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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

 אויפן ל. אװ פ. א.
ראדיא
ט ר ע ח

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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אדבעם״ אויה ״רעכם  
נאמען גײער א איז  

״אפען־שאפ״ פאר
- .V .:■־ :׳ ־י ־•־ CTTv

 אין באװעגונג ױניאן סרייד די
 פאר־וי־ לעצםענס איז אכעריקע

 געגען קאפף ביסערען א אין קעלם
אך די ®ץ פארזוד נײ?ם דעם N ױגי

: ׳ - ״ : ; •ji ■ _ . _• ען שו*איס װינג מ מ די אויף ארוי
vp K  TTOarv■ געזעץ. פון כח פיסז .זמען־שז®* מאדהאםסען 

 און אונטערנעפער *די געלינגען נים איצם ביז את עם װאפ דאם
r״r w מז צו אגעגםען  דדנגער, און .לאק־אוםס״ דורך דערגריי

 סאליצײאיישע דורך םורפעה- און אינחשאנקשאגס געריכם דחרך
 צ* איצט זײ זוכען ססרײקברעמד. פיזמעפיאנעלל און שםעקעגס

ע דדרך דעדגרײכען על עצי געזעצען• םםיים מ
 פאל דאס װילען ײניאן־ברעכער די ודעלכען פים פיםעל• דער

 די דררך געזעצעז דורכצושפיגלעז איז ציל. זײער דערנרײכען
 פאר־ װאס אגריפעגט. ײניאן א פארבאסען צי לעגסילאםורען פסײס

 בא־ ער װאס ארבעםער יעדער אז אדבעםםגןמד דעם פליכםעם
ער וױ גאכדעם פיםגלײ־ יוניאן א ודעדען פוזען דאל שןאזיגם

ם מ ר מ0מ א 9א * ם ד  די לוים פאבריק. זייז אין «ר*בע*צײס מ
 אין געװארצן אנגענופעז איצם ביז הוין זיײמן ודאם גלזעצען
 װערט חברדי׳ דער אט פון גאםיאונגען די דדיד פסײספ. זיײגימ
 ױניאך פאר פונקם א אגםהאיט וזאם קאנסדאקם. ײניאן יעדעד

 מיטג־־ידער ײגיאן די אז פאדזזריפס א בלױז אםילו אדאר שא•
 םים־ פארבלייבען פוזעז פאבריק דער אין באסעפסיגט ודעדען װאס

 און אופגעזעצלצך סערכין נ־דן פוף ביזז ײגיאן דער *יז גלידער
גילםיג נים

 סטײט די ד־רך געזעצען די אס ד־רכציײרעז באודע;':ג די
ט פיגאנטירם און אגגעפירם װערט רעגירוגגעז  האנס־ ברײםער א פי

r a מ די ײגיג א ר א r כדיות פ e פינאנסירען אינדדטםריאליפטעז. די 
על די ארגאניזאציעפ. דיערע ארן סוחרים אנ דט  פאניפלקםש־־ ׳נ

 גאנצע א קאפוירס״. אװ .טטועפבער דזיר און *פאםיזזײשאן״ רזנרם
מ פיז דירעקסארען ריי ' י ר  כאטש ארדיט. זיי הע׳־יםעז םראהםכ ג
ט ידילעז זײ  כררא אײט עפענםלעבקײם׳ דער את ארײטמרעםעז ני

 זײנען דאס ארבעםער. אײכעגע זייערע £יז פאדביםער־גג דער פאר
 אנגעפירט פריער ״ארעז פיט ־אבען ודאט עלעפענטעז• זעלביגע די

 ארגאניזירען צו ^־בעםער די פרן פארזיבעז די געגען קאכף דעם
 ארגאניזאציעס טטרײקברעכעריטוע אזוינזי דירך ױניאנס• אין זיך
י פי־;ן .אםעריקעז דער װי אײ ״פאהאה י  צג־ אין פיטטעפ׳• ו

 פון םאםעס די געװען זײנעז חברה ױללביגע די פעסאדען. לעכע
עץ. דע& עז ;* הארט" םעפט־ זייערע אין ד*רכג«פאל«ן זײגען די .

געדעבטיגררט <{-----------------------------—
 אריך זאל <ס געזעץ פעדעראלען דעם אט ענדערען צו פראבעט

 ױניאן־שאפ. פדן פארמע יעדער פון פארבאם פולען א אײנשליסען
 ױניאנפ די אז געהאם, מורא האבען קאגגרעס אין אגענםען זײערע
 דעריבער האבען די װאלען. די אין אפרעכעגען ױי מים זיך װעדען

 סטײט־ דדרך צװעק זעלביגען דעם דערגרײכען צו גענוםען זיך
 ־׳•.יניאן טרײד די װאו סטײטס. אזעלכע פון אנהויבענדיג געזעצען׳

 רעפובליקאנישער דער אין אגענםען דיערע שװאך. א־ז באױעגונג
 דעס צ־געגרײט די פאר האבען װאשינגטאן איז אדמיניטטראציע

װא' דארט אז געזעץ, טעפמ־הארםלי אין פ־נקט דעם דורך באדען
 דער װי ױניאנס די גצגען שמרענגער זײגצז געזעצען סשײט די

̂ז געזעץ׳ פעדעראלער געזעץ. סטײם ד«ר גילםיג אי
 מורא גאך האבען ױניאן־ברעכער די װאס פאר אײנציגע. דאט

בירגער. אםעריקאגער די פון געוױסען דער געװען איז געהאט.
 אר־ די בארדיבען געגען געװײנלעך איז מײנונג עפענטלעכע די

 איבער דע־ א האבען און זיך באשיצען צו רעכם זי־ער פון בעטער
 דעם בארדאיגען צו ארבעםען. זײ װעלכע אונםעד פאדיגגוגגעז די

 אגענםען באםישע די דעריבער האבען בירגער, די פ.ץ גערויםען
 צװעק מיאוםען דעם פארדעקןין צו נאםען שײגעם א צוגעקדערם

א עס רופען אנשםאם געזעץ. ש&אגעל־גייעם דעם אם פון  גע־ .
 גע־ גאםען א ןיס די האבען ױניאנס״ ארבעםער ברעכזין צו זעץ

 ®־אפאגאנדע דיער אין ארבעם״. אויף רעכם םאר געזעץ . געבען
 די פארניכטעז צו זיכען זײ אז לאביאיםםען, זײערע לײקעגעז

 פאר שעפער ױניאן די אין םויער און םיר עםענען דורך ױניאנס
 צװעק דיער אז באהײפסען, זײ נשםװ^ םארקויפסע און כקעבם

 צו רעכם דאם ארבעםער יעדען פאר פאזיכערען צו בלויז איז
 זײ ניט. אדער ױניאן א צר באלאנגם ער צי ארבעםען- קענען

 זיין פון ארבעםער די פארהיםען בלויז װילען זײ אז טעגה׳ן.
ר ױניאן א צד באלאנגען צו געצװאועעף ע זיי ען׳ עג  די װילען. ג

 פץ מאסקע א זיר אויף ארויפגעצױגען האבען שקלאפען־םרייבער
ארבעםער... פח פרייהיים דער פאר קעפפער
 גאוריזט געלונגען. גראד הויכען א בת זײ איז שפיל די אז

 דורכגעפירם שוין איז געזעץ דער װאו סםייטם צאל גרײסע די
ז געװארען ז איצם• גי מ מ י  אין פערציג און אכס די פון םםייםס ז

 םםאםום־ביכער, זייעויע אויף געזעצען איצט שײן האבען לאנד
 אגיםא־ העפםיגע א ױניאז־שאפ. פון פארםע יעדע פארבאסען װאס
 א אין אנגעםירם יאד דאס ודערם געזעץ אזא אעעפען פאר ציע

ען עם װעלכע צת׳ישען םםייםס׳ ריי גאנצער  װיכםיגע אזומצ דינ
 און װיסקאנםין קאליפאדניע. פערילעגד׳ װי סםײםס אינדוססריעלע

 װײל פארםעסס, זײער גרויס באזונדערם איז יאר דאס קאלאראדז^
 לעגיסלאסיװע האבעז לעגיםלאםודען פםײם 48 די פון 44 גאגצע

יאד. הײנםיגט םעהיעה
c באװעגונג ײגיאז םרײד די p דער אט פח געפאר די 

אן  פװ כחווז פאסריניגםע די פצד פדאפאגאנדע *ברעכעדישער* ײ:י
 םםיים דורך .אפען־שאפ״ דעם איעפ^רען פאר ייניאן־שונאים די

ט. אויף רעבם פון פאפקע דער אונםער געזעצעז מ ר  ײניאנס די א
 צענםרארע די געגעדאםאקע. ענערגישע אן אנגעהויבען י.אב<ן

 אפעריקאן דער פת באדועגונג• ױניאן םרייד דער פון פירןרשאפס
 אר־ איגדאסםריעל אוו קאנגרעס דעם און לײבאר אװ פעדערײשאן
 אין ?אפפיין אויפקלערונגס ברייםען א אן פירעז גאנידישאנס.

 זייערע את באסעס די פון ארונםעררייהענדיג צ״טשריפםען דיערע
 און פארטײדיגער פרייהײם םון פאסקע היםאקריםישע די אגענטען

 אין שכירות שנײדעז צו איז צװעק ער אפת זייער אז אנוױחענדיג.
סעל אײנציגען זײער ארבעםער די בײ אװעקנעפען  געגען שת־מי

 ארגאניזא־ בײדע די ײניאנס. דיערע אויף אנפאלען באסישע די
 װערט עס װאו פאםפלעםצן• ארײםגעגעכען אויך האבען צ־עס

 די און געזעצעז די פון אינהאלס אסה־ער דער איבערגעגעבען
 און פרייה־־ים ארבצםערים פארן דעם אין שםעקס על ײאס געפאר

 ױניאנס אינטערנעשאגעל צאל א אױך סםאגדארד. יעבעגט זײן
 אפת׳ען דעם װעגען קאמפ'ת אויפקלערונגס דעם א-ן אקםיװ זײנעז
 פירט באזונדערס געזעצען. ארבעם״ אײף .רעכם די פון צװעק

 אפיציעלער איר קאכי-פי" ענעדגישען אן אז ױניאז פאשיניסטען די
 פון ניכערען דרײ אין הייפם־ארטיקלען געװידפעט האם זש־רנאי״

 אין פרעטענײעט באסישע די פון פארשקײם דער צײטינג־צ־ דער
 ײײאדשאפ• נ־־ו פארבאטען אזוינע אין ארכעטער די פאר געפאר ד״

ד די יא ױי  פירער די געפאר. די איץ זעם באױעגונג י־ניאן :
פאר .געזעצען אױי־גער־פענ־ל די געגען קאדף דעם באטראכטען

-_____________________> 1955 פעברואר,
 מאיענט, איצטיגען דעם אין וױכטיג אזוי פאר ארבעט״ אױף רעכט

 םרײעריג־ דעם ראדערגיזירען אדער אפשאפען פאר קאמף דער אז
 דעם פארנומען האט װאס געזעץ״, ״םעפט־הארטלי בארימטען

 טרײד דער פון פראגראם לעגיםלאטױוער דער אויף פלאץ ערשםען
 אפגערוקם איצט איז יאר, זיבען־אכט לעצטע די באװעגונג יי־ניאן

 די אבער זיך טאר אלײן דערמים פלאץ. צוױימען אויפן געװארען
 אלע אין ניט צופרידענשםעלען. נים באװעגונג יוניאן טרײד

 פאר־ צו גענוג אויפקלערונג און מיםלען פאליםישע זיעען םטײטס
 געפירט מוז קאמף דער ױניאן־שונאים. די פאר מפלה א זיכערען

 עקא־ מיט אויך נאר מיטלען, פאליטישע מיט נאר ניס ווערען
דערפאלג. פולעז א פארזיכערעז צו כחות פינאנציעלע און נאמישע

 האבען לעגיסלאטירען םםײם אזויפיל וואס אליץ. פאקם דער
 פא־ מיט אז באװיהם געזעצען■ אזוינע אנגענומען *יצם ביז שוין

 פ־ן ארבעםער די באשיצען ױט מעז קעז אלית מיםלען ליםישע
 וועלכע איז אין אזוי װי װען, געשיכםע די פלאג. נײער דער אם

 קאמף דער און געװארען אנגענומען דינען געזעצען די אם סםײטס
 קלארע א ווארפען דעם, געגען אנגעפירט האבען יוניאנם די װאם

 אנגע־ דארפען וואם מיםלען, די אויף און לאגע דער אויף יייכט
ארבעטער. די פון רעכם דאס באשיצען ץו װערען װענדעם

 דורכ־ איז פראיעקם אזא װאו פלארידא, פון אויםנאם דער מים
 יאר איז נאך קאנסטיםוציע דער צו אמלנדמענם אן װי געגאנגעז

 געזעצען די אם םםייםס זעכצען אנדערע אלע אין זײנןין .1944
 יאר. צוױי לעצטע די אין און 1947 יאר איז געװארעז אנגענומעז

 גע־ אנגענומען זיי זיינען סםייםם די אם פון עלף איז .1953־54
יאר. צוױי לעצםע די אין — פינף אין אמ 1947 אין ווארען

פלא־ פון לאגע אינדוםםריעלער און פאליםישער דער װעגען
ג נים איז [.944 איז רידא םי  פלא־ םארברייםרעז. צו זיך מי
 זיקאנאמיש. אגריקולםור־םםיים אן געװען דעײא^ם איז רידא

 נאך זיך האם װאם שםאםען דרום די םלן אײנער — פאי־יםיש אין
 בירגער־ סץ צײם אין שקלאפןין־גלאריע איר אין געשפיגעי׳ם אלץ

 דע־ האט סםײם דער װאס מיםגלידער ױניאן אײנציגע די קריג.
 םראנםפארם בוי־ארבעםער. די פזץ געײעז זײנען םארכלאגם ראי*ט

 אנ־ האם צייס יענער אין אנדערע. װיעיג זייער און ארבעםער
 בוי־ארבעםער די צװישען ױגיאן־אײנפליס דער װאקסען געהײבעז

 די אץ דרום• אין רעזארט־שםעם די אין באדינונג־םאכען און
 און דערשראקען זיך האבען שקלאםעז־םרײבער די פץ אײניקלזנד

ר ײניאנם• געגעז געזעץ א םים װעג דעם ®ארצאמעז צי נעזיכם ת  זי
 ציי־ם. יענער צו באפערקם אפילו עם יואלםען פעזשעז װײניג

מז האם פאדבאם דערפןילגרײכער דער ע עג  ױניאז־שוגאים די ג
 מזיר די אין אױך צװעק זײער פאר אויםצינוצעז עם אידעע די

 איצם ביז זײנען זײ װאד סםייםס. אנםװיקעלםע אינדוטםריעל
.אפעז־שאפ׳. איינציםירען פארזוכען דײעדע אין דירכגעפאלדז

 געדוען רעגירוסנס־סאכם די איז װאשיגגםאן אין װי לאנג אזײ
 דעם דורכגעפירם האבעץ 'יאס .נױ־דילערם׳. די פון הענמ די אין

 פאד צו־ליבעראלע א געיוען אםםאספערע די איז ודאגנער־געזעץ,
^ ג י אי פ ר ע  לאגע די געזעצען. אנטי־ױניאז אזוינע דורכפירעז ד

םעז זיך האס  האבען רעפובליקאנער די רדעץ־ ,1946 סוף אין גןבי
̂ז די אין  האם לאנד אין קאגגרעס. אין מעדהײם א געװאונעץ ■יראל
י באװיזען זיך י  האבען שדים די און רעאקציע פץ געשפענטם ד

 גאנצע איז יאר יענעם זיינען דערפאר םאנץ. זיילר אנגעהײבען
 ארבעם״ אויף ירעכם די דורכגעגאנגלן ססײם־^עגיסלאםורען עייף

 אר־ אין יאנ.יאר. אין — וױרדזשיניא אין :פאלגם רױ גלזעצען.
 דזשארחשיא. אריזאנא, את ;פעברואר אין — טענעסי איז קענםא

 אין — םענעסי און דאקאםא סאום אץ נארד קארזיזרײנא. נארד
 1947 נאך אייאװא. אח םעקסעם איז — אפריל אין אװ רערץ■

 סטיים. נייעם קייז איז געװארעז אנגענומען נים געזעץ אזא מער איז
 געזעץ. אזא אנגענימען האם אלאבאםא װען .1953 יאר דעם ביז
 איז געיוארעז אנגעניםעז געזעץ ענלעכער אן איז 1954 אין א־ן
אנ^ פון לעגיסלאםורעז ײ איזי  קאראליעא. סאום אח מיסיםיפי לי

 מאםאםשתעםס מעין, - םםייםס דריי האבען 1948 ין1ז פארקערם.
 פראיעקםעז אזוינע וואלען אין דירכגעױארפען — מעקסיקא נױ און

ױניאךשאפ. דעם אויף פארבאם א אײגצופירען
 רעפובליקאנער די האם 1948 אין קלאר. איז דערםח סיבד די
איז סרומאן פרעזידענם וואלען. די אין מפלה א געליםען פארםײ

3 זײט <י--------------------------------------------
 דעמאקראםי־ דער פ־ן מערהײט א מיט געװארען דערוױילט ױידער

 אםמאספערע די קאנגרעס. פון היתער בײדע אין פארטײ שער
 הא־ שטיםדנגלז ליבעראלע אין אױסגעלײטערט זיך האמ אנד!י אין
 דעריבער האבען ױניאךפרעסער די אייבערהאנט. די גענימען בען

 אדמיניסטראציע רעפוכליקאגער א װען ,1953 ביז ווארטען געמוזם
וואשינגטאן. אין מאכט אין אריץ װידער איז

.1948 אויף װי 1946 אײף ענלעך מער איז לאגע איצטיגע די
 אין מפלדי א געליטען אויך האט פארטײ רעפובליקאנער די אמת,

 פאר־ אבער איז מאכם עקזעקוטיװע די יאר. לעצטען װאלען די
 רעגירוגג דער פון פאליםים די רעפובליקאנער, די בײ בליבען
 מיניםטארעז, רעפובליקאנער די פון באשטימם אלץ נאך װערען

 װי באנקירען אץ אינדוסםריאליםםען די גיכער פארםרעםעז וואס
 םעפם־הארםלי דער װי פונקם און פאלקס־מאסען. און ארבלםער די

 װעםא, םרומאנ׳ס פרעזידענט טראץ געווארען אנגענומען איז געזלץ
 װערען אנגענומען געזעצען ארבעם׳■ אויף ״רעכם די קענען אזוי
 װא־ דער פח אײנפלום אונטערן לעגיםלאםורעז םטײם מאנכע אין

 מעחזײם דעמאקראםישער דער םראץ אדמיניסםראציע, שינגםאנער
 דעמאקדאםישע די אז זינען, אין נאד האם מען װען קאנגרעם. אין

 די פון שםימען די פון אפ הענגם זי און קליינע א איז מערהײם
 עם װעלכע פח מערםטע די שםאםען, דרום די פון פארםרעםער

 מען םאר געזעצען, ױניאן־ברעכערישע די אם זיך ביי שוין האבעז
 זיין זאל קאנגרעם פון איעפלום דער אז זיך. פארלאזען נים זיכער

ץ גענוג שםארק א  יוניאן־ פת ױניאנס ארבעםער די באשיצען צו א
געזעצען. סםײם ברעכערישע

 צו צוגאב אין װערען אנגעװענדט דארפען וואס מיםלעז די
 מייגונג עפענםלעכע די געוױנלן צו אגיטאציע און אויפקלערונג דער
 אן איז ױניאנם, די פרן אקםיװיםעם פאליםישער דער צו און

 פעסםונגען אפעז־שאפ די אויף אנגריף עקאנאמישער אלגעמיינער
 הע־ זײ פאר אױםקעמפען אח ארבעםער די דארם ארגאניזירען צו

 זיבעצען די םמ פופצען איז באדינגונגעז. ױניאן און שכירות כערע
 אגגענופעז זײנען געזעצען ארבעם׳ אויף .רלכם די וואו םטייםם.

 ארבעסער דאדשיגע זײ םץ שכירות דורכשנים די זײגען געווארען.
 די אם םםײסס. אינדוםםדיעלע די אין וױ נידעריגער באדייםענד

 אונםער־ דארםיגע די םםיפולירם םפק אן ד״אבען שכירות גידעריגע
 ערשםענם. געזעצען. די דורכצופירען פאליםישענם די איז נעײער

 צדדײםעננ^ און פראפיםען. העכערע פאר מעגלעכקײם א זײ עם גים
מירםע די פמ פאבריקען נײע צו עם צים אנ  ודאס צענםערפ יוני

 פאלי־ די פון אנזען דעם פארגרעםערען ארן םםײםס די כארײכערעץ
 עקאנאמישע אנדעדע איז סםרײקם פון ריזיקע די װי אזוי םישענם.
ת סםײםס די אין איז ױניאנס די פון אידציעם  קלײז׳ געידעז איצם ב

 דעד־ א גלזעצען. רעפרעסמדע דדרכצדפירעז געלרינם זיי זיך האס
מ קאפפײו ארגאניזאציע פאלגרײכער  אװעק־ װעם פלעצער די א

 אנםי־ירניאן אנהאלםען אדעד דודכפירען פון םסיםול דעם נעמעז
 בא־ זעלביגע די האבלן דארם װעלען ארבעםער די וױיל געזעצעץ.

 קאנ־ צו םעגלעכקײם די זײן גים פער װעם עם את דינגונגעז
 .נאך קאסםען. פראדוקציע די פרן חשבון אײפן מארק אין קלרירען

ד אנםפוםיגונג די איז וויכםיגער  ארבעםער די מים אנצדהױבען זי
 פאר־ דעד דררך ברענגען װעפ באװעגונג יוניאן שםארקע א װאם

ע  די פון כחות פינאנציעלזי איץ עקאנאםישע די פמ גרעסעדו
מ םים יוניאנס, ארבעםער ל ע  פוזען זיד װעם באפעלקעררנג די וו
 באדײסענ־ א *ייד ודערעז װעלען זײ װאס דעם דורך־ אץ רעכענעז•

ם קהילות זײערע את כח פא^יםישער דיגער  שםאם* די װעלכע פי
אײנצורײםען. װאגען נים זיך װעלען טאםעס

 אז זינען׳ אין האבען צו ארבעםער די פאר איז עיקר דער
ד  זןלםער דער נאך גילם יארהונדערם. צױאנציגםםעז אין איצם, א״
 פאס־ פת געדוארלן אײסגלדריקם קרעפטיג אזדי איז 'יעלכער כ״ל•
 װאלף דעם געפאקם האם ער װעז פאבעל׳ קרילאװ׳ם איז םיך
 װעם ער אז געשװאוירעז זיך האם יענער אץ שעפסען־שםאל אין

 פאר־ דעפאלם אים האם פאםםיך דער פרים. אץ :־ם ז*ז שוין
 זײן צו אבער כדי שבועות. זיינע םאקע גלײבם ער אז זיכלדם.

 באםעם װעז משכון_ אלם פעל די אים בײ נעניעז ער װעם זיכער
 ■ זאלען ארבעםער די אז אויסעז בלױז זיינעז ױי אז פארזיכערען,

 נאר געםרויעז. זײ פען דארף װילען, זיי װאם םאז צו סריי זייז
אגריפענם. ױניאן א קריגען םעז דארף וועגען זיכערהײם פץ
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 אינער• אץ «ארםײ*רײסערײען — קאנגרעפ. םען84 אין אויסזיכפען **לינזישהן די
ען לעכןן אלםוגג  אונםער דזשאכם און מאכט פאר קאמף — םארשארפם. *י

 ױסםיץ געהילןז פון רעזאלוציע נײ-י*ר די — •אםריאםיזם. םון םאסקע א
םאםאקיגפ. םיגיסםזןר

 פרן םאפע פאליםישע י
 שםא־ םזןראײגיגטע די

 געביםען זיך האם םען
 סוץ אױםגאנג דעם דורך

 אנ־ וואלען. לעצםע די
 קאלירעז צװײ די שםאם

קארםא־ די װעלכע םים
 םעריםאריע די צי אגדײםען טלעגעז אסעןגר

םון ןןדער רעפובליקאנער פיז רעגירם וועלם
א גוצעז םאל דאס זײ װעלעז חנםאקראםען

 קײז װאו *לעצעד. די פאר קאליר דריםען
 גים האם פארםייעז *אליםישע די םוץ אייגזג
 רעגירונג, דער םון קאנםראל םולעז דןים
 די איז םערהײם א האט זיי םיז איינע וױיל

 צוויי־ די און קערסערשאשםזח לעגיםלאסיװע
םאכם. עקוםױוע)עק די האלם פארםײ טע

 צװישען םאכם פון פאגאנדערםיילו/ג אזא
 בײ נײ גים איז פארםײעז פאליםישע די

 רעגי־ אונזער אונםער אםעריקע. איז אונז
 און לעגיםלאםיװע די װאו רוגגס־םיסםעם,

זיי־ רעגירונג דעד םון עקזעקוסיװג.ןזײלעז
m גיג מהענ מ  *»־ צוױיסען׳ פךן איינער אי

רעגירונג פעדעראלער דער איז &יי עס םיי־ש
 די אז רץגירונגען, םםײט די אין םיי אח

 ווא־ די אין געװינם אפאזיציע אין פארםיי
 רע־ דער םון םײלען צוױי די פון איינע לען

 װאלען הײ־יאריגע די אין םאכם. גירונגס
 גלײכ־ געשען אבער עס איז נאײעםבער אין

 און רעגירונג םעדעראאגר דער אין צייטיג
 פעדעראלער דער אין סםייסס. צאל א אין

 פארםײ דעמאקראםישע די האם רעגירוגג
 פון הײזער ביידע אין פערהײם א געװאונעז
 קאנםראלירען דעריבער וועם זי קאנגרעס.

 צװײ נעקםםע די םאכם לעגיסלאםיװע די
 םערמין, איתעגהאוער׳ם פרעזידענם סון יאר
 מאכם עקזעקוםיװ די אנהאלסען װעס וואס
 םטײםס רײ א אין רעפובליקאנער. די םאר

 לעמא־ געװארעז דערװײלם זיינען װידער
 לעגיםלא־ די אין און גאווערנארס קראטישע

 רעפוב־ מערהײם א פארבליבען זײנען םורען
ליקאנער.

 רעגירונגם־מאכט דער פון צעטיילונג די
 אין ענדערונגען טיפע מאכעז ניט דערלאזם

 געזעצען. די אין אדער רעגירינגס־פאליסיס
 אפ־ חםרון׳ א אדער מעלה א זײן קען דאם

 לי־ א איז לאנד איז שטיםונג די צי הענגיג
 אית איז רעאקציאנערע• א אדער בעראלע
 דער סון צעטיילונג א אבער ברענגם היגזיכס

 פאר־ דער גו־צען. מאל אלע מלוכה־מאכם
 פאליםי־ די צװישען געראנגעל שארפםער

 גע• א בירגער פשום׳ען דעם גים שענס
 רעכא־ דעם איז ארײנציבליקען לעגענהײם

 א־ן אץ פארםייען פאליטישע די פמ ניזם
ראכס. אין זיך האלםעז פון מעםאדעז זײערע

 רע־ די איז הײ־יאר װאס דעם׳ איבער
 צװישעז געװארעז צעטיילט מאכם גירונגס

מער אין דעמאקראמען און רעפובליקאנער די

 בירגער די האבען געוױיגלעך, װי פלעצער
 אין ארײנצוקוקען געלעגעגהײם בעםערע א

 פארםיי־ פאליםישע די פון םעכאניזם דעם
 זעז עס זײ קענעו בעסםעז צום אפאראםען.

 פארםײ־פירער די פון מאנעװרעס די אין
 צװישעז געראגגעל דער וױיל וואשינגםאן, אין
 איז אױבערהאגם דער םאר פאליםישענם די

 א גאר צוױי־זייםיגעד, א נאר נים דארם
 דארט קאנקורירעז גאר נים םיר־ױיטיגער.

 צװי־ דעםאקראםען און רעפובליקאנער די
 פארטײען צוױי די םון יעדע נאר זיך, שען
 פראק־ די און געשפאלםען אינערלעך איז

אנדערע• די אײנע באקעםפען ציעס
 גיים פארםיי בליקאנער-רעם. דער אין

ת נאד  צווישען קאםף םארביםערםער א אן א
 און איחענהאוער־םליגעל מעםיגען םער דעם
 פליגעל רעאקציאנערען עקססרעם דעס

 פא־ הייםישע און אינטערגאציאנאלע איבער
 די אין פארסיי זייער םץ &םלה די ליםים.
 די םון נידערלאגע די און וואלעז לעצםל

 בלויז האם םענאם אין אנהענגער םעקא/־םי
 בא־ פרובירעז צו םראקציעם די געצװאוגגען

 זיםעז א אונםער האם ביטעדען זייער האלםען
 גע־ די עםענםלעכקיים. דער פאר שמײכעל

 דער אין פארבליבען. איז שנאה גענױיםיגע
 טי־ די איז װידער פארטײ דעמאקראסישער

 פון םאליסישענס די צװישען שפאלטונג םע
 ״נױ־דיל״■ דעם און שםאםען דרום די

 די צװישען װי םיף אזוי פונקט פליגעל
 פארםײ. רעפובליקאנער דער אין פראקציעס

 פארן בלויז זיינען זײ צװישען רײבערייען די
 בא־ זיך װעט מען ביז אײנגעצאמט מאמענט

 פאזיציעס נײ־דעראבערטע די אין םעסםיגען
 פא־ ביםעל דעם מיט אײנטיילען זיד און

 מערהײם־ די אלם האבען זײ װאס םראנאזש
 קאנגרעם. פון היתער ביידע אין פארטײ
 אוספארמײד־ איז באדיגגונגען די אונטער

 זוכען זא״ל פראקציעס די פון יעדע אז לעך,
 איי־ איר פון רײען די אין סײ פארבינדונגעז

 געגנערי־ די צװישען סײ איז פארםיי גענער
 געהײמע — איז רעזולםאט דער קאלעגען. שע

 די צװישען אפמאכען און פארשטענדיגונגען
 אין פראקציעם פאדשיידענע די פון פירער

 אי־ און פרינציפעז פין אפגעזעז קאנגרעפ.
 לאװרי־ פארזיכםיגער א איז בעיצייגונגען׳

 כדי פאליסיס פארשיידענע די צװישען רען
 א"ג־ מער. װאס פון שם־צע די געװינעז צו

לאנד. אין שיכסען פליסרייכע
 קאנגרעס מיטן אומזיכערקײט די אט

 אין זאץ _יעדען פון ארויסגעםארטשעט האם
 דהי אװ ״סטעיט אייזענהאוער׳ם פרעזידענם

 צושטאנד וועגען (באריכם מעםעדזש״ ױניאז
 דעם פארגעלייענט האם ער װאס לאנד) אין

 געמײנשאםטלעכע א פאר יאניאר זעקםטען
 עס קאנגר׳לס. פון ה־־זער בײדע פח זיצינג

 שםעלונג. פעםםע קיין ניםא דארם איז
 פרי־ אינטערנאציאנאלעז פאר אויסזיכםעז די

בע־ ,ביסע־ א זײנען דארט, זיך זאגם דען,

עך... אלץ נאך אבער סער םערי  ער און גע
 הילף עקאגאמישע אגהאלטעו רעקאטענדירט

 די פארקלעגערען און פעלקער אגדערע צו.
 אבער טאריפען, אימפארם הויצע פון שטערונג

 אז פארשטאנד, מיט און לאנגזאס עם םיען
 אייגען אונזער שאטען :ים חלילד״ זאר עס

 די םאר אגנעםבאר אי איז דאס .ײםאלק
 די םאר אי האנדעל םרײען פארלאנגעז װאם
 אמע־ דער פאר שיץ־םאריפעז םאדערען וואס

 באװאסעגונג װעגען איגדוסטריע. ריקאגער
 פארלאזען צו מער גיט ער רעקאמעגדירם

 אין נקםה מאםען און שיפעז לופם אויף זיך
 שטארקע אויפהאלםען נאר אגרעסיע, םץ פאל

 צװישען באלאנס א און בויגזאםקײם כוחות,
 איז ער קאמפס־קרעפםעז. פארשײדענע די

 םילײ געצווזסנגענע אגהאלםען וױיםער פאר
 איעיגע וױ יאר צוױי נאך פאר םער־דינםם

 מיליםערישע אלגעםײנע אײגפירען און וױלען
 עם װי רעזערווען׳ גרויםע שאפען צו איבוגגען,

 אין דרעפם. פח געגנער די םאר שלאגען
 אפ־ דיער פרעזידענט דער איז באריכם זייז

 לאגע עקאנאמישער דער װעגען םימיםםיש
 גלײכצײםיג און יאר הײגטיגען לא:ד אין
 אגצו־ פלענער מים גרײט דין פאר ער איז

 ספעציעל ארבעטען, עפענסלעכע הויבען
 חלילד״ טאמער, סקולם, און װעגען בויען
דארפען. מען װעם

 אלע אין פרעזידענט דער האם אזוי
 צו־ מיםעל־װעג םאמע דעם געזוכט םראגעז
 אלע און פארטייען בײדע שטעלען צו פרידעז

 גלויבלעך, קוים אבער איז עס פראקציעס.
 פאר נאך געלונגען. האבען אים זאל דאם אז

 רע־ א בריקער, סענאםאר האט באריכט יייק
 רעכטען עקםםרעם דעם פון פובליקאנער

 געזעץ־ זיין ארײנגעבראכט װידער פליגעל.
 פרעזידענם׳ס דעם באגרעניצען צו םראיעקם

 אפמא־ אינטערנאציאנאלע שליסען צו םאכט
 לעצ־ געװארןיז נידערגעשםימט איז װאס כען,
 דעמאקראםען, די אנבאלאנגם וואס יאר. םעז

 ארויםגעװיזען פרעזידענט דעם זײ האבען
 אד־ חאם ער װען העפלעכקיים געהעריגע די

 נאציא־ דער אבער קאנגרעם׳ דעם רעסירט
 דעמאקראסישער דער פון טשערראן נאלער

 דעם קריםיקירט שארף גאנץ האט פארםיי
 עס און פראגראם און באריכט פרעזידענם׳ם

 דעמא־ די פון טײל גרויסער א אז שײנט,
 פארטיי העפםיגע א אגפירעז וועלעז קראטען

 אדמי־ אײזענהאוער דער געגעז פראפאגאנדע
ניסטראציע

• * •

צעםײלט׳ אזוי זיינען כוחלת די װען
 קײן דערווארטען ניט נאטירלעך רעז• קען

 אדער פאליסיס איז איבערבײט גרונטלעכען
 פון שטימינג די וױסענדיג און געזעצען.

 רע־ די װעט גרופעס פארשײדענע די
 בלויז אונטערנעמען טערמין דעם אין גירונג
 ארויס־ נים װעלען ־ואס טעטיגקײטעז׳ אזוינע
 די ציזאמענשטויסען. שארפע קײן רופען

 אמע־ דער פון פאליםים אינטערנאציאנאלע
 בלײ־ דעריבער װעלען רעגירונג ריקאנער

 באדײ־ א װייל געװען. װי זעלביגע די בען
 פארטײען בײדע פון מערודים טענדיגע
 פארשיידענע צוליב כאםש זײ. שםיצען
עלע• ליבעראלע די זײ שטיצען עס טעמים.

---------------־■4 1955.פעברױאד,
 אירקאכפראריסלעכ־ זײער פא־־ מענםעז

 <ט אגרעסיע.; קאמוניסטישער מיט קײט
 מיליםאריסטען. די פון געשםיצט װערט

 גרעסערע װאס פאר אלעמאי זײנען װעלכע
 אדיך זײ שטיצען עט און כוחות מיליטערישע

 פראדוק־ דער פ־ן םראפיםען מאכען וואס די
 גרזיסען אין אמוױציע און געװער פץ ציע

 ו'אס אײנציגע די אויםלאנד. מיט האנדעל
 דינען אימצ־פרידען געױען איצט ביז דינען

 ד־ פארקלענערען װעלען יואלטען װאס די
 פאר־ קענען צו כדי אויסגאבען רעגירונגס
 אבער זיך װעלען זײ שטײערען. די קלענערען

 פא־ וועלעז שטײערען די אויב גויגען- לאזעז
שיכםען. ארעםע די אויף מערסטען צום לען

דורכ־ אויך װעלען פאליטים, הײמישע די
 איצט• ביז געװען זיינען זײ װי פאקסיש גײן
 בודזשעט, דעם באלאנסירען צו פארזוכצז די

 אדמיניםטראציע אײזענהאוער די שוין האם
 נאר יאר׳ דעם פאר נאר ניט אויפגעגעבען

 מער־ די יאר. קומעכדיגען דעם פאר אויך
 בלײ־ מוזען יעריבער װעלען שטייערען סםע
 װעלען סובסידיעם פארם די׳ געװען. װי בען

 געענדערם• נים בלײבען אויך ווארשײנלעך
 ניםא איז אליץ פארמער די צװישען װייל
 װעם עט סובסידיעס. װעגען איעיגקײס קײן

 װעגען קאמף שםיקעל א פארקימען אפשר
 א אלם רעםורסען נאםירלעכע איינהאלםען

 אוועקשענקען זײ אדעד אײגענםום רעגירונגס
 איצטיגע די װי מאנאפאליס, פריװאםע צו

 דעם מיט געטאן עס האם אדמיניסטראציע
 עלעקטרישע פאר אגרימענם דיקםאן־יעטס

 אםאםישע פאר פלענער זײערע און קראפם
 די מיט אבער װעט דאס אינסטאלאציעס.

 קאמפײן א מער זיץ קאנגרעסלײט מערסטע
 פאר געראנגעל אויפריכטיגער אן װי אישו

פרינציפ. א
 קײן דערװארטען ניט אויך דארף מען

 אינזערע צװישען ציזאמענשטויס ערנסםעז
 ארבע־ איבער געזעצגעבער װאשינגסאנער

 שײנט אינדוסטריאליסטען. די פאליםיס. מער
 גע־ מיטן געםאכט שלים שײן האבען עס.

 מינימום העכערען עםװאם אז פיז דאנק
 75 איצםיגע די אנשטאט סעגט 9>מ לוין

 פאר־ געװאלדיג דער ביי שעה). א םענם
 דער אונםער פראדוקםיװיםעט גרעםערםער

 עס שפילם מעכאניזאציע. און טעכניק נייער
 אר־ העכערע עםװאס ראלע. קלײנע א גאר

 אויסגעברײטערטע אין בענעפיט בעטסלאזע
 פאר־ ניט אויך זיך מען קען עלטער־פענסיע

 ארויסגע־ צאל די װען באקעמפען, צו גינען
 מענ־ ספצציעל פאבריקען. די פון װארפענע

 גרע־ אלץ װערט אלט. יאר 45 איבער שען
 זיך װעט אבעד דערפאר גרעםער. און סער
 איבער־ טענדענץ• די שטארקען מער אלץ

 די פאר פעלד ברײטערען א אלץ צולאזען
 צ־ קענען זאלען זײ אז סםײם־רעגירונגען

 פעדע־ די װאם בענעפיםען, די ראכעז נישם
 װאי דארט ארבעטער די גיבען געזעצעז ראלע

מעג־ אין נײטיג בתים ,‘בעי די פאר איז עם
לעד•

• י •
 פאליטישע צװײ די צײישען לארף דער

 ד־ צװישען א־־ך טיילווײז אץ פארטייען
 אין װעט פארטײ זעלביגער דער אין גר־פען

 רא־■' אלע װי װערען געפירם אמת׳ן דער
 איבער ניט א־ן פרינציפען איבער ױט

 דזשאבס. א־ן ראכט איבער נאר פאליסיס.
 בלויז אײגענטלעך זײנעו תשאבס און מאכט
דער־ זײ אפאראט. אײן פון םיילען צווײ

 ^אט z׳i װער אגדערע. די א־ינע זיך גאנצעז
 עס װער א'ן דזשאבס פארטײלען קען מאכט
 מאכט די האט פארטײלען, צ־ דזשאבט האט

 פון פירער די װילען. זײן דירכצופ״רען
 דעריבער זוכען גרופע אין פארטײ יעדע
 זײערע אין קריגען צ־ גייטלען א־< נוים

 זײ פארטיילען. צי דזשאבס ניער ״אס הע:ט
 באשמי־ דירעקמע ד־רך נאר :יט עט טיען

 לפנים װאס געזעצען׳ ד־-־ך אײך נאר כי־נגעז
 האט רואס עטװאס- גאר די באצױעקען דעגען

 פא־ אדער דזשאבם מ־ט שײכוױ״ קיץ ניט
טראנאזש.

 טייל גרויסער א איז בײשפיל, צ־ם אזוי.
 פארארדע־ און געזעצען״ ״זיכערקײט די פון

 בא־ צו מכלומרשט באצװעקען װאס נינגען
 דער אין סודווז, רלזכה אמעריקאנער שיצען
 דזשאבס אפצוליידיגען מיטעל א בלויז אמת׳ן

 אומ־ איז אנדערש מענשען, אײגענע פאר
 האנד־ צינישע אזוינע פארשטײן צי מעגלעך
 שםעלעם די פון ארויסװארפען דאס װי לונגען,

 וואס דעיװים ארן וױגסענט רוי דיפלאמאטצן
 הויכע געהאלםען יארען. צענדליגער האבען
 גע־ זײנען אץ דעפארםדענם סםײט אין אםטען
 אונטער־ רײ גאנצע א פץ געװארען כשר׳ט
 פין אנםזאגוגג די איז זעלביגע דאם זוכער.

 אװ בױרא דער פון הויפם געװעזענעם דעם
 אגריקולטור־ דעם קאגדאן. סטאגדארדס.

 קלענערע פיל״צ אדן לאדעזשינםקי עקספערט
 בא־ איז עט םעכניקער. אין אינזשיגערען

 געװיסע אין חשד שטארקער דער רעכטיגט
 טויזענט אכט אומגעפער די פון אז קדײזען.
 פון געװארען אנטזאגט זײנען װאס מענשען
 דער פון יאר פאר די אין שםעלעס זײערע

 צאל די איז אדמיניסטראציע, רעפובליקאנער
 פארברעכער׳ קרימינעלע און קאמוניםטען

 זיינען מערסטע די קלײנע. א גאר געװען
 געװען איז חטא אײנציגער ײעכיעס קרבנות.

 פאליטישענס רעפיבליקאנער די װאס דאס,
 דזשאבס אין גענויטיגט שטארק זיך האבען

נאכשלעפער. אױסגעהונגערטע זײערע פאר
 זען אױך פען קען ניעםאדע זעלביגע די

 פלוצלונגע אייזענהאוער׳ס פרעזידענט אין
 אנגע־ אזעלכע רײ גאנצע א אז אנטדעקינג,

 געשטאנען איצט ביז זײנעז װאס שטעלטע
 האט פראטעקציע, סוירװים סײויל אונטער

 באזײטיגען צו רעכם דאפ פרעזידענט דער
 די אויף מענשען אייגעגע באשטירען און

 דער האט זײט צװײטער דער פון פלעצער.
 יארק נױ פון די־אי גאװערנאר געװעזענער

 צו אמט דעם איבערגעבען זײן פאר םטיים,
 הערימאן גאװערגאר דעמאקראםישען דעם

 דזשאב פופציג און הונדערט אײנגעפרוירען
 דורכפירענ־ פלעצער. זײערע אין האלטערס

 אן איצט פון זאלען זײ אז געזעץ. א דיג
 סי־ דער פון שוץ א־נטערן אר־נטערק־מען

 ביישפיל א מיר האבען דא סײרװיט. 1־ױיי
נײע א װען אדבעט. פק־ם דער אט אזוי ױי

לאנגע נאך ראכט אין אליץ ,פאר
פון שוץ דעם ערען אײעקצינ י ד כט זיי -ן. יאר;
פריערדיגער דער ד״לך טע אנגע־:־טעי ד־

פלע־ די באזעצען צו כדי ע ראצ־ אדמ
איז דאס מעגשען. אײגענע ע איר דיט צער

רעפובליקאנער דער ױיי• י־• , r י־ ־ > ■ - ד־ <ן ג<"׳
זי ייען אשינגטאן. ״• •* י ץ י • י 1 א ( <י ראצ־ י - י י w J ™• ו אדד

צװאנ־ :אך שיםעל צ־ם :אפט ציגעי ץיך ־אט
ציײיטעי דער פין 'אלעז• ■ ערי״ ו»'. 1 ל ו

זאטע־ פ־ן ארויט פ גיי; ןארטײ פ א ורען ז־יט.
ױי זי זיכט מאכט. אין ארען י ײע י א נאד

מענשען אירע ־צען באשי צ־ ;לעד מע י װײם

-------------------------*K 5 זײט
 האט אסד פארב״טעז• ד־ לאזען :־ט ד־רך

אלבאני. אין דױאי געםאן
• • •

 הפנים האט מיניסםערױם ױםטיץ אינזער
 נדר א טאן צר מנהג אלמען דעם באנײם
 גדי־ שװערע, א <פעס דורכצופירען נײ־יאר

 דער טאמפקיגס, פ. װיליאם א־יפגאבע. םיגע
 א איז װעלכער ריניסמער, ױטטיץ געד.ילף
 אינער־ פאר אפטיילינג דער איבער פמ־נ־
 האט לאנד, א־נזער בץ זיכעדקיימ לעכע

 דורך פארשטארקען צו פארשפראכען הײליג
 «אין טעטיגקײם. זײן יאר קוסענדיגען דעם

 קאמוניסםישע די פארניכםען צו גאנצעז
לאנד״. אינזער געגען קאנטפיראציצ

צװעק׳ דער אז צוגעבען, אלצ װעלעז
 םון ווערען צו פטור זיך- שמעלט ער װאס
 םאטא־ איר מיט מכד״ קאמוניסטישער דער

 און שפיאנזמ די מיט אידעאלאגיע, ליטארער
 א װי צו צים זי װאס פראװאקאטארען,

 אנדערע אלע די און אײזען, צו ציט מאגנעט
 איז באוועגונג די אט ױעלכע מים איבלען

 װיכטיגער אדן גוטער א איז פארשאלטען,
 א פאראז אבער דערבײ דינען עס צװעק.

 לוים איז ערשםעגס, שװעריגקײטען: פאר
 גאר געבליבען שוין באריכט אײגענעם זייז

 גרויסען דעם נאך טאן, צר װאס װײניג
 געהאט האט י אפאראט זיין װאם דערפאלג

 צענדליגער יאר. פארגאנגענעם דעם דורך
 פאר־ שוין זי־נען קאמוניסטען די פון פירער
 אונםערן אגגעקלאגט אדער טו־רמע צו משפט

 אנדע־ און שװערען פאלש פאר אקט״ ״סםיטה
 לצפאדטידט. זײגען צאל א פארברעכענס. רע

&־1ורא=.גוױ געזעצצז נײ< די פיט ?י.י  גצנ.
 אדן.איל.ע .פאויטיל מוגיססישע
ר מיט זיך״רעגיסטרירצן גאגיזאציעם  י5ר לג

 און נעמען די איבערגעבען איר און גירונג
 דער פון װעט מיטגלידער, אלע פון אדרעםען

 ױארצ־ אונםערערדישע די חוץ (א פארטײ
 טאמפקינם אן אפילו בלײבען, ניט גאר לען)

 * דעריבער איז פארשפרעכען זײן הבטחה.
 שםעלען זיך מען מיז צװײםענם׳ איבעריג.

 פאליצייאישע די אויב פראגע ערנסםע די
 פםור מכה. די װי ערגער גיט איז רפואה
 ׳ איבער־ פמ פרייז פארן קאדוניזם פץ װערען
 דער פון פרײהײטען אין רעכםען די געבען

 ציװילע די אײנגעשלאסען באפעלקערונג.
 דער אין גאראנטירט זיעען װאם רעכטען׳

 פרײפאן פון שפרינגען .מיעט קאנסטיטוציע
 קאמו־ פץ זיך באשיצען מײנט עס ;פײער אין

 פא־ א אויפבויען ד־רך טיראניי ניסטישער
 יע־ דערשטיקט װאם הערשאפט ליצײאישע

געדאנק. פרײען דען
גע־ דער אױף האט קלאר באזונדער

 װיםענ־ באװא־םטער דער אנגעװיזען פאר
 רע־ ױין אין בוש װאגעװאר דר. שאפםלער

 דעם פון ציזאכענפאר יעי־יעכעז בײם דע
 פארשריט פארן פארבאנז־ ״אדערײאגער

 אומצוטרױ, אין ״חשד :ױיסענשאפט״ פין
 איבערן געלאזט פרי־ זײנען בוש. דד. זאגט

 אויפגע־ פץ ראנד ביים זײנען כליר י'א:ד.
 מערםטען צ*ם אונזערע פון מאגכע בען

 כמעט ־אבען נייר פרײהײטען. געשעצטע
 אי־ פארצדג גרעכטען אונזער פארלױרען

 געראנגעל איצטיגען דעם אין שונא בערן
 צו־ און אכט־נג געגענזײטיגע א־נזער —

 מיט פארענדיגט ער און פאי־ק״. צ־ם טרײ
 א דא איז עס ׳ ־ װארענ־נג פאלגענדגר

 פרייהײטעס אונזערע (פאר געפאר גרויסע
י אבער ים׳ זײט יענעד פ־ן װאם געפאר י



גערעבבױנלץיט <ן4 6 זײמ

 אין ביזנעם־םירצרשאפם
 שםאםען פאראײניגםצ די

 די צעשסעםערם האם
 פצטימיזם םון קרעםםען

 נים איז זי .1954 אין
 א נאד בײגעקוסען בלויז

איבער־אײנארדע־ םילדע
 װיר^אסם דער איז (.אחשאםםםענם״) גתג
 יאר, סוף צום אויך. האם נאר לאגד. םיז

 אניאגעז פרן באוזעגונג א גאנג אין מלזיען
 אינדדסםריע־ ®ײערדימ די גדדיקסןידן *ץ
 רעזדלםאם רײנע־ דעד ארן אקםײדינזעם. לע

צדוײם־מסםע •דאם — נעדדעז זזיז דעדפון
 איז נים ויעז האבעז םיר ודאם געשצםמד^ר,

געזשןם־.
ז א , . .  יאר אפגעלאםעגצ *קארשם דאס .

 סםא־ דאס איז שלוס. בײס משםאנען »יז
 דעדפוםיג־ אויסערםם געװען גילד סישצססי

 גוםע א *רום• אזײ יג.בדפארױבצרצ עמײג
 אוט־ דעד צו להיפוך .1955 י־אר ארץ8 התחלה

 1954 בעוז געהערשם- האם ודאס ױצצרקימז.
אנגעהדיבעד. דיך האס

 ראשיג־םליצה־ עגלעמ אדן *זדינצ םים
מז ®ראזעס דיבע  קןאיםאליסםישע ד׳י הא

 ®ץ זשורנאליםםעדפאכלײם ארן צקאנאםיטסזיז
 דאס אדדיםבאגלײם *־עםצ גרײסעד דער

 םיר נײע. דאס )ןר׳ײגגעפירם *יז יאר אלםע
 .סםא־ דאס אנאלתירןן ®ײזידעז דא יחולען

 זען. צו כדי יאר »po ®ץ בילדי םיםסישע
 כאהױפ־ פאלשע ארן באד־יםזיזײי חי«יל.«םםע

*־א־ דאזינע די הינםער שםעקם עם םמגען
 װזירע־ און ®אראויסזאגונמז די וײ זיח זעם

 זיײ ימסיםיזם״ פיז -קרעפםעו די פה גתגען
 איצם נאד בי׳ײבעז *דן ריכםיג מיזזעז נען

ײ וױ אזוי אם ידאגיג אוץ גילםיג אױך  זײ־ ז
 װעם װײ און צוריק. יאר א םים מודען מגן
 רוא• די צי זיך װעלען כייר אויב אונז. צו זײז

גוהןןרעז• גים רעגוגגען

ם  אץ אײס זעם לאגע ױ ויי ?
ען דער אםת׳

 דער אױף האס 1954 יאר אנהויב איץ
 ווא־ אין עקאנאמיםםעז־קאנםערענץ גרויםער
 װארםזאגער דער קײזערלינג. לעאז שינגםאז

 לאנד עקאנאםיסםצז,אין לימראלצ די *ץ
 די אז אונםערגעשםראכען. איז דערקלערם

 ניס אסילו ,1954 װעגען נאר נים איז פראגע
 יארען בײדע די װעגען נאר .1955 װעמז גאר

 וואס יארען. די װעגעז אויד את גחאםעז
 האם — זייז קאז עם נאכפאלגען. װעלעז

 צר־ דער אז — ננאראויםגזװאגם קײזערלינג
 זיד וועם 1954 פון (.ריםעשאד׳) ריקגאנג
 װעם מען :אלײז זיד םרן רעגולירעז םײלמײז
עז  די אויף זאפאסעז אגגעהליבענע די אמי

בײם זיך יועלעז קאנםוסענםעז די פאבדיקעז■

 דעם אין איז היים דער אין דא אונז דדאם
געפאר׳׳. גרעםערע די מאמענם איצםימז

 האבעז דארםעז װארענינג די אם 4ין
 אמת׳ע די הױפםזעכלעך זינעז אין שםארק
 ליבעראלען די באלשעװיזם. םמ געגנער

 םרייהײם. אין גלײבען וואס ראדיקאלעז אח
 אז :1כייי דער נים גילם םאל דעם אין

 אינזער איז שינא ד—ז־׳־ פון שונא דער
ם... ע םרי

באדונאװ י. פץ

 לאכע דער צד צוגעוואוינען יאר פון מיםען
 איינ־ זייערע פארגרעםערען דאך װעלען אח

 און אפשפארונגען פון חשבת אויפן קויפען
 פון רעזולםאם אין זיך. װעם פראדוקציע די

 יאר פונם העלפם ציױיםער דער אין דעם,
 אבער. וועם. דאם םארגרעסערען. עםװאם

 דעם אפכאפען צײםװייליג װי פער נים זייז
 קראנקהײם די זיך ידעם גרדנם אין אסעם.

ך פון  אויב און אויסהײלעץ. נים אלית ד
 נים 1954 אין װעם -ריםעשאך׳ די אפילו

ד זי קאן קריזיס, א אין אריבערגײז א  פאר־ י
 אדער 1955 אין אזא אין װערען וואנדעלם

 קײן אנגעפען נים װעם םען אויב .1956 אין
קראנקהײם. רער געגען םיםלען ערנםםע
 גע* דער געװען אלגעמימ. אין איז־ דאס■

 די אדן דערקלעריננ■ קיתערלינג׳ם פון דאנק
 איצם זיד באשםעםיגם דערםון ריכםיגקײם

 נעפען װעלען םיר אויגעז• ארנזערע פאר
 די דערצו. אילוםםראציעס עםלעכע בלױז

 םון אנאליז געלויפיגער א זײז חיעם ערשםע
 זדעצעל־פארקייף דעם את ענדעדוגנ דעו־
 און ערשםער דער צװישעז ארםיקלען פוץ

 פארגאנגענעם פדנם העלפם צוױיםער דער
יאר•

.1954 פץ םערנמל עדשםען אין גלײך
 ־,אל די איז -ריסעשאױ■ דער םון מיםען אין

 ייאנד אין אייגצעל־פארקויף פץ פודע גענוײנע
 דאי׳אר ביליאן זיבען איבער אדיף געפאלען

^ אין ג ר א  פון פערםעל ערשםעז סיסן פ
 אויפן אויסשיייםלעך געגאנגען איז דאס .1953

 (מע־ ארםיקלען דויערהאםםיגע פון חשםץ
 םעייןיוויזיע־אפאראםען. און רזןדיא־ .,בעי

 אויך םייל צים אויםאפאבילען, אײז־קאסםענם•
 שפית־ארםיקלען. אויף נים אבער קליידעו־).

 דער ייאנד אין דא שםייגם ןיסע:ווארג אין
 אלץ — אװזאױפהערלסך אײנצעל־פארקײף

 .ריסעשאױ. אדער יבים״ איז עס צי :איעפ
אי פץ  וועלם־קריג ציוייםען פמ כוױ דעם נ

 אין בעסער אץ פערער אונז בײ פעז עםם
 אנ־ די מיט אזײ נים איבערקלייבערישער.

 װי באדארף. טעגלעכען פון ארשיקייען דערע
 ארבעםם־ די װאקםעז גענומעז האם עס נאר

 גענופען האם פראדוקציע די װײל לאזיגקיים.
 האם ליפם 'וירם־שאפםלעכע די אץ פאייען׳

שאך, מים ־טרעלעז גענומען  מען האט .ריטע
 אײנקויפען פמ צ־ריקהאלםען גענומעז זיך

 םענייע־ אין מ״ז אזא נים זײנען װאס זארען.
 דער אין אבער עטענװארג. ױי פארברײך כען

 סםא־ די אונז וױיזען יאר, פץ העלפט צוױיםער
 קויפען גענומעז ציריק מען האם םיםםײלער.

 םעלעװיזיע־אפאראםען. א־ן אײםאמאבילען.
 אבער איז, אליץ דאס װא׳ט־ראשינען. א'ז
אמת. גאיצער דער נים נאד

 באדײםענ־ א אז ארויס, זיר ם1שטעי עס
 ברײט א אדן פרימעז די איז רעדוקציע דיגע

 אייםע די םאררעכענען ב־ים קומען אנטקעגעז
 גע־ ױינען אלא־נסעם״) ויםרײד־אין אויםאט

 דעם הויבען בײם הליפט־פאקטאר דער יוען
 זעלביגע די אײטאראבילען. פ־ן פארהויף
 די אבי פרײזען די שגײז־ען פון םענדענץ

איז לאגער פון ארויםצרפםר׳ען ארםיקלעז

 עלעק־ פון פארקויף בײם מערקעז צ־ געווען
 םעלעװיזיע־ און ראדיאס מכשיריט, מרישע

 האבען שטעם גרויסע די אין אפאראטען.
 באװיזען צײם דער פאר דיסקאינט־ה-תער די

 באדײ־ א הענם די אין זיך צ' ארײנצוגעםען
 אייגצעל־פארקויף דעם פץ םייל םענדיגעז

 .דע־ גרויםע די ארמיקלען. דאזיגע די פרן
 געגענזײ־ צוליב האבען פארםמענם־סםארס׳

 אויף פריתען די געשניםען קאנקורענץ םיגער
 קליידער אויף םחורות. סארם דעם םיז סך א

 רעדוציו־ם. נים פריתען די אםת. מען. האם
 פריי־ אלםע די פאר םעז האם .אבער. דערםאר

 אט שםאפען. בעסערע געבען גענופען זען
 צװיי־ דער אין וזאבען ארםיקלען די פארײאם

 לוי־ שנעלער געגוםען 1954 םת העלפם םזיר
פריער. חדשים םים װי לאגערען די פח פען

 ״גרוים־ אזוי געװעז זיינען אוגםערנעםער די
םיג׳  די אויף פרימען די רעדוצירען איז פו

מ ציליב זאכען אלע ע ל ם  ערשםענס. םיבוו^ ע
 פועה א געקראגען קארפאראציעם די האבען

 גרויט דער אין רעגירוגג פעדעראלער דער פון
 פריערדיגע זייערע םת פראצענם עלף פח

 פין אויפגעהערם האם פען וואם שםייעדעז.
 דער איז דאס ; 1954 אין איינצוראנען די

 װאס עקםצעס־פראפים־שםײער. געוועזענער
 פון רתעז־טוסע די באסראפען 1953 אין האם

 אין איז װאס איז דאלאר ביליאז י קנאפע
 קאר־ די םון קאכעם די אין געביייבען 1954

 דאס געקוביעז איז צװייםענס, פאראציעט.
 .רע־ פעדעראי*ער דער ידאם געלט־, .גרינגע

 אינד־ט־ די צוגעשםעלם ־אם זערוו׳־באארד
 די אויך און האבדזדם־פירכעם. א'ן םריעייע

 מיט ;פראצענםען נידעריגע אויף בענק.
 אימ־ זיך האבעז געיים״ .כרינגען דעם אט

 ייאס קאנםומענםען. אייר באנוצם דירעקם
 די פון הלװאות ספעציעלע :עדראגעז האבען

 אדער אייםאםאביל אן קויםען צו אײף בענק
 בא־ צו זיך קליידער׳ אדער וואש־כאשין א

 אונםערנעניער. די האם דריםענם. שםע^ען.
 ארויהצױטםײ בעטער געי׳ױנם שוין קענםיג.

 װען אנערעז■4י די פין ארםיקלען די פען
פרײזען. רעדוצירםע צו אפילי

מים־ אלע די אויף גדקוקם נים אבער.
 זאייען זײ כדי ביזנעס״. -ביג שםיצען צ' לעז

 ארום אזוי און פראדוצירען מערער װעייען
 די ױױ װירטשאםם א־נזער מאכען געזונם

 דער פון װירםשאפטם־פילאזאםיע אפיציעלע
 די האם י׳ערענם). אדמיניסםראציע איצםיגער

 וױים דעם אין למשל, שטאל. פון פראדוקציע
 יאר פארגאנגענעם דעם פון םייל גרעםמען
 דריםעל צרױי אויף װי מער ניט געארבעט

 דאך איז שםאל און קאפאציהעט; איר פון
 םרייבען בײם עלעמענט וױכםיגסםער דער

 םעכנאלא־ אזא פון פראדוקציע די סאראויט
 פאראיי־ די װי לאגד גיש־פארגעשריםענעם

 דער אין פאלען דאס אז אזוי שםאםעז. ניגטע
 וועל־ מים םאס. די איז שםאל פון פראדוקציע

עז כער  םין צושםאנד דעם מעסםען האז י
 צוױיםע א לאנד. אין בכלל פראדוהציע דער

 מעס־ צו געברויכען עקאנאמיסםעז וואס מאם.
 פין צישםאנד װירטשאפםלעכען דעם מעז

 -גראם־ די רופען זײ װאס דאם איז. לאנד,
 איי• דער הייםם דאס פראדולט׳׳. נעשאנעל
 פרא־ אלע פין דאלארען אין װערט געםײנער

גע־ האם ארבעם מענשלעכע װאם דוקםען

---------------> 1955 “פעברוא
 צײט בא־טטימטער א פון פשך אין שאפען

 װעלען מיר יאר. א פון זאגען ראמ-ר
 פראדוקציע נאציאנאלע די אנר׳פען: דאס
ד. פון אנ  1954 אין :יױתט עט ױאט אט איז '
 לאנד אין דא פראדוקציע :אציאנאדע די איז

 דא־ ביליאן 9 גאגצע אויף אר־גטערגעפאלען
 יאר א מיט .1953 מיט פארגלײך אין לאר

 ארויפ־ פראדוקציע גאציאגאלע די י.אט פדיער
 דאלאר, ביליאן ibb װי ־־יך אזוי געשלאגען

 ב־יט און טאג. א דאי־אר ביליאן א ה. ד.
 35נ> זיב אר־נטערגעפאלען עט איז 1954 ט־ף

דאיאר. ביליאן
 אלגעמײנער דער פ־ן פאיען אזא דאס

 פון אײנעם יעדען פאר באדײט פראד־קציע
 די באוױתען לעבעז׳ םאג־טעגלעכען אין או:ז

 צי־ זאגענדיכע, פיל א־נז פאר פאלגענדיגע.
ען פערען ^ג  אר־ דער פ־ן צושםאנד דעם ו

 : 1954 סיף צום לאנד אין בעטסלאזיגקײם
 ארבעמםלאזע צאל די ־אט דורכשנים אין

 באםראפען יאר פארגאנגענעם דורכן
3.2)K).ooo ; אוועםבער ח־דש פון ם־ף צום: 

 פאררעגיטסרירטע צאל פאקםישע די האט
 2,893.000 באסראפען ראגד אין ארבעםסלאזע

 יאר א םיט i.428,ססס פ־־ם פארגײיד אין
ם דעם אין דעם. פאר י : ען :  ארייגגערעכענם די
 ארבעםען וואס ארבעפטלאזע. טיײיווייז קײן

 אן־אר־ יעגע נים אויך ציים. סײל א ברויז
 רוב־ די צו נים דערגײעז װאס בעםענדיגע.

 מא־ טטאטיטטישע אפיציע^ע זײ פץ רילעס
בעלעס•
 עקא־ פאקםישע ד' א־יטגעזען ־אט אזלי
 1954 ס־ף צום לאנד אין לאגע נאטישע

 שיםען אן און רייד דיױך־פליצה׳דיגע אן
 אריבערגײן איצם רירן או־גען. די אין זאפד

 לר־ די אין דערװארםען קאן רען רואט זען
.1955 פון ראנאטען דענדיגע

יאױ א'צשיגײן דעפ אץ אױסזיכפען די
 הירא־עלאגא־ די פון טײל גרעטמער דער
 פארבינ־ ‘פראפעסיאנעי :עןיױ ײאם ריטטען■

 פינאנט־אוג־ אין איגדוטטריעלע ריט דעז
 גע־ װאט יענע. פין א־יך װי טערנעפונגען.

 א״צטיגער דער בײ פאטםענס אײף זיך פינען
 געשםיפט. ?!פטיםיסטיש זײער איז רעגירונג,

 וױי־ אז פארזיכערען. עלאנאמיםטען די אט
אן 5 ניגסטענס ״י  הינםערשםעליגע די פון ני

אן 9 יי י  נאציא־ אלגעפײנע די װעט דאייאר נ
 מאנכע .1955 אין אניאגען פרארולציע גאלע

בען זײ פ־ן  אניאגען ױעט מען אז אפיי*'. גיוי
 די פון געצײדםע אין ביליאן■ 9 גאנצע די

 ז״ער אין וױיט אז־־ יייען עלאנאמיסםען
 אן פאר זעען זײ אז זצלבסט־א״נרײדעניש.

 פרא־ נאציאנאיער פון רכ־ט אלגעמײנעם
אן 370 פ־ן גרריט דער אין דדלציע דא־ בייי

 מיט ־■ ד. יאר. איצטיגען פדן סיף ב"ם '־אר
.1953 אין יױ נ־ער דאי־אר ביי^יאן 5

פארשונג־עקטפער־ און צלאגאטיסטעז די
ט דיל־פציר ,כי־ דעם פדן טען שני ל״  זײ־ די
 צר־ אפטיפיטטיש. אזיי גארניט ־טױן גען

 שטאל״פראדיר• די צי זײ. ציױיפלצן ששצבס.
 -וי העכער ארויפ״טםי־גען i״55 איז װעט ציע

 קאפאציטצט, איר פון פראצענט so אדער 75
 װעלצן טאז רי^יאן 125 א:־טםאט אז ה. ד.

 ססו בייויז ארײטקריגען יאר דעם אין דיר
 גארנ״ט זײ האלםצן צלו״־סענט. טאן. ~'אןיפ

 װידםשאפט אונזער פין פעגלצכקײטען די פ־ן
 בי־ סי5 די אײבצרצױאגצן איז אנצײאגצן

 פראדוק־ גאציאנאלער דער פון דאלאד י־־אן
צר פ־ן הילף דצר אן 1953 פון ציצ  פציצ־ י

תנג ראלער דלרכגצטראכםער א אן און רצגי

 פאר־ יארצן א־יף רױרטשאפט פלאנירטצר
 זאך דער װצגען אויספירלצכער אביטעל אײט.

 אבער, דצרוױיל, שפצטצר, רײדצן מיר װצלצן
 אײניגע אויף בלויז אנױײזען דא מיר װילעז

 אונםערנצ־ פרירואםע די װאט ־ג־־־צריגקײםען,
 אחרױת אייגצנער זײער א־יף לוצלען פ־נגצז

דצרמים. גצבצן צצדי ק־ין ז־־ך קענען גיט
דא־ ביליאן 2 קנאפצ פון ל־דצ ריזיגע די

 ארײגגע־ ד.אבען קארפאראציעס די ־־אס לאר.
 דורכן .1953 אין װי פצר 1954 אין קראגען

 פראפים־ ״עקפצעם דצם צאלצז אויפ־ערען
 :ד.אבצן נים 1955 אין דאך זײ ױצלצן טעלט״.

 װע־ 1954 פיט פארגלײכצן בײם :ה־יסם דאפ
ײעיצ לען  צודף קית פראפיטצן ביליאניגצ ז
 פרא־ שפײגצנדיגצ אלץ צו יאגצז ייייזצן. ניט

 די נײ דאפ פמ אנפילצז זײ. פדזען פיטען
 צס — פאבריקצן די אויף כחירה־לאגערצן

 װע־ — װערצז פארקויפט נים און ליגצן זאי
 פרייזצן די רצדוצירצן ־ױיםער ניט, ױי לצן
צז צ־ דצרמיט כדי  — פאו־קויף דצם הצכצי
אןי צם זײ זאי־ען וואט פאר  ארום װי םא ם
פראדוקציצ? די שםייגען ־וצט

 פי־ די זיך קלייבצן 1955 אין יױיםצר:
 ױ־ םרייד די פון קצדפצרשאפםצן רצנדיגצ

 לוין־ די פאר גרויםצ. צדױי פיו־צן צו :יאנט
 דאס אקציצס. וױכםיגצ׳ י־צבצגט ארבעטער

 שכירות גאראנםירםע פאר אקציצ די :זיינצן
 ארבצםצר די פאר זיכצרען צו אלציצ די אץ

 פרא־ גצשםיגצנער דצר אין חייק גלײכצן א
 פון אויםאמאטיזירונג דצר דאנק א ד־קציצ

פאבייקצן. די
 אוג־ די אז םיינם, שכירות גאראנםירםצ

 צוצוצא־ פארפליכםען זיך זאלצן טצרנצפצר
צם ארבעםער די לען  צװישען אינםערשײד י

 ארבצם האבען זיי װצן שכירות פ'לצ ױיציצ
 זײ װאס ארבעטפ־אזצ־פארזיכערונג. די א־־ן

 בלײבען וײ װען רעגירינג דער פון לריגצן
 צ' שװער איח־אי איז צט באשצפטיגונג. אן

 וועלצן א״םצרנצמצר די אז דצח־וארםצן.
 אינ־ גאנצצז דעם צ־צ־צאיצז אײנ״טיפצן

 ױעלען דצרפיז םייל א אייף אבער טצרשייד.
 צדשםצר דצר פארפליכטצן. דחצן זיך ױי

 אונ־ די אוץ יוניאנס די צװישען פארביצסט
 פאי לוכיצנדיגעז זית מסתםא וועם טערנעפער

 וואס מים אױטאפאבי״־אינדוטטריצ. דצר א-ן
 אינדוםםריצ דער אין צנדיגצן ז־יך װצט דאפ
 שפע־ פאנאנדצרוױקלען זיך װעם דאפ רוי א־ן

 שװער איז אינדוסםריצפ. אנדצרײ אין טער
 דאט אז אבצר. איז. קלאר פאראײטציזאגען.

 ביזנעס״. ״ביג פאר ביפצן הארםער א זײן װצט
 װעלצן קאפיםאליםטצז הערצן די װי א־ן
 די הויבצן םים צונױפבינדצז הנהה אזא

ט פראדוקציצ י : ן  אויף פריױצן די הצכערען אי
זצן. צו נאך ב־־״בם דאס פחורור״

 ױ־ די פון פאדצרינג גר־יסצ צױײטע די
 פריצר גצײצנדעם זײן *יצט 1955 אין :יאנס

ץ פין  אדמינים־ דצר צו אין לאנ־רעכ צ־פ אי
 גצזעצלצכע פאר־־אגלצן ײצט זי א־ן טראציע

 חלק אנטשפרצכצנדיגען אן פץ פארזיכערינג
 דא:ק א פראדוקציצ געהעכערטער דער אין
 ארבעטצר. די פאר אויך פא־ט'נ<ן נײע די
 אױםאראםי־ רצר אלץ װצלצז פאבריקען די

 דעם. דאנק א יטם־יגט פראדיקצ״ע די זירט.
 גצ־ ניט ארבצסצר די א*יך זאלצן פארװאס

? פראדוקציצ־וואולט דאזיגעז דעם פ־ן נ־טען
 פאבריקצז די פון א״טאראטיזירלנג ד־

 צוױי־ א רים פארבינדצן זײן אײך נאך ױעט
 א־יך און ארבעטער די פאר זארג טער

 אדמיניסטראציצ דצר פאר און שטאם פארן
דאגק א װצרען װאפ ארבעסער, די אז —

7 זײמ &--------------------------
 פון ארױםגצװארפען אויטאמאטיזאציצ דער
 איבצרקווא־ זאלצז ארבעסס־פראצעס, דצם

 איינגצ־ אמאל װידצר ארן ווערצן ליפיצירם
 דצר פין גאגג דצם אין װערען גלידערם

 ײצם ביזנצם פרױואםע אזוי װי פראד־קציצ.
ם זיך  ארײנ־ :ים ספראווצן, אלצםצז דצם פי

 מצר נייער. א אין לאנד דאס ווארפצנדיג
 *ריםצשאף, דראענדיגצר׳ מצר און צרגסםער

, נים. קײנער וױיפ
שװעדיצקייט^ די פון ציקר דצר אבצר

 שזק איז װאם ארבעםטלאזיגקײט. די איז
 קלצ־ :ים וועם זי אז אויט זצט וואס און ראן

 אין צאל אין װערצן גרצסצר נאך נאר נער.
 פאראן את םאג צו הײנם חדשים. נאצנםצ די
 אר־ פאררצגיםםרירםע אפיציצל מיליאז 3

 די פמ איעצר קית לאני• אין בצםםלאזע
 אפםיםיס־ די פון נים אפילו צקאנאמיטםצן,

 פרא־ דצר פון װאוקט א פאר זעצן װאם םצן.
 אז פאראוינ^ נים זאגם אלייז, זיד פון דוקציע
 פראדוקציע דצר פון װאדקס דעם םים צחאפצן

 זײער ארבצםםלאה^ צאל די פאלען אויך װעם
 אבער פעלאנכאליש, אויס זײ פירען כאדגע,

 פצז־ער פראדוצירען װעמ פצז :צם איז אזױ
 באשעפםיגען נים אבער. װעט, סזנן סחורד-
 קײן נים — יעדענפאלט ארבצםצר, כצרער

 מיליאז 3 קנאפע םים :צס הײסם פער. סך
 איצם פאדזארגם. שוין פעז איז ארבעםסלאזע

 ארבעםער. ידבגע 7004W0 די צו נאך קיסצן
 אלגצ־ דעס אין אריין הײ־יאר קוטען װאס

 דאנק א פראצצט וױרםשאפםלצכעז פײנעס
 באפצל־ דצר פרן צראװאוקס נארפאלצן יצם

 פון אויםאמאסתירודג די לאנד. אין קצרונג
 אםי^ט*־טפ אריט רצכצנצז — פאבדיקען די

 «ד1' פים ברענגצן פח — קצד
 רצכצנפ ארבעםסלאדע. 85ססמס

 WF'rsrri אפיא או־ז צוזאפצז צאלצז אלצ די
 װאס באשצפםיגונג, די אראפ דערבײ רצכענם

 די פון םייל א פאר געפינען יא װעם פצן
 בלייבם ארבצםער, יונגצ נײ־ארײנגעקופענע

 ארבצםסלאזע, ריליאז 4 פמ צאי די אלץ נאך
 גענוג פאראן איז עט װאס אויף ,1955׳ פאר

 װעם רצגירונג די אויב זיך■ ריכםצז צו גר־נם
 דעם גצגעז מיסלצן דראסםישצ אננעמעז נים

 שוין הצרשם ־דאפ ארבעםםלאזיגקיים־קריזיס.
ויצרצן. צי גרצסצר נאך דראם אח איצם

דצרצוי טאן פצן זאל זשצ וואס
מג ר בע הע ײך קצ אדד ר ע אדיז ט ע רי 25 פ

אן לי אד בי ל א ען צו ד גז הי ר א פון פ
קרײיס עקאנאמישעו אן

א^ ארגאניזאציצ אן פאראן איז צס
 פ־*ענינג 1*נצשאנצי הײסט: וואס ארעריקע.

 גרופצ■ פרױואםע א איז דאס אםאטיאיישאן״.
 פון ב־יםראגצז פון געשםיצם װצרם װאס

 ניט ארבצט און ארגאניזאציעס און יחידים
 פארוואלםונג־ דצם אין פראפיםצן. לשם

ר פץ באארד צ  פאר־ אריין גייצז גר־פצ י
 ארבצמ, פ־ז איגדרסטריע. דצר פין טרעטער

 פאר־ פראפצסיצט. פרײצ ־י און אגריקולםלר
 מיס עי. פי. צן. :גרופצ די הײסט קירצט

 דצר אם פװ מײנונגען און פארשונגען די
 װי שםארק, זײצר זיד מצן רצכענט גר־פצ

 צקאנא־ אין אײד אזוי קדײזען. פרײואםע איז
 זיץ א־ן פרצזידצנט דצם פון ראט רישצן

 םיף אין האם גריפע די אט אדמיניסםראציצ.
 ױיכ־ אויטצרםט אן ארױטגעלאזצן דצצצמבצר

 דראצנדיגצר דער ייצגצן דערקלערונג סיגצ
 דעם- ײצגצז 1א' 1955 אין ארבצםסלאזיגקײט

 באפעלקצ־ די אפהיםצן דצרפון קאן מען װי
ו) 1 זייט אויף נשלום *
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םינדעם־ םוזעז געזעץ
 יעדע אין סאל אײן םענס

 נייע פארקוסעז יאר 5
 אװ ״האוז דער צו װאלען

גע־ די — קאםאנם״.
פאר־ םון קאםער װײלםע

 סון געשיכםע מאדערנער דער זױן לאמעגם.
 אז זעלםען. זײער אבער עם םרעםם לאנד

 םולע זײגע אויםלעבען זאל •*רלאםענט א
 דער סיז םערהיים די װען אפילו יאר. 5

 בא־ איז •ארלאםענם אין רןגידונגם־טארםײ
 די אז יאר. 4 נאך אלע פילעז דײםעגדיג־

 רעגירונג די אז )םיד זײנעז דמיםאםעז
 פלענער, גרויםע אלע אױםגעשעפם האם

 געקוםען איז זי װען געהאם, האם זי װעלכע
 געםאר די דדאם עם אז אוץ םאכםז דער צו

מז זאל לאנד דאם  עם אז םראכםעז׳ צו אנהוי
 נייע אױםװיילעז זאל םעץ געװען גום װאלם

 די םיז פלאץ אױםן פארשםײער יארלאםענם
דעיוםאםען. אלםע

 די װען ריכםיג אזױ •ונקם איז דאס
 פון באשםייט ■ארלאמענם אין םערסײם

 לייבא־ אדער ליבעראלעז קאנםערוואםיװעז,
 גע־ פיזישע את יםיכאלאגישע די ריםםעז.

מן ע  זיך אפנוצעז םיז װערעז- םיד םון ז
 אי־ אדער פארםײאישע קײז נים אנערקענצז

ל ס  פון םוף איז אונםערשיידעז• ישע^ר
 און פעקדאגאלד ראםזי װי דעם נ*ך <031
ע זױמ ם מנ  די פארלאזעז האבעז םרײנם ג

 געווא־ םאקםיש זייגעז און פארםײ לידבאר
 סונדעםםװעגעז האם קאנםערװאסיװען, רען

 קא־ א געװאוגעז םארטיי קאנםערװאטױוע זײ
 אבער פארלאמענם. אין םערהיים לאםאלע

 זײ האבעז שפעםער יאר 4 װי װײניגער אין
 ײאלעז׳ נייע וױל לאגד דאם אז דערםילם,

 הא־ זיי כאםש אדורכגעפירם, זײ האבען און
 וועם פארטײ לײבאר די אז געדואוםט. בען
 םאר־ באדייםענדיג זייער ארויםקוםען זײ םוץ

שםארקם.
 סא־ דער מיט געשעז איז זעלביגע דאס

 אוים־ איז װעלכע מערהײם״ *יאליםםישער
 לייבאר די .1945 יוני, אין געװארען געװײלם
 אין ערםןיר 395 געוואונען דאז ראם ■ארםיי

 זייערע אלע םיז 200 א געגען פארלאמענם
 אדורכפירען םרן יאר 4 נאד אבער געגנער.

 די האבען רעװאלוציע. םאציאלע אמוז׳ע אז
 די און רעגירונג לייבאר די דעםוםאםעז.
 דארף לאנד דעם אז דערפילם, געזעלשאפט

 ארויםצו־ מעגלעכקייט א ווערעז געגעבען
 װיי־ די וועגען וואלען נײע אין זיך זאגען

 אלע רענירונג. דער םון פלענער םערדיגע
 פארםיי לײבאר די אז געװאוםם, האבעז

 פארלא־ נייעם איז ערםער םארלירען וועם
 צװי־ נאר נים איז. דעם םראץ אבער מענם.

 נאר ווײםער־שםייענדיגע, און געגנעד שעז
 דאן פארםיי לײבאר דער אינערהאלב אײד

 ווא־ די אז מיינינג, איינשםימיגע אז געװען
 אזוי און ווערען. דורכגעפירם דארפעז לעז
געשעז. םאקע איז

 אין האבען, קאנםערוואםיודעז די װעז
 קלײנע זייער געוואונען .1951 אקםאבער,

 געגעז דעםוםאםען 321 האבעז (זיי מערהייס
ליבעראלעז 6 פארםיי, לײבאר דער פון 295'

ט ל. םון י ל (לאנדאן) ב

 א האבען נאציאנאליסםען) איירישע 3 און
 םשוירםשיל־רע־ נייע די אז געםראכם, םך

ם זיך װעם גירונג  םערהײם קליעער אזא םי
 העכםםענם וױ לעגגער האלטעז קענעז נים

 און יאר 3 דורך שוין איז דערוױיל יאר. א
 בײ נאד זיד האלםעז קאנםערװאםױוען די

 פון אנהויב אין וױ אזוי פונקט מאכם דער
1952.

״os״ סשוירפושיל׳ם
 אין אלץ גאד גלויבען װעלכע אלע. די

 אז טעאריעס, נאאױוע און םארעלםערםע די
 דער איז ראל קית נים שפילעז פערזאנען

ד וואלםעז געשיכםע, מענשלעכער  גע־ זי
 אריבערציען םאנאטען ®אר א אויף מעגם

 אמעריקא־ אז מעגלעך. אבער ענגלאנד. קיץ
 פון אויבערםלעכלעכקײם די זען קענען נער
 הײם. דער אין זיך בײ אויך םעאריע אזא

 קלענ־ דעם נים האבען דא< מיר אלעגםאלם,
 םשוירטשיל װינםטאז וואלט אז סםק, םםען

 80 םון עלםער אין נם דעם באװיזען ניט
 ױנגסטע די סױ איינער זיין צו אלץ נאן־ יאר

 אין אםשר יאון עעלאנד. אין פאליםיקער
 קאנסער־ די וואלטען וועלם, גאנצער דער

 אזוי האלטען זיך געקענט נים וואםיװען
 פון מערהייט א מים מאכט, דער ביי לאנג
דעפוטאטען. n בלויז

 נים דא האם טשוירטשיל װינםםאז יא,
 מענשלעכע די אזוי װי דעצידירם איינמאל

 דעם םון גאװעמבער םוף גיין. זאל געשיכםע
 גע־ געפייערם איז עם װעז יאר, םאריגען

 האט געבוירען־טאג, אכציגםםער זײן װארעז
ך געזאגם: םשוירםשיל אי ט האב ,  בא־ ני

 הארץ זיץ סאלק. ענגלישע דאס איינפלוםט
 נאר איז מיר לייב. א םון הארץ דאס איז

 א װי ברומען צו םיילמאל געוועז באשערם
 דאם אז געװאוםם, אבער האבען אלע לײב״.

 דער־ צו זיך גענוג אמוז. םיילוױת נאר איז
מ פאניק די מאנען ל ע  1940 ױני אין האט װ

 פראנ־ םון םירער אלע כמעט ארומגעכאםם
 האט םשוירטשיל װי און ■ פאלה צויזישען
 פארבי־ מיט םאלק זייז גערוםעז דעמאלט

 באגעגע־ אליץ איינער זאל עם צית סענע
 םריאומ־ דאם פעלדער שלאכט די אויף נען

 האם ער װי דייםשלאנז־; היטלער פירעדניגע
 ״בלוט. t בלויז מיטבירגער זיינע צוגעזאגם

 איבער־ אמאל נאד כדי שוױ־ים״, אױ טרערעז
 וועלכע מאנאטעז, גורל׳דיגע יענע צילעבעז

 אפשר איז אייראפע■ אז דעצידירם, האבעז
 דעם לגבי קאפיםולירען ניט זאל וועלט. די

 זימ מיט ער האם אזוי פונקט אמ פאשיזם.
 זינט אויפגעהערם ניט אויטאריטעם גרויםער

 נייער דזןר גדגעז װעלם די וועקעז צו 1947
לאגער. לאמוניסםישען דעם מצד געםאר

 רע־ זיץ געשאםעז האט םשײרםשיל װעז
 זימיר האבעז .1951 אקטאמיר. איז גירונג,

ם ואמ מענשעז םיל  פאליטישע זײנע נאר ני
עח׳ עגנ מ אז מיזאגם, אװ געםראכם ג  ציים ל

 וועם מאנאםעז פאר א אין אז םאריבער: איז
ד ער  װעט ער און באנקראם ארויםודײזעז זי

אױף קאריערע יאליםישע זײז פארענדיגעז

 אז געװאוםט. האט מען אופן. טרויעריגען א
 לעצטע די פון פארלויף אין האם טשוירםשיל

 די מים בלויז אינטערעסירט זיך יאר 25
 םארטיי־ און פאליטיק אריסערן פון פראגען
 אינםע־ אין פיל נים װײםם ער און דיגוגג

 פראגען. עקאנאמישע אין ניט זיך רעםירם
 ענג־ האם 1951 פון םוף אין פונקם אבער
 אין מלחמה דער םון רעזולטאם אין לאנד,

 פינאנ־ שװערען א אדורכגעמאכם קאדעא.
 גע־ דעריבער מען האם קריזים. םיעלעז
 ארויםװיתען שנעל זיך וועט ער אז םראכם.

— פראגען עקאנאמישע אין איז ער וואם
 דעם װעגען נים װייםט װעלכער מענש. א

װיםען. נים עס װיל און םיל,
 ער װי נאכדעם יאר דרײ איבער איצם.

 מען מוז רענירונג. די איבערגענומען האט
 װירטשאפט ענגלישע די אז פעסםשםעלען,

 צו־ אויםגעצייכענטען אן אין זיך געפינם
 אזוי איבערצייגונג, אלעמענם איז עס שטאנד.

 די אט באטראכטען װעלכע עקאנאמיסטען. םמ
 שםאנדפינקט,' װיםענשאפטלעכעז א פון זאכעז

 געלעגענ־ א האבען װעלכע פערזאנען, פון װי
 טויזענ־ פון לעבען דאם באאבאכטען צו הײם
 ארבעטער די אין דװקא און מענשען, טער

 צענ־ אינדוסטריעלע די אין אדן קװארםאלען
 באפעלקע־ די אז טלאטלאנד, דרום אין טערס

 זי װי בעסער. הײנט לעבם אלגעמיין אין רונג
געלעבט. פריער איז עם ווען האט

 װערען געמאכט דארפען דערבײ אבער
 א אז אמת. איז עם באווארענישען. צוױי
 מעדיציני־ פרייער פון סיסטעם דעם דאנק
 מענשען עלמערע פאר פענסיעם הילף. שער
 מענער פאר און יאר. 60 נאך פרויען (פאר
 אינםטיטיציעס■ אנדערע רײע א און )65 נאך

 אויפ־ האבעז רעגיררנגען לײבאר די װעלכע
 אץ 1945 צװישען ענגלאנד אין געשטעלט

אז ניט הײנט זײנען 1951  ענגלאנד אין פאי
 זײנען עס אבער מענשען. הונגעריקע קית
 מענשען. מיליאן אײן אר־ם פאראן אלץ נאך

 מלוכה׳שער דער צו אנקומעז מוזען וועלכע
 א״נ־ םפעציעלע פאר באארד״ -אםיםטאנם

 אויסך כמעט זיינען דאס טערשטיצונגעז.
 די װעלכע פאר מענשען• עלםערע שליסלעך

 האבען װעלכע און גענוג. ניט איז פענםיע
 זײ זאל װאס משפחה זײער אין נים קיינעם
 זײ צװישדן אוז העלפעו. װעלען אדער קענען

 עלטערע צאל קליינע קײן ניט פאראן איז
 מי־ די פין באזינדערס פרויען. און מענער
 שטאלץ צ• זײנעז װעלכע קלאסען. טעלע

 הא־ אװ הילף. דאזיגער דער צו אנצוקומעז
עלםער. מאגערע און שװערע א דעריבער בען

 אין האבען מוז מעו וואם זאד צוױיםע די
 האם רדגירינג 1טשײרםשיי די אז איז, זינען
 דער צו דערפירען צו כדי געטאז װײניג זייער

 איז רחבות׳דיגקייט מאטעריעלער איצטיגער
 לײ־ די פארזײם האט פריכםעז די ענגלאנד.

 פאר־ דער הויפטזעכלעד אין רדגירונג באר
 הױ און קריפס םמעפארד סער שםארבענער

 דער פיז פירןיר עהאנאמישע די געימםהעל,
 מיט זיי. האבעז דאס רעגירונג. פריערדיגער

 ערנעםם םון אונםערשטיצינג פילער דער
 מרייד די םו־ז פירעד אנדערע די און בעװין

 נאד־מלחמה׳דיגע דאם דורכגעםירם ױניאנם,
שפאר־ גרויםער פון צײם א דורך ענגלאנד
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---------------> 1955 פעבײיד,
 ה־נגער װי אויסגעזען האט װאכ זאמקײם.

 האט ױאט גאסט. אמעריקאנער אײן נים צו
 גע־ ענגלישע די ענגלאגד. באזיכט דעמאלט

 קריג דעם בעת גאר ניט האט זעלשאפט
 פאםריאטישע גרויםע איר ארויסגעװיזען

 אין אנגעהאלםען עט ־אם גאר דיטציפרין.
 פון צײט שױערער פיל פסיכאלאגיש דער

 קריג. װײםאגדיגען אץ בלוטיגען א נאך שלים
 רײבאר די האבען 1951 אין !945 צ־ױשען

 זאל עס אז גענוג. אײנגעשפארט רעגירינגען
 עקא־ שװערסטע די םארהײלען צ־ קלעקען
 ענגלאנד מאכען צו א־ן וואונדען נאמישע

 מא־ אירע קען װאם לאנד, דעם פאר װידער
 אויםארבעסונ־ כעמישע עראפלאנען• שינען.

 פון פראדוקטעז אנדערע הונדערטעד און גען
 עקם־ װערקשטאםען און פאבריקען אירע

 װינקע־ אלע אין פארקויפען און פארטירען
 באפעלקערונג אונזער װעלט. דער פין לעך
 פאסעק איר אײנצ־ציען אײנגעװיליגט האט
 פץ אנגעהויבען האבען בײנער אונזערע ביז

 דעם אויף נאר ארויםשטארצען. זיי אונטער
 אין ענגלאגד, חר־ב׳ע האייב דאס איז אדפן

 אויפגע־ צלריק יאר. אײניגע פץ פאי־לײף
 רײכ־ די פון אײנט ױין צו געװארען בדיט
 קאנסער־ די װעלט. דער אין לענדער סטע

 פרוכטען די הײנט שנײט רעגירונג װאטױוע
 האט רעגירינג אלבעטער די װאט דעם. כון

 טשוירטשיל האם גאך דערצו פארזײט פריער
 זיך האט 1952 פץ אנהײב אין מזל. געהאט

 פרײזען די פ*ן פארהעלטעניש n געענדערט
 רױ־ די און פחור־ת פדאדוצירטע צװישען

 געװא־ ביל־־גער זײנען לעצטע די שטאפען.
 אפ־ אײפגעהערט האט ארעריקע ווײל רען.

 אנגע־ האט זי װעלכע זאפאסען. אירע לייגען
 קארעא אין ניייחמה די ־וען זאנללען. הײבען

 װי אזױ .1950 יאר א־ן אײסגעבראכען. איז
 קײן לאנד אין זיך בײ גיט האט ענגלאנד

 מ־ז זי אין קרילען. ח־ץ רײ־שםאפען. טוםי
 מיט צוזאמען א-יס^אנד, אין אײנקויפען צס
 אנ־ זי האט ערנערונג. איר פץ פראצעגט 60

 פריער. װי רױיגיגער זײ פאר צאדען געהויבען
 א־י־ מאשינען. פאל פרית דער אין דאגעגען

 ענג־ װעלכע װערקצײגען. און טאמאבילען
 ביסעל א ײעלם דער צו פארקײפט לאנד

 גע־ געװען איז אינטערשײד דער געשטיגען.
 ענגלישען דעם פעלזען־פעטט מאכעז צו נ־ג

פ־נט.
 זײנען ענג־אנד יא־ן ארבעט מען א~זא•
 טייזענט ססי װי רער נ־ט פאראן פארמעל

 באשעפטיג־ מ״ליאן 22 אײף ארבעטפלאזע
 פארגעסען האט רען א־ן פארדינט רען טע>.

 לײן. איז שטייז ײעגעז קריזיםען■ װעגען
 אנדערע אייע א־ן ראציע־ביכלעך װעגען

 ענגלאנד װעלכע פארברויך־באגיענעצונגעז.
 גאנצע פ־ן פארל־יף אין אגגעהאלטען האט

יאר. 9*
גע־ א פאראן ענג־־אנד אין אויך א*ז עט

"  קאטאסטראפע. דער פאר רירא די אז .1פ
 באניצונג דער מיט מייחמה נײע א ײעלכע

 אייפ־ װאסערשטאף איז• אטאם־באםבעס ןיפ
 אי־יע פאר ברענגען ריזעז ר־־יט־טיטלען

 צװישען פארשפרײט וױיט אזוי איז צדדים
 רעדען זײ צי א־ראפהענ״ג טעגשען. אלע

 גע־ די אז רופיש. אדער כינעזיש ענגליש•
 באדײ־ ה״ינם איז שייג־אויסברוד פון פאר

 א מיט געװען איז דאס װי קלענער טענדיג
 גע־ אלץ נאד האט מען װען צוריק, יאר

 ענגלאנד פאר װי אזוי און לארעא. אין קעמפט
באמבעס נײע די פון 10 בלויז גענוג זײנען

 זעט עס װי איבערצײגען א־ע זיך זאיען כיר
 זיך איר דארפם װעלם״, ״יענעו אייף א־יס
 זיך פילען שכנים מײנע װאט װאונדערען ניט

 װעט עם אז גלויבען, קעגען זײ װען בעסער
 קצן צד שום קײן וױיל ק־םען, ניט ד<רצו

געװאונען. ױט סך קײן דערפץ
“עם אױ  *ftך״ איכערכײט אן פא־

 צו סוף א :עמען מזז פ־גדעםםװעגען
 רע־ קאנםערװאטיװע די ואך. ג־טער יעד<ר
 פערטען איר אין אריעגעםראטען איז *ירונג

 פאר־ דער אז איבערצײגם, זײנען אלע יאר•
ד; איז לאמענט  קעגעז מיטגלידער זײנע מי

 גײע געדאנקען, גײע ארױסברענגען ניט מ<ר
 געזעל־ די אידעען. פרישע אין פאי־שלאגען

 געלאגט־וייליגט זיך פילען צי שײנט שאפט
 קען זעלביגע דאס זייער.3פארש אירע מים
 אנ־ רעגירונג. דער װעגען אײך זאגען מען

 אן פאר אח־יסגעוױזען זיך האט אידען םאני
 האט דאס אבעד דיפלאמאם. ערשטקלאםיגען

 לאנגער א פאר געװאוםט ענגלאנד אין מען
 רע־ דער פון פירער דער אלס באטלער צײט.

 זײער א איז פאליטיק עקאגאמישער גירוגג׳ס
 קאנםערװא־ פארזיכטיגער א־ן געשיקטער

 געהערט צײם לאנגע א פאר האט ער טיםם.
 צװישען פליגעל רעפארמיםטישען דעם צ־
 פארשטייען װעלכע קאנפערװאםיסטען, די

 פון צוריק טריט יעדער אז אײסגעצײכענט,
 סאציאליסטען די װעלכען םיסטעם. דעס

 פול איז ענגלאנד, אין אױפגעבוים האבען
 אײג־ טאקע ער האט געפארען. גרויםע ריט

ט׳/ ״װעלפעיר דעם גע־אלטען  װעל־ סטעי
 אויפגעבױט; האט רעגירונג לייבאר די כען
 די אגגערירט ניט כמעט טאקע ד.אט ער

 געלאזם און אינדוסטריעם. נאציאנאליזירטע
רייכער, עטװאם װעדען שיכטען רײכערע די

:בלצכנזאן ירװגזייאל
ן י ם מי י ו ר ט

 פררכם רײפע מיט קארשענכײם א
 גארטען. פץ מיר צו ױינקט א״יך :;*

 :רוםט עםיץ כאדד מיך/ כ׳לאז כײם צופ
1 דארטען זוכםםד װאס דד, דר,
 —װינקם שטערעכדעל א כדא, הימער, פץ

נים זיך דארסםט קארשעל, א ריים
שרעקעז•

 — זינגט פ״יגעדע א ליכטיג, טאכ, אץ
שםעקען. א פאר מררא ניט כ׳האב

ײ איך כץ קינד א  ערד :לאמע נ
 יארען. אדע זי שפיײט לץנדעד איירע אץ

 שטעדם עמעץ מיר אין איך. כין הדנגעריג
— צאדן. אץ כדױז — שמעקן א מיט
 איך וועל אנטאן טײנס אקסעל אײ־

 םליגעל, שטארקע אדדער׳ס א
פארשפיל טרוים א הונגעד־שעה אין

- איד
. .j״, י )א.

 פרײ איז סויגעל א כויט אײפן
 פויפ. יעדער גארטען אין אײ׳ס אריך

 — נײ ױגענט נזיין איד װעל אפפרישען
דער ױערען אייד זאי מײנם

!קארשענכױפ

9 דימ ^------------------------
 נים זאל דאם אז דערבײ, זיך היטענדיג

 געזעל־ דער אין סקאנדאל קײן ארויסרופען
 די פין פארלויף אין איז װעלכע שאפט,
 פאר געװארען געװאונען יאר פופציג לעצםע

 מוז עם אז געדאנק. םאציאליםטישען דעם
 אוגםער־ גרויםער דער װערען ליקדױדירט

 הױפםזעכ־ ארעמע, און רײכע צװישען שײד
ע־ אידעען די וױיל דערפאר, לעך ען.ג  זיינ

פאביאנער. -ב־רזשואזע״ די פון קומען
 אין מוז געזעלשאפם די אז געפיל, דאם

 נייע א באשטעםיגען אדער װאלען נײע
 װידעראמאל אדןיר רעגירונג, קאגסערװאםיװע

 זייער איז רעגירונג, ארבעטער אן אויסוױילען
ענגלאנד. אין שטארק
 איז אײנער :מקורים דרײ פון שםאמט עם

 טיף־אײנגעבוירענעם דעם מיט פארבונדען
 קײנמאל םאר באפעלקערונג די אז געפיל,

 מאכם די איבערלאזען לאנג צו אויף גיט
ען װאם וואלען׳ אן הענם אײגעגע די אין אי  ז
באשםעטיגען. אדער ענדערען זײ

 איז געפיל דעם פאר מקור צװײטער דער
 ערשטען. דעם מים פארבונדען גאענט זײ<ר

 אינםע־ פיל ענגלאנד אין פאראן ױינען עם
 עם אז האלמען, װעלכע מענשען, ליגענטע

 צו צײם םון האבען צו לאנד פארן גוט א״ז
 באזונ־ רעגירדגג, א פון ענדערונג אן צײט

 אלע אויסגעגוצם האם רעגירוגג די װען דערס
 בא־ מסתמא האם געפיל אזא אידעען. אירע

 הױפם־רעדאקםאר דעם 1951 אין װאויגען
 דעם צייםונג, ליבעראלער גרויסער דער פץ

 א שרײבען צו גארדיען״, ״מאנטשעסטער
 גע־ האט ער װעלכען אין לײט־ארטיקעל

 מאל דאס דארף באפעלקערונג די אז זאגט,
 װי קאנםערוואטױועז די פאר שטימען גיכער

 איז אליין, כאטש — םאציאליםטעז די פאר
 לײבאר דער פון מיטגליד אלםער אן ער

 נאכן ער האם װײס, איך װי און, פארטײ
 װעלכעס ארטיקעל, דאס פארעפענםלעכען

 דעצי־ ווארשײנלעכקײטען, אלע לויט האט,
 געשטימט אליץ דואל־אויסגאנג׳ דעם דירט
קאנדידאט. לײבאר א פאר

 דעם פון שטאמט געפיל דריטע דאס
ט וױים נאך האט ענגלאנד אז גלויבען,  ני

 רעפאר־ אירע אײנפירען דאס פארעגדיגם
 באוועגונג סאציאליסטישע די װעלכע מען׳
 מער זײט ענגלאנד אין פראפאגאנדירט האט

 דערפון פיל אז אמת, איז עט יאר. 50 װי
 סאציא* דער אין מאטעריאליסטען די װאס

 און פארלאנגס האבען באװעגונג ליסטישער
 אבער געװארען. דעדגרײכם איז דערװארט,

 אויפ־ גרױםע געבליבען זײגען עס אלץ. גיט
 קענען םאציאליםםען די נאר װעלכע גאבען.
 מיט פארבונדען זײנען װעלכע און לייזען.
 סאציאל־עםי־ דעם אין ענדעדונגען גרײסע

 פארםײ' לײבאר די פאלק. פ־ז אײסזען שען
 קלא* פץ פראגעז אױף ענטפערם איצט דכט
 נאציא־ ש־ם קײז װעלכע אונטערשײדען. םען

 אייגענ* פץ קאנפיסקאציע אדער נאליזאצ־ע
 איבער־ זיד האבעו מיר ליתען. ניט קען ט־ם

 גרו־ צױישען אונטערשיידען די אז צײגם,
 מען צי דעם לויט נים מער זיך טיילען פעז

 א אדער ,׳פראלעםאריער׳ א װעמעז רלפט
 גע־ דער אין באציאונגען די און ב־רזשוא.
 בלױז װערען באשטימט ניט קענען זעלשאפט

 װעט סארטײ לײבאר די אדיב געזעצען. דלרך
 פארצושטעלען שפראך נויטיגע די געפונען

 זאל זי אזוי װי געזעלשאפט ענגלישער דער
 נאענסםע די װעט לעבען׳ איר פארפײנערען

װערען. איבערגעגעבען איר רעגירונג



_____________________________________> סו דים /

סילםערנונם ns קוליםעז ױ הינמעו
 דעםזקחזםישע זויר יבער

•ראגרע־ זױן רעגירדנג
 ודעדם פירונמן םיודע

m a p ײ־ ריקז שג
שזדײץ די וױ כעגם

זאזעריקע. מגםראל ®ון
 אודדגודאי װ׳י פונקם

 *נגערו־ *ורזאכצז זעלבע די איבעד װערם
 *מעריקע״. סראל1צצ פון די.דעגענמדק סען
 װײניגעד מים ל*נד קלײנעם דעם אס *יז
 פ*ראן זײזנעז זזימװאױנער מילי*ז א וױ

 כמעם *ץ גוםבאזימו־ גרדיםע וזײניג גןי־
 איז קאנטםיםדציע זײעד *גזזלפאבצםעז. קישע

 דצפאקראםי־ א — יעגירדנג די ם^דעדנע. *
s v די זויז י*ר עםלעכע לעצסע די ®*ר 

 ריקא map אפגעשאםם. *רםײ שםעגדיגע
 ישע»רא«?»ײ קליינע די םים צתאמעז »יז

 ליכ־ און אגדארא פאנאקא. װי םלוסז׳לעך
 לעגדער וױיניגע די םון אײנע םענשםײז.

 םיליםער. קײן נים האם װ*ם װעלם׳ דער *ין
m די a p הא־ זײ *ז זיך. מריםעז ריקער 

ז  און קאז*רמעם װי ןלצלצרצן־שו מער מ
 אן איז לאנד זייער ס*לדאםען. װי לערעי־ מער

 עקװזזםאר. בײם דצטאקראםיע פרן *ינזעל
 געבעגשםצז א אין לזגבם מםעלקעח־נג די

 דער־ און צופרידצז• איז פרידלעד קליסאם
 ערד* איר פון *־אדוקםען יי פיז זיד גןירם

 צקס־ קאסע איר פון דיכנסה די און ארבעם
«ארם.

 נים פרומםםער דער אסילו קען ״דאך
מז ע  זײז נים געםעלם דאם װןין בשלום ל
 סאעם, דײםשער דער זאגם שכך׳. בי׳־זעז

 אויסגע־ ײד פאםם שפרוך דער אם שילער.
m צו צ״כעגם a p .דיקםאםארם די ריקא 

 דער אין זעען לענדןיר שכג׳ישע די פון
 םאר געםאר א ריקא קאםםא דעממראםישער

 װאלםזיז זײ און הערשאםם *ייג־עגער זײער
 דעםאקראםיע די אז געודאלם בעםםעז צום
 װערען. אפגעדדישם דיקםאםור א דדרך זאל
 ייקםא־ װןירעז צו אויף בעלנים אין און

 קייז ניםא לאםײז־אמעריקע אין איז םארס,
 דע־ םון שוגאים ריקזיר קאסםא םאנגעל.

 אין געװער אייז ײד שאםצז םאקראםיע
 רעווא־ און מלממה ברענגעז אח אויםלאנד

לאנד. אייגעז דיער אין לתיע
 נאד קומם געגעגזאמז פאליםישע די צי

 ליי־ די בײ קנאה־שנאה פערזענלזנכע ו1
 װערען דרלם־אמעריקאנער דענשאםםלעכע

 אסגעםיילם. זעלטען מיינונגעז איז םערזאנעז
 סיגועראס. פרעזידענם, איצםיגעז דעם אױך

 ױינען געגנער זיינע שלגאים. קיץ נים םעלעז
 מלוכה־פרעזידענםען, םריערדיגע צדױי די

 טהעאדאר און גוארדיא קאלדעראן אנגעל
 אין געװען זיינען װעלכע םיניאר. פיקאדא

 װען .1948 ביז 1940 פיז יאר אכם די מאכם
 גע־ דערוױילט איז 1948 פיז וואלעז די אין

 סרעזידענם. אלם אולאםע אםיליא װארען
 *ופדידען געװעז ניט םיניאר פיקאדא איז

 געוואלד מיט געזוכם ארן אױסגאנג דעם מים
 פרע־ נײ־דערוױילטען דעם דערלאזען צו נים

 האם דאס אמם. דעם םארנעמעז זידעגם
 גע־ האם װאם- קריג׳ בירגער א צי געפירם
 פארםיי פאלקם די אוץ וואכעז פיר דדיערם
פיגוע־ כאזע פין םירערשאפם דער אינםער

ן פון י ם ה ג ױ י א ב ו (פעקםיקא) ז

 פארשםענדיגונג א לױם געזיגם. סהא ראס
 און פרעזידענם דעדװיילםען דעם גודישען

 פיגוע־ םאלקס־פירער דעמאקראםישען דעם
ר דער האם ראס. ע ם מ  איבער־ צייםוױיליג ל

 נאכ־ באלד אממ. פרעזידענמ דעם געגופען
 קאנגרעס געװארען דורסנעםירם זײנען דעם

 דעסאקרא־ א געסראכם האבעז װאם װאלען
 דאס ווען שפעםער. יאר א מערהײם. םישע
 פיגוע־ זיך האם בארואיגם. זיך האם לאנד
ען ראס ױג מ קג רי  דעם איבערגעלאזם און גו
 אולאםע. פרעזידענם. דערװ׳ײלםען אום אםם
 אין געענדיגם. זיך האם םערפת זײן ײעז

 םיגועראס װאלען נייע די אין איז .1952
 א מים פרעזידענם אלם געדרארען דערװײלם

 באמער־ צו װערם איז עם מעד־היים. גרײםע
•  קאכיו־ די האבען װאלען יעגע r» אז מז

 דער פאר אגיםירם און געארבעם ניםםען
 דעמאקרא־ פון געגנער דעם םת דערװײלונג

 אבער איז אײנםלום זייער קאגדידאם. םישעז
 האבען דעמאקראםען די קלײן. זײער געװעז
 פון אנהענגער דיקםאםוד די איבער געזיגם
לינקס. און רעכםם

פיגוע־ כאזע רעגירם 1953 אנהויב זינם
 לאנד זייז פיז פרעזידענם מלוכה אלם ראס
 רעספעק־ און אופן דעםאקראםישען א אויף

 צו־ זיך האלם ער קאנםםיםוציע. די םירם
 עקםפע־ רעװאלוציאנערע געװאגםע םיז ריק

 דירך אזוי. װי ווייםם ער אבער ריםענםעז
 רעםארמען. םעסיגע את פאםנאםעז קלוגע

 און לאגד אין פרידעז דעם אויפצוהאלםען
 דער פון װאוילשםאנד דעם םארגרעםערעז
 באזיצם ביישפיל. צום אזיי. באםעלקןירונג.

ײםעד די ױנ  פאר־ די םון קאםפאני״ םרום .
 לאנד שםרעקעס גרויםע שםאסעז אייניגםע

 טרא־ וואקםען עם וואו ריקא. קאסםא אין
 װי פונקט עקספארט. פארן םרוכםען פישע

מ באזיצם זי ל ע  אין אימענעם גרױסע אז
 ־1צענםראי פון לענדער אנדערע מערםםע די

 גוואםע־ צו געגענזאץ אין אבער אםעריקע.
 ריקא קאסטא דעמאקראםישע די האם מאלא

 דער פון אײגענםום דאם קאנפיםקירט נים
 האם דעם אנשםאט קאמפאגי. אײםלענדישער

 נייעם א דערגרײכם םיגועראס פרעזידענם
 גע־ האט װאס קאמפאני. דער מים אפמאך
 באפצלקערינג דער אוץ מלוכה דער בראכם

 און שםײערען די פארבעסערונגען. װיכםיגע
 צו קאמפאני דער פון אפצאלונגעז אנדעדע

 געװארען; געהעכערם זײנען רעגירונג דער
 גע־ האבעז אנגעשםעלטע און ארבעםער די

 װע־ ױניאנם די העבערונגען; לוין קראגען
 די פון םארםרעטער אלם אנערקענט רעז

 אגרימ^נםס קאלעקטיװע די און ארבעםער
 אפםאך ני־ער דער אט קראםם. אין בלײבצז

 עקםפלוא־ דער פא־ װעג דעם פאי־שפארט
 ארים־ די ארבעטער. הײמישע די פץ םאציע

 ד־ רעספעקטירען קאפיטאליסטען לענדישע
 ארבע־ די און לאנד םון געזעצען סאציאלע

 אךבעיזען צו בעסער אויס אפט קלייבען טער
 װי קארפאניע אויםלענדישער דער פאר
אױסבײםער. קרעאלישע היימישע די פאר

ם <--* *-<• <*------------------------

ריקא קאסטא אץ
 לאנד ארעם אן םאקע איז ריקא קאםסא

 איגדו־ דעריבעד איז און קאפיםאלעז אין
 אם אבער אויפלאנד. פין אפהעמיג פםריעל

 מער נים הישם מיינם אפ־ענגיגקײם די
 אינ־ און עקספלואםאציע אופו׳ברחםנות׳דיגע

 קאפיםאלים־ אויסלענדישע פץ םערדריקונג
.איפפעריאיײטםעד. און םעז

 פץ נלשך אין האם פיגועראס פרעזידענם
 צו אויפגעמאן פי־ל• אדמיניסטראציע זיץ

 ארבעמער דער פרן "אגע די פארבעםערען
 דעמא־ א פון הילף דער מיט באפעלקערונג.

 ער האמ מאיאריפעם קאנגרעס קראםישע
 די באשםייערט באנקצז• די נאציאנאליזירם

 הריכע די געשניםען פארמעגענם. גרויםע
 אייפ־ געלאזם מלוכה־הילף מים און הכנםות

 װײ־ דער פאר וואוינונגען באקוועמע בויען
 פא־ זיינןי באםעלקעררנג. פארמעגלעכער ניג

 ליניע דער אין אלגעםײז אין זיינען ליסים
 רעגירונגען םאציאל־דעמאקראםישע די פין
 ישראל אין באזוך א נאך אייראפע. אין
 באגײם־ א צוריקגעקוניען פיגועראס איז

 קיבוצים אידישע די פון אנהענגער םערםער
 לוים ער זוכט דעמאי־ים זינט קבוצות. און

 קאייעק־ אזוינע אויפצובויען כיחות זיינע
 זיך בײ ישובים אגריקולטורעלע םיװיםםישע

 גע־ אים האבען פאיייסים די אט לאנד. אין
 בא־ ארבעטער דער בײ בא^יבט זייער מאכם

 אויפשטאנד איצםיגעז דעם אין פעלקערונג.
זײם. זיץ אױף פאייק דאס שםיים

 פיגועראס׳עס אז זעלבםםפארשםענדלעך,
 ניט גאר געפעלם רעזשים דעםאקראםישער

 פרי־ די עלעמןינםען. קאנסערװאםיװע די
 באנ־ די פרן אײגענםימער פריוואם ערדיגע

 עקספארםערס און לאנד־פריצים די און קען
 זײ מימ שונאים. געשווארירענע זיינע זײנען

 שוגאים פערזענלעכע די זיך פאראײניגען
 פאליםישענס. די צװישען פרעזידענם פון

 מאכם. די איבערנעמען צוריק װילען װעלכע
 מיליםע־ א געפונען האבעז קריטען די אט

 געױעזענעם פץ זון דעם אין פירער רישעז
 ױנגער דער פיקאדא. ד. א. פרעזידענם

 געקרא־ האט דזש״ניאר פיקאדא טהעאדאר
 װעסם אין אײסבילדונג מיליםערישע זײן גען

 אץ שטאטען פאראײניגטע די אין פאינט.
 סאמאזא, פרעזידענט פון דינםט אין שטײט

 שכנ׳- די נילאראגוא. אין ניקאלאגוא. םון
 װע־ ריקא. קאםטא פװ צפון אין לאנד ישע
 דער פון פעדים די געשפינען דאס רען

 דעמאקראםישען דעם געגען פארשװערונג
קאםטא־ריקא. פץ רעזשים
 אין אוימגעבראכען האט אויפשטאנד דער

 גרע־ ניקאראגוער פץ נאענט דערפער די
 ייא דע קאטעדיא אץ סאייע פוערטא נעץ.

 זײ אז געמײנט. האבען רעבעלען די קרח.
 א פון אינטערשטיצונג די קריגען װעלען

 אין באפעלקערונג. דער פון טײל גרײסען
 באזיצען זײ אפגענארם. זיך זײ האבען דעם

 װאס עראפלאנען. אפיייו און געױער אבער
 געקענמ זײ האבען רי־י־כית פרעמדע בייויז

באזארגען.
'1אפרי זיד קען י פיגעראס פרעזידענט

 בא־ דער פון מערהײם דער אויף שטיצען יא
 אויפ־ פון אויםבדיך בײם אבער פעלקערונג.

די געװער. קײן געהאט ניט ער האט שםאנד

 . ז1955 פעב־ואר,
וו ז״ם <־'״1

 זײן צו וזןל םעסיו כאבריסען ארמסערפירער
נעכודסםסאנ םען75

 אראנ־ לאנםשעאן- פײערלעכען א בײ
שען פ־ן זש-רט  לײ־ איםאייעניש־אפעריקאני

 צום יא:.יאר םען8 ד<ם באר־קאוגטיל,
 ערש־ וראר, נזעטיד פ־ן געבורטםטאג סטען
 ר.. א־ו s א. דער פון וױיס־פךעזידענט טער
 באגריהט ױגיאךװעטעראז אלמער דער איז

 דער אין פיר<ר פראם־־ג־^טע פץ געװארען
 זיין פאר באװעגונג ארבעטעי־ אסלריקאנער

 דא ארבעםער־רעכט פאר קאמף כיטיגען
 פײ־ ד־גי־ ביי לים. מעבר און אמעריקע אין

 אכבאסא־ איסאליעגישער דער האט ערונג
 אל־ פר שםאטען. פאראײגיגטע די אין דאר

יד־ ד<ם איבערגעגעבען טארטשיאני, בערטא

 די א,ץ <ר ־דאם קאםף פארן דאנקבאר אים
 פרײ־ דער פאר געפירט האבען ל. אי־ פ. א.

 האט אימעמים״, ארבעטער־רעכט א־ן ־ײט
ג'<לאגט. לל'

 "אר־לכוע א אין ־אט ד־בעסק־ פרעזידענט
 שילדע־ י־בל. בעל :־עם באגר־םט רעז־ע

 איז ױאס אלץ פדן סימבאל א דױ אים רענדיג
 דער אין פראגרעסידו אדן י־יבעראל י־שר׳דיג.

 דער באוועגינ^ ײניאן טרי־ד ארעריקאנער
 האם אינסערנעשאנעל דער פין פרעזידעגט
 טע־ וואל־ס פדן עפיזאדען עטי־עכע דערציײיט

גע־ פאציאלער פאר קעםפער א־־ס טיגקײמ

 און אםעוײקע אין פרייהײם א.ץ רעכםיגקיים
ער אלס אדן א־יסראנד אין מנ ע עג רג בע  אי

ר פרויעז־קלײדער דער ^ון פריינט ע ם מ ר  א
 פעױ־ קריםישעד דער אין יספצציצל ױניאן,
 אין דדרכמפאכם האם ױניאן די װאס יאדע.

יארעז• דרײסיגער די
 פעחענדעכקײםען׳ פראםינענטע א:דערע

 זײ־ שפחה בעל דעם באגריכט האסצז ײאס
 דעפיוםי םדירפי. ד. ראבערם :גע־יען נען

 דעפארט־ סטי׳ים איגם געהילף־סעקרעםאר
שעי. :רענם  םע־ עקזעקוםײד לאדדטםאן, ח

רי ל. אװ פ. א. דער פת קרעסאר פ  םרײד .
שי אץ קאםימע״ ניאן י ח אי  אנסאניגי׳ לו

 אינםעד־ דער פת װייס־פרעזידענם ערשסער
ם אגגעפירם האם .יועלכ<ר נעשאנעל׳  דער פי
פייערונג.

 דער פון אויםצייכענונגען גרעסטע די בילאר
 רארא־ דער פאר רעגיר־גג, איטאליענישער

 ארבצטער־פירער דער דואט הילף לישער
 פראב־ לײזען העלפען בײם געגעבען האם

רעפ־בליק. איטאליענישער דער פון לעמען
 ל.׳ אװ פ. א. דער פ־ן פרעזיד<גט דער

 באגריפ־נגס־ זײן אין האט סיגי, דזשארחש
 בײם געפט הונדערם 12 די דערציילם רעדע

 גע־ בלויז .1933 יאר אין אז לאנטשאן,
 גע־ איז היטלער די גאכדעם חדשים צײלםע
 האט דײטשלאנד. אין כאכט ד׳ער צו קוכען
 ״לײ־ די ארגאניזירען גענימען ,ױאל פעטיו

 רעכם״. מענשלעכע באש־צען צד ליג באר
 גרויפצ א געשפילט ספעםער האט ״ליג״ די

 אר־ פראמיגצנטצ אר־יםראטעװען בײם ראל
 מערדער־דיענט. היטלער׳פ פון בצסער־פירער

 דער אין ארבעטער פ״ליאנען און .מיליאנען
 בא־ :יט אפשד זײגען װעלכע װעלמ. גארער

טן קאנט דיגעז ױאל. מעטיד פ־ן נאמצן כי

 לאנד פץ אימבאװאפענטקײט פולשטעגד״גע
 בינטארר־ מיליטערײפע די אויפ גוט נ־צען

 לאגע די אט אכט אין :עמעגדיג טשיקעפ.
 ארעריקאנער די פדן ,ארגאניזאציע די האט

 באזאר־ צו גרײט דערקלערט זיך רלוכות"
קאפטא פ־ן רעגיררנג דעכאקראטישצ די גען

גע־ די . עראפראנעז• םיליטערישע מים ריקא
די אז ן, װײזצ ריקא קאםטא א־ן שעענישען

פ־י־ א פון פרײהײט א־ן יגקייט א־ראפהענג
צן” געפאר׳ אין איז ^1פאי :דיגען לירצ; דעגט

פ*ל ירט רעג װעלען לענדער ע שכניש די
עט װאט c באװאפענס. זײנען אץ דיקטאטאר:

א־יך א־ז פארנעם קרײנצם אין דא זיך וױיזט
:טיױאפצ־ א; די װעלט־מאסשטאב. אין גילטיג

דארף ׳־ ; :אײנזײט־ג זיין ױט טאר נ־נג
אי־ רען װען דירכגעפירט ־עגדעל ■ א־־צ אין

גלײכצײםיג. ןיא ױיטיג
ג־־ען גצשריבצז ײערעז שודות די װעז

צרו״* ריקא טא קאס א'ו שיאכטעו אן נאר
װאליגטילען טע ־ליזיר מאבי האסטינ ײ שען

די ריט עגירינג rr דעדאקראטײט צי פין ד
שע ־י מיײטערי ז פון באנדעס נםע באװאפצ

דעראלרא־ דער ױעט עס א־יכ סאטראפען.
דער צ״ גער ריטא לאסטא ט־שער

װעט דיפשטאנד• > שען כיליטער־״ דעם שטיקצז
 פר״דעז דעראקראטיע פין איגזעל דער אט
 אבער א־יב געראטעױעט. ז־יז פארשריט• און
 זיגען■ זאלען דיקטאטארפ נזיליטערישע די

 דיקטאטור־באהערשםע די פון קײט די ײעט
 פארשטארקט ח־־ם־אםעדיקע אין לענדער
רי:ג• א נאך מיט װערען

ארב טיליאן פיר איבעי־
ט 1פי (שלוס )7 די

װיכ־ די דא ברענגצן מיר . דאנד. ='! רינג
װאם לערוגג. דערק צר ־ן י פ טיילען טיגטםע

צונויף זי רט פאי ען גר־גט־פריגציפ < איר אין
די אויף דא, זײנצן װאס םיינרגגצן. די ריט

ארויט־ שרין ײאל ין א־׳ ניט שפאלטצן. • דאזיגע
געװארעז• באגרינדעם און געזאגט

 צי. פי• צי. די װארענט אי־ץ פ־ן פריער
 װצט ארבעטטלאזיגקײם די אז קאטצגאריש.

 די אין אץ 1955 אין שמייגצן אין האלםצן
 קאן דערפון אפהאי־טען אז יארען, פאלגענדיגע

 רעגירונג די אז מיטעל: א־ץ־א־ינציגער ;אר
 זאלען אינדדפמריע דער פ־ן א:פירו:ג די א־ן

 הויבען צד רעגלעכע א־דאפ טאן צוזאנוען
 און באפעלקערונג דער פרן ק־יף־לראפט די

 ןיא פראד־קציצ אינדופטריצלצ די העכערען
אג־ ל

ע א־ן פרעז־דענט דער  עקאנאפישע די:
 קאנגרעפ, לעצטער דער אױך ױי ראטגעבער,

 לרעדיט־פאליטיק, די אז געהא־־טען, האבען
 פאליםיק צקאנאמישצ גארצ ד־ ״י פ־נקט

 זיײ דארפען רעגירונג, פעדעראלער דער פ־ן
 די שלצען צו אי־ץ פ־ן פריעד גצװענדעט

 פריװא־ דער פץ קאפיטאל־אינװעפטירינגען
 איז דערבײ געדאנק דער א־נד־פטריע. טער

פארא':־ זייז אינד־םטריע די ״עט :גע״ען
פראדוקציע, די יבען הרי י i ט ״ע סירט■ <׳ <ר ט
הױבען דערמים א־ן בעט אי־ רענשצן געבען

דאס באפעלקערוגג. דער פיז ף־יראפט ײ ךי־ י
פראדיקציע די נלם. שם:אנדפ־ פאלשער א א'ז
פראדיצירער די װען דאן■ אר : שטײגען ײעט

גצ־ װעלצן זײ אז ין, ער־־אי־ט; ד לאנען ' ײעי־־עז
 פראדוק־ זײערע פאר ־,אפזאץ־ראר אן פינעז
 פראכלע־ לארדיכאלפטע די פ־ן איינע טען.
 דעריבער איז "א־לפ עלאגאל״ג־ען פין רצז

 קויף־ די נ־־־נצ״טיג דזייבען צו זארג די
 מיט ציזארען באפעיקערונג דער פ־ן לראפט

אינ־ דער פ־ן פראײציר־־אפאציטעט דער
פץ פראדילציע די דוי‘ ײ״ו • J > ̂  u ו יאױל ע. ד־ט•זךי
זעז■ מצן מ־ז שבץ. ה פץ ען גא:צ א־ן ױאפעז

אײף קאנטומענטען די פין כ :אבפלע דער אז
לא־ צו כדי ׳־ת׳דיג דמש יגען שט־ זא■־ פהירוד״

ארבצטט־באש הײכע א א־י׳פהאלטצן z ען
<•י פראד־קצ דער א־ן r* טי״

זיד ־אט |9ל4 פ־ן דעשאן״ «רי די אטל
אד ,־דיפרעש א אין :אנדערגע׳יױקעלנז פא גיט

 אז געדר־נגען• ניט יגררי איז דערפון אבער
טיל די  גצװען איז רעגירונג דער פץ פאיי
האט ־אנד פון װירטשאפט די ריכטיגע. א

? יאי הײנםיגצז עםסלאזע
ם אין צ  פים־ באװיזעז נים יאר לצצםען י

 אר־ די פון גרײס דער מים נים — צוהאלםצז
 פארגרעםער־ דער מים נים בעםפ־קרעפםצן.

 אר־ די פון קאפ פער פראדוקםידויםעם מער
 צקאנאםישצר פת הויך פאקטישע די בעטער.

 נידע־ לאנד אין דא איצם איז אלםױויםעט
 גײםיג איז עס װאם הויך, דער פץ ריגער

 פון םופצ א אײף באשעפםיגונג פילער פאר
 אלגע־ די ד,. ד. דאלאר, ביליאן 20 ביז 15

צ  איז לאנד פץ פראדוקציע נאציאנאלע ר״נ
 ריזצן־סומע אזא אויף דיינטערשםעליג הײנם
 װען זײן. באדארפם װאלס צס וואס דעם. לגבי

 בא־ געגעבצן אלצמען װאלם ־וירםשאפם די
 ארנ־ ד>רף אנצײאגען דאפ כדי שעפסיגונ^

 30 אדער י5 אי־ף ארבצטען פראדוקציע זער
 איז עס װי מערער׳ יאר א דאלאר ביליאן
 1954 פון פראד־קציצ די אויך װארים איצט.

 דא־ די און הינםערשםעליס געװען שוין איז
 שםייגען דדזען װעם פראדוקציצ םאםאלצ זיגצ
 יאר, צען נאענספםע די אין פראצענם 50 ביז

 װאוקפ מיטז םיםהאלםען װעלען װעמ זי אײב
לא:ד. אין באפעלקערוגג דער פון

 פאר־ מען םיז דערגרייכען צו דאפ כדי
 איצט פאלם װאס שםייער־לאפמ. די קלענערען

 אוים־ געברײך: ערשםען פץ םחורות אײף
 פאר־ סאציאלער פון געזעצצז די ברײטערצן
 פון נציז ברײםצ א אנהי־בען זיכצרונג;

 בויצן בײם רעגירונגס־ארבעטען עפענטלעכע
פאר־ :שפיטאלען שול־געביידצס. יועגען.

 און הײזער־בוי פון סיסטעם די גרצסערען
 לאנד: גאנצען איבערן הײזער־רעפאראציע

 די פון דיעטצ די פארבצםזןרען אדן הויבצז
 שטיצצן י הכנסות; נידעדיגע מיט פאמיליעפ

 נייע פון אנטװיקלונג אין פארשונג־ארבצט
 שוץ• \די אױסברײטערען :רינעראל־לװאלען

 אםאם־יבאמבצם. פץ אטאקעס געגען פיפטצם
 מיטלצן אלצ פץ וױכטיגטםער דער אבער

 ארבצטער די פץ שכירות די הויבען — איז
ד גאנצען איבערן אנ  פרײ־ די רעדיצירען און י

 צו אנםשפרצכענדיג — סחורות א־יף זען
פראדוקטיװיטעט. דער פץ ײא־קס דעם

לאגע. אמת׳ע די איז דאס אט
צ־הע־ זיד קאנגרצס נײער דער װעט צי

 פאר־ אדן רעקאמצנדאציעס אזוינע צ־ רען
 און ארבצטשלאזיגקײט פיז לאנד דאס היטען

 די װעלען אדער י קריזיס עקאנאמישען
 אויטשםרע־ װידעד דעמאקראטען דרור׳דיגע

 און רעפדבליקאנער די צו הענם זייערע קען
 ניט דעם צו אץ אדמיניסםראציע דער צו

? דערלאזצז
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עלענם און ארעמקײט איז רײו דעודלונגען
 דערצײלומען. שער• ז. סון באשערס״,. >ױז .אזױ
soz .1954 ניוײארק, ,ציקא׳־, ביכער־פארלאג ז־ז.

דער־ פון גאלערײ צר׳ס
 אין דײד איז !יילונגעז

עלענם, אין אריםקײט,
פארװארלאזםקײם. אין

צצ־ זײנען םי&ען זיינע
 אומגליקלעכע בראכענצ,

ב מענשען. י , א ע ג י ר ע
 ארײםגצשפי־ ױרדים, אױםגעװארמלסע.

 איז װאס אדער געזעלשאפט, דער םיז גענע
 נא־ דער םון באליידיגםצ םרױעריגער. נאך
 אן פון צעקריפעלםע צעשעדיגםע, אדזגר םור

 גע־ וואם לײם אלםע אדער אוםגליק־צוםאל,
 זײנעז לעבעז• אין אנהאלט קײז נים פינען

אויםגעשפילט.
 אן אויך פאראן איז כלל צום נאםירלעד׳

אױסנאם.
 זיך רײסען חושך דעם דורך ווען אח
 אום עם איז ליכם, פון פאםען אהער אדורך
 די אנטאפעו מםש באגרייפען, בעסער ם׳זאל

 אדמגליק־ פון פינצערניש דיקע די חשכת,
װעגעםירען. לעכען
 װאס דערציילינגען. צוױי איגז ער גים אם

 שפולקע. אײז ארום פאדימ זייער װיקלעז
 *דער און ״קאנקורענטען״ זאגעל: צו אזוי

רל׳ ביםערער גו
ײצ אין  צו פיגורירען ׳דערציילונגען בי

 האבעז מיר אז אזדי קאליקעם. וויםטע צװײ
 זיך נעמט ליבע א פארלעך. צוױי אונז םאר

 איבערגעריסען װערם זי שםינען. װי במעם
 די געליבםער. דער פון טוים דעם דודך

 אפשר, זײנען, סיפורי־המצשײת צוױי דאזיגע
 דערציילעריש־ פץ פארמרעמען. שענסםע די

 גאנ־ דער אין שםאגדפונקם, קינםםלערישען
 א איז מזל׳ .ביטערער אויםשםעלונג. צער

 די הײם׳. חרוב׳ער דער ״םון שילדערונג
 אמעריקאנער אן שויז זיינעז ״קאנקורענםעז׳

פראדוקם.
 געדינט אן קינדוױיז .םון האם דבורה

 שםאט״ גרויםער א אין הײזער םרןיםדע אין
 פין אראפגעפאלצן איינמאל איז זי ).42 (ז.
 װא־ עמערם שװערע םראגענדיג שםיגען די

 זי געליימםע. א געבליבען איז זי איז םער־
ען אין בעט. פון אראפ גים קעז ביג עי  הויז ז
 משפחה. צװײםע א וואיינם אלקער אן איז

 אי־ יאר גאנצען א ארום גײס סאםע דער
 מיםן זון ױגגעז א האם צר הײזער. די בער

 װעז און בלינדער א איז ער גיפפעל. נאמעז
 צס ער דארף הויז. פון אוועק גייען אלע

 װערם רואס דבירה׳ן. אויף געבען אכםונג
 װא־ דערלאנגעז איר דבורה׳לצ• א אים בײ

ד סער  איר דערנאד ארן אתםצואהואשען. זי
 פאי צ• ט—גו מוטצר איל װאס אנבייסען.

ם זי איידער איר  עפעס ײארל א־ן אדרעק ג״
 זיך :עכט דא היונ־ אויף פארדעען צר

).45 (ז. ליבע. צארטע <“שטי א שפילעז
 וױיכע אין געמאלעז זייגען שםעלען די

 ניגון, דער אבער םענער. האדץ־רירענדיגע
 אפגעהאקם. פרי צו װערם באדייערען, צום

 • בחור׳ל, בלינדער דער און שםארבם דבדרה
גײס צזיוױיסאגםער, א צעבראכענער, א

גאדדין אבא פח

 בעט־ װעלט דער איבער םאטען מיטן אװעק
לעז•

װאריאציע, א מיט מאםױו, אײגענער דער
 צװײ ״קאנקורענטען״. אין דורכגעפירם איז

 גײסטיג בײדע בעקי׳ און םאול קאליקעם׳
 פאר־ קערפערלעך אויך און הינםערשטעליג

 װײבער די פאר אויס זיך םויג סאול מומ׳ם.
 שליחות׳ן אויף םענעמענם־הויז, גרויםען םון
 גרא־ דער פון אײנקויפעכצען ברענגען צו

 ווערט בעקי (שפית־קרעמעל). םםאר סערי
 די אײף געבעז צו אכטונג אויף אױםגעניצט

 (קערע־ װיגעלעך־וועגעלעד די אין קינדער
 אט צו אויך זיך נעמט םאול װען דזשעס).

 פארביםערטע א פאר קומט ארבעם דער
 צײם. קורצע א אן האלט װאס קאנקורענץ׳

 און זיך איבערבעטען אן צו קומם אינגיכען
 זיך אנםוױקעלט דערנאך מיםארבעםען. א
 פארהעלטע־ זײערע אין צערמלעכקײט א

פארשפילען. זיך נעמם ליבע א נישען.
 און הארציג־שטיל זײנעז פלעצער די אט

 דער איז באדויערען, צום געמאלען. שײן
 שיקמ ער און מקצר. צופיל דא דערציילער

 עולם־ אויפן בעקי פארקריפלםע די אפ
 חצי געפינט -געליבטער״ איר און האמת.

 אויף אכםונג גיט ער װאס דעם. אין םרײםם
 פיל אים מיט זיך האט בעקי װאם קינד א

אפגעגעבען.
 לויפען װאם דערצײלינגען, צװײ נאך

זאמלוגג. דער• אט אין זיך גצפינען פאראלעל,
אויםגעשפראכע־ או מיט מעשה א איז עם

 ווען עלטער. דער אויף װאס ראדיקאל נעם
 *אן ער בלײבט ארבעטעז. נים מער לען ער

 די אהינצדםאן רואו ניטא ארבעם״. שםאך א
צײמ. פרײע

 זיץ פון פענםםער די ,׳קעגענאיבער
 זעם ער שולכצל. א זיר גצפינם ודאדינונג

 און טלית־ מיט גײצן אידצן צלטצרצ ײי
 מיטן דאװנצן שולכצל אין תפילין־זעקלצך

 שוין האט צר מקנא... זײ איז צר און מנין.
 גײן אנהויבצן װעגצן גצטראכם מאי פאר א

 צר אז װיסצן, צר ײצם סיף׳ א שולכצל. אין
 אן צפצם איז אינםצרצס׳ אן צפצם אין ־אם

 כאםש פארנומצן זיץ צי וואס מים אנהאלמ...
 צװי־ און אינדצרפרי טאג. אין שצה אײניגצ

 צס קאן צר אבצר םצריב... און םנחה שען
 געװען צר איז לצבעז גאנצע דאס םאן... נים
 גימ אן הײב אין פליצים נצם אנארכיסם. אן

).210 (ז. שול...׳׳ אין
 ניט צפ צר קצן נאר ניט אז שײנם, :ייר

 ניש י גצדאנק אזא אפילו קצן ער נאר טאז■
צ־-אזצן.

 דצרציילצר דצר אז איז. אמת ד<ר אץ
 אנגצנצמצ אץ לײכםצ א אים פאר גצפינם

 אין שפייזצן — איז דאס און באשצפטיגונג.
 ארימצ אונזצרצ ווצװצרקעס׳ די פארק

נסשות. שםומצ די קרובים.
 נלים נצםט מאן אלםער אנדצר אז װען

ה׳ן, איכ סענ ר אויף אז איז׳ איז צלםצר דן

 דינצן נצמצן ארן באטראכטצן צו זיך צײט
 צגט־ איז אים׳ םון אוים זיך צר לאכט גאט,

 יצנצר פאר ״זאלצז :סארקאסםיש אים פצרט
 גצ־ איז עס ײצמצן די׳ האבצן מורא װצלט

).213 (ז. װעלם״ דצר אזיף גים גאנגצן
גצלונגצ־ זייצר א טראגט דצרצײלונג די

 איז זקן דצר װצן יתומים״. ״די נאמען נצם
 גצבליבצן אים נאך זײנצן געשטארבצן

װצװצרקצם. — קדישים יתומים.
 די גצײצן זײנען ײצװריקלצך צוױי ״די

 הצרי אלםצר דצר װאם יתומים. אײנציגצ
).214 (ז. איבצרגצלאזצד האט קלײן

 דייבשע מיט סוזשצם׳ אײגענער יצר
 נאכפאלגענ־ דצם אין גצנוצט װערט שינויים,

 זיץ און שווער ״ז־צר סיפור־המעשה דיגצז
 פינף־און־אכצי־ א איז שויצר דצר איידצם״.•

 לצבען. מיט פול נאך איז צר אבצר גצר.
 מיט זיך אינטצרצםירם שול־איד׳ א איז צר

צ און אינכםיטוציצם רצליגיצזצ  נויםצן זייצי
 א איז אייז־צם דצר אנגעלצגצנהײטצן. אץ

 שלאבצר־ איז צר איז זצקס־און־זעכציגצר
 צו װאם מיט ניט גצפינט אפגצלצבם׳ דיג,

 זאך קיץ צר טום צײט. פרייצ זיק פארנצמצן
מלאך־המות. אױפן ווארם נאר ניט׳

 האט זצקם־אוז־זצכציג־יאריגער... -דצר
 פאר־ מיט נאכגצקוקט זײנצם שויצר דצם

 אים צר דיאם הארצצן אין אויגצן. בענקטצ
:גצטאן טראכט א האט צר און געײצז מקנא

 גײן אנגעהויבצן טאקע איך װאלט -אפשר
ר אין צ ).221 (ז. ?״ שול צדק אהבת י

 האט פלצצצר פאר די אין אז דוכט, מיר
 די איבצרבויג־געםאן אן דצרציילצר יצר

 פאר־ גצלאזצן זיד און רצאליזם, פון ליניצ
 זיין דערלויבם האם םצנז־צנץ; א פון פירצן

ױ רוף צום צוהצרען צופיל זיך ״הצלד״ צ  י
ריק׳־.״

 װערק שער׳ס איז אלגצמיץ אין אבצר
 װירקלצכ־ דצר בײ זיך האלט רצאליסםיש,

 ער װעלכע סביבה. דצר צו נאצנם איז קײם,
 זי װי פינקםלצך. פארשרײבען צו זיך מים
באמת. איז

 גצ־ נים איז פשםווז, פארמאגט בוך דאס
 אנגעםטרו־ אנגצצויגצן. ציפיל און קינצעלט

 מים פי־צטצנזיצס. פאלשצ מים נעח־צט
צן וראס קינםםלצרײצן׳  זינד גרצסמצ די דינ

קונסט. גצגעז
ר צר, ײצן צ  םיפער גיין וואלט מחבר- י

 סײ אװ םםיל פון סײ ארײן- פשטות אין
 אן באקומצו געקצנט זיר וואלם גצפיל, פון

 איז- דאס װי אזוי נוםח. איגטצרעסאנטצר
 דצר גלײכגעוױכם. געװיסען א אן צס האלם
ט איז לשרן  דעקארא־ נים קאמפליצירם, ני
 מוסקולאר־ אינגאנצצן נים אײך אבער מיװ,

קרצפםיג.
אינםצרצס. םים זיך לייצנם װערק דאס

 םערװירמ. לײכט גצלאכט׳ לײכם איז צס
 פאר־ צו לייכם ארן אראפצושלינגצז לײכם
דייען.

 ניט דא »צז קצז לייצנצר־מאגצו דצם
 פאר־ דצר קצן דצם פאר מאכצן. האליצ
קאװירעז• פאםצר

I

:־ 1955 פעבדו^־,

שילדערונג) (אאױםגעד״נםער דער
הענאן ה. פץ
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פאװאליגקצ■ שויז גײט הכין
 קאפ דצר אײנגצבױגצז•

 מים פנים דאס װײס.
 אויגצן די קנײטשצן,

 טריבצן א מיט מאטצ׳
י קוק.  זיך האט צלטצר י
 אמצרוקט אים אײף

 רי־ האט ער זינט איבצרהױפט פלוצרונג,
טאיצרט.
 האט צר טײמצר״. ״אלד אן איז נחמן

 פצרציג אלן פיר קלאוקס בײ אפגצארבצט
 אידישצ די אין ײניאן די שאפ, דצר יאר.

 שו־ זײנצ גצװצן זײנצן באװצגונג ארבעטצר
 און רצדנצר׳ לצקטשורצר, אמאליגצ די לען.

ײנצ׳ פון ארטיקלען םך א  זײגצז שרײבער ״ז
 פונקם זכרון. אין פריש פארבליבצן אים בײ
 צר װאם ״לאקאוטס״, און סטרײקם די װי

 זיך דצרוואו־צמט צר װצז דורבגעמאכט. האט
 אמאליגצ די װעגצן דערצײלצן אז הויבט און

 מיט פאיםס אפאזיציצס. מיטינגצן, םצקשאן
 זײן ווערט פירצר. אמאליגצ פון גצגנצר די

 צלפרידצנצר פון שײן א מיט באגאםצן פנים
 די אײף אים בײ איז אלץ בזןגײםםערונג.

 זײ־ פארשרײב אץ נצם כאםש פינגצר, שפיץ
 היסטאריצ די זײן װצמ צם און װצרסצר׳ נצ

צײםצן. גוטצ אלםע די פון
 גציוען יארצן ױנגע זײנצ אין איז נחמן

 אין מצן דערקצנט איצם נאך מאן. שײנצר א
 גצ־ איז צר ױגענט. זײן פון סימנים די אים
 גלײך האר. שװארצצ קאפ א מיט הויך. װען

 פאר אקס. אן װי שטארק און סםרונצ א װי
אפגצשראקצן. נישט זיך צר האט זאך קיין

 א געיועז שוין צר איז יאר צװאנציג צו
 מאכען גצקצנט שוין טשעלאדניק. פאלנצ

 גרוי־ א אין גצארבצט שוין ״שםיק״־ארבצם.
 אײן אײף זיצצן לאנג אבצר שטאט. סצר

 א גצייצן איז גצקצנט. נישט ער האם ארט,
 :פארצן אײן אין געהאלטצן וואנדראװניי+

 א בײ געשטצלט זיך שםאמ. א אין געקומצן
 ארן צײט שטיקצל א אפגצארבצט מײסםער׳

 שטאט. אנז־צר אן אין אויצקגצפארצן פלוצים
 איבצראל זאלצן, טאנץ אין םכאדקצס, אױף

 צר ביז שמצלקצ... גאנצצר א גצווען איז
אמצריקצ. קיין אורצקגצלאזצו זיד האם

 גראד אים האם לאנד אין אנקומצנדיג
 דאס כאטש צוגצשפילט. ביםצלצ א מזל דאס
 אים האם .1907 קריזיס־יאר אין געויצז איז

 א־יף םרצטען זײן פץ דואך צרשטצ די גלייך
 א פרײנט א זײנער ערד. אמצריקאנצר דער

 זיך צו ארבצטצן ארויפגצנרמצן ייאגדסמאן
 פאר־ צײט יצנצר אין איז וואס שאפ, אין

 בצס־ די צרוישן אײנער אלם געווען רצכענם
שםאט. אין שצפצר טצ

 םיס־ דצר נחמג׳צז איז צײט צרשםצ די
 גצ־ נישט שנײז־צרײ קאלאמבום׳צס פון טצם

 פון און פארמאן פונם פירונגצו די פצלצן.
 צר■ װי געװצו נישט זײנצן בצלי־מראכית די

 איייטצר דצר אין פארגצשטצלט צס זיד האט
הײם.

 נישם דאם ארבצם, דצר בײ יאגעניש דאס *
 וועלצן דאס ציױיטצן. דעם אײנצר פארגינצן

 דינצר־םאים באנדלצך, אלצ אײגשלינגצן
 עםען ביסעל דאם איילצניש אין אפכאפצז

היים, דצר פון מיםגצבראכם מ׳האט װאס

 שאפ׳ אין פצדלצר דצם בײ גצקויפט אדצר
 בא־ אזא מאשינצן. די בײ װידצר שוין און

 שטארק נחמנ׳צן האט זיך פירען א־ן נעדצן
 די נערװצז. גצמאכם אים אדן צצםוניעלט

 זייצר אים פאר איז װאכצן צטלצכצ צרשטצ
 ארט דצם צו צוגצװאוינצן זיך גצװצן שװצר

 ארומגעגאנגען צר איז אנג1י ױאכעז לצבצן.
 פארבלײבצן גאר צר 1זאי צי געקלצרט. און

 בצ־ גישט עם װאלט צי שאפ. א אין ארבעטען
 געיואק־ הויך ױנגצר׳ א צר, װצן געייצז׳ =צר

י ארבצט אנדצר אן זוכצן ‘זאי בחור, סצנצר
 נחמן און סלצק גצװארצן איז עם װצן

 גע־ צר האט דזשאב, דעם פארלארצן האט
 קיץ בײ אבצר מלאכות, אלצרלײ בײ ארבצט
 זיך גצקצנט ניט צר האט זײ פון אײנצר

 איבצרגצבצטצן זיך האם צר ביז האלטצן. לאנג
 פאר־ דערביי אזוי שוין און קלאוקם- מים

יארען• זײנצ אלצ בליבצן
בײנאכט. מרצאי־ש^ת א אין אײנמאל

 איםט־סאיד די פון אײנער אויף נחמן ד.אט
 אײ־ וואו מצנשצן, רציצל א יצרזצן גאםצן

 אץ קצסםצל א אײף גצשטאנען איז נצר
 קלאוק־ די פון לצבצן דצם װעגען גצרצדט
 אין לאגצ שלצכטצר זייצר װעגצן מאכער■

 זיך קצנצן אליץ זײ אזוי װי און שצפער. די
 דארפט »איר לצבצן. זײער פארבצסערצן

 אין ארגאניזירם ײיז צ־זאמצז■ האלםצז זיך
גצזאגט. זײ צר האט יוגיאך, א

 פארטיג איז רצדנצר דצר װי דצם נאך
 אנגצהױבען האט צולם דצר א־ן גצױאי־צן.

 צום צוגצגאנגצן נחמן איז פאנאנדצרגײן, זיך
 פראגצן. צטלצכצ גצפרצגט אים און רצדגצר

 איו גצלאםצז פראגצן די אים האט יצנער
 זיך׳ גצזצגענצן בײם פארצנטפצרט. קלוג
 קו־ צו נחמנ׳צן גצראטצן רצדנצר דצר האט
 וואד בראדװיי, איסם אויף האל דצם אין מצן

 פארזאמ־ זייערע האלטען טאציאליפטצן די
 גצוואויר־ מצר לצנצז װצם צר װאו לרנגען,
 טאקצ איז :חמן ױניאן. דצר ויצגעז ־יצרצז

 פאר־ צר איז צײט יצנצר זײט און גצקומצן,
 און סאציאליםט איבצרגצבצנצר אן בליבצז

 איז יוניאן די ױניאניםט. טרײד גצטרײצר א
אמוגה. זיץ לצבצן. זימ גצװארצז

 אקםױוי• און איבצרצײגונגען זײנצ פאר
 סך א זיד נחםן האט ייניאן דצר אין טצם

 יו־ די װאם םטרײק, יצלצן אין אנגצליטצן.
 צװישען גצװען נחמן איז גצרופצן, האט ניאן

 איז ארבעט זײן סטרייקצרם. אקםױוםטע די
ר אין געױצז צ  מען וואו קאמיטצ. פיקצט י

 זיך גצגאנגצן, צר איז גצשיקם אים האם
 שטארקע... די פאר אפגעשראקען גישט

 ארינםצרנצמעז בײם אםאל איז צר כאטש
 צר אז גצווארצן- צצ־פלאגצז אזוי םלצבס

 אין ליגצן װאכצן פאר א געמ־זט האם
האספיטאל.

הײם... נחמנ׳ם גצװען מײש איז יוניאן די
םינג איץ קיץ פארפצלט נים האם צר  פון מי
 האם מיםינגצז סעקשאז די בײ לאקאל. זייז
 דיסקוםירם גרעגדצ. גאנצצ די גצםירם צד

 פץ גערצדם קלאוקמאכער. בריז־צר די מים
 איז לצבצן גאנצע דאס פלאטפארמצ• דצר
 :ױניאן די און שאפ דער :געווצן אים בײ

ארויפ־ אויך זיך האם נחמן שאפ. את ױניאן

ו3 דיט <----------------------
 עק־ און םשצרמאן א װערצן צו גצארבצם
מצמבצר. באארד זצקוםיװ

 שווער האם גחמן געלאפצן. זײנצן יארצן
אן די אחוץ גצארבצט.  שאפ, דצר און ױני

 געווען פרוי׳ זיץ און קינדצר, זיינצ זײנצן
 קיגדצר די 'צוליב מײצרםטצ. דאס אים בײ

 קלצנםטע די םון אפגצזאגם זיך צר האט
 א אין לאסנ יארען געוואוינם פארגצגיגצנם.

 האם סעזאן אין וואנצ. א אן פלצט׳ קאלטצן
 אבי אורצרםאים, אן דורכגעלאזצז נישם צר
 צו קינדער, די פאר מצר וואס האבען צו

 זאלען זיי אז דצרציאונג, א זײ גצבצן קצנצן
גלײך... לייםען מיט אויסװאקםצן

 שוין קינדצר די צלטצר, דצר אויף איצמ
 אן אין וואוינט קינד יצלצם אויסגצגעבען.

 גצ־ טאטע־מאמע. פון װײט — שטאט אנדצר
 מען וואדט ווייב. דצר מיט אלית בליבצז

 דצדהאלםען צו פאסם׳ דער אויף םאג יצז־צן
קינד... א פון ײצרםער צטלצכצ

 דורכגעלעבם — גחמן, צא־אכם — יא,
 מען ווען איצט׳ און ווארעמם, און קאלטם

 נישםא איז פריידען, אין דצרצײלצן דאם קצז
 אלע בײ װי אנז־צרש אים בײ איז מזל. קײן

ר פון ריטאיערען וואס ^נז־צרצ׳ צ  ארבעם. י
ם געזצגענען קצנצן צו זיד גצהאפם  זײנע פי

 האדציגצן א יצז־צז װינשעז שאפ־ברידער,
 די פון װינשעוואניעם די הצו־צן :גצזונט זײ

 לא־ אויך שאפ, פונם שװעסםער און ברידצר
 צוזאמען דורכגיץ פרײד... פון טרצר א זצן

 םון מאמענטצז פריינט און פרוי זײן מיט
 פאר־ זאלען װעלכצ איבצרלצבונג, טיפצר

 וױיםערע די פאר אנדצנק אן װי בלײבצן
לצבצנם־יארצז•

 געווען באשצרם נישט אים איז צס אבער
פארגצניגצן. דאם

 גצצעגערם, נחמן האם צײם לאנגצ א
 כאםש ארבצם- די אויפגצבצן געװאלט נישט
 םאן גצקצנם צם צי־ וואלט צלםצר זיץ לױם
 שאפ, א גצהאם צוריק. יאר פאר א מיט

 גע־ צר איז האנט, אלטצ אן דארטצן געװען
 םאקע זיד פלצגט פארמאן דצר זצםצן.~

 אין גימ שײן מצג צר אז צצשרײען, אמאל
 צו גצגעבלז אפט אים אריק׳ מושב־זקנים א

 זיך האט עם אבצר ארבצט; די פיקסצן
״אויסגצפרצםם״...

געארבצט. און שאפ אין גצזצסצן צר איז
 כוחות די ביז געזצםצן אזוי נאך װאלט און

 דעם אין אפגעארבעם אנגעהאלםען. וואלםען
קלײניגקייםי א צפצם יאר׳ אכצען שאפ

 דעם אויף גים און באס דצר אבצר נצמם
 איז מלאכות בעלי די פ,ץ יצדער און שאפ־
 איינצר און דזשאב• אנדצר אן זוכצן אװצק
אנדערען... פונם נישם װײסם

 ער םםרים. אין געבליבען איז נחמן
 א פארקצם קלאוק אין ארום זיך בלאנקצט

 זיצם װאם ארבעםצר, אן פארלוירענצר...
עז אזייפיל אי  אין ער איז שאפ. אייז איז י

 אן נישם הויבם ער פרעםדער, א *וי מארקצם
זיך״.״ עפענמ םיר א .וואו װיסען צו

 און שנעל אזוי אז דערזצן, האט צר הכלל■
 קרי־ נישם דזשאב קיין ער װעט גרינג אזײ

רצםייערם. האם נחמן און הריגצז׳
 איז — נישם םזל קײן האם איינער אז
• חי־וקים שרײ כאםש

ע אלצ ע  אין געלעבם ער האם יארען ד
 גע־ נישם סוף צום אין שאפ׳ פארן און שאפ
 «גוד- א זאגעז צו אםילו •יועמעז צי האם

 םים געזעגענעז געקענם נישם זיר באי״.
עע קלאוק־פאכער. די מים שאפ־גרידער. זי
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פרע־ דער םיני, זשארדזש
אםע־ דער םון ןידענם
 אוו םעדעריישאן ריקעז

פא־ דעם האם לייכאר.
קאנ־ א בײ חודש׳ ריגען

ױ־ דער םון פערענץ
לע־ נאציאנאלעז ניאנס

פרא־ א אנגעצײכענם קאונםיל, גיםלאםײחנז
 ארבעםער די װאס געזעצגעבונג. r« גראם

 קאגגרעס. סםעז84 םון דערװארם באװעגוגג
 ױניאן־ הונדערם איבער אדדעםירם האס עד

מ דורך פארשםײער ל ע  ל. אװ ם. א די װ
קאנגרעסלײם םים פארביגדוגג א אז דיאלם

 צוזאמענגע־ זיד זיינען זיי םעגאםארעז. *ון
 םםעז84 םון דערעםענונג דער נאך קוםען.

 םון דיכל םך א אונםערצוציען כדי קאנגרעם
 און וואלען לעצםע די אין דערגרײט־נגען די

 אויפ־ לעגיםלאםיװע נאענםע די נאשםיםען
ארבעםער־םעדעראציע• דער םון גאבען

 זיך האט פרעזידענם ל. אוו פ. א. דעו־
 איבערגעםרי־ קייז שאםעו צו נים באםים

 מעג־ די בגוגע שםימוגג אפםיםיסםישע בענע
 װײם־גרײכענדע דורכםירען םץ לעכקײםעז

 יאר. הײנםיגעז רעםארםען פראגרעסױוע .
ר םי  אי־ שום קייז מאכעז נים זיד דארםעז .

 סםען84 פונם צוזאפענשםעל איבערן לוזיעפ
 געזאגט. מיני פרעזידענם האם קאנגרעס״,

די  מיר אבער שםימען. די האם אפאזיציע .
 װידער־ עקשנות׳דיגען דעם םראץ װעלען
 אונזער אנהאלםעז אםאזיציע דער םון שםאנד

 מיר און געזעצעס פראגרעםיװע (םאר קאםף
 דער־ געװיכע מים ארויםקומען םארם װעלעז

גרייכונגען׳׳.
 דער אז זיכער. כמעם איז עם אבער

 קײן דורכפירען נים װעם קאנגרזיס םםער84
 םעםט־הארטייי אינם םארבעםערונגען שום

 אריגי־ די םון ארבעסער. די לםיבת געזעץ
 אדמיניםטרא־ די וואם אמענדמענםם. נעלע

 האט יאר פאריגען םארגעשלאגען האם ציע
 םראגראם־ זײן אין אייזענהאוער, פרעזידענם

 פין דערעפענונגם־םעסיע דער בײ רעדע
 אומבאדײ־ צוױי בלויז דערמאנש קאנגרעם.

 געטאן עס האט ער אײםבעסערעגען. םענדע
זײן. צו ײצא כדי בלויז

א. די פעדעראציעס ײניאן טרײד די
 דעריבער םאכען םי־אי־א• דער און ל. ארו ם.

 לעגיסלא־ דיער קאנצענםרירען צו םלענער
 צײ נאענםער דעי־ אין םעםיגקײם םייוע
 ײירקען d = עיקר־געביםעז דרײ אויף קינפם

 מאכען צו בטל םםיים־לעגיםלאםורעז אויף
 (רעכט ״רײם־םו־װארק" אזוי־גערוםענע די

 צילען פאקםיש וואם געזעצעז• ארבעם) אײף
 די פון פונקציעם די באגרענעצען צו זײ

 שטא• אנדערע אז געבען אכםונג אמ ײגיאנם■
 באגרענע־ ענלעכע אננעמען גים זאלען םעז

 העכערונג א אײםװירקעז )2 :צוגג־געזעצעז
 פין מינימום־שכירות געזעצלעכע די אײף

 א הענט 25 מים דאלאר i אויף סענם ר <
 רעארגאניזאציע א דערגרײכען ס און שעדי
באארד״. רעליישאנם לייבאר .נעשאנעל אינם

ם כ חי מ װײס ש. םח אי

ם עס ה*לם װי גע• אנםי״ײניאן די פי
? שסיזםען כאזתדערע די אץ זעצען

 םםיים־לעגים־ 44 װעלעז יאר היינםיגעז
 זייערע אפהאלםען (פארלאםענםעז) לאםורען

 שםאם־ םייםםע די םעסיעם. רעגולערע
 אויך אנדערע צװישען װעלעז פארלאםענםען

 אר־ די רעגולירען פװ םראגע די אויפגעםען
 דעם אין באציאונגען בעםער־אונםערנעמער

 באזונדערע די פון לעבען אינדוםםריעלעז
 וואס שםאםען. 17 די םון דדײ אין שםאםען.

 איז עס װעלכע לוים געזעצען, שוין האבעז
 אדער .ױניאן־שאפ״ מאכען צו פארבאםען

 אין — אגרימענטם•) *ױניאױםעינםעגענם״
 — אלאבאמא אין און ארקענםא אייאווא.

 דא־ די מאכען צו בםל שאנםען םאראן זײגען
 אנדערע אכם אין אבער געזעצען. זיגע

 מי־ קענםאקי. מערילענד. אין — שםאםען
 קאלאראדא. קאליפארניע. אקלאהאמא, זורי-

 אר־ די װעלעז — קענזעם און װיסקאנםיז
 די און קאמוירס״ אװ .טשעמבער םיגע

אן נײ־געשאםענע  ארגאניזאציעס אגםײױני
 פאר־ אונטער דורכציפירען. באמיען זיך

 באגרע־ נייע נעםען׳ פארשםעלםע סײדענע
ױניאנס. געגען נעצונגען

 קאמף דער װערט דרום־שםאםען די אין
שאפ״־אגרימענםם געגען ײגיאך  אנגעפירט .
 דעם אויפצוהאלםען ציל דירעקטען מיטן

 צו־ כדי ארבעםס־מארק. ביליגען ארםיגען
 אמטערנעמונגען אינדוסםריעלע נײע צוציען

 ױניאניזירםע און אנםװיקעלםע דער די פון
 אין אז פאקם. א איז עס שטאםען. און שםעם

 אנגענומען האבען וואס שםאםען. מײםםע
 ארבעט״• אויף -רעכם אזײ־גערופענע די

 שטינ־ דורכשנייםלעכער דער איז געזעצעז■
 מאנויפעקטור־אינדוס־ די אין דעדלוין

 איז למשל. אזוי. :ידעריגסטען. צום טריעם
 פא־ איז דודכשנים־לוין דער מיסיםיפי אין

 :שעה א כענם 14 מים דאלאר איץ בריקען
 וי מיט דאלאר איץ עם איז ארקאנסא אין

 דאלאר איץ — םלארידע אין שעה; א סענם
 סאוט א*ן נארד אין און שעה א םענט n מיט

 סענט 4ס מיט דאלאר איץ — קאראלײנע
שעה. א

 פענ־ אין יארק נױ מיט עש פארגלײכט
*ארבעטס־ דורכשנים די װאו כילוױעיע.

C נײע ז״נען אגרירענט .ײנ־אן־שאפ• לױטן 
 דער אין רvTר'טגל װערען צו רחו־ב ארבעטער

 פעײאדע געװ־סע א ז״נען זײ ױ־ נאבדעם ײנ־אן
 דעסס־ פעדעראלער דער שאפ. אעס באשעפטמט

 לײטן אגרירןנטס. אזעלכע דערלײבט געזעץ דארטל'
 ארבעטןר ױיע זײנען .ײנ־אךרעינטענענס־־אגרירענם

 ױניאן. דער אץ מיטגד־דער װערען צו רחױב ױט
 אדןר שאפ אינם ײניאן־טיטגליחיר פריערדײע אבזי

 נייסגלײ זײער אנצוהאלםען רחײב זײנען פאבריק
 בא־ זײנען ארבעטער ד־ליאן 12 איבער דערשאפס.

j:־ די אט אונטער שעפטיגט r .אנרירענט־פזןרדען

 זיינען פאבריקען אח שעפער אין שכירות
 נױ־ מיט שעה, א םענם 79 מים דאלאר אײן

 אײן איז שםונדעז־לוין דער װאו דזשוירזי,
 מא־ מיט און שעה א סענם 82 מים דאלאר

 איז דורכשנים־לוין דער װאו םאםשוזעםס.
 איר און שעה׳ א סענם 65 מיט דאלאר אײן

 אויף *רןיכם די אז כאגרייפען, לײכם קענם
 -רעכט פאקסיש זײנעז ארבעם״געזעצען

 קען אגב׳ עקםפלואםאציע׳׳־געזעצעז. אויף
 אזוי פארװאם פארשםײן לײכםער אויך טען
 זײעדע ליקװידירען מאנופעקםשורערס פיל

 מזרח־שםאםען דערמאנםע די אין פאכריקען
סםייםס. סאוםערן די אין אנםלויפען און

 ביליגען דעם באשיצען צו חוץ א אבער
 12( דרום־שםאםעז די אין ארבעםם־מארק

 װארק״־ םו .רײס מיט שםאםען n די פון
 פון טייל דרומ׳דיגען אין זײנען געזעצען

 אנטי־ די פון ספאנסארם די האבען לאנד)
 אונםערצוגרא־ צװעק דעם געזעצען ױניאן

 אגרי־ נאציאנאלע פון פונדאמענט דעם בען
 זעל־ דער אין גילםיג זײנען װעלכע מענםם.
 לאנד. גאנצען איבערן איגדוסםז־יע ביגער

 אינ־ אזעלכע דורך זיך באמיט ױניאז די
 אײנהײט־ שאםען צו דיסםריע־אגרימענטס

 פאר ארבעםס־באדינגונגען און שכירות לעכע
 זײ־ ױי צי אונטערשײד אן מיטגלידער אלע
 אדער פענסילװײגיע אין באשעפטיגם נען
קאראלײנע. אין

 נאציאנא^ע די זײנען בײשפ־ל גוםער א
 אײזענבאךאינדוסםריע. דער אין אגרימענטס

 לויטן גילטיג איז ״ױניאן־שאפ״ דער וואו
 בא־ די אבער אייזענבאן־געזעץ. פעדעראלען

 טעדי־ זײער אין װילעז שםאםעז זונדערע
 אגרימענט־פונקט דאזיגען דעם אט מאריע
פםל׳ן.

 טראנספארט־ i סי>צ האבען אנוםעייטען
 דער־ שיקאגא אין (טימסטערס) ארבעםער

 פוד ״קרעפט דער געגען סטרײק א קלערם
 גענומען גלײך האט פירמע די קאמפאני׳׳.

 שי־ פון פראדוקציע די אריבערגעפירט און
 דיקעיטער. קײן פייענטט אידע אין קאגא

 זי װאו טעקסעס. גארייאנד. אין דזשארדזשע
 ״אפען־שאפ״- ארטיגע די דררך באשיצט איז

געזעצעז•
 ױך רײםען געזעצען װארק״ טר .רײט די

 אינ־ םון געביט אין דירעקט ארײן ארום אזוי
 אינערהאיב נאר נים באציאונגען דיםםריעלע

 לאקאלע די פין גרענעצען געאגראפישע די
 לאנד. גאנצעז איבערן בילל ;אר שטאסען.

 פון דעריבער. װערט עקזיםטענץ ױיער
 אר־ אי־גאניזירטער דער פון שטאנדפוגקט

 שטאנד־ פמ אפילר און באװעגונג בעםער
 פאראינ־ דירעקט ניט ליבעראלע. םון פונקט

 די געפערלעך. זײער קרייזען, םערעסירםע
 פאר־ א איז געזעצען די אט פאר באװעגונג
 ״אפעךשאפ״־בא־וע־ אן פין פארם שםעלטע

לאנד. גאנצען איבערן גינג
 געקענט װאלט קאנגרעס םםער84 דער

 םטײט אלע די אט טזיט־קלאפ א דערלאנגען
םעפט־ פ־ינם אר־יש װארפט ער װען געזעצען.

1

---------------> 1955 פעברוא.־
 די װעלכען לױט פונקט דעם געזעץ הארםלי

אן־סעקיוריטי״  די אין פארשריפםען .יוני
 איבער פארצוג דעם האבען געזעצען סםיים

 שוין װי אבער. געזעץ. םעדעדאלען דעם
 מי:־ דער פאראן נים איז געזאגם, אײבען

 אויםבעסערוגג אזא אז אויסזיכם, דעםםער
 דע־ מוז קאמף דער װערען. אנגענורען זאל

 שםא־ באזוגדערע אין װערען געפירם ריבער
םעז•

 די אויף העכערונג א םאדןןרען יתיאנם
מיגימום־שכירות '

 .העכערונג א אויםצואװירקען שאנכען די
 בײ מינימום־שכירות געזעצלעכע די אויף
 א זײנען קאנגרעס־סעםיע איצמיגער דער

 אמענדירען צו שאנסען די װי בעסןיר ביםעל
 אדמיניסטרא־ די געזעץ. טעפם־הארמלי דעם
 אר־ דורכן האט וואשינגטאן אין ציע

 קאנקרעםען א געמאכט בעםם־מיגיםםער
 מיגימום־ די העכערען צו פארשלאג

 שעה. א סע:ם 90 אויף 75 פץ שכירות
 בײטרא־ סך קיין ןיט װעם הוםםה אזא אב^ר

 נידעריג־ די פון הכנםווז די העכערען צו גען
 אינדוס־ געװיסע אין ארבעםער באצאלםע

 פארבעסע־ ממשות׳דיג ניט וועט און טריעם
 בא־ ארבעםער דער פדן קויף־קראפט די רען

 הויפט־ דער זײן דארף דאס וואם פעלקערוגג,
 גע־ מינימים־שכירות שעדעראלען פינם ציל

זעץ•
 מיליאן 24 די פון אןי1טיי 23 סון נאעגט
 ניי־ דער הל אין עס װעלכע אויף ארבעטער

 סך א איצם פארדינען געזעץ. נימום־שכירות
 אר־ מײסםע די שעה. א סענט 90 װי מער

 90 מאל צװיי װי מער פארדינען בעטער
 אין דורכשניט־שכירות די און שעה א סענם

 פא־ זײנען ;מאטפעקטיר־אינדוסטריעס די
 גע־ ציפערען. אפיציעלע לויט יאר. ריגען

 אר־ם שעה. א סענט 77 מיט דאיאר אײן ױען
 זײגען ארבעמער מיליאן האלב׳ א און 26

 טי־ דעם א־נטערגעװארפען נים אינגאנצען
 זײנען זײ צװישען געזעץ. נימום־שכירות

 באשעפ־ זײגען װאס ארבעטער די פאראן
 באדי־ די אין האנדעל, ריםעיל אין טיגט

 איגדוסטריעם אין אין נונגס־אינדוסםריעם
 קלאסיפיקאציע דער אין ארײן נים גײען װאס
 ארום און ארום אינטערסטייט־האנדעל. פון

 אריב ארבעטער, מיליאן א איבער וועלען
 בײדע א־ן דורכגיין בשלום װעט געזעץ דער

 מי־ די קריגען קאנגרעס. פון אפטײלרוגען
 סענט 15 מאקסימ־ם פץ הוספה זעראבלע

שעה. א
זעז׳ צ־ טשיקאװע איז פונדעסםוועגען

 א־יפגע־ זיך האט עס ליארעם א פאר װאם
 געגען אונמערנעמער־קרײזען די אין הויבען

 די א־ן העכעררנג. געפלאנטער דער אם
 ארטיגע די פראטעסטירען דרום־שטאטען

 מינימום־ די העכערעז געגען ■ םוער כלל
 רואי־ װעט זײ, טענה׳ן דאס. וױי׳ל שכירות,

 וואקםען װאס אינדוםםריעס, זײערע נירען
 אפילו שכירות. נידעריגע אויף געדייען און

 איז עס שעה. א סענט 75 פון נידעריגער
 אנ־ צווישען ייניאן א־נזער וואס פאקט. א

 אז אײכגעפארשט. עך1יגרינט האט דערע
 מינימ־ם־שכירות־ איבעי־ן פארוואלטויג די

 בידזשעטען. געשניטענע מחמת האט. געזעץ
 אדמיניסםראציע. אײזענהאוער דער אונםער

 צי אכםונג אפאראם געהעריגעז דעם ניט
 זײערע קריגען זאלען ארבעםער די אז געבען.

מינימום־שכירות. געזעצלעכע

 און ריטציל־־אנדעל אין א״נטערנעמער
 שרײען, באדינ־נגכ־אינדוהםריעם די אין
 אפ־ זײ װעם דיעכערונג סענטיגע 15 די אז

 װעלען זיי וױיל דאלארען, ריליאנען קאסםצז
 40 גאך א־וערםאים פאר באצאלען דאדפען

 אין מען ארבעם איצם אי־בעמ. װאך א שעה
 א שעה 48 אץ 44 אינטערנער־נגען די אט

 שמינדעזילײז• רעגולערען דעם פאר װאך
 אז טענה׳ן. ארמעט־ם אינטערגעמער די אץ
 די אויף העכערונג די אזוי ניט ארט זײ

 מורא׳ האבען זײ װי כיינימומס, געזעצלעכע
 הארעפאשני־ נידעריג־באצאי^טע די אויב אז

 אלע שױן װעלען הוםפות קריגען וועלעז קעס
העכערונגען. לוין פארייאנגען ארבעטער

 גאנצער דער אז סבר־ א פאראן א־ז עס
 הע־ צו אדמיניסטראציע דער פ־ן פארשלאג

 װי מער ניט איז מינימים־שכירית די כערען
 דעמא־ די װי אזוי מאנעוירע. פאליםישע א

 װאר־ װעלען, דרום־שטאטעז די אין קראםען
 העכע־ אזא געגען ארויסטרעמען שײנלעך.

 פארםיי רעפ״בליקאנער די דא ־ועט ר־ינג
 «נאם װײזען: צו געלעגעגהײט א האבען

 ארבעםער״. פון פרײנם א איז עט װער זעמ,
 דערא־ אזוײבאזונגענער דעד א־יב אבער

 װאלען לעצטע די אין נצחון קראםישער
 פראגרע־ די פאר נצהון א געװען באמת איז

 זיין ניט דארף לאנד אינם עייעמענטען סיװע
 לי־ א שטיקעװען צו צוזאמען אוממעגלעך

 העכערען אי זאל ױאס קאאיייציע. בעראיע
 25 מיט דאלאר איין צי מיניני־ם־שכירית די

 עס פארלאגגען ױניאנפ די װי שעה, א סענם
 אײסשפרײטען אי א־ן יאר עטלעכע שײן
 ני־ רײייאן עטלעכע גאך א'יף געזעץ דעם

ארבעטער. דעריג־באצא־׳טע

א־י *אנכ־־עכ נע• דעב אונטערזדכען ד
כאארד רעליישאנש דײכאד שאנער ’

 ניט װעט יאנגרעט כטער84 דער א־יב
 טעפט־הארםלי דעם פארבעסערען גרינטלעך

 כאטש ער '-אייט ארבעטער. די פאר געזעץ
 װאס אגענטור. די א־נטערזוכען באדארפט

 פאר־טריפ־ די ד־רך פירט אץ אױס טײטשט
 — ארבעטעי־־געזעץ פעדעראיען פונם טען
 באארד. רעליישאנס לייבאר נעשאגעל דעם

 ניט געלעגענהײט ג־טע א פאראן איז דערבײ
 דער פון מעשים די ד־רכצ־־־פטערען בל׳יז

 קער־ דער אט אין אייזענהאוער־רערהײט
 נאר חדשים, 18 לעצטע די פ־ן פערשאפט

 גענעראל־קאונ־ דער אז ־עבען, צר אכטינג א'יך
 נ. אינם מימגליד פינפטער דער און סיי

 װע־ באשטעםיגט דארפען װעי־יכע ב״ <־. ל.
 די אנטשפרעכעז מער זאייען סענאט פין רען

ארבעטער. די פרן אינטערעסען
 נאכדעם איצט, זײנען ב. ר. '.,י נ. אינם

 פאר־ רעזיגנירט׳' ־אט ביםאן אלבערט ױי
 פי־ און פארמער גא־ מיטגלידער. צװײ אז

 אײעזנהאוער־ די װאם ראדזשערס, רעי ליפ
 צװײ. און באשטימט ־אט אדמיניסטראציע

 וועלכע כיארדאק׳ אייב אץ פעםערטאן איי־אר
 טרומאן־אדמי־ ד<׳־ פון כארבליבען זײנען

 אײזענהא־ער־אדמיניסטרא־ די ניסםראציע.
 פינפטען א באשט־מען ע־ ז־ך גרײט ציע

 א ביסאן. א^בערם פין אי־ט אײפן ריטנליד
 האט ױעלכער לאי־פארניע פץ ביזנעטראן

 אויםגע־ אן זײן צ־ אר־יםגעשטעלט זיך
 ליבערא־ ױניאנם. פון געגנער שפראכענער

 גע־ קאמף א געפירם האבעז סענאטארען לע
 זײ קאנדידאםור. ביטאנ׳ט באשטעמיגעז גען

אים שטימען גענוג געהאם נים אבער האבען

ו5 דײט <(-----------------------
 כענאם איצםיגעז אי:ם דורכצואױארפען.

ט אבער דארף  דורכצופירען׳ זית שװער ני
 איײ װעם װאם מיםגליד, פיגפםער דער אז

 קריםישע איז ענםשיידענדיג זיץ גענםלעך
 דעם ענטשפרעכעז זאל אויכטייטשונגען,

קאנגרעם. נייעם פון גײסט ליבעראלען
גע־ שלעכט איז געזעץ טעפמ־הארםלי דער

 קען ג ר. ל. נ. רעאקציאנערער א אבער נוג,
 גע־ מען האם דאם ערגער, נאך מאכען אים

חדשים. 18 לעצםע די זען קענם

ם ידניןון דאק־ארכעטער ארטע ײכ ער
אגרימענ® צװײ־יאר^עז אמםער

 ״אינםערנןך דיםקרעדיטירםע אלםע די
 האס אסאסיאײשאך׳ לאגגשארמען שאנעל

 מים אגרימענם אן אונםערגעשריבען ענדלעך
 רע־ די חודש. פאריגען בתים שיף־בעלי די

 איז יועלכע ױניאן, קעםיר־קאנםראלירםע
 פ. א• דער פון געווארען ארויםגעװארפען

עז מאי פאריגען האם ל״ אװ מונ  מער־ א געו
 האם וואם אפשםימונג. ב. ר. ל. ג. א אין הײם
 פאר־ צו רעכם לעגאלע דאם געגעבען איר

 פארהאנדלונגען אין ארבעטער די םרעטען
 מערהײס קלײנע די בתים. בעלי די מיט
 9110( געקראגען האם ױניאן אלםע די װאם

 דער פאר שםימעז 8791 געגען שמיםען
 ױניאן) דאק־ארבןיםער ל. אװ פ. א. נײעד
 דער פון קאנםראל דער אז אבער, װיתט

 וואםער־ יארקער ניו אויפן אונטערװעלט
 איצם, האר. א אויף געהאנגען ד.אם פראנם

 אונםער האם׳ ױניאן אלטע די װי נאכדעם
 פרעזידענט, נייעם איר פון אנפירונג דער

 אגרי־ אן אדנסערגצשדיבען ברעדלי. װיליאם
 אםאסי־ בתים שיף־בעלי דער מיט מענט

 וועם פראגעל די אלץ נאך שטײט אײשאן,
 אלטע אירע פרן אפטרײסלעז זיך ײניאן די

 נאך קאנמראלירען װאם גענגסטער־פירער,
 ױניאן, דער פח הדיפט־לאקאלעז די אלץ

 אינם טרעגער־ארבעמער די ױעלען אדער
 פארבלייבען אלץ נאך האפען יארקער ני־
 אונ־ דער פון קרבנות עקםפלואםירםע די

? טערװעלט
װע־ אגרימענם צװײ־יאריגעז דעם לױט

 העכערונג לוין א קריגען ארבעטער די לען
 אק־ פון רעטראעקםיװ שעה. א םעגט ר פון

 א סענם 6 נאך אדן יאר פאריגען מאבער׳
 אקםאבער׳ ערשטען פץ אנהויבענדיג שער״

 צאלען אויך ויעלען בתים בעלי די הײ־יאר.
 צום שעה א םענט צווײ פ*ן צוגאב א

 דורכ־ אלםע די פעגסיע־פאנד. א־ן דועלפעיר
ען לאנגשארמען פ־ן שניט־שכירות  גע־ דינ

 די שעה. א םענם 27 מים דאלאר צוױי װען
 פאר שעה א סענם 7 צאייען בתים בעלי

 פענ־ פאר שעה א םענט פינף און װעלפעיר
םיעט•

 א אויך ענטהאלט אגרימענם נייער דער
 װעט עס םםרייקם. פארבאם ױאם פונקט.

 אפא־ ארביטרײשאן אן װערען עטאבלירם
 איגם םכםוכים אויסגלייכען װעמ וואם ראט.

 גע־ ראטיפיצירט איז אגרימענט דער האפען.
 גןי־ איז דאס יאנואר. פינפמען דעם ויארען

 אגרי־ איבערן אפשטימונג צװייכע די יוען
 װאם אפשטימינג, ערשמעי־ דער אין מענם.

 דעצעמבער צענםען דעם פארגעקורען איז
 געגען געשטימט ארבעטער 6.199 האבען

 אסמאד, פארן 4.590 און אגרימענם דעם
 דער אינערהאלב זײנען עם אז באוױיזם, יואס

 װאס ארבעםער גענוג פארבליבען יוניאן
ייניאן־אגפירונג. אלטער דער ניט געטרױען
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 אנ־ זיך האם יאר נייע אס
 ענגלאגד אין געהױבזנז

 פון אויפברויז אן פים
 אלע אין קאםף ארבעםער

 פרא־ דער םוץ צווייגען
 לוין־ שארפע דוקציע;

אוים־ זײנען קאגםליקםען
 אין און אייזענבאן־פארקער אין געבראכען

 אימען־און דער אין סר*נם«*רם*װעזען.
 פון אינדוסםריע דער אין שם$ל*«ר*דוקציע.

 ױארם׳ איין םים — שיף־בוי פאשינעז־אח
מ די *נ  ארויםגעקוםען איז *רמםערשאפם ג

לוידםאדערונגען. ביחנ םיס
 םון םראנמ אויפן םיםואגיע היינםיגצ די

 עגלעכ־ פאדנע א האם ענגלאגד אין ארבעם
 גע־ זיך האם וואם םיםואאיע דער סים קײם

 בײם צוריק, יאר א םים אקוראם שאסעז
 אוםרו האם דעמאלם אויך .1954 פון אגהויב

 וױרם־ גאטנע דאס ארוםגעכאפם ארבעם ®ץ
 מים ארויסגעקופעז דינעז עם שאפם־לעבען.

 אײ־ די פון ארבעםער די פאדערונגעז לױן
 בוי־םאך פון ״אינזשיניריגג״. פון זענבאגען.

 דער פוץ גאנג םרידלעכער דער װ״ אז. זג
 געהאנגען פהש האם פאלקס־װידםשאפם

האר. א אױף
 איז יאר איצטיגען םץ אנהויב בײם
 אן פון געפאר דער םאר געשםאנען ענגלאנז־

 װאם םםרייק. * אייזעבבאן אלגעםימעס
 גאנצע דאס אפצושםעלען מלדאם האס

 דער לאנד. פון לעבזין וױרםשאסםלעכע
 אייהננבאז־ארבע־ םויזענס r 390® סםרײק

 יא־ םען9 פארן געדוארעז גערופעז איז םער
 זיך האפ מאסענס לעצםען אין םםש גואר.

מז מ ע  די םץ ױניאן די כאװעגען u זויגג
 םםרייק דעם אמולייגען אי׳יזעעאךארבעםער

 אן לױךפאדערונגעז. די געומוגעז האם זי און
םםרימ^ א

 איז גצשאםעז זיך האס לאגע שוזערז א
פש*פאל  אנגע־ זיך האם עס נאד יל . iVi? ̂ל

 גרעס־ די האס קאגםליקם. לדין דמד דיײבע
 עגג־ אין לומם־םדאגספארם ®ץ ליניע םע

 ארבעםער. 300 פין צאל א א*נעזאגם לאגד
 פאר־ אויטערםם לאגע די דיך האס דעדסים
 עס ווזילכע אין ױניאנס- םערערע שארפנ^

 ליפם* ®ץ אדבעםער די ארגאנתירס זײגען
ם. ד אז  אלגצ־ אן רופעז בײם הזןלםעז סרןנ

םםר׳ײ^ נדינעם
װע־ שילדעי״גגעז אין אריתסײענדיג גים

מ דער גען א  rc סײלעז פארשיידעגע אין ל
 אי־ נאר דא םיר װילען אינדדםםריע. דער

מז מ ר ע  סך־הכל בילז־: אלגעםימצ דאם ג
 פאר האםף אין ארײם זײנעז ײגיאגס 39

 געםא־ װערען ױאס שכירות־העמרונגען,
 אר־ םיליאז 3 ארים םוץ צזזל א «*ר דערם

 הע־ שכירות געפאדערפע אלע די בעםער.
מן ג רו  געלמ אמעריקאנער אין באםרעפעז• מ

 אר־ם עקאגאפיפםעז, פוץ שאצדמ דער לײם
יאר. א דןולאר םיליאז 300

דמעז ארכעטם־קאנפליקםצז איצנדגע די

קיסמאן ױ̂פ דר. פץ

 א — 1954 אגוזויב בײם די אזוי װידער —
 עקאנאמי־ דער פון רעזולטאט דירעקטער

 פון אנגעפירט ווערט װאם פאליטיק שער
 א איז דאס רעגירונג. קאנסערוואטיװער דער

 קאנסום־ארםיקלען אין שפע פון פאליםיק
 גרױסער א פאקםיש הערשט עס בשעת

 פרײז־ אפגעשאפט האם רעגירונג די דחקוו^
 רעבענס־מיט־ פון .רעישאניטנ״ קאנסראל.

 ג<■ פאר םובסידיעם אפגעשםעלט און רען
 טאקע איצט מען קען פראדוקםען. װיסע
 מען װיפיל עגגראנ־ אין באקומעז אלץ
 נױ־ דאס מ׳האט ווען דאן נאר אדער װיל,

 פרייזען. הויכע די באצאלען צו גערם טיגע
 די פאלם פרײזען. די שםײגען עם װען און

 בא־ ארבעמענדיגער דער פון קויף־קראפם
לױן. רעאלער דער פעיקערונג.

 זיך האט װאס קאמף גרױסען דעם אין
 װערט עגגלאנד. ־אין צעפלאקערט איצם
 לױן רעאלען פאלענדיגען דעם חוץ א אבער

 גרעםטער דער מים אוגםערגעשטראכען נאך
 געװאל־ דער :פאקסאר אנדער אן באטאנונג

 ארבצםס־פראדוק־ דער פון וואוקס דיגער
מיװיםעם.

 שטאל־ די :םאקטען עםלעבע נאר זייגען אם
 שטארק יאר לעצםען אין איז פראדוקציע
 צי יאר פון װאקםם זי געווארצן- געהעכערם

 צוױיטער דער פון סוף דעם זינם פון יאר.
ט אויסגעוואקםען זי איז וועלם־םלחמה  כי

 שיפען פון בוי דער פראצענט. 45 העכער
 אנדערט־ ד־לרגרייכם יאר לעצםען אין האם

 דיעכ־ דער איז דאס סאן, כיליאז האלבען
יארען. פריערדיגע אלצ לגבי רעקארד הטער
 שטא־דצירם רעגירונג קאנםעררואםירוע די

ם װייניג נים  דערגרײכ־נגען גרויסע די פי
 נאציאנאלער ד<ר פין געביםעז אלע אריף

 זיך באריהם בען בשער״ אבער פראדרלציע.
 די כ<ן פארקוקם ציפערען. שםאלצע בים

 דעם האבעז ארבעםער די אז קליעיגקײם.
 פראדרק־ געהעכערםער דער אין ד-ויפם־חלק

 דער־ זארגט באװעגונג ױניאז םרייד די ציע.
ס דאס ט׳זאל אז פאר. פארגעפען• ני

 רים ף5קא דעם פירט ארנעסערשאםם די
 לײט געלאסענקײש. ריאיגער און דיסציפלין

 אר־ זיגרײכ־ל פין טראדיציע אלטער דער
עמלאנד. אין קאפסען כעסער

ײזזמעייקאנער ױעכען ״אייצ״ אממע
•אלימײ־,

א  איננהגיי־אכעריקאנ־לר דעראקי־אסישע .
 טענ־ אימפןיריאליסםישע פרן פרײ פאריטיק.
 ריט לאזונג• דער איז דאט — דעגצען״
 טרייד פרײע די ארײהגעקופען ס־איז וועלכען

אן  ריף איר א־־ן .אריט״ ארגאניזאציע ױ:י
 די פץ קאגפערענז עקאנאםישער דער צ'

 אפגע־ איז װאם רעפובליקען, אםעריקאנער
זשענעירא. דע ריא אין געװארעז האלםען

 פון ארגאניזאציע רעגיאנעלע די א־ז ״אײט״
 די אין באורלגונג יוניאן טרײד פרײער ד<ר

 איגטערנא־ דער פון צװײג א אמעריקעט׳
 פרײע די פון קאנפעדעראציע ציאנאלער

ױניאגס. טרײד
 פאו״ זײנען װאס מלוכה־ביענער הויכע די

 הא־ זשעגעירא דע ריא אין געוױלן זאםעלט
 צו צוגעהערט ניט געװײנטלעך, זיך, בען
 ארבע־ ארגאניזירםער דער פון װארט דעם

 קו־ עס װען איצט׳ גראד אבער טערשאפט.
 איבער־ אן װעגען מעלדונגען אויפסנײ מען

 דע־ צענטראל־אמעריקאנער א אין קערעניש
ט׳ םון אויפרוף דער געװיגם פובליק. רי א .

באדײטונג. באזוגד־לרע א
 פון אירזאכען די זײן ניט זאללן עס װאם

 און ריקא קאםטא אין קאמפילן בלוטיגע די
 די אין ד׳אנלן ניט זאל עם אנםייל װעלכען

 ני־ שכן בײזער דער ג-לעשענישילן איצטיגע
 אלענפאלס איצט אבער זיך האט קאדאגוא.
 ד-לר וועלם דער פאר אגםפלעקמ אדיפסגײ

 פערמא־ פון אומםםאבילקײם. פון צושםאנד
 געפא־ אױסערלןיכע און אינערלעכע ג־לנםע

 און גרויטע די לעבען ילם וועלכע אין רען׳
 רע־ קליעינקע גאנץ טאק־ל און קלײנע די

 אונז־לר פון דרום־העלפם ד*לר פון פיבליקען
קאנמינענט.

 אויך ברענגם ״אריט״ פון אויפרוף ד<ר
 עקא־ פון אגאליז שארפען אדן קלארען א

 לאטיץ־אמעריקאנער די אין לעב־לן :אמישען
 באדערםע־ אדן נייםען זיײלרע פון ל־לנד־לר,

 דע ריא םמ קאנפערענץ דער אויף נישען.
 די םון פארשםייערם די זײנען זשעגעירא

 ארױםגעקופען לענדער דרים־אמעריקאנער
i צו םעגית שװערע כים r ' i שכן. מעכסיגען 

 אויף האב־לן די שםאט־לן. פאראײניגםע די
קלאגען• צו זיך װאט

 פאראייגיגםע די פין הילף עקאנאמישע די
 נעבעכ־ א איז דר־ם־אכיעריקע צו שטאםען

 אםערי־ די װי קיעגערע א ערך אן אז דיגע■
 אםגעשםאנענע אנדזײיע צי הילף קאנער

 אסי* די אבער װעלט. דילר איב־לר י־ענד־לר
ע עי  רענ־ איינצצלנע די פין פארשםײערט צי

 רעגירונגס־קלי־ פון נאםען אין רעד־לן ד«ר
 פרא־ די פון אויד אייין געניסעז וואס קעס

 קאפיםאל אכעריקאגער דילר וועי־כע פיטען
 לאסײן־אסעריקאנער די פרן ציט־ארײם

 אן בוים ארײסליםעז נים ױי קענ־לן רענד־לר■
 עקססלו־ די םת גאמעז אין װארם• עילעכעז
פאלקסמאםען. און ארבעם־לי אטירטע

 ױ1ראװ?וטי.9 נאציאנאלע פון אנטחײ-ןלונג
לעבענם־סםאנדארד העכערונג י״ײאלע!.

 עקאנא־ די פון אררזאך וױכטיגסטע די
 װערם — יאםית־אדעריקע איז צר־ל דיש־ל

 איז — ..אריט׳־ פין אויפר־ף אין געזאגט
ע די א'ו ײאס דאט  די איז לענדער אי

 הויפםזעכלעך■ קאנצענטרירם. פראדיהציע
 עקםפארם־ דער פ,ץ צװייגעז איעצעלנע א־יף

צ' קאווע עקספארםירם כען צי וױרםשאפט.

------—.—> ו955 פעברואד,
 לאנדװירטשאפםל־לכ־ל אנד-לרע צי באנאנ־לס

 צי אײז-לן דארטען מ׳גראבט צי פראדוקטען-
 נאציאנאל־ל די אב־לר וױלרט צין, צי קופ־לר

 דעם פין באהערשט אינגאנצען װירטשאפט
 עקספלואטאציע די קאפיטאל. אמעריקאנער

 זײער א-ן מורא׳דיג-ל א איז ארב־לםער די פון
 אל־ ד־לר פ,ן בלויז ניט אפהענגיג איז גורל

 אמע־ א״ן ביזנ־לש פין טיסואצי־ל געמײנער
 פאר ניארק פץ קאפרידלן די פון נאר ריקע,

 זיך נ־למט ד־לרפון פראדוקטען. אײגצעלנע
 ־לקאנאמישען אין אומסטאבילקײט גרױםיל די

 אינפיל־ פאליטיש־ל די במילא אץ ל'לב'לן
 אינפיל־ קאמוניסםישער פון געפאר די קײם,

 א״בערק־לר־לגי־ פון ג־לפאר־לן די טראציע,
איבערהויפט. שען

 ג־ל־ זאל־לן ־לס אז פאד־לרט, .ארים״
 פראדיקצ־ע פץ קװאלען אלע װערען עפעגם

 ־לס ל-לנדער. לאטיץ־אמעריקאנ־לר די אין
 אױך אינדרםטריעט װערען געשאפען זאלען
 אויס־ זאר ־לפ אץ קאנס־ם אינערלעכ־לן פארן

 מארק. אינילרל־לכ־לר ד־לר וױלרען געשפרייט
 ױאכ דילם דורך װערען ד־לרגרײכם קען דאס

 באפ־לל־ ארבעטענדיגער ד־לר פון לאגע די
 עס אין וױלרילן פארב-לטערט װעט קערוגג

 לעבענט־ ריא וױלרען אויפגעתויבען וױלט
כםאנדארד.

 ארבעםער אמערילאגער דער טימ הסכם אץ
באװעגונג

 פז^י קאפיטאלען גררישע זיך פאדערען ילס
 קר־לפ־ פראדוקטירוע די פון אנםװיקלונג ד־לר
 די פ־ליק־לר. לאסײךאמעריקאנער די פרן סען

 פון קדר־לן דארפען קאפימאיי־לן דאזיגע
 וױ־ל י1פאנרע עפענםלעכע א־נםערנאציאנאלע

 אמ־לריק־ל פדן קאפיםאל פרױואםער דער
 פראפים־אינםערעםען זײנ־ל גאר פארפאלגם

 לאטימ־אמעריק-ל אין ער האם איצם ביז און
 אים מיט מ׳האט ברכד״ קיץ געבראכם נים

 <ט דערפאר־נגען. מרױעריג־ל גענוג געהאם
 1א אויף פלאנירונג צקאגאמיש< זיך פאדערם

 דער־ צו כדי באזיס. אינםננתאציאנאלען
 לא־ די פון אנםװיקליגג געזינטע א גרײכען

 זיך זא^־לן ױי אז לענדער, טיץ־אמעריקאנער
פיפ. אײגעגע די אויף שםעלען קענעז

 אינ־ שםרייכט ״אריט״ פון אויפרחף דער
 די פ־ן באוועגינג ארבעםעי־ די אז טער.

 הסכם פ־לען אין איז שטאסען פאראייניגטע
 רע־ ווערען וואט פאדעררנגצז• אלע די מים

 :נג י־אז שםארקען אײנעם דעם אין זוםירם
 פריי אינםער־אמעריקאניזם■ ידעראקראסישער

םעגדענצען'׳. אימפעריאליסםישע פון

 :י'ט באדעכר:ג ירכיאן םדײד פרײע
פראנ?רײך אין פאראויס

 א־ן װאוקט שטענדיגעז װעגען פאריכטען
 םרײד פ־'יער דער פון בארג־ארויף שווערען

 ג־לװארעו אפגעגעבעז דינצן באוועגונג ײניאן
 פון (קאנווענשאז) קאנגרעם פערםען אײפן
 אפגעהאל־ איז וואס אראח־ריער־־. .פארס דער
 םעג יעצסע די אין פאריז אין געװארען םען
 באײארטט. כ׳איז װי נארוערבער. מאנאם פת
 געװארען געשאפען אוזריער״ יפארס די איז
 ײניאניסט־לן. ד—טי דעכלאקראםישע די פון

 דא־ קאנליניטםיש די פארייאזעז האבען װאס
 ,.ס־ל־זשע־טע־׳, ארבעםס־פעדעראציצ םיױרמע

צ־ריה. יאר פיגף בים
 בא־ זיד האבען דעלעגאםען 1300 ארום
 דער פון קאנגרעס פערםען דעם אין םײליגם
פארםראםען געיוען ס־איז אװריערי. .פארס

 פדאנ־ גאנצ־לר דער פון ארב־לטערשאפט יי
 פראנקרײך פ,ין סײ איגדדסטריע- צ־יזיש־לר

 קאלאבײלס. צפוךאפריקאגלר די פדן ט־י ג־פא
 זיך האט ד־לבאט־לס אץ באריכט־לן די פון

 ארגא־ מעכטיגער א פון בילד א ג־לשאפען
 פעסט־ל מיט פאראויפ גײט װאס ניזאציע,

 עקא־ די פאר קאמף פ־ן רו־לג א־ר א־יף טריט
 פראנצױזי־ דילם פ־ן אינטער־לס־לן גאמיש־ל

 אירע אפדייםענדיג קיאפ׳ ארבעטער דען
 קאמרניםטישער פץ ג־לפאר ד־לר פ־ן רײ־לן

 פאדפיר־לדיש־ל די פ־ן אץ איגפילטראצײל
 פא־ אין פארטײען בירגערלילכ־ל פ,-ן ־אזוגגען1

 וױלרט װאס פראנקרײך- פין ל׳לב״לן ליטישען
 רעגירו^גס־קרי־ פון דערשיט־לרם אפט אזוי

קאא־ייצי־ל־קאםבינאציעס. א־ן זיסעז
 אר־ פולע 1או פוידען 1פי ;פ^ליני א פאר

שלפטיגעג בעטער בא
 ד־לר פץ פאד־לרוגגען ע־־ןאגאב־שע די

 פאר־ זיינען ארב־לטערשאפט פראנצױזײט־לר
 ר־לזאלוציעס׳ רײ א אין גע־־אר־לן מ־לירט

 פון צילען :אענטםםע די באצײכענען ■י־אס
פראנקרײך: אין אױב־לטער־קאהף

j, אי ־לס — שםענס  אײנגעפירט װידער ז
 40 פון ארבעטס־צײט געזעציעכ־ל די ודלרילן

;ארבעםס־ם־לג 5 אין ־יאך א ש־לה
וױל־ פארבעסערם זאל ־לט — ײבענט1צ:

;ארבעטםלאזען־שטיצע פדן טיטט־לם דאס ר־לן
 פאליטיק עקאנאםישע די — וריטענם

 ווערען א־יגגעשםעלם איג־אגצען זא■־ לאנד פ־ז
פ אי־פן ארבעטס־באשעפ־ פדלער פון פרינצ'
j  «* W

 ג־ל־ קאגגרעט ד־לם אויף זיך ־אט בבלי
 די אם אץ •טטיײדנג האפ־לרדיג־ל א פילט

 געװא־ ארײסגעשםעלס זײנ־לן פאדער־נג־לן
 גאר ״צוקוגפט־מוזיק״, מין א װי נים ר־לן.

 ארב־ל־ פון פאסםולאטען •לל־למענטאר־ל װי
 קאנקר־ל־ וױלר־לן דארפען װאס מער־רעכם׳

 גאענט־ ד־לר אין שדין דערגרײכינג־לן מ־ל
צ־יט. טט־לר

 פון פילט דעם פילען י־ניאניסטען טרײד
 ־אם פראדוקציע פראנצ־יזישע די צײט. ד־לר
 אפיציעלע די לוים ג־להױבען. שםארק ױך

 פון עקספארם־מטחר דער א'ז באריכמען
 יאר האיבען ערשםען דעם אין פראנלדײך

 אין פראצענט; 15 כ־יט גערואקסען 1954 פץ
 אום־ לוים זיך. ער ד.אם הא^ב־יאר צ־וײטען

 פארגר־ל־ רער נאך כאריכסען אפיצי־ללע
טן בראש רעגירונג. איצטיג־ל די ט־לרט.  סי

 א איז רעגדעט־פראנט. פר״למיער־ריניטםער
 האט רעפארפען. ראדיקאי*ע פץ רעג־ריכג

 בא־ בארועגונג ײניאן ד—טו פרי"ל די א־ר
 אירע פץ צעטעל ד־לם פארגע־־״גט צ״ט־לנט

פאד־לר־נגען. כיניכאלע
יפ•'אטעלוםיאואםעך יז פא: מ־־וד־ם

 דע־ גײססרײכע איגטערעטאנט־ל אן
 קאנ־ אײפן געדוארען דורכגעפירט איז באטע
 פראבלעסען קאנלפליצידםע די ייעגען גרעט

 צפין־ אין םעריסאריעס פראנצ־יזישע די פין
 אין װערען װאס קא״אניעט. די אפריקע.

ט אנגער־כ-ען פראנקרייך  װייכען רער א כי
 דרײ פאראז ׳.,״פראםעלטאראטעז ;:אכען

 אץ מאראקא מיניטיע. קא^אנ־עט: אזעי־כע
 בא־ צ* זיד כדי קעמפען ײעיכע א־־זשיר.

 קאנ־ אײפן יפראטעקציע״. ד־לר פין פײײלן
 א'ז הארמאג־צ פד־־יע געהערשם האט גרעט
 :ייט פארבונדען דינען װאס פראג־לז אלע
 געי צפרן־אפריקאנער די פץ פרייהייט דע<־

ביטעז•

17 דיט <[-------------------------
 איז װאט קאגגר־לפ פץ רעזאלוצי־ל די

 פראנצוי־ די פ.ן טײ גע־ואר־לן אגג־לנומ־לן
 ד־לזעגא־ צפדן־אפריקאג־לר די פין טײ <ד- ׳וי

 יםאנא־ א א׳ב־לרללכל פול־ל פאד־לרט טען,
 ג גלײכצייט און גילביטען דאזיגע די פאר מיל

 צפדך פאר גלײכבאר־לכטיגונג און פרײהײט
 זיך באזעצ־לן דואס בירג־לר- אפריקאנער

 פרײוױליגער א פראנקרייך. פין טאדען פןלאו
 באפרײ־ איר־ל א.ן פראנקרײך צװיש־לן ב־גד

 דינילן װעט ים זײט ײלגער פון גילביטען טע
 ד־לד צדדים. בײד־ל טון אינט־לרעסען די

 אונט־לרג־לשטראכען הערט — אבער •לי^ר
 פארזי־ ף דאל .עט — ר-לזאל־צי-ל ד<ר אין

 די פון ג־לזעצגעבונג ד־לר א-ן װערען כ־לרט
 פריי־ די ג־לביםען אויםאנאמע באפרייםע

באװלגונג. יוגיאן טרייד ד-לר פון הײט

זשוא 1לעא פץ גייסם אץ
ט ג־לדענקט וױלר אװאנטו־ װילדע די ני

 דורכג־ל־ האבען קאמוניטמ־לן די װאס ר־לט
 צװײטער דער נאך צייט יאר ־לטלעכ־ל פירט

 פאר־ האבען זײ װי :אכדעם װעלט־מלחמד״
 יטע־זשיל־ דער פון אנפירערשאפט די כאפם
 אר־ בארימם־ל אלטע די אם זײ האב־לן טע״,

 פ־ן דינטס אין ג־לשםעלם בעםס־פעדעראציע
 פון קאראנדע דער אױף .קאמאינפארם׳׳.

 צאל א אן גערופען זיי האבען באסקװע
 שליסעל־אינ־ פראנצויזישע די אין סםרײקם

 סאבאםאזש־אקםען. אױסגעפירם דיטטריעס,
 — ראנד פין װירםשאפם די צעםרייסעלם

 די פון אינםערעטען די אין אייין און אײנציג
 ד<ם פין פיענער עקאנאמישע ן א פאלימישע

באלעבאט. טאוועטישע
 אדמפאר־ ד«ס פין אנפירונג ד<ר אינטער
 פראנצויזישער דער פון פירער געטלעכען
 א־ז וואפ זש־א, רעאן באװעגונג, ארבעםער

 לאנג־יאריגער אדן גרינדער ד<ר געװען
 האבען — סע־זשע־םע דער פח פרעזידענט

 בא־ זיך עלעסענםען דעמאקראסישע די
 דיקטאטור. קאם־ניטטישער דער פון פרײם

 דע־ דער פרן רייען די פארלאזט האבען זיי
 די גצשאפען אץ סע־זשע־טע פאראליזירםער

 פץ ארגאנמאציע אן װי אװריער׳ .פארס
 פאר קאמף צ־ט ייניאניזס. םרייד עררעכען

ט אי־בעטער־קי־אס. פין אינטערעפעז די  ני
 לע־ פארנד־י. פאי־יטישצל שרם קימ דינענדיג

 פו־צזי־ צרשסצר איר גצודצז איז זשוא אן
דענט.

^טצ־ דצט פץ גײטט דצר ארבצטצר־
 איבער װײםעד שייצבם זש־א לצאן ראן•
 לאנ־ דער האט דאכ אוחייער״. ״פארט דצד

צפ  טיף בײס אויטדי־דק צים גצבראכט גי
 ריזיענדיגצז א אויף באראטוגגצן די פון

בענדע :איפן  בא־ גאציאנא־יצ די אײטקײי
 דצפ פרײ געיאזם לאנגרעט דצר האט אכ־טע

 ארם דפיא־ט צאן4־ פרעזידענס. א פ־ן ארט
ט אים האם ־™צר ליידיג■ גצבליבען איז  ני

פארנרפען.
ר^ גי׳־טט דטיא׳ס ־־צאן רי טפי  "׳־'טצר אינ

אװדיצר״. יפארט פת טעטיגקײם די

* :״ע ״ ־ ל י>מױע7עי2 ידניאל : עדדs א
״ ייניאנט סרייד די  דרוקעיי־אי־בצטצר^ פ

 באנל־ דאה־ארבצטצר• כאסראזען. בצקצר.
 פאויאימיגט ןיך האטען ^ א. אגגצשצצלטע

 זי^צז א־ז זןרגאנייזאצ־צ צענסראלער א אין
 רצכפ זייצדע פארסיידיגצז צר אנםשלאסעז

פאליצײאישעז.יױלקיר. געגצן

1
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ך ר—* ן /  םון צוזאםענםאר ער19 י
- .L פונם עקזעקוםיװע דער 

B■ ענד קלאוק .נצשאגצי׳
באארד״ רעקאונערי

—אפגעהא ־ײ־יאר איז
 צװישעז געווארען סען
 מען26 און סטעז24 דעם

 בײ םלארידע. מיאמי. אין חודש. םאריטין
 דער אם פץ קאנפערעגצעז יערלעכע די

 פאר־ צוזאמען זיך קומען קערפערשאםם
 םארםרע־ מים ױניאן אונזער פון שםייער

 אםאםיאײ־ מאנוםעקסשורערם די םיז םער
 גע־ באהאנדלען צו כדי לאנד. איבערן שאנם

אינדוסםריע־םראבלעמען. מײנזאמע
 בא־ צוזאמענםאר םונם ארבעם הויפט די
 בא־ אויםפירלעכע אויםהערען איז שםיים

 פון קאמיםעס שםענדיגע די םון ריכםזנן
 םון באריכםען .רעקאװערי־באארד״. דעם
מאר־ פארשיידענע די אין צושםאנד דעם

 און דיסקוסירען און לאנד איבערן קעםם
 ארבעם. וױיטערדיגעד פאר פלענער אעעמעז

 שםענ־ אזעלכע פיר ראם קערםערשאפט די
 סםאםיםםיק, און רעסײרטש : קאמיטעס דיגע
 און דערשײנונגען נייעסםע די םארשם װאס

 .פא־ א אינדוםםריע; דער אין םענדענצען
 אכ־ םום וואם קאמיםע. ריליישאנס״ בליק
 צװי־ באציאונגעז גוםע איעצושטעלעז םוגג
(פאר־ אינדדםםריע די און קאנםומער שעז

געהער אינדוםטריע־לײבעל דעם שפרייטען
 םרייד .פזײר א קאסיסע): דער אם צו

 אכםונג גים װעלכע פראקםים־קאמיםע״.
באציאונג דער אין םי1כלי עםישע די אויף

 ריםעיל־ די אץ מאנוםעקםשורערם צװישען
ליגעל א און געשעםסעז ם־ ענד . שי  לעח

 אויג אן האלם װעלכע גאםיםע״. לייםיװ
 געזלץ־פראיעקטען־ םארשיידענע די אױף
 געזעצגע־ די איז םארהאנדעלם װערען װאם

 האבען וועלכע און קערפערשאםםעז בענדע
 אינ־ ?ליידער פרייען דער םים שייכרת א

 קא די אם םון באריכםען די פרן דוסםריע.
 פון באגריף א שאםעז זיך מען קעז מיםעם

 דער אם פון םעםיגקיים םילזייםיגער דער
קערפערשאםם.

 קאנפע־ דער פון דערעפענונג דער ביי
 םשער־ וױינשםאק. אי. מעקס מר. האס רענץ

 אנגעשלא־ רעקאווערי־באארד. דעם םיז מאז
 פער־ די װעגען םאז• אסםימיסםישעז אז געז

 דעם םאר אינדוםםריע דער פון ספעקםױועז
 ארורגענומען האם באריכם זימ יאר. הײנםיגען

 נא־ דער פץ םעםיגקײםען און םאזען אלע
 פון םארלויף אין קערפערשאםם ציאנאלער

 םענ־ מערקבארע די אײך װי יאר. ייעצםעז
אעד־סםריע. דעי־ אין דענצעז

 וויינ־ ניר. האם םענדענצען אזע־יכע ציױי
 דער ערשטענס. ::אטאנם באז־נדערס שםאק

 טרייד־ די אין פאר קומם עם װאם אוםביים
 אין אז םער נים זיד הײבעז וואס סעזאנעז■

 זײ־ נאר טערמינעס נארמאלע איצם ביז די
 און וועםעד. אויפן איינגעשםעלם מער געז

טעקםםיל־ םון פארשםעלצונג די צ־ײיטענם•

 םעקסםיל־קארפא־ גרונסע אוגםערנעםונגען.
עע די איין שליגגעז ריישאנס קלי  פישעלעך״ .

 מאגא־ א בילדען און אינדוםםריע דער אין
 דער פאר געפערלעך װערען קען וואס פאל׳

 באשםייט װעלכע באקליידונג־אינדדסםריע,
אונםערנעמער. קלײגע פון עיקר דער

 קאנפע־ דער פח פארהאנדלונגען די אין
 גענומען ױניאז־פירערשאםם די האם רענץ

 אי־ אן זאגען קען מעז אנםייל. םיכםיגעז א
 טעכנישע רייז אין אםילו אז בערםרײגונג.

ם אינדוסםריעלע  בײ םאן דעם האבען עניני
 פארטרעטער די געגעבען קאנפערענץ דער
 פרעזידענט םים אינטערנעשאנעל דער פון

 ױניאן־םארשםײער די און בראש, דובינםקי
לאנד. איבערן מארקעםם םארשיידענע די פון

אנםייל. נעמען צוזאמעגפאר םען19 איגם
ח א  וױים־פרע־ די דובינםקי, פרעזידענט ח

 איז װעלכער נאגלער. איזידאר זידענםעז
 *ױניאז־לייבעל״־קא־ פונם םשערמאן דער

 קוירצ־ ניקאלאס און ביאלים מארים ;מימע
 סע־ אפטיילונג; צענטראלער דער פון םאן

 פיליפ קאוםם: פאםיפיק פונם אמא- מועל
 איםטערן דער פון רובין׳ גדליה און קרעימער

 וועלכער קרײנדלער. םשארלס ;אפטיילונג
 מענע־ דער אויך װי באלםימאר, פארםרעם

ם קלאוק פון דזשער שאינ  לאס אין באארד ח
 דעם פת םםענזאר; איזידאר אנחשעלעם,

 רא־ דען לואיס. םענם אין באארד דזשאינם
 זא־ הענרי — פראנציסקא סאן פון און בינם

כארין•
 די פון איינע אז דערווארם, װערם עס

 איצםיגע די װאס באשלוםען, װיכםיגסטע
 םון פאדערען איז, אעעמען װעם קאנפערענץ

 מיני• געזעצלעכע די העכערען צו ז5קאנגרע
 םענם 25 מיט דאלאר i אויף םום־שכירות

שעה. א

t--------------------------------------------ץ
 באאיד דזשאינש ?לאוק
 יעי־ נאגלער׳ם אן נעמם

באייבט לעבעז
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 נױ־ אין באארד דזשאינם קלאוק דער
 יאנואר• םען12 פון םיםינג בײם האם יארק,

 דעם אנגענומען אימשטיםיג אח דיסקוםירמ
 צושטאנד דעם װעגען באריכם יערלעכען

 און ורעלפעיר־םאנדען די אין סרײד, אי:ם
 גענעראל־מענעדזשעך, םון ױניאן. דער אין

נאגלער. איזידאר
 װײס־פרעזידענם האם באריכט זית איז
 אויף אפגעשטעלם באזונדערס זין־ נאגלער

 אינש לאגע איצםיגע די :פינקמען צײיי
 װעלםעיר־פאנ־ די פון מצב דעם אץ םרייד

 אז אויף דעם וועגעז ארםיקעל ױץ (זע דען
 נימער הײנטיגעז דעם אין פלאץ אנדערעז

 אויס־ אויך האם ער אבןיר .גערעכםיגקײם״).
קא־ נייעם דעם װעגען באריכםעם פירלןיך

 ־אט ױניאן די װאם אגריםענם. לעקםיװען
 אין ארײז איז װעלכער אונםערגעשריבען,

 פראגרעם דעם װעגען ;יאר ייעצטען קראםט
 פירט יוניאן די װאם ארגאניזיר־דיײיװ. פונם
 ניט־ פון רעשטלעך ױניאניױרען צו אויף

 מארקעט: יארקער נײ אינם שעפער ױניאן
 זײנען װאם פארבעםערונגען רײ א װעגען

 פארוואלםונגכ־ אי:ם געװארען איינגעפירט
 בא־ דער װעגען ;יוניאן דער פון אפאראט

 לעצטע די אין ױניאן דער פץ טײליגונג
 פאר וואלען די אין און קאנגרעם־וואלען

 מעמאר־ פײנבערג דעם װעגען גאװעדנאר;
אנדערע• און יעל־פאנד
 אײםשפרײטען פרן פראגרעס דעם בגוגע

 אומארגאני־ איבער ױניאז־קאנםראל דעם
 נאגלער האט מארקעם. אינם שעפער זירםע

 אונ־ האם ױניאן די אײדער אז באריכטעט,
 ארגא־ גרױםען דעם פירען צו טערגענומען
 האלב א און 14 איז ,1952 אין ניזיר־דרייװ.

 ה־נ־ זעקס יערלעכער דער פון פראצענט
 פרא־ םוט און קלאוק דאלאר מיליאן דערט

 גע־ מארקעט, יארקער נױ דעם אין דוקציע
אן פון הענס די אין לעגען  שע־ נימ־ױני
 די זײנען דריױו פונם פארלויף אין פער.
 רעדוצירט שעפער אומאיגאניזירםע צאל

 פראצענם. האלב א און דרײ צו געװארןין
 דער טראץ ױניאן, די האם דעמאלם זײם

 ארגאני־ טרייד, אינם לאגע או,מגינםםיגער
 ױניאן־שע־ נים צאל באדייטענדע א זירם
אן די רעדוצירענדיג פער.  פראדוק־ ניט־ױני
 טאטאלער דער םון פראצענם דרײ צו ציע

ױ אינם פראדוקציע מארקעם. יארקער נ
 אדמיניסםרא־ אינם פארבעםערונגען די
 גאג־ האם ײניאן, דער םון אפאראם טיװען

 געמאכם מעגלעד האבען באריכםעם. לער
 קאנםראנםאר־ איבער קאנםראל בעםערעו א

 די מיט הסכם אין באציאינגען דזשאבער
 און שםרענגעד אגרימענם, פון פארשריםטען

 װעלפעיר־ די צו חובות אויםצומאנען גיכער
 אומפארםייאישען צום ברענגעז און פאנדען

 אױפן עובר זיינען װאס פירמעם, משעדמאן
ען און אגרימענט קאלעקטיװעז ג ^י ל ר ע  ד

מיטגלידער. פון קאמפלעינס גיכער ױאס
 אקםיװיםעט ױניאנס די באריכםענדיג

 װאל־קאמפיק. פאליטישעז לעצטען אינם
 אפגע■ זיך נאגלער וױים־פרעזידענט האם

 די אין נצחון ליבעראלען דעם אויף שםעלם
 יארק, ניו אין באזונדערס װאלען׳ לעצםע

 דער מים האם פארםיי ליבעראלע די וואו
 גע־ מיםגלידער איז םוער אירע פון הילף

 אלם הערימאן עוועריל דערוױילען האלפען
יארק. פון גאווערנאר

הא־ באריכם איבערן דיסקוסיע דער א־ן
 בענ־ וױיס־פרעזידענט באטײליגט זיך בען

 לאקאל פון מענעדזשער קאפלאן, דזשאמיז
ii7; עקזעקוםיװ־סעק־ מאליסאן. עדוארד 

 לאנגער. א. לואים ;48 לאקאל פון רעטאר
 זיר־ א. און באארד, דזשאינם פק סעקרעםאר

.9 לאקאל פון םשערמאן לין.

, 1̂ 11955.-f> 19 דיט
 באאי־ך חשאעמ דרעס

 אגיימענטס פאילענגעי־ט
פעברואד סוה ביז
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 גע־ דיאכמאן. דזשולױס וױיפ־פרעזידענט
 דזשאינט דרעט פון געראל־םענעחשער

 קא־ די אז באריכטעם, יארק, גױ אין באארד
 בערי פינף די מים אגרימענטס רעקטיװע

 גע־ פארלעגגערם זײנען אסאסאײשאנס בתים
 אגרי־ אלםע די פעברואר. סוף ביז װארען
 באשעפםיגט זײ:ען עפ װעלכע אונטער רענםס,
 דער פון מיטגלידער טויזענט אכציג איבער
 האבען םאון, אװ אוט און יארק נױ אין ױניאז

יאנ־אר. םען21 דעם אויפגײן געזאלט
 איז אגרימענטט די פון פארלענגערונג די

מיג געװארען  פארהאנדל־גגען די מחמת נוי
 דעצעדבער ריטען זינט שוין זיד ציען װאם

 דאט װיגקעל. טעניפען א דערגרייכט האבען
 ־ואט אגרימענט׳ אלטען דעם פארלענגערען

 פזנם פארשלאג אױפן געװארען געמאכט איז
 ײאװעליר, מר. טשערמאן. אומפארטײאישען

 פארהאנד־ די פירען צו צײט מער געבען װעם
לדנגען•
 פרן פארשטײער מיט קאנפערענץ דער בײ

 דעם אסאסיאײשאנס, םאנופעקטשירערט די
ען15  בתים בעלי די האבען דעצעםבער. ט

 פאדערונגען ױנ״אנם די אויף געענטפערט
 אײנשליפ־ גענעךפאדערונגען. רײע א מיט
ען צ־ םארלאנג א לעך ^  צאלונגען די שג
 א־ינ־ (זע פאנד. װעלפעיר ענד העלטה צום

 ״אייפן מינקאפיפ ברידער אין צעלהײטען
 :ימער ה־ינטיגען אין פראנט״ דרעםםאכער

 ער־ דער ניט איז דאפ ״גערעכטיגקײמ״).
 דרעפ־אינד-סטריע דער אין 'יאפ מאל שטער
 לצצ־ יאס אגרימענט. אן פארלענגערט װערם

ן איז מאל טע  גע־ פארלענגערונג ענלעכע ן
 פארהאנדלונגען די בײ גע־וארען טאכם

.1947 אין
 ריטן הפכם אין ױגיאן ד• האט דערוױיל

 דער מ״טגעטײלט געזעץ. טעפט־הארםלי
 פעיצ־ דער און פארמיטיונגפ־בײרא פםיים

 קאנפיליאײשאז ע:ד ״רידיאיישאן ראלער
 אג־ די אין צושטאנד דעם װעגען פײרװיפ״,

 זא- ױניאן די כדי ריניענט־פארהאנדלינגען
 װעט זי װי האנדלען צו שפעסער פרײ זײן

 דזשאעט דרעס דער גױטיג. פאר ריאלטען
 אן פאנאנדערגעשיקט אויך ד,אט באארד

 אץ טשערלײט די צ־ כדי־ו אויפפירלעכען
 מיטגע־ זײ אץ שעפער די אין טשערלײדיס

 די װאס געגעז־פאדערונגען• די װעגען טיייט
 דעס אץ ארויפגעשטעלם ד-אבען בתים בעלי

פארהאנדל־נגען. די פ־ן פארלױף
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 אי־ א־ן טע'לארפ ײדיםis. '1 1אקא'1י
 ל־יז געװאשען האט טעדיישאךארבעםער.

 מיט אגרירענטפ באנ־יעז בײם העכערינגען
בא־ פירטעפ• קאטטאם־טעייארינג עטיצבע
 פון רענצדזשצר טאדקין. א־זידאר ריכסעט

אקאי  גצ־ באנײט ױ־נצז אגרירענטפ צרױי י
 7אי פעא״ ״דע :פ־רטצפ די כיט װארען

 אין פלאכו״. בעל די דזשעקעי״. ״גאנטער
 זייצר קריגעז ײצלצן פירכיצ ערשםער דער
 א־ן מצלץ אין אנהײבצנדיג העכערונג לוין
אלטע־ די י־אי פירמע, צװײג־צר דצד אין

נ ין פ ה־פפה אן קריגצן ארבצטצר רײשאן
זײז העבערונג די ױצם "אך. א דאיאר
צ״ויי אקטאבער. ערשםצז פץ צעטיױ רצטראי
לא־ דצר האם הצכצרונג ן ל" ױאך א אר דאי

טעילאר״ צ:ד .לארד ב־־י :ן גצ־וא־נצ יך א־ לא-
אױך -טצרײשאךארבצטצר. א ארםיגצ די פאר

פון רצטראצקטיװ צפצר־נג ־ ל:ין די ־,,א דא
אקטאבצױ. ערש־טצז
 צ־ פארהאנדלונגצז פידט •־אקאל דצר
 אינם אגרימענטס א־נדצפצנדצגט טא״יצן

לצי־ פיגם סצקטאר״ ״גאיד אזײ־גצר־פצנצם
שצפצר »1lAt— די דאס ד.—טו טצילאריגג דיפ
טבארצ קאפ גאר די פראד־צילצן י־אפ
פט־פא־ הױ י די פי־ײצן. ר־יכע ־אי שים ריב־
ה־לכצ־ לרין א איז ײנ־אן דעל פ־ן נג דצר־

דיאכות. בצל פארידי
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בענעפיצ:י <
 דרצפ סם־צי. לאקאל פץ ר״ט״גג א ב״■

 גיצ־ פפיצצר׳ דז־ג־צק ר,אט •טיפיגג־ק־־־ירקפ
ד פ־ן נצדזשע־ א א־  אז גצמאכט. באקאנט י

 הײ־יאר, יאנ־אר. צלשטען פ־ן אנה־יבצגדיג
 פין נײטגליז־צר מײזענט צ־ױי' די ײציצן
 בצנצפ־־טפ די צ״ בארצכטיגט ז־ץ י־אקא־־

 מיםגלידער פאנד. ױצלפציר ע;ד הצלםה פץ
 גצ־ גצגרינדצט איז ױאס י־אקאי. נײצם פי:ם

 ז־ין װצלען יאר■ לצצטצן ־”אפר אין ױארצץ
 האפפי־ קראנקען־בצנצפיט. צ־ באלצכטיגט
 אײך א־ז א־־גצז־גיצזצל ־ר״צ טאייזאציצ

 י־ניאן אין בא־א:דל*נג רצדיצינישצ פיײיצ
־יצלטה־פצנטצר.
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״ דצר אין יפשטירינג ; ".'אנס לצ־י באר
אין לארפאני״, ראנ־פציקטש־רינג ברא^טאר
שאפ ד<ר דז־פ־־רז'. די : סיטי. דזש־ירזי

צטצי־• I5H אלב אי־פ ט באשעפטיג
פצלדראן רארטין צט באריכטי עס װי

I 18 די פץ א3 האבצן א־ ̂אל: פץ י נעדזשצר
א'ן באםײליגט זיד ;אבעז ה ײאב ארבעטער׳
ניאן. ײ דצר אר - עשטיירט . דער
כטיג V c n j י j י  פאז• א־ז ז־ג גצר ד:;ז־ דער
'רכיצ פי «די אז אכט• א־ז :ערט מ<ו ו <

 גצגען לאדף האלטנצליגען א געפירט האט
 ציױי א־יך ־אז א־ן אינטערנצשאנעל דעד

 געראנגעלט זיד לאבעז אג־”” אנדערע
שאפ. איבעלן זאנטראל פאין
גצפירט לארפײן דעט האט ו u אלאל1■

אץ ליטעראטור סך א פארשפרײי-< < ; ד־רי
א־ר־ די פ־ן צז י■ j י ט טע אפ ר״פצז ד־ױך

צ:ט־ צ־ כפדר י כד ער ז- <— אר ארגא:׳יזירטצ
ןיפ ס יגע אי• ■ Vי * *י « א־־ף פצרעז

ארגאגיזא־ רישע געגנע א־ז ־ם בצ די
אינסערנצשאגצל דער I ״ ײיי :.'I דער ציצט•

עגט־זיאפ־ א־ז ג י י ײ ױ י • • אפ <־ ד א־ן יוניאן
ע פץ געי־ארצן א־יפגצ״מען טיש  אר־ אי

שאפ. אין בצטצר

. ט א 6 ל פ 6 א ם ה ל א צ ע כ פ י ו  א

־ ע ב ־ ײ א ל ל ד ש י ע ן פ א י ל י  ם

ר א ל א ז ד ־ ם א ם י פ ע נ ע ב
v _______________________ ________ J

 דיאט ארבעטער. צרבראידצרי 6& לאדאל
 פער־ דרײ איבער אויםגעצאלם יאר פאריגצן

 בעגע־ פארשײדענע אין דא־אר מיליאן מעל
 זכריה באריכםעט מיםגליז־צר׳ זײנצ צו פ־טם

 בע־ די לאקאל. פון מעגצדזשער פרידמאן,
 עלטער־פענםיצ, ארום גצמצן בצנעפיטפ

 װאקאציעם האפפיםאליזאציצ, קראנקען־הילף,
 אויסגע־ פון ם־מע גענייצ די אנדערע. אין

 510 כים טויזענם 764 איז בצנצפיספ צאלםצ
דאלאר.

 טױ־ 367 איבער — פומע גרצפטצ די
 געווארצן אױםגצצאלט איז — דאלאר זצ:ט

 יצ־ גצקראגען האט דאפ ־ואפ ױאקאציעם. אין
 מיטגלידצר םויזענס צצז איבצר די פון דצר

 גצ־ האבען מיםגלידער 931 לאקאל. אינם
 קראנקצן־בענצפימם אין אויפגצצאלם לראגצן
 פענםיא־ 68 די דאלאר. טויזעגט 136 איבער
 געקראגען האבען ײניאךװעטעראנען נירםע

 אין דאלאר םויזענט 42 קנאפצ אױםגעצאלם
 אנ־ דאלאר. 50 פון פצנסיצם חידש׳לעכע

 געווארען אויפגעצאלם זייגען פומעפ דצרע
 מעדי־ פאר האםפיטאליזאציע־בענעפיםם, א״ן

 טצנ־ העלטה ױניאן אין באהאנדלינג צינישער
צ און טצר בצנצפימפ. אנדצי

• • •
 ריט־ אז אראגזשירט, האט יאקאל דער
צן .:״ידצר  דע־ פאר באצאלט הריגען זאי

 אנשטאט מאי׳ טעז30 דצם קאריײשאן־דצי,
 אויםגצפאלצן איז װאפ טוב׳ ױם נײ־יאר פאד

 איז אראנדשמענם די שבת. א אין דיײ־יאר
טגלידער כדי גצװארצז גצראכט  ניט זאלצן די

 איז װאפ ם־ב, ױם באצאלםען דעם פארלירען
 ארבעםפ־ אן אין ניט הײ־יאר א־־פגצפאלצן

טאג.
• • •

ר _ צ  געוואונען יאר פאריגצן האט ‘'לאקא־ י
 די אויף הצכערונג א אנדערצפ צווישען

 און נציל־העד פאר פרײזצו שטיק־ארבעט
 נעפארשײדע 148 א־יף לראשצי־ארבצטער

 אײפצירעכצנען שװער איז צפ ה:ם פטײלם.
 *פעי־ די אין גצגאנגצן איז װאפ פומע. די

 פאך־ די אט אין ארבצםער די פ־ן צנ״צי־אפפ״
 ניט קען מצז װאם דצם מחמת קאטעגאריצפ■

 זײנען צס גארמענטפ וױפיל וױפצן גצני
 איבצרגעטצ־ די אין גצ־וארעז פראדזצ־רט

 שא־ פוגדעפםװעגצן רצן ־ען פטיילפ• טצלטצ
 די אײנגעשפארט האט לאלאי דער אז צען,

דאלארפ. ־ינדצרטצר ארבצםצי

uאין:ײער 105 יאר,אל  n  |js * ו
טין  לאקאל פ־ן םענעדזשצר קאהען. ראי

 באקאגם. מאכם ארבעטער. פנאו־פום ליון.
 אריבערגצצויגען זיך האט אקאל!י דער אז

 ױ־ ג'יצר דצר ױניאן־רדים. נ־יער א אין
 םיט אדיסגעשםאםעם איז אפ” ניאךאפיפ■

 איז מאשינצז■ בוך־פירונג מאדערענפטע די
 דריםען אויפן צײצנױ. אכטע 575 אױף א־צט

שטאק•

 צום בײשטײערונג אײער מאבט
!פא:ד פאראליױפ אינפאנטײיל
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 אין באארד דזשאינש קלאוד,
 קא־ באנײש פילאדעלפיע
אגריםענש לע־מױוען

v_____________ _________________J
 םרן מענעדזשער 'דארדיק׳ הערי ברידער

 בא־ באארד. חשאינם קלאוק פילאדעלםיער
 לאגגע נאך האם ױניאן די אז ריכםעם.

 קאלעקםיװען דעם באנײם םארהאגדלדנגען
 אסאפי־ ,בתים בעלי דער םים אסריםעגם

יאר. דריי אױף אײשאן,
 גרויםע באגעגענם פאל דאם האבען .םיר

 אגרי־ דעם באנייעז בײם שװעריגקײםען
 זיץ איז דאח־יק ברודער שרייבם םעגם,

 באװיזען םיר האבעז םונדעסטװעגען באריכם.
 די פ*ר פארבעםערונמז עםלעבע געדױנען צו

 איז מארקעם קלאוק דער מלאס־ת. בעל
 אל־ די אויםגעםידען גים האם פילאדעלפיע

 קלײ־ פרױעז אינם לאגע שלעכםזי געםײנע
 דעריבןיר האמן בתים בעלי די םרײד. דער

 אמוגינסםיגע די אויםנומן גע«־ואװם
 געגעז־פא־ רײ א *רויםשםעלענדיג לאגע,

 רעדו־ לםשל, וױ, יוניאן דער צו דערונגען
 םים־ םעקשאן ארבעםס־פרײזעז■ די צירען

 אמת דער אנדעדע. אדן יראמארשזיז םע̂ג
 פילא־ איז םעזאן לעצםער דער אז איז.

 איז שלעבםער. אזא מודעז גים איז דדלפיע
 ארבעםער די האבען שעאןיר םעדםםע די

 געקו־ איז קריזים דער לעבען. א געםאכם
ז  ארבעםער, 170 א םים פירמעם דרײ ודען מ

 בתים בעלי די שע*ער. די צוגעפאכם וזאבען
קאייםאל. שלאגעז מיודאלם דערםיז האבען

 את באקאגט גום גאנץ איז ירגיאן .דעד
 ^ראבלעמעז די אויף ניכםער זײער קוקם זי

 ראנגעלם אינדדםםדיע אונזזיר װעלכע םים
 דעם םים געבענשם זײנען םיר ן זיד

 וראו פאבמאז־קלאוקםאכער, גוםען אלםעז•
 סים הויפנדראלע. די שפילם קח־אליםעם

 װערזיז שעפער פאר א סח אזיםנאםע דער
 פרא־ םילאדעלםיע איז אונז בײ קלאוקס די

 םעכ־ און םעםאדזנז אלםע די לוים דזשירם
 פא־ גײער דער אז מיר. ודײסעז אגב. ני̂י

 קלאוקם יראדוצירעז r® פרןמעם דערנער
פראבלעם. פילאדעלםיזץ־ א בלדיז נים איז

 די האם אגריםענם. :ײעם דעם ״לױם
 העכערונג א דאלאר םינף געװאדנען יוניאן

 א אויך דובליקײםם: און םעםפעלם אױף
 רעםײ־ דעם פאר פרןמיענם איץ פת צדג*ב

 װעל־ דער פאנדען, ביידע פאנד. ערםענם
 קרי־ איצם װעלעז רעםייערפענם. און פעיר

״םעי־ראל״. םונם פראמנם אכם צחאמען געז
 אלםזי רעםײערעז םת פראבלעם .די

 שארפע. א זײער אעז בײ איז פיםגלידער
 גרויס. איז רעםייערעז צו פארלאנג דעד

 פאר־ אלע גאכקומעז נים םיר קענעז לײדער.
םאן. געוואלם עם וואלםעז םיר װי לאגגעז-

 א ארויסגעח־יזעז האם קאםיםע .אונזער
 פאר־ די איז ניכםערקײם אזץ געדולד סך

 װיל איך בתים. בעלי די מים האנדלונגעז
 וױיס־ באדאנקען געלענענהײם דער ביי

 אעז העלםעז פאר ר*בין. גדיייה סרעזידענם.
 ײש. ביזנעם־אגענם קאנפערענצעז. די בײ

 םעק.. גרינבערג. םידנע םשערפזןן. מןרםוק.
 פענפעל■ ד- סרידםאן. א. דיײױדפאן, ס.
 דעני און םראכםעגבערג םעגע פראיצי. װ.

 די איז באםייליגם זיך האבעז דזשאראלאמא
בתיס. בעלי די פים קאנפערענצעז

 אפלילןא־ אן נעמם 142 לאקאל
פעגפיעש עלטעד פא־ ציעס

שער םוארוים, דזשאזעף לא־ פון מענעח
 פעד״ ״שאלדער און נעקוועיר .142 קאל

 האם לאקאל דער אז באריכםעט, ארבעםער.
 פון אפליקאציעס אננעמען אנגעהויבען שײן

 נעקװעיר אינם ױניאךװעםעראנען עלםעדע
^ ר  אפליקא־ די עלטער־פענסיעם. פאר ם
 מי־ א ביי װערען באהאנדעלם וועלעז ציעם
 פאר־ רעםייערמענם־פאנד דער פיז םינג

 קומענדיגען פארקומען װעם װאס װאלםונג.
חודש.
 עלםער־פענםיע פונם פארוואלםונג די
 און םואווים מענעדזשער פון באשםיים פאנד

 םשער־ םימעריןג. ליליען און ליבסאן דזשעק
 בעלי די לאקאל. פון סעקרעםארין איז מאז

 פארװאלםונג דער אין פארםרעםער בתים
 און קורץ סעמועל װעבער• אױרווינג :זײנען

 װי־ *נעשאגעל דער פון מארליז דזשארדזש
אסאםיאיישאױ. סקארף ענד נעקײעיר מענס

 די םארדזאגדלען צו זיך גריים יוניאז די
 קינםםלע־ איגם אגריםענם ־פת באנייאונג

 אוים גײם אגריםענם דער םרייד. בלוםען כען
 דע־ האם לאקאל דער חודש. נעקםםעז דעם

ם בעלי • די וױסען געלאזס ריבער  60 גתי
 םעפם־ מיםז הסכם אין פאראויס, איז םעג

 םאדערען װעם ױניאן די געזעץ. הארםלי
 פארבעסערוג־ אנדערע און העכערונגען לוין
געז•

f  N
 דעפ. םאון אװ אום איםשערז

 שעפעי־ 78 אר;אניזירש האש
_____v_____Iארבעשעי 2̂סס טיש J

 גע• האראװיץ. איזראעל וױים־פרעזידעגם
 אװ אום איסםערן ®ון רענעדזשער נעראל

 ױניאן די אז באריכםעם, דעפארםםענם. םאון
 78 ארגאניזירם 1954 םת פארלויף אין האם

 א איז דאס ארבעמער. ^200 פים שעפער
 ארגא־ אינמענםױוען כסדר׳דיגען דעם דאנק

 לאקאל־מעגעחשערם די װאס ניזיר־דריױו,
 פירען דעפארטמענם פונם ארגאנימערם און

יאר. גא:ץ א
װײ־ דריײו דאזיגער דער װעם הײ־יאר

 צוגריימונג, אלס ווערען. פאדגעזעצט טער
 אונ* אן דורכפירען דעפארםמענט דער װעם

 פון שטעטלעך און שםעט די אין םערזיבונג
רזי, נױ שוי ױ אפ־סטײם קאנעםיקום. ח  יארק נ
 פעסמשםע־ אומעםום און אײלענד לאנג און
 לאקאליםעם דער םון אייגענארטיגקײם די לען
 בעטער כדי ארגאניזיר־פראבלעמען אירע און

 םםרא־ און םעםאדעו געהעריגע די צוציפאסען
 דדײװפ. באזוגדערע אויספלאנען בײם םעגיע

 װערען אויפגעניםען דאן װעלען פלענער די
 'יא־א־־יע באזינדערע פון קאנפערענצעז ביי

 דע־ ד־רכן ווערען קאארדענירט און ייניםם
פארטרענט.

• • •

 הינדערמ ציױי אץ םייזעגס דריי איבער
 בא־ זײנען װאס דרעםמאכער. טשילדרען
ױ אין ױניאז־שעפער. 91 אין שעפםיגם : 
 אנגעהײ־ חודש פאריגען האבען דזשוירזי.

 די אנשטאם וואן־. א שעה 35 ארבעםען בעז
 ביז האבען זײ װעלכע שעה. האלבע א פים 37

אר־ די האבען גלײכצײםיג געארבעם. איצם

געדעבמיגלדיט ----------------
 זיבען םון העכערונג לוין א געקראגען בעטער

 גע־ די פאר קאמפענסירעז צו פראצענט
 נאך ארבעם פאר ארבעםס־שעה׳ן. קירצםע

 וואכען־ און שםיק װעלען וואך, א שעה 35
 פראצענם פוםציג באצאלט קריגען הענט

אװערםאים. פאר עקסםרע
יו־ די האם ארבעםם־װאך קירצערע די

 אגריםענט אינם ערשם צום געוואונען ניאן
 דרעם וואשעבעל דזשוירזי *נױ דער מים

 קאגםרא־ װאס אםאםיאיישאן״. קאנםראקםאר
 ײשױרזי. נױ נארדערן אין שעפער 60 לירם

 םיר־ אינדעפעגדענט 24 האבען שפעםער
 אגרי־ זעלביגען דעם אונםערגעשריבען מעם

 קאםען־דרעם און ספארטוועיר פינף מענט.
 מיט־ בתים׳ בעלי צוױי און קאנמראקםארם

 אםאסיאײ־ ״אינדוםטריעל דער פון גלידעד
 מאנופעק־ אפערעל דזשואײענייל• אװ שאן

 אידענ־ אונםערגעשריבעז האבען םשורערס״
א&מאכען. טישע
 מיםגלידער זײנען ארבעםער 3.200 די

 דער אונםער .251 את 220 לאקאלען די פץ
 און 222 .166 ;רײך םיידי םון פארוואלםונג

 הערפאן פון פארװאלםונג דער אונםעי־ ^5
 מאריס פענעדזשער ,162 לאקאל ;םיראםא

 פי־ מעגעדזשער .221 און 161 עקםםרעקם;
 .157 און 150 לאקאלעז איז דעםלעפסען םער

 באומ־ םיימאז פון םארװאלםתג דער אונםער
רינד.

• • •
 םאון אװ אום איםמעת פיז ארגאניתערם

 קאאאערא־ דער מים האבען, דעפארםמענם
 ארבעםער אנדערװעיר ^2 לאקאל פיז ציע

 אנ־ אװײ ױניאניזירם יארק- נױ אין ױניאז
 אר־ דער שעפער. קאנםראקםינג דערװעיר

 לענ־ א אנגעגאנגעז איז קאכלפית גאניזיר
 אז אויסגעםתען, האם נזען ביז צײם גערע
^ י  חשא־ םאר אריבעםעז קאנםראכםארם ב
 אגרימענםם האבען װאם יארק. נױ אין בערס

 לא־ םת קאאפדראציע די ױניאז• דער מים
 ױניאני־ צו געוועז נױםיג דאן איז 62 קאל

שעפער. ביידע זיריװ
— שעפעד ביידע אין ארבעםם־וואד די

־ אין קאמפאני״. ״בעלםאנםי די רזי שוי  ח
. די און םיםי. שי ח  מאנוםעקםשורינג איי. ,

 גע־ איז — יארק נױ װעסם אין קאמפאבי׳.
 א און 37 אויף 40 פון געווארעז קירצמ
 ערשםען דעם פון אנהויבענדיג שעה. האלב

 ארי־ מלאכות בלל די וועלען .1956 יאנואר.
 װללעז זיי און וואך א שעה 35 אײף בלרגייז
 העכערונגען. לוין קאמפענסירענדע קריגען

 נייע די פאר געוואונעז אויך האם ױניאן די
 שםיק פאר םייבים יום באצאלםע מיםגל־־דער

ארבעםער. וואכען א'ז
• • •

 הילף דער םים האם דזיפארםמענם דער
 דער אונםער .143 און 140 לאקאלען די פון

 ארגאנײירם ריעף. לואים פון פארוואלםונג
 א קאםסאני׳. אדעל -געיל די ־ שעפער דרײ

 ניו פלעינם. וױזײם אין שאפ דרעס טשילדרעז
 קיר־ א געיואוגעז האם יוניאן די װאי יארק.
 העכערונג לוין א און ארבעםט־ײאך צערע
 םראצענם; 20 א־יף שםיק־ארבעםער פאר

 האמםאנײ יאנופעקםשורינג עם. ענד ״צף די
 נױ אםענינג. אין שאפ קאנםראקטינג דרעם א

 יאג־ אין םפארםױעיר׳. ״דאלי די .און יארק
 קאנטראקטאר. דרעם א אויך יארק. נױ לערם.

 שעםער ביידע אין געוואונען האם ױניאן די
 40 פון ארבעםם־צײם דער אין רעדוקציע א

װאך. א שעה 35 אויף

\

—> 1955 פעבדדאי־,
 ד־עפארטמענט איסם נאיד

 נײע זעקס ארגאניזירם
שעפעי־

v______________________________׳<
 אר־ האט דעפארםמענט נארד*איםט דער

 װײס־ באריכםעט שעפער■ נײע 6 גאניזירם
 פ־ן דירעקטאר גינגאלד. דײװיד פרעזידענם

 נײ־ארגא־ די פרן פיר דעפארםרענם. דעם
 פענסיליױיניע אין ױינען שעפער ניזירםע

מאסאטשיזשעסכ. אין צוױי אין
 :די זיינען שעפער פענסילוױיניער די

 ״מעריאן :דאנראר אין פי־אקם׳׳. ״דאנמאר
 דזשעי ענד ״עם די פיקסװיל: אין דרעס״.
ד אין דרעס. ״טעהעריזא די אץ דרעס״  אי

 די באקעמפם האט לעצטער דער פארדש.
 אנדערע די צײם. יאר צוואנציג איבער ױניאן

 די :זײנען שעפער נײ־ארנאניזירםע צװיי
 פרידמאן ״פאלמער די און דרעסי ״קלאװער
 ריווער, פאל אין ביח״ל קאמפאני״, דרעפערי

 330 ארום באשעפטיגען שעפער די מאסם.
ארבלםער.

 נײ־ די פאר געיואונען האם ױניאן די
 אר־ קירצערע א רעקרוםען ארגאניזירטע

 אנד־ערע און העכערינגען לוין בעםם־װאך.
פארבעםערונגען.

 אעטערגע־ אויך איז אגרימענם נייער א
שעי. «עי. דער מיט געדואדען שריבען  ח
 באריכםעם באטטאן׳ אין קאםפאני׳־, םאוער

 האם ײניאן די גינגא־יד. ווײס־פרעזידענמ
 רעדוקציע א ארבעםער 150 פאר גצװאונעז

 דדרכגע־ וועמ וואס ארבעםס־שעה׳ן. די אין
 ארבעטט־ די פאזען. ציױי איז װערען פירם
 א־יף 40 פלן ודערען געקירצם וועם וואך

 אין אץ איצם שײן שעה האלב א און 37
 שעה׳־ 35 א װערען איעגעפירם וועם 1956
 װעלען מלאכית בעל די ארבעםם־װאך. איגע

 העכערוגג לױן קאמפענסירענדע א קריגען
םיבים. ײם באצאלטע פון צוגאב א און

 פאר קאמה געװינט יוגיאן
 סאי־־ אײן רעדע פיײער

קענטארד לײל,
V_____________________________ ׳׳

 דירעק־ קוירצמאן. נ. וױיס־פרעזידענט
 בא־ דעפארםרענט. אהייא־קענםאקי פון טאר

 חידש עצםען1י האם ײניאז די אז ריכםעם.
 אין ריידע פרײע פאר זיג א אפגעהאלםען

 ארםיגער דער װען קענמאקי. קארלייל.
 די אז פארארדענט. האם קאונםי־ריכטער
 פאר װערען געעפענם זאל געריכם־געביידע

 מיטינ־ אײ־ע פריי אפצוהאלםען יוניאן דער
 ארײס־ איז געריכם־פאראידענ־נג די גען.

 דער פ־ן אפיל אן אײף געווארען געגעבען
 פץ געשטיצט אין ײניאז אינטערנעשאנעל

 גע־ צו פארטרעטער ל. אדו פ. א. ארטיגע
 ביר־ גלײכע באװעגוגג ארבעםער דער בען

 דער מ״ט זיד באנוצען צ' רעכט גערלעכע
 די האבען עם װי פוגלט געריכם־געבײדע,

 װעל־ קארלײל. אין עלעמעגטען אנםי־ױניאן
אינם מיטינגען צװײ אפגעהאלטען האבען כע

 דער געגען העצען צ־ א״ף געריכט־דדיז
ײניאן.

 פון דעפארםמענט אהייא־קענטאקי דער
 לעצטע די זײט פירמ, אינטערנעשאנעל דער
 ױ־ צי ארגאניזיר־דריױו אן חדשים. דר"

 ״גרי־ דער פון ארבעטער 250 די ניאגיזירען
 קאר־ אין קאמפאני״ מאנ־יפעהםשוריגג פ־ן

 װיל־ פון אנגעפירט װערט דרייװ דער יי־י.
 אינ־ דער פון פאדטרעמער קא־פראן. יאם

 און קענםאקי. אין ײניאן טערגעשאנעל
 די ארגאניהערין. קא־פמאן. קיארא פון

 * אר־ די און קארלײל אין שםאט־פארויאלסונג
 דעד העלפען ביזנעסלײם ארגאניזירמע טיגע

 און ױניאן דער געגען קאמף איר אין פיררע
 װיים. אזוי געגאנגען איז אײנפליס ז־יער

 צו אימשמאנד געייעז גיט איז ײגיאן די אז
 אפצו־ שםאם דער אין פלאץ א קריגען

 די ארבעטער. די מים כייםינג א האלםען
 א רופען צו געצוואונגען געװען איז י־ניאן

 איז וואם אפים־געביידע• דער אין ריטינג
 םי־ דאזיגער דער אײגענטום. פעדעראלער א

 צװישזין אריפזען גרױס דערוועקם האט מינג
 פאקםיש האט און שםעםעל אין בירגער די

 פאר םימפאםיעס סך א קריגען געהאלפען
ױניאן. דער

 געריכם אין גצחון איצםיגען דעם נאך
 ארגאגי־ דעם פארשםארקען ױניאן די ויעט

 גאר אז האםענונג. דער מיט ױר־דרייוו.
 געלונגען װעט צוקונפס נאענטער דער אין
שאפ. דעם ארגאניז-רעז צ־

• • •

 איז קארלייל אין ארגאניזיר־דדיװו דער
י פון אײנער געװען  דער בײ ־ייך־פונקטעז י
 דע־ אהײא־קענםאקי פון לאנפערענץ שטעף

 געווא־ אפגעהאלםען איז וואס פארטכענם.
 קליחלאנד. אין יאגואר אכםען דעם רען

 אויספיר־ האט קיירצמאז ווייפ־פרעזידענם
 פונם פראגרעם דעם װעגען באריכםעם עך1י

 גיגםםיגער דער פון און ארגאניזיר־קאמפימ
 בא־ דער פון שטימונג דער אין ענדערונג

 פאר־ איז וואס ױניאן. דער פאר פעלקער־גג
 ױים חדשים. צוױי לעצםע די אין געקימען

 דעם פירעז אנגעהריבען האם ױניאן די
שםעםעל. אינם ריידע פרײע פאר קאמף

 װעגען באריכםעט אויד האט קוירצמאן
 אין וועלפעיר־פאנדען די פון צושטאגד דעם

 זיינען 1954 פון פארלייף אין קליװלאנד.
 הונדערט צװײ איבער געװארען אויסגעצאלט

 מיםגלי־ צו בענעפיםס אין דאלאר טײזענם
 גע־ רעטייערם זײנען חודש פאריגען דער.

 ױ־ די ױניאן־וועטעראנען. 50 נאך װארען
 מיט־ 165 איצם האט קליװלאנד אין ניאן

 איבער עלםער־פענטיעם. אויף ג־יידער
 גע־ אױסגעצאלם זײנען דאלאר טויזענם 28

 פון ארבעםער די צ' בענעפיטס אין "ארען
 גלאזגאו, • אין פירמע האנטמאכער־פאגעל

 לויטן קענטאקי׳ לעבאנאן, א־ן האראדסב־רג
קאיפמאן. וױליאם פון באריכם

 האבעז פטעף־מיםגלידער פאלגעגדע די
 פון :קאנפערענץ דער אין באטײליגט זיך

 מעק־ בערגאדין פרענד. '־'•איט — קליױלאנד
 סעם בערקמאן׳ מייעי־ זיטאן. ליאיע גר־דער.
 רוםטא. טאני בלעיז. מעד בא־עי. על רידער.

 גלציזער- העגרי און גוראלניק דזשולױס
 דיי־ פון פארטראםען געװען איז טינסיגעםי

 קענטאלי עםיג: מאריט אץ טאלאמאז װיד
 קלא־ און קאופמאן װיליאם פארטראטען האט

 בײ איז אהייא. פיקא. פון אין קא־פמאן רא
װאקער. מארגארעם ג־לװען קאנפערענץ דער

ט <---------------------------------- ײ 21 ז

 חנובת פײעי־ט שיר,אגא
 יוניאז נײעם פון הבית

סענטעיי העלטה
v _____________________________ J

 אין ישיאן די האם יאנואר אכטען דעם
 דעם פין הבית חנלכת דעם געפייערט שיקאכא

 וױים־ באריכםעם העלםה־םענטער. ױניא,
 פץ מענעדדטער ביאליס. מאריס פרעזידענם

 מיט־ די באארד. דדטאינם שיקאגער דעם
 װעלכע ײניאן. שיקאגער דער פון גלידער

 אינ־ נייעסטע זייער אנקוקען געקומען זײנען
 באוראונדערמ שםאלץ מימ האבען סטיטוציע.

 קליניק. ױניאן פונם איינריכמ־נגען פײנע די
 אינםערנעשאנעל איינציגע די איז וועלכער

 ױגיאן־מיטגלידער פאר געזונם־אינםםיםוציע
שםאם. דער אין

 העלםה־סענםער. ײניאן שיקאגער דעד
 זעקםםען גאגצען ד<ם פארנעמם װעלכער

 אי־ קאסם אין ױניאז־געביידע. דער פץ פלאר
 אמםגע־ איז דאלאר כיליאן פערםעל א בער

ציני־ מאדערנסםע די םים שמאםעם  פעדי
 מאשינען עקם־רעי װי אײנריכםונגען, שע
 איט־ זײז װעם ער לאבאראםאריעס. און

 פים־ םומענם צען די באדינעז צו שםאנד
 שי־ אין לאקזרעז צעז די פון גלידער

 גע־ אין געזדגמ זײער אפהיםען דורך קאגא
שע ב<ז מז אויפן הילף מעדיציני בי ל ע  ארפן ז
 אינםערנעשאנעל אנדערע די םוען עם וױ

העלםה־סענםערם.
 פונם דערעפענונגם־פײערונג דער אין

 פראפינענםע באםײליגם זיך האבעז סענםער
 שםאם־פאר־ אװ םםײם דער פח פארשםייער

 שי* דער פון פארשםײער אויך װי װאלםדנג
 גאװער־ דעם באוועגונג. ארבעםער קאגער

 סםרא־ דדש. װיליאם מר. איללאגאי, פת נאר
 כבוד דעם געװארען צדגעםיילם איז םאן.

 ארײנ־ ביים ריבאן דעם איבערצושניידעז
 פראםינענםע אנדערע סענםער. צדם גאגג

 זײנען שםאם און ספיים פונם פארשםייער
 פון דידעקםאר קאפינס. פ. ראי :געווען
 פעיאר ;לייבאר אוו דעפארספענם סםיים

עי ריםשארד קענעלי: ד- מארםין ש  דאלי, ח
 את שיקאגא אין כעיאר פאר קאנדידאם

 פאר־ האם וועלכער ענדערפאן. דאגלאס
 נאענ־ א דאגלאם, פאול םענאםאר טראטעז

ױניאן.־ דער פון פרישם םער
באװע־ ירניאז םרייד שיקאגער דער פדן

 װיל־ פייערוגג דזלי־ ביי געװען זיינען גונג
 פרעזי־ קלירי. עף ײיליאם אין לי א. יאם

 שיקאגער דער פון טעקרעםאר אץ דענם
 םםים. סעםדעל ;לײבאר אײ פעדעריישאן
ם אםאלגעםייסעד פינם םענעדדטער שאינ  ח

 פענעדזשער רדין, טעם שיקאגא: אין באארד
 א אמ יוניאז ארבעםער םילינערי דער פין
 לאלאלען ױניאז אנדערע פון פארשםייער רײ
 געװען אייד זיינעז עם ארגאניזאציעם. אין

 פרא־ מעדיצינישער דעד פון געסט צאל א
 דירעק־ פריים. לעא די־. זײ צװישעז פעטיע•

 ניד־ איז העייםה־טצגטער ייניאן פינם טאר
יארה.

 די צ־געשיקם האט דיבינטקי פרעזידענט
:באגריםינג פאלגענדע

ט קען איך ױאט באדויער «איך  פער־ :י
 הבית חנלכת בײם זײן אנװעזענד זענלעך

 ױיל איד העלםה־םענםער. שיקאגער פונם
בא־ הארציג איפן ד<ם אס אױף דעריבער



--------------------->- 22 זײמ
 דער פון מיטגלידער און באאמםע די גריסען
 ד־לר־ פײנער זייער פאר שיקאגא אין ױניאן

 ד־לר־א פראגראם. װללפע׳ר איגם גרייטונג
 אזעלכע lb פון אײנער העלםה־םענםער,

 אינ־ אן איז לאנד, איבערן אינסטיםוציעס
 מענ־ װאס דעם פון םימבאל ספירירענדיגעד

 ארב־לט זײער אין גלױבען םיפען מים שען
 פאר־ װאט מענשען — דערגרײכען קענען

 פון קװאל וױלרטפולסטעד דער אז שםייען,
 װאוילזײן און געזונט דאפ איז לאנד אוגזער

 פרויען. א־ן מענער ארבעטענדיגע זײגע פון
 ;־ער אין פאקטא׳־ען אלע אז זיכער, בין איך

 זײ־ ארבעםער, אין כתים בעלי אינדוםטריע,
 הײנםיג־לר דער אויף שטאלץ צוגלייך בען

געשעעניש״. היםםארישער
 אנגע־ וױלרט װאס דיעלםה־םענטער, דער

 סט־לף, זיין ארן םצלםער םםענלי דר.- פון פירם
 צ־לנט-לן ד־לם פונקציאנירען אנגעהויב־לן האט

יאנואר.
• • •
 מאכט ביאליס מאריס װייס־פרצזיד־לנט

 אפלי־ אן איצט נ־למט ױניאן די אז באקאנם,
 דרעס פו:ם פענסיעס עלםער פאר קאציעם

 אפליקא־ פאנד. רעםייערמענט קלאוק אוך
 טען15 ב-זן וױלרען געמאכט ק־לדלן ציעס

םערץ•
• • •

 אין ארכעטער־קאכיטעט אידיש־לר דער
 דינ־לר ט־לםטימאנײלל א אראנזשירט שיקאגא

 שיקאגער דעד פון פרעזיז״לנט דעם לכבוד
 אלם לי. א. װיליאם לײבאר, אײ פעדעריישאן

 פאר־ זײנע פאר אנערק-לנונג פון אויסדרוק
 באדינגונג־לן די פארבעסערען צו דינסםעז
 ראםען פארשײדענןי פון מענשען צװיש־לן

 פארקו־ װעט באנקעט דער גלויבענם. און
אפריל. דנט־לן דעם האטעל שערמאן אין מען

r ץ
 פלארידע, טיאמ/ אין ױניאז

שעפער :ײע 6 ארגאניזירט
v ________________________________ /

 אין זײנ־לן װאכ־לן זעקס ל'לצטע די אין
 b געװארען ארגאניד־רט פלאריד־ל, כיאסי,

 פלאטקין, אברהם באריכםעם שעפ־לר. נײע
 ל. כ־למועל און ארגאנײזער, אינםערנעשאנעל

 קאונטיל. דזשאינט פי:ם מענ^־זשער מעיםי.
 פין יליט א זײנען דערגרײס־נגען דאזיגע די

 ױאט ארגאניזיר־דרײװ, אינטענםיװען דעם
 מיאמ־לר דער אין אנגעםירם כפדר וועךם

אינדוסםרי־ל. קלײדער פרויען
 נא־ װאס שעפער■ 'נײ־ארגאניזידםצ די

 ״מיאמי די :ױיגען ארבעט־לר סין שעסנױגצז
 עמ־ ׳■טאו ד* אין קאמפאני. ־למבראיד־לרי

 וױליר׳׳. ״טאגא די קאמפאג־׳־; בראידערי
 א*ן פפארטױןךר״ ״ראזעט שראקס״, .רענבאו

 א־־גענ- די פין ביישפיל א ראודפ׳׳. יבעםם
אי־ י־ניאן די ױאט פראב^־לםעז■ ארםיגע

 ניט־ד־לרצאלטע די אין דאלאר 4oa צאל־לן
אדב־לטער. די צו שכירות
ארגאניזיר־קאמ־ פרן אגפירונג דער אין

 גלעד־ ראבערט אויך זיך באטײליגען פײן
 ד-לר פון ארגאנײזער באקאנט-לר א ניק׳

 אץ שפאניש, פליסיגען א קען װאס ידניאן
מארטינ־לז. בראלא אץ פערנאנד־לז װינכענט

r  n

 געוױנט דעפ. פאוט־װעסט
 באנײ־ איז העבעױנג לױן י

אגיימענטס טע
v .______________________________ J

 די־ פילרלשטיץ, מײער וױיס־פרעזידענם
 בא־ דעפארטמענט, םאום־װעםט םון ר־לקטאר
 אגרי־ באנײט האט ױניאן די אז ריכםעם,

 געװי• פירמעט, גרעםער־ל דרײ מים מ־לנמס
 פאר־ אנדער־ל און העכ־לרינגען לוין :ענדיג

 די איז פירמעט די םון אײנע בעםערונג־לן.
 קארפאני׳/ מאניפעקטשורינג קעלםער ״ײײל

 פאפ־־־לר לואיזיאנא, אין ש־לפ-לר ־אט וױללכע
 מילשטאט. ;מיזורי מאלד־לן, און טראי בלאף.

 שי־ א אץ אקלאהאמא כריסמא, ;איללינאי
לואיס. פ׳לנט אין פינג־ד־לפארטמ־לנם

 העכערוגגען לײן געװינען האט ױניאן די
 ארבע־ אל־ל פאר טובים ײם באצאלט־ל און

 העלטד,־ פאר ״פ־לײראל׳׳־אפצאל א ;ט־ל־
 פראצענט האי״ב א און איץ פץ בױלנעפיטפ

פארב־לסערעגען. אנדערע צאל א און
 די :זײנ־לן פירמ־לט צװײ אנד׳לרע די

שין  קאמפאגי״, כאגופ־לקטשורינג ״װיק־ח
 ״ליטל די א־ן מיזורי. םיטי, ק־לנז־לס אין

 הילסבארא, אין קאמפאני״, מאנופעקטשורינג
 ״װיק־דזשין״־פירמ־ל ד־לר אין איללינאי.

 פון העכעדונג א געװאינען ירגיאן די האט
 און קאטערם די פאר שעה א פ־לנט צען
 אנדער־ל די פאר שעה א ס־לנט 7 ביז 5 פין

 פ־ן ר־לטרא־לקטױו זיא הוספה די ארב־לט־לר.
 די האט ה־םפות ־לנײלכ־ל נאיױלרבער. יסט־לן9

 ארבצט־לר די פאר ג־לװאינען אײד ײניאן
ליץ־פירסע. דער א־ן

• • •

 פא• האט דצפארטרענט סאײט־וױלסט דער
 ריט אגר־ר־לנט דעם באנײט חוד־ט ריג־לן

 ײט־ אין קאמפאני׳/ ״גערסאךקאפי־אן ד־לר
 געװאונען האט י־ניאן די םעקסעס. טאן•
 ײאכ־לן־ א־ן שטיק פאר ה־לכער־נגען ליין

 מינ־יכ־ם־ די אײף ה־לכער־נג א ארבעטער.
 ארבעטס־צײט ד־לר אין רעד־קצי־ל א סקײלס.

 ד־רכגעפידט װעט ־ואס װאך• א שעה 35 צו
 װאט יאר. ציױ־ די פ*ז פאר־יריף אין ׳־ױלר־לז

א קראפט א'ן זיץ וױלט אגריר־לנט דער  אוןי
 פ־:ם פלאצ־לנט האיב א און יצװײ פין ציגאב

 ר־לטי״לר־מילנט איז װע־־יפ־ליר פאר -פעי־ראל״
 צוזאר-לן איצט צאייט פיי־ר־ל ד• בענעפיטס.

 ״פעי־ פדנם פראצ־לנט האייב א און —דו
פרא־ פערט־ליי א אץ צוױי ױ־לייכ־ל פץ .”1ראי

צ• א"ף וױלרעז ידלנדט אנגצ וױלל׳לן צ־לנם איפאר־ די י יזירעז ארגאגי בי־ם האם םיאמי
’U2'>ערר רעטי־׳ ן ערשטע דעם -י״לן עטאבי פ־נם האבען ר־לז קצז שעפער גאניזירםע
ילשאנ־ער־ אינטצרנ פאר טצק־צפ א־ז פאנד פירמ-ל זיגצ דא ,,ד װעיד״־שאפ. .טאגא
רא־ רעט א-ז ר־נג העכ־ל ו לײ; די יד־לר. מיטג־•' אי־ט נראנט־לן אירי נ־״ל באש־לפטיג־לז פלעגם
יג<ז ,פאר 'צרב־לר■ נא־' <ן ־לקטײו ט געצא־ט :י נאר נים האט זי לערנערס.

יאר• r האט נאר ארבצט־לר־■ געהעריגצ די
•  0 0 אר־ל־ די רײז פ יען ספעציעי א גערעכענם נאך

ןכאר י ר * י נצשאנעל פ־נם •לקזאמ־גער אן די זײ ירנעו (ײםלז s פאר איםיגראנטען רע
סי ײ ' גר א אך נ האט■ באארד אנפ ר־לייש בא־ ג־למיזט ־צט א האט פירמע די כלאבה.

 אנקלאג־ל, ױניאנס ד־לר פון אדנט־לרזוכונג
 מאנופעקטשו־ ״לײטער די אז ענםשײדעם,

 האט ט־לקםעס, דאלאט׳ אין קאמפאני״ רינג
 לײ־ פונם פארשריפטען אויף געוױלן עובר

 האט פירמל די געדלץ. באר־מענעדזשמ־לנט
 ד־לר פון מיטגליד א גלגען דיסקרימיגירט

 ױניאךאקסױוי־ איר פאר איגטילרנ־לשאג־לל
 ארדיםג־לװיז־לן גיט האט פירמ־ל די אין ט־לט
 מיט פארהאנדלען צ־ װילילן געה־לריג־לן דעם
 פאראר־ האט עקזאמינער דער ױניאן. ד-לר

 די אנצושטעלען צוריק פירמע ד־לר ד־לנט
 די באצאל־לן איר און ארב׳לט-לריז אפגעזאגט־ל

 איר־ל אויפדדלרען אץ שכירות פארלויר־לנ־ל
 ױ־ ד־לר ג־לגען האנדלונגען אומ׳ױשרידיגע

ניאן•

 ־לנט־ אן לויט האט ד־לפארטמ־לנט דער
 ג*ל־ ארביטריישאז־באארד אן - פון שײדונג
 ״ב־לק־ דאלאר 750 און םויזענט דרײ װאונ־לן

 סאנופ-לק־ סיטי ״דזשאנסאן דער פין פעי״
 םיטי. דדטאנסאז אין קאמפאגי״, טשורינג

 וױל• אויסגלצאלט וױלט ש־מ־ל די איללינאי.
פירמ־ל. ד־לר פץ שטיק־ארב־לט־לר די צו ר־לן

r -------------------------------------------- n
 אין ארבעםער ספארטװעיר

 35 האבען אנדזשעלעס לאס
ארבעטס־װאך שעה׳אעע

V____________________________ - J
 א:־ לאט אין ארבעט־לר ספארטױעיר די

 ־א־ ,3bb לאקאל פמ מיטגילדער דזשעלעס׳
 ארבעטען אנגעהויבען ח־דש פאריגען ב־לן
 װײט־פרעזיד־לנט באליכט־לט װאך. א ש־לה 35

 דיר־לקטאר. קאוסט פאטיפיק אטא׳ סעמױלל
 פץ ארבעטס־װאך ד-לר אין ר־לד־קצײל די
 דירכג-ל- איז 35 אויף ש־לה האלב א און 37

טן ד.סכם אין געױארעז פירט  קאל־לקטײױלו כי
 1953 אין האט ײניאן די ־ואס אגרימענט,

 בתים־ ב־ללי דר־י מיט אינטערגעשריבען
אסאסיאײשאנס.

ספארט־ פיז כ־לנעדזשער ױלין. דזשאן
 ס&ע־ א אין האט קאונטיל■ דזשאינט וױליר

 פאנאנדערג-ל־ איז ־ואט בול־לטין. צ״לי־לן
 טפארטוױליר־שעפ-לר אלע צו געװארען שיקם

 ־לדשטען פין אנהויב־לנדיג אז װיסילן. ג־ללאזט
 •ט־לה׳■ 7 ד־לר איעגעפירט איז ,1955 יאג־אר,
 װאך. א ט־לג פ־נף ארבעטט־טאג. איג־לר

 די היץ א ארב־לטילר ספארטוױליר א־י־ל פאר
 קרי־ װעלען װאט־לךהענט שיפינג־קײירקם.

 די אין פרײלר װי שכיר־ת ז־ללביג־ל די גען
 א ג-לקראגעו שױן האב־לן שטיק־ארב־לט־לר

 דער וױלן װאך, א דאלאר דרײ פון היטפה
 ד־לר ריט ג־לװאר־לן, באנ״ט איז אגריר־לנט

 אנג־ליױלנדעט וױלט דאט אז פארשטענדיג־נג,
 רע־ איצטיג*לר ד־לר פאר לארפ־לנסאצי־ל איט

 די איז איצט ארבעסס־צײט. ד־לר אין דילצי־ל
 פאר אײנגעפירט ארב־לטם־װאר ש׳ל־יאיגע 35

̂ע כמ־לט  אין ארבעטער ־לײד־לר פר־יען א־
קאליפארנ״ל.

• • •
 א־נטערגעשליב־לז איז דעצצכ־טער ט־ף

 ־ ציױ אגרימענט יא״עקט־־יער ד-לר גצ־וארען
 די א־ן באארד דדטאינט ל־־איל דעם שען

 בא־ אטאסיאײשאן, קאגטראקטאי־ט ק־איק
פץ מ־לנעדזשער סטענזאר, איזידאר ריכטעט

לױן ג־ל־וא־נ־לדל די באארד. דזשאינט -״יק

ו

1־-י, ,M <-ו

 טיניםוס־שכירות העכערפ פארלאנגם װנינסקי פרעז.
שםאספו די אין װי פונסס פארטא־ריהא אין

■ t
 כאר װאך א דאי־יאר פיר פץ רדלכערונגען

שעיס אפעריימארס,  און קאטערס און פיני
 מיסעלעינאוס־אר־ פאר װאך א דאלאר דרײ

 בא־ אינם אי־־יבערגעסראגען װערצז בעטער,
 פאר ארבעטס־װאך די אגרימענט. נײטען

 װע־ געקירצם װעט מיםעלעיגאוס־ארבעטער
 פאז־לן צוויי איז שעה 35 אויף 40 פלן ר׳לן
 קאטעגאריע ד׳לר אט פון סלאכות ב־לל די און
 װעלען שעפער קאנטיאקטינג די אין

 וערען4 געבראכט מאל, ערשטען צ־ם איצט,
פענסיע־פאנד.| דעם פון שוץ אונטערן

 אוגם%שריײ בײם צ־לרעמאניע ד־לר אין
 מעגיל־ חוץ א האבען אגרימענפ ד־לם בען

 רו־ הצגרי אנטײלגענורען טמצנזאר דזש־לר
 הערי אדן געתילף־מענעדזשער, בינ־טטיין,

 וױיט־ טשערכאן. באארד דזשאינט ק־לנדעל,
 דצר בײ גאטט א געװען איז אטא פר־לזידענט

צערעמאגיע. פיײלרלעכער
• • •

 טײ־ פיר אײפגעמאנט האט ײניאן די
 ניט־ד־לרצאלטצ אין דאלאר י85 מיט זענט

 ״בעסם דער אין ארבעטער ib2 פאר שכירות
 קא־ פאמאנא, אין קאמפאני״, בראזיר פארם

מלאכות, ב־לל בא׳־לװל׳טע די ליפארגיע.
געקרא־ האבען ,451 לאקאל םץ מיטגליד-לר

 b3 ביז 24 פון םשעקס אויסגעצאלט גען
 גע־ זײ איז װאט ס־לנט, 59 מיט דאי^אר
 רע־ ד-לר פאר קאנמפענםאצײל אלס קומען

שאפ. אינם ארבעטט־צײט ד־צירטער

r------------------------------ל------------ץ
אין ױניאן דעי־ פון

קאנאדע טאי־אנטא,
v _______ ________ J

ױ־ דילר פון מילנעדזשילר קריתמאן׳ טצם
 אין שרײבט קאנאדע, טאראנטא, אין ניאן
 דער אז אנדערעס, צװישען באריכט זײן

 זייער ניט אנגעהויבען זיך האט ספרינג־םעזאן
 ביז־ פון ארוים זײנ׳לן שעפ־לר צ־לן מזל׳דיג.

 און באנקראטירט האבען זײ פון מאנכ־ל נ׳לם,
 ארבצטס־ •לרנסטצן אן געשאפען האט דאס

 זײנען שעפער ניײל פראבלעם. אזיגקײט1י
 פארגע־ צו אײף ארײגגעקומען ניט לײדער

פירמעם. ליקװידירטע די פין פלאץ דעם מען
 אין לאגע ילקאגאמישע אלגעמײױל די אויך
 זײנען עם פײג־ללדיג. גארניט איז קאגאדע

 ארבעטס־ מיליאן האייב־לר א איבער פאראן
 צאל גרעסער־ל א און קאנאדע אין יאזע

 עטלעכע בלױז באשעפםיגט זײנען ארבעטילר
 קױף־ דעם אפ שיואכט דאס װאך. א םעג

 און ארבעטער־באפעלקערונג דער פון קראפט
 דצר אײף װירקונג א אײך :אטיריעך האם

באקלײדונגם־אינדוסטריע.
קרײז־ בר־דער שרײבט ״פונדעסטוױלגן,

 ניײל קריגען צ־ באװיז־לן ריר האבען מאן.
 מלאכות. בעל ארב־לטסלאדל די פאר דזשאבס

 ספארט־ אין ארבעט גצ־ראגען זזאבען מאנכע
 באדײטענדיג איז לאג־ל די װאו שעפער, װעיר

 פון פראדוקציע די קלאוקס. ביי װי בעםער
 באדײטענדיג איז סעפערײטם און סקוירטם

 אר־ ספארטװעיר ,199• לאקאל און געױאקסען
 ארגאניזיר־קאמ־ טיכטיגע א פירם בעטער.

 א־מארגאניזירטע די ײניאײזירען צי פאנײל
 בא־ פיר הגם אינדוסטריע. ד־לר אין שעפער

 פאו״ מחמת ש־ועריגהײטען גרדיסע געגענען
 פרא-ױנץ־געזע־ די פ־ן שטער־נגען שײדענע

צעז״•
לעצטענם האם טאראנטא אין יזגיאן די

 בריװ א אין האט דובינםקי פרעזידענט
 מיטשעל, דזשעימס לײבאר־סעקרצטאי־, צום

 מיניטום־ ג-לזעצלעכע די אז פארלאנגט,
 געהעכערט זאלען פארםא־ריקא אין שכירות
 אין װי שטופע זעלביגער דער צו װערען

 פא־ דאזיגע די שטאט־לן. פאראײניגטע די
 האט אינטערנעשאנעל אונזער פון ד־לרונג

 צו כדי •לריטטענם, :צוױלק דאפעלט־לן א
 מצב עקאנאמישען דצם אויפהויבצן הציפצז

 פארטא־ריקא אין קלײדער־ארב*לטער די פין
 אומ׳־ די פארקל׳לנילרען צו צװײטענס, א־ן

 קלײדער־ די צװישען קאנקירצנץ ײשר׳דיגע
 קלײדער־ דער און פארטא־ריקא אין שעפער

שםאםען. פאראײניגטע די אין אינדיפטרײל
 לייבאר־סעקרעטאר׳ צום ברילו זײן אין

 אינטער־ דער פון פרעזידענט דער שרײבט
:נעשאנעל
 ברױו דאזיגען דעם אײך צו שרײב ״איך

 פון דילרקלערונג ד־לר מיט פארבינדונג אין
 אז וואשינגטאן), (אין אדמיניסטראציע דער

 אמענדמענטס דורכצופירען בד־לה האט זי
 איצ־ דער בײ געזעץ מיגימום־שכיףות צ־ם

קאנגרעפ־םעםיע. סיגילר
 דזשארדזש װאס בריװ פון װײפט איר ״װי

 ל.. אװ ס. א. דער פץ פרעזידענט מיני,
 פון מערץ. פאריגען אײך צ* ג־לשיקט האט

 קאפיע׳ א בײגעלײגט דא איז עפ װעלכען
 אומ־ די איב־לר באזארגט שטארק איך בין

 זײנען וואם פארטא־ריקא לגבי גייײכהײטען
געזעץ. אינם פאראן

פאראינטערעםירט׳ באזלנדערס בין ״איך
 מינימום־ די אויף ־עכערונג יעדע אז

 װאם שטאטען׳ פאראײניגטע די אין שכירות
 אמענדמענםם דורך װ־לרען דורכגעפירט װעט
 אויך גלײכצייטיג זאל שכירות־געדלץ, צים

 און פארטא־ריקא, אויף װערען אנגעוױלנדעט
 כאטש זאלען מינימים־םקצילס ארטיגע די

 בא־ זעלביגען דעם אײף וױלרען געהעכ־לרט
 אויך זיך׳ פארשטײם בין, איך דא־הי. װי זיס

 אמ־לנד־ אגדערע די אין פאראינטערעםירט
 אין רעקאמענדירם זײנען ױעלכצ מ־לנםס.

ברױו.״ מיני׳ם פרעזידענט
 שכירות צום אויסבעסערונג אנדערע די
 א. דער פון פר־לזיד־לנם דער ־ראפ געזעץ.

 באשלום מיטן הפכם אין האט ל. אײ פ.
 פעברואר, לעצטען קאונפיל, עקזעקוטירו פונם

 פרא־ די ענדערען צו איז פארגעשלאגען,
 אינדיםםריע־קאםי־ באשטימען פץ צ־לדור

פארםא־ריקא. פאר טעס
 געמישטע א האט באקאנט איז עם װי

 באשםאנעז איז וואם אינד״םטריע־קאמיטע,
 םאר־ דרײ ארבעטער־פארשטייער, דרײ פץ

 דרײ און מאניפעקםשורערם פ־ן טרצטצר
 דורכגעפירט, עקםפערטען, אומפארטייאיש־ל

 אונ־ גרינטלעכע א יאר. פאריגעז אנהײב
 אין ארבעםם־באדינגוגגען די פון טערזוכונג

פארםא־ אין אינדופטריעם נאדילל־טרײד די

 געשטארבען איז עפ פארלוםט. א געיייטען
 נײ־ ביזנצם־אגענט פון פרוי די קאהען, ראוז
 מיטגלידילר־ דער פון נאמילן אין קאהעז. טען

 םי־ קרײזמאן ברזדער אויפ דריקט שאפט
 זײן אץ קאהן ברודילר ריט 1מיםגצפיי פען

משפחוז.

 פרעזידענט װעלכער אין קאמיטע, די ריקא.
 דרײ די פץ אײנער געוױלן איז דובינםקי

 נאך דעמאלט. האט ארבעטער־פארשטייער,
 הע־ א רעקאמענדירט ראנגל׳לנישען, םך א

 די פאר מינ״מום־שכירות די אויף כערונג
 םעגט 55 אויף 33 פין׳ קארפעט־ארבעטער

שעה. א
 דיל־ האבען ארבעטער־פארשטײער די
 םענט 75 אײף העכערונג א פארלאנגט מאלמ

שעה.  זײנען זיי װאם ד־לם, מחמת אבער אי
 רעקא־ די איז מינדערהײט ד־לר אין געװען

 געווארען• אנגענומען העכערונג מענדירטע
 נאװעמבער פאריגען אגב, איז, העכערונג די

 פאר־ די בעת געװארען. דורכגעפירם שוין
 אינדוםטריע־קא־ דער אט פון האנדלונגען

 פרא־ די אז ארױסגעװיזען, זיך האם מיםע
 בא־ צו לײבאר־דעפארםמענם פונם צעדור

 אײנ־ פארטא־ריקא פון מערהײם א שםימען
 גרוי־ א איז קאמיםעם, אזעלכע אין װאוינער

 איז עם װעלכע ארײנצוברענגען שטעד פער
 כלל און מאנופעקםשורערס פארבעםערונגען.

 אײג־ גענויגם זײנען פארםא־ריקא אין טוער
 שכירות נידעריגע ארטיגע די צוהאלםען

 קאנ־ זײן צו כדי ארבעםם־באדינגוגגעז און
 אין אינדופטריעם די לגבי קורענץ־פעאיג

שטאטען. פאראײניגטע די
 בא־ ד*למאלם האט דוביגםקי פרעזידענט

 עקזעקוםיװ צום דערפארונגען זײנע ריכטעט
 האט װעלכער ל״ אװ פ. א. דער פון קאוגסיל

 אז אויםצואװירקען באשלאםען אײנשטימיג
 אויך וױ פראצעדור, דער אט אין ענדערונג

 מינימום־שכירות די פון אױםגלייכונג אן
 די אין מינימומם די מיט פארטא־ריקא אין

שטאטען. פאראײניגטע

 לא־ יאדקער נױ פון פארשטײער
 פאליטישע אפ האלטען קאלען

ר,אנפערענצען
 לא־ איגטערנעשאנעל 20 פץ פארשטייער

 דער אויף האבען, יארק, נױ אין קאלען
 דעפארטמענם פאליטישען פון איניציאםױוע

 אפגעהאלטעז אינמערנעשאנעל׳ דער איז
 דעם אוץ פצרטען דעם קאנפערענצען. צװײ

 פא־ דיםקוםירען צו אויף יאנואר, צענםען
 אין געזעצגעבונג און פראבלעמען ליטישע

 זײנען װעלכע קאנפערענצען. די יארק. נױ
 די־ םאילאר, גאס פוץ געװארען אדרעסירט

 זיץ דעפארטמענט, פאליםישען פון רעקםאר
 פריד־ עװערעם און װעלם דיױויד געהילף

 רעםוירםש־ פונם געהילף־דירעקםאר מאן,
 אויפגאבע די געהאם האבען דעפארטמענט,

 אין מיםגלידערשאפם די מאביליזירען צו
 אר־ דעם רעװידירען צו קאביפאניע דער

יארק. נױ אין געזעץ אינשורענם בעטםלאזעז
 פלאנט דעפארטמענט פאליטישעד דער

 קאנפע־ פאליטישע םעריע א אפציהאלטעז
 צ• אײף לאקאל־פארשםײער מיט רענצען
 װע־ אינפארמירם מיטגלידער די האלטען

 אץ װאשינגםאז איז געזעצגעבונג דער גען
 קאנטאקט א אנהאלטען און אלבאני אין

 זייערע און ױניאן־מיטגלידער די צװישען
 םטײם־ אין אין קאנגרעם אין פארשטייער

לעגיסלאטור.



 סרייד אין זיך הערם
1^/ w L איז װאס אח rrua אונ־ 

B l a n | די .'x פאדצרוגגען וערע |

 די אײף צגםפצר זיצר
B W אין איז: פראגצז ביידע

פארלוי־ גאך איז םרײד
בילי־ די בײ ;ארבעט וױיניג זײער דא םיג

 פרילינג־סעזאן דער זיך װעם לײנס גערע
 םע־ םען15 דעם ארום אנהױבעו ערשם
 זיך פאסנט לייגס בצסןירע די בײ איז ברואר
ארבצט. ביםעל א וױיזעז צו אן איצם ערשם

קוםע^־ דלם פאר אײסזיכםען די ײינ«עז
 גלוי־ וועלען זאל &ען אויב איז םעזאן. דען
 םאראויםזאגצר, אסםיםיםםישע אלע די בעז
 עס םעזאן• גוםען א ערווארסען פעז קען

 םארםרויאונגם־ םילע פון באהויפםעם װערם
 פארקויף־קראפם דער דאס קװאלען ײצרםצ

 ד.אט נאדעל־אינדוסםריע. גאנצער דער םון
 וואםעדצ אויף גצטאז הויב א לצצםענם זיך
io .םאקםיש און האםעלען היגע די פראצצנם 
 פון באלאגערם דינען עווענױ דםע גאגצצ די

 װעלען מאל דאם אז האפען. לאםיר בייערם.
 זי־ דאס קצן אונז געװינען. אפםיפיסםען די

 פ־ן שטאנדפינקט דעם םרן שאםען. נים כער
ניט. אױדאי פארהאנדלונגעז די

 מ־ט פארהאנדלונגען די אגבאלאנגם װאם
 קאנפערענצען׳ די אן גײען — בתים בעלי די

 פרי צי פארלייםיג נאך איז עם אבער
 װעט אײסגאגג דער וואס פאראויטצחאגען

 לאנג־ אונזער איז מאל ערשםען צום זײן.
 באס־לס אוגזערע וײנען געשיכםצ יאריגער

 צו געגעז־םאדליינגעו מים ארויסגעםראםען
 קײן ציען גים קצן מצן אבער ױניאן. דלר

 צדי־ באגעגעגישעז צרשםצ די םין שליםעז
צדדים. ביידע שען

ען14 דעם היר האבען באוואוטם. װי  ט
 פון זיצינג צרשםער דער אױף דעצעםבער.

 זײ־ עס רואו קאנפערעגץ. אלגעםײנער דער
 ־,אסאטיא' צ א־״ע פארטראטעז געװען גצן

 אץ נױ־דזשײרזי פענםילוױיניע. םיז שאנם
 פ־ן פאדערונגען די פארגעלײגט קאנעםיקאם,

 דזשענע־ דער האכמאן. ברודער ױניאן. דער
 דזשאינט אונזער פון מענעדזשער ראל

 אײטגעצײכצנםצ אן געמאכט האם באארד.
 א־ן קזױס ױניאנם דער פון פרעזענםאציע

 הא־ אסאפיא״שאנס די פון פארםרעטער די
 פאדע־ אונזערע אלצ אנםזאגט נאר נים בעז

 א־נז געשםעלם אײן־ האבעז זײ נאר רינגען.
 זײ* אט צאל. אין io - געגען־םאדערונגעז

זיי־ פץ עםלעכע נען
 ד־ פץ א־־נעל פין מיטגליד א פאל אין

 כיע־ זײן בײטען װעלען װעט אטאהיאיישאנט
פון פראדיקצ״ע• םמ סאדע  שטיק־ארבעט י
 .ױעט ײױאן די אין סעקשאךארבעם. אײף

 דער זאל באװיליגען. צ' עם אנםזאגען זיך
 די ענםשײדען טשצרמאן ארמפארםי״אישער

 שםיק־ פאר פרייזען סעםלען בײם קעיס.
פי־ דער ווערען אײנגעשלאסעז זאל ארבעט,

 די אריערעכענדיג ארבעס. פון פרייז לער
 גל־ איצמ װערען װעלכע פראצענםען אלע

עקםםרע• צאלט
 געשעפם־ פון פאל אין זאל. םידמע יעדע

 צושםי־ דער מים מעגען. שװעריגקייםען.
 אומ־ דעם םון אדער ײניאן דער םרן כוגג

 איר רעארגאניזירען םשערפאן פארסייאישען
 דעם פארקלענערען הײםם (דאס פאבריק

 באשעפ־ זי װאס ארבעםער צאל די און שאפ
טיגם).

 לאגע אומגינטטיגע איצטיגע די איבער
 ביישםייערונג די זאל אינדוםםריע. דער פיז
 העלםה־אוךוועלפעיר צים בתים בעלי די פון

 אויף פראצענם 4 פון ווערען רעדיצירם פאנד
פראצענם. 3

 דא מיר האבען פלאץ■ שפארעז צו כדי
 פאדערונגען. זייערע םון פיר בל־יז געבראכם

כא־ ענלעכען אן פון זײנען t איבעריגע די

 ארבעטער דער אין איז ,1954 דעצעמבער,
 פארעפעגט־ .פארווערםס״ פון אפםיילוגג

 אונםערגעשריבען בריװ א געווארען לעכם
 םאלשקײטען. מים פול .םאלי״ א איעע פון

 ױניאן. א אײף בלבולים און אינסינואציעם
 באםרעםענ־ די ווערם בריװ דעם אין כאםש

 איז נאמען. ביים אנגערופען נים ױניאן דל
 שרײ־ די וואם דעםאלען די פון קלאר אבער
 אונזער אויף זיך באצים זי אז אן. גים בערין
 א איז בריװ דעד םרייד. דרעס און וױיםם

 אטנוהערענישען מים פאסקוױל, פשים׳ער
 םאראנטװאךט־ קיין װאם קאריפציע׳ אויף

 דרו־ צו געדואגט ניט װאלם צייםונג לעכע
 באדיארט שרײבער דער װען ספעציעל ק<ז׳
 לייבאר דער פסעוודאנים. א אונםער זיד

 דעם אבער האט .פארווערםס״ פון עדיםאר
 קא־ מינדעסטען דעם אן אפגעדרוקט ברױו

זיים. ױין פון מענםאר
ראקסער.

 לעצטען אנגעװיזען שריז האב איך װי
 על־ טך א איצט ױניאן אונזער איז נלאנאט.

 אחריית און דערפארינג מער מיט און טער
 װי און םיםגייידערשאפם גויויםער אונזער צו

 מאכען מיר װעלכען פון סרייד, צ־ם אייך
 אין געדולד. םך א פארמאגען מיר לעבען. א

 גע־ מסתמא שוין װאלםעז צײטען אנדערע
 אולטי־ כלערליי בייט טעלעגראמעם פלויגען

 צי אנגעםאנגען אבער האבען מיר ניאםיכיס.
 פאדערונ־ א*נזערע אפכאך. אן פארהאגדייעז

 ענם־ זײנען מיר א־ן גערעכםע ױינע גען
 יעדע בהים בעלי די געבען צי שלאסען

 פארשםענדע־ א צ־ קימען צו ניעגלעכקײט
 בלײבען ײע״ען זײ אכער 1פא־ אין ניש.

 א־ן כטהין גר־יס יליר האבען אײנגעשפארט.
 טאלדא־ אײסגעפריאװםע פץ ארמײ אונזער

 מיט איײסקירעז װעט ױניאן די ױען אז טען.
 װעלען אינדיסטריע. די אפצרטסע״ען ר־ף א

. בלײבען רעדע־ יאייע ״ ײ ס :
פיג ײדצר די נייזען פארײי טג  שטײן רי

ט קאנטאקט נאענטעז א'ן  א־ן '־ניאן דער די
 אין אגענטען. ביזנעס זײערע םיט טפעציעל

אר ניט איז עטװאס פאל  עס װען אדער ק'
 איז ריםפארשםענדעניש. אנדער אן טרעפס

כט די  .ױענ־ צו "ר1ג' מיטגליד יעדעז פדן פיי
 טפעציעיע ײניאן. דער פ־ן אפ־ט א'ן ױך דצז

 גיך אזײ װערעז געריפצן וועלען כיטינגען
ראטזאם. פאר גצפונען ײצט ייניאז די ־וי
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פארעפענט־ • צ נ־יטיג פאר געפיו איך
הלילה, ניט. נג, פאסידו גצנדע “פא י rnlAr

געםראפצן, עד1־ פצרזענ ז־ך ־ן געפ״ " י 'א ״

פ װעגען ע ד ז־א זיך האנדעלש עס ־ נא־ ״ ״

אז גלויב, ר א־ א-ן ױניאן :גר אינזז ן פ־׳ כב־ד
א פ־ן כב*ד דער אנגעגריפצן ורערט עס ײצו

 ארגאניזאציע ארבצטער געזצלשאפטלצכצ
 פאױשװיגען נ־ט צ־ טאר ייניאן׳ אונזער װי

ױערעז•
אכצצנטצן דעם גצשצן. איז ע־ ױאס אם

צם פון גענעראל־סצקרצםאר אלס  דרעט י
 אויף געצנטםצרט איך ־אב באארד דזשאינם

 םאל*;• װי אנגעװיזצן האב איך בריװ. יצנצם
 דצר פון טענית די זײנען צס אורצרלעך א־ן

 אויסגעדריקט האב אין שרײבצרין בריװ
 רצדאק־ דלם גצגצן צנםריסטוגג םיפע מית
 א־ז אפטיילונג ארבעםצר דצר פון טאר

 אפ־ פאסקװיל ד־לם האט װאס יפארווצרםס״
 פאר באוױיזצן איז צס ריצלכע אן גצדרוקט

 װאפ באשולדיגונגען די פון ריכםיגקײם דצר
 אין גרויסצ א גצגצן גצמאכט דארם וױלרצן

 האט װאס ארגאניזאציע. ארבצטצר װיכםיגצ
 רצפו־ אינםצרנאציאנאלצ אן גצשאםצן זיר

 םארגעשריםצנסםצ די פץ אײנצ אלס טאציצ
 גלײכצײטיג ד,אב איד לאנד. אין דא ײניאנם

צם קריטיקירם  אײנ־ אינזצר .”״פארײצרטס י
 טאציאליסטי־ און אי־בצטצר םצגלצכצ ציגצ

 אפ־ לאזלן פאר אמצריקצ■ אין צײםינג לטצ
 די אינםצדזוכצנדיג ניט ברײו אזא דרוקען

 בא־ איז צס ױעלכע אן אץ באשולדיגרנגצן
כצרקונגען.

 אץ הצפי׳צך געױען איז צנטפער מײז
 רעכט דאס באשטריטען ניט האב איך :טאן
 צי אדער קריטיקירען צי צײט־נג דלר פון

 האב איד ארבצטצר. פון הלאגעס דרוקצן
 פאיצפצנט־ רען איידער אז געזאגט, בלױז

 געגען קאליפציע א־ן באשדלדיגינגעז צכט1'
 דא,-ף ארגאניזאציע. א־בעטער באייאוםםע א

 פצ־טץזטע-ען יײ־גיגטטענס פרובירען מצן
 עט װעלכען א האט באשילדיגינג די אײב

יסוד. איז
 עדיםאר לײבאר ד־לר האט צנטפער רײז

 אפ־ זײן אין אפגעדרוקט ״פארװערטס״ פץ
 האט ער דעצערבער. צנםטצן דעם טיילונג

 ױאס אופז אן אײף געטאן אבער ענז
 צ־ שארםצר נאד געצ־וא־נגען מיך האט צם

 הא:־ עטישצ ניט אזא געגען פראםעסטירען
 פאר־ ענטפער מ־ין ער האט נאד ניט דלוגג.
 ״בריװ אנדערע צװישען װינקעל א אין רוקט

 אויםגעשני־ האט צר נאר רעדאקציע׳/ אין
װאט טעקסט פין שםעלעם וױכטיגע צװײ טען

ו

----------------> ו955 פעברױאר,
 רײן צצקאליעטשעט א־ן אפגעשױאכט האם

בריװ.
 ביז נאך האם -פארװערטס* דצר װי אזוי

 פולצן דצם פארצםענםלצכט נימ איצם
צם אז צס, שיינם ברױו, מײגע פח םצקסם  י
 צו־ םום דער גצבעך פצלם עדיסאר לײבאר

 א באגאגגצן איז ער אז עפענםלעך צוגעבען
 מײן און ײניאן אונזער געגען עװלה גרויסצ

 מען וואס צםוואס, איז מום נו. וױיניגקיים.
 אונ־ במתנד^ קריגעז אדער קויפען נים קעז
 שםע־ איר איז עס וױ שױן װעם ױניאן זן״ר

 מיםגלי־ אונזערצ אבצר כדי באשםיין. טעל
 ״מאייס״ געלייצנם האבצן װצלכע דצר

 צנם־ צעקאליצםשעםעז מית אין פאםקײיל
 מיר דרוקצז אמת, דעם װיםצן זאלצן פצר

 האבצן מיר װאס בריװ צוזייטצז דצם דא
ענין. דצם װעגצן גלשיקם
 אפ־ ארבצםצר דלר םון רעדאקטאר -צום

:.םארװערםם״ אין טײלונג
 העפלעכקײם דער פאר אייך דאנק איך

 אויף ענםםער אלס ברױו מית דרוקען םאר
 .פאר־ אין בריװ דצם פון איסיניאציעס די

 אונ־ טצן,18 דעם דעצצמבער פון ווערםם׳
 אופן דער אבצר מאלי. פון טצרגעשריבען

 עװלה אן איז געטאן, עם האט איר אזוי װי
 רצד איך פארשװײגען. גים טאר איך װאס
 פאררוקם האם איר װאס דערפון נים שוין
 װײניגער װאס זיך זאל צר כדי בריװ דעם

 װיכטיגע צוױי אויסגעלאזט איר האט אנזצן.
 אײנ־ דעם שאפען װאם םצקםט, פרן שםעלעס

 דצם גצגצן צרשםצנס. בין איד אז דרוק,
 פרן בריװ דרוקט *פארווערםס״ דלר װאם

 ױניאנס די קריםיקירען װאס לײענצר די
 װאס דאס צװײטצנס, און באאמטצ זײצרצ אץ

 אנגצלצ־ אייצרצ איז צופיל זיך מישען מיר
גצנהײטצן.

 האט איר װאם שםצלעס די זײנען אט
בריח־: מײן פון אויסגעלאזט

 : דארט זיך זאגם פאראגראף צוױיםצן איז
 צו צוםיל צס איז פראגצ■ די זיך .פדצגם

 אר־ פאראגםװארםלצכער א פ־ן דצרווארטען
 אז צײםינג. םאציאליםטישער און בעםער
 זאל בריװ אזא דר־קען גײם מען אייז־צר

 פארשמײם פאקטעןי די פצסטשטצלצן מצן
 אייערע אין זיך מישען מיר ניט קלאר: מיך

 אײך אונםער זיך ־עד־־ן מיר ניט און עסקים
 פאר־ זאלט איר אז־י ױי צצות. געבען צו

 פיל, אזוי אבער געשעפטען. אײערע ־ואלטעז
 אײ־ אז פארדינט, מיר האבצן איך, גלויב

 אמ־ איר זאלט בריװ אזא דרוקם איר דער
 און העפלעכקייט די האבצן וױיניגסטצנט

 מיר װאס אפיסצס אונזערע אין אנפרעגצז
 זייט איר אײב און ענין, דעם װעגען װײסען
 װאם ענטפער, דעם מיט נימכיס :יט אפילו

 הפחות לכל איר האט אײך. גיס ױניאן די
 דער פון ענםפער דעם אפדר״קצו גצקצנט

 פארלוימדערישעד דער מיט צוגלײך ױניאן
אטאהע״.

 דעם אפגעדרוקט ניט אויך האט איד
Tynxs11 װעלכער בריװ. מײן פרן פאראגראוז 
 אז צײט• שײן איז עם ״בנאמנמז. :לויטעט

 םאציאליט־ אץ ארבעטער אנגעזעענע אן
 רע־ רעז װארט װעניעם מיט צייטונג, טישע
 איז ״פארײערטס״ דער אין — זיך כענט

 פאראנטווארטלעכע אײנציגע די צװײפעל או
 א־ײס־ זאל — פארמאגעז מיר װאס צײמונג
אחרױת״. מאט גרעסערע א װײזען

 די אויסלאזען אין האנדלונג אייער
מיך מאכט ברױו מיין פון שםעלעס צוױי

 װי באגרײפם איר צנטװעדער אז גלײבען,
 גצ־אנ־ פאל דעם אין האט איר שצנדלעך

 עפענםלעך עס יי־ם דצם :ים ־אם אץ דעלם
 גלויבצן׳ נים ווילט איר אדצר ציצוגעבצן,

 צייםצן הײנםיגצ :אך זיך נצפינען צם אז
 װעל־ באװצגונג׳ ארבעטער דער אין מענשצן

 פאר־ א פאר ״פארווצרטס׳ דצם האלטצז כצ
 טאציאליט־ א־ן ארבעטער אנטױארםלעכע

 אז דעריבצר, באשםייען איז צײםונג םישצ
װערען. קארעגירמ זאל אומרעכם אן

 פאדצר אורזאכצן אנגצגצבצנצ די מחמת
 אפדררקצן זאלט איר אז באשםיי, און איך
 גצ־ װי גאנצצז איז פראםעםם־בריװ מייז

 אדיסגצ־ פריצר די איינגעשלאסצן שריבצן.
פאראגראפעז• לאזטצ

מינקאף״. נ. אײךער אויפריבםיג

אד;ז פארלאזען כײער ז״ר,ם נאך
דעצצמ־ טצן16 דצם אדוענט, דאנצרשמאג

ױ־די־סי די האם בצר,  דצפצנדערס (יוניאן ,,
 באארד דזשאינם דרעס א־נזעד פון קאמיטע)

 לאקאל פון מיםגלידצר 6 מיט זיך גצזעגצנט
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 פארגאנ־ דצם ױניאז דצר פון רצטייערט
 מצקס ספיץ׳ ארמאנד :זײנצן זיי יאר. גצנצם

 מיי־ הערמאן פײגענבאום. דזשא שעכטמאן,
 בצג־ אץ םײדעל בען גריבין. מאלס צרס.

לױבא. דזשאםין
 גע־ פאררופען א־־ז געלעגדגהײם דער צו

 גאנצע די פץ זיצ־נג ?1םפצצידי א װארצן
 נא־ זײנצן- הױפט־מ־־ר.:־ם די אפטײלונג.

 ברידער■ רצטייערטע די גלװען םירייצך,
דיג געקומען זיינען װצלכע  אויס־ ױם־טוב׳
 לאצען■ די אין בלרמען וױיסע מיט געפ־צם

 מתנות אויםגעטיילט באקוניעז האבען און
 װעלכער טײםעלבאים, י''־איס ברידצר דורך
 גע־ קאמיטע■ דער פון נארען אין זײ. האט

 און געזונט פיז יארעז פיי*ע נאך װאינשען
טינג נאכן פי־ײד.  גצװארעז טערױירם איז מי

צובײם. א
 א״טער גצײארצן געפירם איז זיצ־נג די

ױ־ דער פון פאריואלםער פון פארזיץ דצם . 
 בא־ קורצע פרידמאן. דזשא ס־ודער די־טי׳׳.

 געיוא־ געהאלטעז זײנען גריסונגם־רעדעט
 גראס■ מארי מאיגאליס. נײטעז פ־ן רען

 דער בלישםית, רענז־צל .1ראזענטהאי לואים
 זיםער־ סאשע אדן ש־רית די פון שרײבער

 דעם באדויערט ־טםארק האט זימערמאן מאן.
 צייט די װאס דעט איביער װאס פאקט.
 מיר פאי־לירען ארט אייז אויף ניט שטײט

 מיםגלידערשאפם איגזעי־ פ־ז םייל היבשען א
 פאר־ גיט קענען מיר װעלכע די- דיוקא און

 עיטערצן פ־ו כיענשעז ײינען דאט בײטען.
 מיט געבײט ױניאן די האבען װעלכע דיר,

 מיט זיי האבען געבױם אץ — העגט זייערע
 זײ־ דאם ליבע. מיט און געמריישאפט גרייס

 אפ־ ניט זיד האבעז װעלכע דלינשעז. נען
 געקלאכען געפארעז; קײנע פאר געשטעלט

 גע־ היץ: איז איז לעלט איז טרעפ. ה־יכע
 דער אין ארבזײזער געשיעפט און ר־פדן
 לא־ מיט אײפקלערונג דירד 1אמאי ייניאז.

 ױי רער עפעם ײיט צײםעײײיז אץ גיק.
. לאגיק .  ״נאױאבראנצעס״ די פין ניאנכע .
 א־ן לאיאלע געױאי־עז צײט דער מיט זיינעז

 זײ־ אגדערע ט־ער. יוניאז איבעריעגעבדנע
 הא־ אין ײניאן דדר איי געקומען יז<1בי נען
 מען װי פונקט ביכעל. א ״געלויפט״ בען

 פישקארט׳ א אייף ױארע 1שםיקצי א קויפט
געבליבען. עס איז דערבײ און

25 זײט <------------------------
 ץ“אי װערם בײצר די אט פ־ן '“צאי די

 ם־ט צס איז פארדריטט דצריבצר קייצנער.
ס קירט אי:ז ױען ז־ױי  זיך געזעגענען צי א״

 גרױסער דער בצת אמאל, מצנשצז. די מים
 ארײנקריגען ױניאן די פלצגם אימיגראציצ•

 װעלכע מצנשען. נייצ צאל א יאר יעדצם
 וועל־ די, פ־ן פלצצצר די פארנוםעז האבען

 ציליב רייען אדנזערע פארלאזען האבען כע
 ציי־ היינםיגצ פיבה. אנדצר אז אדצד עלםער

 קו־ עס מעגלעך. ניט ליידצר דאט איז םען
 נים וױים אבער נייע. ביםצל א צו יא מען
 דעם פון טוער און בײער עלעפצנם דעם פון

 מענ־ איײק קומעז רוב דאס ר.יד ערשטצן
 פאר־ נאד איז יוניאן ווארמ דאס וועםצן שען

ג|ײי  סך א האבעז דארף מצן פ־צמד. פי
 קומען וועלכע ארבצםצר די מים גצדולד

 זיי דארף מען ירניאן. דלר אין ארײן איצט
 דצ-י־ציצז• אייסבילדען. ערצן.1>יפל,יאי ערשם

 און בראשית. פץ אנפאנגצן װידער מיז מצז
 צלטערען דעם פון הילף דצר אן װעס דאס
 מיר ווען נאך בפרט שװער, זייער זימ דור

 ״םעפט־ די דורך גצבונדצן אזוי זיינען
 אגםײלײבאר ״רײם־םו־װארק״ ןיא הארםלי״
גצזצצצז•

 די וואס איז׳ טרײסם אײנציגצ אינזצר
 נאך קענען װעלכע מיםגלידצר רצםײצלםע

 דצרוױיטע־ ארבצם, נוצלעכע גצװיסע םאן
 גייען זיי פון פילע ױניאן. דער פץ :ים זיך רען
 ״ױ־די־סי׳׳, דער אין ארבצם דער מיט אן

 שםאם. אין וואדינען וועלכע אלצ■ כרעט און
 פארזאמלונגען. ױניאן די צד שטצנדיג קימצן
 מיטגלידער־ ״צהרען אפיציעלצ די דוי־ך

 שטצנ־ פארבלײבזח דורך קארטען״. שאפט
 ״גצ־ די זשולנאל אונזצר פון לייענצר דיגע

שע באקומעז דורך רעכטיגקײם״.  מעדיציני
אן ארנזצר פין היייף ױני סענםצר״ העלםר, .

 בענעפים. ייצבענם־פארזיבערוגג דורכז און
 מיט לאנםאקט איר אן יוניאן אדנזצר האלט

 המשך מין א וױ דינט דאם װעמעראנצן. די
 די אם אי־בעםיװאס ודאונדערבארצר דער פון

 ארײנגצלייגם האבצן סאיידאטדז געםרייצ
דרצםמאכע.־־. די לט־בת
עז הארצעו טיפען פון עי  6 די מיר װי

רידער  מים־ רעטייערםע אנדערצ די אין י
 פרייד פרן יאי־עז געזינטע ע!פיי נאך גלידער■

גליק. און

אראנ־ ״22 ״ר,לוב דךעסמאנער
ן ן -  . J S — ] k N  L .  i ^  t 

J ykNli
 אראנ־ "22 ״קליב דרעסראכעל דער

 װאשינגטאן. קײז אר״יספאר אן זשירט
 אינם פארקימען װעט ארײפפאר דעי־

 די פעברואר. םטען20־18 ב־ן דויק־ענד
 געלעגענ־ א האבעז װעלען באטייליגםע

 פלעצער היםטארישע באזיכען צי הײט
 אמעריקאנער דער איז מאנורענםען איז

 מייט װערען באלא:ט אויך װי דײפם־שטאם
 דער לאנגרעם. אינם פארשטייער ראנרע

 דאל^ר 26 איז א״ויסלאר פארז פרײז
 אלע דעקעז װעם װאס סענט, 50 מיט

 אינטערנעשאנעל ש״ימ. ח־ץ א הוצא־ת
מאכעז קענעז פריינס אץ מייזגלידער

 בילדיננס־דעפארט־ איגם רעזערװאציעס
 אייף 617 רום .22 לאקאל פין רע:ט
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,v> 26 דיט
jגעדעבבױגלךמ*״

רודער בײם
י— /  אין לאגע די אײם זצם י

ז אינזער ^ ױ איז וואס י מ
אינ־ אין צ־שםאנד דעד

 װעלפעיד־פאנדען זערע
ײ זי־נען דאפ ה־־פכ־ צ״

W אונ־ װעלכע אין פראגען
 זײנעז םיםגלידער זערע

 האב איך םאראינםערעסירם. מײסםען צום
םיג פאר געהאלםען דזיריבןיר  װידםען צו נוי

ם צװײ די אם  פון םייל גרעםםען דעם עניני
 באארד. דזשאינם צום באריכם יערלעכען מייז
 מי־ לעצםען ביים אפגצגצבצז האב איך װאס
יאנואר. םעז12 דעם םיגג.

*גע די איז װ*ם ד אין ל ײ ר ? ם
 בא־ פייז אין איך האב אלעםאל װי
 םא־ צו נים כלל ביים געהאלםען זיך ריכם

 דעם װעגען בילד ראזעווע צו קײן לען
 נים זיך און םרייד אונזער אין צושםאגד

 דער װעגען גביאות־זאגען אין ארײנלאזעז
 אפצו־ װיכטיג עיקר דער איז עם צוקגנםם.

מז א  האלם, איך רעאליסםיש. לאגע די ש
 םאר שעדלעך איז עס וױ אזוי «וגקם אז

 םעםיםיסםישע צו א אין ארײעופאלען אונז
ס אויך איז אזױ שםיסוגג.  צו זיך געזונם ני

 אי־ אפםיםיםםישע איבערםריבענע שאםען
לוזיעם.

 פאקםישצ די איז צם וואס זען לאפיר
אינדוסםריע. אונזער אין לאגע

 בא־ די אז באקאגם. אלעםען איז עם
 לאנד איגזעד אין אינדוםםריעם קלײדונג

 אום־ פונם יאר עםלעכע לצצםע די ליידען
 פון אײנקויף־געװאײגהייםען די אין בייט
 באזונדערם איז דעם פון קאנםופער. דעם

 קלאוק דער געװארעז געםראםען שםארק
 די אין אז װײזען, ציםערען םרייד. םום ארן

 קאנסי־ דער האם םלחםה דער פאר יארעז
־  צען םון דורכשנים א עז4אויסגעג? מו

 'קלײדוגג־אר־ פאר דאלאר פונם פראצצגם
 סלחסה־צײט דער םון םארלויף אין םיקלעז.

 אר* זעלביגע די סאר אײםגאבעז די זיינעז
 אבער פראצענם. צװעלף צו געשםיגעז םיקלען

 מײםםע האבען יאר צסלעכע לעצםע די אין
 אויס־ אטנעהײבען פאםיליעם אפעריקאנער

 דער אץ וױיניגער קליידונג פאר צוגעבעז
 אכם צו געםאלעז איז דורכשנים־ציפער

םראצענם.
 אײז בלויז אז אכס. את נעכם ־פען װען

 דאלאר. ביליאן 2 הײנם באטרעפט פראצענם
 וױר־- א סאר װאס אסשאצען לײכם םעז קעז
 אױס־ קאנסוכערם פארקלענערםע די קונג

 לצצםצ די אין האבען קליי־ונג אויף גאבעז
 עם אינדוםםריע. דער אױף געהאם יארען,

 עולם דעם ווײניגער יואס אז זיך. פארשםייט
 איז נידעריגער אלץ םלבושים געקויםס האם

פראדיקציע• די געםאלען
שען םייסםען צום פראזײק־ די האם.געלי

 זײנען 1948 איז סיםס. און קלאוקס םון ציע
" קלאוקס געורארען פראדוצירם  סוםש א

 אין דאלאר. סיליאן 42 םיט ביליאן א פאר
 געסאלעז סראדולציע די שוין איז 1953
אן 8ii אויף  גע»>לענע די דאי*אר. מייי

 םרייד אונזער איז אפ ױך רופם פראדוכציע
ם: ®זרשײדענע אויף די ליידעז עט אופני

גאנלער, אידדאר פמ
ם קלאוק מענעדזטער גענעראל שאינ בא^רד ח

 ערשמענם, ארבעטער. די פון פארדינםטען
 צוױי־ ארבעם. וױיניג פאראן איז עס װייל

 עם וױיל שםיק־ארבעםער, די ליידען םענס׳
 קלענערע און סםיילס מעי־ פאראן זיינען

פון ארויס גײען פירמעס מער באנדלעך:
ת; קומען <ס װי ביזנעס  פארקלע־ עס ארי
 װעל־ אונזערע פון אייעאמען די זיך נערען

פעיר־פאנדען.
ר צוגאב אלם ע ד  לאגע ספעציםישער צו'

 םוף איז באקליידונג־אינדוםטריעס ז׳י אין
 אלגעפיינע אן געקומען 19צ4 אין און 1953

 ארבעםסלאזיג־ די רעםעסיע. עקאנאםישע
ױ פארגרעסערם; זיך האם לאנד אין קײם  א

 אינדוסםריעס פראדוקציע מאםען םאנכע
לויז ארבעםען אנגעהויבען םען האס  עם־ ג

 דער פון די.פארדינםםען װאך. א םעג לעכע
 און געפאלעז זיינען באסעלקערונג ארבעםער

 האם עולם דער װעלכען אויף זאך ערשםע ד־
 די קלײדונג. געווען איז שפארען גענומען
 אפ־ שלעכם םפעציעל זיך האם לאגע דאזיגע

 דער אין פראדוקציע דער אויף גערוסען
גארמענםם. לײן ביליגערער

 דער אין דערװארםען םעז קען װאס
הונפםו גאענםער צו

 די פון כײנונג פארשפרײטע די איז ,עס
 אל־ די אז עקספערםען. עקאנאפישע מײםסע
 זיך װעם לאגע װירםשאםם^עכע געפײנע

 גא־ זיך װעס דאס פארבעסערען. 1955 איז
 אינ־ אינזער אויף אפרופעז אויך םירלזיד

 באפעלקערונג ארבעםער די װייל דז־םםריע.
 מער קויפען צו איפשםאנד זיץ דאן װעם

פריעד. װי קלײדונג,
וױי־ אינדוסםריע אונזער אין באריכםען

 פארן באשםעלונגעז ערשםע די אז זען.
 פארגרעסערט זיך האבען סעזאן היינםיגען

 זעל־ מיםן םארגלייך אין פראצענם 10 אויף
 רי־ די כאםש יאר. לעצםען סעזאן. ביגעז

 אלעמאל. װי געװען. זײנען םעיל־םםארם
ם פארזיכםיג זײער  צו קיין מאכעז צו ני

 סע־ פון אנהויב בײם באשםעלונגען גרײםע
 כ"־ פארשפרײטע א פאראז אויך איז עס זאן.
 היע־ זיך װעט סיטס פון פארקויף דער אז נונג,

 אלעמאל װי פארגרעסערען. סעזאז םיגען
 סע־ פון אנ־ויב בײם ריםעיל־בייערס. זײנען

 קװא־ בעסערער אין פאראינםערעסירם זאן.
 פאראן איז עס אבער גארמענםס■ ליםעם

 זיך עס װעט שפעםער אז האםענונג. א
 ביליגזגרע די אויף אױך אויפשפרייםען

טרייד. אונזער אין ליינס

פאנדען ודעדפעיד די אץ לאגע די
 האט געזאגט. פריער שוין האב איך װי

 אונזער אין םראדיקציע פארקלענערטע די
 אײנ־ די אויף װירקונג א געהאט אויך םרייד
 פאר־ אין װעלפעיר־פאנדען. די פרן נאנלען

 אונזעדע פון הכגסית די זײנען 1954 פון לײף
 פראצעבט עלף איבער סיט געװען פאגדען

אי אין װי ווייגיגער.  פאכט פז־פן אין .1953 י
רעסייערפעגם־פאנד׳ םארן בלויז אױם. דאה

 פארבע־ א דאראר. מ'ליאן האלבען א ארזם
 די אין מערקען געקענם כען האט טערונג
 די רוען ,1954 יאר פץ חד־ט־ם דרײ לעצטע

 פארבע־ ;יך ד,אט שעפ־לר די ^ין פראדוקציע
 דרײ אגד<ר< ד־ מיט פארגלײך אין םערט

 פארבעסע־ די אבער יאר. פונם קװארטאלען
 הכנסיר״ די אין אפ גים נאך זיך שפיגערט ר־נג
 אפצא־ ״פעי־ראל״ די װײל פאגדען. די פון

 ערשט ק־פען קױארטעל לעצטען פארן לדגגען
ארײן. איצט

 װעלפעיר־ די אין לאגע די בארירענדיג
 גערעגענהײט. דער בײ גויטיג- איז פאנדען

 צו־ פו:ם כילד פולקאםען מער א געבען צו
 רעטייערםענט־פאנד. אונזער אין שטאגד

 װעטע־ מײפטע די דאך זײנען דעם אין װאס
פאראינםערעסירם. אונזערע ראגען

 אלצ װי עלטער־פענםיע־פאנד, אונזעי־
 קא־ אינם געװארעז עםאבלירם איז גריסען-

 איז דאס .1943 אין אגריפענט לעקםיװען
 רעםייערפענט ערשםער דער געװען דעמאים

 א אין ארגעםער פאר אםעריקע אין פאנד
 א דורך פינאנםירם אינדוםםריע. גאנצצר

 דער בתים. בעלי די פון יפעײראל״־אפצאל
 ױניאן, דער פון פארוואלטעט װערט פאנד

 בר״ים־אםאםיאײ־ בצלי די פון פארשםייצר
 ארטור פאבליק. פין פארשטייער און שאנס

 פצדערא־ םון דירצקםאר אלסםײצד, דזשצי.
 אונטצר סיסםצם םאציאל־םארז־כצרונג לען

תפאן און רחװצלם  איז אדםיניסםדאציצס. ם
צר פין םשצרפאן דער  פין פארװאלםינג י
 פינם7 גרינדונג דצר פון טאג צרשםען דצם

פאנד.
צר זײט  רעטײצררצנט־ ?"איימאכצר י

 .1944 א־ין געװארצז צטאבלירם איז פאנד
 ארײנגצקומצן יפצי־ראל״־אפצאל פונם איז

 דצר אט פיז דאיאר. םיליאן 49 איבצר
 צל־ אין גצװאי־ען אויסגצצאיט זײנצן סומע

 צ* דאלאר מיליאן 19 איבער טער־פצנסיצס
 ױניאן־װעטערא־ 94 אין טויזצנט זיבצז די

 יולי. זײם רצטײצרש האבצן ײצלכע נצן׳
 צז1אויסצא' אנגעהויבען האם מצן װען .1940

צם פצנםיצ־םשצקס. ערשםצ די  ערשםצן י
 מיםגלידער b5i נאך זיינצן .1955 יאנואר,

 ליהטצ דצר א־יף גציוארצז אורעקלעשםעלט
פצנסיאנערעז• פץ

 זיך האט 'אר צטלצכצ לצצטצ די אין
 רצטײצד־ אונזער פאר פראבלצם א גצשאפען

ר מצנט־פאנד.  צר בצלנים מצר האבצז פי
 דצר לויט מצגלצך. איז צס װי רצםייערען

 דארף פיטגלידצר אונזצרע פא:ד. פון הכנסה
 ױניאן די אז דצרצײלצן, צרשט ניט איך

 צ־ פליכט הײליגפםצ א־ר פאר צש דיאלט
 זײן םיט פצנסיאנצר יצדצן באװארענצן
 לצבצן. גאנצצז זײן פאר םשצק חודש׳לצכצן

 בא־ א אװצקגצלײגט דצריבצר ײצרט צם
 יצדצן פאר רצזערװ אין םומצ שםיםםצ

 טא־ פיר ײצלכצר פון סיטגליד רצםײצרטצז
 אפצו־ נ-ט הלילה. כדי• רירצן. ניט רצן

פאנד. פוגם פונדאמצנט דצם ש־ואכצז
ר האבצז 195 3 דצצצפבצר אין  גצ־ פי

 כרגים־ '1בצי ד״ פים פארהאנדייצן נ־רצן
 קאלצקטײיצ די באנ־יען צ־ אפאסיאיישאגט

 מיר פארייאכ הויפם־אורזאך די אגריכיצגטפ.
פרי אזוי פארהאנדלצז געגי-צן האבען

27 זײם -<

יונל ־יאריגען4ס פייערס אמאלנאבדיםעד
----------------> 1955 פעפ־ואר,

 א־יהגיץ גצדארפט האם אגרירצנם ודער
 כל' גצײצן איז >1954 מאי פיף ערשט

 צאייינגצן די אין צ־גאב א אייסצלאװירקצן
 רע־ צו פעגלעך פאכצן 1זאי װאה פאנד. צלם

 ללאס אפליקאנטצן, אלנזצרע אלצ טייצרען
 רעטייצרען. צל בארצכטיגט גצילען זײנען

 אלן אגריפענט דעם באנײט דאן האבצן מיר
 צ־ם פראצצנם אײן פץ צ־גאב א געוואלנען

 באדיי־ האט דאט ללאט רעטײערמענמ־פאנד.
 יל־ די אץ פאנד דעם געשטארקט טענדיג

 רעםייערען צל אימשטאנד געװען איז ניאן
 די אבצר אפיייקאנטצן. חלנדערט 17 איבצר

 גצ־ האט פראצצנט אײן פלן צלגאב־הכנסה
 צאלצן. צי -ציריק אליף ללצרצז באנלצס מלזט

 אגרימצנט. פלן יאר פינף די פלן פארלליף אין
 גצ־ ארליסגצנלמצן איז ללאס גצלם סלמצ די

 רעמיי־ לצנען צל אליף רצלצר־ל פלן ללארצז
 פא־ דאך זײנען יצס אפליקאנטצן אייצ ערעז

 12 איבצר געללארען רעטייערט יאר ריגעז
 איז עס ללי מער. אפליקאנםען הלנדערם

 יצרלעכצר לצר לליט דערלליבם געװען
־׳ פאנז־). פלגם הכנסה
 אינ־ א־נזצר אין אגצ!י אימגינסטיגצ די

 א רצםײצל־מצנט־פאנד אליפן האט ד־סטריע
 ללצנצר לאירט צס א' :לױרקלנג צלױיפאכע

 צל־ אלנזצרצ פין מצר אי אלן אײננאמע די
צ־ צל השק האבצן קלאלהמאכעד םערצ  י

 טלי־ געהאט מיר האבצל הײ־יאר טייערצן.
 אפ״יילאנםצן. בארצכםיגטע 433 אלן לצנט
 רצ־ גצקענם בלליז אבצר האם פאנד דצר

 גרצ־ א אז זיך, פארשטײט עס .654 טייערען
 1אלצמאי ללי װעלצז קאנםצן!יאפי 1צאי סצי־צ

 אלן רצםייצרען צל באש^לם זײצר בײםען
 קלמם אזײ ארבצטען. לױיםצר פארבלייבצן

צדען פאר צס  רן ײצם הײ־יאר אלז יאר '
 די פלן אכצר א־יהנאם. לייז זײז נים הסתס

 די האם רצםייערען צל אפליקאנטצן אלע
 גצרצכ־ אלן ילשר פץ ראס דצר כיים ײניאן.

 ־י1אפי צלטציצ די אליםגעקליבען טיגקײט,
 איבער־ צרשט. צים רעםייערען צל לאנטען

יאר. קלמצנדיגען אליפן אינגצרצ די אלצנדיג1'
 אינזצר פלן שללעדיגקייטען אייצ די טראץ

 אז אכט, אין נצרען צל נױםיג איז פאגד
 1,צא גרעםערע א רעםייערט האבען מיר

 יל־’ אנז־צרצ איז עס ילצלכע װי מיטגלידער
 ארײנ־ א*קראכעי.1קי מליזצנס 50 פלן ניאן.

 טאץ• איל א־ט פץ מלאבית בצל די רצכנצנדיג
 פ־ן ףיכ ביזן רעטײערם. פאנד דער האט

 דאס אס” ם־יזצנש. ר איבער יאר, פאריגצז
ע פץ פראצענם 15 ארלם אײס ראכס  מיט־ אי

 גרע־ איז עלםער־פענשיע אינזצי־ גלידצר.
 י*־ אנדערצ איז עס וועלכע אין ללי סער
 ששײט פאנד אלנזער אלן אייצל־יקע. אין ניאז
פונדאמצנם. שםארקצו א אליף

 לענען נליר ללאס פי־אבייצם דער אבער
 קאנ־י1יאפ בארצכםיגםצ צ1יא רעטייצרעז ניט

 אזא אין כראנישצר. א ללערצז לצן םצל■
 גרינטלעכצ זיכען מיזצן ילניאן די ילעס פאל

 לייזען. צ' פראללעם דאזיגען דעם צז5םימ
 אין ם1פארפעי ילאלם ילניאן די אז .1פיי איך

 מיטגלידער. עלטצי־צ די צו פיייכםעד אירע
 ארגאניזאציע די גזיבײט האבדי ײאש די

 אין גע״ראצעללצם יידבעז־ייאנג א דאבעז אין
 ניט זיד באדים זי ללען אינדיםשריע. דער

 יעדער אז אזלי. עש1פראבי דעם אס יייטעז צי
 רעםייצרעז כייז אױ לליל ױאם איבצםצר.

 םי1י1רי די ייש‘'־ באלצכםיגט. דערצ' איז אין
םאז• קצנען עם 1זאי פאנד. פלנם

אינם גלויבעז אץ ;לםר" סך א האב איך

ען ד־ אלאי  יל־ אמאלגאמײטצד דצר פץ י
 האבצן יארק, :יל א״ן ירענער־שנײדעס ניאז

טען8 דעם א״צנט דינסטאג  גצ־ יאנלאר, ו
 זייצר פלן גצבלרטשםאג שםצז40 דעם פי־צרט

 פארגצקלמצן איז פ־יצרלגג די ארגאניזאצ־ע.
 40 מיט האבצן עס ילא־ ליצבטטצר־האל. איז
 .1914 דצצצמבער. סטצן28 דעם ריק.יצ יאר
 באאמטצ אץ לצלצגאטצן פארזאמצלט זיך
עצ די פלן  ארגאני־ ארבעטצר שנײדצר אידי

 דצר פלן גרלנטשטיץ דצם לײגצן צ־ זאציצס
 קי^אדינג ״אמאלגאביײטעד גרליכער איצט

אמצריקצ״. איל ללאי־קצרש
 באטייליגט זיך האבצן פײערינג דער אין
םגיידצר ־לנדצרט ניץ איבצ•־  בא־ אלן מי
 געםט אײנגעלאדצנצ ײניאן. דער פץ אמטע

 אידישער דצר אין צללייגצן פארשיידענע פלן
 ״פארללצרטפ״. דצר — בא־לצג־גג ארבצמצר

 — גצללערקשאפטצן אידישצ ארבצמצר־רינג.
 שמאם־רצגי־ דער פ־ן פאר־טטײצר אליך לױ

 אינם פארשטייצר פראמינצנםצ אלז ר־נג
 ארבצ־ אלגעמישער דער א־ן א־ן סי־אי־א

 באאמטע־ולעםעראנצן. נײן באללצגלנג. פצר
צרשטצר דצר ש^אסבצרג. י־טף זײ צללישצן

אמאלגצמײ־ דצר פץ גצנצראל־פצקרצשאר
מילצר. אברהם צנבלום, דאז: פרענק טעד.
בצםי '«בצרג.1בי הײטאן האלצגדער. יאיפ|י

פארשמארבצ־י דצם פון " איימנה די ראז,1־
אנדצ־ און אמא־יגצמײםצד־פרצזידצנט נצם

אױף הײפם־מחותנים די געױען יינצז זי לצ
פרצזידצנט פאםאפסקי, יצלב שנלחה. דע-

װעטע־ א־לצ פון אי־נער אץ ייניאן דער פין
גצ־ נים זיך קראנקהײם רחמת האט ׳. ראנעז

טוב. י־ם אינם באטייליגען קעגט
דצר בײ באגריסונגצן י 1אי לצדצס ײ ך

דצם אפגעשפיגעלם האבען פייערדנג
יוניאן אמאלגצמיימצד די ״אס ד1רהי ;ן דױיט<

פיא־ אידישצ אירצ זײט דורכגעמאכט האט
 האבצן שיקאגא אין יארק ניל פ־ן נעי־ען

 ״ײגײםצד ריקצרטס טאש גצגצז רצדלאלםירם
 די גצגדינדצט אלן ליארקערס״ גאררצנט

 פארלױף אין שנ״ידער־ײניאן. פראגרעסיליע
 גצ־ אגלאלגעמײטעד די איז יאר 40 פץ

 פיר איבער צל טײזענט פ־פציג פ־ן ללאלסצן
 ארגאניזי־ מישגלידצד, טליזצנם ה־נדערט

 אינ־ שכנ׳ישע די פץ ארבעטעי די רענדיג
 אינ־ רײ א געשאפען האט זי אלן ד־םטריעפ

 ריט־ אירצ פ־ן לואײלזײן פאי־ן סטיט־ציצם
 האבצן גרינדצר אילצ ולעלכע פ־ז ידער1יג

גע׳חללר׳ט. קײם
 דצלצפצנט איז ײבל־ציזאמצנקים דער

 סצקל־צ־ דארפמאן, דזשאלצף פ־ן געילארען
 קא״טמא־ .25 1לאקאי פץ מאר־פאר־לאלטער

 אי־ דירכאליס א הײנט :אד איז ילאפ כצר.
 הא־ ל־אים ארגאניזאציע. ארבעטצר דישע

 דער פלן גענעראל־כיענצדזשער לעגדער,
ניל־ אין באארד דזשאינש אמאלגצמײטצד

 אין דאך האם ייאפ י־ניאז, אינזצר פ־ן כיח
 פך א גצליתט געשיכטצ גלארײכצ איר

 מיט אז האף. איד פראבלצרצן. שילצרערע
 אץ גצדללד דצרפארלנג, קאלעהםיללצר אלנזצר

 לצנצן ס־ף כל ס־יף ריר ילצייצז א-יטדליצר
 אינזערע לםלבת פראב^עם דצם אט ייתצן

 טראדי־ די םים אנג5אײ:ל אין פיטגלידער
ילניאן. אדנזצר ןיפ ציצס

 ײבל־פייצ־ דצר מיט אנגצפירט האמ יארק.
 א אייפגעפרישם האט םלב ילם דצר רלנג.
 אידעאליזם פלנם גצשיכטע קאפיטצל רייך
 אי־ ילצלכע יליט קרבנלת־גרײמקײט אץ

 אימיגראנטען־אר־ איטאליענישצ אלז דישצ
 געקעמפם האבצן אמצליקצ אין בצטצר

 באדינגלנגען סללצט־שאפ די אליסצלראטען
ג דצד אין לנ ^ ק א ב ר־ צ צנ  אינדלסםריע, מ

 כלח קאלצקםילוען מצכםיגעז א שאפצנדיג
 אמצ־ דצל אין אידײען פראגרעםיללע פאר

באללצגלגג. ארבצםער ריקאנער

 מענעדזשער אראנסרןי, םשארלס
 אודערלעפינג־דעפארטמענמ, פדן

רעמײעדט
 אראנםקי. םשארלם האט חודש פאריגצז
 אווער־ ארן סוםם ניצניש פון רענעדזשצר

ױ אינם דצפארםמצנם. לצפינג  יארקער נ
 זיץ פװ דעםייערם באארד. דזשאינט קלאיק

 יוניאן. דער אין דינםם אהטײוזױ און אמט
 בא־ איז רצםייערמצנם אמ רצזיגנאציע זיין

םינג בײם גציוארען האנם  קלאוק פון מי
 וואו יאנואר. םעז12 דצם באארד דזשאינם

 זיך וזאם ייניאן־װצםעראן אלםער דצר
 צצנטחיולצר דצר מיט געזצגצנם הארציג

לצרפצרשאפמ.
 קיץ געקומעז איז אראנסקי משארלם

 אי־ גצבו.רם־שמעםעל זייז פין ארערילע
 גובערניע. נערי1לובי (דצמבליס■ וואגגראד

 װעג אויפן .1907 יאנואר. זעלסםעז דצם
 אידישע סד א װי צר. האם אכיעליקצ לייז

 אפגע־ זיך צײם יענער אין איױיגראיטען,
 לאנדאן. אין צײם געיויסע א אייף שטציים

 א און פרצסער א געווארדן ער איז דא
 האם אראנםקי .35 לאקאל אין מיםגליד
 היםםא־ אינם אנםייל אקםיװען אז גענומען

.1910 יאר אין םסרײק קלארהמאכער רישצן
 א געיוארעז אראנםקי איז 1912 אין
 לאקאל פון עקזעקוםױוע דעד אין מיטגיייד

 צום דעלצגאם א — שפצטצר יאר א מיט איל
 צום ער איז 1918 איז באארד. דזשאינט
 דער אלם געווארעז באשםימט 1ראי צלשםען

 אן — באארד דזשאינט פון ביזנעס־אגצנט
 ביז אנגעהאלטען האט צר ױעלכצן אמט
 אי־ דצר אײסגעבראכען איז צס װען .1925
 קאממיםםי• דצר גליגצן לאפף עכער!נצרי
יוניאן. דער אין פארםיי־הערשאפם שצר

 דצד־ וױדער אראנסקי איז 1928 איז
 און ביזנצס־אגענט אלם געײארען וױייים

 דער־ ער איז — 1930 אין — שפעטער
 געהילף־ פיז אמם צים געװארעז ה־יבען

 דעפארטמענם״ -מײרםשענס אין רענצדזשער
 שפעטער. יאר צען באארד. דזשאינט פיד
 מענע־ גצווארען אראנטהי איז .1940 אין

 האם ער וואו דעפארטמענט. פינם דזשײר
 •p ער איז 1941 אין יאר. אית גײז־ינם
 דעם פץ מצנעדזשער אלס דעױאלצן שטימש

 אידערלע־ א״ז רצניש־סיטר ניי־געשאפענעם
 האם צד צלכצז” פון דליפארכנלענם פינג

רעםייצרם. איצם
 יו־ אקםיידעז פץ רצסייערפצנם זײז פים

 44 אפגעשייאםעז אראנסקי האם ניאז־דינסם
 קלזןוק־ דער אין םעםיגקײם אקסירדער יאר

ירניאז. פאכצר

♦
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H  m m זייער געוועז איז װאם 
 מיר האבען באזוכט, גום

 פריײ די אײף אנגציױזען
I H R I i אפפימיססיסצ און ייכע 

־IPS די פון אפשאצונגעז
 קוםעגדיגער דער אז עקםמרםען, גאםישע

בעםםע. די ®ץ אײגער זײז װעם •1955 יאר
סען• דערצײלם םרייד אונזער שײך װאס

 םיפ איבערגעפאקם דשעז שאו־רוםם די אז
 באשםעלונ־ גרױטע מאכעז װאם .באיערס־׳,

.פראספעריםי אז פויקם. םעז דיכלל• גען.
 זעען דערװײל אבער קארנער׳. די >מ איז
 םער םיר האבעז דערוױיל נים. עס פדר

 און ארבצטס-יאזע צאל געװײגייענע די װי
ט ז־ך זאלען דימ װי אה אנשםדעגגען גי

עז מיר ודאם  פאר מיר קענען םאן. נים זאי
 א ם׳איז וױיל דזשאבס. קיץ קריגען גים זיי

 צאל א פת אײטגאם דער דים אז סאקם.
 זיך האם לאין. בעטערער דער פון שעפער

ם םעזאן דעו טיוך אנגעהויגען. ני
 װעט איר ביז אז מיר. האפען אװדאי

 זאל .גערעכםיגקײם׳ נופער דעם קריגען
 קצ־ זאלען פיר אז אזױ, ב־זי ווערען שוין
 אר־ אינזערע םלצצער אויף באזעצען נען

בעםסלאזע.
 םיר װילען דעי־בײ שוין האלםעז םיר אז

 וואס שוועריגקײםען׳ די וועגען באפערקען
 אוועק־ פרובירם מצז װען באגעגענם םען

שאב. א אויף ארבצםטלאזען אן זעצעז  אז ח
 פיני־ נאך נעמעז נ־ם װילען בתים בעלי די

 צום דערדיילעז. צו םיר פארשפארען שערס׳
 קאאפע־ די נים אויד פען האם באדויערען

 שעפער. די אין םיםגלידער די פון ראציע
 שםאר־ א מען באגעגענם פאלען םאגכע איז
 די אין פינישערם די פון גצגנערשאפם קע

 גע־ בלויז נים איז האנדלונג אזא שעפער.
 געגען ם׳איז גא•־ ױניאן־פריגציפ. דעם גען
 שעפער. האבען װאם די פרן אינםערעםען די

 פען װען אז געדאנק. דער פאלש ם׳איז
 םען װעם פינישערם גייע קײז צו נים לאזם
 םער פאכעז און ארבצט מער האבעו אליין

װאמז•
װע־ דורכגעשםועסט אויך זיך האבען םיר

 האבען פיר רעםייערמענס־פאנד. דעם גען
 צײט שלעכסער דער צוליב אז אנגעװיזען,

 אין געלס ווײנעער ארײנגעקומען אי איז
 גע־ איז אפליקאציעס ‘צאי די אי און םאנד
 ניט אז אזוי געװײנלעך, װי גרעסער ווען

 רעםײערען. געיןענם איצט פען וזאם אלעפען
 אײםקלע־ עירם דעם פרובירס האבען פיר
 אז ש־יעכט• אזוי נים איז לאגע די אז רען.

איז  דער זיך. שרעקען צי װאס ניטא ם
 פען כאגקראם. בײ גיט חלילד^ האלם. פאגד
 ױניאן ק-אוקדאכער די אז זיכער, זית פע:
 אויך רעםייערפעגט פץ פראבלעם די וועם

לייזעז■
 : גרעכטע די

טיגג ב״ם זיי כי
.L ן
גע־יעז

 כ־־םגלידער די
פזן צופרידעז

 ד.אט אדמיניסםראצײל די ױאס אלץ ריפען
 פרובירט זיך. פארשםיים זיי, האבען געםאז•

 ױניאן די ווען אז עולם. דעם אייגרעדען
 אלע לײזעז צװײ. און אײנס זי׳ קען גאר װיל

אן די פראבלעפען.  וואלם די זאגען — יוני
 באנדעלפ די שיקלן אפשםעלעז געקעגם

 באזעצען געקעגם םען וואלם םאון אוד אום
 רע־ אין חשאבם. אױף ארבעםסלאזע אלע

 ארײן קומס די• זאגעז פאנד. םײערםענם
 וױיני־ פאראן ם׳איז וױיל נים געלם וױיגיג

 צע׳- אזײ האם םעז װייל גאר ארבעם• גער
 אלם־ פאר נײם םען אז פרימען, די הרג׳ם
 גע־ קענען פראבלעםען אלע הכיל, זיסם.
 קע־ איבלען אלע צרות׳ אלע ווערעז• ליתם

 בא־ ױניאן די גאר װערען. אפגעשאפם גען
נים. לאזעז נים׳ װילעז אםםע

 קלינגם דאס דעםאגאגיש, יוי םאלש, װי אגב
 פערזאנען׳ פרן רײד אזעלכע ־ערם מעז װעז

 קען איבלען די אם אז וצאלםען, װעלכע
 סים־ קאפיטאליםםישער דער אונםער םען
 דעריבער פוז םען און אפשאפען גים םעם

 דעם אפשאפען און רעוואלוציע א פאכעז
קאפיםאליזם.

 צ־ פארנעניעז נ־ט דא ױך םירן נו•
 אזעלכע אײף ענטפערען און פאלעמיזירען

 און םאן• קען ױניאן די אידיאטסםװעם.
 ליתען באלד ניט קען זי אבער סך א םום׳
 װע־ פראגע די נעםם אם פראבלעםען. אלע
 גע־ םיר האבעז אפאל םאוןי אװ אום געז

 אינדוסםריע אן איז קלאוקם אז גלויבם,
 מען אז מיר, זעעז א'צם רעדלעך. אײף

 שװערע פץ פאבריקען אויך אריבער פירס
 רענט׳ ,־ואו םאים דעד אין אינדוםטריעס

 אד־ ביליג. איז ארבעסס־הענם און טעקסעס
 דיעכערע דארט אײםקעמפען אין גאניזירען

 דארפען פעגלעך. גיט באלד איז סםאנדארדס
 געזעצלעכער דער אז דורכצופירען, זען םיר

 דאלאר i כאטש זײן זאל םינימום־וױידזש
 לי־ אײך דארף מען און שעה א סע:ט 25 מיט

 און אנעמפלאיפענם־געזעץ דעם בעראליזירען
 פארגרע־ ביל; ױהז־בריז דעם אפשאפען זען

 אר־ פון סופע די און װאכען צאל די סערען
 קענען צד כדי אכער אינשורענס. בעםסלאזע
 ארבעםער• די לםובת געזעצען דורכפירען

 ארבעטער־פריעטלעכע דערװײלען םען פה
 םען דארף צװעק דעם פאר געזעצגעבער.
 די ארגאניזירען אץ דערציען אײפקלערען,

 פאליטיש ױי מאכען פאלקס־םאםען. ברײםע
צײם. נעםט דאם און — באײאוססזיניג

 מיר ײאלסען רעםײערמענט• שײך װאס
 פראבלעם׳ די אט לײזען געקענט לײכם

 ױניאנס אנדערע װאם טאן זאלעז םיר ײען
 װעל־ "נ־אן. פאריערס די לפשל. װי. טיען.

 די רעדוצירם דאלאר 5ס פץ האם כע
 פין האבען כיר בער, דאלאר 35 צו פעגפיע

 גיבען אץ b5 אויף געהעכערם דאלאר 50
 פאיייפי אינשורענס אן רעסייערטען יעדעז־

 געניםען צ־ ר<כט דאט און דאלאר 500 פח
םראכ־ מיר ־עלםה־סענםער. ױניאן דעפ פון

 ריר האבען גי. דערק-ערוגגען. אונזערע
 אפא־ :קסעי1יא"טגע גזדטװאוירעגע די אבער

 די װען אפילו האבען װעלכע זיציאגערען.
ען צײטען ארשםערגע־ בעסערע געױען דינ

 בצגעפיטען די פא־קלענערען צי ניט םען
 רענדיערםענט איצטיגעז דעם בנוגע איז

 קלאוק־ די אז זיכעד, דין פען קען פראבלעם
א געפעען ד־ף כל פ־ף ױעט י־ניאן ראכער

גערעכטיגהײ׳ם <ן---------------
 פיטגלידער, אלע די רעםײערען צו װעג

בארעכםיגם. ד־לרצו זײנען וועלכע

כילדונגם־מקםיװיםןןמען אדנזערע
 אין 5J0 פעברואר• םעז8 דעם דיגםםאג,

 רום קאונסיל אין פארקופען װעם אװענם,
 אפען־ אן גאס׳ סע38 ײעסם בי לאקאל׳ פון

 אין ענדערוגגען לעצםע די װעגען פארים
 רעפערירען גןיועץ. סעקױריטי פאשעי־ דעם
 ריםוירםש־ דעם פון פארשםײער א װעם

אינםערנעשאנעל. פין דעפארםםענש
 אינדערפרי, 10 םערץ׳ םען5 דעם שבת.

 פון בילדוגגס־האםיםעם דער ארגאניזירס
 ױנײםעד די צו עקסקורםיע אן ■9 לאקאל

 םעםיע א ארײז גײם פראגראם אין ניישאנס.
 פון םעםיגקײם דער פים באקענען צי זיך

 װי ױ־ען. דער פון צוױיגעז פארשיידענע
יו־ען. דער איבער םור א אויך

 באסײליגען זיך װילען דואס פיםגלידער
 רעגיס־ זיך דארםעז עקםקורסיע, דעד אין

 אלעקסאנדער• בר. טעקרעםאר. בײם סרירעז
לאקאל. פרן אפיס אין

 פון פיאנעד װײנשטיץ, דניאל
געשסארבען ,60 לאד,אל

געװעזע־ און פיאנער וױינשםיץ, דניאל
 לאקאל דרעס־פרעסערס פדן באאםטער נער
 גע־ פלוצלונג יאנואר טען17 דעם איז סס,

יאר. 61 געװען אלם איז ער שטארב^לן.
 מיםגליד א געװארען איז ױײנשטלין ד.

 װען .1913 אין אינםערנעשאנעל דער אין
 אן אנגעשלאסעז זיך פרעסער אלס האט ער

 באםיי־ זיך ער האם שפעםער .35 לאקאל
 דרעם־פרע־ םץ גרינדונג דער אין ליגט

 אן געװעז איז ער װאו סא. לאקאל סערס
 זײן פון םאג לעצטעז ב־זן םיער אקטיװער

לעבעז•
 פעקס פון אדםיניפטראציע דער אינםער

 געװארעו דערװײלט ־ױ־נשטײן איז קאהען
 בא־ ער איז שפעסער ביזנעס־אגענט. אלס

 דעם פון מענעדזשער איס געװארען שטימט
 געװיםע א דעפארטמענט. ארבעטסיאזען

 פון צוריקגעצויגען זיד װײנשטיין האט צײט
 אר־ שאפ אין געגאנגען און יוגיאן־ארט זײן

 געװארען איז םפיצער דושעק ױיט בעטען.
 וױינשםײן האט .60 ^אקאיי פץ מענעדזשער

 דער אין אנטייל אקטײיען אז גענ־פען װידער
 דערװײלט איז ער װאו -אקאש פ־ן ארבעט

 עקזעקו־ דער אין מ־טגליד א־יס געװארען
טיװ־באארד.

 פון גרינדער א געװען איז וױינשטײן ד.
 ארבעםער־ םון 760 ברענטש דרעס־פרעסערם

 שפעםער און מיטגליד א אויך און רינג
 60 צװײג דרעם־פרעםערם פון טשערפאן

 ארבעםער־פאר־ נאציאנאלען אידישען פינם
באנד.

 א איבער י־אזט פאר־טטארבענעד דער
אײניקלעך. און קינדער פרדי,

ט־ױער־אױשדרור,
 אי־ טרויער טיפען רײן א־־ט דריק איך

 געװעזע־ גאלדמאן, דזשײקאב פון טײם בערן
 שיק איך .23 יאלאיי פון טשערפאן נער
 פאר׳יתומ׳■ זײן צו מיטגעפיל־אויטדררק רײן
פאפיל״ע. טער

 רעטײערטער ן. י ו ד ע ל ל א פ
 אין דעלעגאם באארד דזשאינט
.23 לאקאל פון מיטגליד

----------------------------------------------------4 1955 פעברואר,

 הכיוז ־נוכת צו זיך נרײם ױניאן מגסרעאלער
סענםער העלסה פון

שעהן בע־־נאךד װײם־פרעזידעגם פון
צי־ די איצט פאכעז יר

 ־לפענען צ־ גר־־םעגצז
טצגסער■ העלטה דעם
פארנעמען רועט װאס
פרן פלאר דריטצן דצם

ע. ױניאן אונזער ^ ב ע ג
 פון הבית חניכת דעד

 אין פארקיפען װעס היים נייעד אונזעד
 כיר האבען דערוױיל ארום. װאכעז עםלעכע

 אונזערע אלצ און אריבערגעקליבצן שוין זיך
 װערט ײניאן־ארבעט גאנצע די און אפיםעם

מיר בנין. גייעם דעם אין געפירס שית
 כים פארםיק אינגאנצען ני־ם גאד ד־עען

 אבער אפיםעס. אלע םון אויםשםאםונג דעד
אנצופירען פלאץ גענוג שײן האבען םיר
 אדםי־ און ארגאניזאציאנעלצ אינזערע םיט

פוגקציעס. גיםםראםױוע
 בא־ די דערוױילם שיין אויך האבען םיר

 פרעזי־ אלם העלםה־סענטער. פארן אמםע
 בערנארד — געװארען דערוױילט איז דעגם

 פאליכ, װ. — צ:ם״װײם־פרצזיד אלס שעהן;
 מאנופעקמשורערס * דרעס פון פארסרעסער

 דעם פץ פארםרעטער בישינסקי. י. גילד;
 ענד קלאוק פ־ן קאונסיל ״מאגופעקטשורערס

 פאר־ ליפמאן׳ ע. פ. און אינדוסםדי׳/ סוס
 פאנופעק־ אםעםאריס יפעשאן פון םרעסער

 בא־ איז סרעזשורער אלם אםס״ן םשורערם
 פארטרעטער סםיין. ה. ה. געװארען שםיפט

 און גילד״, פאגופעקטשורערם ,דרעם פון
 שארפענ־ איװעט מים — סעקרעשאד אלס
 אינטער־ אינזער פרן פארםרעםערין םיע.

נצשאנעל.
 6.500 פארנעמט העלטה־סענטער דער
 אין פלאר, גאנצען דעם אויף פוס םקװער

 אזיפן קענען צו אײנגעארדענט גיט איז
 מיטגלידער. אונזערע באדינען אופן בעםטעז
 געװארעז באשטימט איז ראגדאלף דיװויד

 ע. ס• דר. און אדפיניסטראטאר דעם פאר
 דער זײן װעט מעדיקער. באריפטער גריא׳

העלטה־סענטער. פון םעדיקעל־דירעקטאר
 צי אנפאנגעז װעט העלטה־סענטער דער

 אין אדער פעברואר םוף ארום פונקציאנירען
 דערעפענינג דער מיט מערץ. פון אנהויב

 נײ א אן מיר הײבען העלםה־םענטער פוגם
 אין אינטערנעשאנעל דער פין קאפיסעל
קאנאיע•
 כײ פריײ־סענזערדענכז ױעגען םכסיד

ארכיטרײשאן צר גײט קלאוקם
 סכפוך א אנטװיקעייט זיך האט לצצסענס

 פאנו־ קלאוק דעם און ױניאן דער צוױשען
 פאלגעג־ דעס איבעד ‘קאונטיי פעקטשורערס

 א נאך פיר ־אבען ן גל(> אין :צנין דעז
 באדי־ דער אז אײםגעפירט. לארױ לאגגען

 סענט 15 ריט ז־ין זאל סוט א פאר פרײז
קאומ• א אויף באדי־פרײז דער פון העכער

מײס־ װען צײם דער אין געװען איז דאם
 כענע־ אײף פאכען םען פלעגט סוטס טע

סוט״. ״פיםעט א סטייל. רישען
 דער אין ארײן זײנען סעזאנען לעצטע די
 סיטס״. ..באקם אזוי־גערופענע די פאדע
 אין הנחה א ראנופעקטשורערס די װילען
ס־ט אזא מאכעז צו אז טעגה׳ן, זײ פרײז.

ײנגער. איז  רעדוקציע א פאדערען ז״ ג
ט טיט. א־־פן  ״יטאר־ פלן :־טטעם דע־ ד״
ט קען פעז אז טענה׳ן, אבער ריר טיט״.  :י

 באקט־ א אז פרײז, אין ענדע־־נג ־ײן דאכעז
״שארטי״. קײן נים פארט איז ב־ט

 פרימען סעםלצז צ' געק־םען סיאיז װען
 קאםפרא־ געװיסע געפאכם דאך ריר האבען
 פים פרייזען געםצםעלם האבען ר־ר מיטען.

 ראנופעקםשורערם די פץ פראצעגם 90 אר־ם
 פאר צאלם פען ױאפ באדי־פרײז דעם ל"ם

 קאונ־ מאנופעקםשורערס דער אבער קא־טס.
 פא־ און אײנגע׳עקשג׳מ געב־־יבען איז סיל

 םיר װי הױת סום. אױפן רעדוקציע א דערם
 רעדוק־ א געבען צו אפגעזאגט זיך האבען

 אוםפארםיי־ צלם א׳־יבצר צנין דער איז צ־צ
• ,טשערםאן. אישען

 פאר־ איז יאנואר, םען14 דעם פרײםאג,
 אוםפארםיי־ דעם פאר פאר־ער א גצק׳םען

 גאלדענ־ קארל ה. דר. טשעימאן. אישען
 ערװארמעט װערם ענפשײז־ונג אן ארן בערג.

צלק־נפט• נאענטער דער א־ן
יוניאן דרזיסטאכזןר דער פץ

 װאם ״עװעלין־אלדען״. דרעס־שאפ דער
 ױניאן־שעפער בעסערע די פ.ץ א־ינעי־ איז

 געווארען אלם איז גארפענם־צענטער. ןיא
 טײ־ לעאן מר. אײגענטימער, דער יאר. 15

 ־יאריגצן15 דצם געפייערט האט פעלמאן.
פאר דינער א מיט שאפ דעם פ־ן ײבילײ

 אין ארבעטער־קאםיטעט אידישער דער
 באנ־ הײ־יאריגען ױי־ן אױף װעט קאכאדע

 זײנצ פלז א־ינעט צ־ כב-ד אפגעבען קעט
 װײם־פרעזידענט דעם בױער. א־ן גרינדער

 שעוזן• בערנארד איגטערנעעאנעל. דער פ־ן
 טצ־ יאריגע סי זײן מיט צוזאמענהאנג אין

ראנםרעאל. א־ן טיגק־יט
 קא־ די פון א־ינער א־ז שעהן בערנארד

 אר־ אידישער דער אין ט־ער לירפדלסםע
 שטא־ פאראײניגםע ד־ פון באױעג־נג בעטער

 אין טעטיגקײט זיין ד־רך קאנאדע. אין טען
 דער־ ער איז באױעגונג י־ניאן טר־יד דער

 װײס־פדע־ פון אמם צ־ם געװארען הײבען
 אינטערנעשאנעל• גרויכער דער פון זידענם

 דעם פון פארזיצער דער גלײכצײטיג א'ז ער
 קאמיטעט״. לייבאי־ אדײײזערי ,.דזשאינט

 גצ־ געגרינדעם צ־ר״ק יאר / כ־־ט א־ז װאס
 ארבעםער־קא־ אידישען דעם ד־רך װארען
 איד־• קאנאדער דעם דיט בש־תפ־־. מישצט

 קאמף דעם אנצלפירען כד־ קאנגרעס שען
 אומטאלצ־ און ראסען־דיסקריםינאציע געגען
 פון אמט דעם אליך פארנעמט ער ראנץ.

 אר־ אידישען פ־ן טרעזשורעד נאציאנאלען
 דער אױף קאנאדע. אין בצטער־קאריטעט

 א'ז ארבעםער־קאמיטעט פ*ן א־ניציאטי־וע
 און דײטשלאנד קײן געפארען סו47 אין ער
 רע־ קאנאדצר דער מיט פארשטצכדיגונג אין

אין לאגערען די פ־ן אריבערגעבראכם גירונג

29 דימ ------------------------
שעי־ דעם אין שאפ פץ ארבעםער אלצ . 

רצםמאראן. פארי״
 פון זשעםט פײנער א געװען איז דאס

 האר־ די סיםבאליזירם װאס םייםעלמאן. מר.
 ארבעםםגצבער צװישעז באציאונג ראגישע

 דרעם־ דער אין מיםגלידער א־נזערע און
אינדוסטריע.

 בײגעשםיי- האם ױניאן דרעסמאכצר די
 פאר סאסײעםי דער צו דאלאר ioo ערט

ר העלםען צ־ קינדער׳ געקריפצלפע צ  סא־ י
אכבולאגפ. נייצם א קויפען סייעםי
 אונזעד פון כאר דעם פח טיםגלידער די

 ארגא* האבען דצפארםםצנם עדייקיישאנעל
 איװעם .מיס עהרען צי באנקצם א ניזירם

 זי װאם געלעגעגהײם דער צו שארפענםיע
שער אפיםםענם געווארען איז  פון פענעח

ייניאן. דרעכמאכער דער

ת דער סאר היד,? אונזער הסתדרו
 דער אין זיך באםייליגם ױניאן אונזער
 דורכגעפירם װערם וואם אקציע יצרלעכער

הםתדרוו^ דער פאר מאגטרעאל אין
אנ־ װיכםיגען א גענומען האביען םיר

 אראנ־ איז וואס פגים קבלת דעם אין טײל
 באר־ פח מעיאר דעם פאר געװארען זשירם

 מאנ־ באזוכט לעצטענם האט װעלכער שבע.
 אויםגענוםען איז ער גאסם. אלס םרעאל

 מאנ־ אונזער פון םיםי־־אל אין געווארען
 אונזערע דראפא. זשאן מעיאר, םוזעאלער

 גרו־ דער אין געװען זײנען הויפט־באאמטע
 צו מעיאר דעם באגלײם האם װעלכע פצ
 העלפען מיר םיםי־האל. אין אויפנאמע זית

 אנ־ שטיצען מיר װי פונקט דיסתדרות דער
 אץ אידישער דער פון ארגאניזאציעס דערע

באװעגונג. ארבעטער אלגעמיינער

 די־פי־משפחות׳ אידישצ 2.500 דײםשלאנד
 היםםארי־ גרױםער שעהנ׳ם איז דאם ױאם
 אק־ דאזיגער דער דאנק א פארדינסם. שער
 איבער אי־ײנגעקומען קאנאדע אין זיינען ציע
 ער די־פי־מעגשען. אויםגעװארצעלטע 4ססס.
ט כאקאנט גיט זײגען עמא פרוי זײן און  ני

 טע־ געזעלשאפםלעכער זײער צוליב נאר
 אלגעמײנער און אידישער דער אין טיגקײם

 ליביל אלס אויך נאד באװעגונג. ארבעםער
מענשען• הארציגצ א־ן

ך באםייליגען פון געביט אױפן  בא־ אין ד
 אומטא־ און ראפען־דיטקרימינאציצ קעמפען
 אנ־ גלענצענד אזי־ װערט עס װאס לעראנץ
שען דעם דורך געפירט  ארבעםער־קא־ אידי
 בערנארד פארנעמט קאנאדע׳ א־ן ני־טצט

 אגגעזעענעם גאר א ױניאן זײן און שעהן
 יו־ די האם יאר io לצצטע די פאר פייאץ.

 פיפציג צװעק דעם פאר אויסגעגעבען ג־אן
דאלאר. טויזענט

 װאס פארשםעגדלער דעריבצר איז צס
 בא־ האט ארבעםצר־קאמיטעט אידישער דער

 קאמפײן־באגקעט׳ הײ־יאריגען זייז שלאסען
 געביידע נײער דער אין פאר אגב קומט װאט

 לכבוד װידמען צו אינטערנעשאנעל. דער פץ
 זײן מיט צוזאמענהאנג אין שעהן בצרנארד

 מיט מאנטרצאל. אין טעטיגקײט יאריגצ 20
 אונ־ גלײכצײםיג װערט כבוד אים צוםײלען

אק־ די פ־ן פארדינםטען די םערגעשטראכען

 נ8כ בײ װערען בעעהרס וועם שעהן װײס־פרעזױענס
האנאדע איז ארכעשעריהאטיטעט אידישען פון העם

f
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 אינװעסםמעננופאליפי נײע באשסיםס אינסעוממנעל
פאנדעו וועלפעיר ױניאן פאו

 קאכליםע פאגד װעלפעיר ענד העלםה די
 עקזע־ גענעראל אינםערנצשאגעל דזיר םון

 ױניאן־ דער דורך איז װעלכע קוםיװע,
 קערםער־ אײםאריזירםע די קאנסםיםוציע

 עס אוםן װעלכען אויף באשםיםען צו שאםם
 יו־ דער םוץ געלם װערעז אינוועססירם ?ען

 םאנדען, רעםייערםענם און ידעלםעיר גיאנם
 רעגולאציעם נײע ןןנגענופען לעצסענש האם
 רעגולאציעם נײע די איגײעסםפענםס. פאר

 ביז־איצ־ דער אין ענדערדנג אן באדײםעז
 פאנ־ די פון אינײעםםמענם־פאלישי םיגער

דעז•
אינװעםםי־ געקענם םעז האש איצש ביז

ם רען ל  אין הויפםזעכלעד פאנדעז די םון מ
 מחסת אבער רעגיייונגס־באגדם. אםעריהנער

 פאנדען די װאס הכגםית. קלײגע די
 דעו־ האם אינװעםםמענםם די אט םח האבעז

 אינ־ דער םון באארד עקזעקוםיװ גענעראל
 האלב־יערלעכעך לעצסצז בײם םערנעשאנעל.

 װעלםעיר־םאנד די באםולמעכםיגם מיםינג.
 פרא־ דעם שםודירעז צו נאכאמאל קאםיםע

 די און איגידעםםמענם־מעםאדעז םח בלעם
 ױשר־ גרעסערע, קריגען םון מעגלעכקײםען

איגװעםםמענםם. םון הכנסות דיגןי.
 לענגעדען א נאך האם קאמיטעם דער

 רעקאמענדירען צו באשלאסעז הדעת ישוב
 עיי■ און וועלפעיד פון םארוואלםונגעז די צו

 קא* פארשיידענע דרײ פאנדען מער־פענסיע
:אינוועםטמענםס םיז םעגאריעס

װע־ געגעבעז זאל פארצוג ערשםער )1
 האו־ רױוער -איםם דער פװ באנדם צי רעז
 ארגאני־ איז וועלכע קארפאריישאז״, זינג

 פארוואלםען איז בײען צו געווארעז זירם
 קאאפעראםיװע אינםערנעשאנעל די מים

 דער אויף הוק״, .קארליערם אין הייזער
 יו־ די געבען בײם סייד. איסם יארקר נױ

 אינװעס־ צו דערלויבעניש די ניאז־םאנדען
 וועל־ דער האם באנדם די אם אין םירען

 צו באשלאםעז אויך קאמיםעם סעיר־םאנד
 העכ־ צו אינײעםםמענםס די באגרענעצעז

 געלם־קוואלען די פון פראצענם צען סםעגס
םאנד. יעדעז אין

 װעלען באנדס מארםגעדזש דאזיגע די
 םײ־ פץ סימעם אויף װערזןן אויסגעשםעלם

 דאלאר םויזענם צען איז םויזענם םינף זענט,
פערטעל א מים 4 צאלעז װעלעז זיי איז

 מישגלידער די פון אײך וױ םיער, םיװע
 אינטערנע־ שםארקער און גרויסער דער םון

מאנםרעאל. אין שאנעל
 װעם ארבעםער־האכייםעם אידישער דער

 בער* צו באנקעם דאזיגען בײם פרעזענםירעז
 בראנזענעם א ױניאן דער אוץ שעהו נארד

 אײפשריפם. אנםשפי־עכענדעז אז םים םאודעל
 זײנען ודאס די־פי׳ט. געירעזענע די אײך
 געװארען אריבערגעבראכט שעהן ב. דירד

 זיי פון פיל איז לאגערעו דייםשע די םון
 עקזע־ די אין אקםיװ שםאר^ איצם זיינעז

 אינםערנעשאנעל־לאלאייס. די םוץ קיםײועם
 אײס־ אופן ספעציעלעז א אייף זיד גרײםעז

שעהן. בערנארד צ' אנערלענרנג צידריקען
ק ל א ס י.

 ארבעטער־ל.אמי־ אידישמן פון סעקרססאר
nun קאנאדע. אין

 געװיסער א יאר. א אינטערעם פראצענם
 בא־ לוים װעלען. באנדם די פון פראצענט
 יעדעז װערען אײגקאסירט כלל־ם. שםי-בלטע

אר :י
אן די פון געלט )2 וועלפעיר־פאנ־ ױני

 װערען אינוועסםירט קעגען אויך װעם דען
 אםאסיאיי־ לײ אח שפאר פון שערם אין

 האלב א און דרײ צאלען וועלכע שאנם.
 איניועסם־ אזעלכע אינטערעס. פראצענט

 ביז בלויז באגרענעצט זייז װעלעז מענםס
 די איז דאם םחמת דאלאר, םויזענט צען

 .םיי־ פעדעראלע די װעלכע םומע העכםכע
 קארפאריישאן״ אינשדרענם לאאז ע:ד װינגס

;גאראגםירם
 אינ־ קענען אײך ויעלעז פאנדען די )3

 האוזינג־ םעדעראל אין ווערען װעסםידם
 מארם־ עי.) עיטש. (עף. אדמיניסםריישאן

 אינװעםם־ דאזיגע די מים אבער געדזשעס.
 װע־ עם ביז אפווארטעז מען דארף מענמס

 געהעריגע די װערען אײנגעשםעלם לעז
 אגענ־ אײטאריזירטע מיט פארבינדונגען

טורעז•
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 װעט פעברואר. טען19 דעם אװענם- שבת
 און םםריט סטע3י כארטיניק, האםעל אין

 יערלע־ סטער35 דער .פארקומען בראדװײ,
 ליג״, עיד ״מױםשועל דער פין באגקעט כער

 אײגענארטיגסמע די פין אײנע איז ױעלכע
 ארבעמער דער אין הילף־ארגאגיזאצ־עס

 גאסט־ דער באװעגונג. פראגרעסיװער און
 ר. גארדאן זיץ װעם באנקעט בײם רעדנער

 דער איבער פארװאלםער געװעזענער קלעפ.
 גע־ איצט און אויטאריטי״, װעלי .םענעפי

 נױ שטאט אין אדמיניםםראטאר צום הילף
 װעט בראמלי. דענבאר דאראטי מרם. יארק.

אונטערנעמונג. יערלעכער דער מיט אנפירען
 ״מױ־ די זײט יאר 35 לעצםע די אין
 געווארעז געגרינדעט איז ליג״ עיד םשועל

 אין מענשען הונדערםער געהאלפען זי האם
עז יװ־ך ניים פלי  איבערצוקומען געלט אוי

צײטען. שרוערע

ימילןעצמואװי־
I Iצין־

 א פא־
פרײז

< י

 בילדונגס־דירעקטאר וואילף. לאורא
 יוניאן־ אז באקאנמ. מאכט .38 לאקאל םון

 צו טיקעםם קריגען קענען מיםגלידער
 מוזיקאלישען אויסגעצייכענםען דעם זען

 קארנעגיע״ יליטיי אין -אאידא״- פילם
 א דאי׳יאר א פאר יארה. נױ מעאםער.

 80 מיט דא־יאר אײן אנשטאים טיקעט
 בײ װערען באצאלט דארף וראם כענם׳

 זײנעז םיקעטס די קאסע. טעאםער דער
 חיץ א װאך דער אין טאג יעדען גילטיג

 װי לא:ג אזײ ז־נטאג. א־ן פרײםאג.
 אט אין װערען געשפילם װעט מיאװי די

 אפיס זי.ץ האם 38 לאקאל טעאכער. דעם
 נאענם סטריט, פםע46 'יועםט 117 אייף

עװעניו. סטע6 די צו

נערעבטעקײט <

9 לאד,אל פון קאנצערט־מיבױנג
ג א נ י מ י ד ־ ־ ט ר ע צ נ א ק

ם ע מ ד י ו ו ע ג
 אבזעריקע אין לעבן אי־דיש יאר 300״

 ארבעםער אידישע יאר 70און'
באודעגונג״

ט ע ו ן ו ע מ ו ק ר א  פ
סעבדואר, םען17 דעפ דאנין,~שטא^

אדוענם אין 5:30
ל אץ ן מ א , ה ם א מ א ל פ י ד

 גאם םע43 וועםם 108
 נאקס איזראעל :פעפשרעדנער

סלדצקי אכרהפ :נעזאנג
געלכארט. מיכל :פיאנא

 דער װעם קאנצערם־מיטינג דעס בײ
 מיםגלידער־ די מים געזעגענעז זיך לאקאל

 היי־ רעטייערט האבעז װאס װעםעראנען,
 רעםייער־ די אויך מימגלידער, אלע יאר.
 צי געבעםען װערען 9 לאקאל פון טע.

קימעז•

 רעגיסטדאציע שעפעד ללאור,
 װעט םשער*ם װעלפעיר פא־

פעברואר וטען4 םיאךקומען
 םרע־ אץ טשערמאן נאגי^ער. איזידאר

 וואקיישאן־ און העלםה דעם פון זשורער
 קלאוק פון מענעדזשער גענעראל און פאנד

 קאלקער. מ. מארעי און באארד, דזשאינט
 פאנד. דעם פון פארוואלטונגס־סעקרעםאר

 טען14 דעם מאנטאג. אז באקאנט, מאכען
 רע־ די װערעז דורכגעפירם װעם פעברואר,

 ארבע־ װאם קלאוקמאכער, פון גיםטראציע
 טשעקס. װעלפיעיר די פאר שעפער. איז טען

 אין װערען אויםגעצאלם װעלען טשעקם די
היי־יאר. ױני חודש פון פארלויף

 װערען שעפער די איז טשערלייט די
 ייניאז־ די אײנצוזאדלעז אײפגעפאדערם

 םון מיםגלידער ארבעםער. אלע פון ביכלעד
 זײנעז װאס באארד. דזשאינט פונם לאקאלעז

 דעם מאנםאג, שאפ, דעם אין באשעפטיגם
 ױניאן־ביכלעך די בלויז פעברואר. םען14

 באשעפ־ געװען זיינען װאם ארבעטער, פין
 גע־ א שאפ באםרעפענדעז דעם אין טיגם
 שאפ דעם אין ארבעטען אדן צײם װיםע

 דאי־פען פאר• קומם רעגיםטראציע די ווען
 ױניאן־ 1955 די בלויז װערען. אויפגעמאנט

װערעז. אײנגעזאמעיים װעלען ביכלעך
 און נים ארבעם וואס קלאיקמאכער. א
 רעגיסםראציע די װען שאפ. קיץ ניט האם

 פער־ זיר קומען דארף דורכגעפירט. ױערם
 העלםה פון אפיס אין רעגיסםי־ירען זענלעך

 גאם, םטע38 וועסם 22 פאנד. וואהיישאן אץ
עז דעם װי פריעי־ נים ט  קלאוק־ אפריל. ין

 קענען בררקלין. אין וואוינען װאם מאכער
 פון אםים ברוקלינער איז רעגיםמי־ירעו זיד

 בראדוױי. 815 ױניאן. קלאוקמאכער דער
 1592 אפים׳ בראנזװילער דעם אין אדדר

ײטיג אומבאדינגם איז עס עװעניו. פיםליז  נ
 קלאולמאכער ארבעטםלאזען יעדען פאר

 װיטהאלדינג דעם זיך מים מיםצוברענגען
 קענעז צו כדי .1954 יאר פון רעםיט טעקס

 פאריגען פון פארדינסםען די גענוי אנווייזעז
 באשעפטיגט געװען איז ער װאו איץ יאר
.1954 פין פארלױף אין

31 זײט <[> 1955 פעביױאר,

 טרײד, דעם פאי־לאזעז מוזעז װאס ארבעטע^ רראנד,ע
ױניאךבענעפיטם געװיסע אױ־ רעבט א האבעז

 פ־ן באארד עקזעקוכױו גענעראי דער
 חודע פא־יגען האט אינםערנעשאגעל דער

 װעלכע יי־יט רעזאלוציעס רײ א אנגענומען
 אױפ־ ר־זעז דואט י־ניאן־מ־טגליז־ער, קראגקע

 בא־ זײנען טרײד. א'גש ארבעש זײער געבען
 דער אין בענעפיטס געװיסע צו רענטיגט

 לײכ־ װעלען רעגולאציעם דאזיגע די ױניאן.
 גייען וואס ארבעםער. פאר מאכען טער

 מער :יט זײ:ען זײ מחנית טרי־ד פון אװעק
 פארבלײבען צ־ ארבעטען. צו אימשםאנד
 זײן צי כדי ױניאן דער םץ מיטגלידער
ײניאן־בענעפיםס. געװיםע צו בארעכםיגט

 זײנען װאס רעגולאציעס, ג־יע די לויט
 יאנואר, ערשםען דעם קראפט איז ארײז
 מים־ זײנען װאם ארבעטער, ױעלען ,1955

 יאר פינף איבער י־ניאן דער אין גלידער
 ניט זײנען און יאר 20 פון װײניגער אבער
 טרײד. אי:ם ארבעםען צד אימשטאנד מער

 מיטגלידער־ זײער אנהאלטען װײםער קענען
 װאס ארבעטער׳ יאר. צװיי נאך אויף שאפט
 יאר. 20 איבער מיטגלידעד געװען זיינען
 מיטגלידער־ זײער אנהאלטען קעגען װעלען
 בא־ זײן און צייט אימבאגרענעצטע אן שאפט

 נאכן יוניאךבענעפיטס. געװיסע צו רעכטיגט
קראנקהײט. מחמת טרײד דעם פארלאזען

:פאלגט װי זײנען רעגולאציעס נײע די
i( א געװען איז װאס ארבעטער, אן 

 איבער אינטערנעשאנעל דער אין ריטגליד
און יאר 20 פון װײניגער אבער יאר פינף

 אלןאונ־ אעטעדנעשאנעל לאזט
אינ־ אײערע אויסמאנען טענטם

ו א- ן W* I lt_> i I- ל

 אינטערגע־ דער פון אקאונטענטס די
 די מיט באקאנט ג־ט זײנען װעלכע ישאנעל.
 קיאוק די פין פראבלעטעז טעקם אינקאם

 װי יאר. דאס גרײט זײנען דרעסמאכער, און
 רע־ טעקס אינקאם די אויםפילען יאר, אלע

 אינטער־ מיטגלידער. אונזערע פאר טױרנס
 יעדען זיך געפינען אקאונטענטס נעשאנעל

 זיבען ביז פינף פון פרײטאג. <זוץ א אװעגם.
 פאלגענדע ד- פון אפיסעש די אין אזײגער
̂אקאל :צױעק דעם פאר ײניאנפ י
 פיגי־ קלאוק דער ם־ן אפיסעס ד' אין
 סקױרט־ ד<׳־ אין .9 יאקאי ישיאן. שערס

ג .23 “יאקאי ױגיאן, מאכער  סטע38 װעסט נ
 ױ־ אפערײטארס קלאוק דער אין ;סטריט

 :גאם סטע3ס װעסט גוב U7 ̂אקא̂י ניאן.
 .35 לאקאל ײניאן■ פרעסערס קלאוק דער אין
t>o דרצפ־ דער אין :סטריט ?סטע5 װעסם 

 טערboi 8 סס, 1יאקאי ױנ־אן פרעםערס
 1לאקאי ;וניאן. ניט־גודפ דער אין :עװעני־

בר־קיין. בואדײ". 815 .155
 רעטױרנפ. טעקס א־נקאס די אײסציפילען

 פון סטייטמענטס די ריט זיך מיט ברענגט
 דעם אן .195-1 יאר אין פארדינכטען אײערע

 אויב אױסמאכען. נים פאפירען די מען קען
 װעלכע אדער דאקטאר א געהאט ־אט איר

 די מיט ברענגט אויסגאבען. מעדיצינישע
 ריזעו רעטוירנט טעקס אינקאם די בילס.

 ניט רעג־ר־נג דער צו ווערען ארײנגעשיקט
 דער ביז :יט װארט רערץ. אין װי שפעטער
גלײך. עס באזארגט מיגוט. לעצטער

ט קען ער װייר טרײד. דעם פאר-^אזט  מעד ני
 ארע צ־ בארעכטיגט ז־ין וועט ארטעטען.

ט:,  צװײ װאקײשאן, ה־ץ א ײניאךבענעפי
 ער אײב טרי־ד, דעם :אריאזען ;אכן יא.ד

 ױ־ ד«ר אין כ״טגדידערשאפם ױ־ן אן ד,א~ט
;ניאז

 א געווען איז װאס ארבעטער אן )2
 איבער אינםערנעשאנעל דער אין ריםגליד

 ער וױיל םרייד דעם פארלאזט אדן יאר 20
 שאפ אין ארבעטען צ; בכזח ניט פיזיש איז

 כיםגלידערשאפט זײן אנהאלםען קענען װעט
 ערשטע די אין צײט. אומבאגרצנעצםע אן

 ײצט טרייד דצם פארלאזען נאכן יאר צװײ
 בענצ־ ױניאן אלצ צו בארעכםיגס זײן ער־

 װערט דאס וואס ־ואקיישאן, חוץ א פיטס,
 לא־ פונם פארשריפטען די ל־יט בא־שטימט

 בארצכ־ זײן צר יועט יאר צװײ נאך .‘קאי
 און סוירװיס העלםדי־סצנטער דעם צו טיגם
 צום בארצכטיגם זײן װצלען ײרשים זײנע

אינםערנעשאנעל. דער פ־ן טדיםען־בעגעפיט
 נאר חל זײנען רצגולאציצס אלע די

 דצם פארלאזצן מוזען װאס מיטגלידער אײף
 און (דיםציבעלד) קראנקהײט מחמת פ4ש>

 רצםײצר־ זייצר דערגרייכם גיט נאך האבצן
 ײצ־ אײנגעשםעלט װעם עם מצנם־עלטער.

 באשטי־ צו פראצעדור גצהצריגע די רען
 מיטגליד א פון קװאליפיקאציעס די מצן

 װצגצן בענצפיטען. אויבענדערמאגטצ די צ־
 װענדען זיך לצז דארף אינפארמאציצ «ער
לאקאי־אפים. צום

 רעטײערטע לבבוד שא^שמחה
אדבעטער

 װעסט 307 פארמאן. א. פון ארבעטער די
 שאפ־ א אראנזשירם האבען סםריט. סטע38

 האבצז צס װאם געלצגענהײט דערי צו שמחה
 רצ־ די שאפ. פון מעטבערס 3 רעטײצרט

 יאזצף, מאקם :זײנען ארבעםער טייערםצ
 סאדינסקי. הײמאן אין טענענבוים מאקס

 פרצזענטצן װצרטפולע געקראגען האבען די
 באלצבאס דצר פארמאן, מר. און שאפ פדן
 אײנעם יעדען פרעזצנטירמ האס שאפ, פון

טשעק. א םיט
 די בדים.^זיגצ פאול :טשערמאן ־טאפ
 קאהן, מאקס גאידשםײן, מאריס :קאמיטצ

 אין נאפםעל װילי נײטענסאן. סאלאראן
מוזיקצר. דזשציקאב

< i ו , ,ן ו
 פ־ן ארבצטצר ידי פדן םיטינג א בײ
 עײצ־ טצ7 5נו שאפ, ק״אילפ פאקס פיג־אר

 דאגקבאר־ געװארצן אײכגעדריקט א'ז ניל,
 סעם ברידער שאפ־טשערטאן. צ־ם קײט

נצט ביזנצם־אגענטצן די צי א־ן םקויניק
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 קולטור־ אידישער אלװעלםלעכער דצד
 אר־ ״ציקא״) מיטן (פאראיעיגט קאנגרצס
 אידי־ פארן קאנפציצנץ א א־צט גאגיז-רט

 קאנפצרענץ דצר =־ז צ־־צק דצר ב־ך. שען
 פארשמארקען צי ױ״ צן1מ־טי ז־כצן צ־ א־ז

 שאפען א־ן ב־ך אידישצז פ־ן פארק־־ף דעש
צן אז צי  און ל-־צנצר צ־ױשצן קאגטאקט צנג

שז־ײבער. א־דישצ
 דעם זונטאג, פאר קומט קאנפצרעגץ די

 אין כ., נ. ס ב־ז 1 פ־ז פצברואר- סטצן20
 םע8 אין גאט סםצ51( .קצפיםאל״ ד.אטצל

 אײנ־ זײנצן קאגפערצגץ דצר צ־ צײצנײ).
 ארבעםצר־ פץ ברצנםשצש די גצלאז־צן

 ארכעםצר־ גאציאנאלצז אידישצן א-ן רינג
 די אומגצגצנם, און יארק נױ פון פארבאנד
 פארוואל־ די לאנדסמאגשאפטצן, גרעסערצ

 ״ציקא״־ די שילצן, אידישצ די פון ט־נגצן
 פרדיצן, פיאנערען די פתיצן־ארגאניזאציצ,
 קולטור־קאמיםיצס די קאצצטלער־פארבאנד,

ײ  םא־ אידישער צ־־ן. פיצלי ױניאנס׳ די י
 — צױן פוצלי פארבאנד, ציאליסטישער

 איג־ עליכם שלום ״בונד״. העבודר״ אחדור״
 פצן־ שרײבצר־פאראײן. פרץ ל. י. סטיטוט׳

ארגאניזאציעם. אנדצרע און קלוב

 בא;ל,עמ אױאנזשידמ 35 לאד,אל
סלדצדר הערי פא־

אי א־  אראנזשירט קלאוק־פרצםצרם. .35 1י
 ױניאן־דינסט יאר 40 פײערען צי באנקצם א

 ״מויר־ פין מענעדזשצר סלדצקי׳ הערי פון
 דזשאינט קייאוק אין דצפארטלצנט םשענט״

 באאמטע עלטסטע די פין איינער און באארד
 אונ־ די ײניאן. קלאוק־פי־עםערס דצר איז

 אויצנט. שבת פארק־מעז ױצט טערנעמונג
צם  ״נױ־ האטעל אין פצברואר. טצן12 י

 מצן קצן באנקצט פארן בילצטען יא־קצר׳׳.
.35 לאקאל פין אפיס אין קריגצז

1 זצםעל■ מ. א. אץ ־פרא::לצ־ שאפ אלצ לײזצן צו
פו ארן ־ פארערצי אלצ פאר ינטערע:סען ,א בצסטצ

װעלכצ קאלױשינצר■ שאפ ־ן
העיפ• צד טצרעסירט א־ז סקוי־ניק■ י צ ד - בו יצרניאן■

בוך■ דאס ציגצבצן ערטפ*לצן " א ריט גציוארצן
לאי ל. י. צ־ם רעקט <*•••יי• ר יט מ צז יאגענטי ביזנעפ־ רי

ו . > I k k ו ׳ ן , > —L - -  I  I I| > .

n׳|  u u .  ( iw i>j u i/kN ך.ן
 פון קאסיטצט א געשאפען ז-ך האט צס

 ארויםגצ־ הצלפען צו שרײבער אנגעזעענע
ר׳/ מיץ פון ״לינם לידעד, נײצ בוך א בצן  דו
קאלושינער. ל. י. דיכטער דצם פין

 דורך באקאנט איז קאלױש״נער ל. י.
 ״אר־ם לידעד־ביכער פריערדיגצ דרײ זיינצן
דורות״. פון װעג ״אויפן אדן ״סאנצטעך׳ מיר״.

 דער װצלכצן פון קאמיםצט דצם אין
 יצקב צסײאיסמ. א־ז דיכםצר בארימטצר
 זיך באטייליגען פארזיצצר■ איז גליאמשטיץ,

ר בידצרמאן. װ. א. .ב.): א (לויטן עז  איי
 װײנשטײן, בערי־ש הענדין. < דר. גרינבצרג.

 כא־ נחום טשארנל דניאל טאבאטשניק. א.
 לציצלעם־ א• לײװיקי ה. ליבערמאן. היים נין

 לואיס ניגער■ ש. מינלא־ו■ ב. נ. ג־אנץ,
 מלך ראבאק■ א. א. ד.י פאט- יצקב סיגעל•

 שטארקמאן משה רויזענבלאט. ה. ראװיטש.
־צטאר.

.8 י דיוייזלזר חדז

באנדפ. רוגג
 אבר. אץ אר,אן דיצרי פישראן. היימי

פונק•

I L KALUSCHINtH 
Cuopei׳ Sta... P. O. Box 

New York 2, N. Y.



גערעבמיגיןײפ <ן > 32 דיט

ק י ר ד ע ר ' פ. פ ע ה מ ן א ע ב ר א ט ש ע ג
 נומער דאזיגעז דעם געשלאםעז האבעז מיר אײדער קורץ.

 אז ידיעה. םרױעריגע די געקראגען ײיר האבעז ״געדעכםיגקײםי
 &ץ עקזעקוםיװ־סעקרעםאר .דער געשטארבען פלוצלונג איז עם

 געשטארבען איז ער אמהעי. פ. פרעדרין אינםערנעשאנעל. אונזער
 ניױראשעל אין יאנואר, םעז26 דעם מיםוואד, בלוט־שםורץ. א נאך

יאר. 59 םון עי^םער איז האהפיםאל■
 אין עקזעקוטיװ־סעקרעטאר געווען איז אםהעי פרעדריק

 מאל ערשטען צום איז עס װען .1934 זינט ײניאן אונזער
 דער אם געווארעז נעשאםעז
 אד־ זיינע אמט. דאזיגער

 זײ־ פונקציעס מיניסםראםיװע
 ער פילז־יטיג. געװען נעז

 אויפזיכט דעם געהאט האם
 ױניאז־אינםםיטו־ די איבער

 העלטה־ ױניאז דער װי ציעם
ײ :ענםער : ן םי־ יארק. אי  ױני

 לעבענס־םארזי־ די און הויז
 אלעמאל דער פאנדען. :ערו:ג

 איז אמהעי ארבעםסזאמער
 פון םעקרעםאר געװען אויך
 קאמיםעס שטענדיגע אלע

 גענעראל־עקזעקוםיװ דעם פון
 אים האט דאס װאם באארז־,

 צװײם־ דער אין געשםעלם
 דער אין פאזיציע װיכםיגער

 און אױסארבדםען בײם ־וניאז
ױניאן־פאליםיס. באשםימען

 עסייערע י*עצםע די אין
 אכלהעי פרעדריק האם יאר

 און אי־בעם נייע צוגעקראגעז
 זיד האם ער זארגעז: נײע

 מיםן אפגעבעז מער געמוזס
 אינוועסס* איבער אײפזיכם

 וואק־ כסדר די םון מענסט
 ײעלפציר־פאנדען. כענדיגע

 דאלאר מי־ייאז 15 ריזיגע די
 הייזער־בײ־ האאפעראםיװע
 אינ־ דער פ־ז אונםערגעםונג
 בלריז געװעז איז טערנעשאנעל

 מים פראיעקםעז די פון אײנע
 היסעי־ םר"ער דער װעלכע

 האם ײניאז־פ״נאנכען די פון
פארנודעז• זיך

 געזעלשאםםלעכע אפהעי׳ט
 אויסגע־ זײ־ האם םעםיגקײס

 די אריבער ױיים שפריים
 ײניאז. דער פין :רענע־צעז

m זײס o אן געוועז ער איז 
 דדם פץ מלםגליד אהםײלער

 *,קאונסיל אדװייזארי .םםײם
 םארזי־ ארבעססלאזע איבער
ױ אין כעריגג  באשטיסם איז ער יוע^כען צו אפם אן — יארק נ

 גאווערנאר פין שפעםער אוץ לעהמאן גאדוערנאר פון געײארעז
 דעם אננענורען האם סםײס־לעגיכלאםור די וױ נאכדעם דידאי.

 ארבעססלאזען צום אטענדמענם יהת־בריז םרויעריג־באריפסעז
 די פאדלײכםערם שםארק אזרי האס װאס געזעץ. פארזיכערשג

r שםײערעז c געטאכם שיוער אזײ אין ארנםערנעטער גרײסע 
 פרעדריק האם ארבעםער. םעזאן ארבעםסלאזע די ®ץ דאליע די

 שםארקען א םים לאונסיל אדדוײזארי פו:ם רעזיננירם אסהעי
 דייאי טאם צ־ ברידו שארפען א אין דאז האם ער םיר. איז זעץ

 געגעז געױארעז באגאנגען אײ ױאס אופרעכם דעם אײף אנגעײיזען
ארבעסער. די

 איז אינסערגעשאנקד דער פרן עקזעקוםיו־ד־סעקרעםאר דער
קא־ ל< אװ j( א. דער פרן םשערפאז m געוד־מ 1946 זיגם *־יך

 פאראליזים אינפאנטײל פון אפםײלונג יארקער ניו דער פון מיםע
 פארוואלםונג־קערפער־ דער פ־ן מיטגליד א געװען איז ער פאנד.
 װעלכער טעכנאלאדזשי״, א־ו אינסטיטום ״פעשאן איבערן שאפם

 נױ דער פון בילדונגס־אינסםיםוציעס די פון טײל א איצט איז
 קאמיו־ א אלם אנערקענט איז אין אונױוערזיטעט סטײט יארקער

 אנ־ אקטיװעז אן גענודען אםהעי האם דעם חוץ א קאלעדזש. ניטי
 איז און אונטערנעםומעז געזעלשאפטלעכע פארשיידענע אין טײל
םארװאלםונגס־ א געװען גאװערנאר פונם באשטיפונג דער אויף

װיצע־פרעזי־ און מיטגליד
 קונםט יארקער נױ פון דענט

אינסטיטוט. װיסענשאפם און
גע־ איז אמהעי פרעדיק

אינמערנעשא־ דער צו קופען
 פרעמדער קײן פון ױט נעל

יארען־ האט ער סביבה.
מא־ מים ציזאפען געארבעט

 בארימטער א הילקוױט, ר־ט
 לאיצר דער און טטי1םאציא־

 האט ער װאו ױניאן דער פון
גרינם־ א איינגעזאפט זיך אין

 פאר םארשםענדעניש לעכע
פרא־ ױניאן און ארבעטער

 בײ יאנואר, לעצטען בלעםען.
 לכבוד פײערונג ספעציעלע א

 יאריגע צױאנציג אמהעי׳ס
ױניאן. דער פים פארבינדונג

 דובינסקי פרעזידענט האט
 אויף אנגעװיזען שטאלץ פיט

 םונם פארדינםםען גרויםע די
 פאר סעקרעטאר עקזעקוטיװ

אמ־ ״םרעדריק יוגיאן. דער
 דעמאלט דובינםקי האם העי.

 איינער געװען איז געזאגם.
מענשען. זעייטענע די פון

גע־ ניט איז ער כאטש וואס
 ער האט שאפ. פרנם קיפען
םרײ־ פיל אזוי פים אבער

 איבערגעגעבענקײט און שאפט
בא־ ארבעםער דער געדינט
װעג־נג.

 װאס רעזאליציע דער אין
 דער פון ױבל־קאנווענשאן די

אנגע־ האם אינםערנעשאנעל
םרעד־ דערוױײיענדיג נופען,

 פאזיציע זײן צו אפהעי ריק
 צו אנשטאם יוניאן דער אין
פרע־ דורכן באשםיםם זיין

אנ־ צװישען װערט זידענט,
:געזאגם דערעס

 זיך האט אמהעי *פרעדריק
קיואי* א ייץ צו ארויסגעװיזען

 אינ־ דער פון פרעזידענם פארן ױניאן אונזער פאר שםארקײם פון
עקזעקוםױוע. גענעראל איר פאר און םערגעשאנעל

 אין אדפיניסםראציע־דעפארםמענםס די איבער אױפזיכם ,זײן
 פאליסיס און םםראםעגיע ױנ־אן פון אויםםירוגג זיץ יוניאן. אונזער

 םים את צ־ים פינקסייעכער דער צי ריכםיג. געװעז אייעפאל איז
םאקס• געהעריגען

פארםרע־ א וױ אגענםורען פארשיידענע אין באטייליגונג -זײז
אנזעך. און כב-ד סך א פארשאםס אינז האס ײניאן אונזער פון טער

 אינםערנע־ דער פאר פארלוסם גרויסער א איז םויס אפהעי׳ם
 װאם פרײנד פילצאליגע ז־־נע פאר םיםגי׳ידער. אירע אדן 1שאגעי

 ־‘ודעי אין יאר צעגדי־יג צוױי איבער די אין דעריוארבען זיך האם ער
ײכיאן. אונזער געדינם פעאיגקײס פיל אזײ פים האט ער כע

ןזנדענק• זימ כבוד
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