיכעז ה־־זער פעראטיײע

 פענ־ הזלפעז צ־ איז צ"עק ז"<ר זיך. פאי
 .יראוי־ בויען px צתאדײ;צ־נ<ײ<ז זיך שען

ר פאר כשילפ־־. נינגעך ע  ג<־ אײגענעם ד
 נויטיגע די "אס דאט צי־ײטענט• ;ב־ײך

 ױערען רארמגעדזש איבעת איטדעסטירונגען
 ד־־רך p"x א־ינ־יאיינער די pc געראכט

 הײזער׳) אינטערנעשאנעי די px איעצא־ען
 י<דער יהאס ציפער פער דאיאר יא5 ארים

pc גים דעריבער דארפען די פארנערם. ד־ 
 װאס פראפיםען px פויאצענםען ,ד־ צאיען

 די פאר ר<כענ«ן א־נטערנעפער פר״״אם
 קא־ די 'יאס דאס דריטענט. : איגיועטטיציעט

 אר־ דער ד'רך אפערירענדיג אפעראציע•
 דערפארדגג די אײסניצענדיג א־ן גאניזאצ־ע

pc עקספערט אזא px פר. װי הײזער־בײ 
 ארבעט- די די־כציפ־רעז ק־יזין. אברהם

 .קאמישאנםי px פראפיטעז די p־x ר<ןxשפ
pc "דװ־ך פארריטיער א־ער״ p'^x ארײס־ 

 בוי־קאנ־ די צ־ דױעקט אדבעט די געבען
טראקטארט.

 א־גמערנעשאנעל־ די pc פא־ דעם אין
 איינגעשפארס אײך צ־גאב אין א'ז הי־זער

 ודאס ד«ם דורך רםבעה היבשע א גע־־ארען
 םארט־ די געכאכם האם אינםערנעשאנעי־ די

 דאי־אר. מיליאן פופצעז pc הלידאה געדזש
pc ~די א־יגשפארענדיג קאם< אייגענער א־ 

 דער צא״ען דארף פען אס” פראצע״ט א":ט
 px גאראנםי פאר אדדינ־טטראצ־ע הא־זיגג

 זיבען אד־ם pc ס־רע א :ען—ארי־: דאס
 אויפ- ־־ע־־ען ה-טער די ב־ז דאיאר ר־ייאן

♦ ו< <׳ • ׳ל ג<-•
 פין פירדגגען די צי^־״ען ?אנטראבצ דעי־

א ארן בױ־ארגאניזאציע קאאפעראטיײע א
אינ־ סארםצן די בײ -אן--- לארפא פרי־־אטצ

גצ־ אר־יסגצבראכם ל־אר איז כעז םצ־גצרינ.
בצנ־ ״סצנאם דעד ן פי הצל פאר ־ם ב־׳ ־רארעז
pc א־גטצרזיכונג ר אי א־ן ייטע ־אד לינג
לצצ־ א־טאריטי״ ג הא־דינ לצראי ״פצ לצר

די ײצגצן :יט דא ־עדצז ריר טצז
בײ-א־נטצר־ ״אס כ פלאפ־ דא־־אר '.ײ"א:צז

pc מ העכערצ פיל רעגירונג דערxרטגעדזש 
מ זײ ex״ עס װי איוש־רענם ע  -גאג־ די כט1נ

 px זיך צו לאזעןBxאר און געבײדע צע
 געלט די אין אונטערשײד דעם קעשענע
 די פין T>ccX7 די px הלװאות די צװישען
 ־X? דעי־ pc ^־יפדעקונגען די־ לויט הײזער.

 גע׳גנב׳עם םקים דעם ex דורך זײנען מיטע
 מיר דאײאר. p'cx־־1̂ הדנדעדטער געווארען

 די pc פירעגען די ױעגען בלויז דא רעדען
 די װאנען ביז ^נאניזאציעט טארטצן צוױי

^יפגעב־יט. ״ערען הייזער
 בײנקינג טענאט דער זיע<ן,פאר גראד
 טאג זעלביגען דעם אויפגעטראםען קאםיטע
 איהט ד<ר pc פרעזידעגט קײזין. אברהם
אינ־ די ב־יט וואט ריװער

 אויף היתער קאאפעראטײיע טצרנעשאגעל
 סעםײל גערױסער x את טייד _ איסם ד־לר

 ״פאנ- דער pc כעקרעסאר דער קאספע־-
 פרױואםע a קארפאריישאן". ”־עטענםא

 פרא־ ענלעכען אן בוים ײאה בוי־קאפפאני
™ די האריעבצ אין יעקט  פראיעקםען ־
 די אונםער געייאיצז א־נסערגעגיפען זײנעז

 זעיביגער דער אין px געזעצען זעי־ביגע
 האכעז זאדען בדידע ?עשטאט אבער צײם.

 פאר־ ענלעכען אז געמאכם פארהער דעפ ביז
 ארײטגע־ ױך האט ארכעט. דער איז שריט
 צװישעז אונטערשײד געידאלדיגער א יויזען

 האבעז דדיזער קאאפעראסיודע די צזזײ. די
p זיך 'r ז איז י־ײט העט געהאיםען מ י  פ

 דער pc יאר צדך־י קגאפע די דדרך בויען.
 איבערג,* האט ארטןניזאציע די ־יאב צ"ט

 ביז א־יגצגטים דעם- שטאט דעי־ pc גים#ז
דײנעז פארהער, ד<ם

ז זדינומוינער ־ ױ :י רי ^ן ^ מז ^ ע ע ל ע  מנ
itl m בערגעפירפ en jS נױבע- אנד^ריצ^. 

 אר־נטער־ ד־ינען נעביידעט אלסע די גען.
 אדן פינדאפענטעז px ג<ודאר<ן געי־יטעז
 זײנען הײזער נײ< די pc װענם די םיילדדײז

 ״פאגהעטעפטזךז״ אין *ויפגזיבריס. געײעז שית
p אלעס דעס pc נאך איז ודידער v 4ניטז זכר 

px צײט pc זײנען פארהעי־ u p די דארט 
 זייערע *ריף גצשטאנצז טענעפענםס איפע

 גע־ :אד האבען זד״ידאײנער די px פלעצער
לארפאר־ישאן. דער צ־ דירה־גצ״ט צאיס

פרײדא־ די האט בלײז הינזיכם אימ אין
 די וױ בעטער געפאכט קאדפאר־ישאז טע

 קארפא־ די איגט<ר:<פ-נג. קאאפעראסירוע
 וי~-ע א־ן הויפם-פאכער אירצ רײשאן,

 געראכט צ״ט דער דירך האבעז כשפהית.
תיקא... גאנץ׳היפשע א  פאר־ער ב־ים אפו

 צדױי די ד־רך אז ארײסגעוויזען זיך האם
 קארפאריישאן מאנ־עטענטא־ן די האט יאר
px פשפחה די pc ציזאפען■ פירער אירע 

ר 215 פיט טײזענט t<49 אריכ געכאכט א ^ 
pc רענט px טלירט. טארשיט־ענ* דורך

 ד־ינ־ אלץ עס איז גע״ארען געםאן אדן
 ג<־ שײן האט דערכ-אר געזעציעך. א־יט

 אד־־אלא־ ט״י־ט, גאר די pc אײנעי זארגם
 אגגעשטע־־ט האט ־ארפאני די וואס טען
 א pc געזזא^ט א פים צייט יאר פיר די פאר

 עגא-ע‘' ײינע פאר דאיאר פי״יאן ‘פערטעי
עצה׳ס.
 װי א־־גצע־׳ה״טצן צטיצכצ זײנעז אט

גצײארצן• גצראכט זײנצן פראפיםצן די אזײ

7 זײט <{----------------------------

געיייארצן ארויסגצבראכס איז דאפ װי Uי*יירז
קאמ- די :קאר־מצ דצי־ PC פארהער יםיב
געיײפצז א גצדענצז טט ימר־‘ מכי ־אט פא:י
פארױאל־ זאי יואט פיר־רצ צסטצים ריצ-



מ ----------------------------------+t 8 די
 אפליידיגען. ױי װעם מען ביז רענם די מאנעז

 מין א ארגאניזירם מעז האם אםת׳ז דער אין
 װעלכע קאמפאני, סובםידיערי באזיגדערע

 פאר דאלאר םױזעגט 153 געקראגען האם
 זי און םעגעמענםם אלםע די פארוואלםען

 דאלאר םויזענם 119 צוריקגעצאלט האס
 ״מאנ־ דער פון שערהאלדערס די צו דערפון

קאמפאני״. הןיםענםאת
 אײ־ אן מיםמאן, םהעאדאר געװיםער א
 קארפא־ דער פון סעקרעםאר דעם םון דעם

 אונ־ קאמפאני א ארגאניזירם האם רײשאן.
 רענ־ עקװיפמענם -אפארםמענט גאמעז םערז

 ״מאנהעםענ־ דער בײ אםגןיקויםם און םעלם״
 םירמע) שווער׳ם ביים הײםם (דאם נמת״

 פון גאז־אויװענם און םרידזש־דעירם אלע די
 דאלאר. םויזעגם 33 םאר םענענםס. אלםע די

 מכשירים די האם םירמע איידעמם דעם
 קאר־ זעלביגער דער צו פארדונגעז נאכדעם

 דאלאר H5.326 אפגענומען איז פאריישאז
 עם האם יאר נאכן געברויך. יאר אייז םאר

 צוריק קארפאריישאד ״םאנהעםענטאמ די
ר אפגעקויםם ע ארד  וואם םומע זעלביגער ם

דערפאר. געקראגען םריער האט זי
 דער.מאנ־ םון שערהאלדערס די םוץ איינער

 ארכיםעקם אן קארפאריישאן׳, העםעגםאת
 קריגען געדארפט האם קעסלער, נאמעז םיםז
 דער םון פראצענם פערטעל א םים איינס

 פראפעםיא־ זייז פאר אונטערנעמונג גאבצער
 דזשעק שותף, צוױימער א און ארבעם נעלע

 מים אײנם קריגען געדארםם האם פערמאז,
 אויפן אויפפאסעז פארן פראצענם סערםעל א

 הלוואה אן פאר אפליקאציע דער אין בױען.
 די אבער האם רעגירונג דער םיז גאראנםי
 צאלען דארף זי אז אנגעגעבען, קאמפאנ־

 אײנם אנשםאם זיי, פון יעדען #ראצענם םינף
פראצענם. פערםעל א מים

 בוכהאל־ א שװאגער, א ארכיםעקםס דעם
 דא־ 90 קריגט װאם אפים׳ אין אים בײ טער
 פון געקראגען האט שכירות, וואך א לאר
 הונדערט קארפאריישאױ ״מאנהעםענםאון דער
 פאר כלומרשט װאך א דאלאר אכציג און

 זיך האם פארהער בײם אװערםיים־ארבעט.
 סומע דער אין טשעקם אז ארויםגעװיזען,

 בוכהאלםער דער אט װאם דאלאר 13,500 סיז
 האט אװערטיימם, זייגע פאר געקראגעז האם

 ארכי־ דעם שוואגער, זיין אוועקגעגעבעז ער
 דערפאר פארזיכערט, האם ער װי םעקם,

ארויםגעהאלפען. אמאל אים האט ער וױיל
 פרױואטע די װי םיסםעם די איז דאם אם

 בא־ און סלאמם די אפ רײניגען קאספאניס
 מאדעדנע מים באפעלקערונג די זארגען

 די דירה־געלם. צוגענגלעכע פאר װאױנוןגען
 און קאמפאניס די װאס דאלאר מיליאנעז
 װערם אװעק נעמען פאליםישענם אלערליי

 די פון קאטםעז די אױף ארײפגערעכענט
 הױך זײן דעריבער מוז רענט די און היתער
 זײנען דעם ח־ץ א דעקען. צ־ אלץ דאס גענוג

 גענויגט גיכער בילדערם פרױואטע אזוינע
 אל־ די ארונםעררײסען דאס פארשלעפען צו

 לאנג אזוי פייער־פאסםקעס אץ חודב־ת םע
 ניט גאר אץ רענט קריגעז קענעז זײ װי

 זיי װאס מאנאט יעדער דערביי. םוענדיג
 איז דאם און פראפיט ברענגט פארשלעפעז

 אנדערש גאנץ זוכען. זיי װאם עיקר דער דאך
 אונטערנע־ קאאפעראטיװע די מים עם איז

 פרא־ קײן ניט דערפון גזאכט קיינער מינגעז.
 פאר־ זײנען קאאפעראטארה די און פיםען

 אין ארײנציען זיד קענען צו אינםערעסירט
גיכער. װאם וואוינונגען זייערע

 אינםערגע־ די זײנען בײשפיל, צום אזוי,
 אויפגע־ שוין הייזער קאאפעראםױוע שאנעל

 װע־ און שטאק צענטען ביזן װענט די בױט
 ארײנ־ צום פארטיג זיין װארשייגלעך לען

 לויט און זומער. קומענדיגען דעם זיך ציען
 םענאט־ דער פאר דערקלערונגען קײזינ׳ס
 בױען אנזזויבען געקעגט םען וואלט קאמימע.

 שוין און פריער חדשים אכם מיט הייזער די
 די ניט װען םארםיג, האבען זיי איצט ביז

 פעדעראל דער פון קריגען צו אנשםרעגגונג
 :אראנטי. מארטגעדזש א אוטאריטי האוזיגג

 םאדלאנגם אבער האט אויםאריםי האחיגג די
 װאלם עם װאס באדינגונגען, אוממעגלעכע

 רענט. עקסםרע קאאפעראטארס די געקאסט
 איינלײגען זאל מען אז פארלאגגם, האבען זײ

 הא־ זײ וױיל קעש. אין דאלאר מיליאן זיבען
 וועלען היתער די אז געהאם, מורא בען

 צוואנציג אנגעגעבענע די וױ מער קאםםעז
 דעם אט פארלאנגם האבעז זיי דאלאר. מיליאן

 גע־ זײ האם מען װאם דעם םראץ דעפאזים
 מערםםע די םאר קאנטראקטען די אז װיזען

אונםערגעשריבען. שוין זײנען ארבעםען
 זיכערסטער דער און בעםטער דער יא,

 װע- צו פםור װעג שנעלםםער דער אויך און
 מא־ מיט באזארגען און םלאמם די םון רען

 דעם און ארבעטער די וואױנונגען דערגע
 קאפע־ דויד איז מיטעל־קלאס, ארעמערעז

 אבער דינען דערצו הייזער-בוי. ראטיװע
 פינאנ־ נויטיג איז עס :זאכען צוױי נויטיג
 מעסיגע אויף הלװאות מארטגעדזש סיעלע

 געזעל־ א פון פרעסטיזש דער און פראצענם
 מען װעלכער צו ארגאניזאציע שאסםלעכער

 רעכענם מען װעלכער מים און צוסרוי האם
 קאאפע־ די ביז ארבעם די דורכצופירען זיך

 פאר- די איבערנעמען אאין קענען ראםארס
 וואם ארגאניזאציעס, בעסטע די װאלטונג.
 זײנען מעגלעכקײםען אלע דעם פאר באזיצען

^ די ר ױניאנס. ט
 באגרענעצם האבען ױניאנס ײעז צייט די
 אר־ קורצערע אויף בלויז טעטיגקײט זײער
 איז שכירות, העכערע און שטונדען בעטם
 זוכען ױגיאנס הײנטיגע די אװעק. לאגג שרין

 געזעלשאפט די און ארבעטער די העלפען צו
 בא־ מיט זיר באזארגען געביטען. אלע אין

 דירה־געלט, מעסיגע צו װאוינונגען קװעמע
 ארבעטער די םאר וױכםיג אזוי פונקט איז
נעמט דירה-געלט שכירות. העכערע װי

ם <[-------------------- ץי טיגל עכ ער ג
 דריטעל א און 1פערמעי א צױישען אװעק

 א דאלאר עםלעכע ארבעםס־לוין. דעם פץ
 זעל־ דאם איז רענם אויף אײנגעשפארם װאך
 אויף געהעכערט דאלאר עטלעכע װי זכיגע
 לעבענם־ דעם אויף הויבם עס געהאלם. דעם

 די איז װאם ארבעםער, די פון סטאנדארד
 זיכער יוניאנם. די םון אויפגאבע קארדינאלע

 פונקט וואוינונגען באקװעמע ביליגע, איז
 עקא־ אז פון ארבעטער די פאר װיכםיג אזוי

 װי שםאנדפעקם סאציאלען ןיא נאמישען
 אדבעטם־ סאניםארע פארזיכערונג, געזונט

 װאם פארבעםערונגען ענלעכע און פלעצעד
 ברײ־ אדן אױסגעקעמפם האבען ױניאנס די

מיטגלידער. די פאר אויס םערעז
 אויך הײנם־צו-טאג זײנען ױניאנס די

 װאם ארגאניזאציעם ארבעמער אײנציגע די
 הוי־ דעם און פינאנסען נויטיגע די האבעז

 אין רעגירונג דער אין סײ פרעסםיזש כעז
 דער־ קענען צו געזעלשאפט, דער אין סײ

 יעדע ארבעם. די אס אונםעדנעמען פאלגרײך
 סו־ היפשע הײנם-צו־םאג האט כמעם ױניאן

 װאם אנשםאט קאםע. איר אין געלט מעס
 וואו ג'לזארגט כסדר ױניאנם די האבען אמאל
 ארבעט■ נויםיגע די אויף געלם מען נעמט

 אינ־ צו װאו ױניאנס פילע איצט זארגען
 זײז זאלען זיי אז געלטער זייערע װעםטירען

 איינקונפט מעסיגעז א ברענגעז און זיכער
 רעגירונגם־באנדם, ארגאניזאציע. דער פאר
 אינװעסטי־ ױניאנס אלע כמעט װעלכע אין
 ני־ אזא צאלען פאנדען, זייערע איצט רען

 זײער ברענגט עס אז אינטערעםט דעריגען
 ערשטע גאראנטירטע רעגירונגם וױיניג.

 קאאפערא־ מאדערנע אויף מארטגעדזשעס
 און זיכער אזוי פונקט זיינעז היתער טיװע

 1מא' צוײי ברענגען װעלען זײ אפילו װען
 עס װעט באנדם רעגירונגם די װי פיל אזוי
 װי װײניגער איינוואוינער די קאםםען אלץ

באנק. פריװאטער א אין צאלען דארפען זײ
 האבען אנגעװיזען שויז האבען מיר װי

 אנהויב אן געמאכם שוין ױניאנס צאל א
 קאא־ אינםערנעשאנעל די געביט. דעם אויף

 געבען װעט מיר, האפען היהער, פעראטיווע
 דער אין יוניאנס די שטויס װייטערדיגען א

 נו־ גרויסעז פין זיץ װעט עס װאם ריכםונג,
 ארבע- די פאר אלײן, ײניאנס די פאר צען

 גע־ דער פאר און דינען׳ זיי װעלכע טער
גאנצע. אלס זעלשאםט
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 ױעלט, דער פאר נויט אץ געטאן ניט שוץ ה;*:ט מײנע דאכען ױאפ
 ? דאנט אין פרײד מיט א*ן װאונדער מיט געװעלטיגען זאל לעכען דאס
 א״פגעדאכם, אײגען מיט מיר :א• םום זײן שטעלט װאס דדר, נײער דע־
צעשטעלם. ארום ױעג אץ שטרױכלונגען קיץ ײד סאר זען :י־ט מער זאל

 זעל, מיין פרן אויםלעכ דעם צו דא מיר געגעכען ורעלט די דאט דואס
 ? הױז מיץ אץ אומרו בװאליעס אץ אײנגעױיגט אדכעט פץ טעג נאך
 ארײם, ױעלט סרײער דער אץ גערדםען מיד יאד דאם לעכען דאפ
שױעל. מײן כײ אימכאױעגלעך וױ שטײן איך כיז געכליכען םרןןמד נאי
 ; שפאט מיט מייך נארען צו היינט דער אדיץפ נייט העדט נעפטען װי פונקט אץ

;װעג מײן מער םארכױען צו לעכען, צי אײל דעם םץ געטריכען
טעג. ױנגע מײנע אץ לאפט שױערען מיט שטײן געכליבען א״ד כץ —
 לינדער־ראד, אץ בליאדנגס־צײט פץ פרײד מײן אץ םאױ׳חלומ׳ט ױי אץ

; מיר םאר ניט — טעמפעל נײעד א הענט מײנע םץ אױפגעגויט װערט
טיד. פאדמאבטער זיין בײ שטײן םרעמדןןר א צי;ר שםילען מים כלײכ אץ —
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ן י ז א א מ ו ױערצײלונג)ט

 װעגען זאמדיגע םרימ שטילע
 געפינען. ניט װעםטו זוכסט דו װאס

 אנםקעגען נאכט דער גייסט
װעםסו צימערדיג 1שאטע א װי און

אנטרינע!•
̂י̂ד (טרעמפיש י

פארלא־ אײנעם מאכט אפ
 ־וארעמע א הײם. דין זען

פריעט, גוטע אדן בעם.
? װאנדערען גײן א־ן

 טראכט איך װײס. גאט
 ן א דעם ־ועגען אפטער

 געפינען ניט קען איך
 קאמ־ אזוי איז לעבצן דער ענטפער. קײז

 עס אז אומפארשטעגדלעך, אזײ פליצירט,
טאלק. א דערגײן צ־ אוממעגלעך איז

 גע־ אין פאמעלעך גערעדט ־אט מאנק
 זײן ארײן. װעלט דעד אין גלאט קוקט

 מעלאדישע א װײכע א געװען איז שטימע
 ריזיגען זײן מיט הארמאנירט ניש האט און

 הא־ װאס ארעםם׳ לאנגע זײנע און קערפער
 געהאט האט ער קני. זיינע דערגרײכט בען

ראשםשענ־ גרוי־גרין. קינד. א פון אויגען
 האם ער זײ אין װארעמקײט סך א מיט דיגע.

 װאלט קײנער גרינג. יארען זײנע געטראגען
זעכציג. באלד שוין איז ער אז געטראכט ניט

 פאמעלעך. סקאטש געטרונקען האב איך
 גאך גלעזעל ראם. געטרונקען האט מאנק

 זיך א־ן אר־נטערגעישלונגען ער האט גלעזעל
 גע־ איז סאלון דער פארקרימט. ניט אפילו

גע־ דער א־ן רויך, מים פול אנגעפילט װען
 האיז. אין געשסיקט האט שנאפס די פץ ר־ך

 אנגעפילט געװען איז דרויסען אין לופט די
 געװען איז עס פײכטקײט. קלעפיגער א מיט
 געקענט ניט האט מען אז נעפעלדיג, אזוי
 גע־ איז פענצטער דער וױיטער. שפאן א זען

 גער־נען האבען טראפענס די אץ נאס װען
ארונטעי■. פאמעלעך

 דעם אײף געארבעט האבען מאנק אין איך
 ערשטער דער געװען איז ער שיף. זעלבען

 אינ־ אין געארבעט האב איך א־ן אפיכער•
 גע־ מיר זײנען פרײנט אבער רום. דזשין

 און יארען די ניט .י פרײנט גיטע זײער ״ען,
 אונטער־ אן געמאכט האבען רא:ג, זײן :יט

 אינגפטער דער געױען בין איך װײל שײז־;
 ױי ארבעטען צ־ אינגסטער דעי שיף, אייפן

רום. אינדזשין דעם אץ אוילער אן
 — אכצען — ד״ מ״יק ביסםו. אלט ״װי

רוי טרינקפט ,ד־ געענטפערט. איש איד האב
 זיך האטט־ ביישפיל ציס װאו. :װעטעראן א

 גע־ :אך האסט ד• ו אײסגעלערענט דאס
 דײגע א־יף מיילך מאמעס די האבען דארפט

ליפעו״•
דאד־ א ביפט ד־ — געלאכט. ־אפ איך

 א־ן זאכען. זאגטט ד• — ראנק. מענש. נער
 ד־ אץ א־ט. רעדפט דר נ־ט. דערזאגםם

ײ קענען מיר אפצען. קײן :יט נאך ביפט  ז
 װער ניט וױיט א־ך און יאר א איבער שוין

 האטטו צי קוניטט, ד־ װאנען פ־ן ביטט■ דר
 דיך מעןי האט — !מאמע א געהאט אמאל
 דײן צי אדער ־ויגעלע א אין געװיגט אמאל
י ״בעיז־באל״ דיר מיט געשפילט האט טאטע

טס' אפשר און רען בי ץן א פון געביי טי  ש
מעל• פץ אר־ונטערגעפאלען אדעי־ — הי

ב<1האי א אר־נטערגעשל־נגען האט ניא:ק
 אויגען זײנע געש־ױגען. האט א־ן ראם ג״אז

 גע־ נים האב איך און פוסם. געװען זײ:עז
 האב איך װאס געהערט האט ער צי ױא־סט־

 מײן געטרונקען אויך האב איך — געזאגט.
 עפעס ויאט. װײס גאט געטראכט. און סקאטש

םגעכאפט: מיך האט געפיל טראגיש א  ארו
ש אזא ל א הארצען. אין נאגעני  פון געפי

װײנען.
ווא־ געפילט. אזײ איך האב מאל טך א

סעל א זיך האב איך — !וױיס גאט ל ר־ם  בי
ט געשעמט  האט קײנער שװאכקײט, מײן מי

ט  דארף מען — דעם. פץ װיסען געדארפם ני
ט קײנעם ר בײ זיך ס־טוט װאס וױיזען ני  די

הארצען. אין
 איך מאדנע. אנגעק־קט מיך האם מאנק

 האב איך פארשעמט. ביסעל א זיך האב
ט זאל עד קאפ מײן אװעקגעקערט  זען ני

 אויפגע־ זיך האט ער — אוינען. נאסע רײנע
 מײן אויף האנט זיץ ארויפגעלײגט הויבען,
 גע־ אץ ״גײ :געטאן זאג א גיך אין אקסעל

 כיארגען — !נאכט דער פאר וױיב א פין
ט װײס איד שיף• אײפן זען דיך איך װעל  ני

ען מיר צ־  זײ — ניט. אדער אפפארען ױעי
 פאר ש־ין װעל איך דערװײל, געז־נט טיר

אפ־ די באצאלען״. שנ
— גייט. ער ױאו געװאוםט האב איך

 י געזינטערהײט גײ — = געטראכט האב איך
 אױף װארט העלען אז גע״אוסט, האב איך

 נאכט די פארברענגען זײ װעלען — אים.
 קו־ מוטלאזער א עי־ ױעט דערנאך ציזאמען

 פאר קומט ־ואס — שיף. צ־ם צוריק מען
ט איך װײס זײ צ־ױשען  ליבע זײער — .י ני

 קײן אבער צי־ט. לאנגע א שײז געדײערט
ט. זיך זעט פר־כט  מאן א זי האט אפשר ני

 װען ראל אלע — װײפ ױער ל קינדער א־ן
 — זאך. זעלבע די א־ז האפען אין ק־מען זײ

 לאנגע א פאר א־מעט דערנאך — נאכט א״ן
ט שװײגענדיגער, א צ־ריק ק־דט ער צײט.  מי

־ארצען. אין וױיטאג א־ן אױגען די אין א־מעט
ט האב איך  ארויטצוגײן װי געפילט ני

 כאלון פין ציכיער גרדיפעל דער — גאס. אין
עז א־ז ע- ט פ־י ג  אבער טימעל. א־ן ר־יך רי
 אין געמיטלעכקײט א געװען א־יך איז עס

 צו גײט גע־יען איז עס — אלעמען. דעם
 דר־יטענדי־ גאנצע די פארגעפע־ אץ זיצען

 פראבלע־ רענשלעכע א־ע נײט װעלט גע
 א־ן פאמעלעך געטר־נקען האב איך — רען.

 ײנ־ א נ״ר• ארום ג־ענשען די א-יף געל־קט
 גיטאר א א־־ף געשפילט האט :עגער גער
 שטארק א־ן הײך גערוען איז ער געז־נגען. אץ
ט אין  ער — בר־סט. צעפראטטעטע א די

 טררנק א פאר לידער אירפראוױױרם האט
 די א־ן שטימע. באסא״ע פײנע א שנאפס.

 האר־ זיך האבען קערפער זײן פץ באװעגונג
 פ־ן לידער די אין צ־זאמענגעגאסען מאניש

־ואגדער. א־ן בענקשאפט
 גערדעז- דארטען זײנען פר־יען פך א
 אײנער פון געװאנדערט האבען אײגען מײנע

 װער טרעפען געפרובירם אנדערער. דער צ־
פרוי א — זײגען. זײ ױאס א־ן זײנען זײ

 פלאמיגע רויטע יארען, מיםעלע די אין
זיכער, געװען בין איך אנגעטאן. רײך האר,

 גאך האם זי :הײם א א־ן מאן א האם זי אז
 קערפער איר שײגקײם; פון שפורען געהאט

 װי גליד יעדער אויסגעטאקט, געװען איז
 אויגען די פולע, ליפען די זײן. דארף עס

 גע־ איז זי זיי. אין גרינקײם א מימ גױויע
 גע־ און טישעל מײן פון װייט ניט שטאנען

 האם זי — געשמ־ײכעלמ. און מיר אויף קוקט
 האט אדן אײנלאדונג מײן או־ף געװארם ניט
מיר. לעבען שטול אויפן אױעקגעזעצט זיך

 זי אבער געםרונקען, סך א שוין האם זי
 מיר, ״פארגיכ ארויםגעװיזען. ניט דאם האם

 דיר. לעבען צוזעצען זיך פאר ײגגע־מאן,
 מיט ניט דיר שטער איך אז האף, איך

געדאנקען״• דײגע
צע־ זיך איך האב — געדאנקען מײנע —
 װארעמער׳ א און פרוי א בעם, א — :לאכט

צימער. רײנער
פריינט• מית שנעל׳ אזוי ניט \ הא .י ״הא

 זײן ניט דארף מען ױנג, איז אװענט דער
— בחורי״ ביסטו אלט וױ אימגעדולדיג,

אלט — אינטערשײדל דער איז װאם —
אץ — !װיל איך װאס ״יסען צו גענוג
 קען מארגען ניטא. א־יך איז סך קיץ צײט

 לאנג׳ װי אװעקפארען. דארפען מען װעט זײן
 אזוי איז לעבען דער א,ין — !װייס גאט

 זיך גליטשען יארען יונגע מײנע ק־רץ■
— אלט. שוין פיל איך און ארויס■

 אנגע־ שארף מיך זי האם מינוט א פאר
 א האבען געקעגט ש־ין האט ״איך ק־קט.
 געװאלט מיך װאלםט דו — דו. װי ק־נד
— ל״ ראמען א פאר

ניט נײן: — צעלאכט• זיך האב איך
טאן װיל איך װאס ניט מאמע. קיין פאר
 זײן צ־ געניג ױנג ביסט ד־ — > דיר מיט
 שטארק זײער דיך קען מען — װײב מײן
.האבען ליב . .

 ציטער א האם ליפ אויבערשטע איר
 פײכט, געװארען זײגען אײגען אירע געטאן.

 און האנט דעד פאר מיך אנגענומען האט זי
 מיר קום, נו — !בחדר דאנק ״א :געזאגט
הויז״. אין מיר בײ טרינקען קענען

 גע־ איך האב פרימארגען קוניענדיגעז
איז ער שיף. דער אויף מאנקען טראפען

 אראפ־ זײנען ארעמס זײנע אימעטיג, געװעז
 זײנע ;לעבען ־אן קלעצער■ װי געהאנגען

 װע־ ״מיר — פארלאשענע. מ־טנע, אײגען
 דער :װאכען פאר א נאד האפען אין זײן לען

— פאםירט״. האט עפ ־וא־ װײפ יאר שװארץ
 האב ל שיף א־יפן ב־־ײבען מיר דארפען

געפרעגט. אים איך
 מאטראזען פאר א ריט מארטינעז :״נײן

 שלאפען קיניען קענםט דו גענוג. זײן װעט
 ביז װילסט דו װאס טאן אדער שיף, א־יפן

זען״. װײטער מיר װעלען דערנאד ראנטאג.
 אים איך האב ל טאן גייסטו װאם א־ז —

געפרעגט.
 אין ג־־ין ־אמיר ק*ם ניט. ־־ײס ״איך

 צו װאם געפינען ש־ין װעלען מיר שטאט
טאן״.

 מיד •טיױיגען. א־ן פאטעלעד גײען נייר
 נעכ־ האם װאס ניאנקי׳ן, פרעגען זיך ױילם

 גע־ האט עפעס — אים. מיט פאסירט טען
 װאס העלענע׳ן. א־ן אים צװישען םראפען

:פדעג א ער גיט פלוצים אבער — װײס. גאט
.ל נאכט לעצטע געטאן האסטו ״װאם . . 

 אױפגעגע־ האט װאם קאץ א װי א־יס ק־קסט
— סמעטענע״ די סען
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םערציגער. די אין רוימע. א געונען איז זי
 אױגען און םיידעל, ײגג זן םק קערפער א

מ על  שײנע האס שםארבעז. נים װילען' װ
 מאן איר אז זאגם, פארק. לעבען ציןןערען

 האם זי און יאד, עםלעכע םוים שוין איז
 איך אז זיך, שווערם — געדזאם. ליב אים
 געהאט האס זי װאס מאן ןדשםעך דער בין

 איך מאנק, מאדנע, און — ךעפאלם. זיגם
געגלויבם. איר האב

 ניגון אוםעםיקן אז געפייפט האם םאנק
 דינע געהאלסען האם ער געשלוימן. איז

מז  לאנגע זיינע און םארםאכמ. האלב אוי
 צװייגעז םויםןי וױ געהאנגען זײנען ארעמס

בדים. א פון
 װאס י העלעגען װעגעז איז װאס און —

— פאסירםי האם
 א פאר געעגםפערם. נים באלד האס ער

 שטיל־ פיינלזימר א געװען איז פאמעגם
 :אויסגעשריען ער האס ענדלעך שױײג׳ען.
 איז פייגעל דער ;פאפירם האם .גארנים

 וואכען שױן שםייגעל. פין ארויסמיסלױגזנז
 א אפילו הײס- איר פארלאןען האם *f אז

 װאו איבערגעלאזם. גים םיר װערםער פאר
ז איז י  איר שויז ווזגל איך װײס. גאם — ז

קיינםאלד זען. נים מער קיינמאל
 אויםן שװער געודארעז מיר איז עם

 צו װאס געװאוסם נים האב איך — הארצען.
 מיך האס מאנק געשװיגען. איך האב זאגען,

 גע־ גין איך אויגען. בלינדע פיס אנגעקוקם
 האם ער נים. םיך זעם ער אז זיכער, ווען

 מיץ אויף האבם שױערע זיין ארײפגעליעס
 ער איז אלייז שםייז געייאזעז פיך אקפעל.

אװזיק. איז
 ברעג Din איך פארדאז פױגע< א װי

קומטן, נים מער צוריק pui װעד איך
 םטג די וױנםען די אויף איך פארזיי אזוי
פארטזסומען. אומעם סיין װעם אזוי און

.”ליד .פאםראסען
 פארבײגעגאגגען זיינעז פאםראזען דריי

 זײ־ זײ הןמעריגלעך. און הויך געזונגען אץ
 מיד און אנגעםוײנקען היפש געװען נען

 און קום > סיילאר .הײ• :באגריפם פריילעך
 פאר־ א װי שםײסםו ודאס אונז. מים םרי:ק

.י שיף זינקענע .  יונג. וואזשנער דו קום .
 זײ־ זײ איז געשםייכעלם האב איך .״ .. קום
אװעק. נעז

 גיץ. צי י־או געוואוסם ניט האב איך
 גע־ מיר איז שמאם די םאן. צ' װאס אדער

 איז פראנציסקא םאן כאםש םרעםד׳ װען
 פרײנם־ מיס שםאט. םרײנםלעכע א געװעז

םען פענשען. עכע‘־  גע־ האב איך ײעז זע̂י
 גע־ איך האב יארען פיײנע אלע • אזײ פילס
 פץ אץ היים דער פין אנםלריפען צו ז־כם

 אבער פרעמד. דעי־ אין זיץ צ־ אץ פרי־־נם
 װעלכען עמעצעז באגעגענען זיד יױלם אמאיי

 א דריקעז און קינדהײם דיץ םרן קאנםם דו
אייגענעם. אן פץ האנם ױארעמע
האפען. אר־ם שפאצירם גלאם האב איך

 א און ווארעם. געםיט־־יעך נע־יעז איז עס
 ״אסער. פץ געבלאזען האם װינםעל געשמאק

 גע־ בין איך אץ געהאט• איך האב געייט
 ביז אנדערען צ־ם שענק א־ץ פין גאנגען

 פיס. מיינע אײף שםײן געקענם קײם האב איד
 זיך האב איך און אנגעה־מען איז נאכם די

 אויף ליגענדיג אכער” ברעג בײם געפונען
 שיפלעך עטלעכע ריט פיער הילצערנעם א

 געװען נים איז ערגעץ א*ז פאראנקערט.
 געוואוםט ניט האב איך לעבען. פי$ק לייז

וואו אדער אהין פארבי^אנדזשעם האב איך ױי

-------------------------> סו זײט
 די מים געלעגען בין איך זיד• געפין איך

 שטערען די געזען און הימעל צדם אויגעז
 די פארמאכט האב איך לבני׳• םולע די איז

 כװאליעם. די צו איינגעהערם זיך און אויגעז
 דערגרײכט מיך האם שטאם פון אםעם דער
 װאלם ריז א װי געשרײ שםענדיגען א איז
 צו זיך געדכם און קײם א פון געריםען זיך

באפרייען.
 נים טריט. אירע געהערט נים האב איך

r געזעז s זײדען איר געקומען. איז זי װאנען 
 האם זי געזיכם. מית בארירם האם

 פרי־ אין יאםמיךפעדפױם םים געשמעקט
 װי געשײנט האבען האר רױםע אידע לינג.
 גע־ האט זי ;ליכם לבנה דעד אין גאלד
 איך ״קען :געשפײכעלם און םיר אויף קוקם

 דיר פ־ן מיד בין איך — אװעקזעצעןי זיך
גאכלויפעד■

 רעקעל מייז ארינםערגענוםען האב איך
 — אוועקצוזעצען. זיד איר געבעםעז און

 דיין פארשמירען זאלסט דו נים װיל איך
 שיין, אזיי אויס קוקסם דו קלייד. שײנע

!םיינע רויםע יונג. אזױ
 אנגע־ זיך און אװעקגעזעצט זיך האם זי

 געזעסען איז זי אקסעל. מית אויף שפארם
 אויגען די געהאלםען און םינום א פאר שםיל

 זי האם שװייגען וױילע א גאך פארםאכם.
 בײם געשםאנען בין .איך געםאן: זאג א

 דיין מים אװעק גײסם דו װי געזען שיף.
 װײזען געשעמם זיך האב איך — פריינם.

 איז ער ביז געװארם איך האב אים. פאר
 םאליז םון גאכגעפאי^גם דיר דעי־נאד אוועק,

 צו זיך פים די געהאם נים צוױיםען צום
באוױיזען״.

 און פײיצע םײן אויף געלעגען בין איך
 האב איך געשװיגען. און איר אויף געקוקם

 די געקענט. נים אמ זאגעז■ געוואלם עפעס
 פאראליזירם. װי מיך האם שנאפם ביליגע

 פיץ ארן כםורנע. געװען פיר איז קאפ אין
 געװען איז פערפירם איר אנגעשוואלען. צרנג

 איך און עלש.Tמי קערפער איר עקזאםיש.
̂ט יאר אכצען געװען בין  ,יױים אז'י און אי
היים. דער פון

.י געיייבםער בררגז. ניט ביסט ״דו . . 
 האב איד זײזז מוחל מיר װעםםו יא, אויב
 שעם איך — געמוזם. • םאן געמיזם דאם
 ד־. װי קינדער האבען געקענט שוין — זיך.

 א־יך ייגענט די ניטא! איז קינד קיץ אבער
 עלענט. ביז איך און — םוים. איז ער נים.
!׳׳שמאר־בען ניט װיל איך און

 ארעמט מײנע אויסגעשםרעקט ־אב איך
 אירע געפילט זיך. צו ציגעצדיגעז זי און

 האב איך אץ מיינע. אויף ליפען הײםע
 הארצען. גאנצען מימ מיט געהאם ליב איר
 געױאלט װאלט איך אז געטראכם, האב איך

 זיץ ניט קען עס איר: מיט האבען חתיגה
װעלט. דער אויף בעסערם קײן

 נעפעל א .1שטיי זײער געװארען איז עס
 ר־י־ א היניעל. פץ ארונטערגענידערם ד,אט
 דעם באהעפט■ האט מאסע קלעפיגע כיגע

 דער האט ש־ואם א װי ערד. דער מיט הימעל
 שטאט- פץ ־ײש דעם פארשלונגען נעפעל

 מאנטעל א אין אײגעױיקעלט ב־ידען אינז
 פאי־ א־ז ערד אין 1הירעי און װאלקענס פון

שװאינדען.
 ־־''פט נארע די קאלט. געװארען איז עס

 קים. — קערפער• צום געקלעפט זיך האט
 א פאראנקערט איז דא — געזאגט. איך האב

 הײנט װ־עט קיינער י קאבינע. א מיט שיפעל
באהאלטען זיך *יעלען מיר אהער. קימען נים

 אויס■ קוקט עס — קעלט. א-ן נעץ דער פ־ן
— רעגענען. באלד װעט עס אז

 אין באקװעם און װארים געװען איז עס
 לאנגע א געווען איז דארט קאבינע. דער

 כװאליעס די לעדער. מיט באשלאגען באנק
 שיפעל די און שמארקער געװארען זײנען

 הילצערנעם דעם אן אנגעשלאגען זיך האם
 גוט װאלט עס אז געטראכט. האב איך ברעג.

 און איבערייסען זיך זאל צײט די אז געו־וען.
 ברעג פון װיים אװעקשװימען זאלען מיר
םראגען. װעם װינמ דער וואו

 דער־ א מיר אן אנגעהאלטען זיך האם זי
 ײעם עמעצער אויב ,׳יואס - שראקענע.

.י אגקומען .  !סקאגדאל א זיץ וועם עס .
.”שםאם פון אנםלויפען םוזען װעל איך אץ

!רויםע האבען. חתונה דיר מים װיל ״איך
 וואם — פרי. מארגען םאן דאס קענעז םיר

— מאןו דיץ אלם דיר געפעל איך זאגסטו,
 ״לאך געסאז. לאך הימעריגען א האם זי

 דיין זיין קען איך • מאטראז מיר פון ניט
 — מארגען• ױעגען זיך פארגעם י מאמע

 אין םרוים. א זיין אלץ וועט מארגעז
 דו — אגדערש. זימ אלץ װעם םאג פון ליכם

 איז עס מײנעם. איך — װעג דיין גײן װעסמ
 גע־ זײנען מיר םיר. און דיר פאר בעםער
 מיר וועלען אזײ אץ נעפעל א אין בוירען

פארשװינדען.
 און אויגעז אפענע מים געלעגען איז זי

 געוואוסט האב א'יך שלאף. איך אז געםראכם
 םומ זי װי געזען — • פאסירען גײם עם װאם

 אירע םארקעמם קליידער. די פאמעלעך אז
 אנגע־ און מיר איבעל איבערגעבויגען האר

 סעקונדע א פאר פיינע. אז ליפען אירע רירט
 מיר. אייף געקוקם און געשםאנען זי איז

 איך — שיפעל. םון ארויפגעקראכען דערנאך
 דע^נאך םרים, אײליגע אירע געהערט האב

שטילקײט. פארגלױוערטע א גארנים.
פרי. גאר שיף צים געקומען בין איך

 שסאם. אין זײן געוואלט נים מער האב איך
 סארקאסטיש. באגריסם מיך האט מארטינעז

 דיר, מיט פאסירט האט טיױועל. צום ״ײאס■
.י מײק .  דיך װאלט זי װי אויס קוקסט דו .
 האםט דו — !בעט אין אריינגעלאזען ניט
 נים דאס װאלם מיטנעמען. געדארפט מיך

 געענטפערט. גים אים ־אב איך פאסירט!"
 איז מיר אין אלץ אז געפילט. האב איך

 מיך האש עלענדקײם גרײסע א און לײדיג.
ארומגעכאפט.

 אין האט און אנגעקוקט מיך האט מאנק
 פארלא־ ״מיר :געטאן זאג א פינצטער דער
 ער־ אוגזעל איז םיגגאפאר !דערפרי אין זען

 שטונ־ פאר א אריין כאפ לאנדונג. שטע
 רום. אינדזשין אין דערנאך שלאף. דען

 ניט מיר׳ פץ שנעל אװעק איז ער — בחיר.
פרעגען. עפעס אים זאל איך אז געװאלט
 און בעטעל מײן א'יף געלעגען בין איך

 אומעט פײנלעכער אזא ר־ען. געקענט ניט
 זיך האט עם אז ארימגענומען, מיך האס

 ארײסגעקוקט האב איך — יױינען. געױא״ט
 װא־ די געזען און פארט־פענצטער די דיי־ד
 דער שיף. דער ארזם שױעבען פױגלען סער

 איך און פארוואלקענט געװען איז הימעל
 בײ רעגענען ױעם עס אז געטראכט. האב

 װאסער גרינער דער אין אפפאלען. אונזער
 שײן װעל איך װאס רויטע. מיין געזען איך האב
 װי געטראכט האב איך — זעןי ניט מער
 פץ ויערען װעט ־ואס א־ן בין איך ױנג
 פ־ן טרער־ א אפגעווישס האב איך — ד םיר

ארבעט. דער צ■ אװעק און א־יגעז די

װ די־ט <[געדעכמעקײמ <!---------------- ו955 יאנוא־,

טעקם־קא ״5 פארםער־איםיגראנםעז אזםלעגאלע ד־
 א־ן אמעריקאנער דער ייף

 גרעגעץ מעקסיקאגישער
 משך אין אפ, זיך שפילט

סא־ א יאי־ען. צאל א פון
 װעלכע דראמע, ציאלע

 פערזענלעכע א א־יך איז
 אומציי- פאר מראגעדיע

 םייל הוגדערט 16 דער אױף מענשען. ליגע
 און םעקסעס. בראונזװיל, צװישען גרענעץ

 םעג־ פאר קומען קאליפארניע. דיעגא. סאן
 קלענערע צענדליג. יאר א איבער שוין ל<ך.

 געלע־ ווערען װאם םראגעדיעט. פענשלעכע
 טראגי- אין אדיך פארוואנדעלם גענםלעך

 פא־ אלע די אט פון מקוי דער קאמעדיעס.
 אדער תהום. סאציאלער דער איז סירוגגען

 אונםער־ גרױםער ד<ר געזאגמ בעסער
 דער פון לעבענס-באדינגוגגען די אין שייד

לענדער. ב־ידע די אט א־ן באפעלקערינג
 גרענעץ דער פון צפון־זייט דער אויף
 גליק־ די פון וואונדער־לאנד דאס זיך געפינט

 פון שםאמען פאראייגיגטע די — זוכער
 איינוואנ־ יעדער װעלכען אין — אמעריקע

 גליק. זיץ דערגדײכען צ־ גיך האפט דערער
 גראנדע״ «ריא דעם פון דרוס־זײם דער אויף
 ספײכלער״, פולער .דער אן זיך הויבט םײך

 שטאלץ מיט פעןיר מעקםיקאנער די װי
 שפייכלער״ .פולער דער אבער ײאנד. זייער

 פעק־ אין אלעמען. פאד פ־ל נים איז
 אי:־ א־ן מילאםאס אומצײליגע לעבען סיקע

 נדים. גרויסער אין דיאנער-אײנגעבײרענע
 סד א דאלאי־־לאנד. צים ציט עס װעמען
 אװאנטורען-לוסט פון געטריבען אויך װערען

 גרעטער טך א אבער אויסיואנדערען. צ־ם
 װילען װאם מעקםיקאנער. פון צאי־ די איז

 א־ן ארעמקײט דער פון אנטלויפען פשום
היימלאנזי. זייער אין נױט

 מעקסיקאנער־אמעריקא- דער אױף אבער
 בײ װי פונקט פארא׳ן. זײגען גרענעץ נישע
 פארשדיפטען געזעצלעכע גרענעצען. אלע
 אנ־ אינם לאנד אײן פון אריבערגײן בײם

 ־וע־ ,ארבעטס־באדינגונגען די אויך דערען.
 רעגולירט׳ אפמאכען קאנטראקט ד'רך רען

 קענע^בא־ גופא אי־בעטער די װעלכע ד־רך
 עקס־ אומ׳רחמנװז׳דיגער פון װערען שיצט

 לאזען עמיגראגטען מײסטע די פלואטאציע.
 גרע־ א^ע די דורך שםערען ניט אבער זיך

 זײ. פארשריפטען. און רעגולאציעם ־ נעץ
 אץ וױזעס אץ פעסער װעגען ניט טראכטען

 דער איז זײ פאר גרענעץ. די ״שװארצען"
 גרייסע מיט נעץ א בלויז גרענעץ־געזעץ

 ד־רכ־ זיך קענען זײ ײעלכער דולד לעכער
 דא־ פארדינען צו אויסזיכט דער שמוגלען.

 זײ צוציאונגס־קראפט. גרײסע א איז לארען
 שפע- די מיט דעריבער ניט זיך רעכענען
 די אריבערטרעטען פון פאלגען טערדיגע

דערלויבעניש. געזעצלעכער א אן גרענעץ
 ״י־'א לאנגער 1מי" טויזענט איבער דער

 רע־ דער אין טיף ױז̂ב א-ז גראנדע״־טײך
 צײטען אנדערע אין אבער גען־פעריאדע.

 אריבערגײן טייך דעם ניען קען יא־ פץ
 אױ עס װעלכע אן אריבערשדױמען. אדער

 ברײט װערט געלעגענהײט דאזיגע די געפאר.
 ר־- דער װען עס שאדס װאם א־יםגעניצט.

אריבער־ בײם גאס, ביסעל א װערט קען

)[_ ן ukM פון

 ארײגק־מען קען מען אבי טײך. דעם קריכען
 הײסען אינם דאלאר-שכירות. פון לאנד אינם

 גיך זײער מען קען טעקםעס אין קליםאט
 אײפן הייזען און העמד דאס אויםםריקענען

 האבען. ױי װאם אי־ץ איז דאס וואס לייב.
 מורא ?יץ ניט מען ד.אם איבעריגען דעם פאר
פאדלירען. צו װאס :ים האם מען און

 אוט־ דאזיגע די כען האט אמעריקע אין
ע  נא־ א מעקפיקע פון אימיגראגםען לעגא̂י

 רוקענס״, (״נאסע .װעטבעקס״ געגעבען מען
 אימיגראנםען די אם ,אז באצײכענען צו כדי

 אריבערשװימען בײם רוקענם נאטג קריגען
 װערען ״'ועםבעקס״ די אם ריא-גראנדע). די
 גרע־ אםעריקאנער דער פאר פראבלעם א

 פרא- ערנסט אן אײך זיינען זײ נעץ־פאליצײ
 און אמעריקע — לענדער בײדע פאל בלעם

 זארג סך א פארשאפען ארן — רעקפיקע
באװעג־נג. ײניאן טדײד דער

 גרע־ אכיעריקאנער די האבען 1939 פאר
 צען צװישען יערלעך געכאפם נעץ-װעכםער

 אימלעגאלע די אט פץ םויזענט צװעלף אץ
 קיץ צדריקגעשיקם זײ און אימיגראנטען

 אנ־ 1940 אין זיך האט עם װעז םעקסיקע.
 זײנען מלחמה־פראספעריםעם די געהויבען

 מעק־ פץ פארמער-ארבעםער ביליגע די
 די פאר העלפערם געדוינשטע געװארען סיקע

 גרענעץ־ אמעריקאנער די אין פארמערס
 פאר- די און גרענעץ־פאליציי די שטאטען.

 האבען גרענעץ־שםעטלעך די אין .יואלםונגען
 ״װעם־ די און זעעגדיג ניט געמאכט זיך

 אין ארײנשםראמען גענומען האבען בעקס״
 1943 אין םױזענטער. צענדליג די אין יאנד
 אין םויזענם. 16 איבער ארײנגעקומען זײנען
 אומלעגאלע די פון צאל די שוין איז 1944

 טויזענט 33 צ* געײאקסען אימיגראנטען
 הונדערט צו — שפעטער יאר א מיט אץ

 ״וועטבעקם״ צאל די איז 1953 אין ט־יזענט.
 דעהערש־ אין א־ן טויזענט 839 צו געשטיגען

 מעל־ די לױט זײנען, 1954 פון העלפט טער
 סטײט-דעפארט־ אמעדיקאנער פון דונגען
 35 מיט ריליאן א געװארען געכאפט מענם,

 זײ און אימיגראנטען אימלעגאיע טױזענט
 דער איבער געװארען צײ־יקגעשיקט זײנען

 דאזיגער דער אין פעקםיקע. ק'ין גרענעץ
 אי־ יענע ארײנגערעכענט ניט זײנען צאיי

 זיך געלונגען איז עס װעלכע פיגראגטען-
לאנד. אין פאלבלײבען א־ן אויסציבאהאלטען

 פריער ״ערען ״װעטבצקס״ מײסטע די
 צ־ריקגעשיקט א־ן געכאפט שפעטעד אדער

 ארי־ פאר געלט-שטראף די פעקםיקע. קײז
 װאס דערלליבעניש׳ א אן גרענעץ די בערגײן

 בײם און דאי׳אר 500 ’מאי־ ערשםע דאם איז
 פאר־ קענען דאיאר. ט־יזעגט ,מאי צװײטען

 בא־ ניט איפיגדאנטען ארעםע די זיך שטײט
 װע- באשטראפט ניט אײך קענען זײ צאלען.

 די לויט קימם עם ױאס תפיםה, פיט רען
 דעם פאר חדטים 6 געזעץ פון פארשריפטען

 צוױיטען פאי־ו יאר איץ אין 1מאי ערשטען
 גענ־ג פאראנען ניט פשוט זיינען עס •1מאי

״װעטבעקס״. םיליאן א פאר תפיסות

 איפיגראציע אופלעגאלער דער חדץ א
 צאל גרעסערע א פעקסיקע פין אויך קומען

 גרענעץ. דער איבער איםיגראגםען לעגאלע
 פער־ א איבער זיינען לפשל, יאר, פאריגען

 אײנװאנדערער לעגאלע אזעלכע פיליאן טעל
 פאראייניגםע די אין פעקסיקע פדן געקומען
 קריגעז לעגאל־אריינגעקומענע די שםאטען.

 שכירות, ארבעםער געהעריגע די פײסםענם
 ױ־ טרייד די פון באשםימם װערען וועלכע
 אופלעגאלע פאםע גרױכ׳ע די #בער ניאנס.

 פון ־יץ דעם גים געניסעז אײג־דאנדערער
 יו־ די פח ש־ץ Dirt נים אויך און געזעץ
 פון קרבגות הילפלאזע די ורערען זיי ניאנט.

 אופ- פון איז װערביר־אגענםעז ריקזיכםלאזע
 לעגאל־ א עקספלואםאציע. פ^רשעםםער

 קאטען- די אויף ארבעםעד ארײנגעקוםענער
 זלאלאר צװיי פיז קריגם םעקםעס אין פעלדער

 צען םים דאלאר צדױי ביז סענם פיגף פים
 פונם• הונדערט א אויפהלײבען פאר סענט

 װאס קאםען פונם 400 ביז 350 פאר קאםען.
 ארבעםס־םאג אן אין אויפקלײבעז -קען ער

 דאלאר. אכם ביז זיבען פון ער פארדינט
 מעקסיקאנישע 98 את ל5 צװישען ױינעז דאס

 ארבעםער־ אוםלעגאלער אן אבער פעסאס.
 מים דאלאר א העכסםענפ קריגם אימיגראגם

 ער אמ קאםעז םונם הןנדערם פאר ר.אלב א
 זיץ װי ארבעם זעלבער דער פאר פארדינט

 פון בלויז לאנדספאן לעגאל-אריעגעקופענער
 ’ דאזיגער דער טאב א דאלאר זעקפ ביז פינף

 זעקם־ א אלץ נאך אבער איז לױן פאגערער
 עס פעקםיקע. אין װי העכער מאל זיבען
 שמוג־ און ריזיקירען צו ד<ריבער זיך לוינם

אפעריקצ• קיץ קומעז צ' כדי גרענעץ די לען
 גריפע קלײנע א בלויז איז אפעריקע אין

 אונ־ ריקזיכטלאזע און פארפער אײגענניציגע
 אדם־ דער אין פאראינטערעםירם טערנעםער

 פעקםיקאנער פון איפיגראציע לעגאלער
 באפעל- אנדערע אלע פאר לאנד־אי־בעטעד.

 פאםען־ אומלעגאלע די איז שיכטען קערונג
 פעקםיקע אין אנשיקעניש. אן װאנדערוגגען
 אויםװאנדערונג יערלעכע די פאראורזאכט

 קלײן־ ערד-ארבעטער, פיליאז א איבער פץ
 לאנד־אײגענטיפער, קלײנע און פארפערס

 עפ וועלכע פון קרײזען די זײנען דאפ װאם
 באדײ־ א ״װעטבעקם״- פײםטע די קופען
 בא- קולםואװירטען פון אײנשרינקונג םענדע

 פון פארקלענערונג א אײך מפילא און דען
 פון רעזולמאט אלם אגריקולטוד־פראדוקציע.

 מעק־ פון ^אםען-אויםװאנדערונג דער אט
 לעצ־ פון פיטען אין איז דערפעל םיקאנער

 װיכטיגע אין דוחק א געװען יאר טען
 אן איז װאפ פעקפ״לע. שפײז־ארטיקלען•

 צו געצװאונגען געװען איז אגראר־לאנד,
 קוקו- װי ארטיקלען אזעלכע איפפארטירען

 פאר לענדער. אנדערע פון בעבלעך און ריזע
 פאר־ די אין ארבעטער ארגאניזידטע די

 ״װעטבעקפ" די זײנען שטאטען אײניגטע
 ארבעטפ־ א־יפן קאנקורענטען געפערלעכע

 ארבעטער־ די ארונטער דרילען װאם מארק.
 אדער בע1האי זײנען דאס װי אזוי און לוינען.
 די אױך זײ פארשארפען אינדיאנער גאנצע

ראפען־דיסקריכינאציע. פון פראבלעמען
 די אין איגאניזאציעס ױניאן םרייד די

זײ־ מעקםיקע אין אץ שטאםען פאראײגיגטע

/



--------------------------------> ן 2 זיימ
 רעג־- צי פאראינםערעסירט שםארק נען

 זײ־ עס ארבעםער־אײנױאנדער־נג. די לירען
 קאנשערענצען. רײ פארגעקומעז.א שױן בעז

 אםערי־ אינטער דער פון םארזיץ אונםערן
 ארגאניזא־ ארבעטער רעגיאגאלע קאנישע

 צענ־׳ איר האם װאס םי.)׳ איי. אר. (א. ציע
 האבען עס ללכע4װ איז מעקסיקע. אין טראלע

 באטײ- שםאםען פאראײניגטע די &ץ זיד
 און ל. אװ פ. א. דעד םון פארםרעםער ליגם

 ױניאן. קוילען-גרעבעד דער פון און סי־אי־א
 װיכמיגע אלע כםעם האבעז מעקםיקע םון

 אט אין באטייליגט זיך ױניאז-פארבאנדען
 ארבעםער־ די צװישען קאנפערענצען. די

 זײנען גרענעץ זײטען בײדע פון פארםרעםזי־
 בנוגע דעות־ חילוקי■ שום קייז פאראן נים
 האם מעז אימיגראציע־פראבלעם. דעם אם
 שװעריג- איז עס װעלכע אז געאייניגט זיך

קײםעז•
 אײ־- פרעזידענט צו מעמאראנדום א אין

 מליכה־ מעקסיקאנער דעם צו און זענהאוער
 אר־ די האבען קארטינעס, רואיז פרעזידענם.

 נײעם א געפאדערט פארטרעטער בעםער
 לענדער. בײדע צװישען אימיגראציע־אפמאך

 איינװאנדערונגם־רעגו- אײנזײטיגע די איז
 פאר־ ארבעמער די דערקלערען לאציעס,
 די פאראינטערעסירט בלויז זײנען שםייער,

 גרענעץ־גע־ די אין פארמער-אונםערנעמער
 אימיגראציע־ אײנזייטיגע די אונםער ביםען.

 אר־ מעקסיקאנישע די װעיען רעגולאציעם
 באשיצט קענען ניט בעםער-אימיגראנםען

 דעם פון און רעגירונג,. ױיער פיז װערען
 שכנות־באציאונגען פרײנםלעכע די קענען

 לײדען. באדײטענדיג לענדער ביידע צװישען
 א האבען ארגאניזאציעס ירניאן טרייד די

 אז פאדערונג, א ארויהגעשםעלט דזים חוץ
 לענ־ ביידע צװישען פארהאנדלונגעז די אין

 זאלען אימיגראציע-אפםאך נײעם א פאר דער
 אר־ די פון פארשטייער געביען אנםייל אויד

 זיך האנדעלט דא וואס דעם מחמת בעטער׳
 װעמענס איז ארבעםער־פראבלעמען וועגען
 נאטירלעך זײנען ױניאנס טרײד די לייזונג

פאראינםערעםירט. עיקר דער
 דער- האם רעגירינג מעקסיקאנישע •קי

 די נאכצוגעבען גרײם איז זי אז קלעלם,
 ארגאניזא־ ױניאן טרײד די פון פארלאנגען

 באקאנט איז עם װי עניז• דעם אס איז ציעס
 אייזענ־איער־אדמיניטםראציע די אײך ־אם

 אײנשטעלונג אריגינעלע איר געענדערם
 אימיגראציע-רעגולאציעס אײנזײטיגע בנוגע

 געגענזײם״גען א אויף אײנגעגאנגען איז איז
 אי־בעםער דער איבער מעקסיקע מיט אפמאך

 אז באקאנם, אריך איז <ס אײנוואנדערוגג.
 הא- םי־אי־א דער אויך װי ל. אױ פ. א. די

 פארצוברענגען געלעגענהײם א געהאם בעז
 דער פון פארהער א בײ פארלאנגען זייערע

 ױא־ אין קאנגרעס פון אגריקולםרר-קאכייסיע
 אײך זײנען פאדערעגען זייערע שינגםאז.
 מען הגם געווארען. נאכגעגעבען םיילוױיז.

 מצד זיג האלבעז א רדעגען רעדעז בלײז קעז
 פון פאילאנג דער װייל יוניאנם, םרייד די
 נע־ צ־ אנםײל ארגאניזאצ־עס ארבעכער די

 אפ־ אז ־רעגען פארהאנדלרנגען. די אין מעז
 אין איז רעגיר־נגעז■ ביידע צדדישען םאך

גזךיארען. ציריקגעוויזעז ־יאשינגטאן
 אפ- נייעם דעם יױס דארפען. ,דערײיײ

 פאראייניגםע די און בועקסי־זע צװישען םאד
 אויסגעבריי־ ענין. דעם אט איבעי־ שםאטען

אנלעריקאגיש־פעקסיקאני- די װערען םערס

 גי־ענעץ־ מעקסיקאנער די אין בױראם שע
 מעק־ און טשיהואהוא, מאנטערעי- שטעט

 װערבירט וועלען ארבעמער אלע סיקאלי.
 װעלען זײ אין בױראס די אט אין װערען
 אויסװאגדערונגס־ געהעריגע די קריגען

 די אט דורך אז האפט, מען לעגיטימאציעס.
 קענען מען װעט װערבירונגעז אפיציעלע

 אײנװאנדע־ אומלעגאלע די פארקלעגע־ען
רונג.

 װעלכע מעקסיקע, אין ױגיאנס די.טרייד
 רעק־ די פון אויסװאנדערונג דער פון לײדען

 אמערי־ די וױ װײגיגער ארבעםער סיקאנער
 צי־ זײנען ארגאניזאציעם, ארבעטער קאנער

 פ. א. די אבער אפמאך. נײעם פונם פרידען
 שטרענ־ פארלאנגען ^י-־אי־א אוןידער ל. אװ

 אומלע־ די צו-.פארהיטען מאסנאמען גערע
 אימארגאניזירמע פון אײנוואנדערונג גאלע

 אמקריקאנער די מעקםיקע. פון ארבעטעד
 פארגרע־ זאל מען אז פארלאנגען, ױניאנס
 ;גרעגעץ־װעכטער די םון צאל די סערען

 געלט־ א , װערען ארױפגעלײגט זאל עס
 באשעפ־ װאס אונטערנעמער אויף שטראף

 װאס פערזאנען אױף און ״װעטבעקס״ םיגען
 די ;אימיגראנטען אומלעגאלע באהאלטען

 דער אין מיטבאטײליגען זיך זאלען ױניאנם
 אימיגראציע-קװאטעס נייע פון פארמדלירונג

 נײ־גע- די םאר ארבעטער־שכידות אז און
 בא־ גרענעץ-געביטען די אין *זאל קומענע
 טרײד די מיט הסכם אין װערען שםימט
ארגאניזאציעם. ײניאן
 דער זײנען ױניאנס אמעריקאנער די
 בא־ עקאנאטישע די אפצוהיםען באמים עיקר

 די אין מיטגלידער זייעז־ע פון דינגונגען
 אין שםעלען ״װעטבעקס״ די דרים־שטאשען.

 ארבעטס-באדינ־ עטאבלירטע די אט געפ»י
 סי־אי־א דער און ל. אװ פ. א. די גונגען.
 צ־- זאלעז עס אז דעם. געגען ניט זײנען

 מעקםיקא־ ארבעט דעד צו װערען געלאזען
 פאראן איז עס בעת לאנד־ארבעטער, נישע

 ארבעטס־הענט- אמעריקאנער אין ד־חק א
די אויף שנים־סעזאן אינם עיקר דער

ט <-------------------- ױגלץי געדעבנ
 בײם און טעקםעס אין קאטען־פלאנטאציעם

 קא־ אין פר־כטען צײטיגע די ארונטערנעמען
 פאר־ ױניאנס אמעריקאנער די ליפארניע.

 א־בעטער־אימי־ די אט אז אבער, לאנגען
 אויף לאנד אינם ארײנק־מען זאלען גדאנטען
 פון אימיגראגטען לעגאלע װעגען. לעגאלע

 געגען װערען באשיצט קענען מעקםיקע
 קענען זײ עקספלואטאציע, אומ׳ױשר׳דיגער

 לוין־ ױניאן-עטאבלירטע די פון געניסען
 ארונטערדריקען ניט דארפען אץ סקעילס

 װאם גענוי איז דאם ארבעטער־שכירות. די
 אין פארלאנגען, ױניאנס אמעריקאנער די

 דער פון איגטערעסען די אין אויך איז דאס
לענדער. בײדע אין ארבעטערשאפט

 די פון גרענעץ-פאליציי פעדעראלע די
 גיט איצט ביז האט שםאטען פאראײניגטע

 איגם דערפאלג באזונדערען קײן געהאט
 אײגוואנ־ אומלעגאלער דער געגען קאמף

 לאגד־ארבעטער. מעקםיקאנישע פץ דערונג
 די געװען ספק שום אן זײנעז װירקזאמער

 ױ־ מעקסיקאנישע די פון קאנס.־אל־«יטלען
 קען מען װען בעסער איז עס :יאנכ.

 ארבעטער אינמערנאציאנאלע אז דורכפירען,
 פלאץ דעם פארנעמען זאל סאלידאריטעט

 אימיגראציע. איבער פאליצײ־קאנטראל פון
 אינטערעסען די לטובת געװען װאלט דאס
 ארבעטער די לט־בת אץ לענדער בײדע פון
גרענעץ• זײטען ביידע פון

 איבער ״װעטבעקס׳/ פץ 1צאי גר־יסע די
 אמעריקע קיין קומט יואם יערלעך׳ מיליאן א

 זײער נאך האלט עס אז אבער. באװײזט
 צושטאנד. אידעאלען דאזיגען דעם פין װײט
 פאר־ לאזען דעמאלט ערשט זיך װעט דאס

 באפעלקע- דארפישע די װען װידקלעכען.
 הע־ א דעדגרײכען װעט מעקסיקע אין רונג

 איז דערצו אבער מצב. עקאנאמישען כערען
 דארף דאן ביז מהלך. וױיטער א זײער נאך
 פראװיזא־ מיט אײסקומען דעריבער מען

 די רעגולירען צי אײף מאפ־מימלען רישע
 לאנד־ארבע־ מן^קםיקאנישע פין אימיגראציע

טער.

:ןןרױגיצ^י ד.
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צזױ
באנ־ ב־ים געזעפען בין יך

פרע־ דרעס די װאס קעט-
 60 לאקאל ײניאן סערט
 י־כבוד דדרכגעפירט האט

 פון אײנעם גוזמאן, מעקס
אל־ געבליבענע וױיניג די

 אירע אין פיאנערען טע
 גע־ בײם געװען אנװעזענד זײנען װאס רײען
און דרעס פון מאמען דער פון בורט

 גע־ בײם יארק, ניו אין ס1א־אי1' ױײסטמאכער
 דער גערופען האם עס יואס םטרײק נעראל
.1909 א־ן .25 לאקאל אלטער
 פון פירער די דאנקבאר געװען בין איך

 מיך האבען װאס יוניאן, פרעסערם דרעס דער
 ארת דער מוב. ידם דעם צו אײנגעלאדען

 געקומען איך װאלט טוב ױם דעם צו אז איז,
 ארײנ־ זיך דארפען אפילו װאלס איך װען

 :עװעזענער אלם סײ זאל. אין גנב׳ענען
 אלס סײ לאקאל, איז מיטגליד און פרעםער

 הױבל, בעל פונם חבר און פרײנד נאענטער א
 צוזאמענגע־ אים מיט יארען־יאנג האט װאס

 זײער שאצט װאס מענש א װי סײ און ארבעט,
 זכרונות די סײ ארן הױבל בעל דעם םײ הויך
 יא־ אלע די פארבונדען זײנען זיי מיט װאם
 װאלמ טעטיגקײט, ױניאן גוזמאנ׳ט פון רען
 און אויסענבלײבען געקענט ניט פשוט איך
פייערונג. דער בײ זײן ניט

 הנאה באנקעם, בײם געזעסען איך בין
 קאגצערט אײגענארטיגען דעם פון םײ געהאט

 ״לאקאל פץ מיטגלידער נײע די פון כאר (א
 אויס־ אן אדן שיפ־גג־־קלוירקם די ־עי״,60

 עטלעכע די פץ םײ זינגערין) געצײפענטע
 םון אײנלײטונג די איינגעשלאסען רעדעס,

 און מעניסט■ ברידער לאקאל־טשערמאן. דעם
 לאקאל׳ פיז מענעדזשער טאוםטמײםטער, דעם

 משקה׳ און עםעז דאס אפילו ספיצער. ברודער
 תפל, א װי געװײנלעך באטראכט איך ױאם
 זאך אײן נאר געפעלען. געױען אױך מיר איז

 :געטראכט האב איך געמאסערם. מיך האט
 ? פײערונג דער ױעגען עפעס מען שרײבט װאס

 ניט מיך מען װעט רוערםער פאר א זאגען צו
 אין רעדנער קײן ניט בין איך אױפרופען.

 פץ בילכערע פיל אזוי ז־א דאך זײנען עם
 אויך איך קען זאגען ניט גאר אבער מיר.
 בײ אריסדריקען דאך זיך װילט עפעס ניט.
 צו איבער גאר בלײבט געלעגנהייט. אזא

 גאט ז־ך װעט אפשר און עטודאם שרייבען
 עס ױעט ״גערעכטיגקײט״ די און זײן מרחם.

מען? שרײבט װאפ אבער אפדרוקען.
רע־ די פון איגהאלט דעם איבערגעבען

 מאכיים די און זינגער די באשרײבען און דעם
 יובילעאומם באנאל. צו ביסעל א זײן עס װעט
 עם אפט• פאראן איצט דינען באגקעטען און

 יארהונדערט האלבער א באלד שוין װערט
 און מאםען־םטרײקס װיכטיגע אונזערע זינם

 היפש א שוין מיר האבען טוער די צװישען
 ייבילעאומם, מען מאכט קע̂־ גרױע ביםעל

 קאנ־ אײן ארדענט מען רעדעס. האלם מעז
 אין דעם וועגען שרײבט רעז איז צערםעז

 דאס װי אזוי אײס ק־מט אפט צײטונגען. די
 פון געװארען איבערגעשריבען אלץ װאלם

. בריפען־שםעי^ער איץ . .
 געדאנק. נײער א איינגעפאלעז מיר איז

פארגעקופען איז עס װאס שרייבען אנשטאט

ס׳׳׳/ - I, K J\ * י״י** ״ בא:: ב
 גע־ ־'אריגען65 גוזטאנ׳ש טעקס לנבוד

ײט יאר 45 א־ן בלרטטמאג אץ םעטיגק u y* ‘to rs i ן 
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ער א. פח עס פד

 בעםער איך װעי באנקעם. בײם זאל אין
 בײ ־אבען *ואס געדאנקען׳ די באשרײבען

 יענעם דורכגעטראגען זיך מוח אין מיר
 טראכט געדאנקען אז זיכער, בין איך אװענט.
 א^זא, אופן. באזונדער א אויף מענש יעדער

געטאן. און גערעדט
 מעקט ״לכבוד :איך לייען בילעט. אויפן
 45 אין געמרטםטאנ ־יאריגען65 גוזמאנ׳ם

רע־ די ײניאן״. דער אין אקטיװיטעט יאר

גיזגיאן רעקס

 און חשבונ׳ען נעמט קאפ אין כען־מאשינקע
 געװען איז צוריק, יאר 45 זיכער יא.

 די פון ״אױפשטאנד פין צײט די .1909
 גענעראל־סטרײק דער טײזענט׳/ צ־ואנציג

 האט װאם ארבעטער שוירט־וױיםט די פון
קײם־זשיפענדיגע די בארױאנדעלט פלוצלונג

דעמאלט זאציע. ארגאני מאסען־ א אין י־ניאן
םעטיגקײט זײן י עה־יבעו אנגי גוזמאן דאס האט

געװען דעמאלט איז ער ידניאן. דער אין
געז־ענל איך ט גו װי ״:אוױבראנעץ״. א

רײקי■ פט יענעם
אי־ ויאנדערען אז בעז הײ אויגען מײנע

אנטייל־ ײיפיל זען צ־ זיך איך זאל. בערן
זיך געפינען עס טרײק ס יענעם פון נעמער

 בלאנ־ אויגען מײנע אונז. צװישען דא נאך
 םך א איבער )זיך גליטשען ארום, דזשען

 שפע־ די פדן אבער באקאנטע םך א פנים׳ער.
 פאראן זײנען 1909 פון יארען. םערדיגע

 איבער־ פינגער די אױף בלויז ײייניג, גאר
צוציילען.
 דעם צי צ־ריק גייען געדאנקען מײנע

 איז אלזא ױבילייי דער סטרײק. וױיסםמאכער
 געבוירען־ א טו־ב, ײם םאפעלםער א :אר נים
מין א און טוער און חבר ליבען א פון טאג

 רבנן־קדיש אפ זאגט םען װען הש״ס׳/ ״סי־ם
 נאר — אנהויב פון אן װידער הויבט מען און
 דער אויך איז עכ :ײבל דרײפאכער א איז עס
 גענע־ װײסטמאכער דעם פץ יוביליי טער45

 די װאס רעװאלוציע דער פץ ראל־םטרײק,
 געגען געמאכט האבען ארבעטער אידישע

 שקלאפע־ אדן ארעמקײט געגען סיועט־שאפ.
 פזן אײנער עס איז ױבל בעל דער און ריי
 געקעמפט דעמאלט האבעז ױאס סאלדאטען. די

 אװעק. יארען םך א באריקאדען. די אויף
 האט רעקר־ט גרינער דעמאלטדיגער דער
 געקרא־ בעבדלעך; סך א דערדינט שוין זיך
 מע־ פארדינט אפיײ טשינען. העכערע גען

 געלראגען. ניט זײ מאל קײן אבער דאלען.
.מסתמא פאטשט אויפן פארשפעטיגט זיך . . 

 און מוחות אין עס איז פארשריבען אבער
 שלאכטען די זײנען פארשדיבען הערצער.

 װאונדען די סכנות, די פיקעט־לײן/ דער אויף
 א פלוצלונג — איצט און װייטאגען. און

 לויב־געזאנגען רעדעס, אנערקענונג, סױם.
 גענעראל־ דער קאמאנדירען. העכםטע די פון

 שמחה בעל פון לינקם און רעכטס זיצם שטאב
 זײנע און סאלדאם א־טעז דעם לויבט און

 הויפט־קאמאנדיר דער םעשים. העלדישע
 און אײדא לעבענם־חבר זיץ אים. באגריסט

 אויפן און נחת. קלײבען טעכטער בײדע
 זיך שפיגעלט סאלדאם אלטען דעם פון פנים

. טאקעד װאונדער. און פרײד . . ,מיר?
 בא־ אלע ניט דאס איך, זע עפעס :אך און

 כאראקטער־ענלעכקײט די זע איי מערקען.
 ער װאס ױניאן דער מיט ױבל בעל דעם פון

 װאלטען בײדע װי יארען. זײנע אלע דינט
 באשאפען שטאף זעלביגען דעם פון געװען
 באװירקט. צװײטען דעם האט אײנער אדער

 איינגע־ שטאי־ק גוזמאן איז ייגיאז די דוי
 אין גלויבען אידעען. זײנע אין פעסםיגט

 ניט אים קען קײנער און אנטשלאסעגקײט
פון אפצוטרעסען מאכען אדער אפװענדעז

װע־ ניט מאל יין זק טראכטען ו בײדע און ציל.
אומפער־ ען זײנ זיד• דוכט בײדע׳ זיך. געז

דידער נייטג די ־ינען ז־ :יקר ע דער עך. זענל
ברויט זײער א־ן טוץ י זײער יוביאז׳ דער פון

פרטער. ריט
טיפי״ דער גוזמאן. מעקם איז דאס אט
יעגונג, באװ עטער ארב דער ■ן פי סאלדאם שער

 הוי־ א פאר װאס ניט מאל קײז זיך בײט װאס
 ניט זאל ער קאמאנדע דער אין פלאץ כען

 גע־ ײבל בעל דער האט װי דערגרײכען.
 באנ־ נאכן װערמער עטלעכע זײנע שלאסען

יאר. 65 שויז טראכטען. ״אײניגע קעט•.
פעגםיע. אויף ציריקציען באיד זיך װעט

 צו־ ניט זיד כ׳ײעל זאגעז׳ דא אײך איך װיל
 נוצלעך זײז נאך קען איך לאנג װי .<ריקציען

 וויי־ איך װעל מיך, װילען ארבעטער די און
■ ארבעם״. מײן טאן טער

 חבר, אץ פר־־נד מיין ער איז דאס יא,
 ארבעםער דער פון פאלדאט אײביגער דער

 פאםטען זײן אײף שטײט וואס באװעגונג
 אפנויג. אז אפשטעל. אן אנטשלאסען. פעסם,

 פאס־ דײן אן האלט גיזמאן; םאקס סאלוט.
 דארפען םיםגלידער די א-ן יוניאן די םען•
דיד•

i
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באו ארבעםער אמעריקאנער די
1954 r אםערי־ די האם

באװע־ ארבעםער קאנער |
 אויםצושםייז גזןהאם גונג

;זייםען צװײ פון דרדק ¥
 אין אונםערנענוער ®ז
 װעלכע אינזײםסריעם, די

 פארםאסםען זיד האבען
מז טז מו ײ  ארוגםערצו־ אויף ריסעסיע די א

 םױכה־ פרן און *רמםעיי־שכירוה דריקען
 בא־ די איז איז װאשמגנקיז את ארגאנעז
 אויםצו־ זיך באםיעגדיג שסאסעז. ײנדערע

מן  איז קליםאם פאליםישזין גײעם דעם גי
 רעפובליקאנישער דער אוגםער װאשינגםאז

 שא־ צו אויף *ײזעגהאוער־אדמיניססראציע
 ױגיאן םרייד דער פאר שםערוגגען גײזי פעז

באתעגונג.
 דרוק דאזיגער דער געוױרקם האם אזוי ודי

 אר• דער פון לאגע עקאנאכישער דזנר אײף
 דער םון צושםאנד אויפן אוץ בעםעדשאםם

י באוועגונג ײניאז םרײד

1954 אין הןןכזןרדנגעז לײן
 םען האם יאר םאריגזנז פון אנהויב בײם

 ריידען געגוםען אוגםערגעפער־קרײזעז איז
 א גזיגען וײדערשםאנד א שםעלעז װעגעז

 שפע־ העכערינגען. לוין פיז רונדע״ .גײגםער
 אגרי- באנײען צו געקוםען איז עם װען םער.

 אר־ פון דרוק דער איץ ױניאגם מים םעגםם
 דעם םחמת איז. העכערומען לוין פאר כעםער

 שםארק. זייער געווארען יקרות. וואקסעגדיגעז
 באשלא־ ארגאניזאציעם בתים בעלי האבעז

 זײ אבער הוסםות׳ געבען זאל מען אז סעז,
 א סענם פיגף אריבערשםײגען נים זאלעז
 ארום אזוי איז שעה״ א ניקעל «א שעה.

 לוין מײםםע םאר כלל דער געװארעז ליידער
 באוױזען האבען ױניאנם הגם העכערונגען.

 דאזיגען דעם ברעכען צו םאלזנן געוױםע אין
העבערוגגען. לױן גרעםערע געװינען איז כלל

 לײ- אװ .בײרא דער םוץ באריכט א פון
 לײ־ פון אפםיילונג אן סםאםיםםיקם״. באר
 װעל־ אין וואשינגםאן, אין דעפארםמענם באר
 ױניאן־אגרי־ 549 אנאליזירם װערען עס כען

 צוױשען געווארען געמאכם זײנען וואם מענםם
 ױלי ערשםען דעם און יאנואר ערשםעז דעם
 לױן װעגען בילד אזא זיך באקוםם .1954

 פי־אצעגט, 12 אדער אגרימענטם, 67 הוםםות:
 װעלכער אן געווארן אונםערגעשריבןין זײ:עז

 א ארײז גײען דא הוםפות. שכירות איז עם
 זיינען עם וועלכ־ל אונםער אגריםענםם צאל

שניםען. לוין געװארעז געםאכט אםילו
 גע־ ארבעטער האבען אגרימענםס 213 אין

 סענם ז אץ 5 צ־ױשען העכערעגען ?ראגען
 אוגטערגע־ זײנען אנרימענםפ 64 שעה. א

 סע:ם 5 פון וױיניגער אײף געװארען שריבען
 אר־ האכען אגרײיעגםפ 90 אוגטער שעה. א

 פענם 9 און 7 צװישעז געקראגעז בעטער
 אגרי־ צאל קליינער א אין בלויז שעה. א

 העכער־נ־ געקראגעז ארבעטער האבען כעגםס
 549 די שע־. א סענם נײן איבער פון גען

 מיט ריליאן צוױי ארים נעםען אגרימעגםס
ארבעםער. םדיז:ם 181

 טײל א איז פאלען סך א אין םאקע. אםז
 האבען;ע־וא־נען. ױניאנט ױאס הופפות. די פון

 פאר־ װעלכע בענעפיםס, ױעלפעיר פאר אוועק
̂ץ :עמען די אין פ־*אץ גרעפערעז א :יער אי

 העבערונגען דױן געװינען מרבע־ער
 ?זרבע»פלאזיג- און רעםעסיע םראץ
 םםרײקס צאל אלגעפײנע די — קײם.
 — .11*54 אין פארקלענערם זיך האם

 געדויערם האבען םםרײקם לאקאלע
 פארבי־ פער געװען זײנ;ץ און לענגער
 פארא"נינען ארבעשער — םערם.
 ג״■ װידער׳שםאנד אינס כוהות זייערע

 אץ אויםאפיררנג — רעאקציע. ג;ץ
 אינדדפםריעס פראדוקציע נזאם;ץ
 אר־ פאר פראכלעבד;; נײע שאפם

בעםער־

וױיםפון

 צו צוגאבןין די אבער אפםאכצן. קאלעקםיװע
 זײ- .פרינחש׳־בענעפיםט גערוםעגצ אזוי די

 אין װי גרעםער געווען נים 4954 אין געז
 העכערונגען לוין דורכשנים די בעת .1953

אין װי קלענער געװען זײנען יאר 'עצםען
 מאנו־ די אין דורכשנים־הוספוה די .1953

 לעצ־ באטרעפען פעקםשורינג־אינדוםםריעם
 םעפםעמבער אין שעה• א סעגם דרײ יאר פעז

 אט אין דורכשניט־שכירות די זײנען 1953
 מים דאלאר אײן געװען איגדוםםריצס די
 1954 סעפםעמבער אין און שעה א סענט 73
 דערב־י שעה. א םענט 76 מים דאלאר אײן —
 אין עיקר דער אינדוםטריעס, אלע אין איז

 דעפענס־בא־ אויף ארבעטען וואם פאבריקען
 צאל די געווארען פארקלענערט שםעלונגען.

 האט דאס װאם װאך. פער ארבעטס־שעה׳ן
 װאכען־שכירות. די אײנגעשרונקען מער נאך
 איינגעשרונקענע די האם פאלען סך א אין

 מאגערע די אײפגעגעםען ארבעםם־װאך
שטונדען־לוין. אויפן הוספות

 ־‘שטא־ די ביישפיל א פאר נעמען לאםיר
 ײניאן די האט יאר פאריגצן איגדוםםריע.

 הוספה א געװאונען אינדוםטריע דער אט אין
 אין ארבעטער די פאר שעה א סע:ט פינף פץ
 שםונ־ דער בעת אבער שםאל־גיםערײען. די

 אין האט ארבעםער די אט פון דעז־לוין
 דא^אר צױײ באטראפען 1953 סעפטעמבער

סעפטעמבער אין ער איז סענט, 27 מיט
 סענט, 5 פון הוספה לוין דער :אך שײן .1954

 סענט 26 דאלאר צװײ צי אר־נמערגעפאלען
 מעגלעך זיא אז־י װי ו פארװאט שעה. א
 מען װעז שסונדען־לוין אױפן פארליפם א

 בעת װײל היספהי א געקראגען דאד האט
סעפטעמבער ביז זײנען שטאל־ארבעטער די

 פ־ן דורכשניט א באשעפטיגט געװען 1953
פעפםעםבער ביז זײ האבען וואך, א שעה 40

 עפעם קדים פון דורכשנים א געארבעם 1954
 װאכען־לוין דער װאך. א שעה 37 װי מער
 סענם 80 מיט דאלאר 90 פון געפאייען איז
 מיט דאלאר 84 צו .1953 םעפטעמבער אין
 געשני- די .1954 סעפםעניבער אין פענט 52

 אליפגע־ אר־ם אז־י האם ארבעטם־צײט טענע
סמיטשיק. א מים נאך הוםפה די געטען

 רא־ די מיע פאסירם האט עט .ױאס דאפ
 שםאיי־אינד־ס־ דער אין דיוספ־ת לוין גערע
 שטאל־ארבעטער די האבען 1953 (אין טריע

פענט האייכ א אץ 8 פץ היםפה א געקראגען

1954 אץ ועגונג
 איז סעגט) 5 בלויז יאר לעצםען אח שעה א

 אנ־ צאל היפשער א אין םארגעקומען אויך
 זײנען הוספות די אי אינדוסםריעס. דערע

 און צוריק יאר צוריי םים װי קלענער געװען
 מער יאר פאריגען איז ארבעםט־ציים די אי

 דאזיגען םון הכל סך דער איינגעשרונקען.
 העכערונגען לוין מאגערע די :איז חשבון
 קויף־ די פארבעסערען געהאלפען נים ד.אב<ן
 פא־ ארבעםער־באסעלקערונג דער פון קראפם
 אויסזען אײבענאױפיג קען עט וױ יאר. ריגען

 לוין םון ציפערען די בלויז לי^נם ס«ז װען
 העכערונגען לױן די סער־ נאך הוספוו^

 איע• ג^יוען געגוג נים אפילו זיינען 1954 אין
 ארבעםער־םאר־ װעבענםלעכע די צוהאלםזנז

 עם ד.גם אינדוםםריעס. מייסםע אין דינסםען
 געווען וואלם עפ אז זאגען. צו איבעריג איז

 װאלםען ארבעםער די ווען ערגער פך א
 העכערונגען, לוין שום קיץ געקראגעז ניט
 גע־ אריגינעל האבען אונשערנעמער די װי

פלאנם.
געװא־ געזאגט אױבען איז עם וואם דאס

 װאלםען שםאל־אינדוסטריע דער װעגען רעז
 ציפע־ ברענגען דורך באוױתען געקאנש ניײ־
 אבער אינדוםםריעם. אנדערע רײע א פון רען
 קלארער. גים געמאכט ענין דעם וואלם דאם
 האבען כלל א אלס קאמפליצירםער. :אד נאר

 װי געהאלםען יאר פאריגען הוםפות לוין די
 װאםער איבערן קאפ דעם האלטען איז עס
 לע־ אױף פרײזען געהעכערטע די דעקען און

 נויםװענ־ אנדערע און רענט בעגם־מיטעל,
 וױ אינדוםםריעם, יענע אין בלויז דיגקײטען

 ארבע־ װאו האנדעל, ריטײל און האלםײל אין
 זעלביגע די באשעפםיגט געװען זײנען טער
צוריק. יאר צוױי מיט וױ װאך א שטונדען צאל

 וועלכע אינטערנעשאנעל. אײגענע אונזער
 א געװאונען 1954 פון פארלויף אין האט

 אר־ מײםטע די פאר ארבעםם־װאך קירצערע
 אינדום־ קלײדער פרויען דער אין בעטער
 40 געארבעט פריער האבען װאם טריע.

 אן אגרימענטם. אלצ אין האס װאך. א שעה
 לוין קאםפענםירענדיגע געװאונען אויםנאם-

 ארבעטס־ פארלוירענע די פאר העכערונגען
 זי וועלכע העכערונגען. לוין צוגאב די שעה׳ן.

 האבען אגרימענטס. צאל א א'ן געװאונען האט
 דורכ־ דעם אויפהאלםען געהאלפען באמת
אינדוסטריע. דער אין לוין שניט

 אר־ אלגעמײנער און ריסעםיע דער םראץ
 ד\רכ־ דער אז רעכענם (מען בעטפלאזיגקײט

 מיליאן דרײ זײן וועם 1954 יאר פארן שניט
 ארבעםםלאזע) טויזענט הונדערט צװײ ריט
 געוואונען באװעגונג ױניאן טרייד די ד.אט
 אינדוםטריעם. מײםטע אין העכערונגען לױן

 געװארען געװאונען ס׳רוב זײנעז ה־םפות די
 פארהאנדלונגען נארמאלע א־ן פטרײקס. אן

אונםערנעמער. די מיט

 סא■ ר,ס—ארכענזער־סנזו ױי״ניגער
'אר ריגען

 ק"ן פארגעקומען ניט זײנען יאר יעצטן
 ציפערען אמעריקע. אין םטרײקם גאציאנאלע

 די פאר װאשינגטאן. אין ארבעטם־אדט פוגם
 פא־ אז וױיזען .1954 פ־ז חדש־ם 10 ערשטע

 די פארגעקומען בכלל זײנעז יאר ריגען
 פון םוף דעם זינט פמרײקס צאל קלענפטע

א אין אבער װעלט־מלחמה. צװײטער דער

א- אנו -----------------------> 1955 י
 ירניאנפ זיך האבען עאנפליקםען ע|אהאי!י צאי

 פארביםער־ באזונדערם א אן אנגעשםײסען
 םאנ־ בתים. בעלי די כלדד ווידערשםאגד טען
 גע־ זיך האבען פטרײקס לאקאלע די פון נע

 גרייפע ברענגענדיג לאנג חדשים צויגען
 די און ארבעטער די געלט־פארלדםסען

ײניאנם.
 אר־ פםאםיסםישן פונם באריכט לדיטן

 פאריגען ;אװעםבער. ביז זײגעז בעםם־אכם
 50 א־ן טויזענט דרײ פארגעקופען יאר.

 בא־ זיך האבען עס יועלכע אין פםרײקם
 ארבע־ םױזענם 460 מים פיליאז א טייליגם

 נײנ־ געווארעז פארלוירען דיבען עפ טער.
 אר־ םויזעגם הונדערט אכס מיט מיליאן צען

 1953 אין םםרייקם. די אם איז בעםס־םעג
 פארגעקו־ חדשים צען זעייביגע די אין זײנען

 װעלכע אין פםרײקש 816 פים םויזענם 4 רען
 מיט מיליאן ציױי באטיײ׳יגם זיך האבען עם

 םםרײקפ די אם ארבעםער. םויזענם 260
 24 פץ פארלוסט א פאראורזאכם האבען
 אר־ םױזענם הונדערט אכט מים םיליצז

 אכט אין כדאי איז דערבײ בעטם־טעג.
 פאר־ נים זײנען 1953 אין אױד אז :עפען צו

 סםרײקס. נאציאנאלע גרײםע קײן געקורען
 פון פארלויף אין פטרײקם מײםטע די אין
 באטײליגט זיד האבען יאר צוױי לעצמע די

ארבעטער. טויזענם צען םין װײניגער
 לעצטע די אין סטרײקם צאל קלענערע די
 פארגעקורען זײנען 1952 ואין יאר צוױי

 וױיט איז סטרײקם) 117 מים טויזעגט 5
 אמערי־ אין האבען מיר אז באנױיז קײז נ־ט

 צ'* דעם דערגרײכם אינדוסטריעם קאנער
 קאפי־ און ארבעט צוױשען שלום פון שטאנז־

 אזא פון װײט גאנץ נאך האלט עם .1טאי
 װאוקס מיטן אז אויס זעט עס אבער שלים.

 געװארען גרעפער אױך איז ױגיאנס םרײד פון
 פון שטארקער זיך היט מען אחרױת. זײער

 אינדוםטריע־קאנ־ לאנגע צו אין ארײנגײן
 דער האט זײט אנדערער דער פון פליקטען.

 נישקשהדיגע אנגעטאן געזעץ טאפם־הארטלי
 באװעגלעכקײט די שטערען װאס פענםעס,

 ניט םטרײקם. ארױפצורופען ױניאגם פון
 אפגע־ יאר פאריגען זײנען סםרייקכ װייניג

 געריכם־אינדזשאנק־ דורך געװארעז שטעלט
 עקאנאמישע די האט דעם חוץ א שאגם.

 ארבעטםלא־ װאקםענדיגע די און ריםעםיע
 ארויסצורו־ ריזיקאליש מער געמאכט זיגקײט

סטרײקם. גרעםערע פען
 אמעריקאנער 'אין אונטערנעמער די אז

 גוםריםיג־ געװארען ניט זיי:ען אינדוסםריעס
 ױניאגס צ־ באציאונג אין פרידלעכער און ער
 דער פין זען מען קען מדינד״ אונזער אין

 ,1בעי מאנכע וועלכער מיט פארביםערטקײט
 ארבעטער־ די געגען געלעמפט האבען בתים

סטרײקס• לאקא־ע ראנכע אין פאדערונגען
 אן אין םטרײק א האט דעטראיט אין

 ״סקױער די פאבריק, רכשירים עקטרישער1עי
 די טעג. 108 .אנגעהאלמען קאמפאני״ בי

 אפע־ צו באםימ זיך אפילו האבען בתים בעלי
 םםרײק־ פון הילף דער מים פאבריק די רירען

 אנגעגאגגען זײנען םאג־םעגלעך ברעכער.
 טויערען די ארום קאמפען בלוטיגע

 איז אזעלכעס װאם פאבריק. דער פץ
.1941 זינם דעטראיט אין פארגעקומען ניט

 האלץ־ םויזנט הינדערט פרן סטרײק א
 אץ :־ואשינגםאן קאליפארניע. אין ארבעטער

 איבער אנגעהאלםען האם םטײםפ ארעגאן
 מיט־ ארבעםער. די װאם ץ“א חדשים. דרײ

 א. אי. סי. און ל. אװ פ. א. אין גיידער
א געװען איז געפאדערט, האבעז ײניאנם.

 שעה. א סענט 5 װי הופפה לוין גרעפערע
 אנגע־ געהאם האבעז בתים בעלי די ידאס

באםעז■
 העםמאכער הוגדערט 14 פ־ן פטרײק א

פון פיםגלידער האנעטילדס. :ארוואק. אין
 אינםערנעשאנעל. מילינערי ל. א־ו פ. א.

 און חדשים צען איבער אנגעהאלטען האט
 געװארען געפעטעלמ צרות םים ק־ים איז
יאר. פאריגען ױגי. פיף

 טויזענם האלב א און פיר פ־ן פםרייק א
 םענעםי אין אםאם־פאבריקען איז ארבעסער

 א. אי. סי. פון םיםגלידער קענםאקי, און
 גע־ אפגעשםעלם יולי פאריגען איז ױניאגס.

 װאס געריכם־איגחשאנקשאן. א דורך .ױארען
 פארלאגג אויפן געווארעז ארייסגעגעבעז איז
 די אײזענהאוער־אדמיניםםראציע. דער פין

 אנגעפען געמחם שפעטער ־אבען ארבעםער
 דורך העכערונג. לוין קלענערע באדייםענד א

 ארי־ האבען זײ װי קאמיםע, ארביםריישאן אן
פארלאגגט. גינעל

 אכט פון סטרײק א האט פיטסבורג אין
 אנ־ םויזענט זעקפ און טימםםערפ הונדערט

 םםארס, דעפארטמעגט 5 איז ארבעטער דערע
 סא־ אין ארבעם די געױאדפען האבען וועלכע

 םראנס־ םםרײקענדע די מים לידאריטעט
 קיילעכדיג א אנגעהאלטעז פארט־ארבעטער,

 דעם אנגעהויבען זיך האט סטרײק דער יאר.
 געשליכטעט איז און ,1953 גאװעמבער. טען27

 טימםטערם דער מיט דערװײל געװארען.
 נאװעמבער, םען26 דעם ל.>. אװ פ. (א. ײניאן
 אי־ פארלױרען האבען ארבעטער די .1954
 צװײ שכירות. אין דאלאר מיליאן 15 בער

 פאר־ אינגאנצען האבען ארבעטער הונדערט
 האט ױניאן די און דזשאבם זײערע לוירען
 םענט 5 פון םעטעלמענט א אנעמען געמוזט

 דרײ פון צוגאב א און העכערונג לױן שעה א
 פון אנהויבענדיג שעה׳ א סענט האלב א אץ
 הױפט־פאדערונג די .1955 פעברואר, טעז15

 באשטימען צו רעכט דאס — ױניאן דער פון
 געהילף א נויטיג איז עם פאלען װעלכע אין
 גע־ פארלוירען איז — טראק־דרײװער צום

 ײניאן די האט רעכט דאזיגע דאפ װארען.
 די מיט אגרימענטס א־יטע די אין געהאם

דעפארטפענט־סטארס.
 קאמוניקאציע־ארבעטער פ־ן פטרײק א

 עלעקטריק״ ״וועסטערן אינם א.) אי. (םי.
 אנגע־ האט נױ־יארק, באפאייא■ לעבן פלענט

 געװאונען האט ױניאן די מעג. 167 הא־יטען
 א םענט זיבען ביז פינף פון העכערונגען לדין

 זעקפ ביז פיר פון און װאפען־הענט פאר שעה
שטיק־ארבעםער. פאר שעה א פענם

 די האט לואיזיאנא, עליזאבעט, אין
 א געבראכען קאמפאני״ פײפער ״לאלקאפא

 הונדערם זעקם איבער פץ פטרײק לאנגען
 פארשריפם פ־נם הילף דער מיט ארבעטער.

 וועלכען לויט געזעץ, י“טעפט־הארטי אינם
 קאנפליקט עקאנאמישען אן אין םטרײקערם

ר. ל. נ. דער איך באטייליגען ניט זיך טארען
 זײנען פטרײקער־ברעכער די אפשטימונג. ב.
 אזא אין נעמען צ־ אנםײל בארעכםיגט יא

 כםרײק־ברעכער. די האבען נו. אפשטימונג.
 פלע־ די פארנומען ביפלעכװײז האבען ־ועלכע

 געשטימם ארבעטער, סטרײקענדע פון צער
 זייע־ אין יוױאז קײן האבען גיט װילען זײ אז

 פא־ אין אײנצעלהײטען (זע פאבריקען. רע
״גערעכםיגקײט״). נורער ריגען

 א אן גײט װיםקאנסיז. שעבויגען. אין
 אר־ דער געגען ארבעםער 2.800 פון סטרײק
 טען5 דעם זינט קאניפאני״, .קאהלער טיגער
װא־ פראדוצירט פירמע די .1954 אפריל.
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 :אז־אײװענפ מכשירים. עלעקםרישע נעפ-
 שראפנעלען. און עראפלאנען פון םיילען און

 זעלביגער דער האם צוריק יאר צוואנציג מים
 װ. הערבערס פירמע. דער פון הבית בעל

 װי־ א געיוען דעראלם איז װעלכער קאהלער,
 אנגע־ געזעי־שאפם. דער אין צע־פרעזידענם

 דער פת פםרייק א ברעכען צו קאמף א פירם
 זײנעז ארבעםער צוױי וועלכעז אין ױניאן.

 גע־ פארװאונדעם זיינעז 47 איז א־םגעקיכיעז
 בא• געדוגגענע פװ שיםעריי א אין װארעז

 איצםיגער דער פאבריק־ױעכםער. װאפעגםע
 אגער־ פאר קאמף א תוך אין איז שםרײם

 דער אין ײ:יאן דער פון רעכם די קענעז
 צום גײם ״גערעכםיגקײם׳ די װען פאבריק.

 געסע־ ניט נאך םםרייק דער אט איז דרוק
 א.) אי. (פי. אויםא־ױניאז די געווארען. םעלם

 דעם ברעכען צו מאל דאם אנםשלאפען אמ
 די װעלכזין פירםע. ד<ר פון ײידערשםאנד
 געקענט ניט האבען ארבעטער סםרייקענדע

צוריק. יאר 20 מים ברעכען
קאנפליק־ לוין לאקאלצ קדרץ־םערמיניגע

 ראבער דער אין פארגעקומען דינען טען
 טראנם־ קופער־ממען, אינדוםטריע, (גימי)

 עראפלאן־ בױ־אונםערנעמונגען. פארםאציע,
אינדוםםריעס. אנדערע און פאבריקען

 אריר רעארןציע דער סץ דררק דער
געכיםעז אנדערע

אונ־ רעאקציע גײער דער פון דרוק דער
 ביזנעם־אדמיניסטרא־ אײזענהאוער דער טער
 אין אויםדרוק צום געקומען אויך איז ציע

געביטען. אנדערע
 פון סעסיע צװײטער דער פיד אנהויב אין

 די האט יאגיאר, פאריגען קאנגרעס׳ םען84
 פאר־ ענדלעך אײזענהאוער־אדמיניםטראציע

 אמענד־ לאנג־דערװארטעטע די געשלאגען
 דער געיעץ. טעפט־הארטלי צום מענםס

 די מויז. א געבױרען האט בארג גרויםער
 דיפקוסיעם לאנגע נאך זײגען, אמענדמענטם

 גע־ קאנגרעם, פון קאמיטע־צימערען די אין
 אפ־ אן צו אויגוסט, םוף געװארען׳ בראכט

 גליק,׳ צום זיינען, און סעגאם אין שםימונג
 שםי־ דעמאקראטישע די פון הילף דער מיט
דורכגעפאלען. מען,

 געװיזען האבען אמענדמענטס די אבער
 איתענהאוער־ די װעלכען אויף אופן דעם

 דעם ״פארבעסערעך׳ צי זיך גרײטען מענשען
 פאר־ די פון אײנער געזעץ. טעפט־הארטלי

 די אז געװען, איז אמענדמענטם געשלאגענע
 דורכצופירען רעכט א האבען זאל רעגירוגג

 א ערב ארבעטער די צװישען אפשטימונגען
 ספק בלי װאלם אפשטירונג אזא סטרײק.

 און סטרײק־באװעגונג די דעםאראליזירם
 אויםא־ די אונטערגראבען געהאלפען ױאלט

 זײנען דאם ױניאן־אנפירונג. דער פון ריט?וט
 פון מחגרים די פון צילען די געװען משמעות

 דער װעלכע צװישען אמענדמענטם, די אט
 םינק־ האנדעלס־מיניסטער, רעאקציאנערער

 ״לײטענדער דער געווען איז וײקס, לעיר
גײסט״.
 געצילם האט אםענדםענט צװײטער דער

 ױריסדיקציע־געבי־ גרעפערע איבערצוגעבען
 באציאונ־ ארבעטער־אונטערנעמער פון טען
 םםײםם. באזונדערע די פון הענט די אין גען

 מים צוזאמעז איז. אמענדמענט דער אט הגם
 דער אבער האם דודכגעפאלען אנדערע׳ די

 ריליי־ יײבאר ״:עשאנעל רעארגאניזירטער
 אייזענהאוער־ די ױעלכען אין באארד״, שאנם

 א קריגען צו באװיזען האט אדמיניסטראציע
אג־ שפעטער מענשען. א־רע פון מערהײט

/



מ -------------------------------4 ו6 די
 פאק־ האבןין וואס באשלוסען רייזי א געט־םער

 דעם אם פון צילען זײ דורכגעסירם םיש
 אינדוםםריע־ םער אוץ םער אםעגדםעם.

 אונםער געװארען געשםעלם זײנען סכםוכים
 לײבאר־גע־ םםיים די pc ױריםדיקציע דער

 האבען n גאגצע װעלכע pc זעצעז׳
 ״ױניאן־ געגען פארשריפםען אויסדריקלעכע

ש*■״.
 נעשןמעל איגם אײזענהאוער־םןירהײם די

 8 געםאכם האם גאארד רילײשאנס לײבאר
 גע־ האבען והאם ענםשײדוגגעז אנדעו־צ רײע

 םעפם־ םונם סארשריםנזען םאנבע ם*כס
 זיי וױ ױגיאנס פאר ערגער געזעץ הארםלי

געװען. אריגינעל זײגען

כוחות זײערןן ק$נס$ליזײרען יזזייזגם
 אר־ דעם אין דערשײנונג פאזיםיװע א

 פא־ געװען איז אםעריקע א־ז בעםער־לעגעז
 דער צױישעז דערנעענםערונג די יאר רינעז

 גרויסע א.בײדע אי. םי. און ל. אוו ם. א.
 ױני פאריגען האבען ױניאז־םעדעראציעס

 דעם װאסעז־שםילשםאנד. א אוגםערגעשריבען
 לוים אפםזיד׳ ״נא־רעידינג• געדוםענעם אזוי

 פארכא־ צו גים זיך פארםליכםען זײ װעלכען
 אײנער אונטערנעםונגען ארגאניזירםע פעז

 וועל־ אפמאד׳ דאזיגער דער אנדערען. בײם
 גע־ ראםיםיצירם יאר pc םוף ביזן איז כצר

 ל. אוו ם. א. 75 און א. אי. סי. pc 30 װארען
 םאר־ שריט מעכםיגער א געווען איז ױניאנס,

 ױריםדיקציע־םלחםות ליקװידירען צו אוים
 געהאל־ האם pא פעדעראציעס ביידע צוױשען

 האם ײאס ביםערניש. די באזייםיגען םען
 לאנגען יאר 19 דעם אין אנגעזאמעלם זיך

 ארבעםער־ארגאניזא־ ביידע צװישען שםרײם
 באשלאסען אויך האבען צדדים ביידע ציעם.

 ארביםרײםאר, שםענדיגען א אנצושםעלען
 ױריםדיקציע־קלא־ אונםערזוכען װעם וואס
 ענםשײדוגגען ביגדענדע ארויםגעבען pm גזנם

יוניאנם. שםרײםענדיגע די צו
 האט אפמאד .גא־רעידינג׳ דאזיגער דער

 ארגאנישער אן פאר באדען דעם צוגעגריים
 ױניאן־פארבאנדען. ביידע pc פאראײניגונג

 די װאס דערקלערוגג. געפייגזאפער א לוים
 ארויס־ האם פעדעראציעס ביח־־ע אין אנסירונג
 אקםא־ לעצםעז צחאפענקום א גאד געגעמז

 דורכגעפירם פאראייניגיגג א אסשר װעם בער.
היי־יאר. נאך ױערעז

געװירקם. האבען הויפם־פיבװז עםלעבע
 דערנעעג־ זיך זאלזװ פעדעראציעס בײדע אז

 גע־ צדדים ביידע האבעז ערשםעגס. םערעז•
 ױריסדיקציע־פלחכות די אז *י׳שזען. נוסען

 ייניאדצעג* בײדצ פאר קאםסבאד צז ײצעזז
 רעזולסאםען. פאגערע ברעגגעז אה מרזד׳עם

ײ ארגאניזירם. נים װעדעז אדבעםער ני׳יע  י
מז ניןגם  םיםגלידער גײ׳ן גזדדיגען קױם קע
 *יעפ־ דעד אח יחײסזײמױ״ל־לאםפעז ײרד
 בא־ ײ:יאן םרײד זךיגצם׳ימער דעד pc נױזש

ײדס װעגוסנ םך. א זײזיר ל
 די אין צדדים בײדע זײזגעז צרזײםע»

 איבער־ דעד צו מקוטעז יאד צזזײ לעצםע
 די פארםײזײגען קעגען צו כדי אז צײגונג.

מז ארבעםער־אאויציעט ע  פון אגגריף אן ג
 דעם אריפרעבען צדרי? טען נורז רעאקציע דער

אין לאזונג־ אלםפאדישעז  ליגם אײגיגקיים .
 די איז האבעז פעדעראציעט בײזיע ®אכם־.
ט8רחזל־?אם יעצםע ת מם אנ אר  צתאכוען גע

 קאנ־ זעלביגע די פיז דערדד״ל^ דזיר פאר
מסען צו אויט קומם בײדע דידאסעז.  אר

 געזעזר רעאקציאנערע זעלביגע די נעגען
זעל־ די פארפולירעז בײדע ■וזדעקםען^אח

 פאדערוגגען סאציאלע p* פאליטישע ביגע
געזעצגעבער. די און קאגס־עט צ־ם

 אנ&ירונג ד־לר אין איצם שםײען דריםעגס,
pc װעלכע מעגשען, נייע פעדעראציעם ביידע 

 זײ און אגגעדיױבען גים םלחםה די האבען
 וואס פארביםערונג. פערזענלעכע די פעלט
 יארען ערשםע די אין געשאפזנן זיך ד״אם

ױניאךרײען. די אין צעטײלונג דער פון
 ביידןי צױישען שלום־אפםאך דעם חוץ א

 ראםיםיצירם אגב איז װעלכער פעדעראציעם,
 םי. םון צוזאפענפאר םען16 בײם געװארען

 יאר לעצטען אויך איז חודש, לעצםען אי•
 עם־ צװישען פאראײניגונג א פארגעקומען

 האנדעלם־אנ־ פון ױניאנם באזוגדערע לעכע
 אייגיגקײם־קאנווענשאן ביי־אן גןישםעלםע.

 גע־ מאי לעצטען איז םיםי אטלאנטיק אין
 פ.ין ױניאן פאראייניגםע א געווארען בוירען

 טויזענט ho pc האנדעלם־אנגעשםעלםע
 באזע זיין.די אםשר װעם װאס מיםגלידער,

 ארגאניזיר־קאמפא־ קאנםאלידירםער א פאר
 און האנדעל אין אנגעשםעלטע צװישען ניע
 ״װייסע גערופענע אזוי די גױראס׳ אין

 א בלויז וועלכע pc ארבעטער, קאלנעו־'
יוניאנם. צו געהערט פראצענט קלײנער
 לעצטען איז אויל־אינחםטריע דער אין

 פאר־ באדײטעגדיגער געװארען געמאכם יאר
 צענדליג עטלעכע פאראײניגען צו שרים

 אינדעפענדענם און א אי. םי. ל״ אװ פ. א.
 ארבעםער כעמישע pא אויל אײן אין ױניאנם

 האט םעפםעםבער לעצטען אינםערנעשאנעל.
 בײ א.׳ אי. םי. ױגיאן ארבעםער כעסישע די

 סײנט אין קאגװעגשאן צוױי־יערלעכער איר
 667 פון מערהײט א מיט באשלאסען לואיס,
 אױל־ דער םים זיך פאראײניגען צו 192 געגען

 פאראײניגטע די איגטערנעשאנעל. ארבעטער
 הונ־ ציױי האבען װעט װאם ארגאניזאציע.

 די־ מעגלעך װעם םיםגליז־ער, םױזענם דערם
 די פאר כוח צעמענםירענדיגער א װי נען

אינדוםםריע. דער אין ױניא:ס צעםיילםע
 דער אין ױניאנס פון קאנסאלידאציע די

 װיכ־ באזונדערט איז אינדוםםריע כעמישער
 אן איז דאס ניאפענם. איצםיגען אין םיג

 יארען לעצםע די גראד איז װאם איגחסםריע.
 גרויטע אריץ ציט pא אויסגעװאקסען ריזיג

 אינדוסםריע אםאפישע די ארבעםער. ראסען
 צוױי צו נאענט איצם באשעפםינם אליץ

 גרײטער א ארבעםער. סויזענם הונדערם
 פריער ױינען וואס קליידוגג־שםאפען. pc םייל

 בײד־ אדער וואל pc געװארען אויסגעארבעם
 אויסגעאר־ פער pk פער איצם ווערעז יואי
 קאנסאלי־ א סאבריקען. כעםישע איז בעם

 כעפישע די אין ארגאניזיר־דרייח־ דירפער
 או:־ דאזיגע די בעת איצם- איגדוססריעפ
 פערי אװ פער רעקרוםירען םערגעפוגגען

 דער אײנגעשסארט װאלט ארבעםער. נײצ
 שפזי־ צרות סד א באױעגוסנ ײניאו םרייד
 גע־ בעםער זיד- פארשסײס װאלם. עס סער.
 גע־ װערם ארגאניזיר־קאפפית אזא װען װען.

 אי. סי. ארן ל. אוד פ א. pc געפײכדאם פירם
?a אנ־ ביים איצס. לײדער איז דאס אבער 

ת .1955 הױב װאונש. אידעאלער אן גלו

תנ די כ א פו ײ ץ א ע א צי ק אד״ א׳יי ך־ סז  מן
ם ע רי ם ס ד ד מ ״ א שמאפם א ״ :s כ ע ד ב א ד *

 ארגאניזיר־ ד<ר פאר *ראבלצם כיער א
 באדײטעג ,יועפענס כאדדעגוטג ארבעטער טער

 אפגע־ געהעריג נים נאד איצם ביז איז זים
 ־יי־יאר אבער װעלכער^ועם געדדארזמ• שאצס

קאלעק־ אין ®לאץ אנגעזמנעם אן פארנעםןן

ט <{---------------------- ײ ק ע ם ב ע ר ע ג
 אויםאםירעג די איז פארהאגדל־גגען, טי־וע

 מאסעךפראדוקציע די אין (אוימאפאטעישאן)
 אײגענטלעך איז אויטאםירוגג אינדו״טרי־לס.

 פון אויפלאגע גײע א אויך און װארט נײ א
 די װעלכען דורך פראדוקציע־פראצעס דעם

 פלאץ דעם םער און פער פארנעםט מאשין
 אויטאםירונג ארבעטם־הענם. כענשקעבע םון

 דער װי ווײםער שריט ריזיגען א נאך גײט
 אוי־ אונטער םענאניזירונגס־פראצעס. אלטער

 פראדו־ ״ראבאטם״ ריזיגע דועלען טאמירונג
 םי־ א םיט םאשינען און ארםיקלען צירען
 םא־ די רעגולאציע. םעגשלעכער pc ניפום

 האבען גאר ניט װעלען םאשין־גולם׳ם דערנע
 נאר ״םוםקלען*, ריזיגע און ״העגט״ שםארקע

 עלעק־ אן — .געהירעך םעכאנישען א אויך
 אנפירען וועט װאס — אפאראמ טראנישען

 דער פראדוקציע. דער אין דעטאל יעדען פים
 אונטער־ און םעסטען װעט אפאראט דאזיגער

 פינקםלעכער פראדוקם פארטעען דעם זוכען
םעגשען. װי

 אױטאםאביל־ דער פץ קאגפערענץ א בײ
 נא־ לעצטען דעטראיט, אין ױניאן ארבעםער
 דער pc פרעזידענם דער האט װעםבער,

 דע־ די באקענט רוטהער, װאלםער ױניאן.
 פער־ אץ דערגרײכונגען די םיט לעגאטען

 אויםאםירונגס־פרא־ נייעם פוגם ספעקטױוען
 לוים אז למשל, באריכטעם, האם ער צעפ.
 אינ־ טעכנאלאגישען pc אויספארשונג דער

 טעכניש זיץ װעט פאםאטשוזעטס אין סטיטוט
 א'ג־ אויםאםאביל אן פראדוצירען צו פעגלעך
הענט. םענשלעכע אן גאנצען

 ריזיגען א דאס שאפט יוניאן דער פאר
 א pc אויסרעכענונגען די לויט פראבלעם.

 די pc פארלויף אין װעם ױניאךעקאנאמיסש
 די טאן קענען םענש p־w יאר צען קומענדיגע

 איצם שוין דער אין םענשען פיגף pc ארבעם
 אויטא־אינדוס־ םעכאניזירטער געװאלטיג

 םויזענט הונדערם צװײ אז הײסם, דאס טריע.
 זעל־ די פראדוצירען קענען װעלען ארבעטער

 עס װעלכע בײ אױטאמאבילען. צאל ביגע
 יוניאן־ םיליאן א באשעפםיגט איצם זײנען

 די םיט םאן םען װעם װאם איז פיטגלידער.
 דער בײ האט רוטהער ארבעםערי רעשם

 פע־ א אז באריכטעם קאנפערענץ זעלביגער
 בא־ ראנג נים דא האם וואם םאל־גיפעריי.

 איצט קוםט ארבעםער. טויזענם 23 שעפםיגם
 םויזענם עלף םים אױםאפירוגג. דא:ק א אויס.
פלאכוו^ בעל

 אנגע־ האט ױניאן אויםא־ארבעםער די
 ױעל־ פאדערוגגען. נײע פון פראגראם א גופען

 אירע באנייען בײם ארויפשםעיען װעם זי כע
 פערץ. קוםעגדיגען אגרירענםס- קאלעקםױוע

 גאראנ־ זײן וועם פאדערינג װיכםיגפםע די
שכירוו^ יעריעכע םירםע
דער־ ד.אם פרעפע האפיםאײסםישע די

 פא־ דאז׳־גער דער אײף געענםפערט וױיר
ײע  ײניאן. דער געגען אםאקע אן פים דע

 קריגען דא װיל ײניאן די אז הײפען. זאל עה
 לען. דאס את :יס־ארבעםעז פאר באצאלם

 עקאנא־ גאנצעז דעם אונטערגראבען זדייד-
 די ,.פרי־ענסערפרימי. pc פיסםעם טישעז

 אויף דעדװיײע האבען אײטא־כאגנאםען;־פא
 רעא־ ניס איגגאנצען פאדערינג דער אם

 אז אויטגעשלאסען. נים איז עס אבער :ירט.
 געיױטעז א הײ־יאר געװי:ען ואל ױניאן די

 שכירוש. יער־־עכצ גאראנםירםע פון פארם
 דער אה בלאם גײ א עפענעז ודעם דאס ײאפ

באװע־ יוניאן םרייד היגער דער pc געשיכטע

מ j<ו955 יאנואד, 17 די

נאזועגונג
 דער pc א־מזיכערהײט י

 האט סיטואציע ־ װעלס
 װאס נאר דעם אין אויך

בא־ יאר אפגעיאפעגעם
אײנגעהאלטע־ אן שטימם

אר־ ד«ר פון םאקטיק נע
 די אין באװעגוגג בעםער

 סטרא־ אנגענופענע אן טיאיז לענדער. פרייע
 א־יטצו־ ױניאנס שטארקע די pc גראד טעגיע

 םיט ארבעטס־קאגפליקםען שװערע גלײכען
 װערען סטרײקס פאר־אנדלונגען, פרידלעכע

 װי צײט א אין נאך בפרט זעלטענער. אלץ
 ארגאגיזירטער דער אײף ווען איצטיגע די

 פאראנט־ גרױסע אזא ליגט ארבעטערשאפט
 װעלט־געראגגעל דעם אין װארטיעכקײט

 סיסטעמעןו פײנטלעכע צװײ די צװישען
 לענ־ דעפאקראטישע די אין ארבעט פרײע
 קאמ- די אין ארבעט פארשקלאפטע דער,

לעגדער. ניסטישע
 אויך באװעגונג י־כיאן פרײד די האט אזוי

 באלי־ גרעסטע די געפאכט 1954 יאר אין
 מעגלעך, וױיט ״י אויכצופ־ידען, אונגען

 קא־ א־ן ארבעט צדוישען כוחות־פארםעסטילן
 גע־ ס׳איז פארנעם. ברײטען א אין פיטאל,

 פרא־ א־מגעשטערטער פ־ן כםעט יאר א ױען
לעגדער• פרייע די אין ד״קציע
 א געװען דאס איז לאגער ארבעשער אין

 צוגרײ־ pא קאנסאלידאציע זאמײנג, pc יאר
 עקאנאמישען אויפן רו די װארים טונג.

 שטילקײט די װי געװען איז קאפף־פעלד
 די גאכלאזען װעם עס װען שטורעם. פארן

 װעלט־פאליטיק, דער אין שפאנונג שארפע
 נערען זיכער באװעגונג ארבעטער די װעט

 בתים בעלי די פים װערטער אנדערע רעדען
pc אינד־פטריע. גרויסעי־ דער

• • •
 אריבערגאנג pc צײט איצטיגער דער אין

 עם װען װי װאכזאפקײט פער זיך פאדערם
 דער אין אנםװיקלונגען איבער פריער איז

 אלץ װעלם־עקאנאםיע. pא װעלם־פאליםיק
 גור־■ דער באשטידט ־דערט פער און מער

 דער איבער פענשען ארבעםענדיקע די פון
 געשעענישען. אינטערנאציאנאלע דורך וועלם
 איג־ פלז אנםשײדונגען און באשלוסען ד־רך

קערפערשאפםען. ע“טערגאציאגאי
 פאר־ זייער זיך האבען צײט אונזער אין
 בײ שםיפונגען נאציאנאליסםישע די שארפט

 באהער־ וואס כללים די אבער פעי׳קער• אלע
 יענדער אייגצ<'*:ע די אין לעבען דאס שען

 כוחית־ דעם פין רעזולסאט א פארם דינען
 װאס און וועלט־ארענע דער אויף 1געראגגעי

 פעגלעכקײםען די קלענער אדץ װערעז אדאל
 באפת זא־־ן זײ אז פעלהער. גרויפע פאר אפילו

 אוראפהענגיג־ פולער אין אלי^ זיך רעגירעז
ױעלם. דער pc קײם

 pc יאר א געױען איז 1954 יאר דאס
 ארגאגי־ דער pc ױאכזאפקײם געשארפםער

 אינםע־ די איבער ארבעטערשאפס זירםער
 מענשהײט ארבעטענדיגער דער pc רעסעז

 א־ן ױעלט־פאליםיק pc ארענע דער אויף
דעלם־װירטשאפס.

 פין -א:פעד~־־אציע איכשע־שאציאכא־ע
ײד םרײע די רשיאנס פר

 אפגעיא־ ־יאס נאר אין איז דעם צײייב
בזןדיי־ די געיוזןקפען םער :אך יאר פעגעם
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אי:־ ױניאן טרײד פרײען דעט פין טוגג
קאנפעדגג־ נטערנאציאגאלע י(א טערגאציאנאל

װעלכער ױניאנש, טרייד יע פר־ וי 1פי ואציע
צום ארגאן ױיכםיגסםער דעד טפק ־י בל איז

ארבעטער־ ps יגטערעםען א די פאר קארף
פראנט. : ערנאציאגאלען אי:ט אויפן קי־אט
אלט איצט גראד איז אציע לאנפעדעי־: די

 דע־ טען7 דעם (געגרינדעט יאר 5 גע־וארען
 אנגע־ איר אן זײנען עפ ).1949 צעמבער
 לענדער. pc 73 יזניאנס טרײד פרײע שלאפען

 מיטגלידער־ א מיט קאנטינענטען), אלע (אויף
 האט קײנםאל נאך מיי־יאן. 55 אר־ם פון צאי
 אזא פארםאגט נישט ארבעטער־קלאט דלר

 גרויסען אזא מיט ארגאגיזאציע, שטארקע
 אױטארי־ אנערקענטער pאלגעפי א־ן אנזען
ארבעטער־לעבען. pc פראגען אלע אין טעט

 אין זײנען געשעענישען דראראט־שע לײן
 דער אין פארגעקומען נישט יאר לעצטען

 אינטערנאציאנאלער דער פץ אקטײײטעט
 באזונ־ גא:ץ א pc אבער קאגפעדעראציע.

 פאסירונגען, אײגיגע זײ:עז באדײט־נג דערער
 נישט עפענטלעכקײט דער אץ האבען װע־־כע

 אויפמערק־ גר־יסע צו קי־ז ארײסגערופען
זאמקײט.

קללה די און ברכה די פראדוקטױױטעט,

 איגטערנא־ די געװען איז פאטירונג אזא
 פראדוקםיחי־ 1חעעג לןאנפעוענץ ציאנאיע

 אין גע־וארען אפגעהאלטען איז וואס טעט.
 קאנפערענץ די פאריז. אין 1954 פריליכג

 אײ־ דער pc געװארען אראנזשירט איז "אש
 דער pc רעג־אנאל־ארגאניזאציע ראפעאישער

 האם קאגפעדעראציע, אינטערנאציאנאלער
 אין ״פובליםיםי״ צ• רזל קיץ געהאט נישט
 אין טורעל אן שםיל זי האט פרעסע. דער
 פראבלעם. א באהאנדעלט עפענםלעכקײמ דער
 שארפקײם גאנצער דער פיט שטײט 'ואס

 אינדוס־ אײראפעאישער דער פאר בלויז נישם
 װעלם־פראדוקציע דער פאר :אר םריע.

 ארבעםפ־פראדוקטי־ pc פראגע די :•־,בכ־
־ויטעט.

 פאר־ גע־וען ױ־נען קאנפערענץ דער אײף
 אײרא־ אלע pc כפעט י־ניאנט די םראםען
 עגגלאנד. װעלכע: אם •־עגדער פעאישע

 בעלגיע. עטטרײך. דײטשלאנד. פראנקרײך
 איםאליע. pא דענעפארק :ארײעג־יע. האיאגד.

 שםיק א שײן פעלציאנירם אײראפע אין
 און עלאנאפיטטעז pc קערפערשאפש א צ־יט

 פרא־ pc צ־דעק פארן געלערעגםע םעכנישע
 פרא־ .ױראפיען די דוקםײויםעם־העכעררנג.

 .ערפא״) וקורץ: איידןשענסי״ דוקםיװיםי
 בא־ י־ניאז טרייד אײראפעאישע די פאדערמ
 װע־ צ־געלאזעז זאלען י־ניאנס די אז וועגונג.

 אפי־ דאזיגער דער כ־יט קאאפעראציע צו רען
 באםראכםען בײם כזײ קערפערשאפם. ציע־־ער

 פראדוקםיוויטעפ pc פראגען אײנצע^נע די
 פץ אינטערעטען די אכט אין געמען סען זא~

ארבעםער־קיאס•
 װעץ צײם׳ די אריבער לא:ג שוק ה׳איז

פאבריקען די געשםירזיםם האבען ארבעםער

 אר־ האבען, וואס מאשיגען, די געבראכען אדן
 ארױםגעװאר־ דאמף׳ pc כיח מיטן בעטענדיג

 אױפן ארבעטס־מענשען לעבעדיגע די פען
 ארבעםער פארצוױיפלוגג. pא נויט אין גאם,

פראגרעס. מענשלעכען דעם שטיצען
 ארבעטם־ :ײע מאשינען, פארבע־ערםע

 אויסארבעםונגען די העכערען װאס ניעטאדען.
pc א װערעז קענען פראצע. מענשלעכער 

 נאר — אבער מענשהײם, דער פאר ברכה
 אונטערן געפיגעז זיך װעלען זײ װען דאן

 קאנטראל דער א־ן מלוכה דער פון קאגטראל
 צו :ריכטונג p’K אין װערען געפירט דארף

 ארבעםענדיגע אלע פאר ארבעט פארזיכערען
 זײער אויך זײ פארזיכערען צו px פענשען

לעבצנם־םטאנדארד. רענשלעכען
פרינצי־ די אט פארלעצט װערען עס אייב

 זיך פראדוקטיװיטעט pc ברכה די מוז פען,
 ארבעט־ דער פאר קללה א אין פארװאנדלען

מענשהײט. ענדיגער
 שטײען ריר אז נישט, צװײפעל קײן ס׳איז

 ארבעטס־פרא־ אין װענד־פונקט א פאר איצט
מענשהײט. דער pc צעס

 קלענסטצן פארן ציטערט װערט גאנצע די
 װי־ די עס האט אנטדעקט װאש באשעפעניש,

 אבער צדריק׳ יארען פיל מיט נאך םענשאפט
 אנגעהױ־ רען האט םעג אונזערע אין ערשט

 דער :איז דאס — באהערשען צו עס בען
אטאם.

 אויפרײס־ אטאמישע די שײך טיאיז װאפ
 כמעט מען איז מלחמד״ נײער א אין קראפט

 חעלט־ געמיינט: װאלט דאס אז זיכער. שוין
 גע־ זיך האט 1954 יאר דאס אבער חורבן,
פאר אמאם־קראפם לאזונג: טיטן ענדיגט

 רעװאלוציא־ דער איז דאם \ שלום־געברויך
 אומרואיגער אונזער pn לאזונג נערםטער

צײם•
ארבעטער־פרע־ א־יפיענדישער דער אין

 שםי־ די אז אגדייםונגען. כיען באגעגענט סע
 רערקען וואס אומצופרידענהײם pc מונגען

 א'ן קוילען־גרעבער די בײ לעצםענס זיך
 נעםען לענדער. אנדערע א־ן את ענגלאנד

 אומבאשםימטען אן pc צולעצם נישם זיך
 קופט ענערגיע pc קוואל נייע״ א אז געפיל.

 אץ שוין װעס קוילען־פראדיקציע די pא אויף
 pc פארלירעז שםארק צײם נאענטסםער דער
 אן דאך ס׳איז כאדײםוגג. הײנסיגער איר

 קוילען־ די בײ דערפארונג היסםארישע אלםע
 זמן כל גדם. זיי פ׳באהאנדעלם אז גרעבער.

 פראדוקציע. ז־יער אין שסארק זיך פ׳נײםיגם
 אנדער אן בלאז א גים עם :אר וױ אבעד

 ר<ן לאזט לעבען, עקאנאסישעז אין װינםעל
עלענם. px גײם אין איבער די

 pc וױיט ודײם. גאך דערח־ײל פ׳האלם
^ז עפעקםיװ טנ  אין קראפט אםאכישע אוי

 אבער שלום־געברויך. פאר פראדיקציע דער
 ענין. דעם אם אדיף אנציאיײתעז געגרג פ׳איז

 װען איז עס װיכםיג רוי דערקענעז• צד כדי
 ער:פם געגימעז זיך האבען ירניאנט םרײד די

 וואקפענדיגער ד<ר pc פראגע די באטדאכטען
 דער pc שטאנדפרנקם דער פראדדקםידויםעם.

 ״אס :ל־ארער א איז באוועגינג ארבעטער
 פראדדקםיוױ־ די נעהעכערם װערם עס פער

 אנם־'ל דער ־יערען פת גרעסער אלץ טעם,
אויטגעאר־ פאס דער אין ארבעםס־פענש פון
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 גאצ־יאנאלען דעפ איז — *רסיקלעו מיםע
ארבעט. י"ז שיז ®רזױ״הם

 שקל^פען־ ק$>נדמיססישער4עגט1 קאנזף 1אי
ארבעם

 $ין ק*ונסיל ®!מיאל־עקאס*טיש<ר דער
 האס ארגא:יז?זציע :יי־שאפט "גײסעד דצר

 עט 'דעלכער איז רןזא־דציע. א *נגעגזניעז
 שקלאםעױ פין פיהםעם דער פארדאהם װערם

 די לענדער. קאפוניםםישע די אין ארבעם
 גישס גאך איז ענין דעם אויהפארשעגײעגעז

 אויפן ווײםער בםײ4ב* פראגע די פארעגדיגם
 עקאנאמישען ־ סאציאל פיז םאג־ארדעגעג

.4?אוגסי־
 א םון געפירם װערם אײספארש־נג די

 צוזאפענגעשםעלם איז ײאם סוב־קאמיטיזנ■
 פון דעלעגאס אײן צו :פיםגלידער דרײ פון

 אינםער־ די אינדיע. און אםעריקע עגגלאנד.
 פרײע די פון קאנםעדעראציע :אציאנאלע

 מים שלל א צוגעשמעלט האם ײניאנם םרייד
 אײספארשוגג־קאםיפיע. דער צו פאסעײא־׳ען

 סאציאל־עקאגאםי־ פ־נם רעזאליציע דער איז
 אין אז פעסםגעשםעלם, װערם קאונםיל שעז

 םא־ סאװעםישע די אין און סאוועם־רוסלאנד
 פרן טיסםעם דער הערשם םעלים־לענדער

 פון צױעק דעם דינס װאס שקלאפעךארבעם,
 דער איז און עקספלואמאציע עקאנאסישטר

 פאלי־ פון ציואנגם־מיטעל א װי צײם זעלבער
סעראר. טישטן
 גע׳פשפט זײנעז י״ענדער קאמוניםם־־שע די

װ<לם. צײויליזירטער דער פאר
לייבאר־אפיס אינמערנאציאנאלען אין

 גרײסע א געבראכט האם 1954 יאר דאט
 אינטערנא־ פיז צוזאמעגשטעל אין ענדערזנג
 פינף (אי־על־א). לײבאר־אפיס ציאנאיען

 גע־ פלרצים האבען לענדער קאםוניסטישע
 סא־ :אי־על־א אז אנשלוס זייער מאלדעז

 רעפובליקןין סאיועםישע די וועם־רוהלאנד,
 די און ביעלא־רוסיא און אוקראינע פיז

 בול־ און אונגארן .פאלקס־דעםאקראםיעפ׳
 וואם אי־על־א, םון סעסיע דער צר גאריע.

 גענף, אין ױלי םען2 רעם געעשעגט זיך האט
 גע־ שוין פיםגלידער נייע פינף די האבען
 געסט. אוםגעבעםענע — דע־עגאםען שיקם

 ווע־ פםור גרינג אזוי נישם ם׳קאן װעלכע פיז
רעז•

 זײנען פראגען קאנטםיטוציאנעלע רייע א
 אנשלוס. זייער דורך געױארעז ארױסגערוקם

 צו־ אי־על־א דער ווערם באוואובם. ם׳איז װי
 דרײ פץ דעלעגאםען ד־רך זאמענגזךטםעלם

 ארגאניזאציעס, ־ ארבעםעיד :קאםעגאריעט
 רעגי־ און אסאסיאײשאנס ־ אונםערנעמער

 דע־ קאמוניפםישע די רינגפ־דעלעגאםעי.
 רעגירוגגס־ - - אלע אבער זײנען לעגאםען

 אונםערנע־ פרױואטע ודי אזײ דעלעגאטען.
 קענען פאראן, נישם דארםען זײנען מונגען

 מאנופעק־ פון אסאסיאיישאנס קײן זײן :ישט
 זײ־ וױיסען, מיר ױי אץ, פעקםשורערס.

 י־ניאנס. םרייד פר־־ע קײן נישטא אויד נעז
 רעגי־ עס. הײטט זײנען. דעלעגאםען אלע

רינגס־טשינא־ונ־קעס.
 קאנפעדעראציע אינםערנאציאנאלע די

 םפעציעל האם יו:יא:ם םר״ד פרײע די פין
 סאוועםי־ דער אין פ־נלט א אײף אנגערויזען

 די אז באשטימם. װאס קאנסםימיציע. שער
 אונטטח זײנען סא״־עם־י״סייאנד איז 'יניאנט

 פארטײ לאמוניסמישער דער פץ קאנםראל
 דער פון גאנג גוטעו פארן דינען דארב־ען א־ן

װער־ אנדערע מיט ר<גירי:גס־פראד־קצי<.

 רעגי־ אפיציעלע ז׳ײנעץ ױניאנם די ־ טןר
 םעסיון ױריפםישע קײן אבער ײגגס־אפםען.

 פרן װערען פסור נים פ׳קאן נישם- זזעלמן
אי־על־ז^ אין לענדעד פאדועסישע די

יתיאנס קריםםלעכט
מז געפארעו נייע א  פאר באײיזעז זיך ה

 פרייער דער פון איינהײסלעכטײם דער
 קומם געפאו־ איצםיגע די באידעגוני. ױניאן
 קאםוי־ פונם נאר קאפוניסםען. די סון נישס

?לער. לישען
 עקזיםםירם האבען ײניאנס קריפםל$כע

 זײ אויך. װעלם־פלחדה צױײםער דער פאר
עקזיסמענץ. א געפירם ד.אבען

 זייע־ מיםגלידער־צאל קלײנער דער ־ועדליג
 אמ־ באזונדערע קיץ געהאם נישם און רער

 האבען צײם הײנטיגער אונזער אין ביציעס.
 קײן נישם אויך ױניאנס קריסםלעכע די

 זייע־ קענםיג אבער מיםגלידערשאםם. גרויםע
געװאקסעז• זיינען אפעטיםען רע

 מים אן םירען װאס גלחים, קאםוילישע די
 שנאזז פיז אויגען םיט קוקען ױניאנס, די

 צוזאמענלע־ פרידלעכען דעם אויף קגאה איז
 די מיט ארבעטער קאםײלישע םרימע פון בען

 ױניאגס. טרײד פרייע די פון .אפיקורסים״
 געמי־ זאל עם אז דערלאזען, :ישט װילען זײ

 קאטוילישען פון הערשאפם די װערען נערט
 פון מווזות די און נשמות די איבער קלער

ארבעםער. די
 אין פארלאמענם־רואלען אלגעםײנע די נאך

 די האבעז )1953 (םעפטעמבער דײםשלאנד
 צו געגרײט זיך ײניאנם םרײד קאטוילישע

 .גע־ דײטשען אײנהײטלעכען דעם שפאלםען
 געװען קלאר ס׳איז װייל װערקשאפם־בונד׳׳.

 םרייד פרייע די אז וואל־רעזײםאםען, די פון
 די צו געהאלפען שםארק האבען ײניאגפ
 םאציאל־דעמא־ דער פון דערפאלגען גרויםע

 מאמענט לעצטעז אין פארםײ. קראטישער
 קאמ־ דער פאר דערשראקען זיך זיי האבען

 זײער וױיל שפאלטונג. א םון פראמיםאציע
 חשק קײן געהאט נישם האט עולם אײגענער

 דער־ איז שפאלםונג־באשלום. דעם פאלגען צו
געשען. גארנישם װײל

 קאטײלישע די האבען אבער האלאנד אין
 אײנ־ דעם פון אפגעשפאלםעז זיך ױניאנם

 איז װאם פארבאנד. ױניאן םרייד הײםלעכען
 פון מוסםער א געװען יארען לאנגע פאר

 טען17 דעם ארבעםער־כוחות. פאראייניגםע
 די פון ראט פאראײניגםער דער האם ױלי

 פראםעס־ און קאםוילישע סאציאליסםישע,
 עקזיס־ צו אױפגעהערט ױניאנט טאנםישע

םירען•
 ײניאן םרײד פרײע די אז האפען׳ צי ס׳איז

 געפא־ איצםיגע די בײקומען װעם באװעגונג
 װי אזוי קלעריקאליזם קאט־ילישען פון רען

 צעשטערע־ די פריער געװען גובר האט זי
קאמוניםטען. די פין ארבעט רישע

ע ר ױין ען ש ט ק די ם אנ ק ־ ם ט ע ב ץ אי  א
ע ס א ־ ײ א

 אינדוסטריע־ אנפירענדיגע דרײ די אין
 פראנק־ ענגלאנד. איז — אײראפע פרן לענדער

 פארגעקומען זײנעז — דײםשלאנד און רײך
 פון משך אין ארבעםס־קאנפליקםען ש־וערע

 בא־ גרעסטצ די אדאנק נאר אץ 1954 יאר
 אגפירונג ױניאז טכייד דער פון מיאונגעז

 אר־ גרעסערע געװארען אויסגעםידען זײנען
 אי- ק־רצער א איז אם בעסס־איבעררײסען.

:בןירבליק

פ1בערז <—-----------— ד נ ג י מ ב
 אין אויסגלייך ציפרידענשטעלענדיגער
ענגלאנד

 דער פץ צװײמן איע פון ארבעטער די
 1954 אנהויב בײם זײ:ען גרויט־אינדוםסריע

 לימ־פאדערוגגען. גרויפע פיס ארויסגעקופען
 פין רעזולםאם דירעקםער א געירען איז דאט
 אנ־ װערם וואס פאליםיק עקאנאםישער דער

 טארי־רעגירונג. איצםיגער דער פ.ץ געפירם
 .רעי־ פרית־קאנםראל. אפגעשאפם ד.אם זי

 די אפגעשםעלם אויך ־אם און שאגינג״
 זײ־ פראדוקטען. געװיסע פאר -םובסידיעס׳

 ם׳איז ;געשםיגען שםארק פרייזען די נען
 ארבעםער־ פון קויף־קראפם די געפאלען
.1לוי רעאלער דער שכירות.

 לױן־פא־ מיט ארויםגעקוםען זײנען עס
 שיף־ פץ ארבעםער מיליאן 3 דערוגגען־

 ארבעטער מיליאן 1 מאשינען־בוי. און בוי
 ארבע־ םױזעגטער הונדערםער בײך־פאך, פון

 דער פון און אײזענבאן־םראנספארט פון טער
 לאגע שװערע א זײער קײלעךפראז־וקציע.

 פון אינדוסטריע דער אין געשאפען זיד האט
 אט פון ױניאן די קראפט. עלעקטרישער

 175 ‘אינגאנצען פארמאגט אינדוסטריע דער
 װײניגער ערך אן אן מיםגלידער, םויזענט

 גרויס־ דער פון ױניאגם אנדערע די װי
 זיך געפינט ױניאן די אבער אינדוםטריע,

 די (אגב׳ אנפירונג קאמוניסטישער אונטער
 ארײנ־ איז װאס ענגלאנד אין ױנ<אן אײנציגע
 מען האם הענם), קארוניסטישע אין געפאלען

 דער אױף גײן װעט זי אז געשראקען, זיך
״יייניע״. קאמוניםםישער

 יוניאנס אלע פון לוין־באװעגונג דאזיגע די
 מוסטערהאםטער א מיט געװארען געפירט איז

 קורצע אײניגע געװען זײנען עס דיסציפלין.
 גאנ־ דער אבער םםרײקס׳ דעמאנםטראטיװע

 געװארען אויסגעגליכען איז קאנםליקם צער
 זײנען ײגיאנם די און א־פן פרידלעעכן א אויף

 געלונ־ דעם פון געשטארקטע ארויסגעקומען
קאמף. גענעם
 דאק־אר־ די בײ געװען איז אויםנאם אן

בעםער.
 די זײנען יאר פון םיף בײם נאענט שוין

 א אין ארויס לאנדאז פון דאק־ארבעםער
 לי־ קײז אריבער איז קאניף דער םםרייק.
 פארםען גרויסע אנדערע די אין און װערפול

 ױניאן םרייד דער פון אנפירונג די לאנד. פון
 צו אימשטאנד געװען נישם איז באװעגוגג
 דעם אויסגלײך פרידלעכען א צו ברענגען

 אנגעהאלטען האט סטרײק דער קאנפליקט.
 געבראכט שאדען גרויס א־ן צײט װאכען פיר
 דאק־ די פון ױניאן דער - אין לאנד דעם

 נישט :יצען קײן אױך ער האט ארבעטער
געבראכט.

פראנקרייך אין סטאגנאציע
 ארבעטס־לוין דער װערט פראנקרײך אין

 ארבע־ רעגירונג. דער דוי־ך קאנטראלירט
 און שכירות העכערע פאר טער־פאדערונגען

 ארבעטס־ די פון פארבעסערונגען אנדערע
 רײן פראנקרײך,א אין מראגעז באדינגונגען
 װע־ פאדערונגען די כאראקטער. פאליטישען

 װײניגער אדער מער מיט אויסגעקעמפט■ רען
 אויף דריק פאליםישען א דירך דערפאלג,

 שוין האט פראנקרײך װי אזוי רעגירונג. דער
 רעגיר־נגס־קריזיסען, אפםע פון טראדיציע א

 און ארבעםם־לױן פדן פראגע די פיגורירט
 יעדער אין ארבעםפ־באדינגונגען אלגעמײנע

 רעגירונגס־קאאלי־ נײער א פ־ן קאמבינאציע
ציע.

 ארבעטער־קאמפען די מיט געװען איז אזוי
יאר. לעצםען דעם במשך אויך פראנקרײך אין

 שלעכםער א איז אקציע פאלים־שע אבער
 אר־ ױגיאן םרײד שםארקער א פאר .ערזאץ׳

 אר־ רוםרייכע און שסאיצע די צי<■גאגיזא
 איז װאס (סע־זשע־םע), בעםס־םעדעראציע

 דורך איז זשו̂ן לעאן פון געװארצז געשאפען
 צעברא־ און דעפאראדיזירם קאמוניסםען די

 .פ>>רם אפגעשפאיםענע די געווארקין. כען
 םאר־ צו באװיזען נישט גאך האם אואהריער״

 פון פערהײם די רײען אירע אין אייניגען
ארבעטערשאפם. אינדוםסריעלער דער

 פאר םרויעריגער א איז רעזולטאם דער
 רעאלער דער פראנקרײך. אין ארבעטער די

 רעגירונג, נייע די פאלען. איץ 1אי האלס לוין
 נזענדעס פרעמיער־מיניסטער מיטן בראש
 רעפארמען. ראדיקאלע צוגעזאגט האט פראנס
 מאכען ער װעט 1955 אפריל אין עןשם אבער

פארשלאגען. קאנקרעטע
װאר־ דארפען ארבעטער פראצויזישע די

נישם. זײ האבען ברירה א:דער קײן טען,

 אץ אייםגלײן און קאמף־אױפברויז
ד״טשלאנד

 אר־ פון .אומרו האט 1954 פרילינג אין
 פון טײלען אלע ארומגעכאפט פלוצים בעט״
 לאנגען א נאך אינדוםםריע. גרויםער דער

 ארבעט צװישען פראגט אויפן שטילשםאגד
 די געענדיגט זיך האבען עס קאפיטאל. און

 די אין מאגרימענטם) אפמאכען קאלעקטיװע
 אינדוםםריע. דער פון צױײגען װיכםיגסטע

 מעטאל־ — ױניאנס גרעסטע דרײ די האבען
 אײ־ און טראגספארט־ארבעטער ארבעטער.

 זײ אז װיםען, געלאזט זענבאן־ארבעסער
 אונ־ אפמאכען די פארלענגערען נישט װילען

 ביישפיל זייער באדינגונגען. אלע די טער
 א ױניאנם. קלענערע די נאכגעטאן האבען

 צעפלא־ זיך האט ארבעטער־קאםף שארפער
 מערב־דײםשער גאנצער דער איבער קערט

 ״לאגד״ אײן אין נאר אבער רעפובליק.
 אלגעמײנעם אן צו געקומען עם איז (םטייט)
באיערן. אין — סטרייק

 לױן־ די זיך האט דײטשלאנד אין אויך
 אלגעמײנעם אן מיט געענדיגט באװעגונג

אויסגלײך.
 ארבעםער־פרעסע אויםלענדישער דער אין

 שםימען מיט זעלםען נים זיך רען באגעגענם
 יו־ טרײד דייםשער דער געגען קריטיק פון

 אג־ גענוג נישט איז זי אז באװעגונג. ניאן
 פרא־ אז איבערגעגעבען, װערט עס רעסיװ.

 אר־ ארגאניזירםע צאל די איז פארציאנעל
 צי צוריקגעגאנגען. ױניאנס די אין בעםער

 איצטיגען פון ארבעטער־קאמף גרויםער דער
 צו־ דעם אט צו געמאכט םוף א האם יאר

באוואוסט. נישם נאך איז שםאנד,
אי אין אדכעטער־פאליםיק 1954 י

 גע־ גרויסע געבראכט האט 1954 יאר דאס
 אר־ די װעלט־פאליטיק. דער אין שעענישען

 סײ — לענדער אלע פון באװעגרנג בעטער
 םיי לײבאר־פארטײען. און מאציאליםטישע די
 גע־ אלע די אין האט — יוניאנס טרײד די

 א:־ נאענטען א זײער גענ־מען שעענישען
טײל.

דײםשלאנד פון װידער־באװאפענונג די
װעל־ מיט אקארד לעצטער דער איז דאפ

 אײדער ,1954 יאר דאס אויס קלינגס עס כען
 יארען־ געשיכטע. דער אין ארײן גײט עס

 אין דיםקוםיעם די אנגעגאנגען זײנען ייאנג
 פראגע דער װעגעז באװעגונג ארבעטער דער
 די דײםשלאנד. באױאפענען װידער פון

דער אין געװען איז אפאזיציע שארפסםע

------------------sj] 1955 יאנראד,
 פראנ־ דער אין אדן לײבאר־פארםײ ענגלישער
 װען פארםיי. האציאליסםישזיר צויזישער

 פראיעקם ענדגילםיגער דער געקוםען ס׳איז
 לאנדאן, אין פארהאנדלונגען לאנגע נאך
 אר־ דער אין זיך האם — פאריז אוץ בריסעל
 סיםואציע: אזא געשאפען באװעגונג בעםער

 די און פארםיי טאציאל־דעמאקראסישע די
 באקעפפען דײםשלאנד פון יוניאנס טרייד

 שארם־ גרעסםער דער מים פארשלאג דעם
 לענ־ דעםאקראםישע אנדערע די אין קײם.
 פין געשםיצט פארשלאג דער װערט דער
 אין ספעציעל באוועגונג. ארבעטער דער

 םים בראש אפאזיציע, לינקע די איז ענגלאנד
 געווארן, אפגעשװאכם זײער בעהאן, אנורץ

 באזונדערס סײ לײבאר־פארטײ, דער אין סײ
קאנגרעם. ױניאן םרײד אין

 דײטשע די אן נישט נעמט קײנער אבער
 הארצען. גרינגען א מיט װידער־באװאפענונג

 צו געװען נישט װעג אנדערער קײן ס׳איז
 אנפאל אן פאר אײראפע פרײע די פארזיכערען

 דער.אפ־ אימפעריאליזם. סאװעטישען פונם
 אײ־ די אין פארהאנדעלט איצט װערט מאך

 פאראויס, מ׳זעם פארלאמענטען. ראפעאישע
 דער אין וױלרען ראםיפיצירט װעט ער אז

 װעט ער אז מ׳האפט, און צײט נאענטסטער
פרידען. פין שוץ װירקזאמער א זײן

 רערב־ פוןידי פאליטיק קאלאניאלע די
 דערנעענטערט זיך 1954 יאר אין האט מלוכות

 האם רעגירונג פראנצויזישע די םוף. צדם
 מזרו? וױימען אין מפלה דעד דורך ערשט

 װען געװען- בעכער װאלט עס אז געלערענט,
 סא־ דער פון עצות די געפאלגט װאלט זי

 יארען פיל מיט נאך און פארטײ ציאליסטישער
 קאלא־ איר פרן פעלקער די באפרײט ציריק

 מיט בונד פרײען א אין הערשאפט. ניאלער
 געגען געװען זיכערער זײ װאל״טען פראנקרײך

 םאװעטי־ פאר ״באפרייאונג׳/ קאמוניסטישער
קאלאניאליזם. שען

 איצטיגע די האט צפוךאפריקע אין
 פרעמ־ מיטן בראש רעגירונג, פראנצויזישע

 פארנו־ ;יך פראנם. מענדעס יער־מיניםטער
 זעלבסט־ דעראקראטישער פון װעג אויפן מען

 ראדיקאלע און טוניסיע פאר פארװאלטונג
 אינטערנאציא־ די סאראקא. אין רעפארמען

 יו־ טרײד פרײע פון קאנפעדעראציע גאלע
 דערקלערונג, א ארױסגעגעבען האט ניאנס

 אין זעלבסט־פארװאלטונג די באגריסענדיג
 מערב־דעמאקרא* דער פץ זיג א װי טוניסיע

 אימפעריאליסטישע די געגען קאמף אין טיע
באלשעװיזם. פ״ן פלענער
 פאר־ זיך האט 1954 יאר פון סיף בײם
 קא־ ענגלישער דער פון קאדף דער שארפט

 פון באפרײאוגג פאר (ליפראם) ציפערן אניע^
 אן אנשלוס און הערשאפט ענגלישער דער

 לײבאר־פארטײ בריטישע די גריכענלאנד.
 אז סטײטמענט, א מיט ארויסגעקומען איז
 פא־ דאזיגע די נאכגעבען זאל רעגירונג די

דערונג.
 פרײע די האט לאטײךאמעריקע אץ
 װאס ״אריט״, אר־גאניזאציע ױניאן טרייד

 איגטערנאציאנאלער דער אן אנגעשלאסען איז
 ױניאנם, טרײד פרײע די פ־ן קאגפעדעראציע

 די אין אבער טעטיגקײט, איר פארשטארקט
 אנטװיקלונג איר װערט לענדער מערסטע
 טאטאליטארע די דורך געשטערט וױיטער

 דרום־ פיל אין הערשען װאס רעזשימען
 יגװא־ א־ן אויך רעפ־בליקען. אמעריקאנער

 רע־ פרא־קאמיניסטישער דער װאו טעמאלא.
 דער דורך :עװארען געשטירצט איז זשים־

פאר־ ױערט זומער, לעצטען פון רעװאלוציע

 ב^ײעגרטט י־ניאן םרייד פרײע די פאלגם
 צו־ די פארגעטען האט רעזשים ניי<ר דזיר

 אנהריב בײם געםאכם האם <ר װאס זאגען
 פין װעגען אלםע די אויף גײן זיך לאזם אין

דרדם־אמעריקע.
 פארצײ־ באװעגונג םאציאליםםישע די
 יאר אפגעלאפעגעם יואס גאר דעם אין כע:ם

 זײ־ עם ־am. לענדער אלע אין זיגעז גרויסע
 אל־ סײ וואלען׳ געווארעז דורכגעפירם נען

 לאקאלע סײ פארלאמענם־װאלען, געמײנע
 שםאם־פארװאל־ און דיסםדיקם־ צו וואלען
 פינלאנד, בעלגיע. ענגלאנד. אין םונגען

 עסט־ זילאנד. ניו אױסםראליע, דײטשלאנד׳
 האט בארועגונג קאמוניסםישע די א. א. רײך
מפלות. שווערע געליטען לענדער די אם אין

 קריזיס איבערלעכען שווערסםען דעם
 אין פארםיי קאמוניטטישע די איבער לעבט

 זײנען סקאנדאל־אפערעס גרויםע איטאליע.
 פארםײ דער אין געווארען. אויפגעדעקט

 דער דעמאראליזאציע. גרויסע א הערשם
 פיס די א־יף זי האלם וואס כוח שטארקסטער

 טאציאלים־ פרא־קאמוניפםישע די — איז
 פץ אנפירינג דער אונםער פארטײ, טישע

.נעני פיעטרא . .
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 דער פ־ן אינסטיטדט ױניאן םרײד דער
 װע־ עס אז באקאנט, מאכט אינטערנעשאנעל

 דעם פאר אפליקאציעס אנגענ־מען איצט רעז
 דער איז דאס .1956־1955 פװ שדל־טערמין

 םרײד פיאנער די זינט שול־זמן זעקטטער
 אינסטיט־ט דער ע־זיסטירט. שולע ױניאן

 ארגאנײזערס צוצוגרײטען אױפגאבע די האט
 דיס־ פאר און לאקאלען די פאר בעאמטע און

 פאר־ ברײם דער פון טריקט־ארגאגיזאציעס
ױניאן. ארבעםער קלײדער פרויען צװײגטער

 פון בילדונגס־ק־רס אײן־יאריגער דער
 די פרײ. איגגאנצען איז אינסםיםום דעם

 װערען זײ בעת סטודענטען, די פון הוצאות
 זיך באקענען ציי שטאם דער אויסער געשיקט

 װערען ארגאניזיר־ארבעט. פדאקםישער מיט
 גא־ װעלכע ארגאניזאציע, דער פין געדעקט

 ױניאן־פא־ א שילער יעדען אויך ראנטירט
 דעם פון גראדואירט ער װי נאכדעם זיציע

 פארן אפליקאציעס אינסטיט־ט. ארבעטער
 אן זיך הויבט װעלכער שול־טערמין, :ײעם

 ניט ארײנקומען דארפען ,1955 ױני, איז
מערץ• ערשטען דעם װי שפעטער

 21 פץ עלטער אין פרויען, אץ מענער
 פאראינטערעסירט זײנען וואט יאר, 35 ביז
 דינטט אין לעבענס־קאריערע א מאכען צו

 זיך קענען באװעגונג, ארבעטער דער פץ
 :ייעם דעם פאר אפליקאנטען אלם װענדען

 הײסלול־ א האבעז כייזען זײ שול־טערדין.
 אינטער־ צ• געגעבעז װערט פארצ־ג םילדוגג.

 טעכטער און זין צו און מיטגלידער נעשאנעל
מיטגלידער. יוניאן פץ

 אינסטיטיט פ־ן לערעךפראגראם דער
 טעא־ חדשים 6 צװישען אײנגעטײלט ־וערט

 פארשיידענע די אין אונטערריכט רעטישען
 און באװעגונג ױניאן םרייד דער פץ פאזען

 ײניאן־אר־ איז ארבעט פראקטישע הדשים 6
 אפ־ אינדוסטריע. דער אין און גאניזאציעס

 דירעק־ צום װענדען זיך דארפען ליקאנםען
 ע־דער, א. ארטיר אינטטימוט, פץ טאר
יארק. נױ בראדוױי, 1710
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t ארבעטער פזן פײערען ױ אץ אוםמשנװט o
 וואם קלאוקםאכער, יעיג

 צוקערמאן רובין קענען
 פאר פירער ױניאז אלם

יאר. דרייםיג לעצםע די
 זיינען אםעריקע, אין דא

םע־ זיין מיט באקאנם
 אלםער דער אין םיגקײם

 געלעגענ־ דער צו דעריבער איך װיל הײם.
 א־־־ יובל־םײערונג יאריגעז 60 זײז םיז הײם

 אנם־ זײן פון מאמענםען עםלעכע בערגעכעז
פוילען. איז ארבעם און וײקלדגג

 איז באוועגונג ארבעםער דער צו געקומעז
 יארען, ױנגע נאר זײנע אין צדקערםאז רובין

 דער פיז װאם נאר שנײדער־איעעל. אלס גאד
 יעדען דעמאלם שוין איס םעז םרעפם לער,
 דאםאלס־ די .גאלעדדקעם׳־, די אריף שבת
 שנײ׳דער־ װארשעװער די פון בערזע זײגע

 שפאצירעגדיג פלעגעז זײ ודאו ארמםער,
 די פרן באריכםעז די אפנעםען אפ אדן אויף

 אײנ* זי׳יעדע דערלײדימן קרײזלעך. געהײםע
מז לונ  זיך און םסדייק־קאהע דער אין קז

 פאכעז. די ®ון ידיעות זייערע םים םײלעז
 װי רוםיש־פוילען. אין איז *ײס יענער איז

 י^יגאלע קײן רוסלאנד׳ גארי׳טעז איז בכלל
 די מדדזן. גים ב*װעגונג פראטעסיאגצלע

 אר־ די ®ץ דאמעלפונקם דעד געװען איז בעחזנ
 בערזע דעד אײף שמשירען אזויגע בעםער.

ײמז װעז ז  די געפאו־; םים ®ןרבתדעז מ
 אס־ אדפגעדיכם אסםנואל פלזגגם ®*ליצי׳י
מן  איז עס ודער יעדען שלאגעז גאס• די שלי

ילע8 ארן האגם דעד אונםער מקוםען יײ
לאגגע אריף םודמם די *ין מר׳אאיץ

m די אם חדשים. a c מז א  קלײנע» דעם ה
 אאגעשראמז נים גוקערםסמ רדביץ ײגגעז

 ליב נאר האם ער אדךמ■ או־-יו- קיםעז ®ז
 גע־ געדיכםע די *ץ ארוםגישםאיעז נעהאם
 מים אלץ זיך אין »ייגזא*עז ארן דעםלצז

מן ארבעםער די ודאם א  גע־ איץ מלעבם ה
• םם. אםע

 ױנגער דער זיך פלעגם צײםען ערשםע די
 די אויף שעפעודדיג גיםעל א ®ילען רוביז

 איז ביםלעכװײז קרײזעל. דעם םון זיצדנגעו
 א גענופען דרייםםער. געודיירזגז אבער ער

 אסנעהויבעז און דיםקוסיעם די אין ידארם
 האם דאמאלם שוין םײגונגעז. ארדימתאגעז

 פים אײםגעצײכענם רובין ײגגער דער ױך
 עםיצעז. נאכגעזאגם גים האם ער װאס דעם.
 אייגעגע אן ארויסגעברעגגם אלעםאל גאר

עונג ײעז שםעגדיג איז ײאס מי  ערנסם, מ
 אייגעגשאם* די שאר אס װאגיג את קלאר

 גיך גאר קרייזעל אין אים פעז האס מז
 גו־ גרדיהען דעם גוליב את געקראגעז. ליב

 אויםגעװיילם אים מען האם אים. *ו םררי
מר. םאוץ ארזי  דער געװען אגב. איז. דאס פ

 האס !יקערסאז רובין ײאם פארזיץ ערשסער
מז• ז׳ײז איז געפירם לע
ביז איז יױיםער װאס  ארײנ־ מער אלץ ת

 ארבע־ געהײפע די אין געװארעז געשײמז
TTC: גים אים **ר איז אייבעם שים קײז 

 םינדערדדןירםי^ *ו אדער שרוער. געײעז
n נעכם■ קאלםע אין r שוין פלעגען אנדערע 

 געלעגערם- רדארעסע דיערע אויףי שייאםען
 שיםערע קענדעל מיםז גיץ רוביז פלעג־

בונ־ קלעבעז אנן פאלע דער אונםזיר קליי

 60 צוקערמאניס רובין פון פייערונג דער (צו
געבוירעךטאג) 'אריגען

ד זלמן פון אנ ױיל ו

 די פון װענט די אויף פראקלאבלאציעס דישע
 די אין הילף צו אים הייזער. ווארשעװער

 לע־ איצטיגע זייז געװען אפם איז ארבעםזנן
 ניט מאניע. פרוי זיק בענס־באגלייםערין׳

 גע־ די זאגזישראקען האם איר נים און אים
 קארגע די אין בייםאג. תפיםה. םון פאר

 זיך אפם גאנץ רוביז םלעגם םיםאג־שעה׳ען.
 אויפצונעמען בערזע. דער אויף ארויפכאפעז

 בעלי דיערע געגעז ארכעםער די פון םעגות
 דער אינמיסען ער פלעגם אפס גאנץ בתיו^

 איבער פאו־שםייער אנדערע מים גײן ארבעם
 כעל־ די פארםיידיגען ודארשםאםעז'און די

םכסיכים. זייערע אויסגלײכעז איז סלאכות
 געםאן רובין האם ארבעם קליעע די אם

 איבערגעגעמנקײם, ארן ערנפם אזויפיל סים
 הייליגםםע די געװען װאלם עס װי גלײך
 ארבע־ די אים האבען םאקע דזדפאר זאך.
 צו וױ ליבשאסס סך א םים אפגעצאלס סער

מן אדן נןמבםען א  בעת שפעםער. פרײגנ^ לי
 דײם־ די װען װעלם־םלחכמ^ ערשםער דעד
מז שעז א  דער *ץ װארשע׳ ®זרס־םען ה

 פאר אקופאנםען די שםעלען צו כדי .בונד׳־,
 צו רוף א ארױ־ם לאזם פאקכ^ גןשעזגגעס א

 צי־ רובת װערם ®*ראײנעז• ל׳ןיגאלע ש*פען
 פיאנערען. ערשםע די פרן זייינער קערםאן
 פרא־ גרויסע די אויפגעברים האבען װעלכע

ע על סיןג  די און — פוילינז איז באװעגתג מ
 איס ריײלעז *נערקענונג• אוים ארבעםער.

 באקלײד־ גרױםעז דעם ®ץ פירער אלס אוים
ווארשע. אין פארזיײז
ײניאן־געבים; דעם אויף נאר גים ארן

 צוקערמאן רובין נעםם םאציאליםם א װי
 א אנםירעז און גרינדען אין אנם׳ייל אויך

 געװען אויך איז ער קאאפעראטייד. קאגסום־
 םארװאל־ אח גרינדער ערשע די פח אײנער

 כאםש ײאו קיכען. ארבעםער די םון סער
 גע־ דאך זיינעז געגוגענם, נים איז ארעם

 און ארבעטער םויזענמער געװארעז שפייזם
 דעם אן וואס םשפחות. פאחדנגערםע זײערע

 די איבערהאלטען געקענם ניס יײ װאלסען
 אקו־ דייםשעד יעגער פון יארעז שרעקלעכע

 םאר כאראקםעריסםיש איז עם װי פאציע.
 הײנם, וױ פונקם דעםאלם. ער האס רובינ׳ען.
 באוועגוגנס* און ױניאן ױינע פון איגםיםען

 כוח את צײם געפרגען אויד םעםיגקײםען.
 ארבעםען. הולםורעלע אין נעםזמ צו אנם׳ייל

 ןיא םיער ײנגןיר אלס גאך ער, האס אזוי
 די גרינדען ביים םיםגעאדבעם װארשע-
 ־ פאר די פאר קיגדער־הײם אידישע ערשםע

 פיז קינדערלעד אויסגעפארעםע און חושכ׳םע
 ערש־ דער געדוען אויך איז ער ארבעםער.

 באנלייד־ארבעטער די שון פארםרעםזיר םער
 דעד פון אנםירינג א<ץ גריגדונג דער אין

 איז וואס פאלקס־שול. אידישער ערשםער
 גאמען 'אויםן געװארען געגרינדעם דאמאלם

ד פארשסארבעגעם פון מ  .בינד-, פון םי
םעטיג־ אלע די אין גראסער. בראניםלאוו

 פארהאנדלען שטרײטען. פירען פון קײמען
 געגנעי. םים פאלעמיזירען בתים. בעלי מיס
 אויסגע־ זיך אלעמאל ציקערמאן רובין האט

 ערנםטען און זאכלעכען זײן מים צײכענם
 םא־ טיף א און געדדלד גרוים זײן מיט טאן,

לעראנץ־געפיל.
ארעס־ גרױםע די אין ,1918 אגהויב

 דורכגעפירט האבען דייטשען די װאס םען,
 פײערים־פארטײ־ און ארבעטער די צװישען

 געװא־ ארעסמירם צוקערמאן יױביז איז ען,
 פון פירער די פון טייל א מיט צוזאמען רען

 צװישען .בונד״, פון קאמיםעם צענםראייעז
 דא פארשטארבענעם לאגג נים דעם אױך זײ

 דוד אוץ וואסער חיים יארק, נױ אין
 די מים צוזאמעז צ־קערסאן, רוביז מייער.

 דע־ װערען ארעםםירטע. פאליטישע אלע
 קאנצענםראציע־ א אין פארשיקם מאלם
 מאדלין פעםטוגג־שםאם דער אין לאגער

 קאגצעגםרא־ ערשםער דער אגב. איז, ידאס
 איינ־ האבעז דײםשען די װאס ציע־לאגער

 װעלם־ ערשםער דער אין נאך געפירם
 ■ סוץ רעװאלזציע גאוועפבער די מלחמה).

 לאגער פון באפרײם אלעפעז זיי האם ,1918
 צוקעדםאן רובין את הדשים 9 אפזיצען גאכן

 םח פאסםעז זײן צו אום גלייך זיד קערם
 רעװא־ אויפגעברויזםער, דער מים העלפען

 אידישער דזנר אויף באװעגוע יייציאנערער
גאכ^

 צענםראל דער אים שיקם .1919 אגזעיב
 אנצופירען ליכליז קײז -ברנד״ פיז קאםיםעם

 בא־ פראפעסיאנעלער דארםיגער דער סים
ayr־ja בא־ כאראקםזדיםםישער זיץ פים 

 ארײן רובין זיך װארפם :דעז r* גײטםערונג
 גיך גאר ארן ארבעם דארםיגער דער אין

 אר־ לובלינער די פון נשפה די ער װערם
 שוין םאל דאס פאליציי. די בעםערשאפם.

 ער און פארפאלגען אים נעפם פוילישע. די
לובלין. פארלאזען םח

 קיין פארם עי־ פוילען. פארלאזם רובין
 גלאנץ פון שםאט באריםםע די אבער פאריז.

 לאגג געקאנם נים אים האש פראכם און
 א נאטור. דער פון אוםרואיגער אן האלטען.

 ער האס םעםפעראםענם, רעװאי׳יציאגערער
 טעםיגקיים געזעלשאפםלעכער נאך געגארם

 זיי־ וואס םאסען־ארגאניזאציעס. אידישע אין
 געװען. נים פאריז אין נאך דאפאלסם נייז

אפעריקע. נאך אפ דעריבער פארם ציקעיפאן
 נײעם דעם איז םעםיגקײם צוקערםאנ׳ס

 כאםש בוך. אםעז אז איז אפעריקע, ייאנד.
 א פים אפעריקע קיץ געקוםען איז ער

 פוילען, פת םוער אנגעזעענעם אן פץ סםאזש
 קליץ־ פים אויפס׳נײ אן װײ־ער דא ער הײבט

 פי־ ער ארבעםער. פשום׳ער א װי ארבעם.
 ױניאךםיםיעען די אויף און שעפער קעם
 נעםם און םיםגלידער די צװישען ער זיצם

 לאקאל. זיץ םיז םעםיגקײם דער אין אנםיײי
 ארבעם איבערגעגעבענער דורך בלויז
 םיטגלידער אירע און ױניאז דער פאר
 די און צוםרוי דעם פארדינט זיך ער האם

 קלאוקםאכער םויזעגםער די װאם ליבשאפם,
 םאר אים פאכענדיג געשאנקען. אים האבען

 דער־ און לאקאל זײער פין םשערפאן דעם
 דזשאינם דעם פון פרעזידענם אויך נאד

באארד.
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 פאר הכל׳ען פך די װישען
גע־ זײנען װאפ ,1954

 הײנטיגען אי:ם דריקט
״גערעכטיגק־ים״, :רפער

 פ־אץ דעם א־יף כדאי איז
פארצײבענען. צ־ א־יך
שטריכען, קורצע אין

 א־נזער פון הײפט־דערגרייבינגען עמלעכע
 לעצםען פין פאריי־־ף אין ‘אינםערנעשאנעי

יאר.
 פארנערען דא דארף פלאץ ערשםען ד<ם

 אינטערנע־ די װאפ פארשריט ריזיגער דער -
 געװינענ־ יאר, לעצםען געראכט האם שאנעל

 דער פאר ארבעםס־װאך שעה׳א־גע 35 א דיג
 פריער האבען ־יאס מיפגלידער 1צא״ גרעסםער
 פעפםעם־ אין שטונדען. לענגערע געארבעט

 ב־יערלעכען1האי ב־ים איז יאד פאריגען בער
 באארד עקזעקוםײו נענעראל פונם פיםיגג

 ארבעפפ־ ־ליו־צע די אז געװארען באריכםעם
 אגרימענמס אין גע״ארעז געוואונעז איז װאד
 םיט־ ױניאן דער פון פראצענם אכצע פאר

 צאי א האבעז דעפאיט זינם :'יידערשאפס,
 און יארק נױ אין 'אהא־עז פיםעלייניאופ

 םעריטאריע־דעפארם־ פארש־ידענע די אריך
 קירצע די געיואונען יא:ד איבעת פענםס

 לוין־ קאפפענטירענדע פיט ארבעםס־ודאך.
 פרױען צאי גרעפערער א פאר ־עכערונגעז

קאנםראל. ז־יער אונטער ארבעםער לייידער
 א געודארעז געגײרען איז יאר פאריגען

- ױניאן ױיע קייױרקפ שיפיניג דרעפ די -
לא־ ארגאניזאציע, נײע די יארק. נױ אין

 איכםער־ אפריל יעצסען האט ־<י,60 קאל
 דרעס פינף די מים אגרירענט אן געשריבען

 דרעס־ יארקער :ױ דער אין אסאסיאיישאנס
 סםרייק. אײךםאגיגען אז נאד אינדדפםריע,

 געױארען ארגאניזירט איז ‘אקאי4’ נייער דער
יאקאי• ײניאן, פרעסערט דרעס דער דירך

 מים־ טויזענם ציײי איבער איצט האם און 60
דער.י1גי

 ״גערעכ־ נוםערען 12 די דורכקוקענד':
 אין זיך יוארפם יאר פאי־יגען פון םי־גקייט״

 ארגאניזיר־ פיבערהאפטיגע די אויגען די
 אפםײ־ אינטערנעשאנעל די װאר טעםיגקײם

 טאטאלע די הגם לאנד. איבערן פירעז ונגעז‘'
 האם מיםנלידער אינםערנעשאנעל פון צאיי
 צו־ מיםן פארגרעסערט באדייטענד ניט זיך

 לעצםען ױניאן־רעקרוםען נײע פון װאוקס
 מים־ נײ־ארגאניזירטע די אבער האבען יאר

 נאטיר־ דעם ג־טפאכען געהאלפ<ץ גייידער
 דורך געקדדען איז וואס פארליםט עכעז1'

 פארקלענערינג די א־יך װי םויםען־פאלען.
 געקומען איז ױאס מיטגלידערשאפם. דער פון

 ײע־ רעטייערטע צאי״ גרעטערער דער מחמת
 איצם האט אינטערנעשאנעל די טעראנען.

 עלטןיר־ אויף מיםגיידער טױזענט 14 אר־ם
פענםיעם.

 אן זיד שטײסען דרים־שםאטען די אין
שטערונ־ אן ארגאניזיר־קאמפײנט דאזיגע די

 מ־ניציפאל־ ארטיגע די מאבען עס אס” גען
 ‘אינטעדבעמעד״ארגאניזא פארװאלםונגעך־אץ

גערופענע אזוי די קומען הײף צ־ זײ ציעס.

 פא־ זײנען ־ועלכע געזעצען, ׳ װארק טו ״רײט
 דדומ־ אין זײ פון 12 שטאםען, 17 אין ראן

 ארעפ־ דער גלײבצייטיג איז װאם סײל דיגען
 לאנד. פון טײל ץפגעשטא:ענסטער א־ן סטער
 קליי־ פרײען די ארגאניזירען צ־ קאמף אינם
 האט דר־ם־שטאםען די אין ארבעטער דער

 איר מאכען געדארפט אינםערנעשאנעל די
 פאר־ געפינען און םאקסימום־אנשםרענגינ:

מעטאדעז• שײדענע
 קענען דערגרײכונגען ממשות׳דיגע גאנץ

 דרום־ א — פלארידע אין װערען פארצײכענט
 ארגא־ יאר לעצטען זיינען עס װאו שםאט
 7 רים שעפער 20 איבער געװארען ניזירט

ארבעםער. הינדערם
 פון דערגרײכונגען פון קרעדים אויפן

 דארף יאר פאריגען אינטערנעשאנעל א־נזער
 פראצענם 67 די ױערןזן פאררעכענט אויך

 פיניםום־ געזעצלעכע די אויף העכערוגג
 ארבעםער בראזיר און קארסעס פאר שכירות

 הראפס אין אריץ איז ױאס פארםא־ריקא. אין
נאװערבער. יעצםען

r' ץ
 דעפארם־ סעלדטאן קלאור,
 פארלוםמ באײנשעם מענמ

שעפעי 27 פון
v _______________________________ ^

 קלאוק פ,ץ םענעדזשער םילער. 'א:קעל
 אין אז באריכםעמ, דעפארטםענט, טעקשאן

 ער־ דעם צװישען פעריאדע חדשים 6 דער
 האט ,1954 אקםאבער- םיף אין אפריל שםען

 אויפן ארבעםען װאס שעפער, 1צאי די זיך
 .27 אויף פארקלענערט סעקשאן־סיםםעם.

 495 איצם קאנטראלירם דעפארממענם דער
 אין שעפער 33 זיך געפיגען זײ פון שעפער.

 263 און בריקליז אין שעפער 199 יארק. נױ
טאון. א־ו אוט אין שעפער

 דע־ זיין אז באריכטעט, כילער ברודער
 פאר פרימען געסעמעיים האט פארטרענם

 זעקס די פון פארלויף אין שטיק־ארבעט.
 דזשאבערט הונדערט איבכר מיט חדשיס,

 אינםייד זײערע פאר םאנופעהמשורערס און
 ארום און ארום קאנטראקטארט. און שעפער

 געווארען געסצמעלט פאל־סעזאן אין איז
H51 .אין זיינען דזשאבערס דרײצען סםיילס 
ביזנעס. פון ארויס באריכט־פעי־יאדע דער

 אױף 296 ארבעםער שעפער 495 די פץ
 דעפארםמענם דער װאך. פון 199 און שםיק

 צאל א פאר העכערונגען לוין געוואונען האט
 סעקשאן־ װאכעז רײע א א־ן מלאכית בעל

 הינ־ ניק איבער פדן ס־נזע דער אײף שעפער
װאך. א דאיאר דערט

• • •
 וואס באריכם אויטפירלעכען אן דים‘'

 אינדאסטריעל פון מענעדזשער םילער, אלעקס
 צום צוגעשםעלם האט דעפארםמענם. קאשסיל
 אין דעפארטםענם דער האט באארד, דזשאינט

און םאי טען17 צװישען פעריאדע דער

 איבער אײנגעמאנט ,1954 נאװעמבער, טען1
662 ^ ז י ו  וועל־ די צד חובות אין דאלאר ט

 דער־ גים יםעװערענס־פעי״, פאנדען. פעיר
קא^לקשאנט. אגדערע און שכירות צאלטע

 אײנ־ זיינען דא־־אר טויזענט 263 איבער '
 פא:ד רעטייערמענט פארן געיוארען געמאנט

 העלמה צ־ם דאיאר םױזענם 351 איבער און
 273 א,ץ טויזענט נײן פאנד. װעלפעיר ענד

 אויפגעמאנט דעפארטמענט דער האם דאלאר
ארבעםער. פאר שכירית דערצאלטע נים אין

r----------------------------------------------א
 אי־גאניזירם האט 62 לאקאל

יאר לעצטעז שעפעײ 54
_____________________________ j

 נעגלי־ אדן אנדערגאו־רענם ,62 לאקאל
 פאריגען ארגאניזירם האם ארבעםער. זשעי
 הונ־ אכס פאר געװינענדיג שעפער. 54 יאר

 שכירות העכערזי ױניאז־רצקרדםען :ײצ דעדם
 מים הסבם אין פארבעסערוגגעז• אנדערע און
 איז דאס .62 יאקאי פון םסאנדארדט די

 װאס פונקםען וײכםיגםםע די פון אײנע
 מענעד־ םסאלבצרג. לואים ײײס־פרעזידענם

 יערלעכען זײן אין בארירס ראקאל, פת זשער
מיםגלידער. די צו באריכם
 צו נײםיג געדדעז איז פאלען מאנכע אין
 בתים בעלי די ביז ססרײקס קורצע פירען
 אכ־ א-נםערצישרײבען נעדוען פסכים האבען

 פא־ געױיםע אין ױניאן. דער מים ריםענסם
 פים באנוצם זיך בתים בעלי הןיבעז לען

 םערארי־ פון קאמפם־םעםאדען אלטפאדישע
 דער אז זײ סםראשען ארבעםער, די זירען
 אז אדער שםאם דער פון אוועק וועם שאפ

 זײערע פארנעמען וועלן ארבעמער אנדערע
 צו כדי פא־יצײ רופען ארבעטס־פלעצער,

 ענלעכע אנדערע און פיקעםס פארםרייבען
 פון אפילו דערצײים םםאייבערג מעםאדען.

 די גערופען האם הבית בעל א וואו פאל א
 ״גע־ האם ױניאן די אז געזאגם און פאליצײ

 פאליצײ־בעאמםע ארבעםער. זײנע קידנעפם׳
 די ׳ען1כא ױניאן־אפיס א־ן אװ«ק זײנען

 קרבנות. זײערע באפרײען און ״קידנעפערס״
 ארבעםער די געפונען זײ האבען דארם אבער

 הבית בעל דער ביז װארמענדיג געמיטלעך
אגריםענם. דעם אונםערשרײבען װעט

 אנ־ װערמ װאס ארגאניזיר־קאמפײן, דער
 אנהאלטען װעם שענוואלד, מעטױ פון געפירם

 יעדע און ױאך דער אין טאג יעדען כסדר,
 וױיס־פרעזידענט דערקלערמ יאר■ אין װאך

 כדי ערשםענם, נויטיג. איז דאס סםאלבערג.
 יוניאן־ פון בענעפיםען די אויםצושפרײםען

 יע־ אייף ארבעםער־באדינגונגעז אח שכירות
 אינ־ דער אין ארבעםער באשעפםיגםען דעז

 באשיצען צו כדי צוױיםענם. און, דוטםריע
 געגען פירמעס אץ שעפער ארגאניזירםע די

 נימ־ פין ־ץנלירע-ץ אור׳יושרדיגער דער
פראדוקציע. ױניאן

• • י•
לאקאל פון מיםגלידער־װעטעראנען 25

I
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 נאװעםבער און אקםאבער לעצםעז האבען 62

 עלטער־פענ־ פאר אפליקאציעם אײסגעמאכם
 װעטי װאם גרלפע׳ פינפםע די איז דאס סיעם.

 דע־ לעצטען ביז הײ־יאר. װערען רעםייערט
 139 רעטײערם ױניאן די האם צעמ*ער

 יאר, 65 איבער עלםער אין מיםגלידער,
 דא־ פופציג פון פענסיעס חודש׳ליכע אדיף
לאר.

/------------------------------------------------ץ

 ^טעוד35 געװינם uz לאר,.
 פאר אר־בעפם־װאך איגע

נעקװעיר־ארבעטער
V__________I___________J

 נעקװעיר־ און שאלדער־פעד ׳142 לאקאל
 א חודש לעצטען געװאונען האם ארבעםער׳

 םוי־ צודי פאר ארבעםם־װאך שעה׳איגע 35
 באשעפטיגם זײנען וואם מיםגלידער׳ זענם
 דזשאזעף באריכםעם נעקװעיר־טרײד׳ איכם

 פאריגען לאקאר. פון מענעדזשער םואוױם׳
 א געוואדנען• לאקאל דער האט סעפםעםבער

 דרײ איבער פאר ארבעטס־װאך קירצערע
 באשעפםיגם זײנען װאס םיםגלידער׳ םויזעגם

םרײד, .שאלדער־פעד״ אינם
 דער מיט אגרידענם איצטיגען דעם לוים

 סקארף נעקוועיר ענד װיםענס .נעשאנעל
 אינםערגעשריבען איז וואם י אםאםיאיישאד׳

 ארבעטס־ די װעט יאר׳ צװיי אויף געװארען
 האלב א און 37 פון ולערען געשניםען וואך

 קריגען וועלען שטיק־ארבעםער שעה. 35 צו
 קאמ־ צו פראצעגם 7 פין העכעריפג לױן א

 ארבעםם־ פארלוירעגער דער פאר פענסירען
 די קריגען וועלען װאכען־הענם און ציים

 זײ װי ארבעט שעה 35 פאר שכירות זעלביגע
 לענגערער דער פאר געקראגעז פריער האבען

‘ארבעםס־װאד.
 אג־ נייעם אינם פארבעסערינגען אנדערע

 דאלאר 6 פון העכערונג א זײנעז־ רימענט
 אלםע פאר מינימום־שכירות די אויף װאך א

 קענען. װעם ױניאן די ארבעטער׳ שוואכע און
 פון צ־גאב א װעגען ױני אין פארהאנדלען

 און פאנד רעםײערמענם צום פראצענם אייז
 קאנטראקטאר־רעגים־ װעגען םארשריפט א

 צו באדײטענדיג העלפען װעם וואס טראציע
 נײער דער אינדיםםריע. די סםאביליזירען

 בײ געװארען ראטיפיצירט איז אגריםענם
 מיםגלידער, די פץ מאסען־מיםיגגען צוױי
גאװעטבער. טען28 דעם

r ------------------------------------------------ \
 דעפ. טאון אװ אוט הלאוק

 נאך שאפ ארגאגיזױ־יט
סטי־ײק קױ־יצען

^ __________________ J
 דעפארםמענט םאון א־ל א־ט קי־אלק דעו־

 ״סלוירמ־ פ־ן שאפ דעם ארנאניזירם האם
 נױ טיטי, דזשוירזי אין אינק.׳״ כיאסםער

 גדליה וױיס־פרעזידעגט באריכטעט דזשוירזי,
 דער דעפארטמענט. פ־נם מענעדזשער רובין׳

 דרײ א נאך געױארען ארגאנ־זירט את שאפ
 פאראליזירט האט יועלכער טטר״ל■ טאגיגען

שאפ. פינם פראד־לציע די
 אנגע־ ײניאן די ־אט צײט חדשיט פיר

א־נ־ פירמע ידער מיט פארהאנדלשגען פ־רט

 רע־ אן אבער אגרימענט׳ אן םערצושרײבען
 ו/אבען ארבעםער די װען ערשט זולםאטען.

 פי־ א פארמירם און ארבעם די אפגעשםעלם
 הבית בעל דער איז שאפ דעם ארום קעם־לײן

 פארלאנגט גיך אײף און געווארען ררוצה
 שליכטען צו ױניאן דער מיט קאנפערענץ א

 אנגעשלא־ זיך האט פירמע די םכסוך. דעם
 אםאסיאײ־ סקוירט .נעשאנעל דער אז סעז

 איצט װעלען מלאכות בעל די און שאן״
 װעלכע ױניאךבאדינגונגען אלנטער ארבעםען

 סקוירט־שעפער די אין עםאבלירט זײגען
 אין אגרימענט קאלעקםיװען דעם אונםער

 קלאוק פון בעאמטע םקוירם־אינדוםםריע. דער
 האבען װאס לעפארטמענם׳ סאון אװ אוט

 :זײנען ארגאניזיר־דרײװ דעם אנגעפירם
 דזשאן און האראװיץ אוירװינג גאלדין׳ נײםען
פרודא.

• • •
 דעפארםמענם םאון אװ און קלאוק דער

 ארגאניזיר־םעטיגקײט זײן באנײט אויך האט
 פיר־ עליפ״ ״סידני דער פון שאפ דעם ארום

 יו־ די קאנעטיקום. םאנםשעסםער׳ אין מע
 א פארלוירעז צוריק יאר א מים האם ניאן

 שעפער בײדע אין אפשטימונג ב. ר. ל. נ.
 און בריטעין נױ אין פירמזנ׳ קי*אוק דער פון

 שטימען 308 מיט קאנעםיקום׳ סאנטשעסטער׳
 ירניאן. דער פאר 299 און ױניאן דער געגען

 או:־ געדארפם האבען שםימען 140 אנדערע
 די צי פעסםצושטעלען כדי װערען םערזװכם

 פאר־ איך מערהײט. א געקראגען האט ױניאן
 ליקװידירט פירמע די האט יאר דעם פון לױף
 אזוי איז עם בריםעין. ײו אלן שאפ איר

 מאנ־ אין שאפ׳ אײן בלױז געבליבען ארום
 א'צם האפט ױניאן די װעלכען טשעםטער׳

 דריײ־. נייעם אינם ארגאניזירען קענען צו
 קרי־ צו אדיף אנגעפירט װערם קארפיין דער
 מלאכות בעל די םון אונםערשריפםען גען

אפשטיםוגג. ב. ר׳ ל. נײער א פאר
• • •

 דער פון בילדונגם־דעפארםמענם דער
 אנ־ איז װאם ױניאן׳ אטון א־ו א־ט קלאוק

 א אראנזשירם סועל׳ אוירװמג םון געפירם
 טן 12 פארן מיםגלידער׳ ײניאד פץ באזוך
 העדקווא־ :יישאנט״ ״ױנײםעד דער אין מערץ׳
 דער מיט אראנזשירט איז באזוך דער טערט.

 אינםערנאציאנאלען דעם• פון קאאפעראציע
״ױ־ען״. אין אפים קאנפעדעראציע ײניאן

 225 ארגאניױ־ט 66 לאר,אל
ארבעםער

 האט ארבעםער׳ עביבראידערי .66 לאלאל
 עס ־דע־־כע אין שעפער פינף ארגאניזירט

י5 באשעפםיגט זײנען  באריכטעט ארבעטער׳ י
 .1יאקא- פונם מענעדזשער פרידמאן׳ ל׳ זבריה

 ״עלאיד זײנען: שעפער :־י־ארגאניזירטע די
 *אלבערם בידינג״• ״אונױוערסאל״ אפערעל׳
ערי סײאפי״. ^ מבר  ענד ״ײי אץ טאגפ״ ״ע

עםבראידערי״. וױ.
 נ״ע די פאר געוואונען האט ײניאן די

 ארבעטס־װאך, קירצערע א ײניאךרעקרוטען
 און װאך א דאלאר 4 פון העכערונג לוין א

 בענע־ רעטייעררענט אץ וועלפעיד העלטה׳
פיטס.
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 אדער ז־שיה נעלטטען *־עט 66 אלא־“
 נײער א א־ן אריבערציען זיך מערץ אנהויב

 יר־ נ־־ער דער ײניאן־־ײם. פארגרעסערםער
 טע39 ־ועטט י25 אײף זײן ײעט ניאךאפיט

66 לאקאל פאר ־ײם גרעסערע די טסריט.

ײט)נערעכטער ----------------
 זײן װאס דעם מחמת נויטיג געװארען איז

 אין פארדרײפאכט זיך האט מיטגלידערשאפט
 אין איז ױניאן די זינט יאר, 15 לעצטע די
העדקװאטערס. אלטע די

r ץ
 רעפ. םאון אװ אוט איםטעיז

 אין שעפעי־ 6 אי־גאניזירט
אפםטײט און אײלענד לאנג

V_______________________________
 גע־ האראװיץ׳ איזראעל װײס־פרעזידענם
 אד אוט איסםערן פון נעראל־מענעדזשער

 ױגיאן די אז באריכםעט׳ דעפארטמעגט. םאון
 לאנג אין שעפער נײע פיר ארגאניזירש האמ

 טעריטאריע א איז דאס דיםטריקט. איילענד
 קאםױניטיס נײע כסדר אדיס װאקםען עס װאו
 זײנען ארגאנײזערם די שעפער. נײע מיט
 שע־ די אט ארגאניזירען צו װאך דער אויף
זיו־• עפעענן זײ װי גיך אזוי פער

 די :זײנען שעפער גײ־ארגאניזירםע די
 םראקט״ ״טוזאן אדן ספארםװעיר ״לעיקשאר

 אין פעשאנס *ראזמערי די קאראנא; אין
 בעם אין דזשאי״ ״ברען און א־יבאנם טײנם

 די פאר געוואונען האט ױניאן די פעידזש.
 ארבעטס־באדינ־ און שכירות רעקרוטען :ייע

 אגרי־ קאלעקטיװע די מיט הסכם אין גונגען
 אײנ־ ארבעטען׳ זײ װעלכע אונטער מענטס

ארבעטם־װאך. שעה׳איגע 35 א שליפלעך
• • •

 ארגאניזירט זײנען שעפער אנדערע צוױי
 יארק. ניו אפ־סטײט קינגטטאין. אין געװארען

 שעפער בלאוז־קאנטראקטינג צװײ די
̂אוז ״קראון און אינל.״ לײוי ״מײער אינק.״ בי

 נים־יוניאן עטאבלירטע לא:ג שױן זײנען
 האט ױניאן די דיסטריקט. דעם אין שעפער

 שע־ בײדע אין ארבעטער די פאר געװאונען
 ארבעטם־שטונדען די אין רעדוקציע א פער
 רעדוקציע א אן װאך׳ א שעה 35 אויף 40 פון

 באצאלטע האי״ב אץ זעקט שכירות. די אויף
 און ארבעטס־באדינגונגען די און טובים ױם

 די געניסען עס װעלכע בענעפיםען׳ אנדערע
בלאדז־אינדוםטריע. דער אין ארבעטער

• • •
 ד- האט װאך ארבעטס שעה׳איגע 35 א

 ארבעטער iso די פאר געױאלנען אויך י־ניאן
 קאמפאני״, פראדוקטט ״פראטעקס דער אין

 דזשוירזי אין מאנופעלוטשורער פלעסטיק א
 מיט פארהאנדלונגען די דזשוירזי. נױ טיטי׳
 אנגע־ זײנען װעלכע פ־רמע׳ דאזיגער דער

 גענע־ דעפארטמענטס פונם געװארען פירט
 אכט אנגעגאנגען זײנען ראל־מענעדזשער.

 פ־ן פארלויף אין מאל עטלעכע צײט׳ הדשים
 גע־ ניט שיעור עס איז פארהאנדלינגען די

 א און קאנפליקט אפענעם אן צי קומען
 אויסמיי־ װעלענדיג ױניאן׳ ד־ אבער סטרײק׳

 סך א ארויסגעװיזען האט םטרײק. א דען
 פאר־ די אנהאלטענדיג טאקט און געדולד

׳ ענד. דערפאלגרײכען א צו ביז האנדלונגען
 פארהאנדלונגען די אין שװעריגק־יט די

 שע־׳איגע 35 א אײנפירען דאס געװען איז
 הע־ יירין קאמפענסירענדע מ־ט ארבעטס־רואך

 ־אט פירמע די װאט דעם צ-יייב כערינגעז׳
 צ־ ארבעםס־שםונדען די געשניטען י־אנג ניט
 זיך זי האט װאך א שעה האיב א און 37

 35 צו ױײטער רעדיצ־רען צ־• געקװײנקעלט
 העכערינג. לדין א צא־ען דערבײ און שעה

קאם־ א געװארען געפונען איז ענדלעך אבער

r
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-4 1955 יאנוא־
 ארבעטס־ יטעה׳א-גע35 א פראמיס־פארמולע.

 .1956 דאי אין װערען אײנגעפירט ודעט "אך
 א קריגען דאן ױעלען שטיק־ארבעטער די

 װא־ די א-ן פראצענט 6 פין העכער־נג ײז1'
 שכיר״ת זעלביגע די לריגען דועלען כען־הענט

ארבעטס־װאך. לענגערער דער פאר װי
 בא־ קריגען אײך װעלען ארבעטער אלע

 פאר אץ ארוערמײם פאר עקסטרא צאלט
 אפיל- יאר אין טובים ײם הא־־ב א און זיבען

 דנםאג. אדער שבת אין אױ־ פאלען זײ װען
 װערען באלוינט ױעלען שטיק־ארבעטער די

 דורכ־טניט־ זײער לײט ס־בים ײם די פאר
 א־יך װעט פ־רניע די שטינדען־־ײן. ײעכעז
 אר־ די צי דירעקט ״אלאציעפ פאר צאלען

 צאלונ־ רעג־יערע די צ• ציגאב אין בעםער
 פענסיע און װע־־פעיר ־עייטה־ די צו גען

פאנדען.
» ס ס

 ךעפאיטמענט טאין אװ א־ט איטטערן דער
 אג־ באנייען צ־ פארד׳אנדלוגגען איצט פירט

 בא־ װאס פירמעס׳ גרויסע דל" מיט רימענטס
 פיר אין ארבעםעד ט־-זענט איבער שעפטיגען

 איז שעפער אי*ע די אין שעפער. אנדערװעיר
 די פארהאנדלונגען די אין הויפט־אישו די

 ארבעטס־ שעה׳איגער 35 א פ־ן אי״נפירינג
װאך•

r ----------------------n
 דעפאי־גימענט א\סמ גאי־־ד
 שעפעי־ 42 אעאנידי־ט האט

אי־בעטעי־ 2,300 מיט
V______________________________ J

 פא־ האט דעפארטמעגמ א־כט נאלד דער
 בא־ "אס שעפער׳ 42 ארגאײזירט יאר ריגען

 װײס־ באריכטעט ארבעטער. 2.300 שעפטיגען
 פינם דירעקטאר גינגאייד. דײװיד־ פרעזידענט

 שע־ נ״־ארגאניזירטע די פלן דעפארטמענט.
 אין 35 אדן פענטיל־וײניע אין 17 זייגען פער

 באריכט דאזיגער דער טט־יטפ. ענגלאנד נױ
 ארגאניזיר־דער־ יד אי״ם ניט אבער נעמט

 פולען פארן דעפארטמענט פ־:ם גרײכונכען
 װאס בא:אי• עד. פון באריכט דער מחמת יאו־.
 פיי״ד־סו־ צו געװאדען איבערגעגעבען איז

 ארום נעמט האפערן׳ דזשעק פערװײזער
 פאר־ ־אט ער *ועלכע אין הדשים• אכט יז,1בי

 אץ הײפם־ארגאנימער פין ארט דעם נ־ב־ען
 הײפט אלס ראבערטט׳ רא־ף פ־ן חדשים עלף
 ארגאניזיר־ צענטרא־־ען ענגלאנד נױ פלנפ

 28 זײנען שעפער נײע די פץ דעפארטרענט.
 פאר־ דירעקטע דורך געױארען ארגאניזירט
 שע־ 14 אין אין פירמעס די מיס האנדלונגען

 אויף סטרײקט פירען געדארפט מען האט פער
ײניאן־אגריםענטס. דערגרײכען צ־

ען א־ן צטיג  א געפירט װערט ביארענט אי
ב ארגאניזיר־ארבעט טיכטיגע ײ  ־טעפער 20 א

 אי־ באשעפטיגען װעלכע פענה־לוױיגיע. ־:יז
 פ־ן זיבען אין ארבעטער. הרנדערט !7 בער

 פרא־ קאכפ־ץ דער האט שעפער 2() די אם
אן־ דער־וארטען צו געניג װײט גרעטירם  ײני

 די ציק־נפט. נאענטער דער אין אגרירעגטס
 אנגעפירט א־רעטום ־יערט ארגאניזיר־ארבעט

ט  שאפ־לא־ פיײי אץ רענל פ־ן הי־ף דער רי
 גע־־ארען געשאפען זײנען ייעלכע כײטעפ׳

 ־אלפערן. דזשעל געהי־־פס־דירעלטאר דורכן
 אין אלטױו א־צט ז־ינען דאמיטעט אזעלכע

־. :יטי■ פארעפט באנדעי  •■"■־ סלרענטאן. קאי
א-ן. קעט־באר, ט הד עי  בלר־ויל.'־־עריטב-רג ־

ע בעטלהעם אין פענטילװײניע. אין אי

23 זײצ <(
 עגגלאנד ניי אין ארגאניזיר־קאמפײן דער

 באטטאן אין לאנצענטרירט איז טעריטאר־ע
 פאטאקעם׳ אין א־ן טאטט. בעדפארד, :ײ א־ז

אײלענד. יא-ד
ס ס ס

 געגען זיג א גע־־א־נען האט ״:יאן :־י
 אין לאמפאני״ אגדערגארםענט ״רילקא דער

 סלפ־ דער ײען פענטילױ־יניע, ט־־־דפפ־רג.
 אייפצונעמען אפגעזאגט זיך האט ־אורט ר־ט

 ענט־ אן געגען פירמע דער פון אפעלאציע אן
 פי־ אין געריכט נירעריגערען א פ־ז שײדינג

 אפי־ א'ו קאורם ״םירקיט דער יאדעלפיע.
 בא־ :עמלעך האט פילאדעלפיע אין עלס״

 אין ב״ ר. ל. נ. פ־ן ענטשײדלגג אן שטעטיגט
 ללערט פירמע די לועלכען אין .1953 א־יגלטט

 ״לאמפאני־ איר אליפצללײזען פארארדענט
 שכירות פארלוירענע די באצא־ען און י־ניאן״

 אפ־ האט פירמע די ־ואט ארבעטער. צען צל
 די ײניאךאקטיװיטעט. זײער פאר געזאגט
 טויזענ־ אײםצאלען נײזען איצט ־לעט פירמע

 װעלכע ארבעטער׳ צען די צי דארארט םער
 די בעת דזשאבם זײערע פארלוירען האבען
 ארגאניזיר־קאמפײן אן געפירט האט "ניאן

 קאורט טופרים פלן ענטשײדלנג די .1951 אץ
 ױניאן דער פון ױערען אויפגענוצט איצט ױעט
 ארגאניזיר־קאמפאגיע גײע א אנצלזזליבען א־יף

 דער פון ארבעםער 250 די ײגיאניזירען צ־
״מ'יל;ל״־פירמע.
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 און בעאממע ױניאן־מיטגלידער■ 250 אריט
 לוי ייניאנס׳ אינטערנעשאנעל פין פאריטטײער

 האבען שטאט פלן פירער פראמינענטע א־יך
 ײבילײ־ טער20 דער אין באטײליגט זיך

 מאי ריװער׳ פאל אין 178 ייאלאי־ פלן פייערונג
 פײע־ דער בײ א־יבענאן דעם טאטשלזעטט.

 װאס דאלטאן׳ ״. א. פארנ־מען האט ר־נג
 טשאר־ פארבליבענער אײנציגער דער איז

 ארבעמע־ 74 א־ן 1לאקאי פץ טער־מיטגליד
 20 לאקאל אין מיטגלידער זײנען ־לעלכע רינס
 האבען פײערונג דער ביי רעדגעד אלע יאר.

 דערגרייכלנגען גר־יטע די אײף אנגעױיזען
 לא־ .1934 זינט ־ואוקט זײן אין ־א־א- פלן

 הינדערט 12 איבער איצט האט 178 לאל
טיטגלידער.

 גע־ געהאלםען זײנען באגריט־נגט־לעדעט
גינ־ דיײויד ײ״ט־פרעזידענט :פלן לוארען

 דעפארט־ איסט נארד פ־ן דירעקטאד גאל־
 דער פלן ״ענעדזשער ראט, לױליאם :מענם

 לוײס־פרעזידענט ;ייניאן דרעט פיער1פילאדעי
 באסטאנער פין רענעדזשער לרעימער פיייפ

 דיטט־ סיעמם׳ פרעדריק :באארד דדשאינט
 שטאט פלן מעיאר דער אין מענעדזשער. ריקט

 צי־ האט דובינסקי פדעזידענט קעין. דדטאן
באגריטינג. װארעײע א געשילט

r-----------------------ץ
ױניאז רי־עס פילאדעלפיעי

רױי־טעז־פ״י־מע :ענעז
>______________________________\

 באארד דזשאינט דרעט פילאדעיפיער דעד
 ארגאניזיר־ פארביטערטען א גע־ואינען האט

 קאמ־ ק־ירטען מעיד ״דאטש דער אין טטרי־ל
 מענעדזשער ראס• ־ײ״אב באריכטעט פאני״.

 אנ־ זיך האט טטר־יק דער י־ניאן. דעי־ פ־ז
 טען6 דעם א־־־־סם. (׳ניטעז דעם געהליבען
אן ארליסגעגעבען געריכט א האט אקטאבער

 דער פארבאטען האט לואט אינדזשאגקשאן.
 דעם פיקעטען צ• ארבעטער די אץ ילניאן
 אויפגעגעבען ניט האט ײניאן די אבער שאפ.
 אר־ די ארגאניזירען צ־ באמיאלנגען אירע

פירמע׳ דער פלן טנטער
 פירמע די האט ה־דש פאריגען ערשט

 אגרי־ אן אוגטערצושרײבען געװען מטכים
 זײנען אדבעטער נײ־ארגאניזירמע די מענט.

 .219 לאקאל אין מיטגלידער געולארען
* * *

פילאדעל־ אין סענטער העלטה י־ניאן דער
 זײן אליסצוברײטערען פלענער מאכט פיע

 געפלאנט לוערט עס מיטגלידער. צל דינסט
 דא־ טױזענט הונדערט איבער אױפצ־געבען

 עקם־רעי נאך קױפען צל אויף הײ־יאר, לאר,
 ט־עראפיע־אפ־ די פארגרעסערען מאשינען.

 פין פראצעם דעם פארשנעלערען און טיילונג
 פלענער׳ נײע די פאציענטען. רעגיכטרירען

 דר. פלן געידארעז אויםגעארבעט זײנען װאס
 פלנם דירעקםאר מעדיצינישער קליץ׳ סעמיעל

 פלנם געװארען באשסעםיגט זײנען םענטער׳
באארד. דזשאינמ

r-----------------------ץ
 גע־ דע« אהײא־קענטאקי

 בײ שםונדיען קירצעיע וױנם
קאםפאני״

v ____ ______ ___________________ J
 דיאכ דעפארטמענט אהײא־קענטאקי דער

 פאד ארבעטס־װאך קירצערע א געללאלנען
 דרעט ״בלומפעלד דער אין ארבעטער 700 די

 נ. וויים־פרעזידענט באריכטעט קאמפאני״,
 דעפארטמענט. פלגם דירעקטאר ללירצמאן,

 גע־ געמאכט איז לואס אגרימענט דעם לליט
 ארבעטם־װאך די װעט נא־ועמבער אין ללארען

 אין פירמע. דער פלן שעפער דרײ די אין
 רע־ אהייא׳ מאסילאן. אלן קענטאן קלילללאנד.

 האלב א אלן 37 צל 40 פלן ־לערען דיצירט
 א קריגען ־רעלען שטיק־ארבעטער שעה.

 פראצענט, האלב א זעקם פלן העכלרלנג ללין
 פארלוירענער דער פאר קאמפענסירען צ'

 קרי־ װעלען הענט װאכען אלן ארבעטם־צײט
 שעה 40 פאר לוי שכירלת זעלביגע די גען

ארבעט׳
 ער־ דער איז אגרימענט איצטיגעד דער

 שעה׳איגע 35 א אײנצ־פירען שרים שטער
 דער פון ארבעטער די פאר ארבעטם־װאך

 אפע־ האט קאמפאני״ ״בלומפעלד די פירמע.
 50 איבער שעפער ניט־ילניאן אירע רירט
 דעם אונטערגעשריבען האט זי אײדער יאר.

ילגיאן. דער ריט אגרימענט ערשטען
 אלנטער־ איז י־ניאן־אפײאך ערשטער דער

 פאר .1953 אליגלסם. אין געװארען געשריבען
 שפעטער׳ שאפ. קענטאן אינם ארבעטער די

 אלנטער־ פירמל די האט ,1953 אלטאבער. אין
 ארבעםער די פאר אגרימענט אן געשריבען

 יאר. לעצםען פעברלאר. אין און מאסילאן, אין
 אפמאך דער גע־וארען. אלנטערגעשריבען איז

 ארום אזוי קלילולאנד. אין ארבעטעי די פאר
 אט געױארעז אײנגעבראכען ביסלעכוױח איז
 קליױ־ אין ילניאן־פעסטונג שטארקםטע די

מארקעט. קלײדער יאנדער
 דלר מיט פארהאנדללנגען איצטיגע די
 דעפארט־ פלן געװארען געפירט זײנען פירמע

 בערק־ מײער קײרצראן- :. םענט־דירעקטאר
 דזשאינט קלילללאנדער פלז אגענט ביזנעס מאז,

ארגאנײזער• גלעיזער׳ הענרי און באארד,

%
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װעסמ פדםעל דעי
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 שיקאגא איז לאקאלזמ טימלײניאדה זײ
 דעם געפײערם דעצעמבער םען28 דעם האבען
 העד־ ױניאן נײער זייער pc הביה חנדכח

 מןן• רעזידעגם6װײס־ באריכםעס קודאםערה׳
 שילגאגער דער pc בזעפעדזשער ב'אליט, 5רי

 בא- זיך דזאמז ®ײערינג דער *ין ישיאז.
 די םרן פיםגלידעד צאל גרויטע א סײליגס

 *•ינ־ איז ײגיאז דער פרן בעאסטע לאימילעז.
ס. גזדאדזגע ס מ

 *ײפן זײז ידעם ידאס יהגיןדזזײסי גײע די
 גע־ באארד דזשןדנם דער pc של*ר דריםען
a בײדע. m באשסית pc ןמיסעס- אכם ¥

מד ^ל גרדי מג־ה ר פינ  בױסינגען ײגי*ן מ
ע £אר ה*ל א את ד מ מז קיז םינ ז סי  דעם *

 ודעלען אסיסעס זײ דע»זרםפענם. םישאנס
עוזז חי ען ם ײפם־מאפטע די סרן מדגר  pc ה

ר־ װזזײםגודס — i px*>2 7א לזיקזילעז י׳י  ן
; עי ס ל מ « *  סאכער; רעיגק*ום — 54 י

 — rw 212 עסברןדדערי־ארמםער — 208
 װעלען *סיסעס אנדזירע די םעילארם. לײדיס

 גענעראל־*רס*גײזער. רדפער• הערי ®*ר זײז
 אי־ מנםדזאל P* טןירסעת בזןד׳ינם ודעלכער

אי;  סיגאנ׳רקאנ־ סװצנבלום. װיליאם ײנ
 רו־ דזשעק ;ײניאגס נוידודעסס pc םר*לער

 זױן ארגאנידײשאױ^פארספזיגם or® בין.
 דעם און טצדיםאריע. גױםעלײדעטס דער

®אנד. הזלסה נױםעל־ידןםס

 נהגרי־ ײצטפ פיםעל דער איז "גיאז די
 *־:־ שארה*נדלוגגען לאנגע גאד האס סאריע

 .אלבןרםס סױס אגריפעגםם נועדגעשריבעז
י זױגק.־  איײנאי אין שעפער £יר אירצ מ

 :זייגען שעפער פיר די פישיגען. איז
 שיקאג* איז .בדרמאנט׳ את .איימרבמ״׳ די

o גידעי .טןײדיד c r v.מי־ נאדװעי. אין ׳־ 
מו׳  אין ?ויעפט״ גידעל ־נעג^ני ײ איו שי

מן. שי  די פאר געודאונעז ד.אם ײגיאן די פי
רפ ע ם  שגײדען ײ׳עיכע .איבערסס־• »מ מ

 דזעבע־ לײז א שעפער. אלע פאר ארבעם די
ם. שינף re ריגג מג א  ארבעםער די פאר *י

w .ברירממם׳• *ז p זזן געריאמעז יעיזזז די 
c העבעוײנג לייץ אלגעמײגע jy x r *  5 pc און 

ר די «זר מ ע רכ  ימיאן די cjt ^רװעי pc א
 הײנ־ אנהײכ העבערוטנ לרין א שארזזאנד־*עז

יאר. סינעז
 אץ ארבעסער די *wc אגריפענם דער
 ערש*ער דער איז נידקדקרעפם׳ .געגאני
 אוגםערגעשרײ האם פיררע די װאס אפמאד■

 דוײי א נאד שאפ• pc ארבעםער די פאר בעז
 ױ■ די ארגאניזיר־קאפפאניע. חדשיכדדיגער

' אם סאר געידארנען האם נייזז  םיש* נײע י
 העכערונג. לײן פראצעגםיגע פיגף א גלידער

o' העלסם א װעלכער פיז r אנהייבען ייד pc 
 העלפט אנדערע די און חודש הײנםיקען וטען

pc װעם עם ױען הײ־יאר• ײלי. ערשםען 
 די ארבעםס־ױאד. די 'וערען ירםrרעד אויך

 װאקאציעד באצא־טע א־יד לײגצז ארבעםער
סובים. יים אץ

 ־יעלכער געגען לאמפאני״. .בראמסאן די
 עטלעכע זינש סםרייק א פ־רט ײניאז די

 פון.כלאר־ שאפ דעס אפגעקײפם האם חדשים,
אויף םעילאר־שאפ א אינק.', װעםערד םא

 װעלכעד שיקאגא׳ אין בולעװארד םישיגען
 אן יאר עםל<כע pc משך אין געהאם האט

 האם 'ועלכער און ױניאז דער םים אגרימענם
 ליקװידירט. צוריק חדשים עםלעכע מים זיך
 גע־ םשםעות האם קאמפאני״ .בראפםאן די

 דורך ביזנעס אירע פארגרעםערעז צו פלאנט
 די צו שאפ נים־ױניאן פערטען א צוגצבעז

שעפער. פארסםרײקםע דרײ די
 םים אגריפענם אלםער דער ודי נאכדעם

 אויםגע־ איז יוניאן־פירמע פריערדיגער דער
 .בראמהאן׳׳ pc הבית בעל דזיר האס גאנגען,

 אפשםי־ אויםאריזירםע נים א דורכגעפירס
 גע־ וױלען זיי צי ארבעםער. די צװישעז פוגג

 דער־ גרײטער זיץ צד ייניאן. דער צו הערעז
 פרא־ וזונדערם ארבעםער די האבען שםײנונג

 ירניאן א װילעז זײ יא• אז געשםיסם, צענם
 דער ױניאן. אינםערנעשאנעל די םאקע pא

 אינסארםירען געסחם געבעך האם הבית בעל
ען ױניאן די  אר־ זיינע pc באשלוס דעם ^ג

 װעגען סארהאנדלען נעפעז זיך pא בעטעד
אגרימעגם. אן

r ------------------------------------ \
 געודגם דעפ. װעםם טאופ
 שיר־ איז העבערהגעז לױן

ארבעםם־װאד צעיע
V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^

 —ן פערלשםיץ, בייתר װײט־פרעזידענמ
 בא־ דעפארםפעגס. רועפם פארש pc רעקםאר
 לוין געװאונען האס ײניאן די אז ריכםעם.

 ארבעםס־ שעה׳איגע 55 א pא העכערונגען
 אין שעפער זיבעז אין ארבעםער פאר װ*ד

 אין פירפעס דריי פיס אגריפענםס באנײסע
אילינאי. און פתורי
 גע־ בא:ייט איז װאס אגריפעגם. דעם אין
 פאגופעקםשו־ •לאװענבאום דער פים ײאדען

 ראטיפיצירט את װעלכער אזץ קאפפאגי״ רינג
 גע־ ײניאן די האט חודש פאריגעד גערדאדען

 קאסערט די פאר העבערונגען לוין ודאמען
l  pc\ את שעה א טענם "p העבערונגען 

 "אכעז־ארבעטער. און שםיק־ אנדערע די פאר
 עםאבלירינג די pא פיניפום־פקעילס העכערע

pc לוין די ארבעםפ־יואך. שזה׳איגער 35 א 
 םעןpc 1 רעםראעקםיװ דינעו וזעכערונגען
נארדעפבער.

 pc צ־גאב א צאלען אויד װעט סירדע די
^p אנ־ פאנדען■ װעלסעיר די צ־ פראצעגם 

 צײם דער pc אר־ם יאר א pא דזײגעגדיג
'i r געווארען. באנײט איז אגדירענט דער 

 און ײאקײשאגס באצאלסע װעגצז פונהםען די
 אגרי־ באנײטען דעם אין װעלעז םובים ױם

 אגרי־ אי־טען אין װי זע־יביגע די ױיז רע:ט
 שעפער האט לעײעגבאום־פיררע די פענמ.

 מי־ דזשירארדא. קעיפ און 'אים1־ טײנם pא
 דאונדט, א־ז רעדבאד ספארטא. אין אין זורי׳

אילינאי.
ם אינם מענ ט אגרי רי דער מי זי רי  גאר־ .

ן קאמפאני״ מענם טי קענזעם א'  די האט סי
אן  א־ן העכערונגען לוין ח־ץ א געײאינען ײני

 פארזיכע־ א אויר ארבעםם־װאך קירצערע א
 חוברר״ אירע אפצאלען ־ועם פירמע די אז רינג

2 pc העלטת די ,צ דאי^אר 223 און םױזענם 
ם א־נט פאנדען. רעםײערמענט און  אגרימענ

ט  א קארפארײשאן״• בענאט דער פי
דער שאי ט אין דאנ־פע^טש־רצר פעד״ -  ט"נ

אן די האט - - ליאיט  לוין א געױאונען ייני
ט האלב א pc 12 העכערונג פאר שעה א פענ

י-ו
׳י

 די פאר שעה א םענם פינף px קאםערס די
 די פאר אויך װי װאכעךהענם, אנדערע

שםיק־ארבעםער.

 אויך האט דעפארםמענם װעסם סאום ד<ר
 און ארבעםס־װאך שעה׳איגע 35 א געװאונען

 פאר שעה א םענם io pc העכערונגען לוין
 אנדערע די פאר שעדי א םענם פינף קאםערם,

 פאר םיניפורט העכערע און װאכען־ארבעטער
 אין פעגי״ ״פריגצעס pc םראכות בעל די

 העכערונגען לדין די אילינאי. װאנדאליא,
נאװעםבער. טעןpc 17 רעםראעקםירו זײנען

* * •

 אר־ bO די ארגאניזירם ־אם ײניאן די
 פלאססיק־ דעלםאד .ראיאל דער pc בעםער
 הצ־ לות געװינענדיג לואיט׳ םיינם אין פירפע

עז  פאר פארבעפערונגען אגדערצ px מרונג
כלאכיל. בעל די

ן-------------------------------------------------ץ
 א. א־. םי. און ל. אװ פ. א.

 ארגאנידי־־דײױו העלפען
אינםעינעשאנעל פון

_______________________________V
 האבען א. אי. םי. px ל. .אײ c א. די

 העי־ צ' קאפיםעס געפיינזאמעז א געשאפען
 באפי־ אירע אין אינםערנדטאנעיי דער פען

 קלײדער־שאפ ̂דעם ארגאניזירען צ־ אונגען
 טי. אי. באריכטעם א־אבאטא רינדען. א־־ן

 דע־ איפם טאום pc דירעלםאר קעהרער.
 דער צ־ געהערם שאפ דער פארטפע^ט

 איז ױעלכע פירםע. קארפאני״ סאםין א. ה.
 קריגען צו בדי טס־־יט. איי־ינאי pc אנטלאפען

 דער אין פראדוקציע נים־יוניאן ביליגע
 אינ־ דער pc ארגאניזיר־דרייוו דער םאום.

 "אלא~ע pc געשטיצט װערם םערנעשאגעל
 עלעקםרישע, די אין ארבעסןיר־סארשםיער

 pc אײך װי בײ־אינדוטפריעס. p* כעפישע
 איז טעי׳עפאניטםעז אייזעגבאן־ארבעםער. די

צערענם־ארבעסער.
 לי־ '־אלא־־ע האבען טעפםעםבער לעצםען

 עולס אן אייפגעהעצט דזשילאנםען־גריפעט
 אינםערנע־ די שטאס pc ארײפצוםרײבעז

 און Dy1?־ םהעייפא ארגאנײזערט * ,שאנצ־
 גצ־ דאז זיך האם יוניאן די קיטאק. דזשאן

 לצר און ױטםיץ־דעפארםפענם צ־ם װעגדעם
 יױלדצ די אט א־נםערזוכען צי אי. בי. צף.

 ביר־ pc רעכם ציװילע די געצמ אײטבריכען
 פציאר דצר האש דאן זינט ייינדצן. אין גער
pc געגצבצן שטאם t־p צי אז פארז־כצרונג 

 די ױניאן־ארגאניתצרם. די באיטיצען ײצט
 גצ־ געגצבען אייד איז פארזיכעױנג זעלביגצ

 יצנ־צ־ ריכטער. פצדעראלען פונב װארען
 '־ניאן די איאבאמא. מאביל אין םאראס•

 אויפ־ ארנאניזיר־קאםםײן. אי־■ אן איצט פירט
 לינדען־ דעם אין ארבעטער די קלערענדיג

 י־ניאךארגא־ pc בענצפיטצן די ײעגצן שאפ
ניזאציצ•

* • •

 אויך פירט יצפארטמצנט א־:ט םא־ט דצר
 ארבצ־ די ױניאניזירען צ' ארגאניזיר־דרײװס

 ראנופצק#שורי:ג ״פי־אלצנס דצר פץ טצל
 קאראלײנא, סאוט נלארצנט, אין קאמפאגי״

 קאמפאני״ טעקסטיל ״םאמאט דצר pc אץ
דזשארדזשיא. אטד׳צנס, אין

אויםא־ צװײ לאקאלם. פיר מיט יוניאן אײן  די האם מאנאט א ־בצר
 אונזער pc פירערשאפם

 באארד דזשאינם דרעם
 די דיםקוםירם גרינםלעך

מ פאדערונגען,  םיר װעל
 בעלי די שטעלען זאלצז
אונ־ באנייזמ בײם בתים

 גייצז װעלכע אפמאכען, קאלצקםיװע זצדע
 צנדלעך .1955 יאגואר, םטען31 דעם אוים

 גצ־יארצז פארםולירם פאדערונגצז די זײנצן
 א ביי געדוארעז גוםגעהייםען זייגען און

 דא־ באארד. דזשאינם pc זיצונג ספעציעלצ
 די דעצצמבער. צוױיםען דעם נערשםאג.

 לעצםצ דאס האבען נאםירלעך, מיםגלידער.
ענין. װיכםיגען דצם אס אין װארם

גע־ ױינען םיר װען צוריק, יארקןן פים
 געפילם ניט מיר האבצן יעגצר. פיל װען
 פאראנםװארםלעכ־ שװערע די שםארק אזוי
 םרייד צום םיםגלידצר. אונזערע צו קײם

px װאס מיינונג. עפענםלעכצר יצר פאר 
 אפמא־ וױ אזוי ארויף. לײגט פירערשאםם

 גע- פייצגצז ארבצםסגצבער די מים כען
צך. ייערען שלאסען  אױס־ כלצז פלעגם יער̂י
 אזײ פאדערונגצן pc רשימה א שםע^ען

 ״דא־ — און גלות אידישער דעי־ װי י־אנג
 אבער זיך האם צײט די •׳׳. דדאםטיא ױאי

 זײ־ יאר צײאנציג עצםע1י די אין גצביםען.
 צנ- גרייסצ צנדערונגצן. פארגעקינלעז נצז

 עי־טער געװארען זײנען ױביאנס דערונגען.
px געווארעז דינען :אויפגעוואקסען ײינען 

 אנערקצנם ײצרעז PX מצכטיג px גרויס
pc :גצוואקםען אויך איז דעם םים געזצץ 
 דער צו אחרױת — אחרױת. ייניאן די

 פא־ ױיערצ px פיםגלידצרשאםם גרײסער
 מאכען• זיי ודעלכען פון ט־ייד צום מיליצם;

 דער צו אץ 'צבצז א דאכצז דאי־פצן אדצר
 װעםענם אן בכיל געזעלשאסט אלגעסיינער

 אפ העגגם עס כילפאטי און פארשםענדיגרנג
 צן!אינדיסטריעי יצלער pc דערפאלג דער

 טעמים אנגצגעבענע די צוליב אש לאנפליקם.
 ביז לצנגער גצדויצרט מאל הײנםיגם האם

 זײנען אגרימצנט ניעם צ־ם פאדערינגצז די
געיוארצז• אויסגעארבעם

 די אז זינצן, אין האבען אויך דארף מצן
 פארשיי־ דצר אין איז. אינדוססריצ דרעם

 װציעז רואט בגדים די פון דענארםיגקײט
 לוין און ארבצט די pc אץ פראדוצירט
 טרייד■ אית ניט שעפער. די אין סיסםעביען

 די אין אײנצם. אין םריידט צטלצכצ :אר
 א־נזער pc קאנטראל א־נטערן שעפער דרעס
 פאר־ װאס דרצסצם גצמאכט װערען ױניאן

 װי וױיניג אזוי פאר קייאם אין זיך קויפצן
pc שטיק א דאלאר צצן ביז זעקס px אזוי 

 דרעס א דאלאד זעכציג פ־פציג, װי טייער
 צװישען אונטצרשייד דער טייערער. נאך אין
 איז דרצםעם טייע־רע די אץ ביליגצ גאר די

 די־צסעם גצי1ביי די בײ װצן גרױם. זײער
 םלעק דרעכעס טײערע די בײ איז ביזי איז
px — .מיר זײנצן נאך דצרצו פארקערט

 װאם אפםיילוגגען שםאם אויסצרן נאמע
 בא־ צען איבער po •טעפער קאנטראלירען

 אר־ שעפצר םײל א אין ;פאכען זונדערע
 די בעת װאך פון מלאכות בצל די בעטען
 דאס שטיק. pc ארבעם מאיאריםעם גרײסע

 קאמפליצירמ px שװער לאגצ די מאכם אלץ
px שםעלעז מיר איידער אז נויטיג, מאכם 

 זאלען בתים, בעלי די צו פאדערונגען ארייס
 גע־ וױ px אד־רכשםודירם גרינםלעך זײ

 זזן- אלע אז אזוי, װערען פזןרמולירם העי־יג
ציפרידען. און אייניג דץ צז1י

ם ס א א ען ד ײנ ע ז ר ע נז ען או ג רונ ע אד :ש

 פראצסנס סו פון העכערונג אלגעװ״נס אן ס
שכירות די אויף

 דורך דרעסמאכער די pc פארדינטםצן די
 אויך זײנען ארבעטען זײ וואט שט־נדען די

 זייער אבער צופרידצנשטעלענד. pc רויים
 קלימ. אומגלויבלעך איז הכנםה יערייעכצ

 פאי־־ ציפערען. סמאטיססישצ צצםע|י די לוים
 ביי ארבעםער דירכשניטי^עכער דער דיגם

 דאלאר הונדערם pc 25 וױיניגצר דרצסצס.
 דאלאר pc 47 כיצר צטוואס אדער יאר. א
 פאמיליע. א מיס מענש א קצז זיכער װאך. א

 א מאכעז נים ע.י1פאמיי א אן ו1אפיי אדצר
 הײנ- ביי פארדינסםעז אזעייכע מים ייצבצז

 צו־ גאלד םים איז אלץ װען צייםען, טיגצ
 קאםערס. די — פאך איץ אז אמת. גי׳יײ•.
 װאך pc ^־בצםען ױי אויסנאם, אן זײנעז

 זיך פרעגם עט יתג. ביים יא פארדינען אץ
 דער ארבעם וראך אין שטינדען 1װיפיי אבער,

 פאדערען. םיר ? קאטצר ד־רכשניםיידכצר
 צוגע:עבײן זאל ײאם העכערנוג א דעריבער

 װעכענםלעכע די צי פראצצנם א ױי װערען
:פארדינסטען

 גאראנםירטע די אין העכערונג א )2
מיױמומס

ס מינים־ם איצטיגע די זיי־ וואם סליי̂י
 קאלעקםיװע די אין א־־ײנגצשריבען נצז

 ענלעכהײם שום הימ נים האבצז אגרייצנטס
 נידעריג אזײ פארדינסםען. אקט־צי׳צ די צ־

 אבער זײ שעדיגען פינדעםטװעגען זיי. זײנעז
 פאר געפאר א זיינדז איז ארבעםער ניאגכע

 מינימום די איז ביישפיל צום אזײ. אנדערצ•
 װאד. א דאייאר 33 1ל^ינער־רײדעי א פון
 זיך שעמעד ווזןלכע בתיי׳ בעלי דא זײנען עס
 שכירות, װאך א ס1א' דאס אנצובאםען ניט
 זיי װאו פאלעד דא ליידער זיױעז עס א־ז

 מיזצראבלצ די פאר ארבעטארינס הריגעז
 אפ־ איצסיגד אונזעי־ע לײט אין פארדינםמען

 איז גלײכצז דאס געזעצלעך. צם איז מאכען
 די פאר מינימימם שטונדעז־לוין די מיט

 אלע אונטצר מוזעז מיר שםיק־ארבעטער.
 צושטאנד. לפלר דעם אפשאפדן אומשםענדעז

 א־נטער מוז ־יז1י מינימ־ל גאראנטירמע די
 אקטד־ די רעפלעקטירען אומשטענדען א־יע
:דרצסמאכצר די pc פארדינסטצן צלצ

 אפצאל אין פראצענמ i פון העכערמג )3
רעםײערמענט־פאנד צום בתים בעלי די פון

 װעלכע ארבעםער s.ooo אומגעפצר די
 דער pc ציריקגצצויגעז שײן זיך האבצן

 דער מים װעלען װעלכע די px אינדוםסריע
 פארזיכע־ מיר מתען רעםייערען. צײט
 װעל־ פענטיע די באקופען װעלען זיי אז רען,

 הייליגער א איז דאס צוגעזאגם. זײ װערם כע
 אומשטענ- אלצ אונםער מח װעלכער אפמאך

 ביישםײ־ איצםיגצ די װעי־ען. אפגעהים דען
 גענוג נים וױיט איז פראצענם pc 3 ערונג

 איז עט אמת. פא־ש&רצכצן. דעם האלםען צו
 דאלאר. מיליאן עםלעכע פרך רעזערװ א דא

 אפצאל דצר גצניג נים װיים איז דאם אבער
pc פאר־ דעריבער מיז ארבעםסגצבצר די 

װערעז; גרעסערם
 קראנקען דעם צאלען זאל רעגירונג ססייס )4

דטקען זאלען ארבעםס־געבער און בעניפםם
פרעמױם דטם

 בעלי די וױ אזײ װערםער. אנדערצ אין
 px .'rrs ארבעםטאחעז פארן צאייען ב־י״ים

 װע- דעם אײם צא^ם רעגירונג סםייט די
 ד<ר אויך 1זאי אזײ בענעפים. כענםלצכעז

 דדרכז ותרען אויסגעצאלם פאנד קראנקעז
 אונ־ פאנד■ אינשירעגם אן דורך אדער סםיים

 יוניאז די װען םםיימ. pc השגחה דער טער
 דעם pc צאלונגען די pc באפרייס װערם

 בענצפיט■ כ־אנהעז אדער .דיטאבייייםי״.
 פיל א ארנםערנעריען קענעז דאז זי וועם

 האס־ אייגצמײנצ pc פראגראם בוײיםצי־עז
 איז דעם אז װאט בעגעפים פיםאליזאציע

:פולקאם ניט פלאז קית
סוביס ױם גסזסצלעכמ פאר גטתאלס פולטר )5

װאכטךארבטסטר אלט צו
קרי־ אפייאכעז ביז-איצסיגצ די אונםער

 די פאר באצאלם װאכעז־ארבעסער די געז
 פראפארציאיעל נאר םובים ײפ גדזעצלעכע

 וואד. די ארבײםעז זיי וראס שםינדען די לױם
 מים אײם. פאלם םוב ײם דער װעלכע אין

 ויא־ די אז מיר. באצװעהען פאדערונג דדי־
 פאר באצאלמ לי־יגעז זאלעז ארבזוהער כמי
 דערפץ אפגדעזן םיבים יום זעצלעכצ ?1אי

נים: אדער װאך יענע ארבעםען זײ אײב
קאנסראדריארס פון ססניאריםי )6

 לאנ: פצרניאנצנטצ אײנשםעלצז בײם
 געבען םוזען דזשאבער דער זאל םראיםארס,

 לאנמראקיזארס צײםוױיליגע זיינע צי פארציג
 יעדער וואס צײט דעי לויט פדר, דעם אין
 באטרעפצנדער דצר פאי א״בצם זײ פון

:פירמצ
 .דיפטרטנשסלס״ יד אפנסאפטן )7

אומ-אױ־דאװ
 ארבעטער די בלריז ניט פאדערעז דאט

pc דרדםמא־ די אײד נאר מארהצט. היגצן 
 צ' זיך אנטזאגען שטאט אױסערן pc כצר

 װעל־ די װי פרייזען ביליגערע פאר ארבעטען
;גופא יארק נױ אין גצצאלט װעדען כצ
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נג )8 רו זי אני עי פינג 1פו י  און קלוירקס שי

9העל פלאר
 וואם ארבעםצר אל« אז פאדערען. נזיר
 דער םים דרעםעס. ביי באשעפםיגם װערען

 זאלען דעזיינערם, און םאדעלם םיז אײסנאם
 ארבעםעז און ײניאז דער פון םיםגלידער זיין

:קאגםראד איז באדינגלנגצז ילניאן אונםער
 םרייד אפיציעלע פון איינפירונל )9

סקעדױלם
 בײ ארבצטער םאיאריםעם דער פאר
 זאל שםיק. פלן ארבעםען װעלכע דרעםעם

 .סקעדױלם״ אםיציעלע וועי־ען עםאבלירם
 פאר פרײז ארבעםם באשםיםםען א מים

;גארכיצנט פיז םײל באזונדערעז יעדען
io( אלםען פון פארלעצונגען פאר חתחיבווז 

 אונטערן אויך אנהאלטע! זאל אלרימענט
ט נייעם אגרימטנ

 פונקט דעם מים אליםען זיעעז םיר לואס
 פון פעלשונגען איז גנבות די םאר אז איז,

 באפרײם נים בתים בעלי די זאלעז ביכער
 אגרימענם, םון אויסגאגג דעם מים ווערעז

 םאראנםװא־ם- ללערעז געהאלםצז זאלעז נאר
אגריםענם; נייעם אונםערן אויך לעד

1J( א חערען אויך זאל דעי קאלאנזבוס 
םוב ױם געזעצלעכער

 אי־ אוגזער שםעלם יאר 10 הצכצר פאר
 פא- די אם ארײס 89 לאקאל מאליעגישער

 צס אז רעכם, םים און םילעז־ די דערו:,ג
 פון אנםדעקער דער אז ציים לאנג שײן איז

 גאנצע דאס כבוד ױעמעגס אין אםעריקע.
 םען12 דעם געבלרםסםאג. זײן פייערם לאנד

 זאל םוב, ױם נאציאנאלען א װי אקםאבער.
 איג־ דרעם דער אין װערען געעערם אױך

 גרעםםען דעם באשעםםיגם ולעלכע דלםםריע.
;ארבצםער איםאליענישע פראצענם

ם גרופירונגע! די אפשאפען )12  1םעםלע ב״
, פרייזען

 באשםיפצן דאם םאכען צל גרינגער כדי
 ביליגער גאר דעי־ אין ארבעםס־פרײזען די

 געװארעז איינגןישםעלם איז דרעםעס. לאין
 פאר אדבעםס־פרייז אייז םון סיםםעם דער

 זיך שיידעז װאם דרעםעס גרופע גאגצצ א
 דןים אין אנדערצ די םת איינע אפ םיל נים

 האבען סיםםעם דעם אלנםער םארקויף-פרית.
 ביליגער ז־־ך־ פארקליפען ללאם דרעסעס. אלע

 צו באלאנגם סענם. 75 מים דאלאר 4 וױ
 סים דאלאי 4 פון דרעםעם און גרלפע• אײז

 דערפא־ ס־לפצ. צלױיטע א צל — םענם 75
 םיםםעם דער אם אז געדויזען. האם רונג

 בא־ עם װי שװעריגקײםען מער פאראלרזאכם
 אפצלשא־ דעריבער פאדערצן כױר זייםיגם.

 די סעטלןין װידער און גרופירונגען די פעז
באזונדער. דדעם סארם יעדע פאר פריתען

22 לאקאל סץ סאדזאמלדנג דער בײ
 האבען דעצעמבער. םען8 דעם םיםרואך,

 אוי־ אן בײ .22 לאקאל פץ םיםגלידער די
 גריגד־ מיםינג. באזרכםען גים סעיגעוױינלער

 גוםגעהײ־ איעשםימיג און דיסקוסירש לעך
פאדערונגען. א־יבענדערמאנשע די טעז

 פ.־ן מענעדזשער דער זימערםאן. טאשא
 אנא־ אלזייםיג ארן ברײם האס .22 יאקאל
 די ארן םרייד פין צישםאנד דעם ליזירם

 מים- ארנזערע יועלכע אונםער באדינגינגלז
 פריבירט נים האם ע־־ ארבעטען. גייידער

 אביסעל אדער פארדעקעז צו ־אר איץ אײף
ער פארקערט• פאקטען. די באםארבען צד

 מיט־ די אז װידערהאלט, מאל אײגיגע האם
 פאדער־נ־ די גוט הײסען ױי איידער גלידער׳

 עס אז געדענקען, און װיסען זאלען גען,
 הבתים בעלי די אד םרעםען, גרײלעך קלז

 צו נ־ץ זאגען אץ אײגשפארען זיך זאלען
 זאלען מיר און םאדערונגען אונזערע אלע
 אן זײ מים אויםצונעמען געצוואונגעז זייז

קאמף. אםענעם
 מימגלידער די האבעז באריכט זיק םין

 דעם אין האלט עם .ױי בילד קדאר א באקומען
מאמענט. איצםיגען

 איך האב פארזאמל״נג דער בײ זיצענדיג
 ענדע־ונג גרײסער דער וועגען געםראכם

 באציאינג דער אין פארגעקומען איז עס װאם
 דעם אין ױניאן דער צו מיםגלידער די םון

 און אמאליגער דער צװישען אונמערשײד
 דלר מעד נימא םירערשאפם. איצםיגער דעו־

 אויפרײ־ פלעגט װאס געפילדער און םומעל
 געלע- אזעלכע בײ מיםינגען אונזערע סעז

 און אפגעבער באריכט דעי־ םײ גענהײמען.
 וויי, טוט די װאס װייםען צוהערער די סיי
 מעגלעכקײם א דא איז עט װײם װי אויף און

 פאראנטװארט־ װי ראגע. די אויםצובעםערען
 סי־ ׳•עדע באטראכטען װעלכע מענשען, לעכע

 פארשטאנד מיט א.ין אויםגערעכענט םואציע
 פאדער־נגען אלע די אײםגעהערם זיי האבעז
 געױארען דעקאמענדירמ זיינען עם װעלכע

 —פא, ד-אבען עקזעקרםיװע. לאקארער דער פון
 — געזאגט יװי — זײ האבעז און האנדעלמ.

גוטגעהײםען.
געדענקט• האבען װעלכע אײניגע געווען

 די אונםער גענוג. נים פאדערם ױניאן די אז
 גע׳- מאנכע האבען באדינגונגען, איצםיגע

 פארלאנגען באדארפט מען האם טענה׳עם.
 אדער 15 אמװײניגסםענס םון העכערונג א

 וואס פראצענט 10 די אגשסאם םראצענם 20
 אז פארגעקומען איז עס םאדערמ. ױניאז די

 אז דעם. װעגדן מײנונגען םון אויסםויש
 בא־ קריגען זאלעז ארבעםער שםיק אויד

 זיםערמאן אווערםאים. פאר עקסםרא צאלם
 םיט געענםפערם פראגען ביידע אויף האם
 דער מיט טאן• אײנגעהאלםענעם זללבעז דעם

 אז אנגעװיזען• ד.אם ער רואיגקײם. זעלבער
 בא־ איז העכערינג לױן גרעסערע א כאםש

 פאטיגע די נים איצם אבער איז ^עכםיגם.
 אוכ־ די פיט רעכענען זיך םוזעז פ־יר צײם.

 ־אנד. פון א־ן אינדיסטריע דער m שםענדען
 בא- אװערםאים עקסםרא אנבאלאנגם װאס

 אנ־ <ר ־אט שםיק־ארבעמער. פאר צאלם
 פאר־ איז אװעיםאים אז ערשםענס. געױיזען.

ויז ארן אגריכענט אונזער לוים באםען  ב̂י
 ױניאן די און מראכית בעלי די װען דאן

 אװערטאים װערט צושםימרנג זײער גיבען
 אלגעמײנער אזא מיז צװײטענם. דערלויבט;

 וואו ״ביטייעג״ מין א צו פירען פא־באם
 אונטער געהאייטען תכיד װערען ארבעטער

 און ײנ'אן■ די אפ זײ נארעז טאמער חשד. א
 און משפם׳ען א־ץ איז האיםען זיך װעט רען

 פארבאטען געזעץ לײטן דאך איז דריםענט,
 פײדען שטונדען 40 איבער ארבעטעז צו

עקסטרא. באצאלט דעם פא.־ ל־־יגם מעז
 אפגעשטעלט אויד זיד האם זימערמאן

 בײם אז ױניאן. דער פון פאדערינג דער אױף
 זאי קאנטראקטא־. א פערמאנענט אגשםעיען

 זײנע צ־ פארציג געבען מוזען דזשאבער א
 ־־עי•- דער אץ קאנטראקטארט. צײםװײליגע

 דער ז־ץ זאל לענגער אים פאר ארבעט כער
 דא ״זאי ווערען. צ־ באשםיםט ערשטער

געזאגפ, ער האט אײנפאללן״ ניט ק״נעם

גערעבטינקײט <{----------------
 פון קריװדע דער פאר אן זיך געםען מיר ״אז
 װײניג דא איז זיי װעגען קאנטראקםארס. די

 שטעטעד זייער קענען זײ זארגען. צו װאס
 אז באװיזען. האט דערפארונג די באשטײן.

 פון קרבנות גרעסטע די זײנען מיאכות בעלי
 די אז זעלטען ני׳ט טרעפט עס איבעל. דעם

 קאנעראק־ טעמפארערי א פון ארבעטער
 א גאר םעטפארער׳־ זײן קען ער און — טאד

 אר־ צו געצװאונגען זײנען — צ־יט היבשע
 אין זײ שטײען ניט אז פרײז אונטערן בעטען
 די צ־ליב ארבעט. די פארלירען צו געפא־

 גע• טרײד א־נזער װעלכער אין אימשםענדען
 :עבעך זײ מוזען צײט לעצטע די זיך פינט

שװײגען״.
 דעד פאר דיסקיםיע די שליסען ב־ים

 אז אנגעױיזען. זימערמאן האט אפשטימונג,
 פאר- צי אזױ װי װעג אײן בלויז דא איז עס

 פאר־ ען“זאי לאינם ביליגערע די אז זיכערען
 איז דאס אץ — מארקעט היגען אין ברײבען

 די פון םטאנדארדס די אייפהויבען כסדר
 ארגא־ די טוט דאס שעפער. אוט־אװ־םאץ

 שװעריגקײמען גרויםע די טראץ ניזאציע
 מצד באגעגענען צו אײס קומט איר װעלכע
 דירך געשםיצט דז־טאבערס, גרײסע אײניגע

 ״רײט-טו־װאי־ק״ און טעפט־הארטלי דעם
 פאר לעצםעי די פון פארלויף ״אין געזעצען.

 דירך ״איז געזאגט, זימערמאן האט יאר״.
 י־נ־א־ דעפארמניענט ארגאניזאציאנס אינזער
 ־טעפע,־ צאי באדײםענדע א געװארען ניזירט

 לאנג יארען האבען װעלכע דזשאבערס און
 זײנען אומגעשטערט. און פרײ אפערירט

 זימערמאג׳ט קאנט־אי־׳׳. ײניאן אונטער איצפ
 געװא־ אײפגענומען זײנען דערקלערונגען

.1,בײפא גדויס ריט רצז

 מער ניטא קיעסענס; ״גא־" מער ניםא
 אראטאר שמ״יכלעגדער גוםמיטיגער. דער

 פארשטומט סם.י1פאצ'אי און 'אויפקלערער
 אים האם טײט דע־ קול. זײן שטענדיג אויף

 אװעק- אױעקגעריסען. פריצײטיג אונז פון
אײביג. אײף גענומען

 א געװען יאנג יארעז פאר איז קלעסענס
 אמער־קאנער די צװישען פיגור לעגענדאיע
 זיך ער האט קריסט. א אי־ײן ארבעםער.

 איב־ אימיגראנטען אידישע אינז צװישען
 נא־ א :אײגענער אן װי אײסגעלעבם עטער.
 יעדען אין משםהה. אונזער פון קרוב ענטער
 איע אין ארן רעכט מענשרעכע פא־ קאמף

 א־ז ארעםע. און רײכע צדײשען קאנפליקטען
שטאל אונז מיט געשטאנען קלעסענס גאם

פצרזצנלצכקײם. *לאדצרצ זײז א-־זעז■ א־ן
שםצנדיגצר זײן און אפטימיזם אײביגצד זי־ין

די בײ בא־יבט גצנ־אכט אים האט ה־מאר.
מאטצז••

א־בעטצר צ<4̂ ג: ד' ייען צצ א־ גראד
פ״ציצן צל :צז געקליב זי־ד האש באײצגלנג
אידישצ ריר צן ־' גצבירטטטאג. סטצן70 זײן

אזלי האט ער ילצמצן ניסטצז■ ילניא ד—טו
 קאביפען. ארנזערע א״ע א'ן געהאלפען 1פי־

 אונזער אײסדריקען געװאייט אים ־אלען
 אול־ אזױ לעבען זײן איז אבטינג. אין ״יבע

 עס װי געװארען. א־יפגעיאשען ערױארטעט
 ארימױאנ- שטענדיגע דאט האט אײס ווײזמ

 דערעטענדיג נים אפט יא:ד. איבערן דערען
 ז<לטען דעיש־אפענדיג■ ניט טאל צ־ױ־טעז א

 געױירקט ש-עכט ציײט א־ז אפריעז זיך ־וען
שטארק ער האט יצצטענט געזינט. זײז אײף

>- 1955 יאנדאד,
מל אין שאפ דרעס דזשאנאפאךלאגאן םר מנ

ארנאניזירפ
שעהן בערנארד װײם־פרעזידענט פון

 האט יאר פאר לצצטצ י
,מאנפרצאי א־־ן א־נז בײ

 שאפ דצר אפצרירט
 האט װאס טאקס״, ״םין

 בצםצי־צ א פראדוצירט
דרצסצם. לאין
 איז צײט גצדויסצ א

 אי־ קאנטראל א קריגצן צו שח־צר געײצן אונז
 פץ אײנצל װײל שאפ, דאזיגצז דצם בצר

 פאר־ םפצציצל גציוען איז שותפים צװײ די
 שאפ יצר ײניאן־קאנטראל. גצגען ביםצן

 מא:ט־ פון פארשםאט א ווערדאן- אין איז
רצאל•

 באװאוסטצ די אז דערװיםצנדיג. זיך
 פיר־ דרצם־מאנופעקםשורינג אמצריקאנער

 אינטצרצם אן האט לאגאן. דזשאנאטאן מצ׳
 גצ־ זיך מיר האבצן שאפ. דאזיגצן דצם אין

 לואי ברודצר װייס־פרעזידצנט. צו ײצנז־צט
 דצר פ־ן הצלפצן. א־נז זאל צר סםאלבצרג׳

 דצם ארגאניזירצן צו זײט. אמצריקאנער
קאמף. א אויסצומײדצן כדי שאפ.

 גצשטצלט זיך האם סטאלבצרג ברודצר
 לאגאן דזשאנאטאן דצר מים פארבינדונג אין

 רצזולםאטעץ די אץ יארק. נױ אין פירמצ
 אײגצגםימצר אז גינסטיגצ• גציוצן זײנצז

 גצקומצן איז שווארץ, מר. פירמצ• דצר פון
 נאװצמ־ יטצז1 יצם זונםאג, מאנטרעא?. קײן

 װײם־פרצזידצנט פון באגלײטונג אין בצר,
 פאר־ די מיט באגצגצנט זיך און כטאלבצרג.

 אין אינםצרנצשאנצל אוגזצר פיץ שםייער
ראנםרצאל.

 טײל א נאך אפגצקױפט האם שווארץ מר.
 שותף. אײן אז אז-י שצרס. .טין־םאקם״ פון

 אינ־ גצגצן פארביפצן גצװצן איז װעלכצר
 צים פירמצ• די פארלאזט האט ױניאן, זצר

 לצ־ קלאר שרוארץ מר. האט שותף צלוייטצן
 דלר מים האניצלם פירמצ זיץ אז מאכם,
 זעיבע דאס ויצט און שטאטעז די אין ױניאן

קאנאדצ• אין םאן
 גצ־ ארגאניזירט שאפ דצר איז ארום אזוי
"ארצז•

 צו־ פץ אין אנגריף הארץ א פץ גצליטצז
קראנקהײט. קצר

לצד־ גרויסצן א פארמאגט האט קלצסצנם
 אױסצר־ אז באזצסצן איז צר ;מאלאגס נצר

 פאפולאריזירצן צו פצאיגקײט גצװײגלצכצ
 צס זאל איינצר יצדער אז טצמצס. שײציצ

 גצ־ איז צס פאי־שםײן. און באגעמצן קצנצן
 זיך באװײזצן צי בייויז אים פאר גצנרג װצן

 אײ־ טױזצנםצר אז פלאטפארמצ■ דצר אויף
 נײגצ־ מיט אים צ' ארויפקוקצן זאלצן גצז

ריגקײט.
 גצשטארבצן איז צר אייז־צר טעג דרײ

 טהאמאם. נארמאן מיט צוזאמצן צר. האט
 פץ קאנפצי־צנץ פא־אײניגונגס די אנגצפירט

 דצר און פצדצראציצ סאציאליסםישצר דצר
 זית װי האט. צר פארטײ. סאציאליסםישצר

 א גצפונצן םיילוױיז און געזיכם שםייגצר.
 אנגצנו־ איז צס ויצלכצז לײט מיטצלפונקט

 א פץ פלאן צייסוױיליגצר א גציוארען מצן
פאראייניגוגכ

 אז גצזאגם :זיא האש ש־יארץ מר.
 פארגרצ־ צי א״יסגצארבצט ױערצן פלצנצר

 בא־ װעט פיררצ די א־ן ׳טאפ דצם סציצן
 אנשטאט בצלי־מלאכות׳ 200 ארים שצפםיגען

ioo איצט. ביז
 א בײ גצװאלצז באריכטצט איז דאש װצן
 אײנ־ איז באארד, דזישאינט פ־ן מיטינג

 רצזאלוציצ א גצװארען אנגצנומצן •שטימיג
 וויים־פרעזידצנט צו ־אנק א אױסצדדרילצן

 הילף, אדן לאאפצראציצ דצר פאר סטאלבצרג
 דא־ דצר אין גצגצבצן ארנז האט צר װאט

אנגצלעגצנהײס. זיגצר
 צד דערהײכען עארפעננזיע אײרענט

ען אמם העכעי
 דזשאדװצ קלאוד ברויצר װי נאכז־צם

 צי אינטערנצשאנצל א״נזצר פארלאזט האם
 פרצ־ אלס פליכטצז נײע זײגצ איבצרנצמצן

 לייבאר צנד ״מרצידס קאנאדצר פץ זידצנט
 א דורכציפירצז נויטיג גצייצן איז קאנגרצס״,

 סטצף, אינזצר אין רצארגאניזאציצ שטיקעל
ױגיאן. דרצסמאכצר דצר אין

 איװצמ איז דצרמיט פארבינדונג אין
 אסיס־ אלם גצווארען בא־טטימם שארפצנטיצ

 רילײ־ ״פאבליק פאר מצנצדזשצר טצנם
 אמם. פאראנטווארטלצכצר א איז דאס ־טאנס׳.

 קװאלי־ איז זי אז רצכצנצן. מיר װצלכצן צי
 איר , אנהאלטצן אגב, ײצט. זי פיצירם.

 אונ־ פון דירצקטארין אלם אמם פריצרדיגצן
דצפארטמצנט. צדײקיישאנאל זצר

 ארײנגצקומצז איז ישארפצנטיצ איװצט
 גצ־ האט זי שאפ. פץ ױניאן נזצריא אין

 ארבצ־ 400 ארגאניזירצן 19 ?7 איז האייפצן
 גרצסםען דצם װײסט״ ״לא^גדא פץ טצר

 גצ־ האם זי װאו קאנאז־צ■ אין דרצס־־טאפ
 פון םשצדליידי גציוארצן איז א־ן ארבצט.

 צקזצ* לצר אין אריץ זי איז 1941 אין שאפ.
 ארגאניזאציאנצלצ אירע צו״יב ל־טיײצ•

 אינ־ יצל צו י־איאײםצט אדן פצאיגלײטצז
 באליבם גצמאכט זיך זי האט טצרנצשאנצל

גצ־וא־ שפצטצר איז אזן מיטגלידצר די בײ

 ללצםצנם גאס איז יאו־צן צר20 די אין
 סאציאלים־ גרופצ דצר פין אײנצר גצח־צן
 דצרװײלט זײנצן װצלכצ פארשטייצר, טישצ

 אײנוואײנצר די 'פארםרצםצן צ־ גצײאי־צן
 םטײט דצר אין יארק נױ שטאט דצר פץ

 דצן ארר, םצם מיט צ־זאמצן א־ן אםצמבלי
 פון אנדצרצ די און יצגצר ד׳צרי דציויט,

 געווא־ ארויםגעװארפצן צר איז גרופע דצר
 יארצן• יצנצ ןיפ ״מצקארטיס״ די דורך רצן

 װי־ קלצםענס אבצר האבצן אײגױאױנער די
 פארלוימדונגען אלצ טראץ דצדיױילם דער
פירצר. רצאקציאנציצ דאמאלסדיגצ די רצד

 אײ־ אנגצשריבצן האם קלעסצפס גצנאסצ
 ווצלכען בוך׳ ייצצםצן זיץ אין ביכצר. ניגצ

 צר האט יאר. דאט אפגצדרוקט האט צר
 שטייגצר װיציגען אייגײנארטיג זײן אויף
״מצקארטים״. יצנצ פון גצמאכט חוזק

 פארלוםם גרויסצר א איז םײט קלצםצנס
 פאר אץ אידעצ סאציאליסםישצר דצר פאר
בכלל. באװצגונג ארבצםצד דצר

27 זײט <------------------------
 פץ באארד דזשאינט פ־ן פארזיצצרין רצן
 זי איז 1943 אין ײניאן. דרצסמאכער דצר

 א ביזנצס־אגצנםין. אלס סטצף אין אריין
 די איבערגצנדמצז זי האט שפצטצר גיסצל

 און דירצקםאר צדױקיישאנצל אלפ פליכמצן
.קאמפלצינם־קלוירק״.

 אדנזער אץ אדיכער ײך קלײכען מיר
געכיידע נײער

 די פארלאזצן צו שלין זיך גרײטצן מיר
 זיך אלן ד׳צדקװאםצרס גצדלנגצנצ איצטיגצ

ע נײצר אלנזצל־ אין ארײנקלײבען ^ צב  ג
 דציצפצנלנג אפיציצייצ די גיבצן. אין גאר
 ביםצל א ווצרען דורכגצפירם פײצרלעך לועט

שפצטצר.
 א אפגצהאלטען אגב. שלין, האבצן מיר

 מיר גצבײדצ. נייצר דצר אין מיםינגצן צאל
 מיטינגען, פאר צימצו־צן 4 דארט האבצן
 פצרזאן. ioo ביז ארײננצםצן קאנצן ללצלכצ

 מיטינג א פאר גצניצט אויך שױן האבצז מיר
 ארלם אריץ גצמט ללאס זאל, גרליסצן דצם
פצרזאן. 500

 שלין זיך האבצו לועלגצ מיטגלידצר. די
 פאר־ זײנצן ללאס מיטינגען אין באמײליגט

 זיינצן גצביח־צ■ נייצר דצר אין גצקומצן
 שיינקייט, דצר פלן אימפאנירט שטארק
 אונזצר אין באקווצמלצכקײט אלן רחבות
גצבײדע. איגםצרנצשאנצל נייצר

 אױפגעפא־ אפעדײטארם ר,לאוק
 לײדי־ װעגען צובאריכטען דעדט

שעפער אין מאשינען גע
 אפעריי־ קלאלק פון מיםינג לצצטצז ׳בײם

 פארגעקל־ איז ללאם ,117 לאקאל ילניאן טארס
 ללײם־פרע־ האם דצצעמבער. םצן8 דצם מצן

 מצנצחשער קאפלאן׳ בצנדזשאמין זידצנם
 בעל די צל אפיצל אן גצמאכט לאקאל. פלז
 דער פח םטצף מיטן קאאפערירצן צל אכלת1:?־

 בעל ארבצםסלאזצ באזעצצז בײם ילניאן
 האט לאקאל׳ דצר שצפצר. די אין מלאכלת

 אלוער־ קית דצרלליבעז נים ללצט גצזאגם. צר
 אפילל פאראן איז צם ו׳לאל שצפצר. אין םײם

 ללעלכער בײ מאשין, ליידיגע אײן־איינציגע
 אפע־ ארבצםסלאזען אן אוועקזצצצז קצן מעז

 גע־ לאפלאן האם נים, טארען מיר רײטאר.
 בעל ארבצםםלאזעז אן באםראכטצן זאגם.

 ארגאניזא־ דער פלן שטיף־קינד א ללי רלאכה
 אליף רצכט גלײכע אלצ האבען אונז בײ ציצ•

 פליכם, זייז םאן וועט סטצף דצר ארבצט.
 דאר־ שצפצר די איז םלאכית בצל די אבצר

 אװצקשטעלען ניט םאר מען צלהעלפצן. פצז
 זאל ער אז לאגצ. א אין ילניאךאפיס דצם

 באזצ־ צל צללאנג־מיטלען אנולצנדצן דארפצן
 עם שאפ. איז מלאכלת בצל ארבצטם^אזצ צצן
 דער פיז מאראל דצר פאר גצזינטצר איז

 אליף גצטאן ללציצן זאכצז אזצלכצ ײצז ילניאז•
אלפן. ברידצרלעד־פרײוױליגצן א

 פון מעמבעדשיפ־מיטינכ
ל א ר, א 117 ל

 117 לאקאל אפערײטארם קלאיק דצר
 מצמבצל־שיפ־מיטינג א אפהאלטצז ללצט

 נאך גלייד יאניאר. יטצז6 דצם מיםװאז־,
 208 האםעל. דיפלאמאם אין ארבצט, דצל־

 לױיס־פרצזידענם סםרים. םע43 לועסט
 לא־ פון מצנצדדטער לאפלאן. בצגדזשאמין

 םרייד דעם לוצגצן באריכםצז ללעם קאל.
ױניאן. דער פח ארבעם דער לועגען אץ
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'יוניאץ ד,מאכער4קלי דער פון חדער בײם
ײן*רםימל• ין ד זייז ם מ

מז .געד־עב־ גוגמר רי
* »יד האב םימ־׳יגױ. מ
 אדיספ״רלעבעד האנדעלס

&*נ~ cggmus םיבות די
מס *לםע מ טיד ק־  קייו

בתמס. «ז אדדיס נײען
 מגוםען בכלל nc ¥גמזז׳יזען. דארם ה*נ זייד
ץ ¥ עס »יז  דעדזסײגרגגיייז טןרםסןלע מנ

ו $ מ  יעדען ®ץ סקף בײם ודאס *יגדזסםדיע ו
sa*& x& £ *  W TQ ליקזױזײ־ צו פירםןנס 

 «עדי¥דע דעד *ין בלדיז . qissw דיעדע רען
pc מז םיר ודי •רזןם^עדיםי. ויריכעד *  ה
ױף זנין געה*ם עס  כולזזרה דער ®ץ מדל
־ נים זײמן סלזוםד- דער ג*ך ב**ד *ת ר  מ

i לישידי׳חמױעס. שום קײז מקוםעו sדקעדם 
ד כסדזד דעםןילם זײנען ער w **י די  מ

װאקםען.
ד אײב ר יי  זעלביגען *ום *ום זיך מ

מל וזײזנםימן םײן זייז «ניז  זזיך םו *רםי
ױ«ןדקי¥ם כדי הײיםזעכיעד עס  «¥־ *ו *

ז ^iro® זיי׳יגעס *ייף מ an ■  r n w *  r 
 ארבעם סים באזארנען צו — זױז דןמ זיח
 ה*־ ודעלמ שמעד. די מיז נולאבות בעל רי

ליקוז׳יד׳ירם. זיד בןן
מן, קל*ד דערבײ ודיל *יד מ  בײ אז נ

1W ¥ זויז חלדלה נים זיד האנדעלם אוגז B 
 אנהײב בײס םד׳י׳יד, *יגם ¥רבעססל¥ומקײם

®w-nr r מז םעז*ו * ים ה ל » «¥ל<¥ר י  גז
ד עס דזשאבס. זדמז װאם םלאבויז בעל  ג

 עם ודען צײם. שםיקעל ¥ םןר ¥לע דריערם
 יעדער בת ביזי. *ײער ײמדעז זא הויבם

חשאב. א קריגם ¥רבעםער
גוי־ איז לאגע איאםימר דער »ת אבער

 לי׳יזען צו אנשםרעגגוגג באזוניערע ¥ םיג
 נולא־ בעל ארבעםםלאזע pc *־אבלעם דעם
•ראבלעם דןיזיגער דער איז ם«עציעל כות.

 ער־ קל¥יק*פיגישערם. ביי ¥נגעװײם¥גם
 בכלל איז םסריגג־סעזאז א־ן ודייל שסעגס.

¥ז¥0  װי םינישערם פאר ארבעם װײניגער י
 קל¥יק• אין איז !װייםענם. םאל־םעזאן. אין

 פא־ םיבות- רייע א מחבית םרייד. פיגישינג
 אנדןירע די אין װי ארבעמםלאזע מער ראן

קרעםםם.
 םים ציגליז ײניאז. קלאוק־פינישערם די

 בכוח איז זי וואס םום לאקאלען. אנדערע די
 מיםגלידער. ארבעםסלאזע אירע פאר םאז או

 קרי־ אױך דארפעז ױניאךבעאםםע די אבער
 םשער־ די פץ קאאפעראאיע געד.עריגע די געז

 עס שעפער. די אין מלאכות בעיי אח ליים
 דער אויף אגאואײייזעז םיר םאר איבעריג איז

 די װאס םאראנםיוארםלעכקײם. מאראלער
 םאנכע שאפ־יתומים. די אם אי האם ױניאן

 יארען־לאנג זײנען מלאכות 1בע־ די אם פון
 פירפעס אלםע די בײ באשעפסעם געװען

 בי־ דעם געפילם גים יאנ: שוין האבען את
 נאך בםרם דזשאב. א זיכען פון םעם םערען

 ־־ייניגער פאראן אלגעפײן אין איז עם װעז
אפאל. װי דזשאבם
 אנ* גרעסםע די דאכען אבער בױזען םיר

 1בעי ארבעססלאזע באזעצען צי שםרע:גרנג
̂אכדת  נאר איז עס וואו שאם יעדען אין םי
 ברידערלעכע אונזער דערפילען אץ מעגלעד

דזשאבכ. קיק :יש האבעז "אד די צ• :ליכפ

ז ר « ז ח י ז י , א ר ע ל ג א נ
באארד חנסאינם קלאןק םטנעחעמר גענמדאל

י *דקערמןן ר. לבבדד םײזןרומ י
 געודארןין געפײערם איז חודש לעצט־גן

 ל¥נג־י¥דיגען nr® געבוייססםאג סאזער דעד
שערמו  קלאוק פץ איז m ל¥ק¥י r® ם
jsvn .n דזשאינם a p .פײע־ די צוקערמאן 

 פון גטײארען אראגזשירס איז חיעלכע רוסג
 א באמוז איז ל¥?¥ל, אמדײםאדס קלארק

 צוקערפאנ׳ס פאר אגעדקענונג פארדיגסזנ
 אדבעם םרײער לאגג־יאריגצד T* יזסלאעראי

ציאױ^א?ל ־m איז יוניאן• נ
 די צו אונז בײ נים געהעדם צוקעדסאן

ען. מר מ־ייןי  ¥ געוחירזז את ער ודען יוני
 אפעדײסארס ¥ם¥ליגען דעם *י׳ן ם׳יםגליד

קל^ק־ די שוין איז .1920 אין ^9¥ל
װ*ז יהניאן ®¥מד  גוס־אייסנעפוגדן- ¥ מ
 ל¥נ- r® רעקאדד ¥ פים ארגאניזאניע חיזםע

ױ איז קאםיזעז *אדביםערםע מ  היפש ¥ *י
ר דזרסרײסעגען. מםשות׳דיגע ביםעל מ  א

 ־20 די פון ודאקכאנאליע קאפדאיםכױשע ד׳י
 ע?¥נ¥פישער דער שיןםעד ארן י¥רען געד

מן קר׳יזים א  ימיאן דער אין אימדגעלאזם ה
¥ m־p. שפרודעל־ לעמ׳ן םים דעד םיז 

א־ א געבליבען איז ¥רס*יז¥*יע דיגעד ר ב  מ
מז דצפאלם שארמז. כעגעד א  זיך סיר ה

 םמם אויפלעבוגג װ׳ידער א זזיז גןגײםיגם
 כדי ױגי¥ו דער את גײםם •יזימערעז ¥לםעז
 אלםען דעם פון פרגדזאןענס געזוממז אויפן

 סא־ א אײםצובויעז צוריק יז1־ב7ארג¥ניז¥צי
 דער אם צו ײניאן• פמקציאגירענדיגע לידע.

ם מ ר  םיכ־ א צוגעלײגם צוקערסאן ה¥ם ¥
• האגם. העלפעגדע םיגע

 װידער־אײפבוי דאזיגער .דער ¥ם את
 בין איך ורען ײניןה. אוגזער םמ פערי¥דע
 דעם אין גענער¥ל־מענעדזשער נעח׳ארען

 איך האב ,1928 אין באארד דזשאינם קלאוק
 איז עם צוקערמאניען. מים באגעגעגם זיד

 אידעאליזם םך א געװען נויםיג דעמאלט
 מיט שװעריגקײטען אלע די דורכצוקעםםען

 און געראנגעיים זיך האם יוניאן די װעלכע
 אין צוקערמאן האם אידעאליזם דאזיגעז דעם

םאם. גרױםער א
 א־יטער דער פון געקומעז איז צוקערמאן ר.
 ױ־ דערפארענעם א םון םםאזש א מים הײם

 דער אין װארשע. אין איז ער ניאךםוער.
 בליענדיגען אמאל דעם פון הײפם־שםאט

 פירער א געװען פײלען. אין ישוב אידישען
 פארבאנד פראפעסיאנעלען צענםראלעז אינם

 ױגענטלעכען זײן מים נאדעל־ארבעםער. פון
 געזעלשאפטלע־ אויסגעצײכענטער און ברעז
 ארײנגעווארפען זיך ער האם שולונג כער
 ױי בא־יד ױניאן. אונזער פון ארבעם דער אין
 34 מים אמעריקע■ קײז געקומען איז ער

ציריק. יאר
 קײן ניט צײטען הײנמיגע איז אונז בײ
 געבורטס־ ־יאריגען60 א פייערען צו נאװינע

 אײנער יוען אבער ױניאז־טוער. א םץ םאג
 פאר־ ־n יאר 60 זײנע פת דריםעל צוױי האם

 דער אין םעטיגקײס אקטײוער מיט :רםען
 האט ציקערמאן װי באוועגוגג. ױניאן טרייד

דעם פארדינט באממ זיך <ר האם געםאן. עט

 גע־ צוגעםײלס איצס אים איז .דאס נביד
ױארען.

 פץ םשערטאן דער איז צוקערטאן ר.
 אין .1933 זינם באארד דזשאיגפ קילאדק

 דער־ זיך ער האם צײס דער pc פארלויף
 אונ־ אין פארערער r» פריינם טך א װארבען

 ־60 זײז צד ארגאניזאציע. צענםראלער זער
 נא־ כײז *יז *ים איך ־וינש געבורםטםאג םעז
 ארגאניזאציע אעזעד פיז :אמען אין אמ סזנז
 ארכעס פרוכםבארעד פת יארען -לאנגע נאך
 געזעם אץ ימיאן קלאוקמאכער אונזער איז
םשפוזד^ זײז מים צוזאפען גליק איז

מען ^•אנץ א  פץ קכ.- אדימן כל
ס אויג־־סם ענ פ לזן ק

ם ארםיקעל אײנםיגען דזנם איז  פיר ^פ
 אויפ־ לפוו^ וז־ים בין להבדיל אוים. לײדער

 אנ־ ¥ן r® פארליטם אויפן םרױער צודריקעז
 באװע־ אדבעםער דער אין ם־ער געזעענעם
 עלםער *ין אייז דעצעםבןיד־ םען10 דעם

70 pc יזלעסעגס. אוינוסם געשםארמז יאר 
 םוער סאציאליסםישער באקאנטער גום דער

«p •לערער
 געהערט פאל ערשטען צדם האב איך

 זײנע pc איינעם אויף רעדע א קלעפעגס׳
 נױ pא זלעקשאן־םיםיגגעז *אפעז־עיײ

 אנגעהױבען אקאדשם האב איך װען יארה.
 אר־ דער אין םר־־ם ןרשםע פײגע שםעלען
 איך האב דןיפאלם זינם כארועגונג בעםער

 םעםיג־ פארשײדעגזײסיגע די נאכגעפאלגם
 פענש. פערקװירדיגען דעם אט פון קייס
 פין האפביגאציע ®יגע א געװען איז װאס

 לע־ לעקםשורער, הוראריסם■ םאםען־רעדנער.
 ארבע־ דער אין םוער pא פאליםיקער רער.
בא־ועגונג טער

 אידישע pפ קרײז אינם געקינועז איז ער
 אנריויב בײם אפעריקע■ איז איריגראנםען

pc פ יארהונדערם. איצטיגעןp פרעמדער א 
 אין געווארעז געבוירען איז קלעסענס וועלם.

 א'ן געװארעז דערצויגען איז און שוױיצאריע
 דיאט ער אבער סביבה. פרום־קאטיילישער א

 און אידעאלען די מיט ארײנגעלעבם אזוי זיך
 מאםען־אי־ אידישער דער po שטרעבונגען

 גיך איז ער אז אמעריקע, את מיגראציע
 אין מענש נאענטער אײגעגער. אן געװארען
 אר־ אידישער דער אין און יוגיאנם אידישע
באװעגונג. בעטער
 אײנציגער קיץ געװען ניט כמעט איז עס

 קלאוקמאכער. אידישע פון סטרײק גרויסער
 אין ארבעטער. אנדערע אדער דרעםראכער

 ױניאנס■ אונזערע פון בוי־פעריאדע דער
 געמוטיגט. געװירקם. ניט האט קלעםענט ױאי

 אײגענארטיגען זיץ מיט אין אויפגעקלערט
 פאר־ םץ געמיט דעם פארלײכמערם הומאר

 א גערעדט האט ער סטרײקערס. זארגטע
 געקענט האט ארבעטער יעדעך ײאם שפראן־

 גלײכווערטלעד אידישע זיעע און פארשטײן
 קלעםענפ מויל. צו מויל פון געגאנגען זײנען

 טע־ געזעלשאפטלעכע p־r אייסגעפירם האט
 איז ארבעם שום קיץ װעלכער אין טיגקײט•

 אי־ אפת׳ער אן װי געװען, ־טװער צו ניט אים
 גע־ זימ אייף געשםאנען איז ער דעאליסט.

 שװערע א ביז פאסטען זעלשאפםלעכען
 גע־ זיץ אונמערגעגראבען האט קראנקהײם

 מענש־ "ארעם זײן אפדעשטעלם אץ ױנט
הארץ• לעך

> ױ אנ ם <[--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> 1955 ׳י י « ד

סז ומ־׳ אז אה mאז פרעסעופ פלאוין ר םים י
דע־ סעז14 דעם ינטסאג.

 ארנזער האט צעפבער.
כעכ־ א געהאס ׳־אקאי

דיפלא־ pא םיסינג בער
אײגענט־ האסעל. פאס
מעפ־ א א־נז ביי איז לעך.

 קיין ניט פיםינג בעי־ _____
 האבעץ ם־ר געשעעניש. אריסערגעװײנלעכע

 םך א האבען נאד ײעלעז פיר אמ געהאם
 פא־ לעצםעז פיםיגג דער אבער פיםינגען.

 אעסערעסאנם. באזונדערפ געװען איז נאס
 ארופגערעדם זיינעז ענינים סך א זייער ײײל

 אי װיכםיג ױער דינעז װעלכע געװארען.
יוניאן. דער פאר אי אץ Tno-nyn פאר

 דענ^ װעגעז גערעדם פען האם ערשסענס,
 אינ־ לעצםענס זיך האבען טעזאנעז די װאס

ן מ נ  פעפםגעשםעלט איז עס געענרערם. ^
 ביי שוין האבען פ'ר װאס דאס. מװארען

 אין געשריבען געלעגענהײםען ®ייערדיגפ
 ps נאװעםבער אין אז .”.געיתכםיגקיים דער

 פער געארבעם אונז בײ פען האס דעמםבער
 םאנאםען די אין װי ארבעס■ ודינטער אויף

pc א סעפסעמבערp אקסאבער. אנפאנג אין 
 צו אן שומ םען סאגגס שעפער פך א איז

 ־ודערם עס .‘,‘הכי מפרינג־ארבעס. ארבעםעז
 זיך ארײנארבעםען אזוי האסען נױר pא זיך

םםרינג־טעזאן. אינם
 פעמ־ עצםעז1' דעם בײ פיר האבען דאן

 דערקלערם גרינםלעך אלגעניען פיםיגג פער
 רעםיי־ אונזעד pc רעגײאציעם זפין 6רול די

 הא- קלאוקמאכער ױיפיל — ערפענם־פאנד.
ן  — רעםײערמענם פאר געװענדעם זיר מ
pk מיר רעםייערען. קענען וועלען װיפיל 

 יאי־־עלםער וועלכען דערקלערם אדיך האבלן
 בא־ בײם פארצוג װערען מיגעבען וועם עס

 די pk — רעםייערען זאל עס ווןר שםימען
 גע- איז רעםייערמענט דע.־ פארװאס םיבות

 באשלוס אזא אנצונעמען געװארען צוואונגען
 פארואמעלטע די פון האנדי־ען. צו אזוי אין

 און — כי־אגען געױארען געשטעלט זײנען
 אי־ז פראבלעם רעםײערמענט גאגצער דער

 געװארען אויםגעדראשען און דיסקוטיי־ם
 א געקראגען האט אײנער יעדער אז אזוי.

 װער או< רעטײערען קען עס װער באגריף
רעטייערען. ניט קען עם

 געװארען פארגעבי־אכט איז מיטינג בײם
 35 י*אקאל אינזער פון רעקאמענדאציע די

 געהאג־ זיך האט עס באארד. עקזעקיםיװ
 עקזעקוטיװ־באארד די װאס דעם. װעגען דעלט
 מאנא־ מים נאר קאנייטע. א באשטימט האט
 װע- פראגע די באטראכטען צי צוריק׳ םעז
 רעטײ־ װילען װאס צאל גרויסער דעד גען

 מעמבערס די פין ארױםפאל דער pk ערען
pd װעז אז זיך. פארשטײט עם יוניאן. דער 

 דער פארלירט רעסייעי־ען, מעםבערס מאםען
 מעמבער־ זײן pc צאל געװיסע א ייאקאל

 ױערען אנגענומען דעריבער דארף עם שיפ.
 עטלעכע האבענדיג םאן. צו װאם פלענער

 — פראגע די דיסקוטירענדיג pk מיםינגעז
 דעם צר געקומען עקזעקוםױו־באאי-ד די איז

 רןיקא- פאי^גענדע די ברענגעז צו באשליס
 צו ערשטענס- מעמבערס: די צו מענדאציע

 יוניאן דער פין אפים דעם אינםמריאירען
ps אנצ־פירען רעכס ?1פ־־ דאס אים געבעז

ps װ, ידשןז א ל ס ע ר ױײס־פרעזידעגם ב

T ¥ װאו 6שא יעדען אין אז קאצפײן. א 5 
 אונטער יוניאן די זאל ר-<םײערם, ו.אט ט<ד
 אנדע־ אן איועקשםעלען איפשםענדען אל<

 אפים דער פלאץ. דעם א,-יף פרעםער <) ו
 װעם עס אפילו אז באפולפעכםיגם. אויך . א

 אין פרעסערס >־י סםאפען צו זײן נ.ייטיג
 pc באשלוס דעם ד־לכצדפ-ר־ס כדי •-יאפ

¥[.u עם ױניאן די ך זא — יוניאן <ר )
 נים ¥רםיקעל, ח^ם אין >̂־ ״ילען מיד

?h״'P'Jj שן ד-עםאלען אל-< 1אי oy i בא־ 
 סיר װי לוים דערװארםען, םיר אר4 ״ליט,
jyj>v * נוי־ נים װעם עם אז םעסבערס. גזערע 

 כדי מיםלען דראםםישע אגצ־נעםען ויץ טי<
 אדער שװעריגקײםען געװיםע אויסצומײרען

 ודע־ געשםעלם קענען װעלכע שםערונגען,
 דער pc באשלוס דעם דערגרייכען צו רען

 דארם ®ו־עםער א ארויפצושםעלען ידניאן
 האס צוזײםענ^ רעםײע־־ם. האס איינער וואו
 כדי באשלאסעז■ אײנשםיםיג םיםינג דער

 רעםײ׳ער־ די pc פארליםס דעם גיםצופאכען
ר דער pc ביכער די זאלעז מעםבערס. םע  י

 עס *ון - װערעז געעסענם בריים ניאן
 צו געלעגענהײם די װערען געגעבען זאל
 צו px קרובים זײערע צו מעםבערס■ אייע

 צופאםען זיך .קען עם װער בכלל. אלעםען
 סשום. פיעם דאס םרעםער. א װערעז ארן
 .לערנערם״. פאר ביכעי־ די עפעגען םיר אז
 םעגלעכקײםעז אלע געבען וועם׳ ױגיאן די
 אז פרעםערס. װערען װילען װעלכע די■ צי
 אוים- זיך מעגלעכקײם די האבען זאלען זײ

טרייד. דעם צולערנען
 רעקאמענדאציעס׳ צוױי די טאקע. אט
 ארויםגע־ האבען פשום׳ע, גאנץ זיך. דאכם
 דיס־ pk פראגען םך א מיטינג בײם רופען

 אונזערע pc לויב צ*ם אבעו — קוסיעס
 בײדע אז װעי־ען, געזאגם דארף מעמבערס
 גוטגעהײסען אײגשטימיג זײנען באשליםען
 פון יוניאן דער פון אפיס דער געװארען.

 גלײך אראנזשמענסס אלע ^אכט זײט. איר
 מיר pk באשלוםען אלע די דורכצופירען

 מעמבערם אונזערע צו דא דערביי אפעלירען
 אפים דעם מים שםענדיג װי קאאפערירען צי

 פון פארלאנג דעם דורכפירען העלפען א־ן
 אוועקשםעלען — מיעט דאס ױניאן. דער

 רעטײער־ די pd פלעצער די אײף פי־עסערס
 מעמבעלס נייע ארײננעמען העייפען אץ טע
י־ניאן. דע־ אין

 םעאםער הײ־יאדיגע איגזער
• אוגטערנעםונג

 לאקאל אונזער אין זיך פירט עט װי
 עדיו־ דעם מיר עפענען יא־עז• פון שײן

 אין פארשטעלונג א מיט סעזאן קיישאנעל
 יאר. אלע װי און — טעאטער אידישען

 דעם שבת־מאםינע. הײ־יאר אויך מיר האכען
i iטעאםער־ אתזער געהאם דעצעמבער. טען 

 םעאםער. עװענױ סעקאנד אין איגטערנעמונג
 טעאםער־ דער אײף אפ זיך שםעלען מיר

פיעסע, דער ציליב נאר נימ אעטערנערונג

 עול® *דנזעד בײ אױ־םגענוסען האם רדעלכע
upהײפם־ ארױטברענגען דא װילען פיר ־ 

 טעאסער-אשםער־ א ארנזערס ודאט זעכלעך־.
פן(ר. זיך מים שסעלם נעפונג

 צוזאפענ־ םעאסער זךא װערם עדשסענ®
 צדזא־ .פשפחה א אין פאו־װאנדעלם קרנפם

 פרויעז זײערע פיפ קוטזין אלזי ;נדענקונפס״
 באגעגענם םעז קיגדער• זײערע מים םײל ¥
 נים זיך האבען װעלכע ב¥ק¥נסע. סך א

p געזען in ,דעם םראגם עס אז אזוי. יאר 
 װאר־ איז עם .רי־ירניאן״. א pc כאי־¥קםער

 םרעפעז אלײץ פעפבעלס די אז לעך,ײנש
 זיך םרעפעז זײ םארקעס. איץ םאג יעדען זיך
 די האבעז צו אבעי־ יוניאן־אסיס. דזים אין

 *ין ם¥ל דאס םרעפען צד זיך פעגלעכקײס
 מען פרויען. זײזמ־ע פים ט?ןחאצ םעאסזיד.

ז רעדז^  באקאנסע, אלםע װי שפדעסם מ
 ¥ ייד פארבינדס עס p* נאעגס װערם פעז
 גאר האם עס px פרײגםשזןסם כצצל39ח«ע
 דזיר איז נאך דערצד םעם. ן7ןוני?ד¥3 ¥

 פא־ זײזידע פים םעסבעדם די פון *וי־םזען
 צו־ נחת א פשדם איז עס אז אז* מילי׳עס

צדקוקעז•
 די p* באנעמדנג די px קלײזידגג די

 »ין ¥רײז ברענגם ¥ספ¥ספעי־ע זןיינעםילנע
 זי׳ינ־ דער ודאסי שםיפרסט םוב׳דיגער יום א

 פאקם דעד יאר. גאנפרעז אויסן בלײבם דרוק
מז אז *יז. א  םע¥םער* די אײדער ®ײער װ

 פרעגען אר־אנזשירם. װערם אונםעדנעםונג
 פע־ זײעדע בײ פרויעז די .איבעדהויפםי אלע
 35 לאקאל םים שײן פזין גײם ודןין — גער
px אםם¥- געשאפענע די הכלל. י םעאםער 

 פים און פיעםע דעי־ מים צתאמען םפערע.
 זיך םאל דאם האבלז וועלכע שוישפילעד, ד'

 מים און שפילען, זײער פים אויםגעצײכענם
 בא־ ¥ PK באםערקונגען קורצע עםלעכע
 מע־ דעם pc אקםען די צװישען גריםונג

 אלץ זיך האם ,35 לאקאל pc נעדזשער
 pא ארדענונג בעסםער דער אין געענדיגט

שםימונג. גוםער
 גע־ מעז האם פארשטעלונג דער נאך

 לויב-געזאנג א לאבי, דער אין הערען, קעגט
 מעגלעכקייט א גים װעלכע ױניאן, דער פאר

 px — שבת־נאכמיםאג א פארברענגעז צו
 צו צוױיסעז דעם אײנער זיך וױנשם מען

 צו־ גאכאמאל זיך יא־, א איבער דעללעבען
 אזא אויף פארברענגעז px קומעז צו זאמעז

אופן. שײנעם
יאר גײעם צום

 יאר, נײעם פונם געלעגנהײם דער צו
 אלע מעניבערם. אונזערע איע מיר װינשעז

 געזונטען א בכלל אלעמען pk קלאוקמאכער
 יאר, געזונם א טאקע — יאר פרײלעכען און

 ציי־ הײנטיגע װיכטיג זייער איז דאס װאם
צײטען. אלע אין px טען

 צושנײדערס פאד בוך לער
י העבדעאיש אץ

 אנ־ האבעז ישראל איז .ארט׳׳־שילעז די
 px לער־ביכער סעריע א דרוקען געהויבען

 צװי־ פאכען. פארשײדענע פאר העברעאיש
 ״ארט'־שולען, ארםיגע די פאר ביכער די שעז
 לערגען צו בוך טעכניש א pn אויך װעט

פרייעז־מלבושים. אײספאםען pk צושנײדען
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9 ל8לאס ו8ױני פינישעוס הלאדס דער אין
םענעדזשער הײמאן, לואיס פיז

 שורות די שרײבען מיר שעת
 װאו שעפער פאראן זיינען

בי־ א :אך ארבעם מען
גאר־ װינםער אויף םעל

 האם מאנכע איז מענםם.
 צו אנגעהױבעז שוין מען

םפרינג־ אויף ארבעטעז
 ניט. דערוױיל נאך עם איז ביזי גארמענםס;

 ארוים םירמעם צאל א גײעז געוױינלעך ױי
 צאל א און םעזאז יעדען גאך ביזנעס פון
 זייערע םארלידען םיסגלידער אונזערע פח

 טרע־ קלאפען םעזאז יעדען מען םוז דזשאבם.
 אר* די באזעצעז צו זיך אנשםרענגעז וואגע,

פלעצער. אויף בעםםלאזע
 םען וואס חשאב. אםת׳ןיר דער איז דאס

 םים באווארםען םען װערם םאז נים זאל
 ארבעםסלא־ די זײםעז: ביידע פון שסיינער

 נאר זאל ימיאז די ווען אז געוואלדעווען, זע
 אלעמעז באזעצען געקענם זי וראלם װעלעז

 אדער ױניאז׳ די אז זיך, דאכם פלעצער. אויף
 אלעי האבעז באאםםע, די געזאגם. בעסער

 זיין נים זאלעז עם אז וועלען. צו אורזאכען
 און אםים אין זיצען װאם ארבעםםלאזע קײן

 אויסנאם דער מיט אבער יארען. די דערגייז
 פראםפעריםי מלזזםה םיז יארעז םאר די םון
 ארבעםם־ ארבעםסלאזע. געװען מאל אלע איז

 קא־ םיז איבלען די םון איינע איז לאזיגקײם
 זא־ צד נים דערנדם םיינען םיר פיםאליזם.

 אומ־ אן װי אננעמעז עס דארף מען אז גען.
 גארנים קען םעז אװ איבעל םארםײדלעמז

 אר־ אונזערע שייד װאם דעם. װעגעז םאז
 װעז װערעז נים זאםעד זײ ייעלעז בעםסלאזע

 זיינען ארבעםםלאזע אז זײ. דערציילם םעז
 אי־ אינדוםםריעם פארשיידענע אין םאראז

 םון װיםען נים װילען זײ מיליאז• 4 בער
נחמה. חצו רבים צרות פסוק:

 זיך, קאכעז ארבעםסלאזע װען מילא. איז
 םארשיידענע פאר שלאגען םענות. האבעז

 מען װאם דזשאבם קריגעז צו װי פלענער
 נים זײ אויף מיר קענלן דורכםירען. נים קעז

 דא זיך װעלעז םיר איז םאריבעל האבעז
 װילען םיר אדיס׳םענה׳עז. פרובירעז גים

 האבעז װאם פינישערם די צו רעדען אבער
 אנגע־ נים נאך זיד האם םעזאז דער שעםער.
 קײז באזעצם נים גאד פיר האבעז הויבען.

 װי אזױ אבער שעפער. די אין ארבעםםלאזזי
מן סעזאן א ערב ס׳איז א  װאו דארם םיר ה

 פארלא• אדער רעםײערם האבען םיגישערס
 װי פרובירם. או׳רזאמז אגדערע צדליב הװ
 .אנבײם־ לשדן. פינישערם אויםן זאגם םעז

 אייז ארויפנעםעז דארם זאל מעז אז םעז״.
צװײ. אדער פינישער

 שאפ םון םינישערם די עם האבעז נו.
 צו־לויםעז געקופען זײנעז און דערשםעקס

 גאר עס םעז װאגם װי ס׳םייסש, אסיס: איז
 די נים דעז װײס זאד• אזא םאן ודעלען צ־

מז זײ אז ױניאן. א  שװאכען א געהאם ה
 זײ אז איצם. את םלעק לאסנען א איז םזיזאז
מז א  װאך םולע קײן גענזאכם גים נאד ה
 פיגי־ א נןיד ארױפשיקען םעז ײיל ארבעם

 םיר זעען שרײער די צװיישעז את שער•
 גערדען צוריק לאנג נים זיעען װאס אזעלמ

 זײ האבעז דענואלם אוץ דזשאב א אז אלית
דערלא־ נים םאר ױניאן די אז געליארעמם

 און װאכען פולע ארבעטען זאל אײנע אז יען.
 מען נאר ליידיג, ארומגיק זאלען אנדערע

 אויב ארבעט. דער מים טיילען זיך דארף
 װאך. א טעג צוױי אפילו װי מער ניטא ם׳איז
טעג. צוױי מאכען אלע זאלעז

 אר־ איז מען װעז מען רעז־ט אזוי אט
 דזשאב א קריגם מען אז אבער בעםםלאז.

 גע־ דעמאלם אנדערש. גאר שוין םען רעדט
 פארברעכעז א ם׳איז אז מען, וואלדעוועם

 וואס פינישער א נאך זיי ביי ארויפצוזעצעז
 מויל. זייער םון ביםען דעם ארײסרייםען זאל

 אזעלכע האבען םיר אז םענות, אונזערע
 יו־ דער פון מיםגלידער יארען זײנעז וואם
 גע־ האבען וואם אזעלכע די צװישעז ניאז.

 און געװעז מקריב זיד געפיקעם׳ םםרײקם,
 מאנאםען. שוין ארבעםםלאז זיי זיינען איצט

 מוזם איר אז געשריבען דאס איז וואו איז
 איר ביז שיםעל םולע א האבעז אפריער עם

 א געבעז יענע זאל מען אז דערלויבען װעם
י ביסעל

 םינישערם די פרובירט םיר האבעז אגב,
 דאד װערעז שאפ אין זײ בײ אז איבערצייגעז,

 וױיל םינישערם צאל די פארגרעסערם נים
 אבער האט עם פארלאזען- דאד האט איינער

 ארגומענםען, אונזערע געהאלםען, נים גאר
 קנאפע א געהאט האבעז טענות אעזערע
 מײ־ דער מיס געבליבעז זײנען זיי װירקונג.

 גוואלדיגען א באגית וועם ײניאז די אז נונג.
 ארויפצװינגעז וועם מען אויב פארברעכעז

םינישער. א נאך שאפ אין זיי בײ
 צו ניט מיינען מיר אז זיז־, םארשםיים

 אזעל־ זײנען פינישעי־ם אלע אז באשולדיגעז
 ^א• מיר װעלכע שעפער פאר די פון װי כע

 װילען מיך ביישפיל. אלם געבראכם דא בען
 באארד עקזעקוםיװ אונזער אז זאגעז׳ דא

 אלעם םאן צו באשלום א אנגענומעז האם
 אר־ די פאר חשאבם געפינען צו מעגלעכע

 מיט־ אונזדרע צו אפעלירעז מיר בדםםלאזע.
 און לאקאל. מיטז קאאפערירעז צו גלידער
ארבעם. דער אם איז אוגז העלפעז

עם און כילדונג־ אתזןןר ארכ טדו- קול
איבערצוגע־ נים דערלויבם פלאץ דער

 אנגענוםען איז וואם פראגראם גאנצע די בען
 קאמיםעט. בילדונגס אמזער םון געווארעז

 אונםע־" עםלעכע בלויז דערפאנעז םיר .יױלעז
 געווארען דורכגעםירט זיינעז וואם נעפונגען

 םאר־ גיכען אין װעלען וואס די אנאנםירעז און
קימעז:
 פאלי־ דער האם נאװעםבער םעז23 דעם
 אינםערנעשאנעל. דער פמ דירעקםאר םישער

 װע־ דיסקוסיע א איינגןילייםעם םײלער. גאס
 םיילער װאלע־ן. די פת רעזולםאם דעם גען

 אמ ענין 'דעם אנאליזירם גלענצעגד האם
 האבען כוחות ליבעראלע זײ אז באװיזעז.

ג א געהאם י  זײנען רעםעראם םײלער׳ם נאד ז
 אמ םראגעז געװארעז געשםעלם עולם םונם

 באלערענדע א געװארעז דורכגעםירם ם׳איז
 אויםערגע־ געװעז איז עולם דער דיםקוםיע.

 רעםעראם. םיילער׳ם פװ ציפרידען װיינלעך
 פון איז םראגען די אױף ענםםערם זיינע פוץ
שלום־װארם. זית

 מיר האבינז נאװעםבער סםעז30 דעם
 םים־ נייע םון םארזאםלונג א דורכגעפירם

םילער. אלעקם םוץ םארזיץ אונםערן גלידער.

גערעכטיגקײט <(----------------
 ענג־ אין געװארען געםירט איז מיטינג דער
 לאקאל פון מענעדזשער דער און מילער ליש.

 װע־ דערצײלט מיטגלידער נײע די האבעז
 געהערשט האבען װאס באדינגונגען די גען

 קאמף דורך האט ױניאן די װאם און אמאל
 געװיזען אויד האט מען דערװארבען. זיך

 די אם «מיט פילם אינטערנעשאנעל דעם
 מי־ פון אװעק זײנען מיטגלידער די הענט*.

באגײסםערם. טינג
גע־ מיר האבען דעצעמבער טען14 דעם

 שלום און ״מלחמזז װעגען דיסקוםיע א האם
 גע־ איז רעפערענט דער צייט״. אונזער אין
 און רעפעראם דער הימעלפארב. הערשל װעז

 אינטערע־ זייער געווען ױינען דיםקוסיע די
סאנט.

 האבען מיר װעלען יאנואר םםען22 דעם
 :-םאלקםבינע״ דער מיט פארשםעלונג די

 בילעםען שוםטער״. דער און קעניג ״דער
אםיס. אין קריגען קענען מען װעם

םארזאמ־ א אראנזשירט אויד האבעז מיר
רונג דער צו לונג ^  אידישער יאר 300 םון פ

 אידישע יאר 70 און אמעריקע אין ישוב
 װעט פארזאמלונג די באװעגונג. אדבעםער
 פאראײנ־ םעברואר. םען17 דעם פארקומען

 פארזאמ־ דער אויף אויך מיר וועלען װעגס
 מיםגלידער־װע־ אונזערע גליק װינשען לוגג

יאר. דעם רעטײערען וואס םעראנען
 אראנזשירט קאמיםע עדיוקיישאנעל די

 שפע־ װעלען מיר װאם אונטערנעמונגען נאך
אנאנםירען. טער

 אױוא־האנפערענץ הײ־יאריגע די
יאנואר 18־ 15 צוױשען פאד קומט

 יזאנפע־ יערלעכע טע29 הײ־יאריגע. די
 אינ־ װיםענשאםםלעכעז אידישען פון רענץ

 םעג די אין פאר קומם אייוא — םםיםוט
 וועט זי און יאנואר םעז18 ביזן םעז15 סון

שי^נארםיג און רייד א האבען  פרא־ פאר
 אםפעקטען רייע א באלײכטען וועט וואם גראם

פראבלעמען. אידישע און װיםעז אידיש פון
 פאר קומם עפענונג־זיצונג פייערלעכע די

 אין יאנואר, םעז15 דעם נאכטם. צו שבת
 קא־ ראנטער םיו אםעמבלי־האל גרויםען
 םארזיץ אונםערן זיצונג. דער אויף לעדזש.

 אויםגעהערם וועלעז רייד׳ נתן פראפ. פון
 מ. האראם פראפ. :רעפעראםעז דריי װערעז
 ״דער טעמע דער אויף רעדעו וועם האלען

מ אידישער ב  לע־ אמעריקאנער דער איץ קי
 ראוױדאװיםש שמעון פראפ. בענם־באנעם׳ז

 טעמע דער אויף רעפעראט א לייענעז וועם
 אוץ פםירה׳ דמ נאד יאר 750 רמב״ם, .דער

א־ באהאנדלען וועם שאצקי יעקב דר. פר  די.
 וױםענ־ סאציאלער אידישער פמ בלעמעז
שאםם׳.

יאנואר. םדז16 דדם זמםאג, זיצעגעז. די
 אין פןירקומעז װעלען באנקעם, דער אויד װי

האםעל. אפ7^אפא

 פון טיטינג מעמבערשיפ
9 לאר,אל

 גלייך יאנואר. םען18 דעם דינסםאג.
 מעם־ א םארקומלז װעם ארבעם, דער נאד

 םינישערם קלאוק פמ מיםינג כעי־שיפ
 108 האםעל. דיפלאנואם אין .9 לאקאל
 װײס־פרעזידעגם. םםריט. סטע43 װעםם
 לאקאל, םיז מענעדזשער הײמאן, לואיס

 אין לאגע דער װעגען באריכםען װעם
ױניאן. דער אין און םרייד

):;־• 1955 יאנױא־,

שױינעז סיטגלידער אונזעדע
ו ו kw * ס ג״ ̂ן

דעדאקטאר׳ חשוב׳ער
 אנער־ מײן אויםצודריקען מיר דערל־ינט

 מע־ קאפלאן. בענדזשאדין בריידעי• צ• קענוגג
 ענער־ זײן פאר .117 לאקאל פץ נעדזשער

 קא:־ דעם איבערנעמענדיג האנדלדנג, גישער
 ,דאזיגער דער שאפ. אונזער איבער טראל
 סטריט. טע57 װעסט 51 אלפ־ס. אלבערט שאפ.

 װען פרױען־מאנטלען. לעדערנע פראדוצירם
 מיר מען האט ארבעטען אנגעהויבען ־אב איך

 פערמיט א ארױסנעמען דארף איך אז געזאגט.
 און איך אבער ױניאן. פאריערס דער פון

 קלאוקמא־ זײנען מלאכות בע־■ עטלעכע :אך
.117 לאקאל צ־ געהערען ריר און כער

 אריבערגע־ זיך שאפ דער האט שפעטער
 הײסט דאס םםרים, טע35 װעסט אויף צויגעז

 פונם פארלויף אין קלאוק־מארקעט. אינם
 מע־ דער אז אויסגעפונען. איך האב פעזאן

 לאקאל אפערײטארס קלאוק פון נעדזשער
 בא־ ײאכם ער אז און שאפ דעם פדן װײסם

 זאי ירגיאן ק־־א־קמאכער די אז מיאינגען
 שאפ. איבערן ‘קאנםרא־ דעם איבערנעמען

 ארבעט דער פון םיםען איז איז מאיי אײן
 קאפלאן ב. בו־ודער שאפ אין ארויפגעקוםען

 קו־ צו ארבעםער אלע פארארדענם האט אץ
 ריםינג. א צו H7 לאקאל פון אפיס איז מען

 הבית בעל דער האט שפעטער צײט קורצע א
 אונזער מיט אגרימענט אן אונטערגעשריבען

, ױניאזי
 א־נ׳ לייאיקראכער װי ריר ארבעטען איצט

 אכט זײנען מיר אגרימענט. קלאוק טערן
 דאנק־ אלע זיך פי-ען מיר אץ אפערײטארס

 װעל־ .117 לאקאל פון מענעדזשער צים באר
 דורכ־ טאקט און געדילד םך א נייט האט כער

שאפ• אונזער אין ענדערונג די געפירט
טשערמאן. ץ. נ א ,י ג פ ע ס

 קלאוק ״װילברוק״ פ־ן ארבעטער די ד־ר,
 אנער־ אויס דריקען בראנקט, די אין שאפ

 העגער. דײװ טשערמאן. אונזער צו קענונג
 שאפ. פון ארבעטער די צו דיגסט דין פאר
 איז דײװ װאס יארי דעם פץ פאר-״ױף איז

 די אז בײגעםראגען, פיל ער האם טשערמאן
 װי האלמען זיך זאלען שאפ פץ ארבעטער

 װערט אײנער ווען פאמיליע. אײגענע אן
 װאכען פאר א ארבעטען :יט קען און קראנק
 סומע א מים געשטיצם "עכענטיעך ער ױערט
געי״ם.
 געהאט יאר דעם האבען ארבעטער צא-־ א

 האט זײ פון אײנער יעדער פאמיליע־שמחות
 ארבעטער אלע פרעזעכםען. ®יינע געקראגען

 װעל־ םשערמאן. דעם רעםפעלםירען שאפ פון
פירער. פיינעם א פאר באםראכס װערם כער

 געבורםס־ דיידו׳ס איז חידש הײנםיגען
 יאר 120 ביז אלם. יאר % װערם ער טאג.
 א פאמיליע זית מים אים וױגשען איע מיר
 אז זיד׳ פארשםײם עס יארען. געזונטע סך
 געבורםט־ זיץ צו צו גרײט שאפ־קאנייטע די

פרעזענט. שיי:עם א טאג
 צ״ אנערקעגונג אויט אײד דרילעו י

 קאהן. אײב בר־דער אגענט. ביזנעט אונזער
אין א־נז בײ טאהן א-ב מעז זעט װאך יעדע

 לײ־ העלפען טשערמאן מיטן ער װאד שאפ.
 בענעפיטען די פאר שאפ־פראבלעמען די זען
ארבעטער. די פ־ן

 און טשארלי זעק, דזשא
זאברא־וסקי. פ.

<|k k 1 * ן ^ א, ^>
 טשעקם לעצטע רךיגעז איצט

פאסט דורך
 אר־ רעגיםטרירטער א דוען איצט, ביז

 צוריקגעגאגגעז איז יארק נױ אין בעטסלאזער
 אונטער־ געדארפט ער האמ ארבעט, דער צ•

 בע־ ארבעטסלאזען לעצטען ז־ין פאר שרײבען
 שבת אדער אװענמ דיגםטאג םשעק נעפיט

 אינשורענס. אנעמפלאימענט פון אפיס אין
 ארבעטטלאזען־אממ, דער ד,אם אבער איצט
 רעסדירטש־ פונם אינפארמאציע דער לזיט

 געמאכט אינטערנעשאנעל, פון דעפארטמענט
 קענען זיך זאל ארבעטער אן אז מעגלעך
 אויט־ דורך טשעק לעצטען זײן :אך װענדען
 צו־ עם און פאררולאר ספעציעלען א מאכען
 רעגיסטרירט. איז ער װאו אפיט, צום שיקען

 יע־ קען .LO 622 פארמולאר• דאזיגעז דעם
 פץ אפיס אי:ם קריגען ארבעטטלאזער דער

 בא־ ער בעת אינשורענס׳ אנעמפלאימענט
 צײט דער אין אפיט, דעם װעכענטלעך זוכט
ארבעטסלאז. איז ער װען

 מחויב ארבעטסלאזער אן איז געױיינלעך
 ארבעטסלאזען־ אינם װאך יעדע קומען צ־

 אבער טשעק. ז־ין פאר אונטערצושרײבען אמט
 דארף ארבעט דער צו צוריק גײט אײנער װען
 קען ער ;אר אפיס. צום גײז מןר ניט ער

 פאר־ דערמאנטען אויבען דעם אויסמאכען
 איז עס פאסט. דורך צושיקען עס און מולאר

 צו־ גײט ארבעטסלאזער אן ױען אז ראטזאם,
 דעם גלייך ער זאיי ארבעט דער צו ריק

 פאר־ דאזיגעז דעם אויסמאכען טאג נעקםטען
 ארבעטסלאזעך צום צדשיקען עס און מולאר
אמט.

ױ ע ד לי בג ארלו נ״ו אין מי י
!אױפמעדלזאם

אינטערנעשאנעל. דער פון מיטגלידער
 ״מע־ נײע דארפען װעלען יארק. נױ אין

 בארעכטיגט זײן צו ענוועלאפט״ דיקעל
 ױניאן אין באהאנדלונג מעדיצינישער צו

 אלטע די .1955 אין סענםער. העלט־
 אויסגעגאנ־ זײנען עגװעלאפט״ .מעדיקעל

יאר. פאריגען דעצעמבער טוף גען
וועל־ עגוועלאפס*. ״מעדיקעי :ייע די

 אפיט אין פרײ קריגט מיטגליד יעדער כע
 גאנ־ א גי'ם'ג זײן װעלען .‘לאקא־ ױין פץ

 פון מיםגלידער די פאר "?1בי יאר. צען
 132 .105 .99 .91 .82 .20 :לאקאלען די

 גיל־ זייז .ענױע־אפט- די װעלען 155 איז
 מיםגלי־ די .1955 ױני■ מען30 ביזן טיג
 יועלען ייאקאלען זיבען די אם פץ דער

 ״ענװעלאפט״ נײע אר־יטנעמען דארפען
יאר. פונם העלפם ציײיםען פארן ױני איז

 העלםה ײניאן אין גײם איר אײדער
 נײעם םיטן פריער יזיך באזארגט טעגטער

.1955 יאר פארן ענװעלאפ״ .מעדיהעל

31 זײט <{

יץי• א ׳ 1׳ ק
 פון טענעדזשעד .מילע,־

דעפארטמענט, סעקשאן
L- .> l_> I

 קלאוק פון רענעחשער מיל־לר׳ יאנקעל
 די פון אײנער און דעפארטמענט םעקשאן

 קלאוקמאכער יארקער נױ דער אין פיאנערען
 וױיס־ חודש. פאריגען רעםײערם האט ױניאן,

 גענעראל־מע־ גאגלער, איזידאר פרעזידענט
 האט באארד, דזשאינט קלאוק פון געדזשער

 מיטינג לעצטען בײם רעדע. װארעמער א אין
 מי• בררדער געלױבם באארד, דזשאינט פרן

 פארלויף אין ײניאן דער צד בײטראג לער׳ס
 צו דינסט איבערגעגעבעגעם יאר 45 זײנע פדן

ארגאניזאציע. דער
 אין מיטגליד א געװארען איז מילער י.
 לאקאל אפערײטארס קלאדק אמאליגען דעם

n אנגעקומען אקארשט איז ער יךען ,1909 אין 
 סלא־ געבדרט־שטעטעל זײן פון ארעריקע קײן
 געוואךען דעריױילט ער איז 1911 אין נים.
 יאר א און לאקאל פון עקזעקוטױוע דער אין

 באארד. דזשאינם צום דעלעגאט אלס שפעטער
 דערװיילט מאל ערשטען צום ער איז 1923 אין

ײניאן. דער פון ביזנעס־אגענט אלס געװארען
 קלאוקמאכער מאנכע װי מילער, דזשימי

 אנטײל אקטיװען אן גענומען האט אים, רופען
 ‘פאר קארוניסטישער דער קעגן קאמף אינם

 ױניאן קלאוקמאכער דער א־ן טײ־הערשאפם
 ױניאן־פאר־ די האט 1939 אין י.6־19י5 ןיא

 אינם בעאמטער אלס בא־טטימט אים װאלטונג
 ער לואו דעפארטרענם. טאין א־ו אוט קלא־ק

 װידער האט ער װען .1946 ביז געדינט ה>־ט
 קלא״ק אינם אמט אלטען זײן פארנומען
 מי־ ברודער איז 1950 אין באארד. דזשאיגט

 מענעדזשער אלס געװארען באשטימט לער
 בראנז־ אין אפטײלונג ײניאן קלא־ק דער אין

 םעק־ דער דוען יטפעטער. יאר א מיט װיל.
 אינם אנערקענט געױארען איז שאז־היטטעם
 מאנופעק־ די מיט אגרימענט קאלעקטיױען

 צו נויטיג געװארען איז עם און טשורערס
 זאל װאט אפטײלונג. באזונדער א ש־אפען
 איז סעקשאז־שעפער, די אױף טאן אכטנוג
 מע־ אלס געװארען באשטימט מילער יאנקעל

- אפםײלונג. דער אט פון נעדזשער
אק־ איז ױניאן־טוער רעטײערטער דער

 איז און 19סי זינט ארבעטער־רינג אין טיװ
 אין מיטגליד אלם ועװארען דערװײלט אפט
 סא־ פ־נם קערפערשאפט צענטראלער דער

ארבעטער־ארדען. ציאליטטישען

• י » י » י ו ײ ד י ס
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 כראגיש־ פאר שפיםאי אידישער דער
 דעצעמ־ טען5 דעם האט ברא:לט אין לראנקע

 אויפגע־׳ צערעמאניע. פײערלעכער א בײ בער•
 פון נאמען א־יפן געדענק־םאפעי־ א דעקט

 פון גענעראיי־רענעחשער פארשטארבענעם
 'ױיס־פרעזי־ אץ י־ניאן קלאוקםאכער דער

 פיינ־ ישראל אינטערנעשאנעל, דער פון דענט
 צערע־ דער בײ הויפם־רעדנער דער בערג.
 גענעראל־ נאגיער. איזידאר גע־דען איז ראניע

באארד. דזשאינט טץ רענעחשער
 זיין אין האם :אגלער װײט־פרעזידענם

 אי־ גרײסען אייפן אנגע־ויזען רעדע ק־רצער
 פאר־ דעם אינספירירט ־אט יואט דעאליזם.

 לעבענט־ זײן אין ױניאן־פירער שטארבענעם
 טאציאלצר אץ פ־ײהייט פאר קאמף לאגגען

גערעכטיגקײט.
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 פאר סםױיסער נאשסראפס באארד ליינאר
חנאיס פרעםדע

 םםרײק־ די אםאקירט האם עםעצער וױיל םםרײקער, אנשםעלעז צוריק #נטזאגם
 געגען געריבם אין אפעלירם אינטערנעשאנעל — ש»פ. בײם נים ברעכער

נױטיג. אױב קאורט פופריט אין גייץ װעם — אגםשײדונג. רעאקציאנערער
 האם צװײ, צו דרײ פיז מערהײם א םים

 באארד רילעישןעם לעיבאר גןשאנעל דער
 שםײגם װאס אנםשײדוגג. אז :ןרײםגעגעמז

 דאס שענדלעבקײם און אום׳יושר איז איבער
 ביז האם קערפערשאסם די װאס ערגםםע

 באארד לעיבאר די ארױסגעגעבעז. װעז איצם
 םאדערוגג די צוריקגעװיזעז געמירעך האם

 צוריק* זײ ארבעםער. 60 אדער « ארום םון
 װאס דעם םראץ ארבעם. דער צו ןעעלסשצו
 האבען ארבעםער די אז צו. אלײז גיבעז זײ

 צו בארעכםיגונג א.ץ רעכם פולע געהאם
 האנד* אומגעזעצלעמ די געגען םםרײקעז

 פארן תירוץ דער םירמע. דער פיז לוגגעז
 םטריי־ די צוריקצושםעלען זיד אנםזאגען

 עמי־ וױיל איז. חשאבם זייערע אויף קערם
 םםרייק־ די אםאקירם װאו ערגעץ האם צער

 ער־ געשעז האבעז זאל אטאקע די ברעכער.
 ארבע־ די וואו פאבריק דער ביי גים געץ.
 סםרייקערם די און געפיקעם האבען םער

 האבען זײ אז באשולדיגם נים אםילו װערעז
 איז עס װאס געהאם אדער געםאן אלית עם
 בא־ װערעז ארבעטער די דערםים. םאז צו

 דער םון אנםשיידונג דער לוים שםראםם.
 זײ װאם דערפאר. בלויז באארד לעיבאר

 געגען עםענםלעך פראםעםמירם נים האבעז
 זײנען זײ אז עס. הײםט דעריבער, דעם.

 הנאה האבען און דערמים צוםרידעז געוועז
דערסון. געהאם

 אינםאנמײל פאד זאםלוגגען
פאדאליזיס־פאנד

 א־נ־ פארן זאמלונגען יערלעפע די
 פארקו־ װעלען פאראליזיס־םאנד םאנםייל

 װי חודש. הײנםיגען םון םארלויף איז םען
 דורכגע־ זאמלונגען די וועלען יאר ,אלע

 די דורך שעפער, די אין ווערען םירם
 דער שאפ־קאמיטצס. אדער םשערליים

 אינםער־ דער םיז סעקרעםאר עקזעקוםיװ
 וועלכער אמהעי, פ. םרעדריק נעשאנעל,

 ל. אװ פ. א. דער םון םשערמאן דער איז
 קאמפײן. נוצלעכען רעם אם פאר קא&יטע

 זאמעל־ליס־ פאנאגדערגעשיקט שוין האם
 לאקא־ ארן באארדס יזשאינם אלע צו םעס
 דער אינםערנעשאנעל. אונזער םון לעז

 װאס מיםגליד׳ יןידער פון סומע און נאמעז
 זאמלונג, דער צו בײשםייערונג זייז מאכם

 ליםםזים. די אויף װערעז פארצייכענם וועט
 אינטערנעשאנעל־ האבען יאר פאריגען

 145 איגער בייגעשםייערט מיסגלידער
 פארא־ אינפאנםייל צום דאלאר םויזענט

ליזיס־םאנד.
 אין זיין דארפען זאמעל־ליסטעס די

 םען25 דעם ארום אינםערנעשאנעל־אפיס
 אימ־ זייז זאל ױניאן די כדי יאנואר,
 געזאמעלטע די מאכעז צו באקאנם שםאנד

 געבורםס־ אינם יאגואר. טען30 דעם סומע
 רוז־ ד. פרענקלין פרעזידענס פון םאג

 דעם געגרינדעט האט וועלכער וועלם.
 קינדער־ םון קרבנות די העלפען צו פאנד

םאראליז.

 גע־ ארײסגעגעבען איז אנםשײדונג די
 םכסוך א אין באארד לײבאר דעם םון ווארעז

 אינקארפא־ די. וױ. .בי. םירמע דער מים
 אין םיםיסיפי. פאםאגולא. אין רײםעד״

 םון אנםזאגם םירמע די האם ,1952 אפריל.
 בעל אירע םון קאמיםע א ארבעם דער

 אן מים געקוםעז זיינעז וו׳עלכע מלאכות.
 פאר־ אינםערנעשאנעל דער םח ארגאניחער

 ארבעםס־באדינגונ־ וועגען ױי מים האנדלעז
 װי דערקלןי-ם עם האבען ארבעםער די גען.

 םעםיגקײ־ יוניאז דער םאר דיסקריםינאציע
 זײנען און גןיזעץ דעם געגעז איז וואם םען

 שאפ. דעם געפיקעם און סםרייק אין ארויס
 ארבעםען צוריק געגאנגען זײנען זיי ווען

 צוריק־ זיי אנםזאגט זיך באםעס די האבען
 אנגע־ םירמע די האט ױניאן די צונעמען.

 באארד רילעישאנם לעיבאר דער צו קלאגם
 ארויםגעגע־ באארד די עם האם איצם איז
זײנען ארבעםעד די אז די בען
 זיי וױיל פלעצער זייערע צו בארעכטיגם נים

 און עפענטלעך אפגעשײדט ניט זיד האבעז
 װאס אנגריף אן געגען פראטעםטירט ניט

 סםרייק־ אויף געמאכם האבעז זאל עמיצער
געפיקעט. האבען זײ װען צײט את ברעכער

 איז ארבעטער די געגען אנטשײדו־נג די
 שטימען די מים געווארען ארויסגעגעבען

 לעיבאר דער פון מיםגלידער דרײ די פון
 צום געװאדעו באשטימם זײנען װאם באארד,

 רעפובליקאנישער איצםיגער דער פון אמם
 נאך זײנען װאם צװיי די אדמיניםםראציע.

 טרומאן־ פריערדי<ער דער םון פארבליבען
 דער געגען געשטימם האבען אדמיניסטראציע

 מיטגלידער דרײ די פרן אײגער אנםשיידונג.
 ארבעטער. די געגען געשטימט האם װאס

 דעם פאדלאזען בײם האלט ביםאן. אלבערט
 אנט־ לעצטע די געװען איז דאס און אמם

^ונג באטײליגט. זיד האם ער וועלכע אין ש
 בא־ איז פאל דעם אין אנטשיידונג די

 זיך האט עפ װען וױיל שענדלעד זונדערס
 אנם־ די איז ארבעטםגעבער אום געהאנדעלט

 געװען באארד לעיבאר דער פרן שיידינג
 האט מעז ײעז דעם• םין היפוד דער פינהט

 אומ׳ױשר׳■ פאר ארבעםסגעבער אנגעקלאגם
 לעיכאר די האם פירונגען א<־בעםער דיגע

 זײנען בתים בעלי אז באשלאםעז, באארד
 האנדלוגגען די פא\־ פאראנטיוארטלעך נים
 אזוי־גערופענע די אדער וױדזשילאנםים פוז

 טערארי־ ידנע װעו קאריםעםען״•, -בירגער
געוואלדטאטעז. דורד ארבעםער די זירעז

 אינםערנע־ דער פון ארדער דעם אױו׳
 גלושין, מאדים לאיער׳ איר האם שאנסל

 אװ לאי־ט םםעימס ױנײטלזד צום אפעלירם
 פאר־ האלאמײא אװ דיםטריקם פון אפילם

 צוריק־ זאל גדריכט דער אז לאנגענדיג,
 באארד. לעיבאר דער פון באשלום דעם װייזעז

 זײערע ארבעטער די צו צוריהגעבעו אץ
 האבען זײ ײאס שכירמז די אוז דזשאבם

 זײן ױעל־ין זײ װאם שכירית. די פארלוירעז.
 אײב פילױע דער פון י־ריגעו צו בא־ערםיגט

 אפיייקאציע. די גוםהײסעז זאל געריכט דער
דאלאר. טויזענטער אן טרעפט
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טארגאן פ. עדוארד

 זשורגאליסט באקאנטער
 :ײעס־קאמענטאםאר און

 דער םרץ ראדיא־בראדקעםם אױפן
לײבאר. אװ פעדעריישאן אדעריקען

ת אחרץ ®עגיעד, כ אױף זונםאג, אץ ע
.A. B. C

 אזײגער io ראדיא־םם״־שאן,
אװענם. איז

 איבער קאמענטארען און :ייעם מינום 15 די
 געשעע־ אינםערגאציאנאלע און הײמישע

 175 אויף ווערען געהערט װעם נישען
 ביז יארק נױ םון ראדיא־סטאנציעם

אנדזשעלעס. לאם

 פון אונטערנעמוגגען ר\לטור
אינטערנעשאנעל

 אינטערנע־ פון קולטור־דעפארטמענט דער
 פאניא פדן אנפירונג דער אינםער שאנעל,

 יא־ טעז9 דעם זונטאג, אראנזשירט קאהן. ר.
 אי־ אינם באזוך א בײטאג. אזייגער i נואר,

 םט״ טע92 און עװעניו טע5 מוזעאים, דישען
 דער צו אױסשטעלונג אן פאר קומם עס װאו

 דרײ לכבוד ^ייערונגען די פון געלעגענהייט
 פאיאײ־ די אין ישוב א־דישער יאר הונדערם

שטאטען. ניגטע
 װערם י&י.ואר, טען22 דעם שבת, אויף

 אינטער־ קארנעגיע אין באזוך א אראנזשירט
 טע1 און םטריט טע46 םענםעו־, נעשאנעל

 ־,ניישאנם ״ױנײםעד די געגענאיבער עװענױ,
 פארשײ־ פרן פארשםײער װאו העדקװאטערס,

 ארגא־ ״יײעד דער אין אפטײלונגען דענע
 םונק־ די װעגען אויפקלערען װעלען ניזאציע

 דעם מחטת אפטײלונגען. די אם פון ציעס
 נוי־ אומבאדינגם איז פלאץ באגרענעצםען

 מאכען פריער זאלען מיטגלידער אז טיג,
 בילדוננם־דעפארט־ דעם אין רעזערװאציעס

 געביידע. איגטערנעשאנעל דער אין מענם,
n io ,יארק. נױ בראדװײ

 װעגען קורס ױט מינלאװ ב. נ.
קולטור און ליטעראטו־ אידישעד

 פײערונגען די פון געלעגענהײט דער צו
 אין ישוב אידישער יאר הינדערם דרײ לכבוד

 באקאנ־ דער גיט שטאטען פאראײניגטע די
 א מינקאװ ב. נ. דיכטער אידישער טער

 ליטערא־ אידישער איבער עקציעס1י םעריע
 ״ניו־ דער אין טעאטעד אזן פרעסע מור,

 װעסט 66 רעםוירטש״, סאשעל פאר סקול
יא־ק. נױ כםריט. טע1ל

 גע־ װערען װעלכע לעקציעס, סעריע די
 און 8:30 צװישעז מיטװאד׳ יעדעז, געבען

io דעם ארום נעמעז א־יענט, אין אזײגער 
 קולטור־שאםונג אידישע פיך געביט גאנצען

 אידישער דער אין אויסגעדריקט איז זי װי
 בילדונג. אין טעאטער פרעםע, ליטעראםור,

ענגליש. אין געגעבען װעדען לעקציעס די
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