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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.

את מאל צװײם א און  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
צדדים: פאראינםערעסירםע

 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
 איגװעס־ צו םארבאםעז דץ זאל עם )5

 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

 זייעי ורעגען שרײבער צאל גרויםע א מים
 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 
 פין מענעחשער הײמאן. יאיס1י זידענט
 לא־ דער װעגען באריכטען װעט לאקאי*.

ױניאן. דער אין איז םרייד אין גע
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 #גרימענט נײער
 געװינ: װיכטיגער א

דרעסמאבעד די פאר

 דער װאס אגרימענט■ גייצר דער
 דרעםמאכער די פון באארד דזשאינס
 דעם האם יארק גױ אין ױניאגם

 די סים געשלאסען מערץ ערשםעז
ארבצםסגע־ די פת אסאםיאײשאנס

 כצל די פאר געװינם װיכםיגער א איז אעדוסםדיצ, דער איץ בער
 געסאדערס■ זיי פאר האם ײגיאן די וואס אלץ. גישס כאסש פלאכײ!.

 בא־ א װי אנערקעגם װעים אפמאד דער גציוארצן. באוױלמס איז
 אכט אין נעפם וואס אײנצם, יעדעז פון דערגרײכונג דייםענדיגצ

 צנם* עס װאס ארגעםער די פאר פארבעסערינגעז טמשית׳דיגע די
 דער םון וועג אין שסערוגגען איז שוועריגקײםעז די און האלם

 דער ציליב פארהאנדלוגגצז׳ די פיז צײס אין עניאךפירצרשאפם
^צר דער אין לאגע אומגינסםיגער ױצךקל אינדוסםריע. פר

אפשא־ ריכסיג קענען צו כדי אז אונז לצרענס לאגיק פשים׳ע
 אפמאו קאלעקםיװעז א פרן ארבעטער די םאר רעזולטאםען די צעז

 מען מוז ארבעטםגעבער׳ די מיס געשלאםען האט ױניאן זייער װאס
 םאר־ מאםעריציצ באלדיגצ פאזיםיװע. די נאר ניט אכם אין נעמצן

 פארגלייך אין צגםהאלט אגריםצנם נײער דער וואם בעסערונגען.
 אגבא־ אין נצמצז אויך מוז מעז נאר אפמאך פריערדיגען דעם מיט

 אפפאך דער ווען ציים אין אינדיסםריע דער אין לאגע די םראכם
 ארבצטםגצבער די פון וױדערשטאנד דעם געװארען, געשלאםעז איז
 יעדעז םון פאזיציעפ די פץ שםארקיים פארהעייםניסרעסיגע די און
 אין האבעז אויך דארף רען מאמענט. געגעבענעם דעם איז צד

 װאס פאטענציעלצ, איז באלדיגע םארלוסםען. מעגלעכע די זיגעז
 ארבעםעד די װאס פרייז. דעם און געװארעז אײסגעמיסען דינען

 די פאר באצאלצן צו אויסגעמיטען האבען אדער באצאלם האבעז
זײערצ• דערגרײכונגען
אפ־ נײ־געשלאסצנעם דעם יכט‘״ דער אט אין מען באםראכט

 דער זיך באקומט אינדוסטריע. דרעס יארקער :יו דער אין פאך
הכל; סד פאלגענדיגער

 האט ײניאן די װאפ פאדערונגען. װיכטיגםטע זיבען די פין
 זײנעז: זײ געװארען. געװאוגען פיגף זײנען געשםעלט• אריגינעל

 אלע פון ארבעטער די פאר מיױמום־שכירות די אױף העכערונג א
 פון פארדינסטצו אקטועלע די צו גענטער זײ ברענגעז צו פאכען.

 צא־ די אויף העכערונג א אינדוםטריצ דער אין ארבעםער די
 ארבצטס־ די ; םאנד רעםייערסענם צ־ם בתים בעלי די פין ל־גגען
 פ־ז פאנד דיסאביליםי צום ־ידצ :•־יע די צאייצז זאיען געבער

 אנגעשםצלט זאלען ?אנטראקשארם צײטוױ־־לעצ רעגיײנג: דעי
 ײעי־ פאר דזשאכער דער װען פעגיאריטי. לײש פצי־ניאנצגט ײערען

 אגער־ די און ;אייגעס א־ן ױך גױטיגט גצארבצט האבען זײ כען
 אײנגצשלאסצן ארבצםצר אלס גײרלס״ ״פלאד די פץ הענינג

בא׳וי־ ניט ארבעטער די זײנען פאדערינגען צוויי אגרירענט. אין

גערעכטיגקײט &-------------------------------------
 דיוספד■ די :ױינען דאס אגריביענם, נײעם דעם אין געװארען ליגט
 אפ־ דאס און שטיק־ארבעםער און וואך־ אלע פון שכיר־ת די אויף

 קא:־ פאר ארבעםס־פרייזען די אין Tאונםערשי דעם פין שאפען
 הע־ לוין א פאר פארלאנג דעש װעגען איז םאון. אװ אום םראקטארס

 ארױס־ איז פאדערונג די איידער אז אכט. אין נעמען מען פוז כערונג
 דיסקיסיע א אנגעגאגגען ױניאן דער אין איז געװארען געשטעלט

 ניײנונגען געװען זיעען עס פאדערען. מאל דאם עם זאל מען צי
 דער אין לאגע אומגינסטיגער דער איבער אז פירער, די צװישען

 נײט האבען דרעםםאכער די װאס דעם איבער און איגדופסריע
 םון העכערונג א געקראגען צוריק יאר אנדערםהאלבען .אומגעפער

 אגריםענט םריערדיגער דער ווען שכירות, די אויף פראצענס זעקם
 ראטזאם נים עס איז יאר, א נאך אױף געווארען םארלעגגערם איז
העכערונ^ װײםערער א אויף באשםיין צו םאפעגם דעם אין

 ארויםגע־ האס ױניאן ז־י װאס םאדערונגעז׳ םינף אנדערע די
 מינ־ װי װערען באםראכם הדעות לכל דארפען אריגיגעל, שטעלט

 ױניאן דער אין עלעפענםען געװיסע פאר כאטש דערװיכטיגע.
 אז פאדעדונג די איז זײ צװישעז גוצלעך. זייער געװען די וואלםען

 יםים גןיזעצלעכע פאר באצאלם קריגען זאלעז ,ױאכעךארבעםער
 :שאפ אין ארבעס קייז ניט װאך די האבען די װען אפילד טובים

 זאלען אגריםענם פון פארלעצינגעז פאר פאראגםווארםלעכקײםען אז
 איז קאנםראקט פון מערפין דער װען אפילו זוערען אגגעהאלםען

 גע־ אונםערגעשריגען איז אגריםעגם נייער א און אױסגעגאגגעז
 געזעצ־ א װי װערעז פאררעכענט זאל דעי״ .קאלאמבום ;־וארען
 גרופעךסעםעלמענטם די אפשאפען זאל מען אז און םוב ױם לעכער

 פאדערונגען פיגף די אם פען קען זיכעד ארגעםם־פרײזעז. אויף
 אזוינע םיט ארבעםער די פאר װיכטיגקיים אין פארגלײכען נים

 באזונדערס איז װאס פיניםום־לוינען, העכערע די װי דערגרייכונגעז
 סעזאנען• שװאכע אין דיפלאציע פון צײםען איז םפעציעל װיכםיג

 העכע־ מים אדער שכירות, פארקלענעדען צו איז םענדענץ די ווען
 ארבע־ עלםערע אז כאווארענם װאס פאנד רעםייערםענם צום רונגעז

 קען םעז פעגסיע. זיי־ער קריגען הענעז צו זית זיכער זאלען כער
 בעלי די פון צאלוגגען העכערע די םים סארגלייכען גים אויך צס

 פאר מעגלער פאכס װאס פאנד װעלפעיר און העלםה צום בתים
 האםפיםאל־באזארגונג םים ארבעטער די כאזארגען צנ ײגיאן דער
 דער פין חשכון אויסן גויםיג׳ װעז אפעראגיעס כירורגישע איז

 ״פלאר־ טויזענסער די אז סארשריפט דעם צו אדער אינדוםםריע,
 אינדוסםריע אמזער אין םייל וױכםיגער אזא זײגען װאס גוירלס״•

 אינטערנע־ אונזער אין םיטגלידער זײנען זײ פון פערסטצ די און
 ױיערע און אגריםענםם די אין װערען אנערקענט זאלען שאנעל,

 פון װי פונקס װערען באשםיפם זאלען ארבעםס־באדינגונגען
םרייד. אונזער אין ארבעםער פאכען אנדערע די

 צײטװײליגע אז געוואוגען, האבען םיר װאס םאדערוגג די אויך
 נויטיגט דזשאבער זײער װען פארצוג האבען זאלען קאנטראקםארס

 פאל האבען זײ װאם צײם דעי־ לוים שאפ פערםאגענטען א אין זיד
 די פאר נאר ױט געװינס װיכטיגער א איז געארכעט. פירםע דער

 אונזערע פאר אויד נאר קאנטראקטינג־שעפער׳ די פון אײגענטיפער
 אייע האבעז מיר שעפער. די אין ארבעטען װאס דרעפםאכער

 אין געפןןדערט םאכט, א געווארען איז ױניאן אונזער זינט יארען,
 די זאל טרייד אין ארבעט גענוג נישטא איז עס װען אז געװאונען

 שאפ. אין םלאכות בעל אלע צװישען װערען פארטײלם גלײך ארגעט
 ארבעט אז פריגציפ, דעם אײגגעשסעלט אויך שפעטער האבען מיר
 פערמא־ א״רע אלע צװישען ווערען איינגעטײלט זאל םידמע א פון

 װאם מאשינען צאל דער צי פראפארץ אין קאגטראקםארם נענטע
 זײנען אויסנאם אן פירמע. דער פאר אייבעט די געמאכט האבעז

 צײטוױי־ פץ שצפער די אין ארבעטער די געווען בלויז איצט ביז
 װעו בלויז באשצפםיגוגג געהאט האכען זײ קאנטראקטארם. י־יגע

 ־יי שנצי אזוי אלצמצן. פאר םלאכה איבציגצנוג גצייצן איז צפ
 אפגצשניטצז גאנצצן אין זײ םלעגצן סלעק. ײצרען פלצגט צס

 אינדוםםריצ אונזצר את באדינגעגצן די אינטער חױנה. פון װצי־צז.
 דאס פיטעל. גרינטלצכער קײן פארלויםיג נישטא דעס פאר איז

 ז־י, פאר םאן צז ױניאן דער פון פליכט די איז צס ײאם װײניגסטצ
 צרשטע יי זיד מאכט צס װי שנצל אזױ אז באװארצנצן ציי איז

 רצ־ פערמאנצנטע א קאנטראקטאר א פאר קריגצן צו גצלעגענהײט
 פצי■־ צים זײנצן ־ואם ארבצטצר■ די קריגען צם זאלצן ;יפטראצ׳צ

 ארבצט שאפ זײצר װאפ צ־יט דער לײט דערצו. בארענטיגט סטצן
פירמצ• דצי.כאטרצפצנדער :אר

 גציויגסען יאלדיגע פאזיטױוע, די ז־יגען קירצען אין דאפ •אט
 זיכער זיינצן זײ אגרימצנט. גײצם דצם אונטצר דרצססאכצר די פון

אונטצי געװאדען געױאינצן זײ זײנען נאך דצרצו באדײטענדיגע.

t •

 גערוען זײגען װאס באד־נג־נגצן. פםיכאיאגישצ א־ן אינדוסטריצלצ
 דרצס־טרײד, אין לאגצ די אז ױניאן. יצר פאר אומגינסטיג דיער

 צװיי־ לצצמצ די גום נים זיינצן בכלל, גאדצל־םריידס די אין װי
 זײ דצרצײלצן. ניט דרצסמאכער אונזצרע מצן דארף יאר, דרײ

 די אז וױיםצן זײ יצרפארונג ביטצרצר אייגצנצר פיו צם װײםצז
 אין באשעפםיגונג גצנוג געווען נים איז סעזאנען צםי״צכע לצצםצ
 זיך האבצן םטאילם די קירצער, געודען זיינצז סעזאנען די םרייד.

 קלענצרצ. גצווען זיינען .באנדלעך׳ די אפטצר, פיל גצביטצן
 הכנסה יצרלצכצ די און שארפער גצװען קאנקורענץ די איז במילא

 לעצםצן האבצז מיר קלענער. געווען איז דרצפמאכצר אונזציצ פון
 יאר א נאך פאר אגדימצנם קאלעקםיװצן דצם פארלצגגצרט יאר
 איז עם ווערצן. בצםצר לאגע די וועם יאר דאס אז גצהאפם את

 ױינצן מיר און גצװארעז. ערגצר אפשר נאך• נאר בצסצר, ניט אבצר
 אגרימענם גייעם א פאר אונטצרהאנדלצן צו גצװען גצצוואונגצן

באדינגונגצן. ניט־גינםםיגע זייצר די אוגטצר
 סוד קיין געװצן ניט נאטירלעך איז לאגע א־מגינםטיגע די אמ

 האבצן טאן־גצבער זייערצ פון מאנכע און ארבטםגצבצר די פאר
 דצר געגצז־פאדצרובגען ארויסצושטצלען פארריםצז דעריבער זיך

 פארבעסערונגעז נויטיגע די ארבעםער די געבצן אנשסאט ױניאן.
 זײ האבען ױשר. לױם בארצכםיגם ספק אז זיינעז זײ ויצלכצ צו

 דצר־ װיכםיגע אימיגצ ארבעטער די פון אויצקצונעמען גצזוכט גאר
 יארעז• פת משך איז דערשלאגצז זיך האבען מיר וואם גרייכונגצן

 צקשנות׳דינ אזוי געװעז זיינען אסאסיאיישאז־פירער די פון מאנכע
 אלע מאכעז צו געווען געצװאונגען איז יוניאן די אז פארביסען.

 אקציע אן — םרייד אין םםרייק גצנצראל א פאר פארבארײטונגצן
 צװײ פאר אויסגעמיטען דצרפאלגרײד האבצן דרצסמאכצר די װאס
 װען איצם. ספצציעל אויםצומיידען גצזוכם איז יאר צוואנציג אין
דצם. םאר אומפאםיג באזונדערס איז לאגצ אינדוםםריצלצ די

 אגרימענם נייצם דעם דורך דרעםמאכער די פון גצוױנםען די צי
 צוריק־ פולשטצגדיגצ די ווערצז צ׳גערעכענם אויך דעריבצר דארף

 אויס־ דאם אװ בתים בצלי די םון געגצדפאדצרונגען די פון ציאונג
 װאר־ זיך ײאלם וואס קאנפליקם אינדוסטריצלצז אז פח ניײדצז

 אינדוםםריצ גאנצצ די גצשעדיגם װאלם אלן פארצויגען שײנלצד
 די סײ און ארבעטער די סיי איר, פון צבעז1י א מאכצו װאס אלצ א־ן

 גענומען ווערעז דצרגרייכונגען אלצ די אט ײען ארבצטסגעבער.
 דאס םיי פארבעסערונגען, מאטעריעלע פאזיטיװע, די םײ חשבון, אין

 גצגצז־םאדערוגגצז זײערצ פון אפאסיאיישאנס די מצד ציריקציצן
^ דאס און מי ם י  ערשט מען באגרײפם טרייד. אין םטרײק א פמ או
דרצםמאכער. די פין זיג דצר איז עס באדייטצנדיג װי

 אוגזערע פון טײל א געשטערט נים פונדצסטוועגעז האמ דאס
 גייעם פיז באדינגונגען די װען מאמענט, ערשטצן אויפן מיטגלידער
 אנםוישם. פילצן צו זיד גצװארצז• אנאנסירם זיינען אגרימענט

 קלארצן א אפ זעלטען מענשען זיד גיבעז מאמצנט פון היץ דצר אין
 אץ פאזיטױוע די ניט אבער הכדל סך דעם בלויז זעצן זײ חשבון.

 דערגרײכען צו חשבון אין ארײז זײנען װאס צלעמענטען נעגאטױוע
 דרעסמאכצר דער אין נאך מיר זײנצז דצרצו ענד־רצזולטאט. דצם

 לאנד״ פראלעטארישצז א פון ״אמבאםאדארען מיט גצבצנשט יוניאן
 געלעגענהײם א עפעס געפינען צו ערד די נאז מיטן אקצרצז ײאס

 זימעז ײעלכע זיי. פירערשאפט. איד אין ױניאן די אטאקירצן צו
 האבען פארדאמען. און טומעל ראכצן צו גרײם צײסען אלע אין

 דרעם־ אונזערע פון קרעדיס צום געלעגענהײט. די אויסגענוצם
ז זיד האבעז ױי אז ווערען געזאגם דארף מאכצי■ י ל  וואפ געכאפם ג

 זיינען מיר אפמאך. דצם גוטגעהײםען האבעז און באדײט שפיל דצר
 צײט גענוג גצהאט האבצן דדצסמאכצר די ווען איצט, אז זיכצר,

 אײז זײ זצצן אפמאד׳ דעם פון אײנצעלהײטען אלע באטראכטצו צו
 יוניאן דער פץ פירערשאפט די װאם געװינסען פאזיםיװע די

געוואונצן. זיי פאר ־אם
 דרצס־ דצם פין רעזולםאםען די קורצצן אין זיינען דאם אם
 אויפ־ און הארציג באגריסען מיר יארק. נױ אין אגרימענם מאכצר
 דצם גייט ײניאן דרעםמאכער דער פון שירערשאפם די ריכטיג

 ריר ארבעםער. די געבראכם האבען זײ וואס דצרפאלג װיכטיגען
 ניצ־ גענצראל דעם האכמאן, דזשולױס וױים־פרעזידענט באגריסצן
 דצר געווען איז וואס באארד, דזשאינט דו־צם פון נצדזשער

 פינקט צייט, גאנצצר דער דורך םטראטעג און הױפט־קאמאנדיר
 דזשאינט דרעם דער זינט יארעז אלע די געיוצן עס איז ער װי

 זייצ־ מצנעדזשערס, לאקאל די באגריסעז מיר צקזיסטירט. באארד
 זיך האבען װאס מיטגלידער, אקטיײצ אלע די און גצהילפצן רצ

 באגרי־ אלעמען פון מער אץ פארהאנדלונגען, די אין באטײליגט
האבען װאס מיטגלידער, אקטױוצ און שאפ־טשערלייט די מיר סצז

3 זײט <{------------------------------------------------
 זײנען און ױגיאן־שינאים די פין פראװאצירען גצלאזט ניט זיך

 אלץ םאן צו גרײם ארגאניזאציצ זייצר ארים גצשטאנצן פצסט
 זייצרצ אץ יוניאן ד<ר פון זיג דעם פאר נויםיג זיץ װעם צס װאס

ארבצםצר. הברים
 זצלםען דער פארדינם אנערקענונג איז דאנק באזונדער א

 אין משערמאן אומפארםייאישצר באגאבמצר און איבצרגצגצבצנער
 אמאל װידער האם ווצלכצר יואװצליער׳ הצרי אינדוםטריצ• דצר
 רואי־ א פון אינדוםטריע די פאהיט םאקם אװ גצדולד זײן מיט

 די פון שליכםונג יושר׳דיגצר א צו גצבראכם און קאמף נירצנדען
םרייד. אין פראבלצמען אנגצוױיטאגםצ

CV קאמוניםםישצ די פון פארזוך דער נאך זשיפעט
אין םהופה א ארויפצורופצז אגצנםען י׳*רײ*יז די

פארבינ* אין ױניאז דרצסמאכצר דער י
ט ״ ט ט י נ ו מ א נ < ק נ א ^ אגרי• פון באנײאוגג דצר מים דונג ש

 הייפעל זייער פון פארזוכעז די מצנט,
 אנ־ די אמ מיםיגג שאפ־םשערמאן דעם אויפצירײםען נאכשלעפצר

 פירערשאפם, איר און ײניאן דצר אויף צײטונגעז זייצרצ פון פאלצן
 קאמוניםםישע די שלאנג, גופטיגע מויםצ, האלב די אז באוױיזט,

םם. איר פאר היםען כםדר זיך דארף מען און נאד זשיפעם פארםיי
 די און ױױאנם טרייד די פארזיכטיג זייז מחעז איבערהויפם

 צו נאעגם צולאזצז פון ארגאניזאצ־צס פראגרעםױוע און ליבעראלצ
 חברה די זוכם קצרפערשאפטען די אין וױיל מענשען. די אם זיך

 עפענםלצכקיים, דער פון זיד באהאלטען צו מקלט ציר אן אפם
 אטמאספצרע. גצזעלשאפםלעכצ די הײס צו זיי פאר ווערט עס ײען
 פיז פרעדיגצר די צו געזעלשאפט דער פון עקעל און האס דצר

 פאראודםײלונגען און ארצפטצז די את שקלאפערײ און דיקטאטור
 כלצנשצז. פראגרעסײוצ בײ מיםלייד אריים רופט פירער זייערע פון

 אלצ װי דצרנענםערען. זיך זײ לאזעז צו גענוג װײך װערען אייניגע
 געשפאל• איר שלאנג קאמוניםםישצ די באהאלם צײט אזא אין מאל

 כיענשצן א־מדערפארצנצ גיפט־ציינער. אירע און צוגג טצנצם
 דצר אין ווען גיויל, פון האניג די טדיפם עס אז דענקען קענען

סם. טויטלצכער צס איז אמת׳ען
 געװיםע אין לעצמצנם זיד מערקם גאכלצםיגקײט מיז אזא
 אנגעהײבצן לצצטצנם ־אבצן יוניאן־פירער מאנכצ אויך אלז קרײזצו
 איז אמצריקצ אין פארםיי קאמוניסםישע טױםצ האלב די אז גלויבען

 אומפארזיכ־ אזוי אפילו ווערען אייניגצ גצפצרלעד- מצר ניט
 רייצן. זייצרצ אז אנשליסען זיך זײ לאזצן צו גרײט זיינען די אז טיג,
 פון האנדלונג דער פון לעקציע א לערנעז מעגען מצנשעז די אם

 אין ױניאן׳ דרצסמאכצר דער אין משולחים אירצ און פארטיי דצר
 אכציג פון ברוים דאפ און וואוילזיץ דער װען צײם, קריטישצר א

 געווען גרייט זיינצן זיי קאן. אין גצשטאנצן איז ארבצטצר טויזצנט
 רואי־ םטרייק, א פראוואצירצן צו דרעםמאכער״ די אייפצוהעצען

 נוצען דעם פאר יוניאן, די צצשמצטערען א־ן ארבעטער די נירצן
 איז דרצםמאכצר יארקצר נױ די בײ פארטיי. זייער פון גלאריצ און
 פי־ די און מיטגלידער מערםטע די וױיל גצלונגצן, ניט דאם זײ

 ניט זיד לאזען און די קצנעז יוניאן דצר אט פון רצרשאפט
 וואלם ארבצטער אומדערפארצנצ צװישצן פאל אזא אבצר אפנארצן.

גצפצרלצך. װערען גצלצנט
 קאמונים־ די דצרלויבען פון גצפאר די ניט זעעז וועלכע די

 אין אז דענקענדיג רייען ױיערע אין ארײנדרינגצן אגצנטען טישצ
 גע* מצר ניט זײ זיינצן צושטאנד טויטעז האלב איצטיגצז זײער

 פויער, דעם װצגען פאלהם־פאבצל דצם גצדצנקצן דארפצן פצרלצך
 האט און װעג אין שלאנג דצרפרארצנצ האלב א געפונען האט װאם

 שנצל אזוי דצרװאי־צניצן. צו בוזים אין זיד צ' ארײנגעלײגט זי
 דעררוארצמט זיך האט שלאנג די װי — דארט זיך דצרציילם

 אים און גצטאז ביס א פײצר דצם זי האט גצקוניעו זיך צו איז און
 געפאלצן זײנען ״פײערים״ גוט־הארציגע םך א גאר פארגיפםצט.

 קאמוניס־ דער געגצבען האבצן זײ װאם ציטרוי ד־צם פון קרבנות
 באצאלט האבען פעלקער גאנצע מענשצן׳ מיליאנצן שלאנג. טישצר

 מים באצאלט האבצן ארבצטער מיליאנצו פרייהײט, זײער מיט
 אגענ* קאמוניםטישע די פאי זיך היטצן ניט פאר לצבענס זייערע

 געײארעז: רואינירט אדצר פארכאפט זימצז ארגאניזאציצס טצן.
 אויסגצזויגט זײנען אדער געװארצז אויפגעריסען זײנען ױגיאנם

 דארן» דאם ציוצקען. פארטיי־פאליטישע זייערצ פאר גצװארצז
 זיין דין: דארף כלל דער אלעמען. פאר װארענעג גענוג זיין

 איז זי ביז שלאגג דצר געטרױען ניט !װאך דצר אויף שטענדיג
טויט. גאנצען אין
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 סאכזוסאװ׳ס — גוט. זיך צאלם •*לינזישענם רעאקציאנערע סץ יאםריזןםײפ דןןר
 — #ליןיאדע. סוסרים גאנצער דער םון •רנסה די געפאר אץ שםעלט חרטה

צודעל,. #*נזריאפישען א אונםער זיך כזןהאלטען מאנאפאליסםעז

דעק־ דער איז אםריאםיזם
זשו־ יעדען םאר םאנםעל

 זאגט שארלאםאן״ און ליק
שפצ־ שפריך־װאו־ם. א

 םאל דער צם איז ציצל
 שארפצ םון ציים א אין

פאלי־ און עקאנאםישצ
װאס סצלקצר, צוױשען קאנםליקםצז םישע

 שאנםאזשיםם יעדער םלחםות. םים דראעז
 םארשארםםצ די אוינ^נונוצעז דעםאלם זוכס

 און שםאם אײגענעם צוס ליבצ פון געפילען
 װאכען װאם געבורם־לאנד. צום געםרײשאםם

 אויםן ווערעז צו יײד אויף בירגצר די ביי אויף
 פא־ א אײפצובויעז זיד אדער עולם סיז חשבח

 די פון באהאלםעז צו קאריערע. ליםישע
ער דעקם אבזיכםען, אםת׳ע זײנע קרבגות

 פאםריאםיזם. םון סאנםעל מינה צו זיך
 םאר־ צו חברה דער צם געליגגם פערםםענש

 אױםשפייען זיך אח עולם דעם בלענדעז
 קריגען זײ פשיזזים. און אידעאליסםען װי

 װאקסם םםאדע די נאכלויפער. *ון אגהעגגצר
צעםופצל* אלץ װערם ױ גרעסער װאס איז

 אויםגע־ זי. ודערם םארװירםץר איז םצי*- י •
 םאםצ די ײכם פארפירער אירע דייד צ®$1
 איץ צארצז געסילצז. אירע םאר אויםגאנג אן

 שעיר א געפינען צו זי סײיבעז שרעק
 צר• די גקפה. געפעז צו ײעפעז פון לעזאזל

 צו רופעז װעלכע די פוםיגשםע. אמ לעכםםצ
 הישר, שכר צום אפעלירען און באזיגונג

קרבגות. די װערעז
 די םרן בייש&יל אױסגעצייכצנםצו אן
 ווערען צם װאס םארברעכענם און גגבות

 פאסריא־ םח צודעק אינםערצז באגאנגען
 קאנ־ אינםצרנאציאנאלצ פת צײםעז איז םיזם

 אונז בײ דא לצצםצגש פיר האבצן פליקםען.
 פרא־ פאליםישצנש. יצאקציאנצרצ לאנד. אין

 הענדלער. און םינאנסירען דדרשםיגצ פים
 װילען וואם םאגאפאלישםצן אין ־םראסםס

קאנקורענץ אײשלצנדישצר פון װערעז פסור
 פח פרייזצן העכערע רײשען קצנצז צי כדי

 ױ־ די װעפען הוים־שינדער םארברויכער.
 די אט ז<אלז• אין בײז א װי שטייען גיאנס

פארשיינען אנדערצ פארשײדענע און אלע
 זוכען געװיםען. ײײניג אין חיצפה סך א פים

 פאר םײניגג עפענםלעכע די געײינעז צ'
 א ױי אויף אגקלעםען דירד סק״מט זײערע

 זײ זײנען ארע כמעט י־עיבעל■ םאטריאםישעז
 גראד. געײיסעז א ביז דערפאי־גרײד געררען

 געלונגען איז פאליטישענס רעאקציאנערע
 דער־ םאסקע פאםריאםישער דער אונםער

 עמ* רעגירונגס הויכע צ' װערעו צו וױילט
געלונגען איז פרײה־ים פ־ן שונאים מער;

 קאנסטיטו־ זייעל־ פץ בירגער באר־יבעז צ־
 ערלע־ אין פרי״יי־עגיעט אין רעכט ציאנעייע

 די געםאלען זי'נעז רענשען ליבעראיע כע•
געװאדען ױרכגעשטיפט ז"גען עט היכ;ית.

רעגי־ פאיש״דענע .געזעצעז אגטי־־וניאן
ען םיבם־דיעט רעגס  געװארען געײא־נען ײינ

רײכע פ״נאנסירען. אינדיסטריאליטטען• סאר

 שםײ־ דידך פאליםישענס און פאםיעשציקעס
 םלוכה־באשםע־ גרױםע קאגצעםיעס. עיעז

 םובסידיעס אגריקולםור כלוםרשפע לונגעז
 גנבות אלע די אם געזעצען. ענלעכע און
 דורכגעםירם ױינען קאסע קהל׳שער דער פיז

 דער און לאנד־שוץ םון נאמעז איז געווארען
 דעם און דעםאקראםיע םון פארםיידיגוגג
 זיי־ נאך אח לעבענם־שםייגער. אםעריקאנער

אן. גאך גײם שפיל די געזעםיגם. נים זיי נען

 פאר־ אלע די אם פון געפערלעכסםע די
 געפי־ פאסריאםישע די אויםצומצען זוכען

 פער־ דיער פאר באםעלקערונג ijn םון לען
 פארזוך דער םםק אז איז נוצען. זעגלעכען

 בא־ צו פאליםישענם רעאקציאגערע די פח
 ציװילע אירע פון באםעלקעתמ די רויבען

 אוגסער םרייהייםעז פאליםישע און רעכםעז
 גע־ לאנד דאם באשיצען םון אויםרייד דעם
 םאר־ און סובווערםיע קאםוניםםישער גען

 איבער גזנפערלעכםםען צום איז דאם ראם.
 קא־ םון געפאר פאםענציעלע די װאס דעם.

 און םאראן םאקע איז פארראם םוניםםישען
 איבערצושרעקעז גרינגער דעריבןיר איז עס

 די היםםעריש. אים פאכען איז עילם דעם
 גע* אױך ויעען פאליםישענס רעאקציאנערע

 זיך באגוגענעז זײ װאם דערמים• פערלעכעד
 אין םאםעריעלען זיך םאר געװינעז םים נים

 אויםשפילען דעם דורך ניצען פאליםישען
 די גאר אםעריקע׳ םון כאשיצער אלם זיך

ײמן צי גלײכצייטיג זיכעז אר  עולם דעם ב
 אײג־ און פרייה־יםעז און רעכםעז אלע םון

 אין ארדענונג דיקםאסור־ענלעכע א שםעלען
 געפער* צום אויך איז גריסע די אט לאנד.

 די פאראורזאכם זי װאס דערםים, לעכטםען
 אוים האדעװעט זי און קרבגית צאל גרעםםע

 פראװא־ און שפיאגעס סיז שלאגגעז־נעסם א
 גינםםיגע א זײ םאר שאפעז דורך קאםארס

 באשעפ־ פראםיטאכצלע א און אםםאסםערע
 פאטריאטישע און עדות. םאלשע אלם םיגוגג

עצה־געבער•
 קאנ* די אפצושאםען םארזוכעז כאםש

 צײםען אין כירגער פיז רעכם םםיםוציאנעלע
rc נים איז געפארען אנדערע אדער םלחרה 
 דערגאגגען גים מאל קײז אבער עם איז נײ,

 רעפיבליקא־ איצטיגע די זינט װי װײט אזײ
 מאכט. א־ן ארײן איז אדפיניםטראציע גישע

 דעמא־ יאר צװאנציג פ,ין אײסגעהונגעדט
 הא־ רעגירונג״ דער םון קאגסדאל קראסישען

 רצפיבליקאנער דער פמ םאכער די בען
 פארימיאום׳ן צו פארםעל א געזוכם פארםײ

 זײ און וױילער די בײ דעמאקראסען די
 באשולדיגען צו פיאן אויםן געפאלען זײנען

 צי מילד זײן איז פארםײ דעמאקראםישע די
 ־א זא^על זײ אז דערלאזען אין האמיניםסען

 פאז־■־ רעגירונגס יײכטיגע איז ארײז קעגען
 אײש־ די פארראטעז. אין שפיאנירעז צו ציעס

 אשאראטען שפיאגאזש סאװעטישע געדעקסע
 סאר־ די אין דא, אץ קאנאדע ענגלאנד. איז

דעם םאר געגעכעז האבעז שטאטען, א״ניגטע

 מעקארסי. סענאסאר הינטערגרונט. גוטען א
 קאמיטע סענאט דער פון פארזיצער דער

 אין אײנפלוס קאמונישםישען אונםערצוזדכען
 ליג־ דורך האט אינשםיםוציעס. רעגירוגגס

 אנ־ פארשםעלטע איבערםרײבונגען, גערישע
 אםת׳ע די באהאלםען דורך און צוהערענישען

 רעגירונגס־ געװישע װעלכע סאר אורזאכען
 פין געװארען אנםזאגם דיגען אנגעשסעלטע

 אז אײנדרוק דעם געשאפען פלעצער זייערע
 ארע און רעגירונגש־אפאראס גאגצעד דער

 זײ־ מלוכה דער פון אײנריכםוגגען געהיימע
 שפיאנעם. און קאמדניסטען מיט באזעצט נען

 צװײ געגעבען רעפובליקאנער די האם דאס
 אויפ־ עם האם ערשטענם, :דערגרייכוגגען

 דעמאקרא־ דער געגען בירגער די נערײצס
 רע&ובלי־ די געהאיפען און פארםײ םישער
 האט צוױיטענש, און װאלען; די אין ?אנער

 פון ארױשצואווארפען געמאכם מעגלעך עם
 איי־ באזעצען און מעגשען רײ א שטעלעש

פלעצער. זײערע אויף חברה גענע
 די םון םפעקםאקעל עקעלהאפםער דער

 ליבערא־ ערלעכע װאו פארהערען מעקארםי
 און אנגעשםעלםע רעגירונגס מענשען, לע

 אינםער־ פרױואםע אין אנגעשםעלםע אםילו
 באשמוצט דינען פראםעשיעש און נעפונגען

 און קאםודשטען װי געװארען באשפיגען און
 כבוז־ און רעפוםאציע זײער און פאררעםער

 איז םים די מים געװארען געםראםען א־־ז
 אונםער יעדעז• פין זכרון אין .פריש נאד
 און שימפצרייען שםוץ פון האגעל דעם

 האש קאפיםע. זײן און םעקארטי םח םעראר
 אדמיגישםראציע איתענהאוער גאנצע די

 און מיגיסםערױמש אירע אײנגעשלאסען
 סו־ ארויםװייזען גענומען ארםײ די אםילו

 און אינקװיזיציעש דורך פער־פאםריאטיזם
 פון באזײםיגם האבעז װאש םכשםה־געיעגעז

 פראגרעסיװע לאיאלע דינסט רעגירונגס
 אמע־ דער געדינם ־אבען וואס מענשען

 מיט יארען צע:דליגע רעגירונג ריקאנער
 אנער־ גרעסטע און צוטרוי העכסםען דעם

 פראפעסאר װי מענער וױםענשאםם קענוגג.
 באשמיס־ אויף םפעציאליסםען אפעגהייםעד.

 דיפלאמאםען לאדעשינםקי, װי געביםען םע
 םפעציאלישט רעדיצינישער און לאםימאר װי
 פון געװארען באזײטיגט זײנעז פיםערס וױ

 געװא־ געשםעמפעלם און שםעלעש זײערע
 גע־ ניט טאר מען װעלכע מענשען װי רען

 זאגען עדייז דעם אויף אלץ דאס און טרויען.
 שפיא* געדעגענע באצאלטע און מישרים סין

 גרײט זײנ־לן ױאס פראװאקאםאי־ש אין געם
געצאלט■ פאר אלץ א־יף

 פין עטלעכע םון זיך איבערקוליען יצש
 ררפ. מאםושאװ. װי עדות געדונגענע די אט

 װעלכע וואססאן, לאועל אין נאטװיק מערי
 ליגען האבען זײ אז דער־לערט אפען האבען

 אויפ־ האט פאלש• געשװאוירעז אין געזאגט
 גע־ אין מײנונג עפצנטלעכע די גצרודצרט

 ריעגען זרכעז זאל מצן אז דצרצי. בראכם
 בא־ פאיישצ פיז הרבנית כא־טיצען צי וױ

 נאין 1װיי אנער פאיייצ" די שילדיגינגען.
 בי־אי' ר־לטאדען. א־־ע אײפגענען ניט אופז
 אז סטראשצן, אדי־םאנטצז זײנצ אץ נצל

צוזאדענ־ צ־וינגעז זײ הייילה• ױצט• רצז אײב

5 זײט'9
 קרבנות די מיט מוסרים זייצי־צ צוברצגגצן

 גיט לאנד דאס װעט באשולדיגצן, זײ װצמצן
 האט דעפארטמצנט ױשטיץ דצר זיבצר. זײן

 דצרקלצ־ צי מוט טרויעריגען דעם געהאט
 *די אז קארט, סופרים אין צפצנטלצך רען

 אירע אין פיל זייצר אפדיצנגיג איז רצגירונג
 אגענטען. גצהיימצ פין טעטיגקײט זיכצרהײט
 א־ן מ־םרים צופעליגצ און מושרים באצאלםע

 צ־ אויפגצדעקט :יט פארזיכצרצז זײ פוז זי
.װצרצז .״ .

 א פאר דצרװארטצן שוין מצן קצן װאס
 מינישםצר־ יוסםיץ דצר ײצן פארבצםצרונג

 די באשיצצן צו איז צש חוב װצמצנם ױם
 איג־ איעוואוינצר אמצריקאנצר די פון יצכט
 צר אז גלדיבט, קאנםטיטוציצ. דצר טצר

 צ־ כדי ברואים מיאוסצ אין זיך נויטיגט
 װאס מיטלצן די י פליכט דין טאן קצנצן

 צו אזוי װי פאר שלאגם יוסטיץ אונזצר
 אזוינצ אז צוקונפט. דצר אין פאר־יםצן

 קאנסטיטוציאנצלצ די פון פארלצצונגצן
 װאר־ פארקומצן נים זאל בירגצר פון רצכםצז

 רצ־ פאליצייאישצר דצד אויף ליכם א פצן
 אירצ פון קריטיק בירגצרלצכצ צו אקציצ

 יצר אז פאר נצםלצך שלאגם צר פצשינ^
 אגצוקלאגצן מצגלצך־מאכצז זאל קאגגרצס

 לײ־ ווצלכצר צדות׳ אן שװצרצן םאלש אין
 פריצרדיגצ זײנצ שביצה א אונםצר קצנם

 זיבצר איז דאס גצריכט. אין באהויפטונגצן
 פאלשצ און מושרים אפצושיצקצן פיםצל א

 זאלצן זײ אז פאליצײ. דצר דינצן װאס צדות
 פרא־ יצם שםצלצן און האבצן חרםה ניט

 אויבצן די װי פארלצגצנהײם. א אין קוראר
 גצטאז• האבצו צדות דצרםאנטצ

• • •
 גאהאנ״ פרעםע די אזוי װי אופן דער

 קא־ איבצרגצקוליצטצ מאל ציױי די יצי־ס
 םריצר זיינצן ײצלכצ עדית. מוניססישצ

 קא־ די גצגצן גצריכט א'ן אײפגעסראםצז
 גע־ צדות זײ האבצן :אכדצם אח מוניסםצז

 צװײ די באװײזם קאפוניםטצו, די םאד זאןם
 אנגצװצנדט אונז בײ ויצרצן װאם מאםען.

 זײ װעז סריצר. םירונגצן. און מצנשצו אויף
 די גצגצן צדית אלש אױםגעםראםצן זײנצן

 צ' די גצהאלפצו און פירצר קאמוגישטישצ
 די בײ זײ זײנצן טורמצ■ אין פארשפארצן

 הצלדצז גאנצצ גצײצז גצעצר קאםוניםםישצ
 דצר װצםצן פאר תשוגה נצלי הייליגצ אין

 קא־ די און גצמג גים געװצן נים איז גן־צדן
 האבצן םימפאםיקצר זייצרע איז מוניסטצן
 ײצלט יצנצר אייף גיהנום דצר אז גצשריצן.

 גוט צו זיינצן װצלט׳ דער אויף וזליה די און
 װידצר זיך דיאבצן זײ װצן איצט. זײ. פאי־

 דאס געװארצן זײ זײנצן איבצרגצקוליצם•
 זייצרצ בײ שטייט קארט אין װאם צרגסםצ

 י1בצי חשיב׳צ אץ פארצהרצר פריערדיגצ
 מאנכע אפילו קאמוניםטצז. די בײ ת־טיבה

 זשיר״ און שרײבצר ראדיקאייע אינזערע פין
 אן םאכען צ־ איצט נאך זיכצז נאלישםצן

 פאר־ זײנצן װאם די צװישען אוגטצישייד
 בא־ דצר םון ױיט" ״אונזצר אויף כליבצן
 אריבצר־ צוריק זײגצז װאש די און ריקאדצ

 איז מאטישאװ, זײם. יצנצי־ אייף גצשפרונגצן
 פארקויםמצ א אװ שפיאן א נאר גיט זײ בײ

 זי״■ זאגען װארשײנלצך איז ער נאר דשרה.
 דע־ אפילו אגענט קאש־נישטײטער א גצײצן
 א״. כי. צף. דער געדיגט האט צר װען טאלט.

 פריער־ זיינע געגעז געזאגט עדות האט איז
 טשצר־ װיטצקצר רבייאים. און חברים דיגצ

אנ־ די און בענטלי בידצנץ• אדער. בצרס

 א־ן קאמונישטצן געװעזצנצ די סײ דערע׳
 ארײנגצ־ האט אי. .,ב עף. די װאש די, סײ

 צו פארטײ קאמ־נישטישצר דעד א־ן שיקט
 פצר־ מאראלישצ דיצלדצן׳ זיינען שפ־אנירצן,

מארטירצר. אפילו אין זצנלצכקײטצן
 די אין פאטופיצן צו ניט זיך שײנט עס
 כאראקטער דער אז ביענשען, די פין *מיהות

 לײכט אזיי גיט זיך צנדערט פצרזאן א פ־ן
 דאפ ״א־יסבײטען קצן "אפ אי־גצר >.ז א-ן

 אזוי פונקט צש קען ראל א־ין רצגדעל״
 לױנם צש ויצן צוריק׳ אייםבײטען גרינג

 איז וואס מאטדסאװ װי גפש א אים. זיך
 רביאים זײנצ פארשיקצז צי גצײצן גרײט

 גצ־ גיט האט רצגירונג די װצן טורמצ אין
 אינדוםטרי־ גצװיםצ און עד־ת׳ אירע צאלט

 דדנז־צרטצר גצצאלט זײ האבצן אלישטצן
 זײ זאיצז װאס ״םפצצען״ אלש דאלארס
 אנגצ־ גצװיסצ פיז װצרצן פט־ר העלפצז

 אפצן פץ אפזאגצן ניט זיך װעט שםצלטצ-
 פאלש־ אץ ליגגצר איייס זיך פראקלאמירצן

 גצװינצן דעב דורך קען צר ײצן שװערצר
 באצאלםצ פאראוים אין דאלאר טויזצנטצר

 שרײבט׳ צד װאם ביך א אויף אבאנצמצנטצן
 די קאנצצשיצס. גוט־באצאלםצ אנדצרצ און
 מיניםטצריום ױסטיץ דער :פשוט איז זאך
 (װארשײנ־ באװעגוגג קאמונישםישצ די און

 םאװצטצז־ דצר פון הילף יצר מים לצך
 די פאר זיך צװישצן קאנקורירצן רצגירוגג)

 זייצרצ דינצן זאלצן װאס נשמות פארקויפטצ
 בײדצ צש באטראכטצז מלוכות• װי צײצקצן.

 שפיא־ באצאלצן צו פארברצכצן א פאר ניט
 גצדונגצפצ זיץ. :יצלצד זײ זאלצו װאם נען

 זײ דופצז לאפד פרעמדען א פץ אגצנטצו
 פרצםדצ אין אגצנטצן אײגצנצ אין שפיאנען
 איגםצליגצנץ״ ״קאונטצר זײ רופען לצנדצי־

 גצ־ טײג א־ץ פון זײ זײנצן בײדע כאטש
 איז א'יצן בײ װי פינקט איז דאס קנאטצן.

 פרצמ־ א צי איבצר גײט װאס זײ פון א"נצר
 װאס פיצםדצר א און משומד א גלריבען דצז

 לײגט צרשטצו יצם גר. א איז איד א װערט
מצן. קצכצלם צװײםצן דצם און חרם אין מצן

 גצ־ צװישצן פאראן זײנצן גאסירלצך
 בצלי־ אמת׳צ אויר קאסוגישםצו װעזצגצ

 גצ־ פארפירט זײגצן װאס מענשצן בה.יתש
 אייצצן פאלשצ פיז גראנץ דעם פץ וואי־צן

 זײ. פון אײצק אח ארימגצזצו זיך האבצן אין
אזײ ניט זיד בײ פיצלן מענשצן די אט

 פאליצײאישע און מוסרים יוצרצן צו לײכם
 א דאלארצן צאל גצװישצ א פאר שפיאנצם

 סצנסאציאנצלצ קײן ניט שרײבצן זײ טאג.
און צװיצטצק את מאטוםאװ װי ביכצר

 און דצרקלצרונגצן מיט אײף ניט טו־צטצו
 ראדיא. דצר אויף אין תיבימ די אויף מוסר

 א שאנד גצײציצנצ זײער פרן ראכען װאס די
 שטצלצן ײאס קאליקצש די ״י שצנסאציצ•

 גרצשצרצ קריגען צו כדי נ־ים זייצר ארויס
נשמיר״. פארקײפטצ פש־ט׳ע זײנען ת.ינדב

• • •
 ניט זײגצז גצזאגט. װי פאײסישענפ• ײ

 פאדזוך זײער באהאלםצן װאש איינציגע די
 חשבון אײפן צעןי; פערזצנלעכצ קריגצז צ־

 אונםצר פאלק■ פון אץ רעגירונג דער שין
 אױשרעכצנצן פאטריאטיזם. פץ מאסהצ דצי־

 ארטיקצל אז איז :־ט ד-ן ־צז אי*צ ײ״
 אכ־ װערט איז אזא גרישע א'ין אײף אבער

 פאטיייאטען׳' • גרישע די איז דאס צואיױיזען.
 זא~ ייעגירונג ,ד אז רדש־ים אלבצט ױעלכע

 אימפאר־ אײף טאריפעו הײכצ ארויפלײגצז
שינדצז קצנצז זאלצו זײ כדי שחיױה טירטע

 פרײזצן. ה־יכצ ד־רך צ־י־פ דצם פון הויט די
 פאר נױטיג איז דאס אז טצנה׳צן, זײ א־ן

פאטצדלאנד. פון שוץ דצם
פאבריקאג־ די צש האבצן אנגצהויבצן

 װצרצן פטור װילעז זיי זײגצרלצך. פון טצן
 שװײצארישצ די פ־ן קאנקוו־צנץ דצר פון

 און ארײגגצפירמ אהצר װצרצן װאש זײגצרש
 א ־ורך דערפון ײצרצז פטיר "ילצן זײ

 •י זײגצרש. אימפארםירטצ אײף אקצ־ז ה־יכצן
 גצ־ א אײפגע־ויבצן דצריבער האבצן זײ

 גצפאר אין חלילה׳ איז■ לאנד דאס אז שרײ,
 אמצריקצ איז אינדוסטריצ זײגצר די וױיל
 ניט באלד שױן װצלצז צם און אונטצר גײט
 מאכצן צו מלאכות בצל גצלצרצנטצ קיין דץ
 םאר* גצוױשצ פאר אויפרײם־טצכאניזמצז די

אםוניציצ• טצן
 פאברי־ די אט ײצלכצ מיט ליגצנס די

 פרא־ זײצר אן פילצן זײגצרם פדן קאגטצן
 בא־ זיי שט״ינצן. צו פשוט איז פאגאנדצ
 שוין זײנצן לאנד גאנצצן אין אז הויפטצן,

 קוואליפי־ טויזצנט פיר בלויז פארבליבצן
 די וואס צײם דצר אין מלאכות בצל צירטצ

 אליין פארבאנד דצם איז פאבריקאנםצן פיר
 אזוינצ טויזצגט צצן קנאפצ באשצפםיגצן

 באריכםצן רצגירונגם די לויט און ארבצמצר
 דצם אין ארבצסצר 21.500 דא זיך געפינצן

 היגצ די אז אמת. נים אויך איז צס םרייד.
 און הדל בדיל װצי־צו זײגצר־פאבריקאנטצז

 די די׳פאבריקען. אויפגצבצז ב"ם האלםצז
 פא־ פיר די פץ דרײ פון פראפיםצז רײגצ

 די גצװען יאר לצצםצן זײנצז בריקאנםצן
 געהאס. איז צס ײצז האבצז די װאס דיצכסםצ

 זיי. פאר גצגוג זײן צ<י נים שײנם דאס אבער
 דורך קריגצן צס װילעז •און רצר װילצז זיי

מארק. איבצרן מאנאפאל א שאפצז
 פא־ שםארק איז וואס גריפצ צװייםע א

 לאגד דאס באװאי־צנצז צו זוכם און טריאסיש
 פראדיצירער די זיינצז םלחמה א פין פאל אין
 וואס די׳ איבצרהויפם שםאפצן כצמישצ פין

 שםא־ ארגאנישצ םינםצםישצ פראדוצירצן
 דצר אין קלײנצ א גאר איז גרופצ די פצן.
 — רייכצ א זייצי און אונםצלנצמונגצז צאל

 די זײנען הױפם־םאכצר די םי־אםם. א כפצם
 פאראן ,דאו״. און ימאנשאנםא״ .דופאנס״•

 די אבצר אונםצרנצמצר. קלצנצרצ צםלצכצ
 דריי די אט ראליצ• קליינצ א גאר שפילצן
 האבצן קארפאראציצש אינדושםריצלצ ריזיגצ

 לעצ־ די אין פראדוקציצ זייצר פארגרצסצרם
 דורכשנים אין יאי־ צוואגציג אץ פינף םצ

 שױן האבצז און יאר א פי־אצצגט צצן אײף
 ביל־ צוואנציג פון פראדוקציצ א דערגרײכט

 זײ װאש קאנקורענץ די יצרלצך. דאלאר יאן
 דצרפון זצן מצן קצן אויםלאנד פון לײדצן

 לצצ־ פיז מאגאסצז גית צרשםצ די אין װאם
 נאך עקםפארםירט אמצריקצ האס יאר םצז

 פון ווצרט איז שטאפצן כצניישצ אויםלאנד
 דא האט אײשלאנד און אר.“דאי רי־'אן א91

 דאלאר. מיליאז 242 פאר בלויז ארײנגצשיקם
־ום אומגצפצר ־1איצ דצרפין. דריםעל א ̂ז

 אפגצרוםצן זיד האבצו קיקצנדיג זיי אייף
 מיטן אינםעדגצמער קלצנצרצ אנדצרע׳ פילצ

 קאנ־ פמ זיך באפרייצן צו חשק זעלביגצן
 שםיקצרײען פון פאברילאנטצן קורצנםעז.

 נײםיג איז אינדדסטריצ ײיצר אז טצנהיצן
 די מאנצן זײ ווייל פארטײדיג־נג דער פאר

 הענט־ סאלדאטצו; פאר נצטינג״ ״ראסקיטא
 װײל װערען באשיצט דאישצז שקע־ראכצר

 פא־ ארמײ; דצר פאר דיצנםשקצם מאכצן זײ
דאף דארפצן טיש־געשיר פץ בריקאגטצן
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b p s w  a m w n - עי. װ. םי. חגרװארממ צז
פאר־ דער איז מאפעגם ום

 שםירעם לאםענםארישצר
עי ארום  דיקםןזײעיםס ד

 אייגגעשםי^ם געשיכםצ
 קוקענדיג נים געװארעז.

 :ייע די װאם דערױף.
 קאםיםיע .פןזראייגיגםע

 אםאםישצר םת ענינים פאר קאגגרעם פון
 דעמאקראםישצר איר מים איז זגגעדגיע-
 קאנם־ דיקםאז־יציםם דעם געגעז מערסייס

 פאר־ אייזענהאוער ארעזידענס האם ראקם,
 אםאםישצר פאר .לאמיםיצ דער אח־צגם

ע״  םיטז אנצוגײן וױיםער סי.) אי. (עי. עמדגי
 רעפוב־ ארויסגעװארפעגצ די װאס קאנסראקם,
 אויף האם קאנגרצם פח םערהײם ליקאנישע

 — 1954 נאוועםבער אין ןאגעשלאסצן גיך
 האבענדיג יואלצן. אלגענױינע די נאך שוין

 אד־ דער םיז שםיצע םולע די זיך היגםער
 ענד .םעקירריםים די האם םיגיםסראציצ.
 בא־ סי.) אי. (עם. קאםישאו׳ עקםסשעינחש

 געשאםעגע נײ די םיגאנםירצז צו שלאסען
 אירע באשםעםיגען און םירםע דיקסאדיעיםס

 דאלאר. םיליאן האלב א אוץ 5 אויף אקציעם
מ א אנ ק רײע ג נ  םארזיכערונגם־גע־ אח מ

 צענדליגער געשםעלם האבען ןעס<פז?לש
מז ן לי  דער סון דיס&אזיציצ דער פיד דאלאר םי

 הידרא־עלעקםרישצ די אום פירסע נײער
ע מי מ איבער באםרעף םיםן סג  מי־ 107 םון

ן ן  נאך גײט עס װעלכער איכער דאלאר. לי
 דער און קאנגרעם צוױ׳שען שםרײם » *ן

 אנהײבען באלד םען זאל *דסיניםםראציע,
 צי ציל םיםן ארקעגסא, אין בויעז צו

 צלעקםריצ קילאװאם 600.000 •ראדוצירעז
 אין .אריעפאפפעױ איבערגװאלד דאם און

 װי. טי. דער םוז סיםםעם עלעקםרישער דער
 דעם געםען צו דראם םענעםי שםאם דער עי.

ז י  װאלם. דאם ;געריכם איז דיקםאז־יציםם מ
 םםאנ־ די בויען דאס אפגעהאלםען מען. זאגם
יארז• אויף «יע

 ניט זיכער געווארען. שםיל איז דערווײל
 םיל דא זיך האנדעלם עס װאריש לןנג, אויף
 פריװאט־קאפיטאלים־ א בײעז װעגעז וױ מער.

 נעבעז סםאנציע הידרא־עלעקםרישע םישע
 דעם וועגען און צי. װי. טי. שםאםלעכער דער
ריידען. הײנם דא מיר קומען זאך דער םוץ תוך

 םאלדאםען די כדי ווערען. באשיצט זיכער
 לצ־ גאפעל- אן חלילד״ בלייבען. נים זאלעז
 בליי־ פון אונםערנעמער אפילו מעסער. פעל,

 װי וױיל װערען, באשיצם דארפען שםיםנמן,
 אנצושרײ־ בליישםיפט א אן שיסען. מען קען
!י באסעלען בעז

 וואם נאטירלעד שוין דעריבער איז עם
 אויל פארמער׳ אײגענםיסער׳ קױלען־מינען

 גאז־אײגענטימער׳ נאטירלעכע אץ קײאלעז
 אנדערע צענדליגער און שיף־קאמפאנים

 פראםעקציע קריגעז צו זוכעז אונםערנעמער
 אימפאר־ םארםרייבען דירך קאנקורענץ פמ

 און■ טאריפען. הדיכע דירך סחורות םירםע
 פון מאנכע זיין. ניט ױי זאל גנאי ?ייז צו

 אדײן אייד פאלעז םירער ױניאז אונזערע
 הויט־שינדער די פון אײנפלוס דעם אונםער

 קאנקורענץ. דערשםיקען צו זײ שסיצען איז
פאםריאםיזמוס. פ־ן נאמעז אין אלץ און

ו י. סין ו א כ ו ר א ב

 עלע?■ אויח ■רײזעז די האלם עי. װי. גזי.
 אין נידעריג ענערגיע םרישער

לאנד גאנשען
אםאריםי״) וואלי (׳״םענעסי עי• װי. םי.

 אגענטור. שםאםלעכע א באקאנם. װי איז,
 עקזיסםענץ איר םמ יאר 21 איבער די פאר
 אינ- גרעםטע די ווערען צו באװיזען זי האם

 קראפט עלעקםרישער פון םיסמעם םעגרירםע
 הידרא־עלעקםרישע 25 כיט וועלט. דער אין

 דאמף־פאבריקען געאנםישע 8 אח דאמבעם
 עלעקטרישער פון פראדוקציע דער פאר

 װי. טי. האם דאםבעם אירע פון 20 ענערגיע.
 דע־ אינװעםטירעגדיג אויםגעבוים׳ אלייז עי<
 ארבעטער 200,000 דאלאר. מיליאז 760 רין

 אונםערנעםונגען די איז באשעפםיגם זיינעז
 פון אימקויף איר און ןײ. װי. םי. דער פון

 רוי־ און געצייג איגםםרומעגםען, מאשינען,
 באםראםען יאר 20 די פאר האם מאםעריאלעז

 אין איז דערםװ ;דאלאר ביליאז i % איבער
 באדינם אגענטור די װאם שםאםעז. זיבען די

 אר־ אלאבאםא׳ םיםיםיפי. (םענעםי דירעקם
 נארט און דזשארחשיא קענםאקי. קענסא,

 ערך אז געווארעז אויסגעגעבען קאראלייגא).
 מיליאן 900 איבער און דאלאר מיליאן 600

 פון שםאטעז 41 איבעריגע די אין דאלאר
לאנד.

 עי. װי םי. דער צו שײך זאי אייץ דאס
 ערך אז פאראן אבער זײנעז עם דירעקם.

 קאאפערא־ םארמערשע אץ מוניציפאלע 150
 דעם םח ראיאז דעם אין ארגאניזאציעם םיװע

 פראדו־ די םארשפרײםען װאס םענעםי־םאל,
 אר־ און עי. װי. טי. דער פון מערגיע צירםע
 קא־ איװועסםירםעז אייגענעם אן מים בעטעז
 אלע די אם דאלאר. מיליאן 400 םץ פיםאל

 אויף באזונדער איץ קויםעז ארגאניזאציעם
 װאם זאכעז׳ דאלאר מיליאנען הונדערסער

 קראפט. עלעקםרישער דורך געםריבעז װערען
 זיבען די פון גופא לאנםומענטען די הײנם

 פראםפע־ פון געניסען וואם טאל. פון שםאטעז
 עלעקטריע ביליגער פוץ און בכלל ריטעם
 אויך האבען עי״ װי. םי. דער דאנק א בפרט

 ביז 14% פון יאר זיבען די פאר איינגעקויפט
 עלעק־ וואםעד־הימער^ אייז־קאםטעזם, 1953

 און שטויב־זויגערס קיך־מכשירים, טרישע
 פון סומע אלגעמיינער אן אויף גלײכען דאס

דאלאר. טויזענט 300 מיט ריליאז א איבער
 מיטען איז איצט האלט עי. װי. םי. די
 דער פאר דאדף־םטאנציעס ריזיגע זעקם בויען

 װאם קראפם. עלעקטרישער פון פראדוקציע
 װעלען איז 1956 אין װערען פארטיג דארפעז

 קילא־ מיליאז 10 פון לאפאציטעם א האבען
 גװאלדי: ווערען וועט עי. װי• טי. יואט.
 אץ גרעםער אלץ װערען מוז זי אוץ גרויס

 פין טייל באדייטענדיגען א װארים גרעסער,
 אויף אוועק גײט ענעו־ויע פראדוצירטעד איר

 םען ו לאנד־שוץ םון באדערפענישעז די
 פעדטעל דרײ ביז וועט 1956 איז אז רעכענט״

ט עלעהטרישע אגענםור׳ם דער פון אפ ^ 
 םארםיידיגונגם־אינ־ פאר װערעז פארברויכם

 עי• װי. טי. די אז הייםם, דאס טערעםען.
נייע אלץ בילחנז צו געצװאונגעז זיק װעם

 אויסשפרייטען און ענערגיע־געגעראטארס
 וױיםער אלץ השפעה װירםשאפטלעכע איר
 שםײגען אויך װעם דערמים ברײםער. און
 צום זיץ װעט עם װאם אײנקױף־קראפם. איר

 לאנד. גאנצען םון אינדוסטריע דער פון נוצען
 פראס־ די שםייגען דעם דורך אויך װעם עם

 די אין באםעלקערונג דער פון פעריטעם
 זיך ורעם אוםדירעקם און םאל םון שםאםען

 דער פון וואוילדץ אױםן אפרופעז אויך עם
שםאםעז. וױיםערע פון באפעלקערונג

 עס יוען װאונדערבאר. אוים זעט א־ץ
 גוט :עי. װי. טי. דער פון װאוקט צום קומם
 :לאנד גאגצעז פון אינדוםםריע דער פאר

 טע־ פונם — באםעלקערונג. דער פאר װאויל
 נוצען סך א אלץ•, פון פריער :עסי־טאל.

 נײע אלץ :לאנד םון פאױםיידיקונג דער פאר
 ם<ן געביםען פארשײדענע אויף פארשונגען

 װי. טי. די — עיקר דער און טעכנאלאגיע.
 די האלם װאס פרעס. א געװארעז איז עי.

 נידעריג ענערגיע עלעקטרישער אויף פרייזען
 עי.־ װי. םי. דער לאנד. גאנצעז אין כרעם
 צענדליגער מיט ארומגערינגעלם איז ראיאן
 קאמפאניעם. פרױואםע צענדליגער איבער

 ױי ענעדגיע. עלעקםרישע פראדוצירען וואם
 אױםשרויםען נים פרייזעז די מער קאנען אלע
 קאנקו־ עי. װי. טי. װייל גלוםט. זייער לוים
 דרומ־ די אם די. באלד װי און זיי.' מים רירם
 —.ױטיליטי מיטעל־מערב׳דיגע און דיגע

 פרייזען, די דיויבען ניט קאנעז קאמפאניעס
 די הױבען פון אפ אימדירעקט עס האלט

 וױיםערע אין אויך עלעקטריע אויף פרימען
 אזוי איז. עי. װי. םי. לאנד. פון שםאםען

 פאר מאס שםייפע פעסטע א געװארען ארום,
לאנד. גאנצעז איבערן קראםם־פריחעז

 א װי דאס איז זעלבםםפארשםענדלעך.
 קאפיםאליסט. פרױואםען בײם אויג אין דארן

 דער פון קאפיטאליםט בײם בלויז ניט און
 קא־ יעדעז בײ נאר ״יוטיליםי׳־קאמפאניע,

 געװארען איז עי. װי. םי. בכלל פיםאליסם
 דעם, םון באװײז אנשוילעכער אן בלויז נים
 א זײנער דורך אליין דאן שםאם דער װי

 עלעקטרישע פראדוצירען אגענטיר דירעקטער
 בײ פראספעריטעם שאפען און ביליג קראפט

 נאר שטאםען. זיבען פון באפעלקערונג דער
 דעם נאכצוטאן אנרעגונג אן מער אלץ װערט

 לאנד פון טיילען אנדערע אין אויך ביישפיל
 פון געביטעז אנדערע אין אויך אםשר און

בכלל. װירםשאפט דער
 איז װאס געגעגט. א האט מען באלד װי

 פאר־ אין געזונקען און רואינען אין געלעגען
 םאר־ יאר צװאנציג אין געקאנם צױײײפלונג.

 ;פרײד און שםע פון לאנד א אין װאנדלען
 פארם־לאנד א געקאנם האם מען באלד װי
 אזא א«ן געקאגט עלעקטריע פון םונק א אן

 פולע אויף עלעקטריפיצירען צײט קורצער
 שפײכלער, אין גאס, אין פראצענם הונדערם

 האט מען באלד װי ;שםוב איז איז שםאל אין
 שנעל אזוי געקאנט עקםפערימענם דעם דורך

 דער פון לעבענם־םםאנדארד דעם אויםהויבען
 אירע פארפײנערען און באפעלקערונג גאנצער

באלד װי און :באדערפענישעז גײסםיגע
 קערט ארויס. זיד שטעייט עקםפערימענט. דעד
 מער. פיל שטײערען מיט רעגירונג דער אום

 דערצו און אים, אין איגוועסטירם זי װיפיל
דער אירער, פארגיעגען דער דאך בלײבם

-------------------> ו955 אפריל,
 אזײ, באייד װי — שטאט׳ט, דעם רעגייונג׳ט,

 עיןבפערי־ װאונדערלעכער א עכ דאך א־ז
 לאזען איםבאדינגם אים דארף מען אץ מענט

 דארף מען• און שפרײצען. זיך אץ "אלטען
 פץ צװײגען אנדערע אין אײך אימיטירען אים

 אין — אלץ פון פריער װירםשאפם, דער
 ענערגיע, אטאמישער פאר קאמיסיע ד<ר
 באלד רעגירונגס־אגעגםיר. א אויך איז װאס
 בא־ גװאלדיגען א קריגען קאסיסיע די װעט
באפעלקערונג צייױרער דער שאר אויך ז־ײט

 ענערגיע אםאמישע נוצען דאד װעס מען —
דא װעט דוי םא פראדוקציע. ציװילער פאר

 קריגען פירמעס פרױואטע די װעלען —
 דאט רעגירונג די װעם אדער קאנצעסיעס יד

 דער דורך אגענטור. אײגענער איר דירך טאן
 איצט ביז עס האט זי װי אזוי סי״ אי• עי•

 עלעקטרי־ מיט עי. װי. טי. דער דורך געםאן
? ענערגיע שער

 פיגסטערע די זיך נעמט עס ײאנען פיז אט
 פרױואט־קא־ אמעריקאנער דעם פון שנאה

 דער באלד װי עי. װי. מי. דער צו פיטאל
 אזוי ארויםגעוױזען זיך האט עקספערימענט
 פון אינםערעסען די פאר אי דערפאלגרײד

 אינםערעסען די פאר אי באפעלקערוגג׳ דער
 אויםערםט געװארען ער איז — שםאט. פון

 ביז־ ״ביג פין אינםערעסען די פאר שעדלעך
 רע־ דער פון קאפיטא#־סטען די אין נעס״•

 איר מיט צוזאמען פארסײ. פובליקאנישער
 ד-אבען פרעזידענט. מיטן און אדמיניסטראציע

סאשעליזם״, ״קריפינג געטאן: געשרײ א
 טי. דער אויף פינגער די מיט טײטלענדיג

 האט אייזענהאוער גענעראל װי גלײןי עי. װי.
 די סעןיאין האט הויז. װײסען אין באזעצם זיך

 לאגד פון קרייזען ליבעראל־דעמאקראטישע
 רעגירונגס־ א אויף ריבםען גענוםען זיר

 אםאקע די יאון עי. װי. טי. דער געגען אטאלע
װארטען. לאנג זיד אײף געלאזעז נים האט

 דיקסאךיעיטס מיטן געשייכטע די
קאנטראקט

 עי. װי. טי. די האט צײם יאר פאר א זינט
 אטא־ פון םאבריק דער צו ליפערען גענימען
 װאם קענטאקי• פאדוקא. אין ענעי־גיע מישער
 קא־ דער פון אויפזיכט דער אונטער שטײם
םי.). אי. (עי. ענערגיע אטאמישער פאר יײטיע

— boo.ooo דאס יערלעך. ענערגיע קילאוואם 
 עי. װי. טי• די אז דערצי, געבראפט האט
 אלץ דעם אנטקעגענקומען געקאגט ניט ־אט

 עלעקטרישער אייף נאנפדענ װאקסענדיגען
 רע• דער שארלאנגט,פון האט זי און ?ראפט
 דא־ מיליאן ioo אײף אסיגנירוגג אז גירונג

 מעגלעכקײט די געבען איר זאל װאס ̂אר•
 נײע א אײפצ־בויען יאר דרײ םון פאדלױף אין

 אײ־ די טענעסי. פולטאן. איז לראפט־פאבריק
 פאר־ די ר,אט זענהאוער־אדמינ־שטראציע

 ע־. װי. טי. דער פון אסיגנירינג אנגטע1י
 רעגי־ דער וױיל כלומרשט באשטעטיגט. ניט

 אנ־ און ניט- עס דערלויבם רונגס־בודזשעט
 דעם פון דירעקטאר דער ראט דעם שטאט

 ראלאנד רעגירינג. דער פון בודזשעט־בױרא
 פארקאכט װיסען. אײזעכהאיער׳ס מיט הױס■

דיקםאן־יציטס־קאשע. די
 מוטנע די מען לאט 1953 דעצעדבע־ אץ

 דער אין גא:ץ קאכען צי אנגעהײבען ז־פ
 גארניט פץ האט עפענטלצכקײט די שטיל.

 פרעזידעגט האט i%i רא• אין געײאיטט.
 צ־ נײ דאס פון אפגעיאגט ײד אי־זענהאיער

 הויפט־ פין פארזיצער א םאר נאשטעטיגען
 ללאפ ר. גארדאן עי. װי. טי. דער פין ראט
פץ אגעגטיר ײ געפירט יאר ג1 האט װאס

 אויף און אנדערער, דער צ־ דערגרײכוגג אײן
 םעגשען, אײגענצם אן באשטיײט ארט זײן

 די ונאם װאגעל, הערבערט גענעראל דעם
 ער וואם דאם. זײן װעט זײנע מעי־ה א־־נציגע

 אױספילען א״נטערםעניג ארן געטרײ װ־עט
 אייזענ־ פרעזידענם פץ פארארדענינגען א־־ע

 דער אין אפעראציע דעם אט נאך האיער.
 אייזענהאוער פרעזידענם האם עי. װי. טי.

 אטאגישער פאר קאמיפיע דער פארארדענט
 קאנ־ א שליסןין צ' 1טי. א'. <עי. ענערגיע

 זי פירמע, דיקסאךיעיטם דער מיט טראלם
 ארקענסא, מעדב־מעמפים, אין אויסבויעז זאל

 ענער־ צלעקטרישער פאר דאםף־פאבריל א
 קילאוואם, 600.000 יערלעד ליפערען אין גיע

 םי. דער אפצאלען װעם סי. אי. עי. די װאט
 ענערגיע, סכום זצלביגען דעם פאר עי. װי.

 פא־ אין סי. אי. עי• דער צ■ ליפערט זי װאס
 ױני אין געװען איז דאס קענטאקי. דוקא.
 םי. אי. עי. דער אין זײנען דעמאלט .1954

 פרעזידענט פון נאך מיםגלידער 3 געווען
 פון מערהײט א זײ. און צײטען טרומאג׳ט

 או־ויסגעזאגט זיך האבען ,5 פון קאמיםיע דער
 פרע־ דער מייגונג. פרעזידצנט׳ם דער געגען

 לו־ אדמיראל געהײסען אבער׳ האט. זידענט
 עי. דער פון פארזיצער דעם שטראום, איס

 וואנען ביז זאך׳ דער טיט אנצוגײן סי״ אי
 די באזײטיגען קאמיםיע דעי פון װעט ער

 געטאן שוין האט ער װאס טרומאךמענשען,
 װאס — מארעי׳ טאמאס — אײגעם (אויסער

קאכיםיצ). דער אין אויך איצם נאך זיצמ
 װאס און דיקסאן־יעיםס אי־ זשע װער

? עפ איז קאנטראל א פאר
 בא־ צוױי פץ זיד נעמט דיקםאךיעיטס

 דער איז דיקסאן עדגאר :עמען. זונדערע
 סאוט ״מידל קאנסערן דעם פון פרעזידענט
 איז יעיםס ױחשין אדן אינק.״ ײטיליטיס.

 קאמ־ ״םאוטהערן ^דער פון פארזיצער דער
 אינםערעסען האבעץ׳זײערע בײדע פאני״.

 ארים און אין לראפם־פאבריקען אין שטעקען
 שנאה פארביסענע זייער און טענעסײטאל דעם

 פארשםענד־ גאנץ א איז צי. װי. טי. דער צו
 צס האבצן גרופצס בי־דע ד־ אט זאך. לצכצ

 וואלי ״מיסיםיפי די גצבילדעט צוזאמצן
 צס גײט װאם קאמפאני״, דזשענצרעיטינג

 אי. צי. דעי מיט קאנטראקט דעם אויםפירצז
:באדינגינגצן פאלגעגדע אײף סי.

מצרב־זײט. צו סצמפיס. אנטקצגצנאיבצר
 די װצט מיסיסיפי• דצר בײ ארלצנסא• אין

 א אויפבײצו קאמפאניצ ״גצגרינדצטצ”
 צנצרגיצ צלצקטרישצר פאר דארף־פאבריל

 די דאלאר. ריליאן 107 פון באטרצף ריטז
 דאלאר, מיליאן 51״׳ ארײן לײגט קאמפאגיצ

 אץ אקציצס, יױ אדויסלאזען ייצט זי װאס
 צושטעלצז יאיר ײצלצן געלט איבעריגצ דאס

 פארזיכצרונגס־גצזצל־ און בצנק פארשײיצנצ
 אץ היפאםעקצן פון פארב דער אין שאפטעז
̂י דעט נאך הלױאית  ״סצקײ־ אפיצ״עלצ די ו

 װעט לאמישאן״ צקסטשצינדזש ע:ד ריטי
 נײצ די פיגאגםירצןי צי געדצז זיד אײף

 גצ־ די פאר פראצצנטצר די אונטערגעדינג.
 דאלאר מיליאן 2J קארגצ געלטער■ בארגטצ
 צי. דצר ו־ד־רד רצגיר־נג ד״ ײצט יצרלצך■

 יאר. 25 פון פארלױף אין צאלען פ־.> .,א
 א גאראנטירט װערט לארפאניע נײער דער

 דאלאר. סײזענט 6ו»י פיז פראפ־ט יערלעכער
 ציצישטעלען זץ־ :•איפליכטעט לוץדפאניצ 'ד

 צנצי־ לילאװאט 600.י>סס ל' אי עי. צרד צ׳
 ניער פדאדיצירצן ײצט יי אײנ יצרלעך. ג־צ
 פרא־ נ־ט זי זאל פאר־יאס א־ז - צאל• די ױי

צס נאידרלעד׳ זי׳ יועט — מער? דוצײ־עז

-------------------------------J3 7 זײט
 ' נאך מארק. פרייען אויפן פארקויפצן קאנצן

 איבצר־ קאנצן םי. אי. עיי די װעט יאר 25
 א״ר אין סטאנציצ ןלצקםרישצ די נצמצן
 דצרצו. תאבצן חשק ײצס זי אויב רשות,

 םיליאן 4 קארגע פ־ן באםרעף אין שםײערען,
 רעגירוגג. די צאלצן װצם יאר. א דאלאר

 דצר םון קאפאצימעס צלעקםרישצר דצר פאר
 םיליאן 9 צאלצן רצגירונג די ײצט פאבריק
יאר. 25 די פון פארלויף אין יצרלצך ז־אלאר

*רעזי־ װאס ״מציאה״. די אויפ זצם אזײ
 מימן אישגצהאנדעלם האט איתצנד׳איצר דצנט

 ״נױ אפי^ו^די קאנטראקט. דיקסאן־יציטם
 אנגעלעגצנ־ סאציאלצ אין רואס טאימזי׳ יארק

 חלילד., ליבצראלתם׳ אין זי מצן קאז הײםצן
 לײט־ארםיקצל א אין ־אט זיץ, חדשד ניט

 אדמײ די גצ׳מוסר׳ט 1954 ױני אין גלײך
 הינםצר זיך פארשםצלט זי לםאי ניםטראציצ׳

 האנ־ תוך אין װצן צלאנאמיצ׳ פת מאםקצ א
 פון לצבען דאס קירצען װעגצן זיך דצלט
 קצנ־ זיו׳ מראכט — אבצר צי. װי• טי. דצר
 אדמיניסטראציצ רצפובליקאנישע די טיג,
 שפיץ דצר אין איתצנהאיצר פרצזידצנט מיט
 קאנטראקט דיקסאן־יציטם דצר װיפיל —

 צס װצם רצגירונג, יצר אפקאסםצן נים זאל
 דורך וועט רצן נאר אויב זיין. ײצרט אלץ
צי. װי. טי. די דצרשטיקצן צו באוױיזצן דצם

 אזוי דצרשטיקצן אבצר זי מצן ײצט
י גרינג

אן עדשט ײד הדיכמ !,קאמ, דער
 האט נלצן נאר רוי .1954 ידני אין גלייך

 אײזעגהאו־ פרצזידענט פון דצרוואוסם זיך
זי צ', צו.דער פאראי.דענןנג צר׳ט
 'קםאן־‘״ 'פ'ט1קאנטראקש דצט שליסצן זאל

^אי; אויפגעזלויבצן זיד האט יצלםס. פצ םו  אי
 יולי א״ן פירצסע. דצר אין אח פארלאמעגם

 גצצויגצן װאכצן־לאנג סצנאט אין זיד האט
 סצ־ די דורך אנגצםירם פיליבאםםצר■ דצר

 ײצין און (ז־צמאקראם) גאר אלבצרט נאטארצז
 אומאפהצנגיגצר, ח־צמאלט ארעגאז פון מארס׳
 אויף גצקוקם ניט דצמאקראט). - הײנט
 אדמיניס־ די איז פראטצסט־שםורצם דצם

 איר מיט אנגצגאנגעז שםיל דצר אין טראציצ
 גלײו נאײצמבער, טצז10 יצם אמ ארבצט

 װאס לאגגרעם־װאלעז׳ אלגעמיינע די נאך
 דצמאקרא־ דער מערהײט א גצבראכט האבצן

 אפגצשטארבצנצ די האט פארטײ. טישצר
 אלטצן דעם פץ מצרהײט רצפובליקאנישצ

 אינטערגצ־ און גצפאפט גיך אויף קאנגרצס
 דיקסאױיעיטס. מיט קאנטראקט יצם שריבצז

 האט מצן װאס צנדערונגצן׳ צװײ אײגציגצ די
 חתמ׳גצן. פארן ארײנגצשריבען קאנטראקט אין

פראפיט ראקםירום דער :געווען זײנצץ
 נײער יצר פאר יצרלעך דאלאר ססא ססס פדן

 דצג־רינג דער פין רעכט דאפ און פירמצ
 די אין זיך צו פאבריק די איבערצונצרצן

 קאנטראקט דער װי דעם. נאך יאר 3 הענט
קראפט. אין ארײן טרעט
 נאװצטבער איז האבצז יצמאלראטצן די

 אדמיניט־ דצר געגען טאז גצקאגט גארניט
צר װי גלייך יאנואר• אין אבצר טראציצ•  י

 צדזא־ זיך איז קאנגרצס נײ־אויסגצװיילםער
 אױפגצהויבצז װידצר זײ האבצן רצנגצקומען.

 דיקםאן־ דעם גצגצן לאמף העפטיגעז א
 האנ־ ״פאי־אײניגטצר דער קאנטרא־ס. יעיטס

 .1צנערג״צ אטארישצי ״אר גיעס־קאמיטעט
 דאי־ט יצמאלראטצו ײ האבצז ?יאל דאט ײאס

 אפמאך דעם :עניאכט בטל האט ניערהײט. א
 קאג־ אלטער דער ײאס דיקםאן־יעיטס. מיט

)20 םיזי י;ויף (שלזס
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 לאסם־וואגען ,פארמאכםצר
 דער צו פארפארצז איז

 םון סיר הינםערשםער
שםיבעל. עזיעםס םרס.
האס אנםרײבער דער

א ארדיסגעגוסעז שגעל ____
םעשזז־ — איז פעקעל

 שםײ־ דער זױבערגעגעמז — קאגסראבאנדצ
ד מ י ך ארײג&אנג. איז פיגור מ

 איז אויסגערוםען ער האם — !מאדגצז
פארשװאונדעז- איז און שםיל דער

 גע־ װארף א בײזלעך האס פרוי ײנגע זײ
 עםלעכע און זײל אויםז •עקעל דאס סאז
ײםם ם*ל  .נלארגען. — יוסנ דעס זוימדמקז
 געדוען איז זי י״ םארנצן װי אגדערש נים

 גע־ ערשם ם׳איז כאםש אריםגעשעפס• םיד,
 זיד גערעז װאלש זי ןצדעבם. זייז ױ׳ױ ודעז

ײגם אריך פאן םיםז באגלײד שלאםעז מל
האם זי ידאם ארבעס. די נים ודען קינד »ח

קורצזנר אזא איץ ארײשעגד׳־געז געדאדפם
ז...5צײ

פ. די ברי א פ קדך א ד האם װעלכע ז ם ײ  םי
ײ א עגדליג צזז ר צ א ק י לי־ גדרי ק מ ר ע ב  אי

ס״ דער פיז בען ס אי םילצ די אין אהער -  ש
ג ר או קאראי*ײנ*. נארש פיז מ ־ די װ ו  י

ם ײל גאד האבעז ני*ג עריז ש ?יין ד סרי  צו
^ a ני m מז סך א *ין אדײגגעשםעלש ײ  ה

נזז. אירע שי א ם. ײ מ דיג ע ם מ ד כ # רו  ס׳
ע &ח 6$מאמ  םיידעל־ האבעז קיגדעד. ?לײג
ױ׳יז ם. דארש ו מ ר א ע ם ג  דאס זיי םדען זױצ

ע ביג על ױז אין ז םן — ה שייד מי ער ם  ודאם אונ
ת די רו כי עז ש ײנ ױן קלעגערע ז ע די ז ם  פיר

ײז זײער םמ אראס נעםם  פאר אפצאל אן ל
ז מ שיז. די מ א א סאראז נאד איז דערצו ם

אד גים־געשריכענער  פרויעז• די םיש אפס
 ציים אין ארבצם די צוששדלעז סוזעז זײ אז

 איז לעצםע דאס • ס׳מויל האלםצז — אוץ
עניג—אםת—איז פירםע די װיכםיג זייצר  ג
 אנגע״יייגשצר אז איז זי זיד. בײ זיכער
 קאםערס״. אװ ״טשעמבער דעם ביי ת.ישב

 א פאר .אי*ע" בײ באםראכש װערם זי
 ארבעשער. הונדערסער פױ ברײם־געבעדין

 ס׳ייצרםצל װי ניס. זי ױיל דעסםוועגעז םח
 זי לייט. בײ אײגעז די אױםרײםעז גײש.

נים־ פעקעל דאס היימעז די פאר צו שםעלם
 אוועגם איז ר א נ ארלע־ז פארענדיגשע

 זדיז אורזרייבדד דער וידז דעסאלש בלויז און
 אז םימן. ײייא פציצסליר איז ליכם בלגי א

.ניםא דארש זיינעז פרעםדע קײז . .
בארד־ ענדיידי זיד האם עדעמם לוסי

 זיינען וואם לזעה דריי די פאר אז כענם•
 יאד זי העד נאכת. האלרער ביז געבליבעז

 דעם ציירייתלזז אױד אמ אויםסאז םך א
 פרי־ מארגמידיגדז סארז םי4מםלםי די מאז

 אייפצוהײ־ איינגעבויגײז זיד האם זי שםיה.
 שפי־ איז דדרזען זיך אמ פעקעי״ דאס בעז

א־ לאוג ששײן. געב^יבעז איז זי געל.  ב
 אײנגדםאלדז אײסגייזיערט. דאס םראכס

 אוז אײגדז. די אריס שאםזונם ז*י פנים.
 אנ־ נא׳י׳זיס האה מײל הייײנע דאס כאםש

זיך האיען יזז. אניאייינדז דעם געװאױרעז
 זי קנײששען. ױייזעז גענ־מעז דארם שויז
םאר אץ ײד אויף געהיקם װײםושיג דאם

 ס׳טרעפם װי דורכגעםראגען. זיך האם איר
 דעם םון ששיקער כינוםען. אזוינע אין אפם

 דער אויף קינדהײם די לעבען. םארגאסנעגעם
 בערג די אין םארם םארײארפענער קלײנער.

 װאו לײם. סיז אמ גאם םון סארגעםעז
 א פון ברענגעז גןידאר־םם םעז האם װאסער
 די באלויכםעז האם אװעגם אין אוץ ברונעם

 יא־ די קעראסיז־לעספעל. א ברעװנע־װעגם
 װאוהון ״םקול״, דארפישער דער זרן רעז

 פונם קינדער פארמערישע געםירם ם׳האם
 ניש װינשער זימען װעגזמ די אויב געגעגם
 אין און שנײ. םים פארלײגם צופיל געװען

 נים זיד האבעז עלםערעז די ווען פרילינס
. דיער *יז גענײםיגם שםארק צו . ף. ל  הי

 געכ־ די — םאבריק איז צײם די שפעםער.
a ל־סיידלעדיש םיגע m בײ באזעצש פען 

 םאר־ צד וױ געלערעגם זײ און נואשינען
 פע־ ארופצדזוימעז ודי גענגיער. ענדיגען.

 גים מ׳זאל בםײ און םקארפעםעז■ נעדשע
ײמז  זיײמעשםעלש מעז האס צײם קײן צער

 םרץ, א סענם צײאנציג — שםיק־ארבעם
מז עם את אזוי איץ ם... ביז פאדבלי ײנ ה

 דערםרןגגם שלאף־צימער זײנױגען פרנם
 זי מאן. איר סון אסעמעז שװערע דאס זיך

 האלב־ דער *ו שפיץ־םינגער די אויף rt גײם
 בלייז מרססילעז א װארפם און םיר אפענער

שים ער. אים. אייף  צזזײק־ איז עדזמם. ח
 װעלש־מלחםה גוױישער דער סון גזמומען

 אוםפארשםענ־ אז פארעגדערשער. שמןרק א
 םאר שרעק אים. םארםאלגם שרעק דלעכע

 און אלית• זייז םאר שרעק און מענשעז
 ער m זי, וױיםם װיגציג. רעדם ער כאםש
 א ער. וואס דערםמ. באזינדערם ליידש ליידש.

 אוץ רחבות rt געװאױנם ױנג. םרעםדער
 ששעשעלשעז אין ארבעםעז דארף פעלדער

 גע־ קלײנלעכעז א םאר .באס־םערםינאל״
 םוריםםעז* דער װעז װאך. א םעג זיבעז האלש

 קאמפענםי־ דערםים את גרױס. איז פארקער
 חדשים שװאכע די פאר פירמע דער רעז
 אומגע־ אײנמאל נים זיד האם ער יאר. פת

 אייד אבעד שםאל אוז םעלד צום יערמ
.געפינעז ניש רו קימ ער קעז דארםעז . .
 און פעקעל דאס םאנאנדער נעמם ליםי

 אבער קעז זי מאשין. דער בײ זיד זײצט
 זײנעז פענצשער די אײנזיצעז. ניט לאגג

 אין אמ לבנה׳ פולער דער פין פארפייייצט
 הויך א נאכאנאנד הילכם דרױסעז בארגירעז

 תשובה צו רופם װאם מעגאפאן, א דירד רול
 מים און שטו־אף מים דראט און חרםה. אוז

 דעם םארטרײיען נים ר׳ױעם אײב גיהנום
.ערד זינדיגער דער פיז םיױועל . .
 װאנ־ דער צד׳דרשנ׳ט אזוי זיד האם דאס
 פון נים האלם ױעלכער .פריםשדר״■ דדרער

 דער מיט האט ער קלײםםער. םוז אמ רירד
 א אײפגעשםעלט חסידים ױינע פמ הילױ

ם ברייס  ארן הימעל אפענעם אדנטערז געצע̂־
 אויח ארויפברענגעז פארבלאנדזשעםע די ױיל
 דעם דערמאנט ער וועג. -גלײכעז״ דעם

 קען ער ווארס. יעדעז נאד כמעם טיײועל
 ער כאטש. אוז ױינע. איײענשאסםעז אלע
 נעמען• םארשםעלםע .מיט אםם אים 6ר־פ

. מײנט ער װעםען אלע אבער וױיסעז . .
רעאלע א ״טייוועל׳ דער איז לוםי׳ן פאר

 חודש אין מאל צוױי אים זעט זי באשעפעניש.
 דעם פת געשםאלם דעם אין פנים־אל־פנים

 אפנע־ קומם זי ווען פאבריקם־םארוואלםער
 כסדד געםינט ער שכירות. מאגערע די םען

 קריגם זי ביז איז ארבעם■ איר אין פגימות
 איר באיפאלעז געלם־קאנװערםעל דאס ארויס

 די אז מען, דארף געדענקעז װייל אנגסםעז•
 ארבעם ארויםגעבעז דאם באטראכם פירמע
 הײז־ דעד צו םובה גרויםער א פאר אהײם
 שםרענג זיין צד פארנינען זיך קען אוץ פרײ,

.איבערקלייבעריש און . .
 א םרוי יונגער דער אז כאפם פלוצים

רי־ צרם ארונטערצוגימ פארלאנג מאדנער . 
 אין קוק א וױדער װארפם זי ׳.,ווײװעל

 םיר. דער צו זיד לאזם אזץ שלאף־ציםער
 צארעז־ דאס איר באגעגענם שװעל אויפן

 איר איבןד הויערם און קרל שסדאסענדיג
 געצעלם• רחבות׳דיגעז צום צו קומם זי ביז

 האלב־םאר־ צדנדליג פינף א זיצעז עם װאו
 גע־ ביידע םיז לײס געגעצענדיגע שלאפענע.
 חשאנא־ .ברודער״ דעם כאםש שלעכםער,

 םויסעז א זיך. דאכם קען, שםיפע םאנם
.אויםײעקעז . .

 זיך עדה די הייסס .בעל־דרשן׳* דער
 מים איז ער זינד. די אויף םתײדה־זית

 יעדעז ה־פם איז הײפיש שםארק אלעםעז
 דזירהערט אפאל מים נאםעז. לדשםעז בײם

םראגע: קינדיש־םראציגע לדסי׳ס זיך
 שםאר־ איז ױער דזשאנאםאן, ברודער —

 האר דער — ערנסם זייער זי איז — קעד
 אוי־ די םאר און — י םײװעל דער צי יעזוס

 בריים־ ינרעםםיגער. דער איר שםיים גען
 עולם דער םאבריקם־םארוואלםער. םלײציגער

 נײ־ מים קוקם אױםגעהײםערם. שנעל ווערש
 פרע־ דער אײף אם באלעמער. צום אט גער

געריז•
 שװעםםער ענםפער. דעם אלית װייםם —

 א אויף לאזעז נים זיד יעגער וױל — לוסי
 איצט רעדם דיר פוץ — װעג גליטשיגען

 זי ער װארענס — אלייז םייװעל דער ארוים
פינגער. מיםן שםרענג

 ױנגע די איז — דזשאנאםאן ברודער —
 דיך װיל איך — געפאלען ניט זיך בײ פרוי

 אײ־ נאך און — פראגע צווייםע א פרעגעז
 רעדט ס׳מויל, עפענט ״ברודער״ דער דער

 דו אז ײשר. א עס איז — :וױיםער זי
 לאזען ניט שטים הויכער דייז מיט זאייסם

 מאר־ דארפען יענע װעז שלאפעז■ מענשעז
 די בײ — ארבעטי דער צו פרי גײז געז

אזט און אויף זיך זי הייבט װדרםער  פאר̂י
געצעיים. דאם שנעיי

• • •

 גע־ אויף, ײד כאפט דזשים װען באגינען.
 פארוואונדערונג■ גרוים ײמ צי ער. פינט

 ארבעםס־ אפגעזונדערטעז דעם אין לוהי׳ן
 איז קאפ איר מאשיז. דער בײ צימערדל

 אירע און הענט די אויף אראפגדזוןהעז
 ױינען האר צעשויבערםע מינהעל־בלאנדע.

 דר זוז. אויםגייענדיגער דער פח פאירגאסען
 שילדי־ א פארהייעמטער. א וױיל א שםיים

 דער צו םרישםיק. אן אוועק. אײייט אין גער
.ארבעט . .
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 ז־ז. 3io ״זיק. געקל־כענע — וױיסענבערג ' א•
 אלדעלדלערען בײם פאדקס־ביבל־אסעק שטײן ר. ל.

.1954 קולדור־קאערעם. אימשען
 וױיסעגבערג פאיר יטשע
 געווארען געבוירען איז
גזךשםאר־ און •1881 אין
 דאסהײםם . 1938 אין בען
.57 פון עלםער אין

אויפגע־ זיך האט ער
ארי־ אן אין האדעדועם

 אידי־ דער מים איז ער און פאסיליע מער
 אויםגעקניפם פוילעז אין ארימקיים שער

 אר־ פרי אװעק איז ער אויסגעבונדען. א־ן
 ער און מלאכו^ פארשײדענע בײ בעםעז

 ארבעםער־לעבעןי מיםן באקאנם גום איז
 גיכטער־רעאליםטישע אין שי-ידערם ער וואס

האייירעז•
 דערצײלער־שאלער א איז וױיםעגבערג

 דיא־ זיץ דראפאםיזירונג. צו נויגינג א ריט
 און פאייקםםימלעד־שפראכלעד איז י־אג

 שאכיע אין צילעװעם ער זאפסיג: קרעפםיג.
סרעפם. איז ‘פינםע־
 דער־ ױינע באפיצען צי ליב האט ער

 אריםזוימען זיי ריכםיגער אדער צ־ילינגעז
 אין נאסוד־שילדעדונגען. פיתאזשען. םים
 פילען זיד לאזם נאטור״געניעלכצען די אט

 פיזי־ דער פון ליבהאבער דער דיכםער. ד<ר
 •T'o א י׳אנקע■ א פעלד. א פה סביבה. שער

 גע־ געבוירעז איז ער װי אזוי גארםען. א
 קלית א אין אױפגעהאדעװעם זיך און ײארעז

 דארף. חצי אייגענסלעך איז װאס שסעםל.
 פא־ צי ־ברכה א געװיקסעז געגיג פארמאגם

 די מים הײסיש גאנץ ער איז די. אױף כען״
 גראזען גרינט. און בלומען חױת. שםוביגע

בױמער. און
 אנגע־ ראמאנטיש פארשטיקםע יד נאך
 אין לעבען אידיש פין גערעי׳כצען הייכסע
 בי־יד־ םקיצען• װײסעגבערג׳ס זײנען פײ־־ען

 עס דערפרישינג. א דערצײלינגען און לעך
 װינש רויצן א ריט אייד אייף בייאז א גיט
 דרױםענקײם, אפענקײט. פיז װינםעל אװ

םביבה. װירקלעכער געזונםער
 צאלט ער אז זאגען. צו ניט מײנט דאס

 ראמאנסישער דער צינז קײן גיט א'נגאנצען
 טיט ער אבער חדר. פרצ׳עס פון ריכטינג

 הא־ זאמלונג דער אט א'ז זעלטען. גאר עס
 צי־ענג פון אזא כיייד אײן בלויז מיר בען

 םרומעך פרן אידעאליזאציע אנגעשרױפטער
 א־ן לעבען: ניט אויב שטארבעז, רבי־אישען

).28י3? ז״ז בײד. וא טיב ׳.רז■־ איז יאס
 אמפערעו צ״ זיך אנגענעם ניט איז עס

 אט א״געקליבען האט װאס אפקלײבער■ ריטן
 אריץ יא זײנעז װעלכע זאכעז נײנצען די

 אנ־ פארבראקירט און זאמל־נג. דער אין
 אנאנים, נאמענלאז. ער איז ערשטענס• דערע.

 צװײטענס. אנגעגעבען. נים איז נאמען זײז
 בעלעטריסטי־ בניגע אפװארף אין אפקלײב

 פער־ פון זאך א אמגאנצען א-ז שאפינגען שע
 אפשאץ א־יגענעם אין געשראי יענ״עכעז

ד־נגעז. צי ײד דײער איי יעס ײעגעז איו
 קרעפטיגעי א מיט ױך עפענט ביד יאס

 ״גייער״. א פץ לעכען דעם פון שילדערוגג
איײס זיד לאזט װאס שגײדער. דארפישעז א

גארדין אבא פון

 דאס װאך. גאנצער א אויף דארף איבערן
 האלבען נאך פרײםאג ביז זונטאג פון מײנט

 א קינד. א געהאם האם וױיבעי זיץ ט1םא
 דארף. אין אדועק געוועז איז ער װען זכר.
 דערשםיקם װילענדיג ניט צט האט זי אדן
 צװייםצר דצר שוין איז דאס ש־־יאף. אין

 און אויפגצבראכם איז צר ארםגליק־פאל.
 אבצר דצרפאר. אפצו־גם׳צן דב צום זי גצכלט

 זײ־ װאס בנים. צװיי גצבױרען אים האם זי
 צלט־ יצר את אױםגצװאקסצנצ. שײן נצן

 און אריין זיך מישם פנחם־ל. זון. סטצר
 װעלכען אויף אבצר גט. צום נים דצרלאזט

 צװי־ שלום־מאכצז דאס אם פאר קומס אופן
 וױיםצנ־ גאר שײן י ניאמצז און םאםצן שען

האמעםנצ. בצרגיש
 פאלם — אהײם: ג'ישם דו טאטע, —
 סיט אריין שםדב אין רב צום פגוזס׳ל אריין

 און דינער. א װי טיר. דצר אויף קנאק א
:ריםש א פים בריםאן משה׳לצ אים גאד

אינגערצר דצר איז משה־לצ ראמצ
זדן.]

דערשראקע־ א אייף זיך כאפט רב דצר
 צו אײסגצשםצלס הצנט ב"ז־צ מיט גצר.

פנחס׳ן.
 םוס — :יארצזל כליץ גט׳צן ווצםם ײ —

 — ארײז םיש אין פויסם א שים קנאק א צר
 אונםעדי״. זיים א דיר האק איך ײארים אהײם.

U (ז. 6•
שלום־ביו^ א צוריק װצדט צם איז

 איז גצכיאלצן מייםםערהאפם ױיצר
 אי־ דועגצן מעשה א איז צס ,קריעדעלע׳׳.

 אן מים אר*ם פארעז װאס בצטייצר דיזצצ
 בלינ־ אײגצנצם אן ״קאפצײצ־■ אײגצנצר

 גצפאכט ניט בלינד. בארת איז װאס יצן.
 בחור׳ל יינגצן און פרוי. צלםצרצר אז ײר•

 די איבצר בלינדצן יצם ארום פירט ױאס
 ה־יסט װאס וױיבצל '־נג א אץ היײצר•

 יאגםאמבצל״ דצר אין װי אזױ קרײגדעל.
 ליידענשאפט־ קרצםטיגצ צװײ פאראן זײגצן
 גצלצר■ א אץ שװארצצר א מצנצר• לצכצ

 אײפצר־ און אײנצוטײלצן■ זיר שװער זײ איז
 אדן פלאם־פייצרדיג. דיצליש, סלאקצרם זוכט

 דצר אט פון ארויס זיך רייכט קרײניצל
 שטע־ די פװ היי*ף דער ריט אץ כנופיה
 איי־ פון זיד זי באפרײט אייצו טצלשצ

 , ״זינדיגקײט אץ וױיבקײט קנצכטשאפט
 מע־ די מיט לעכען איר באצײכענט זי וױ

 אי־ גייצרקע שםצנדיגצ א בלײבט זי גער.
 שרײכצן צי געלט קלייבט זי הייזער. די בער

 מצװה יצר אט ד-רך כדי ת־רה■ ספר א
 איר פאר צילם של רב־גי דעם פארגיטילען

 םומצ היבשצ א אנגצקליבצן האט זי זינד.
 איר. בײ בלײבט זשצברצײצט זי װאם .ױייל

 און ,שוי װײבערשער דער אין שלאפם זי
 קײן גאר זי איז צסען אין טל־ידינג אײף

 װען טאג ײנ־־גער דער דס. כצלת־היצאה
 כא־ ייײםצ א״ר פארוױררוייעכען ג״ט זי

 באלד װצם ײ ז־ד• דערגענםערט שםרעבונג.
 ער שטעםעל איז סיפר מיםז רײדען נערען

אירצט־ פאר תורה ״פר א אנשרײבען זאל

 ארײנגעבען עס זיין זוכה װעם זי א־ן װעגען
 װייסם װאם אידצל, כיטרצר א קלױז. אין

 ארום םראגם זי וואס מםמח, יצם װצגען
 איבערנעכםי־ קיך איז זי פארבעם זיך• מים
co דער בײ אמ אייײצז הינםערן גצז p 

 לעצםען ביח צי געםם זי. צ.־ בא׳גגב׳צם
 האמ זי װאו םיכעלעך די אין און גראשען

 אדײן עד לײגם גצלם. איר פארװיקעלם
 דער־ פון פאפירלעך. .אשר־יצר״ שםיקלעד

 אױסגע־ את אידעאל איר װאס סיםעדונג׳
 זי װעדס פיגום׳ לצצםער דצר אין רינעז

 פאר זי איז בר־דעת גרויסע קײן צוסישס•
גצודעז. נים אויך דצם

גרויזאם. צו אבצר בילד. שםארק א זײצר
 גע־ שםעטעל* »א פון קאפיםצל דצם אין

 קלאסעז־ םת בילדער זאפםיגע זיך פינצז
 *לץ שםעםעל. אידיש־&וילישען אין קאמף

 עדלעד־ אבצד פריסיטיװ־אנפאנגלעך, איז
לעבעז• צאפעלדיגעז מים פול א'ז צכם

 דצד נים שיער װערט םםאליער יצנקעל
 שםע־ אין ריכםער אדער רב װעלטלעכקיד

 ארבע־ די פון אנפירער דער איז צר םצל.
 רע־ די אײדעד הפנים. ,1905 איז צס טצר

).294*95 (ז״ז בושעדרען נצכט אהציצ
 פאדן פראקלאמאציע א פאר לײצנם צר
 אדים. זיך דריקם צר װי זיינעז• וואס צילם.

:קאליקצש״ יתלמוד־תודה
 םאדםײטשי גצנאסינען• אח גענאסצז—

 — • חברםעס און חברים — איטשצ״צ. רופם
).280 ה. יענקל״ צגםפערם

 ארבעטם־םאג קורצען א יױלעז .דײ —
 אין אדן זיבעז, ביז זיבצז םון דיײסם דאס
^287 (ז. רר־ שעה צװײ רים דצר

 צען־ א פאר ססרייקם מצן הײסט• דאס
 בתים בצלי די און ארבעםס־טאג שםונדיגצז

 זימעז זײ גאכגצבען. ניט אופן בשום יײרעז
 װע־ באדינגונגצן אזצלכע אונמצר אז זיכצר,

 אונ* זײערע מים אנגית קצנצן גים זײ לען
).288 «ז. טצרנצסונגצז

 פיםציג פון גצנומצז זיינען בילז־צר די
 יארהוג־ דיאלבען לצם פאר און צוריק יאר

 מרכ־ באװעגונג ארבעםצר די האט דצרם
 וױיםע אזא אפגצפארען פיל■ זײצר גצמאכט

 צו אױם זעען שילדצרונגצן די אז ישסרצקע.
 מ׳װײם הגם אײםגצטראכם. װי כמצט זײז
 װאס שטיקצר־לצבצנס צכטצ זײנצן דאם אז

 אליץ זײ האבצן דור צלטצרצן פון נייר
דורכגצלעבט.

 פאר־ דצם צװישצן דעבאטצ א רא^ט צר
 שטאטישען דצם און יבונד״ פיז שטײצר

פ.פ.ס. פץ פארטיעטער קל־משטצטעלדיגצן
 צים... און זיד ציט דיסקוסיצ די ארן .

 שטאר־ אמאל װאם ווערטצר. אײף װערטער
 האט צם אזש געשײיגטער. און הײסצר קצר■

 זײנצז װערטער ווערטער. מיט געהאגצלט
 אײנם אגדצו־צ׳ א־בצרפ אײנס גצפלײגצן

 װי זיך גצטראפצן אדן אנדצרצ׳ איבצרס
).29י וז. קױלען״ פײפצנדיגצ הײסצ

גע״ ױ־נצן װעיטער די גציצכט. איז צר
 דינען רצשים. געייאיעז ױינצו קײלצן. ײעז

 אלטע אן גצדאכט הײב אײפטועדיש. געײעז
 נייצ■ א אייפבײצז פארמאסטצו ײד און ױעלט

 אראפ־ םארניעעז• חרלב־מאכען. בעםערע. א
אײפבויצוי װי ל״^טער א*ז בנױ א רײסעו



---------------------------> סו זייט
 אונםער־ דער םון העלפם צרשטצ די האם

 די װי איינגעגעבעז בעםער זיך נעמונג
ציױ־םע.

 אידיש־ פון פנים דעם זען װיל מען אז
 אין געװיזעז זיך האט עס וױ לצבען, פױליש

 פודרע• און רוזש אן שסעםלעך. קלײנע די
 מען םאר צ־ריק, יאר פופציג־זעכציג םים
 וױי־ מאיר איםשע לײענען פארפעלען נים

 דעם זאגט ער דערציילוגגען. םענבערג׳ס
 צו נים פארבם ער דור. זיץ וועגעז אםת

 חסידים די נים רביים. די נים חגפעס עד אוץ
 מאל אלע איז עס ראדיקאלעז. די נים אח

 אדער רײד שםראף אױסצוהערזת גןיזינסער
 חניפה־רייד איידער שםראף־בילדער זען

 זײנען קללות משזז׳ם חניפה־בילדעד. אדער
ברכות... בלעמ׳ם װי אנגעלײגטצר

 א האלם איד, פרומער א איז ײאל ר׳
 באצאלם און גניבות צי נעממ און שענק

 דורך פירם צאלונג די שבת. אום זײ פאר
 אױך נתנאל ר׳ ).174 ־169 (ױז װייב דאס

 אים איז פרוםקײם זײן אבער איד, פרדמער א
 בוידים אויםז ^קריכם ער יועז װעג׳ אין נים
שיקסע. די ׳יאדװיגא׳ן, םים

 ״באנםשע מין א איז ױנג״ אדימער ״דער
 װיײ היםעל• אויפן סצענקע דער אן שװײיג״

 נאכגיק זאל ער צרדיש צופיל איז סענבערג
 מען אריין. עולם־האמת אין העלדעז זיינע

 חבר בעסטער זײז כםדר, אים בא׳עדולה׳ם
).122־36 (ז״ז כלה זיין אויס אים בײ נארט

 א צװינגם מען דארף״. אין משוגענצ »די
 שװא־ איר מיט האבען צו חתונה מיידעל יינג
 געבליבען זײנען וואס קינדער די כדי גער,

 א צו אנקומען דארפען ניט זאלען יתומים
 אין פארליבט איז מיידעל דאם שםיפמוםער.

 אויך, זי ליבם ער בעל־עגלה. א בחור, א
 לאזט זי װילעגם־קראפם. פעלם אים אבער

 זיך. צו ניט מאן ארױפגעצוואונגענעם איר
 ארײן איז ,דיביק א אז האלט מאמע איר און
 ארויםטרײ־ דיבוק דעם װיל און מיידעל־ אין
מײדעל. דאס פאםעװען מים בען

 לעבען אידיש בילד. הארצרייםענדיג א
 צאל היבשע א םארמאגם האט פוילען אין

 גע־ פאראירזאכט זײנען ודאס טראגעדיעס,
 די איבערגעװאלד־הײראטען. פ־ן װארען

 רבינ׳ם ״פון באהאנדעלם מעמע אײגענע
i <ז״ז שסיבי* h i  לעבען אידיש דאס ).86

 פוילען אין סיי שטעטלעך קליינע די אין
 פלע־ סך א פארמאגם האם ליםע אין םײ אדן
 וויי־ האט זײ איז שאטענס׳ שיוארצע אץ לעז

 און געוואנם אויפן ארויסגעבראכט טענבערג
 אר״ם אזױ געשאנעוועט. ניפ קײנעם האט

 בעםטען דעם םאר שאפונגעז זײנע דינעז
 אײנ־ אונז ווילען װאם די, צל אפענםפער

 האם שטעםעל־לעבען אידיש דאס אז ריידען,
 פארם אידעאלע אן זיך םיס פארגלשםצלם

צוזאמענלעבעז. מענשלעכעז פיז

און סאלאמאן״ ״חײם
̂י5•ין cי% . , n

ם מ׳ י ־ מ ״

 װאם ביך־קאמיםעט זינגער יעקב דער
 ליבהא־ און צסקנים חש־ב׳צ פון באשםיים

 װיםעו• לאזעז ־וארם, א*דישעז דעם פון בער
 צװײ די דרוק פון אײיס ש־ין זיינען עפ אז

 חלום״ .סרימ׳ם און כא־יאדאױ .זזיים דראםעז
 ?ען מעז און דאלאר דרײ טאטט דיב דאם

 אין ״פארױערםס״־אפיס. אין באקופפז <ט
 ביך־ גאנז אין אמ ב-ך־געשעפט הארעליק׳ס

אנדזשעי^עס. ייאט אין ם.6געשן

ר ע כ ע ל ר ע נ י ?(3 א האפו» א
ר א כ י ל

ב י. פון
 אינםערנאציאנאלע גאנצע י

 קוקם באװעגדנג ארבעטער
 אויף זארג מיט לעצםענם

צעשפלי־ פון געפאר דער
 דער דראם װאם טערונג,

פאר־ לייבאר בריטישער
 דער בעוואן, ענױרין םיי.

 פארטײ, דער אין אפאזאציע דער פון פירער
 פארטײ־ אינערלעכען דעם דערפירט האט

 אין געשםעלט האט ער אז ווייט, אזוי קאכלף
 געשלאסענקײם און איינהייםלעכקײט די קאן
 געפערלעכען העכסם א אין פארםײ, דער פון

 פון באװעגונג ארבעםער דער פאד מאמענם
ענגלאנד.
 אינעיױיניג םליןיט װעלכער קריזיס, דער

 יארען׳ און יארען פאר לײבאר־רייען די אין
 עפענט־ פולער דער אין אנםפלעקם זיך האט

 בעוואן ענױרין װען מערץ, םען2 דעם לעכקײט
 שארפען א מים פארלאמענט אין ארוים איז

 פאר־ דער פון פארזיצער דעם געגען אנגריף
 די פון םארלעצוגג אזא אטלי. קלעמענט טײ,

 פארםײ־דיםציפ־ פון באגריםען עלעמענםארע
 יױיטער־ אן בלייבען געקענט נישם האט לין

וױרקונגען. דיגע
אנװענ־ צום געקומען אבער איז עס װען

 דיסציפלין־ די געגען שטראף־סאנקציעס דען
 קלײנע א נאר געפונען זיך האט פארלעצונגען,

 טען16 דעם בעװאנ׳ען. געגען מאיאריטעם
 געװארען אויסגעשלאסען בעוואן איז מערץ

 דעד פץ גרופע פארלאמענםארישער דער פון
 29 פון מאיאריטעט א מיט פארםײ לײבאר

h שטיםען i גע־ האבען לײבאר־דעפוטאטען 
גסגען — 112 אים, אויס־ט^יםען פאר שטימט
 צ־ם געגאנגען וױיטער איז פראנע די װען

 שטימען־צע־ די איז עקזעקוטיװ־קאמיכעט,
 דער פון ראט ענגםטען דעם אט אין טײלונג
 פאר־ דער שארפערע. א נאך געווען פארטיי

 זיך האט אטלי קלעמענם םיי־פארזיצער
 קאנפליקט דער און שלום אין ארײנגעלייגם

 קאמ־ א מיט געענדיגט דערװײל זיך האט
 בע־ אויפצושליםעז פארשלאג דער :פראמיס
 אפגע־ איז פארטײ לײבאר דער פון װאג׳ען

 םון מאיאריטעט א מיט געװארען ־וארפען
 א אדן שטימען) 13 געגען H( שטימע איץ

 צו געװארען באשםימם איז סאב־קאטיםעם
 פאדערען צו און בעוואנ׳ען מים פארהאנדלען

 אן איצט פין אז צוזאג, פעםטען א אים פון
 זיך און דיםציפלין אײנהאלםען שוין ער װעט

. מאיאריטעט דער אונםערװארפען . .

אפאזיציע די װיל װאס
 איז באאבאכםער אױסלעגדישען אן פאר

 דעם אין אריענםירען צו זיד גרינג אזיי נישם
 פארגלײכען אפאזיציע. בעוואנ׳ס םון גאנג

 אין ריכםונגען .לינקע״ מיט באוועגונג די
 א גיט פארטייען. סטישעי1סאציא־ אנדערע
 אפא־ דאזיגער דער װעגען באגריף שםיקל
 ע־1דערקי פיייע קײן נישט װײט אבער זיציע•
רונג.

 אגפירונג אפיציעלע די באקעמפם בעװאז
 :פראגם גאנצען אויפן פארטײ לייגאד דער פץ
 אויט־ דער את םײ אינלענדישעד. דער אין טײ

ארגו־ די מים איץ — פאליטיק ייענדישער

גערעככױנרךיט <ן-----------------
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רײנעס
 ראדיקאלערע די פון אויםפירען אװ מענטעז

 פאר־ סאציאליםםישע אלע אין ריכטונגען
 נאך צו קומם אלעםען דעם צי אבער םייען.
 גרויםער א אין איז קאמף בעװאנ׳ס :עפעס
 פער־ א מער אפשר פערזענלעכער, א מאס

 זיך װיל ער פרינציפיעלער. א װי זענלעכער
 דיםציפ־ פארםײ דורך איינצױמען נישס גלאט

 גרויםען א מיט געבענטשט איז ער לין.
 קײן נישם איז דאס — -און רעדנער־טאלאנט

 בעװאן באװעגונג. ארבעטער דער פאר ברכה
 פארםײ. דער אין װירקונג גרויסע א געװינט

 װי איבערצייגונג׳ פון כוח מיטז אזוי :ישם
כישוף. רעדנערישען זײן מיט

גע־ א אפאזיציע די אם איז דעם צוליב
 אכט אין נישם נעמט מען װען אםילו פאר,
ענגלאנד. אין מאמענט איצטיגען דעם

ענגלאנד 1אי װאלען ערב
 בא־ פאראינטערעסירסע מערסטןזן צים די

 לײבאר דער אין קריזיס דעם פון אבאכטער
 קאנסער־ דער פדן פירער די זײנען פארטיי

 טארי־ די ענגלאנד. אין פארטײ װאטיװער
 גאנ־ ■איר אײנגעשטעלט ממש האם רעגירוגג

 געראנ־ דעם א־יף רעגירונגם־פראגראם צען
 פון אנפירונג דער און בעװאנ׳ען צװישען געל
 ענגלי־ פון מאגנאםען די פארטײ. לײבאר דער
 ענגלישער דער פון קעפ די קאפיטאל, שען

 די ארויםגעגעבען האבען אריםטאקראםיע.
 קוקען און הענט זײערע פין איניציאםיװ

 קוי־ געװעזענער א טאן ײעט עס וואס ארויס.
 :בעיואן ענױרין גאמען מימן לען־גרעבער,

 אלטער דער רעזיגנירען װעט עס װען און צי
 פארקומען װעלען עם װען אין צי טישוירםשיל.

 יאר איצםיגען אין פארלאמענם־וואלען
 אזוי וױ דעם, איז זיך װענדעט אלץ דאס

 אינערלעכער דער אנטװיקלען זיך װעט עס
.פארטײ לײבאר דער אין קאמף . .

 מעק־ הסראלד דעפענס־מיניםטער- דער
 אין געזאגט אפען עצטענס1י דאס האט מילען,

 דאט װארענען װעלען מיר פארי^אמענט.
 :ישט — געזאגט ער האם - פאלק ענגלישע

 װאם פארטײ א צו רעגירונג די אנצוטרויען
 םארע די אין צעשפאלםען און צעריםען ;:יז

טאג. פון פראגען קארדינאלסטע
אנצוקי־ ױען מאדענט. אויפן זײ װארטען

.פאלק צ*ם ״װארענונג־לאזונג״ מיםן רען . .
פארםײ, לײבאר דער פץ צערײסונג די

 ראטעװען זאל װאס נם, דער װערען דארף דאס
 ביי מפלה א פון פארטײ קאנסערוואטיװע די
וואלען. קומע:דיגע די

 פארטײ לײבאר די האט איצם ביז אבער
 קאנסערוואטיװע אירע געטאן צויייב נישם

 אײםגעשלאםען דשט איז בעװאן . געגנער
 און ער נישם אץ פארטיי דער פין געװארען

 פארלאזען ױשמ האבען פרײנט זיינע נישט
פארט־• יײבאר די איז דער-וייל פארםיי. די
געשלאסענע. און גאגצע א

 גר-יסע די אז םרעפען. לײכם זיך קאן עס
 דער הינטער שטײט װאס מאסעךבאװעגונג,

 ־1אײנצוהאי צװינגען זי זאל פארםײ. לײבאר
 אויטציםײדען און אײנהײם םון וועג דעם מעז

צערייסו^ג. זעלבסםמערדערישע די

ט <{ װ די־ ז״.1955אפדיל,

מי־ האלב־יערלעכער ער
 גענעראל דעם פון טינג

 פון באארד עקזעקוטיװ
אינטערנעשאנעל׳ אינזער

 אפגעהאלםען איז װאם
 חודש לעצטען געװארען

גע־ איז װאשינגםאן. אין
 װאס צײט אין געװײנלעך וױ קורצער װען
 זיך האבען זיצונגען די געדויערט. האט עס

 נאכ־ מערץ יטען1 דעם מאנטאג, אנגעהויבען
 פרײ־ געװארען געשלאםען זײנען און מיםאג.

 אבער צײט קורצעד דער אין בײטאג. טאג
 געװא־ אפגעטאן איז זיצונגען זעקס די פון

 ארבעט. מאס גרויסע אומגעהײער אן רען
 בא־ גענויע געװארען אפגעגעבען זײנען עס

 אינ־ דער אין לאגע דער װעגען ריכםען
 דעם װעגען לאנד, גאנצען איבערן דוסםריצ

 מיט־ אונזערצ פון צושטאנד צקאנאמישען
 םרויען װאו מארקצט. יעדעו אין גלידצר

 ארגאני•־ די און פראדיצירט ײצרצן קליידער
 ױניאן. דצר פץ דצרגרײכינגצן זאציאנעייצ

 פאר־ די גצײארען דיסקיטירט זיינען עם
 אוגזערצ װעלכצ מיט פראבלצמצן שײדענצ

 מצטאיצן די און זיך ראנגלצן מימגלידער
 לעזצז- צי זײ װערען אנגעװצנדט קענען װאס

 בא־ פילצ גצװארען אױסגצהערט זײנען צס
 דצפארט־ און קאמיטעטצן אלצ פיו ריכטצז
 װעגצן אינטצדנעשאגצל אינזצר פין מצנטצז

 געװארצז אפגצםאן איז לואט ארבצם דצר
 פרי־ יצר זינט ראנאטצן זעקס לצצטע די אין

 באארד. גצנצראל יצם פון מיםינג צרדיגצז
 פלע־ גצײארצן אנגעצײכענט אײר זיינצן צש

ארבצט. װײטצרדיגצר פון נצר
 צקזע־ גצנעראל יצל האט ראל אלצ ײי
 פרא־ פארהאנדעלט נאר :יט באארד קויטיװ

 װאס אינדוסטריצ אײגענע אינזער פץ גצו
 חױנה לצר מיט שײכית דײ־צקטצ א האבצז

 םיטגלידצר זײנצז ײצלכע ארבצטער די פון
 אלגצ־ מיט אליד נאר ױניאן• אוגזצר פיו

 צקאנא־ אינדוםטריצלע• פראבלצמצן. מי־נע
 ארנז אינטערצסירט װאס סאציא־יצ• און מישצ

 בידגער און ארבעםער װי מענשען. פרייע װי
 געװארצן אויפגענומצן זײנצן צס לאנד. פיז

 נא־ םראגען, לצגיסלאםיװע איז פאליטישע
 יו־ טרײד אינטערנאציאנאלצ און ציאנאלע

 און אױסזיכטען די אץ באציאינגען ניאן
 ־יגצפארצן די פון אײסצוהיטצן זיד ריטלצז

 די אויף מצגשהײם. דער אויף לדיערען ־ואס
 עקזצקוטיװע גענעראל די האט פראגצן צ“א

שםצלונג. א גענימצן און רעאגירט אונזצרצ
 ארבצט■ ראסצ די אין צײט קורצצ די

 װערען. אפגצטאז געדארפט האט צס װאס
 מיס זיצינגען די אנגעסילט נאטיר-יצד■ האט■

 איז אטטאספצרע די שאפונג. אימגעהײצרצ
עלעקטריזירט. װי געװען צײט גאנצצ די
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 ד-אט נאכמיטאג. אײיגער ציײ־ מאנטאג
 ײצעג די דערצפצנט ד־כײסלי י׳רדזידענט

 אין נאארד דהיצליטיײ 1נדנעלאי ידם ;׳ין
 ײײם־פרעזידענ־ א־ייל פיז אגײעזעגה״ט עי ז

 איז װעלכער האכםאן. דזשולױס חוץ א טען
ױ־ דעם ציריקשטצלצז טיט פארנירצו נאד

שצפצר לצצטצ פאי די אין ר טרא קאנ גיאן
דצר פון רצז־־גנירצן פר״יבירט האבען װאס

•ט־ױניאן גי װי כצטצן אר: אץ אײשאז אטאס
װעלצר רא־יטאני, צר־ארד א־ן שצפצ:ר

יאנקהײם. קן א פין זיד צרהא
די 'או־צן c גצװ אנגצהויבצן איז עי ר אײדצ

דצר פון פירצר דצר האט ינג זיצ־ גצשצפט
 אנװצ־ די אױפגצפאז־צרט איגטצרנצשאנעל

 אג־ דצם יכבזד אײפצישטצלצז זיך זצניצ
 פון פירער און מיטגלידצר די פון דענק
 אונז פון אייצק זײנען ײצלכצ י־ניאן• דצר
 לצצטצ יי זינם חד־שים זצקס לצצטצ די א־ן

 זײ צװישצן באארד. גצנצראל פון זיצ־גגצן
 רצדאק־ געײצזצנצם דצם דצרמאנט צר האט
 האפמאן דר. יגצרצכטיגקײם״ די פון טאר

 צקזצקוטיװ־ אמהעי■ פ. פרצלצריק «(צביון)
 ;אינטערנעשאנעל א־נזצר פון םעקלצםצרי

 װײם־פרצזי־ געױצזענצר מארטין. דזשאהן
 ױ־ איגזצר פון װצטצלאנען צװיי די ; דצנט
 און .105 לאקאל פ־ן קארפ• גאיצל :ניאן

 ביזנצס־ יצם אץ שיקאגא■ פון פרידראן
 מיט פאסקײאלצ. דזש. .91 לאקאל פון אגצנם

 צר האט פצסטקײט כאראקטצריסטישצר
 װײ־ פצרזצנלצכצן זײן יצרמאנט ניט דצרבײ

 ברודצר׳ זײן פון פארלוסט דצם דורך טאג
 פרצ־ דלצס דצי־ פין ריטגליד א הײמאן׳

 פלוצ־ איז װאס 1לאקא־ ױגיאן סצרס
 פריצר. טצג דרײ מיט גצשטארבצן לינג
 דערבײ אים האט באארד גצנצראל יצר

מיטגצפיל. טיפצן אױסגצדריקט
 ד-אט ארדצנונג טאג צ־ם צוםרעטצנדיג

 פארגצנומצן ציצרשט ד־בינסקי פרצזידצגט
 גאנ־ איבצרן מארקצטס די פץ באריכטצן די

 און וױים־פרצזידצגםצן די װאס לאנד צצן
צוגצשיקט. האבצז פאי־װאלטצר די

 גצשצצנישצן לי א־ז לאגצ דער ײצגצן
 יארק נױ אין ױניאן קלאיקמאכצר יצל א'ן

 דצר נאגלער. א-זידאר װײס־פרצזידצנט האט
 באארד- דדשאינט פון מצנצײשער גצנצלאל

 ניט זײנצן טריח־ דעם אין אז באריכטצט.
 אין עגדצרוגגען וױכטיגע קײן פארגעקומען

 הצרבםט־ דצר לאגצ• צקאנאמישעד דצר
 אנגצהויבצן זיד האט 1954 יאר פון סצזאן
 לצצטע יי אין װאס יצם טראץ און שפצט

 לצצצמבצר און נאװצמבצר מאנאטצן, צװײ
 איז לעבעדיגער- ביסצל א געווארען צס איז
 די בײצוקומען גצניג געױען ניט אבצר עס

 פרילינג־סעזאן שײאכצן לצם פין פארלוםטצן
 יאר פארן פראדוקציצ די אױפהײבצן און

 הײ־יאריגער יצל .1953 א-ן װי י׳צכער
 דצר פינקט גצײצז איז װידער ספײנג־םצזאן

 גאנץ אנגצהויבצן דװקא זיר האס צם היפיד•
 פארהאלטען שנצל זיד האט אבער לעבצדיג

אר־ ראס די דצרגרײכם ניט י1אפײ האט און
פרילינג־סצזאן. גצז ־צרדי פרי ן פי בעם

אר־ • די געליטצז האבצו ניעריסטצו ציפ
אבצר אוקס1קי לאין יליגצ rn אין בצטצר

פאראוי־־ ניט צס האט י זי עז צײיש אפי^ו
גינער גאר ט־־־אייגלזײט• ארנצ r v 1 יאכט

 די ןיא פאיקיענערונג לי אלבעט. ײײניגער
 אפגצשפיגצלם אייר זיד האם פראדוקציע

 די פון הכנםה עגצרםער1פארקי דער אין
סי־ װערעו ײצלנצ װאײלשטאנד־פאניצז.

m m באארד
 ארבעםס־ די פון אפצאל אן דורך :אגסירט

 פצי־ זייער פון פראצצנט א פין גצבצר
 זיך האם טרייד פון צוייקגאנג דצר אט ראי־.
 האם גאר יאר. םיף מיטן גצצנדיגט :יט

 פון חדשים ערשטצ די אנגצהאלטצן אויך
 איז לצצטצנם •1955 יאר. איצטיגצן דצם

 שע־ די אין ארבצט מצר ביסצל א פאראן
 אויב פראגע שטארקע א איז צס אבצל פצר

 דאס אט ײאם אײננאמצ׳ פארגרעםצרטצ די
 זי? װעם פאנד, רעםייצרמצנט יצם ברצגגט

 קלאיק־ צלטצרע אלע פצנםיאנירצן צ' גצנוג
יצרפאר. װענדען זיך װצלצן װאס מאכצר

 האט האכמאן דזשוליוס ־פלצזידענט ױײט
 גצ־ צום באריכט גצשריבצגצם א צרגצשיקט

 האט צר װײל באארד, צקזצקוטיװ גצראל
 האם ער מיטיגג. צום קומצן גצקצנם ניט

 אלצ די אײנצצלהײטעז אלצ מיט באריכטצט
 יו־ די װאם שװעריגקייטען און שטצרונגען

 פארהאנדלונגען די אין גצהאט האט נ-אן
 פאר בתים בעלי די פין פארםרצטצר די מיט

 פאנאנדצר־ אויך האט צר אגריםענט. נייעם א
 צנדצ־ יי פון א־ינצצלהײטצן די גצגלידצרם

 די און גציואוגען האט ױניאן די ױאס ר־נגצן
 גרע־ די פון ארבעטער די פאר באדײטונג

 ארבעטם־ די פון ביישטײערונגצן סצלצ
 רע־ און װעלפעיר צנד הצלטה צום גצבצר

 שכי־ מינימום הצכציצ פאניצן. טײצרמצנט
 פלאאר- די פאר אנצרקצנעג ױניאן ר־ת׳

 רצגיסטרי־ צו פארפליכםונג די און מײדלצך
 דער פון לצנג דצר לויט קאנטראקטארס רצן

 (די פירמע יצר פאר ארבצטצן זײ װאם צײט
 אין צנז־צרונגצז די װצגצן אײנצצלהײטצן

 אנדער אן אויף אגרימצנט דרצס נײצם ז־צם
נומער). יצם אין פלאץ

 מצנצ־ גצנצראל פץ טײל צװײםצר דצר
 בא- כאריכט האכמאנ׳ס דזשילױס דזשצר

 דער פון פראבלצמצן נאענטצ די האנדצלט
 צוריק־ קאמפצין דצר װי ױניאן דרצסמאכצר

 א קאנטראל ױניאן ד־לם אונםצר צובי־צנגצן
 צוריקגע- זיך האבען װעלכע פירמצס. צאי

 פון צײט אין אסאסיא־ישאז דער פון צויגצז
 ױ־ די באפעםטיגען און פארהאנדלונגען די

 זייגצן זײ װאו שצפער אין :יאן־באדינגונגצן
 גצװיסע איבצר ארונטצרגצזונקצן לצצםצנס

 ױ־ די אז דערקלערט. האכמאן אורזאכצן.
 פאלי־ א דורכציפירען אנטשלאסען איז ניאן

 אנווענ־ גלײכע אין שנעלע שםרענגע. פץ טי
 םפע־ אגרימצנט־באדיגגונגען. די פץ דונג

סצטצלמענטס. פרײז צי באצ־ג אין ציצל

 קריינדלער. ט׳-אי־לס װײם־פרצזידענט
 וױיםםמא־ און ב^אוז דער פון רצגעדזשער

 אז באריכטעם. האט י.5 לאקאל ױניאן כצר
 דעם אין פרילינג־סצזאן הײ־יאריגצר דער

 פון הכנםה די גרטער. צימלעד א איז טרײד
 לאקאל פון פאנד ױעלפעיר צנד הערטה דצם
 בענעפיטען די א־ן פא<־גרצםערט זיך ר.אט
 געהע־ דעריבער איז מיטגלידער ײ טאר

 טער־ דצר כ-רא״ארץ אין גצײארען כערט
 אגר־- טאלעהטײיעז איצטיצגו דעם פין נײז

יאר. הײנסיגס סיף אײס גייט טרײד אין מענט

m פטאלגצרג לוא־ס וױיס־פרצזידענס



---------------------> ו2 זײט
ער אז ריכםעס. ןד  נעג־ און אונמערװעש אי

 הערבסם־ דער איז אינדוסםריע לתשע
 איצםיגער דער שלעכם. נים געװען סעזאז

 אזיי נים שוין איז װידער פרילינג־סעזאן
 אר־ האבעז סירםןיס םאנבע איבעראל. גום

 װײ־ םאראז איז שעפער אייניגע אין כעם.
 62 לאקאל פיז םענעדזשער דער ארבעס. גיג

 פאר־ פירםעם צאל געוויםע א אז *ן, װײזם
 *ראדיק־ די *ח שעפעי־ יײערע גרעםערזװ

 עס זיינזמ איבעחזויפם מעגלעכקייםען. ציע
 ױנג דײנעז נמרדואלםער די װאד פירםעס

 דרעם־ אין ענדעררנגעז פאדע עגערגיש. איז
 און פראדוקציע די פארגרעהערם האס םרײד

 אפזאץ דער ײעז .סליפס׳ rc פארקױף דעם
 האט אונםערקליידער פארםען געודיסע ®ץ
ן זיך מ י ײ מ  יעצ* די אין פארקלזיגערזװ. *
 אר־ לאקאל דער ה*ם מאנאםען המס םזנ

מ שעפער נייע 31 גאניזירם על  באשעם־ װ
מלאכות. בעל 550 םיגעז

 םעגע־ גרינבערג הערי װײס־ירעזידענם
 ױ־ דרעסמאכער םשילדרען דער פוץ חשער

 לאגע די אז באריכםעם. .91 לזזקאל ניאז
 פארשיידעגארטיג. זײזיר איז םרייד דעם איז
 געגוג ניםא איז ארבעם םארט אײניגע ביי

 םו־ ארבעםער די באשעפםיגעז פאר םלאכה
 ארבע־ די םח פארדינםםען די װ*מז. לע

 דורכשנים אין זיך האבען םרייד אין םער
 צוױי ארום מים יאר דעם פארגרעםערם

 האבען ארבעםער די כאםש וואך א דאלאר
 אםי־ דיעכערונגעז לדין קײן באקומען ױם

 סומע גרעםערע די םון רעזולםאם א ווי ציעל.
 אויסגע־ האבען בתים בעלי די װאס געלם.
 םאר* אויך זיך האם שכירות. אין צאלם

 אויף םאנדען די םון איינגאםע די גרעםערם
 זעקם לעצםזי די דורך דאלאר. םויזעגם 25

 נים־ 22 ארגאניזירם ױגיאן די האם חדשים
 אר־ 420 באשעפסיגען װעלכע שעפער ײניאן

בעםער.

 באריכ־ נעלםאז• לואים וױיס־־פרעזידעגם
 אין אומשםענדען אינדוסםריעלע די אז םעם.

 זיך האם קלײדער געשםריכםע םון שרײד
 יארקער נױ די האבען נאר נים םארבעםערם.

 געמאכם קליידער אויבערשםע םון שעפער
 ווערען וואם מאטעריאל, געשםריקםעז םון

 ארבעם םער 155 לאקאל םון קאגםחזלירש
 אם םון שעפער די אײד נאר סעזאז, דעם
 און קלױולאגד םילאדעלםיע. אין שרייד דעם
 געהאט האבעז ששאםען ניײעגגלאנד די םוץ

 םון חדשים דרײ לעצםע די אין ארבעם םער
 מא־ צוױי ערששע די אין און יאר פאריגעז

 זעל־ דער אין וױ יאר הײנשיגם םת נאםען
 יארען. םריערדיגע די אין פעריאדע ביגער
 םאכעז װאס שעפער, אל1 קליעע די בלויז

 אויםגאם אן געיועז זיינען באד־קאםםױםעז
הינזיכש. דער אין

 ווײם־ האם — םרייד גיש־גודס דער
 זײער ליידש אנגעװיזען. נעלסאז פרעזידענם

 םעכנאלאגי־ שנעלער דער צוליב שסארה
 ביײ צ' זײ צױינגם װאס אבםוויקלונג. שער
 אזוי׳ יאר. יעדעז כמעש םאשינעז די שען
 מארקעם אין אייה איצט איז ביישפיל. צום

 אויף סױעשערש שםריקם וואם םאשיז נייע א
 די ששריקם םעז װי אוםן זעלביגעז דעם

 אויס־ וועדש בגד גאנצער דעי־ זאקען. פרויען
 נױשיג־ דער אן מאשין דער אויף געשםריקם

 נײען. וױיניג זייער און צוצישנײדען קייש
אין ענדערינגען אפםע און שנעלע די אם

 אר־ מאר, ביליג און גרינג מאכש מאשיגערי
y אריבערצוםירען בעשם־געבלר i r ’T פא־ 

 און צוױיםען א אין געגענם אית פיז בריקען
 געלע־ דער מים זיך באנוצען זיי פון פילע

 דער אין שעפער אײנצושםעלען געגהײש
 ניש־ די אלע כםעש זיינעז אזוי שאושד-

 אריבערגע־ פילאדעלםיע פון שעפער גידס
םאוםה. דער אין געװארען פירם

 אר־ איר מיש אן כסדר גײם 155 לאקאל
 פאר־ וױיםער יהאס און ארבעש גאגיזאציע
 לאקאל דער םישגלידזיר. צאל די גרעםערש

 םויזענש צען צו נאענש איצט שוין האם
. םעמבערס.

 לאקאלם אנדערע רײע א פיז באריכשען
 פאר־ אױך זיינען אינמרנזךשאנעל ד<ר אין

 דער פון מישיגג ביים געווארען געלייענם
 ני־ דניאל ברוד^י־ עקזעקוטײוע. געגעראל
 בא־ .98 לאקאל פון מענעדזשער שענעװיץ.
 אגרי־ די באנײם האט ױניאן די אז ריכםעט,

 ווע* באריכטען בתינ^ בעלי די מים םעגסם
 םריידם זייערע אין אגריםעגטס באנײםע געז

 קװינ* ליאיס םון ארײנגעקוםעז אויך זײנעז
 קאס־ םעאםער די פון מענעדזשער שיליאנ^

 אוץ ;124 לאקאל ױניאן םױמעז,ארבעםער
 דער פון מעגעחשער םואװים, דזשאזעף פ.ץ

 מענע־ .142 לאקאל ייניאז נעקווער־םאכער
 אז באריכםעש, אױך האם םואװים דזשער

 א אין אריבערגעצויגען זיך האמ ױניאן זיץ
 מענע־ קעםלער. דזש^זעף אויך אפים. נײעם

 װאר־ גארמענמ װאםערפרוף דער פון דזשער
 קא־ מארםימער און .20 לאקאל ױניאן קערס

 ארײנגעשיקט האבען .105 לאקאל פון הען.
 זײערע אין לאגע דער װעגען באריכטען

^ם,  אײנארדע־ די און םעטיגקײםען די םר
 מע־ אפיסעס. ױניאן נײע זײערע םון נוגג

 ,99 לאקאל פון עפעלםאן. שעלי נעדזשער
 דעם װעגען באריכט א אריינגעשיקם האש

 לאקאל דער װאס קאביפעין ארגאניזאציע
 קלוירקם שיפינג די ארגאניזירען צי אן פירם

 גײט יןאםפײן דער שעפער. ניט־װעיר די אין
דערםאייג. באדייםענדיגען מים אן

ען ט רינ א  דעפארם• טא־ן אור די פץ ב
טם ױ ארוס מענ יארק נ

 מע־ האראוױץ. איזראעל וױים־פרעזידעגם
 דע־ טאון אױ אום איסםערן םון געדזשער

 אנגעשםרענגםע די אז מעלדעט, פארסמענם,
 דער אונםער אפםײלונגען די פון באמיאונגען

 נױ אין דעפארםמענם דעם פון ײריסדיקציע
 פון טײלען אין און קאנעםיקוט דזשײרזי.

 דאר־ די אין אײנצושטעלען סםײט יארק נױ
 ארבעטס־ שעה׳איגע 35 די שעםער שיגע
 די פה אז דערפאלג, אזא געװען איז װאד
 זיינען דיסםריקםען, יענע אין שעפער 828
 ויאו שעפער 5 בלױז פארבליבען איצם שײן
 אין װאך. א שטינדען 40 נאד ארבעט מען

 בא־ מאנאטען. זעקם לעצםע די פרן משך
 זײנען האראײיץ, װײס־פרעזידענם ריכםעם

 דעפארט־ םאון אװ אום איםםערן דעם אין
 שעפער נייע 48 געווארען ארגאניזירם ניענם
 די מלאכות. בעל 1.349 באשעםמיגען ױאס

 אונטער שעפער די אין לאגע אינדוםטריעלע
 דעפארטמענם דעם פון ײריםדיקציע דער
 גױ די אין װי זעלביגע די םאקםיש איז

 אן זײנעז זיי װעלכע םון שעפער יארקער
 פראב־ שװערםםע די םײל. אינםעגראלער

 באשעםטי־ גענוג ניטא ס׳איז װאם איז לצם
מלאכית. בעל אלע פאר גרנג

גערעכטינ?ײט •־לן-----------------
 בא־ רובין. דזשארדזש וױיס־פרעזידענט

 דער אונםער שעפער די אין אז ריכםעם,
 דע־ סאון אװ אום קלאוק פון ױריםדיקציע

 די איז פריליגג־סעזאז דער איז פארםמענם
 שעפער די איז און שעפער םום און קאום

 קיץ נים גאר געווען רעקלעך קינדערשע פון
 פון אנהויב שפעםעז דעם איבער גוטער.
 האבען באשטעלונגען קלישע די אח סעזאז

 צוגע־ די אויפגעגעבען. פירמעס צאל א זיך
 אז געוױרקם. אויך האבען פאבריקען ראכםע

 האם ױניאן דער אין מיםגלידער צאל די
 ארגאניזיר־קאמפעיגס די פארקלענערם. זיך

 העםטיגע םפצציעל א פארגעזעצם. ־יערען
 ־,בצי די ארגאניזירען צו אגשםרעגגונג

 .עלים דעם ארום געמאכם װעדם מלאכות
 דעם ארום קאכלף דער קאנעםיקוש. אין שאפ״
 לאנגע א אן שײן גײם באוואוסם. װי שאפ.
 אינםעך־ די האם .1953 אקםאבער. אין צײט.

 קליינער גאר א מים םארלײרעז נזישאגעל
 אפ־ באארד לייבאר א אין שםיםען צאל

 באסעס. די פ,ץ דרוק דעם אוגםער ששימוגג
 באארד לייבאר צום אפעלירם האם ױניאן די

 ענד־ קיץ אפשטיםונ^ די אנערקענען צו נימ
 נים נאך איז דעם וועגען באשלוס גילטיגער

 אבער ױניאן די נעווארען. ארויםגענעבעז
 אר־ די צװישען קאמפעין דעד ׳נים. ווארם

אנגעהאלםען. װערט בעםצר

דײ־ װיים־פרעזידענט םון באריכם דער
 נארד־ אין לאגע דער װעגען גינגאלד װיד

 םיר־ די אז דערקלערט. דעפארםמענם איסם
 נײ־ענג־ די אין און פענםילוױיניע אין מעפ

 אר־ װײגיג סון אויך לײדען שםאטען ייאנד
 װאס פירמעס. צאל גרעםערע א אלץ בעט.

 םאר־ געגענט, דעם אין םאבריקען האבען
 עםענען דורך פראדוקציע זייער גרעסערעז
 צאל א און שטאםען דרום די אין פאבריקען

 גע־ אינגאנצען זיד האבען פירמעם קלענערע ־
 טעםיגקײט ארגאניזאציע די כאטש שלאםען.

 םעריםאריע דער אין סארגעזעצט װערט
 דער איבער שװערער אלץ ארבעם די װערם

 האלטונג די און לאנד אין לאגע פאליםישער
 ארגאניזאציע־ די באארד. לייבאר דעם פמ

 דעם איבער שװערער אויך װערם ארבעט
 קאנטראק־ די אויף דזשאבערס די םון דריק
 פאר־ די און פראדוקציע ביליגע פאר םארס

 דזשאבס זוכען װאם ארבעשער צאל גרעסערטע
 קײלען־ די אין ארבעטסלאזיגקיים דער איבער
םילען. םעקסםיל די אין און טיגעפ

 כיענעדזשער באריכםעט פילאדעלפיע. אין
 זיײ ראס, וױליאם באארד דזשאינט דרעס פץ
 סעזאן בעםערען א אױף האפענונגען די גען
 םפע־ איז עס געװארען. פארוױרקלעכט גים

 און בלאח די אין ארבעט וױיניג געװען ציעל
 פאר־ די אינדוםםריעס. דרעם םשילדרעז
 אפגעשפי־ זיך האבען פעי-י־אלם קלענערםע

 גע־ דעם םאר דיכנםה קלענערער א אין געלם
 אומ־ דער םרא׳ן פאנד. וואקאציע און זונם

 א זיינען לאגע אינדוסטריעלער גינםטיגער
 די םארגרעםערען און טעםיג פירמעס צאל

ישעפער.

 אינדוס־ דער אין צושםאנד ענלעכען אן
 באריכ־ דיסטריקם סאום אםער דעם פון םריע
 קרײנדלער, םשארלש וױיס־םרעזידענם טעם

 װײ־ פאראן איז סעזאן דעם םופערוױיזער.
 אין םאבריקעז קלײדער די אין ארנעם ניגער

װעסם־װיח־זשי־ און מערילאנד *וירדזשיניא,

> 1955 אפריל״
 קאמ־ דעם שװערער געמאכם האט דאס :יא.
 ארבעםס־װאך. שעה׳איגער 35 דער פאר פית
 פרייד־ דער פון פאבריקעז די אין םםרײק דער

 אן נאך גײם װירדזשעיא אין פירמע בערג
יאר. א איבער שוין

 בא־ קוירצראן ניקא־יאס וױיס־פרעזידענט
 'דיסם־ אהייא־קענםאקי דעם אין אז ריכמעט

 בא־ אינדושטריעייע שחזרע די האבען ריקם
 פירמעס קלאוק צאל א געצ־דאונגען דינגונגען

 באדייםענדי־ שליסען. צו זיך קלױולאנד אין
 אין געווארעז געמאכם איז פאדשריט גער
 קירצערע די איינצױששעלען דיםסריקם דעם

 זײנען ארגאױזיר־קאמפאניזיס אױבעםס־װאך.
 אין און קליװלאנד אין געווארען אנגע־ויבען

 אין דיסםריקם דעם פון שםצם אנדערע די
קענםאקי. את אהייא

 יױיס־פרעזידענם פח באריכט דעם לוים
 פאר־ גים לאגע די זיך ד.אם ביאליס מאריס

 איג־ דרעם אדער קלאוק דער אין בעסערט
 הא־ קלאוקמאכער די :שיקאגא אין דוסםריע

 םוםם רעיאן בײ ארבעם אביסעל געהאם בען
 בא־ אין מאגגעל דעם םײלױײז אויסצופילען

 כאטש קלאוקם רעגילערע די בײ שעפסיגונג
 בעסער עטװאס פארדינסטען. קלענערע ריט

 ארבעםער. רעינקאוט די אױסגעמאכט האבען
 אנדע־ די אין םעילארס. לעידיס און פליסערס

 דיםטריקט. מיםעל־דעםם דעש אין שטעם רע
 װיסקאנ־ און מישיגען איגדיאנא, אילינאי. אין
 שעפער די ענלעכע. אן געװען לאגע די איז סין,
 די ארבעט. רער געהאט האבען מילװאקי אין

 אר־ צו קאמפײן א אגגצהײבען האט ױניאן
 װעדען װאס ארבעטער 1.200 די גאניזירען

 בראזיר און קארסעט דער בײ באשעפטיגט
 אירע אין קאמפאני״ פים ״פארם די פירמע,

 דיסט־ דעם אין שטעם עשלעכע אין פאבריקען
ריקם.

 גיט פערלשטײן מייער ױײס־פרעזידענט
 פרױען דער פון טײלען אלע כםזנם אז איבער

 םעריטאריע דער אין אינדוסטריע קלײדער
 אן אין זײ:ען טײך ײיסיסיפי דעם לענג־אײם

 פון מערסטע די אין ^אגע. אימבאשםימםער
 ניט אנגעהאלםען קלאוק־םעזאז דער האבען זײ

 דרעםעם ביי װאכען. צען ביז אכם וױ מער
 ביםעל א גזדי־ען איז קליידער אנדערע אץ

 האט לאגע אומגינסטיגע די ארבעם. םער
 בעי׳י די פון װידערװילען דעם פארגרעסערט

 די באנייען צו שװערער געמאכם און בתים
 זיך באנוצען צ: אונז צװינגענדיג אגרימענםס

 ארגא־ געריכטען. אין ארביםראזש מים מער
 טראץ אגגעפירש װערט ארבעם ניזאציע

שװעריגקײטען. אייע

 בא־ פון הינזיכט דער אין אײפנאם אן
 דרום־כזרח די געװען זײנען •שעפםיגונג

 קעה־ ם. ע. םון באריכם דעם לוים שטאטען.
 דע־ סאוםה־איסט דעם פ*ן דירעקטאר רער.

 םאבריקען דארםיגע די האבען פארםמענט.
 קליידער פרויען דער פוץ צװײגען אלע פון

 לעצ־ די אין ארבעם מער געתאט אינד״םטריע
 פע־ זעלביגער דער אין וױ חדשים זעקם םע

 איז באשעפםיגונג די יאר. לעצטען ריאדע
 די זיעעז דרעסעם בײ רעגולער. כיער געיוען

 האט נײ־יאר. זינט גו־עפערע. געװען ״לאםס״
 נייע וױיניגער זײנען באריכטעט. קעהרער
 טע־ דער אין געװארען אײנגעשםעלט שעפער

 םון טייל דעם אין סטייםס אלע ריםאריןי.
אויף ״רעכט גערופענע אזוי די האבען־ לאנד

 ארגאניזא־ מאכען 'ועי־כע געזעצעז■ ארבעט״
שױער. באז':ד;>רט םעםיגקײטעז צי<

 די זיך האט קאוםם פאסיפיק בײם אויך
 לאם אין אינדוסםריע ללאוק דער אין לאגע

 אביסעל פראנציםקא סאז און אנחשעלעס
 ווײם־ פון באריכט דעם לויט פארבעסערם,

 פץ דירעקטאר אטא. סעמיועל פרעזידענם
 סטא־ צו פארזוכען די דעפארםמענם. דעם

 אנדזשע־ לאס אין באשעפטיגונג די ביליזירען
 כסדר׳דיגען דעם םון געששערט ווערען ייעם

 םייל מזרח דעם פץ ארבעטער םון ציפלוס
 פארטלאנד, פץ ק־׳אוקםאכער די לאגד. פון

 נים האבען װאשינגםאן. סיאטעל. און ארעגאן.
 אין שעפער דרעס די גים. אזוי אויסגעמאכט

 :יש׳קשה׳־ א :<־אם האבען אנדזשעלעש ייאס
 האבען פראנציםקא סאז אין סעזאן. דיגען

 דאנק א בלויז ארבעס געהאם דרעסמאכער די
 בעל קוואליםיצירםע פעלען עס וואם דעם.

 סרײד ספארם^יר אין סרייד. אין םלאכות
 שעפער זייערע בעסער. געװען לאגע די איז
 אװער־ געארבעם האבען אגדזשעלעם לאס איז

 שע־ ספארםװעיר די האבען סיאםעל אין םײם.
 באשעפ־ געבען צו אדבעם גענוג געהאט פער

 דרעםמא־ אדבעםסלאזע טייל א אויך טיגונג
 שפארם־ די האבען פראנציסקא סאן איז כער.

 ניט אײסגעמאכט אויך ארבעטער װעיר
ם. עכ ^

 'וײס־פרעזידענט פין באריכם דעם לויט
 לאגע אינדוסםריעלע די איז שעהן בערגארד

 זעל־ די קאנאדע אין טרײדס אוגזערע אין
 שמאםען. פאראײניגםע די אין דא װי ביגע

 שװע־ א גערוען איז לאגע איגדוסטריעלע די
 אינדוםטריע. אונזער פון צוױיגען אלע אין רע

 א געװען איז סעזאן העי־בסט לעצטער דער
 ניט איז סעזאן פרילינג דער און מאגערער

 מער געליטען האבען קלאוקם בעסער. געװען
 קלײדער פרויען דער פון טיילען אנדערע װי

 אכט האבען מאנטרעאל אין אינדוסםריע.
 ‘װעל שעפער. דרעס צװעלף אין שעפער קלאוק

 הוגדערט דריי איבער באשעפטיגם האבען כע
 די כאםש און אויפגעגעבעז■ זיך םלאכית, בעל

 דרעם ניט־ױניאן נײז ארגאניזירט האם ױניאן
 און הונדערם דריי ארבעםען עס וואו שעפער,

 צאל די זיך האם ארבעטער, צוואנציג און פי:ף
פארקלענערט. ױניאן דער אין ריטגלידער

 די איז קאנאדע אין שםעט אנדערע די אין
 םאראנטא איז זעלביגע. די געיוען אויך לאגע

 שע־ קלאוק צװעלף אויפגעגעבען זיך האבען
 איין פארמאכט זיך האט װיניפעג אין : פער

 שאפ ספארטװעיר אייז איז שאפ קלאוק
 אײן געשלאםען זיך האם װאנקואװער אין אין

 האט טאראנטא אין יעיאן די פירמע. קלאוק
 אין שעפער ספארםװעיר צװײ ארגאגיזילמ

שעפער• קלא־ל קלײגע דרײ
באריכ־ אײך ר,אט שעהן װײס־פרעזידענם

 אגרימענטם די באנײם האם ױניאן די אז מעט
 םא־ און מאנםרעאל אין םרײד קלאוק אין

 אגרײ איצםיגע די יאר. צװײ פאר ראגטא
 ױני• טען30 דעם אויס דארם גייען מענטם
 איז שעהן יײים־פרעזידענט וױ אזױ אבער

 אר־ קאגאדער דעם פיז געװארען דערװיילט
 קאנ־ צום דעלעגאם אלם קאגגרעס בעטער

 קאנםע־ אינםערנאציאנאלער דער םון גרעס
 װין אין ױניאגס טרייד פרײע פון דעראציע

 די דינען לאנד. אין זײן ניט װעס ער און
 םריער געװארען אנגעפירם םארהאנדלונגען

געװארען. באנײט ױינעז אגרימענטם די און

ו3 דיט <י
 פרעזידענם
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אונםערגעציי־ האט דובינסקי פרעזידענם

 װעגען באריכםעז די פון 1הכ־ םך דעם גען
 אנגעדיי־ האם אץ לאגע אינדוסםריעיער דער
 צו זײ מיםלען די אין אירזאבען די אויף םעם

 פרע־ האם באריכטען. אלע פח פארבעהערעז.
 אז קייאר, איז אנגעױיזען. דובינסקי זידענט

 אינדוס־ דער פץ צישםאנד עלאנאפישער דער
 זײנעז אייניגע פארבעסערם. נים זיך האם םריע
 שםאר־ בלײז פילען מיר אז מיינונג דער מים
 ־ צ זײגען םיר יוייל שױעריגקײםעז- די קער

 דדרך צײטען גוםע צו געװארעז געװאוינם
 זיך קערס איצם און כלחםה־פראטפעריםי דער
 איז דאש צושםאנד. נארמאלער דער אום

 אין לאגע די אירזאך. אייבציגע די נים אבער
 םרייד דרעס אין שייערע. א איז םרייד קלאוק

 איז אירזאך די שלעכם. זןזוי גים עם איז
 מארקעםט. אנדערע פ־ן קאנקורענץ די :ים

 פארקעםם אלע וואס פאקם דער באוױתם דאס
 פארקלענער־ א פון ליידען לאנד גאגצען אין
 אפילו באשעפםיגינג וױיניגןיר אוץ אפזאץ םען

 וױ פאבריקען מאדערניזירםע ריזיגע, אזוינע
 בא־ יאר דאם האבען װאגעל״ ״הענדפאכער

 און פארקויף זייער פארקלעגערט דייםענדיג
 זיין צו עס שײנם עיקר דער פראדוקציע.

 אגדערע םימ קאגקורענץ אין װאם דערפאר,
 די פמ חלק גרעסערען א פאר ארמיקלעז

 פירער די זײנען פארברויכער. פון הוצאות
 נים אינדוםטריע קליידער פרײען דער פין

 דערפײדעריש :ענוג ניט און ענערגיש גענוג
 אונ־ בתים בעלי די פעלט עס געװיגען. צו

 אין נויםיג אזױ איז װאס טערנעמונגס־גײסם
 שטארק אז־י הענגט דואם אינדוסטריע אזא
 פםיכאלאגישע אנדערע און סטאיל אן אפ

פארברױכער. די געיױנען צו פאקםארען
אוג־ פץ צישםאנד צום אריבערגײענדיג

 בא־ דובינסקי פרעזידענם ־אט ױניאן. זער
 האם מיםגלידערשאפט אונזער אז ריכםעט

 אבי־ נאך זיך חדשים זעקם לעצטע די דדרך
 גינםםיגער גימ דער טראץ פארגרעםערט םעיר

 1955 יאנואר ערשםען דעם טרייד. אין לאגע
 םויזענם 440 געהאם אינטערנעשאנעל די האט
 פארגרעםערונג א איז דאס מיטגלידער. 650
 15.060 יאר. דורכן מיםגלידער 1.373 פון

 דער אין ארײנגעקומען זײנעז מיטגלידער נייע
 דירך ארויסגעפאלן זײנען 13,687 און ױגיאן

 פאר־ דורך און רעטייערמענט טויטען־פאלעז,
טרײז־. דעם לאזען

 דעם פת דעםאלען די אויף אגיױיזענדיג
 דדביגסקי פרעזידענם האט צענזוס מיטגליד

 צו־ דעם װעגען מײנונג זיין באקרעפםיגט
 איגדוסטריע קליידער פרויען דער פון שטאנד

 צום אזוי, צװײגען. פארשײדענע אירע אין
 מים־ צאל די אז צענזים ד^ר וױחם ביישפיל, <

 נױ אין אינםערנעשאנעל דער פין גלידער
 די .202.120 זעלביגע די געבליבען איז יארק

 פאר־ האבעז לאקאלם באארד דזשאינם ללאוק
 װאם לאקאלם די מיטגלידער. 3.323 לארען
 באארד דזשאינם דרעס אן אנגעשלאםען זײנען
 מעמ־ 217 מיט געװארעו פארקלענערט זיינעז
 יארק נױ אין לאלאלס אנדערע די און בערם

 מיט־ זײער פארגרעםערט יאר דורכן האבען
 אים* דער אויך פיל. אזוי מיט גלידער־צאל

 דער און דעפאדםמענם םאון אװ אוט טערן
 האבען דעפארםמענס טאון אװ אוט קלאיק

 הונדערם אבצען איבער ציזאמען פארלןא־־עז
 דעפארם־ םאוםה־וועסט דער מיםגלידער.

און מיםגלידער 428 פארלארעז האט מענט



מ י י -3 ו4 ז י

 געהאם האבען קאנאדע אין ױניאנס אמזערע
 האט דאגעגען םעמבערם. 742 םון פארלוםם א

 געװאונען דעפארטמענם נארד־איםט דער
 םים־ םאוטה־איםם די און מיםגלידער 3,800

 מיש פארגרעםערט זיך האט גלידזנרשאפם
 בא־ דעם אויף אנודיזענדיג םעמבערם. 1,654
 װאס שםאםען דרום־מזרח די װעגען ריכם

 פאבריקען די אין ארבעם גענוג געהאם האבען
 אר־ דארט אנצופירען שײעריגקײםען די איץ

 דובינ־ פרעזידענט האם ארבעם, גאניזאציע
 אורזאך, די אז םיינוגג, די אויםגעדריקם םקי
 זיך עפענען מאגאטען עםלעכע לעצםע די וואס
 טעריםאריע, יעגער אין שעפעו־ נייע קייז נים

 דער־ איז באריכט, קעהרער׳ס ברודער לײם
 דער אז זיכער, װי כמעט איז עם וואס פאו־

 גע־ באלד װעם לוין מינימום געזעצלעכער
ט  שעה א דאלאר א ביז מעגלעך װערען העמר

 שעפען עם װאס דערפאר אױך און מער אדער
 מעגשען פאםיגע פון קאדרען די אויס זיך

 שעפער. די אין ארבעםער פאר פאםעריאל
 אנגעװיזען, דובינםקי פרעזידענם האם דאס,
 ױגיאן אונזער פאר איז עס װיכםיג װי וױיזם

 טיכטיג ארבעטעז צו פיםגלידער אונזערע איז
 די.געזעצ־ אויף װירקען זען אץ ענערגיש און

 םיגי־ געזעצלעכעז דעם ד-עכערען צו געבער
 שעה, א סעגט גײנציג די װי מער מום־לױן

 אדמיניסםראציע רעפובליקאנישע די וואס
םאר. שלאגם

 שפעםערדיגער א בײ איז ענ־ז דעם װעגעז
 אויפגעםראםען באארד גענעראל פרן זיצונג

 דירעקםאר פאליטישער דער םיילער, גאס
 באריכם א םים אעםערנעשאנעל, דער פח

 ארגאניזא־ אונזערע פון ארבעם דעד וועגעץ
 נוי־ איז עס װאס און געגים דעם אויף ציעם
 האבען װײס־פרעזידענםען אלע םאן. צו םיגי

 זײערע איז ױניאז די אז זעז צו םארשפראמז
 דעם אויף אקםיװ ווערעז זאל םעריםאריע

געבים.
 פח צושםאנד דעם װעגעז כאריכםענדיג

 רעםײערפענם אח םאחיכערוגג געזונס די
 םון באריכם צוגעשםעלםען דעם לויס פאגדעז

 דעפארםםענש דעם םון דירעקםאר דעם
 דוגינםקי פרזיזידעגם האם העלד. אסולף

 פאנדען די פח פארםעגעז דער אז דערקלערם
 םיליאן rc 146 םוסע די אז *יצם םרעפם

 75 376424 דאיאר• 949 נױס םדיזענם 653
 רעזערודען די זײנען סיסע דזיר פון דאלאר

 אין פאנדען ודאױלשםאנד און געזוגם 88 שח
 און קאנאדע און שכמסעז ®אדאײגמםע די
 זיײ דזזיאר r 525* םדיזעגם 277 פיליאן. 71

 פענסיע עלםער 39 ®ץ רעזערװען די נען
םאנדעז•

 געזיגם די האבצז 1954 יאר דעם ח־רך
 סוסע די ארײגגעגופעז פאנדעז װאקאצ׳־ע את
 דאייאר 716 איז םויזעדם 552 נדליאן. 36 פז

r 29 סוםע די און c און םויזענם 305 מיליאן׳ 
 צו געייאי־עז אײםגעצאלם איז דאיאר 889

y ייז פיםגלידער v P v r■ בענעשיט. קראגקען 
 אנ־ אלערליי ארן באזארגדנג פעדישינישעד

י בעגע^םעז. דעדע ײערמנס י  פאנדען רעם
 ארייסנעגוסען צײס זעלבער דער דורך האבעז
 דאלאר סײזעגם 258 סים סיליאו 18 לגא«ע

ר אויסגעצזדם את מ  פים םיליאן אכם אי
 פענ־ 11.467 צי דאלאר סויזעשם הונדערט דרײ

ח• רז ע אנ ':
 פת מיםגלידער אלע rc פרזמענט 94

 כדסגלידער, 414.000 איננמדנעשאנעל■ י־׳ױ־
 ײאקאציע את געזדנם די צו נארעבםיגם ײמעז

 סיםגלידער נדיזעמז 365 כנאשע > נמע»יםס
ײ rc מהגט אדער ג את ײ מי  *ראזענם א
פענם-־צ עלסער ד־ אונטער געדעהט ד״»עז

 דריי־ װי מער מיטגלידער, 340.000 ,•פאנדען
 אינ־ אונזער פון םיםגלידער אלע פון פערם־לל

 באזארגונג מעדיצינישע קריגען טערנעשאנעל,
 די קאסםען װאס סענםערס העלםה די דורך

 אכט מיליאן, צוױי קגאפע םאנדען געזונטהײם
 דא־ םויזענם נײנציג און אײן איז הונדערט

יאר. א לאר
 דעם םון באריכט אױםן שםיצענדיג זיך

 גוד־ פאגד, בענעםים םויטען םון סעקרעםאר
 באריכ־ דובינםקי פרעזידעגט האם בלאק, מאן

 דינען יאר םארגאנגעגעם דעם אין אז םעט
 מאנונ־ בענעפים טויםען 22,192 ארײנגעקומען

 גע־ אויסגעצאלט זיינען עם װעלכע פאר גען
 972 מיט טױזענט 765 מיליאן, 8 װארען

דאלאר•

ען די פדן באריכםען ט ײ ק טיג ע  גע־ פון ט
ג די אפים, נעראל די טעס סטענ אטי  און ק

םוירטש דעם ט רי םענ דעפארט
 בא־ זײן אין האס דובינםקי פרעזידענם

 םון שםעלוע דער װעגען גערןױ־ם אויך ריכט
 דער אין פאסירונגען געוױסע צו יוניאן דער

 אין און באװעגונג ױניאז םרייד אלגעמײנער
 איי־ םראגעס. לעגיםלאםיװע ארן פאליטישע

 ארויםגערופען האבען פראגעס די פון ניגע
דיסקוסיעם. םיכםיגע

 געװארען אנגענורען דינען רעאלוציעם
 פאר באארד עקזעקוטױו גענעראל דעם םון

 םע־ אמעריקען דער פון פאראייניגונג דער
 אװ קאנגרעם דעם מים לײבאר אװ דעריישאן

 אר־ איין איז ארגאגיזיישן»ס אינדאםםריעל
 מי־ די העכערען פאר ;פעדעראציע בעםער
 פארםא• אין און דא ארבעםער פאר ניםומס
 גע־ ארבעם אויף .רעכם די געגען ריקא;
 געװארען אנגענופען שוין דינען װאס זעמז״

 םארשםאר־ און םםייםס אכצען אין איצם ביז
 ױניאן םרייד דער פאר שאדעז דעם נאך קען

 געזעץ םעפם־הארםלי דער װאס באװעגרנג,
 גע־ אנגעגומעז אויך דינען עס פאראורזאכם.

 לוי־ איינע — דזיקלאראציעס צדױי ורארעז
 םילאדעלםיער די פון האנדלונג די גענדיג

 םאר ױניאנם קלאוק חשױרזי סאוםה אין
 דיערע צחאסענגיםעז און זיך פאסזײניגעז

םארבע• את פארזיכערונג דער םאר פאנדעז

 גןןזןןגלזןכזןן דזןם הזןכזןרען ױזןגזןן
ם מו מי ן מ לזי

 75 םון לײז פיניסוש איצםיגער דער
 אײנ האם קאנגרעס װאס שסינדע. א סענם

 פאר־ םאג צו הײגם איז .1949 אין געשסעלם
 גוי־ עקאנאפישע די נים דעקם אין עייםערם

עגםדיקלונג. די אדן םעז
 פאראיעיגםע די r® פרעזידעגם דער
 נוי־ די אנערקענם עפענםלעך האס שםאסעז
 אין לוין פיניפום דעס הערעדען צו םיגקיים

 דיעם קאגנרעט צום באריכם עקאנאסישעז זיץ
 פארלאנגם האם ער װען .1955 יאכדאר. סבםען

 זײ .זינם שעה א סענם rc 90 ליין פיניפים א
 דירכ* דער את לעבענס־מיסעל rc האכםעז

 געשנױגען״ זײנעז שםונדעז־לײן שניםלזגכער
 נײנציג rc הינינױם דער איצם. ביז 1949 פין

 אנערקענס עס כאסש אבער, שםונדע א סענם
 פינימ־םס. די העכערעז צו נויםיגקײס די

מז צו אבער עה פארפעלם ע  אנ־ אכס איז נ
עקאנאסיע• דעי rr פאקטארס יעייע

p גערעכטעהײמ
 ארגאני־ ביידע אין ארבעטער די פח םערונג

 םפארט־ און דרעס די ראטענדיג און ניזאציעס
 צוזאמענ־ אנדזשעלעס לאס פון ױניאנם װעיר

 די באארד. דזשאינם אײן אין זיך שמעלצען
 דער צו װארענונג א און רוף א איז צוױיטע

 װאכ־ די אנצוהאלטען באװעגונג ארבעטער
 װאם ברעכער קאמוניסטישע געגען זאמקײט

 שעדי־ און דעמאראליזירען צו אלץ גאך זוכען
 זײערע פאר באװעגונג ױניאן םרײד די גען

 דע־ די פון טעקסט (דער צװעקען. אײגענע
 םאר־ דא װערט רעזאלוציעס און קלאראציעם
פלאץ). אנדער אן אויף עפעגםלעכם

 עק־ גענעראל פון קאמיטעם סטענדיג אלע
 באריכ־ אפגעגעבען האבען באארד זעקוטיװ

 ױיערע און טעטיגקײט זײער װעגען םען
 אייניגע מאנאטען. זעקם די דורך האנדלונגען

 ארויסגערופען האבען רעקאםענדאציעם די פון
 האבען עס װעלהע אין דיסקוסיעם לעבעדיגע

 וױים־פרעזידענטען. צאל א באטײליגט זיך
 ארױם־ האט דיסקוםיע לעבעדיגע ספעציעל א

 רעסיפראםיטי די װעגען פראגע די גערוםען
 אין פאנדען רעטייערמענט די םון אפמאכען
 ביאליס, :געגומען אנטײל האבען עס װעלכער

 ר״ײ־ און ברעםלאװ קאפלאן׳ זימערמאן, אטא,
מאז•

סענ־ העלטה די באריכטעט: האבען עס
 םי־ די קאמיטע, הויז ױגיטי קאמיטע׳ טער
 אינ־ אז קאמיטע. אפיל די ארן קאמיםע באגם

 װעגען באריכם גרינטלעכען און טערעסאגטעז
 אינסםיםוט״ ״םרעינינג דעם פװ ארבעם דער
rs האלם װעלכער אינטערגעשאנעל, אונזער 

 םינפטען דעם גראדואירען בײם איצט שוין
 על־ דר. אפגעגעבען האט םםודעגטען, קלאם
 װיכ־ באזונדערם א דירעקםאר. דער דער,

 דער װעגען באריכט באלערענדען און םיגעז
 אפ־ איר rא לאנד אין לאגע עקאנאמישער

 אינ־ ערTקלי פרויען דער אויף שפיגלונג
 טעפער, לאזאר דר. אפגעגעבען האט דוסםריע

 אויס דעפארםמעגם. ריסוירםש םון דירעקסאר
 אײנצעלהײםען די װעלען פלאץ אין מאנגעל

 פאנאנדערגלי־ rא באריכםעז די אס װעגעז
 אונזערע פאר באדײםונג זייער r® דערוגג

 קומעגדיגען איז װערעז געגעבעז מיםגלידער
״גערעכםיגקיים׳. נומער

r אנבאםראכם איז c ijn, װאם >i( ווען 
 איז סיניפום סע:ם 75 א פאר גזױעץ דעד

 קא־ לײבאר האוז די האם געװארען אבגענוסעז
 :גענוג :יס פאר באםראכט אלײן כיסע

 אר־ r® פראדוקסיװיםעם די װאס דאס )2(
 פארגרעסערם צייט דער דורך איז כעטדר

 זינס װאס )3ו און פראצעגש 19 סים געדוארעז
 לעבענס־םיםעל rc קאסםעז די זיינען דעמאים

 פי־ א װאלם פראצענם. 14 אױף געשםיגען
 פער געוועז שעה א $1.25 פ.ץ געהאלס ניםום

יושר׳דיג
 בלויז װעם פיניפום אין העכערונג אזא
 פון פראצעגם אישפ ארום אנרירען דידעקם

 אויפנעצא־־ס ודערם װאס פופע גאנצער דער
 די שסאסען. פאדאײניגםע די אין שכירית אין

 נ־ט זיכעד קען העכעדונג פראצעגט אײנס
 אין אינפלאציע rc געפאר ?י־ן עזכדזאופארא
r קאפסעז העכערע ®מ זינעז c .פד־אדדקציע 

rc פאדפעלען דאס ױןיס זייס צװײטער דער 
אן ארײנברענגען עגדערונג די אט פאבעז צי
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--------------------;> 1955 אפר־ל,
 גאנ־ דער אין אומזיכערקײט פון עלעמענט

עקאגאמיע. צער
 אט פון פאזע פארנאכלעסיגטע שטארק א
 די זײנען לוין מיניםום װעגען געזעץ דעם

 די און פארטא־ריקא װעגען פארשריפטען
 אינ־ אמעריקאנער די אינזלען. װאוירדזשין

 פון רעזולםאט אלם איצם לײדט דוסטריע
 הע־ צד פארפעלט האט קאנגדעס װאם דעם,

 פארטא־ אין מינימום געזעצלעכע די כערען
 לאנד אין םינימוםס די װען ,1949 אין ריקא
 75 צו 40 םון געװארען געהעכערט זײנען
 ארײגגע־ האט םאקט דער אש שעה. א סענט

 אומשטאנד־ פאר אורזאך הויפט א בראכט
 טרײדס גאדעל די אין םפעציעל האפטיגקײט,

אינדוסטריעס.
 נויטיגקײט די פולשטענדיג אנערקענעגדיג

 איר אויםצוברייטערען פארטא־ריקא פאר
 קלאר, אזוי פוגקט זעעגדיג ארן אינדוםטריע

 מיני־ געזעצלעכען דעם העכערען װײטער אז
 גלײכ־ זײ ענדערען ניט און לאנד אין דא מום

 פארערגערען װעט אינזלען די אויף צײטיג
 שװעריגקײטען׳/שלאגען עקזיסםירעגדיגע די

 ברענ־ נוצען װעט װאם ־פארמולע, א פאר מיר
 אײלאנידס װאוירדזשין די פארטא־ריקא, גען
לאנד. הויפט דעם און

 זאל קאנגרעם דרינגענד פארלאגנען מיר
 מי־ דער װאס צײם דער אין אז באזארגען,

 אין דא װערען געהעכערט װעט לוין נימום
̂אנד,  װערען געהעכערם אויך גלײכצ־יטיג זאל י

 בא־ איז װאס מינימום־שכירית איצטיגע די
 שםונדעךשכירות דעם פרן געװארען ישטימט

 אינ־ פארשײדענע די אין אדםיגיםטראטאר
 װאויר־ די און פארטא־ריקא פון דוםםריעס

 צאל זעייביגער דער מיט איילאנדס דזשין
שםוגדע. פער סענםען
 פונדאמענט געזונטען א שאפען װעט דאם

 צװישען שייכות פעאיגע קאנקורענץ א פאר
 די פװ און הויפם־לאנד rc אינדוסםריעס די

 די אויף ארבעטער די געבען און אינזייען
 קריגצז עם װי העכערונג זעלביגע די אינזלען

 ארבעםער באצא־יםע נידעריגסםעז צום די
 אנ־ עם װעם גלײכצייםיג שטאטען. די אין

 אינז־ די אויף אינדוםםריעס די פאר האלםען
 וױיני־ זיינען םיניםופס איצםיגע די וואו לען,
 אונ־ זעלביגע די שעד״ א סענם 75 װי גער

 איצם. הןמעז די וױ געזזאלם אין טערשײדען
 פארשריפסען די לױם װען ציים. דער ביז
 פען װעם געזעץ שםמדעךשכירות דעם פון

 אדער פארקלענערעז אונסערשייד דעם קענען
אפשאפעז• גאנצעז איז

אײניגקײט ארכעסער דעגען רעזאלמיע
פאראייניג־ א פיז רוידעראױפריכםונג די

 דעם אםעריקע, אין באדועגונג ארבעםער םער
 גע־ גרײםע א איז .1955 פעבריאר, :ײנםעז

 געשיכםע. אםעריקאנער ד<ר אין• שעעניש
 עקאנאפישע איז כאציאאנ פאליםישע, די

 פון פאראײניגונג דער פון קאנםעקװעגצען
 אח לייבאר אװ פעדעריישאן אפעדיקען דער
 ארגאני־ אינדוסםריעלע rc קאגגרעס דעם

 דער אין םילען לאזען זיך װעם זאצ׳־עס
 און לאגד אונזער אין פיי ציקונפם, יזײםער

װעלס. גארער דער איבער פײ
 פאראייניגםען נײעם איר פים צ־זאפען

 ארבע־ ארגאגתירםע די איבער נעפם כוח
 די און אחריות גרעסערע א באװעגדנג םער

 בא־ פעדעראציעם ביידע פון פירערשאפם
 ־באײי זיך האם דאס גיס״ גאב׳ן עם ,ס־ײפען

 אײדער םעג די *יץ קלאד דראפזןמיש זען
מן־ דעדגרײכס ענדלעך את פארא׳ימיגשג די

 דער פון פרעזידעגט מיני. דזשארדזש װארען.
 פרעזײ רומער, װאלטער אץ ל. אױ פ. א.

 באטאנם בײדע האבען סי־א־־א, פון דענט
 פאראיי־ דער םון נויםיגקײם דרינגלעכע די

 קאמ־ מאכען צו גרײטקײט זײער דורך ניגונג
 הא־ זײ װאס געדולד דעם דורך פראמיםען,

 פארהאנדלוננגען די בײ ארויסגעװיזען בען
 האנד־ צו אנטשלאסענקײם ײיער דורך און
 פרוכטלאזע פארלענגלרען ניט און שנעל לען

דעבאטעם.
 אין איז אינטערנעשאנעל אײגענע אונזעד

 גע־ יאר צענדליג צױײ קנאפע פון פארלויף
 קאמף אינם רײען פאדערשטע די אין װען
 באװע־ ױניאן שרײד פאראײניגטער ־א פאר
 ױ־ די פון איינע געװען זײנען ריר גונג.

 אן אנגעשלאםען געװען זײנען װאס ניאנפ.
 פאר :רינדונגם־קאמיטעט אריגינעלעז דעם

 אין איז װאס ארגאניזאציעס. אינדוםטריעלע
 דער אינערהאלב געװארען געשאפען 1935

 זאל עס אז װירקען, צו אויף ל. אװ פ. א.
 אינ־ פין פרינציפ דער װערען אנערקענט

 די ארגאניזירען ביים ױניאניזם דוסםריעלען
 אינ־ מאסען־פראדוקציע די אין ארבעטער

 געװען אױך אבער זײנען מיר דוםטריעם.
 ױניאנס אנגעשלאסענע די פון ערשםע די

 װען ,1938 אין םי־אי־א, דעם פארלאזען צום
 פארװאנדעלט זיך האט ארגאניזאציע :ייע* די

 אינדו־ פץ ״קאנגרעס באזונדעדען א אין
 ארויס־ איז און ארגאגיזאציעם״ םםריעלע

 א. דער צו אפאזיציע אן אייס געטראטעז
ל. אװ פ.

הא־ יארען לעצטע די פון פארלויף איז
 םי־ דעם אינערהאלב ענדערוגגען די בען

 ל. אװ פ. א. דער פון אנערקענונג די אי־א.
 ארגאניזא־ אינדוםטריעלע פמ פרינציפ פונם
 פירער־ ענערגישע די עיקר, דער איז ציע

 אינ* האט װאס מיני. פרעזידענם פון שאפט
 די צוײשען צוםרוי שםארקעז א ספירירס
 פאר באדען דעם צוגעגרײם פירער, סי־אײא

פאראײניגונג. עגדלעכער דער
 בײ באארד, עקזעקוטיװ גענעראל דער

 *אגדיסט װאשיגגטאז׳ אין מיםיגג זײן
 פירער־ דאזיגער דער rc םיכםיגקײט די

 םי־אי־א די rc אויפריכםיגקײט די שאפט.
 די rc איבערגעבענקײם די און פירער

 גע־ האבעז װאם צדדים. ביידע פון מענשען
 זיך פילען םיר פארהאנדלונגען. די פירם

 אין גײסם דעם פון דערמוםיגם באזונדערס
 איעיג־ די געהאנדעלם. האבען זיי וועלכעז

 דער איז איינגעשםעלם האבען די וואס קײם
 אדםעדלעכע די באזייסיגעז צו פארבאדינג
 ארגאני־ דער rc י־ייעז די אין עלעםענםען

 םארקער־ עם באידעגיגג. ארבעםער זירםער
 גע־ רעזאליציע דער rc גײסם ד<ם פערם

 בא־ ײניאן סרייד דער אין רעקעםירונג גען
 פארגע־ האם ױניאן אונזער ־ װאס ורעגונג.
 ל. אדו פ- א. דער בײ .1940 אין שלאגעז

ארלינס. ניו אין קאנודעגשאז
 זײן אין ד.אס דובינסקי פרעזידענם וױ

 פעברד־ ניינםער .דער :געזאגם דערקלערדנג
 אונםער־ איז עס ידען טאג דזיי• .1955 אר,

 א־שיגקײם־אפנואד. דער :עזזארעז :עשריבזת
r ’l o r שונאים אלע פאר םאג שודארצער א 

rc עם בא־יעגדטג ארבעםער פרײער דער 
o r טאג א זיין rc רע־ פאר פארצװײפלדנג 

 םאג א איז ־עס רעאקציאנערען. r* קעםירם
 ארבעסענזײגע פרײע פאר האסענונג ®ץ

 עקזעקדםידוע גענעראל די פרײעז• און מענער
ציזאפענ־ ®ץ באשלדס מיסן צדפרידען איז

ן5 ױיט <{--------------------------
 סי־אי־א דעם מיט ל. אװ פ. א. די שמעלצען

 די אפ שאצען מיר פעדעראציע. אײן אין
 פאד־ דער אט פון באדייטונג היםםארישע

 דאזיגע די הארציג באגריסען און אײניגונג
דערגרײכונג.

 פץ פאראײגיגרכג װעגען דעקלאראציע
 פילאדעלפיע פץ ידניאנם קלאוק די

ץ’ דזשײדזי פארנוה א
 פון באארד ןיקזעקוטיױ גענעראל דער

 זי־ הײנטיגער זײן בײ איגטערנעש״אנעל דער
 טשער־ איים דיבינסקי פרעזידעגט מים צונג
 פרײװיליגע די באגריםט ־ווארעכ האט מאן

 ארגא אירע פרן צװײ פון צוזאמענשמעלצונג
 אויפגע־ האט און פענסילװײניע אין ניזאציעס
 ארגא־ אנגעשלאםענע אנדערע צ־ױי פאדערט

 די נעמען צו אנדזשעלעם לאפ אין ניזאציעס
כוחות. זייערע פאראײניגען צו שרים נ־יטיגע

 עק־ גענעראל די און דדבינםקי פרעזידענט
 צו־ גרוים מימ אויפגענומען האבען זעקזטיװע

 קלאוק דער אז באריכט דעם פרידעגהײט
 דער און פילאדעלפיע פון באארד דזשאינט
 װעלכע דזשוירזי, סאוטה פון באארד דזשאינם

 זיך האבען מיטגלידער. 4,500 צוזאמען האבען
 דעם אץ באמיאונגען די דאנק א פאראײניגם.

 בארנעם ברידער די פון פארשטאנד געזונםען
 סאוםה אין ױניאן דער פון מענעדזשער קארפ,

 פילא־ דער פין דארדיק, הערי און דזשוירזי,
 פאראייניגוגג דער דורך איז יוגיאן, דעלפיער

 ארגאניזאציאנעלע די געװארען פארשםארקם
 דער אין אינטערנעשאנעל דער פון קרעפםעז

געגענט. דעם פץ אינדוסםריע קלאוק
 צושםאנד־גע־ האנדלונג, דער אט ״דורך

 — קארפ ברודער פון ־ויפטזעכלעך בראכט
 האבען — געזאגם דובינסקי פרעזידענם האט

 צוזאמענגעשלאםענע ביידע אין ארבעטער די
 ארגאני־ זי^ר פארשםארקם ארגאניזאציעס

 דעם געמאכם פריי האבען קדאפמ, זאציאגאלע
r$ פאג־ .ױעלפעיר זייערע פאדאייגיגען פאר 

 פעס א אדיף ארום אזוי שםעלעגדיג די דען.
 פאנאנ־ די אפגעשאפט און אמע:ס1פי: םערען

 אויפ־ האס װעלכע זיי, צדױשען דערטיילונג
 בא־ ארגאניזאציאנעלע אן ד-אבזמ צי געהערם

רעכםיגונג״.
 דער האם אורזאכען זעלביגע די איבער

 פאר געפונעז באארד עקזעקוםיװ געגעראל
 לאס דעם דריגגענד אויפצדפאדערעז נױםיג

שאינם דרעס אנחשעלעס  דעם און באארד ח
 אנ־ לאס rc קאונסיל דזשאינם ספארטוועיר

 ח־רכ־ שרים נויםיגע די נעםען צו דזשעעלס
 זייערע פון צדזאפענשסעלצדנג די צ־פירען

 נױם־ זײערע פאראײניגען r* ארגאניזאציעם
 פאר־ איז עם װי נאכדעם jnrro את גלידער

 דעם .-ועגעז צושריפם א געוזאר«ז געלײענם
 לאס פמ פענעדזשערין באדאקכ, פעני פון עניז

 האם באארד. דזשאינם דרעם אנדזשעלעס
 אויבעז די אנגעגיפען באארד געבעדאל דער

 באפולפעב־ האם r* דעקלאראציע דערמאגםע
 די אז װירקען צו דדבינסקי פרעזידענם םיגם

r דדדכגעפירם זאל פארזדיניגונג n r פאר 
 בײדע rc מיםגלידער די rc בענעפים דעם

ארגאניזאציעס.



גערעכטיגקײט

קןןנ־ א איצט איז חדות
 דער אין לאזונג קרעטצ

ארבעםער־ אםעריקאנצר
 איז עס זײם באװעגוגג.
 דער גצוי*־צז געשייאסעז
צװי־ אפמאך אײױגקײט

ל. אוו פ. א. דער שען
 םצבריאר. נײנםצז דעם םי־אי־א, דעם און

 דער אינערהאלב קליםאט דער זיך האם
 לאנד אונזער אין באוועגונג ײניאז םרײד

 האבען וואס פײסםען געגיםען. גריגםלעד
 םארמעסם קריגערישעז אין געהױבען זיך

 געגען ױניאן אייז םח סיסגלידער צוױשעז
 זיך נעמען ױניאן אנדער אן פון םיםגלידער

 הענם אײסגעשםרעקטע אין דלצזאגרזזאפ
שותפװז־ארבעם. אמ &ילום פון

 דורכ־ זיך נצטס אייניגקײם צו רוף דער
מז ע  קאנאדי־ שכס־ת׳דיגער אונזער אין ז

 םאר־ די אין ;באװעגונג ײניאן םרייד שער
 םעדע־ ביידע אינערהאלב ױניאגס שיידעגצ
 ברודערלעכע גצמיינזאםע א און ראציעס

 א. אי. סי. און ל. אװ פ. א. דער םון זזאגם
 דער צו ים איבערן שםרעקעז זיך נעםם

 ;באװעגונג ארבעםער אינםערנאציאנאלצר
 ױניאנם די פיז מאםא דער װצרם אחדות
 וואונ־ די און געבים לעגיםלאםיװעז אויפז

 אײניגקײט ארבעםער םון קלאגגעז דערבארע
 די אין שםארקער און שםארקער זיך וזערען
 פאר־ די אין ארבעםער פשום׳ע םון רייען

 איצם ביז זײנען װאס ײגיאנס. סיידענע
מחנות. באזונדערע אין געשםאגעז

יוא»זיע אץ א״נמקײם ירניאן פזרײד
 נאכן חודש א פיגקט םצרץ. נײגםצז דעם

 ל. אוו ם. א■ דער פון מיםינג היסםארישעז
 רא־ כיאפי. אין א• אי. סי. דעם את
 .קאנ־ קאגאדער דעם פון םירער די בען

 אין צל.> םי. סי. לײבאר״ אײ גרעם
 (םי. קאנגרעס״ לײבאר צגד .םרײדפ דער
 צו אםמאר אן אינטצרגצשריבצז םי.). על.

 ביידצ הגם פצדעראציצס. בייז־צ םאראײניגע
 די־ קאנאדע אין םעדעראציעם ױניאז םרייד

 אמצרי־ די פון םייל אינםעגראלער אז נעז
 גע־ על. סי. טי• דער צו ײניאנם. קאנער
 םי־ די פון אפסיילונגעז ארםיגע די הערען

 גע־ טי. .1עי םי• דער צו אי־ו ױגיאנס אײא
 הא־ ארגאניזאציעס• ל. אװ פ. א. די הצרען

 רײ א םעדעראציעפ קאנאדישצ די אבעד בצן
ע לאנד־פראבייעפען• לאקאלע כ ל ע װ ^  ױי מ

 פאראײני־ די ראנגלען. צו זיד אױס קומם
 דעם אין װעם פעדעראציעם בייז־צ םיז גוגג

 איז ױאם קאגאדע. אין לעבען ארםיגען
 שטא־ פאראײניגטע די אין װי אנדערש אזוי
באדײטונג. באזונדערע גאנץ א האבעז םצז■

 ײאס איעעקייט־אפראד קאגאדער דער
 פײנ־ זעייכיגע ײ א־יף נעכ־יט תיד איז איי

 איז אדער״קע. אין א:דאד דעי יױ ציפעז
 איי. אײ. תון גדײארען אינטערגעשר־נעז

 פרעז־דענט רעהדאנאל. ד^אייי אין מאשער
סי. דער פ־ן םעקרעטאר־טרעזשירער איז

סיו*ױ ע. פון איבערזיכם

 גאדדאן און זשאדװע קדאוד םון און ער. סי•
 סעקרעטאר־ און םרעזידענט קושיגג, סי.

 נאכדעם סי. על• טי. דער םון טרעזשורער
 װערען ראםיםיצירם װעם אפמאך דעד װי
 פע־ בײדע םון קאונסילס עקזעקוטיװ די פון

 סריער־דערמאנטע די װעלען דעראציעס.
 קאגםםי־ א םאדמולירען אגהױבען באאםטע

 קערפער־ פאראייניגםער דער פאר טוציע
שאםס.

 דריטע די איז אפמאך איצטיגער דער
 דערנענטערונג כסדר׳דיגער ־1jn אין םאזע

אין ױניאן־קערפערשאפםעז צװישזגן
 רײ א געווען איז םאזע ערשטע די קאנאדע.

 דערקלערונגען און אקציעם געםײנזאמע
 אר־ י װי פראבלעמען. ענעTםארשי בנוגע

 בעגעפיט. ארבעטסלאזען בעםסלאזיגקײט.
 א.נ־ און היױער־בוי םובסיזײרםע רעגירונגס

 סאציאל־ עפענםלעכען סין ענינים דערע
 איז םאזע צוױיםע די לעבען. פאליםישעז

 איז װאס אפמאה .נא־רצידינג״ א געװען
 נא־ מעו1» דעם געיוארען אונםערגעשריבען

 אונזער אין װי אנדערש .1954 װעמנער.
 אײנ־ קיץ דערוױיל קאנאדע אין האם לאנד
 אונםערצו־ אפגעזאגט ביט זיך ױניאן ציגע

 םאר־ צו נים אגרימענם. דעס אם שרײכען
 אײנער אונםצרנעמונגען ארגאניזירםע כאפען

 איז פאזע דריםע די און אנדערען. כײם
 אײ־ ארגאנישעג• פאר אפמאך איצטיגער דער

ניגקײם.
 אויסגצ־ האבצז ױניאנס קאגאדישצ די

 ײעלכער גאליצנבצרג• קארל ה. מר. קליבצז
 אין םשצרנלאן אומפארםייאישער דצי־ איז

 מאנ־ איו אינדוםםריצ Tבאקלי פרײצז דצי
 ארבי־ אומפארטײאישצן יצם אלם םרצאל■

 װאס ייניאנט. צײישצז םכםוכים אין םרײטאי־
אפמאך. ״נא־רצידינג״ אײפן ײין ציבר ײעלצז

 אױל פאראײניגםע א געכוירען ױערם ;־ט
ױניאן ארכענזער כעסישע אץ

 בײ קליװלאנד. איז איז חודש פאריגצן
 גצ־ גצבױרצז צוזארצנפאר גצמײנזאםצן א

 און אױיי פון יעיאן פאראײניגטצ א װארצז
ײל די ױניאן. נײצ די ארבצטצר. כצנלישצ  .א

 אינטצד• װארקצרס אטאמיק צנד קצמיקצל
 צװײ פון פאראײניגונג א איז גצשאגצל׳,
 יאר 37 די :ױניאנם ־אי־איס באזונדצרצ

 אינםצרנעשאנצל״ ארבצםער ״אויל אלטצ
 ױ־ װאויקערס״ קצמיקצל עני .גצז די א-ן

 געװארען גצגרינדצט צרשט איז װאס ניאןי
 ײצט ײניאן פאראײגיגםצ די .1942 יאר איו

 נײט־ טײיצנט הונדערט צװײ איבצל האבצן
גלידער.

איי־ פין 1צא־ איצטיגצ ד־ -V יײכטין;;ר
פאטענצ־צי־דר דער איז נייטגייידער•טאסט

1ר.אנצ ר*ר ײגיאן. זיער אט פין ײאיהס
־יע1אינדוםט אםאםישצ גרויםע א איצט

רעכעגט■ רען *יאקסעו. א*ז כסדר האלט װאס

 ױיגצן אלײן פאבריקצן אטאמישצ די אין אז
 םויזענט הוגדערם צװײ איבער גאשצפטעט

 טייל גרעםםען צום זײנען װעלכע ג«ט־<ר.
 לאבאראטאריעס כצמישצ גאגיזירט. או ני״

 םעקסםיל־ יצר אין ל1ר> גרויסז ̂ שפילצן
 םאר־ שסןופען קיגםםלצכע װאו נדוטטריצ■ א

 װאל םון פלאץ דצם מצר און מצר גצמען
פצלד ברײט א איז אויך בוימהאל. א.ן

? יזיר־^רבצם.
צצנדליג צםלצכע

 װאם ױניאנס׳
װצל־ און יסםענץ

 טייל א ווערען צײם דצר םיס קענעז כצ
 ױני$ן• נײ־גצגרינלעםצר דצר >וס פין

 די פארסולירצז בײם אז אױס, זעם עס
 האם ױגיאן, נײער דצר פון קאנםםיםוגיצ

 אױף געלײגט אכט באזונדצר פירצרשאפט די
 דצמןקרזזסישצ גרמטאװנצ צטאבלידצן צי

 קאנסםיםוציצ די איז כל קודם פרינציפצן.
 מיט־ פשי־ם׳ע םון גציוארצן אויסגצארבצט

 באצאל־ ארגאגיזאציצס. ?T'l פון גלידצר
 ־1P גים דעם אין זיך האבען באאמטצ טצ

 קאנססי־ די איז צײם חדשים אכם מייליגם.
 די סון קאפיעם גצװארען. דיסקוטירט טיציצ

 םאנאנדער־ ױינעז דאקוםענטדן פארמולירםע
 סון לאקאלען אלע צי געװארצן גצשיקם

 אנגענומצן האבען װעלכג ױניאנס׳ בײדע
 אויםבצ־ און מאדיפיקאציעם םארשײדענצ

 צו־ באזונדצרע האבצז שפצטער סצרינגען.
 דיס־ ארגאניזאציעס בײדצ םון זאמצגפארצן

 ראטי־ צנדלעך און אויםגעבעסערט קיטידט•
 בײם ערשס און קאנסםיםוציצ. ז־י פיצירט

 ספעציעלצ א האט צוזארצנפאר גצמײנזאםצז
 די קאארדינירם מצנשען י4 סון קאמיטצ

 א אויסגצהאמצרט אין צנדערונגצן אי־ע
ױניאן. נײצר דצר פאר סטאסיט

 פינקטצן אײיצנארםיגסטצ יי םיז אייגצ
 םאר פארבאט א איז קאנםםיטוצי־ל דער פין

 פון מיםגלידער זײן צו באאמטצ באצא־־טצ
 די צקזצקוטיװ־קאםיםע. צצנטראייצל דער

 םאר־ 16 פרן באשטײן ײצם קאמיטע דאזיגצ
 יצדען םון םארשטײצר אײן צו שםייצר.

 פארוואלםונג־ די זײן ײצט װאס דיסטריקם.
 אר־ םאראײניגסצר לצר פון קצרפצרשאפט

 פאר. שרײבט קאנםטיטוציצ די גאניזאציצ.
 צקזעקוםיװע דער פין מיטגליד א ײצז אז

 ער דארף באאמטצד, באצאלטצר א װערס
 קצרפערשאסט• דער־א פין רצזיגגירצז

 םאר־ א שאפען צו באמיאונגצן די הגם
 ז־צר אין ארגאניזאציצ ארבעטער אײניגטע

 אינדוסםריעם כצלישע און אטאמעו א־יל■
 לצנ־ א מיט אנגצהױבצן שוין זיר האבען
 איצטיגצ די אבצר האט צוריק. צײם גצלע

 טרײד דצר אין אחדות״שטימונג אלגעכײנצ
 יצרגרײ־ צי ציגצהאלפצו באװעגינג י:יאן

פארשריט. באײיטצנד-גען דעם אט כען
9 9̂ *0 '"ײ־יריי ע יזאדע ד;:ײ קזי  י8י א

ממײגזיס״שכירית פעדעראלע
פין פארשטײער האבען רעיץ דטעז דעם

(

-------------------4 1955 ׳ריל6א
 די אין און באקליידונג דצר אין ײניאנס פיר

 א• דצי פין צוױי מעקסםיל־איגדוסםריעס.
 בא־ סי־אי־א- דצי פון ציױי אין ל• אוו פ•

 ,ווייסצן אין איחצנהאוער פרעזידצנס זוכם
 א םון טייל א װי װאשינגםאן. איז הויז״׳

 קאנגרצס אויפן װירקצן צו שותפות־אקציצ
 הצכצרען צו אדמיניםטדאציצ דצר אױף און
 סענט 75 פון מינימום־שכירות גצזצצלצכע די

 די שעד״ א טצנם 25 מיט דאלאר אײן אויף
 דו־ דוד :פון באשטאנצן איז דצלעגאציצ

 אעםצרנצשא־ יצר פון פועזידצנס ביגסקי.
 ;יוניאן װארקערס גארמענט לײדיס גצל

 ראזצגבלום■ פיצנק ארן פאטאפםקי דזשציקאב
 פון סעקרצמאר־טרעזשורער און פרצזייצנט

 ײ־ װארקצרס קלאדינג יאמאלגצטייטעד יצר
 פו־צ־ פאלאק■ װיליאם און ריװ צמיל ;ניאז״

 פון װיצצ־פרצזידענט עקזצקוםיײ און זידצנט
 וסי־אי־א); ױניאן טצקסטיל־ארבצטצי דצר

 צנד ד-צט דצר פון פרצזידצגט ראוז. אלצקם
 אדן אינםצרנעשאנעל. ארבצטצר מילינערי

א. אי סי. פץ לאיער גאלדבערג, ארםור
 אין האבצן. פארשטײצר אובצםער די

 ארבצטפ־םיניסטצר. פון באגלײםוגג יצר
 פרע־ דעם אױפגצקלצרט מיסשעל. דדשעימס

 אלגצ־ פארן סײ איז צס גויסיג װי זידענם
 סײ אץ לאנד פת מצב צקאנאםישען מיינצם

 צו בכלל באפעייקצרדגג ארבעםצר דצר םאר
 דאלאר א אײף מינימום־שכירות די הצכערצן

 אנגציױ־ האבצן זײ שצה. א סצנט 25 מים
 םין מינימום־לױן איצטיגצר דצר אז זצן,
 רצאליסטיש נים בכלל איז שעד. א םענט 75
 פאר־ אין באדײםיגג שום קיץ ניט האט אמ

 לצבצנם־מיםצל. אויף פרייזצז די מיט גלייך
 זײט יאר. פינף לצצםצ יי אין ױינעז װאס
 גצװארען געהעכערט איז מיגימים־לױן דצר
 גצװאלםיג שצה. א םענט 75 אויף 40 םח

גצשסיגצן.
 סטא־ פון באזיפ אויפן ריאט• דעלעגאציצ די

 לײבאר־ דעם םון מאםעריאלען טיסםישע
 די אז גצוױזען יואשינגםאן. אין דעפארםמענם
 הע־ א פארטראגצז לײכס קצנעז איגדוםםריצס

 פיז מינימוס־לױן געזצצלעכען אױפן כצרונג
 דאזיגצר דצר פון אז און שעה א םענם 5(י

 קלײנצ א לײדצז בלויז קענען העכצרונג
 זוכצן ײצלכצ טשיזלצר־בצ־^י־בתים צאל

 ארבעטער■ די פרן רצכנונג אײםן מציאות
 הצכצ־ אזא װצט ייאנד גאנצצז פארן בצת
םובה• גרויפצ א זײז רונג

 מינימים־ די אױף דיצכצרונג א חוץ א
 שצה א םצנם צנ ריט דאלאר א אויף שכ״רות

 אז פארלאנגט, אײך דצי^עגאציצ די האט•
 מינימים־לרין אויפן העכצרונג זצלביגצ די

 װע־ אנגצײצניצט אייד פראפארציאנצל זאל
 פארטא־ריקא. אין איגדוסםריצס די אין רצן
 גצזצצצן די װערען באקאגט איז צס װי

 פארטא־ריקא אין מינימום־שכירות איבצר
 װאשינגטאז• אין קאנגרצס פינס געמאכט

 פאר־ באזונדצרס איז פארייאנג דאזיגצר דצר
 דובינסקי■ פרצזידעגט פון גצװארעז םײדיגם
 אױפמצרקזאסקײט סך א אפ גיט וועלכער

 דער פרן מצב עקאנאמישצן דעם הצכציצן צי
 פארטא־ריקא אין באפעלקער־נג ארכצםער

 די שכירית׳םקעילס״ זײצרע אייפהײכען איז
 צי* סארטא־ריקא אין כאהלײד־אינדוסםריצס

 א״ו אינדיסטײצם זעלכיגע ד״ נײט גיי״ד
 ל׳אראײגיגטע ײ פיז טײל י־יגעז דרוד יצס

 ארבצטס־ ניליגען דעס אײס ניצצז ־םסאטצן.
ייניאני־ ײ טיט קאנקירירען צי אײף רארה

 אנ־ די אין שצפצר און פאגריקצן זירםצ
ראגד. פון טײלצן ד<רצ

 בײ יציצגאצ'צ דצר פ־ן באױך דצר
 א פת טייל א איז אייזענהארצר פרצזידצנט

 פריצר־דצרםאגםע די פ־ן שותפוה־קאמפיץ
 צקאנא־ דצם פארבצכצרען צ״ אײף יוניאנס
 באקלייד די אין ארבעטצד די פון רצב מישען

 ליידצן ייצלכע טעקםםיל־אינדוסםריעם׳ און
 קלצגלעכע די פון שםארק באז־נדצרס

 די אין ארבצטס־באדיגגונגצן און שכירות
 איז שותםות־אקציע אזא דרים־שםאםצן.

 אייניג־ יצם דאנק א נאר געװארען רצגלעך
 און ל. אװ פ. א. דצר צװישען קײט־אפמאך

 פון װצרצן באגריפם דארף און א״ אי. סי. דעם
 אונזצר איז בירגצר פראגרעסיװען יצדצן
 צי ספקװז אוגזציצ אבצר האבען ריר לאנד.

 אימ־ בככל איז אײזעגהאיצר פרצזידענט
 מיט פראבלצמען די באנצמצן צו שטאנד
 זיך האט ארבצטער־דצלצגאציצ די ײצלכצ
באקצנען. צו א'ם באמיט

דײפאדםטענט־ פץ ױניאן פאדאײניגטע «
יארק ניד אץ אנגעשמעדםע סמאר

 האנ־ די פון ױניאן אימאפהצנגיקצ די
 דצפארט־ ״מציסים׳ אין אנגצשםצלטע דצלס
 ארום האם װאם יארק■ נױ אין סםאר רענט
 םאריגצן זיך האט מיםגלידצר. טויזענט אכם

 ױניאן םי־אי־א דער מים פאראייניגט חידש
 ארבצסצר די אנגצשטצלםצ. האנדצלם פון
 סטארם• דצפארטמצנם יארקצר נױ די אין

 צצ־ געײעז לאנג נים דא ביז זײנצן ויצלכצ
 םארשיידענצ אין צצםיילט און שפליטצרט

 פאר־ א האבצן איצט 'ייצלצו ארגאניזאציצס•
 יצם פון קאנטראל אונםצרן אן.יײ: אײניגטצ
סי־אי־א.
 5 אין אנגצשטצלטצ פ־ן ‘אקאי1' דער
 ציםש. .אר• דצר פון גצשצפסען ריטציל

 פח אפמאך לויםן װעם. קאםפאני״ מציסי
 דער אין פארםראםעז דת פאראײניגונג, יצר

 ריםעיל. דצר פון קערפצרשאפם צצנטראלער
 יוניאן סםאר דצפארטמצנם צנד האלםציל

 װיצע־םרצ* עקזעקוםיװ אן דורך סי־אי־א)
 השגחה די איבערנצמצן ײצט װאס זייצנם
 אנגצשםעל־ דעפארםרצנם־סםאר א^צ איבצי

 פאר־ צטלצכצ דורך און יארק :יו אין טצ
 די קאינםיל. צקזעקיטיװ דעם אין טי־צםצר

 ארום האבצז װעם ארגאניזאציע פאראײניגטע
 װאס אנגעשטצלסע. דיאנדעלם טייזצנט 17

סטארס. דעפארטמענט אין באשעפםיגט זײגעז
 אונזצר איז אנגצשמצ״לםצ האניצלם די
 באדייטענדצר א פאר זיך ר־ט שטעלצן יאנד
 װײסצ־קאלנער מאסצ גרײםצר דצר פון טײל

 טײל גרצסטען צום זײנצן װאס ארבצטצר•
 לײ־ פונם אונטצלזוכינג אן אומארגאניזירט.

 גרײפצ זיבצצצז אין דצפארטדצנט. באר
 פארצפצנטלצכט לעצטצנש איז װאפ שטצט.

 צצן פיז אכט יציצ בצת אז יױ־זט. געװארען,
 ױניאגס צו געהערען פאגריק־ארבעטצר

 קאלנצר״ *װײםצ זצקס פ־ז איינצר אבצי איז
ארגאניזירט. ארבצטצר

ען אייניגרץיש ג נ רו אני ד אי שען פ  צױי
אנם אנדערע ױני

 א'צט גײצן פארהאנדלונגצן ניגײ'ט”א
 ליטאגרא־ -אטאלגצמײטעד יצי־ צײישען אז

פלצס־ ׳•פײנט־נג דער אין ׳סי־אי־או
 פירצו ײצ״כצ - *י■ אײ r ׳א. ימיאו טעו

 רלחמות ױריסדיקציע יארעז צצגדליגער ד־יז
פין נאד אינײםטריע. דדילער־י דער אין

ם <{------------------------------------- י 17 ד
 גע־ זײנען ליםאגראפערס די װען צײם דצד
 גאך ל״ אװ פ. א. דער פוץ טייד א װעז
טי־אי־ן^ d's גריגדדגג דצר פאר

 יוגיאן יוםיליסי־װארקעדם א. אי. סי. די
 אוו x א יצר םים פארהאגדלצן צו זיך גריימ

ױגיאן. ארבעםצר עיצקםרישצ ל•
 שיך־איגדוסםריע דצל איז יוניאגפ בײדע

 פאראייניגצז װצגצן פארהאנדלינגצן פירצן
 ד״אלם צם אז קלאגגצן. זיך טראגצז צט זיך•

 עס און שידוך• א שליסצן פון גאצגט שױן
 דער צװישען פאראײניגיגג א בײ נאצנם האלם

 דצר אין ױגיאז ל. אװ פ. א. און סי־אי־א
אינדוסטריצ• פלייש

װצל־ פאראײגיגרנגצן, מצגלצכצ אניצרצ
 בײ־ ביז אפװארםצן װארשײניצך וועלצן כצ
 דעם ראטיפיצירען װצלצז פצדצראציצס דצ

 צו־ יצרלצכצ זייצרצ בײ אײניגקײט־אפמאך
 דער אין זײנצן הײ־יאר. םוף זאמצנפאר.

 פאפיר־אינדוסםריע. טצקסםיל־אינדוםםריצ.
גלאז־אויסארבצםונגען. און אדומינום

ײקס גרעםערע צױײ ץ סטר  א
שטמםען דדופ־

 זײגען חודש פאריגצז פון מיטצן אין
 אין םםרײקס גרצשםצ צוױי אויםגצבראכצן

 םוי־ 50 ארום יאנד. פון מייל דרום׳דיגצן
 בעל ״סאוםערן דצר אין ארבצםצר זצנט

 ־םען14 דצם האבצן קאמפאני״ םעלצפאן
 דעם פאראליזירצנדיג פארסמרייקם. מערץ

 שםא־ דרדם־דיגע ניק אין מעלצפאךפארקצר
 פאר־ אייך האבצן םאג זצלביגצז דצם טצן.

 וואס ארבצטצר. טויזצנם 25 איבצר סטרײקט
 איתענ־ די כאדינצן בײם באשצפםיגט זיינצן
 אפשםעלעגדיג קאמפאניס- דרײ פון באגצן

 אין באן־פארקצר גארמאלצן דצם טיילוױת
 דצר אין הויפטזצכלעד שטאטצן. דרייצצן

סאוט.
 פץ מיטגלידער טצלעםאן־ארבצםצר■ די

 ווארקערס״ -קאמוניקיישאז םי־אי־א יצר
 אכם װי גאכדצם םארםםרייקם האבצן ױניאן

 דצם באנייעז צו פארהאנדלומצז לאנגצ חדשים
 שים קיץ גצבראכט ניט ־אבצז אגרירצנט

 סטרײקעג־ די רצזולםאםצן. ממשות׳דיגצ
 הצכצרונגצן. לוין פאיצרצז ארבצטצר גציד

 ארבעםער־ ,גצוױםצ איבערק־יאסיפיצירצן
 פאיבצםערונגצן. «נדציצ איז קאטעגאריעם

 זאל cy אז פארלאנגם. פירמצ םצייצפאן די
 אגרי־ גײצם יצם איז ײצרען ארײנגעשםעלם

 לאנג אזוי סםרייקס געגען פארבאם א מצנם
 ױ־ די קיאפט. אין איז אגרימענט דצר װי

 פעקט א ארײנצושטעלצן אפ זיך זאגט ניאן
 ד׳צנם בינדען װעם װאם אגרימצנט, אינם

ארגאניזאציצ• דצר פון פיש און
 — אײזצנבאן־ארבעטצר סטי־ײקצנדצ די

 היגנאליסםען׳ עיע־טײשענס. נדאשיניםטצן•
 און קלוירקס שמידען. באילצי־מײקערס.

 אייזצנבא־ די באדינען װאם ארבצטצר בכלל
 ױניאנס io פין מיטגלידצר זײנצז — נעז
 ״לואיוױל דער בײ באשצפטיגט זיינצו און
 אין אץ קאמפאני אייזצנבאן נצשװיל״ צנד

 גצ־ יצלביגצר דצר פין אפצװײגונגצן צװײ
 אײ־ דרײ די פץ בת־ם בצלי די יצלשאפט.

 דירכ־ אפגעזאגט זיד האבצן זענבאױפיררצש
יט דעס ציפירצן  אפיציצי־ אן פיז כא־נ̂־

 װאש כאארד״. ערײריזש;ײפי באשטייטען
 יעקארצנ־ צ'י־ה חיע״ם :: נ־־ט גאר ראט
 װעל־ די א-ן פארכעטערינגעז געױיסע דירט

ארבעטער• די פאר רעיד־בענעפיטען



געדעכטערךטו8 דיט j f״

 ווערעז צוגרייםונגען רויםע
 סערטעז צום געמאכט

 דער פון װעלט־קאנגרעס
קאנ־ אינטערנאציאנאלער

 פרייע פון פעדעראציע
 װעט װאם ױניאנס טרייד

 אין װערען אפגעהאלםען
 קאמיטעט ספעציעלער א װין. אין מאי חודש

 זיך פארנעמט וואם געװארעז, געשאפעז איז
 מיםן צוזאםעז ציגרײםועם־ארבעםעז, די םים

 מיםינג׳ לעצטעז אויפן קאמיםעם. עקזעקוםיװ
 אין אפגעהאלםעז 'האם קאםיסעם דער ודאס

 םאל־ די געװארען באשלאסעז זיינעז בריםעל.
 טאג־ארדע־ דער פון הויפם־פוגקטעז געגדע

:נוגג
a אר־ פרייער דער פון קאמף דער 

 פראםפע־ אח םרידעז פאר בעםערשאפם
 ארבעםעד־ px םענשעךרעכם פאר ריםי,
;רעכם
 די פץ אקציצ אינםערנאציאגאיע )2
 עקאנאנײשער םאר יוגיאנס םרייד פרייע

 די פון אומאפהעגיגקײם פאליםישער את
לענדער: אםגעשםאגענע

 יוניאנם םרייד צװישען באציאונגעז )3
px מענעדזשםענם pc אונ־ אינדוסםריעלע 

םערנעמוגגען.
 ארום געםם פוגקםעז דריי די pc יעדען-

 צו־ אלע אח פראגעז קאמפ-עקם גרײסעז א
 גאנצע זײ פאר זיך מים שםעלען זאמען

 װעלם׳ הײנםיגער אונזער פח םראבלעמאםי?
 יוירם־ אזץ פאליםיק pc געביסעז די אױף

שאסם.

 און מענשעך פראםפעריסי. פריזען,
ארבעםעו־רעכם

 דער־ צו ארבעםערשאםם דער pc קאכזף
 דער זיכער איז װעלם־פרידעז דעם האלסעז

 דער pc קאגגרעם אױפן עניז װיכםיגפםער
 ארום פארהאנדלוגגעז די קאנשעדעראציע.

 פארבונדען, ווערעז עיקר־פראבלעם דעם אם
 מים םאג־ארדענונג- םח פונקם ערשסען איז
 אוז םענשעך פראספעריםי. םת פראגעז די

 צו־ קיין נישם איז דאס ארמםער־רעכם.
 אויפן שםייס באודעגונג ארבעםעד־ די :פאל

 באזע די אז היינם, pc נישם שםאנדפונקם.
 עקאנאמישע דאס איז ײעלם־פרידען פון

 און רעכם זייערע בירגער. די pc װאײאייז
 די אם לענדער. פרייע די אין פרייזזייסעז

 ווע־ םארפעסםיגם און פארםיידיגם מח באזע
 רעאק־ געגעז ווערען באשיצם מת זי רען.

 פון װירקונגזת םאםאליםארע אח ציאגערע
pc p אינעױייגיג x .דרויסען

 און ארבעםער* פאר םאניפעםםאציצ א
 אין סםעציעל זיך פאדערט פענשען־רעכט

 נײ־ ױנײםעד דער גדי םאכענם: איצםיגעז
 געװא־ פארענדיגם איז ארגאניזאציע שאנם

 פרא• דער ארבעס, יארעךלאנגער נאד רען.
 פון אפראד אינסערגאציאגאלעז אז pc יע?ט

 ״ביל אינםעתאציאנאלער (אן דעבט מענשעז
בגין מאנורדנםאייעד א ר׳איז רײסס-). אוי

קיסמ^ן ױםח דר. םיז

pc אינטער־ די רעכט. איגטערגאציאגאלען 
 פרייע די פון קאנפעדעראציע נאציאנאלע

 איגמערנאציאנאלער דער און ױניאנס טרײד
 גרויסען א האבען (אי־על־א) אסיס לייבאר

 ענין דער ווערק. גראנדיעזען דעם אט אין חלק
 גאענם־ דער אויף װערען באהאנדעלט װעט

 די את אסעמבלי ױ־ען פון םעסיע סםער
גוטע. איבעריג קײן נישם זיינען אויםזיכםען

 אינםערנא־ דער םח װארענונג די װעם
 :צייט אין קוםען קאנםעדעראציע ציאנאלער

 מוז װעלם־פרידען. דעם דערהאלטען צו כדי
 די אין םראספעריםי װערעז אישגעהאלםען

 ווע־ גאראנםירט םוזעז עם און לענדער פרייע
 םונדאמענ־ איז רעכם עלעמענםארע די רען

 איבער מענשעז אלע םוץ פרייהייםעז םאלע
 פאר־ םוזען באזוגדערם גאנץ און װעלט דער

 אר־ פון רעכם םאציאלע די ,יוערעז זיכערם
 ארגאניזאציע, פון רעכם דאם קלאס. בעםער

 צום רעכם דאם ארבעט, פון םרייהײם די
 אר־ די פון פארבעסערונג דער פאר קאםף

בעםם־באדינגונגען.
 די פאר אקציע אינםערנאציאנאלע

לטנדער אפגעשםאנענע
 קאםף ענין מיםן שייכות עגגםטער אין

 פראגע די אויך שםיים ױעלם־פרידען פאר
 פאר אקציע אינםערגאציאנאלער דער װעגען

 אוםאפ־ םאליםישער אח עקאנאמישער דער
לענדןיר. אפגעשםאנענע די סון הענגיגקײם

 לעבענם־װיכ־ א האם הילף עקאנאםישע
 לעג־ אפגעשםאנענע די םאר באדײםוע סיגע
 נישם גענוג נישם אבער איז דאס דער.

 אפגעהים זאל עס אז איז, װיכםיג װײניגער
 אומ־ פאליםישע און עקאנאסישע זייער ודערען

 ארײנםאלען נישם םארעז די אםהעגגיגקײם.
 איז קאלאניאליזס .אימפלום־םםערעד. אין

 דעם אויפהויבען װידער נישם םאר איז םוים
קאפ•

 אינםעדנאציאנאלער דער pc םארשםייער
 ױניאנם םרייד נא־־ייע די פת קאנםעדעראציע

 רייע א אין רײזעס געםאכם לעצםענם האבעז
 ױי־ אנדערע צווישעז לענדער. אפגעשםאנענע

 לענ־ די דרום־קארעא- :נעװאדען באזוכם ג<ז
 דרום־אמעריקע. און מזרח מיםעלען pc דער

 דעלעגאטען די האבען לענדער אלע די pפ
 רירןיוו־ pא מיםולער pפ באריכםעז געבראכם

ארבעט. ױניאן םרייד דיגער
 אינםערנאציאנא־ דער pם דעלעגאציע א
 אוירװינג םים (צוזאמעז קאנפעדעראציע לער

 גע־ האם וואס ל.), אװ פ. א. דער םון בראיז
p ארײספארעז זאלם v .ציריק־ איז מאראקא 

 פראנצויזישער דער pפ געווארעז געװיזען
 איגםער־ די אז־מיניסםראציע. קאלאניאלער

 אריימע־ האם קאנפעדעראציע :אציאנאלע
 פראנצױזישער דער צו פראסעסם א שיקם

רעגירעג.

 איכטער־ פון קאנםערענץ אײראפעאישע
אסים לײכאר נאציאנאלען

 געװארען פארעפענטלעכט איצם איז עס
 אײראפעאי־ ערשטער דער פון באריכט דער
 אינ־ דער וואם רעגיאגאל־קאנפערענץ, שער

(אי־על־^ אפים לײבאר טערגאציאנאל״ער  
שװײץ. גענף׳ אין אפגעהאלטען האם

 באהאגדעלט זיינען קאנפערענץ דער אויף
 םא־ pc פראבלעמען װיכטיגםטע די געװאר־עז
 אויםן היעט שטייען וואס פאליטיק׳ ציאלער

 אין ארבעםערשאםט דער pפ םאג־ארדעגונג
 פראגען די — לענדער דעמאקראטישע אלע

 ארבעםער, פאר עלםער ־ רעםייערמענם pם
 ארבעטענ־ פאר וואויגינגען עלםער־פענםיעס,

 סאמע די — און (וזאחינג) הענשען דיגע
 הע־ — פראבלעמען אלע פון ברענענדיגםםע

ארבעטס־פראדדקטױױםעם. דער pc כערונג
pn פראגע דער pc האם רעםייערמענם 

 רעקאמענדאציע, א אנגענומען קאנפערענץ די
 ארבע־ פאר מעגלעכקיים די פאר זעם װאס

 דער po צוריקצוציען זיך מענשעז טענדיגע
 שפעטערען אדער פריערדיגעז א pא ארבעם
 זיי װעלכער בײ ארבעט דער וועדליג עלםער,

 ארבעמען. שווערע בײ :באשעפטיגט זיינען
 זיך מענער זאלען ■ געזונט, צום שעדלעכע

 אין שוין ארבעט דער pD צוריקציען קענעז
 עלםער איז — פרויען יאר, p 60פ עלםער

 זאלעז ארבעם גרינגערער בײ יאר. p 55פ
 פריער נישם צוריקציעז קענעז זיך מענער

 נישם — פרויען יאר. 65 פוי עלטער אין װי
יאר. p 60פ עלםער pK װי פריער

 עלםער־ דער פון הויך די שײך איז װאס
 זאל זי אז געווארעז באשלאסעז איז פענםיע,

pn אינדעקס אםיציעלען צום צוגעפאסם po 
 םארזימרונג גוםע קית לעבענם־קאםםעז• די

 אײדאפעאישע די אין װייל נישם. דאם איז
 װערם רעאלעז אופזיכעדעז דעם מים לענחנר,

 זיך מען קאן געלם־וואלוםעס, זייערע pפ
 אױך אינדעקם אפיציעלען דעם אויף אפילו
 םו־ ױניאנס די פארלאזען. גאגצעז איז נישם

 ענערגיע און ארבעם גענוג אװעקלייגען זען
ס םאר שכירות די צוצופאסען אױף מ ר  צום א

 צא^ונ־ מיס לעבענס־קאססעז. pפ אינדעקס
 עלםער־פענ־ ניט־ארבעםענדיגע. פאר גען

 סך א גאך זימ זיכער דאס וועם סיעס,
 באװארעניש אנדערע קײז אבער שװערער.

געװען. מעגלעד נישט איז
 פאלקס־אינ־ פאר פראדוקםיװיםעס־רועכערונג

פראפים־אינטטרטסע! פאר נישס םערטסען,
 פארגע־ זיינען דיםקוםיעס שארפסטע די
 די העכערען pפ פראגע דער ארום קובלען

 זיל זיינען דא ארבעם. פץ פראדוקםיװיםעם
או-י די פון מײנגוגען די פאנאגדערגעגאנגען
 פון דע^עגאםען די און בעםער־דעלעגאםען

אונםערנעמער. די
 איײ pא ארבעםערשאפט ארגאניזירטע די
 איז זי אז באםאנס. מאל א־ץ נים האם ראפע
 פרא־ די ־עכערעז pפ געגגערין קיץ נישם

בוח גאנצעז מיםן שםיצם אז׳זי דיקםײױסעס,

-------------------> 1955 אפריל,
 מע:ש- פון געביט אויפן פראגרעפ יעדען

 זעלבער דער אין אבער ארבעם. לעכער
 ארבעטער־ארגא־ די אונטער שטרײכן צײט

 אר־ דעם באשיצען מוזען זײ אז ניזאציעס,
 אומ־ אן פון װירקונגען די געגען בעםס־מארק

 פראדוקטידוי־ פח העכערוגג קאנםראלירטער
 פון געלערעגט האבען ארבעטער די טעט.

 װעלט־קריזיס גרױסען אין דערפארוגגען די
 אימ־ דורך געװארען ארױםגערופען איז װאם

 דער pc ״ראציאגאליזאציע״ קאגטראלירטער
 אר־ געגען שיצען זיך מוזען זײ װירםשאםם.

קריזיס. און בעטסלאזיגקײט
 האבען גענף אין קאנפערעגץ דער אויף

 א פארגעשלאגען ארבעטער־דעלעגאטען די
 רעקא־ װערט עס װעלכער אין רעזאלוציע,

 פראדוקטי־ פון העכערונג די אז מעגדירט,
 הויפטזעכלעך װערען דערגרײכט זאל װיםעם

 נייע דורך נישט pא מאשינען מאדערנע דורך
 ארבעםם־עקם־ סארשםארקםער פח מעםאדען

 אויס־ ווערם רעזאלוציע דער pא פלואםאציע.
 געהעבערטע אז פרינציפ, דער געדריקם

 צװעק דעם דינען דארף פראדוקםױױםעט
 פאר קאנסום־ארםיקלען פער פראדוצירען צו

 צו אופן דעם אויף כדי פרייזען, ביליגערע
 דער pd לעבןינס־סםאנדארד דעם ר-עכערעז

באפעלקערונג.
 אונטערגעמער־אר־ די פון דעלעגאסעז די

 צו צוגעשםימם נישם דיאבען גאגיזאציעם
 געװען איז דאס רעזאלוציע. דאזיגער דער

 אינםער־ אין פאלען זעלםענע די pם אײנער
 פארשלאג א ווען אפיס׳ לײבאר נאציאנאלען

איששםיםיג. נישם געװארען אנגענומען איז
 ױעגען ארכעםערשאםם סראנצויזישן
רעגירונג ;ײער דער

 אויםגע־ האט האפענונג פון שטראל א
 פראנק־ אין ארבעםערשאפם דער םאר שיינם

 גע־ פארלאשצן גיך זייער איז — px רײך
װארצז•
 פיםן בראש רצגירונג׳ פריערדיגע די

 האם מענדעס־פראנם, פרעםיער־םיניסםער
 ראדיקאלע פאר פראגדאם א אויםגעשםעלם

 די געהאם האם זי רעפארמצן. צקאנאםישע
 יו־ םרייד פרייע די pc קאאפצראצ'צ פולע

 רעפארמען די pc ציל דער ווארים ניאנס,
 די pc לאגע די פארבעסערען צו געװען איז

 לעבענם־םםאנ־ דעם הויבען צו ארבעםער-
 גאך אבער באפעלקערונ^ דער pc דארד

 פעג־ א געהאם האם מענז־עס־פראנס איידער
 צו־ די דורכםירען צום ציצוםדעםען לעכקײם
 רעגירוטנם־קא־ זיץ איז רעפארפען. געזאגםע

געסאלען. בינעם
איצםי־ םיםז בראש קאבינעם- נײער דער

 בא־ פאר׳ עדגאר פרעפיער־םיניםםער גען
 די עלעםענמען. קאנםערװאםיװע pc שםיים

 נײצ די אױפגענוםען האם ארבעמערשאפם
 אנםוי־ טיפער px ביםערגיש בים רעגירונג

שונג.
 גענצראל־סעקרע־ דער ב^טעוא, ראבערס

 באװעגוגג, ױניאן םרייד פרײער דצר פון טאר
 םםייטמענט א את האם אואןוריטר״ ״פארס

 עקאגא־ .דאס :דערקלערם פרצפע דער אין
 איז רעגירומ נייער דער פון פראגראם מישע

 פץ ריכםצו גצקענם זיך האט פען װי אזײ
 וועפענם פאר. עדגאר װי יאנסערײאגזאר אזא

 ױיגען עם אידעען סאציאלע אין עהאגאפישע
ט... פון דשס באקאנט אינז ײנ  נייצ די ה

 אויפ־ די צו דערװאקפען נישם איז יעגירונג
 נישס — צײט הײנסיגער דצר פין גאבען

קאב־געט־פיט־ ד־ שױ פעאיגקײטעז ד״ ג־־ט

 נישט און פצשים פרא־טישצ צ' גלידער
 זײ־* װאס אידצאלאגיצ ארן גײסט זייער כייט
 פ־ן קלימאט :אציא־צן דצם פרצפד גצן

צייט״. אינזער
 אין האבצן דעפלטאטען סאציאליסטישע די

 רצכירונג צרייג לצל ג*<ג<ן ציאלוצTyר א
 קרײ־ קאנטערדאםיװע די אז פצסטגצשטעלם,

 איצטיגצר דצר פון היי־ף דער פיט ׳ױילצן דעז
 פריװילעגיעס די פארפעטטיגען נאר רעגירונג

 װי וױכםיגצר זײ בײ איז דאס קאפיטאל, פוך
 רעפובליק פראנצויזישער דער צד צוריקגעבען

װצלט. דצי אין גלאנץ א־ן גרויסקײם איר
 סאציאליסטי־ יצר פון ארגאן ״פאפולער״,

 פצםט שטצלט פראנקרײך. אין פארטיי שצר
 דצר פון דורכפאלן פארן הויפט־שולד די אז

 קא־ די אױף פאיט רעגיררנג רעגדעם־פראנס
 די גאר זינצן אין האבען װעלכע פיגיטםצן,

 זײ ארט צס את מאסקװע פ־ן אינםערעםען
 ארבצםער פראנצויזישען פ־ן גורל דצר נישט

אס. קל

 א־כעפער־ אויר רדיפות געגען פראטעסם
רומעניע אין סירער

 מאציא־ די און פרעטע ױניאן טרייד די
 פאר־ האבצן אײראפצ פון פרצםצ ליסםישצ

 די געגען פראםעסטען שאדפע עפענמלעכם
 ארבצםער־פי־ רוםצנישצ אױף רדיפות נייע
 .״פאלקם־דעםא־ רומעגישער דער אין רער

 דער pc גענצראל־םעקרעםאר דער קראטיע״.
 ה. י. קאנפציצראציצ- אינםצרנאציאנאלצר

 םטיים־ א מיט ארריסגעקומען איז אלדענברוק,
 װע־ עס װעלכען אין פרצסע דצר אין פענם

 א PD איעצעלהײםען איבצרגעגעבען רען
 ארויסגעקוםען לעצםענם איז וואס באריכם,

 רו־ px פארהאנג איױצרגצם הינםערן פץ
מצניע.
 טוער און טוער ױגיאן םרײד 150 צרך אן

 פארטיי סאציאל־דעםאקראטישער דצר פון
 צום געווארען גצשסעלם זיינעז רופעגיע אין

 שװע־ אױף געווארעז פאראורםיילם און פשפם
 פאר־ די pc מערםםע די שםראפען. רע

 זינם תפיסות די אין שםאכםען פשפם׳ע
 געהאלםעז זײ םען האם יארען אלצ די .1948

 האם איצם און פשפם שום א אן ארעסטירם
 pc 20 שםראפען גצגעבען די געריכט דצר
צ־ואנגס־ארבעם. יאר 25 ביז

 :עפצן די דערםאנם ווערן באריכם אין
pc : גענעראל־םעקרעםאר מירעסקו, יאן pc 
 דעם pc נצפען די ײניאנס, םרייד פרײע די

 דער pc סעקרעםאר דעם און פרעזידענם
 פונם שטאל־ארבעםער. און אימען־ pc יוגיאן

 ;קײלען־גרעבער־ױניאז דצר pc פרעזידעגם
 פץ נאפעז דער אײך דערמאנם װעדם עס

 רופע־ pd װיצע״פרצמיער געװעזענעם דעם
 פירער סאציאל־דעמאקראםישעז דעם :יע,

פעםועסקו. ל1וםיס קאנסםאנסץ
 באשםצ־ א"ד ווערם באריכם דעם אין

 פים נאך געקופעז איז װאם ידעלדונג א טיגם
 פירער, פאציאליסטישע די אז צוריק. ציים א

 די־ פלױעראש, יאן px גריגאראװיסש געאיג
תפיסה. אין געווארען אוםגעבראכם נען

 אויך געקופעז אגב. איז׳ באריכם אזא
 עט־ םים ארבעטער־קאמיםצט אידישעז צום

 ארבצ־ שצריאיד דצר צוריק. װאכצן לצכצ
 דײנג־ א ארויסגעשילס האט טער־קאםיטעט

 דער פ*ן פארדצער ציס פעפאראנדים לצכצז
 קא־ הענרי דעלצגאציצ, ײ־עז אםעריקאנער

 פא־ זאל ער אז פארלאנג. םיםן לאדזש. באם
 פצנשעז* דעי איז אײספאדש־נג אז דציצז
ר נײ קאפיט־ע רעכט ע נײשאנם יינײטצי י
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רומעניע. אין ארבעטצר־פירער די געגען
אינטצרגאציאגא־ דצר פון פראטצסט אין

 םרײד פרייע די פון קאנפעדעראציע לער
:געזאגט װערט ױניאנס
 װאם װעלט פרײער דער pc ארבעטצר ״די
 ױ־ טרײד פרײע די אין ארגאגיזירט זײנען
 קאנפע־ .אינטצרנאציאנאלצר דצר פון ניאנט

 סאלי־ פולםטע די אױם דריקען דעראציע,
 רוםעניע pc ברידער זײצרצ מיט דאריטעט

 די פאר אונטערדריקונג, געגען קאמף אין
 יו־ טרייד װצלכע פאר פרייהײט, פץ אידעאלען
 ברענ־ װעלם גאנצער דער איבצר ניאניסטצן

 קוםען וועם עס קרבנות. שװערםטע די גען
 pc סאלק ארבעטענדיגצ דאס װען טאג דצר

 וואם פעלקער אלצ מיט צוזאפען רומעניע.
 רע־ דיקטאטארישע אונםצר איצט שדאכטצן

 שקלא־ pc קײטען די ברעכען װעלען זשיפצן.
 םריער דער פיט פאראײניגען זיך און פערײ

 אץ פרייהײם pc װעלם א אין פצנשהײט
ױשר*.

שארםער ט פץ ט האגדוראס אץ ארבע
 םרייד פרייצ די האם האנדוראס אין
 גרויםע א פארצײכענען צו באװעגונג ײניאן

 טשאר* .צייםװײליגען דעם פים דערגרײכונג
 װערם םשארםער דעם אין ארבעם״. pc םער

 גע־ דער אין פאל ערשמעז צום אגצרקענט.
 דער pc רצכם דאס האגדוראם, pc שיכטע

 עם ;ארגאגיזאציע אויף ארבצםצרשאפם
 רע־ די ;צוואנגם־ארבעם פארבאםען װערם
 זאר־ צו התחייבות די זיך אויף נעפם גירוגג

 עפ ;ארבעםפ־באשעפםיגונג פולער פאר גען
 לףץ גלײכען pc רעכם דאס באשםיפם װערט

 pc חילוק שום א אן ארבעם׳ גלײכער פאר
 עם נאציאכאליםעם. px ראסע גצשלעכם-

 װעם רעגירונג די אז פארגעזען, אויך ווערם
 אײנ־ דועם px שכירות פיגיפאלע באשםיפעז

פארזיכערוג^ סאציאלע פירען
 גע־ ארדיסגעגעבעז איז םשארםער דצר
 אינ* דעם pc איניציאםיװ דער אויף װארען

 פאר־ װעפענס אפיס- לײבאר םערנאציאנאלעז
 געקופען איז הערץ• צרנעסם דר. שםייער.

r צוועק דעם פאר כפעציצל v .האנדיראס
 קאנסערז^טען יוניאן םרײד צודײ

ראטײךאסועריקזן אץ
 אפריל םען8 ביז ססעז pc םעג די אין

 קאנפע־ צװײסע די װערען אפגעהאלסען וועם
 די איז יוניאנס מרייד פרייע די pc רענץ

(צענםראל־אפעריקע). לענדעד קאריבעאישצ
— ״ארים״ pc קאנפערענץ דריםע די

 אינ־ דער pc ארגאנמאציע אםעריקאנעד די
 פרײע די pc הא:פעדעראציע טערנאציאנאלער

 װערען אפגעהאלםען ודעם — יוניאנם טרייד
 אפריל םעז17 ביזן םעזrc 14 טעג די א-ן
ריקא• קאסםא כאזע. סאן אין

 דער געשסארבען איז דסגעמארק אץ
 פרצפיער־מינים־ סאציאל־דעפאקראסישער

 טוים פריצייםיגער דער רועסאפמ. האנם םער.
 האם ארבצפער־םירער באליבמען דעם פ־ן

 קוײתען די אין מרייער גרוים ארויכגערדפען
 בא־ ארבעטעד נםצרנאצ'אנאלצריא דצר פין

 באװעגינג. ייניאז טרייד דער pc אמ ריצגינג
 געױען א'ז דענצרארק ײעז ד־ט דער אין

 געשפילם ער האט נאצ־פ. די פ־ן אקיפירם
 אינםערערדישעד דער אין ראל גרדיםע א

 פלדצלינג. געשטארבעז איז ער באורעגיטס
s םיז עלטעד א־ו i .אניזינק זײז בביד יאר:
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־ ד&גטראר«ט דיתםאןײעיטס
)7 זיים פזן (שלוס

 גאודעמבער. אין אובםערגעשריבען האס גרעס
 ״םעקױ* די ?ז אױםגעזען, עם האם וז׳ײלע א

 (עם. קאםישאן׳ עקםםשעינדזש עגד ריםיס
 םמ*נסירען צו ןאזאגעז זיר ודעם םי.) אי.

 בא* נײ־גןױמפענע די איז ק*םר*קם חגם
 *ײועגדיאוער *רעזידענם אבער דיגס״נמז.

מז ײדיםסעז זײנע אדן א  אז מדםענזדם, ה
 דעם כמכען בםל גים ק*ן ממגרעס דער

 עם. די אוץ קאנםראקם אונסערנעשריבעגעם
ײעז פםכים האט טי. אי.  מיגמגםירעז «ו מ
י  געםעל־ זיד האבעז דעם נאל גלײד ״יד• י

ר דעם ע מ ל ד  נמרױכעדומם־ *ון מגגק מג
 הלװאווז ארן ד\«*םעקעז מיס ין?1<»ש«ו<ל1?ג

מ *ייף זי  פירםע גײ׳ער דער ®*ר םומעס רי
 ק*ם־ דזשעמנרעיכױגג וד*לי .מיםיסיפי <די

 פירסע דעד פרן דירעקסארען די איז ®*ני״)
מז (דיקסידיעיםס) $  זײ זןז דערקלעדם. ה

פאבדיק. די בײזת צו צוםרעםען ג׳^יך ודעלעז
y די fiB wi ד. זײס, צדױיסער יזנד פזץ i 

 ®ירשײדענע פיז איז יןאגגרעם איז ממראםעז
 ראיאן דןם *ין עי• װי. םי. דער ®ץ פר׳ימם

ם פוץ  אױפגעשװאוםעז זײנעז םענעםי־םאל. דן
 דיק־ געגען ?אםף פרן פראנםען םמרשײדעמ
 דעם ודיל םעגעםי שםאם חנר םאױיזגיםם.

מז אנ  םראגע, די מריכם. צום געםעז עגין ג
 :איז לײזען. דזןרפען ודעם געדיכם דעד װ*ם

 סי־ tx רעכם געהאם האס סי. אי. עם. די צי
 ױיע די באלד װי קאנםראקט. דעם גאנםירען
 קאנםראקם דעם האם קאנגרעם פון םעחזײם

 װי־ םעםםים שטאם די גענמכם. בםל גאר
 איר וױל רעגירוגג די אױב אז םעגזז׳ם. דער,

 דער ןןנשםאם םידמע •ריװאםע א אננינדעז
 בויען אליין ליבעדשם- זי. װעם עי״ וױ. םי.

 אייגענעם איר אויף עגערגיע םאר פאבריק א
 צעצדלי־ גױם איז מעםסיס שםאם די חשבון.

 םיםן באלאנם געװען שויז צוריק יארעז געד
 עד־ מעיאר׳ םארשםזזרבעגעם איד פיז קאפף
 ״ױםילי־ פריװאטע די געגעז קראםפ, װ«דד

 מעיאר איצטיגער דעד אויך םי־קאמפאנים״.
 זײנען העלםערם דינע אח םאבו׳ מעמםים- םוץ

 קראםם־ פריױאםע די םמ געגגער פארביםענע
 אז דערקלערם, זזאבלז זײ אדן קאמפאניעס.

 קילאוואם אית קית קויםעז נים װעלעז זיי
 גע־ די און פירמע. נייער דער סיז לגערגיע

 אינק*. עי. װי. םי. פאר ״בירגער זעלשאםם
 איבער צעשפריים מיםגלידער אירע ד.אם װאס
 װאס און םענעםי־ראי^ז םונם שםאםען אלע
 פאר־ אין באשםאנעז איצם ביז איז יל1 איר

 ־־mx װאוילםעםיגקײם יאלע1םא שפרייסעז
 םעבעםי־ דעם פון באפעלקערונג דער שעז
 גאר אפצוגעבען באשלאסעז איצם ,האט סאל
 דיקםאז־ דעם געגעז קאםף art ענערגיע איר

קאנסראקט. יעיםס
פאנאנדער, ערשם זיד וױקעלט קאמף דער

 פאר־ שװער מאמענם דעם איז איז עם אמ
 אנ־ װעט ער םארמען װעלכע אױס^־זאגען,

 עס װאם או?וגםט. נאענטער דער איז נעמעז
 איצט. שויז אונטערצישטרייכעז כדאי איז
 אייע אפעגער. אן איז לאמף דער אז — איז

 אדמיניס־ די וועלבע מיט פײגענבלעטער,
 קאמף אפענעם דעם געמים זיך האם םראציע

 םון טייל ליבעראלער דער האט ציצודעקעז,
 איצט ארדנםערגעריסען. געזעלשאפם דער

 האנ־ עם װאס װעגען איינער, יעדער װײםט
 קײנעם גאר שוין פרואוום קײנער זיך. דעלט

אונ־ דיסקסאן־יעיםם די אז אייגריידען, נים

r; וױ. םי. דערװארגען צו -
 בי־ קאםטעז רעגירנוג דער װעם מערנעסונג

 פאב־ נייע א געקאסם וואלם עם װי ליגער.
 דיקסאךיעיםס. ןיי. װי. םי. דער פון ריק

 קא־ דער פמ פארפעםט א איז אלע. וױיסען
 די דערשםיקען צו רעאקציע פיםאליסםישער

 אידעע די פארניכטען צו ה. ד. עי״ װי. םי.
 פרױואםקײם, אקעגעז אלגעפײנהײם פמ

 געגענזײםיגער םון אידעע די זי־ין צו פקריב
 —פו בר־םאלעז פה נאסעז אין קאאפעראציע

עגאאיזם. ײאםעז
 מים םארבינדעז איז װאם זאד. א גאך אױ

 םארעי טאמאס דיקסאן־יעיםס־סקאגדאל. דעם
 איז װאס םרופאן־מיםגליד. אייגציגעד דער
 פאר ,קאמיסיע דער אין פארבליבעז גאד

 האם סי•), אי. (עי• ענערגיזד אםאמישער
 ד<ר אז עפעגםלעבקײם, דער פאר דערציילם

 עי. דעד אין האם קאנטראקם דיקסאן־יעיםס
 ענער־ און ציים םיל אזוי אפגעגומעז םי. אי.

 פארגאב־ דערוױיל האם קאםיסיע די אז גיע,
 — אויםגאבעס אײגענםלעכע אירע לעםיגם

 לאנד. פון שוץ פארז עגערגיע אסאמישע
 קאפי־ הערעז די פרעגעז זאל םעז אז אבער

 עקאנא־ די איצם ײקםירען װאם םאליםםעז,
 זיי, װעלען רעגירונג, דער םת פאלירזיק םישע

 איצט איז דיקםאךיעיםם אז זאגען, גאםירל׳עך,
 אויפגא־ דירעקטסםע אח אײגעגםלעכסםע די
באלד־באלד. וואךים םי. אי. עי. דער םון בע

—r----------גערעבמעקי׳יט <ן
 אםאםישע װען ארום. יאר פי:ף פיר דרײ. אין

 ווע־ װעט צוועקען פרידלעכע פאר ענערגיע
 דאך װעם םאג. פי־ז עניז קאנקרעםער א רען

 גװאל־ א שפילעז צו אנהויבען םי. אי. עי. די
 םא קאנםראקםען־געבער. א װי ראלע דיגע

 אװעקגעבען םען וועם :זיין דעםא־ים װעם װי
 פרױואםען צום רעגידוגגס־קאנםראקםען די

 פרישע זשעברעװען אים לאזען איז ־אפיטאל
 װעט אדער פאלק, פון השבון אויפן ביליאנעז

 דער פון פרינציפ דעם אויסברײםערען םען
 י ענערגיע אטאמישער אויף אויך עי. װי. טי.

 םאן קאםיםאליםםעז פריװאסע די עס וועלען
י גואכען אלימ שםאם דער עס װעט אדער

 אנ* אח זיך װילען מענשען נאאיװע און
 איז אכיעריקע אין אז איינשמועסען. דערע
.קלאםעו־קאמף קימ גיםא . .

 דער מים צוזאמען קאפיטאליםםען די ױעם
 דער־ צו געלינגען אדמיניםםראציע איצםיגער

 לע־ אין מאל קײן י עי• ױי. םי. די שטיקען
 פריגציפ גוםער צו א איז עס • מער ניט בעז

 אלגעפײנד״ײם, דער פון אינםערעסעז די םאר
 בא־ דערפץ לאזען זיך 1זאי פאלק דאס אז

 םי. דעם פון אנהענגער צאל די רויבען.
 קאאפע־ געגענזייםיגער פון עי-־פדינציפ װי.

 גאנ־ איבערן טאג יעדען מיט שטײגם ראציע
 א זית אוודאי וועס קאמף דער לאנד. צען

 אבער פארביטערםער. א און פארשלעפםער
 געגנער די גים פרינציפ, דער װעט זיגען
 דער אין שפעם צו געקוםען זײנען זײ זײנע.

אמעריקע. פאר אויך געשיכסע
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 קלאוק־ דער פון באאדד דזשאיגם דער
 אינ־ אן אײנגעארדעגט האם ױניאן מאכער
 דעם לכבוד צוזאמענקום לאנםשען םימען

 ברודער פון געבױרען־םאג יאריגען זעכציג
 הויפט יאריגער לאנג דזיר נאגלער, איזידאר

 און ױניאן קלאוקמאכער אונזער פון פירער
 אינטעדנעשאנעל. דער פון וױיס־פרעזידענט

 בענ־ און ברעםלאו ױםף ברידער די װי
 דער םון םארזיצער די קאפלאן, דזשאםין

 ר.אט װיםען׳ לאזען אראנחשמעגט־קאמיטע
 א האבעז געוואלט ניט נאגלער ברודער
 די װי אונטערנעםונג אימפאזאנםע גרויסע.

 געפלאנט האבען פירער באארד דזשאינט
 אזא פאד פאסם עס װי און איינצוארדענעז

די פערזענלעכקיים. געאכטעםע אלגעמיץ

 צופרידענ־ געמוזם דעריבער־ זיך האם ױניאן
 פון צוזאמענקום אינמימען אן מים שםעלען

 קאלעגען און מיםארבעםער נאענםםםע די
הױבל. בעל דעם פ־ן

 דעם מיטוואך, פאר קומט לאנםשען דער
 טעג צוױי מים איז דאס מערץ. דרײסיגםטען

 דעם מיט דרוק צום גייען מיר װי שפעםער
 דע־ מוזען מיר און *גערעכםיגקײם״, נומער

 פון אײנצעלהײםען די איבערלאזען ריבער
 אױםגאבע געקסםער דער פאר םייערונג דער
 בלײ־ צו גיט אבער כדי זשורנאל. אונזער פון

 גע־ א אן אינגאגצען נומער דעם אין בען
 פאר־ אכטונג. און גרוס פון װארט העריגען

 פער־ פאםיגע עטלעכע דא מיר עפענטלעכען
:®־עסער א. פון זען

: א. ר ע ז נ ע ר פ

ױנג יאר זעכציג
ס ברודער (לבבוד  נאגלער׳

ױבילײ) זעבצ״נ־יאריגען

אגס ט דד מ׳ז  יאר. זעכציג ש*ין כיז
שט ם׳קען נײטט, זיף ס׳גלויכט  ײין. ני

ץ קאפ, דער הױך א- גרױע קי  ׳ה
 קדאר, נאך בליק דעד גילײך, ריקען דער
ט ץין ני  נאר פונקען פמארעם, י

 זדנעדשײז• — שמײכעל דײן שפרײם
״ז עש קען ױי ? יאר זעכציג שױן  ? ז

ײן עס ר,ען ױי ? ז

שאפט געטד־ייע־ דײן פא־  םירער
טינג אינזער  גדום. אץ אכ

 װגענט־זאםט, דער אז וײנשןןן מיר
ט ױאם ט דיר גי  קראפט דיר כים און מו
 שאפט ױעלכער געראכגעל, דעם פאר

 גענוס טער לעכען, כעסער א
 כעסאר ױי זאל אלעמען, פאר

אד שפרודערדיג קױעלען יאר. נאך י

אע־ פון םיםינג לעצטז ײם
 אינםערנעשאנעל׳ס זער

עקזעקוםיװע, גענעראי*
 זײנען וואשיגגםאן. אין

 2 געװארען אײפגענומען
 פארדינען װאס עניגים׳

 װערען צו אױסגעםיילט
 שײכות א האבען זאכען ביידע באזונדער.

 די צ־זאמענצישמעלצעז נויםיגקײם דער מיט
 פאכען שכנות׳דיגע פון באארד׳ס דזשאינם

 צעמעגםירמער מעד א אין םעריםאריעס אין
 קענען צו אויף קערפערשאפם צענםראלער

 אינםערע־ עקאנאמישע די באשיצען בעםער
מיטגלידערשאפט. דער םיז םעז

פילאדעל־ פון באארדס דזשאינט קלאוק די
 פאר־ זיך ־אבען דזשוירזי סאוםה פון און פיע

 מערי־ בײדע פץ קייאוקמאכער די אײגיגם.
 גע־ פאראײניגונג דער דורך װעלען םאריעס

 זײן איצט װעלעז ז׳־י וואם דעם דורך װינען
 אויך און ארגאניזאציאנעל מעכטיגער פיל

 פאראײ־ דורך שםארלער 1פינאנציעי ױערען
 װעלפעיר־ די און ױניאךקאסעם די ניגען

 אונ־ פריער. געװען זײנען זײ װי פאנדען.
 טערי־ באזונדערע צװײ םון קאנטראל טערן

 פאר־ דאזיגע די קערפערשאפטען. טאריאלע
 אויפן פריױױליג, פארגעקומעז איז אײניגונג

 קארפ, בארנעם םענעדזשער פון איניציאםיװ
 מיט פארהאנדלונגען אין דזשױרזי. סאום פון

 דזשאינט פילאדעלפיער פונם דארדיק׳ הערי
 געװארעז באגריסם װארעם איז און באאי־ד

 גענעראל דעם אץ דובינסקי פרעזידענט םון
באארד. עקזעקוטיװ

 איצט עקזיסםירט אנדזשעלעס לאם אין
 דרעס־ פון באארד חשאינט באזונדערע א

 די פון קאינסיל דזשאינט א און ראכער
 װאס שעפער, די אין ארעבטער. ספארטװעיר

 צענ־ באזונדערע די פון קאנםראלירט װערעז
 געװײנטלעד איז קערםערשאפטען, םראלע
 טיילען װאס ליניעם, די איינצוהאלטען שװער

 אן דרעסעם. פץ םפארטװעיר־ארםיקלעז אפ
 גוט־צעמענ־ א פין לאנטראל אײנהײםלעכער

 װאלם קערפערשאפט צענםראלער טירםער
 בײדע פון ארבעטער די פאר ברכה א געװען
אנדזשעלעם. לאם אין פאכען

 מאו״ ארםיגער דער זיך נויטיגט דערצו
 אר־ קאארדינירטער םיכםיגער א אין קעט

 בא־ א מיט װאלט װאס גאניזיר־קאמפאניע.
 געפירט געקענט דערפאלג בעסערען דײםענד

 צענטראלער פאראײניגטער א פון װערען
קערפערשאפט.

 האט באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער
 בא־ דיסקוםיצ לענגערע א נאך דעריבער
 צװיי דעדמאנטע די אויפצופאדערען שיאסען

 נע־ צו אנדזשעלעם לאם אין קערפערשאפטען
 פאר־ א שאפעז צו שריט נויטיגע די מען

 פירערשאפט די באארד. דזשאינט אײניגםע
 איבערצייגט. איז אינםערנעשאנעל דער פון
 ארגאניזאציע פאראייניגטער אזא אונטער אז

א אײסצואיבען בכוח זײן ױניאן די װעט

 אינדופטריע דער אין קאנטראל בעםערען
 אומ־ די ארגאניזירען עפעקטיװער קענעז איז

 שע־ דרעס און ספארטװעיר ארגאניזירטע
קאליפארניע. סאוטערן אין פער

r  N
 יאר^ער נױ אין אגי־יימעגםס

 ענדלעד דײעס־אינדוסטריע
באנײט

לי_____________:__________ע
 דער אין אגרימענםס קאלעקםױוע די

 עגד־ זײנען דרעס־אינדוסטריע יארקער נױ
 באנײם פארהאגדלונגען, לאנגע נאך לעך,

 וױים־ באריכםעם חודש. פאריגען געװארען
 גענעראל־מע־ האכמאן. דזשולייס פרעזידענם

 די באארד. חשאינמ דרעם פוגם נעדזשער
 אסאסי־ בתים בעלי דרײ מיט אגרימענטס

 דרײ אויף געױארען באנײט זײנען אײשאנס
יאי־•

 גע־ ערשט צים האבען בתים בעלי די
 לאגע אומגינסטיגע די אײםנוצען פרואווט

 ארויםצו־ כדי דרעס־אינדוםטריע דער אין
 דע־ האבען ױי קאנצעסיעס. געװיסע פרעסען
 פארהאנדלונגען, די פון אנהויב בײם ריבער-

 םמ םאדערונגעז 12 די אויף געענםפערט
 געגען־ פון ליםם גרױסע א מים יוניאן דער

 עם אז געזען, האבען זיי װען פאדערונגען.
 אויסזיכט מינדםםער דער פאראן ניט איז
ערנםם זאלען געגען־פאדערינגען זײעדע אז

 יאדר, נױ אין דרעסמאכער
אויפמערקזאם

 טען28 דעם מאנטאג, פון אנהויבענדיג
 דרעס פון אפיס הייפט אין איז מערץ,

 אפיסעם דיםטריקט ױינע באארד, דזשאינט
 איינגע־ .89 אץ 22 לאקאלען די אין און

 פאר־ פון סיסטעם נײער א געװארען פירם
 שטײער־אײנצא־ חודש׳לעכע די שרײבען

 קלעפען אנשטאט מיטגלידער. םון לונגען
 װי ױניאן־ביכלעך. אויף דױם־םטעמפס די

 די װעלען איצט. ביז געמאן עס האט מען
 פארשריבען אײנצאלונגען מאגאטלעכע

 זעלביגען א:יפן מאשין, א דודך װערען
 דעפאזיט דעם פארשרײבט באנק א ױי אופן
קליענם. א פין

 אײס־ דארפען װעט מיטגליד יעדער
 נײעם א אויף ביכעל אלם זײן טוישען

 צום ציגעפאסט איז װאס ײניאן־ביכעל.
 גע־ װערען מיטגלידער סיםטעם. נײעם

 סאר־ אדער פארקנײטשען צו ניט בעטען
 יוניאן־ נײעם פעם בלעטלעך די בײגען

 בײם שטערונגען פארמײדען צ' כדי ב־ד׳
 רךיד דײס־אפצאלונגען די י־עקארדירען

טאשין. דער

 פאר־ גענ־מען זײ האבען ווערען. באטדאכט
םוף. א אן פארהאנד~י:גען די שלעפען

 יוניאן די װי נאכדעם ענדלעך. אבער
 און סםרייק א צו גרײםען גענומצן זיך האט

 אימפארטײ־ דער ארײנגעמישט זיך האט עס
 דרעס־אינדו־ דער פ־ן טשערמאן אישער
 די ביי איז ױאװעליר. הערי מר. סטריע.

 א גערוארען אויםגעהאמערט פאי־האנדלינגען
 פארבע״ העלפעז װעלען װאס פ־נקםען רײ

 אר־ די פאר װעלפעיר־בענעפיםען די םערעז
 םינימום־םקעילס, די העכערען בעםער.

 דער אין םטאביליזאציע מער אריינברעגגען
 קאנםראק־ און דזשאבערס צװישען באציאונג

 .פלאאר־ די איגאניזירען העלפען אין םארס
שעפער. דרעס אין העלפ״
 ראטיפי־ זײנען אגריכענטם באנײטע די
 מיםיגג םפעציעלען א בײ געווארען צירט

 וועל־ טשערליידים, און שאפ־טשערלײט פון
 מערץ׳ צוױיטען דעם פארגעקומען איז כער
 מי־ דעם אם בײ סענםער. מאנהעטען אין

 זיך אפאזיציע קאמוניסטישע די האט טינג
 אריינצוברענ־ איז. שםײגער איר װי באמיט,

 דרעסמאכער די פון מוחות די אין כאאם געז
 ױניאן־ דער צו אומצוםרוי פארזייען דורך

 זײנען באמיאונגען זײערע אבער אנפירונג.
 זיי־ אגרימענטם די ארויסגעװארפען. געװעז

 גרויסער א מיט געװארען ראםיפיצירט נען
 גענעראל־מענע־ דער װי נאכדעם מערהײט,

 אגאליזירט האם ױניאן דער פון דזשער
 װאם פארבעטערדנגען די פוגקט :אך פינקם

דערגרײכט. האט יוניאן די
 באנײטע די אין פארבעםערונגעז די

:זײנען אגרימענטס
 פראצענט אײן פץ צוגאב־העכערינג )1
 ״פעי־ דער פאנד. װעלפעיר ענד העלטה צום

 אנ־ װעט. בתים בעלי די פון אפצאל ראל״
 ןיין הײ־יאר, מאי, ערשטען פון הױבענדיג

ז פראצענט פיר אנשטאט פינף
 סטײט צים צאלען װעלען פירמעס די )2

 ארבע־ די װעלכען פון דיסאביליטי־פאגי־,
 דער קראנקען־בענעפיט. זייער קריגען טער

 אופן אזא אויף װעט. העלטה־פאנד ײניאן
 סיםטעם דעם אויםצוברייטערען בכוח זײן
 איינ־ מיםגלידער. קראנקע פאר הילף פץ

 פאר צאלוגגען ליבעראלע מער פירענדיג
 מעדי־ אנדערע פאר און האספיטאליזאציע

הילף; צינישע
 האלבען א פון צוגאב־העכעי־־נג א )3

 בעלי די רעםייערמענם־פאנד. צים פראצענט
 םע־ ערשטען פון אגהויבענדיג װעלען׳ בתים

 האלבען א און דריי צאלען ,1956 ברואר.
 אנשטאט פאנד, רעטײערנלענט צ־ב פראצענט

 צ־גאב־ די פראצענט. דריי פר־יערדיגע די
 פענ־ דעם שטארקען העלפען װעט העכערונג
 בא־ מער אז מעגלעך. ניאכען און סיע־פאנד
 רע־ קענען זאלען װעטעראנען רעכםיגםע

;מײעי־ען
 געהע־ װעלען שכירות מינימום די )4

א דא^אר פינף ביז צלזײ פון ױערען כערט
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 בא־ װעלען העכערוגגען דאזיגע די וואך.

 נידעריג־בא־ די פאר נוצלצך pn זדנדערם
 און פינקצרפ קליגערס. װי קרעפםס צאלםע

;צקזאםינצרם
 דארםען קאגנא-אקםארפ פערפאנענפע )5

 סיס־ סעניאריםעם לייםז ווערעז רצקרוםירם
 קאנםראקטארפ צייםװײליגצ די pc םעם
 בא־ דצר פאר גצארבצם פריער תאבען װאס

;פירמע םרעפענדער
 דרעם־ די אין פלאאר־ארבצמצר די )6

 קאלעקםיװען פונם םייל א ויצרצז שעפער
 כאשיצם קענצז איצם ודערעז און *גריםענס

 פארבעםצרצנדיג ײניאן. דער דורן־ װזירען
 דיערע און ארבצםס־באדינגדגגצז זײערע

שכירדת.
 אגרימעגםס באנײשע די פון פמקםען די
 גע־ ראטיפיצירם און דיסקוםירם אויך זײגצז

 לא־ pc מיסינג ס־ס־באזוכסצז א בײ וואג־צז
 גרונם־ א גאך סצרץ. םצז15 דעם .22 קאל

 םשארלפ װײם־פרעזידענט פון באריכם לצכצז
 22 לאקאל pc מצנעדדטער דער זיפעדםאז.

 אל־ אויפן אסגעשסעלם באזונדערם זיך האס
 דרעם־איגדדסםריע. דער םח פצב געםײנעם

 א pc הילף דער פים אגאליזירט. האס ער
 דער pc בארג־אראפ דעס פאםעדיאלצן. סך

 אום־ דעם מחפת דרעסעם- בײ ■ראדוקציע
 pc געװאוינהײםעז באקלײדוסנ די זדן בײס

 אינ־ די ודאס קאנקורזינץ. דער פרייצז;
 pc אויסצושסיץ האס יאדק גױ אין דדסםדיצ

 שװערי־ די ;פארקעםס אופארגאניזירםע די
 אגטי־לײבאר פארשײדעגע די ודאס ז7קײם

 איבערהויפם ײניזזנס. פאר פאכצז גזױעצעז
װייםער. זןזײ p» טאים דער זױן

מז דעם בײ  פארעי האם סיםיגג זעלבי
 מעגע־ באארד דזשאינם pc געד.ילף גר*ם.

 האבען פירנועם 69 אז באריכםעם. דדשער,
 םוף בײם אסאםיאײשאנפ• די pc רעזיעירס

pc ײגיאן די אױ אגריפעגםס. אלסע די 
 צוױנ־ *ו כדי קאםף א פירעז איצם דארן•

 אײפצונעםעז צוריק סידםעם די אט געז
 אגרי־ די אונסער פארפליכםיגגען זיי־ערע

ם. ם  זיך הזיבצן פירפצס 69 די pc 40 מג
 רעס־ זײערע אז *גגעשלאסעז צודיק שײז

 בא־ גראה האס אסאסיזזיישאגס יזמםיװע
 װעס פירפעם אנדערע געגצז pk ריכםעם•

ו יית נײםיג װארשיײגייעד  םםרייקס. םירעז ז
 גילדעז .דזשערי די פירמע. *ית געגעז

שעלםיפ  דער־ ײניאז די ■יהזזס איגק.". מע
 װעל־ פעדץ, סםעז22 דעם םסרייק א קלערם

 27 איז ארכעט די פאראליז־־רם האט כער
 ברוקלין. אין פירפע דער pc שע«ער

 ניײדזשױרזי. יארק■ נײ :?#'םנזײס ברזמהם•
 נאך פאםאםשתעםפ. אין איז *עגםילײייניע

 צי־ שירפע די איז סםרייק דרײ־םאגיג־לן א
 פייײ̂ז פאפילער דער אין ארײנגעםראסען רי?

 אי־ע איבערנעמעגריג אםאסיזדישאז• דרעם
 מילעקםײוען דעם איגםער שארפלינםינג״ז

אגריפענם.

 העכעדונ־ יױן געוױנט 38 לאהאי
ײ-אז־ארנעטער :ען אוטער

c « לאקאיי ' i" k ארם^ ץ םעי  אייטע־ א
 הע־ ןײ1י ג־לײאינען האט ארכצםער. ריײפאז

 אין ץייטצריישאךארבעםער די שאר כערינגעז
 איז מאגהעטען איז סטאיט■ ־ראםעלם־ נ״דע

״ם בי־לליז■ א־ז  אגריפענש יעם נאױ־ען נ
 םאר־ איזידאר באריכםעם פירפע• דע־ פיט
:יז םענעדזדער קיז.

 רזשאינט קיאוק ייאיקער :ױ
 יארגאנידײט האם באארד
 פירמעס סו7

-------------------------׳<
 באארד דזשאינט קלארק יארקער נױ ־ער

 דעם צװישען חדשים׳ זיבען די אין האט
 מ<ן31 דעם און יאר. פאריגען ידני■ עושטען
 פירםעס, 107 ארגאניזירם דיײ־יאר, יאנואר.

 נאג־ איזידאר וױיס־פרעזידענט באריכםעם
 דזשאיינם פונם גענעראל־פענעדזשער לער.

 נויםיג געװען איז פירפעט 15 געגען באארד.
s אונ־ צײינגצז צו אויף סטרייקס פירעז 

ױניאן־אגריפענטס. טערצושרײבען
 מע־ האראוויץ, םעקס פון באריכט לויםז
 דעפארםפענם׳ ארגאניזיישאן פונם נעדזשער

 פירמעפ :ײ־ארגאניזיױטע די pc 12 זיינען
 אינדוסםריעל דער אין כיטגלידער געװארעז

 אנ־ זיך האכען 21 אםאםיאי״טאז; נסיל1קא
 אפאסיאיי־ פוירטשענם דער אן ג־לשלאסען

 אריץ זיינען קאנסראקםינג־שעפער 39 שאן;
 אסא־ ןקאנסראקטארט) אפעריקען דער אין

 פים־ געווארען ױינצז פירפעם 5 סיאיישאז;
 םשילדרען און אינפעגםס דער אין גײדער

 -סקײרט דער אין — 24 ;אסאסיאיישאז קאוס
 זעקס און אסאסיאיישאן. פאנופעקסשורערם

 אינדצפצנ־ אינםערגעשריבען האבעז פירפעס
אגריפענםס. דענס

 האם דעפארםפעגט אי־גאניזיישאן דער
 יאר• פאריגעז ספרינג־סעזאן. pc פוף ב'ים

 אין אונטערזוכונג גרינםלעכע א ד־רכגעפירם
 צח־ישען קלאוק־טענטער. יארקער נױ דעם

 דער דער אויף סםרים םםע40 און סםע37 די
 װיסיל סעםםצושםעלצן ןיװענױ. אער pא

 אינם םאראן זײנען עט שעפער ניט־ױניאן
 אום פייםםעגס זיך האנדעלם עס פארקעם.

 pc ייױאן די װעלכע אויף שאפקעס קלײנע
 םאר־ נים ״!ילצז זײ אז םאן. אכסונג בסדר

 דעפארספענם דער פארקעס. דעם פעפפעז
 ציען װאס פירפעם אויף אײג אן אײר האייט

 גײע אײף pא ^אסםס נײע אין ארינער ז־ך
 לײדיגע די אין p־n̂ זיך ציעז װאס שעפער

 גיך אזױ ארגאניזירען צו די כדי פיעצער.
עםאבלירס. װערעז די װי

 11 געגען םםרייקס איצט פירט 'יניימ די
יארק. נױ אין פירפעם ניט־ארגאניזירםע
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 פאך־ אײז פיי־ט סו לאר«אל
 ױגגע פאי ר,ר*סען

םיטגלידעײ
v________________________ע

 ניײ אין ײניאו קאםערס יײ■ 1אהא'‘'
 ױנגע פאר פאך־קורסעז אײן םירט יארק.

 םעמערעד לערגען װילען וואס מיסגלידער■
 באריכםעם פארקינג• און גרעידינג פעיקינג•

 ד*רך אהא<<' פמ מצנעדזשער םאי־יקפאן. ראו
 פיט־ אינגערע די װעלצז קורסעז דאזיגצ די

 סאר־ די א״פלצרנצן הענעז זיד ג״ילצר
צושגײדער־טרײד. אמס ציײיגען יצײדענצ

 טזצ־ א ענזאנייירעז צ' סייאנט ױגיאז ײ
 •גאל ר־ט צושגײד־ט'״• צ״צ־י־אײסגעשטאטעז

 הצדקוואםערם די אין רכשיייים געהעריגע
J*.fi ױעלען לערער די איגאניזאציע. יער

p גערעבט״גהײמ
אך דערפארענע און אלטע <טל<כ< זײן  ױגי

 באקאגט גרינטלעך זײנען װאס מיטגלידער,
 צו־ פונם אפצוױיגונגען פארשײדענע די מיט

 אויף אדנםערױינם דעם חדץ א שנ^ער־םאך.
 קריגען שילער די װעלען פאך־קורםען. די
 די אין פראקטיצירען צו געלצגענהײט א

 דורכ־ װעט דאס ארבעסען. זײ וואו עעפער
 אראנזש־ טפעציצלע דורך װערצן געפירם
 באםרעפע:־ די פים ױגיאן דער pc פענטס

 ארבעטער ױגגע די אז בתים, בעלי ד<
 ארבע־ וואך א שעדי צםלצכע ק־לנצז זאלצז

 גרעידערם געשולםצ די מיט צחאמען םען
 ױינען זיי וואו שצפצר, די אין פארקערס און

באשצפטיגם. גארמאל
 נוים־ גצװארצז ױינצז םאך־קורםצן די

צם מחפת װענדיג  די און רצםייצרפענם י
 דצרפא־ pk צלםערצ פין שםערבלצכקלים

 אין דוחק א פאראורזאכצנדיג פאכליים. רצנצ
 םארקערס. און גרעידערס פצםערען־פאכצר,

 10 לאקאל האט יאר צםלצכע לצצטע די אין
 ױנגע צאל באדייםענדיגע א ארײגגצנומצן

 אויםגעלערצגט זיך האבען װאס סיטגלידצר.
 םשאפערס. pא סםדצסשצרס װי פאך■ דאס

 געלעגענ־ קיץ געקראגצן ניט האבען אבצר
 פער־קאמפלי־ די זיך אויםצולצרנען הײס

 װע־ דאס פאך. פינם הצקצ'צט צירםצ
 נײ־ די אם דורך דערגרייכען קעגען זיי יצז

 זיי־ וואס מיטגלידער. קורסצז• צטאבלירםצ
 פאך־קורםצן. די אין פאראינםצדצםירם נצן

 4שאפיר? הערי בײ רצגיסטרירען זיך דארפען
 יאקזדי pc פצקרעטאר צקזעקוטיװ־באארד

 אונ־ דער פיט אנפידצז װעם װעי־כצר ,10
טצרנצמוגג.

• • •
 לאקאל אץ םיטגליד א בארסק־. ײאיט

io צלםער איז רצסייערט האם ,1909 ױיס 
70 pc .אין כאשצפםיגם גצייצז איז ער יאר 

יארק. ניו אין דדעס־שאפ׳ װיזעגס פצקס

r ץ

 ער־ אױס םײלט 20 לאד,אל
 צו פעגסיע־טשעלןס שםע

װעטעראנען 23
v _____________________________ >

 בײ האט רעינײעיר־ארבעטער. .20 1"אקאי
 חודש. פאדיגצז סארזארייונג. סייצילצכצר א

 עלטער־פענםיע־ ערשטצ די אױםגצטיילט
 װעםצראנצז־פים־ ױיגע pc 23 צי ט״טעקס
 דער אין לצטײצרם. האבצז װאס גייידער,

 2 איבער באטײלעם זיד האבען :-"צר־נג
 רעינ־ pk רצגצנפאגםעל־פאכער טייזענם

 אפגצשםעלט האבצן ײצלכצ ײציר־ארבעםער.
עי־ נאכפיטאג. אזײגער דרײ ארבצט די  דאנ

צם שםאג■  בא־ צו זיד כדי פערץ. סוםעו י
 םיט־ זיד און צצרצראגיצ דער אין םײליגען

ט סרייצן  ׳■אלד־טײמערס״ רעטײערטע די פי
pc ױניאן. דער

איבצרגעגצ־ האם דובינפקי פרעזידענט
 עלט־ צים פענםיע־םשעק עי־שטען לצם בען

 כרודער ױעטעראנצױגריפצ. יצר pc טטצן
 פיאנצר א איז װעלכצל קאפלאן■ סענדעי־

 כאארטער א געײען איז און ״י אקאי'1י P־•
 אין ײניןןן ראכ;־ר,1ר;*<ענראנטעי דער אױ
 ז־ער גײידייג א־י טיו ־אייצו עריטטע ז״

 ד-אם אינטצי־נצשאנעל דער pc פרעזיז־צנם
דערפאנט רעדע גצסײיפילע א אױ דערבי־

t

------------------------1955 אפ־יל,
 פיל אזוי ־אבען װעלכע ױניאן־פיאנערען די

 ארגאניזאציע די בויען צ־ אויף געװען מקרב
 מצב עקאנאמיסען דעם פארבעסערען צו א־ן
pc פרויצן־באקלײ־ דצר א'ן ארבעםער די 

אינדיסטריע. דוגג
 פרעזי־ האם אלד־םיימערם, די ״זײ,

 גצקצםפם האבען געזאגט, דיבינסקי דצנם
 גצ׳־ נים אפילו האבען אין גצליםען pא

 צו בכ־ח זיין אמאי װעלען זײ אז חלומ׳ט,
 עלםצר־ pc װי זאכען אזעלכע פון געניםצז

 אין בענעפיטען. אנדערע אדער פעגסיעם
 שוידער־ pc און םוועם־שאפ pc יאו־צז יענע

 פיא־ אונזצרצ האבען עקםפליאסאציע. י־עכצ
 מוטיג אזוי גצקצמפם האבצן װאס נערען,

pn פאר־ ניט זיך קרבגות. פיל אז־י מיט 
 צײט די דערלצבען װעלען זײ אז געשטעלט,

 גרױס אזוי אויסװאקסען ױעם ױניאן די װען
 אין פאזיציע אנגעזעצנע אזא פארנעמען און

אינדוססריע״. דער
 ױנגע די אפילו ׳־ואס גום זײער איז ,״עס

 מיםבאםײ־ זיך געקומען זײנען מימגלידצר
 *30 מיט שמחה. הײנםיגצר דער אין יייגען

 װע־ הײנטיגע די דאך זײנצן צוריק יאר 40
 זײ מצנשצן. יינגצ בצײצן אריד םעראנען

 אז י־געשמצלם,4פ> נים זיך דעפאלם האבען
 די pc סײ גצניטעז קענצן ־י־נט װעלען זײ

 pא אינדיםםריע דער pc צלטער־פעגםיעס
 האם יוניאן די װאס מליכה, דער pc סײ

 דיבינ־ פרצזידענם אויהקןמפצן׳׳. געהאלםען
 אנערקצ־ באזונדערע אויסגעז־ריקם האט סקי
 pc מענצדזשצר קעסלצר■ דזשאזעף צ• ;ינג

 •1לאקאי PC עקזצקוטױוצ לצר און .20 יאקאי־
 אזײ. פייערינג די אראנזשירם האבען זײ ־ואס

 זיך זאלצן מיטגלידער צאי גרצהערע א אז
שמחה. דצר אין באנדײיגען קצנען

 רירצג־ א אין האם לצטלצר דזשאזצף
 אימי־ װאס דעזײ1י די דערםאנם רצדצ דיגע

 גרינ־ די אין א־יכגעשטאנצז זײנען גראנטצן
 נידצריגען דצם ײניאן. דצר פין דונג־יארצן

 די pא םסרײקם ייאנגצ די יצבענם־פצב.
 דצר פים קאפפצז פארביטערסצ שריצרע
 צר געריכם־אײדזשאנקשאנס. די און פאיייצײ

 די ווצגען גערעדם רירצנד באזינדערט האם
 װי פונקם האבען. ײאפ פצנשען. ײנגע גאר
 אין ארבעםצז שאפ אין גיץ גצפוזם ער.

n עייםצר  pc־i4 א יארp פים האבען 
 איבערגעגעבענהיים איז אידצאי^יזמ גרױס

 אינ־ א־צט־רעכטיגע די בדיצן געהאלפען
טערנעשאנצל.

זיי־ םייעררנג דצר בײ יעדגצל אנדערצ
 גיגגאלד, דיױויד וױיס־פרעזידצנט געװען נען

 אנגעהוי־ ײניאן־קאריערע ױץ האט יועלכצר
 פרע־ קאהצן, ס־יפאן אין 20 1לאקאי אין בען

 בתים בצלי יארקצי ניי דצר pc זידענם
 אינדר־ רעינויעיר דער אין אסאםיאיײטאן

 גצ־יצן א־יך איז םוב "ם יצט בײ סםריע.
 דצל pc מיםגיידער גריפצ א פארםראסען

אדאסיאיישאז. ־אנםראקםארס
םצנ־ היץ א ײצטעראנצץ, רעםײערםצ די

 אין באדאנקם האט װעלכעי־ קאפלאן, דצר
 זײ־ פענפיאנערען־גרופע. דער פץ נאםען

 ,געזשינ־ דזשעיקאב אײברעמס, נײטען :נען
 ל־איס ברא־נםטײן. הערי בייצנק. c'u,c ־קי■

 איביערמאן. ראי־יס ד־קאף דזשאזעף לאהען,
 װאלף פעראני■ ראסאריא קאםינםקי. דײװיד

 סעמילאװ■ מעלט ראװסקי, אשר ראזענבערג,
 נײ־ סצרעברינםקי. סיימאן שילפאן. ױיליאם

 בצרםא1אי סײמאן, יזשאזצף סיסלינגער, טען
בצר־ נײטען ײאסערמאן. איזידאר טארצילי,

 pא ראגאף ואיס:י טאװלאצקי. כעם גער.
רינגצל• סעמועל

געע־ איז פארזאמלרנג פײערלעכע די
װיד פון שצר־ מעיסאן. דיי ם גצװארצז ט פענ

.20 לאקאל ־ז פ מאן

שיפיננ ארגאניזיךט 99 אל לאר«:
אננעשםעלםע ב אפ lifcN ^ i ו
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 דיסםריביושאן־ pK אפיס ,99 לאקאל
 שיפינג די ארגאניזירם האם ארבעםער,

 זעקס אין אנגעשסעי׳םצ אפיס די אין קליירקס
 עפעייםאן• שעיי באריכםעם שצפער. גיט־גידם

 ער־ די זײנען דאפ יאהאי־.. pc רענעדזשער
 אינדוסםריע, :ים־װעיר דער אין שעפער שםע
 אנ־ די אם ארגאניזירט האט ױניאז די װאו

קאםפיק. איצסיגען דעם אין גצשםצלםצ
 אויםגעדריקם האם עפעלטאן מצגעדזשצר

 נעלסאן, לדאיס יױיס־פרצזידצנמ צו דאנק א
 ױניאן. םאכצר נים־גודס דער פון מענצדזשער

 מים־ pא קאאפצראציע pn פאר .155 אקאל1י
 ארבעםער. די אם ארגאגיזירצן בײם הילף

 די ארגאניזירען צו זיך פארנצמט 99 לאקאל
שעטצר. נים־גודס 175 אר־ם pc אנגעשמעלטע

^--------------------------------------------r
 רעפ. טאוז אװ אוט איפטעי־ז

 אלטעז ױיא סו איגאנידי־ם
שא« נ״ט־ױניאן

J---------------------------------------------v
 אוט איסםצרן pc ארגאגיזיר־דרײװ דער

 אן גײט וועי׳כער דצפארםדצנם. pםא אװ
 פאריגען באװיזעז. האם זױיפהער. אן כפדר
 שע־ אנדערידעיר צאל א ברענגצז צ״ ח־דש,

 זיי צװישען יוניאז־קאנםראל, אונםער פער
 באריכםעם שאפ, נים־ױניאן אלסעז יאר צען א

 גצנע־ האראװיץ. איזראצל ײײס־פרצזידצנם
 דער דצפארםפענם. פרנם ראל־פענעדזשער

 — קאנטראקםאר :ים־ױניאז אלםצר דאזיגצר
 אין קאמפאני״ פאנופצקםשירינג ״גארלין די

 ױניאניזירם איז ני־־חשוירזי. םאריסםאון.
 קאאפעראציצ pא היייף דער םים גצײאיצז

pc 62 לאקאל אגדערוועיר־ארבעםער. דעם■ 
 פאי־וואלםונג דער אונםצר יארק. נױ׳ אין
סמאלבערג ליאים וױים־פרצזידענט פין

 אונםערגצ־ איז דואס אגריםצנט. Tr'i1־
 דצר װעט פירפצ■ דער פימ געװארען שריבצז

 דער אין מיטגליד א ווערען קאנטראקטאר
 אסאםיאײשאך קאנםראהטאיפ ״אנז־צרוועיר

 די pc געניסען װצלען ארבצטער די א־ן
 די אין װי ארבעםפ־בצדינגדנגצז זעלביגע

 דער שצפער. אנדערױעיר ױגיאניזירםע
 די איז א־בצטצר, די פאר הויפם־געװינם

 אויף pc 40 ארבצםס־װאך. דצר pc קירצונג
 הצ־ לױן לאמפענסירענדיגע מיט שעה. 35

 ארבעטס־ פארלײרענער דער פאי־ כערעגען
צײט.
 די — אנדערװעיר־שאפ ציײיםער א

 ארגא־ איז — לאדפאני" גארמענט ״ראריא
 איילענד. לאנג קאראנא, אין געװארען ניזירט

 שעה׳איגע 35 א געװאונען האט ױניאן די
 פרא־ pc 20 העכערונג א ארבעםס־וואד,

 ארבעטס־ שטיק געפצטע^םע די אײף צענם
 א אר1דאי צ-ױי pc העכערוגג א א־ן פרײזען

װאכען־הענט. די פאר וואך

23 זײמי <--------------------------
 פאר־ לאגגע נאך ־אט דעפארטמענט דער

 אגרימענם דעם באנײט צנדלצך ־אנדלונגען
 קאמ־ סום םװימינג ״ראקסאנא ד<ר מימ

 פאר־ די ניו־חשוירזי. נעפסשוך אין פאני*.
 12 איבער אנגעגאנגצן זייגען האנדלוגגען

 גצװען איז שװעריגקײם הויפם די װאכען.
 די שעה. 35 צו ארבעםס־װאך די קירצען צו

 קירצערער דער אויף באשטאנצן איז יוניאן
 געװאו־ ענדלעך איז וועלכע ארבעםס־וואך,

 קאמפענסירצנדע מים צדזאמצז געווארצן. נען
העכערונגצן. ליין

r--------------------------------------------ץ
 אין £״־םע ״אפעךשא®״

 ױגענםלעבע באנוצמ םאסס.
סםרײד־בײעפעי־ אלס

v ______________________________ /
 אין ,,,קאמפאגי פראדאקםט .מילהצם די

 װעל־ געגען מאססאסשוזצםם. דארםשצסםער.
 די פאר םטרײק א אז פיי־מ יוניאן די כער

 אגגעהויבען זיך האם חדשים, פיר לעצםע
 די pc שילער יוגענמלעכע, מים באגיצצז

 םםרײק, דצם ברעכצז צי אדיף היי־סקולם,
 גינגאלד, דיידדיד ווײס־פרצזידצנם באריכםעם
 דעפארממענט. נארד־איםם pc דירעקםאר

 pc אגגצפירם ווערם ודאס םםרײק, דצר
 — געהילף־דירעקםאר — האלפעו־צן דזשצק

 ני־ די מהמת געווארען ארויפגעדופעז איז
 אומדצרםרצגלצכע די א־ן שכירות דעריגע

 ארבעםער. די װעלכע ארבעםס־באדינגוגגען.
 מיםעל־יצדיגצ אויך pא צלםערע מײסםענס

אויסהאלםען. געקענם נים האבען פרויען,
 אויף האבען ארבעטצר פםרייקעגדע די
 אװ פ. א. דער pc סימפאםיעפ די ױים זײער

 פארשםײער ױניאנס. סי־אי־א די pc pא ל.
pc קערפערשאפםצן צצנםראלצ די pc בײ־ 
 ארײכגע־ שארףן זיינצז פצדעראציעפ דצ

 שי־ יאריגע 16 באנוצצז געגען םראםעז
 האבצן זײ פםרייקברעכער. אלפ לער

 צד־ שול־פארװאלםיגג דער pc פארלאנגם
 pc ארבעםם־דצרלײבענישעז די ריקצוציצן

 אויסגע־ פאקםיש זײנצז ווצלכע שילער. די
 ארבע־ געפארצז פארשײדענע אויף שםעלם
 די פלצסטיק־םאםעריאלעז. םיפ םצנדיג

 בא־ פאבריק (פארהאנגען) קוירםצל פלעסםיק
 r?^־i־a דער pc שילער מים זיך ניצם

 ביזנעפ־קאלעדזש באסםאן פונם הײ־פקול.
 פאר הײ־סקול פא־חשענם דעי־ pc און

מײדייצך.
 די אגם1א:ג<קי אײך האם ױניאן די
 לצײישאנס ײבאר1י נצשאנציי צ״ם פיררצ

באארד.
• • •

 אר־ 50 די ארגאניזירם האם יוניאן די
 מא־ .איידיעל ב^איז־פירמצ לצר pc בצםצר

 עלענטאו^ אין קאמפאני״, :.'פצקםשורינג
 לינ־ די אין ארבעטער 60 די אויך װי פענ.

 בצםעל־ אין ׳׳קא־י־צס״. pd שעפער דזשצרי
פענסילװייניצ. בעט, אין איז העם.

• • *
 אויס־ האט דעפארםניצנט נארד־איפמ דער
 טשצקס צלטצר־פענסיצ צרשםע די געםײלט

 פייערלעכע בײ װעםעראנען רעםייערםע צו
 אין אץ שאמאקיו אין צוזאמענקונפמצן

 פפרינג־ אין א*ז פענסילוױיניע. עלענםאון.
מאםםאםשוזצטס. פעלד-
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V________________________________J
 פילא־ אין באארד דזשאינם דרעס דער
 אגרי- אן אונםערגעשריבען האט דעלםיע

 אינק.*. אנדזשעלא -אלםרעד דער מים מענם
 די מעגעחשער. ראס. װיליאם באו־יכםעם

 אײנעם שעפער. צװײ האם װןילכע םירםע.
 אין שאפ צוױיםען א און םילאדעלפיע אין

 א פראדלצירם און פענםילװייניע. עמבלער.
 די פאר האם גאלנם- בריידעל לאין גוםצ

.אםען־שאפ״. אן אנגעפירם יאר 14 לעצםע
 נײ־ די םאר געוואונען האם ױניאן די

 אר־ קירצערע א רעקרלםעז ארגאגיזירטע
 א און 12 ביז העכערונגען לוין בעסם־װאך.

 צאללנגען .פעי־ראל״ איז פראצענם ד-אלבען
 וועלםעיר־ ױניאנס דער צו פראצענם 9 םון

 אלנטער* איז אגרימןיגם נייער דער םאנדען.
יאר. צוױי אײף געשריבען

 דזשאינט דרעם פילאדעלסיער דעד
 הונדערם נײז אויפגעמאנט אױך האס באארד
 קאמפאני״ נאק .מאיער דער פון דאלאר

 אגרי־ קאלעקםיײעז אויפן זייז עובר פאר
 גיט־ צו ארבעט ארײםשיקען דורך־ מענם
קאנטראקםארם. ױניאז

• • *
 דרעט שלנם מענעדזשער ראט װיליאם

 דער־ איז פילאדעלםיע, אין באארד דזשאינס
 פון װיצע־פרעזידענם אלם געװארעז וױילם

 קערפערשאסט ל. אײ ס. א• צענםראלער דער
 דעם פארנעסען וועם ער שםאס. דער אין

 עקזעקוםױו־ מעלאמעד. איזידאר םון םלאץ
 מעדיקעל ל. אװ פ. א. דעם םון דירעקםאר

שילאדעלפיע. אין סענםער

r ץ
ר ע ג א ס י ז ש א י נ ־ ױ ז נ א ן ר

ז ײ ו פ ז צ ע ־ י ד י נ א ג י ־ א ע ב ר  א
ר ע ן ט ו ״ פ ט י פ מ י א פ ״

v_________ :_____________ ;
 ענער־ אן פירט שילאגא את ױניאן די
 ארבע־ די ארגאניזײ־ען צו קאמפיץ גישעז

 פון אײנע קאמפאני״ .פארמשיט פלז טעד
 פירמעס בראױר און קארסעט גרעסטע די

 װײט־ באריכטעט מיטעל־װעסט■ דער אין
 פון מענעדזשער ביאליס. מארים פרעזידענט

 אללם באשעפטיגט פירמע די ײניאן. דער
 הגם שעפער. צוױי אין ארבעטער טײזענט

 אלע אגגעגימען האט םיליאנערען־פירביע די
 אר־ דעדלאזעז צ• ניט מיטלען מעגלעכע
 סונדעסט־ איז ארבעטער. אירע גאני־זירען

 ביידע אז האפענונג, גוטע א פאראן װעגען
װערען. ארגאניזירט אינגיכען װעלען שעפער
 גע־ א פין ליידען שאפ אין ארבעטער די

 בא־ רײצ ״ספיד־אפ״־נױסםעם. ויאלםיגען
 פון און ארבעםס־אויפזעער די פון האנדלשג

 אי־בעםם־פרײזען. שטיק ארויפגעצײאלנגענע
 אג־ ױר האבען איבעטעל צא~ גרעסערע א

י *זז געש״יאסעז ע  דער וײ <*ד איײ ײנ־יאז• ד
^ זיד האס אי־גאניזיר־קארפ־ץ איצטיג־לי  א
 אגגענוםעז גלײד חאט פיימע די געהײבעז.

אפגע־ האס און טעראר־סיטלען פארש״־דענע

 דער פון םרייד־ױניאניםטען אקטױוע 6 זאגט
 אנקלאגע אן געמאכם האם ײניאן די ארבעט.

 לײבאר נעשאנעל צום פירמע דער געגען
באארד. רעליישאנס

 םאריגען איז ביאליס װייס־םרעזידענם
 פון אײנער אלס געװארען באשטימם חודש

 עקזעקוםױוע דער אין מגטגלידער פינף די
 צענםראלע ל. אװ פ. א. שיקאגער דער םון

קערפערשאםט.
 אר־ דעם פארענדיגט האם 212 לאקאל

 בעלט־ שיקאגער דער אין גאניזיר־דרײװ
 אונםערגעשרי־ זײנען עס װען איגדוטםריע

 חודש. פאריגען אגרימענטס, געווארען בעז
 מיט און קאמפאני׳ בעלט .גרעף דער מיט
 ארום קאמפאני״. בעלם ,.אריענםע־ דער
 עלף געװארען ארגאניזירט זײנען ארום און

 אר־ 170 באשעסםיגען װאס שעפער. בעלם
 די פאר געװאונען האט יוניאן די בעםער.

 אלגעמײנע אן ארבעםער נײ־ארגאניזירםע
 א װאך, א דאראר צוױי םון העכערונג לוין

 זעקס ארבצםם־שעה׳ען. די אין רצדיקציע
 צװײ ביז אײן פון יום־טובים. באצאלטע

 װעל־ אויך און װאקאציעס באצאלטע װאכצז
פציר־בצגצפיטס.

* • •

 --rp א נאך איז פעברואר םטצן28 דעם
 פדי־ד־ הײמאן גצשטארבצז קראנקהײט צעד
 ייא־ אפערײטארס פונם װײם־טשערמאן מאן,
 דעם פון פיאנערען די םון איינער .5 קאל

 איז װעלכער פרידםאן. ה. יוניאן. שיקאגער
 איז יאר, t>o פון עלטער אין גצשםארגצן
 דזשאינט םרן םיטג^יד א גצװצז יארען־לאנג

 איבער לאזט .פארשםארבענער דצד באארד.
קינדער. דרײ און איװא. פרוי• א

r---------------------------------ל
 סאופ דעי איז שטעטעל א

 אנפי־ ששיקאװעי אן געמם
גע־זעץ ױניא;

v ________________________________ t
 '.1באקסי םיז שטאט־פארוואלטונג די

 דרײ אינגאנצען האט ײאס דזשארדזשיא
 דע.י־טראכט ז-ך האט אײנײאוינער, טײזענט

 ניט או־ף ני״טצל א־יגענארטיגען ױ־ער א צו
 ארגאניױרעז ',זא־ יװיאן די אז דערלאזען. צו
 די שםעטע־־י. ױיער אין שאפ ק־ײדער א

 א אנגענוכיען נצמיצד האבעז שטאט־טאטעט
 ױניאן־ארגאנײזער א װעלכען לײט געזעץ

 דער־ ספצציצי־יצ א ארײסנעמען דארפען װעט
 דאדפען ױעט ע־ װע־כער פאר לײבצגיש
יאר. א דאלאר טויזענט צװײ באצאלען

 זאגט געזעץ טשיקאװער דאזינער דער
ױערבירען װיי אײנער אײב )1 :בפיריש

 פאי־ ײאט ארגאגיזאצ־ע אן פון מיטגלידער
 דאזי־ דער דארף אפצאי־, מיטגלידם א 'אנג
 נאך ערשט צים װענדען ײד פערזאן גער

 סיטי־קאונ־ און מעיאר צים דערלויבעניש א
 װענדונג אזא באטראכטען בײם )2 :םיל

 די אונטערזוכצן שטאט־טאטעס די דארפען
 װאס און ארגאניזאציע דער פץ אויפגאבען

 װאױל- אײפן האבען װעט זי װירקינג א פאר
 אפייי־ דער אייב )3 ;שטאט דער פון ױין

 כא• דעי פין אגגעשטעלטער אן איי קאגט
 כאצא ער דאייף איגאניזאציע טרצפענדער

 ױערבירען צו דצרלויבצניש י־עי פאי י'ען
 יאד א יאלאי טייזענם ציײי מיםגלידער

— מ־טגליד ײערבירטען יעדעו פאר א־ו

גערעכטיגסײם •הן——-----------
 זײן עובר דאס )4 דאלאר; הונדערט פינף
 געזעץ דעם־א םון פארשריפטען די אויף

 פאר־ קרימינצלצן א פאר באמראכם ווערם
ברצכצז•

 האט באקסלי אין שטאט־פארװאלטונג די
 משוגעת שםיק דעם אט צו דערםראכם זיך

 באװי־ זיך דיאט שטעטעל אינם װי נאכדעם
 דער פון ארגאגײזערין אן שטאוב. ראוז זען

 כאשטאגען איז װעלכע אינטערנצשאנעל,
 ארבעםער די אײפצוקלערען דעכם איר אויף
 פאר־ קצנען ײי אז שאפ. ארטיגען אן אין

 םיט־ װערצן דייד יא^יצ זײצר בצסציצן
 איז ארגאנײזערין די ױניאן. דער אין גלידער

 גצ־ גצווען איז און געװארען ארעסםירט
 דרײ םון שטראף א באצאלען צו צװאונגען
 אין םצג io זיצען אדעד דא־־אר הוגדערט

תפיסה.
 איז שטאוב ראוז אז זיך. פארשםײט עם

 האט זי ארבעט. איר פץ אפגעטראטען ניט
 שםאס־ נײעם אויפן געװען עובר ארום אזיי

 ווע־ אויפגענומען ײצט צנין דער אץ געזעץ
 שטאט־טאטעס די אבער געריכט. אינם רען
 טעכגישע פארשי^צנע באנוצען באקסלי אין

 גע־ א צו דערלאזעז צו ניט אויף דריידלעך
געדיכט. אינם פארהער העריגען

• • •
 אין שטעטעל, סאוטערן אגדערען אן אין

 װידזשילאנטצך א האט אלאבאמא. הצילװיל׳
 םון ארויםגצטריבען .בירגצר״ 30 פון גרופע
 אינםער־ דער פיז ארגאנייזערם דרײ שטאט

 צו םארנומצן זיך ־אבען װעלכע נצשאנעל.
 *װינ־ דצר פון ארבצטער די ארגאניזירען

 גרו־ די קאמפאני״. מאנופעקטשורינג סטאן
 ארויםבאגלײם האבעז בירגער ״פײנע״ פע
 אויטא־ אין שטצםעל פונם ארגאױיזער די

 ״שםאר־ מיט זײ סםראשענדיג ראבילען■
 צוריק־ װעלען זײ אױב ראסנאכיען קצרע״
קירצן•

 ^־בעטס־װאך שעה׳איגע 35
 ספארטװעיר־ פאר אײנגעפירט
פראנציסלןא שאן אץ א־נעטע־
 פראנ־ סאן א־ן ארנעטעי' ססארטװצי־ר

 אנגעהויבען חודש פאריגעז האכעז צ־טקא
 הענרי באריכטעט װאך׳ א שעח 35 ארבעטען
 דזשאינט איטיגצן פינם כ־ענעדזשער זאכארין.
 מיט־ ארבעטער. הונדערט אכט די באארד.
 לעצטע די זייגען •im יאטא"' פװ גלידצר

 פראנ־ סאן איז ק״ײדער־ארבעטעי' גרופע
 א גצארבעט איצס ביז האבעז װאס צ-סקא.

ארבצטס־װאך. י־עגגערע
 ספארט־ דער אין -ואבעז־ארבעטער די
 לוין א קריגען ײעלען אינדיסטריצ ױע״ר

 קאמפענםירען צו פראצענט b ןיפ העכער־נג
 ארבעטס־צײט• פאי־י־־ירענער דער פאר זײ
 אלגצמײנע די ?ריגען שטיק־ארבעטער די

 געװאו־ האט ױניאן די װאס הצכעדינג. לײן
 געװארען באנייט איז עס װען 5̂1 3 אין נעז

אגרירענט. האלצ־טײוצר דער

jN i או ־ ,, C ( רו,
 *גצרעכטיג־ אינזער דורך ריר ערלײבט

 ארבצטער די צו דאנק א אויםצודריקען קײט״
 אין ק־יאוק־שאפ דאימעל״ ״דזשארדזש סװ

 פאד גלאסניאז• אי*ד שאפ־טידעינ־אן. צים
שאפ. פוז ביײ־ער קראנקען א פאר ר-־־לף לי־—ז

 לע־ .9 לאקאל פין מעמבער קעש. מעקם
.4555 נימער ז־זשעױ

מא־ א אריבער שוין איז ס
 אונזער זײט צײט, נאט

דרעס־ די סיט סכסוך
אויס־ איז בתים בעלי
 אץ געװארען כעןי1געגי
אינטערגעשרי־ איז <ס

 נײער א געװארען בען
 העכער שוין צײט. יאר 3 פאר קאנםראקט

 באנײט אינדוסטריע דרעם די אז יאי־, 20
 און א־פן פרידלעכען א אויף אפמאכען אירע
 טרייד. אין בית שלום דעם אנצוהאלםען זוכט
 א געװען דאס איז צײטען בעסטע די אין

 דאס הלכה. אומדאנקבארע אן און שװערע
 אונערםרעגלעך. פשוט געװען עס איז מאל

 די קאנפערענצען: אויםגעצויגענע זעלבע די
 יוגיאן די אז טענות, מעלאנכאלישע זעלבע

 ארבעטער די פאר מער װאס קריגען צו זוכט
 לאגע דער װעגען באזארגט גארניט איז און
 אויםגעדראשענע רייד, פיסםע םרייד. אין

םענות.
קאנפערעג־ אונזערע זיך האבען פארמעל

 דעם אנגעפאנגען בתים בעלי די מיט צען
 קארגע פון פארלויף אין דעצעמבער. טצן14*

 שיצלר א אן אנגעגאנגען זײנען מאגאטען 3
 רעזולםאטען. שום אן אבער קאנפערענצצן,

 זײגען מיר אז װײט, אזוי געגאנגען איז עס
 נויטיגע איע מאכען צו געצוואונגען געװען

 םטרייק. גענעראיי א פאר פארבארײטונגען
 צו־ מאנופעקטשורערס די האבען דאן ערשם

 דריטען א פון פארמיטלונג דער צו־ געשטימט
 אױסגעגליכען ענדלעך איז זאך די אץ צד

געװאיען•
 פארהאנ־ אונזערע פון אײסגאנג דער איז
 גינסטיגערי א בתים בעלי די מיט דאנגעז

 היציג דרעסמאכער די האבען םראגע די
 אײן פארזאמלונגען. צװײ בײ דיסקוטירט

 שאפ־טשער־ די פ־ן געװעז איז פארזאמלונג
 דעם פין גערופען שאפ־קאמיטע־. און לײט

 בא־ פאלגלעד איז און באארד, דזשאינט
 לאקאלצן 4 אלע פון מיטגלידער פון שםאנען
 קערפערשאפט. די צ־נויף שטעלען װעלכצ

 פארגעקומען איז םארזאםלעג צװייטע א און
 איז װעלכע מעו־ץ■ טעז 15 דעם דינסמאג.
 איז אץ ,22 ‘אקאי1י פון געװארען גערופען

 דעם פון מיטגלידער באיז פון באשםאנען
 עילם דער האט מיטינג דעם אט בײ לאקאל.

 באריכם א אױסגעהער• געלאסען און רואיג
 זימערמאן. סאשא לאקאל־מענעדזשער, פון
 גע־ שטארק לײדער. האט. רואיגכײט די אט

 נײער דער צ־זאמענקום. ערשםען בײם פעלם
 בײ־ פץ געײארען גום״געהײסעז איז אפמאך

פארזאמלונגען. דע
22 לאלאל פץ סאיזאמלונג די

 ווײםען זימערגיאנ׳עז, קענען וועלכע די
 ערנםםקיים און אויפריכםיגקײט זײן װעגען

 ארבעט. זיץ צו זיד באציט ער וועלכע מיט
 אינ־ העכסם אלעמאל זיינען באריכטען זיינע

 פונקט. צים ראיצליאיז זאכלעך. םערעםאנם,
מיםגלידער די צו קומען צו טבע א האם ער

 אומאנ־ װי אפגעזען פראבלעמען, אלע מים
 מים־ גרויסע די זיין. נים זאלען זײ גענעם

 אפ עס שעצען 22 לאקאל פון גלידערשאפט
 פארזאמלונג די איז מאל דאס געהעריג. װי

 אץ באזוכט, ג־ט אויסערגעװײנלעך געייען
 די אז צוגעבען, ציפרידענהײט מיט װיל איך

 געװען איז מיטגלידער די פון פארהאלטונג
 צײט׳ שטוניצ א ־עכער פאר אײסגעצײכענט.

 אגגעהאל־ האט באריכט זימערמאנ׳ס װאס
 ניט עולם גרויסען פלן קײנעי־ זיך האט טען,

 געקענט ממש האט מען ארט. פלן גערירם
 מים האבען אלע אטעמען. מענשען די הערען

 אליפמערק־ גרעסטער דער מיט אלן שפאנלנג
 באריכט־אפגע־ דעם אליםגעריערט זאמקײט

בער•
 באריכם נאכן איז איז, שטײגער דער לוי

 אלע מיינלנגען. פלן אליסטויש אן פארגעקלמעז
 האבען צוױי, פלז אליכגאם דעם מיט רעדנער.
 אלם אפמאך נײעם דעם באגריםט ולאי־עם

 האבען פירערשאפט די ולאס בעסטען, דעם
 איצטיגצ די אלנטער אויסקעמפען, געקענם

 די װי גלם אזוי זימערמאן, אלמשטענדען.
 באטיײ זיך האבען ילעייכע רעדנער, אנדערע

 אנגעװי־ האבעז דיסקוםיע. דער אין ^גט
 לױן א קריגען געקענט מיר װאלמען אז זען.

 אבער ;געװען גלט אילדאי װאלט העכערלגג.
 עט־ פלן העכערלנג א דאך איז אלעמען גאך

 די װי לױכטיג אזוי ניט פי־אצצנם לצכע
 אליסגעבעסערםע די מיט אז פארזיכערונג,

 זא־ אגרימענט, נייעם דעם אין ללי פינקסען,
 דעם לעבען אין דירכפירען קענען מיר לען

 ממשלת׳- די לועלכעז אן אגרימענט, פלן טײל
 די אפהענגיג. זײנען ברײט־פראגען דיגע

 פארשטאנען גלט דאס האט מערהײט גרײסע
 זי־ אליף אפגערלפען ולארעם זיך האט אלן

 דער אײף שטײן צ' א־יפריף רערמאג׳ס
 פון פ־נקטען אלע אפהיטען געטריי אלן ולאך

בתים. בעלי די מיט אפמאך
 אפא־ דער פון רעדנער צלוײ די א־יף

 צער. גרליסער א געלוען נעבעך איז זיציע
 אײנ־ פון שפלר יעדען פאדללירען האבען זײ
 הא־ זיי געהאט. 1אמאי האבען זײ ולאס לס1פי

 לאפיטאל פאי־ייטישען מאכעז צל געזלכט בעז
 עס לאגע. אלמגינסטיגער אלגעמיין דער פלן

 דעמאגא־ זײערע ניט אבער שלין העלפט
 זיי. אליף רחמנלת א רײד. גישע

 פדן סיםטעם נייעם א אײן פירם יעיאן
צאלרנגען דײם םארשדײבען

 טען28 דעם ניאנטאג, פון אנהליבענדיג
 דרעס באזלנדערע די אין איז .1955 מערץ.

 און אפיסעס דיסטריקם באארד דזשאינט
 גע־ אײנגעפירט 89 איז 22 לאקאלען די אין

 פון סיםטעם נלעכאניזירטעד נייער א לוארען
 צאללנגען. דײם כיאנאםלעכע די פארשרײבען

 זייערע אליף מאכען מיטגלידער די ולאס
 װע־ 60 איז 10 לאקאלעז די ילניאן־ביכלעד.

 עטװאם סיסםעם נייע די אײנפירען לעז
שפעטער.

םיםםעם נייעם דעם פון אלנטערשייד דער

25 זײט <ן

 וואם דעם׳ אין באשםײם אלטען דעם מיט
ס. די אנשטאט  האבען עס װעלכע סטעמ̂ז

 געקומען איז ױניאן אונזער זײט עקזיםםירט
 א אײנגעפירט איצם װערט לעבען, צלם

 א אױף פארצייכענען דלרך סיהטעם, נײער
 די װאם צאלונגען פאישײדעגע די גזאשין

 װי סמך זעלבען אליפן מאכען מיטגלידער
 איר בעת סיױױגגס־בענק. די i טוען דאס

דעפאזים. א מאכם
 דעם פארשרייבען אנשטאט איעפאך. גאנץ

 אויספילען בלד׳ א אין נאמען מיטגלידער׳ס
 איצם װערט םטעמפס׳ קלעפען און רעסיט א

 ארײנגעאיגם ױניאז־קארד מיטגליד׳ם דעם
 װערם אפעראציע איץ מים און מאשין א אין
 דערהאלטע־ די פארצייכענט, איינצאלונג די
 גלייכצייםיג און רעדזשיםטרירם, סלמע נע

 פערמאנענט טראנזאקציע גאנצע די װערט
רעקארד• מיטגליד׳ם אויפן פאי־שריבען
 קלענער סך א זיינען ללעלכע ילניאנם

 שוין האבען יוניאן, אונזער פון אינגער און
 מא־ נייע, כד א געמאכם יארען פילע זײט

 גע־ עס האט אלנז בײ איינפירוגגען דערנע
 רע־ מים פירונג די לענגער. םך א דליערט

 געװא־ איז םטעמפס קלעפען מים אלן סיטס
 ייאקאלען. אלנזערע אין םראדיציע א רען

 מא־ צו באשלאסען מיר האבען אבער איצט
 איז. סיסטעם נייער דער ענדערלנג. די כען

 װאס — און פינקטלעך מער צװײפעל, אז
 דורך עקאנאמיש, מער — װיכטיגעי איז

 אפע־ אלע קאמבינירט װערען עס װאם דעם
 דער וועט צװײטענם, אינאײנעם. ראציעם

 פללשטענ־ א האבעז צייט יעדער צל אפים
 מיט־ יעדעז פון רעקארד אפ־טל־דעים דיגען
גליד.

 צאלען פץ סיסטעם דעפ אי׳ן ענדערונג
כענעסיט ?ראנקען

 דער ולעלכען אפמאך- נייעם דעם לליט
 יו־ דרעסמאכער דער פון באארד דזשאינט

 בעלי די מיט געשלאםעז לעצטענס האט ניאז
 די װעט אינדיםטריע, דרעם דער פיז בתים

 וועלכען בענעפיט, (קראנדען) דיסאביליםי
ט האט יוניאן די  איבער־ איצט׳ ביז געצא̂י

 אין בתים. בעלי די פלן װערען גענלםען
 איצם, ביז ללאם אנשטאט װערטער. אנדערע

 האם געלוארען, לראנק איז מיטגיייד א לוען
 איז דאקטאר־םערטיפיקאט דעם געשיקט עי

 אנהויבענדיג ער, װעט ילניאן, דער פלן אפיס
 צושטע־ עם מוזען ,1955 מאי, ערשטען פיז
 װעם לעצםער דער הבית. בעל זייז צי לען
 אינשלרענם* זיין צו איבערשיהעז דאן עס

 װעט מיטגליד דער װעלכער ד־ירך לאמפאגי,
טשעק. זײן באללמען

 מערםטע די אין אז האפען, זיד װילט דס
 נארמאלען א אליף צלגייז עם ולעם פאלען

 דרעס־ די שײעריגלײטען. שום קיינע אז אלפז
 גרויס, הרע עיז אז אבער איז אינדוסטריע

 פירמעם, באזינדערע הונדדי־ט 25 אלמגעפער
 םרײנםלעד צו זײנעז אלע נים וועלכע :פון

צו איז מלאכור^ בעל זייערע צו געשםיםט



---------------------------> 26 דיט
 דער־ שװעריגקײםען. ביסצל א דצרװארםעז

u צו p וועלכע םירפזנט צאל א דא זיינעז 
 »פס. גי געשעפם פון *רױם און ארייז גייעז

 ראםזאם איז אוששםעגדען אזעלכע אונםער
 האלמען זיך בײ זאל ארבעםער יעדער אז

 םאר פירםעם די פון רעקארד א פארצײכעגם
 וועכענט־ זײנע פון איז ארבצם׳ ער ודעלכע

 וױיל גויםיג. איז ל־אם פארדיגסםצז. לצכ<
 ארבצםער דער קריגט שםאט־גזיזעץ לויםן

 דורכ־ זײנע פון פראצענם 50 אײסגעצאלם
 פאר פארז־ינםםען דדעכזינםלעכע שניםלעכצ

 קראנק איז ער איידער וואכען 8 לעצםע די
 דאלאר 33 פת מאקסיםום א פים געררארזיז׳

וועכענםלעך. דאלאר io פיז פינימום א און
װעל־ שםאם־געזעץ. באטרעפענדער דער

 .דיסאביליטי דער אלס באוואוםס איז כער
 דורך פארײאלםעם װערם און לא״ בעגעפיט

 קאםםענםײשאך װארקמעג׳ס .םםןייט דעם
 םון אונםערשײד קײז גים םאכט באארדי׳.

 עס האבזמ םיר װי פאכען באזדנדערע די
 פינ־ אץ פרעטערם איצם. ביז פראקםיצירם

 רעיטס. זעלבע די געצאלם װערען קערס
 וואך א דאלאר 26 איז םאקפימום אוגזןיר

 פינ* פאר דאלאר 18 את פרעםערם פאר
 םיר םחםת גצווארעו געםאז איז דאס קערס.
 בענע* אנדערע פים פארבונחמ עס האבעז
 אױגען באהאנדלעג. פעז־יצינישע וױ פיםעד

 םאר װ. אז. א. גלעזער. און אונםערזיסנג
 קרע־ געװיםןין א באקומעז האבצו םיר וואס
 אפגעשאפט. דאס ווערם פאי אנפאנגם דים.

 קריגען מיםגליד יעדער װעם דעם אנשםאס
 אדער זיינע לוים בענעפים דעם אײסגזיצאלם

 דער םים פארדינסםען. ד־רכשניםלצכע אירע
וואך. א דאלאר 33 פון םוםע פאקסיםום

 איז ױניאן אונזער פון פיו־צדשאפם די
 געװיםע אויסארכעםען מיםז םארנומען איצט

 די געבען צו באצװעקען װעלכע פייענער
 פארזיכערונג׳ מעדיצינישע םולע מיםגלידער

 באהאנד־ האספיםאליזאציע ארײנרעכענענדינ
 אנגענומע־ דעם לויט װארשיינלעך — לוגג
 צוגאב א אלס — פלאן״ קדאס ״בלי נעם

 מיר ודעלכע בענעפיםעז אגדערע אלע די צ*
 אונזער איז עס איצט• ביז שײז פארמאגען
 װי נאכדעם אז דערװארטונג, אץ האפענונג

 װערען אנאנםירם װעם פלאן נײעו־ אינזער
 פולשםענ־ זייז פיטגלידער אונזערע ײצלעז

 מעדיציני־ אנבאלאנגט װאס באזארגט דיג
 כי־ אױ האםפיםאליזאציע באהאנדלונג. שער

 קומענ^ דעם — דעם ײצגצז מער רירגיע.
ראנאט. דיגען

j ^ i i פאר גומנעדײשען גיםגלידער 
1954 אץ רעמײערסענמ

 ארויפגעשטעלט זײנען חידש פאריג־לן טיף
 ליסםע. רעטייערמענט דער א'יף געװארען

 נעפען 418 גאך ישיאן■ דרעספאכ־לר דער פץ
 פריער נאד דינען װעלכ־ל מיטגליד־לר. פין

 פענסיע־ דער םון געױארען גיסגעהײסען
 רע־ זײער אפגעלײגט האבען און קאמים־ל

 הײ־ אפריל. ערשםען ד־לם טיז םיײלרםענם
 םיטגלידער, 70 אנדער־ל מים ציזאפען יאר.

 אינדוסטרי־ל דער פון ציריק זיך ציעז ־ױללכ־ל
 באטרעפס •551̂ אקטאב־לר עי־שטעו דעם

 יאר ^אין מיטג־ייד-ל'־. ר־לטייערטצ צאיי די
i*» * i . י11 פיט טי־יענט.

 אנגער-לרײלייט ד־לי־ *יײט אײנגעסײלט
פענסייןנער־לו■ 61 ױינען: אלאלילז1’ צי

 םון ־זײדלן in. 674 ייאקאל פ־ז מיםגלידער
343 .60 י'אקאל פ*ן ױינען 1ל5 גנ■ לאקאל

 אוי- פון זיינ־לן 78 און ■89 לאקאל םון זיינען
.1311 — איז םך־הכל דער יארק. נױ סער

^ איז דאס י ציפער. איםפאזאנסער אן ז
 מים־ צאל די דעם צו צי רעכענען מיר װען

 פריער־ די אין האבצז מיל װעלכע גלידער.
 צו־ םיר האבען רעטייערט. יאר 5 דיגע

 כמעם איז דאס פ־לנסיאנערען. 5.344 זאםען
מיט־ גאנצע די װי אזויפיל מאל צוױי

 ױגיאן דרעסםאכער דער פון ג^ידערשאפם
 ערב באטראפען האט װאס יארק נױ פין

.1933 יאר אין םםרייק׳ גענעראל אונזער
 אלע פון צלםער דורכשניסלעכעד דער

 'איז הײנם־צײםאג, םיםגלידער, רצםי^רםע
 לעצם־ל די לוים װי אזוי און יאר. 70.1

 אין מ־לנש־לז ק-לנען ציפערען. טםאטיםםישע
 — דורכשניט אין — יאר 70 פח עלםער
 אװדאי נאך מיר װעלען יאר. 10 נאך לעבעז
 פאר צײטען בעסערע דערלעבעז און לעבען

 די און ר־לםײערט־ל די — דרעסםאכער די
צוקונפט. דער אין דעטייערען וועלעז וועלכזי

 פיז־ דילש די אץ אזיסכעפערדנג
מיםגלידער אדםע

 קײן קײנ־לם פאר איז ־לט אז גלױב. איד
 האב־לן ײניאנס אונזערע זינם אז גים, סוד

 ב־ל־ פון סיסטעם פארצוױיגםע א איינגעפירט
 זײנען בענעפיטעז די אט און געפיםען.
 אויך איז סטאביליזירם. פער סך א געווארען

 בא־ מער א געװארען םיםגלידערשאפם די
 ױניאן, דרילםמאכ-לר דער אין שטענדיגע.

 צײטען ערגםטע די אין אפילו האם װעלכע
 אײנ־ די און אםען טירען אירע געהאלםעז

 דײס־צא־ פאנאםלעכיל די און םריםם־געלם
 ד-לט ביז קלײן פארביייבעז זײנילן לונגעז

 אבע־ נארפא--לר ד־לי םלעגט םא<• היזןױגצן
»ז ^ א  באטרעפען :ױטגלידילרשאםט ד־לר ר
םמנ  ?"נמאיי איז דאס יאר. א פראצענט ארו

 אינזער אבער זאך. געזינטע קײן געװען ױם
 הױך־ א ג־לוױלן ‘א״י־למאי איז אינדוסטריע

 מיטנלי־ די איז פא״גל־לך אץ סעזאגעלע.
באשמענדיגע. קײן געוױלן ניט דערשאפט

 אי־ץ דאס זיך האם צוריק יאר ש מיט
 צא־ אנגעפאנגען האב־לן פיר זײט :געביט־לן

 יע־ אן האלט בענעפיםען. פארשײדענ־ל ל־̂ל
 יללטערען פונם ספעציעל און מיטליד. ד־לר
 רילגעיי- צאלט און ביכעל ײניאן זײן דור.

 ער ניז בײםראג װעכענטלעכען דעם מעסיג
 אפת ד־לם רעטייערען. צו גרײט איז זי אדער

 װארום אורזאך קײן ניטא איז זאגענדיג,
 באזארגט ייניאן די זיץ. אנד־לרש זאל דאס

 םץ צײט אין מיםגליד דעם צײטען הײנםיג־ל
 קראנקעז־ב־לנ־ל־ הילף׳ מעדיציניש־ל מיט נײט
 װא־ גלעזער• אױגען האטפיםאליזאציע׳ פיט.

 לילבענט־ אייך אין רעטײערםענט קאציע
פאײזיכערינג.

 גיט אבער איז ארגאניזאצײל ארכ־לט־לר אן
 איינ' הײפט דער האמפאני. אינשיר־לנס קײן

 פארםליכטעט ױניאז די װעלכען פין קונםט
 קימם בענעפיטיען׳ אלע די צאלען צי זיד

 בתים׳ ב'ללי די פין ביישםײערונגען די דורך
 ריט־ די פץ פארדינסםילז די אויף באזירט
 ניט■ ארב־לט מיטגליד ד־לר אויב גליד־לר.

 פאלגל־לד אץ ארײן נים געלט קײן קומט
 זאג־לן דיר צאלען. צו אים ײאס פ*ן גיטא איז

 לעצטצ יי איז װאס יצם אגטקצגצז דאס
 אנגעזא־ איני ״כ ייד האבען יאר צט^לכע

 מיט־ נים־אדבעטעגדע אזעלכצ צאל א רצלט
.6ס.0ס -לרך אן באטיעפט יױללכצ גלידעי־•

װ־ללכצ אזעלכצ דא זײנען די צװישען

גערעכטעקײמ <[------------------
 קראנקהײםען. כראגישע מחמת ניט ארבעם־לן

 מענ־ צאל היבש־ל א אױך און אינװאלידען
 ױניאך ארויסגענומען האבצן װעלכע שען

 מיט זיך באנוצ־לן צו צװעק פיטן ביכלעד
 בענצפים־סיס־ פארצוױיגט־לר יוגיאנס דלר

 צר פרײוילעגיע די ארײנרעכצנדיג םעפ.
 רעדוציר־ אויף ױניטי־הײז אינזער באזוכצן

 צאל ד-יבשע א !־,א:■• דא זײנען עם רײםס. טצ
 םיפען א דערגרײכם שוין האב־לן װעלכצ
 בארעכטיגט ניט גאך זײנ־לן זײ אבילר צלטער

 מים־ נײע ױינען זײ וױיל רצםייערמצנט, צום
 געט־ א געארבעט ניט האבצן און גלידער
 דאט אט אינדוםםריע. דצי אין ציים גצנדע
 אר־ ד־לר פאר פראבייעם שוױלריל א שאפם

 אזעלכצ צי בעגצפיטצז צאלצז גאניזאצײל.
 ניט האט אוים יאר און אײן יאר מיטגליד־לר

 שװילרע צו א טאקע איז עס אץ זין. ק"ן
 װעלפעיר און ״־*ללטה די דערום האט לאסט.

 אנג־ל־ אינםערנצשאנצל דער פין קאמיםצ״
 ביז גילטיג איז װעלכער באשלוט- א טימען
 װעט װאס קאנװענשאן. קופענז־יגעי־ ד־לר

 װארשײנלעך װעט און פראגע די אויפנעמ-לן
קאנסטיטיציע. די אםענדירען

ױ־ קראגקצ װעלען באשלום דעם לויט
 אויפגצגצ־ האבען װצלכע נויםגלידער. :יאן
 בארצכ־ זײן םרייד. אין ארבילם זײער בצן

 ד־לר פץ בצנעפיםצן פאלגצגדצ צו םיגט
:ײגיאן
 פארבונדען ײינען יױללכע ארב־לטער■ )1
 אץ יאר, 5 װי וױינדגער ניט יוגיאן דער מיט
 אנהאל־ מצגען װעלעז יאי■ 20 פון מער ניט
 צייט. יאר י נאד ריטגלידערשאפט זײ־לר טען
 באלצכ־ זײן ױי זאלען יאר ערשםען דצם

 אויסנאם דער מיט בצנעפיטען. אי־צ צ־ טיגם
 1לאקאי דער אויב יואקאציע־בענעפים. פװ
 זאלצן יאר צװײטען יצם נװזג. אזוי זיך איז
 אויס־ דער מיט בעגעפיםס אלע באקיניען זײ

 זיך מוז־לו אין װאקאציע־בצנעפיט פון נאם
 ־לנדע בײ מיטגליד־לרשאפט פון צוריקציעז

 קדיגען יאר טען3 ד־לם יאר. טען2 פון
 מ־לדי• בלױז ריטגלידער געװעזענצ אזעלכצ
 ט־לז4 דצם אנפאנגס באהאנדלוגג. ציגישצ

בארעכטיגט: מער גארניט צו ױי זײנען יאר
 ד-לר צו באלאנגען ײצלכע ארבצטער׳ נ,ו
 בארצכ־ זײן זאלען ד־לר. און יאר 20 ױניאן
 בצנע־ אלע צו יאר ערשטען דילם — טיגס

 װאקאציע־ פװ אויכנאם ד־לר סיט פיטען׳
 אזוי זיך איז לאקאל ד־לר אויב בצנצפיס■

 יא• זײן זײ זאל־לן — יאר ס״לן2 דצם :ניהג
 אײס־ ד־לר מיט בצנעפיט־לן אייע צו רצכטיגס

 טצן3 יצם — װאקאציע־בענצפיט םון נאם
 :א• זײ זאל-לן דעם נאך יאר־לן אלע און יאר

 אייך און באהאנדלינג מעדיצינישע קימצן
בצנעפיט. לצבענס־םארזיכערונג

 ד־לם קראפט א'ן אריץ איז באשליס ד־לר
 ד־לריבער וײלרט עט .1955 יאניאר. ־לרשטען

 האט באשלוס דער אז פארשטאנ־לן, קלאר
 װעלכצ דערי1מיטגי ריט טאן צו ניט גאל

 א צוליב טרײד די־צס פון ארוים פאל־לן
 באציט באשלוס דער סיבות. אנד־לרע רײצ
וױללכע מיטגלידער. אזעלכצ צ' זיד

 ניט ני־לר קענען און .דיסעכעלד״• זײנ־לן
 ױניאך די וױלרילן א־פן אזא אויף ארבצט־לן.

״ ד-לר צו ג־לזזערעו ײעלכע וױלט־לי־אנען■  י
 ריט פארזיכעיט — רער איז יאר ״י ניאן

 אנ־ ײ עבען.‘־ ױי זלן 1כ־ בצנעפיטם זייערע
 פון יאר ט־לן2 פין סיף צים זיך• צױיזען ד־לר-ל
 ציריקציצן קראנקהײט, סערמאנענטע זײצי

פיטגל'דערשאסט. פין

27 זײט <{ I■׳■‘1955•י!»אפו

̂וקמאכער דער פדן הדער בײם ױניאן קל
ספרינג־סצ• הײנטיגער לר

 כמצם שוין איז װאס זאן׳
 דאס וױלן פארענדיגט װי

 ניט איז געשריב־לן, װערם
 מען װי גום אזײ ג־לװ־לן

 דצר בײ דערװארם. האם
 קלאוקס ליץ בעםערעד

 פירמעס מאנכצ און ארבעם גצנוג געוועז איז
 ביזנעס זייערע פארבעסערט אפילו האבעז

 צוממיים־ יאר. פאריגען מיםן פארגלײך אין
ט מען האט םען  ארבעט אין דוחק ד־לם ג־לם̂י
 אלגצמײן אין אבילר ליין. ביליגצרצ דער אין

 געװ־לן ניט סילזאן לצצט־לר דער איז געגימען
מייאכית. בעל אדגזער-ל פאר ברכ־ מזי קײן

 שטיקעלע א האבען אפישי־ קענ־לן מיר
 י־אנד. גאנצצן איב-לרן װאס דעם איז םרייםט

 בײ ייאגצ די איז יידער־מארקעםס.1?־ אלע אין
 באריכט־לן םויגעלדיג. זײ־לר ניט קלאוקם

 הא־ באארד רעקאװזןי־י דצם פון מיטינג בײם
 קלאוקס פון פראדוקציצ די אז געװיזען, בען
 האב איך געפאלען. אומעמום איז סוםס און

 קלאיקם בײ לאגע אומ־ױנסםיגע די אז מורא,
 באריכםען. די אין אפשפיגלען אויך זיך וועם
 אינ־ אונזער פון וױים־פרעזידענטען די װאם

 מיםינג בײם אפגעבען װעלען םערנעשאנעל
 װא־ אין באארד גענעראל*עקזעקוםיװ פונם

̂ויז. באשטעטיגט דאס שיגגטאן.  די װי אז בי
 איבערן עס איז אזוי יארק ניו אין איז לאגע

לאנד. גאנצען
 ־1זעי דער אין אז מערקװירדיג. איז עס
 באפעלקערונג וױיבלעכע די װען צײט ביגער

 נאר־ װאס צא< אין װאקסט אמצריקצ אין
 װאוקם א באדײטען באדארפט עס װאלם מאל
 רלבושים, פרויצז פ־ן קונים צאיי דער פון

 בײ ספעציעל פראד־קציצ■ די אבער פאלט
סוטט. אין קלאוקס

 פארעפענםלצכם זײנצז װאס ציפערען.
 פון רעסוירטש־דעפארטמצנם פונס געווארען

 וױיזען, באארד״ רעקאװערי בימ ענד ״קלאוק
 װײבלצכע די איז 1955 א־ן 1950 צװישען אז

 צלטער־קאטעגאר־ אלצ אין באפעלקערונג
 גע־ אלט, יאר 65 איבער ביז 5 פון יצס,

 קנאפע צו ביז מייייאן 76 קגאפע פױ װאקםען
 7 ארום פ־ן ציאװאיקס א — מיליאן 83

 איז דערבײ יאר. פינף בי״יז אין — מיליאן
 די אז געװארען. אויסגערעכענם םטאטיםטיש

 פרא־ 35 א'בער — פרויען צאיי גרעסטע
 צװישען קאטעגאריע דער אין איז — צענט

 אינטערע־ אן איז צס אלט• יאר 44 אץ 22
 װאקסט עס בעת װאס דערשיינונג סאנטע

 פרויען־ פון קונים פאטענציעלע צאל די
 און פראדיקציע די גראד פאייט קלײדער

 באקליידונג־ סארטעז אלע פץ פארקויף דער
̂ע אין ארםיקלען  אינ־ דער פון טרײדס אי
דוםטריע.

 אנ־ פלאץ דצם־א אויף שוין האב איך
 װאם פאקטארען פארשיידענע אויף געוױזען

 פון לאגע דער אויף װירקט זײ פון יעדעד
 םאק־ די אט פון אײנצ אינדוססריצ• אינזער
 פאר ם׳קומם װאס ענדערונג די איז, םאיצז

 דצר פץ קלײדונג־געוואוינהײםען די אין
 באנוצט װעלכע באפעלקערונג. װײבלעכער

 לײכטע אויך אין ספארט־ק־יײדער מער
 אבער ״קעזשועלם״. רופען סײ־ װאס רלבושים

פאקטאר. אײגציגער דער גיט איז דאס

rB נאגלער, איזידאר
באארד דזשאינם קלאוק מעגעדזשער גענעךאל

 צו־ דעם פון םיבה װיכטיגע זײער א
 אין ליגט אינדוםטריע אונזעד אין שםאנד

 לא* עקאגאטישער שלצכטער אלגעמיינער דער
 ‘צקאנא די און צײטדגגען די לאנד. אין גע

 אייזענהאוער־ דער פון עקםפערטען מישע
 דעם מאכען צו ;יך באמיען אדמיניטטראציע

 ‘פרא א ניט שיר האבען מיר אז אײנדריק.
 לאגצ אמת׳ע די אבער אנ־1' אין ספעריטי

 די איז פאקטיש ראזאווע. אזוי ניט ־וײט איז
 באפעי^קצ־ ברייטער דער פין קײף־קראפם

 גענוג שטארק גיט מדינה אונזער אין ר־גג
 ארעמצ און ארבעטער צאיי גרויסע א אץ

 גצצװאונגען זײגען פרויען מיטעל־קייאס
 זיך קענצז זיי קליידונג. אויף איינצוקארגען

 ארטיקלען די אײנצוקויפען דערלויבען ניט
דארפען• זײ װאס

 איז מעכאניזאציע די האט זײט אײן פ־ן
 אינדוסטריעס מאסען־פראדוקציצ רײ א

 זייערע פון ארבעטער סך א ארריסגעװארפען
 בא־ קײן קריגען ניט קענען װאס דזשאבכ.

 יצר פון און ;ס־ר־ידם אנדציע אין שעפטיגיגג
 צ'־ א יערלעך מיר האבען זײט אנדערע

 ױנגע מיליאן פערטעל דרײ ארום פון װאוקס
 ארבעםם־ דעם אין ארײן קירען װאס רענשען.

 די און באשעפטיגוגג זוכען צ• כדי מארק
 אלע זײ אימשטאנד ניט זײנעז אינדוסטריצס

 אר״ די פארגרעםערט דאס אפסארבירען. צ״
 אן נעמט װעלכע יאנד• אין בעטסלאזיג־ײם

 למשל. װי, אינדוסטריע־צװײגען מאנכע אין
 קאטאסטראפא־ קוילען־אינדיםטריע• דער אין
פארמצז• לע

 צוזאמצז ארבעטסלאזיגקײט ״אקסענדע
 דער בײ ?•יף־קראפם נידעריגע דער מיט

 װיר־ ארבעטער־באפעלקערונג אלגעמײנער
 פא־ דעם ״אײנציען זאל עולם דער אז קען,

 אויף הוצאות. אײנשפארען נעמען אין םיק״
 אײנשפארען. ניט מען קען ש&ײז א־ן רענט

 אױף אײנציקארגצז דעריבער זיך מען באמיט
באקלײד־ארטיקלען. אנדערע און מ^בושים

העכערע אדן שטייער־דעדרקציעס

 קאנגרעס דער און אדמיניםטראציע די
 סך א טאן געקענם װאלםען װאשינגםאן אין

 עקאנאמישע די פארבעסערען צי אױף זאכען
 מיר. זעען דערװײל אבער י״אנד. אין לאגען

 בעסםען צים געטאן. ניט גאר װערט עס אז
 װע־ עס װי אופן דעם פץ זען <ם מען קצן
 פראיעקםצן. װיכםיגע צװײ באהאנדעייט רען

 ארבעטער־ דער פ־ז געשטיצט װערען װאם
 זאל עם אז איז פראיעקם דער — באװעגונג

 מינימום־ פעדעראלע די װערען געהעכערט
 מיט דאלאר אײן אײף סענם 75 פון שיכות

 רעדו־ צו פלענער די און שעה א סצנט 25
 קלייגע מים משפחות פאר שטײערען צירען

הכנםות.
 מינימום־שכירות די אויף העכערוגג א
 םארגרעסערט װאלט שעה א םצנט 50 אייף
 ארבעטער מיליאנצז פץ לוין ארבעטס דעם
געגעבען װאלם דאס װאך. א דאלאר 20 אײף

 פראצעװעז וראס פארדינערס, קלײנע די אט
 צוגאב* א שטינדע, א סענט 75 פאר איצט

 גע־ זיך וואלםצז זיי װעלכער מיט הכנסה
 נוי־ אלע די איעצוקויפען דערלויבען קענט
 קויפען נים קענען זײ וואס אדטיקלען. םיגע
 םפע־ לױנען. מאגערע איצמיגע זײערע מיט

 באפעלקערונג די געהאלפען עם וואלט ציעל
 איז שעה א סענם 75 וואו סאום. דער אין

 מאקםי־ דער געווארען ארבעםער םך א פאר
 מיניםום* די אויף העכערונג א לוין. מום

 פארקלענע* געהאלפען אויך וואלם שכידות
 די םים םאוט דער פון קאנקורענץ די רען

 אנדערע די אין אינדוםטריעס ארגאניזירםע
 אינדוסםריעם אזעלכצ פאיי לאנד. פון טײלען

 באםיים, עס װאלם קליידינג און מעקםםיל װי
 אנ־ וױיניגער געווארען װאלם סאומ די אז

 זוכען וואם טשיזלער־פירמעם, פאר לאקענד
ארבעמס־םארק. ביליגען א און מציאות

א. דער פון דעלעגאציע פאראייניגםע א
 איינשלי־ יוניאנס. סי־אי־א אין ל. אװ פ.

 עם־ מים האם דובינסקי. פרעזידענט סענדיג
 איײ פרעזידענם באזוכמ צודיק וואכען לעכע

 איבערצייגלן געפרואװט איה און זענהאוער
 מיגיםום־ העכערע פון נויטיגקייט דער אין

 און שטאטעז פאראײניגםע די אין שכירות
 אז פארלאנגם׳ האבען זײ פאי־טא־ריקא. אין

 אדמיני־ די או־ז אײזענהאוער פרעזידענט
 גע־ א פאר אײנשטעלען זיך זאלען םטראציע
 מינימום־ די אויף העכערעג ־עריגער
 ערשט דארף פי-איעקם אדא אבער שרירות.

 פון אפאזיציצ פאראייניגטע די דורכברצכען
 רעאקציא* די אדן דעמאקראטען סאוטערן די

קאנגרעם. אין רעפובלילאנער נערע
 שטייערען רעדוצירטע אנבאלאנגט װאס

 רעאק־ די אט האט פארדינערס קליינע פאר
 דורכגעוואר־ סצגאט אין אפאזיציע ציאנצי־צ

 פון דאלאר 20 שניידען צו פלאן דעם פען
 דאם װאס הכנסה־שטייער. יערלעכען דעם

 רע־ אנגענומען. האט רעפרעזענטאנטען־הויז
 געהאל־ װאלטען הכנסה־שטייערען ד־צירטע

 מיל־ פון קויף־קראפט די פארבעםערען פען
 אייננאמען. מאגערע מיט פאמיליעם יאנען

 אויף אפגערופען גוט אויך זיך װאלט דאס
 פון לאגע' עקאנאמישער אלגעמײנער דער

אנד.1י
 קאנ־ דער און אדמיניסטראציע די יא,

 איצ־ די ענדערצז צו טאן סך א קענען ג.ייעס
 בלױז דארף מען בעסערען. צום לאגצ טיגע

 ניט און באלד טאן עס װעם זי אז האפען.
ערגער. װערען װעט לאגע די ביז יוארטען

מירען א״נזערע צר דא;ר, א ױאלונ
 אר־ הײנםיגען מײן פארענדיגען וױל איך
 און באאמםע די צו כח יישר א מיט טיקעל

 שעפער, די אין וואלונטירען אונזערע צו
 איבער געזאמעלט איצט ביז האבען װצלכע
 אינפאנםייל פארן דאלאר טויזעגט צװעלף

 זעלביגע די כמעט איז דאס פאנד. פאראליזים
 דעם געווארען געזאמעלט איז װאם כומע

 איצ־ די אכם אין נעמענדיג יאר. פאריגען
 איז שעפעד. די אין לאגע אומגיגסםיגע םיגצ
 נויםיגען אזא פאר סומע. אזא זאמלען דאס
דערגרײכונג. גרויסע א צװעק׳ װיכםיגצז און

 מיטגלי־ אונזערע יישר־כח הארציגען א
דער.
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ט םרן ענ ד עזי ר פ ־ ם ײ שעהן בעדנארד װ
 פײערלעכען דיער א ױף

פריי־ מיר האבצן אופן
מערץ, םען4 דעם טאג,

*ונ־ דערעפענם אפיציצל
דריײםלא־ נײעם זער

העלםה־ אץ בנין ריגעז
סענםצר.

 זײנען קלאוק־שצפצר אח דרעס אלצ
 גצשלאסען געװעז םרײטאג דאזיגען דעם

 מים־ אלע כדי בייסאג. 1 און n צװישצן
 ־אין באםייליגעז זיך קצנען זאלעז גלידער

 מא־ איז גייער אונזער םון חנוכת־הבית דעם
 דעם העלםה־םענםער. און הײם דערנער
 נאכ־ 1 פון מיר האבען שבת. םאג. צוױיםצן

די אם געפייערט נאכט אינמיםען ביז מיטאג

 אוידיטארױם דעם אין געשעעגיש דאזיגע
 געװען איז עס גצבײדע. נײער דער פון
 מיטגלידער אונזערע וועלכען טוב ײם אזא

געדענקען• צײט לאנגע א זיכער וועלען
אונזער — דוכינסקי •רןןזידע:®

ט ס א ג ד ע ר ח ע
 אונזער געװען איז דובינםקי פרעזידענם

 פייערונג. דאזיגער דער בײ צהרצז־גאסם
 כבוד דעם געווארען צוגעםיילם איז אים

 װאס לצנםצ וױיסע די איבערשנייז־צז צו
 דצרעפצ־ אסיציצלצ די סימבאליזירט האם
געביידע. דאזיגער דער פון נונג

 גצ־ דערבײ האם דובינםקי פרעזידענם
 פיל האט װאם רעדע ווארעמע א האלםעז

דעם פון פײערלעכקײם דער צו צוגעגעבעז

גערעפטיגלןיײמ ־&ן-----------------
 דעם געהאט האב איך טוב. ױם דאזיגען
 דעם פארצושטעלעז פארגעניגען גרױםצן

 װעל־ מיטגלידער׳ אונזערע פאר פרעזידענט
 פון װינקעלע יעדעס אנגצפילט האבצן כע

 װצ־ דער נגען אוידיטארױם. גרויסען דעם
 גינסטיגער א ביסעל א געװען װאלם טער

 דורכ־ געקענט צערעמאניע די מיד װאלטען
 צו־ האבעז מיר װאו דרויםען, אין פירען•

 דער פון פראנט אין טריבונע א געגרײט
 אונז צו איז װעמער דער אבער געביידע.

 גרויס װי זאל. דער פרײנדלעך. ניט געװען
 געקענט לײדער, האט. זײן, ניט זאל ער

 צו נאענט די פון טײל א בלויז ארײננעמען
io.ooo אינטערגע־ אונזער װאס ריטגלידער 
ציילט. שאנעל

 גראטולירט ־אט דוכינסקי פדעזידענט
 דער אט פאר מיטגלידער מאנמרעאלער די

 דער־ דערבײ האט צר דערגרײכונג. גרויסער
 מאנ־ אין העלטה־סענםער דער אז מאנם.

 העלםה־סענטער ־טער17 דער איז טרעאל
אינטערנצשאנעל. דצר פון

1354 יאו פארן אינםערנעשאנעל רער ns פינאנץ־נארכט
 פון אויסגאבען און אײנגאמעז אלע יצקט פעאנץ־באריכם דער

 באארדס דזשאינם און לאקאלען די פון אײד װי געגעראל־אםיס.
 יא־ ערשםען פונם פצריאדע דצר פאר איגםערנצשאגעל. דצר םון

 באריכט דעסאלער מצר א .1954 יצצעדבצר. םען31 דעם ביז גואר
 דצר ענםהאלם אױםגאגען די פרן אויך װי הכנסדי־קװאלעז די ®־ז

 צחאסענגצשםעלט איז ײעלכער פינאנץ־סטײםםענם. םילזײםיגצר
 קאפיעם אינםערנעשאנעל. דער אין םינאנץ־ק^נםראלארצז די םון
פון אםיסעס די אין םאראז זײנען סםײםםצנם דאזיגעז דצם פמ

 דצ־ אויך ענטהאלט םינאנץ־באריכט דאזיגער דער לאקאל. 'יעדען
 װעלפעיר און העלםה די פון הוצאות און ריכנסות די פון טאלצן

 אינפ קריגען מצן קצו באריכט יצם אם םון קאפיצס פאנז־צן.
 יארק. גױ בראדוױי 1710 אינםערנעשאנעל, דצר פון הויפם־אפיס

 דארף פינאנץ־באריכט פונם קאפיע א קריגצז װיל װאם מיסגליד א
 אנגצבצן דאי־ף צר ױניאן. דצר פון גצנעראל־אסיס צוס װענדצז זיך
 װי געהערם. ער וועלכצן צו לאקאל דעם און אדרעס נאמען. זײן

נוםער. לצדזשער יייז אײד

1,«08.991.57

$2.132.343 70

373,000 «33 

1 «1.179 33

DISBURSEMENTS
A d m in is t r a t iv e  E x p e n s e

Publications Cost—
Printing. Mailing, etc 387.757 17

Salaries—Bookkeepers.
Stenographers. Clerks etc. 491.328.39

Rent—O ffice— ״ .............. ............ .61.092 .no
Printing. Stationery and Postage 72,822.97
Teleuhone and Telegraph 38.922.31
Dues to Other Organizations 190.77093
FICA, Federal, State Unemploy- 

nient Insurance and Annuities 72.254.63
ILGWU Staff Retirem ent Fund 175.770.39
Departmental Expense .............. 92,855.57
Miscellaneous Expense 25.417 21

Total Administraitve Expense 
O rg an iza tio n  E x p en se

Salaries—Organizers     9562*65.07
Organising Expense 491.499 89
Legal Pees and Expenses ...........  90525 80
Committee Expense ....... .............  28,68007
Educational and Recreational

Expenses — ... ...... ....................... 91.07962
lUGWU Training Institute 81.961.44
Publicit y. Advertising—Radio 41.945 45
Strike Benefit and Expense 349586 36

Total Organization Expense 
D o n atio n • a n d  R elief

Relief to Members .....  52150.96
Charities and Labor

Org&niztions ___ 347.749 67

Total Dona ion and Relic! 
DcathBcnetit Paymncts for 

Members

S T A T E M E N T  O F A S S E T S  A N D  L IA B IL IT IE S  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 4

A S S E T S
$ 1.273,075 60 

19,084.120.95 
6.323543.72 

111,502.00 
227,500 00 

425.00 
143.933.85 
25,000.00

Cash
U. 8  Government Bonds 
Loans Receivable 
Investment in Coprporatc Stock 
Mortgages Receivable
Deposits ..................................
Furniture. Fixtures. Automobile^ 
Inventory—Supplies. Labels, etc.

$27.189,501.12

1.288,159.06 
38570.58 
5500 00

12 134 574 00 
13.659.94

$13.481.063.58

T o t a l  A s s e t s

L IA B IL IT IE S
On Account of Collections 
Withholding Tax
Securities .....................................
Reserve Available for Death 

Benefit Payments for
Members ........................

Staff Retirement Fund

Total Liabilities

S T A T E M E N T  O F  R E C E IP T S  A N D  
D IS B U R S E M E N T S  

J a n u a r y  1 t o  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 4  
R E C E IP T S

4524.70553 
3.444553.04 

103547 66 
27585.59 

52155353 
31575 41

Dues Per Capita 
Death Benefit Funds 
Initiation Tax
Supplic; ...... .....
Interest on Investments 
Miscellaneous Receipts

$5,69551823Total Disbursements$8.103,621.53Total Receipts

, ל י ר פ 29 זייט -•1955£א
M O' 00 tO 
— O  -4  C  ic h n ר*ו

i !
«  CO

■ ' o  h f  1  t--- - h" t- -■ : o ׳ ־ c t ־ M r e ׳ ־ tt 
i - 3 נ ײ ״  ;  t -  ■c 4 it י

M X  K  

כ ־ ■ t  xx OC i י־ 
j  x ״

' -c  t .״
: t  ~ o' a  to ; .״
' Tf ׳ X י

9  H. ^  P ^ ל־י   ^  >  n י  ז  o  o  t- o o ל־י   c  o■ h  ^ to to o יכ   ^  :
?i !2  ̂̂  ^ si £  5  ^ ^ ^  C4 o d t-'י י»' P00 '־ -i 03 O CJ r:

n  to c ־ש  ש ׳ o_־־   v  m  to  q ק  - t -  a  m  oo o  c  — to  co v■ c ' *-t נה  ר (~   in t♦■* — —T -1,׳ ״r _״‘ V ויoo o id 
o

id o hi c־* t--* ־?י x o

מ >

־ i י 
s i

n - a t•" a  c. ־k ײ o כ - c t•' ;  n  *t c ׳ ־ c, q 0 ® ןי> o ® o  te f  >c c ״• עi :  x  n  t? ־; l
h  h  ■t a) k  9  -  r  cc ® co c  c  c« ►o co d  co ci 

f-o ® גס n  t נ - י ס i ס f .־f  n  x  •j  m  i ־r- r
4• o י־־י t ' ' C N f i r a i d״c  : t ' i r K ־־׳n ־׳• 
d ״ יס  t-  oc *j a  c i■ — — ־? — i ; ’־ r נה :x  .r ׳■'

Cl -1 CI ׳ י

f ci :i
x tr *ל, ci a c ־ --------o i f״c  to i . . ci x m a u׳: t- o  ci cc t- c - c  •i «t c _ o; h q io ס  n ןי co ® יעי >c כ & ב  x

>_■ d י4   to  ao יגי' k n ־  c i id  d  *r 6  oo id *־־' d  d  id  a ״ <   c i  cc s- י*  x  d  d  x ־ 
c  c i ci x  :  «1 :  t  M -  : •־ 

' t ד   O', b סי   e i  >o c סי   n סי   to ו  י  oi oo oo h ״ 1י ^ ^ ״;  ;  t -  ^  j  x  c  i  r  c
id  «d p-‘ י ז ' י ־ ז  ao -4 ’  r-i' -o  t~ - I  so c i x '*׳■  t״  ״   t - ' c i  t■' d  t•־ c i  —’ -

teaCiK>

a oi a c m >t h ר»ז lO c to I- c c ־ל   CD
d ao O' d <d d d u״ d; to כ ס h o  c  n ר,ו

י °  q c i n c o i t O H ^ c  
— r-  —* c i  x  d  *t O' t*  d
*  O v■ ' 1ר־ Ci ײ  c c o

r ־ l
n l

Z  C  O  uO K1
sC CM —' to COca x  r

t־ ז  ן  t-' p  h  a  h  o  ®  h־j
h  Cl c  d  O  to o  N  4  Ifl■ o t o o רא 

i  c i  tt d  —" c  d  —'  ■d x  «c d  o  IN d

d  d  c  x  x  od ci d  ci — to lc .0— sO K: X lQ CC O F* vT cc oo
CNCl

r — ד t- ־־ . c ־.. x י־• ■״ ־־.׳  f) t- c x ci, כ ic זי o o o נ o o כ o o -t b כ כ i  ■ n£־'I l2 3 !2 d 9 t tx ל ? ם c ־■CO L ״_ ר I? f- C 00 :1 ״ י׳ CO H ןי C; d vO LC o uO • ® 00 io NO 4 I- lO N H O S 01 CO O et q ® H י מ> יי •זס £
j d ® n •i o o  o d• יא c כ n d to 2־־ ® ® f ^ ^ ^ 5' ײ ^ ײ N *-

t~ cc _־ -c m ׳ ב ־לי- c זי q  h 4 ci o n q  cm  n cd c  co סי t -t h . VO c-_ «q CN vq iq c- q r- h■4 ׳ X to Ch a cq־־■_ י"£, -
d  t -  »t d  CM Cl" d  d  —* d  d ״X -־<" CM id  CD d « ״O'* d  H  id  H  H  H  t •  c- CM ־־t 4״ • 'v O 'O h - t 'O־ | W .5 ®־ 4 H 0 1 t

O c o - v O t O  K) -1 c i־׳<r?  •  5  r- tOCM
g S 2 ״ I ~ ״ o «־  cc

: ׳«ri x: ־
i  a

d I “«
' -  a

ן
3 -

3 : = ־ 3

=  a = = «■ .=

► a S ג ■ 7 *•-X יכ 

— - ■ ־ C v־ 3 ״ ׳» r - ר
- s = = ;ךי - 

S o
י :נ כ : s
lh *י

 ̂*o

 , n ש: 3 _
/  ^ ^ :
0 1- s ר-י ־׳   tc ׳ 
tOK1 ^ !

y <׳ ־ ” ־  ד - ׳  d  *r 7 ' 7 ־— ^  cr — ־“ ~ C. *•• •־ שד w• ״ 

u5 £> t- x a
t^ לא tO tO tO 1

i ־׳  ~ £
a־־ a_ X  • 

a  -  M ׳f
s?

i i  ■ =

o r 1״ :
• ? d d S

' 3 i : i S i s . v
« I I T I !I to to b CD י > uo to in to \

^ ^ J C !
1 : : 1 1 'd d  ̂  ̂lO id to  io id 'Ot'ht't'CCCCX

1 I ־i  *
5 <
I I

s

3 c ד־
2 ,

: . - • ! ב 3 •7? . *
a  d* C J  . i, , ^ ;

r _ £  en - _ ^ ^ ^
hr — - — 0" *“״ 2

^ u  X  c ~ ־=• ■ כד !
.

‘ : i. s  x  a  i, s ? ■
M I N I. ־ ״

iNC|NNtOtO־i-t

at £
C i; o ײי' < r
v  <;
! i I

Q CM ■ 0 0 0 >־*  «

ע ד ״ ס ס ס - ׳ ז ט ס ײ ס ס ױ ;
tO«-־ c o O i O O ' O C t ' U O H O C \0
® td 06 d  t־■’ d  d  d  0" d  *t t-' d  nvt 4-׳ o  'O tr■a 10 x  t- o -4 ci c-4י cm to cm O vO <N iq q a vO 4־״ Kj cmtd id id t “ ao t-‘ -4

i d i O r i O C M O O  to a cm q cd cm ו-י ao c- ci a" ci *־־< ci
rf r f O C  (X> *t CO
o  t r  to  c i  c i •h  a
td  d  d  d  co

o d
Cl to

x  t-  r to 00 o c י9 —ד £:iffit- : ־? s .יי־ — ׳ 
c i cc סי  c  ®  a  1. ̂׳ ־ ־

®  c  t׳ ■ rf  r  x

 ־־־ ־ r r x ־׳ ׳
■ c »ך t -  T* -* x • 7 ײ n ל : :

ב  c: x  t -  x  '

x  I  _  H  ^

x  x  r  k r  • 
k  c i t r  c i r  t -  1 
r — x x ci'0 1.-0 y? r. t ־ 
x ד   c  tr  •i - י  i 

c ® c -• c

C C0 X x  d  1'
x  0■ c i o כ   t~

c ci x  c r 
ci 1- ־י c ״ C X • ד• י ' '׳ 
;1 : t- cc x

■ CC C C r f t -
ci ci a  to . -o י+ n :
t '  f~ vT X

to >0 tr. י* t~ M® so r־־

tO C  <

rq  q  <
td t-' c 
to  x  t

> t- X־ q a  d d נ 
t ־ r  cm 
r cm »0
P c* ci' ׳-' o

to Cl K1 to I 
c- Tf

X c,t ci to
4 CM tO י

q q hq a 8י c
^  ci to c« ° O i מ   h  c  u 
CD id  CD cO lO r■ tO Cl O ־

tf - : •*־ ־_ -׳־■ »e* *״•' ■׳•כ 

I !׳ c 5 7 f C i י1   t' 3 C to n o ^ ® ? f-r׳ r x x x x x x c r  5 c c  c ^

: z  z  / z < ג .
j צ
aT ? :

' i s  
x  d ^

 X< o י
c c־s » l . U i

- ^ { c C f M t q o c  — f O v O C ;
!

i d d  
■ C' ^

c a a■ '5 ;I Xi----- ---
< 1
q  cm י

c o o £ a a ׳ x i d . a ׳ i•
2 2 2 1 2 Z 2 2 Z 2 Z
I I I !

o c

S i S i i ia1 t ׳׳   t  t  »
2 22 2

I
©

־ ! ־

§

c

a - !
I l l

1־־׳ 1«
• "6

o
בך 2 • f'1’־ a • 

o ? S  
5 S S־,



ם י 3 ד גערעכםיביןײם0
IT « iT2 04 04 O SSSI IT * t"N 0_ ■ 04• -C iC c «C O it uO® s« ao » ta -י s ?
t  04 t® 04 O 04 *'0 — m ־• נ׳יזי סי 0• K> ;a »0 «c id04 q 04 c0 c »c « — c9C N־ Kn״ «c s o

q*0 סי inh N״ N k:
־י1’ 04*

® t  t»-* ®*o rt
04 04 O —

S'•'
o
s'

S S S*©
6
s?t~ 0■0r~0

t «0
ss

? r

t הא O'm q ן־יכ׳י «C «©ac c oi OC C •O— q

>o ה b <r 04 o- q o■־ 
t* £ C esi c  x C גהt" o t- q —OC <0 vOoi rt' o’K t O

_
0'©'0 *d0'»׳־־q0'*qt04iCC0'־<Tt~•^iqc eo t  t q  in O' OD סי « O N ̂ ־־ י- K50CTr t04־~t״׳.*־-*a(N ־י   IN *־« —
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 צו פ^־מ קדײנדלער טשא׳־לפ

 צו־ אדבעםער איגצערגאציאנאלע
אײראפע אץ זאםענד,ו:פטען

 !װעם קריעדלער סשזןרלס וױים־פרעזידענם
 ו ער אײױאפע. קייז אפפארעז פאי םעז5 דעם
 ; צדזאםענקונפם דעם אין מסײליגען זיד װעס

 1 אינםערגאציא־ דער פון עקזןהיסיװע דער פון
 אין פעדעחימיע. קליידער־ארבעםער גאלער

 יועם שפעםער מיםגליד. א את ער וועלכן^־
 דעם פרן פיסינג דעם איז באםײליגצז זיד ער

 פון םעקרעםאריאס T'no איגםערמציוןטןלען
קלײדער־ארבעםער.

 וױים־פרעזידענם איגםערנעשאנעל דער
 צו־ סערםעז אינם באסייליגעז אויך זיד וועס

 קאנ־ אינםערנאציןזנאלעד דעי־ סח זאםעגפאר
 אין ױניאנם. םרײד פרייע פון פעדערזןציע

 קלײ־ פונם דעלעגירם איז ער װעלכעז צו װין.
אינםערנאציאנאל• דער־ארבעםןר

 אלס באשםיממ נאגלער איזידאד
 פעשאן־ פון באארד־מיםגליד

איבסטיסוט
 גע־ נאגלער. איזידאר וױים־פרעזידענם
 דזשאינם־ קלאוק םינם נעראל־מענעדזשער

 מים* אלם געווארען באשטימם איז באארד,
 םון.פע* דירעקמארעךבאארד דעס אין גליד

 איז ער םעכנאלאדזשײ. אװ שאן־אינסםיםוס
 װיצע־פרעזידענם אלם געװארען דערוױילם

 בא־ דער םאר בילדומ־םאונדעישאן דעם אין
 קערפערשאפ־ ביידע אין קלייד־אינדוםםריע.

 פלאץ דעם פארנעמען נאגלער וועם סען
 עקזעקוםיװ־םעקרע־ פארשסארבענעם פונם
 פ. םרעדריק אינםערנעשאנעל■ דעד פון םאר

 םים צחאכיעז בילדיגג־סינדאציע. די אמהעי.
 אמ יאר? ניו אין איגיװערםיםעס סטיים דעם
 עדױקיישאז״. אװ יבאארד שסאסישער דער

אינםםיםוס״. יםעשאז איבערן פארוואלםען
 בײם האם עדױקיישאד אװ באארד ,דער

 זימ צו נאגלער װייס־פרעזידענס באשםימעז
 וואכזאמ־ זית געלויבם עהרעז־אמם נײעם
 אויםבילדונג דער אין איגטערעס און קײם
 אנםירענ* פארנעסעז צי מצנשען יינגע פין

 קלײדער פרױען דער אין פאזיציעם דיגע
אינדוםטריע.

 פון קונשפז־אױסשמעלונג
אינטערנעשאנעל

 אפריל טעז22 און מען11 דעם צװישען
 געביידע׳ אינטערנעשאנעל דער אין װעם
n io .קונםם־אויסשםעלומ א זײן בראדוױי 

 פארשיידע• אח סקולפםארען ראלערײען. פון
 אינטערנע־ װאס קונסם־אײסארבעםוגגען נע

 די אין געשאפעו האבען שאנעל־מיםגלידער
 װערען װאס ױניאנס■ די פון קינםט־קלאסען

 בילדונגם־ אינטערנעשאנעל פונם אנגעפירט
 סארק נאריכסעט עם װי דעפארםמענט.

 I דע&ארטמענט׳ דעם פון דירעלטאר סטאי־.
 י אויםשםעלונג דער פין פארלויף אין װעלען

 1 פארשיידענע טעגלעד װערען אראנזשירט
 און טאגץ־גוײפעס די פון אונטערנעמעגען

 ױניאנס• אינטערנעשאנעל די פין כארעז
 אינטער־ 12 אז אויך. נאריכטעט פטאר מ.

 סע־ הײנטיגעז האבען מישגלידער געשאנעל
' יציפא^נ נל־ט פארענדי<ט יאן  !״אפיסערם י

 !?יל־ דער װאס קירםצו׳ קװאליםיקיײשאן״
 I מיט׳■ פאר אן פירט דרגגם־דעפארטמצנט

1 גללדעד.
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נעזמען אונעט״ ארף ברעכערישע״וענט ױניאן מממ to צוס
 טעפם־הארטלי דעם געגען קאמף דער

 פאר־ האט געבים נאציאנאלען אויפן געזעץ
 די םון געפאר שסייגענדיגע די ןונקעלם

 אזיי־גערו־ די דורך לעגיםלאםורען סםעים
 די אט געלעצען. ארבעם׳ אויף -רעכם םענע

 נא־ פאםיגער מער א װעלכע פאר געזעצעז
 גע־ ױניאנם ברעכעז צל רעכט ״דאס איז פעז

 ױניאן םת פארמע יעדע פארבאםען זעצעד
 ױניאז שאפ. קלאיזד איז דאס צי זיכערקייט

 אגרי־ אין פונקם א בלויז אפילו אדער שאפ
 פאר־ דארפען מיםגלידער ױניאז אז מענםם,
 םערםין דעם דורך ױניאן דער אין בלײבען

 זײ אז וויים. אזוי גײען זיי קןמםראקם. םח
 ײ־ םון פונקטען אזיינע אפיל־ םארבאטןיז

 קאנ־ און םעםט, םעגאסאר װאס שרץ. ױאן
 דעם אם פון םאםעס (די הארםלי גו־עםמאז

 םאר אנערקעגם האבצז געזעץ) םעפם־הארסלי
נױםיג. איז פאםיג

גי־ געזעץ׳ םעםם־הארםלי םיםז צחאמעז
 .רעכם פאר געזעצעז םםיים די אם בעז

 שװערד ציױי־שארפיגעז א ארבעם׳ אויף
 פונק* לעגינױמע די געגען קמעםעז צו

 פע־ די לױם יוניאגס. םרײד די פת ציעם
 םאר־ ױניאגם די םמען געזעצזה דעראלע
 מים ױנים א איז ארבעםער אלע םרעםצז
 אגרי־ קאלעקםיוועז א האבען זײ װעלכען

 גע־ ױניאז די װעז איז דעם איבער מעגם.
פץ ארבעםער זײ פאר פארבעסערדגגעז וױנם

 דעזער־ אן נעםט ױניטי־הױז
 הײ־יאריגען פארן װאציעש

וואקאציע־סעזאן
 אגגע־ האס אפים ײניםי־הױז דער
מז  דעם פאר רןןזערװאציעס אנגעמעז הוי

 17028 דעס װאקאציע־םעזאן הײ־יאריגעז
 רעזארם־פלאץ פרעכםיגער דער פעדץ.

 פאקאנא די אין אינםערנעשאנעל דער פון
 זיך װעס םםיים. *ענםילװײניע איז כערג-

 דעקארעישאז־דעי איגם עפענעז וזײ־יאר
 און פאי. םען27 דעם פרי־םא: וױק־עמי,

י ביז אםזה זײז װעם ה י  דעם זונםאג, א
itoii .מעפםעםבער
«r װעלעז חודש ױני פץ פארלײף 

 צי־ אלזו פאר פרײזעז ודעכענםלעכע די
 דא־ דריי אויף װערען ר־עדוצירם םערעז

 וױ־ װאם די מיםגלידער. פאר בלדיז לאר
מז זיך לעץ אגי  אה רעדוקציעס די פים ב

 אויסװאל געהעריגעז דעם קריגעז אויך
 רעזזנר־ זײערע סאכעז דארפעז ריםס פיז

גיכער. װאם ידאציעט
 אין אנגענוסעז ודערעז רעזערודאציעס

 פלאר דריםען אויפז אםיס, יוגיםײהױז
 1710 געבײדע. אינםערנעשאנעל דער פח

 7055 אה 7054 די ז7צדדיש בראדזדײ
 ר*7ז7ר ז7ר7רי 7לפי7מילאד איז ססדיס.

 בראאד נארד 929 אײף ז70ני7אגג 07װאצי
 גײם ײ:יאן. ר7ל פון אסיס אין םסרים.

מים* םעז דארף ט7זערײאצי7ר ז7םאכ
מל. ם7י ז7גג7בי אךבי ױני

ם אנגטנונזען (רעזאלוציע  דער פון זיצונג ב״
עקזעקוטױוע) גענעראל אינטערנעשאנעל

 װע־ װאס אלע מוזען ארבעטם־געבער, זי^ר
 זײ־ זײ צי פלאץ■ דעם אין באשעפטיגט רען
 נים׳ אדער ױניאז דער םץ מיםגלידער נעז

 באמיאונגען. ױניאנם דער פון גלייך געניסען
 קרי־ געזעצען סםעיט די אם אונםער אבער

 אר־ די ז7צװיש מיםגלידער יוניאז די גען
 ביישטײערענ־ ניט בענעפיטען אלע בעםער

 זיך אױף האבענדיג :יט און זאך ?ײן דיג
 עס װאם פאראנטװארטלעכקײם און לאםם די

 זעל־ דער פון מיטגלידער ױניאן די טי־אגעז
פאבריק. ביגער
 אויף ״רעכט די װילען ױאס באסעס די

 די געבען צו ניט זוכען זעצען7ג ארבעט״
 אפצו־ זיכעז זײ נאר רעכט. מער ארבעטער

 םאר־ אינגאנצען אדער ױניאנם די שװאכעז
זיי. ניכםצן
 םםעיםם די אין ז7דודכצוםיר באוועגונג די

 צ־7ל איז צען7ז7ג ם7ארב אויף כם7ר די
o:to גום־ א דורך ן7וואי־7ג םארשםארקם 

 םי־ גוט און פובליצירםען גום ז.7ארגאניזירם
 בא־ די פמ אנגעםירס ין7קאמפ נאנםירםצז

 אם ערגער■ גאך איז װאס םארבאני?!• ס7ם
 דעם דורך ז7געד״אלם םיל איז קאמפייז דער

גע־ םם־הארםלי7ס דעם פון (בי) 14 פונקם

 ן70םארבא םטציםם די דערלויבט װאס זעץ,
 קאלעקטיװע איז פונקטעז זיכערקײט ױניאן

 םארשריפ־ םםעיט די װען בלויז אגרימענטס
 דער וױ ױניאנם די צו שםרענגער זיינען טען

 דער ן7ײ ניט אבער געזעץ םעדעדאלער
 לי־ זיכערקײם ױניאן מאכט געזעץ סםעיט

בעראלער.
 אז מיר, ז7באשלים אורזאכצז די איבער

 שא־7רנ7אינט אונזער פון מיטגלידער אלע
 ארגאגיזא־ אנגעשלאסענע אונזערע אוז נעל

 זיך םאדערט7אײפג דריגגענד יוערען ציעם
 דער פון קאמפעין דעם אן אנצושליםען

 ר7י פאר לײבאר אװ פעדערײשאן אמעריקען
 גע־ ט7ארב אײף ״רעכם די פון אפשאםונג

 שוין ן7זײנ זײ װאו סטעיטס די אין זעצען״
 אנ־ םארזוכען די באקעמפען אמ אגגענומעז

 אנדערע אין אויך געזעצען אזוינע צונעמען
יטס.7סט

 אינ* אלע אז ר.7וױים באשליסען מיר
 אנגעשלאםענע און סיםנלידעי טערנעשאנעל

 צתא־ 7אל ױז ל7אינדיװיײ ר7ד7י זאלעז■
 אר־ 7ג7אנגעשלאם אח לאקאלם די אין 179

 צו ז7גגונג7אנשםר 7אל ז7מאכ ם7גאניזאצי
 ם7י םץ (בי) 14 פונקם ר7י אז וױרקעז

 ך7גל7ס מאכט װאס נעזעץ פט־הארםלי7ם
 ־7געז ים7םט 7כעריש7ױניאן־בר 7אזוינ אז

 Tגלי זאל ז.7י7װ ז7נומ7אנג ז7זאל צעז
קאנגרעס. דירכן ױערען אפגעשאפט

! אױפמעיקזאם די־עפמאכעי
 אנגענומען װערען רעםײערמעגם פא־ ױעגיטםראןױעס

א£״יל וםען5 פװ
א'ם איסםערן פון מיםגלידער את 89 .22 .10 לאקאלם די פון ר7מיםגליד

 און םםיגם7באש ן7זיינ װאס נם7פארם:י7ד איםם נאו־ד און נם7פארםמ7ד םאון אוו
שאב יארקער נױ פאר ז7ט7ארב װאס  הײנםיגען רען7םיי7ר יײלעז 7לכ7ײ רס.7ח
:אופן ן7נד7פאלג אויםן ז7גיםסיריר7ר זיך ז7דארפ יאר,

 פוזען יארק. נױ אין ז7לאקאל ר7םמאכ7דר די re ר7םיםגליד ז.7אפליקאנם די
 7040 ירעםם 218*32 פאגד. נט7רמ7םיי7ר דעם פון אםים אין ך7גל7רז7פ קוםעז

 אין אזייגער נײן צװישען שטאק. פערםען אײפן .409 רום אין יארק. נױ סםרים.
פארנאכט. פינף ביז פרי דער

 יארקער ניו פאר םעז7ארב װאס יארק. נױ אויסער לאקאלם םון םיםגלידער
אפים. לאקאל ר7זײ אין ז7נד7וי זיד דארםעז רט.7חשאב

 איץ װערען אנגענומען װעלען נױ־יארר, אין ־ענישמ-אציעס
:ארדעגינג פאלגענדער לױט םענ די

:בוכשםאבען די םיט אז זיד ן7פאנג ז7מ7־נ7פאמילי נס7װעם די
אפריל 17ם22 ביזן םעז15 דעם פדן B ביז A re
אפריל 17ם29 1כיז 1םע25 ם7ל םת D ביז C re
סאי 1706 ביק 1702 ם7ל פת G ביז E פמ
םאי 17013 1בת םזװ9 ם7ל פוץ L ביז H re
נמי 17020 ביח 17016 07ל פת 9 ביז M re
םאי 17027 ביק 17023 ם7ל סה S ביז R re
ױגי 1703 ביח םא* 7031 ם7י פ,ץ Z ביז T re

 ן7ל7וו צײם, ר7רמא:ם7:ד7אױב דער אין ז7קום נים T7J7? װאס ר,7סיםגליד
הײ-*אר. יוני. T7oi5 ביזן ז7ם6 פוגם ז7גיםםריר7ר ז7נ7? זיד

יארק נױ פון אינדוסטריע ררעם דער פון פאנר רעםייערםענט
יואױעלײ־ דערי דשזכסאן דזשדליזס

שורער סרעז
גודפמיז אײכ

:דטערמאןםעקרעםאר
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----------------------------------— 1955 פ־א', ער־טםען צ־ש
— -------------------------------------------------------עדיםאריעל

שמער ל. י. ט : קאלו ײנזןנ ----------------------------(ליד) ב
ער ש. א־ב ד פון לױ־ אין ; כ ד • ------------------------------־
ײ י.  אינדוש־ :ײטטע ד• — ״אייטאכױרונג״ :כאי״כא

---------------------------------------רעדואלוציע טריעלע
ר1' די כען :בריט ל. א ב ־יאלען די גערדינען פארטײ "

-----------------------------------------------? עגגלאנד אץ
נ :סידױערםאן בז. נ א : ן י -----------------(ליד) דדרדת פון א

 דער ןיא אויסזיכםען די און לאגע די :־יײטאן
^ ען̂’ ^ ױ ר פ —-----------------------אינדדםםריע קלײדער י-
ז4 ** םי ס ^.ו ט עש האייט וױ :זרפ״ ־ שער דער טי  טיליטערי
--------------— — —------- ? פערד אין דיקטאט־ר ד

י ארבעטער אינםערנאציאנאלען פונט :קיפמאן ײםל *. ל
' ל■ ׳ ־ ׳ '

פ ש. ער דער אין : ריי  באװעגונג ארבעםער אטעריקאנ
— געבױרענטאב ססטען זי־ין צו געערט נאגלער איזד־אר

אנעל א־נזער אין :י־עש ש ---------------------------אינםערנע
ט דרעםטאבער אױפן :טי:י,אר פ. -----------------פראנ

אגלעי איײדאר  קלאוקטאכער דער פון רודער בײט : :
-----------------------------------------------------------ױניאן

אנטרעאלער :שעהן בערכאדד ײען קלאוקטאבער ט  באנ
ם קאלעקםיװען ענ פ רי -----------------------------------אג

ט :כ־עפלארו י״־פז  שאפ אין פרעםערס קלאוק די פי
------------------------------------------ױניאן דער’ אין און


