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געשטארבען אמהע' פ. פרעדריק
 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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2---------------------------------------------------עדיםאריעלס
4---------------------------הודש פדןו לויף אין : פאדכער ש.

 אונ־ פון פראבלעםען עקאנאכישע :דוביצרץ א. פדאפ.
6-------------------------------------------------צײם זער

7 — (ליד> פרויען שװארצע די צ־ : נעװאדאװםקא ױאלא
 פץ שפיגעל אין קלאוק־אינדוםםריע די :סייימאן ד.

8---------------------------------באארד רעקא־־ערי דעש
1---------------------שפעט צו יאר צודאנציג :זדכי אײגוםטץ 1

 אוג־ א. אי. סי. און ל. ■,.,אי פ. א. פון אײױגקיים־אפבאך
1--------------------------------------------טערגעשריבען 3

אײניגקײפו־ װעגען רוםער אץ טיני פון דערקלערונג
1-----------------------------------------------------אפ״אך 4

היםםארי־ א — פאראײניגונג־אפםאך :דובינםהי דוד
1--------------------------------------------:עשעעניעז ־בע 5

16 באװעגוננ ארבעשער אטעריקאנער דער אין : ס— ש.
 ארבעםער אינםערנאציאנאלען פונט :לץפמאן ײסף דר.

1------------------------------------------------------יעבעז 8
20 — ---------------------אינםערנעשאנעל א־נזער אין נײעם

2----------------פראנם דרעסםאכער אויפן :מי»קא,ה מ. נ. 5
 קלאוקםאכער דער פון רודער בײס : נאגלער איזידאר

2------------------------------------------------------ידניאן 8
 הױבם טאנטרעאל אין ױניאן קלאוק :שעהן בערנארד

2----------------אגריםענם באנײען צד פארהאנדלען אן 9
 שאפ אין פרעםערם קלאוק די טיט :כרעםלאװ ײסף

3---------------------—------------ױניאז דער אין אץ 0
רײזאלוציעס. און נאטיצען
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ר ע ם ד ל ל ה װאפ ױניןגט. ארע פון ®?ראײניגונג די פו
אטעריקען דער אן אנמשלאסעז זײנען

י *“  קאנ־ דעם איז לײכאד אײ שעדערײשזאו ‘־ ^ * * 1י
*JM J*7pTTTfci על אװ גרעס סדי מ דן דנ שאג* ז  *רטןניזי׳י

ר זיײז איז מ שי כ אן םרײד מ ארגא־ ײני
ם. *יצס *יז גוואצייע ר מ עזי ם עם באםש ג מ דײערען נאך מן ע ל ם  ע

מ די יזןיז־ען דודכמנפידם װןןרען עס ביז גואבאסעז םי ױ  ®ארסאלי־ ג
px  •fftiyv מגםרארזנ ביידע פח *חזאהנגשפעלצונג פאיאזישצ די 

שאפםעז  צופרידענ־ אויפריכםיגע די יןומען. צדשסאנד װעם קערמר
 אין אויסגעדריקם איז ריא© אפסאך דערגרייכסען דעם םים תי׳ים
 בײדע פון הויפם־פירער די פרן דערקלערעג געםיינשאסםלעכער דער

 װאלםער אח ל~ אװ פ. א. דער פדן פיני דזשארדזש ®עדעראציעמ.
 דערקלערוגגען און םםײםמעגםס די אין און א- אי• פי. פון רוםעד

אן םרייד ויױכםיגע אנדערע די פרן  זיכער. עס מאכען םירער ײני
אנם די פון ®אראײגיגונג פאקםישע די אז  דורכגעפירט װןים ױני

יאר הײגםיגם גאך װערעז
 אםעריקאנער די צעםיילם האט װאס שפאלםעג. די אז נײעס די

 פאר פראקציעס קאנקירירענדיגע צול׳ײ אין באװעגרנג ױניאן םרײד
 די איז אפגעשאפם עגדלעד װערס יאר, צװאנציג קנאפע ®ץ םשד א

 אומגעהויערען אז געםאכם האט םאראײניגם. ײידער ווערען ידניןגס
 עגינים. םאציאלע םים זיך אינםערעםיךען װאס אלןי אויף אייגדרוק

 און ארבעםער די בײ פרײד און ענםחיאזם ארײסגערופען האם עס
 קרייזען. ליבעראלע און פראגרעםיװע אלע אין אח פרימד ז־־יערע

 םאוץביםענע די אויף םרויער און שרעק א אנגעװארפען האס עה
ר ע ם מ ר  פראפיםען גרעסערע וואם מאכען צו זוכעז וואם שונאים. א

 רעאקציא־ די אויף און מאסען די פון ליידען און הונגער דעם פון
 ניאכםיפאזי־ זייערע בויען וועלכע לינקם■ און רעכםס פון גערעז
 פאלקס־מאסען און ארבעםער די פון אומאייגיגקיים דער אויף ציעם

רייען• זייערע אין קאכפליקטעז און רײםערײען די אויף אמ
 םאראייניגונג ,יױדער דער פון אײנדרוק אומגעהײערער דער

מיאנם ארבעםער די פא  אלע נאםירלעך. איז קרייזעז אלע אויף י
 ענדערונגען װיכםיגע די אינסםינקםיװ םיייעז אדער די באגרײםעז

 פאר־ די װאס געזעלשאפם. דער אין םאכס־םארהעיםענישעז די אין
 כוח דעם םארגרעסערען פיל דיער װעם עם ברענגעז. מת אײניניגנ

ם זייערע פון אײנפל'ם דעם און ארבעםער די םח אנ מי  אלע אין י
 די שרעקט אזן פרײנד די פרײם דאס פפערען. געזעלשאםםלעכע

שוגאים.
 שײזען נײע עפענען פ*!ראי';יגונג ײ ױעט ארנאדזאצ־־אנע־־

ס די אין קראפם פון אנ עי ײד י  איז קאנקורענץ די אפששעלען ד
 זעלביגע די און אײ;ע אין קאםפיינפ באזונדערע פין דיפליקאציעם

ױגיאז׳ קאנקורירע;.דער א פ־ן אנפאלען פאר םירא די און טרײדס

גערעבםיגנךם ־<_____________________
 אח איניציאסײוע די פאראליזירט פאיעז געוויטע אין האם װאט

 ביז איז דאס פינאנצען r» ענערגיע די ארבעס. די געשטערס
 פאר־ קענען איצסער װעס געוזארצן פארשודעגדס דעס דורך איצם
םעטיגקײם. פארשםארקםער פאר ױערעז ג״צם

 אגגע־ די פץ באזע די װערם קאנפליקםעז עקאנאסישע אין
 אקםיװער און פינאנציעלער גיאראלישער, פאר ױניאנס ש־<.טעגע

 ארגאניזאציע אן אויף אנשפאר זײער דורך פארגרעסערם פיל הילן־י
 מער פיריאנען און איצם שוין מיטגלידער מיליאז פ־פצען פ־ן

 פאר־ די ד־רך פחנות די פארגרעםערעז וועלען װאס ארבעטער.
ארגאניזיר־םעםיגקײםען. שםארקםע
 באוועגונג ײניאן םרייד דער פון כוח דער װעס פאליםיש אויד

מרען פארשסארקם םיל זייער  כאםש פאראײניגוגג. דער דורך ו
 לעצםענס אלמיםייז אין האבען א. אי. סי. דער און < אװ פ. א. די

 אבער ז5װע פראגען, פאי־־םישע אין שםעלונג זעלביגע די געגומען
 פאר־ צו זיך .גרינגער פיל זײן פעדעראציע פאראײניגםער א אין

 זאלען םיםגלידער את ױניאגס די אז װירקען. א,ץ שםענדיגען
מז אױך װעלען ®אליםישענס האנדלען;ואראייניגם. א  רעס־ םער ה

 פיםגלידער םיליאן פופצען ציילם װאס ארגאניזאציע, אן פאר פעקם
 םיליאן דוײיסיג נאך תײניגםםענפ פון שםימען די באאײנםלוסם ארן

םיםגלידער. זײערע םון קרובים את פאםיליעם די שח בירגער
 אויך זיך ודעם איעפלדם פאליםישער פארגרעסערםער דער

 איבער־ װעם עס געביט. לעגיסלאםיװען .אויפן אפשפיגלען זיבער
מ אדיף ודירקען הויפם ע  װעלכע געזעצמבער, שװאכהארצימ י
 ג«־ רעאלציע דער פון לאביאיפטעז פון זז־ינםלוס אונםעת האבעז

 די פיז כוח דער אז האפענונג. דער אין אדבעםער די געגען שםיסם
 יוערען נײםדאליזירם צעשפליטערטכײם זײער דדרך װעם ײניאנס

,ידאלעז• די אין
 אר־ ארגאניזירםע די שון 7'פאז'צ דער pc פארשסארקונג די
 אויסגערעכעגם דא האבזין כדר װאס געביםען אלע די אויף בעפער

מז עס האס ײ ע סג ױ ר  פרא־ די בײ ענסרױאזם דעם את פרײד זײ א
 פאר־ די האס. דעד אדבעםער־פרײנד. די און מענשען גרעסיװע
 ױגיאנס פרײע די פון שדנאים די בײ שרעק דער און ביטערדנג

 די אײן זעען די וואס דעם. דודך געװארען אדויםגערוסעז אויך איז
עי םת רעזולםאםען אוספארביײדלעמ  בא־ זײ און פאראייניגונג ד

 פון פוגדאמענט דעם צעשםערען סוף כל םוף װעם דאס אז גרײסען•
ת ז ־ געשעפםען. פראפיםאבלע י

 ־א־נםער־ .אפעז־שאפערפ־־ די עם דיגען רייע ערשםער דער אין
 פון געדאנק םיםן געמאכם שלום נים פאל קיץ האבען װאס נעפער

 זיך ארגאניזירען צו ארבעםער זייערע פוץ רעכט דאס אנערקעגעז
 אר־ זײ װעלכע אונםער באדיגגונגעז די איבער דעה א זאגען און

 אונטערגעמער. די צװישען פינדערהיים א הײנם זיינען זיי בעםען.
 ארבעטסגעבער. די פון שיכטען אלע אין זיך געםינעז זיי אבער

 גיט נאך האבען װאס םראםם־מאגגאםען. די זיינעז זיי צװישען
 יוניאנס די פארניכטען און ברעכען צו האפענונג די אויפגעגעבען

 די באסעס; די פון זעלבסם־הערשאםם די ברענגען צוריק און
 ערגעץ פארפעםםיגט זיך האבעז װאס אינדוסםריאליםםען גרויסע

 :אך איז ױניאנס די וואו לאנ־, םץ וױנקלען צוריקגעשםאנעגע אין
 מיםע־״ע :ארבעסער זײערע דערגרײכען צו געלונגען נים איצט ביז

 אלטע׳ אויפגעבענדיג מיליאנען, פארשווענדעז וואס אוגטערנעמעד.
 אין פאבריקען נייע איינארדעגען אין פאבריקען גוט־איינגעשםעלטע

 ארבעטער די און זאםעל אין נאך זיצט רעאקציע די וואו געגענםען,
 זײנען זײ צװישען אומװיםענד• און העגעריג דערשלאגען- זיינען
 װי אום לויפען װאם פלאטקעם״־באסעס, .קליינע די פאראן אײד

 װי גיך אזוי צוױיםער דער אין שםעםעל איין פץ מית פאר׳סמם׳טע
 דער־ זײ װען אדער ױניאךארגאנייזער א דארט זיך באיױיזם עס

 ז־י און 1־עכ צום קומען אן הוינעז מ^אכ־ת בעל זײערע אז שמעקען
זיד• ארגאניזירען
 'ײ לעבען װאס רעקעטירס די זײנען רײע דער אין נעקםם

 סקעב־ פאראז זימען זײ צװישען אינדוסטריע. דער אויף פיאװקעס
 פראםעקציע כלוררישט פארקױפעז ויאס גענגסטערס אין אגענטען

 לאזען װאס לאביאיסטען א־ן פאליטישענם ;אפען־שאפערס די צו
 געגען געזעצען דראקאגישע שאפען העלפען פאר באצאלעז גים זיך

 קארופטע 1ביסעי דאס ארבעםער, די טעראדיזירען אץ ײניאנס
 ארײנגעװערעמט זיך האבען ײאס רעקעטירס■ און גרעפםערם נפשות.

 ידניאן־ די סײ בארײבען און ױניאן־רײען די אין װאו טינ װאר
 אלעריײ דירך ארבעםסגעבער די אץ ארבעטער די סײ אױ ־אסעס
סקימפ. אמ םיטלען

 די א-יך זײנעז ױניאנס פרײע ד״ פין שיגאים די צװישען
זײנען עס מ־ח״ת די אין װעמען בײ רעאקציאנערן, געשװארענע

- 1965 ׳מערץ <_______________________
ר פון אידעען די געװארען פארגליידערם ע ם ^ ע ש  1רארא' די און רי

 צי־ פון נאך חלומ׳ען װעלכע שקלאפעךפאגגער, אפאליגע די פון
 פאר־ די איז אלע די פאר צייםעך. .גאלדענע יענע וײקברענגען

 ארבעםער־ די פין פארשםארקונג די און יוניאנס די פװ אייניגונג
 אדער עקזיסםענץ זייער פאר געפאר א אץ אומגליק אז כוחות

האפענונגען. זייערע פאר

 אמעריקאנער די פץ פאראייניג״נג די איז
גע־ פאקטיש פעדעראציע א־ץ אין ױניאנם
בא־ ארבעםער דער פץ אלע כייר זיכערם.
 דערגרייכונג דער מיט זיך פרײען יועגעג

דערפאלג. דעם מיט שםאלץ זימען און
 פאנ־ צו גרינטלעד גויםיג זייער אדנז פאד אבער איז גיײכצײםיג

 פאר־ אורזאכען די אויסגעפינען און געשעענע דאס אנדערגלידעתזן
 זײנען פאראײניגונג פאר םארהאנדלונגען פריערדיגע אלע װאס

 מים געווארען געקרוינם זיי דינען מאל איצטיגס אץ דורכגעפאלען
 געהעריגע די ציען צו כדי ערשםענס, גויםיג. איז דאס דערפאלג.

 אויס־ קענען צו כדי צווייטענם. און, צוקונפם דער פאר שלוסען
 דארפען פיר וואס שםרויכלונגען און שװעריגקײםען די רעכענען

 צוזאמענשרעלצוגג םולער צו וועג אויפן באגעגענען צו דערווארםען
אינסםרומענם. מעכםיגען גאנצען. אײז אין ברוכםײלען די פץ

 דעם געמאכם פעגלעד האבעז װאס אורזאכען. רערסםע די אויף
 אנגעװיזען שוין האם פארהאנדלונגען די אין דערפאלג איצםיגען

 אן אויף (פארעפנםלעבם סםייםפענם זיין אין דרבינסקי פרעזידענם
 וױ־ בעסםען בײם ״גערעכםיגקיים״). נומער דעם איז פלאץ אנדער

 קאמ* אזא אוײזשעפען נים סםײםפענם א אין אבער בען קען לעז
 אדיף אנווייזעז געגויער דעריבער דא װילען פיר ענין. צילסעןי1פי
לערנעז• דערפץ לענען פיר ודאס און פאקטארעז אי*ע די

 <ם פארדריסלעד רױ אז פארשסיײ. צו נריםיג איז כל קח־ם
 איז אמעריקע אין באיועגומ ױניאן טרייד די וואס דאס זײץ נים זאי׳

 שװע־ און שםערונגען די א־ן צעםיײים יאר צוואנציג כפעם געודען
 שפאלסלנג עצם די איז פאראורזאכם. האם דאס ײאס ריגקײםען.

 אויפגעברויזםען דעם פון באגליים־דערשיעונג נארראיע א געװעז
ך ארגאניזירען צו דראנג  אויפגעװעקם האם ניו־דיעל דער וואס זי

 די אין ארבעםער די פאר נויסיגקייט די ארבעטער־רייען. די אין
 אינדוםם־ זיד ארגאניזירען צו אינדוסםריעם מאסעךפראדוקציע

 פאך־ די פון םירער גערױםע פון קאנםערװאםיזם דער און ריעל
ען וואס ילניאנם  גע־ האם יוריםדיקציע, זייער אױף באשםאנען דינ
 אר־ אינדאסםריעל אן -קאריםע דערי פון גרינדינג דער צו בראכם

 געװען זײנען קאמיטע דער אם פו; גרינדער די גאנידישאנס״.
 קאונםיל עקזעקוםיװ פץ מיטגלידער ױניאךפירער. געםרייע אלע
 פרעזידענט דער געווען אויך איז זיי צװישען פעדעריישאן. דער פוץ
 דער װי נאכדעם ערשט דובינטקי. דוד אינמערנעשאנעל אונזער פץ

 צו באשלאסעז האט ל. אװ פ. א. דער פון קאונםיל עקזעקוטיװ
 קאמי־ דעם אן אנגעשלאםעז זײגען װאם יוניאנם די סוספענדירען

 פערמא־ א אין געווארעז פארװאנדעלט קערפערשאפט די איז מעט,
 האט אינםערנעשאנעל א־יזער פעדעראציע. באזונדערער :ענטער

 באיועגונג יוניאן םרייד די שפאלטען אויף אײנגיץ אנםזאגט זיד
 אבער מאנכע אזמאפהענגיג. צײט שטיקעל א געבליבען איז און
 באדויערנס־ דעם געמאכט האבען יוניאךפירער אנדערע די פון

 קאנ־ נאטירלעכע די נעשען. איז שפאלטונג די און שריט װערטען
 האבען קרױודעם און פאידרוס געגענזייםיגער דער אץ קירענץ

 האט צעשפליטערונג די און געמיטער די פארביטערט מער אייץ
 חשבינלת, טישעי1פאי און פערזענלערע ארײנגעדרונגען. טיפער אלץ
 וואס מענשען פון אינםערעסעז מאטעריעלע אויך צו שפעטער אץ

 נײע די אין און ארגאניזאציע דער איז אײנגעארדענט זיד האבעז
 האבען געווארעז געסשארטערט און ארגאניזירם זײנען װאס ייניאנם

 ריס דעם פארהײלען צו שיוערער און שװערער אלץ געניאכם עם
ײניאנם. די פאראייניגען װידער און

 אנהויב אין יאר. נײנצען גאנצע געצײגעז עס זיך האט אזוי
 צװישען מיינונגם־פארשיידענהײטען ערנפםע געווען טאקע זיינען

 אי־ באװעגונג יוניאן םרײד דער פון םײלעז צוױי די פון פירער די
 פאליטישע קאריף, פון מעםאדען און ארגאניזאציע־םיסטעמען בער

 זײנען אבער צײט דער מיט פראבלעמען. ענלעכע און םעטיגקײם
 אין וױיניגער אלץ געװארען אינטערשײדען פרינציפיעלע די אט

 די האבען ביישפיל, צים אזוי, װירקונג. איז שװאכער און צאל
 אנהויב אין זײנען װאם ױניאנס לײבאר אװ פעדערײשאן אמעריקען
 אנגעהויבען פאך־ױניאניזם דעם פאר אײזען און שטאל געשטאנען

קודאלי־ ניט און פאכען אנדערע פון ארבעטער אויך ארייננעמען

3 דים <-------------------------------------------■
 צײם דער מיס זײנען אדן כיפגי׳ידער אי*ט ארבעםער פיצירסע
 װידער א. אי. סי. דער ײניאנס. אינדוםםריעלע געװארען ־אקםיש

 בא־ אן אנגעשםײהעז ארגאניזאציע־םעםיגקיים זײז אין זיך האם
 אינ־ אין ארגאניזירעז גים אופן באין זיך לאזען וואם שעפםיגינגען.

 פאך־ םשארםערעז אנגעהויבען האט ער און יוגיאנס ד־סםריעלע
 אינ־ אי איצם דעריבער האבען ארגאניזאציעס ביידע ײניאנם.

פאד־ױניאנס• אי דופטריעלע
 פאליםישער פון געבים אריפן אײך געװען איז זעלביגע דאט

 קא־ עדױקיישאן פאליםיקעל א איצם האט ל. אױ פ. א. די אלציע.
 פאליםיקעל די װי אנדערש ניט םעםיגקייט איר פירם וואס מיםע׳

 אײסגעהאלםענקײם פאליםישער (אין א. אי. סי. פון קאמיםע עקשאן
 פעדערײשאן). די װי שוזאכער אפט jj אי. םי. דער זיך דיכם איז
 אין גענוצם האם א. אי. סי. דער וואס קאמפס־מעםאדען, שארפע די

ץ פון צײם דער  ראבער־ אויםאמאביל־, די ארגאניזירען צו קאמף ד
 נוצם ער פארווארפען. לאנג שוין ער האם שטאל־ארבעםער, א־ן

 קיין ױניאנס. פעדעריישאן די וױ מיםלען זעלביגע די הײנט
 פאקםיש איצם שױן דעריבער זיינען אונמערשיידעז פרינציפיעלע

|b» נישםא• | -
אור־ אריגינעלע די פון א־ינע באזײםיגם נאםירלעד האט דאפ

 אבער עס האם דערנענםערונג קיץ שפאלםונג. דער פין זאכען
 האבען שםערונגען פרינציפיעלע די פון פלאץ דעם געבראכם. נים

 ארן אינםערעםן. און אמביציעס קריװדעם. פערזענלעכע פארנומען
 אובםערשיידעז, פרינציפיעלע די גערוארען זימען עם וױיניגער וואס
ײניגונג צו װידערשםאנד דער געװארען איז גרעכער אי*ץ  פאחו
 די באשיצען צו װילען דעם אמ קאנקורענץ דער פאר כײרא אוים

אנס די פץ פירער הויכע גאר די בײ פאזיציעס. אײגענע  וױ־ יוני
פרעסםיזש. פערזענלעכעז פון פראגע א גע״ארעז עס איז דער

פאראײ־ פאר פארהאנדלרנגעז די פץ דערפאלג איצםיגער דער r׳־:״ ׳,׳ ,ױ י י דעה. » אז גאנצען אין ױניאן צװײסעד א פון .ױערזיז צו פארשלונגעז ױיייא די אדער פרעסםיזש, אדער פאזיציעס, פעײענלעכע די פאר םירא די פארםרײבען אץ געפיםעד די בארואיגעז צו געװעז מעגלעד איז װאס אלץ געסאז את פארשםאנען אלץ דאס האבען פעדעריישאן, דער פון מיני זידענם פרע־ הױפםזעכלעך אדן ארגאניזאציעם, ביידע פון םירער די ודאס דעם צו װערעז צוגעשריבען גראד הויכען א גאר ביז דארף ניגדגג
װ געפירם זײנען פארהאנדלינגען די אזוי װי אופן דער  *ו1#מ

 אויפגעגעבען מיגי פרעזידענם האט כל קודם באװיזען. עם האבעז
 לײבאר-, אוו ״האח דער צו צוריקצוקומען א. אי.. םי• דעם רופעז

 זיי ער האם דעם אנשםאם מאן. עם פלעגם גרין פרעזידענם װי
 גלייכע. םיט גלײכע װי פאראייניגונג וועגען פארהאנדלען צו געריפעז

 דער־ צו פאנםאזיע א איז עס אז באגריפען, ער האם ציוייםענם,
 צאל דער אין קלענער איז װעלכער א.. אי. סי. דער אז ווארטען

ט איינגיײ וועם שװאכער, און מיםגלידער  ארײנצו־ מאל איין מי
 צושםימוגג די פארזיכערונגען. אן פעדעריישאן דער אין םרעטען

yT פון פארזוכען די אויפצוגעבען פריער ’n פארכאפען צו צדדים 
 צוױיםער. דער פון איינער ױניאנם גאנצפ און טיילען ארגאגיזירטע

ט׳, ״נא־רעיד גערופענער אזוי דער  צאל גרויםע א וראס אגרימענ
 האם אונטערגעשריבען, האבען פעדעראציעם בײדע פון ײניאנס

 האט זעלביגע דאם פארײכערען. און בארואיגען צו געהאלפען פיל
 געמיינ־ דורך יוניאנט די פון דערנענםערונג די געהאלפען אויך

 קאמ־ עקאנאמישע אין הילף און ארבעט פאליטישער ־שאפטלעכער
 האבען צדדים עTבי וואס אפמאך׳ דעם פוץ דעטאלען אייע די פען.

 יוניאגס אלע די םײ פארזיכערט װעלכער אדנטערגעשריבעז. איצט
 פאר• און פאראייניגונג ‘פריױױליגעו א צו ביז ײריסדיקציע זייער

 פרעסםיזש פארלירען געגען און צוואנג געגען אלעמען זיכערט
 זאכען אלע די האבען פ־רער די אז באווייזט, פאזיציעם, אדער

 געלונגען איצם עס איז דערפאר באזארגם. און זינעז אין געהאט
אײניגקײם. פאר אײנשםימונג אלעמענס געװינען צ־

 האם באוועגונג ארבעטער די דערגרײכם. איז פאראייניגונג די
 םרויערען. צו שונאים ארבעטער די און זיד פרייעו צי גר־נט גענ־ג
ט צתאמען זיד פרייען אינטערנעשאנעל. דער פון מיר,  דער מי

 זיינען סיר דערגרייכונג. דער אײף באװעגונג ארבעטער גאנצער
 ראלע װיכטיגער איז גרויםער דער אויף שטאלץ באזונדערם א־יך
 דובינםקי, דדד אינטערנעשאנעל, אונזער פון פרעזידענט דער "אם
 אונטער ציל. װיכטיגען דעם אם דערגרייכען אין געשפילם האט
 צו אגטזאגם זיד אינםערנעשאנעל אינזער האט פירערשאפט זית

 געארבעט יארעז אלע די און שפאלטוגג דער אין זיך באטייליגען
 װאס באוועגונג, ױניאן טרייד די פאראײניגען װידער פאר מיכטיג

װאקסען. און בױען כסדר געהאלפעז האט זי

 או־זאך די
 דערפאלג פון
לעקציע די און
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שער — רןרעמעל. אץ רעדאלדציע״ ״הױןז נייין די  ױארםנז פרצרף דיקטאטארי
 שדתםים אונזערע מזןנדערעס און םראנקא — אידעאלען. פון טאפקע ארונםער

רגלים. לד אין שקר — דעמאקראמיע. פאר קאמ,? אץ

״בלוטלאזצ״ פארלויפיג י
 אין רעוואלוציע הויף

ארוג־ האט וואם קרעמעל,
 מאלענקאװ׳ן םצרגעזצצם

או־ בענקעל ^רעמיעד פון
בול־ מארשאל דערהויבעז

פלאץ. זיין אײף גאגיז
 די פאנאנדערגעיאגם שםארקער נאד האם

ע שנעל דיג ענ פ שער פון ראד מי  פאליםי
 לענ־ דעמאקראסישע די אין שפעקולאציע

 װעגען סברות און קלאנגצז אלערליי דעד.
ש, דעו פוץ םיבות די  איר איבערקערעני

 װעם דאס וואס װירקונג די און באדײםונג
 איו־ םירונגען אינערלעכע די אויף האבען

שער דער  םאװעםען־ פון פאליםיק אויסלענדי
 אין װיכער א װי אום זיך םדאגען פארבאנד

סונגעז אין לוסםען. דער  זשורנאלען. און ציי
מז איז ע ר שפ ע  ארבעםער פשום׳ע צװישעז ג
 םארםראגעז אין דיפלאםאםען. געשולםע אח
 אין םפעציאליססעז און אקאדעםיקער םון

 אלער־ ארויסגעזאגם װערעז ודעלם־פאליםיק,
השערומ. אח מײמסנעז ליי

 גײצ די אז גאםירלעך. באגרייםען אלצ
ש לצצםעז .איגקידמןעדענ^ש  עיקר דעד איז חוד

«ון ט־ פי ל דו ח אז  ׳קאמף ־פעדזעגלעכען דעם ־
ם דייי שרדשחװ  םראז• םםאליג׳ם םין ײר»י

 איבער־ האם װאם םריאדםוױראם דעם סח־
מען ם נאד פאכם די גצנו  םוים. סםאלינ׳

 אום־ ארן אגרעםײוסםער דער בעריא, האס
 פאר־ ערשםער דעד זײ- פון געדולדיגםסער

 די געקוסעז איז איצס קאפ. דצם לוירען
םאלענקאװ׳ן. םאר ציים

 מאכם פאר קאמף פערזענלעכער דער
 פס וואס אלץ. נים אבער :אד דערקלערם

אד ד־ינצז עס פאר. קוםם  אויך קצנםיג י
 צקא־ די אין ענדערינגען ײיכםיגע פאראז

 אינםערגא־ די אין און פאליסיס נאםישע
 סאכם נייצ די סון דצקלאראציצס ציאנאלע
 אויסלאנד אין םיי און לאנד אין םײ האבער.

 דער מים קנאקען מער אנגעהויבעז מצז האם
. םיםען רײצצן וױיניגער און בײםש . ר. צי  מ

 פארגרע־ וועגען גערעדט האם מאלענקאוו
 פראדוקציע דער פמ אנםיײקלדנג די סערעז

צז םארז ײי  םארלאנגזאכע־ אח געברײד צ"
 דאס אינדוסםריע, שװערע די ‘אביסעי רען

 קאנא־ וױיניגצר אץ ברײם םער — הײטם
 לײזער־םאכען װעגען גערעדש האס עי־ :נען

 די פון נאקעז אײםז שקי׳אשעז־קאיינער דעם
 ער האט מערב־לענדער די ;פא״קס־יואסען

 הײסש■ דאס — ״קא־עהזיםשענץ׳ אגגעבאסעז
עז אינז לאזם  שוין האבעז סיר וואס פארדי

 לאזען אייך ײ<לעז כ־־ר איז איינגזישײגגעז
 אלץ עס האבעז מאכשהאבער ױיע די צירי.

 גענומען יױדער זיך האבעז די געביסעז.
 הײמישען דעם ;קניס שסאי־ייניס מיט סאכען

 װידער מען םם”ה פויער איז ארבעםער
 מער ;געװער מער :פאסיק דעם אײנציען

עי • פשחית כלי  אויפן ווארםעז פעג מאגעז ד
צייםעז• םשיח פץ הבור שיר םיטן לױתן

 אנגעהויבען װידער מען האט מערב געגען
 אז װארענט׳ מאלאטאוו שװערד. םיםן פאכען

 מער שוין באזיצט דיקםאטור םאװעםעז די
 אמע־ װי באמבעס אםאמישע גרעסערע און

 איז פאליסי אין ענדערונג די חוץ א ריקע.
 מאכט־ דער אין ענדערונג אן קעגםיג אויך

 שטיצט דיקםאטור די װעלכע אויף םםרוקםור
 באנ* באוואפענםע די נים און ארמיי די זיך.
 שפיאנען איר מים ד. װ. ק. נ. דער פון דעס

 םירעי־ די הױפט־מאכט. די זײנען אפאראם
 פארםײ־ דעםי מים אפאראם, פארםיי פון

 זיך האבען בראש, כרושםשעװ םעקרעםאר
 גע־ און זײט א אן אפגערוקט ביסעלע א

 דער אין דעה סער ארמיײפירער די געבען
 ארמײ־מאר־ צוױי פירעדשאפט. פאליםישער

 אין פאזיציעס װיכםיגע פארנעמען שאלען
 זשו־ און פרעמיער איז בולגאנין מלוכה. דער
 אזוי־ נו, פארםיידיגוגגס־מיניםםער. איז קאװ

 בא־ א דאך פאדערען ענדערונגעז םיפע נע
 דע־ זיך פלאנםערען דערקלעדונג. זדנדערע

 לענ־ פרייע די אין באאבאכםער די ריבער
ע ארוים זאגען אץ דער ^ענ ש ר א  םברות׳ פ
 צװײםען. דעם אײנער װידערשפרעכען וואס

• * •
 שײנט ספעציאליסם קײז זייעגדיג נים

 דער אויף ענםםער ריכםיגען דעם אז םיר,
 אױםברײ־ דורך געפיגען מען קעז רעםעניש

 נימ באםראכםען און האריזאגם דעם םערלז
 םאווע־ אין געשעענישען איצםיגע די בלויז

 קומם עס וואם דאם אויך נאר פארבאנד. םעז
 אונ־ ליגען וואם לענדער אנדערע איז פאר

 וואם אי־ז דיקםאםור א פון קגאםעל םערץ
 אזוינע אין פארגעקוםען פאל אלע איז עס

 אזא פארגאנגענהײם. דער אין אוסשםענדען
 געשעענישען די פון סאנאנדערגלידערוגג

 םאװעםען־ דער אין אז מיר. זיך דוכם וױתם.
 צונױפשםעל• א פאר איצם קוםם דיקסאםוד

 זיי־ װאם אפאראםען. םעראר צוױי פון צונג
 םאר־ צו געווארען אויםגעבוים אריגינעל נען.

 אינערלעכע געגעז דיקםאםאר דעם טײדיגען
 גלייכצייםיג און געגנער אײסערלעכע את

 פון איינע ?ײז אז באווארעניש, א װי דינען
 די קריגעז צו איפשסאנד ױת נים זאל די

מאכם. די פארכאפען און אײבערהאגם
םאוועטי־ דער פון יארעז ערשםע די אין

 אויף געשםיצם זיך זי האם דיקםאםיר שער
 גע־ ארמײ דער פון כרחות באױאםענסע די

 און שינאים אײסלענדישע פיז אנפאלען גען
 גער־פען האם םען ײי .ם־טעקא'■ דער פון

 געי־-צן אפאראש טעראר אין שיױאגען דעם
 װארפען צי או־וגםער םארזוכעז אינערלעכע

y^ די דיקםאםור. די r כוחײז באװאפענםע 
 קאנ־ אייזערנעם אונםערן געשםאנעז זײנעז
 ־,װעי פארםײ. קאנלוניסםישער דער פיז סראל

 קאמיסארען פאליטישע אירע געהאט האם כע
 םץ טײלען ביידע פון פארפאציעש אלע אין

 אין זײגען ”ארם דער אין סעראד־מאשין. דעד
עדע איז זוואד■ יעדעז  יעדעז ׳איז און ראםע '
קאםי־ פאליםישע געײעז דיװיזיע אץ פולק

 געהאט האבען װאס פארטײ דער פץ סארען
 קאמאנדירען. מיליטערישע די װי דעה מער

 די אין געזעםען אויך זײנען קאמיסארען
 גענעראל־שטאב. העכסטען צום ביז שטאבען

 איצטי־ דער דאם איז טשינאװניק מין אזא
 טשע־ די גולגאנין. מארשאל פרעמיער, גער
 אין דורכגעפלאכטען געװען איז װידער קא

 פארטײ םרויעגסװערטע פון דורכגעװערעמט
געהיט• אלעמעז האבען װאס פונקציאנארען

 ד-אט ער פארשטאנען. עם האט םםאלין
 אמט דעם אויסגעקליבען בעסער דעריבער

 טראצקי פארטײ. דער פון םעקרעטאר פון
 בא־ די אױף ג־לקװאפעם זיך האם װידער

 האט דאט ארמײ דער פון כוחות װאםענםע
 סםאליז זאל טויט לענינ׳ם נאך אז געפירם,

 םאריא־ קענען און זיגער דער אדױםקומען
 אין טראצקי׳ן דערמארדעז נאכדעם און גען

אגענט. אן פון האנם דער דורך מעקסיקא,
 די װאס רײניגונגען, בלוםיגע די נאך

 פאר־ דער אין דורכגעפירט האט ״םשע־קא״
 אגגע־ פירער אירע האבען לאנד אין און טיי

 מאכם־באװאוסם־ צופיל ארויסװייזען הויבען
 הא* מורא אנגעהויבען האט סטאלין און זײן,
 פאר־ ניט האם װידער ארמײ די זײ. פאר בען

 םטאלין און מאכם. איר םשעקא דער גונען
 פון קאמיסארען די באנוצם. דערסיט זיך האם
 צװײםען נאכן אײנער דינען םשעקא דער

 װעלט יענער אויף געװארען אוועקגעשיקט
מײ די װען און  אנגעהויבען אויך האט או

 װיכטיגקײש. איר פילט זי אז ארויםװײזען,
 װעלם־מלחמה. צװײםעד דער גאך ספעציעל

 א אן פאררוקם ביםלעכוױיז םםאליז האם
 דער אז העלדען. מיליםערישע צאל א זײם

פארגעסען. זײ זאל עולם
 זיך האש עס װען טױם םםאלינ׳ם נאך

 מאכט, דער פאר געראנגעל דער אנגעהויבען
 פון אפאראם זײז גזים צוזאסען בעריא- איז

 געװארען צעשמעטערם עךקא־װע־ז־ע■ דער
 פארםײ דער פון פאראײױגונג דער דורך
 דער־ צו דאס אבער כדי ארמײ. דע.ר מים

 אנקומען געםוזט כרושטשעװ האט גרײכען
 אײנ־ דעריבער האט ער ארמײ־פירער. די צו

 דער מיט זײ מיט זיך מיילען צו געשםימט
 גע־ געשאםען איז צװעק דעם פאר םאכם.
 די צוזאמענשטעל. איצטיגער דער ווארען
 כרושםשעװ, פיז הענם די אין ליגם מאכט

 פארטײ קאםונישםישער דער פון פירער דער
 דער פון פירער אמת׳ער דער זשי^אװ. און

 פאראײניגוגגס־ דער איז בולגאנין ארמײ.
 מאכם־צענ־ צוױי די בינדט יואס פאדעם■

 א מים םענש א אי איז ער צוזאמען. טערס
 האט װאם איינער אי םשין. מיליסערישען

 מיליםע־ דורך נים םשין צים דערדינש זיך
 צו דינסט געטרײע ד־רך נאר גאונית. רישע
 קאמישאר. פאליםישעד אלם פארם־י דער

ײטיג בלויז דא איז מאלענקאװ  װי געװעז נ
 א־ז פארװיגען צו איבערגאגגס־שטופע אן

 דער פון אומציפרידענהײט די פארשלעפערען
 דיק־ די װאס צייט דער פאר באפעלקערונג

 דעם דורך אפגעשװאכט געװען א־ז טאטור
ױרשים. סטאייג׳ם פיז קאמף

 סאװעטען־ דער פין ציריקקעי־ דער
ם־ן פאליסיס סםאלין אלםע די צ־ מאכם

-------------------4 1955 מערץ,
עקספלואטא־ עקאנאמישער פארשטארקטער

 הײם דער אין פאלקס־מאסען די פון ציע ,
 אט־ אימפעריאליסטישע אגרעסיװע די א־ן

 דיק־ די אז באװײזען, װעלט דער אין ביציעס
 דאט זאםעל. ^ין װידער זיך פילען טאטארם

 זײ א־ז עס ױאט דערפאר, בלױז מעגלעך איז
 א־ן פארטײ די צונויפצ״שמעלצען געלונגען

 שטיצע דער מיט מא׳טין אײן אין ארמיי די
 סוף־ נלוז דאס זיכער. זײנען זײ װעלכע פון

 זאל פארטײ די אז דערצו, פירען כל־םוף
 צודעק א אין בלױז װערען פארװאגדעלט

 איז װאס דיקטאטזר דער פאר מאטקע א און
 אידעאלע יעדע פון אויםגעליידיגט שוין

פרינציפ. אדער שםרעבונג
• • •

פאר־ םאװעטען איז איצט זעען היר װאס
 אנטװיקלונג׳ סארט זעלביגע די איז באנד
 דיקטאטו־ אלע כמעט דורך מאכען עס װאס
 צי־ די זינט װעלט. מאדערנער דער אין רען

 צ־ אויפגעהערט האם מענשהײט װיליזירטע
 גנאד״, גאט׳פ פון ״חערשער אין גלויבען

 זיך געװאלט האבעז װאס ל,1אי די האבען
 אויפן רײםען אץ זאטעל אין ארײנזעצען

 א־נטער באהאלטען זיך פאלק, פץ רוקען
 עם איז אײניגע בײ אידעאלען. פון צודעק א

 פאטער־ צום ליבע און פאטריאטיזם געװען
 גאט־ געגען קאמף א — אנדערע בײ ;לאנד

 פארשקלא־ נאציאנאלער געגען לאזיגקײט,
 עקספלוא־ עקאנאמישער געגעז אדער פדנג

 חברהי די האבען פאל יעדער אין טאציע.
 פאלק. פון לײדען אמת׳ע די אויםגענרצם לײט
 שםרע- זײן ביםערניש, און קריװדעס זײנע
 אײס־ לעבען בעסער א און פרייהײם צו בען

 אין קרבנות די פיז צוטלוי דעם צינארצז
 זיך װעלען זײ ביז שםיצע זײער געװינען

 איז צװעק דעם פאד באפעסםיגען. קענען
 כדי פארטײען אויפציבויען געױען נײטיג זײ
 זײ אז גלויבען. שװאכזיניגע די ראכען צי

 גיך אזוי טובה. ױיער אויסען טאקע זײנען
 אין פעםט אײן זיך זעצען זײ װי אבער

 לאםט איבעריגע אן פארםײ די װערם זאםעל
 אויפן ארײם זי װארפט מען ענםװעדעד און

 בלויז איר לאזט מען אדער מיסם־הײפען
 די צוזאמענהאלטען אויף ראם א װי איבער

פיראמידע.
גע־ מיר האבען חדשים פאר לעצםצ די

 רײ גאנצע א אין םענדענץ זעלביגע די זען
 פין םײ דיקטאםארם. פ'ן באהערשטע לענדער
 זײנען פארמען די לינקם. פון םײ אװ רעכטם

זעלביגער. דער איז אינהאלם דער פארשידען.
 זיך פילט ביישפיל• צום שפאניע. אין

 הער־ זײן מיט זיכער אזױ פראנקא שױן
 אפצושטוי־ שוין זיך פארגינט ער אז שאפם.

 צ־־ און זײט א אן יפאייאנגיםםען" די םען
 אי־ צוריק זאל זי סאנארכיע די גרייםען

 דעם פאר האם ער מאכט. די בערנעםען
 דעם שפאניע נאד צרריקגעבראכט צװעק

 זין דער כ־אן. דאז פרינץ. יאריגען זעכצען
 אים געבען צ' טראן• אויפן פרעםענדער פון
 קע־ זאל ער אז פארבערײטונג. נויםיגע די

 די מאנארך. זעלבסםהערשענדער א זיץ נעז
 פראנ־ אבער ניט. עס געפעלט פאלאנגיםםען

 דעמאקראטי־ די תקיף. איצם זיך פילם לא
 פאר־ צו שותםים איצט זוכעז לענדער שע

 קאמוניםטי־ פון לענדער פרײע די טײדיגען
 איבעריגס ניט זײנען זײ אגרעסיע. שער

 רוקט נעמען. זײ װעמען איבערקלײבעריש
.קאשע־ אין פראגקא אױך זיך .  ער אמת■ .

ניט געווער, קיץ ניט ארמײ. קײן נים האם

װאפ פאלק אײגען זיץ פץ ציטרוי ־ײן
מפלה. זײז אויף ארזיט קוקט ין א ט הונגער

אונ־ פ־ן י־יאנען מי הונדערטער מיט אבער
גע■ שטארק זײן צר װעט ס<פ׳ ‘.קע־ א: זצר
רצ־ צו פארזוך יצדצן רשטי־צן דע צ־ נ־ג
גע־ ער איז גדן א־נזער מיט א־ן ײאלטיו״<[•
האט צר נאר ט, געזיכער: :אר ט :־ : זיכצי־ט
לומ־ די אז ׳צן, טענ־ צד ח־צפה די אפיי״

עקאנאמישע אין דא־אר רײ־יאן n פיגע o
איז גצגצבצן •ם אי האבען ריר ״אפ הילף
ניט אים װצלצן מיר אײב אץ ״ג : גן ניט

שידוך. אוים זײן װעט , מער געבצו
 זייגע מיט געװארפען זיך האט ער װען

 רע־ שפאנישער דער אויף גארגעל־שנײדער
 ״פאלאנג״ די געדארפט ער האט פ־בליק,

 שיכטען גע־ויםע אז איליזיע, די שאפען צ־
צען פאלק שפאגישען פון  דאט אים. עטי

 ענגלאנד אויסרײד אן געגעבען אײך האט
 נײטראל זיך דערקלעדען צ־ פראנקרײך און
 רעגי־ רעפובליקאנישער דער געבען :יט א־ן

 פארטײדיגען. צו זיך געװער א־ן הילף די רינג
ף אב;•'־ איצט  מ־לר ״פאלאנג״ די ער דאי

 צוריק־ פארגינען זיך קען ער און האבען ניט
 קרי־ און מאנארכיע פארפײלסע די ברענגען

 רע־ א וױ טיטולען די און גלאנץ דעם גען
קרוין. דער פון טער

 שוין זיך פילט ארגענטינע, פון פעראן
 זיך קען ער אז גענוג, פעטט אפנים אויך
 ״העמדער־ די אױעקװארפען פארגינען שײן

 גע־ ל־מפען־פראלעםאריער דעם — לאזע״
 אים פאר האט חיל אשת זייז װאם זינד־לל

 דער װערען קענען זאל ער אז אי־גאניזירט.
 דער מיט פארקריגען זיר אץ דיקטאטאר

קירכע. קאטוילישער
ענ־ אבער דעטאלען אין אנדערש אביסעל

 פרע־ פץ האנדלונג די איז עצם. איז לעד
 דער אט טערקײ. פון מענדערעם אדנאן ריער

 אי־ האם װעלכער טורק. אטא פין תלמיד
 געבליבען איז װאם חירבות די בערגענומען

 דער נאך אימפעריע אטאמאנישער דער פין
 איבערגע־ זי אין װעלט־מלחמה עי־שטער

 מלוכה. נאציאנאלע מאדערנע א אין בײט
 אפאזי־ אין ארויםגעטראטען 1946 אין איז
 כלומרשט פארטײ הערשענדער דער צי ציע
 פרינציפען. דעמאקי־אטישע פאר לאמף אין
 אין מערהײם א געװאינען האט פארטײ זיץ
 הײנ־ אמאל נאד און 1950 אין װאלעו די

 דורכ־ פארשפרעכען א־רע דאנק א יאר, טיגס
 פין קאנסםיטוציע ליבעראלע די צופירען

 דעמאקראםי־ די גאראנטירט װעלכע .1921
 ארבעםער פון דעכט דאס פרייהײטען, שע
 סםרײ־ און ײניאנס אין זיך ארגאניזירען צו

 האט מענדערעס ־ײ אבער שנעל אזוי קען.
ט זיך  ער האט זאםעל. אין פעסט דערפיי

 ארעס־ האט און פרייהײט פרעסע אפגעשאפט
 די אפשטעלען פאר ארבעטער ל5ס טיו־ט

 פון טעי־מין דער װען פיררע א ב־י ארבעט
ר  האט זי און אויסגעגאנגען איז אגרימענט א'
פארהאנדיען. צ־ אנטזאגט זיך

 פארט־' א אום ניט עם ז־ד האנדע־־ט דא
 ציווילע פון פרינציפ דעם אים נאר ביויז׳

 פאלק מיםן געשםאנען איז ער פרײ־ײםען.
 קע־ צו גענדג שטארק געװארען איז ער ביז
 אײך זײ אן ראכט א־ן האייטען זיך :ען

 פ־ן פארטײדיגער די פ־ן א־ינע איז טערקײ
י ־־ענ־ען דעראק׳־אטי;•.  צוריק האי־טצו מי

 היבשע דירך יז’פארא" צקאנאמישעו פץ
 די פץ השבון אײפן גצלט־אײנשפריציגגצו

שטייצר־צאלצר. אדצריקאנצר

5 זײט '־&-------------------------
• • *

 אין (שקר נים פיס קיק האט ליגען דצר
 שפריך־װארט. תלמודישצר א זאגט רגלים) לו

ט לאגג דצריבצר קצן ער .שטײן ני .  אפילו .
 גצ־ פארם צר װצלכצ איז קארצטצן די מיט

 פון אויסטײטשונג דער לויט ארום וױינלצך
ט וױיט אויך ער קען פאצט׳ אידישצן א  ני

 זיך, מצן דצרװיסט סוף־כל־ס־ף פארפארצן.
 א זיצט קארצטצ פארפוצטער דצר אין אז

פיס. אן קאליקצ
 בא־ מאנאט לצצםצן איז אמת דצר אט

 פון וידוי דצם דורך גצוואו־צן שטצמיגט
 שפצםצרדי־ און קאמוניםט גצייצזצנצם דצם
 װאס מצשות די אז מאםוסאװ, מסור׳ גצן
 אין שביצה א אינטצר דצרצײלט ז־.אט ער

 גצ־ קאמיטצם קאנגרצם די פאר און גצריכט
 זײנצן פארטײ, זײצר און קאמוניםמצז די גצן

 ליגצנס האלבצ אדצר שקרים גאנצצ גצײצן
 אײסגעםייס־ צר האט זײ פון טײל א אץ

 גצװצזצ־ דצם פון הילף דצר מיט טערװצם
 שפצטצרדיגצן און פראקוראר׳ הילפם נצם

 מצקאר־ פצנאטאר פון גרוים־אינקװיזיםאר
קאהצן. מ. ראי טריבונאל, טי׳ם

 צוגצשםעלט איז װאס וידוי, מאטוםאװ׳ם
 גצשװאוירצ־ א אין גצריכט צום געװארצן

 פון פארטיידיגצר די דורך אפידייװים נצם
 דצר פון פירצר פאראורטײלטצ דרײצצן די

 װצנדונג זייצר אין פארםיי קאמוניסםישצר
 אויפגצריםצן האט פראצצס, נײצם א פאר

 דצם פון לאגצר דצם אין באמבצ א װי
 אײס־ זוכם װאס גצזינדצל׳ רצאקציאנצרצן

 דער פון צארצז בארצכםיגטצן דצם צונוצצן
 אגצנ־ די גצגצו מצנשהײם פיײהײטלצכצר

 קאמוניםטרשצ די פון גאכלויפצר און טצז
עו צי אױף דיקטאטאו־ס. ײג  אונזעדצ באר

 קאגםםיםו־ אמ פרייהיים זייצר פון בירגער
 הארםליס די מצקארםים. די רצכט. ציאנצלצ

 שװער דיאבצז ױיצרצ- אונטצרשםיצצר די און
 ביר־ די אויף שי־צק אנצואװארפצן גצארבצט

 דצר אין אומצוםרױ און חשד זייצן ארן גצר
ם זיך האבצן ױי באפצלקצרונג.  אפגע־ ני

 פארגרצםצ־ צו אבי זאך קײן פאר שםצלט
צז  פאר־ די צװישצן שנאה גצגצנזײטיגצ י

 פארשפרייםצן אין בירגצר גרופצן שײיצנצ
 אלס פארשריצן האבצן זײ לאגד. אין פאניק

 גצשםאנען זײ איז װאם יצדצן, קאמוניםט
 רצפוםאציצס דצר׳הרג׳צט האבצן ײצג, איז
 װיםצנ־ כלצנשען. נוצלצכצ און צרלצכצ פיז

 גרויסע מים מצנשצן םצכניקצר. שאפטסליים.
ר פאר פאו־דיגסטצז צ  פאר און װיםצנשאפם י

 בא־ האבען וײ לאנד. פון פארםײדיגונג דער
ר פיז רויבם ^  קאר־ פארניכסצם און ברייגז זי
 פצאיגצ פיז בירגצר. גצטרייצ פין יצי־צס

 האבצן אלץ דאס דינצד. גצזצלשאפםלצכצ
 אפשטצ־ זייס אײן פון קצנצן צר גצםאז זיי

צן פראגרצס׳ פון שםראל יצלצר לצז צי  י
צן איז ליבצי־אליזם פון פדנק פיי  איגז בײ אײנ

ר אונםצר פאראנדקצס דיקטאטארישצ צ  י
 פריײ צו ליבצ איז פאםריאםיזם פון מאםקצ

 שמידצן צו זײם ציױיטצר דצר פון און הײט
און די גצגצן גצײצר נײצ  דצר ארבצםצרי

 ײדױ מאםוםאוו׳ם באפצלקצרונג. או־צמצר
פלצנצר. זײצרצ אלצ צצשםצרם האט

 וידוי מאטיסאװ׳ס רגלים. לו אין שקר יא.
צקט ם אײף י צ  קאמונים־ די פון פ־ציף י

 די דצרציצן און אויף האדעװען װעלכצ מצן
צ אין פראוואקאםארצן און שפיאנצן  זייצי

 קליקצ יצאקציאנצרצ די און קצמצרלצד•
צװצקצן. אירצ פאר זיי ניצם ױאם
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פוץ פראבלעמען עקאנאמישע
 ק*יים*ליזם םיו גורל ער

ר גדויל׳זײגע די — לן » 
הײג־ דער «יז בלןמען

 דןיר סרן פאזע נױגער
 *נם־ מ»ים*ליםםישער

 לעצ׳־ װערם — ודיקלוגג
דיםקוםירם ןסס םעגם
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v 'q m m 'o. ןר־ »יז — נײסעז געזדען®
 — צדריק ל*מ זײער גים הצלםניססעסיג

ר 0וד ע  הער־ דעם ודעגעז ןזזי׳עעל יןו
ז מ י װ באםראכם איז טדד צקאגןמיישעז מ
 עקא־ ®־ו מדדגה העכםםע די ודי גצזזארען
vgwxtp' .כמעם ®ז םשד אין *•יקורםות 

T7U דעם P האם יארהונדערם. נײגצעגםעז 
 זײער םים — «רעםע רעםמקםאבלזנ די

 םים באגרענעצם זיד — אי־יםגאפען װיטױמ
 קרי־ קאפיםאליםםישן וחנגען דיסק״יצם

 *בער איז ענדערונג מחײגןילע » זיםען.
 דעם ארום הינזיצס דער איץ ■צדגעקוםעז

o פרן ®ערםעל ערשסעז n צוואנציגםםען 
 *נ־ דך ה*ם דאםזלם זיגם יצרהונדערם.

a p v קאפיםאליסםישע װעגען דיםקוסיעם 
 דיםקו־ שארפע א *נמהױבען — ?ריזיםעז

קא*יםאליזם. םרן קריזים וזומנן םיע
 דיסקו־ דאזיגע די ®ץ מרזןקםער דער

 םיץ מרזמםזנר דעם םים ייד עגדערם סיעס
w? יעי־ w p p• יז-צײטעז קאניוקטור* 
fw מםרייסלוגגעז עקאגאםישצ שארפע 

 עק־ םים באפארבם דיםקוםיע די ײשרם
 איז »יז קאלירעז מםיםיםםישע םדנסט

מ מז גו ײ  אי־ פון קלאנגעז דאממירען צ
!)•נױםיזם. בערםריבזיגעם

 קאפיםאליםםישער דער האם לעצםענם
מז צד ױ ה מ  געגען ןמעגםיװע שארפע * *נ

 דעם פאר םןזםיװעז די ?ױיםיקער. יײגע
 װעגעז נים זיד האנדעלם עם קלאר. זײנען
 קאנצעפ־ םעארעםישע געודיםע מאבען קלאר
 פארבא־ צו מזזרזרך * איז עם נ$ר *יצם.

 אינםערעםעז צקאגאםישצ וױנםיגע ושזלםען
 םעארעםישער א פון םאםקע דער *רגםעד

דיםקוםיע.
 םים איליסםרירעז געזאגםצ דןזם לאםיד

בײשפיל. קאנקרעםעז א
 ציים־ םח שפי־ז»ם ענדלזױזװ דעם אין

 א־ז געדרוקם ®אםםלעםעז אח שריפםעז
 קאפיםא־ דער וואם אויםגאבעז. ק*ססבארע
 איז ארײס, לעגםענם גים צד ליםםישער

 ווא־ אין ארויסגעגעבען פאםסלזים א םאראז
 קאמערם אװ .םשעמבער דעם םון שינגםזיז

 דעם אונטער — םםייםס״ ױנײםעד די אין
דזשאבס״. פאר •״אינװעםםמענם :גאםעז

 הויפט די איז פאמםלעם דאזיגעז דעם לוים
 קאפיםאליזם, היינםיגען דעם פון פראבלעם

 אינדיסםריעלע די לאזם װאס אײנציגע דאם
 איז — נעכם שלאפען נים לאנד םון םירער

 אנ־ מים אדער דזשאבס, שאפען צו אזױ װי
 מיט פארזארגען צו אזוי װי ווערםער. דעדע

 באפעל־ וואקםענדיגע שםענדיג די ארבעם
לאנד. אונזער םון קערינג
 ארבעטם מים באזארגען פון פראבלעם די

בא־ װאקסענדיגע כסדר די מעגלעכקײםען

דדביצ?' א. פיז

 ערגסםע. אן םאקע איז לאנד. אין פעלקערוגג
 לאנד םון באפעלקערינג די איז באויואוםס ודי

 ־1940 יארעז די צדדישעז ־־* אויסגעװאקסען
אן 112 פרן — 1954 ת מילי םיליאן. 162 ב

 באפעל־ די איז יארען דרײסימנר די אין
ם געװארעז פארגרעסערם קערונג  מיל• 9 מי

 19 מיס — יארען םערזיגער די אין יאן.•
אז  — םופציגער די אין — איצם אח פילי

ק װאקםען אין באטעלקערונג די האלם  א
אן 25 םת פראפארצין דער  דע־ א אין םילי

 םען קען פארגרזיסערונג דער לײם קאדע.
 זאל 1965 ביז איצם ®ץ אז דערודארםען.

 םיל־ 30 ערן־ אן באםרעםעז צואװאוקם דער
 זאל לאנד סון באםעלקערונג די און — יזיז

אל די דערגרייכעז םיליאן. 190 פון ג
 צאל די האם יאר, u זעלביגע די אין

 פארגרעסערם זיך ארבעםער באשעםםיגםע
אן 56 טח  םיליאן 67 ביז 1940 אין םילי
 דורכשנים אין אז נדמם, דאם .1954 אין

אן א ארום יאר יעדעם צו קוםם  מענ־ מילי
 איצ־ דער אויב ארבעם. זוכען װאם■ שען.

 אנם־ עקאנאםישער דער םח םעמפא םיגער
 דערװאר־ פען קען אנהאלםען. זאל װיקלונג

 אין זאל באשעםםיגםע צאל זײ אז םעז,
מז 1965 ריי רג ע  אבער מיליאז• 78 ערך אז ד
 באשעםםיגםע צאל די םארגרעםערעז צו כדי

ד פאדערעז  הא- םיז אינוועםםיציעס נייע יי
 פא־ געביידעם. פאר קאפיטאל אז פיםאל•
עןןן. את שיגעז םו עריכ ם פען קעז אי  שא־ ני

 איז עם םעגלעכקײםעז• איעעםס גײע סעז
ם. םגערעמג ם אז אוי  ערך אן זיר םאדערם ן

 דזשאב א שאסעז צו דאלאר םותעגם 13
 הײסם ארבעםער. אײנצעלגעם יעדען פאר

 ארבעם םים םארזארגעז צו אום — עם
אז (אייס 1 נײע יאר יעדען  םענשען םילי

 פון קאפיםאל־איט־ועםםיציע א זיך סאדערם
אז 13 ערך אז  דעם אין אוץ — דאלאר בילי

ם נאך איז  םיל־ (אייס 1 ארײגגערעכענם ני
 יאר יעדעז םארלירען װאם ארבעםער יאן

 אר־ אין שםייגען דעם צוליב ארבעם ױיער
 פח רעזולםאם א װי בעם־פראדוקםיװיםעם.

 ערך אן און אנםװיקלונג. םעכגאלאגישער
 האבעז םיר ױאס ארבעםסלאזע, םיליאן 4־3

 פון פעריאד איצםיגען דעם אין שוין
 זעז פעז קען דערפון• פראספעריםי. הויכער

 אזױ װי פראבלעם דער פון ערנםםקײם די
אלעמען. פאר באשעפטיגונג באזארגעו צ'

 עקאנא־ די פון אנאליז דעם אם לוים
 הײםם קאמערם אװ םשעמבער פון מיסםען

 איצ־ דעם אין פראבלעם הײפם די אז עם׳
 קאפיםאל שאפעז צו איז מאמענט םיגען

 פארזאר־ צו אויף אינװעסםיציעם נײע פאר
 ארבע־ צוגעקומענע באשעפטיגונג מיט גען

 ארויםגע־ ווערען װאם ארבעטער די טער,
 טעכנא־ צוליב דזשאבס זײערע פון שםופם

 ארבע־ נײע די און אנטװיקלונג לאגישער
 אנ־ אין דוח־ת. קופענדיגע די פון םער

 דע־ פראבלעם די באשטיים װעדםער דערע
 אקזימולירען פון פראצעם דער װאס רינען,

שטײם אינװעםטיציעם נײע פאר קאפיהאל

צײם אונזער
 צי גויםיגקײם דער םים םארגלײך אין אפ

פעגלעכקײםעז• ארבעםם־ נייע פארזיכערען
ע פאר קאפיםאל םעלם פארװאם  אינ־ ני
• ? װעםםיציעס

.װיםענשאסםלער״ די גיבען דעם אויף
 דעם קאםערם״ אװ .םשעםבער דעם פת

 :עגםפער ישום׳ען און קל^־עז פאלגעגדעז
 אלע לײזעז צו אום און םעקסעם. הױכע צו

 פראבלעפעז עקאנאםישע הײנםיגע *ונזערזי
 :קלײניגקײם אײז נים םער זיד םאדערם

ביזגעם. םאר םעקםעס נידעריגע
 פשום גלונױגם פאםםלעם פון מזזבר דעם

 אוםגערעכםיגקיים. דער סאד הארץ דאם
 אונזערע געגען באגאגגעז װערם עס יראס

 אז אן. וױתם ער קארפאראציעם. פעכםיגע
 צו געצװאונגען געווען געבעך דינעז ױי

 אקציע די צו דיװידענדען די פארקלענערעז
 פרא־ 50 ביז פראצעגם 75 םון אײגענםיםער

םלחםה. דער פאר םים Tםארגלי אין צענם
 צו שעםעװדיג צו אפניס איז םחבר דער

 דיװײ םארקלעגערםע אז הערען. אונז לאזען
 קינםם־ װי םער נים איצם זיינען דענדען

 םעקםעם; װייניגער צאלען צו םיםלען לעכע
 פראםיםען פח פראפארציע גרעםערע א אז

 רעזערװ־ אין פאררעכענם אופישנע ווערם
 םאכע־ װי םער נים איז דאס אז קאסיםאל;

װ. אז. א. בוכהאלםעריע פון נאציעס
װי־ שםעניג זיינעז אײסםירעז אלע די . 

 איז םעקםם דער באגרינדעם. סענשאסםלזך׳
 סםאםים־ שייז־אויסגעםאלענע םים באסוצם

 װ. אז. א. קארםאגראםען י םאבעלעם. םישע
 צרה גאנצע די אז אויםםיר. דעם פון אבער

 ליי־ איינציגע די אז אוץ םעקםעס הױכע איז
 םעקס־פריװילעגיעם העכערע גאך איז זונג
 װי זען צו גענוג איז קארםאראציעס פאר

 .אויס־ גאנצע די איז עם .װיםענשאםםלעך״
פארשונג״.

 םעכ־ גענוג אבוױתעז געקענם וואלם םען
כ־ אין גריתען םעםאדאלאגישע און נישע  דוי

 זי־ אגער איז עם אויסםארשונג. די םירען
 םאםםלעם גאנצער דער וױיל איבעריג. כער
 פרא־ פאליםישע װי םער נים תוך אין איז

 העכערען א ביסעל א אויף — פאגאנדע
 אפא־ .אויספארשונגס״ גאנצער דער ניווא.
 איז קאםערם״ אװ .םשעםבער דעם םון ראם
 פאר דיוצאה פארגרעםערםע א װי מער נים
 מער קאנגרעס. אין לאבים ביג־ביזנעס די

 ני־ םאר פרעסען זײ ווען לאביסםען, די נים
 לשון פשוט׳ן א רעדעז םעקםעס. דעריגע

 דעם ניט מאכען זײ פרעםענזיעם, הױכע אן
 זינען אין האבען זײ אז אנשטעל. צינישען

 די טאקע זיינעז אבער הכלל. טובת בלױז
 ביזנעם־קארפאראציעס אויף םעקסעס הױכע
 קאפי־ גענוג אקומולירען צו שטער א באמת

י איגײעםטיציעם נײע פאד טאל
 אונז זאגען װאס זען אקארשם לאמיר

 צי־ אװ פאקםען אביעקטיװע דעם װעגען
 טע־ דאזיגע די זײ באשטעטיגען פערען.

? אריע
 פאר־ באװײזען פאקט־^ן אביעקטיװע ניין.

 ניט האבען שםייעי־עז הויכע אז קערם,
 קאפיטאל־ נײע פמ מענשעז אפגעהאלטען

אינװעםםיציעם.
װעלט־ צװײטער דער נאך יארען די אין

-------------------> ו955 מערץ,
 אומגע־ אינװצסטירט ביזנעט האם פלחפה
 גראנ־ א אײף און קאפיםאלען גרויסע הויער

 ניש 1־פא קיץ נאד .ױי — פאכשםאב דיעזען
 פאר־ די פון גצשיכטע גאנצער דער אין

 װעז צ״ט א אין דאט און שטאטען. אייניגסע
 שטייערען א־ן הויד געױען זײנען שטײערען

 :אר גע״ארען דערלײבם זיעען קאגצעסיעפ
 פאר אורזאך די אונםערנעפונגען. נייע פאר
 אפ־ פראפ־טען. פשיט׳ע. א י־יעי־ איז דעם

 געװען זײנען שםייערען. הייכע פון געזעז
 קא־ גדואי־טיגע אקיפ־לירען דצ גענוג הויך

קאפיםאייען.
 א־־ף שטײערען ווען .1939 יזזר אין

 פ־א־ 34 באטראפעז האבעז קארפאראציעט
 א א־ן 5 איט־ועסםירט ביזנעס האש צענם,
ליזז האלב ס בי א ל א  צ־וישען יארען די אין ד
 קארפארא־ אײף שםייערען דרען .1949־1946
 די האבען פראצענט, 38 געיועז זײנעז ציעם

 דורכשניט אין באםראפען אינװעםםיציעס
 יארען די אין ;יעריעך דאלאר ביליאן 19

 האבען שטײערען װען .1953־ 1950 צװישען
 פראצענט 50־45 פון הױך די דערגרײכם

 צ־גע־ 1950 זינט :אך איז דערצו װען און
 ״עקםעט־פראפיט״־ פראצענט 30 א קוםעז
 ד־רכשניט־ אינרועסםירם ביזנעס האם םעקם.

 1953 יאר אין און יערלעך ביליאן 25 לעך
 אזא דערגרייכש אינװעסםירונגען די האבען

 דאלאר• ביליאן 27 איבער װי הויך גוואלדיגע
 וױיניגער אין אז צ־געבען. כען מיז דעי־צו

 — 1952 אץ 1939 צװישעז — יאר 15 װי
 אינד־סטרי־ אםעריקאנער דער זיך האם

 מאי צװײ אײף פארגרעםערם אפאראם עלער
ײץ 1945 זינם און  ׳50 גאנצע אויף — א
 האט שםאר־אינדוסםריע די פראצענם. 60
 טאן מיליאן 90 פראדיצירט 1949 יאר אין
םאן. מיליאן 120 ארום 1953 יאר אין אין

 ערנסט דעם א־־עם גאד מען קען װי טא
 ‘קאפ־־םאי פעלט עפ אז דעם. וועגען רעדען

 אױ דאס אז אין זיינװעספירונגען נייע פאר
 א־יף שעקסעפ הויכע די פון רעזולםאס א

 דאט פארקערט• !י ביזנעס־קארמןראציעפ
 פאראירזאכען פראפיםען ^ויכע אז וױיזט,

 די פץ אפגעזען זךנוועסטיציצס. גי־צםערצ
 זיך האבצן איגווצםםיגיצס די שטײערצן.

 ביז־ װאס דצרפאר לצצסצנס פארגרצסצרס
 גצ-־- ײאס קנאפ האבצן פראפיטצן אמ נצס
טעקמצס. הויכע פון טצז

 קארפאראציצס ביזנעס פון פראפיטען די
 דצרגרײכט I955־i05i יארצז די א־ן האבצן

 דאיאר. ביליאז 43 איבצר — טצקסצס פאר —
 קארפארא־ איצ פון פראפיט דער איז דאס

 דער גרײסע. אין קלײנצ — איגאײנצם ציצס
 א־ז קארפאראציצט גרייםע די פיז ב-־אפיט

 נאכ־ אפיל־ אץ העכער. פראצענט 15 געױען
 א״סגע־ גצױארצן ױינען טצקסעם װי דעם

 קארפא־ די פ־ן פראפיטען די האבצז צאלט
 דא־ ב־״יאן ו9 איבע־• באסראפצז ראציצכ

 פאר־ איז אבצר מערט דצם ױעגען יאר.
דערראנט. נים .ױארט אײז מיט אפ־לו פלצט

 אינױעב־ פאר קאפ־טא- פעלט עס אויב
 טצקבצס ה־יכע צ־'יב זײז זאי — טירונגען

 ק־דב־ פארװאט טא — אנדערש עפעם איצר
 אקומילירטען פיז םורע די אנװײזצן נים 1־כ

 ׳■ יארען צענדליגער לעצטע די פאר קאפיטאל
 גאנצ;- דעם געמאכט קיאר דאך װאלט דאס

ארגומענט.
 פאר־ ג־ט זײצר אבער פארשט"צן מיר

 דצר־ צ' געלײנט ניט זיך האט דאט ײאס
אמערי־ דער אז וױיסען, מיר וױיל מאגצן,

 זיך האם קאפיטאל אינדוסטריצלצר קאגער
 אויף דעקאצעס י״צצםע די אין פארגרצסצרם

עען דאלאר. בידיאנען צצנד־־גצו־  דצ־ זײ זי
בצר פ באגוגענען צו זיך גצצ־יאונגצן וי  פי

שאב גײצם יצדצז פאר אז אנרר־יזצן.  פא־ ח
 דאס דאלאר. טויזצנם 13 צרך אן ז־ר דערט
 ניט ווייטם מצן אײב גארניט. זאגט אבער

 אפ שמיים קאפימאל אק־ט־לירטצר ד<ר צי
 פאר באיצרפצגיש דצר מיט פארגלי־ך א־ן

אינרוצטמירינגען. נײצ
 סױזענם 13 — ג־פא טומצ די אגב, אץ.
צי איז — דאיאר  עט באגרינדצם• שױאך די

 באאבא:־ צאל קליינצר א א"ף באזירם א־ז
ט בפירש איז דאס ־ואט טינגען.  װיסצנ־ ני

שאפטלצך.
 א אז נימ. :אטירלצך לייקצנט קײנער

 פאדצרמ אנטװיקלעג םצכנאלאג־שצ הצכצרצ
 טא־ איז דאם מאשינצן. פאר קאפיסאל מצר

 דעם פון ה־יפט־פראבלצמצז די פץ אײ:צ קצ
 וױיםער װאם וױיל קאפיטאליזם. ניאדצרנצם

 פרא־ אין מאשינצז ניצר אלץ זיד פאדערט
 פראדו־ צו ארבצםצר 1צא־ יצי־ צו פארציצ

 א אפילו אדצר פכים זצלבצז דעם צ־רען
 טאקצ איז דאס אץ סחור־ת. צאל גיצםצלצ

ת די פון אײנצ ם־סיבו  הײנםי־ דצר פץ גחנ
 פצ־ דאזיגצר דצר ארבצםטלאזיגקײם. גצר

צז  אר־ ארגאנישצ די אנגצרופצן ײצרט גאי
 רצזולטאט א איז דאס וױיל בצטטלאזיגקײט.

 קא־ פון בױ ארגאנישצן הצכצרצן א ןיפ
צו אץ פיםאל. צי  דצם צוליב ווערצן יאר י

 ארויםגצ־ ארבצםצר מיליאן א־ץ צרך אז
אינדוסםריצס. די פץ שטופם

 אומ־ אן איז אנטװיקלונג טצכגאלאגישצ
 צס פראצצפ• פראגרעםױוצר פארמײדלעכצר

 םאציאלצ־פראבלעפצן. גצװיסע אבצר שאפט
 אזלינצ מים װצו־צן גצלײזט ניט קצגען ־'אט

 וואולגארצ זאגצן זיך װילט צט — פשרם׳צ
 פאר שםייערצן ניו־צריגצ .ױי רצצצפטצן■ —

ביזנצס״. ״ביג
גרצםצרע הײסם טצכגאלאגיצ הצכעדע

7 זײם ־&--------------------------
 פארהצלט־ א ריט פראדוציר־מצגלצכקײטצן

 (ניט איזבצמצר צאל ־קלצערצ ניסמעסיג
פראפארציצ.). אין גאר צאלען. אבטאלוםע אין

 באשעפם־־גטצ צאל פארקלצגצרםצ א
 גאכ־ פארקלצנצרםצן א זזייסס ארבעםצר

 אונםער־ צרדיגגם װאם סחורות אויף פרעג
 זדגװעס־ נייע פון זיך ז5אפצ־האיט נצמצר

םירונגצן.
 פאר הויצאות גרזעדיצזע זיך• פארשםייט

 ,גאכ־ דצם קינטטלןנן־. הצכצרען באװאפענונג
 די.יױרם* טטיײ־־׳ירען און טחור־ת אויף פרצג

 אבצר קצן דאס אקטיװיםצט. שאפםלצכצ
 דער אין פראבלעםצן גרונט די ליתען נים

 קאפימאליםםישצר דצר פץ פאזצ הײנטיגצר
אנםװיקלונג

 אקו־ פץ מאנגעל א יי־צגצז רצד־צז בכלל
 דצם אפשםרייםעז הײסם קאפימאל מולירםצן

 מאז־צרנצר דצר אז פאקם. גום־באװאוסםצן
 איבערפלום אן פיז גראד ליידם קאפיםאליזם

 צוליב טאקצ קאפיטאל- אקומולירםצז אין
 עקאעןמישצ וױיםצרדיגצ יעדצ ודאס דצם.

 פרא־ א פץ גצשסצרם ױערם צקספאנםיצ
 פון קױף־קראפט באשרצנקםצר פארציאנצל

 אבסא־ איז נים (װידער. באפצלקערונג דצר
 דער פראפארציצ; אין נאר צאלצז׳ לוםצ

 קויף־קראפם אבסאלוםצר דצר פון װאוקס
 גורם גראד איז באפצלקצדרגג דער פון

 התפלות קצ־יבצרנצר איז ארײנצואווארפצן
 אי־ דצר באאבאכםצר). אײבצרפלעכלעכע

 װי קאפיםאל, אקומולירםצן פון בצרפלוס
 הויפם־פרא־ די פון אײנצ איז געזאגמ. שײן

צם פין בלצמעז  קא־ מאדצרנצם הײנםיגצן י
פיטאליזם.

דלם-'&דא- פארבינדצן איז דאם
י9םאל־צקס,;קאפז' פח בלצם * . ט8^ רזי צ ^ 

ץ קאלאניאלער פ ^״ ם לי א ל3!* פ ע ^ ט ס ו ^ 
 פדאבלעם, א — לצנדצר הויך־אנםװיקעלטע

 אינםצר־ דצר אין גרונס־שםית דצר איז װאס
 הײנסיגער דער פון פאליםיק נאציאנאלער
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גענזא• א פץ וױ ארױס איר גײט הײמען אײערײ פץ
איז
ע צ•  איי

אי ױאפ

» ״ ײ  צוױייק פארנאכם ארפ זיך איר קערם מידקײם׳1« ■ “»
 פענזע, םישען די פץ מאדצײמ, ארען

כלי־. אין מױל זאםען פאר צרגןןגרײט אם
 קמדער, צד א*ם זיך קזןרם איר פלאן. צרפ צוריק ר,*טט איר

 טאג. שװעדען לאנגען, פדן צער שמילען אין דעדצײלנז
 גרינגעד. ײעין אפשר פ׳װעם :דוײל א אײ,? ײד ד*פט דאן
אץ פאדנדפזען אזױ זיץ אפשר :יטידארפען ױעט טען

עאריא;ט.
^ «• ̂ <r מי ) י מ W f' * 1 I y < | ---

 שטרץ. א*ן שטריכ פרעטדען הויז, דיכםיג יענעט׳ם
 נאשען טיפע אײגען דיט איעמקייט׳ אץ א־ײז

ג־טפ. אץ דאכ פדעטדײן •איגל״יט,“ פ־עד־ע
 ;,טיד א פאדט־צו דיי:אכט דײפט. אײענט

הײם. ענגער אײער פץ *ײנלעדע ;ץ
«»«•« w* « ײ * י ײ ** ־׳? # 

׳ |» • li> *
שטירע א א־ צײכער־פידעל, רײ ױארט, א אדער יפץ,:

כעױ» ניט־א״יפגעױ״נט װי לופטען, דעד אץ ;ען
9
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שטאט. צד״עקען שלעכט אץ שײן אײד שלינגמ פאבױ*י ״
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ם י גערעכמיגסײט <ן>8ד

נאארד רעקאװערי
 דער אין לאגע די איז

 װאם אינדוססריעז קלאוק
 פון איבלען די זיינען

 װי און ליידט זי װעלכע
 באזײ־ זײ קענען אזוי

 זיי־ וואם װערעזי טיגם
אירע אויםזיכםעז די בען

י יאר הײנםיגעז
 זײער אינטערעםירען פראגעם די אם
 ארבעםעד םױזענםער צענדליגע די שםארק

 אונזער אין םיםגלידער םרײד. קלאוק אין
 דאזיגע די פאםיליעם. זייעדע איץ ױניאז

 םויזענ־ םך א אויך איגםערעםירען פראגעע
 םארבונ־ זיינעז װאם םענשען. אגדערע םעד
 דירעקם אינדוסםריע קלאוק דער םים דען

 ׳ םאגוםעקםשורערם. װי אומדירעקם. אדער
 פרא־ םריםינג און םעקסםיל קאנם^אקםארם.

 וועםעגם ענלעכע. און םעילםליים ירער■צדו
 אינדוסםרי־ דעם פץ אם דיענגם עס הכנסה

םרייד. קייאוק אין צושםאגד עלען
 די אם זיך אינםערעסירעז נאר נים *וץ

 מים םענשען םויזענםער את םויזענםער אלע
מ דער א  קלאוק דער אין אויסזיכםען די און- ל

 האבעז זיי פון מערסטע די נאר איגדזסםדיע.
 פײנרגג אפגעפאכטע אן אויס. װײזם שױן.

עז זיי זאכען. אלע די ודעגען  זי־ אלע דינ
 ײ קראנק. איז אינד־סםריע די אז כער.

 פעםם־ א אויך שײן האבען זײ פון פערםםע
 כאראק־ דעם איבער דיאגגאז געשםעלםעז

 דארף עם װאם אדן קרענק דער פרן םעד
 װידער איר *ח זי הײלעז ג־ װערען געםאן
 אײנ־ ניט בלויז קענען זיי כגאכען. געזוגם

 הראנק־ דער םין נאםור דעי־ איבער שםינוען
 װעלכע און איז חולאת די ערנםם וױ הײם.

װערעז• אנגעװזינדם דארפעז עש םיסלען
 נאעגםעז אין שטייט ודאס אײנער. װי

 אינ־ דער םין ארבעטער די םים קאנםאקם
 איך בין ײניאן. דער םיט און דוסםריע

 דער אין פאראײםצרעשירם אויד נאםירלעד
 אײפ־ זיך האב איך םרײד. קלאדק פוץ לאגע

 א־נ־ פץ פצנײז צ' צוגעזזערש םערקזאס
 און שצפעי־ די ארופ קלאוקטאכע־ זערע

אן ביי  גערעדט דאב איך פארזאםלינגען. יוני
 געלצ־ געװישע בײ פאנוםעקםשירערש םים

 טענות ב־טערע אויםגזידזערט און געגהייטען
 בא־ זיך זײ האבען אלע קאנםראקכארש. םת

 אײניגע שעזאנען. לעצכוע די אויף קלאגם
 אויט־ די ײעגען אפטישישטיש זײער זײנען

 די פלן אבער כײרטסע די יאר. דאס זיכםען
 לץנ־ די פ־ן טייל גרײטער א און ארבעםער

 פצשיםישטיש. שםארק זײגען םראקסארם
 שוין איז זײ פװ ראנבע פ־ן נביאות די לײם
 קאפיט■ אײסגעשפיי׳ט. םרײד קלאוק דער
־ קייאוקמאכער. די און  נאך זיעצן כע1^
 אר־ דער םון צ־ריקצ־ציען זיך כדי ױגג צר

 זו־ שיין םעגען עייכער־פעגסיע. אויף בעם
 אנדערע בײ אדער גי־פענםס בי־ ארבעם כעז

פלברשים.
 מײ־ פעטיטיטטי־טצ עטארק די אם מים

 אײנשםיפען. געקע:ם נים איך האב ניגגעז
ט כייי־ האס ייאגע די  זית צי אײסגעדעז ני

 פארגע־טטעלם. עט האבעז זי־• ױי פאטא' אזױ
 אײנ־טסיפען :עהענט ניט עפעט איז האב אי־ך
פעטימיטטעז• די אט פרן דיאגנאז דעם מים

סײמאן ה. םין

 די אט פאראורזאכען וואס אימציגע די אז
 ״שיקםע די זיינען קראנקהײם געפערלעכע

 די אין זיך האדעווען וואם בא^םעדיעם׳-
 די עם פארצערען זיי און שטעםלעך קליינע

 אויםגע־ גים מיר עס האם עפעם באנדלעך.
באגרינדעט. װיסענשאםםלעך זיץ צו קוקם

 פרו־ צו באשלאםעז דעריבער האב איך
 פער־ פון מיינונגעז די אויסגעםינען בירען
 מעגלעכקייםעז ברײטערע האבען וואם זאנען,

 נאר נים אינדוםטריע די באאבאכטען צו
 אייגענעם זייער פון וױנקעל ענגעז דעם פץ

 א םיז און שםח ברײםערעז א םיז נאר שאפ.
 האב איך שטאנדפונקם. אלגעמײנעם כוער

 װעל־ ױניאן־םירער םיט גערעדט דעריבער
מז א קאנםראלירעז כע אנ  האב םארקעם; ג

 עקאנאםיסםעז םיז דערקלערומעז געלייענם
 םרא־ אזוינע אין זיך םפעציאליזירעז װאם
 װאם אינסםיםוציעס פון באריכםעז אוץ געס

דיג אוץ אינדוסםריע. די דינען ענ  אין די
 עקזעקוםיװע די ווען יאנואר, לעצםען מיאמי

 באארד״ ריקאװערי סום און -קלאוק דעם פת
 צו־ יערלעכען איר אפגעהאלםעז דארם האם

 בײגעװאוינם נאםירלעך איך האב זאמענפאר.
 בא־ די צו צוגעהערם זיך אח זיצוגגעז די

 אמ קאםיםעם די פירצר. די פון ריכםען
 םאר־ וױכםיגע זײ םין אלע — דעלעגאםען

ז אסאםיאײשאנם די פח םרעםער  םון ״
 פראדוק־ קלאוק אלע את ױניאנס אינזערע

ת צעגםערס ציע ע ב  האב איך װאם לאנד. אי
 בעסערע םיל א װארםם געלערעגם דארט
 מאכם את םרײד אין לאגע דער אויף יייכם

 םון קאנםורעז שארםע די זען צו מעגלזיד
מז פת בניז אינדוםםריעלעז דעם ל ע  אונ־ װ

 װיל איד לעבעז• א מאכעז מיםגלידעי־ זערע
לייענער. אונזערע באקענען דערמים

די מרײד קלז^וק אין ורארןלינגען •די־
יאר ■אר לעצטע

 בא־ זימ צו איינלײםונג דער איז שײן
 דעם פץ פארזיצער דער באשםעםיגם ריכט

 וויינםםאק׳ מאקם מר. באאדד. ריקאװעי־י
 לעצםע די איז אינדוסםריע קייאוק די אז

 אימגינסטיגע אן דורכגעגאנגען יאר פאר
בדי פעריאדע.  אורזאד קייז ניטא איז עם א

 קלאוק וױכםיגער א אלייז ?ארצװײפלעז• צ־
 מר. מאכם שיקאגא. פון דאייפעהםשורער

 אײנדרוק דעם מער באריכם ײײנסםאל׳ס
 איידער עקאנאמיטם אז פץ יי״קציצ א װי
 זײנען מיר וואס טענות צצשראקענע די װי

 אר־ אונזערע פון אפם הערען צ' גצײא־ינט
מלאכות. בעל זײצרע אין בעמסגצבער

 דער וױיזס• ציפערען אוז פאקסען מיט
 האם אינדוםםריע קלאוק די אז אן. דארירט

 כסדר׳דיגע א געליטעז יאר דרײ לעצסע די
 דער פרן אםםייל אנאליסישער דדד ריטזיםיד.

 ברעד־ ענד .דאז פירדע סארייעטלעכער
 דער זאגם וױיזם. אינקארפאי-ײטעד״ םטרים

 אינ־ קלאוק די איז ן952 איז אז באריכט.
 סופציג־ אמ זעקס די געשםאנעז ד'םםריע

 פראדו־ זיבעציג םמ ליסםע דער אײף סטע
דעם אין אונםערנעםונגען פארקויף את ציר

 האט עס וואם פראפיט רײנעם פראצענם
 פאר־ פון הכנסה דער פון ארײגגעבראכם

 פדאצענם דער איז 1953 יאר אין קויף.
 אין אבער העכער. עטװאם געװען פראפים

 איז װי נידעריגער נאך געװען עס איז 1954
 דער פון באוױיז שטארקערער פיל א .1952

 דורכ־ האם טרייד דער װאם ציים שװערער
 טשערמאן. פון באריכט דער זאגט געמאכט,

 עטאב־ אלם פירמעם, צאל גרויםע די איז
 רעפוטא־ און נעמען מים פירמעס, לירטע
 אויפגעגע־ לעצםענס זיך האבען װאס ציעס,

 גע־ ניט האבען זײ װאס דעם איבער בען
 פון פארלוסטען די איבערטראגען מער קענם

 דער־ וױינםטאק מר. כסדר. סעזאנצז ןןםלעכע
 די םון אפזאץ קלענערען דעם אויך מאנם

 פאר־ אין יאר־ הײנטיגס לײבעלם ריקאווערי
 קלענע־ דעם און יאר לעצםען מיםן גלייך

 די װאס הבנםה. דער פון פראצענם רען
 לעצםען אויסגעגעבען האם באפעלקערונג

ליז אין קליידוגג אויף יאר  די מים םארג
 אויף באוױיזעז די װי יארען, פריערדיגע

 פרויען די וואס ריסעםיע. ערנסםער דער
 קלאוק דער און בכלל אינדוםםריע קלײדער

דורכגעמאכם. האבעז םפעציעל םרייד
 דער זאגם אבער, זאכען אלע די םראץ
 פאר־ צו אורזאך קיץ ניםא איז באריכם.

 די אז עולם. דעם דערמאנם ער צוױיפלען.
 געווארעז געבוירעז איז באארד ריקאװערי

 קאורט סופרים דער װען קריזיס, א דורך
 קאנ־ נים .ען־אר־איי״ די דערקלערם האם

 אינדוםםריע. באקלייד די און םטיםוציאנעל
 םון דערהאלם נים געווען נאך איז וואס
 גע־ אין געודען איז קריזיס. שװערעז דעם
 נײנצען די .דורך חורבן. און כאאס םוץ פאר
 עק־ באארד ריקאװערי קלאוק די וואם יאר

 די זיינען וױעםםאק. מר. אז וױיזם זיםםירם,
 אן געוועז אינדרםםריע אונזער אין קריזיםעז

 הא־ צײם דער דורך פאםירונג. אלםעגלעכע
 װעג וואקעלדיגען דעם דורכגעמאכם םיר בעז
 דינאמישע די יארעז- דרײםיגער די םון

 פעריאדצ איבערגאנגס די יארען, מלחמה
 פון צערודערונג די און מלחמה דער נאך פון

 די אם אונםער און קריג. קארעער דעם
 האבען באדינגונגען פארשײדענארםיגע אלע

 װי מער פראדוצירם מיטגלידער אונזערע
 דצ־ קומם ער קליידער״. ביליאן האלבעז א

 כוחות זעלביגע די אז שלום, צום ריבער
 דאס געמאכם. מעגלעך אלץ דאם דיאבען וואס

 פון קאאפעדאציצ די און צוזאמענארבעטען
 וױי־ אויך קענען אינדוסםריע, גאנצער דער
 פאר שװעריגקײםעז• אלע באזײםיגען סער
 אויסצו־ ערשםענם. נויםיג. איז אבער דעם

 אומגינס־ דער פון םיבות די גענוי פארשען
 מים־ אנצונעמעז צוױיםענם, און לאגע■ םיגער

באזייםיגען. צו סיבות די אט לעז

 אינדוסםריע דער אץ שטשרדנגען די
ײטמען צו זײ אזױ װי אץ כאז

 אז אן וױמם באריכט דער װי גאכדעם
 זיינען יאר הײנםיגס פאר אויםזיכםען די

 פח אנהויב געװעז דינצז זײ וױ בעםער פיל
 װאס שםערונגען די צו איבער ער גײם ,1944
 דארף עס וואם און דערװארםען דארף מעז

די אם את באזייםיגעז• צו זיי װערען געפאן

V

-------------------4 1955 מערץ,
 לא־ מיט כאװיזען װערען באהויפםונגען אלע

פאקםען. מיט און ארגוםענטען גישע
 לעצטען זינט אז אן- ער װײזט כל קודם

 אין עקאגאמיע גאנצע די האט אקםאבער
 אויפשטײג פץ װעג דעם באםראטען לאגד

 געװען איז דאס װי צוריקגאנג, אנשםאס
 פריער־ דעם פון חדשים צען ערשטע די אין

 בא־ דער פון קויף־קראפם די יאר. דיגען
 צאל די העכערען. אין זיך האלט פעלקערונג

ך; פארקלענערט ארבעטםלאזע  פרא־ די זי
 די און אויטאמאבילען שטאל. פון קציע ד

 אומ־ די זיך. פארגרעםערט בוי־אינדוסםריע
 האט ׳וואם צוקינפם, דער מיט זיכערקײט

 אײס־ פון צוריקהאלטען זיך מעגשען געמאכט
 דערצו פארקלענערט. זיך האט געלם, געבען

 שטיםונגען פרידלעכע מער די אױך העלפען
 װאס באציאונגען א־נטערנאציאנאלע די אין

 נײעם א פאר מורא די פארקלענערט האבען
 פארקויף פארגרעםערםער דער װעלט־קריג.

 םטארס דעפארטמענט די אין םח־רות פ־ן
 עולם דער אז באװיזען, האט קריסטרעס ערב

 דער קויפען. צו זיכערער איצט זיך פילם
 געהאלםען אויך האט פארקויף גרעםערער

 סחורות. פון רעזערװ דעם פארקלעגערען
עס װאם װי  גרע־ כיאכען צו קרעמער די צ

באשסעלוגגען. סערע
 די אם אז נים, צוױיפעל קייז איז צט

 אפשפיג־ אויך זיך מוז לאגע פארבעםערםע
 די אין במילא און םארקויף. דע□ אין לען

 אבער זיינען עם קליידער. אױף באשםעלונגען
 אום־ מאכען װאס פאקםארען געװיסע פאראן
 דער אין םרייד קלאוק פון חלק דעם זיכער

 פאקטארעו די פארבעםערונג. אלגצמיינער
 םחורות אנדערע פון ?אנקורענץ די :זײנען

 די פון פראצענם גרעםערען א װאם פאר
 און אויס, גים עולם דער וואם דאייארען•

 באוואוסם־ און אקםיװער אין מאנגעל דער
 איגדוסםריע דער מצד םעסיגקײט זיניגער

 דעם און איגטערעם דעם פארגרעםערען צי
 קױפען צו פארברויכצר די פיז פארלאנג

סחורד- זײער
שװעריגקײ־ די אט אויף באװײז א װי

 פראצענט דער אז אנגעװיזען, רוערט טען
 גיט פארברויכער דער װאט הכנסה. דער פדן

 פאר לעצטצ די זיך האם קליידער אײף אױס
 װאם הויך דער פון פארקלענערט כסדר יאר
 אין קריג. פון צײט אין דערגרײכט האט עם

 אײף אויסגעגעבען עולם דעד האט 1945
 אלגעמיי־ דער פדן פראצענט 13.9 קלײדונג

 פארקלענערט עס איז 1952 אין סומע. נער
 — 1953 אין :פראצענט 9.2 צר געװארען

 גע־ עם איז 1954 אין און פראצענט t.8< צו
 עם װאם חלק דער פראצענט. 8.4 צו פאלען
 איז קלײדונג אויף אויסגעגעבען איצט װערט
 פראצעגט קלענערען א צו געפאלען אייזא

 װייל מלחמה. דער פאר געװען איז עס װי
 אריף געװארען אײםגעגעבען איז 19 39 אין

 דאס און פראצענט. צען איבער באקלײדונג
 חלק דצר װאם צײט דעד אין געשען איז

 עסענ־ פאר געױארען אײסגעגעבעז איז װאס
 גרעםער באדײטענד איז וואוינינג און װארג

מאזמה. דער פאר װי
 דער שטערען װאם םיבית די צװישען

 גרע־ א געױינען צ' אינדיסםריע קלײדינג
 די אגגעגעכען ניט װערט אימזאץ םערען

 מארקעםט. פארשײדענע די סץ קאנקורענץ
 קלאוק־ אוגזערע פון פילצ גלײבען דאס וױ

 אז װייזען. באריכםען די פאיקצרם. מאכער.
פאקםיש איז מארקעםם אייצ פמ גורל דער

 גענוג פאראן איז עס װען זעלביגער. דער
 א דורך מאכט אינדוסטריע די װען ארבעט,

 מעד מארקעטס אלע האבען סעזאן. גוטען
 שלעכ־ א איז םעזאן דער װען א-ן ארבעט

גלייך. איע זײ ליידען טער
 באריכטען די האבען בײשפיל צ־ם אזיי

 באשטעטיגט. מארקעטס אלע פאקטיש פון
 זײער געהאט זײ האבען יאר פאריגען אז

 דער אז און טרײד קלאוק אין ארבעט װײגיג
 דרײ לעצטע די געפאלען כסדר איז אומזאץ

 פון גראם באסטאן, פץ סילװערמאן יאר.
 ד־ און שיקאגא, פון עלסבערג לואיס, סײנט

 הא־ מארקעטס אנדערע די פון פארטרעטער
 גע־ זעלביגע די כמעט דערצײלט אלע בען

 אינ־ די און אר־בעט וױיניגער פון שיכטע■
 זעלביגע דאס שװעריגקײטען. דוםטדיעלע

 די פון ױניאן־פירער די באשטעטיגט האבען
 פון קרעימער װײס־פרעזידענט דיםטריקטצן.

 ביאריט פילאדעלפיע, פץ ר־בין באםטאן.
 אץ באלטימאר פון קרײנדלער שיקאגא, פון

 א־ן קליװלאנד פין קוירצמאן װירדזשיניא,
 און סטענזאר אטא, שטעסלעך. ארומיגע די

 קלצרער נאד קאוםט. פאסיפיק פון זאכארין
 א-ז עס אלגעמײן װי זען גצקענט מען האם

 פון פארקלצנערונג, אינדוסםריצייצ די געװען
 אלס באריכט נאגלער׳ם וױים־פרעזידעגט

 אין קאמיםע. לציבצל דעי פ־ן טשערמאן
 צאל די אנגעגצבען װערט באריכט דעם

 געװארען פארקויפם דינען װאס לציבעלס
 צען ־* ערש די אין מארקעם יעדען אין

 וואס צאל די און יאר לצצםען פץ מאגאטצז
 זעל־ דער אין געװארען פארקויפם זײגען
 זיך ווייזם .1953 יאר אין פעריאדע ביגער
 יאר דאס איז יארק נײ אין :וואם אם ארויט

 מיל־ אית מים לציבעלם געװארען פארקויפט
 און םויזענם זעכציג און איץ ריונדערם יאז
 מים אדצר 1953 יאר אין װי װײניגער 500

 באם־ אין ;פראצענם צענםעל פיר אץ זיבען
 מיט געי־וארצן פארקלענערט עס איז טאן
 מיט — פילאדעלפיע אין ;פראצענט 30.7
 22.7 מיט — באלטימאר אין :פראצענם 14.4

 פארקלצ־ עס איז קליװלאנד אין פראצענט;
 אין פראצענם: 27.7 רים געװארען נערט

 פרא־ האלב א אץ פ־פצען מיט — שיקאגא
 פרא־ 35 מים — •איס1' סײנט אין ;צענט
 פאסיפיק ביים שטעט דרײ די אין :צענט

 פראנציהלא סאו אנדזשעלעפ. לאם קאוסט■
 פארקויף דעד איז ארעגאן, פארטלענד. א־ן
 מיט געױארצן פארקלענצרט לעיבצלס פץ
פראצענט. צצנםעל אכט אץ ױין

 אײפ־ באזונדערם גערוען איז עם װאם
 אז״י װי נייטלען די װאם דאס איז פאלצנד

 פאר־ די װאס אפזאץ דעם פארבעסערען צ־
 הא־ מארקציטס פארשײיצנצ די פץ טרעטער

 ײע־ געװען אלצ זײנעז פארגעשלאגען בען
 שע־ אנציענד מער בגדים די מאכען גען

 די פון צײט די ענדעי־ען מאדעש■ נערע
 נענ־ ײיז זאלעז זיי אז מאדע־אויםשטעלונגען,

 זײערע קויפען פרױען װעז טעזאן פין טעד
 מאנופעקםשו־ די באשיצען גארדעראבעס.

 פא־ טעקםטיל די פ־ן דריק דעם פון רערם
 ענלעכע אץ אײנקײפער די און בריקאנטען

 אנגעװיזען נימ האם אבער קײנער זאכען.
 פאר־ די צװישען האנקורענץ דער אויף

 דער פין אירזאך איס מארקעמכ שיידענצ
 פצי־ דער איינער. בלייז א־ן לאגצ שווערער
 אויסצו־ גצהאם האט שיקאגא. פין טרעטער

 וואם ארבעמס־באדינגונגזןן די געגען זעצען
בעל די פאר געוואינעז האט יוניאן די

9 זײט ^-------------------------
 האם עלםבערג, מר. אײנער, דער מייאכדת.

 ענט־ געהעריגעז א געקראגען נאטירלעך
ביאליס. װײס־פרעזידענם פ*ז פער

 שארגע• און קרינזיק רןאנםםרוקטױוע
 םארכןןסערען צו םימלען שלאגעכע

פארקויף דעפ
 געווען איז באלערענד אץ אינטערעסאנט

 פירונגען איצטיגע ביז די פון ^י־ימיק די
 פאר־ צו זײ אזוי װי אנו־ױיזונגען די און

 א ױיער געװען איז קריטיק די בעםערען.
 פאר* פון פארטרעטער און קאנסטרוקטיװע

 פארטרע־ אינדוםטריע מארקעטם׳ שײדענע
 אנגע־ האבען ײגיאךפארטרעטער א־ן טער

ביגצ די אײף וױזען פעלערען. זעי
 דער םיי האבען בײשפיל, צדם אזײ.

 פון פארטרעטער אײניגע סײ א־ן טשעיניאן
 װיכטי־ דער אויף אנגעוױזען מארקצטס די

 דעם אין שפילט מאדע װאט ראלצ גער
 האבען ױי און פרויען־קלײדצר פ־ן פארקויף

 צוריקגעהאלםענקיים, די קרימיקירט שארף
 םאנו־ קלאוק די פון אפגעשםאנענקײמ די

 װאס מאדעם נייע שאפעז אין פצקטשורערם
 דער געפעלען און צוגצפאסט זײן זאלען

 אנגע־ האבען אײניגע פרױ. אמעריקאנע־
 רעגו־ געװארען זײנען גיאדעס די אז װיזען.
 און צײםונגען אלע אין אפםײלען לצרצ

 אפםײלוגס םפארם די וױ פונקם זשדרגאלען
 אינםערע־ עולם דער וואם דערפאר׳ איז דאס

 םאנו־ קלאוק די דערםים• איצם זיך סירט
 צוריקגע־ אזוי אבער זיינען פעקטש־רערט

 ריזיקירען צו מורא האבען זײ אז האלטען,
 םםאילס נייע פאר א־יםגאבען נ־יטיגע די

 .זיכערע בלות דעריבער פראדוצילצן די ארן
 םאדעס פארעלםערטע מײנם דאס בגדים״

ם זייגען קונים די װאס אין  פאראינםערע־ ני
 אסזאץ. דעם פארקלענערם דאט סירם.

מ צו אויך וױרקם דאפ ק םי ש  אריגי־ די דער
אייטעט  אז נים׳ דערלאזם און דעזיינער פון נ

 אינםערעםי־ זיד זאלעי מילען םעקםםיל די
 שםאף סארםען נײע ארויסצוברענגען רצז
ראנטלצן. פאר

 גע־ איז אײסזעצוגג שארפע ציײיטע א
 אםערי־ די וואס דעם געגען געװארען כאכט

 צו* ױינען מאנופעקםשורערס קלאיק קאנער
 מאדעס. פאריזער די ארנטצרגעױארפען פיל

 א פץ ליידען ראנרפעקטשורצרס ״א־נזערע
 איינער האט מינדערװערםיגקײםס־געפיל״

 שװעריגקײםען די פון ב״ישפיל א דױ געזאגט.
 אנגעוױזען׳ װערט פאראורזאכט דאט ײאס

 װאו פאלען פארגעקימען זײנעז לעצטענס אז
 פץ אנדערש ראדיקאל מאדעס. פראנצייזישע

 גע־ פארשפרײם דא זײנען פריערדיגע. די
 איז סעזאן דער װען צײט דער אין ױארען

 װאם שוואינג. פולען אין געװען שײז דא
 אין פאראורזאכט האט דאס צרית א נא~
עי  פאר־ שױן זיך בען לען אינדיסצריע ד

שדעיען.
 אױפ־ אין ראנגעל פארן בײשפיל א ײי

 די צו אינדוסטריע דער מצד ניעל־קזאמקײט
ן ענדערינגען  געוואוינ־ און באדינגינגצז א'

 באפצלקצרונג אםעריקאנער דצר פין ה־יטעז
 קליי־ דער אין צנדערונגען פאדערט ױאס
 װאוקם דעם אײף אנגעװיזען ײערם דינג•

ע די א'ן באפציילצר־נג דער כ־ן ^ינ  שםעט־ ?
 די אין ניצטראפאליעס. גרייסצ די ארים לעך
 לפשל. .1950 אין 1940 צװישען יאר■ צען
 פאר־ שטעםלעד די איז באפעלקערוגג די איז

האייב א ארן 35 מים געיוארען גרצטצים
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ט. מג  באפעלקערונג שםאסישע זײ װען ירא
 קמסע *ײף בלומ מדגרעסערם זיך האם

^מעגם ®ערמז  באסעלקזי־ פאדם די *ון •
 •רןר זעקם וױ םער עםװאם מים בלויז רוגג

ם.  דער זױז 1950 זיגם יאר פינף די וייז מג
 באסעל־ דער ®ץ װאוקם אין אוגםערשײד

ר קערוגג מ  אם גרעםער. פיל גאד געװען זי
 דענ־ םמ װאויךערםער די אין עבדעדונג די

ס ס דו קן מל  א געהאם גאםירלעד האם מ
 סםארס די וואו ערעצל« די אויף וױרקונג
 גרוײ מעפעגם זיך וזאבען עם זיך. עסעגעז

 דע־ סאדערגע גאנץ *ײנקױף־מגםערם, םע
 נאכ־ קלײגע די אם אין םסאו־ס «*רםם$גם

 קונים די אם צו שםעלען ודאם באדשאםםעז
 וװדײגעז הונדערם דרײ איבער םחורד- זײער

 ספעשעלםי און דעמרספענם שםאם׳ישןי פרן
 געעםענס פלעצער די אין זיך האבעז םם*רם

 םון *וםזזןץ אז האבען זײ פון םאגכע און
ר מ  יערלעד• דאלאר מיליאז צװאנציג אי

ן וו*ם מ  גע־ פאנוםןיקםשודערם קלאוק די מ
 םחורות זײערע אז ®ארזימרען. rr םאן

 םאר־ זיך זאלען *ץ צוגעפאסם זײן זאלען
 קען עם און קראמעזז די אם אין קויםען

 אייג־ דער אז קײז־צװײפעל, דיז גי־ט דאך
 די אם פח געװאוינהייםעז די פון פלום

 וױלעז׳ זײ װאס בגדים די אויף פארברױכער
 אינ־ קלאוק דער פאר וױכםיג זײער אי־ז

 איינ־ די אם פון לעכען ארם דער דוםםריע.
 זייער שםעםלעך. ארוםיגע די סון װאוינער

 געוואוינהיײ און אקםיװיםעםעז עגערגישע
 אויף אײגפלוס שםארקעז א זיכער האבען םען
לאנד. אין דא םאדע דער

 גע־׳ איז אויסזעצונג װיכםיגע צוױיםע א
 עס וואס ציים די געגעז געווארען םאבם

 מאדע־אױםשטעלונגען די געםאכם װערען
 פרײ־ געשניםענע מים אײםפארקױםען די און
 אינ־ שםיםען װאס םעזאן, םון םוף אין זען

 געוואוינ־ געענדערםער דער מים נים גאנצען
 זײערע איינצוקויפען קונים די םון הײם

 די פון ^ײל באדײםעגדעד א קליידער.
 בגדים זײערע לעצםענס קויםען פארברויכער

 איז װעטער דעד ווען צײט דער םון נאענם
 דאס געברױכען. זײ דארפען זײ אז אזא,

 מאנטלען װינםערדיגע קויפען צו זײ צװינגט
 בגדים זומערדיגע און קאלט װערט עס װען
 ענדערונג די אט װארעם. װערט עס װען
 גע־ שוין זיך האט געװאויגהײטען די אין

 ספע־ יאר. עםלעכע לעצטע די אין מערקם
 לעצטען געזען עס מען האם אבער ציעל

 װע־ װארעמעז דעם איבער הארבסם־סעזאן.
 אקטא־ אץ סעפטעמבער חדשים די אין םער
 די אין אז געװען, איז רעזולםאם דער בער.

 ־אבען דעצעמבער און נאװעםבער חדשים
 די פון םײל גרעסערער א םארקויפט זיך

 מא־ פריערדיגע די אין רוי װינםער־קליידער
 םעזאן דער זײן אמאל פלעגען װאס נאטען

 יאר. גאנצעז פון פארקויף גרעסםען פון
 אן געװען עס איז אינדוסטריע אונזער םאר

 עולם דער ווען צײט דעד אין וױיל אומגליק,
 אין שוין דינען קויםען אגגעהויבעז האם
 אײספארקוי־ די אנגעגאנגען קראםעז פילע
 געשניםעגע צו װינטער־מאנםלען פון פען

 װע־ געענדערם דעריבער דארף עס פרײזען.
 אזיי סעזאן פון דערעפעג־גגם־צײט די רען
 ריכםיג ױין װעם עם װען צײם די װי גום

אויםפארקויף. :אך־סעזאן דעם מאבען צי
 װאס ענדערונגען וױכטיגע די צװישען

 די װאם און פארגעקומען לעצםעגס זײנען
נים דערצו נאך זיך האם אינדוטםריע קייאיק

 גע־ װאקסענדער דער אױך איז צוגעפאםם
 װא־ די אין װאקאציעם וױנםער םון ברױך
 באדייםענדיג האם דאם געגענסעץ. רעפע

 קליי־ װינםער םח אײנקויף דעם געענדערם
דער•

 קליידער־פארקויף דעם םון װאוקס דער
 פאסי־ דעם בײ און דרום־מערב דרום, אין

 ארום אפ שוין נעםען וואס ים־ברע^ םישען
 אפזאץ. גאנצען דעם פח פראצענם דוײיםיג

 האם דאס סעזאנען. אתזעדע אײך באװירקם
 פץ געברויך דעם געפאכם מעגלעד אויך

 קליידער. אוץ מאנםלען פאר װארע דיגעדע
 און אויםשפרייסונג די מעגלעך מאכם דאס

 איז עס םעזאנען. די םון םארלענגערונג
 אויםברייםערען קענען זאל םען אז םעגלעך.

 זאלען וואס קליידער םאדםען פים םרייד דעם
 זומער צװישעז ױעםעד סארן צוגעפאסם זיץ
 םארקלענערען ארום אזוי אח וױגםער און
סעזאנען• די צװישעז פעריאדעז םלעק די

 כאפעלרןערונג דער סון װאו?ם דער
זריע6אי»יזם דער םאר װיכםױג

 אומפעג־ נאםירלעך איז ארםיקעל אן אין
 װיכטיג איז װאם אלץ איבערצוגעבעז לעך
 דער פת האנדלונגעז און באריכםעז די םון

 אנ־ בלויז דא װיל איך באארד. ריקאוועוײ
 שטודױם װיכםיגען זייער דעם אויף װייזען

 דעם פון דירעקםאר ריסוירםש דער װאס
 צד־ האם האםקןיל, הערי באארד. ריקאווערי
 איז דאס יאר. דאס םיםינג צום געשםעלם

 פון פארגרעםערונג דער םון שםודױם דער
 שמא־ םאראײניגטע די אין באפעלקערונג דער
 דערפון דארף םען װאס װירקונג די און טען

םרײד. םוט און קלאוק אויפן דערווארטען
 פאטענציעלער דער אז אגנעפענדיג.

 קליידער קינדער און פרייען פאר מארק
 לאנד, אין מײדלעך און פרױען צאל די איז
 און פח־יען צאל די אן שטודױם דער גיט
 עט־ קומענדיגע די אין זײ פון עלטער דער

 אזא דערווארטען. קען מצן װאם יאר לעכע
 מאנופעקשטו־ די נאטירלעך גיט שטודױם

 װאם אויסצורעכענען מעגלעכקײם א רערם
 די אין פארקויפען צו דערװארטען קענען זײ

 א פאר װאס אויף און יאר פאר נעקסםע
 פאר־ עס גרײטען. זיך דארםען זײ מארקעט

 און קאלירען די מאדעס, די אז זיך, שטײם
 הענגט םוטס און קלאוקם די פון גרוים די
 עלטער פארהעלטניםםעסיגען דעם פץ אפ
 װיםען טראגען. עס װעט װאם פרוי, דער פון

 די פון עלטער די און פראפארציע די אלזא
 פא־ דעם גיט פרויען־גרופעס פארשײדענע

 בא־ גוטען א דעזײגער דעם און בריקאנט
 קע־ זײ מאנטלען םארטען א פאר װאם גריף

פארקײפען. צו דערדוארטען נען
 געבויט איז װאס שטודױם דעם לױט

 װעגען אױספארשונג רעגירונגם דער אויף
 באפעלקערונג פרויען די האם ענין, דעם
 פארגרע־ זיך שםאםען פאראײניגםע די אין

 פיר י מיט יאר פינף לעצטע די אי־ן םערם
 צ' 1950 יאר אין מיליאן 76 פון מיליאן.

 שטײגען װעט זי איצמער. מיליאן אכציג
 א איז דאם i960 יאר אין מיליאן 89 צו

 17 אדער מיליאן. 13 מים פארגרעסערונג
 אנבאלאנגט װאס יאר. צעז אין פראצענט

 די אז שטודײם, דער אן גים עלםער זײער
 פינף אונםער פון עלמצר אין םיידלעך צאל
 װערען יאר פאר נעקםםע די אין וןעם יאר.

 זײן יארען די אין וועלען עס וױיל קלענער,
אי־ הייראם־עלמער. אין- פרױען וױינינער

נעדעבטערץיט <----------—
 אין געבורםען פון פארקלענערונג דער בער

 צאל די װעם אזוי פונקם יארען. קריזים די
 יאר ניץ ביז פינף פמ עלםער אין מיידלעך

 גע־ דער איבער םארגרעסערען שםארק זיך
 יא־ פלחםה די אין בייביס אויף רעטעניש

 פארגרע־ שםארק אויך זיך װעלען עס רעז.
 14 ביז 10 פון פיידלעך םץ צאל די סערען

יאר. 19 ביז 15 פון און יאר
 פרויעז דערװאקםענע אגבאלאגגם װאס

 44 ביז 20 פון עלםער אין גרופע די וועם
 צאל זעלביגער דער אין כםעט בלייבען יאר
 זיך דעםאלם וועם זי און ,i960 ביז איצמ װי

 ווע־ אבער דערםאר פארגרעסעו־ען. אנהײבעז
 פארגרע־ שםארק זיך פרויען עלסערע לען

 איבער אבטאלום און פראפארציאנעל כערען
 אין שםערבלעכקײם פון פארקלענערונג דער
באפעלקערומ. דער

 אין לאגע די קורצען אין איז דאס אם
 אױסזיכםען די און אינדוסםריע קלאוק דער

 זי װי צוקונפט נאענםער דער פאר אירע
 באריכםען די אין אפגעשפיגעלם זיך האם
 צוזאפענפאר דעם בײ דיסקוסיעס די אין און
 םום און קלאוק פון עקזעקוטיװע דער פת

 אז באוױזען׳ האם עס באארד. ריקאוועדי
 פאר אורזאך קיץ :יםא אבסאלוט איז עם

 די עלעמענםען. מאנכע פון פעםיםיזם דעם
 װיכםיגער גאנץ א איז אינדוסםריע קלאוק

 ליגט װאס לאנד אין איינם עקאגאםישער
 און אונטערנעמער קליינע פון הענט די אין

 רײכערע און גרעםערע פון געדריקט װערם
 םון קויפער און מאםעדיאלען פון צישםעלער

 הילפ־ ניט װײט אבער איז זי סוזורה. זײער
 איר פאר זיך פאדערט עם װאם אלץ לאז.
 און אנשםרענגונגען געמײנשאפטלעכע איז

 זײנען צוזאמען כוחות זײערע קאאפעראציע.
א?נטערעסען. זייערע פארטי־דיגען צו גענוג

פארשטײן, דארפען מיטגלידער אונזערע
 ליידען, זיי װעלכע פון שװעריגקייטען די אז

 אר־ אנדערע פון קאנקודענץ די ניט זײנען
 דאם נאר מארקעטם, אנדערע אין בעטער

 אינ־ דער פאר פראבלעמען אלגעמײנע זײנען
 יאוש דער און פעםימיזם דער דוסטריע.

 אינ־ די טאן. נים גוטעס קיין זײ קענעז
 שנע־ װאם און אנטװיקלען זיך מוז דוםטריע

 נייע די צו אדאפטירען זיך װעט זי לער
 וועלען לעבען בעסער א אלץ פאדינגינגען

ארבעםער. אונזערע מאכען דערבײ
 געזאגט האט דובינםקי פרעזידענט װי

 קלאוק דעם פון זיצונגען די שליסען פײם
 אין באדינגונגען שװערע ־ באארד ־יקאווערי

 קײן ניט זײנען אינדוסטריע קלאוק דער
 1אלעמא־ האט קלאוק־אינדוםטריע די ניי־עם.

 איג־ די פאלען. און שטײגען איר געהאט
 אין ענדערונגען די נאכפאלגען מ־ז דיםטריע

 אלע מיט פאר. קומעז װאס באדינגונגען די
 צו־טאג הײנט מיר זיינען שװערמקײטען

 פא^ געװען זײנען מיר װי אפ בעםעי־ פיל
 דורכפאלען קענען אײנצעלנע מלחמה. דער
 װעם אינדוםטריע קי־'אוק די ארױםפאלען. אץ

פארבלײבען״.

 דעם דורך ביבער אײערע קױפט
דעפ. ב־־לדונגס אינמעדנעשאנעל

לדונגס דער  א האם דעפארטמענט ןי
 פאר דינסם ביכער־אײנקויף ספעציעלען
 װעלכער ױניאן׳ דער פין מיטגלידער

 ביכער פאסענדעי די אויסקלײבען העלפט
 אויף מיטגלידער די פאר זײ קריגט און

פרײזען. -עדוצירםע

\
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ג י צ נ א װ ר צ א ו י צ
־ד־ —

צוױי־ דער פדן סוף אכן
 איז װעלט־מלחםה םער

פול־ געװארען דײטשלאנד
 די אגטװאפענם. שטענדיג

הא־ םלוכות זיגערישע
 באגנוגענט נים זיך בען
 פון פארניכםוגג דער מים

 דער פון אויפליתונג דער םיט װאפען, די
 דער פון צעשטערונג דער מיט און ארמײ.

 גע־ אויך האבעז זײ מלחמה־אינדיסטריע.
 פאלק דייטשען דעם פון ארויסטדײבען װאלם

 האם װעלכער גײםט, פיליטאריסםישען דעם
 געםאכט יארהונדערם א איבער פון משך אין

 גאגצער דער איבער חורבנות גרויסע אזעלכע
 װערען געדארפם האבען דייםשען די װעלם.

 גייםם. פאציפיםםישען א אין איבערדערצײגען
 געםוזט ױי כל קודם מען האט דערפאר און

דיג אויף אנטונאםענען שםענ
 געװארען איז פראגראם דאזיגע דאס

 יאד־ לעצטען פונם םשך אין פארוױרקלעכט
 דייםש־ האם יאר צען לעצטע די אין צענדליג.

 אלגע־ קײז ארמײ׳ קײן געהאט ניט לאנד
 מלחמה־ שים קימ מיליטער־דינסט, מײן

 האט יאר צען פון משך אין אינדוסטריע.
 די אין ױגענט דייםשער דער םאר מען

 װי מיליםאריזם דעם פארגעשטעלט שולען
 דעם װי פאציפיזם דעם און צרה ערגסטע די

 און מענשהײם. דער פון אידעאל העכםטען
 קאנ־ דעם א־כטער מען. ־אט צײט יאר צען

 געפרײ־ מלוס־ת. זיגערישע די פץ טראל
 פריד־ די בירגער דײטשען דעם פאי דיגט
 פון פעלקער א־ע מיט צוזאמענארבעט לעכע
ערז־. דער

איבערדערצי־ פאציפיםטישע דאזיגע די
 גו־ געבראכט האט פאלק דײטשען פונם אינג

 דור ױנגער דער איז הײנס רעזולטאטען. טע
 יונ־ די אנטי־מיליטאריםטיש. דייטשלאגד אין

 און צװאנציג צװישען יארען די אין געלײט
 אין װערען מושםירט גיט װילען דרײסיג

 רעליגיעזע, מחמת זײנען זײ קאזארמעס. די
 גע־ סיבות פאליטישע אדער הומאניסטישע

 אין מיליטער־דינסט. אלגעמײנעם דעם גען
 צו־ די זײ זעען װידער־באװאפענונג דער

 נײעם א פאר און מלחמה. א צו גרײטונגען
 אויגען זייערע פאר מורא. זײ האבען קריג

 פון חורבות מורא׳דיגע די אייץ נאך ליגען
 זייערע אין װעלט־מלחמה. צװײטער דער

 די חוץ א אז געלערענט. זי־ האבען שולען
 שלאכט־ אלע די אויף געפאלענע מיליאן פינף

 מיליאן אנדערטהאלבען נאד זיינען פעלדער.
 דער פון לאנדסלײט ארן קרובים זײערע פון

 די דורך אומגעקומען באפעלקערונג ציװילער
 אנ־ און באמבארדירונגען אין ליפט־אטאקעם

 דא־ די מחמת אקציעס. מיליטערישע דערע
 ארײנ־ װערען ניט זײ װילען סיבות אלע זיגע

 אין תירוצים, שום קײן אונטער געצויגען.
 מלחמה געגען שטימונג זײער קריג. נײעם א

 פאר־ דער אין אליםדרוק בולס׳ן א געפינט
 ווי־ װעלען אנדערע די ״אויר :אז נײלירינג

 װעלען ר^חמה, ױיער א צו דערפידען דער
אדורכפירען רלחמה דאזיגע די 1דאסמאי זײ
'־״נז״• 1;י

 אין פראפאגאנדע אונז״ ״אן דאזיגע די
גע־ צינוץ גוט זײער איז מערב־דײטשלאנד

 אין אנמי־מיליםאריזם דעם (װעגען
ד־ימשלאנד)

 מזרח־דײטש־ אין קאמ־ניפטען די קימען
 פאװעטען־פארבאנד. דעם אין און לאנד

 מעגלעכ־ א געזען דעם אין האט רוםלאנד
 מערב־איי־ מיליטעריש אפצושװאכען קײט

 מער נאך כסדר װעט גופא זי בעת ראפע
 אײגענעם איר פארשםארקען א״ן אײםבויען

 מערב־דײטשע די אפאראט. מיליטערישען
 אױף גצכאפם באלד זיך האבען פאציפיסטען

 דראט־צי־ קאמוניסםיש^ די אזוי װי ד<ם.
 «אן פון פראפאגאנדע די אײס גוצעז ערס

 האבען שלום פון פרײנט אפת׳ע די אונז־׳.
 פא־ פאלשען דעם פון אפגערוקט באלד זיך

 די נאכלױפער. מאסקװער די פון ציפיזם
 אח־יסגע־ זײנען פאציפיסטען אײפריכטיגע

 רעמילי־ דער געגען בלײז ניט םראטען
 אויך נאר פעדב־דיימשלאנד. פון טאריזאציע

 אין צוגרײםונגען מיליטערישע די געגען
 מזרח־דייטשלאנד. םאװעטיש־אקופירטען דעם
 װידער־בא־ דער געגען מיסינגען די אויף

 איבערגע׳חזר׳ם כסדר מען ־אט װאפענונג
 און ארמייער רויטער קײז ״ניט סלאגאן דעם
 מען !גװארדײער״ דײטשער בזגדעס קײז ניט

 אז געפאר, דער אײף אנגעװיזען אויך האם
 מערב און כזרח צװישען מי'חמה א אין

 געצװאונגען זײן רערב־דײטשען די װעלען
 אויך און רזרח־דײטשען די אייף שיפען צו

 פארזאמ־ עפענטלעכער אן אויף פארקערט•
 ברעמען אין װידער־באװאפענעג געגען לונג
 אײב געפרעגט ארבעטער ײנגער א האט

 אויף שיםען צו געצװאעגען זײן װעט ער
 אין װאוינט װעלכער ברודער. אײגענעם זײן

 ״דהי צייטונג ענגלישע די מזרח־דיימשלאנד.
 דעם פון באריכט א אין האט אבזערװער״

 זײער יאר. לעצטען פץ נאװעמבער טען24
 אנטי־מילי־ די כאראקטעריזירט טרעפלעך

 דײטשער דער פון איינשטעלוגג םאריסטישע
װערטער: פאלגענדע די מיט ױגענט

 זיכערער א געװארען איצט איז ״עס
 איבער־ אנטי־מיליטאריסטישע די אז פאקם,

 דור נאד־מלחמה׳דיגען דעפ פין דערציאינג
 דערפאלגרײך. געװען איז דײטשלאנד אין
 איבער־ דאזיגע די איצט באדויערען װאס די

 שטיקעל שװער א האבען װעלען דערציאונג,
װירקונג״. איר אפצושאפען ארבעט

 אויפ־ איז קריג נײעם א צ־ געגנערשאפט די
 יוגעגט. מערב־דײטשער דער בײ ריכטיג

 מאםקװע פין השפעית דעמאגאגישע די טראץ
 מערב־מלוכות, די פון דריק דעם טראץ און

 דור יונגען דעם פץ טייל גרויפעד א װיל
 קײן פון װיסען ניט מערב־דעטשלאנד אין

 פון מלחמה. גײער א פאר צוגרײטלנגען שלם
 דער כל קודם קימט ױגענט דאזיגער דער

 רעמיליטאריזא־ דער געגען װידערשטאנד
 ערש־ דער אין רערב־דײטשלאנד. פ־ן ציע
 פון ױגענט ארגאױזידטע די שטײט רײ טער

 םטו־ די קומען דערנאד ױניאנם. טרײד די
 גע• רעליגיעזע די און דענטען־פאראײנען

געגען אבסאלוט זײנען װעלכע מײנשאפטען׳

ם <(---------------------------------- י װ ד

שפעט
 אלגעםיי־ דעם פון װידער־איינפירונג דער
 םים שטעלען אלע זײ מיליםער־דינסט. געם
 שלום־פראנם• ערשםען דעם צדזאמען זיך
 סאציאל־דעמא־ די אױך קומען דערנאך א-ן

 גע־ דײםשער דער און פארטיי קראטישע
װערקשאפטען־בונד.

געװא־ אנגענוםען זײגען עס װי דעם נאך
 אפמאך פאריזער און לאנדאנער דער רען

 דורך רעםיליםאריזאציע דייםשער װעגען
 בונ־ דעם פון און רעגירוגג אדענאוער׳ם

 באװע־ די איז באן, אין דעס־פארלאמענם
 נײער א פון אויפשםעלונג דער געגען גונג

 םך א איז שםארקער. געװארעז ױערמאכט
 װי מערב־דייםשלאנד. פץ שםעט גרויסע
 ד״אם־ ברעםען, אוגסבורג׳ שםוםגארם. מיגכען,

 יוניא־ TnD די האבען אגדערע- און בורג
 צו־ ארגאניזירם ױגענם־פאראײנען ניסםישע

 מיליםןיר־דינסם פת געגנער די מים זאםען
 ארגאגיזאציעס, פאציפיסםישע אנדערע און

 דעד גצגען מאםעךפארזאמלוגגען גרויסע
 פאר־ דעם פץ ארגאן דער װידער־באװאפעננוג.

 ״ײעלט ױגיאנס טרייד דייםשע די פון באגד
 לאגגע כסדר פארעפענםלעכם ארבײט״, דער

 פראםעסט־פארזאפלונגען װעגען באריכטען
 נייעם א געגעז מאסען־דעמאנםםראציצס און

 דע* מין אזא אויף מיליטאריזם. דײטשען
 דע* די האבען מיגכען אין מאנסטראציע

 אױף פלאקאםען געטראגען םאנםטראנטען
 אזעלכע לייענען געקעגט האט מען װעלכע

 קיין מיליטער־דינםט, ״קיץ :װי לאזונגען
 מיליטערישע שום קײן קריגס־מעדאלען.

 פאך־ גוטע װערען װילען ״מיר פאראדען:״
 בשום אבער האנםװערקער און ארבצטער

 דעמאנ* די סאלדאטען:״ קײז ניט א־פן
 פאנאנדערגעטיילט אויך האבען םטראנטען

 װע־ עלםערען די װעלבע אין פלוג־בלעטלעך
 ױיערע געבען צו ניט אויפגעפאדערט רען

 אלס מלחמה־שפילצייג שום קײן קינדער
 טראנספארענט איין אױף קריסטניעם־מתנות.

 רעקרו־ ״מאכט :לײענען געקענט מעז האט
 שװיג* דער און שטרוים, און בלאנק פון טען
ארויס!״ קומט דעל

 פון נעמען די זײנען שטרויס און בלאנק
 מערב־דײטשער דער פון מיניסטארען צווײ

 די זיי זײנען אדענאוער׳ן נאך ;רעפובליק
 דייט־ דער פון פארטײדיגערם פארברענטםטע

 דער בלאנק, הער רעמיליטאריזאציע. שער
 װע־ אונטער קריגם־מיניסטער, צוקונפטיגער

 נייע די ארגאניזירט װערען עס רשות מענס
 דער פון פאליטיש שטאמט שטרײט־כוחות,

 ױניאן טרײד (קאטוילישעד) קריסטלעכער
 פון ער װערם טאקע דעי־יבער באװעגונג.

 באטראכם ױגענט ױניאניםטישער טרייד דער
 אוגס־ אין האם ער בעת פאררעםער. א װי

ט בורג ^ג םי ר א  עפענטלעכער אן אײף פ
 אל־ פון װיד־לר־איינפידונג די פארזאמלונג

 דער־ אים האבען מיליטער־דינסט, געמײנעם
 אין צע׳ממית׳ט. בלוטיג ױנגעלײם צארענטע

 פון פארזאמללנג א אויף האט שםוטגארט
 פון פארױצער דער ארבעטער־ױגענט דער
 םעעגעד׳ האינץ ױניאן. האלץ־ארבעטער דער

 דייםשער ױיעד א ״מיט אז דערקלערט,
 א פון קאמאנדירט װערען װעט װאס ארמײ׳
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 דא־ די אז געפאר די באשסיים אםיצירצז,
 ױנגע די צעשםערצז קעגעז זאל ארםיי זיגע

דעמאקראםיצי' דײםשע
 דער געגען ױגענם דער םון שםיםונג די

 &יליםער־ אלגצבדינצם דעם ®ץ אײגםירונג
 םאר דאגות גרויסע פאראורזאכם האם דיגםס

 םעלדונג דער לוים רעגירדגס באנער דער
 קוילען־גרעבערס די פיז ארנאן דעם פרן

 אנ־ בדעדי רעגירונג םערנ־דײםשע די האם
 פראפאגאנדע־קאטפאביצ גרדיםע א צוהײבעז

 װאקסענדיגע כסדר די באקעםפען צו כדי
אן r® שבזימונג  םים ליידצגשאסם די אונז׳׳. .
לכעד  דער געגןין זיך װערם ױגעגם די 'וז

 זייער ידערם סאלדאסשינצ. דײםשעד נײעד
ען ערצםם פ  פאר פארסײדיגעד זײ םמ מגו

ױדעד־ב*זז*מגונג. דעד ו
 איז דײסשלאגד ®ץ רעםיליםאריזאציע די

 פאר־ סך א אויף געזזארעז דעבאםירס פיל
מז םלונ א  דער אין און ײניאגם םרײד די ®ח ז

 פארבאנד דער פרעסע. ײניאניםסישער םרײד
ם געוחנרקשאסםעז דײםשע די פוץ  זײגע פי

אן זעקם  באדיי־ זײנע אוץ סיםגלידער פילי
מ די ענ  קולםו־ איז םןמיאלע עקאנאםישע, ם

 איגגארירעז נים קעז אינםםיםוציעם, רעלע
 װידער־באװא־ פח פראבלעם װיכםיגעז דעם

ז דעם אױף פעגוסג ד  אין קאנגרעס יוגיאן נ
 געװא־ אפגעהאלםען איז וואם שסוםגארם.

m איז יאר- לעצםען םון סעיסעםבער אין 
 געװארעז געמאכם יוידצד־באװאםצגונג זײ
 דייםש־ פון םאראײניגונג א פת תנאי א װז

ם לאנד.  ױ־ םרייד די :ידערםער אנדערע פי
 רצמיליםא־ א צו זײן םסכים ודעלען ניאנם

ג ריזאציע  צוערשם װעם דײםשלאנד אוי
 ױניא־ םרייד די אבער װערזמ. פארזיײניגם

 געגען פרינציפיצל איז ױגענם גיססישע
 וואס־ אונםער װידער־באוראפעגינג. יעדער

פארקופען. נים זאל זי אופשםענדען ערע
 דײםש־ פאכעז צו־ פארפירעריש איז עם
 םרן אפהצגגיג װידער־באוואםצנוגג לאנדס

 וױדער־פאר־ דייםשלאנדס פאראימינרנג. איר
מ מיגז  גע־ קען אופן פרידלעבען א אױף אי

 רום־ םת צושםימונג דער דורך נאר שען
 נוסח לוים׳ן םאראייגיגדנג די אבצר לאנד.

 אר־ דייםשע די איבערגעבען װעם םאםקװע
 מלוכה׳שער א פרן הענם די איז בעםערשאםם

 דייטשצ גאנצע דאס ױעם זי איז שקלאפערײ
 פריי־ פיז סיסן יעדעו פון בארײבען פאלק
 דייסשלאנד פאראייניגסען פין אזא אייז הײם•
 ארײנדרינ־ דיקםאםוד סאװעםישע די װעס
 אײראפע. פון הארץ םאםע איגם ביז םיף געז

 איבערגע־ װעם פארהאגג אײזערגער דער
 עלבע דער פמ פאראױם ווערעז םראגעז

 די וױל פרית דאזיגען דעם רהיץ. צום במ
 באצא־ נים פאלק דייםשעז פוגם םערהײם

־ די יוידער־פאסזײניגרגס דער פאר לעז  םערג׳
ע  ווען געװינען גארנים אויך װעס װעלם ײג

 קאפוניס־ א אין פאלדאםשינע ריסישע די
 פלאץ דעם פארנזיפעז װעם םמדיר םישעז

 םיליטאריזם. דײםשעז אםאליגעז דעם םרן
 בײ שםייען דױויזיעס ריפישע די זפז כל

 םארםיידי־ סערב׳דיגע די און עלבע דער
 פוגם ברזיגעס די אויף ארגאניזירם איז גונג

 נימ אוםםעגלעך דייטשלאנד םאר איז רהיץ. ,,
 אים־ קײן נים אויך אח באװאםענבע קיץ

נײםראליםעם. באװאסענםע
 פראגקפורםער דעם םון רעזאלוציע די
 דערי־. האם ?אנגרעס ױניאגיםטישעז םרייר

 דעבאםע די אפשםעלען געקענם נים בער
דייםשלאגדס װעגעז ייניאנס םרייד די אין

 טרייד גאנצער דער אין רעמיליםאריזאציע.
 דאזיגע דאס ווערם פרעסע ױגיאניסטישער

 ליידענ־ גרויסער מים דעבאםירם פראבלעם
 דיסקוםי־ פארעפענםלעכםע די אין שאפט.

 פעז קעז פראגע דאזיגער דער איבער עס
 די )1 :הנחות הויפם דריי אוגםערשיידען

 דער־ נים װיל וואס דיכםונג׳ עקסםךעמע
 אלע מים װידעד־באװאםענונג א צו לאזען

 איינ־ נים־פארלאםענפארישע, אםילו פיםלען.
 די )2 ;גענעראל־סםרייק דעים געשלאסען
 א צו םסכים איז װאס ריכםונג, םיםעלסםע

 דייט־ א פרן תנאי םיםז װידער־באװאסעגונג
 מעסיגע די )3 ׳ ; װידער־פאראייניגונג שער

 און תנאים אלע געגען איז וואס ריכסדנג
 באשלום דעס אן נעמס אח עקספערימענםעז

 דער בנוגע פארלאמענם באנער דעם פרן
רעמיליםאריזאציע. דייםשער
עי  םוער• יוניאניסםישעו־ םרייד אלםער ד
 דער אין פארםײדיגם ענדערלע. אויגוסם

 אח .דריק צייםשריפם יוניאניםםישער םרייד
 םעסי־ דער פון שםאנדפרנקם דעם פאפיר״

 םרייד די אז דערקלערם. ער ריכםוטג גער
ען ײניאנם  לא־ דער אין נים איפן כשים דינ

 און רעמיליםאריזאציע. די אפצוהאלסען גע
 וואלם פאל דעם אין גענעראל־םםרייק א אז

 פאר־ אויך װאלם ער און דורכםאל א גצײעז
םרײד די פאר פאלגען שװערע אורזאכם

 לי־ אידישע און א\דיש יאד 300
 פון אמעריקע, אין טעראםור
מינר,אוו ב. נ.

 אידיש יאר 300« םייערונגעז די לכבוד
ו דער אין װערם אמעריקע״ אין לעבען י נ . 
 ליםע־ אידישע די געלערענם איצם סקול״
 סעמעםםער. נייער דער אמעריקע. איז יאט־ר

 װידמען װעם אן, איצט זיד הייבם װאם
 ערשטע סאמע די לעקציעס ערשסע זיעע
 ליםע־ און שפראד אידישער דער פון טריט

 וױיטערדיגע די אין לאנד. אין דא ראםור
 יענע מים אפגעבען זיך מען וועם לעקציעם

 אונזער װעגען אונז דערצײלעז וואס װערק.
 און איבערוואנדער־נגען. םאסען־עמיגראציע,

 איינ־ ביסלעכוױת זיך האבען םיר אזוי וױ
היים. נייער אינזער אין געפלאנצם

 אמעריקע אין ליטעדאםוד אידישע די
פן אייגענארםיגען אן אויף האט  אפגע־ א'

 נייעם אונזער םון זײםען הך א שפיגעלם
 לאנד. פין סיילען סארשײדענע אין לעבען

 לײ־ די און פריידען די שוזעריגקייםעז. די
 די אין אויסגעשםאנען איז מען װאס דען.
 ארבעםער די אזוי װי און באדינגרנגעז נײע

 אייג־ זיך געהאלפעז סך א האם באוועגונג
אני אין פי^אגצצן  אונ־ פארבעסערען אמ ל

 עםי־ אן קריגם אלץ דאס — לעבען. זער
 אידי־ שעפערישער דער אין אויםזען שעז
ר ליםעראםור. שן

יו דער אין קודס דער נ  בא־ איז םקול״ .
 קא־ פץ םםוז־ענםען רעגילערע פאר שםימם
 פאר און גראדואיר־סטודענםען פאר לעדזש,
 מען קען קורם דעם פאר צודזערער. פרייע

 דער קאלעדזש־קרעדיםעז• רעגולערע קריגען
 אין ליםעראםיר אידישער םוז פראםעסאי־

 פאעט באוואוסםער דער איז םקול׳י ״גיו דער
 קאאידזש דער מינקאוו. ב. נ. קריםיקער, און

 גאם, טער12 װעסט 66 :אױף זיך געפינם
ױ אין  געגעבעז װערען קורםען די יארק. נ

.10 ביז 8:30 סון אװעגם. פיםוואך יעדעז

גערעבטיגקײט <י---------------
 דעריבער שלאגם ענדערלע ג־פא. ױניאנס

 זיין מםכים יא זאלען ארבעםער די אז פאר,
 דער צו אבער װידזנר־באוואפענוגג׳ דער צו

 פאר ארבעםען די זאלען צײם זעלביגער
 אן װערען ניט זאל ארםײ נ־ייע די אז דעם,

 רע־ דער פון הענט די אין אינסםרומענם
 דעמאקרא־ פרייהײםלעך די געגען אקציע
ארבעטער־מאסען. די פון אינטערעסען םישע
 אנדערע צוױי די פון פארטרעםער די

 װי הגחה דאזיגע די אפ װארםען ־יכםונגען
 קוילען־ די פון ױניאנם די איליזיע. אן

 מעםאל־ארבע־ האלץ־ארבעםער. גרעבערם,
 דרוקעריײ די פין לעדער־ארבעםער. םער.

 לחלוםין ווארפען י׳ערערס די פת איז פאכעז
 ױניאן די ודידער־באװאפענונג. יעדע אפ
 צו וױסענשאפםלערס, און דערציערס פון

 מיםגלי־ מויזעגט 74 געהערעז עם װעלכער
 פלוג־ ספעציעל א ארויםגעלאזם ר.אס דער,

 לייענען װידער־באװאפענונג. געגעז בלאס
 רעמיליםארי־ דער .דורך אז דארם, מיר

 װע־ גזישםעלם לערערשאפם די װעם זאציע
 װעלען ײאס אויפגאבען אזעלכע פאר רען
ם פאראייניגזמ לאזען נים זיך  פע־ אירע ^י

 שווער ספעציעל אויפפאסונגען. דאגאגישע
 נים װילען װאס לערערס די פאר זיץ װעם

 מילי־ א פון דינםם אין שולען די שםעלעז
 דעם פון םוף צום דערציאונג״. םערישער

 «די אז אויך, זיך זאגם פלוג־בלאס דאזיגעז
 פאדערוגגען זייערע שםעלען זאלען ייעדערס

 פארטיי־ איז עם וועלכער פון אומאפהענגיג
 שפע־ װעלעז זײ מחםת אידעאלאגיע, אישער

 פון גרופע׳ וואםערע אויב באדויערען םער
 דא־ די אױסניצען װעט מזרח. אדער ניערב

 צװעקען״• זדיגענע אירע פאר שטעלוגג זיגע
• • •

 בעת ספעציעל פארגאנגענהײט, דער אין
 שום קיק האט רייך. דריםען היםלער׳ס

 דער פון באװעגונג אנםי־מיליםאריסטישע
 הײנט, זי זעען מיר װי יוגענט, דייטשער

 אזעלכע װעלם דער געבען געקאנש ניט
 הײנט אבער האט מען האפענונגען. גרויסע

 פארשטענ־ שום קײן לענדער אנדערע אין
 פון אנםי־מיליםאריזם דעם פאר ניט דעניש

 מפלווז ביםערע פילע די מערב־דייםשלאנד.
 גורם האבען וועלם־מלחמות גרויםע צוױי פון

 פסיכא־ די פאלק דייםשען דעם אין געװען
טיג זײנען וואס ענדערונגען לאגישע  פאר נוי

 א און באוועגרנג אנטי־מיליםאריסםישער אן
אנםוױקלונס פאציפיםטישער

 גרונם א םאראן ליי^גר אבער איז עס
 שפאלםונג איצטיגע די אז האבען. צו מורא

 מערב און מזרדי צװישען וועלם דער פון
 פמ װעג אויפן מניעה גרויםע א זיץ װעט

־אנםװיקלונג. פאציפיסםישער ד־יםשלאנדס

 זאמ־ ארױט גיט ?ולםוד־האנגדעס
 אױ,ה פאעזיע אידישעד פון לונג

מאמױוען אטעריר,אנער
 ארוים־ איצם האם קולםור־קאנגרעס ד<ר

 פאעזיע אידישער פון זאמלונג א געגעבען
 זאמ־ דער אין מאםױוען. אמעריקאנער אויף
 אנ־ נעמען זײםען 80 ק.י־וב האלט װאס לינג,
 ריכטונ־ פארשײדצנ{ פון פאעםען 73 טײל
פאעזיע. אידישער דער אין גען

 לכבוד דערשינעז איז װאם זאמלונג. די
 אין לעבען אידיש יאר 300 פון ױבל דעם

 געװארע? איז שטאטען, .פאראײניגםע די
באסין. מ. דיכטער פץ צ״זאמענגעשםעלס

s.'D אין ns 3 פ. א. פח אפםאר א״דנק״ם
פעברו־ טען9 דעם יםװאך,

 קאמיטעט דער האט אר,
 דעד פון פארטרעטער פון

 פעדעריישאן אמעריקאן
קאנ־ דעם און לײבאר אװ

,אינדאסםריצ־ אװ גרעס
אונטער* ארגאניזיישאנס,

 ביידע פאראייניגען צו אפמאך דעם געשריבען
 צענ־ אײן אין ארגאניזאציעס ױניאן םרייד

 ענםהאלט אפמאך דער פעדעראציע. םראלע
 פאראײ־ דער פאר באדינגונגען אלע גענוי

 די און ארגאניזאציעם ביידע פון ניגונג
 פאראײניג־ דער פאר פריגציפען װיכטיגע

 צוערשט איז אפמאך דער פעדעראציע. םער
 םאב־ דער פון געװארען א'גטעדגעשריבען

 איז אדן צד יעדען פון דר־י פון קאמיםע
 געװארעז גום־געהייםען איינשטימיג נאכדעם

 פון און קאםיםע אײניגקײם גאנצזןר דער פון
 פעדעריישאן. דער פון קאונםיל עקזעקוםיװ

 הויפם־ די פון תמצית דעם דא גיבען מיר
 און פעדעראציע נייער דער פאר פרינציפען

 פאי• פלאן אדן באדינגונגען װיכםיגע די
פארװאלסונג. און געבוי איר

פען פט־פרינצי מ פון הרי ײ ק ג ײני אפכזאך א
 װאט ארגאניזאציע ױניאן ד—םו יעדע

 אן אנגעשלאסען איז און םשארסעד א האפ
 לײבאר אװ פעדעריישאן אםעריקאן דער

 םייל א אויטאמאטיש װערט א. אי. סי. אדער
 מיט פעדעראציע פאראײניגמער דער פון

 ױ־ איר פון אנערקענונג און רעכט גלײכע
עי אין איצט עם האט זי װי ריסדיקציע  ד
 אנגעשלאםען. איז זי װעלכער אן צענםראלע

 פאראײניגטער דער פון קאנםטיטוציע די
 אז פונקם. א ענמהאלםען װעט פעדעראציע

 גע־ע־ װי מיז ױניאן אגגעשלאםענע יעדע
 אנדערע די פון װערען רעספעקטירט ריג

 ווערען. דערלאזט נים טאר עס און ײניאנם
 אויף אנפאל אן מאכען זאל זיי פון אײנע אז

 אב־ מיטן צוױיטער א פון ױריםדיקציע דער
 קאנ־ אדער מיטגלידער פארבאפען צו זיכם

 פעדעראציע פאראײניגםער דעד אין טראל.
 קא:־ געהעריגער א װערען געשאפען דארף

פונקם. דעם אם דורכצופירען טראל־אפאראם
 אנער־ װעם פעדעראציע פאראײניגטע די
 אינדוסטריעלע די םיי און פאך די סײ קענעז

 כדי נ־יםיג. װי ארגאניזאציע פון פארעם
 דופלי־ און קאנפליקטען פארמײדען צו אבער

 פאראלעלע פאראן זײנען עס יואו קאציעם.
 אינדוםםריע, זעלביגער דער אין ױניאנס
 צ־ װערען דערמוטיגם ױניאנס די וועלען

 דער אינםער פריױױליג זיך פאראײניגען
 פעדערא־ פאראײניגטער דער פון אײפזיכט

ציע.
 אנער־ פעדעדאציע פאראישיגםצ די
 רעכט קאנסטיטוציאגעלע גלײכע די קענט

 ראסע. פון אונםערשייד אן ארבעטער אלע פון
 אפשטאמונג נאציאנאלער אדער הײט־קאליר.

 אין ױניאן־דערגרײכונגעו די פון געניסען צ־
 פע־ די קצי־פעי־שאםם. פאראײניגטער דער

 עטאבלירען צו זיך פארפליכטעט דעראציע
 דורכצופירען אײף אפאראט געהעריגען דעם
 װעלען עם פרינציפ. דאזיגען דעם גיכער װאם
קאגםטיסנציא־ װערען ארײנגעשריבען אויך

 טרײד־ די באשיצען צו באװארענישען נעלע
 איינ־ איז עס װעלכען פין באוועגונג ײניאן
 פון און עלעמעגטען קאר־פטירמע ןיפ פליס
 קאמו־ די פון ארבעם דעסטרוקטיװער דער

 פרינצי־ זײנען װאם אגענםורען. ניסםישע
 דעמאקראםיע אינזער פין געגנער פיעלע

 ױ־ טרײד דעמאקראטישען פרייען פון און
ניאניזם.

 דער פץ םארױאלטדנג אץ געכײ
סײד״יאציע סאראײכיכמער

 פעדעראציע פאראײניגםער דער אין א)
 אפ־ באזונדערע א װערען עםאבלירם װעמ

 אינ־ פון .קאונסיל גאמען אוגםערן טײלונג
 אין װעם וואפ ארגאגיזאציעס״. דאסםריצלע

 די האבעז קערפערשאפט פאראײניגםער דער
 אנדערע די וױ רעכם ױרידישע זעלביגע

 עקזיס־ װאם (דעפארטמענטם) אפםיילונגען
 די ל. אוו פ. א. דער אין איצם טירען

 אייע פאר אפען זײן װעם אפםיילוגג נײע
 דער אינערהאלב ױניאנס איגדוםמריעלע
:פעדעראציע פאראײניגםער

 פאדאײ־ דער פ־ן הײפט־באא&טע די מ
 פרעזי־ דער זײן װעלען פעדעראציע ניגםער

 װעלכע סעשי־עםאר־םרעזשורער. אלז דענט
 קאנװענשאנס בײ װערען דערוױילם װעלען

 בײ קערפערשאפט. פאראייניגטער דער פון
 ביידע וועלען קאנווענשאן ערשםער דער

 די פון ורעדען דערוױילט הױפם־באאמםע
:ױניאנס ל. אװ פ. א.

 דער פון ארגאניזיר־אפמיילוגג די ג>
 אנגעפירט זאל פעדעראציע פאראײניגםער

 בא־ װעם װעלכער דירעקטאר א פון װערען
 הסכם אין פרעזידענם■ דורכן װערען שטימט

 עקזעקוטיװ־ און עקזעקוםיװ־באארד םיטן
 פון דירעקםאר דער װעט דערוױיל קאונםיל.

 װערען באשטימט ארגאניזיר־אפטיילונג דער
 די יוניאנם. א. אי. סי. פון רייעז די פון

 גע־ ד<ם קריגען װעם ארגאניזיר־אפםיילונג
 איר פירעז צו פינאנםען און סםעף העי־יגעו

 קאאפערא־ דער מיט ארגאניזיר־טעםיגקײט.
 צ* אײף ױניאנס׳ אנגעשלאסענע די פון ציע

 ארבעםער אומארגאניזירםע די ארגאניזירען
 זאלען װאס ^ערפערשאפםען. געהעריגע אין

 אינםע־ עקאנאמישע זייערע אנםשפלעכען
:רעסעז
n פאראײניג־ דער פון קאנװענשאן די 

 װע־ גערופען וועט װעלכע פעדעדאציע. טער
 הויפט־ די זיין װעט יאר. צוױי יעדע רען

 ארגא־ דער פרן קערפערשאפם פארוואלטינג
 קאנװענ־ דער בײ דעלעגאטען די ניזאציע.

 לױט שטים־רעכט זײער ראבען דועלעז שאן
 פארטרעםען. זײ װאס מיםגלידע•־ 1צאי די

 לערפערשאפ־ צענטראלע שטאם און שםאס
 קאנ־ דער בײ פארטראםען זײן װעלעז טעז

:יעדער שטימע אימ מים װענשאן
 װעט הויפט־באאמטע צוױי די חוץ א ה)

 פארוואלטעט פעדעראציע פאראייניגםע די
 27 פון קא־נםיל עקזעקוטיװ אן פון װערען

 דער־ װערען װעלכע וױצע־פרעזידענטע(.
 ערשטען דעם בײ קאנװענשאנס. בײ וױילט

 פעדע־ פאראײניגטער דער פון צוזאמענפאר
דןיר־ וױצע־פרעזידענטען 17 װןלען ראציע

13 זײט <

 און ל. אװ פ. א. דער פון װערען וױילט
ױניאנם? סי־אי־א די פרן 10

 עקזע־ אן װערען געשאפען ױעם עס ו)
 הליפט־ די פין באשמיין וועם װאס קוטױוע,
 װיצע־פרעזידענטען׳ זעקס פון און באאמטע

 פר:ם אײסגעװיילם דוערעז װעלען װעלכע
 װעט עקזעקוםױוע די קאונסיל. עקזעקוטיװ

 אויף חדשים ציױי יעדע צוזאמענקומען זיך
 אלן ארגאניזאציע װיכטיגע באהאגדלען צ'

 פיט־ עקזעקיסיװ זעקס די ענינים. פאליםי
 אװ פ. א. דער פון דרײ זיץ װעלען גלידער

אנם; סי־אי־א די פון דרײ איון ל. יוני
r א ז) n א־ן קאינסיל עקזעקוםיװ דעם 

 ווע־ געשאפען וועם עקזעקוםיװע. קליינע די
 וואט באארד״■ ״גענעראל אלגעמײנער אן רען

 דעם פדן מיםגלידער די פון באשטימ װעט
 פרעזידענ־ די פון את קאונםיל עקזעקוםיװ

 אנ־ יעדע פת הײפם־באאמםע אדער םען
 אינםערנעשא־ אדער נעשאנאל געשלאםענע

 וועם באארד״ -גענעראל דער ױניאן. נעל
 מאל איץ אמוױיכיגסטענם צוזאמענקומען זיר

 וועלען וועלכע ענינים, באשליסען צו יאר א
 עקזעקוםױו פ״נם ױערעז איבערגעגעבען אים

:קאונםיל

 סאדאייניגטער דער פץ פ״נאנסען
פעדעראציע

- זאל פעדעראציע פאדאייניגםע די א)  א
 די און חובות פארמעגען, דעם בערנעמען

 פ א. דער פון פארפליכטונגען קאנטראקם
 זאל קערפערשאפט פאראייניגםע די ל. אװ

 פער די באםרעפם עס װאם סומע די קריגען
 .1954 יאר אין סי־אי־א פונם הכנםה קאפיטא

 ארגאני־ אינדוםטדיעלע פ*ן ״קאונםיל דער
 פארבליבע־ דעם איבערנעמען זאל זאציעס״

 ודי נאכדעם סי־אי־א פונם פארמעגען נעם
 זײנע אלע אויטגעצאלט האבען װעט ער

 פאר־ און חובלח פאטענציעלע און איצטיגע
:פליכםונגען

 אפצאל שטייער חידש׳לעכער דער ב)
 פע־ פאראײניגםער דער צו קאפיטא) (פער

 נעשאנעל אנגעשלאסצגצ די ניצד דצראציצ
 פיר זית זאל ידניאנם אינטצרנצשאנצל אדן

 ױניאנס פצדעראלצ מיטגליד. פצי־ סענם
 צאילעז זאלצן לאקאלצז אינדוםטריעלצ א־ז
טגלי־ פצר םצנם 80 װי וױיניגצר ניט  מי

 ארגאנ־- אינדדסטי־יעלע פץ ״קאונסיל דער
 דצר פון אפטיילונג אן אלם זאל■ זאציצם״

 איד באשםימען פצדצראציע, פאראייניגםעד
 מיםגלי• איר םון שטייצר־אפצאל אײגענצם

 די טאן צם זאלעז אזוי פונקם דצרשאפט.
פצדעראציצ• דצר ןיפ אפםײלינגען אניצרצ

אפכלאכען עקײסטידענדע בנוגע
 ניט־ םי־אי־א אץ ל. אװ פ. א• דער
 בהסכם זאל- אפמאך (נא־יעידינג) אנגריף

 פאר־ ײניאנם• אונטצרגעשריבענצ די פץ
 דער פון יאר צדױי זדיף װעדען לצנגערם

 זיך װעט אפכיאך איצםיגער דער ײצן ציים
 אזו־■ װערען אמענדירט זאל און ענדיגצן

 וואס ױניאנס. אלע אײף חל זיץ זאל ער אז
 פץ א־נטצרשײד אן אונטער׳ אים שרײבען

אנגצהעריגקײט. פריערדיגצד זייער
ױ־ סי־אי־א די צװישער אפמאך דער



-----------------------u 4 זײמ
 סכםוכים אינערלעכע אױסצוגלייכען ניאנם

 אפמאך גלײך־באדײטענדער דער אױך װי
 זאל ױניאנם ל. אוו ם. א. די צװישען
 חל זיין איז םריער װי עקזיסםירען בלײבען

 אונ־ אפמאכען די האבען וואם ױניאנס׳ אױף
 א װערען געשאסען װעם עם סערגעשריבען.

 פאר־ זאל װאס קאמיםעט, בשותםות׳דיגער
 דרײ אלע װעלכען לױט פלאן א מולירעז

 אײנהײםלעכען אן בילדען זאלען אפםאכעז
 אינערלעכע אױםצוגלייכען אויף אגרימענם

 צװי־ ױריסדיקציע־קאנפליקםען און םכסוכים
 אין ױניאנם אונםערגעשריבענע אלע שען
פעדעראציע. םאראײניגםער דער

 די דודכצוםירען אױף מזןםאיעז
שמראײניגונג

װע־ דורכגעפירט דארף םאראײניגונג די
:אופן פאלגענדען אױםן רען

 פריער דארף אײגיגקײם־אפמאך דער א)
 עק־ ל. אװ פ. א. פונם װעדען באשטעםיגט

 עק־ םי־אי־א דעם פון און זעקוםױױקאונסיל
באארד! זעקוםױו

 אײ־ געמײנזאטער דער װעט שפעםער ב)
 פעדעראציעם בײדע פון קאמיטעם גיגקײם

 םאר־ א םאר קאנםםיםוציע א פארםולירען
 אנט־ זאל װאם קערעפרשאםם, אייניגםער

 איצ־ דעם פון הויפם־פרינציפען די האלםעז
 הויפם־פרינציפען די אױך װי אפמאן־ םיגעז

 םעדערא־ בײדע פון קאגםםיטוציעס די פון
;ציעס
 װעט קאנםטיםוציע פארמולירםע די ג)

 זיצונגען די בײ ווערעז םאו־געבראכם דאז
 ביידע פון קערפערשאםםעז צענםראלע די פון

;באשםעםיגען צו אויף פעדעראציעס
 די איז קאנסםיםוציע די וױ גאכדעם ד)

םיג זיינען וואם אפםאכעז׳ אגדעדע אלע  נוי
 װעלען פאראייניגונג, די דורכצוםירען אויף

 דאק,־־ די אם װעלען װערען, באשםעםיגם
 באזונדערע פח ווערען אויםגענוםעז מענםעז

פעדעראציעט; ביידע םיז קאנוועגשאנס
הא־ וועלען צתאמענםארען ביידע ווען די)

 קאנםםי־ םארמולירםע די ראםיפיצירם בען
 ווערעז גערופעז װעם אפמאכעז׳ איז םיציע

 פע־ ביידע פון צתאםענםאר געםיינזאםעד א
 ערשםער דער זייז װעם װאם דעראציעס,

 פאר־ דער םץ צוזאמענפאר צװײ־יערלעכער
;קערפערשאפם אײניגםער

 בױרא־אנ־ די און העדקרואםערם די ו)
 וועלען פעדעראציעם ביידע םון געשםעלםע

 דער פון װזירען איבןירגענוםצז דערװייל
 ווע־ געשאפען װעם עם ױניאן. פאראײניגםזיד

 פרן באשםייענד קאםיםע. םפעציעלע א רעז
 א. דער פון הויפם־באאמםע איצםיגע די
 װעם, וואס םי־אי־א- דער פון און ל• אײ ם•

 פאר־ דער פון באאםםע די םים הסכם אין
 אז געבען, אכםונג םעדעראציע. אייגיגםער

 ארגאגיזאציעט ביידע ם.ץ אנגעשםעלםע די
שר׳דיגעז א אויף זאלען  אינםעגרירם אופן יו

;יוניאן״קערפערשאפם נייער דער אין ױערען
 עקזיםסירענ־ די פון פאראי־ניגוגג די ז)
 שםעט אין קערפעדשאםםעז צענםראלע דיגע

 אינער־ פארקוםעז דארף שםאסען אין איז
 םוץ פאראייניגונג דער נאך יאר צװיי דיאלב

 פארשםענ־ דורך הױפם־ארגאניזאציעס. די
 דער אונטער פארהאנדלינגען. און דיגונג

 דער םרן הײפם־אנפירוגג דער פיז אויפזיכם
פעדעראציע. פאראייניגםער

גערעכטעקײט -<

 װעבען רוםער און םיני פון דערסלערונג
אײנינהייט־אפמאו

אײ־ דערגרײכטער ער
 פון אפטאך ־ גיגקײט

 און ל. אװ פ. «. דער
אײניגקײט־ א. אי. םי.

 געש»- האט קאםיטע
 קאנקרעטע די פ;ץ

 די אז מעגלעכקײט
 און לײבאר אװ פעדערײשאן אטעריקען

 ארגא־ אינדוסטריעלע פון קאנגרעם דער
 אין פאראײניגען זיך זאדען :יזאציעם

פעדערא־ ױניאן טרײד _געטײנז»טער א

 ער װען — ו8»פ= דאזיגער /,ז־ער
 עקזע־ די פון װערען אנגענוםען װעט

 פעדערא־ בײדע אונזערע פון קוטױועם
 דערװארטען און האפען טיר װי ציעם״

 צעטײלונג דער צו םוף א מאכען װעט —
 אין באװעגונג ױניאן טרײד דער אץ

 נא־ עקזיםטירט ה$ם װאש לאנד, אונזער
יאר. 20 צו ^נט

 פארא״יניגטע א אז גלזיבען, ״טיר
 ם-יא זײן װעט באװעגונג ױניאן טרײד

 און קענטעניש די װידםען צו שטאגד
 ו־־8 ױניאן מרײד אוגןערע פון כוחות די

 די דינען צו בעםער אױף גאניזאציעם
 פאראײניגטע די אין פאלקם־מאםען

שטאטען.
 פון מאםענט איצטיגען דעש ״אין ־

 אךן לאנד אונזער װען געשיכטע, אונזער
 פניט אל פניט שטײט װעלם פרײע די

 םאװעט־קאטױ פונם ארויםרוף אן טיט
 פאר־ א װעט ריזש,8ליט8ט8ט נישםישען
 זײן װעגונג8ב ן8ױני טרײד אײניגטע

ח מער  ארבעט־ די ביליזירען8ם צו כנו
 אונזער אין פרויען און כענער ענדיגע
 פרײע אונזערע שיצען8ב צו אויןז כדינה

 פולע םען8ש צו אויף און אינשטיםוציעש
 םי-8נ8עק גרעשערע און באשעפטיגונג

בירגער. לע8 ר8פ זיכערקײם ש;י
 דער בעת זיך, רפליכטען8פ ״טיר

 אײניג־ פון ענטוױקלונג שטופענװײזער
 װעם באװעגוג רבעטער8 די ז8 קײם,

 טע-8 די פון דינםט אין שםעלען זיך
 דורך װעט און ם;ין8לקש־ם8פ ריקאנער

 צו איבערגעבענהײט און אהרױת איר
 אידעאלען קראטישע8דעט אונזערע
 און אםעריקע בעשערע 8 בויעז העלפען

װעלט. פרייע שטארקערע 8
 -E8 װעט ך8פט8אײניגקײט־ .דער

 השיבות און אידענםיטעט די היטען
 ני-8ו־ג8 ײניאן םרייד 140 װי טער פון

 פארבונדען איצט זײנען ש8וי זאציעש,
 זײ ל. *ד8 פ. .8 דער ארן 8 *.8 שי. טיטן

 וױי• ן,8פל איצםיגען דעש לדיט ודעלען
 ױיערע פארהאנדלען צו פארזעצעז טער

 די כױט אגריכענטש לעקטידוע8ק אײגענע
 עש האבען זײ װי פונקם אונםערנעטער,

אי״ניגקײם־אפ־ דער איצט. ביז געטאן

איצט װעלען װאם , ארגאנען, די דורך
באדײטענ־ רער ז װעט ־וערעז׳ געשאפען

געםאכט איז V- ׳ ׳/ײלנ״ר II ,Uy ־1̂ פרא דער
אפ־ יאר צװײ "V ״< 'ייי ל די אץ . V*- ךײי v ■,דיי
ױריםדיק־ און פארכאפוונגען צו־שאפען

פארנעזעצט ר וױיטע ׳ 1✓ ׳■ו־־יזײ• ציע־קאנפ
•1 y~j> וי

 ר-8פ װעט ך8פט8ני:קײט־־,אי ״דער
 פון זיצונגען די בײ װערען געבראכט

 דעם קאונשיל, עקזעקוטיװ ל. װ8 פ. .8
 און ביטש, טיאטי אין פעברואר, טען10
 ־־.8 סי. פונט טיטינג ענטשטען8נ דעש בײ

 טיפיצירם8ר אוי,? ארד8ב עקזעקוטידו 8
װערע;< צו

 קער־ לע8צענטר ביידע די ט8 ״װעז
 טיפיצירט8ר בען8ה װעלען פערשאפםעז

 טי■8ק װעלען ך,8פם8אי'יניגקייט־ דעש
 .8 א'. םי• און ל. װ8 פ. א. פון טעטען

 נ-8ק 8 רטולירען8פ צו ן8ט נעש 8 זיך
 פע־ פאראײניגטער דער פאר סטיטױציע

 אי־ ן8ד װעט קוםענט8י דער ציע.8דער
 עקזעקוטױו צוש ױערען בערגעגעבען

 דעש און ל. װ8 פ• .8 דער פון ונםיל8ק
 אזיף .8 י•8 םי• פ.ץ ארד8ב עקזעקוטױו

 װי נאבדעש װערען. צו ראטיפיצירם
 קערפערשאפטען צענטראלע בײדע די

 קאנשטיטוציע, די ראםיפיצירען װעלען
 די כײ װערען פארגעכראשט עש װעט

 פעדעראציעש בײדע פון קאנװענשאנש
 נערו־ װעט דאן באשטעטיגען. צו או;ל
 צהאטענפאר געטײנזאמער 8 װערען פען
פעדעראציײ נײער דער פון

 צ־־יט די גענוי ניט באשטיטען ״טיר
 פון פראצעש דעם אט דורבצופירען אײ־

 דער אויב אז האפען, טיר פאראײניגונג.
 קאנםטיטוציע די און אײגיגקײט־אפטאך

 פאר־ א װעם װערען, ראטיפיצירם װעלען
 נעשאפען קענען פעדעראציע אײניגטע

 יאר הײנטיגער דער אײדער נאך װערען
זיך. ענדיגט
געטײנזא־ דעם פון פיטגלידער ״די

 אײניג־ א• א'. שי. און ל. אװ פ. .8 טען
 צו־ זײער אױש דריקען קײט־־אטיטעט

 קורצער אזא אין איז, עש װאש פרידענקײט
 ױשר׳די־ א געװארעז פארטולירט צײט,

 און קאטפליצירמען אז^ א־ן אפטאך גער
 פארפליכ־ טיר געביט. פארפלאנםערטען

 זאל אפטאך דער אז װירקען, צו זיך טען
 באטרעפענדע די פון װערען ראםיפיצירט

פעדעראציעש. ידניאן טרײד
 אז צוםרױ, פולען דעש האבען ״טיר

 ױניאן־פע־ בײדע די פון פאראיינ״גונג א
 װעט פארטרעםען, ט*ר װע־כע דעראציעש,

 אונזער פאר דערגרײכוננ גרױשע א זיץ
 דער אין פאלק אדנזער פאר און לאנד

כיר צ״ם. געשפאנטער איצם״נער C־..... e ' ־

אר־ אטעריקאנער ;*ר די ײז > טי:קי אי די דער פאר אפאראט רעש שאפט
די װען צ"ט 8 אין * י .1 nXj;\ בעםיירר — :עצ־ואונגעגער ים J -- ־ויליגער

ל:י8 איז פאלק נצע; גא ש פ־נ יט 1*•־׳ ‘א״־נ טרײד אינדױױדועלע י״ז2 ^ײניגוננ
אנטקעגענצרשטע־ ־ אײ נױםיג שטארק זעלביגער דער אין ;*ש יז^צי ארגאנ ון

קאטונישטי־ ;נדיגער דרא' דער זיר לעז אל;י פון היטנלידער ךי דשםריע.
צי־ און װעלט־שלוט P8 פ פאר נע שער דער א,ץ ױניאנש ־ד םרײ

• if אצ זיליװ אז ז*ין, זיכער קענען ע־לש

ו5 זײמ &'1ו״*t1955 י׳♦%מעו

היסטאױשע
 א־־ז ױאפ אפמאך, ער

 געװארען דערגרייכט
אייני;־ ד* צױישען

 i ׳-׳ v* c ק
פעדע־ אמעריקען דעד

 אץ לייכאד א*ו רײעאן
אינ־ אוו קאכגרעם דעפ

 צוזאמענצו• ארגאניזײשאנם דאסטריעל
 שא־ אץ פעדעראציעס צױײידי שטעלצען

 כא• ײניאן טרײד פאראײניגטע אײן פען
 געשעעניש היםטאדישע א אי: ײעגונג,

 פאר־ א ױיכטיגלײט. גרעסםער דער פון
 מי־ פופצען טייט פעדעראציע א״־גיגטע

 .ריזיגע א זײן דועט מיטגדידער ריאן
 מײ זיך װעלעז אדע ורעלכער םיט טאכט

 אריך װעט פאראײניגונג די רעכענען. זען
 לאנםטררקטיױע א״לע פארשמארקען

 ױניאן טרײד דער אינערדאדכ כרחות
כאדועגונג.

 ױ־ די פרן פאראײניגיננ דער פאד
 משך א פאד זײנען זײ װי נאכדעפ כיאנם

 דער דאריז צעטײרט געױען יאר 19 פץ
 צױײ צד ױע־ען געכעכען הײפט־קרעדיט

 פרעזידזןנמ מיני, דזשארדזש — מענשען
 רײ■ אױ םעדערײשאן אמעריקען דער פון

 פרעײדענט רוטער, ױאלטער אץ כאר,
 כאיאקטער־םעפט■ זײעד א. אי. פי. םון

 דער צו איבערגעבענעהײט זײער קײם,
 ױאם פאזיציע, די כאװעגונג, ארכעטער

 אײגענעד זײן אץ סארנעמט זײ םץ יןןדער
 האט זײ צו צוטרוי דער און ארגאניזאציע

 איי• די דערגרײכען צו מעגלע־ געמאכט
 ■ :יט איצט כיז איז עם ױאפ :יגקײט,
 כאמי־ אלע טראץ שאפןן צד געלונגען

.1936 זינט אונגען
רײ־ 1936 אין פאדזוך ערשטעד דער

 צע־ אײ י־ניאנפ די פאראײניגען צו דער
 פידיפ זוי נאכדעס ױײל געװארען שטערט
 דײפ פארטראטןןן דאט ױערפע־ טארעי,

 אײנגעשטימט געהאט האט ׳.א. אי ם<
 לואים, ל. דזשאן האט פא־אײני;־::, אויר
 םי. פץ פרעײדענט דעמאלםדיגער דער
 ניט איז לדאים װעטאאירט. עם א., אי.

 :ים האם אץ פאראינםערעסירט כעױען
 דער מיט פא-א'י:י:ר:ג קײן געװאלם

 ער לײכאר. אױ פקדערײשאן אמעריקען
 אנעדלענםעד אלגעמײן דער געױען אײ

 זיכעד און פעפט א^ אי. פי. פון פידער
 אײ ארגאניזאציע די םאזיציײ. זיין אײ

 פידער די אץ ײ:ג ארן נײ כעױען :אך
 אדיכעד־ ױעלען זײ אז געגלײכט היאכען
 מיט־ צאל דער אץ פעדערײשאן די יאגען

 גע־ יעד אץ איינפלרם אץ איז גלי־דעי
יײרשאםם.

 ײ פא־אײכיכען צ• פאדזיכען דיי אײך
 ױי :אכדעם באױעגונג ימיאן םרײד
פי־ אץ רעזיגנירם דאט רראיס ל. דזשאן

S‘ •י י ״ געױארען אײ מאריןי ליפ
אײ מארןןי ײײל דודככעפאלען, ײינען

כאנײםטערמ - ״ן  J ijr« | '»
םעדע• דער מים פאראײניגלכג פאר

 געהאט האט “י• אריך ריישאן.
 וריכ־ אלין פרן שםיצע איינשטימיגע די

 װןןלכער אן א., אי. םי. פץ םירער טיגע
אר־ זײן כאטש אץ אפאיאציע. איז עפ

VLjy.U י**  L. w |־,פארא* צר אפטאך 
.)8 י.8 א־ז ׳.
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דאט גע דעמאלט שוין דאט ;א::יזאציײ
m'* היכטער ־פע־יאלע • - ¥ דזעכפט אי־
ויכם געגלו אלץ נאך ־ ¥' י ~ ייײ♦* \0~ ̂ *■ י•♦*• דא

םארגדעסערט אץ לפען מ ו -מ, י *%•י «י» ̂ % »•»»• •% אל
¥ * פירעד די האכען יציעל ״״ ¥\• 1 *יי »1■» MM־י ¥
¥* ~‘¥* ' \¥ *¥ ***? אלץ נאך לט טא

םי. י פין ירניאנפ די אין : ־דער צא
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ױײניגער ־פעדשאפט v r«•**׳ צעוגטראלעי
אגגעשלאםזןנןן די אויז l*״l" 1 דא

גע• ;יט האט ױניאנם אי:.טערנעשיא:על
 פירער די בײ צוטרוי פולען שאפיןן

 װעט זי אז א. אי. -י. דער פץ
 אירע דורבצרפירען אידשטאנד זיין

 אנגעשלאסע■ די אין פאדשפרעבעגס
 כײגעטראגעז אײך דאט ײכיאנפ, :ע

 דערי■ האט מארעי "פיעזידענט דעױצו.
 ׳אץ פאראי״ניגונג קײן כעױא־ט :יט כי%
 עם אז געםילמ 1950 אין דאט עד ױען

 ער האט פאראייכיגוננ, פיז ;אע:ט ־א־ט
פארדאנדלונגען. ױ אפכעשטערט

ט לאגע די א  ױען כעכיםען זיך י
 פרעזידענט געװארען אײ םי־ני דלשא״דזש

 רױ ױאלטער אץ פעדעדי״שאן דער פץ
 הײפט אלס כעױא־ען דעררױילט איז טער

 ענער־ מיני׳ם פרעזידענט א. אי. פי. פץ
 כאראקטער פעםטער דײן שטעלדנג, כישע

 אנער־ ױערט אנטשלאםענקײם זיץ אץ
 שאפם אץ פעדעדײשאן דעד אין לענט
 קרײ־ די אץ איפ צד צוטדױ פולען אױך

 אײ,ר אז ױײסען ז*י א. אי. םי. פץ זען
 זיד מען ל;ץ ױארט מיכי׳פ פרעזידענט
פארלאזען.

 עאנגרעם אץ לאגע אינעדלעכע דיי
 האט אר״גאניזײשאנס אינדאםטריעל אױ
 אדן געביטען צײט דער אײךידדרך זיך

 זיך אײניגען שכעלען צ*פ בײגעםראגען
 דאט רוטער פרעזידענט אפמאך. אױפן

 נאכםאלגערשאםם אײנשטימיגע ־י׳ כיט
 אץ לואים וױ פירער,' אנדערע די פץ

 שײן אײ עפ געדאט. עפ דאכײן מאדעיי
 אר■ זײעד אז ניט ם*ד לײז א*יך איצט

 ש:על אזײ מער :יט ױאקםט גאנ־ילאצי;*
 צײלט ל. אױ פ. א. ךי מיטגלידער. אץ

 מעמכערם אלריפיל טאל צױיי איצט שײן
 א. אי. פי. דעד ױי מיליאן) צען בערי(א

א.־ אי. פי. די אל :עױירלט דאט דאם
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 געװא־ אײסגעארכעט איל פאראײכיגונג
 אנגענעם ראט דעטאלען, אלע מיט רען

 ״,^אט״טעי־מיטגל די אפילר איבערראשט
פרעזי״ דא:ר, א גע**ען איל דאם דע-.

 צו ניט אנטשלאסי״לנלײט מיני׳ם דעכט
 ענט־ נאר פארהאנדלונגען, דל פארציען

 מעג־ אויכ אײניגקײט, כרענגען ױעדער
 פאר• די אױסגעגען אפ;לן אדער לעד,

 אײ־ :יט ײד קען מען אײכ האנדלונגען,
 זיד האט ױערכער אײנער אלפ ניגען.

 ױי׳ל םארהאנדלונגען די אץ כאטײייגט
 האט םיד זײעד אל םעפטשטעלען, דא איך

 פאר• שנעלער דער צל כײגעטדאגען אײד
 אײפריכ־ און ערנםטרץיט די אײניגדנג
 פארמרעמער אנדערע אלע פץ טיגלײט

 םעדערײשאן, דער אץ א. אי. םי. דעפ פץ
 פאר• די אץ כאטײליגט ליד האכען ױאפ

כאשלוםען. די אין און האנדלוגגען
 װעט פעבדראר גײנטער דער ;יא

 היםטארישער א װי װערען פאדצײכענט
 טרײד דער פרן געשיכטע דער אין טאנ

 םױ זײן אמעריקע. אץ כאדעגדנג ױניאן
 ל,ענען עדשט מען װעמ כאדײטוננ לע

 דער־ די שפעטער. יארען מיט אפשאצען
 שטעמפעל איר דאזען װעם גדײכונג

 פאליטישען אץ עקאנאמישען דעפ אױף
 אמערי־ דקר אױן! אץ לאנד פץ לעכןןץ
 ארכע־ אינטערנאציאנאלער אץ יאנעד

 פאר• דער פץ ־טאג דער כאװעגדכג. טעד
 טאג שױארצער א זײן װעט אײנינלנג

 םאר עלעטענטע^ אומערלעכע אלע פאר
 ארײג־ ײד האכען װעלכע רעקעםירם, די

 אנגןך אירע םון כלאנכע אין געשמוגעלט
 די םאר אדן אדכאנילאציעם שלאםענע

 שונאים אכלערע אלע ־אץ רעאקציאנערען
 כאדעגונג. יעיאן םרײד ׳םרי״עד דןזר פץ

 כײ איז אינטןןרנעשאנעל אדגזער ױען
 לאנױענשאן ל. אױ פ. א. 1940 דעד

 רעהע־ דולדען געגען אדײסגעטיאטעז
 צדםרי־ געמוזט ײך םיי האכען טירם,

 רעזאלוציע דער מיט כרויז דענשטעלען
 איצט געודארען. אנגענומען א'ל ױאם
 אז צוגעשטימט, סןןדןןרײשאן די האט

 זאל רעקעטירם כאקעמםען צו פליכט ”די
 קאנסטיםוציש דער פרן טײל א װי ארי-ין

םעדעראציע. פאראײניגטער דער םון
אוג־ פאר אץ פערזענלעך מיר פאי

 םון טאג דער איז אינטערנעשאנעל זעד
 גרױסער כאלעדערפ א פאראײניגדכנ דער
 עם טאג. היםטארישעד א אץ ט*כ ײפ
 װןןלכעך צו ציל דער ױען טאג דער איל
 םאראײניגדנג די געשטרעכם, דאכען מיר
 אױןז כאױעגדנג, ײניאן טרײד דער פץ

 ױערמ געהאפט, האכען מיר רועלכעד
 םץ זײנטן מיר םארװי־יקלעכט. ענדלעך
 שפאדטונג. דער געגען געױען אן אנהריכ
 אנםזאגט ליד מיר האבען דעם איכער

 אינ• אװ לאנגױעפ דעפ’אז אנצדשליפען
 איז עם ױען ארכאנילײשאנס דאםטריער
 פעדעראציע פערמאנענמע א כערדארען

 אמעדיקעז דער מיט לאנלודענץ’ אץ
 יארען אלע די ל־־יבא־. אױ פעדע־יישא;

 אײסגע־ ניט מייר דאכען דעםאלטי לינט
 דעם םארהײלען צו האםענונג די געבן
 גע• םארװיררןלעכט עפ אײ איצם ריפ.

 װאלטער און םיני דלשארדלש ױארען.
 הױפפױקרעדיט דעם שארדיכען רדטער

דערגרײכעג. דער• אט פאר
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P S H■ פח םיםעז אין געװארעז 
 ר.אם חודש. ®)ריגען

ען א ארײגגעםראממ מנדיג  איז םאן גריל
 אין שםיםונג אלגעםײן־הארטאנישזיר דער
 דזים באװןיגוגג• ארבעסער *םעריקאנער דעד

 וױ גאכדעם ידאד ¥ בלויז פעס־ואר םען16
 ל. אוו פ. א. דער פיז הײפם־אגםירונג די

 אנגעגו־ םיאםי אין האס סײאי־א arts און
 אײניגידים־אאפאד. היםםארישעז דעם מןן

 שפאל־ אלםע יאר צזדאנציג א ליקװידירעגדיג
װ היגער דער זייץ םתג ױ  גאװע־ ױגיאן ם
דער בײ דעלעגאםזה 500 די האבען גוסג

 ארבזםער םראגספארם דזנר פרן מגוזעגשאז
 פער־ גרױםער א סים יזאיק גיו »יז ײניזא

 פאראײני* געפלאנםע די ^■געדדארפעז הײם
תג. ג

 צמא* דער ודאס רצזאלוציע. דער לדיט
 םראנס־ די װעם אנגעגוסעז האס סעגםאר

 דער איז ארײנםרעםעז גים ײגיאן אארס
 ביז פעדעראציע אדבעםער ®ןחוימיגםער

מז װעם ײניזא די רי  גא־ געהעריגע די ק
 םארכאפוגג יודיסדיקציע געגען ראגםיעם

 רעקע־ ראםעז־דיםקרימיגאציעט■ (רעידינג^
 אנםהאלם פאקםיש אנדערעס. ארן נדריגג

 זעז קעז םעז וױ זוײגיגקײט־ןאםאד. דער
®o r אין פארעםענםלעכם איז װאם נזעקסס 
 .גערעכ־ נוסער דעם איז *לזח אנדערעז אז

 די ודאם גאראגנדעס אלע די םיגקײם״.
אן ארבעםער םראנספארם פאדערם. ײני

 סי־אײא דער אם פון צוזאסזינםאר דער
 קי* דאזיגעז דעם אגגענומען האס ױניזןן

 לעגגערער א גאד באשלום דער־װידער
פרעזי־ דער וױ נאכדעם אה דיםקוםיע

 קװיל. מייקעל ייניאן. דער םון דעגם
 אויפן ױארם־אםאקע שארפע א געהאכם האם

 רו־ וואלםער םי־אי־א. דער פח פרעזידענם
 װאס ווייניג האם רעדע לאגגע קױיל׳ס םער.

 סון קריװדעם עקאנאםישע די אויפגעקלערם
 ױניאן וייער און ארבעםעי' םראגספארס די

 וואױל־ דעם וועגען באזארגםקײם איר אדער
 םאראייניג־ א איז סיםגלידער אירע סון זײז

 אבער קערפערשאסם. ױניאז םרייד םער
 פערזענלעכע םד א ארויסגעױיזעז האם קױיל

 אנפירונג• םי־אי־א דער געגען ביםערקײס
 פון הויפס־קוואל דער םאקע איז דאם װאס
 םאראײני־ דער געגען אםאקע גאנצער דער

גוגג.
 אננעמענדיג האט קאנײענשאן ײניאן די

 אפגעװאר־ רעזאלוציע םריער־דערמאנםע די
 סעקרעםאר־ ײניאנט פ־גם םארשלאג א םעז

 ײניאז־טוער א פצבעי־. גוסיטאף םרעדט־רע^.
r c און שולע. םאציאליטטישער אלםער דער 
 פראמינענ־ ציױ• פין עצות םרײנםלעכע די
 הא־ ליאיס געםם־רעדנער. זזיינגעלאדענע םע

צענ־ סי־אי־א דער שון פרעזידענם לענדער.

װײש ש. פת אימרזיכם

 סטיים. יארק נױ אין קערפערשאפם סראלער
 דער פון פרעזידענם קארען. דזשאזעף את

 אין אריעציסרעםעז ױניאן. ים־ארבעםער
 אינע־ איז פעדעראציע פאראײניגםער דער

 אויסבע־ געװינשטע די אײסקצמפען װײניג
עז. מררנג

 געגצן ייניאן דער־א פון מןשלוט דער
 די שטערען קנאפ־וואס װעט פאראייניגונג א

 אחדות לאנג־געגארםען דעם פון דורכפירונג
 באוועגוגג. ױניאן םרייד היגעד דער אין

 אייניגקײם די אז אנזאג־ אז איז עם אבער
 אין געווארעז דורכגעפירם דערװײל איז װאס

 זיך װעס פעדעראציעם. ביידע פון שפיצעז די
 מען װען שװעריגקײםען געגוג אן אגשםײסעז

 באזונדערע די פאראייניגען אנהויבצז װעם
םעדעראציעם. בײדע אין יוניאנם

 בא־ ײניאן םי־ייד דער אין שפאלטיגג די
 יאר 20 קנאפע םון םארלײף אין האס װעגונג

מ גענוג אסנעזאםעלם לע עג  סארביםע־ פערז
 אינםערעסזין־קאנפליק• סד א אויד איז רונג
 לײכם קעגעז נים סשםעות װעלען װאס סען.

גײט. קורצער א אין װזירעז ליקװידירם

שנער• די צװי?זען שידיד דער  קירז
?צבים אץ אדכעמער

 בקי גרײסער קיץ זײז נים דארף פען
 באגרײ־ צו באוועגינג ײניאן םרייד ער1 אין

אינ־ דער צוישען פאראייניגונג די אז פען. . 
 ווארקערם״ לעדער ענד פאר םערנעשאנעל

 און ױניאז ארבעםער) לעדעד אח יכירזשנער
 בו־ ענד מים־קאםקידס .אםאלגעמייםעד דער

 ארבע־ םלייש און (קצבים װארקםעױ םשער
 קראסם איז ארײז איז װאס ױניאן. טער)
 נים איז דוודש. פאריגען םון םעז22 דעם

 עקאנאמישע םון באדען אויפן פארגעקומען
 פון באזיס אױםן גאר שותםות־איגםערעםען׳'

צװעקםעסיגקײם. פאליםישער
 אינ־ םאריערס דעם םח רוקען־בײז דעם

 קירזשנער־ארבע־ די בילדען םערנעשאגעל
 אי־ די מיט צוגלײד האבעז װעלכע טער.
 שניידער־ארבעטער און קלאויקמאכער דישע

 אין ױניאז זייער ארגאניזירעז אנגעהויבען
 יארדיונ* פאריגען םון יארען נײנציגער די

 געקרא־ האט קירזשנער פון ייניאז א דעדם.
 א. דער פון םשארטעי־ ערשםען איר גען
 אין ערשם .1892 יאר אין נאך ל. אוו פ.
 דער נאך. עיקר דער יארען. שפעםערדיגע די

 װעלכען מיט סי־אי־א. פונם א^גאניזירלנג
 זיך האם 1אינםערגעשאנעי פאריערס די

 גע־ ײניא^ די האט .1935 אין פארבונדען
 פים׳׳־נײ־ רייען אירע םארגרעםעדען נימען

 לעדער־ארבעטער. פ־ז לאקאלען געגרינדעםע
 גע־ האבען מען זאגט לאקאייען. דאזיגע די

 ,קצבים דער מ־ט שותפות־אינםערעסען װיסע
 הויפטזעי־ מיטגלידער. ױיערע וױיל יוניאן.

 לעדער אײס ארבעםען גארבערס. די לעך
פ־ז אפ שינדען קצבים וואס פעל. די פץ

 האבען שייבית א סאר יואס אבער בהםוו/
 געםײנזא-ע װעלכע ז קצבים מים קירזשנער

 אױף י זײ האבען איגםעדעסען עקאנאםישע
 אופן עקאנאבליש־םאלידארישען אז פאר װאס

 קיר־ ױיערע העלפען קענען קצבים וועלען
 דאר־ זאלעז לעצםזי די אויב ושנער־ברידער.

 פוםער־םא־ די גןיגען סםרייק א פירען פעז
ז קאנםראקםארס און נוסעקםשורעדס

 עקאנאםישע פץ שםאנדפונקם דעם פח
 די זיך. דוכם ־אבען. שותפות־אינמערעסעז
 אן זוכען גאר געדארפט קירזשגער־אי־בעטער

 ארבע־ מים פארבינדעג ארגאניזאציאנעלע
 נאדעל־םרייד־ױניאנס. אנדערע די פון םער
 םוטער־ א אין אפערײםאר ניי־םאשין דער

 גןי־ פער סך א דאד האם שאפ םאנםעל
 מים וױ קלאוק־אפערײםאר. פיםן מיינזאמעם

 איז עס זייט איצם. דאר זײנען קצב. א
 וױיבלע־ דער םאדע דער אין ארײגגעקוםען

 בא־ דדשעקעט. זאםש אדער לעדער כעי־
ס בײ דים שעפםיגם  דער פון םיםגלידער די
 אר־ און קייאוקםאכער םים ױגיאן פאריערפ

 האנם־ נאדעל־םאכען. אנדערע סח בעםער
 הא־ (פיגישערם) פוםער־פאנםלעז בײ נייערס

 פאך־קענםעני־ זעלביגע די איעענםלעך בען
 שעפער קלאוק אין קלאוק־פינישערם. װי שען

 פראדיק־ דער םון םייל באדײםענדער א ווערם
ע  בא־ וסריפינג) םוםערװארג־כאפוצונג פח צ'

 פיםגלידער די פרויען־פאנםלעז. פאר נוצם
 זײנען װאם אינםערנעשאנעל פאריערס דער פון

 לעדער די אײסארבעטען בײם באשעםםיגם
 באשםיפם האבעז לאגעדזש. אין ארםיקלעז

 םים־ די םים אינםערעסען־געםיינשאםם פעד
 לאגעדזש און ״פאקעם־בוק דער פון ג׳־יידער

 די םים װי אינםערנעשאנעל״. ארבעטער
 עקאנאםישע װעלכע טא פלייש־ארבעםער.

 אין פאראן עס זײגען שותפוח־אינםערעסעז
קצביםד די פיש שידוך דעם אט

צװי־ פאי־איעיגוגג די אם װערט קיארער
 מען װען נאר קצבים און קירזשנער שעז

 פאליטי־ םון שטאנדפונקט פון זי באםראכט
 אינ־ םאריערם די צװעקמעסיגקײט. שער

 םים צתאפעו 1949 אין איז טערנעשאנעל
 ױניאנס קאמוניסטיש־קאנםראלירמע אנדערע

 זי סי־אײא. פעם געװארעז אייסגעשלאסען
 אן װי עקזיםטענץ איד דעמאלט זײט םירט

 הסתם מן װאלם און ױניאז אומאפהענגיגע
 װען צײט- לאנגע א נאד אזוי אנגעגאנגען

 אנגענו־ גיט װאלם קאנגרעס סטער83 דער
 לײט געזעץ■ 1קאמיניםטעד?;אנטרא' דעם פען

 יוגיאגם קאמיניסטיש־קאנםראלירטע װעלכעז
 געזעצלעכען םץ בארײבט אינגאנצען װערען

שיץ•
 שלעכט תיך אין איז געזעץ דאזיגער דער

 באײעגונג. יוניאן טרייד גאנצער דער פאר
 א װי מײכה־אגענטור א באשטימט ער ‘יױי

 ױניאן־ א פון כ־טי־ות דער איבעי רשגײז
 א האט געזעץ דער־א אבער ארגאניזאציע.

 איז ױניאן א ״אױב : זאגט װאס פארשריפם.
 פעדעראציע, נאציאנאלער א מיט פארבוגדעז

זײנען עס טעטיגקײטען אין פאליסים װעמענס

-------------------4 ו955 מעױז,
 באקעמפען צ־ אויף געציי־ט זיין צ־ באקאנט

 ארײז דעם ציי־יב שוין זי קןן קאםוגיזם.
 ניט־קאמוניםטישע א װי ןר<ן n באםראכם

 פ. א. אן פיז םשארמער א ארגאניזאציעי׳.
 אין איז ױניאן סי־אי־א א פון אדער ל. אוו

 װאס בתולה־שריפם. געהעריגע די פאל דעם
 פון אגשטעגדיגקײם דעו פאר קאוױרען קען
 פאריערס קאםוניםטיש־קאגטראלירטער דער

אינםצרנעשאנעל.
 עקאנאםישע די םאקע װאלמעז גארמאי

 ארבעםער קירזשנער די פון אינםערעסען
 די םים פארבינדונג נאענםע א פארלאנגם
 גאדעל־אינדוסטדיעס■ אנדעוע פון ארבעסער
 אר־ אפ־לריקאנ־לר די ווען איצש, ספעציעל

 פון שוועל אויפן ששײם באװעגונג בעםער
 מיט ל. אװ פ. א. דער פון פאראײניגוגג א

 ־לקאנארי־ די צװיש־לן אבער סי־אי־א. דצם
 דער אין םישגליד־לר די פון אינםערעפען שע

 די פון אינשער־לסילן די אץ י־ניאן פאריערש
 די איצט ששײט נאדעי־־ארבעשער. אנדערע

 די כדי בלויז פירערשאפש. קאםוניסשישע
 קאמיניטטי־ ד־לם ראשע־יען זאל פירערשאפט

 אירע אץ ייניאז ד־לר איבער קאנטראל שען
 ג־ל־ געבױדען איז פאזיציעש מםשותידיגע

 מיט פאראײניג־לו צל זיך פיאן דער װארען
ארגאניזאצי־ל. פלייש־ארבעטער דער

 איז װעלכ־לר אײניגקיים־פלאן. דעם לויט
 ספעציע־ פינם געווארען באשטעסיגט שוין
 ייעדער עגד .פא־ דער פץ צדזאמעגפאר לען

 יא־ פאריגעז איגטערנעשאנעי״• װארקערס
 אי־ די פין גע־ואר־לן ראסיפיצירט און נואר.
 פא־ י־אנד. איבערן אקאייעז1' הונדערם בער

 אריינ־ ײניאן פאריערם די װעם חודש. ריגען
 װי .סיטשער־אפאלגעמײםעד״ דער אין גייז

 געװיסע פיט דעפארטםענם. באזוגדעלער א
 װעם דעפארםפענם דער רעכם. אוישאנאכע

 גענעראל־עקזעקו־ דעד אין פארםראנתין זיין
 צ־וײ דורך קצבים־ױניאן דער פון טיװ־ל

 "עלכ-לר דעסארםמענם נײער דער מיםגלידער.
 ד־לר פץ פארמ־לגען איבערן פארװאלסען װעם

 אנג־ל־ זיינע און אינסעי־געשאנעל פאריערס
 ד־לר צ־ צאיעז װעט לאקאלען. שלאסענע

 לי ר־ט דאייאר א בוםשער־אינטערנ־לשאנעל
 דער מיטג^יד. ײלדען ,פאר חודש א םענט

 אײף ג־לװאר־לן אונט־לרג־לשריבעז איז אפמאך
 צי־ שטארק זײנען צדדים בייד־ל יאר. פינף

 פאראן איז עס אבער ־טידיך. פינם פרידען
מניעה. א

 כאשטעםיכען ד. אױ די ױזןם
? פאדאי״ניגונג די

 יאר פאריגען דעצ־לםבער. וטען5 ד־לם
 א. דער פץ קאינפיי עקזעקוםיװ דער האט

 ד־לר פון פאר״אנג א אפגעװארפ־לן ל. אװ פ.
 ד-לר׳־ײב-לז איר זאי רען אז קצבים־ױניאן,
 אינט־לרנעשאגע". פאיײלרס די ארײנצונעמ־לן

 אז דערקיילרט. דעמא^ט האט 1־קאונסי ד־לר
 דער אין ײניאן פארי-לרס די ״ארייננערעז

 הסכם אין ג־לוױלן נים ײא״ים ל. אװ פ. א.
 פ־ן געגנעדשאפם אנג־יאריג־לר“' ד-לר מיט
 בא־ אד־לר קאנטראי־ ג־לג־לן פעדעראצײל דער

 אר־ איב־לט-לר אלעריקאנער פץ ה־לרשינג
 פ• א• די קאמ־ניבט-לך. דירך גאניזאציעס

דאס אז ד־לרקל־לרט. דעמאיט האט ל. אװ
אינ־ לפ פאי־יע דער אין שאפט רעדי פי די ויאס

אפידײ־ א־נטערשרײבען ־ועט טערנעשאנ
־ניםטעז■ קארי קיץ נײט זײגען ױ• אז וױטט
געגען באװארעניש שװאכע א זײן װעט

א־״נפליס. קאמ־ניפטי

עקזעקוטיװ־קאונ־ דעם פ־ן מיסינג ב״ם
 ל. אװ פ. א. די האם חידש. י־עצטען כי״

̂ר אנפיר־נג  די אויב אז געסםראש־לט. אפי
 ארײגנעמעז װעם איגטערנעשאנעל ב־טשער

 אויס־ מים זי ריזיקירט ױניאן, פאריערס די
 ל. אוו פ. א. ד־לר פון װערען צו געשי־אסען

 נים םשמעות װיי קצבים־ױניאן די אב־לר
הענט• אירע פון מציאה אזא אר-יטלאזען

 זאל פאראײניגונג די אז אויסזיכםען, די
 איי־ דורכן גראד זיינ־לן װערען. באשטעטיגם

 ל. אוו פ. א. ד־לר צװישען ניגקײם־אפמאך
 א געװארען. שױאכ-לר פי־אי־א ד־לם אין

 לייכם זיך װעט פ־לדעראציע פאראײניגט־ל
 ױריסדיקציע־ א איב־לר א־יעיג־לן קצנען

 לעדער־ארבעםער די אז אזוי. אײנטייליגג.
 אינ־ פון יקאונםיל צום ג־להערען זאי׳ען

 קירזש־ די און ארגאניזאציעס" ד־טטרי־לי־ל
 הגם ל. אוו פ. א. דער צ־ ארב־לטער נ-לר
 װעם ל. אװ פ. א. די אױב פאל. אזא אין

 קירזש־ די ארײנצ־נעמען צ־ר־־ק זײן רסכים
 געװען זיך, דוכם יואלם, ארב־לט־לר. נ־לר

 דער אין פארבלייבען זאלעז זײ אז בעס־לר.
 יו־ טרייד נאדעל די פון װירקדנגפ־טפערע

. c א>■ {
 אינט־לר־ פארײלרס די ננעמ־לן—אי דאס

 פעדערא־ פאראײניגמער דעי אין :עשאנ־ל•־
 גרעסערען א מים פארבינדען אגב. איז. צ־<

 אומאפ־ די יוניאנס. צוױי אנדעד־ל פראבי־לפ.
 די און יוניאן ארבעםער עיעקםרי הענגיגע

 אינםערנדשאנעל׳, טמע־ימערס יל:ד מיר ״דיץ•
 בא־ ױניאז פאריערס די ױי פינקם זײנ־לן ױאס

 זיי־ מהמה סי־אײא דעם פון ג־לװארען דיסיגם
 איצם קיאפעז אגפירונג■ לאט־ניפטישער *לר
̂יב טיר. אין  דערמאנםע פריער שוין די ציי

 פאדאייגיג־ דער אין ארײנצ־קומען סיבות,
 יו־ דרײ א״יע באוועגונג ארבעטער טער

 םויזענם הונדערם דרײ ארום האבען :יאנס
 זיץ נויםיג דעריבער װעם עט מיטגליד־לר.

 װאס באדינגונגעז, אלגעמייגע פארמוייייען צ־
יוניאנס. אלע די אם פאר גילטיג זיין זא״עז

 :דעדען אײזענבאךאדכעםער ל. אױ פ. א.
שכירות יערדעכע כאראכטירשע םאדערען

 אךבעםער אײזענבאן ס פון פארשטײע־
 מיט־ טױזענט 350 פארםרעט־לן ױאס י־ניאנט
 צוזא־ א ביי חודש פאריגען האב־לן גייד־לר.
 פאדערען צו באשי'אסען ריאמי. אין דענקום

 זײערע פאר שכירות י־לרל־לכ־ל גאראנטירטע
 קאלעקטיװ־ל די ־באניײלן ב־ים ריטגליד־לר

 בילדען װעלכע ־י־ניאנס. b יד אגרינדלנטס.
 אין דעפארםמענט״ ־למפייאיס ״רעיל־ױלי ד־לם
 ארבעטער די פארטרעטען ל״ א־־ פ. א. דער
 מאשיניס־ װי: אײזענבאנען די באדינ־לן ־יאפ
 אײ־ פייערמ־לן• ע־־עלטריק־ארבעט-לר. ט־לן.

 שמיד־לן בלילכ־לרס. באיי-לי־דאכער. יער־
רעפעירר־לן. א־ז

ױגיאן. .1י אװ פ. א. ערשטע ד־ א'ז דא:
 גאראנטירט־ל פאר ארײסגעקימען איז ױאס

 פאד־לרונ־ אדליכ־ל ־אבען איצט ביז שכיר־ת.
 שטאל־ארבעםער* די ארײסגעשטעלט געז

 א־יטא־אר־ אין ארבעטילר *ללעקםרי ײניאן.
 אוי־ די ױניאנס. פי־אי־א פץ לי1אי ב־לט־לר

 פאר־ צו זיד גר־יט־לן טאראביל־ארבילט־לר
 פיאנ-לר־פאד-לרלנג ד־לר אט '־עג־לן האגדי-לן

 באנײט דארפ־לן עס װען :•:.יפריי ה־ינטיגעז
 דרײ גרילםט־ל די ריט אג־ירענטט די ױער־לן

 לערנט ד־לרפארונג אײטאמאביל־קאטפאנײלס.
פאד־ל־ ױניאז װיכטיגע ניײל א וױלן אז א־נז,

ו7 זיים <------------------------
 איג־ גרעטערע א'ין אין ד־רך זיך זעצם ר־גג

 פא־ די ווער־לן צו מס־גל ־לס איז דוסטרײל,
 בא־ םרייד־ױניאן גאנצער ד־לר פון ד־לרונג
װעגונג.

 פוץ פרעזידענם דער דערקלערם עס װי
 מײקעל איתעגבאנער־דעפארםמענם. דעם

 און 55 צװישזין יאר לעצטען זײנ־לן פאקס-
 אייזענבאן־מאשין אין ארבעםער טויזעגט סס

 אר־ דער פון געװארען אפגציייגם שעפער
ג זייער בעס. ױעי  זיינעז צאל דער אם פח ו

 באשעפםיגונג געווארען. אנגעשםעלם צוריק
 בא־ געקענם װאלם אינדוסםריע דער אם אין

 עם װען װערען סטאביליזירם דייםענדיג
 פיםםעם, א געיוארען אויסנעארבעם װאלם

 בתים בעלי אײז-לנבאן די וועיכען אינטער
 אויספלאנען געקענם פאראוים אין װאלםען

 יערלעכע גאראנטירען און פראדוקציצ זײער
ארבעטער. זייער־ל פאר שכירות
אנגעװיזען. האם ארבעםער־פירער דער

 הא־ ירניאנם באטרעפענדע די פון מאנכע אז
 בא־ סםאביליזירענדיגעז געװיסען א שוין בען

 די אין פארקערפעלר שעפטיגונגס־פלאן.
ם אגרימענ^זס  עירליץ *סיבארד דער בי
 פלאן דעם אם לויט .1929 זײם רעילראוד״

 אפגעהאל־ יאר י־לדען פון סוף צום דוערם
 אץ בתים בעלי די צװישען באראםונג א םען

 עס.יוערם וועלכער אויף ױניאן־פארשנדיער. די
 גאנצען פארן ארבעם מאט די אפגעשאצם
ר אם פוץ באזיס אײפן יאר. קומענדיגען  דג

 יערלעכע די גאראנטירם ווערם אפשאצ־נג
ארגצםער. באשעפםיגמע די פאר שכירית

װע־ ױניאנס איתעגבאן־ארבעםער 6 די
 פאדערונגען זייערע אויפנעמען פארמעל לען

 קאנ־ דיער בײ שכירות גאראנטירםע פאר
חרדש. קימענדיגען ווענשאן

 ראםיפי־ באארד ןןקזעקוםײו א. אי. סי.
אײניגקײמ־אפסאד צירם

 דיאם באארד עקזעקיםיװ א אי. םי. דער
םעז4 דעם  זי־ ספעציעלער א בײ פעבר־אר י
 אײ־ דעם ראטיפיצירט וואשינגםאז אין צונג

 די פון ל. אױ פ. א. דער טיט ניגקײם־אפמאך
 אגװעזענד געװען זײנען װאם םיםגלידער. 44

 פאר־ צװיי די בלויז האב־לן מייםינג, בײם
 יו־ טראנטפארם־ארבעטער ד־לר פון שםייער

 גע־ םעבער. גוסםאף און קװיל מײק־לל ניאן׳
 גע־ האם פעבער אפמאך. ד־לם געג־לן שטיםם
 פערזענלעכען אייגענעם זיץ געגען שטימם
 דעם אויספירען ג־לדיוזט האט ער װילען.

 קאגװענשאז, ייניאן לעצםער דילר פון מאנדאט
 בא־ געגען רעזאלוצי־ל א אנגענורען האט װאס

אפמאך. דעם שט־לטיג־לן
 זיצינג, ד*לר אויף האט קװיל מייקילל

 ױניאן זײן פין קאנױענשאן דער בײ װי פונקט
 אפמאך דילר אז ג־ל׳ט־לנהיט■ יארק נױ אין

 אז באװארענישען, ג־להעריגע די ניט •לנטהאלט
ט װעלעז ױניאנס א. אי. סי. קליינע די  ני

ל. אװ פ. א. דער פץ װערען״ ״פארשלינגען
 דער אז געױארען, באהאנט אויך איז עס

 הײ־ ײת אריבערטראגעז װעט א• אי. סי.
 שיקא־ קײן באפאלא פון קאנװענשאן יאריגע

 צייט זעלביגער דער אר־ם ײעט עם װאו גא.
 ציזאמענפאר יערלעכער דער פארקומען אויך

 פעדעראציעס בײדע אייב .1י אװ פ. א. דער פון
 און א־יניגקייט־אפמאד דעם אעעמען ײעלען

 אפהאלטען קענען רען ױעט קאנסטיטוצײע. די
 פראקלאמי־ אץ קאנױענשאן געמײנזאמע די

 טרײד פאראײגיגטער א פון געבירט דעם רען
פעדעראציע. ױניאן

v
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 די פון סיםואציע א ין
 באציאונגען נעשפאגםע

 מערב אדן מזרח צוױשען
אינםערנאציא־ די האם
 פון קאנפעדעראציע נאלע

אויפגע־ יוניאנס פרייע
 פאר שםים .איר הױבען

 און שלום פאר אנםודאפענונג. אלגעמיינער
 זאכ־ קלארען. א אין םעלקער־קאאסעדאציע.

 נײ־ ױנײםעד דער צו נועפאראגדום לעכעז
 אינטערנאציא־ די האם ארגאניזאציע שאנם
 א איז פארסדלירם- קאנםעדעראציע גאלע

ען. קאנקרעםע אירע פונקםען, ריי פאארוגג
 ד<ר וױ אקציע אנדערע גא:ץ א איז דאם

 בלומרשםע די פון שפיל דעמאגאגישער
 קאמוניםפעז, די פון .שלום״־קאםפאניעס

 איינצי־ דעם פאר גאר געםירם ודערעז וואם
ז  דןיר פאר םארדעקןין צו כדי צוועק מ

 סאװעםישען דעם םוץ צוגרייםדנגען די װעלט
 פאר־ די אפצישײאכען אח אימפעריאליזם

 דער לענדער. םרייע די םון טײדיגוגגם־כוחות
 פא־ אינםערגעשאנעל ױניאז םרייד פרײער
 — נאר־ .אגםודאפענונג׳׳, גלאם נים דערם׳

װעי םים ציזאמעז אנסדואםענעג.  .עפעקםי
 יעדער :אינספטקציט״ אינםעתאציאנאלטר

 פון און מערב פון צדדים־ כײדע די פמ
 ארײנ־ מעגלעכקײם די האבעז דארף מזחז-

 צוױיםען. פת לאנד אין איגעווייניג ציקיקעז
 רע־ ווערם עס אז איבערצײגען, צו זיך כז־י

 ליק־ װערען עם אז באוואפעגונג, די רוצירם
 און וואפען פארבאםענע זאפאםעז די װיזײרם

 פראד־־ נים װערעז עס אז אח אמוניציע
וואפעז• פארבאטענע קײז אויפםנײ צירם

 אויף װעג שװערער גענונ א איז דאס
 אן םת דורכםירונג ערלעכע די היםען צו

 !אנםוואפענונגס־אפמאך. אינםערגאציאנאלען
 פארגע־ נים קיינער נאד האם איצם ביז

 אם פאר מאשינעריע פאסיגע קייז שלאגעז
 נאר וואלם עט ייעז אבער אויפגאבע׳ דער

 אינ־ פון פרינציפ דער געדוארעז אנגענופען
 מען וואלם אינספעקציע. םלרגאציאגאלער

 און װעגען די געםונעז אויך סוף־כל־סוף
דערצו. מיםלען
 םרייען סיז קאמיםעט עקזעטוסיװ דער

 באשלא־ האס אינםערנאציאנאל ױניאז םרייד
 דעי־ צו װענדונג דאזיגע די מאכעז צו סעז

 יוי נאכדעם ארגאניזאציע. נײשאנס ייגײםעד
ס  רעזילםא־ די גזיווארען באקאנם זייגעז ן

 מיט עקספעריםענםען לעצםע די םון םען
 גע־ אנםפלעקם ס׳איז איז װאםעז אםאמישע

 פאר־ םורא׳דיגע די ודעלם דעי־ םאר וואדזװ
קראפס. אסאמישער םמ ניכםינגם־געםאר

 אינםערנא־ דער םון מעפאראנדים דער
 ציגעשםעלם איז קאנםעדעראצ־ע ציאנאייער
 דער םון געבעראל־םעקרעסאר צום געװארעז
 הא־ דאג ארגאניזאציע נײשאנס ײני׳יםעד

 דעגצ זאל עד אז פאר־*אנג. םישן ילד.שדמצ
 אסיציעלער אז איז איבעיגעבעז• אינהאלט

דזיי־ פון מליכה־פארשסייער אלע צד פארם•

 קור־ אין זײנען אט אנםוואפענונגס־קאמיםיע.
 בא־ װערען װאס הויפם־מאמענםען, די צען

 דא־ װיכטיגען דאזיגען דעם אין האנדעלם
:קומענם
 מעמא־ דער וױהם־אן הקדםה דער אין
 פזילקער־ פון פרינציפען די אויף ראנדום
 קאנ־ די װאס םעלקער־פרייזזײם, און פרידעז

 יוניאנם םריװ פרייע די פון פלדעראציע
 אין גרינדונג איר בײ פראקלאםירם האם

 פארזיכע־ צו כדי .1949 יאר אין לאנדאן.
 פראגראם א זיך פאדערם פרידען. דעם רען
 םיס־ א און אגםוואםענונג אלנעמיינער פוז

 עפעק־ םים קאנםראל, אםאמישען םון םעם
 אין איגספעקציע אינםערנאציאנאלער םױוער

 א צײט, זעלבער דער אין אח, לענדער אלע
 ענער־ אםאםישע אנוועגדען פון פראגראם

 וואויל־ םארן צװעקעז- פרידלעכע אויף גיע
םענשהײם. דער םון זײן

 םאלגענ־ די ארױםגעשםעלם ודערט עם
 אלגעםיינע — ערשםענס :פאדערונגען דינע

 פראדוצירען צו פארבאט און אנסוואפענונג
 אטאםישע םײ קאםעגאריעם: אלע סח וואםעז

 ביז־ די םיי און .באקםעריאלאגישע״ סײ
 צוויי־ װאפען; .קאגװענציאנעלע״ איצםיגע

 קאנםראל־אר־ אינםערנאציאנאלע — םענם
 פעםםצושםעלעז םאכם פולער םים גאנען,

 אנצו־ אח אפמאר דעם פון פארלעצונגען
 — דריטענם ;ארם .אויפן םאנקציעם ווענדען

 עקספעריםענ־ װערען פארבאםעז זאלעז עם
 שטעלעץ וואס קראפם. אםאמישער םים טעז
געזונם. און לעבען םענשלעך געפאר אין

כואסקװזן אין ״ליניע״ נײע
 ױ־ םרײד םרייען פון מעםאראנדום דער

 גע־ צוגעשםעלם איז אינטערנאציאנאל ניאן
 ארגאניזאציע גיישאגם ױנײםעד דער װארען

 אין איבערקערעניש גרויםער דער גאך
 גע־ געשעענישען לעצםע די נאך םאסקװע.

 ױ־ טרײד פרייע די פון שריט דער װיגס
 וױ ־וארום באדייטרנג. באזונדערע א :יאנס

 פא־ לעצםע די אױםםייםשען נים ם׳זאל אזוי
ײע די אז קלאר, דאך איז סירועען,  ,נ

 פאר־ זיך האם עס װעלכער אויף ליניע״.
 פאר־ האט פאליטיק, םאוועםישע די גיפען

וועלם־פאליםיק. דער אין שפאנוגג די שארפם
 אינםריגעס און רייסענישען םיגעיבל די
 זיינען סאודעם־רוםלאנד איז םאכם דער ארים

 דאס אבער םודות. םיפע אין איינגעהילם
 געװיכער א םים אננעפעז םען קען אישע

 מאלענקאװ׳ס פיז םיבה די אז זיכערהײם,
 פארגרעסע־ צד פריאװ, זית גע.ידעז איז םפי׳ה

 גײםווענדיגסםע די פון פראדיקציע די רען
 און געבח־יך סעגלעכעז םארן ארםיקלעז

&ען-די האם דקרפק - שװערע געלי ד ע א . 
 נעכםיגער דער װאס צוליב אם פםריע.

האם דיקםאסור סאוועםישער דער פוץ הױפס

 גע־ ״םודה זיך אופן קלײנמוטיגען אזא אויף
ביצ אז םאװעם. צענםראלען םארן וועז״  ל'

 איז אומפעאיגקײט און אומדערפארענהײם זײן
װעגען. פאלשע אויף געגאנגען ער

 די האם פריעד טעג עטלעכע מיט נאך
 ארטיקעל גרויסען א געבראכט ״פראװדא״

 שװערער דער פון װיכטיגקײט דער װעגען
 זי האם װארענונג, א װי און, אינדוםטריע

 ״גרויסען דעם פון ציםאםע א געבראכט
 אנװענדען ניט ױעם איר «אויב סטאלין״:

 אינדוסםריע, שװערער דער אױף כוחות אלע
 אױב און הינםעדשםעליג בלײבעז איר װעם
 צע־ איר וועם הינטערשטעליג, בלייבט איר

 םע:־ נײע געקומען זיינען װערען-. בראכען
 פון אנפירעד העכםטע די מים בראש שען
 איבער הינםערגרונם. אין און — ארםײ דער

 סארטײ־םע־ אלמעכטיגער דער אלעםען, זײ
 די אנצוםרײבען — קרושטשעװ קרעםאר
 פון פראדוקציע די אינדוסםריע, שיוערע
װאפען. און איתען שטאל, קוילען■

 אי־ צוזאמענהאנג דעם אם אין לאמיר
 צו כדי ציפערען. אײניגע בערגעגעבען

 אויף נאר םיטואציע םאקטישע די באלײכטען
 אינדו־ שװערער דער פון געביםען צוױי

 דער אין און סאװעם־רוםלאנד אין םריע
 שאצונגען לעצםע די לוים :װעלם פרייער

 יאר אין קוילען פון פראדנקציע די האם
 און םאװעם־רוסלאנד אין באטראפען: 1954

 צו־ םאטעלים־לענדער םאוועטישע די אין
 די אין און םאן, מיליאן 650 — זאמען
n מים ביליאן 1 — לענדער פרייע o םיליאז 

 אלע אין :שםאל פון םראדוקציע די ;טאן
 — צוזאמען בלאק םאװעםישען פון לענדער

 — לענדער פרײע די אין און םאן. מיליאז 57
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 םאװעט־רוםלאנד םון בתים בעלי נײע די
 אז־' װי סוד, דעם אויסגעזאגם נים האבען

אניאגעז נעמען זיך װילען זײ  איבער־ און .
אגעך  װעלם- פרײער דער פון פראדוקציע די י

 די םון אבער לאגע. פאקטישער דער אם ביי
 אנ* זיך מען קען דערפאדוגגען ביז־איצםיגע

 זײ :כישוף־פארמולע זײער אויף שםויםען
 פראדוק די באגרענעצען מער נאך וועלעז

 גע־ טעגלעכעז פארן ארםיקלען פון ציע
 לעבענס־ דעם אראפנידערען מער נאך ברױך.

 נאך און באפעלקערונג. פוד־דער סםאנדארד
שקלאפען. דיערע עקםפלואטירען שםארקער

ע די אט ליני  עקאנאםישער דער אין ׳’.
 אזוי איז זי נייע. אזא ניט גאר איז פאליםיק

 זי און רעזשים םאװעטישער דער װי אלם
 פון געבים אויפן באגרענעצט נים בלײבם

 אלע א־ן אנגעווענדעם װערם זי ריסלאנד,
 מ־ט בתיכם לענדער. אונםערטעניגע אירע
 נאר ״פאלקם־רעפובליק־. כינעזישער דער

 צ־ אז באפערקען. דא כיר װילען אגב בדרך
 סאציאיי־ פונם סעסיע קוםעגדיגער דער

 וואס ױ־צן■ דעי־ פון קאונסיל עקאנאםישען
 םערץ, חודש פון סוף אנהויבען זיך װעם
צוגעשסצלט רעגירונג אמעריקאנער די האס

19 דיט <( -------------------־־4 1955 מערץ,
 צו ם׳איז װעלכע פון מאטעריאלען, נײע
 אין שקלאפעךארבעםער צאל די אז זען׳

 מענשען׳ מיליאן 18 ביז שוין דערגײט כינע
 יארען און םעג זייערע אפ פינצטערען װאס
 פאר־ אין לאגערען, טויזענט צװײ ארום אין

לאנד. פון טײלען שײדענע

 אין טריאומפירכז שגעון ראםיםטשער
דרום־אפריקע

 װאו־ט אפריקאנער שווערלעכע דאם
 א געװארען הײנט שױן איז ״אפארטה״ד״

 פרע־ דער אין אויסדרוק פאפולעדער העכסט
 אבער לענדער, צױױליזירטע אלע פון םע

 פאפולאריטעט די אט ניט ברענגט כבוד קיץ
 געשאפען איז װארט דאם װאו לאנד, דעם

 ראסעךםגרע־ מײנס ״אפארטהײד״ געװארען.
 און פארם עקסטרעמסטער דער אין גאציע

 װאס מעטאדען בארבארישע די שליסט־אײן
 נאציאנאליסםישער דער פץ באגוצט װערען

 דורכצופירען דרום־אפריקע, אין רעגירונג
 פרע־ פריערדיגער דעד םעגרעגאציע. די

 אנגעהוי־ האט מאלאן, דר. מיער־מיױםטער,
 גאך און׳ ״אפארטהײד״ פון ארבעט די בען
 פארענ־ ארבעט די װערם רעזיגנאציע, זײן

 פרעמיער־מיניס־ איצטיגען דעם פון דיגט
םטריזשדאם. יאהאנעס טער.

 אגגע־ זיך האט פעברואר טען 12 דעם
 נעגערי־ דער פון ארױסשיקונג די הויבען

 יאהא־ שטאם דער פון באפעלקערונג שעך
 ארויםגעשיקם װערען נעגערם די נעסבורג.

 פאמיל־ הונדערם עםלעכע פין גרופעס אין
 פאליצײ־ שטרעגגער א אונםער םאג. א יעם

 צייט קורצער גאנץ א פון משך אין וואך•
 טוי* 57 ארום ווערען ארויםגעשיקם זאלען
 געגערישע גאנצע די ה״ ד. נעגערס, זענם

 אין שטאם גרעםטעד דער פון באפעלקערונג
דרום־אפריקע.

 נעגערם די האבען גורל אײגענעם דעם
 זאל םך־הכל שטעט• אנדערע די אין אויך

 400 ארומנעמען נעגער־דעפארטאציע די
 בא־ זײנען נעגערם די פאר נםשות. טויזענט
 רעזער־ װאוין־ערטער, נײע געװארען שםימם

 געװאוינט זײ האבען שטעם די אין װאציעס.
 רעזערװא־ די אין סלאמס, ערגםשע די אין

 נ־ט װאוינונגם־באדינגונגען די זײגען ציעם
בעסערע• קײן

 זייער פארגעקומען איז פארלאמענט אין
 אפא־ די ענין. דעם װעגען דעבאטע שארפע א

 דער אויף אנגעװיזען באזונדערם האם זיציע
 עקאנאמיע דער דראם װאס געפאר גרויםער

 נע־ די דערװײטערען דעם דורך לאגד. פון
 און שםעט די פון ארבעםס־הענם גערישע

 אין אויך װײםע, די פון ױי אפטײלען דורך
פארם־געגענטען• די

 גע־ ארויסגעבראכט דערבײ זימען עס
 ציפערען. אינטערעםאנסע אייניגע װארען

 אײזענבאן־פאר־ דעם אין למיטל־ װי. אט.
 פון אדמיניסטראציע דער אונםער קער.
 פרא־ 33 פארטםען זײנען רעגירינב דער

 אינדו־ דעד אין ;נעגער־ארבעםער צענט
 אין פראצענם; 50 — אלגעמײן אין םטריע

פראצענם. 9י — לאנדדױרטשאפם דער
 אז פארענםפערם, זיך האט רעגירונג די

 נים זיך געפינען נעגער־רעזערװאציעס די
 .הארען־ וױיסע די און שםעט די פון װײט

 גרױ־ גענוג א האבעז אלץ נאך װעט ראסע״
 שקלאפעז־אר־ ביליגע פץ רעזערוואואר םען

 לאנד־ דער אין איגדוסםריע, דער אין בעם
ארבע־ שטוכיגע פאר אפילו איז װירםשאפט

 באלעבאם־ וױיסע פאר (דינפטמײדלעך טען
.װ.) אז. א. טעם . .

 די אז װערען, באמערקט דא דארף עס
 אזוי־גערו־ די הויפטזעכלעך — אפאזיציע

 פארםײ־ — פארטיי״ *פאראייניגםע פענע
 הארצען. גאנצעז מיטן ניט נעגערס די דיגט

 גרויםער דער פאר זיך שרעקען וױיםע די
 דער פון מאיאריטעט װאקסענדיגער אלץ און

 די םאקע באקצמפט נעגער־באפעלקערונג.
 עקסטרעמסטע די פארטיי״ ״פאראײניגטע

 ״אפארטהייד׳/ די דורכפירען פון מעםאדעס
 סעגרע־ פון פארם מילדערעז א אויף אבער

מסכים. פולשטענדיג זי איז גאציע
 װאס אײנציגע די איז לײבאר־פארטײ די

 ראסעז• אלע פאר רעכט גלייכע פאדערט
 פא־ דעם אין שװאכע א זײער איז זי אבער

 די און דרום־אפריקע פון לעבען ליטישען
 ארױס־ אירע ברוםאל אונטערדריקם פאליצײ

 פון רעכט מענשלעכע די פאר טרעםונגען
 טונקעל־הױטיגע די פון און געגערם די

 ױניאנם׳ טרײד די שייך ס׳איז װאס בכלל.
 פרינציפ אופן אויך אלע כמעם זײ שטייעז

 און ראסען אלע פאר גלייכבארעכםיגונג פון
 אלע- ״כמעט״ — םעגרעגאציע באקעטפען

 ׳‘״װײםע אײניגע פאראן פארט זײנען עם וױיל
 שטאנד־ דעם אנגענומען האבען װאם ױניאגס,

 זײערע היםען און ״אפארטהײד״ פון פונקט
 ארבעטס־דזשאבט בעםערע פין פרױױלעגיעס

וױיםע. פאר
 דרום־ אין פאר איצם ס׳קומם װאם דאס
 פון באנקראט גרעסטער דער איז אפריקע,

 גרױםער דער נאך פרייהײט־אידעען די
 הים־ פון &פלה דער נאך יאר 10 מלחמד,:

םען ראסיםםישען לער׳ם  װערט רײך״ ,דרי
 מלוכה, ראםיסטישע א אויפםניי אױפגעבױם

 פון מעםאדען בארבארישע וױלדע די מיט
 גוםח לויטן דעפארטאציעס, און םעגרעגאציע

 די און .הארען־ראסע״. נאצישער דער פון
 יוניי־ די און שװײגט און קוקט־צו װעלם

!מאכטלאז איז ארגאניזאציע ניישאנס טעד

 אץ באװעגונג יזניאן טרײד דײמשע
רע־מיליטריזאציע געגען קאמף

 דער אין באריכטען םעלעגראפישע לױט
 קאמײ עקזעקוםיװ דער האם פרעסע היגער

 (די ״געװערקשאפם־בונד״ דײטשען פון טעט
 בא־ א אנגענומען פעדעראציע) ױניאן טרײד
 פא־ דעד פון קאמף דעם שטיצען צו שלום

 ראםי־ געגען פארטײ ציאל־דעמאקראטישער
 דער װעגען -^פמאכען פאריזער די פיצירען

 און מערב־דייטשלאנד פון װידערבאװאפעטנג
 דעם ״נאטא״, אין באטײליגונג אקטױוער איר

 נארד־אסלאנ־ די פון פארםײדיגונגם־בונד
 מעג־ א געגען מלוכות דעםאקראטישע טישע

סאװעם־רוםלאנד. פון אנפאל לעכען
 באװעגונג ארבעטער דײםשער דער אין

 אויפשםע־ װידער געגען קאמף דער גײט־אן
 א שוין מערב־דײטשלאנד אין ארמײ אן לען

 דעם פון אײגענטלעך יאר. עטלעכע פון צײם
 אװעקגע־ איז פראגע די װען אן מאמענם
 פון מאג־ארדענונג אײפן געװארען שםעלם

מערב־מלוכות. דעמאקראםישע די
 די דא איבעדצוגעבצז רעגלעך ניט ס׳איז

 ^־בעטערשאפט דייטשע די פארוואס כיבות■
 אזוײ מים פארשלאגען דידאזיגע כאקעמפט

 אונטער־ בלויז וײלעז מיר לײדענשאפט. פיל
 די איז פ־נקט דעם אם אין אז שסרײכען,

פולשטעגדיג א באוועגונג ארבעטער דייטשע

 אינ־ סאציאליםטישען אין סײ — איזאלירטע
 טרײד־ פרײען דעם אין סײ טערנאציאנאל,

אינטערנאציאנאל. ױניאן
 דער איבער אויפקלערונג גענויערע (א

 באװע־ ארבעטער דײטשער דער פון שטעלזנג
 זוכי׳ם א. אין באװאפענונג װידער צו גונג

רעז־.). — נוטער. דעם אין ארטיקעל

 פץ משפט פארן ארכעטער־רעכט
ױםטיץ טערקישער

 אינטערגאציאנאלער פון פראנם אויפן
 גורל איר פארבונדען טערקײ האט פאליטיק

 אין אבער מלוכות, דעמאקראטישע די מיט
 אויף ד גײט פאליטיק אעערלעכ־לר איר

װעגעז• טאטאליםארע
 האט םערקײ אין שטראף־געריכט א פאר

 מאנםטער־ א אנגעהויבען צוריק לאנג ניט זיך
 בא־ גורל׳דיגע א האבען קען וואם פראצעט.

 עקזיםטענץ װײםערדיגער דער פאר דײטונג
 ארגאניזאציע ארבעטער ױגגער דער פון
 דער פון קױם פארן און לאגד דעם אם אין

 אױפ־־ איז אנקלאגע אן בכלל. דעמאקראטיע
 556 פון צאל א געגען געװארען געהויבען
 זיינען זײ אז .פארברעכען׳/ פארן ארבעטער

 זייערע פארבעסערען צו םםרײק אין ארויס
ארבעטס־באדינגונגען.

 דער אין געפירם װערמ פראצעס דער
 האט (םריער איזמיר פארט־שטאט גרויםער

 העכער מיט סמירנא). געהײםען: שטאט די
 א אױסגעבראכען דארטען איז צוריק יאר א

 זיך האט עם דאק־ארבעטער. פון סטרײק
 אפמאך קאלעקםיװער דער געענדיגם גראד

 עקס* גרױסער דער מים ױניאן דער פון
 הענם אירע אין האט װאס פארט־באנק-

 און אימפארם פון שיף־טראנספארט דעם
 די פון פארלויף אין עס איז עקספארם.

 א&מאך דעם באנייען פאר פארהאנדלונגען
 דאק־ 700 ארום פון סטרײק א צו געקומען

ארבעטער.
 מער ניט געדויערט האט סטרײק דער

 אים האט רעגירונג די װײל טעג, 4 װי
 האם זי מאכט, סרוטאלער מיט אונטערדריקט
 ארעס־ מיליטער, פארם אין ארײנגעשיקט

 פארזיגעלט םסרײקערס, אלע כמעט טירט
ױניאן. דער פון לאקאל דעם

 רעגי־ די האם ״זיג״ דאזיגען דעם נאך
 ארבלטער די געגלן גאנג אין געלאזט רונג
 אױפגע־ זיינען עס ױםטיץ־אפאראט. איר

 פי־ די געגען אנקלאגעס געװארעז הויבען
 מיםגלידער פשוט׳ע געגעז אפילו און רערס

 חוץ א און ױניאז דאק־ארבעםער דער פון
 אל• דער פון פירעדם די גלגען אויך — דעם

 םרייד פרייע די פון פעדעראציע געמײנער
 אנגע* צאל די באםרעפט צוזאמען ױניאנם.
 פאר אלץ דאם — 556 גלזאגט װי קלאגםע.

 עס וועלכען אין םטרײק. פיר־טאגיגען א
ארבעטער• 700 הכל םך באטײליגם זיך האבען

יאפאן אץ פאדלאמענט־װאלען
 פארלא־ אלגעמײנע די זיינען 'אפאן אין

 דעם אײף געװארען באשםימט מענט־װאלען
םען7  סאציאליםםישע צוױי די פעברואר. י

 זיי וואלען, די צו באזונדעד גײען פארטייען
 װיב־ די אויף געאייניגט בלויז זיך האבען

 זײנען זײ װאלען. די נאך פראגעז טיגםםע
 פת װידער־באוזאפענמג דער געגצז כיידע
 געמײנזאפען א שםיצען וועלען די און יאפאן

פרעםיער־םיגיםטער. פאר קאנדידאט
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ל נ ד סי ם צזצ ד מ מ ס ױ ־ ײערגן א כ די מ
ן םען מ ע ם ח ד דן שמןנ  ®ײיצן־ דעד pe צו
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ל ײי » םי *לי » w sn o n g n n ,רעםײרםש 
ר מי ל ע ז מיגדעז ײ עס * םמי םסי *ד*יג  ײגי

ס ת ם ל דוז ד ך ודעם דונדגםקי ■רצזידעגם מ  בז
ז ריכטען מז די רזװדםירען ײ ײכונ  פון דערגר

י י *ו ח מז דעם זױז ײני מ ע ו ל מ ל ז  און י*ר ה
ר •לענער ®זרלײמן צוקונפם. דעד מ

 אויםדעדוױילם *ויד ודעלעז נױםיגג בײם
t דעלעג*םען וחנרעז t קא:־ ל. *װ פ. * דעד 

זו׳ מי a װן p t באזוגדצרם זײז הײ*י*ר װעם 
םיג כ םן ן«ם*ד *ײניגקײם דעם מחםת װי  םי

 םאר־ * פאר ?אנםםיםוציע די *ון * *י. םי.
» װעלעז װאס סעדעראציצ. זיײניגםער  פאל דן

םקועירם שםעםמם האסענםלעד אוץ די  בא
םינג דער ח־עט אגב. װערען.  אונזער פיז םי

םיגעז עקזעקוםיװע. גענעדאל  אױך חודש. היינ
 װי אדן. אייניגקײם־אפםאד דעס אײםנעפען

 באשםעםי־ אויד אים דערווארם, װערם צס
שאנעל אונזער דאד האס גען.  און אינםצרנע
םען ארעזידעגם איר  אנםייל וױכםיגעז א גענו
 איצטיגע די פארםולירעז און צוגרייםען איז

פאראײניגינג.

r  \
 אױםארי־ פארשםײער שאפ
 גיז אין םטרײנךרוןז זירען

אינדוםםריע די־עם יארהער
V__________________________J

 שאפ־ הונדערם םינף םויזענם צוױי איבער
 םארםרעםצן וואם םשערליידים. און םשערליים

 יארק.האבען ניו אין דריצםמאכער םויזענם 60
 סינף םעברואר. םצז23 דעם אווענם, מיםױאד

 בעלי די מים אגרימענםם די איידער םעג
 ענדיגען. זיך דארפעז אסאסיאיישאנס בתים

 באארד דזשאינט דרעם דעם אויםאריזירם
 אינ־ ער1 אין םםרייק גענעראל א רוםעז צי

 קײן צו קוכועז ניט װעם <ט אײב דוםטריע
 באנײען צו פארהאנדלונגען די אין אייסגלײך

 זײנען אגרימענמם אלטע די אגרימענטט. די
 זײ אבער יאנואר, םען31 דעם אויםגעגאנגעז

 געװארען פארלענגערם יאניאר סוף זײנעז
 צײט מער האבען צו כדי תודש. א גאד אײף
פארהאנדלונגען. די פירען צו אויף

איבערגעפאקםער דער האם גאשללס דעם

ז מ ו ג מ נ * ג נ י ם ג םי םי םי ש מ אריס־ אן נאך זי
מז מ ל ר שעד געגער־אל «ן באדי־כט פי  סענעדז

 טון פאדלריף דעם װעגען אןהאגס שדלײסדז
 צוגרײםונ־ די ײזיגעז אח פארהאגדלדגגעז די

אן די ודאם גען  ארײםצדרו־ געפאכם האם ײני
a פען n .טאג טםרייק  םעב־ םען28 דעם טאנ

אז די •לאנם רואר• מי  א דודכצופירעז י
 דעם פוײיםאג. אויף אדן סםדײ׳ק־רעסעדעגדרם

ען ם וחסרם םערץ׳ אי ײ א רופזיז צו געילאג  ר
מז  םקװער מעדיסאן איז ®אםעױםיםינג ײ

מו בײ גארדען׳ ל  םםרייק אםיציעלער דער װן
ף מן ודעם ת ע עג םג רוי  האם האכםאז װערען. א

 שאפ־םארשםיײ פאחאמעלםזי די מידארעגם
 פארהאנד־ אן דערװייל גײען עם הגם אז ער.

 װעלכע ביי אסאסיזדישאנס. די םים לוגגען
הז אסשר קזנז עם ו ?ונ  האס אויםגלײד. אז נ

ר מ אן די א איז ודאס אלץ צוגעגרײם יוני  ם׳
םיג ײ  געפלאנםעז דעם ארויםצורדםען אויף נ

ם װעם אגריפענם דער אויב םםרייק. .  בא־ ני
װערען. נײם

 האס האכמאן דזשולײם וױים־פרעזידענם
אן די װי נאכדעם אז באריכמעם,  גע־ האם ױני

 פארגע־ און קאגםערענץ צרשטע די רוםען
מז אירע לייגם  די באנייעז צו אויף םאדערונ

 געענם־ בודם בעלי די האבען אגריטעגםס
ם םערם  געגעז־פא־ פיל אזוי םאל צוױי פי

 פאר־ די זיך האבען לאמ יואכען דערוגגען.
ם האגדלונגעז  פאר־ די ארם. פת גערירם ני

ם האבען םאנופעקםשורןירס די פון שםייער  ני
 ױניאן־פאדע- איינציגער קײז אייף רעאגירט

 איבערגעגעבען האכםאן האם דערבײ רונג.
 אזא אין םאראן זײנען וואם שודעריגקײםעז די

אן די ווען םאל  םים םארהאנדלען דארף ױני
אםאםיאײשאנס. באזונדערע דריי

־.גע־ שוין האם פארהאנדלונגען די אין
 מעדיאיישאן םםײט דער האנם״ א נומען

 דער־ ריכםיג האט עס װי אבער. באארד.
 װאלם עם ױניאן־םירערשאםם. די קלערם

 פארמיםלערס די פאר י^אנג חדשים גענומען
 מיט באלאנט גרינםלעך ז*ך װאלטען זײ ביז
 דער פון דעםאלען קאמפליצירטע אלע די

 װעלכע מאכען קענען צו אויף אינדוםםריע
 זיך מען האט ענדלעך םארשלאגען. איז עם

 םשער־ אומפארטײאישער דער אז געאײניגם
 הערי מר. אינדוסטריע. דרעס דער אין מאז

 פארמיט־ פון ראלע דער איז זאל יואװעליר,
 שטרייט־ די אויסצוגלײכען פרואוועז לער.

פארהאנדלונגען. די אין פונקטען
 ארויםגע־ באקאנט. װי האם׳ ױניאן די

 א-לוין ;זײנען װעלכע פאדערונגען 12 שםעלט
 רעטײער־ צום צוגאב־העכערונג א העכערונג.

 מינימוש־ די אייף העבערונגען פאנד, מענם
 צא־ די דעקעז זאלען בתים בעלי די סקיילס,
 קראנ־ אדער דיםאביליטי סטײט צום לדנגעו

 געזעצ־ םאר באצאלען פאנד, בענעפים קעז
 א־יס פאלען זײ ווען אפילו טובים ױם לעכע

 סצניא־ אײנפירען ארבעםם־טאג. אן איז נים
 פעדדאנענטע אגנעמען בײם םיסטעם ריטעט

 טאץ אװ אוט די אפשאפען קאנטראקטארס,
שיפינג־ די ױניאניזירען דיפערענשעלם׳

 בםל זאלען עם פלאד־העל* און קלרירקם
־ איצםיגע די װעדעז געמאכם ײנ דזו מ רו  ג
 שםיק־ פאד פרײזצן םעםלעז בײם םײלוסנ
 אגריםעגם־םאר־ פח פארלעצדנגען ארבעם-

ם דאלען שריפסעז  נײע ורעז װערעז בםל ני
 פרי־ םח *לאז דעם םארנעםען אגריפעגםס

מז קאלעקםיװע ערדיגע א ם פ  אנער־ r* א
עי׳ -קןילוםבוס קענעז  ױם לעגאלער א װי ד

דרעסםאכער. םאר םוג
 זיינען םאדערונגען דאזיגע די אם װעגען

 סארהאנד־ געדוארען געפירם צײם װאכען 9
שות׳דיגע איז עם װעלכע אן לונגען  רע־ מם

 םען17 דעם דאנערשםאג. ערשם זולםאםען.
 דער םים יואװעליר. מר. האם םעברואר.

ױבען צדדים, בײדןי םץ הסכנוה  נעמעז אעצה
װןן אן םארהאגדלוגגען. די אין אנםייל אקםי

םינג. שאפ־םשערפאן דער  איז װאס סי
ת פארגעקופען םע  וױים־םרע־ פון פארזיץ אונ

 פון מענעדזשער אגםאניגי, לראיחשי זידענס
שען  איז -89 לאקאל דרעספאכער איםאליעני

ױס חוץ א שול  געװא־ אדרעסירם האכראן ח
 זיםערמאן. םשארלם וױים־םרעזידענם פון רען

שער  פאליקמאן, מאו .22 לאקאל םון מענעח
שעק און ,io לאקאל םון רענעדזשער  םפי־ ח

שער צער- ־עי.60 אמ 60 לאקאל םדן מענעח
םגלידער םויזענש ארום  שאפ־קא־ םון מי

װיםטען. און מיטעס  גע־ זיינען יוניאן־אקטי
 מיטינג־האל דער וױיל דרויסען, אין בליבען

 פירערשאפט די איבערגעפאקט. געװען איז
 אק־ אלע נים װאם שטארק זייער באדויערט
האל. אין ארײן געקענם האבען םױױסםען

r -------------------------------------------- n

 פײערען װעט 20 לארךאל
 ערשטער פון רעטײערםענט

ױניאךװעטעראנען גי־ופע
v _____________________________

אן רעינקאוטמאכער ,20 לאקאל  אין ױני
ױ  פייערונג, ספעציעלער א בײ װעט׳ יארק נ

 צו טשעקם עלטער־פענםיע די אויםטיילען
 בא־ ױניאן־װעטעראנען׳ גרופע ערשטע די

 פון מענעדזשער קעםלער, דזשאזעף ריכםעט
 פארקומען װעט פײערונג די לאקאל. דעם
ען10 דעם  אױדיטאר־ רוזװעלם אין מערץ. ט
 פרעזידענט םטריט. טע17 איסט loo ױם,

ט פארפעלט װאם דיבינסקי,  געלעגענ־ קײן ני
אן־פענ־ די מיט מיטצופרייען זיד הײט  ױני

ב׳דיגע ױם אזא בײ טיאנעדען  געלעגענ־ טו
 פײע־ דער אין באטײליגען זיך װעט הײט׳
ר־נג.

 צמענג־ אינםערנעמונג די מאכען צ־ כדי
 מיםגלידערשאפט ברײטער דער פאר לעך
אן דער פון  כביד אפגעבעז ,ױיי װעלכע ױני
 איצט. רעטײערען װאם ײניאן־בויער, די צו

 אפגעשטעלם שעפער די אין ארבעט די װעט
ען דעם װערען ט אזײגער דרײ מערץ, ש

t <■-£

-------------------> 1955 מערץ,
 װעלען רעינװעיר־ארבעםער די און בײםאג

 פאר־ איגם קוםעז גרופינז געשלאםענע אין
 דעם אין זיך באםייליגעז צו זאפלונגס־פלזןז

םוב. יום
 איינגעלאדעז אויך איז פייערונג דער צו

 פאר־ שםאס, פון פעיאר דער געװארען
 אסאסי־ מאנופעקםשורערם דער פון שםײעד
 פערזענ־ פראםיגענםע אנדערע את איישאן

לעכקײםען.
• • •

 די אז באקאנם. אויך מאכם 20 לאקאל
 נייער א אין אריבערגעצויגען זיך האם ייניאן
 אויף איז ײניאן־העדקוואםצי־ס נייע די היים.
 נייע די יארק. ניו סםרים, םטע39 װעסם 273

 בא־ את ציגענגלעכער זית װעמ ײניאן־היים
 םיםגלי־ וואקםענדער דער פאר קוועמער

לאקאל. פונם דערשאפם

/ ---------------------------------------------N
 אויסגעצאלט האט 23 לאק.

 מיליאן האלבען א איבער
בענעפיטס אין דאלאר

v _____________ _____________J
 םפארם־ און סקוירםמאכער .23 לאקאל

 אויסגע־ יאר פאריגען ד.אם ארבעמער, װעיר
 אין דאלאר מיליאן דיאלבען א איבער צאלט

 זײנע צו בענעפיטם וועלםעיר פארשיידענע
 מענע־ ריעס, לואים באריכםעם מיםגלידער.

 באריכט. יערלעכער דער לאקאל. םון דזשער
 םע־ פילזײטיגע די ארוסגענומען האם װאם

 מצב דעם אויך װי ױניאן דער פון טיגקײם
 גע־ אפגעגעבען איז אינדוסטריע, דער אין

 לא־ פון מיטינג אלגעמײנעם אן בײ װארען
קאל•

 אנדע־ צװישען האט ריעס מענעדזשער
 אויס־ פאראן זײנען עם אז באריכטעם. רעם

 אינ־ דער אין םעזאן גוטען א םאר זיכםען
 אין סקוירטם פון פראדוקציע די דוסםריע.

 פאר־ געװען 1954 אין איז װאם םעפערײטם.
 און קלאוקם בײ װי בעסער העלטניסמעסיג

 דער־ מען װי ,1955 אין אויך װעט דרעםעס,
 הייד׳ נישקשה׳דיגער א אויף זיץ װארטעט,

 די פארבעםערען מער נאך װעם דאם װאס
מלאכות. בעל די פון פארדינםטען

 פאקטארען פארשיידענע פאראן דינען עם
 בײ ארבעט מער פאראן איז עם פארװאס

 פון צװײגען אנדערע אין וויי ספארטװעיר
 ריעס האט אינדוםטריע, קלײדער פרױען דער

 בא־ עקאנאמישע אלגעמײנע די באמערקט.
 גע־ באדייטענדיג האבען לאנד אין דינגונגען

 די בײ קלײדונג־געװאױנהײטען די ענדערט
 אײנצו־ איז םענדענץ איצטיגע די פרױען.
 קליי־ נוצלעכע אץ• איינפאכע מער קויפען

 פאר־ דעריבער זיך האט עס דונג־ארטיקלען.
 םקוירטס, אויף נאכפראגע די גרעםערט

ספארט־קליידונג. און סעפערײטם
 דאם, איז פאקטאר וױכטיגער צוױיטער א
 אםילו און דרעס צאל באדײטענדיגע א ױאם

 אײנגע־ האבען מאנופעקטשורערם קלאוק די
 פראדוק־ דער פאר דעפארטמענטס שםעלט

 אין דעזײנערם די םפארטװעיר. פון ציע
 םטיילם, נייע אנטװיקעלט אױך האבען טרייד

 פיז פארקויף דעם סטימלליי־ט האט װאס
ספארטװעיר.

באריכטעט, ריעס האט אייס, זעם ״עס
מאנו־ װאם באשטעלונגען צאל דער לויט אז

 שוין האבעז דזשאבערס און פעקמשורערס
 גוםען א דערוואדםען מען קען אנגענופעז

קאםאן־ פון פראדוקציע ד<ר בײ םעזאז
קלײדונג״.

 דאלאר םיליאן האלבען א איבער די פון
 םײ־ 571 (גענוי: בענעפיםם װעלפעיד אין

 לאקאל דער װאם דאלאר). 593 און זענם
 איבער איז יאר, פאריגעז אויסגעצאלם האם

 גע־ אויסגעצאלם דאלאר פיליאן פערמעל א
 האספיםא־ קראנקען־בענעפים, פאר ווארעז

 'קראנקעז־ סת פארמעז אנדערע איז יייזאציע
 .רעםייער־ 135 אויך האם לאקאל דער הילף.

 אויסגע־ קריגען וואס פענםיאגערען, םע
 םקוירם פונם חודש א דאלאר 50 צו צאיים

רעםייערמענם־פאנד. ספארםװעיר און
 װאך. א פאל צווײ אויך האם 23 לאקאל

 קלאסען םפעציעלע מיםוואך, און מאנמאג
 שפאניש־רזידעגדיגע די לערענם מען וואו

 העלםם װאם שפראך, ענגלישע די םיםגלידער
 אין לעבען דעם אין זיך אינםעגרירען זיי

ױניאן. דער פון אקטיװיםעם

 רעמײער־ אן נעמם 155 לאר,אל
אציעם)אפליר מענט

 מענעד־ נעלםאן, לואים וױיס־פרעזידעגט
 ארבעםער- נים־גודם ,155 לאקאל םון זשער
 מיםן וועם לאקאל דער אז באקאנט מאכט

 אפלי־ אננעמען חודש הײנטיגען פון אנהויב
 וואם אפליקאנטען בארעכטיגםע םון קאציעס

 װאם מיטגלידער, הײ־יאר. רעםייערען װילעז
 מיםגלידער דינען יאר, 65 םון עלטער זײנען

 לעצטע די ווייניגסםען צום ױניאן דער פמ
io אינ־ דער אין געארבעם האבען און יאר 

 15 לעצםע די װײניגסםענם צום דוםטריע
 אפליקא• אױםצוםאכען רעכמ א האבען יאר,

 אויםגע־ גיחען פענסיע־אפליקאציעס ציעס.
 815 ױניאן׳ דער פון אפים אינם װעדען מאכט

 םען30 דעם ביז װי שפעםער ניט בראדוױי,
.1955 אפריל.

f--------------------------------------------ץ
 באריכטעט 99 לאקאל

 אין צואװאוקם
םיטגלידער

v _________________________ J
 דיסטריבױשאן־ און אפיס ,99 לאקאל
 האט ױניאן די אז באריכמצט, ארבעטער•

 מיםגלי־ איר פארגרעםערט חודש פאריגען
 אפטיי־ סוט און קלאוק דעד אין דערשאפט

 ארגאניזיר־ אין אנגעהויבען האט זי זײט לונג
 אנהויב בײם סעקציע. דער אט אין קאמפעין

יאר. הײנטיגען פון
 מע־ אפעלטאן, שעלי באריכטעט עס װי

 חודש פאריגען איז לאקאל, פון נעדזשער
 ״בערלי די ארגאניזירען צו געלונגען אײך

 פארקויף אינם טשעין־פירםע א םמארם׳/
 אויד האט 99 לאקאל פרויעז־קלײדער. פיז

עי אין ארגאניזיר־דרײװ אן אנגעהויבען  ד
 קאאפערא־ דער מיט אינדוםטריע, ניט־גודט

 מענעדזשער, זײז און 155 לאקאל פון ציע
נעלםאן. אים“י

 99 לאקאל האט באריכט יערלעכען לויטן
 טוי־ 122 איבער יאר פאריגען אויפגעצאלט

 צי װעלפעיר־בענעפיטס אין דאלאר זענט
מיטגלידער. זײנע

מ <--------------------------------- 21 די

 דעפ. םאון אװ אום איסםעיז
שעפער פײי ארגאגידים

v ------------------------------------------
 דעפארם־ םאין אױ אים איטםערן דער

 פיר ארגאניזירם חח־ש פאריגען האם פענם
 האבעץ והאם פירםעם אלםע זיי פון 2 : שעפעד

 דער פ־ן פרואווען די באקעמפם יארען־לאנג
 ארבעםער. זייערע ײניאניזירען• צי יוניאן
 פלי־ ,״נוארק די םאיז פירמע די פמ אישע
 נרארק. אין קאבלפאני״ סםיםשינג ענד םינג

חי, ױ ש ח  גע־ צײם יאר 14 האם װעלכע ניו־
ם־יוניאן א האם  פירמע צ־־דייםע די שאפ. ני
 פאנופעק־ בלאת ליװיי .עםאנועל דער איז

ױ ראװינז^ אין קאם&אני׳ משוריגג יארק. נ
 וױיס־פרעזידענם באריכםעם עס װי

 פון גענעראל־מענעדזשער האראװיץ, איזאעל
 געיואו־ ױניאז די האם דעפארםמענם. דעם
 א ארבעפער נײ־ארגאניזירםע די פאר גען

 40 פץ שעה׳עז׳ ארבעםם די אין רעדוקציע
 קאגגפענםירענדע מים וואך א שעה 35 אויף
 פארבעטעררנ־ אנדערע און העכערונגען לױן
געז•

 די װעלכען אר־ם פליםינג־שאפ, דעם אמ
 ארגאניזיר־קאמפעין אן געפירם האם ױניאן

 ארבעמם־וואך די וועם צײם, שםיקעל היפש א
 37 אויף 40 פיז איצם ווערעז רעדוצירט

 װע־ ארבעטער די וואך. א שעה האלב א און
 זיבען פ.־ז העכערוגג לוין א קריגען לען

 .1956 יאנואר, פון אנהויבענדיג פראצענם.
 שעה 35 ארבעטען אנהויבען שאפ דער װעם

 קריגעז וועלען מלאכות בעל די און וואך א
 פראצענט. זיבען פון העכערונג לוין צװײטע א

 אויך וועלען ארבעטער װאכען און שטיק
 האלב א און זיבען פאר באצאלט קריגען

 זיק װעלען זײ און יאר א טובים ױם לעגאלע
 יו־ דער פ־ן בענעפיטען די צו בארעכטיגט

װעלפעיר־פאגדען. ניאגס
נא־ באשעפטיגט װאס בלאוז־שאפ, דער

 גע־ ארגאניזירט איז ארבעםעד, ioo צו ענט
 פון קאאפעראציע און הילף דער מיט װארען

 מע־ קרײנדלער, משארלם װײס־פרעזידענט
 אין .25 לאקאל בלאוזםאכער פון נעדזשער

 רעדיצירם איז ארבעטס־וואך די יארק. נױ
 פרײ־ די אדן שעה 35 אויף 40 פון געווארען

 געהעכערט װעלען שטיק־ארבעט פאר זען
 אין װי שטופע זעלביגער דער צו װערען

בלאוז־שעפער. יארקער נױ די
 די :זײנען שעפער צװײ אנדערע די

 קאראנא, אין קאמפאני״, ױניפארם האווארד
 נוירםעס פראדוצירט ױעלבע אײלענד, לאנג

 מאנ־פעק־ ״קלעירמאנט די און ױניפארמם,
 דרעס טשילדרען א — קאמפאני״ טשורינג

דזש. נ. סיטי, דזשוירזי אין שאפ
 אר־ 50 די פאר געוואינען האט ױניאן די

 רעדוקציצ א יוניפארם־שאפ אינם בעטער
 35 צו האלב א 37 פון ארבעטס־צײט דער אין

 שטיק־ די פץ העכערונג לוין א װאך, א שעה
 װאכען־ די אץ פראצענט צען פון ארבעטער
 שכירות זעלביגע די ־ריגען װעלעד ארבעטער

 געיראגען פריעד האבען זײ װי שעד״ 35 פאר
 יו־ די ארבעטס־״אך. לענגערער דער פאר
 האלב א און 6 געװאונען אויך האט ניאן

 װאכען־ א־ן שט״ק־ פאר ט־דים ױם באצאלטע
 ײם די פאר אז באדינג א מיט ארבעטער,

 פא־ זײ װען אפילו באצאלט װערט טובים
ט אויס לען ארבעטס־טאג. קײן אין :י



גערעכטיגהײם <{ ----------------------■4 22 זייט
-קלצירמאגט* די — שאפ םערםער דער

אן די ווען געווארען ארגאניזירס איז —  ױני
 םםרײק א ארויסצורופען גריים געװען שוין איז

 מע־ סםײם דער װי נאכדעם און שאפ אינם
ך ד.אם באארד דיאײשאן שם זי  אויף ארייגגצםי

אן די סעםצלםענם- א צו ברענגען צו  האם ױני
איגע 35 א געװאונען  בא־ ארבעםס־וואך- שעה׳

ם צאלםע ען את םובים יו מנג א  װעל־ די צו צ
 טשיל־ סער92 דער איז דאס םאנדען. םעיר
ױ אין שאפ דרצס דרען שוירזי נ  גײם וואס דז

ארבצםם־װאך. קירצערער דער אויף *ריבער
• • •

 פון חודש פאריגצן צחאםענקונפם, א בײ
 אװ אום איםםערן םונם בילדונגס־קאוגםיל

 פון םארזיץ אונםעוץ דעפארםםענם. סאון
 זײנען האראוױץ- איזראעל ודײם־ארעזידענם

 דער פיז באריכםעז געװארעז אױםגעהערם
םיגער  ווערם וואס בילדועם־ארבעם. סילדי

 םונם לאקאלען םארשײדזינע די אין אסנזיפירם
 גצ־ ארויסגעבראכם איז עם דעאארםסענם.

 לאקאלען די אז אנדערעס- צדוישעז װארען
«r רג ױבו  הא־ קיגגסםאן- איז את פאקיפםי ג

ז  איבער קורם סרלעז א אראגזשירם מ
 קאאפצ־ דער םים ארבעםער־פראבלעמען,

ױ דער פון ר*ציע  פון םםײם־שולע יארקער נ
אונגצן ארבעםער *ץ אינדדםםריצלע  באצי

אוניודערםיםעם. קארנעל אינם
 םח אראנזשירם זײנעז קורםעז ענלעכע

ד אין לאקאלען די לענ ױ־ אין את לאנג־זיי  נ
שזיןזי, ױנג איגס דז  גע־ אנםײל האבען מינ

 בילדתגם־דירעקםאר, סםאר. םארק גוםען
רד *רן א דו קאארדינציםאר. קרעסער, ן

f-----------------ץ
^ נארד־־איםם ע ם ד ר  פי

אין ק ײ ר ם ם ען ם ר ע ם בי ר א  פ
ער, ם ס ע ש ם אר ס. ד ס א מ

v_____________________________J
 א פירס דעאארםפשנם נאדד־זזיםם דעד

 .מילהעם דעד ממז םםדײק םאדביםערםעז
»oopr*T •דארםשצטםער. *יז ממיאני״ 

Jaa$a דײװיד ײײם־ידעזײרןגם באריכםעס 
̂לד-  דמאדםםעגס. דעס פרן דירזקסאד גינס

 אמםערן אנגעפירט װערם ח־אם םםדײ̂י יד׳צד
 אםיםםעגם דן■צײולי חשעק םון ארישיינם

ווודש. דדיםען דעם אין ארײן זייצם שיין גײם יירןקםאר.
 םירפע דער פיז ארבעםער המד׳ןדם ד׳י
 די פחםת םםד׳ײק איו ארױםגעםראסען זײניח

 אדנחיעדםדצגלעכע די ארן שכיריח גידעזײגע
מז  םײםםע די 3שא אין אדמםם־באדיגגוג

 ןעלראפעדע דעם קײם פארדינעז ארבעםער
 די שעד״ א סענם 75 ®ז םיגיםוס־לוין

מ ר  אין ארגעםער יי סםש םעראריזירט פי
 אדגאני־ צוריק איים א םים ר.אס זי שא^
שיאז״. א זירם  דעם חיץ א -גאםיאניזרי
 שפיאנאזש־םיםםעם א אײגגעשטעלם זי האם
מ אײםצוגעםונעז אויף שא■ איז על  אר־ װ

 דער םאר סיפפאסיעס דזאבעז עם בזיםער
 די קענעז גי כדי אינםערנעשאנעל

 האס פירפע די ארבעם. דער re איואגעז
 רעקרוטירען צו אסשםעלעז געפיזם *בער

 װערען עס װי גיד אזײ װייל ארבעםער. גײע
 גע־ זיי איז פלאכות בעל r'J רעקרוסי־רם

 פםרייק װי באגוצס ״ע־י־עז זײ אז אײם• פרנעז
שםאר־ שאם• דעם זיי פארלאזען ברעכער.

!

 בצל סטרײקענדע די פון מאראל די קצנדיג
מלאכות.

 אױף האבען ארבעםער ססרײקענדע די
 אװ פ. א. דער פון םיםפאםיעם די זיים זײער

 םון אויך װי ױניאנם, סײאי־א די פון און ל.
 באפעלקערונג ארבעטער אלגעםײנער דער
שםאט. דער אין

• • •

 קאמ־ הענד ״לואיס פדן ארבעםער 70 די
 פאל־ אין םאנופעקטשורערם קארםעין פאני׳״,

 הע־ לוין געוואונען האבען מאסם. ריװער-
 אינם פארבעםערונגען אנדערע און כערונגען
פירמע. דער םיט אגרימענט באנײםען

C  N
 גע־ דעפ. אהײא־קענםאקי

 ארבעט־ שעה׳איגע 35 װינט
״אםל^ס״־פירמע בײ װאד

V — J
 האט דעפארםםעגם אהייא־קענםאקי דער

 ארבעםס־װאך שעה׳איגע 35 א געװאונען
 יאם־ דער מים אגריםענם דעם באנייען ביים
 וױיס־ באריכםעם קארפ.״, אנדערװעיר לאס

 פונם דירעקםאר קוירצפאן, j פרעזידזינם
 אין שעפער האם פירםע די דעפאו־םםענם.

אינדיאגא. ריםשפאנד, אין און אהייא׳ פיקא׳
 באנײט איז וואם אגריםענם. דעם לוים

 ארבעשם־ די װעם יאר, דרײ אויף געװארעז
r 40 איצם װערעז רעדוצירם װאך e אויף 

 װאכען־ארבעטער די שעה. האלב א איז 37
 פאר װי שכירות. ז־צלביגע די קריגען װעלען

מרער דער  שכיק־ די את ארבעםס־װאד לעג
ר ע ם מ  פון העכערונג א קריגזין װעלען אי

 די קאםפענםירען צו אױף פראצענט. פינף
 אנ־ ארבעםס־צייט. «אילײרענער דער פאר

ג די מנ רי r ה e װעם -1957 יאנואר- ערשםעז 
 35 צו ודעדעז רעדדצירם ארבעטם־ודאך די

ם װאך. א שעוז ע פי ד ענ ר סי מ מ א  לױן ק
 זייגןן בענעפיםס װאמי״שאן העמוײזנגפן.

 יאר א װאכען דרײ צי געװארען געהעכערט
 ביי כאשעםםיגם זײנעז װאס אדבעםער. םאר
 רעםײער־ דער יאר. 15 איבער םירםע דעד

 ארבעםער M װעלכען אונםער פעגט־פאנד
r ארבעסער דרײ און פיקא םיז e ריםש־ 

ײן האבעז נדאגד ם זױצם ביז זז ^ םי ע  אויף ר
מ ע ל ש׳ ד ם חו ע סי so r מנ e ,בלײבם דאלאר 

אגריפעגם. באנײנמז פרנם םײל א
 חוץ א האבען- סארהאנדלרגגען די אין

 אנםיילגענופעז קױרצפאן- װײפ־פרעזידעגם
שערין פעקגרודער. בערנאדין  םון פענעח
 הענרי קליודלאנד. אין קאוגסיל נים־גודס
 און ארגאניתער אינםערגעשאנעל גלעיזער-

r קאפיםעם e י .172 און 171 לאקאלעז י

 באצאיטע געוױנם סו5 יאר*אי
שםימ־ארבעםער םובים ױם

 האם ארבעטער. םגאו־םום סר5 לאקאל
 פאר אויר םיבים ױם באצאלםןי געװאונעז

 קאהען• פארטיז באייכמעם שםיק־ארכעםער.
 אגריפענט לויטן לאקאל. ro פעגעדזשער

 באצאלם קריגען שםיק־ארבעםער די װעלען
 טיבים ױם לעגאלע האלב א ^ זעקם םאר

 פון נאד האבעז װאכען־ארבעםער די יאר. א
מז פריער  זעלביגע די פאר ראצאלם געקרא

םיבי^ ײם

 איז אוז שיקאנא אין
װעםט מיטעל דער

> V____________________________׳
 שי־ דער אין ארגאניזיד־קאמפיין דער

 פארי־ דעם האט בעלם־אינדוסטריע קאגער
 דערגרײכונגען נײע פארצײכענט חודש גען
 ״ליבערםאן דער פרן ארגאניזירונג דער מיט

 קאמ־ בעלט ״ספירס און קאמפאגי״- בעלט
 מארים װײם־פרעזידענט באריכטעט פאני״-

 עם ױניאן. דער פון מענעדזשער ביאלים,
r געװארעז ארגאניזירט שױן זײנען ’J בעלם 

 האט ארגאניױר־קאמפעױ דער זײט שעפעו־-
 אנגע־ װערם קאמפעין דער אגגעהויבען. זיך

 ארבע־ עמבראידערי ,212 לאקאל פרן פירט
טער.

 גײ־ די פאר געװאונען האט ױניאן די
 לוין אלגעםײנע אן רעקרוטען ארגאניזירםע

 באצאלטע שעה- א סענט פיגף פון העכערונג
 בענעפיםען און םובים יום אין װאקאציעם

 נאך זײנען עם וועלםעיר־פאנדען. די פון
 זאי בעלם־שעפער נים־ױניאן צוױי פאראן

 קאםפאני״ בעלם -אריעגטעל די — שיקאגא
 װעלכע םים קאמפאגי״- בעלט -גרעף די און
פארהאנדלונגען. פירט ױניאן די

• י •
 די װעלכער געגען בראמסאן־םירמע. די
 םםרײק- א ציים לענגערע א שיין פירם ױניאן

 רי־ צו גים באשלאםען חודש פאריגען האס
 אפיל־םארהער בײם דורכפאל א םים זיקירעז

r e צו באארד- רעליישאנם לײבאר נעשאנעל 
 אנ־ אן געבראכם האם ױניאן די וועלכער

 דעם אנשםאם און פירפע דער געגען קלאגע
r פארלאנג דעם נאכקופעז e די יוניאן. דער 

 זי װען פירפע די אנגעקלאגם האם ױניאן
 אר־ אן קאליגס- פארגארעט אפגעזאגם האס
 זיך באםייליגעז פאר שאפ. אינם rרyבעם
 פא־ ױניאנם די ױניאן־אקםיװיםעםען. איו

 די אנצדשםעלצז צוריק געװעז איז דערונג
 דער פאר באצאלען איר און ארבעםערין

ארבעסס־צײם. פאי־לוירעגער
 בראפםאךפירפע די וועז איצס- אבער

 צוריק געװאלס אין געװארעז פרוצה *יז
 און ארבעםערין אפגעזאגםע די אנשםעלעז

 האס שכירוו^ םארלוירענע די באצאלעז איר
 פר. «אז דערקלערם: קזזלינס פארגארעט

ר האם בראםסאן  ער װעז םובה א געםאן פי
ר האם r אפגעזאגם פי e איך ארבעם. דער 

ן ײי א  א אין װאד אי דאלאר 80 איצם פ
 דא־ 45 די אגשםאם שאפ לײדיס־םעילאריגג

 אינם פארדינם האב איך װאס װאך, א לאר
. בראמםאד־סאפ״ .  קרי־ װעם קאלינם פרם .

בעק־פעי׳ דאלאר iso געז . r e בראמ־ יזןר 
סאן־םירפע.

שעפער. דריי האם בראפםאן־פירמע די
 אוק־ אין איז צײאנםסאון איז שיקאגא• אין

סטרײקם. פירם ױניאן די יועלכע איז פארק־

 £לוצים 91 לאדןאל םון ארגאנײזער
געשםארבען

גע־ איז װעלכער .,1פאסקא־ די- 1כײקעי
 ארגאניױישאז־ דעם מיט כארבינדען ײען

 טשילדרען .91 1אקא'1י פױ דעפארטכעגט
 גצשטארבען חידש פאריגצן איז דרצסמאכצר.

 דעד יאר. 49 פין צלטער איו פיאפי■ אין
 אקטױו גצװצו יאר 25 איז פארשםארבצנצר

ױניאן. דצר פיט פארבוגדצז

---------------------1955 מערץ,
 סאוט־וועםט דעם אין

דעפארטמענט
v______ J

 די־ פצרלשטיין, מייער וױים־פרעזידעגט
 בא־ דצפארםמענט- סא־ט־װצ־ט פון רצקטאר
 אײנגצשטצלט האט ױניאן די אז ריכטצט.

 פ־ר־ דרײ גצגען ארביטריישאךפראצצדלי־צס
 ױ־ דצר איבער צנטשיידצן צל אויף מעם■

 פירמצס די פון אייגצ פאדצדונגען. ניא;ם
 מאנופצלםשורינג סיטי ״פארעםט די איז

 ױ־ די איייאנאי. פיקנעװיל- אין קאמפאני׳'
 בײ שםיק־ארבצמצר די אז איז, םצנה גיאנס

 אדיסגצ־ גצקראגען ניט האבען פירמצ דצר
 פא־ זי שכירות. געהעריגע זייציצ צאלם
 לעצטצ די פאר *בעק־פעי״ דעריבצד דצרט
 הצ־ לין1י אלגצמײנצ אן און חדשים זצקס

כצרונג.
 דראלער ״באריס איז פירמצ צוױיםצ די

 אז איז, אנקלאגצ יוניאנס די םאנס״. צנד
 ארבעםער אירע געגעבען נים האם פירמצ די

 גע־ דעם אילאנאי, סאלצם, פון שאפ אינם
 דאלאס פראפצסאר ארבצט. חלק הצריגצז

 אדניװערםי־ אילאנאי דעם פון םמייט- װי-
 ארבי־ אייס גצ־וארצן באשטימם איז טצם

םרײםאר.
 מאני־ ״אקמע די איז שאפ דריטצר דצר

 אנדצדװציר־ אן קאמפאני״. פצקנדטורינג
 דא אײך ריזירי. װצגםצװיל- אין פירמצ

 ייצצ־ די פאר ״בצק־פצי״ ײניאן די פאז־צדם
 שםיק־ארבצםער- די פאר חדשים זצקס טצ

 גצ־ע־ זײעיי געקראגען גיט האבצז וועלכצ
שכירלת. ריגצ

* • •
 430 אױפגעמאנם האט דצפארםרצנם דצר
 פין ארבצטצר פינף פאר -בצק־פצי״ דאלאר

 די קאםפאני״. צניבראידצרי ״פצשאז דעד
 א פיז פארלײף אין גצפריאװם האט פירמצ

 הצ־ יין‘' די אויטצוצאיצז ניס צײם געדױהצ
 זיינצז ארבעםער די יועלכע צי כצרונגצן

בארעכטיגט. גזױדצז

r ---------------------------------------- ^
 דעפאםמעגט סאוט־איסט
שעפעײ צוױי ארגאנידרט

v ________________  J
א־נטע־ דצפארםמצנט. םאום־איטם דער

 דירצק־ לצהרער. םי. אי. פון אנפירינג דער
 דער שעפער. צײ־־י ארגאניזירט האם טאר.

 ארגאניזיר־ רײ א אויך פירט דצפארטמצנם
 זיך האפענטלעך ױעלען וועיכצ םטרייקם,
ײניאן• דצי- פאר זיג א ביים צנדיגצן

.:־־ די איז שעפער צווײ די פון איינער
 אין מאנופעקםש־רער טקרירט פעשאנם״ זי

 ערשטער דער איז דאס דזשוירזי. אםלאנםא.
 בא־ ילאט שעפער ניי־ארגאניזירטצ די פון

 אפצרײ־ אי־יט נצגער־ארבעטער שצםםיגט
 אין םענדענץ א בכליי איצט איז צס טארם.

 איז ",ר״ בא־טע־טיגען צ־ דרים־שםאטעז די
 די אין ר-אכ־ײ. בעל שױארץ־־־יטיגע מער

 נ״־ארגאני־ דער שצפער. קליידער ארטיגע
 ײצלצז ארבצטצר ווצמעגס שאפ■ זירםער

 ארבעט דער אין אינטעגרירט װצרען איצם
 װערצז קצז אטלאנטא• אין ױניאן דצר פון

סי1צ־פי גרצםצלצז א פדן אױאנגארד דצר

 אין :עגער־ארבעטצר ױי־ארגאניזירטע פ־ן
סא־ט. דער

 מאנופצק־ ״צש איז שאפ ציױיטער דער
 ביר־ אין שאפ דרעס א קארפאני״, טשירינג

 גצ־ האט י־ניאן די אי^אבאמא. מינגהעם,
 בעל־ ני־־ארגאניזירטע 50 די פאר וואונען

 פראצצנט• io פון ־עפער־נג ל־ין א ר^אכ־ת
 הצלטה פאי־ ״פעי־ראל״ פ־נם פראצענט פיר
 פאר־ אנדערצ אדן בענעפיטס װעלפעיר ענד

בעסערונגען-
ו • •

 דעם באנײט ר,אט דעפאי־םרצנט דער
טינג ״פלצג ריט אגרימענט  אין מילס״ ני
 ארום באשעפטיגט ױאס איאבארא• פלארצנס.

 האט ײניאן די ארבעטער. ה־נדערט נײן
ן גע״ואינען  װאכצן־ פאר העכערונגצן רי

 אױף העכערונגען א־ן פראצענט io ביז הענט
מינימדםיסקצילס-

 גע־ גינסטיגצ גע־וא־נען האט ייניאן די
 ״בצל דצר געגען ענטש-יד־נגען ריכטלצכע

 אטלאנםא- אין קאמפאני״ מאנ־פעקםיטורינג
 פירם ױניאן די װעלכער געגען דזשארדזשצ-

 יא־ צלפטצן דעם זײט ארגאױזיר־טטרײק אן
 אן גצמאכט בםל האם געריכט דאס נואר.

 געהאט האט פירמע די ױאס אינדזשאנקשאן-
 פי־ דאס אפצושםעלען אײף ארױסגענימען

 גצ־ שטאםישצר דער שאפ. דעם אר־ם קצטצן
 אנקלא־ אן ארויטגצװארפצן אויך האט ריבט

 ביזנעם־אגצני!. געגען באלצבאט פונם גע
 ארצםטירט איז װעלכצר שארפ. ראבצרט
 םטרייק־ א פץ אנױיתינג דער א־יף געױארען
ברצכצר.

/ ״ ץ ׳
 יר ספאי־מװעײ• אול די־עס
 אנדזשעלעם לאם איז ניא:ם

שעפער נײע ארגאניױי־ען
v ________________________ ____ J

 דער און באארד דזשאינם דרעס דער
 אנדזשצלצס- אס1י אין קאונסיי־' ספארט״ועיר

 נייע פיר חודש פאריגצן ארגאניזירט האבען
 םצמוצל װײם־פרעזידצנט באריכטצט •טצפצר.

קאדסם. פאםיפיק בײם דירצקםאר אםא.
 לויטן האם• באארד דזשאינם דרעס דער
 באראקם. פצני מע:עחשצרין. די פין בא־יכט

 ליפ־ ״אלצקסאנדצר פירמע די ארגאניזירט
 פאר גציואינצן האט י־ניאן די איגק.״. טאן

 לרין א ארבעםצר :ײ־ארגאניזירםע 65 די
 א דאלאר האלב א און זצקס פון הצכצי־דנג

 די צו פירמצ דער פון צאלונגען װאך-
 פארבצםצרונ־ אנדצרצ אין 'וצי׳פעיר־פאנדס

 דרצם נײ־ארגאניזירטער צװײטער דער גען.
 איז ויצלכצ קעי״• ״דזשארדזשא די איז שאפ

 ײריםדיקציצ דער א־נטער גציוען פריצר
 האט און קאונםיל דזשאינט הפאי־מײעיר פ־נם

דרצס־פירמצ- א מים פארב־נדען זיך
 האט קאונםיל. דזשאינט ספארםלועיר דער

 ױלין- דזשאן רענעדזשצר, פ־ן באריכט ־יםן>י
 פצקטשירינגירא: ״קײרק די ארגאניזיי־ט
 םפארט־ דזשעי צנד ״עי ד־ אץ לארתאנ*״.

 דצר אין ־אנםראקטארס בײדע ױעיר״,
ספארםױעיי־־אינדוסטריצ.

 צום ב״ישטייערונג אײע־ נלאנט
!פאגד פאראלידם אינפאנטײל

23 זײט <------------------------
 ארגא־ טאדאנטא איז ױנייאן

 ספארט־ האליוואוד נײזירט
פירמע

v_____________________________ ;
 האם קאנאיצ- טאראנםא- אין ױניאן די

 נימ־יוניאן צםאבלירטצ אלט די ארגאניזירט
 באריכ־ ספארטײציר״. ״האליװאוד פירמצ

 דצר פון מצבצדזשצר קרײזמאן- סצם טצט
 זצקם לצצטצ די פרן פארלויף אין ױניאן.

 פרו־ עטלצכצ גצמאכם ױניאן די האט יאר
 אן אבצר פירמצ- די ארגאניזירען צו װצן

 דצר אונטצר אפשםימונגצן- דרײ דצרפאלג.
 רילײשאנס לײבאר נצשאנצל פרן אויפזיכט

 אין גצװארצז דורכגצפירט זײנצן באארד,
 אלצ איז אבער יאר- דרײ פון פ»־לויף

 גצ־ ארבצםצר מצרהיים א האבצז פאלצן
יוניאן. דצר גצגצן שטימט
 בא* ױניאן ז*י ־אט צלריק יאר א מיט
 ארגאניזיר־ אנדצרצ אן באנוצעז צו שלאםצן

 מזל׳־ גצװען צנדלצך איז װאם מצטאדצ-
 אן אונמצרגצשריבצז• האט פירמצ די דיג.

 די װי נאכדצם יוניאן דצר מיט אגרימצנם
 זײנצן ש»פ פונם ארבצםצר צאל גרצסטצ
טינג א צו גצקומצז אן־מי  האבען און ױני

צן צו װילען זייצר אויסגצדריקם  מיט־ װצי
גלידצד.

 צוײי ארגאניזירם אויך האם ױניאן די
יאנואר. ױים שצפצר, קלאוק נייצ

 אז אײך׳ באריכםעם קרייזמאן ברודצר
 קריגצן צו באמיאונגען אלצ מאכם ױניאן די

 שע־ װצםענם מלאכות בצל די פאר דזשאבם
 אנ־ פארן ליקװידירם זיך האבען עם פצר
 האם איצם ביז סעזאן. איצםיגצן rפ הויב

r קאאפצראציצ דצר מים יוניאן די e די 
 די באזעצצן צו באװיזען שאפ־םשצרליים-

 די אויך מלאכות. בעל ארבעםםלאזע מײסםע
 באדייםצנד האבצן 199 לאקאל פון באאמםע

 אין קלאוקמאכער באזצצצן צו מיםגעהאלפצז
ספארםוועיר־שעפער.

צ די םראץ עזנ שי  אינדוסםריצ־פרא־ פאר
 מא־ די איז דא, האבען מיר ויצלכצ בלצניצז-

 מצב. הױכצז א אויף יוגיאן דצר פון ראל
איז םיםינגצן די באזוכען מיםגלידצר  א .
 אוגםער זיך נצמצן סך א צאל. גיצסצרצר
̂  ארגאניזיר־ארבעם םאן צי פריװױליג

 בתים בצלי די אז אכטינג. שםארק םום מצן
 לאגע אומגינםםיגצ די אויסנוצען ניט זאלצן
ץ דערגרײכונגצן די ארומצישנייז־צז אויף  פ
ױניאן. דצר

 פץ מיםגלידער די װצלצן יאר אייצ װי
 ביי אײפנעמצז טאראנםא אין ילניאז ד<ר

r פראגצ די מיםינגצן זײצרצ e םעקם א 
 אינ־ גוצלעכצ פארשיידצנצ הצלפען צו אײף

 אדיפ־ שוין האמ 199 לאקאל ססיטיציצס.
 מעקם א באשלאסען אײנשטימיג אץ גענימען

 די הילף־אדבצט- װיכםיגער דער אט פאד
 באארד דזשאינם קלאוק דצם פון לאקאייצז

 נא־ דיערצ בײ אויפנצמצן פראגצ די װעלען
 דערודארם- װערם מיםינגצןד׳׳׳עס צנםםםצ

 טראדיציע ■דער^אלטצר הסכםי-מיט אין אז
 אננצ־ לאקאלצן די װעלען ױניאן, דער פון
באארד- דזשאינס פוגט רצקאמצנדאציצ די מען
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 ־8מ ענטוזיאססישע אדרעסירם דונינססי פרעזידענם
םי8םי אין םיסנלידער פון סעךפ^חאםמע

 אינ־ דער פון מיםגלידער םויזןנם זייבער
 דיגםםאג, ה*בען םיאםי. *יז םעדגעש*נעל

 ענםו־ אן געגעבעז םעברואר. *בםעז דעס
 דובינ־ פרעזידענם צו אויפנאםע זיאססישע

 ןילעק־ אין מאםען־פארזאםלונג א בײ םקי.
 םערהײם די ארבעםער. די האל. םרישעגם

אן ניײארגאניזירםע זײ ®ת  מיםגלידער. ױני
 מעכ־ דעם דורך ארײגנעקוםען זײנען װאם

 אוגזער וואס קאםסעין ארגאניזאציע םיגען
 פאראיארעז זיגם אן. פירם איגםערנעשאנעל

 צענ־ וואקםענדיגען היגען דעם אין וױנםער.
 אינ־ םפארםװער און דרעם דער םון םער

 ארבעם די אפגעשםעלם האבעז דוםםריע.
 אזײגער דרײ נאך האלב שעפער די איז

 פרעזידענט העויען געקומען און גאכםיםאג
 דער םון דערגרייכונגען די װעגעז דובינםקי,

 און קאמפעױ ארגאניזאציע דעם אין ױגיאן
 איג־ זייער און זײ םאר דערםון באדײםונג די

דוםםריע.
 דער פון זאל איבערגעםילםען דעם אין

 פײ־ א געהערשם האם ױניאן עלעקםרישעגם
 איז פלאםםארמע די אטםאםםערע. ערלעכע

 די פאקםיש בלומען. םים םארפוצם געװען
 ױניאן אונזער פון םיםגלידערשאםם גאנצע

 דער געװען. אנװעזענד איז מיאםי אין
 אי־ האם אראנאװיץ. אײב םיאמי. םון םעיאר

 אינ־ דער םון פרעזידעגם דעם בערגעגעבעז
 בא־ שםאט. פון שליםעל דעם םערנעשאגעל

 ג־ל־ דער געהאלםען האבען גריםונגם־רעדעס
 קלאוד פלארידע. פץ סענאטאר וועזענער

 פון פרעזידענם ראוםש. םרענק און םעפער,
 לײ־ אװ פעדעריישאז םםײם םלארידע דער

באר.
 פלאטקין. אײב ארגאנייזער. געגעראל

 אױסערגע־ דעם אנגעפירט האם וועלכער
 קאמ־ ארגאניזאציע דערפאלגרײכען וויינלעך

 יאר *־יז פון םשך אין האם וואם פעין.
 מיטגלידער צאל די פארפירפאכט פאקםיש

 געדעדט האט מיאמי, איז ױניאן אונזער םון
 ארגאניזאציע־ די וױיטער פארזעצעז ײעגען

 אנאנסירט. האט ער שטאט. אין דא ארבעם
 בתים בעלי די מיט אגרימענטס אלע אז

 אײנשטע־ פאר פונקט א האבען מיאמי אין
 ארבעטם־ שטונדען האלב א און 37 א לען

 א אץ זומער הײנטיגען שעפער די אין װאך
 נעקפטען דעם ארבעטם־װאך שטינדען 35

יאר•
 אויף אנױײזענדיג דובינםקי. פרעזידענט

 הא־ ארבעטע־ די װאט פארבעסערינגען די
 אן זיך אנשליסען דורך דערשלאגען זיך בען

 אז אנגעװיזען. אױך האט יוניאן. דער
 פאר־ ערשט איצט נאד דארפען זײ װאס דאס

 נאך. װארטעז און ארבעטס־צײט די קירצען
 שעה׳• 35 די געװינען וועלען זײ ביז יאר א

 אין ארבעטער די װאס ארבעטס־װאך. איגע
 האבען צענטערס אי־גאניזירטע םריער די

 װאס דעדפ־ז רעזולטאט א איז לאנג. שײן
 זײ ביז לא:ג אזוי גענומען דא זײ האט עס

 דערמאנט האט ער ארגאניזירט. זיד האבען
 צי ױניאן דער פ־ן פארױכעז פריערדיגע די

עז  געװען ניט ױינעז װעלכע זײ. ארגאניזיי
 ארזמגע־ אײד האבעז ״םיר דערסאלגרײד.

 איר אבער — געזאגט דיבינםקי האט — זוכם
איר מוזט דערפאר אפגערופעז. ניט זיד האם

 ארבעםער אנדערע די רױ לענגער װארםען
®r םאר־ די קריגען צו אינדוםםריע אוגזער 

שוין״. האבען יענע וואם בעםערונגעז
 רעדע זײן אין האם דובינסקי פרעזידענם

 קאם־ םאפעלםען דעם אויף אנגעװיזען אײך
 — אן איצם םירם ױניאן די וואם פעין,
 לוין מינימום געזעצלעכען העכערעז א פאר

 ענדערען צו קאנגרעם אױםן װירקען דורך
 שעה׳איגע 35 די מאכען פאר געזעץ דעם

 גאגצער דער אין אלגעמײן ,ארבעטם־װאך
 יו־ די דורך אינדוסטריע, קלײדער פרויען

 ארבעטסגעבער. די מים אגרימעגטם ניאן
 געזאגט. דובינסקי האט — זאכען -בײדע

 העכערע און ארבעטס־שםונדען קורצעדע
טיג זײנען שכירות  דעם דערגרײכען צו נוי

 קע־ 5T’: לעבענם־םטאנדארד. אמעריקאנער
 שטאר־ א דורך װערען דערגרײכט בלויז נעז
 לעבענס־ דעם עגדערט ױניאן די ױניאן. קע

 הענערט עס ארבעטער. דעם פון שטײגער
 אים גיט עס אבער לעבענם־סםאנדארד, זײן

 עס פאראנםװארטלעכקײטען. גרויםע אױך
 ױ־ די פארטײדיגען צו אים םארפליכטעט

 נאר זיך. פאר נאר ניט סטאנדארדס ניאן
 צו אץ ארבעטער אנדערע אלע פאר אויך

 העכערע די אט אײנשטעלען פאר ארבעםען
אינדוםטריע״• גאנצער דער אין םטאנדארדס

גע־ איז פארזאמיילנג דער פון. פארזיצער
 פץ מענעדזשער רעיסי, ל. םעמיול דרען

 פאר־ איז װעלכעד קאונסיל. דזשאינט מיאמי
 פין טשערמאן דעם פון געװארען געשםעלט
קובינער. דײװ קאונסיל,

 די אויף איינדרוק שטארקען זײער א
 עס װאס רעדלי א געמאכט האט פארזאמעלטע

 ראמװאלדי, סעראפינא געהאלטען דארט האט
 פעדעריישאן אמעריקאן דער פון פארטרעטער

 גע־ דרום־אמערילאנער דעם אײף לײבאר אײ
 פון קאנפעדעראציע דער פון גענט־אפטײל

 סעקרעטארען די פון .א־ינער יוניאנס פרײע
 שפאניש אין גערעדט האט ער ׳.אירא׳'). ־ץ

 די פון פארפעפטיגונג אין װארקם דעם ודעגען
א:־ פרײע לאטײן־אײעריקע. ןיא ייני
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 דער פין דערגרײכונגען אץ געשיכטע די

 פדעױדענט פין 1ראי די אץ אינטערנעש־אנעל
 ארבעטעד אניעריקאנער דער אין ד־בינסקי
 אויפן גע־־ארען געבראדקעםט איז באױעג־נג

 ״װאיס םץ ראדיא־פראגראם װעכעגטלעבען
אםעריקע״• אװ

 אײן שליםט װעלכער בראדקעסט, דער
 דובינסק־ פרעזידענט פון רעדע קורצע א

 גרויסער א אין געװארען איבעי־געזעצט א-ז
 די װעלכע דורך שפראכען 38 די פץ צאי

 פעלקער די באקעגט אבלעריקע״ אײ ״ײא״ס
 אמערי־ דער מיט וועלט גארער דער איבער
 פילאזאפיע• איר באװעגונג. ארבעטער קאנער

 אמע־ דער פאר דערגרייכונגען אין טאקטיק
ארבעטערשאפט. ריקאנעד

!

גערעכטיגסײם ^----------------
 ביל־ סו5 האם איגםערגעשאגעל

ל^נד איבערן דונגפ־א£מײלועען
 םון בילדונגם־דירעקםאר סםאר. מארק

 אויםםירלע־ אן אין האם אינםערנעשאנעל,
 םוגם בילדונגם־קאמיםעם צום באריכם כען

 ױ־ דער פון באארד גענעראל־עקזעקוםױו
 םאראן זײנען עס אז מיםגעםײלם, ניאן.

 איגםער* די אין בילדונגס־אפטיילונגען 105
 באארדם דזשאיגט און לאקאלען נעשאגעל

 םול־פארצוױיג־ א פירען װאם לאנד, איבערן
 די מיטגלידער. די צװישען ארבעט טע

 און בילדונגס־דירעקםארען פונקציאנירענדע
 לערנען *ו אכם באזונדערם לײגען גרופעס
 שפאניש־רע־ גײ־ארײנגעקומענע די ענגליש

 אינ* זײ העלפען און מיטגלידער דענדיגע
 ארגאניזא־ די פון לעבען אינם טעגרירען

 גע־ װערט װאס בילדוגגס־ארבעט. די ציעס.
 ביז מאנטרעאל פץ ױניאנם די אין פירט

 די צו צוגעפאסט אומעטוים װערט מיאמי,
 דער פון כאראקטער און באדעדפענישען

מיטגלידערשאפט. לאקאלער
 בילדונגם־דע־ דער האט יארק נױ אין

 םריערדיגע זײגע צו צוגאב אין פארטמענט.
 קלאם גײעם א אײנגעפירם אונםערנעמונגען.

 אפגע־ װעט װאם רעדנער. אויםצובילדען
 אזײגער 6 מאנטאג. יעדען װערען האלטען

 םעברואר. זםען פון אנהייבענדיג אװענם. אין
 דער אין אפגעהאלטעז װערען קלאסען די

 בראדװײ. i7io געבײדע. אינטערנעשאנעל
 אראנזשירען אויך װעט דעפאדםמענט דער

פםיכאלאגיע. אין לעקציעס סעריע א
 םאראינםערע־ זײנען װאס מיטגלידער

 װענ־ זיר דארפען זעלבםט־בילדונג אין סירט
 בילדוגגס־דירעקטאר סטאר. מארק צו דען
 אײנער איז װעלכער אינםערנעשאנעל. פין
 פערזענ־ און לערער פראמינענססע די פון

בילדונגס־װעלם. דער אין לעכקײטען

 געשיכטע בענד צוױי דעדשינען
 אדבעטער צױנייםטישעד דעד פון

אמעריקע צפון אץ באװעגונג
 גע־ די שילדערען געשיכטע־ב־כער די

 פאראײ־ די אין צױן פיעלי די פץ שיכטע
 אנטװיק־ די ; קאנדאדע אין שטאםען ניגטע

 ;פארבאנד ארבעטער נאציאנאייען פין י־־נג
 לערער אידישער ;שול־באװעגונג דער פץ

 פאריגען אין באװעגונג קאנגרעס ;סעמינאר
 אר־ :אציאגאלעד :רעליף״ ״פיפעלס ;לריג

 אידי־ ;ישראל ארץ פאר קאנגרעס בעטער
 פאלעס־ ;״חוה״ :״החליץ״ :לעגיאן שער
 ישראל׳־ ארץ דער היי*ף קאמיטעיט; טינע

 װעלט־ צױן פועלי ;ארבעטערשאפט דיגער
 אמעריקא־ דער אין צײן פיעלי :באװעגונג

 טע־ פאליטישע ;באװעג־נג ארבעטעד נער
 צױ־ דער אין ראל ארעריקע: אין טיגק״ט

 נאציאנאל s באװעגונג ארבעטער ניםטישער
 ;ארבעט קולטור ;צױן פועלי יינגע ;פאנד

 געביטען אנדערע און קעמפער״ ״אידישער
.1920 ביז טעטיגקײט ציין י1פוע' פ־ן

דאלאר. 6 בענד בײדע פון פרײז
:צו זיך װענדעס באשטעלונגען מיט

JUBILEE BOOK COMMITTEE, 
c/o L Z O. A..

45 East 17th Street.
New York 3, N Y.

 צו באשלאםען האבעז יר
 אין ענדערונג אן מאכעז

אוים־ םון סיסטעם דער
װאקאציע־ די צאלען

אנ־ יאר. דאס בענעפיטם
 די באמיעז צו שטאט

צונױפ־ שאפ־טשערלײם
 ̂•1אי פון קארטלעך ־ ױניאז די ציקלייבען

 אין באשעפטיגט זיינען װאס מיטגלידער
 אונז צי ברענגען עס און שאפ זייער

 טאן עס פלעגען מיר וױ אפיס, איז
 מיר װעלען פארגאנגענהײט, דער אין

 שאפ־ יעדען צו ארױסשיקען מאל דאם
 םאשעל און לאקאל די נעמען, די טשערמאן

 אין ארבעטער אלע פון נומערען םעקױריםי
 יעדעד װעלכען בײ פאך דער און שאפ זייז
 אינפארמאציע די האבען מיר ארבעט. ױי פון
 שיקט פירמע יעדע װאם פעי־ראלם. די פון

 די װי נאכדעם אפיס. איז אונז צו או־יין
 נאכקאנ־ ליסטעס די אט װעלען טשערלײט
 קאררעגירען. נויםיג װען אוז טראלירען.

אפים. אין אונז צו צוריקשיקען עס זײ װעלען
 אזא באקומם שאפ־םשערמאן דער װען
 דורכקר־ פארזיכטיג מוזען ער װעט ליםםע

 אר־ פרן נעמען אייע אייםשסרײכען ארן קעז
 פארבונדעו מער ניט זיינען וואם בעטער

ט  ארויפ־ דארפעז אײך װעט ער שאפ. זײז מי
 פין נאמען דעם ליםטע דער אויף שםעלען

 און ארבעטער נײ־ארויפגעקומענעם יעדען
 םע־ סאשעל און לאקאל פאך. זייז אנגעבען
 האט ער רוען דאטום דעם i נומער קױריטי

 איז ער אויב ארבעטען אנגעהויבען דארט
 ױני, ערשטען נאכן שאפ אין ארויפגעקומען

 גע־ איז ער װען דאטים דעם אױך װי ,1954
 אױך און ײניאן דער פין מיטגליד א װארען

 געװא־ איז ער אײב נומער. לעדזשער דעם
 ױני. ערשטען דעם נאך נייטגליד א רען

 װעט שאפ־טשערמאן דער װי נאכדעם .1954
 דאר־ ער װעט קארעגירט. אלץ דאם האבען

 באשטעמענ־ נאמעו זיץ אונטערשרײבען פען
ריכטיג. אבסאלוט איז ליםטע די אז דיג,

 װיכטיג: זײער איז װאם עפעם נאך אץ
 בא־ מוזען זיך װעט שאפ־טשערמאן יעדער

 ער װעלכע פאר פירמע די אז זען. צו מיען
 די ױניאן דער אין אריינשיקען זאל ארבעט

 מאנאטען אלע פאר ליםטען ״פעי־ראל״
 .1955 פעבריאר. מאנאם דעם אײנשליסענדיג

 בשים מיר קענען טאן ניט עם װעט ער װען
 בע־ װאקאציע די אז גאראנםירען. נים א*פן

 שאפ דעם פץ ארבעטער די פאר נעפיטס
 ערשטען דעם ױערעז אויסגעצאלט װעלען

 ארבעטער די װערטעז־: אנדערע אין ױני.
 אז זען. און דעם אין האנם א נעביעז מיזען

 יעדער װאם פעי־ראל פוז פראצענטען די
 זאל צאלען. צו פארפליכטעט איז פירמע

צייט• אין אפים אין ווערען ארײנגעשיקם

 הױכע כרענגט סרײגעכיגרןײט ױען
פראפיטען

 מאםארם ״דזשענעראל די אז נײעם, די
 מיל־ צוױי געװען מנדב האם קארפארײשאן״

 צאל גרויסע א באזארגעז צו דאלאר יאן
 שטודי־ צו סקאלערשיפס מיט סטודענטעז

 אין קאלעדזשעם 306 י אז א־ן יאר פיר רען
 ארײננעמען קענען װעלעז אוניװערסיםעטען

 בא־ װארעם זייער איז םםודענטען. די אס
 פרעסע. גאנצער דער פץ געװארען גריסם

 האנדלונ־ די פון אײנע װי עס באזינגען זײ
 קארפארײ־ י־ײכער אין נאבעלע א פון גען

 װי־ אץ ליכט מער פארשפרײטען צד שאן,
 ױגענםלעכע הילף צ״ קימען דורך סענשאפט

 גרויס ארוים װײזען װעלכע אמעריקאנער.
 און וױסענשאפט פין געביט אויפן טאלאנט

 האט פרעםע אידישע די א-יך םעכנאלאגיע.
 זיך האט זי און קארפאריישאז דער געלויבט
 דערפון. געשמײכעלט באזונדערס געפילט

 װעלעז װאס קאלעדזשעפ די צװישען ,װאס
 דער אויך א״ז סטודענטען די אויפנעמען

א־ניװערסיטעט. ישיבה
 בײשטײע- דער אט מיט פארבינדינג אין

 קארפא־ מאטארס ״דזשעגעראל דעי־ פון רינג
 פארטראכטען. צו זיך כדאי איז ריישאן״

 צענדל־גע- געלט סיגיעס ריזיגע די װעגען
 די װאס דאייאר מ»ליאנען הונדערטער אדער

 ראקפע־ די יױ קאפיטאליםטעז גרױסע גאר
 קאר־ גרײסע די טארגאנם, און פארד לערס,

 די ארן מאטארם דזשענעייאל װי פאריײטאנפ.
 נעשא־ די ױי פארבאנדען, ?אפיטאליסטישע

 ד* און אטאסיאײשאן מאנופעקטשורערס נעל
 גי־ לאנד, איבערן קארײרס אײ טשעמבעדס

 בילדונגס־אינסט־- אײף יערלעך אײפ בען
 אי־ף האט דאט ױאס וײרקינג די און טיציעס

 די־ דערפון געניסען ײעלכע ױנגעלײם. די
 םקאלעדשיפפ פץ פאררע דער אין רעקט.

 װיפענשאפט־ די אץ לערען די אויף א־ן
אײף. האלטען זײ ײאס אגשטאלטעז

 דעש מיט שטאלץ רעכט ר״ט זײנען מיר
 בילדעגס־פליכט געטײנע1אי פין סיסםעם

ײ װעלכע קינדער פאר  אײנגעפירט האבען מ
 יאר־ נײצענטען אין פרי אנד‘’ א'ן אונז בײ

 פאלקם־ די אין יוניאנס ערשטע די הונדערט.
 קאמף שװערעז א אנגעפירט האבעז מאסען

 די עטאבלירען צו געי־נגען איז עם ביז
 ד א רייכע די סיםטעם. טקיל קי1פאבי פרײע

 לאנג יארען האבען קלאכען פרױױלעגירטע
 ד- געגען קאמפײן העסלעכען א אנגעפירט

 װילען זײ פון מערסטע די אין םאלקם־שילען
 דער־ די אנטרויען ניט הײנט־צ־־טאג נאך

 פאבליק־ די צי קינדער זייערע פין ציאונג
 שו־ פרײואטע אין זײ שיקעז זײ אין סקולס

שטאם. פון אנערקענט װערען װעלכע ען.1י
 פארפליכטעט זיד הא^ט אבער •טטאט די

 א.ץ ע־^עמענטאיע מיט באזארגען צ' בלויז
 יעדעם אז געבען. אכטונג אץ לעןיש מיטעל

גע־ א דערגרײכט עם ביז לערנען מוז קינד

 אר־ קריגען קען ער װען עייטער, װיהען
 זײ־ לימודים העכערע פאר פאפירען. בעטם

 אוניװערםיטעטען, איז קאלעדזשעם דא נען
 שםאטלעכע, און מדניציפאלע זײ פון מאנכע

 ױי פון אײנע קייז פריװאטע• — אנדעי־ע
 פון בלויז אייםגעהאלטען נים אבער װערט

 די אויף אנגעװיזען ױינען נאר ליםוד- שכר
 פון און יחידים דייכע פון ביישטײערונגען

 זיי שטיצען װעלכע קארפאריישאנס, גרויםע
 דורך אדער סומעם יערלעכע מיט דירעקם
 געזעלשאפםלעכע פאר פונדאציעס זייערע

צװעקען. פילאנטראפישע איז
 מיליא־ די גיבען :פראגע די זיך פרעגט

 דאס טאקע קארפאריישאנם די איז נערען
װהז לשם בלויז געלט  זיי האבען אדער מצ
װידענ־ אומדירעקטע די זינען אין אויך  די
 דורך צאלט ברײטהארציגקײם די װאם דען

 די םון געדאנקען־גאנג דעם באאײנפלוסען
 די זיי, דורך און פראפעםארען און לערער

 װיםענ־ צוקונפםיגע די — סטודענטען
 פאר־ פאבריק און םעכניקער שאפטסלײט-

י רואלטער
 נע־ די אז ,1בײשפיי צים וױיסען, מיר
 מאניפעקטשורערם אװ אסאסיאיײבאן שאנעל

 אײנפלוםרייכ־ און גרעםםע די פון אײנע איז
 קאפיםאל. גרױם פץ ארגאניזאציעס סמע
 זעכציג איבער געציילט זי האט 1948 אין

 זיי־ עם װעלכע צװישעז מיטגלידער טויזענט
 װי קארפאראציעס ריזיגע אזוינע געװען נען

 ״װעסטינגהאוז״, מאטארס״. ״דזשענעראל
 »ױ. איל״. ״סטאנדארד דופאנט״. ״לאמאנט

ל׳/ עם.  קאמפאני״ ראבער ״פײערםטאון סטי
 אין האם ארגאניזאציע די אט ענלעכע. און
 אויםגע־ — 1946*1947 פון — יאר צװײ די

 דא־ כליליאן זיבען פראפאגאנדע אויף געבען
 אד־ באצאלטע אריינגעגעבז האט זי לאר.

 צייםונגען טעגלעכע 237 אין װערטייזמזינטם
 קלימע איז וואכעז־שריפטען 1-876 איז א־ז

 פערציג פון ץירל״לאציע א מיט שמעטלעד
ד־ לײענער. מייייאז  דער אט האט |948אי

 פראפא־ זיין פאר באנוצת אויך זיר פארבאנד
 סטאציעם ראדיא נאציאנאלע 26 מיט גאנדע

 מיט קאנטאקט איז צײט גאנצע די איז און
 ראדיא־קאמענטא־ אץ רעדאקטארען 2.5סס

 מיט זי דעי־גרײכט ארלם און ארים טארס.
 פראגראמען טעלעװיזיע אין ראדיא אירע
 ארגאני־ די אט צוהערער. מיליאן 90 אי־ים

 צו שװער ארבעט זי אז אפען. זאגט זאציע
 אן האלט זי אידעדן. אירע פארשפרײטעז

 װאשינג־ איז לאבי טעטיגסטע די פין אײנע
 פארקם, האלקאם װײם־פרעזידענט. איר מאן.
 אר־ אן האבען ״מיר אז באי־ימם. זיד האט
 װעל־ טוער. און רעדנער עפעקטױוע פץ מײ
 םארקויפען צו בינעז די ױי ארבעטען כע

. אינזערע .. ען ע ד  מע.י- װאם דארפעז מיר אי
 באקעמ־ צו ״םעילםלײט״ םארט דעם פין
 אינםעלעק־ די פעיק־עקאנאמיםםען. די פען

.״לראי־בעיבים״ די אידעאליםטען. טועלע . .



------------------------> 26 זייט
ארגאניזא־ .פילאנםראפישצ״ די אס און

םגלידער אירצ און ציצ בען מי  די צס גי
 אוגיװערםי־ די שםיצצן און סקאלעדשיפס

 זיך די באגוגענען אלייז דעם מים מעםצן•
ם.  מא־ די ־אט אירען קאםאלאג דעס לױם ני

 ארויסגעגעבען אסאסיאיישאן נופצקםשורצרס
 שײךצו־ פארשײדענע 875 .1952 יאר אין

שםע־פע  פארטײלען צו בראשנרצן זארענגע
שען פרײ  םיליאן האלב א און צוױי די צװי

 ספע־ אן האלם זי לאנד. אין םםודענטעז
 א זײ, פאר אינפאו־מאציצ־בױראס ציעלצ

 אךן ביבליאטצק ױיסצנשאפט ספעציעלצ
 צו איינארדענוגגען אנדערע אלערלײ אויך

 און ראט מיט םםודעגםעז ײגגצ די הצלפצן
 םםודעגט דער אז גאםירלצך, איז צט מאם.

 פילאנ־ פיל אזוי פון באאיינםלוסם ורערם
 םרעט און גראדואירם צר װעז און סראםיצ

 פון איז ארגעם םון װעלם דער אין אי־ײז
 פאר־ שוין זיך מען קען אונםערנצמונג.

 װעגען האם צו־ װאס מייגונג די שםצלען
 פרא־ צקאנאפישצ װעגעז ארבעםער־רעכם-

עגלעכעס. און גצז
 בא־ ארבעםער דער אין םיו־ םוען ידאס
 געפאר גרויסע די באגעגענען צו װעגונג

 זיי און לאנד פון ייגענט די פארל-רעז צו
 אס־דעם איז ווערעז ארײנגצצויגצז לאזעז

 אמ־ געגען םיר םוען ודאס י שונאים־לאגער
 פרא־ יצז־צ געגצן סאראורסייל פיז םם דעס

 ארײנגעגעבען װערם .ידאס אידעע, גרצםיײצ
 באגעגע־ מיר י ױגענם שםדדירצגדער דער
 קאנםצרצנצצז די בײ ױגגעליים די אםם נעז

 אוגזערע שליכםצן ביים בתים בצלי די סים
 ענער־ זייערע אײס נוצצז זײ װאו כים.יטיכט
 און באקעמפען. צו אונז טאלאנםעז גישע

 שםארק באדײעייען פיר גארנים- םיצז םיר
 און אידעאליזם דער איצט פזד׳ם איגז װאס
 אוגז האם װעיכער גלײבען. שםארקער דער
צז די אין צי אנ  בײען גצהאלפצז יארעז פי
 דאך און ײניאנס. אמזערע אנםװיקלען און

 יוגעגס די געװינען צו גארנים םיר סועז
ר זיינעז זיים איין סיז זײם. אונזער אױף  מ'

 ײגצנםלצכצן יצדצז שםעםפלצז צו געגײגם
 םיט ארום זיך םראגט װאס אידעאליטם•

 אלס אידעע. צםיש־םאציאליסטישצ אז
 םר־יפער. אומפראקםישער אלס .איפסעל׳■

 פיר או פיר■ שדייען דים אנדער דער םון
 גרויס־ פוץ םענדענץ די באקעםפעז םיזען

 די פאנאפזדיזירען װיל װעלכע קאפיםאל
װעלם. װיסעגשאםטייעכע

• • •

 פון ארגאניזאצ־ע אן דא יא איז צס
 זיך שטרענגם ויצלכצ םםודענםען. קאלצדזש

 אריף צטװאס םאן צ־ פיטייען אלע םיט אן
 אינ־ פאר גי%* די איז דאס געבים. דעם

 םײערס וועלכע דעראקראס'״. ‘דאסטריעי
אר הײנםיגען דעם  צקזיס־ יאריגע 50 איר '

םענץ•
ארגאניזא־ נאציאנאייע א — די

 אפםאן לאנדאז דזשצק פון געגיײנדעס ציע
 מאריר פון און דאראי היארענס כינהלעיר,
 העפ־ א אן פירס ו■905 יאר אין הילקוײם

 דעפא־ פער פאי־ ב"*ד־:גט־קאפפימ םיגען
 עקא* אינזער פ־ן פאזעז אי־ע אין הראםיע

שען גאפישען. ע־ ליי׳טורע^ען א־ז פא^םי  י
ג די בעז. ״  לא־ טפעציע־^ע אז הא^ט ”.

 די באזיכען װעלכע ארגאנײזערם לעדזש
 ױי -יאנד. פץ אוניײערםיטעטעז פארשײדענע

 עקאנא־ איבער פארטדאגצז אײד האלפעז
פארשפרייטען צ־ ז־כעז אץ :ראגעז םישע

 געדאנקען פראגרעסיװע ױגענכ» דער אין
 פילע אין נאר. זיך לאזט עס װײט װי אויף

 עלטםטע די זיי צװישען — קאלעחשעס
 פאר־ אן ״ליג״ די האלם גרעסטע, און

 ספע־ דורך סטודענטען די מים ביגד־גגען
 א::־ אפערירען װעלכע טשאפטערס ציעלע

 אר־ נאציאנאלער עד4! פון םשארםערס טער
גאנלזאציע.

 מאנכע ^יבערראשען פילײכט װעט עם
 הע־ צו ׳׳גערעכטיגקײט״ דער פ־ן לי^נצי־

 פארנעמען װעלכע מענשען םילע אז רען,
 פאליםישען אונזער איז פאסםענס װיכטיגע

 זײ־ אין זײנען לעבעז געזעלשאפםלעכען אץ
 מיטגלידער געװען יארען סטודענםעז ערע
ג דער פת לי  דעמאקרא־ ‘אינדאסטריעי פאר .

 סםײט ױנײםער דער זיינען ױי צװישען סי״.
 רוםער. װאלםער דאגלעם. פאיל טענאטאר

סי־אי־א״ דער םון פרעזידענם  זלמן דר. ;,
 ״סטרעפטא־ פין דערפינדער דער וואקסמאז,
ײסעד;  בארימםער דער ליפמאן, וואלםער מ

 אריר־ ; םריבידן״ .העראלד פח קאלומניסם
 פאול איז לייזערסאן׳ װיליאם סםאון. װיגג

 ןיפ הײפם־אדפיניסטראםאר דער פאדםער.
 רתװעלם־ דער אונטער לענדער מערב די

אנדציע• און אדמיניםסראציע,
״ דער פון ױבילייאום סצ־ער דער ג י י .

 ־םעז23 דעם שבת, ווערען געםײעדם װעם
 האםעל. קאכאדאר אין באגקעם א כים אפריל.

 לײבאר געױעזענער דער עטלי, ר. קלעםענס
 קוםט עכגי־אנד פץ פרעסיער־מיניםםער

 די אדרעכירעז צר כדי צופארען ספעציעל
פארזאםלונג

 א ײניאן קרעדיצ דרעפמאכעד די
ע וד״כםיגן ײ כי א ־ ע פ א א ־ ק כ א ב

 אינזערע פ־ן אינםטיטוציע װיכמיגע א
 מעמ־ ברײםע די װעלכער מים מיטגלידער,

 באקע־ נעענםער געדארפט זיד האם בערשיפ
 ױניאן״. קרעדים .דרעסמאכער די איז נען

 גע־ איז װעלכע אינהםיםוציע. אז איז דאס
 אינזער :אך קירצלעך געװארען גרינדעט
 פאר־ איו םםרײק. גענעראל גרײסען לצצטען

 די האס יאר 17 פארגאנגענע די פון לויף
 כיט־ אירע צו אויסגעליען ױניאז קרעדים
 t מיליאן■ 1 פין טומע ריזיגע די גלידער

 גים־ א איז דאט דאלער. םויזענט הונדערט
 ס־נק־ װעלכע קערפערשאפט, ארגאניזירטע

ט1' ציאנירם  דעם פ־ן פארשריפטען אלצ וי
 איט דעפאיטגיענם. בענקינג ססיי־פ יארל ניר

י אדנטערװארפעז זי איז אזא  געזעצען א־־ע י
 פונקט רעגיר־נג. דער פון רעגולאציעס און
 אין געשעפםען ם״ט יועייכע באגק יעדע װי

 רעגע־־־ ױערען ביכער אירע םםיים. דעם
 באנק־אדיםארט. די פ־ן אונםערז־כט פעסיג

 און ק-אר מוז םראנזאקציע באזינדערע יעדע
ט  פאר־ פינקםלעכקײם גרעםםער דער פי

אוז יעדער אץ ווערען• שריבען  דורכ־ פ־ז י
 א־ן קאםיטע קרעדים אפיציעייע די גיץ

אונפערשריפטען. נויםיגע די האבען
עז ייױאנפ הרעד״ם  האאפעראטיװע דינ

 בא־ םון נ־צען דעם פאר א־נסערגעפוגגען.
 דך ציײשען האבעז ײעלכע גר־פעט■ שםימפע

 פעג־ א ג־ט עס געכדינשאפםלעכעס. סך א
 בא־ דער פין דיטג־־דער ײ עכהײט“•

 אדעד ארבעטער — גר־פע טרעפעגדער
" פי ע א : "  שםאר־ען צ־ — געשפטפלײם "

 אין געלט. סיפען היענערע עגעלנוטסיג ו
 ארבעםפלאזיגקײט םון צ״יט איז פארקערט׳
לײען קעכען ‘צ ציפא< אנדער ?ידצר-אז

נערעכטיגקײם <(----------------
 שװעריגקײטען אן דאלער הונדערט עטלעכע

 די צאלען דארפען צו נים איבערהויפט און
 הױט־שינ־ די װעלכע פראצעגטען. שװערע

 יעדער פאלען. אזעלכע אין רײםען דער
 דאלער הונדערט 3 ביז לײען ק<ן כיטגליד

 קײן אן אונטערשריפט׳ אײגענע זײן א:יף
 נויטיגט ער פאל אין לאטקעס. אז טובות.

 צושטעלען ער מוז סומע, גרעםע א אין זיך
 דער פון ארבעט גאנצע די ״קא־מעיקערס׳/

 קא־ א ד־רך געטאן װערט ױניאן קרעדיט
 וועלכע מיטגלידער׳ פרײװיליגע פון ריטע

פארגיםיגונג. אן ארבעטען
ר אפצאײנגעז ע ד ^ ײ  דער ױאם הלוואה. א

 ארײנגעםראגען דארפען כאכט, מיטגליד
 אויכ ניט מאכם עם — אפמאך לויטן װערען

 פינקט־ מיט און רעגעלמעםיג — קליין װי
 קרעדיט די האם אופן אזא אויף לעכקײט.

 און קאטע. איר אין געלם ,אייעמאי ױניאן
 מיםגלידער. מער װאס העלפען צו גרײט איז

 רע־ ײגיאן קרעדימ די װאס פראצענם, דער
 דער און גידעריג. איז הלוואות, פאר כענט

 יאר, סוף צ־ם פארםײלם. ווערם פראפיט
 דער נים אבער שערהאלדערס. די צװישען

 קאאפעראטיװ דער וועלכיען פראפיט, פילער
 גע־ לויםן װערען. פארםײלם קעז פארדינט,

 פרא־ יערלעכען פון פראצענם 20 רוז זעץ
 רעזערװ־ א אלס ווערען אוועקגעלייגט פיט

 ױניאן״ קרעדים .דרעטמאכער די פאגד.
 פון םומע א רעזערװ־פאנד איז שוין האט

 איז ד־לם חוץ א דאלער. טויזענט 9 איקער
 שלעכםיל .פאר פאנד רעזערװ א נאך דא

 װערען װאם הלוואות הײםט דאס שולדען״,
צײפ. אין געצאלט נים

 ױניאן קרעדים א פון פרינציפ עיקר דער
 זײן אייעמאל מוז קאפיםאל איר דאס איז,

 געלט ווערם זײט אײן פון בא־טעפטיגט.
 קי־ דים ציױיטער דער פון ארן אויפגעליען

 רעגעלמעסיג, ארײן םומען קיי־לנ־לר־ל מען
 א יוען אפשפארונגען. אוך צאי־נג־לן די פץ

 צאלונגצן, זײגע פארגאכי*צטיגט ב־לל־חוב
 געװי־ א אוועקלײגען ײניאן קרעדים די מ־ז
 באלאנס אומבאצאלם־לן פון פראצ־לנם סען
 יער שילדעך. שלעכםע ״פאר רעזערװ אין

 װעלכער הוב. יעדעז פון אז פאדערט, געז־לץ
 מאנאםען. 12 ביז b פון הינםערשטעליג איז
 אין פראצענט io וױלר־לן אװעקג־ללײגם זאיי

 סצ — מאנאםען 18 ביז 12 פץ רעדלרװ;
 זײנ־לן װעלכע חובות. א-< פאר פראצ־לנם.

 אוױלקג־ללײגט מוז אלט. ראגאטען 18 העכער
 איצט פארמאג־לן מיר סימע. פױ־ע די וױלרען

 שילדען״ ״ש־יעכטע פאר פאנד רעזערװ אין
 אלץ װערם דאס דאיער. noo פ־ן ערך אן

 שער־האל־ י־לדען פארזיכערען צו ג־לטאן
געלט. אינײצסםירטצן ד־לר׳ס

 װעלכצ רצפארמצן. פילצ די פון אײנצ
 קרצדיט אונזילר אין אײנגצפירם האבען מיר

 איז 'אר. פארגאגגענעם דעב דירך ײניאן
 גצגען הלוואה יעדע פארזיכערען נייר דאס

 פין געי־צרצגם האבצז יליר טויםצז־פאל.
 —מיםגליז־צרי נלאגכע אז לצבצן. פראהםישצז

 זײנען ויצלכצ די א־ן צי־טערע די םפצציצל
 גצהאט דיאבצז — גצזינם בצםטען ב'ים ױט

 ״למז־נױליקצרם״ קריגצן בײם שװצריגקײטען
ײב  אין אורזאכצן. פארשםענדי־צכצ גאנץ צו

 אײסגע־ א־^מנה אריכיצר דער איז פאי א־יז
 דין :אך חיב ראניט איר צא-ען צ' ?־רצן
י האבצז פאי* אנלצר אן א-ן טוים.  ״קא־ י

 םון חוב א גוםמאכען געדארפט מעיקצרס״
wxi .אורזאך קיץ קישצר האט איצט דאלער
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 א ארײםצוהעלפען זיך אנטזאגען צ• ניט
ט אין ברודער  אונטער־ זײן געבען ד־רך נוי
 איז מאנאט א סענט פאר א פאר שריפט.

 םויטען־ געגעז פארזיכערט הלוואה יעדע
 הע־ פראצצנט האלב א אץ 1 איז דאם פאל.
 באנק־אינטערעם געװײנלעכע די װי כער

 דער װי באלד רעכענען אן זיך פאנגט װעלכע
 דאלאר 25 צרשםצ זײן אײן צאלש מעמבער

שער. א פאר
 אײפהערענדיג האט• י־גיאן קרעדיס די

 בײ ראט דירעקטארען פון באריכט דעם
לצכער לצצםער איר צי  דא־ פארזאמלינג. י

ען13 דעם גערשםאג.  באשלאסען יאנואר. ט
 האלב א און דרײ מיטגלידער די אויםצוצאלען

.1954 יאר פארן אינמערצפ פראצצנט
ט איז בלושםײן מענדעל  פץ פרעזידענ

ט דער  באאמטע אנדערע די ױניאן. לרעדי
ײגען: ט; וױצצ — קגאוער בעני ז דענ  פרעזי

 נייםען ;םעקרעטאר פרידמאן. דזשאזעף
שורעל; — מארנאליס  מינקאף, מ. טרצז

 האלפערן פערל און ראזענטאהל לואיס
 טשער־ דער איז זיםערמאן סאשא טראסטיס.

 ;קאמיטצ םופצרוױיזארי דער פץ מאן
ארטור :סעקרעםאר — טישלער טשארלי

 הײמאן און הימעלפארב װיליאם סקאלניק׳
צ די זיינען וױיס צי  לואיס מיטגלידער. אגד

 קרעדיט דער פון טשערמאן איז טייםצלבאום
 סצקרצםאר. — שנײדער אײב אין קאמיטצ

םעם :זיינצן מיטגייידער 3 אנדערע די
 דזשייקאב־ לואיט און סליצקי סעם קורניץ•

כאז•

נעקדאלאג א כמק״ם
 פ. פרעדעריק םארשטארבענער דער
 אונזצי־ פון סצקרצסאר צקזצקוםיװ אםהצי-

 זעלםילנצי־ א געװען איז אינםערנעשאגעל.
 פין פארלויף אין מענש. מצרקװירדיגער און

 זיך ער האט יאר, פאר קורצע צימלעך א
 משפחד.. אונזצר אין זי־ינגעלצבם איגםים אזוי

ױיניג גאר אז  אז גצוואוסם האבצן מענשצז ו
ער״ א איז ער טיג ױי  װײםט װעלכער מענש .

ם אפילו  אלצ אײנצוגייען. קנעפעל א װי ני
 צקזצ־ םצאיגצז דצם װי געקענם אים האבען
 פון האנם רעכםע די םעקרעטאר. קוםיװ

 צקםפערם דער :ד־בינסקי דוד פרעזידענם
םיציאנעלע איבצר  פינאנציצלצ און קאנסםי

 דעם פון אדמיניססראטאר דער ;פראבלעמען
שאנצל דער פרן פארמעגען גרויסען  ; אינטערנע

טו־ א־נזצי־צ פ־ן סיפערװײזצר דצר  אינסטי
ציעס.

 באשאנקען נאטור די אים האט פיזיש
 אימפא־ און הויך אױםזצן: שיינצם א מים

 גע־ איז עס האר. קאפ גרויצן א מים זאנם
ט פארגעניגצן א װצן  אויפצונצמצו אים מי

 גצלאסצנ־ שםצנדיגער זײן מיט פראגצ• א
 ער האט העפלעכקײט אץ רואיגקײם קײט.

צז צי צד  הײ־ זיך פילצן געמאכם מאל אלצ י
 און פלאנמעםיגקײם זיין באקױעם. און מיש
 גצ־ מאל אלצ איז זאכען צו ציטרים זײז
קארצקט. און אויסגצרעכצנם װען

 הויך־פאראנם־ זייז אויף געקוקט נים
 אױך צר האם אפים, אין ארבצם ווארםלצכצ

 געזצלשאפםלצכצ פילצ פאר צײם גצפונען
 באװיזעז זיך האם צר וואו »ת םעםיגקײםצז

 אינ־ אונזער פארשאפם כבוד פיל ער האט
 או־בצםער גאנצצד דצר און ,םצרנצשאנעי

 וואט שאד. גרײטער א שאד. א באוועגונג.
 און פריצייםיג אזוי איז פערזענלעבקײם אזא
געװארען• אווצקגצריסצז פלוצים אזױ

 מיאמי אין איז פעבד־אר טען12 דעם
 די פון אײנער װײנבערג, ײסף געשטארבען

 לאנג־יאו־יגער ארבעטער־רינג, פון בייער
 פיאנער א און ארבעטער־ארדען פונם פירער

 אין באװצגונג ארבעמער אידישער דער אין
 רעדנצר־ גרױסען א מים באגאבט אמעריקצ•

 גאך סאציאליסט איבערצײגםצי־ אן טאלאגט.
 דורכגצדרונגען און הײט אלטער דער פון

 פאלקס־ פשוט׳ען צדם ליבע טיפע א מיט
 יאר 50 אינער װײנבערג ױסף האם מענש,

 אינם װיםצן און ענערגיע זײן געיױדמעט צײט
 אימיגראנטען־ אידישער דער פדן דינסט
אמעריקע• אין מאסע
 בראשית־יארען די אין האם רוײנבצרג י.
 די װצלכען ארבעםער־ארדען. אידישען פונם

 געגרינדעט האבצז אימיגראנםען אידישע
 דא־ די געבען געהאלפען זעלבםםהילף. פאר
 רוח סאציאליסםישצן דעם ארגאניזאציע זיגצ

 װאס גייסם, סאציאליסטישעז דעם הקודש,
 טאג. הײנםיגצן ביזן ארבעם איר אינכפירירט

 גצווארען אײטגעקליבצו מאל נײן איד ער
 זײ־ צס ארבעםצר־רינג. םון פרעזידענם אלס
 קהל׳שע גרויסצ װייניג זייער געווען נען

 איז ארבעטצר־ריגג פון ארנםערנעמונגען
 אן פארנומצן ניט האמ וױינבערג י. ײצלכצ

 א גציוצז איז ער פאזיציצ. אנפירצנדיגצ
 טאציאליםטישען אידישען פין מיםגרינדער

 אר־ אידישצן פון בייםגרינדער א פארבאנד,
 םוער און מיםגרינדער א בעטער־קאמיטעם.

 םע־ א .פארװערטם״־אסאסיאיישאן. דער פון
 פון פארוואלטונג דע,י אין מיםגליד טיגער

 אן ארגאניזאציצ• ״ארט״ אמעריקאנער דעם
 אידישצר דער פון פרײנט איבערגעגעבענער

 רויםצר־ ויצמצנס באווצגונג. ײניאן םרייד
 אין געװצז איז ארבצםער־רינג דער קרײץ
 געויצן איז און פעריאדען. קריםישע אירע

 אר־ אידישצן אלגעמייגעם דעם אין פארליבט
 פריצר און א־מצםים אבער בעםצר־״בונד*.

 דער געווען יױינבערג ײסף איז אלץ פון
 און פארטרעםער זײן פירער, ארבצםער־ריגג

שליח־ציבור. זיין
 אמע־ קײן געקומצן איז וױינבערג י־סף

 אימי־ אידישע סך א יײ .189ס אין ריקע
 אויף אים. האט צײם יענעי־ איז גראנםצז

 בצגק־ א אנגענימען ערד. פרעמדער אזוי דער
 צו־ צר איז צײט יאר א נאך אהײם. שאפם

 קראקצ• געבורם־שםאם זיין אין ריקגעפארען
 מצר גיט קראקצ איז יארק נױ נאך אבצר

 אין פריצר. געװען איז עס װאם דאס געװען
 און אמצריקצ קײן צ־ייק ער קומם 1903

 אין לעבצן און לײב מיט ארײן זיך װארפם
 אר־ אידישצר דער פץ אויפבוײארבצם דער

 מים האם ער װעלכער באװעגונג. בעטער
 כאראקםעד־פצםטקײם און עלעגאנץ פיל אזיי

םויט. זיץ ביז געדינט
רײ־ אין געשםארבעז איז וויינבערג ייסף

 איז םוים זיץ מיט יא־. 78 פין צלטער פצז
 די פון אישער אײביגקײם דצר אין אוועק

צז קאלירפולסםצ אנצי  אידישער דצר פון פי
 באויצגונג םאציאליםםישער און ארבעםער

 ױינצ און ארבצטער־רינג דצר אמעריקצ. אין
 זײן פץ מאנימצנם א זיינצז אפצוױיגונגען

לעבצן• פארדינםםפולצז און נוצלעכצן
אן איבצר לאזם פארשםארבצנצר דצר

 אויר־ זון׳ איין־אײגציגען אן ליזע, אלמנה,
 פון דירעקטאר איז װעלכער ראבערט, װינג
 אינם אפטיילונג ארבצטער יארקער נױ דער

 ;״פאליא״־קראנקהײטצן געגען קאמפײן־פאנד
 פארנצמט װעלכע וױינבערג, ליליען שנור, א

 פארװאלםונגם־ אינם פאזיציצ אנגצזעענצ אן
 אײגיק־ צוױי :אינט־לרנצשאנעל פון אפאראם

אור־אייניקלצך. צװײ און לצך
• • •

 דצם דינםםאג׳ פארגצקומצן איז לװיה די
 ,פארװערםם״־האל. פין פעברואר, םצן 15

 געווען: מטפיד האבען פארשטארבענעם דעם
 אר־ פון סצקרעםאר גצנצראל כאנין׳ נחום

 אי־ און פרײנם נאענטער א בצטצר־י־ינג-
 רא־ הלל f פארשםארבצנצם פון דעצן־חבר

 אלעק־ •• -פארווערםם׳ פון רעדאקםאר גאף,
 ״פארװצרםם״ן פון מענצדזשצר קאהן, סאנדער

 אר־ אידישצן פון פארזיצ־לר הצלד. אדאלף
 װיצע־ ברעסלאו׳ ישראל : בעטצר־קאמיםעט

 לצװין* י ;ארבצטער־רינג פון פרעזידענם
 םאציא־ אידישען פון סצקרצטאר שאצקילם,

 פוז רצדאקטאר איז פארבאנד ליסםישצן
 װיצצ־פרעזי־ ראזצנשטיץ, דוד ;״וועקער״

 ״ארם״־פצדצ־ אמעריקאנצר דער פון דענמ
 פת פירצר שערער. צמאניצל דר. ;ראציע
 אמאלגע• דצר פח מילצר. אברהם ;״בינד״

 ר. יסט־װעטעראן1סאציאי דער און מייטעד.
אבראמאװיםש.

 אויפן געודארען באערדיגם איז נפםר דער
ארבעםצר־רינג. פון צולם בית כרמל מאונם

געשטאו־בען ר,ארפ נאדעל
 פת אםיסםצנם־מצנצדזשצר קארפ• גאדעל

 מים־ א און .105 לאקאל ארבצםצר סנא־םום
 ,1911 זיים אינםצרנצשאנצל דעד אין גליד

 ער יאניאר. טצז30 דצם גצשטארבען איז
יאר. 66 גציוצז אלס איז

 סא־ אין גציוארעז געבוירצן איז קארפ
 אמצ־ קיק געקומעז איז ער גאליציע. קאל.
 גצװארען גלײך איז און 1911 יאר אין ריקצ

 לאקאל רצינקאיםמאכצר. אינם מיםגליד א
 גאדעל איז צײם יאר צװאנציג איבער .20

 רצגצנמאנםל־ דצר אין אקטיװ גצװצז קארפ
 אנגצהאלםען האם עי־ וואו יוניאן. מאכער
 יאר אין ױניאן־אמםעז. ײיכםיגצ צנעTפארשי

 דצר אין מיםגליד א גצרוארעז צר איז 1932
 שפע־ און ,17 לאקאל יוניאן, ריפצרמאכער

 פאר־ די פארגצקיניזין איז צס װען סצי■
ױ דצר אין אײניגונג  קלאוק־אפצ־ יארקצר נ
 מים־ א געױארען איז ױניאן, רײםארם

 באאמטער א אויך איז 117 לאקאל אין גליד
 צוריק יאר 14 צרך אן מים ייאקאל. אינם

 נײ־געגרינ־ אינם אריינגעםראטצז ער איז
 צרשם צום איז צר װאו .105 לאקאל דעםען
 1950 יאר אין אח ביזנעס־אגצנט א גצײצז

 געהילף אלם געװארצז באשםימם צר י איז
 װעל־ אםם אן לאקאל, פון מצנצדזשצר צים
 איבצרגצבענהײם םך א מים האם צר כצז

 לצ־ זיץ פיז םאג לצצםעז ביזן אנגעהאלםען
בצז•

 אן איבצר לאזם פארשםארבצנצר דצר
 נאר־ און בצרנארד זיז צוױי ראח, אלםנר״

אייניק־ זצקם און הצריצם■ טאכםצר. א :מאן
לעד•
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רודער בײם
אבדעמען  אונזצר פון '

אינדו־ סוש אין קלאוק
ט םטריע.  אין נאר ני

צ אין נאר יארק׳ נײ  אי
אי־ מארקעםס אנדערע

אויס־ זיינעז לאנד. בערן
גע־ באהאנדעלם פירלעך

 עקזצקוםיװע דער פון מיטיגג אויפן װארצז
רעקא־ סים אץ קלאוק ״צשאגצל דעם םץ

 םאו־- חודש פאריגצן איז דואס באארד״ ווערי
 געװען איז מיר פאר םיאמי. אין גצקוםצן

 םייס־ די אין װאם אינםערעסאנם באזונדערפ
 יוניאז־םארשםייצר םון סיי באריכטען׳ םצ

 האבען מאגוםעקםשורערם. די פון םײ און,
 דער־ זעלביגע די געגוי אפגצשפיגצלט זיך

 זעען מיר װצלכצ טענדענצען. אץ שײגוגגען
 דועגען האב איך םארקעס. יארקער נײ איגם

 גע־ מאל סך א פראבלעםען דליביג־ל די
 װאלט צט און פלאץ דעם אט אױף שריבען

 צו דא :אכאמאל זײ צוױלקמעסיג געװעז נים
הזי־׳ן. איבער

מיםגלי־ אונזערע פון :יאגכע פאר אבער
 פאראן זיינען קראוקס אז גל־יבען. װאס דער,

 ערגעץ געמאכם װןרען זײ נאר איבעו־גענוג.
 באקענען צו נוצלעך געװען װאלט אנדערש.

 דאן וואלםען זײ באריכםצן. די אט םיט זיך
ױ פון אז זען. געקענט  אנ־ לאס ביז יארק נ

 פראפאר־ מארקעט יעדען אין איז חשצל־לס
 קען דאס פראדיקציצ. די גצפאל־לן ציאנציי

 צאל דער װעגען באריכםען די פון זען מלז
 געווארעז םארקױפם דינען װאס לייכעלס.
 אין פירמעס סון איבצרשיכםונג די הײ־יאר,

װײסער. אזוי און איגדוסםריצ דער
באארד, רעקאװערי פונם זיצונגען די אױף

 פון רעזאלוציע־קאמיטע■. דער אין אויך װי
 םארזיצער, דער געווען בין איך וועלכער

 פארשיידענע געװארען ארומגערעדם זײנעז
 אינדוססריע, די צוצופאסצן יאזוי װי פיםלצן
 סםאבילען און געזונטעז א אין איז וועלכע

 אל־ אינם םענדענצען ניײל די צו צושםאגד.
 די צו און לצבצן צקאנאםישעז גצמײנצם

 איצם קוםען װאס צנדערונגען אייגענארםיגע
 דער פון געװאוינהײםען קלייד־נג די אין פאר

 איז אגדערעס צװישען םרױען־באפעלקערוטט
 איז צס אז פראגע, די געווארען אגגערירם

 נײצ שאפצן צו אינדוםםריע דער פאר נריםיג
 די אם אגםשפרעכען זאלעז וואט סםיילט

 פון פארקויף דעם טסימולירען עגדערונגען.
 קלײנע וואקםצנדצ די אין סיסס און קלאוקם

 אזוי און דיסםריקםס) (םאבארביען שםעם
װײםער.
 באאר־ד רעלאווערי סיט א־ז ק־אוק דער

 אײג* די אפשר איז ײצלכע אינםםיםוציצ׳ אן
 דער־ לאנד, אינזער אץ סארם דעם פון צמצ
 אונזער אין פינקציצ ױיכסיגע זײער א פי־״ט

אך פעגלעכקײם א גיט צר איגדופסריע.  ױני
 בא־ צ־ כאניפעקםשורערם א־ן סארשםײצר

 צר ;פראכ^עםען געפײנזאםע מראכםעז
 קאנקו־ אום׳יושר׳דיגע באזײטיגען העלםם

ץ ע:  רעקאווערי דער ;איגד־סטריע דער אין י
רט באארד  ריסוירםש־ נ־צלעכע ד־רך פ'
 דער פין פאזען פארשײדענע אין ארבעם

 ארכילט נוצלעכ־ל א פירם ער און אינדוסטריע
געבים. לעגיטלאסײדען אויםן

נערעבטיגהי״ם ---------------------------------------------------

ױניאן ק^וקמאכער דער פון
נאגיער, איזידאר םת

דזשאינטבאארד קלאוק מענעדזטער גענעראל

 סץ מײנז פלו*ימדיקער דער
ק רי עי עי סי ה ס א

ר־לקא־ פינם זיצונגען ידי פון פיםען איז
 די באקוםען םיר האבעז באארד, װערי

 פלו־ האם סוים דעד אז ידיעה. םרויעריגע
 דעם ױניאן אונזער םי־ז ארויסגעריםען צים

 אינםער־ אונזער פון עקזעקוםיװ־םלקרעםאר
אםה־לי. פרעד געשאנעל.
אײגענארמי־ אן פארנוםען האם אפהעי

 ױניאן. אונזער פון לעבען אינם פאזיציןי גע
 און דעטאלעד דער םים אנגעםירם האם ער

 װיכםיגע אלע פון ארבעם פארצוױיגטער
 ; באארד עקזעקיטױו ג־לנ־לראל אינם קאםיםעס

 אלע פון אדםיניםטראטאר דער געווען איז ער
עקספערט דער :אינםטיםוצילס אונזערע

 פון פאריסיס םינאנם־אינוועסםםענם איבער
עע צו איז לעצםענס וועלפעיר־פאנדען. די  זי

 צוגעקו־ זארגען און אויפגאבען פילדיםיגע
 די פון בוי־פראיעקט ריזיגער דעד פען

 יאר־ נױ ד־לר אויף היױ־לר אינםערדלשאנעל
 ױניאן אונזער װעלכען איםס־םײד, קער

ספאנםארם.
 ױניאן־ אינערלעכע זײנע חוץ א אבזיר

 פארםרעטער דער געװען ער איז אויפגאבען,
 פארשײ־ אין אינםערנעשאנעל אונזער פיז

 מלוכה־אגענ־ און *ײוילע סאציאלע. דענע
 פארםראטען װירדיג האס ער וואו טויעז•

 אויך נאר פיםגלידער, אונזערע בלױז נים
 איז אפהעי ארבעםערשאפט. אלגעםײנע די

 דער פון פארקערפערונג די געװען באםת
 אר־ דער צװישען פארבינדונג אזױ־נױםיגער

 דער און באװעגעג ארבעםער גאניזירםער
קאםױניםי. אלגעםײנער

אונםעי־נעםונ־ באליבם־ל זײנע פו־ז איינע
 אינפאנ־ פארז קאםפיין דער געװען איז גען

 איז ער װעלבען אין כאנד׳ פאראליזים םײל
 ארב־לטער דער פון םשערפאז דער געױעז

 נױ־יארק. פעטראפאליטען אין אפםיילוגג
 דעם פארטראםען ארום אזוי האט ער

 אםעריקע פיז קיכוץ ארבעםער גרעסםעז
 קאפפימ. קאפױניםי נוצלעכען דעם אם אין
 עם־ כלויז וואס סיםבאליש. .זייער איז עס

 אויפן םעז האם םויס זייז פאי־ שעה לעכע
 דרךכדרינגענד־ל אםהעי׳ם געהערם ראדיא
 אפעלירצנ־ ראדיא־פליםע, א אויף שםיםע

 ביישםײ־ זאלעז זיי אז צוהןירער, ױינע צו דיג
 פאראופ־ היילען צו אויף פאנד פארן ערעז

.פאליא״־קראנקהײם. דער פון ג־ייקםע
 פארייוסט גרויםער א איז םויט אפהעי׳ם

 אזוי האם ער ײעלכעי־ ייניאן■ אינזער פאר
 איב־לר געדינם איבערגעגעבןיז און געסרײ

 כבוד דעם געהאם האבען וואס םיר. יאר. 20
 קײנ־ אים װעלען מיםציארנעםען. אים םים
םארגעם־לן. ניט פאל

 איכענזער אדנזער פץ פארא״־ניגוכג די
כאױעגזנ;

 צישםאנד־ חודש פאריגען אײ ענד^צך
ד־לר צװישען אפםאד קאנקרעטער א געקיםעז

 געשא־ האט װאס פי־אי־א, און ל. אװ פ. א.
 פאראייניגטער א פאר פונדאםענם דעם פען

 לאנד. א־נז־לר אין באוועגוגג ױניאן מרײד
 נײ־ א םיט צוזאםען אײניגקײט־אפפאך ד־לר

 פ־ל־ פאראײניגםער א פאר קאנסםיםוציע ער
 װערען באשםעםיגם גאך דארפען דעראציע

 און ל. אװ פ. א. םון קאנווענשאנם די פון
 פאר־ דערורארטען נאך קען םען און טי־אי־א
 נא־ מײגע פין אבער שטער־נגען. שײדענ־ל

 פון צוזאפענקונפם בײם באאבאכטונג *לנטע
 פעד־לרא־ בייד״ל פון הויפט־אנפירונג דער

 איך האב םיאםי, אין חודש פאריג־לן ציעס,
 פאראײגיגונג די אז האפענונג, שטארקע א

 נאך אפשר ’ און וױלרען דורכגעפירט וױלט
הײ־יאר.

 ל. אװ פ. א. דער אז אויס. דלט עס
 גע־ 'לס האט מיני, דזשארדזש פר־לזיד־לנט,

 װיד־לר ל־לבענס־אױפגאבע זיין פאר םאכט
 באװעגונג. ױניאן טרײד די פאראײניגען צו

 יאר 20 םיט געשפאלטען זיך האט װעלכע
 װילצן, ערנםםען דעם האם ער און צוריק

 דורכצו־ עס אנטשלאסענהײט און עקשנות
פירעז•

םאפ׳לנט. איצטיגען איז אז מיץ, איו
 פארנעםען קרײדלן ר־לאקציאנ־לריל די װען
 טרײד פון יסודות די אונםעדצוגראבען זיך

 םרײד דער אין אייניגקײט איז יוניאניזם,
 פאר־ א נויטיג. באזונדערם באװעגונג ײניאז

 ערשםער דער אין וױלט פעדעראציע אײניגטע
 אויף אנגריפען די אפצושלאגען בכוח זײן רײ

 טו ״רײם אזוײגערופענע די פון ױניאנם
 זיך פארשפרײטען וואס גע״לצען. ווארק״

 ד־לר פון אויך און טאוט דילר אין ספעצײלל
 אד־ ארבעט־לר־פריעטלעכע באזוגדערס ניט

װאשינגטאן. אין מיניםםראצי-ל
 פאזיטױױל װיכםיגסםע די פון אײנער
 פעדעדאציצ פאראײניגטצר א פון אויפגאבצז

 מיליאנצן די ארגאגיזירצן צו דיז װצם
 ברצנ־ ‘בכייי און ארבעטצר יװײםצ־קאלנער״

 צו ױניאניזם טי-ײד פין בצנצפיטצן די גצן
 ארבצ־ אומארגאניזירסצ 1צאי גרויםער דצר
יאנד. אין םצר

צפ״ א מים  דא איך רויל שטאלץ פין 1ג
 ראל אקטיװע באזונד-לרס די פארצײכצנצן

 גצשפילט האט דובינסקי פרצזיז־צנם וואס
 אײניגקײם־אפמאך. ד־לם פארמולירצן בײם
 אינ־ אוניצר פמ בײםראג גרויס־לר א איז דאס

 ארבצ־ אלגצםײנצד דער פאר םצרנצשאנצל
 פאר־ די לאנד. אינזצר אין באײצגונג םער

 דצרגרײכונג גרויםצ א אויר איז אײניגונג
 ארבעםצר־ אינטצרנאציאנאלצר דער פאר

 פא<- ײצלם. גאנצער דצר איבער באווצגונג
 אין פצדצראציע פאראײניגטצ א ויצלכצר

 שםיץ־ מצכטיגער א זײז ײצט אמצריקצ
פינקט.

עניניפ אײגזןנע אמזערע ױעגען
 נוםצר לצצטצן אױ ■1ארםיקצי מײז אין

 אויםפיר־ שוין איך האב .גערצכטיגקײם״.
צם באהאניצלט לצך  אונזצר פדן פראבלצם י

 צו־ בלױז איד װיל דא רצםיײלרמצנש־פאנד.
 יא־ צרשםצן פונם אנהויבצנדיג אז געבילן.

 נאך רצםייצרט םיר האבצז הײ־יאר. ניאר.
ביים פראצעדיר די ױניאז־װצטצראנצן. 654

29 זײט <{-•>־1׳״- 1955 מערץ,

 פאוהאנדלונמו אן הוינס מאנםרעאל אין ױניאן הלאוק
אנריטענם באנײען צו

ון ו > W k VS- ם פון ענ ד י עז ר פ ־ ס ״ װ
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דעם ארגאגיזירט ד ױי :אכדעפ האבען רי קאעסי־ל דזשאינט פ־נב
אפ־ פירמצ די ט הא שאפ״ דרעס ׳ב־־רק־־י אנג־להויבצן מיר האבען

אן די ארבצטער. עט״עכע געזאגט האט ױני ט פארהאנדל-לן צ־ מי
םםרײק. א מיט געענטפערט פא־ד מאנופעק־ קייאדק דער

 אסאסיאײשאן םשור־לרס
קא־ דצם באנ־־יצן וו־לגצז

 אײט גײט ױ־ללכצר אגרימענט. לצקםיױען
ױני. אין

 פאיגענדע ארײםגצשטצלט האבען מיר
:הויפט־שאדערונגען פיר

 שםלגדצן 35 פץ ארבצסס־װאך אן )1
 צרשםצנט■ צט פארלאנגען מיר .40 אנשטאט

 קאנ־ אונזער פון באשלוס א איז דאט וױיל
 צי־ דער מיט װײל ציױיטענט, ;ײצנשאז
 מיר האבען בר״ים בצלי די פון שםימונג

 לאגערען פי. די. דייטשצ די פון גצבראפט
 ריר האבצז מלאכות. ב־לל נ"צ טויזצנם

 מיר אז נויטיג, איז א־־בצט וױיניג־לר איצם
;פארקלצנערצז ארבצטס־װאך די זאלען

 האבען שאפ פון ארבעםצר 40 א"צ די
 אײפן צנםפצרצנדיג ארבעם די פארלאזט

 האט םטרײק קירצ־לן א נאך בטרײק־ריף.
 פאר.לאנגצן. אונזציצ גאכגעגצבצן פיי־כיע די
 דרצס־ דצר אן אנגעשלאסצן זיך האם זי

 נאך קומט זי און גילד ראנופצקטשולערס
 אגרי־ קאלצקםיװצן דעם פון פונקטצן א־ע

מ־לנט.
ידניאךהײם אונזעד פץ דבית חניכת

 ד־לם אץ טצן4 ד<ם שבת, א־ן פרײטאג
 ד־לרע־ די פייצרען ריײ ױעי־יען מ־לרץ, ם־לן5

 דצם מיט געבײדצ ניײלר אינזער פץ פענונג
ה־ללטה־טצנםצר.

 כרײטאג אנהײבען זיך יױלט פײערדנג די
אײנס און 11 צװישצן פרי. אזײגער 11

 מינימים־סקײלס ײניאן די העכערען )2
 דורכשניט־ דעם צו צוגעפאםט זײן זאלצז זיי

 קװאלי־ א פין פארדינסט איצטיגצן לעכען
מלאכה^ ב־לל פיצירם־לן

ײן דעם העכערען «3 ל־לר־ פאר רעימלם־י
םערכין: דעם קירצ־לן און גער ערעך  י

 געמאכט זאלצז סוטס פין םקײרסס )4
 גע־ ס׳איז װען אינסײד־שעפער. אץ װצרצן

 ערירט■1טאי מ.יר האבעו ארבצט סך א ײצן
 קאנםראקטינג־ די אין מאכען די זאל מען אז

 װײני־ דא ס׳איז וױלן איצט, אבער שצפער.
 ד־לר־ גים מ־לר עס מיר װילען ארבצט. גער

לויבצן•

 זײן ש־לפער די ־ױללען נאכמיםאג אױיגער
 קומעז זאלען אי־בעטער די כדי געשלאסען

 די צו פייצרונג. ד־לר אין באםייליגען ז־ך
 דצרצ־ אפיציעייצר דער פץ צערעניאניצס

 ג־לםט• פראמינ־לנטצ כייר דערװאלםען פענ־נג
 דו־ ד־ד פרצזידצגט. אונדלר אײגשליסענדיג

 אנהוי־ זיך פײערונגען ײצלעןדי ־פבת בי:סקי.
 געביידצ אונדלר אין אױיג־לר א־עס בען
:אכט. מיטצן אין ביז דוײלרצז ױעט אץ

 אץ ארבעטער־קאמיטעמ אידישע־ דער
אינטערנעשאנעד אונזעד

אונ־ פזן גאמ־לן אין און :אמען מײן אין
אויס־ דא איך װיל אינםצרנעשאנצל זער

 ארבצטצר־ אידישילן צום דאנק א דריקצן
 יאר, הײנםיגצן ־אם וועלכצר קאמיטצם׳

 יצר־ זיץ דצרצפצנם יאגואר׳ םען29 דעם
 יוצלכצז ביי דיג־לר א מיט קאמפיין לצכען

 ג־ל־ גצצרם איז איגםצרנצשאנצל א־נױל־
 אר־ צרשםצר ד־לר גצװ־לן איז דאט װארצן.

 אין פארגצקימצן א־ז װאס בצםער־באגקצט,
 ױניאן א־נזער פאר גצבײד־ל. ניײלר א־נז־לר

ױם־טוב. גרױס־לר א גצוױלן באמת דאט איז
 האבצן באנק־לם בײם הױפט־רצדנצר די

 ד־לר װאס ראל װיכטיגצ די גצשילז־צרם
 איצם ארבצםצר־קאמיטצם״שפילם אידישער

 בא־ ױניאן טרײד אלגצמײנצר ד־לר אין םײ
 גצזצלשאפם־ אידישצז דצם אין סײ ײצגוגג,
 קא־ אין און מאנטרצאל אין לעב־לן לצכצן
בכלל. נאדצ

 װאס ציפרידצן זײצר גאטירלצך בין איך
 םצ־ פארצװײגםצר ד־לר צו בײטראג אדנזצר

 ארבצטצר־קאמיטצם אידיש־לן פון טיגקײט
 מײגצ פון סײ גצװאר־לן אפגצשאצט גוט זײנצן

 פון סײ אץ קאמיםצט פון קאלצגצן־באאמטצ
 זײ־ צס וױללכצ צװישען גצסט׳ חשוב׳צ די

 פרצזידצנט דזשאדיױל, קלאוד גצװצן־ ג*לן
 לצאן קאנגרצס; לייבאר־ ־לנד טרצידם פון

 טרצידס ראנטרצאלצר פון פר־לזידצנט קאטי׳
 מצנצדזשצר ריף, ה. קונסיל; לײבאר ענד
 אםאל־ באארד דזשאינט מאנטרצאלצר פין

 מאריס ױניאן): שנײדער (מענער געמײטעד
 וױיס־פרעזידענט א־ן מענעדושער סילקאף.

 הציז, סאל. אץ ױניאן׳ מילינ־לרי דצר פץ
 קאגאז־צר דעם פץ צקזצקוטיװ־דירעקטאר

 קאנגרצס אידיש־לר דצר קאגגרצס. אידיש־לן
צי און  קא־ ארבצסצר־קאמיטצם אידישצר ד

 פאבליק־רילײשאנם די אין דא אפערידצן
אקטיװיםצםצן.

 איך קצן יוניאז אלנדלר פת נאמצן אין
 צנגצ אוגזערע וױללצן מיר אז פארזיכצרצן,

 ארבצטצר־ אידישען דעם מיט פארביגדונגצן
 װי צלקיגפט ד־לר אין אנהאייט־לן קאמיםעט

איצט. ב־ז

 געוױדםעס פײערונג דורד פידען פיניעערס הילאדס
אםעריהע אץ לעבען אידיש יאר 300
האם פ־לברואר, דוטען דעם דאנ־לרשטאג.

קליי־ שורית דאזיגע די שרײב איך וױלן
 דאזיגע די וױלג־לן פארהאנדלצן זיך מיך בען

פאדערינג־לן.

 בא־ װערט ערשט צ־ם אז איז. רעםײצרען
 קצנעז װאם פעגסיאגערען צאי די שםימם

 רצטײצרמצנט אױפן יױלרען איױלקגצשטעלט
 הייסט דאס פאנד, פין הכנסה דצ־־ לײט ליסט

 זײנ־לן צס װי אזײ קװאטצ• יצרלצכצ די
 ריאט אפליקאנטצן■ הונדערט 14 איבער גצײצז

 עי־טער דעם ־ים1י רצםײער־לן גצמ־זם מצז
אפליקאנט־לן. די פץ

אפליקאנ־ 26נ> אז ®ילרקװירד-ג. איז ־לס
 ס7 פון צלט־לר־לאטצגאריצ ד־לר אין םצן
 רעםײצרצן צד נים באשלאםצז האבען יאר.

 דער בײ פארבי'יב;ץ וױיםצר א־ן הײ־יאר
 בא־ א נאכאדא־־ צפ איז מי•־ פאי־ ארבעט.

ײ רײסצז גענ־רען אלג־למײן אין אז וױיז.  ז
 רצםײצרען• צ־ אכ-ת1®' בצל אונז־לרצ ניס

 סיבות• ערנסטע פאראן זײנצן צם סײדצז
 פארבי'בצז פונדעסםװעגצז זײנצן צס אבצר

 קא־ ד־לר א־ן אפליקאנטצן הונד־לרט ־לטלצכע
 האבען װאס יאר ס7 פין אינגער פין טעגארײל

" רצטייצרעז■ ג־להצנט ניט  ניט זײגעז צם 1"י
 א איז דאס אט פאנד־לן. נױטיגע די ג־לװצז

 ז״ד װעיצז מיר װעיכען טים פראביעם
 ־ געפ ־אפענטיעך װצל־לן יייד ביז ראגגלצן

לײזיגג• גצהצריגצ א נילן

דירכ־ .9 ייאקאל ניאז• יד צרם w Jוךיי״ קיא־ק־פ ד'
געװיד־ פײערונג א*י:.דרולספדיצ אן געפירט

צייקצ ,אמ אין צבצן1י אידיש אר י H(3( רצט
׳־לגינג. באױ צםצר ארב ידישצ א יאר סד און
געזע־י אייד זיד לען דיאט י יטי:- ביי דעם ב"
װאס ריםגלידער 8(1 א־בער ד־ ריט גענט

יעט־-ערט■ ־אר הי״ האבען
װײס־פרצ־ יאקא״ פ־ן <דז־טער רענז rIAr

די ד־לרמאנט האש הײכ־אן. ט ל־אי ןידדכט
דערגרײכונ־ די קאמפען ״ער־ל ׳ט ן !■ : יארען

צר אין באװעגינג אן טר־־ד ײני דער ו ט ^צו
װאם אויפגאבצן די ײף4ז זען נגעיױ א האט

באװצגינג. ארבצטצר דער פאר איצט שטײעז
גצריפצן ילל האט ר ע ע ד ײ טג רי j רצט׳ די
בלייבצן אין ניאן י״ זי״לר .עסען פארג צ' גיט

ױ־ די ־־משפחד״ ארב־לט־לו דער ז־ז 1ט"־ א
ט וױלט ־ :י אי ! פארזיכערט• ר צ <ט הז :יאן

צטי״לרנאנ. ר די געטילן
דר. נײטינג■ ־ים בי גאטט־רעדנצל ד<ר

 גלצגצצנד־לר א אין האט נאלפ איזלאצ־־
ד־לם פיו אנטװיקלינג די געשילדצרט רעדע

 אין א־ז װאס אמצריק־ל, אין לצבצן אידיש־ל
 אױסגעװאקס־לז יאר ioo לעצםצ די פון משך

 אי־ פון 1צא־ ד־לר צו טוידלנט פיפציג פון
 דצם באטאנט האט ילר טיליאן. פינף ב*לר

 אי־ מזי־ח־אייראפצאישצן דעם פין צ־שטײער
 לצ־ אמצריקאנצר צ־ם מיגראציצ־שטראם

 ד־לר פון מעטאדצז אין פרינציפ־לן די בען.
 רצד־ דצר האט דעמאקראםיצ, אמצריקאנ־לר

 פאר גצכיאכם מעגלצד האב־לן געזאגט, נער
 פארלאזט האבצן ײאס מאפ־לן אידיש־ל די

 פון פאכצז צו ײא־ינערטצר איםצ זיײלר־ל
 זיך האבצן זײ ייצלכצן אין הױז• ױיעם ד־לם

היים. ליבצ און װאי־עמצ א ארײנגעצײגען.
הא־ ג־ללבארט 1סיכ־ איז ס^יצקי אברהם

 פרא־ אדםיסםישצן פ'ינצם א געגצב־לז בצן
 לי־ פאלקס־לידצר. אץ ארבצט־לר פין גראם
 צולם ד<ר קאמף. אין ארבצם נוים■ פון דער
 אלטצ מאנכצ און מיםג־לזונגצן ג־לשמאק האם

 ײניאן־קאמפען אמאליגצ די פץ וױלםעראנצן
טרעי־. א אפגצװישט האבען

 טיפ־לן א איבערגעלאזט האט אריצנם דער
צ אױיף א״נדרוק  פאר־ ד־לר אנםיילנצמעו*. אי

זירלין. אײב געװצן איז מיטיגג פון זיצצר
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יזניאן דער איז אה איז פרעםערם ד פיט
 קלאוק איצםיגען דעם עגעז

 דערוױיל םעז קעז סעזאז
ם איז עם אז זאגען,  ני

 איז עם אבער שלעכס, צו
ם אױך  דער גים. צו ני

אר־ עולם אלגעםײנער
בעםערער דער ביי בעם.

 ארבעם םער דא איז לייו כיםעלער אח
 אסילו מעז ארבעם שעפער אײניגע איז *ה

 איז לײן כיליגער דער בײ נאר אוזערם׳ײס.
ם דיג אזײ ני ל ע  פון אפילו גאםירי־עך. פויג

ײז און בעסערע די םעלע־ל  שםייס שעפער :י
אז דער אין גים מען  אווער־ :אך לײן אין ױני

םס. ײם־מרסי ם
 ביםעל א םעז איז קרײזעז אייניגע אין

שם.  דער אז דערודארם. האם פען ווײל מםדי
ך דאל םעזאן  גו. ברען. א מים אגםאנגזװ זי

 אבער קען פען ניטא. ס־עז דער גראד איז
 פעזאז. גאגצעז דעם אששאצעז גים לײדעריד

מז נאד איז עם לי ג ע  ווע־ שורות די (יועז ג
ס רעז מ רי ש ע מז גײז אכם• ג דןז  — פםח «ו ו
ד האבעז םעזאנעז די װי לדים אה  לעצםענם זי
ז געענדערם• *לגעםײז איץ  האםעז. גאך סען מ
ת״ דער *ז ברז  קעז עם קוםעז. נאד ז*ל .

 אנ־ זאל ברעז דער אז יאםירעז. גדײ׳לעך
 יעגער *יז *ח — םערץ אנשאנג *יז קוםעז
 צו אנהויבעז בתים בעלי די זאלעז צײס.

שעד׳ װזגגען רעדזנז סזפאו  פראמאד־ ארן -•
 םיר װי אמ — נאד נדיטינג *ונזער גאד שןן

מז א  געשרי־ טאל םילע דעם ודעגעז שוין ה
ז  מײנם — .גערעכםיגקײם׳" דער איז מ
 ביליגערע פאר ארבעםעז צו חוץ א גים, גאד

*רײזען.
עז אס מג ם ר װילעז איבעל דעם אג  מי

 דאס ארן םעגלעד װי שסארק אזדי ידארזינעז
 אוגזער פוץ צדדעק דער זיײגעגםלעד *יז

מןן ײ ר ם אייך לאזם ש טז!•! ני ר רפי  אױב מן
 באצא־ ער דארף אייבעם. האס מזלעבאם א

ױעז §רײז. דעס לעז אגי  ניאכם םעז ודעז ן
 קלע־ חיז א םייגם. *יאםארשעז ארבעם. ךי

 פארזײנםםעז קלעגערע אח פר׳ײזעז נעדע
 אז נױ׳ינם■ עם ימעקורעגץ־םארקעם. א אויך
ס זיײז מ ע ל א םן קאנקמיירם ב  צוז׳ײםעז םי
 אינדו־ דער אין כאאס ארײז ברעגגס איץ

 װא־ װידער דעריבער װילען םיר. סםריע.
ם פעםבערם, אמזערע רעגעז  קײז םאז צו ני

 די קריגם אוץ זיד באראס איר אײדער זאד
ם־זאגינג אז. דער םוץ גו ײני

אן דער שאר פארליסם א מי  םאר אץ י
■ערזעכיעד אמז

שיםערענדיגע די דא נױינען מיר נייעם, ער
עז דעם םת םדיג צי  אינ־ אונזער rc םײם פלי

 םרע־ םעקרעםאר, עקזעקוםיװ םערנעשאנעל
ת אכלהעי• פ. דעריק  װירקלעך איז םױם זי
 אלעמען• אונז םאר קלאס שםארקער א געװען

 פערזענלעד געהענם אסהעי׳ז האבעז םיר
 ער װעז ■1920 םאר פון יארעז די םח נזזד
 הילק- מארים מים סארבונדעז געײעז אמ

 הילקװים מאריס װי אזוי לאו־אסים. װים׳ם
אז אינזער פון לאיער דער געויעז איז  ױני
ר האבען דעביאלס אוץ  לאו־ גענוג געהאם מי

 עפעס וואו וױיל ײניאן. דער געגעז קעיםעס
אן דער פון שונא א געשלעפט ער האנז ױני

ן פון ס ו '5 , װ א ל ס ^ ל װיים־פרעזידענם ב

 אמהעי, נאםירלעך. פלעגט. געריכם■ אין
 קעי־ זײ צוגרייטען יוניאן דער אין קימע,־
 םיט מיר זימעז אוםן מין אזא אויף סעס.
 דורך געװארעז• באקאנם גאענם זייער אים

 דורכגעגאנגען צמאםעז םיד זיינען יארעז די
ױגיאן. דער אין װארעסס און קרןלםם
הילקװים, םארים םון םײם דעם נאך

 .רחװעלט־ דער אנגעיןומען איז עס ײעז
 אנגעפאנ־ האם ײניאז אונזער אח נױ־דיל״

 האם ארגאניזײשאן־קאמפייז גרויסעז א געז
 אם־ אז פארגעשלאגען. דובינסקי פרעזידענם

 אינםערנעשאנעל אונזער װערען זאל העי
 אונז פון קײנער סעקרעםאר. עקזעהוםױו

 אין פארשלאג דעם געגעז געהאם נים האם
 באציאינ־ אמהעי׳ם זיינעז מעגלעו־. אנפאנג.

 צו ביםעל א געװעז לאקאלעז די םים געז
 װאס דערויף כרקענדיג נים װייל קאלםלעך.

 םמ באשלוםעז אלע דורכגעםירם האם עי־
 האם אז־סן, פינקםלעמז א אויף ױניאן דער

 פון צחאכוענשםעל אמ כאראקםער דער אבער
 םוז װארעמקיים די םארלאנגם ױגיאן אונזער

 װי־ באדארםם האם פען מענשעז. נאעגםעז א
 באשלוםען. אלע די דדרכסירענדיג בעח םען.
 צושםע־ אדן פינםעלע א ארינםערצונעמז װאו
 לאנג נים האם עם אבער פינםעלע. א לען

 ארײסנע־ אזױ זיך האם ער און געדײערם
 דאגעז, קען מעז דאס אםס. זיין איז םאסם

 אינססיסוציע אן באשאפטן ר.אס אליץ ער אז
 וױרקזאם זײער געײעז איז אמס.ער זיין פון
נוצלעה זײער און

 האם םעםיגקײם אםהעי׳ם םרעדערי?
 אכ־ האם ער געביםעז. םך א ארוסגענומען

 גע־ ארן םיגאנםעז די אײף געגעבעז םונג
 םאר אינודעסםמענםס די םארזיכםיג כואכם

 לאקאלען. אירע און אינםערנעשאנעל דער
 קלייניגקײט. קײן געװען נים איז דאס װאם

 אלע פח ארבעם די אנגעםירם האם ער
 געגעראל־עק־ דער םיז קאםיםעס שםענדיגע

 ציים זעלבער דער צד אה זעקוםיװ־באארד
 צו עצות געבעז צו וײליג איז גרײם געװעז

 זיז םילדז איז געװען איז ןיר לאהאלעז. די
 לאיאל זייער אמ ארגאגיזאציאנם־מענש אז
 שםדנ־ געײלז אייד איז אםהעי ױניאז• דער צו

 װעמען כייט מעגש. פריעםלעכער א דיג
 און רעדעז פערזענלעד געקענם האט םעז
שםייגער. אינםימעז אז אויו• באראםעז זיך

 זיץ וואם װאונדער, הימ נים גאר איז עם
 געיואלדיגען אזא ארייםגערופעז ראם םײם

 און אינםערנעשאנעל דער אין סיי סרויער
 איז טוים זייז יוניאנם. לאהאלע די אין םײ

 פאר ,פארליסם גרויסער גרײםער, א באריח
ײניאן. אונזער

אי םערציג פאר אנער^ענדנג  ארכעט י
ײניאן ארנזןןר לסיכת

 נײעס קיץ נים איז לאקאל אינזער פאר
 א אונזערם צו אנערלענונג אויםצודריקעז

 בײ שםחה א אראנזשירעז דורך באאםמעז
 פאר באנקעם דער אבער טישעז. געדעלםע

געראםענע א גאר געװען איז םלוצקי הערי

 באצי־ די און װארעמקײט די אונםערנעמונג.
 בײם אויסגעדריקם זיד ־אם עס וױ אונגען,

 געהויבענע. א זייער געווען איז באגקעם,
ו האם אנגעפאנגען י  אונ־ ווען םאקע. עם ז

 פארגעשלאגען. ־אט עקזעקוםיױ־באארד זער
 40 פייערעז צו צײם שוין זיכער איז עס אז

 פח אי־ינעם םלוצקי. הערי פין דינםם יאר
 בא־ לאנג־יאריגער און װעםעראנעז אונזערע
 םון םענעדזשעד את ׳35 לאהאל םח אםםער

 דזשאינם קלאוק פון דעפארםמענם מײרםשענם
 ציים יענער צו איז פארשלאג דער באארד.

 געווא־ אנגעגומעז איינשםימיג ענםוזיאסםיש
רעז•

 נאך םעברואר. םעז12 דעם נאכם. שבת
 מאנ־ די איז ציים, אנגעגעבענער דער םאר

ױ האסעל םון העםעז־קאקםייל־רום  יאר־ נ
 וואס געםט מים געווארען אנגעםילם קער,

 אנער־ איז כב־ד אפגעבעז געקובלעז דינעז
 פרײנטשאםט זייער אױסדריקען אמ קעגונג

 זיץ אויף שםיים וועלכער סאלדאם. דעם צו
 אינםע־ די אין יאר פערציג שײז םאסםעז

 יוניאן. זימ אמ ארבעםער די םיז רעםעז
 אינם פארגעקומעז איז גופא באנקעם דער

 איז פלאץ דער האםעל. םון זאל םעראםע
 געװעז מיר װאלםען איבערגעפאקט. געװעז
 גע־ םיר װאלםעז זאל. גרעסערעז א געהאם

 םיקעמס םיל אזוי גאןשזאגאל םארקויםם װען
םארקו*םם. האבעז מיר װי

 פארשיידענאר־ א געװזמ איז ערלם דעד
 קלאוק־ יונגםײםערם• אלדםײפערס. :םיגער
r םאכער c דער :ברענםש רוםיש־פוילישעז 
 אגגע־ אלע אח כאארד דזשאינם קלאוק

 געקומעז זײ זײנעז אלע לאקאלען. שלאסעגע
 באליב־ אײגענעם׳ אן םוץ םייעררנג דער צו

 עולם דער םענשעץ. געאכםעםעז את םעז
 גאנצע די איז אונםערהאלטעז פײז זיו־ האם

 כאראקםער דעם געהאם האם אזגםערנעמונג
 פעדקװירדיג־ דאם שמזזה. הײמישע א פמ

 אלע יואם געװעז איז באנהעם ביים םםע
 די ורעז צײם גאנצע די אויםגעזעסעז זיײעז

 איז. אגזת געיוארען. געהאלםעז זײנען רעדעם
 האבען סיר װעלכער׳ םאאםמאםםער, דער אז

 אראנ־ האם זיין. צו כבוד דעם געהאם
 אפשא־ די את באגריסונגעז די אז זשירם.
 די מאם. א מים איז קירץ זית זזלזװ צונגען
 זייער אבער קורצע געווען זיינןןן רעדעם

 קופערמאז׳ מ. האבעז: גערעדט עפעקסױוע.
 נאגלער׳ איזידאר :35 לאקאל פוץ טשערמאן
 ז ױניאז אונזער פון מענעדזשער גענעראל

 רוםיש־פוילי־ פון .מענעדזשער קוירק פרענק
 ל ױניאז קלאוקמאכער דער םרן ברענטש שעז

 פון פארטרעםער א ליעבעדעװ, װלאדימיר
 בא־ סאציאליסםיש־רעוואליציאנערער דער

 דער אין מיניםםער געוועזענער און וועגונג
 יוגענם־פריינם א אמ רעגיי־ונג קערענםהי

 יארען ערשסע די םמ נאד םליצקי׳ז םיז
 ראזא באוועגונגז רעװאלוציאנערער דדר אין

 פיאנער־ די םון פרעזידענטיז ברעםלאװ׳
 טשער־ זאםלאװ, בוירני :35 קלוב פוז פרויעז

 : 35 לאקאל פוז יאנג־םאימערם די פון מאז
 בעל־ אונזער פון פרוי די םלוצקי. מרם.

 רוםיש־ דער נעמי. םאכמער זיץ און שמחה.
 םון יאנגטייטערם די און ברענםש פוילישער

םלוצקי׳ן פרעזענטירם האבען לאקאל אונזער

-------------------> 1955 מער״ן,
 אנערקענונג אויםדריקעגדיג םאפעלען מים
 שעפער אײניגע אויך ארבעט. גוםער ױץ פאר

ױם־טוב. דעס צ• מתנות געבראכט האבען
 א אויסגעדריקט האבען באגריםעד די

 האט יועלכער כײצקי, הערי פאר לױב סך
 אין אפגעגעבעז לעבען זיץ פ־ן יא־ 4ט

 שטענדיג איז און ױניאן דע.י־ פון דינטט
 פאר ארבעט זײן צ־ איבערגעגעבען לאיאל

 אר־ אלגעמײגער דער פאר *־ן ױניאן דער
באװעגונג. בעםער
 עולם גרויסער דער איז רעדעס די גאך

ען  געםאנצט און לאנג שםיגדען פאר געגלינ
 מיט סעקונדע שלום פון רוזיק די אונםער

 גאכן אײנער זיינען, פריעט ארקעסטער. זײן
 זײן און םלוצקיץ צו ציגעקופעז אנדערען.

 זאר סלוצקי אז געוואונשען, זײ און משפחה
ץ יארעז סך א נאך  אקםיװ אץ געזונט ל
 נאך זאל 35 לאקאל אז אץ ײניאן דער אין

פראגרעסירעז• א׳ץ לעבען יארעז םך א

 אך־ £ינד,טלעבע פא*־לאנ;ט
סםאםיסםי^ בעםשלאזע

 דירעקםאר רעסוירמש טעפער, לאזאר דר.
 פאר־ בײם האם אינטערנעשאנעל. א,י:ז<ר פון

 דעם איבער קאנגרעם־קאבליםע דער פון הער
 דע־ די אז פארלאנגט. רעפארט עקאגאמישען

 פינקםלעכע מער ארױםגעבען ־,זא גירוגג
 ארבעםס־ צאל דער איבער אינפארמאציע

 נעפלעך ־אט םעפעי־ דר. יאנד. איז אזע1'
 רעגי־ די װעלכע ביעטאדען די אז אמעװיזען.

 ארבעםסלא־ מעםםען צי אויף באג־צם רוגג
 קאנסומער־הוצאות פון גרויס די זיקײם,
 דער פון געביםען װיכםיגע אנדערע אדער

 פע־ ױיער זײנען װירםשאפם גאציאגאלער
ערהאפם.‘'

. אזוי׳ י ז  רעגירינגס־אגענ־ די ציילען ש
 ארבעםער באשעפטיגטע די צװישען טירען

ע נאר ניט  א בלויז אפילו ארבעםען וואס אי
 איבעטער אזעלכע אפילו נאר װאך, א שעה
 דר. באשעפסיגם. גים אינגאגצען זײ:ען וואס

 :דעדקלערם אנדערעם צװישען האם טעפער
ר מי  פאר וואם װייניג זײער בכלל װײסען .

 פאר־ די אויף האט רעסעסיע די װירקונג א
 בא* זייער ארנעםער־קאטעגאריעס. שיידענע

 זײ אינדוםטריעס װעלכע «ים שעפטיגונג,
 כאראק• דעם װעגען אדער פארבינדען ױינען
ארבעטםלאזיקײט. זײער פון דויער און טער

״ די אויף פארלאזען זיך מרזען ״נליר  צ
 פארזיכע־ ארבעםםלאזען דעם פון פערען

 אר־ צ>זל די װיסען צו אויף רונגס־אמט׳
 גיבען ציפערען די אט אבער בעםםייאזע.

 ארבעםסלא־ װעגען באגריף קנאפען א א־נז
 די װעגען גארנים אינז זאגען זײ זיקײט.

 אויסגעשעפט שוין האבען װאם ארבעטסלאזע׳
 ארכע־ די װעגען אדער בענעפיטס זײערע

ם צײם אין ניט זיך ױענדען װאט טעי.  צ'
 ניט אעז דערצײלען זײ אמט. ארבעטם־־אזעז

 ניט האבען װאס ארבעטםלאזע׳ די װעגען
 בארעכםיגט זייז צו אױף פארדינט גענוג

 װעגען אדער ארבעטםלאזען־בענעפיט צ־ם
 ארבעטםלאזען דעם פון זײנען װאס אזעלכע׳

 װעגען און געװארען דיםקװאליפיצירט אמט
פרײװיליג״. ארבעםען אויף הערען ־לאט די

 פאדזיץ אונטערן קאנגרעס־קאמיטע. די
 אילאנא־, פרן דאג^אם. פאוי סעגאטאר פץ

 :א־ דער פון צושטאנד דעם איצט פארשט
 מיטן פארבינדוגג אין עקאנאמיע יא;אלערצ

אײזענהאוער. רעזידע:ט5 פץ באריכט

פיטנל אונזערע
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ס״ .הארװי פין אי־בעםער די רינ׳  בעי
 אין ציזאמענקונפם׳ א בײ האבען שאפ דרעס
 לאקאל ױניאן דרעסמאכער דער פין אפיט

 בררדער שאפ־טשערמאן, זייעז געעהרם .22
פרע־ זײ אח קאמיטע די און פײט אױרוױגג
מתנות. שײנע מים זענםירם

 ברודער געװען איז טאאסם־סייסטער
 מעמבער באארד עקזעקדםיװ ראזען. דייװ

 .60 לאקאל ױניאן פרעסערס דרעס דער פון
 צום מתגות אײפגעםיילם האם לאנגער סעם

 קאמיטע־ די און פיים, אױרװינג ט־טערמאן.
 אין קאהעז משה סםראמינגער, דזשעק לײט
ראנדעי־. דזש.

 ציגע־ האט אראנדזשכענט־קאםיםע די
 שםחה דער ביי צובייסען. און משקה גרײם
 רעםײער־ פאר א געװען אנוועזענד אויך זיינעז

 ױניאן־בעאמםע די און שאפ םון מיטגלידער ע
שער זיםערמאן. םשארי־ט  לאקאל פון כענעח

 מענעדזשער, געהילפם מארגאליס. נײםעז ,22
 ביזנעס־ פריערדיגער שקאלניק. ברודער

 ביזנעס־אגענם• איצםיגער דער אוץ אגענם
 רא־ לואיס ברידער די אדן ראשקאף, אײב

שווארץ. װיליאם און זענםאל
 אפע־ דער צוגעשיקט האם ב»־יכם דעם
 אראנ־ דער אין וואלדער. לייזער רײםאר

 םסרא־ דזשעק געווען ױינעז זשיר־כאםיטע
װ מינגער.  שאר־ װאםערפאן ש. ראזען. דיי

זשעניװא. און לאן

 רעבױיעדםע לכבוד שאפ־שמחה
ארבעםער

ר די ע ט ע ב ס פין ^ אי  1דעניע־ את -יי
 ניד־ עודעגיו. ד־םע 5סט קלאיק־שאפ• קאהז״
 די איז צוזאמענקינפם א בײ האבעז יארק.

 פייער־ זיך .ii7 לאקאל פון העדקװאםערס
 שאפ■ פון ארבעטער צוױי מים געזעגענם לעך
 אר־ רעםייערםע די רעםייערט. האבעז װאס

 לאקאל פון נאכמאן. איזידאר :זייגען בעםער
 .117 לאקאל פון גראסמאן■ אברהם און .9

 גע־ באשלאםען אויד איז שמחה דער בײ
 א פון אדאפטירונג די באג״יען צו װארען
 אין אױסגעהאלםען װערם וואס קינד. אידיש

 אונםערן ״ראנקרייך. אין קינדער־הײם א
ארבעםער־קאמיםעם. אידישען פון אויפזיכם
 בא־ איז צוזאמענקונפט פײערלעכער דער

 בענ־ װײס־פרעזידענם םיו געװארעז גריסם
 לאקאל פון פענעדזשער קאפ^אן• דזיטאמין

 דעם פין פענעדזשער פיייער א־יעקס :117
 1סאי :דעפארםפענט קאונסיל ‘אינדאסטריעי
 און שאפ■ פרנם ביזנעס־אגענם פינקעלשטײן.

 בײדע געהילף־פענעדזשער. װינדמאן. נעט
 שאפ־טשערמאן אדן ארבעםער י־עטייעי־םע

 שולץ, רובין טרעזשירער און טוריץ אײב
יטאפ. פעם מתנות געקראגען האבען
 און מאלין אײב :שאפ פין קאמיטע די

 אײב :117 יאקאל פ־ן נײראן■ איירדײנג
 קאהען. הענרי און לײדנער רײזעל אפעיעק

 ,10 לאקאל בערענשםײן, איזי :9 1לאהאי פין
, .35 לאקאל לופין• מאריט און

31 דימ <(

ןשר ידןןר ע נ ןײ
׳ י ׳ ס ״ b- > w f <י**«“**ידי*ײיר <?*« ר  I | |_  ^ .»> — iS

^ l sJLm law
רעדאקטאר, חשוב׳ער
 קלאדקפאכער רענדיערטע גרדפע א פיר,

 זיך װאינדערען געגענם בראנקס ד<ם פון
 ־5פענסי אונזערע דערהאלםען פיר פארװאס
 אין בעת חידש. פח ט<ן10 דעם טשעקט
 םשעקס די פען דערהאלט ױניא:ס אנדערע

 פארשםײען, פיר חודש. פץ ערשטען אינם
 היס־ עטאבלירמער אלטער אן איז דאפ אז

 קענצן נים םען זאל פארדואס אבער ט«ם,
 בעטערעןז צום ענדערען םיסםעם דעם אט

 :גרופע דער פאר אונםערגעשריבען
ראטמאן. עײיעס

:רעדאקציע פון ענשפער
 א אז פיר, פארשנדיעז בריװער דעם פון
 האבען פענםיאנערען אונזערע פון גי־ופע

 טראכ־ גענופען אין פארק אין געםראפען זיך
 זייער אײםצובעםערען עפעס אזױ וױ טען

 אױםבעסע־ אײנציגע די אויב ׳אבער יוניאן.
 צר איז נויםיג פאר האלםען ױי וואס רוע,

 םעג צען פיט פענםיע־םשעקס די קריגען
 צד װאט ־ועגען ניטא באכר. איז פריער,
זארגען•

< ו
 קאום״. .לופעי פון אפערײטארס די פיר.

 פייער־ א בײ באשליסעז עװע:יו. ־םע8 512
 אונ־ אויםצ־דריקען צוזאפענקונפם, לעכען

 כענעדזשער. אונזער צו אנערקענוגג זער
שאפין  י. ביזגעס־אגענם און קאפלאן, בענה

 איבערגעגעבענער דיער פאר וױינשםיץ.
 פרעזעגטי־ אץ שאפ אונזער רםובת ארבעם

ט זיי ר<ז פר״גית. פי
זעלענקא־ נ. קראניש• י. :קאםיסע די

שאפ־םשערפאן. — פאלקין נ.

 אפהאלטען װעט 82 לאר,אל
מעמבעדשיפ־מינױנג

 פלאר־ אין עקזאםינערפ .82 לאקאל
 פעםבערשיפ־םי־ א אפהאלםען, װעט העייפ,

 זעקס םערץ, די־יםעז דעם דאנערשםאג. םינג
 דיפלאםאט׳ האםעל אין אװענט, איז אזײגער

 בערנ־ שםארלס םםריט. סטע43 װעםט 108
 האט װעלכער לאקאל■ פון פענעדזשער שטײן.

 קראנקהײם, א פון דערהאלם אקארשם זיך
 פין באריכט יערלעכען דעם אפגעבען װעט
 פונם דערגרײכונגען די און םעטיגקײם דער

.,יאקאי

 :־יטגעפיל טיפע; אי*פ דריקעז ריט
ױ״ם־פרעזידענט טיט

 ו < j 7 א j < N ו ו א
 זײן פון ט־יט א״בערן םרױער ז״ז אץ

 גע־טטארבעז א*ז אס” בר״גע, טוטער
 פ,־ן עלטער א*ן פעברואר, טען17 ד;*ט

su .יאר
״גרעכטיגקײם״. דעדאקציע
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 פון הױפס אלס נאשסימס װבינסהי פרעזידענם
ל. אוו פ. א. אין מטיפע פאנד װעלפעיר

זיצונ* די בײ איז דובינסקי פרעזידענט
 קאונםיל. עקזעקוטיװ ל, אװ פ. א. פונם גען

 דער אלס געווארען באשםימם חודש, פאריגען
 וואם קאמיטע. ספעציעלער א ,םון הויפם

 פארמולירען צו אויפגאבע די האבען וועם
 מיס־ באזייםיגען צי אזוי װי פלענער גענויע

 די פון װעלפעיר־פאנדעז די אין ברויכען
 פעדע־ ארבעטער גרויסער דער אין יוניאנם
 פאר־ און פלענעד פארמולירםע די ראציע.
 אויפגענו־ װעלען קאמיטע דער פון שלאגעז

 זיצונג קומענדיגער דער בײ װערעז מען
 ווא־ אין מאי. צוױיטעז דעם קאונםיל, סונם

שינגםאז•
 פרעזי־ דער האט באקאנט איז עס וױ
 פארעפענט־ איגםערנעשאנעל דער פון דענם
 ״פע־ אינם ארםיקעל אײםפירלעך אז לעכם

 ®־ז זשורנאל חודש׳לעכער א דעריישאניםט״,
 מכוח יולי. םאריגען פון ל״ אװ ם. א. דער

 וועלםעיר־פאג־ מאנכע איז מיסברױכען די
 צי געוועז נויםיג וואלם עס וואס אױ דעז
 מים־ אזעלכע אז באווארענען. צד אױף סאז

 אנ־ צװישען פארקומען. נים זאלעז ברויכעז
 אנגעוױ־ דובינסקי פרעזידענם האם דערעם

 דערםא־ די אױף ארםיקעל יעגעם איז זען
 אינםערנע־ אייגענע אונזער װאס רדנגעז•
 ערלעכער פון געבים אויםז האם שאנעל

 אזוי וױ אזץ פארװאלםונג װעלםעיר־םאנד
 װען אנהויב. אין נייייד האם ױגיאן אונזער

 גע־ געשאםעז זיינעז װעלפעיר־םאנדעז די
ױריד־־ געהעריגען דעם םארמולירם װאדעז.

װע־ ללאולמאבעד רעםײערםע
U װאלאציע־ זייערע קריגען לען 

הודש הײנםיגען טשעלס
 רעטייערט האבעז וואס קלאוקמאכער.

 װעלעז היײיאר. יאנואר, םון םארלױף איז
 זיי־ פאר רעגיםםרירעז דארםעז נים זיך

 ביז װארםעז און װאקאציע־םשעקם ערע
 אויםגעצאלם קריגען וועלען זײ נאר יוגי,

 הײנםיגען ודאקעישאז־בענעפיםס זײערע
 דורך געמאכם באקאגם ורערם דאם חודש.

 גענעראל־םענעדזשער נאגלער. איזידאר
 מאר־עי און באארד דזשאינם קלאדק םין
x ,סעקרע־ אדמיניםםראםױוער קאלקער 

 פאנד. ־ואקעישאז ענז־ דיעלםה פונם םאר
 גע־ געמאכם איז אראגזשמענם דאזיגע די

 רעםייערםע די איינצושפאו־צן װארעז
 יו־ אין מאל צוױי קוכוען צו םיסגלידער
 רעגיסכראציע• פאר איינמאל ניאז־אםיס.

ת מאל צװײם א און א  אויך ארן םשעק. פ
 אויף ווארםעז דארפען נים זאלעז זיי כדי

 יוני• ביז ודאקאציע־בענעפיםס זײערע
 די װערעז אויטגעצאלם װעלעז עם ײעז

םיםגלידער. אלע צו 'יאקאציעם
װע־ מיםגלידער נײ־רעסייערםע די

 ידאקעי־ זייערע אויטגעצאלט קריגעז לעז
 סםעז25 פח אנהויכענדיג בעגעפיטס• שאז

 װא־ ענד העלםה פוגם אפיט אין םערץ.
 םסרים, טםע38 װעטם 22 פאנד. קעישאז

 רעםייערםער יעדער פלאר. צענםען אריפז
װידראעל זיץ מיסברענגען דארף סיםגליד

___________________________

 ױניאן־ צענטראלער דער פון קאנטראל שען
פאנדען. לאקאלע די איבער אנפירונג

פ. א. איצםיגער דער פון אויפגאבע די
 אנ־ צװישען זיין װעט םוב־קאמיטע ל. אװ

 צעגםרא־ אזוי װי פלאן א שאפען צי דערעס
 בעסעד קענען זאלען קערפערשאפטען לע

 די פון פארװאלטונג דער אויף טאז אכםונג
 מעגלעכע פארמי^לן און פאנדעז לאקאלע

 שוין האט שריט ערשטען דעם מיסברױכען.
 דעם אט אויף געמאכט ל. אװ פ. א. די

 קאנ־ לעצטער דער בײ האט, זי װען געבים
 דער צו אמענדמענט אן אנגענומען װענשאן.

 פעדעראל־לא־ וועלכען לויט קאנםםיםיציע.
 גענויע צושטעלען פעריאדיש דארפען קאלעז

 ל. אװ פ. א. צענטראלער דער צו באריכטען
 די־ פון םאריואלטונג דער װעגען אנפירונג.

פאנדען. ערע
 סוב־קאמיםע )דער פון פארשלאגען די
 פלאן■ צײטוױיליגעז אויםן שטיצען זיך װעלעז

 פאנאנ־ האט אנפירונג ל. אװ פ. א. די װאס
 אינ־ אנגעשלאסענע m די צו דערגעשיקם

 אז אויפםאדערונג, דעד מים טערנעשאנעלס,
 זאלען ױניאנס באזונדערע די פון פירער די
 פארמולירען און באהאנדלעז פלאן דעם אם

 סוב־קא־ די פארשלאגען. אייגענע זייערע
 אײםצונע־ אויפגאבע די האבען װעם מיםע

 און קאמענםארען פארשיידענע די אם בלען
 אן איז פארקערפערען זיי את פאיײטלאגען

פראגראם. איינהײםלעכעז
 אװ פ. א. אינם הױפם־םארשלאגען די

 װעל־ ױניאז די באשיצעז צו אױף םלאן ל.
:זײנען פןײר־פאנדעז

 צאלען צ־ װעי־עז פארבאםען זאל עס )1
 באאמ* א צו ■־ועלפעיר־פאנד א פמ שכירות

!ױניאן דער פון םעז
 םי־ האלב־יערלעכע אדער יערלעכע )2

 דורכקאנ־ םאנדען, די פמ נאנם־באריכםעז
 בוכהאלםערם. אומאפהענגיגע פון םראלירםע

 אלע פאר צוגענגלעך געמאכם ווערעז זאלען
ם: פאראינםערעסירםע צדדי

 פין באריכטען יערלעכע אויסםירלעכע )3
 זײ אזוי װי אוםן דער װעלפעיר־פאנדען, די

 אײנ־ הוצאות, אלע אץ פינאנסירם װערעז
 אויסגא־ אנדערע און קאמישאנם שליםענדיג

 נלים־ די צי װערען אפגעגעבעז זאלען בען.
:גלידער׳

געשעפם־םי־ די מוזען ױעם מעז אײב )4
 איבערגעבען פאנדעו װעלפעיר ױניאז פון רונג

 זאלען קאמפאניעס אינשורענס פרױואטע צו
 קאנלירענץ־ א אויף װערעז ארויםגעגעבעז זיי

 פירמעס פארשיידענע אז הײסס. דאס באזים.
 *rזי מאכעז צו טעגלעכקיים א האבעז זאלען

 1זאי פאנד־פארוואלם־נג די און אנבאםען, רע
 םעגלעכסםס־בעס־ דעם אויסקלייבען קענעז

;אנבאם םען
ץ זאל עם )5  איגװעס־ צו םארבאםעז ד

 ױניאז די פיז רעזערװעז די פמ געלם םירעז
 א פון געשעפםען די איז װעלםעיר־פאנדען

 סאנד. צים צאלם וואם פירמע אדער באלעבאס
 ־1םאנד־פארװא' א םמ ביזנעס די אין אדער
אינסורענס־קאכיפאני. אדער באנק םער.

 דארף פלאן,. ל. אוו פ. א. דעם לוים
 אײפ־ סיכםינע א װערען אנגעפירם אייך

מיםגלידער די צוױשען קלערונגם־ארבעם

גערעכטעקײמ <ן---------------
 אכ־ נויטיגקײט דער װעגען ייניאנט די אין

 פאנדען. אײגענע זײערע אויף טאן צי טונג
 די פון פארוואלטונג ביזנעסמעסיגע גוטע א

 דער־ :יט דארף װעלםעיר־פאנדען ױניאן
 ױניאן־ פון רעכענונג אױפן װערען גרײכט

 אנגעציי־ דעם אין זיך זאגט דעמאקראטיע,
 דער ל. אוו פ. א. דער פ.ץ פלאן כענטען

 געזעצ־ פעדעראלע פאר אויך שלאגט פלאן
 ־5צוריקג< זאלען עם װעלכען לויט געבונג.
 צא־ אויף שטײער־רעדוקציעס ײערעז צייגען
 װאס פאנד. א צו אונטערנעמער פון לונגען

 פינאנס־ זײנע אייםפידלעך ניט באריכםעט
שטייער־אמט. צום ענינים

 טעאטעד־ דורך פידט ו ו 7 לאר,אל
אונמזןךנעמונג

 קלארק דעם ,פוץ קולטיר־קאמיטעט דער
 אז באליכםעם. .117 לאקאל אפערײטאי־ם

 טעאםער־ געלונגענע א דורכגעפירט האט ער
 פעברואר. טען27 דעם זונטאג, אונטערנעמונג

 געשפילט איז עס ״פאלקסבינע״. דער מיט
 שוםטער״. דער און קעניג .דער געװארען

 אויספארקױפט זײנען טעאםעי־־בילעטען די
 אונ־ דעד ערב פריער װאכען מיט געװארען

מערנעמונג.
i לאקאל םון מעמבערשיפ־מיטינג א n 
 דעם מיטװאך, װערען אפגעהאלטען װעט

 108 דיפלאמאם׳ האםעל אין מערץ. צװײטען
סםריט. סטע43 װעםט

 קאפלאד בענדזשאמיז װײס־פרעזידעגט
 װע־ באריכםען װעם .1לאקאי פון מענעדזשער

 דעם םון צושםאנד דעם אץ םרייד דעם גען
ספרינג־סעזאן.

 — פאט יער,ב פון בוך ניי א
אידישע מיט ״שמועסען

> — W
 פץ ביך נײ א דערשינען איז טעג די
 שריי־ אידישע מים ״שמועםען פאט■ יעקב

 אײנציג בוך. אײגעגארםיג אן איז <ס בער״.
 שמועםען פאראז זייגען בוך אין מין. זיץ אין

עי ורעגען שרײבער צאל גרויםע א מים  זיי
 לעבענס־געשיכ־ זייער םביבה׳ ארן אפשטאם

שאפען. זײער עיקר. דער און, טע
 גע־ ארײםגעבראכם אים אין זיינען עס
 שרײ־ די פון געפילען און מחשבות ווארען

 אידישען וועגען װעלם. דער וועגען בער
.1ישראי ארץ װעגען אמעריקע, וועגעז פאלק.
איגנאטאװ. דיד ; מיט זײנען שמיעסען די

 גלאם־ יעקב אפאםאשי. ייסף אײנהארן■ דיד
 ה. םרונק. י. י. גלאנץ־ייעיעלעס׳ א. שםײז■

 ניגער- ש. מאנגער, איציק לײב׳ מאני ליױויק.
 און צביון רײזען, אברהם רויזענבלאם. ה.
שווארץ. י. י.

 פון מיטינג מעמבעדשיפ
9 לאלןאל

 Tגלי מערץ■ םען29 דעם דינסםאג.
 א פארקומען װעם ארבעט. דער נאך

 םיני־ קלארק פון מיםינג מעמבערשיפ
 האםעל דיפלאמאט אין .9 לאקאיי שערס

ios וױיס־פרע־ סטרים. םטע43 װעסם 
שער הײמאן. יאיס1י זידענט  פין מענעח
 לא־ דער װעגען באריכטען װעט לאקאי*.

ױניאן. דער אין איז םרייד אין גע
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