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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

 דער פון זיצונג ב״ם אנגטנונזען (רעזאלוציע
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
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ױ סםרים.  אין אזייגער נײן צװישען שטאק. פערםען אײפן .409 רום אין יארק. נ
פארנאכט. פינף ביז פרי דער

 יארקער ניו פאר םעז7ארב װאס יארק. נױ אויסער לאקאלם םון םיםגלידער
שאב ד7וי זיד דארםעז רט.7ח אפים. לאקאל ר7זײ אין ז7נ

 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
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יארק נױ פון אינדוסטריע ררעם דער פון פאנר רעםייערםענט
יואױעלײ־ דערי דשזכסאן דזשדליזס
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!1-955 מא\, ערשםען צום
ספצ* לענדער. אלע אין ארבצםצר די צו
 םרייד םרײצ סון םיםגלידער די צו ציצל

 אינםער־ די צוזאםען שםעלען ודאם ױניןזנע
 או:־ םיר שיקעז קאנפעז־צראציצ■ גאציאנאלע

באגריסוסג מאי ערשמע הארציגצ זער
 אי־בעםער די װעלען לענדזנר א איז

 םראדיציאנצ־ דעם אט פייצרען צפענםלעד
 האבצז זײ װעלכעז רעכם א — םוב יום לעז

 אין :קאםםעז לאגג־יאריגצ נאך געװאונעז
 פארבא־ םוב ױם דעו־ איז לצגדצר אגדערע

 איז לעגדער םאםאליםארצ די איז את i םעז
 םאר םאג א געװארען םאי ערשםער דער

 דע־ פאר אנשםאם ®אראדען מיליםעדישע
 אר־ איגםערנאציאנאלע פון מאגסםחןציעם
םאלידאריםעם. כעםער־קלאס

 פארגאנגענ־ דער אין װי פונקם וןיינם׳
 ארבע־ םרייער דער אין מיר, ודעלען היים.

 פון הנפש חשביז א פאכען םער'באודעגונג.
 ארגאניזירםער דער פון ד״צרגרייכוגגמ זײ

 וױיםער באשליםעז םעסם און ארבעםערשאםם
 אח שלום םאר קאםף אונזער פארזרוזעצעז

 סראס־ איז גליק גרעםערעז א םאר םרייזזײם.
מעגשהײם. גאנצער דער פאר #עריסצם

 אלץ נאך זיך האלם װעלם־שלום דער
 װערצן געלם םופעם ריזיגצ האר. א אויף

 די םארםולקאםענען צו אויף אױםגעגעגען
 שוין זיינען רדעלפע זין. כלי םױםלעכםםע

ז  ציוױליזא• םארגיכםען צו #יםשסאגד ד״̂י
י ד ז י א ^ , .  װאס געםאר ®רצקלזןכםםע ^

ראסצ• גיצנשלצכע • זײ באז־ראפ
 םרייד פדייצ די לייגען לאגע דער אם םאר
 די אויף םאראנםװארםלעכקײם די ױניאנם

 פאלי־ װעמענס דיקםאםורען קאסוניםםישע
 דצמאקראםישצ די גצצװאונגען האס עס טיק

 זעלבסט־ אין באװאםעגען צו זיד לענדער
 קאנ־ אינםערנאציאנאלע די פארםײדיגונ^

 'וױיםער פינדעססװעגען װעם פעדעראציע
 אירע םארשםארקעז מער נאד און פארזעצעז

 םארזיכערען םאר שלום, פאר באמיאוגגען
 אוני־ אפמאך אינםערנאציאנאלען אן דורד

 בא־ צו אנטוואפענונג׳ ווערםאל־קאנטראלירםע
 םרידלעכע פאר• ענערגיע אטאמישע גיצען

 געפערלע־ די אפשטצלצן פאר און צוועקען
װאפען. אטאםישע מים עקספערימענםען כע

:װעלט פרײער דער אין ארבעטער
 רײד קאמוניסםישע פאלשע די פאר זיך הים
 םאר־ איז קא־עקזיסטענץ סרידלעכע פאר

 סא־ די אין ארבעםער די אקציע. אײניגםע
 ביטצ־ זייער פרן וױיסען םעליטעז־לענחער

 בא־ רײד דאזיגע די װאס דערםארונג רער
 קײן :באװעגיגג ארבעטעי־ דער פאר טײםעז

 אר־ געצװאונגענע םםרײקען. צו רעכם שים
 באוועגונג ארבעטער אן און בעטס־לאגערען

 איז און פיס און הענט געפצנםעם איז װאם
רעגירונג. דער צ• פאר׳משכניט

באװע־ ארבעטער םרייעד דער אין טיר.
 אינטערנאציאנא* אמת׳ער פאר זײנען גונג.
̂ע פון שליכטונג די את קאאפעראציע לער  אי

 מע־ פרידלעכ־ל דורך 'פראכלעמען איצטיגע
 קאמוניסטישע די װי לאנג אזוי טאדען.
 זײערע באפרײען צי אפ זיך זאגען מליכות

אר־ די געבען “צ ארעטטירטע׳ פאליטישע

ם ס םע אני ר םון ם ר דע ע ל א אנ צי א רנ ע ט  א״נ
ע צי א ר ע ד ע פ אנ ע פון ק ײ ר ײד פ ר ס ם אנ ױני

 דער־ צי םמרייקען. צו רעכם דאס בעםער
r אמת׳ע לויבען n c פונק־ צו םרײ ױניאגם 

 ריידע־פריײ אויםריכםען צוריק און ציאנירען
 ביז פארזאמלוגגען׳ אח פרעםע םרײע הײם׳
 קאמוניםםישע די דארפען גןישען װעם דאס

 .פאר־ את קא־עקזיססענץ װעגעז לאזונגעז
 װי ווערען באםראכם פראנםען״ אימיגםע

היםאקריםיש. און םראזעז פוםטע
 לענדער דעמאקראסישע די אויך אבער

 דזיר־ אין זיד בײ ארדענוגג םאכעז דארםען
 כא־ םולע װערעז םארזיכערם סח עם הײם.

 ארבעםם־ און שכירות s ארע םאר שעםםיגוגג
 זײ אז שםייגען, כםדר דארםען באדינגונגען

 װאקםענ־ נאכאנאגר דער נאכהאלםעז זאלען
 אינ־ מאדערנער סון פראדוקםיװיםעם דיגער

ע;  פראיעק־ הײזער־בױ סובםידירםצ דוסםרי
ח םארזיכעדומ םאציאלע אח םעז  םאר־ פ

 די באםרידיגען צו אױף ווערען בעםערם
 םארען עם באםעלקערונ^ דער םון גויםען

 םפעציעלע די ווערען םארגעסען נים אויך
םען  צוריקגעשםאנענע עקאנאםיש די פון טי

 זעלבםם־ פאר ראנגלעניש די און לענדער
 טע־ קאלאגיאלע די פח באשטיכװנגם־רעכט

 װצם באװעגונג ארבעסצר די ריםאריצם.
רצן, פצר טאלערי ם.  פון פצלקצר די אז ני

 לצנדער איגדוםםריעל־םארגצשריםענע די
 רעכצ־ אויפן װאוילשםאנד זײצר בײען זאלצז

 פאלי־ און אי־צמקײם צקאנאמישצ םיז נונג
 און פצלקצר די פון אפהצנםיגקײט םישצ

רוײמאטצריאל. פראדוצירצן װאם לצניצר
 קענצן פראבלעמצו די אט פון פילצ

 אינ* אױפן בלויז װצרען געליתם צפצקםיװ
 די שטארקצז לאמיר אופן. טצרנאציאנאלעז

 (ײ־צו) ארגאניזאציע פצלקצר פאראימיגטצ
צ־ אלצ פין פארשטײער ארײננצמצן דורך  י

 פצלקצר שלום־ליבצנדיגצ און מאקראטישצ
ױ־צד די באניצצן און  מצכטיגצו א אלם י׳

 עקאנאמישצן פאר שלום׳ פאר אינסטרומצנט
 זי ײצלכצן פאר פראגרצם םאציאלצן און
גציואיצז• גצשאפצן אריגינצל איז

אלען ע די ז ק ר א ט ־םװאכע! ,ד העלפען ש
 די גצגצבצן האבצן ױניאנס טרײד פרײצ די

 הצרלע־ א װצלט גארצר דצר אין פצלקצר
 אומאויפדיצרלצכצ זײצרצ דורך ביישפיל כצן

 ױניאנס טרײד די העלפצן צ* באמיאינגצן
 צוריקגצשטאנצנצ עקאנאדיש ניײסטצן די אין

 גײסט נאבצלצר דצר װצלט. דער פון לצניצר
 קלאס ארכעטצר אינטערנאציאנאלצר פון

 קאנקרצ־ דורך אויסגצדריקם סאלידאריטצם,
 דצד פאר הילף ברײטהארציגצר און טצר

 דער פון בילדונגם־ארבעט און ארגאניזיר
 װצט קאנפצדצראציצ• אינםערנאציאנאלצר

לצבצן. אלצמאל
ײצ פון קאנםעדצראצ־ע די  ױ־ טרײד פי
 פארטײדי־ צי װאר דער אויף שטײט ניאגס

 ארגאניזא־ ױניאן טרײד פץ רצכט די גען
 בא־ װערם רצכט די אט װי אומעטום ציעס
אר־ די װאו דארט אטאקירט. אדער דראט

 ױ־ טרײד פרייצ קײן ניט האבצן בצםער
 זייצרע באשיצצן צו בכוח זײנצן וואם ניאנס

 אונ־ פראנקא־שפאניצ■ אין װי אינטצרצםצן,
 דרום־ מאגכצ אין דיקמאםורצז די טער

 טאטא־ די אין אדעך שםאטצז אמצריקאנצר
 פאר־ איתצרנצם הינםערן לצנדער ליםארצ

 קאנםעדע־ אינםערנאציאנאלצ די איז האגג,
 א אויפצונעפען גריים גצװען אלעםאל ראציע
איגטערעםצן• זײצרצ פאר קאמף

ר ע ם רבע ר די אין א טו א ם ק  !לענדער די
 מענ־ און ארבעטער צלצםעגםארצ אייצרצ

 צצםרא־ אוםב׳רחםנות׳דיג זײנען שצן־רצכם
 אינםערגאציאנאלצ די אבער געװארען- םען

 יוניאנס 1טריי םרייע םון קאנפעדעראציצ
 און האםצן מיר פארגעםצן. נים אײך האם

 װעט איר ײצן טאג דעם פאר זיך גרײטען
 אין אגשליםען צוריק דיד איפשםאנד דין

 פרײצ פון משפחה • אינםערגא^יאגאלצד דצר
ארבעשצר.
ײע ד פר ײ ר םען ט פ אני ו !ױנ״ י ו  ד

 גצװען איר זײט כוח ארגאניזירםצן אייער
 ארויםצורײםצן לצנדער פילע אין איפשםאנד

צן אוםװיליגע פון רונג עגי  ארבצטס־ און ו
 אנ־ דצר אין חלק באדייםצגדיגצן א גצבצר
 םאציאלע און עקאנאמישע די פון פירונג

 גצ־ אינטצרגאציאנאלצן אויםן אויך צנינים.
 פרײצ די פון קאנםצז־צראציצ די האט ביט

^ ר  פאר־ צו רצכט דאם געוואונצן ױניאנס ס
 די אין ווצלם־ארבצםצרשאפס די טרצםצן

 רעכט דאזיגע די פצלקצר. פון ארגאניזאציצס
 :אכ־ אויפגעבען. נים קײנסאל פיר װעלצן
: צי  כסדר א פאר קצמפצז ײצלצו פיר מ

 אנצדקע־ אונױוצרסאלע םצי־ און גיצסצרצ
צם םח נונג  דצר פאר פלאץ בארעכםיגטצן. י

 אויס־ און פארמולירצן בײם ארבצטצרשאפט
פאליסיס. סאציאלצ איז צקאנאמישצ פירצן

ר ע ט ע ב ר ר דער אין א ײע ר  !װעלט פ
 אויפ־ איר האט קאפפצז לאנגצ דורות דורך

ז6 אײצרצ גצבויט י  מצכטיג א צו ײניאנס ר
 לעבעגם־װיכ־ אײצי־צ פון שוץ פאר וואםצן

 גײס לצנדילר מאנכצ אין אינטצרצסצן. טיגצ
 אבצר דארפט איר קאמף. דצר אם אז נאד
צר אז פארגצםצן. ניט  פרײהײט פון פרײז י
 מיט־ געםרייע זײט װאכזאמקייט. אײביגצ איז

ר אין גלידצר צ  צו זיך גאמיט ױניאן. י
 ארבצט. דצר אין ראל װיכםיגצ א שפילצן

 איז עם און ארגאניזאציצ אייצר איז צם
 זאיי זי אז טאן, צו אכטונג חוב אייער

 גצװיםענ־ פץ הצנט די אין ארײנפאלצן ניט
 דיק־ פין אגצנסצז ארן קאנםפיראםארס לאזזן

טאטיר.

 פץ באמיאוננען די שט*צט
 א בױען צו ױניאגם טדײד פרײע

 אלע פאר צוקונפט גל־־קלעכע
!װעלט דער אץ פעלקעד

 אינטעלנא־ דער פאראױס:דט
 לאנפע־ עניאן טרײד ציאנאלער
 שלומ פאר ׳ברױט פאר דעדאציע

:פױיהײט פא־ און

3 זײט <{---------------------------------------------------—----------------------------------> ו955 מאי,

Q E R E C H T I Q K E I T
A LABOR JOURNAL 

Published every month by the 
International Ladies' Garment Workers’ Union

Office of Publication:
681 Summit Ave., Jersey City, N. J.

General Office:
1710 Broadway. New York 19, N. Y.

Tel. COlumbus 6-7000

DAVID DUBINSKY, President 
and General Secretary-Treasurer 

SIMON A. PARBER. Editor 
S. WEISS, Managing Editor

Subscription price paid in advance SI.00 per year

Vol. XXXVII. No. 5. «gg^-200 May, 1955

Entered as Second Class Matter Peb. 3rd. 1941 at the 
Post Office at Jersey City, N. J  under the Act of March ״
3rd. 1879 Accepted for mailing at special rate of postage 
provided for In Section 1103. Act of October 3rd. 191י  

authorized on January 25th. 1919.
»

״ נ א י נ ן ױ ל ע ד א  ארבעטער איבער קאמיטע םענאט די פ
ז •א ר ד י י ײ בא־ צו פארהערצז אן איצם םירט ענינים מ
U ־ b י  ז3געהעכער זאל צם װיפיל אױף שטימצן 1 ׳

״ ג*^נונ או היה פ  פאר לוין :רינימום געזעצלצכער דער װערען *נ
 פון מינימום איצםיגצר דצר ארבצםצר.

 אין באשטימט האט קאנגרעם װאס שעה א סענט זיבעציג און פינף
 באטראכם צוריק, יאר זעקס קנאפצ מיט דעמאלט■ אפילו איז 1949

 דאס מיט מצנשצז א באזארגצז אויף װײניג צו פאר גצװארען
 אויף פרײזצו ווען איצם. דדרכלעבען. זיך קצנען צי נויטיגסםע

 פרא־ םערצלז מיט געשםיגען צײמ דער דורך זײנען צבצנם־מיטעל1י
 דורכ־ אין איז ארבצטער אן פון פראדוקםיװיטעט די און צענט
 פראצצנט, נײנצען וױעיגסםענם מיט געװארען פארגרעסערט שניט

 די לצכערלעך. פשוט שצה א סצ:ם 75 פון לוין סינים־ם א איז
 באשםימען זאל קאנגדעם אז ױניאנס ארבעטער די פון פאדערונג

 דרינגצנדער אלץ געװארען דעריבער איז לוין מינימום הצכערצן א
 געזעץ־פראיצקטען אריינגצבראכט האבצן קאנגרצסלײט צאל א און

 פרא־ אלצ די עקםי סטאנדארד לײבאר ״פציר דעם אמצנדירען ,צ
 די אבער לױן. מינימום דעם העכערען צו פאר שלאגען יצקטצן

 םאר־ איז ורצרצז באשטימם זאל מינררום נייצר דער װיפיל סומצ
 קאנגרעס, פון פארלאנגט האט אײזצנהאוער פרעזידצנט שיידען.

 שעה, א םענט 90 צו ווצרעז געהעכערט זאל לוין כ׳ינימום דער אז
 אץ דאלאר, איץ פון מינימום א פאר שלאגען פראיעקטצן אנדערצ
 פאר־ די אן איצט עס גײען דעם װעגען דאלאר. 1.25 - אגדצרע

װאשינגטאן. אין קאמיטע סענאט דער פאר הערען
גצ־ זײנצו קאמיטצ סצנאם דער םאר דערשײנען צו צרשמצ די

 זיינען עס ארבעטער. ארגאניזירטע די פון פארטרעטצר די װצן
 ױגיאן צענטראלע די פון פארשטייער העכסטצ די אױפגעטראטצן

 אױ פעדעריישאן אמצריקען דער פון אמצריקע, אין פעדעראציעם
 עס ארגאניזיישאנם. אינדאסטריצל אװ קאנגרעס דעם און לײבאר

 אינטערנעשאנעל די פון פירער הויפט די דצרשינעז אויך זיינען
 פון מערסטען צום ליידען ארבעםעד די װאו טרײדס די אין ױניאנס

 געגענטען. ציריקגעשטאנענע אין פאבריקצז םון ?אנקורענץ דער
 שוץ אײנציגע זייער און ארגאייזירט ניט זיינען ארבעטער די װאו

 לעצטע די צװישען נעזצץ. דאס איז אויםבײטונג שענדלעכצר געגצן
 אר־ באקלייד און טעקסטיל די פון פירער די געװען אויך זײנען

 אוגזער פון דובינםקי פרצזידענם איינגעשלאםעז יוניאנם, בעטער
 דער־ האבען אויסנאם אן פירער ײניאן אלע די איגטערנעשאנעל.

 אײ־ פרעזידענט װי שעה, א סצנם 90 םון לוין מינימום א אז קלצרט
 דארף 1955 אין איצט אז געניג. ניט וױיט איז פארלאגגט, זענהאוער

שעה. א $1.25 װי װײניגער גיט זיין לויז מינימום דצר
 ניט זיד האבצן ארבעטער ארגאניזירטע די פון םירער די און

פץ סומצ פארגעשלאגצנצ די אז דערקלצרצז מיט םתם באנוגענט

 אור־ אנגצגצבצן האבצן זײ גענ־ג. ניט איז שעה א סצנט נײנציג
 מיט דאלאר א פון ־ין1י מינירוב א װאס פאר באװיזצן אץ זאכען

טיג איז עס פארװאם און בארעכםיגט איז שעה א 25  אזא אז :וי
 דורכן ײצרען באשםימט זאל ארבצטצר פאר גצהאלט מיניפום

 דצר צוגצשםצלט ד־ביגסקי פו־צזיז־צנט האט ספצציצל גצזצץ.
 ארגו־ א־ן פאקטצן ציפצרען, אומבאשםרײטבארצ לאמימצ
מ העכערען דעם פאר מענטען לוין. םימיני
 סצנם 90 פון מינימום א מיט אז אן. װײזצן פירצר ױניאן די

 האם קאנגרעם װאם צװעק, דער װערען דערגרײכט גיט קען שעה א
 גצ־ כםאנדארדס לײבאר ״פעיד דצם אננצםצן בײם גצשםצלט זיך

 גצזעצ־ ״א אז זיך זאגט געזעץ דעם צו איינלײטונג דצר אין זצץ״.
 קארצגירצן צו כדי ווערצן באשטימט זאל לוין מיגימום לעכער

 אר־ אזוינע מצגלעך פראקטיש איז צס װי שגצל אזוי און
 א אנהאלםצן פאר שטערונג א זיינצז װעלכע בעטם־באדיגגוגגצן,

 פאר גצזונם, פארן נויםיג איז װאס םםאנדארד לצבצנס מינימום
 פון וואוילזיץ אלגעמײנעם פארן און ארבצטם־פעאיגקײט דער

 אן באזארגצן ניט קצן שצה א םצנט 90 פון שכירות ארבצטצר״.
 אר־ זאל צר װצן אפילו לצבצנס־סמאנדארד אזא :סיט ארבצםצר

 וואך. יעדע שעה פערציג צו יאר אין ,ױאכען פופציג פולע בעטען
 אכצצן בלויז פון הכנסה א גצהאט דצמאלם װאלט ארבצטצר אזא

 אװ בױרא דער לוים װען צייט דער אין יאר א דאלאר הונדצרם
 אזוי מאל דריטעל א מים איעם וױיניגסטצנם זיך פאדצרם לײבאר

ט א פאר פיל  א אנשטצנדיג. לעבצן צו פצרזאן פארהײראםצר ני
יצרפון. מער פיל גאםירלצך דארף פאמיליע־מאן

 לוין מיניטום גצזצצלצכצן א פון אויפגאבצן די פון איינע
 װעלכע די ארבעםער, שוואכםטע די אז פארהיטן צו זייז דארף
ט אליין זיך קענצן  װײם צו אפשםײז נים זאלצן פארטיידיגצן, ני

 לאנד אין דורכשניט־ארבעטער די פון פארדינסטצן זײערע אין
 לעבענם־ אלגצמיינעם דצם פאר גצפאר א װערען ארום אזוי און

טיג איז צוועק דצם פאר סטאנדארד.  פון ארבעםס־לויז דער אז נוי
 פון העכ^רונגען אלגעמײנע די נאכפאלגען זאל ארבעטער אזוינע

 גצשצן. נים דא צס איז איצט ביז לא:ד. אין ארבצםצר־שכירות
 לוין מינימום איצטיגער דער װען .1950 פון יאר. פינף די דורך

 -זזאט יאר, הײנטיגם יאנואר בת קראפם, אין אריין איז םצנם 75 םון
 א׳ץ וזאדלצל אינדוםטריע, אין ארבעטער פון דודכשניט־לוין דער ליך

שצזז סענם 66 ביז סענט 42 מים געהעכערט מיינינג ר א׳ $ ד  און'
פלאץ. אײן אויף אלץ נאך שטײט מינימנם
 הצכערינג די אז געפאר מינדעםטע די נישטא אײך איז עס

 שצה א פצרטצל א מיט דאלאי־ אימ צו מינימום גצזצצלצכצן פון
א' אויף װירקונג שצדלעכצ איז צס אװעלכצ האבצז זאל ק צ ר, צ  ד

פאר־ װאלט מינימום פון העכערונג אזא לאנד. פון נאפיצ  בלויז׳
 אלצ צו שכירות אין אויםגעצאלט װערם װאס סוטע׳ די גרצסערט
 און צוױי ארום מיט געזצץ דעם פון גצז־צקט זײנען װאם ארבעטער

 פאר־ צס רואלט לאנד איז 1רא־ פצי גאגצען דעם פראצצנט. האלב א
 אין הצכצרונג אזא פראצענט. צענטעל א און איינם בלויז גרעםצרט

 װירקונג באדיימצנדיגצ היין האבען ניט קען פראד־קציע־קאסטצן די
 דעם העכצרען צו לליץ צי איז עם עקאנאמיצ. דער אויף
 גצוויינלצך װצרם און פארברויכער פארן םחורה דצר פון פריח

 הצנדלצר. און פראדוצירער די פון פראפיטצז די פץ געדעקט
 אר־ צאל די גרעסצר איז עס װאו אינדוסטריעם אזוינע אין אפילו

 דורן־ דוערען גצהעכערט דירעעט ײצם צם שכירות װעמעס בעטער
 און אינדוסטריצ טצקסטיל דער אין װי גצזצץ׳ אין ענדצרונג דער
 פון אײנפירונג די װעט קינדער־קלײז־צר, סארטען אייגיגע בײ

 צאל די פארקלצנערצן װיײיג גאר לוין מינימים העכערעז דעם
 צײט דצר אין דערפארונג די באװיזען האט דאם װי באשעפטיגטע,

 פאר שכירות מינימום צרשטע די גצװאדען אײנגעפירט איז צס י־עז
אקט״. ״־ואגנער דעם אוד ״צן־אר־אײ״ דער א־נטער ארבעטער

סענאט״קא־ דצר פון פאי־הצר בײם ארגומענטצו זײערע אין
 דאלאר אײן צו לויז מינימום געזעצלעכען דעם העכערען פאר מיטע

 באטאנט, פירצר ױניאן טרײד די האבען שעה א פערטעל א מיט
 צודיק־ די אין ארבעטער די פאר נאר ניט נויטיג איז דאס אז

 אנדצר קײן ניט האבען װעלכצ לאנד, פון געגענטען געשטאנענע
 בתים בעלי זײערע פון אויםבויט־נג שענדלעכער דער געגען שוץ

טיג אויך איז דאס אז נאר געזעץ, פון פארשריפטעז די א־יסער  נוי
 לאנד. גאנצעז פון עקאנאמיע דער פאר און בכלל ארבעטצר די פאר

 װעגען פאקטצן רייע גאנצע א געװארען ארויסגעבראכט דינען עס
 פראדוקציע סװצט־שאפ דער פץ קאנקירענץ די װאס חורבן דעם
 שכירות ארבעטער די װאו פארטא־ריקא, אין און סא־ט דער אין

די פון פאבריקען לעגיטימצ די אין װי ניז־צריגער פיל אזוי זײנען



___________________________—4 4 דיט
 בא־ זײנען וואם .םאבריקעז פאראורזאכט. האבעו םחודות. זעלביגע
 שטאטען. נױ־עגגלאנד די אין יארען צענדליגער געװארען םריבען

 גע־ און באשעפטיגט נעװען זיינען ארבעםער דורות *וױי־דריי װאו
 איבער־ האבען_זיך אדער געשלאסען זיך האבעז לעבען, א מאכם

ען ײג מ  ני־ איז ארבעטם־לוין דער וואו סטייםס אנדערע די אין ג
 בעל זייערע קאנצעםיעס. אלערליי קדיגעז באסעם אח דעריג

 בליענדיגע הפקו־; אויף געווארעז איבערגעלאזען זײנען םלאכות
 געװארען פארוואנדעלם זײגעז צענסערם איגדוםםריעלע שםעס.

 אן געבליבען דארם ארבעםער די זיינעז גאר גיס פוסםקעס; איז
 און קרעמער די םיםעל־קלאס, דער אויך נאד לעבען׳ צום גייםלעז

 געמאכם האגען וואם צושטערער. און פארםיםלער די הענדלער,
מז א ע  םארלארען דעם דורך האבען פאבריק־ארבעםער, די ®ץ ל

 דער־ חױנה. פיז קװאל זײער אח פארםעגעז אסגעשפארםעז זייער
 אין ארבעטער םון שכירות נידעריגע אוםענשלעך די װאס חורבן,

 געװיםע אין פאראורזאכעז געגענםעז צודיקגעשםאנענע געװיםע
 אנם־ זיך האבןין זײ װאו שסעםלעך אמ שםעם די אין איז םרײדם

 לאנד. םון עקאנאםיע אלנעמײנער דעד אויף שלעכם װידקס חייקעלם.
 פארקלענערס עס :ארבעםסלאזע צאל די שםאדק פאדגרעסערם עם
 שאסענדיג סחדדוו^ םון אפזאץ דעם בםילא און קײף־קראסם די

o ארזם אזדי n אפזאץ קלענערעד הכנפה. קל־ענערע א פוץ םפיראל 
שםעלונגען, װײנימיד  איינציגער דער ארבעםסלאזייגקי״ם. מער מ

 איינפירען ח־רך איז קרייז פארשאלםזונעם דעם אם ברעכעז צו װעג
מז א ע ל מ עז *.1.25 װי װײניגעד גים פיז םיניפדם ג

• • •

 סים האכעז ײניאז־פירער די אז גים פראגע קייז איז ןם
ת ײז  דער־ װןגען פאקםעז ארױסגעבראכסע די ארן ארגדמגםען י

 שםאר־ גאנץ א געםאכם לוין. מיניסום העכערען א פין נײםימײ־פ
TfP װאס קאםיםע םעגאם דער פון םיםגלידער די אױף *י׳יגדדדק 

מז א מפירם וז מ o ן n .דעם פח האלסונג דץר לויכ פארהער 
די סן רן ק  אײזענ־ די אז אבער עם שיײם סיסשעל לײבאר אוד מ

 איר פאר פאד׳עקשג׳ם ®ארלויפיג בלײבס וש^אר־אדםמיסםראציע
o ימבערען ײ שםעלוסנ n מיג צד בלויז פיגיםים ײ  שעד״ א םענם ג

 עקא־ נים גרונם. מניגענדער קײז נישסא דעם פאר איז oy כאס׳ש
מ א ש י *••י י  ארבע־ די װאס פאטםזדן די •ןרקעדם. פאראליש. נ

• • ־מןייןי־5^ ם HM״ מגייןג ס ױ ר עז די ביי א ד מ ח מז מ א  1נא ה
V■ פיילםאד 'W tr m »םיגי־ א «אד אדגוסאצמז אריגינןלע זײ*ד 

על א נדם דאיראר זױין וז׳י חײכיגעד נים פרן לײז ®רם ם שעד,. א מר
 אז אגגעװיזעז■ דוביגםקי פרעזידענט האם בײשפיל. צום אזוי■

r דעד a m מז אדםיגיסםדאאיזרםענשען די חראס א  די װעגעז פ
 איז װאם םיניםדם דער ארן פארדעם ארבעםער אן װאס שכירית•

 דער ®ץ באגריף ריכםיגעז דעס נים גים דדדכצילעבען• גײנחנ
מםער באצאלםע נת־זדיג די אם װעלכןר »יז אדעםקײם  לעגען. אר

ען אדבעםער ד׳י ®יז שכירות זײ מנ ע  שםונדען־לדין דעם לײם זײ ר
עז יײ אח מנ o רז n ס מסער׳  ער יױ *־גקס פאדדיגססעז אד

מז פופציג פולע געאדבעכ װןילם א  חשבון דעם לרים יאר. א יו
DCV ז שעה א םעגם 90 ®״ו לײן פיניפחם א םים אז אײס  דער מ

מםעד  אםת דער יאר. א דאלאר הרנדערס אכאען פאדדיגעז אר
ם איז עט אז אית. אגער מ  בא־ האם ײאם ארבעםער קײן גימא נ

תג אינ ע מיג פולע ש  װאד• יעדע שעה פעדציג צו יאר א ודאכען פו
אן »יז עס  זימען עס און קראנקהײט פאראן איז עס פלעה• מי

 נוער נים כזען ארבעם דירכשניט אין שםערונגען. אגדזרע פאראן
 טענס כײמדג פרן ריניסים א יאר אין װאכזין פעדציג ארים ״ױ
 יאר א דאלאי־ היגדערס אכצען נים דעריבער סימם שעה א

m בלײז גאד o דאהסאר־ דירה. און קלײדדמ אבער עסען דאלאר. ן 
ן דארף רייגאר־י. אנדער״ג אין בילם  פוסציג איז צדוײ פולע ד»יב«װ מ

ייאד- א סעג זיבעז יאר את 'יאכעז
ע דאס לכיג  שטארקער פיל געװארעז ארויפגעבראכט איז זז

ם ײעגען ע  מאנופעקסשי־ געײירע ײאס פארציג אורבארעכטיגסען י
 פארםא־ אין פאגריקען ז־יערע ארייערפ״רעז דורך האבען רערפ
ס אינזלען. ײאײרזדשען די אין און ריקא  איץ זיי שפארען גאר ני

ר ת י ל ד נ מפער מ  וואה הכנסה־שםייערען די אין יאר א דאיאר ט־יז
 פיר־ דער פאר און פדרזע:~עך זיד פאר צא׳־ען געדארפס װןילםעז יײ
 איצט צאלעז זײ װאס ארבעםער־שכיריר^ די נאר לאנד. אין דא מע

טען זײ װי ל״עגער "C אזי' שױן זייגעז אי  ארבע־ צאלעז געדארפם 'י
ע יײ רער דעהס דאכ אז שסאטען די אין טער עג  אי־נםערשייד דעם ג
צז. אנדערע אץ eyeפראדיהנױײי איז  פארגדעםערןין צי פאיזיג
 אי־בעםם־ דארט'<ע די ײאלס שכ־רית אין אוגםעריז־יד דעם אס

 האנקורענץ זײער אז פארץיג א'בער'וע<ע;דען אזא נענעבעז געבער
c y r פרעזידענט לאנד. אין ארבצםער די פאר ערנפם גאנץ ידערעז 

צי האס דיבינפקי נ רי וועל־ םיט געלט פ*םע די אז ׳נעפאדערה■ דז

מ &------------------------------------------------- ײ ן ל ג י ט כ ע ר ע ג
 ארבע־ די פאר לוין מינירום דער װערען געהעכערט .־ועם עס כער
 מינימום דעם צו װערען צוגעגעבען אויך זאל לאנד, אין דא טער
 די אין אונטערשײד דער כלי אינזלען. די אין ארבעטער די פון

 האט ער איצם. איז עס װי גרעסער נאך װערען :יט זאל קאסטען
 זײנען ארבעטער פארמא־ריקער די אז געלייעקנם אמטשײדען אויך

 װאם ז־ערמיט. באװיזען עם און פראדוצירען צו פעאיג װײניגער
 פונקם אינדוסטריע דער אין באשעפטיגט װערען אמעריקע אין דא

 זײ אינזעל. אויפז דארט וױ ארבעטער פארטא־ריקער פיל אזײ
 פיל, אזוי פונקט םארדינען און פאבריקען זעלביגע די אין ארבעטען

 אונמערשײד דער אינדוסטריע. דער אין ארבעםער אנדערע די װי
פארװאלםונג. פעאיגער .דער א אין בלויז איז

• • *

 פאקטען ארגומענםען. לאגישע אן װענדען זיך זאל עס װען איז
 מינילום געזעצלעכער דער ױין דארף עם הויך װי באוױיזען און

 אפגעשאפם זאל עם כדי ארבעםעד, אן פאר שטונדע פער געהאלט
 קען ײאס לאנד א אז־אין צושטאנד, שמאך און שאנד דער װערען

 פראדוקםע^ פון איבערפלוס דעם ,רים נעבעז נים עצה ?יץ דזי
 נוי־ דאס אויף גענוג האבען נים און נויט ליידען םענשעז זאלען

 פאר ױניאן־פירער די פון פארשלאג םעסיגער דער וואלם םיגסםע.
 אנגע־ זיכער שעה. א פערטעל א מים דאלאר א פוץ ־נימום־לוין1® א

 בא־ קית געםאדערם נים דעמאלש זיך װאלם עס געװארען. גימען
 לײ די אח ארבעםער ארגאניזירםע די סצד אנשםרענגונג זונדערע
 זײ אז געזעצגעבער. אונזערע אויף וױרקען צו בירגער בעראלע

 ליידעד געזעץ. אין מיניםום העכערעז דעם אם ארײנשרייבעז זאלעז
 געזעצגעבער. אונזערע פװ פילע גאר אז סימנים אלע װײזעז אבער

 דער אין איינםלוסרײד באזונדערם דינען װאס די איבערזזױפם און
 ארגוםענםעז לאגישע צו םייכ זיינעז אדמיניסםראציע. איצםיגער

 הינ־ שםייען געלס־אינםערעםען װיכםיגע גאר יושר• צד בלעד און
 יואס פראפיםען די אז םיכטיג ארבעםען און קוליםען די םער

 הייםען חרוב׳ע זײערע פון ארבעםער. פת נוים דער פיץ סםאפען
 ארבע־ די ווערען. פארקלעגערם נים זאלען שםעםלעך פוסםע און

 ער^ םרער היפאקריםישע א די שענקען מאםען ארעמע און טער
 זײער אפ זיי גיבעז פראפיטירער *ת רייכע די און װאלען. די

 אויף דעריבער זיך םארעז ארבעםןזד די יאר. גאנצע דאס שםיסע
 די םים דיבורים אפענע רײדען דארפען זײ פארלאזען. נים יושר

 פון סענאםארעז די םים איז דיםםריקםעז זײערע םון קאגגרעםליים
ר ע  פאר־ די TJP געיייי פאלגזװ די אז װיסעז לאזען זײ און ^םײס ד

 אויפ־ זײ דארםעז זיי ײאשיגנםאן. אין םראגע דער װעגען הערעז
 מיניםום געזעצלעכען דעם העכערעז פאר שסיפען צ' פאדערעז

 העכערען און שםאםען די אין שעה א םערםעל א םים דאלאד א צו
 פונקס םים איגזלען אנדערע די און פארםא־ריקא אין פמיםוםם די

 אםערי־ ד׳י װעז בלויז לאנד. אין דא העכערונג די װי סונוע אזא
 פילעז ייאזען אח ײאד דער אויף שסײן װעלען ארבעםער קאנעד
 נים פאל דאס זיך יועלען ײי אז קאנגרעם אין פארשסײער זייערע
פארלאנג. זייער גאכקימען פחען יעיע ײעלעז נאייעז■ לאזען
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אש, יץנםםלער פץ כ־אפען צר פא־זרף שגיארד׳ס זלצן — פאיצי. לײכאד מעד
בלאםע״. אץ ״יי ״יי

 מענשען בײ שטימונג
 ניט סעזאן פון אפ הענגט

 פארדינ־ די װי װײניגער
 א'ן ארבעםער פון סםען

 קלײדער פרויען די
 אנקומען מיםן טרײדס,

ע פון לי װערעןימענ־ פדי
 שטיפונג. פריילעכער א פון באהערשם שען

 פארשװינדט שחורה מרה װיגםערדיגע די
 פעסימיזם נעפלען. גרויע די דיט צחאםען

 ביל־ פרײלעכע מאלם אפםירייזם אפ. םרעם
צוקונפט. גאלז־ענער א םון דער

 אז־י נאטור. מענשלעכע די איז אזוי
 פרי־ פון אנק־ם דער אבער יאר. אלע עס איז

 דער־זלערעז צו גענוג' ניס איז אליץ לינג
 די האם וואם אפםימיזם, אופגעהויערען דעם

 םאז־גע־ די ארופגעכאפם וואכען פאר לעצםע
 אםעריקע. אין געזעלשאפט אונזער פמ בעד
 שפרײםען עפ װאס אפםיםיזם זוניגער דער

 פאליטי־ די םליכה־מענשען, העכסםע די
 א.ץ אינדוםםריע פמ העכם גרויסע די שעגס.

 גרעסער איז עקאנאסיםםדז זײערע אוז םינאנץ
 און פינף־זעקס לעצטע די אין איז עס װעז װי

 מיר אז פארזיכערוגגעז דיערע יאר. צוואגציג
 גיייקייעכער א פץ אנלים דעם ערב שםייען

 :גלייכעז קײן נים זיך צ' האס װאס פעריאדע.
 יועם פראספעריםי אונזער אז בםזזון דער

 זייער דערמאנם אײביג און אייביג אנהאלםען
 ידאס פארזיכערינג ענ^עכער אן אן שםארק
 אין געגעבען אײ.ז האבען פארפײער דיערע

טי'ואל־פסר פאיז צײט קירצע א — 1929
•קראד • •
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 דערװארם קײם זיר האבעז פע:שעז די
 דעם אינםערציען קעגעז צו אפריי• חודש פארן

 t?>55 פמ יאר סערםזד ערשםעז פארז הכל םך
 גליקלעבער א סאר װאפ איי באװיתען אח

ם איגם דא עבען‘־ פיר װעלס ע  יא:ד. סדדענ
 די האבעז אפריי אין וואך ערשסע די שײז

 ער־ דאס אז דױםען :ע־־אזם ארנז צייםונגעז
 ד«ר געװען איז «>ן55 'אר פת פערטעל שםע
 אפעריקע וואס יאר. פערטעי־ נעםטעד ייײס
עדע געדאם. װען האס  גצשעפסס־ װיכםיגע .י

ו די פארזעערט — אוגטערנעמוע־ י :  יארק .
 דער פץ דערהאלם ש־ין זיד האס— סאיפד־

 זײנעו רעקאדדס .1951 פיז רעפעםיע כלילדער
'5C'i אזױנע אין געװארען געבראכעז r־־' 

 .1שםא־ אויםאראבילעז• װי אי^זײפסריעם
" פארקױף. 4ריםײי איז קאנסםרוקציע פי  א

 ײי אינדוסםריעפ קראנקע כראניש אזוינע
 פון גענאסען האבעז קוילען אוץ 1םעקסטײ

פארבעפערונג־. אלגעפײנער דער
 אנגעוײזען אײך האבען עקאגאריםטעז די

 די געװארעז געהןןכערט איז יאר דעס אין אן
 פראדיקםעז געדאפענע פמ ראסע יערלענע

 די ;דאלאר בייייאן אכם םיט באדיגינג את
געװאדען אײהגעצאלט את װאפ געלט פיםע

 אץ פראצענטען שכירות. אין יהידים צו
 מיט געװארען פארגרעסערט איז פראפיטען

 פארדינ־ די ;דאלאר ב״יייאן האלב א זיבען
 העכער געיוען זײנען קארפאראציעס פץ ־םעז
באווײזען. ענלעכע אין פראצענט. פינף מיט

 םלוכה־ די האבען ־טפעםער אך” איץ
 װעגען באראבאגעװען אנגעהדיבען רענשען

 פאר־ וואם פראספעריםי. געװאלטיגעד דער
 האנדעלס־מיניםםזיר, דער לאנד. דאס פלײצם

 אמעריקע אז פארזיכערט, װיקפ. טינק^עיר
ר אין יאר בעטטען פארן שםײם  עקאנא־ א'
 העכ־ די ברעגגען װעס וואס געשיכםע רישער

 דעם הכנםר״ העכסםע די פראדורציע. סםע
 וױיםער. אזוי און טחירות פון אפזאץ גרעטטען

 גיט באארד רעזער־ו פעדעראל דער אויך
 טנױים־ אפטימיםםישען שםארק אזא אר־ייט
 דעדגרײכונגען עקאנאניישע די ױעגען מענם

 לעצ־ דעם אין שטאטען פאראײניגטע די פת
 איבער־ אזוי ניט כאטש יאר. פערטעל טען

 רעזערװ דער יויקם. םעקרעטערי ־וי טריבען
 דער אין דערגרייכונגען באריכטעט באארד

 פרא־ עקאנאסישע ;עקספאנסיע עקאנאמישער
 געבראכען (נים רעקארד פון נאענם דוקציע

האט באשעפט״גוננ ראס :רעקארל) דעט
טען זיך האם ארבעטםלאזיגקײט :אנגעהא'

 רי־ דער :םעזאן לויטן בלײז פארקלענערמ
פארבעסערט. רעטיג זיך האם פארלויף םײל

 גרויםער דער וועגען איזא פוילען איע
 בחיפזון דורך אבער גײען זײ אײפלעבוגג.

 ביי־ צים זאגען. די אייגצעלהײםען. אייניגע
 צעפײקסע שםארק די אס או נישס שפי<

 פין םייל גרעטםען צום שטאפם פרזיספעריםי
 אויטאדא־ :ארגםערנעפונגען טארטען ציויי
 אין בײ־אינדוטסריע. די ארן פאבייקעז ב־'

ג א נ רו ^ע ר  בענק היםי נעשאנעל דער פון דע
 ייארע־ א א־יף ױי דעם א־יף אנגעױ־זען ־יערם

 דער אײף בײען נים 1צ־פ" זאל םען אז נונג
 חדשים שפעטערדיגע די פאר פראטפעריטי

י יאר פין ז  זימ נים דארף ״םעז שרייבט: .
 פארקלענערונג א אז אי־גצוזען פעסיפיטט א

 א־־־טאמאי'•־ דער אין ד־רם פראדיקציע פמ
 ?>פ־ אפםימיססישע די אפילז אינדיטםריע.

 גאנ־ פארץ אפזאץ דער אז א־־נזעז ײיז שאצינג
 פרזן־ איצםיגע די יױ ק-ע:ער איז יאר צען

 בוי־ דער אין פרא־פעריסי די אײך ד־קציע.
 די לוים פארטטראכירט• :יט איז אינדיסםריע

 םיליאן צען ״מים :זאגען ד־ באנקירען.
 סדף דעם נאך זינט אײפגעבויס הײמען נײע
 פאר־ זײ פון סד א דיט רי*חפה. דער פון

 און אײנצאלונג קי־ײנער א גאר נדם קריפם
 העכסםען דעם א־יף ־ל-דעז רארטגעדזש ילים

 דא־ רייייאן boo ר־ט נ־־יאז 75 פץ פינלט’
 ־לאל־ רענשען אז -־א-נדער ־"־ נ־שט איז -אר
 אויך אײב זיך חידוש־ן אין י־עפ די דיט ײען
פלאצעןי׳. ב"ם האלם ועיעג ־י־זער־בוי דעי

אים פרי־ילעכצ די ד דערםאנען :ב'  :ים א"
לעצטען איז פארמער ד־ פץ הכנסה ד אז

 נאך האלט א־ן פראצענט צען געפאלען יאר
פאר פרײז דער אז :פאלען אין רױימער

 דערגרײכט איצט שוין האט פראדיקםעי פארפ
 אין װי :ידעריגער פראצענט 25 שטופע א

1951.
 מים קוקט מען װען איז, הכל םך דער

 פראספעריםי די אז מען, זעם אויגען ניכטערע
 ערשטענס, איז, חדשים דריי לעצטע די אין

 אויף זיך האלם װעלכע געקינסטעלטע׳ א
 גענא־ אז צוױיטענט, און, פיסרעך, הינערשע

 װאם די הױפסזעכלעך האבעז איר פון פעז
 פון נים אין א־יגענםום פון לעבען א מאכען

 גע־ זיך האבען פראפיםען ד־ פראצע. זייער
 די אײף שםייערען פון משא די הויבען.

 איז פינאנסירען און אינדוםסריעלער רײכע
 פא־ רעגירונגס די דורך געווארעז, גרינגער

 אוי־ את בוי־ איז געיעג דער ליסים.
 געװא־ באשאפען איז םאמאביל־אינדוסטריעס

 געבצן קרעדיםען, פאראיכםערען דורד רען
 לענגערע אויף יםארםגעדזשעם) היפאםעקען

 םים פראצענםעז נידעריגערע און םערםינען
 סע־ אײפגעלעבםע די גאראנםיעס. רעגירדנגס

 שםאל איז פראדוקציע הויכע די און םיגקיים
 פארגרע־ דער אױך אח בוי־ראםעריאל און

 רעזרלםאמ א איז פארקױף ריםייל סערםער
 צוזיי די אם אין אױפלעבונג דער פיז

 אױך םיילװית און עקאנאמיע דער פון צװייגעז
r רעזדלםאם א e פרן הכבסה גרעסערער דער 

 צאל די לופאז־שניידער. די
ש פאקטיש זיך האס  ן1»!6רנ^'95®«יי<ןלע ני
ר אזזי דער מצ פ עדו  א^יפלצגומי ג
 די ויען פארגרעסערען שםארק זיכער זיך

 זיך װעם ציױיגען צוױ־י די אס אין ארבעם
 צײםידײליג זיך יועים אדער פארקלענערזנן

אפשםעלעז•
• • •

 -ײאדפא־ שיראכע די אט פה ליכם אין
 פון בניז גאגצעד דעד ודעלכער אויף רעס״

 די ודאלםעז זיד• האלם שפע איצםיגער אונזער
ס אלימ פרילינג־װעםערעז םילדע  געודען ני

 אפםי־ שםארקען אזא ארײטצוריפען בכוח
 ®?ליםישענט און עהאגאפיסםעז די את פמם

ם איילגעהאלסעז אביםעל זיך װאלםז  זײערע פי
 פראס־ דייערענדיגעד א ®ז פארזיכערונגעז

 בא־ דעריבער איז עם אלעפעז• פאר פעריטי
 שפאקויעז ראזעידע די אז ח׳שד א רעכסיגם

 באצידעקען אנציסאן אמז זיכם טען ייאס
 פאר־ אדנז שאפעז בלויז גוי אנדערש עפעם

. . . ז ע ע נ ע  פריילעכע ארדיטדדפעז דורך אז ג
 בלי־ אתזערע אפײעגדעז -רען װיל שטיםוגגצן

עז  ארײט־ צו גרינגער זײז זאל עם כדי י
 א פארציגען. עקאנאמישע געױיסע קריגעז

 ווערען עס װאו קוליסען• די הינםער כליל
 שידו־ עקאנאםישע פאליםישע די געשלאטען

 די את םראםם־פירעד די צױישען כים
 חשד דער אז שנעל באווײזט פלוכה־סענשען

בארעכמיגם. איז
 צײט דער אין אז ארדים. זיך װייזם עס

 פשים־ דעם פארשלעפערען צו זוכם מען וואס
ריז שײנע מ*ט עודם ען  גאידצנער א פץ חלי

 דעללאזט אנקימען. דארף װאס עפאכע
 אינדיסטריאליס־ און פיגאנסירען די אז סען
 איצריר״ ריזיגצ ריט צעטײלצז זיד זאלען טען
 עםלעכע זיינען אט פארמעגען. פאלקס פון

:זאכעז די אט פלן ביישפילען
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 ביליאנעז אויםגעגעבעו האס םלוכה די
 עגערגיע עקאנאםישע אנםװיקלען צו דאלאר

 גע־ ציװילזיז אמ !ײעקעז ם׳יליםערישזנ «אר
 געמאלסען &עז ד.אם צײם גאנצע די ברדיד•

ײלזנז זיײז »יז  װעם עס אז עולם דעם דעמ
ז מ ע  אםאםישע ביז יארען צעגדלמער נ

 *רא־ צי װערעז וצם1ב* קעגעז װעם קראסם
ײילעז ®אר עלעקםריציםעם דדצירעז  גע־ גי

 האם צוריק חדשים פינף םים ערשם ברױך.
 .אםא־ דער םון םשערםאז שםראוס. ל. לואים

 ערשם אז געזאגם. קאמישאד. עגערדזשי פיק
ז איז  קאם־ •ריװאםע ודעלען ארום יאר מ

עם אני  צאל קלײנע » באםרייבעז םעגלעך י
שע רי ם מ  אםאנגישער םים דינאמאס על

 םאנאםען פיר בלײז םים זױצם- קראפם.
 װעלכער סון קאםיםיע די *נאצםירם שיעםער.
 קאר־ פינף אז םשערסאן דער איז שםראום

 אונםערגעגומןין שוין זיך האבעז יאראאיעס
 אין קראםם־םםאגציעם עלעקםרישע בויען צו

 אםאמי־ מים באםריבען שםעט. פארשײדענע
 די אם װעלען צוזאמעז אלע עגערגיע. שער

 705.000 פראדוצירעז קענלז גענעראםארס
 קאס־ וחנם עם אח עלעקםי־יציםעם קילאודאם

 די אויפצובײעז. דאלאר םיליאן 205 םעז
 אגהױבען װעם םםאנציעם די אט םון ערשםע

עז ם מ ר  םינף איז איז ארום יאר צװיי אין א
 כדי פראדוקציע. איז זייז אלע זײ װעלעז יאר

 נים זאלען ױםיליםײקאםפאניס די חלילה
 עם־ זיינעז זיד צװישעז קאנקוריי־עז אנהויבעז

 קאמפאנים באזונדערע צוואנציג איז לעכע
 און אונםערנעםוגגען זעקם די אין שותפים

 דורכ־ קעגען צו הילף יעדע זײ גים םלוכה די
 אינ־ קלענסםע די מים אויפבױ דעם םירעץ

 העכ־ די פאר מעגלעכקײט איז וועםםיציעם
 גיט קאמיסיע אםןמזישע די שךאפיטען. סגוע

 אדער אוראנױם די פרײ צודעק דעם £אר זיי
 די ברעז־שםאף װי באני*עז צו ליצ^נײם6

 און עקספערימענטען די םיז צײטעז ערשטע
 אנצופירען מעגלעכקײטען פרייע באסריב;

 טעםיגקײםעז אויםפארשונג און אנםוױקלומ
 רעגירונגס דער םון לאבאראםאריעס די איז

 םעכ־ פאר באצאלעז װעם זי און אינםםיםוציע׳
 װאם אױסבעםערונגען עקאנאמישע אמ נישע

מאכען. וועלען אנגעשםעלםע זייעדע
 צאל א אנהויב. דער בלויז איז דאס
 דער־ ווערט ױםיליםי־קאספאנים אנדעדע

 געלעגענהײט עגלעכע אן יןריגעז זאלעז ווארם
 בײם קראםם־םםאנציעס אזוינע אױםצובױען

 נאענט, גאנץ עס האלם איצם שויז זומער. םוף
 די אז צו, גיבען אלית קאמפאנים די װי

 זאל עלעקםריציטעט פראדוצירםע אםאמיש
 ווערם װאם די וױ טײערער נים קאסםעז

 ברעךשםאף געיױינלעכעז מים פדאדוצירם
 עס װעם אנםוױקלונג װייטערער דער טים —

ביליגער. נאד װערעז
 ױםיליםי־קאמפאנים די איבערגעבענד־ג

 קראפט־ אטאמישע די אײםצובויעז רעכם דאס
 רעיגי־ די גים באםרײבען, זיי און סםאנציעס

 אויף מאנאפאל א איבער םאקםיש זיי רונג
 עלעק־ םון םארםיילונג און פראדיקציע דער

 טא־ באםעלקערונג. דער פאר קראםט םרישער
 פאליםישענס די אז איז עם װער חלומ׳ם מער

 פשיט׳ע די אז זינען, אין האבען אויך ײעלעז
 עלעקםריציםעט, פון פארברויכער די בירגער,

 די געקומעז זײנעז עס קעשענעס פון.יועמענם
 דערפינדען צו שםייערען דאלארס ביליאגען

 אפאראםען די אנםוײקלעז אץ מעסאדעז די
 עפעס אויך ױעלעז קראפם. אםאמישער םאר

 זאגען צו זיד םעז אײלם דערפון. געגיםען
.םאר אז דערקלערען׳ קאמפאניס די וױ זיי,

 פארן ־ײהט ס־אס הײם־אײגענםיטער די
 אונםער־ קימ מאכעז נים װעם עולם) פשוט׳ן

 גע־ א פיז קוממ עלעקםריציםעס די צי שייד
 גאז, מיט באםריבען ױערם וואס נעראםאר.

 וואס איינעם פיז אדער קוילען. אדער אייל
 קראפם. אםאםישער םון באםריבעז ווערם

 װאם אבער׳ יוםיל־םי־קאמפאנים די פאר
 כל םוף וועם עס אז געפאר דער םאר שםייעז

 ברעז־מא־ געוױינלעכע די אויסנעםען זיך םוף
 װאם עפעם■ װערען געםונעז םת טעריאלען.

 אםאמישע אוץ פלאץ דעם פארנעםעז זאל
 מעגלעכ־ בעםםע די פארלױפיג איז ענערגיע

דעם״. פאר קײם

 דאס נים איז קראםם אםאמישע די און
 שענקט אדמיניסםראציע די װאס איינציגע

 אגרי־ דער םראסםס. די אוועק שםילערהײם
 אטאםישער פאר קאטיסיע די וואס מענם

 פרעזידענט פון באפעל אויפן האט עגערגיע
 דער נד)ט אונסערגעשריבען איתענהאוער

םם עי  עלעק־ אז בייעז צו קאמפאני׳ .דיקסאךי
 דער צוריקגעבען זאל ײאם םםאנציע םרישע

 םויזענט 600 אויםאריטי״ וואלי .טענעסי
 קא־ אםאמישע די װאם קראפם קילאוואם

 די פון א־ינע אויך איז איר, בײ נערט מיסיע
 װעלכע עי. װי. טי. די דערשטיקען צו מיםלעז

 בא־ דער צו עלעקםרי ביליגע פארקויפט
 נייע א געגענם. גאנצען דעם אין פעלקערונג
 איצט פלאנם ױםיליטים די פאר קאנצעסיע

 אונטער שוץ־מאביליזאציע״. םון יאמט דער
 עלעק־ גענוג באזארגעז םון אויסרייד דעם

 א פון פאל אין לאגד אין קדאפם םרישע
 ארםור דירעקטאר. דער אנאנםירט מלחמה,

 צו גרײט איז קאמיםיע די אז םלעמינג. ס.
 ״סערטיפי- ױםיליטי־קאמפאניס די געבען

 צו קראפט־סםאנציעס נײע בויען צו קײטס״
 עלעקטרי־ םין פראדוקציע די םארגרעסערען

 נעקםםע די אין פראצענט 50 מים ציטעם
 גיבען ״סערטיפיקאםעד די אם יאר. דרײ

 אמארטיזירען צו רעכם דאס קאמפאניס די
 אײנריכטונגען נייע פאר איגוועסטירונגען די

 װי יאר צװאנציג אין אישםאט יאר פינף אין
 מײנט דאם געוױינלעך. דערלױבט געזעץ דער

 מיליאן הונדערט פון איװועטםיציע אז פון אז
 מאשינען און געביידעס נײע די אויף דאלאר

 ארונטעררעכענען קענען קאמפאני די װעם
 מיליאן מיליאז צװאנציג פראפיםען די פון

 דאלאר מיליאן םינף אנשטאם יאר א דאלאר
 ניט אר־ם אזוי װעט און אמארטיזאציע פאר

 עקס־ די אױף שםײערעז קיין צאלען דארפען
אן פינף טרא  דאם אז יאר. א דאלאר סילי
 ניט און טראסםען די מתנה א סתם איז

 עלעקטרישע נײע בויען ױי מאכען צו נויטיג
 האבען םענה׳ט, פלעמינג וױ אײנריכסונגען.
 אזוינע אז באריכטען, אײגענע באװיזען׳זײנע

 ארויסגעגעבען ניט זײנען סערםיפיקאםען
 הא־ פונדעסטװעגען ארן 1953 זינט געװארען

 לעצ־ ביזן יאר צוויי די אין האמפאניס די בען
 עלעק־ די םארגרעםערם דעצעמבער םען

 מער פראדוצירען צו אײנריכט־נגען םרישע
 קילאױאט מיליאן צװאנציג און אײן מים

 בויען קאםפאניס די אז עס הײסם קראפם.
 ספע־ די אן סטאנציעס נויטיגע די װי םײ

רעגירונג. דער פון קאנצעסיעס ציעלע
 די גדײטען אבער םאםען ברײטע די פאר
 ״קאנצע־ אנדערע גאנץ אגענטורען זעלביגע

 האט פלעמינג מלחמה־צייםען. פאר סיעם״
 אױך שוין האט קאמיסיע זיץ אז צוגעגעבען
 אײנ־ צו נויטיגקײט דער וועגעז דיסקוטירט

אין קאנםראל עקאנאמישען שםרעעעז םירעז

געדעבמינקײט &---------------
 שכירות. אײנפרירען וױ מי^חםד״ א פיז פאל

 איינשטעלען און םחורות נויםיגע ראציאנירען
• פרײזען.■ פון קאנםראל
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 די און נביאות אפםימיסםישע די םראץ
 םאלימישעגם, די םמ פארשפרעכענס גאלדענע

 עקאנאמיסםען. זייערע און אינדוסםריאליםמען
 זיי װאס װעלט דער אויף עדן גן א װעג^ן

 די אבער קומען עולם, םארן צו גרײםען
 רודערט עם שכל. צום אוים- װייזם בירגער.

 םך א גאר בירגער. פשום׳ע די צװישען זיך
 קו&ענדיגע די אין אפצורעכענען זיך גרײםען
ם וואלען  מאכט. אין איצם זײנען יואם די מי

 אז וױיםען זיי זיך. שרעקען פאליםישענם די
 מים אומצוםרידען שטארק זיינעד פארםער די
 װאס פרייז־גאראנםיעס. פארקלענערטע די
 םאר באוײליגם אדמיניסטראציע איצטיגע די

זײנען ארבעםער די :פראדוקםען דיערע
 געזעצן אנטײױניאי די פאר פארביטערט

 אין איז עולם ברײטער דער פאליסיס; און
 די באפרײם האט רעגירונג די װאס כעס

 דער פון םײל א םיז קארפאראציעס און רײכע
 אויף משא די געלאזען און לאסט שטײערען

 קייא־ מיטעלע און ארעמע די פון הכנםות די
 אומ־ אלע די אט פון פאראײנ״גונג א סען.

 פץ מפלה פ־לע א מאכען וועט צופרידענע
 אומ־ 1956 אין פארטײ רעפובליקאנער דער

פארמיידלעך.
 א םון געפאר די זײ שרעקט איבערהויפט

 ארבעםער ארגאניזירםע די פון פאראײניגונג
 געמײנשאפטלעכער א פאר םארמער די און

 די פון האנדלונג די אקציע. פאליםישער
 דעם און ל. אװ פ. א. דער פון הײפט־פירער

 די פון פאדערונג די שטיצען אין א. אי. סי.
 פרײז־ העכערע פאר פארמער־ארגאניזאציעס

 פאר־ האט פארם־פראדוקטען אויף סובסידיעס
 אז איז, אמת דער שרעק. די אט גרעםערט
 א פון װײט גאנץ נאך עם יהאלט דערװיילע

 די שםיצען ארבעםער די פאראײניגונג.
 אל־ דעם פון גדונט אויפן פארם־סובסידיעס

 הכנסה גרעםערע א אז פריגציפ, געמײנעם
 ארבע־ די פאר נוצלעך איז פארמערס די פאר
 פארגרעסערט עס :אופנים צװײ אויף טער
 באשעפטיגונג, מער שאפט און פארברױך דעם
 צאל געװיסע א גלײכצײטיג אפ צים עס און

 פאר־ אץ פאבריקען די םון ארבעט־זוכער
אך די ארבעטסלאזע. צאל די קלענערט  יוני

 וױיסען זײ גענארט. ניט אבער זײנען פירער
 פארם־ארגאניזאציעם די פון פירער די אז

 געשטיצם נים מאל קײן איצט ביז האבעז
 ארגא־ די פון פאדערונגען לעגיסלאםיװע די

 װײ־ זיך וױיזען דערװייל ארבעםער. ניזירטע
שטעלונג. זײער ענדערען זײ אז צײכענם ניג
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 אין יאר. 75 געװארען אלט איז אש שלום

 אײנגע־ טאל אלע איז קוייטור־־וע־יט דער
 גע־ װערט קינםטלער גרױטער א אז פירט

 טאלאנט, זיץ און שאפונגען זײנע לױט שעצם
 חםרונות אדער מעלות זײנע אריף אימגעאכט

 ױבעציגסטער אץ פינף דער פערזאן. א ױי
 אש, שלום װי קינםטלער א פון געבורטסטאג

 די מים פארגלײכען ספק אן זיך קען װאם
 האט װעלם־ליטעראטור. דער פון קלאסיקער

 גע־ זיכער ארעמקײם אידישער א״נזער בײ
 פאר טוב ױם א װי װערען געפייערט דארפט

 אונזער פאר ארץ דרך האבען װאס אלע
 םאר אלעמען פאר מער און מאמע־לשון

 שײנט עם ליטעראטור־פארשטייער. אינזערע
 םאנא־ דער און ענגארהציגקײם די אז אבער
שטיפע א דערגרײכט לעצטענם האבעז טיזם

, אי ז־.1955 מ
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 ־אט .1954 דעצעמבער, ין
 זײן אין רוטער. וואלטער

 דעם אויף הײפט־רעדע
אי. סי. דעם פון קאנגרעס

 נײעם א ארײנגעפירט א..
רא־ דער אין אייסדרוק

אי־ לימעראטור דערנער
 פאציאיי־עקאנאמישע און טעכנא^אגישע בער

 גערעדט האט ער .•אמעריקע אין פראבלעמען
 ״אויםארירונג־רע־ קומענדיגער דער װעגען

 אט אז דערקלערט, דערבײ און װאלוציע׳
 פון זאך קײן ניט איז 'רעװאלוציע נײסטע די

 איצט שוין איז זי נאר בלױז, צוקונפט דער
 ליטע־ די זואקסט אן דעמאלט פון פאראן.
 אויטאמי־ פון פראבלעם דער איבער ראטדר

 געװיס שעד,. יעדער מיט בוכשטעבלעך רונג
 דער ־ועגען געשריבען ־ארען ש־ין טען האט

 פונם מאשין״ ״שכל׳דיגער דעד פון עפאכע
 די אבער ״1גי ד. א. ראבאט״ ״דענקענדיגען

 דערשײנונג דער פון זײט רעװאלוציאנערע
 עס באהאנדלען איצט געזען. ניט מען האט
 װא־ שארפקײט. ברענענדינער סיט שױן אלע
 נײע א רעװאלוציע. א איז אויטארירונג רים

 אזוי טעכנישע, די אין װי איבערקערעױש
 פארהעל־ סאציאל־עקאנאמישע די איז אייך

 װי פונקס געזעלשאפט. אונזער אין טענישען
 40־35 מיט האט פלענט״ ״אסעמבײ פארד׳ס

 לעבען אונזער אין ארײנגעפירם צוריק יאר
 אינ־ צװײטער דער פון ט־יל ערשטען דעם

 םיטטעם דער פון רעװאלוציע. דוסטריעלער
 אינדוסטריע. דער אין ניאסעז־פראדונציע פון

 זײז אויטאמירונג די װעט אױס. זעט אזוי.
 רעװאלוציע דער אט פון טײל צװײםער דער
 דער פון אינ־אייט דעם אויספילען װעס אין

יארהונדערט. סיטען פון העייפט צװ־יטער
 די אט פאר זיך רים שטעלט זשע װאפ

 װאודיין און רעװאלוציע טעכנאלאגישע נײע
? ברענגען אונז זי קען

 זײנען פראגע דער איבער מײגונגען די
 גע־ אויך צוטאיי נאר פארשײדען. נאר ניט

 ארומ־ איממעגייעך זײן װעט אינז געננעזעצט.
 פראבלעם דער פון אספעקטען אלע צינעדען

 1ארטיקע־ הײנטיגען דעם אין אמא< מיט
 פץ 1טײי א בלויז אויסצושעפען מיר .האפען'

 רײ־ מ־זען רען ־ועט איבעריגע די ײעגען זײ.
 צװײ־ א זעלבסטשםענדיג אץ באזונדער דען
מא< טען

רדנג אז*ינס דאס אייז י־אס מי א ײט ? א
 א־נדוסטריע־־ע גרײסע די איז איצט ביז

 װעז פאזעס• צ*וײ דורדגעגאנגעו רעײןןלוציע
 ןיזי גאנג אין געיאזען האט װאט דזשעיכיס

 דערמיט נאםירלעך ער■ האט דארף־כיאשין.
 ר'ט־ חיה׳שע אץ רענשלעכע סד א באזײטיגט

ארבע־ יעגע אבער ארבעט■ דער פון קוייען

 חרם, בײ װידער שוין האלטען מיר אז
 װערעס מיט מענשען פאר קונע א'ן מיקות

 ניט■ שטירען מיר אנשויאונגען רעליגיעזע
אש. שלום אײף “אנפאי מיאוס׳ער דער

 א אין שניאור ז^רז געסאכט האט עפ װאה
 פערעפענטלעכט האט עד װאס ־ייד כדחנ״ש

 איז באלײדיגיגג א איז געבויטסטאג ײיז צו
if שרײ־ אידישער גאנצער דער פאר שאנד 

בער־משפחה.

װ י. פיז א נ ו ר א ב

 באז־נ־ זײערע בײ נעבליבען זײנען ־ואפ טער,
 די נערען געמוזט האבען מאשינען. דערע

 קארעגירען גאנט זײער אפהיטען מאשינען.
 דער אויף אויפפאסען פעלערען׳ זײערע

 קורץ אפעראציעס, זײערע פון פינקטלעכקײט
 גע־ האבען מאשינען די בײ ארבעטער די —

 פראצעס גאנצען אויפן ״געבען אכט־נג מ־זט
 די געװען זײנען זײ פראדוקמ. א שאפען פון

 פרא־ געשאפענעם דעם איבער בתים בעלי
 אעסער מאשין די עט ־אט געטאן הגם דוקט.
א־יפזיכט. זײער

 דער אין געװארען זאך די איז אנדערש
 אינ־ פדן סיסטעם דער אין פאזע צװײטער

 אין דא, מאסעךפראד־קציע. דוסטריעלער
 אר־ דער איז פלענט״, ״אסעמבלי פארד׳ס
 ניט שױן דאשין דער בײ געבליבעז בעטער

 געשא־ גאנצען איבערן הבית בעל דער מער
 ־אויפזעער אן בלויז :אר פראדוקט, פענעם
 אי־ שאפיגגס־פראצעט. פונם טײל אײן איבער

 שכנות׳דיגען דעם אין װאס טײל; זײן בער
 ער און מער ניט ער וױיס זיך. טיט טײל

 ארבעט אן בלויז טיט ער װיסען. גיט דארף
 פונדעםט־ פראדוקט. ק־ין מער ניט שאפס און

 אר־ גװאלדיגער דער בײ אפיייו איז װעגען
 אין קאנױייער־סיטטעק, איז בעטס־צעםײרונג

 :יאסען־פראײקציע אינדוסטריעלער דער
 איוױכ־ געבליבען אייץ נאך ארבעטער דער

'פראדוציר־פראצעס פו;ם טייל טיגער  ער ;
 דער צו.. רוי־שטאף דעם דערלאנגען דארף

 אײ־ זײן אײף געבען אכטונג דארף ראשין,
 מעגלע־ די קארעגירען ארבעטס־טײל. גענעם

 טײלען פארשײדענע די צװישען פע-ערען כע
 הגם װאס מאש־ין. קאמפליצירטער דער פון

 בא־ אירע צתאמען אײםאמאטיש שליסט זי
 ״שנל״ אייץ :אך איר ט1־?־ טײלען, ז־נדערע

 אלע אויף געבען צ־ אכט״נג אי׳ײן זיך אייף
פראצעס. פינם עטאפען

 אקארשט איז •־אס ד־. איז פאזע דריטע די
 איצט אײטאנליײנג. פון פאזע די אנגעקומען,

 זאלען װאס מאשינען. אזוינע ש־ין ניען בויט
 באװעגען קאנען זיד בלינדערה־יט בלױז ניט
 פראדוצירענדי־ דעס אין עטאפ צ־ עטאפ פון
 זיך אויף קאנען זאי־ען גאר פראצעס. גען

 אויפן געבען אכטינג אײטאראטיש אליץ•
 ביז פראדוציר־פראצעס. פונם װעג גאנצען

 מעכאנישסטען בײם אפי^ו מען האט אהער
 צו־ הענט רענשלעכע מיס געדארפט פראצעם
 מאשין. דער צו רוי־שטאף דעם שטערען

 די ברענגט פאבריק אײטאדירטער דער אין
ך צו רוי־שטאף דעס אױטאמאטיש מאשין  זי

 פינם 1”טי אײן פיז איבער אלײן א־ם יי־קט
 צע־ (פץ אנדערען צים פראד־ציר־פראצעפ

 צום אנהײצעז פון צונײפבינדען. צום האלעז
 פאנאנדער־ צ־ם צ־נױפמישען פץ אפקײעז

 דעם ארויס א^ײן װארפט ױ.>. אז. א. טײיען
ט פארטיגען ־י אי  אין איץ אים פאקט פי

 פאראײט פון איז עס א־” צ א'ס שטעלט
 קארע־ רא־ט־ן אײטארירטע ד־ באשסירט.

 אױטאמא־ אלימ זיך קאגטראיירט אין גירט
 (צי פראדוציר־פראצעס פון גא:ג אינם טיש

די צי אגגעהיצט׳ צ• ניט איז געצייג די

 פארם די צי פינקםלעכע. א איז שגעלקײט
 אין :יױיםער װ.). .אז. א געהעריגע די איז

 לאזען פאבריק מעכזעישער געװיינלעכער דער
 פארשיי־ געיעג אין ארבעטער פארשײדענע

 איז עם דוען אפ. זײ שטעלען םיילען. דענע
 םיילען די^אפגענוצטע איבער בײםען נוימיג,

 פאבריק אויםאמירםער דער אין נײע. אויף
 צו־ אויםאמאםיש. מאשין די א״ץ דאס טיט

 פאבריק גע-׳ױינלעכער דער אין - לעצט
 איגפאר־ די גאר צונויף מענשען זאמלען
 פדא־ אייטגעארבעטעז דעם װעגען מאציע

 די גרוים, די פראדוקטען. צאר (די דוקט
 אין פעלער־אפטע); צאל די פינקםלעכקײט.

 מעכאניש עט טוט פאבריק א־יטאמירטער דער
 וואס סארך׳׳ ״עלעקטראנישער צענטראלער א

 אײנעם. אין מאשינען אלע צונויף שליםט
 און פראצעס גאנצען דורכן זײי רטי1האנטראי

 ספעציעלע דורך אויטאמאטיש, ׳אלייז. ,דאכט
 בא־ און קאלקולאציע גויטיגע די מאשיגען,

 בלויז רעזולטאם. פינקטלעכסטען דעם *וײזט
טיג זײגען מענשען לעבעדיגע געצײלטע  נוי

 עט־ בלויז ;פאבריק אויטאמירטער דער אין
 ־ואס איגזשעגערען׳ און מעכאניקער לעכ<

 פאד גיגאנטישע די גאנג אין לאזען דארפען
 עלעקסרישע די קאנטראלירען און בריקען

 אלארם־ אויטאמאטישע פין פאל אין קנעפלעך
סיגנאלען.

 גערופענע אזױ די זײ זײגען דאס אט
ט 3j«px ״דדיק.?כעפלעךזפאב^יעען״, ע ^ ר ן נ ^ 

^י ;^ ר ע צי') װעלט צי;:נ ד ץ- ]^גד-ט^יעל, ?
גז-ןייג*< אי־טאהעיט פילשטעגדיג ל8: ״וי  י

 איגדוסטריע־אונמערנעמונ־ געצײלטע ביויז
 דא שוין איז װאס דאס. אפילו אבער גען.
 פאר װאס װײזען׳ צו גענוג איז מין, דעם פון
 סא־ אין עקאנאמישען אין איבערקערעניש אז

 נאך פירט אויטארירינג די לעבען ציאלען
זיד•

 האט דערױײל אז :אטירלעך. גאנץ איז עס
 א־יטאמירונג גײענדיגע װײטםט<ן צ־ם די

 געפערלעכע פ.ין פראדוקציע דער א-ן פאסירט
 אהײא, בעדפארד, אין קריגס־מאטעריאלען.

 יעדען קאכיפאניע כעמישע א ארױס לאזט
נאפאלם פונט טדיזענט ס50 פון טכום א מא:אט

 װאס ן.י1יגאזא זשעלע־אויסזעענדיגער דער
 גאנצע די צ־נד־בארבעס. פאר נוצט רען

 צען פון שטח א פארנעמט ױאם פאבריק.
 פיר פון באדינט װערט סקװער־פיס. טויזענט

 איבער אײפזעער אן אײנעם און מעכאניקער
 צײט ארן :יאס פון רעגולירונג גאגצע די זײ.

עי־ דער אויטאמאטיש. ;עמאכט װערט  אינ
 דאס — קאניױיערס די פון אנ׳שליס לעבער

 מיט זיינען פראדוהציע־קאםטען די גלײכען.
 װען װי קלענער. פראצענט פיפצ-ג און גיץ
 ׳.קאױוענצ־אנעלע ריט געארבעט װאי^ט רעז

רעטאדען״.
 אונטערגעמוגג אויסאמירטע צװײטע א

 סטײטט ״ױנייטעד פון װאפען־פאבריק די א-ז
 וואד איל*נאי. ראקפארד. אין אינדאססריס״

 שראפ־ מילימעטערדיגע 155 א־יט ארבעט מע<
 אונטערנע־ ריזיקע גאנצע די װאו און געלען
 באזונדערע א־ן צעטײיט א'ז רואט מונג.

 איינצם דורד יזי1נ־ כאד־נט ױערט סטאנציעס■
 םטאנ־ איטלעכער אויף רענשען צ־ױי אדער

. ציע
פראדיצירט װאט אינדוסטריע• דער אין
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רעג די האם געברויך. גײײלעז פארן  אױםאפי
 אלץ פת פריער פארשריט גרויםע געסאכם

 אויס ארבעם מען ױאו געביםען, די אין
 פראדוקם, כםו־פליסיגען ןזדער פליםיגעז א

 פרא־ כעםישע נאםמ־ראפינירונג. :װי —
 פראדי־ בייס אױך אבער מילעץ. דוקציע.

 אגגע־ זיך האם ארםיקלען סאלידזנ צירעז
 א אױםאםירונג. םון פראצעט דער הױבען

 פאבריק נייע פארד׳ס איז דערםון מוסםער
 געװארען געעםענם איז װאם קלױדלאנד. אין

 זעקם־ציליגדערדיגע ציריק. יאר דדיי םים
ד ארויםגעלאזען דא װערען מאםארעז  אן דוי

ע־ װערם װאס מארןי׳. .עלעקםראנישעז  .ג
 צװאנציג אח זיבעז דראםען. דודך נעדם״

 םערציג ארן צװיי דורך און לענג. ד״ מײל
 מעכאניזם גאנצער דער הענם. מעכאנישע

 שםויסם אץ צים און לאנג םוס 1.545 איז
 שםי־ רױע די ריכםונגען איז זײםעז אלע איז

 זײ, בויערם און זײ רייניגם מעםאל. קער
 זיי פירם און ארום- זיי םאקם אח זײ צעםאלם

ד ײ  אפע־ באזונדערע הונדערם םינף דורך ד
 ?אנםראלירם און ײי אינספעקםירס ראציעס.

 פינקםלעכער דער צו ארײס זײ לאזם זיי,
 באשנױםםען צום צו די שםעלם און ציים•
מז צו ארם. א  אל• די ביי װאס פאםאר■ א פ

 דויערען געדארפם עם האם מעםאדעז טע
מיגום• 15 בלויז איצם דויערם שעה, 9

 דער אץ דאכאפ״ *דענקענדיכער דער
ארכזןםער רעבעדיגער

 דעם פח וײרקונג די pp ודעם עס יײ
 בא־ צאל דער אויף כארך׳ .עלעקסראגישעז

מ ג ו ם פ מ  אינדוםםריע, דער אין ארבעםער ז
 וױיניגע די אפילו בולם זייער שוין באדױימז

 וואס אױםאמירונג. פולער פון בײשפילען
הײנס. שוין םארמאגעז מיר

 וואו נאםם־אינדוטםריע. דער pc פירער א
 זיך שפריים *אויםאםירוגג־רעױאלוציע׳ די

 נאםם־ א אז דערקלערם• האם שנעלםםען. צום
 אכם באשעפםיגם יואס ראםיניר־סאבריק.

 מעםאדען, אלםע די ביי ארבעםער הונדערם
 אפצוםאן באױייזעז ארבעם זעלבע די קאן
 דער בײ רענשען געדונגענצ צודעלף םים

 בויע* ביים בלויז מאשינעז־סיסםעם. נייער
 קאן נאםם־לוואל דעם אין לעכער די רעז
 פארבייםען מענשעז באשעפטיגםע 39 פעז
 םארד־קאמפאני פת פארשםייעד א .9 מים
 פראצענם 30 ביז 25 פױ אז דערקלערם. האם

 פץ באדינגונגען די איז םעז װעם ארבעםער
 הו־ א רעד־צירען. קאגען זיכער אױםאמירזנג

 בלויז איצם אפבאקעז שײז מען קאז כעז
 אינטםיײק־ נויםיגע די ארײנשםעלען דורכז
 אין שוין דארף מען ;מאשיז דער אין ציעס

 צױיי ניט. בעקער ייעבעדיגען קיין גאנצעז
 ארבעםעז )200 פריערדיגע ואנשםאכ כיעגשעז

 ראדיא• l.ooo מעםאדען נײע די ביי אױם
 צז־ שסעלם ,אדמירא־*״ םאג. א אפאדאטעז

טעקעדעט. א־ן םע־^עײײ־ע־אפאראם א נױף
 טיםיאציע די א'יט זעם דראםטישער נאך

 עלעקםרישער pc איגד'טםריע דער אין
םינג -עלעהםריק די קראשם.  קאמ־ אילוכיגיי

 געהאס איצם ביז האם קלײולאנד *איז םאני
 פרא־ צ־ אויף מאז ה־נדערם א באשעפםיגם

עז ר  אבער ענערגיע, קי־יאוואם 290.000 דייי
 דער פץ .דריה־הנעפלעד־פאבי־יל׳ נייע די

 אריף מאז 28 בלויז באשעפםיגט געזעלשאשם
 דאט נאר קיייאוראט. 420 000 פראדיצירעז צ'

אקעגען קיגדער־שפיל א יײ אויט נאך זעט

 ארום, יאר צען אין דעריוארם מען װאס דעם.
 עלעק־ פראדוצירען טאנען װעט מען װען

 אםאמישער פון הילף דעד ם־ם קראפס טרישע
 פאך־ די זאגען — מענשעז 6 בלויז ענערגיע.

 צו־ אויף האבען דארפען מען װעם — ליים
פיםטבורג. גאנץ םאר עלעקםריע צישםעי׳עז

 זיך מען ריכם — שייערםםען צים אבער
 ^־ויטשטוי־ ״עלעקטראנישע- דאם װעם —

 טרע־ ארבעם דער pc מענשעז לעבעדיגע סעז
 עס ״אםיסעס׳. די אין זיצעז וואם יעגע. פען

 אז זיך׳ כאפעז צו געדויערם לאנג נים האם
 רעכע־ מעכאגישען גרויסעז דעם קאן מען
 איצם ביז האם וואס (קאמפיוםער׳), נער

 םילי• pא אסםראנאמישע פאר פונקציאנירם
 די פון אריבערפירען גרי□: צװעקען. םערישע
 גע־ צום קריג אין װיסענשאפם pc געביםען

ם׳. pc בים ע ביזנ ק נאר דארף מעז .  מאג־ זי
 איגםאר־ מיט אנשםאפעז .זכרון״ נעסישען

 געהאלם־צאלונ־ pא שכירות־ װעגען מאציע
 םא־ pא הכגסה־שםייער פון דעדוקציעס געז,

 איבער־שעה׳ךארבעם פארזיכערוגג, ציאלער
 ביז־איצםיגע די אנשםאם — װ. אז. א.

 וואלטאזשעז שנעלקײםעז, וועגעז ידיעות,
 גאר עם דארף םען גל. ד. א. מעמפעראםורעז

 -קאמ־ די אם װי אויגען׳ אייגענע די םים זען
 גאר אויםאמאטיש דורך מאכען פױםןירם׳*

 אדויס־ pא רעגיסםרירעז בײם אפעראציעס די
 קאמ־ די צונויפשםעלעז בײם םשעקם. געבעז

פעי־ראלס׳ פליצירםםםע  מערער נאך אדער .
 כדי חשבונות, בובהאלםערישע קאמפליצירםע

 בא־ דאם ארבעםס־הענם װיפיל פארשםית, צו
ם׳־ארבעס. דער pc זײםיגם יאפי

 אױ־ דאזיגער דער גײם שגעל באזונדערס
 די pc אפיםעס די אין טאמירונג־פראצעט

 װאו פארזיכערונגם־געזעלשאםםען, גרױםע
 םריאומ־ ״70U דער אדער -יוגיװאק״ דער

 פירםע די םאג. יעדען מים מער אלץ פירם
 נייער דער אז זיך. ריכם .פרודענשעל׳־

 פארבייםען װעם רעכענער עלעקםראנישער
60 pc םיט רעכען־מאשינען אלםע 75 ביז 

 בלויז צאל) אין 200( אפערײםארס זי־ערע
 .דזשע־ אין אזוי אליץ. דעפארםמענם pn> אין

ײניװאק״ דער וואו עלעלטריקי. נעראל  פירט .
ד  זײער א שעה׳ן געציילםע פרן משך איז דוי

 po קאנםראל בײם ארבעם יצירטע1קאםפי
 באדינ־ געװײנלעכע די אין וואם אינװענםאר.

 הינדערםער דעם איבער הארעוועז נינגען
 דער אין אויך אזוי ;יארעל לאנגע מענשען

 ראבאט, דער וואו סיםםעם׳־. םעלעפאז .בעל
 דעם געפינם טעלונדעט, is pc פארלײף אין

 זא־ לאמיר םעלעפאז־װעג. פרייעז קירצסטען
 אנדזשעלעס, לאס p’p יאי־ק ניו pc געז

 די ארויף שטעלם pא פארבינדונג די ראכם
ף לאססען 7חשבל םע^עפאגירערס דעם א״
 נאענםסטע די אין אז באדײם, א^ץ דאט

 בא־ אויטאםירונג־רעודאלוציע די קעז יארען
 אר־ מאםעז גרוירע ארבעם פלדדער זיימיגעז
 האבען :אטירלעך. אנגעשםעלטע. אזן בעטער

 דערזען אנדערע pc פריער געפאר דאזיגע די
 װעגען און יוניאנס םרייד די pc פירער די
 װאלסער גערעדט עט האט געפאר דער אט

 אויפן רעדע דערמאנםער ױץ אין רײטעד
 אײך אבער א. אי. סי. דעס pc לאנגרעס

 אינ־ דער סון פירעד קאפיטאליטםישע די
 קאן אויםאמירונג די װאס צו זעען. דוטםדיע

 א איז דעם צו באציאונג זײער pא פירען
 ימענעדזש־ די פון םײל א פארשיידעגע.

רער פי ם״  דערוואר־ צו איז עס ווי האם׳ מענ
בלינדען אויך pא יזאדעןיגר קאייםען. א םעז■

בעדעכטיבלױם
 מענש־ טיף אזוי דער צ* פראפיט־צוגאנג

 דער דזש״ םניידער, דזשאן פראבלעם. לעכער
 אינדאסט־ סטײטס .יונייםעד פון פרעזידע:ט

 ברוםאל־ ענין צום צו גײט אינק.״, ריס.
 אז געמײנט, אפם האם «מען :אפעגהארציג
 אין ציל געװאונשענער א איז אויםאמירוגג

 וױיל פאבריק. אינדוםטריעלער איםלעכער
 אויף אויסגאבעס די רעדוצירען וועם דאס

.ארבעט .  םייל p’K בלויז איז דאס אבער .
pd פונקם א נאך פאראן איז עס זאך. דער 
 לע־ צו אויםאמירונג pc באציאונג דער אין

 זייער איז װאם ארבעםס־קראפם, בעדיגער
 מא־ װאס פאקם, דער איז דאם :געװאונשען

 װי קאנםראלירען צו גרינגער איז שינען
םענשעך.

 -הומאניטארע״ די אם pc צוױיםער א
 ״אלומי־ pc pברא דר. אינדוסםריע־פירער,

 .פאר־ זשורנאל דעם אין האם לימימעד׳, נום,
 דעם װעגען געשריבען אזוי אומגעפער טשוך׳

 איז זיד ארומצושפילען מענשען «מיט ;ענין
 פאר־ דארף מען פארפירעריש. pא שװער

 דער אין ארבעטער די םים ארומגימ שײדען
 װאש־ פון ארבעםער ךי מיט װי קאפעםעריע,

 טרענירען, אלעטען זײ דארף מען :צימער
 געלם. םך א קאםם אלץ דאס אויםבילדען.

 פונם םייל א נעמעז צו גלייכער דאך איז
 פארגרינ־ צו אויף אויס גיט מען װאם געלם.
 בײם ארבעטער די מים באציאונגען די גערען

 טעכנא־ אין עס אריינלײגען pא קאגוױיער׳
 לעצטען pא זאל וואס פארשונג. לאגישער

 אװעקצונעכלען גאנצען אין העלםעז הכל סך
פאבריק״. דער pc ארבעםער די

 און .םראם םון דזשעגער דריםזלר, א pא
 אין אפענהארציגער נאך געװען איז װהיםני׳.

 ארבעםםלאזע־געפאר דער צו באציאונג זיין
 מיר »ניט אויםאמירונג: pc רעזולטאמ אין

 װעגען זארגעז צו באוואוםטזיניג טראכםען
 באױאוסם־ שםרעבעז מיר ניט ארבעםער. די

 לעבענם־םםאנדארד. ױיער הויבען צו זיניג
.אליין זיך pc זיך םוען זאכען דאזיגע די . . 

 דארף אינדוםטריע די אז נים, האלם איך
 אספעקםען סאציאלע די מים פארנעמעז זיך
pc זאד״. דער

 גרױס־ די pc פארשםייער אלע נים אמת■
 אזוי גײען אונםערנעמונגען קאפיםאליםםישע

 דראט װאם דערשײנונג, דער צו צו סרוםאל
 מענשען מיליאנען פאר טראגיש װערען צו
 א עליאם. דאגלעם פאמיליעס. זייערע pא

 קאמ־ עדיסאז ,דעםראים דער pc פארשםײער
 וועגען שרײבענדיג צוגעגעבען, האם פאני״,

 אויטאמירונג־רעווא־ דער pc אויםזיכטען די
י לוציע, ד . ז  זיינען מענעדזשמענט׳־מענשען א

איג: גאנץ נים  די סאר מורא האבען זײ רו
 ארויפ־ װעלען װאם ארבעטם־פראבלעמען.

 מאסען־באזייטי־ פון רעזולטאט אין שװימען
 די םרענירען pc אין ארבעט דער פון גונג

 בא־ קוואליפיצירטע מער פאר ארבעםער
 (.נעשאנעל -נאם״ די אויך שעפםיגונגען״.

 רעדט מאנופעקםשורערם״) אװ אםאםיאיישאז
 פראבלעמען די איבער ליםעראםור איר אין
pc פאראנםווארט־ דער װעגען אויםאמירוע. 

 צײט דער pא אינדוסםריע דער pc ייעכקי־ט
pc מאסעךארבעטםלא־ טראנזיםארער דער 

ם׳. זיגקיי
שטי־ פאראײנצעלםע זײנען דאס אבער

 אונטער־ קאפיטאליסםישע די צװישען מעז
 סאר־ pא שווערער א pn װעם עס נעמער.

 ארבעטער די װעלכען אין קאמף. ביםערטער
סארלאזעו דארפעז אלץ pc סריער זיד װעלען

, אי ---------------------------------> 1955 מ
 כוחות די אויף ה. ד. כוחדת, אײגענע די אויף

ױניאנס. זייערע פרן
 איכיןרגאנג־ דער. אין ארבעשפדאזיגקײמ

ארכעםסלאזיגקײם, כאהאדםעכע צײם,
” איביןרקוואליפילןאציע

 אר־ pc פראגע דער צו קוםט עט װען
 דער פון רעזולםאם איז בעטסראזיגלייט

 קא־ אלע האלםען אויםאמירוגג־רעװאלוציע,
 דאט אז םענה׳ן, אין שרײבער פיםאליסםישע

 פארבייגײענדיגע א צייםװײליגע. א זײן װעט
 װעש אויטאמירונג די אז ארבעטסלאזיגקײט,

 pc סעגלעכקײטעז נייע אײפעפענען שפעטער
 די אז אינדוסטריע. דער אין באשעפםיגונג

 הכל םך לעצטען אין זיך װעט געזעלשאפט
 טעכנאלאגישער נײער דער צו אויך צופאסעז

 צים ענדיגען זיך וױלט אלץ pא רעװאליציע
 דעם אויף האט רוםער ײאלטער גיטען.

 בא־ א מיט געענםפערט הכל״ סך ילעצטען
 פארשטארבענעם דעם pc פראזע ■ קאנםער

אין אז קעינז. לארד צקאנאמיסט. שעןי1ענג־ . 
 ד. טוים־״. אלע מיר זײנען הכל טך עצטען1־

 טאן צו וואם טראכטען דערױייל אמיר1י :ה.
 װאם ארבעטסלאזיגקײט. דער אט געגען
 ניט און פארפלײצען. צו אויז באלד דראט

 בלויז זיין װעט זי װאס דערמיט. זיך טרײםםען
צײטוױיליגע. א

 ריידען צו פרי דערוױיל נאך איז עט
 דעטאליזירםע קלארע, װעגעז אױספירלעך

 גע־ אגקומענדיגער דער געגען קאדף־מיםלען
 אויטאמירונג־רעווא־ די שנעל װי וױיל פאר.

 נאך זי איז באוועגען, ניט זיך ,זאי ייוציע
 מוזען װעלען עס עמבריאן. איר אין דערװייל

 מאשיניזירונג נייע די ביז יארעז• אריבערגיש
 גרויסע גאר די אין אפילו ארײנדדינגען װעט

 פי־ די וואס אינדוסםריע. דער pc צוױיגען
 אמעריקא־ די pc קערפערשאפטען רענדיגע

 פאר איצט שוין פארטאגען ױניאנט םרייד גער
 ציל־ — איז געראנגעל. קומענד־גען דעם אט

 זיינען זײ װאכזאמקײט. pא באשםרעבונג
 פאר ריזען־פאנדעז זאמי־ען צו צ-געטראטען

 אײגענע זײער פירען א־ן קריזיטען טעג־עכע
 די װי פלנקט פארשונג■ וױםענשאפטלעכע

 מעגלעכע פאדשע זײ ז־יערם. פירען געגנער
 םאסען־איבער־ pc סיםטעם א פאר פ־־ענער

 pp װעט עם װאו און ױען יװאליפיצירונג
 קימענדיגע די אױג pא האבען די נײטיג.

 שעה .30 ביז ארבעטס־צײט דער pc קירצונג
 שוין קאמף אין ארײט גײען זײ אין װאך א

שכיר־מ. יארלעכע גאראנםירםע פאר בא-יד
 זיכער װעט פאדערונג לעצטער דער אר־ם

 קאמף. פארביטערטער אנגער1' א פארקומען
 האבען עקאנאמיסטען קאפיטאליםטישע די

 פראפאגאנדע מיט געטאן י*אז א אי*ע שרין זיך
 1טיײ א שכירות. יארלעכע גאראגטירטע געגען

;p ״פאטערלעד״־מענטא־ אפילו פריאויט זיי 
 גאר קאן דאט אז ארבעטער. די דערוױזען ריש
pp אונטער־ די :אינטערעסען זײערע געגען 

 גא־ די פאר דערשרעקען זיך וועלען נעמער
 זאלען זײ אױב שכירות- יארלעכע ראגטירטע

p 'i א — אײנצוגײן דערויף געציואוגגעןp 
 אנ־ בײם פאדםראכטען דאל צען זיך װעלען

 אז אזוי ״דזשאב׳/ א אױף עםיצען גאזשירען
ד־ pc מײנינג דער רי״ט גאר קאן דאט

א אין פארװאנדלען זיך עקאנאמיםטען
 ײעט ארן ארבעםטלאזיגקײם pc קײאל ױיעם

 דער פון יף־קראפם— די אראפדריקען גאר
 זי אנסטאט — באפעלקערונג ארבעמענדיגעי־

 ײניאז־פירער די ניײנען ײט װי הויבעז• צו
שכי־ גאראגטירטע פלז פאדעײגג זײער מיט

 מען .יױיס ארבעםער־קרייזען די אין רות.
 זיך רעכעגט עם װאט מים גוט, זייער אבער

 נײע אנגאזשירען בײם אונםערכעמער דער
 אפהאלםען אים קאן עט װאס pא ארבעטער

 װיכ־ ערשטער. דער איז פראפים דערפיה
 בײם מאםיװ באשטייענדיגער און טיגםםער

 א־ן שםעלע. א אױף עסיצען אגגאזשירען
 שװאכערע אין װעט אוגטערנעמער דער אויב

 צו בעםער אויסװײלען געשעפטם־פעריאדען
 אױבער־שעה׳ן־אר־ ארבעטנדיגע די געבען

 ארבעטער. נײע p’? אנצונעמען נים אבי בעט
 מאםען־דער־ א .ױערען װעט דאס אויב און

 שאדען ברענגעז צו דראען װעם און שײנונג
 ױניאנס די װעלען בכיל, ארבעטערשאפט דער
ש געגוג זײן  קעמפען• צו דעם געגען עיאסטי
 די אין אויך אזוי געגנער, דעט לגבי װי -

אינעװײניג. רײען אײגענע
 אר־ מין אנדער אן גאך פאראן איז עס

 װאט אזא, באהאלטענע א בעטטלאזיגקײט.
 אוי־ דער פדן באגרײט־דערשיינונג א װערט

 דארף מען װאם pא טאמירונג־רעװאלוציע
 זײנען אט םראכםען. באצײטענס איר װעגען

 ״פארהױלענער דער פון בײשפילען פאר א
ארבעטסלאזיגקײט״.

פעל־שיג־ פיפציג־יאריגער און זיבען א
 גע־ די pc אייגער פלייש־פאבריק. א אין דער

 אונטערנע־ דער pא פאך־אדבעטער שיקסטע
 שםע־ pp pc געװארען באזייםיגם איז םונג,

 מאשין. :ײע א ארייגגעקומען איז עס 1יױיי לע.
 שנעלער pk גלאםער פעל די שיגדט װאס

 האט כ־ען פאך־ארבעםער. איטער דער װי
 אפגע־ ניט ארבעםער־װעםעראן אלםען דעם
 האט מען ארבעם. דער pc גאנצען אין זאגט
 אויף ארבעטען בלייבען צי דערלויבט אים
 איז אים װאס יאר, עטלעכע די פאבריק דער

 pppyiw pp ביז ארבעםען צ־ פארבליבען
 וױיניגער א ביי אבער זדטער־פענטיע. אויף

 מען, האם אים בײ ארבעט. קלואליפיצירםער
 אבער געמאכט׳ קלענער ניט שכירית די אמת,
 אפ־ קאלעקםיװען נײעם דעם יסען|שי בי־פ
אן דער מיט מאך עי  אלטען דעם שוין ױעט י

 פי־ ;יט שםעלע הויך־באצאלםע ארבעטער׳ם
 געױא־ ביליגער אײי:ע אפי'־. מער גירירען

 רעזול־ אין סך א זײן װעלען שםעלעס רעגע
מאשינען. פארפולקאמטע נײע די pc טאט

 פארלאזען געמוזם האט םעלעפאגיטטין א
 אויטאמאטירטער דער צ־ליב פאסטען איר

 סטא־ דער אין אבער טעלעפאנירונג־ט־טטעם.
 טעלע־ דער pא אפגעזאגטע די pc טיסטיק

 פאראן. נים נארען איר איז פאךגעזעישאפט
 אנגא־ לכתחילה זי האט רען װײל י פאררואט

 ״אדיף :ארבעט צײטײײליגער אױף זשירט
א־ א אריף פאראײט אין יאר צ־וײ ערך אן  ג

 דארף טאמער pא .,באשעפטיגוגג׳ שטירטער
^p>*^cc’i טעלעפא־ א ארבעט דער פ־ן 

 אײף אנגאזיײירם געױעז אײ װאג ניטטין
 פאר איר רען לי״גט ארבעט■ פערמאנענטער

 אי־ועק ־ױיט ערגעץ ארבעפען אריבערצופארען
pc געדױינ־ געמען אזײנע הײם־שטאט. איר 

 א־ן פענטיע־איינצאלינגצן רעy'p ארייס לעך
 ווילען זײ :״דזשאב״ ױיעם א זיכען זיך י־אזען

 אײגע־ דער פון װערען אויטגעװארצעיים ניט
טביבה. :ער

•ppn>־ע־עז פא״ען ־' i p יע־ מיט רעדען
 געכלג האבען װעלען ײניאנט לי א־ז טאג דען

דעם. אר־ס זארג א־ז ?אפ־דר״־עניש
 ײעט איבערקײאליפיצירוגג pc פראגע די
 פרא־ קארדינאלםטע ־די :־ן איינע pp ײכער

 אוי־ די באגלײםען ױעלען װאס בלעדען,
גאנג. איר ־,גא איבער טאנןירונג־־רעײאליציע

9 זײמ -------------------------
 איבערקוואליפיצי־ דאזיגע די pp װעם װי

 ארבעםער־ די — מאן עט װעם װער י רונג
י צוזאמען ? פאבריקען די י יוניאנס

 דארפען שםאם דער גאר זיך דועט אדער
 פראגע דאזיגע די אבער ז דערין ארײגמישען

 וױיםערדיגען א מים צונייפגעבונדעז ענג איז
 אויטאמירונג־רעװאלו־ דער אין ארײנבליק

 אזוי סאציאל־עקאנאמישע, די אין ,װי צי<
 אירע׳ רעזרלטאטען פאליםישע די אין א־יך
 א בײ םאן פ־ז<ז שרין רען װעט דאט א־ן

געלעגענהײט. צ־ױיטער

 ״קאנפעדע־ פון קאנגרעס
 ױניאנס״ פי־ײע פון ־אציע

חודש סו^
 אינםער־ דער pc קאנגרעט פערטער דער

 פרייע די pc קאנפעדעראציע נאציאנאי־ער
 סוף װערעז אפגעהאלםען דועט יוניאנס טרײד

 דער עסםרייך. װין.• אין חודש הײנםיגען
 םען20 דעם װערען דערעפענם װעט קאנגרעט

טעג. אכט אנהאלםען װעט pא .לאי
 דער־ װערם קאנגרעס איצטיגער דער

 פריער־ די אריבערשםייגען וױיט “זא ־יארם
 פארםרעםער צאל דער אין קאנגרעסען דיגע

 װעלען װאס פראבלעמעז װיכםיגע די אין א־ן
 קאנגרעס אין װערען. פארהאנדעלט דארט

i װעלען p דעלע־ הוגדערם צוױי באטייליגען 
ױ פרײע די פארםרעטען װעלען װאם גאטען•  י
 א ערד. דער pc װינקעל יעדען אין ניאנט

 pp אויך דארם וועלען דעלעגאטען די חוץ
ע pc בעאבאכםער  אינםערנאציאנאלע אי

אי. די און סעקרעמאריאטעז טרייד  א.» על. .
ניישאנס• יונײםעד די פון ״ױנעטקא״ און

pc פרע* װעם אינטערנעשאגעל אונזער 
 צוזא־ קאנגרעס ביים זיץ דובינםקי זידענט

 דער pc אײנער װי מיני פרעזידענט ריט רען
 פעדעריישאן אמעריקען דער pc דעלעגאציע

 דארט װעם קרײנדלער טש־ארלט לײבאר. אױ
 אר־ קליידער pא טעקטטיל די פארטרעטען

 אן איז ער װעלכער pc פעדעראציע בעםער
 וױים־פרעזידענט אויך מיטגליד. עקזעקוטיװ

 צום דעלעגאט א װי pp דארט װעט שעהן
ד ״םרייד קאנאדער דעם pc קאנגרעט  ע:

 דובינסקי פרעזידענט קאנגרעט״. ״'יבאר
p אפ כ-ארט v מאי. טען11 דעם אײראפע
 אכםוגג א־ן אנערקענדגג pc צײכען א װי

 קאנפעדעראציע אינםערגאציאנאלער דער צ•
 פרעזידענט דער ױעס ײניאנס םרייד פרײע פ־ז
 קאער־ דר. רעפובליק. עסםרײכ־שער דער פ־ן

 העכ־ די און לאנגרעט דעם דערעפענען גער.
 הער רעגירונג. דער פ־ן פארשטײער םטע

 פרעמיער־מינים־ עטםרײכישער דער ראאב
 און ײײס־פרעמיער. דער שארף. דר. מעי,
 בא־ װעלען יאנאט. הער רײן, פין מעיאר דער

 פרע־ באהם. יאהאן פארזאסעלטע. די גריטען
 ױניאן טרײד עטטרײכישער דער פין זידענט

קאנגרעם. דעם אדרעסירען װעט פעדעראציע.
געהאל־ װעלען קאנגרעס פ־ן זיצונגען די

 דער קאנצערט־הײז. װינער א'ן ווערען טעז
 טא־ א מיט דוערען געשי־אטען װעט לאנגרעט

 מיט טקװער 1הא־ טאין אין סעךפארזאמלונג
לענדער. פילע pc פירער ײניאן pc רעדעט
ען לאג־עדעראציע דער אן  שײן ז״נ
 ארגאגי־ יג8־גp אין אכט אנגעשלאטען איצט

 מיליאן פ־פציג pk פינף ארים מים זאציעס
לעניער. זיבעציג pא פיר pc מיטגלידער■
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? ענגלאנד אין װאלען ד געודנעז פארטײ לײבאר ד מז
 ווערם ארםיקעל דאזיגע 'אס

 מ׳יםעז אין געשריבען
 ביז אפריל. מאנאם םון

בא־ נים נאך איז איצם
 די װען םאג דער קאנם

פאר־ נייעם א צו יואלעז
אויסגע־ וועלען לאמענם

 רעגירונג נייער דער דורך װערעז שריבזױ
 זייז ניט קצז עם אבער אידען. ענםאני םון

 ערב שםייט ענגלאנד אז םםק. קלצגםםער דער
 וועם װארשיינלעכקײטצז אלע לוים ויאלען.

 ניי׳עם װײלעזידעם גייז פאלק ענגלישע דאם
 )טענם5אמשפעט אדער סאי איז פארלאמענם

i חודש פון מיטען איז v( • . '
 אויס* וואלען דאזיגע די וועלצז אזיי וױ
 צװײם־וויכםיג־ דאס ענגלאנד. וועם ז פאלען

 דער און וועלם, פרייער דער אין לאנד םםע
 איבער מים קאמעגװעלם ■ א פיז צענםער

 א באקומעז װידער מענשען, פיליאז 600
 עם האם זי װי רעגירונג. קאנםערוואםױוע

 װעם אדער י 1951 אקסאבצר, •זיים געמאם
 אויסיױי־ 1945 איז װי םאלק ענגלישע דאס
 א פארטײ, לײבאר דער פון רעגירונג א לעז

םאציאליםםעןז םון רעגירונג
 אינםצ־ םראגלז די אויף ענםםער דער

 די נאר נים זעלבםםפארשםענדלעך. דעםיידט,
 באװאוםטזיניגע פאיייםיש נאר ענגלענדער.

 דער װעלם. דער פון צקצז אלצ איז מענשעז
 די פון עקםפעריםענם סאציאלער גרויסער

 רעגירונגען לײבאר נאד־מלחמה׳דיגצ צווײ
 אין נאר נים ווארצלען םיפע געלאזעז האם

 געװא־ נאכגעםאלגט איז נאר אליין, ענגלאנד
 מיט און םיל פון פריינטשאפם מים רען

 זיינען וױיניג, זײעי־ אנדערע. פון פײנםשאםם
 מי־ אין ענגלאנד װעם גלײכגילםיג געייעז

 נײעם א מאכען צו באשליםען 1955 פון םצז
ט ריכםונגד דצר אין שיי

 פאר אינטערעם גרויםען פון אויך איז עס
 אין פאראינםערעסירט זײנען ײצלכצ די׳

 נאר רעגירונגען אויםלענדישע פון קאליר
 אין םאן װעלען זיי וואם שםאנדפונקם םון

 לײ־ א װעם פאליטיק. אויסערעז םון פראגעז
 אונטערען ארונטצרפאלצז רעגירונג באר

 וועלכע םאר .נײםראליסטען״. פון אײנפלום
 רע־ צו לעצםענס אויס זעם בעװאן ענײרין

 זי װעמ אדער ? עפענםלעכקײם דער אין דען
 זײם האט עם װעלכע פאליטיק. די םארזעצ^ן

 פאליטיק די — בעוױן ערנסם געפירם 1946
 כוחות דעמאקראטישע די ארגאניזיי־ען פון

 מיליםערי־ פאר װי עקאגאמישער פאר אזוי
 לײ־ צנגלישע אן װעם י צוזאמענארבעם שער
 מיט־ פאר װעג דעם געפינעז רעגירדנג באר

 פרעזי־ רעפובליקאנישען א מיט ארבעםען
וזויזי ױייסען אין דצגם

ע דיי ם עי ד ענ ע אדינגונגזןז כ קאמ,? סארן ב
 גע־ יצריגצ 60 קנאפע איר אין קײגמאל

 בא־ ארבעםער םישעי1פאי די האם שיכםע
 אין קעמפעז צי געהאם ענגלאנד אין װעגונג

 זי וועלכע איז די׳ צי ענלעכע באדינגוגגעז
 בלויז װאלען. נאענטסםע די אין קעמפעז װעם

בא־ די אין באגי־יף שםיקעל א האבענדיג

r פאי־ גע־איזז באשד־רד ז״נען יחזלען די 
רץדאקציע. — דזןי. «דלז ־ם

ט ל. פ.ץ י ל (לאנדאס ב

 לא־ די פארשטײן צו מעגלעך איז דינגונגען
 לאגע קאמפליצירטע די און עגגיאנד, אין גע

פארסיי. ארבעםער דער איגערהאלב
 זײט װאל־קאמםײנס םריערדיגע אלע אין

 האם יארהונדערט, הײנטיגעז פון אנהויב דעם
 פראגטען׳ אויף געקעמפט פארםײ לײבאר די

 איצ־ איז מער ניט עקזיםטירען װעלכע
 געקעמפט כל קודם האט זי מאמענמ. טיגען
 גע־ איז װעלכע ארבעםםלאזיגקיים׳ געגען

 ארבעטער די איבער שאטען א װי האמען
 אדער בערמענגהאם לאנדאן. אין קווארםאלעז

 מאמענט איצםיגעז איז מאנםשעםטער. אין
 ארבעטם־ קײן םאראן ניט ענגלאנד אין איז

 וױ דזשאבס מער פאראן זײנען עם לאזע.
 זיך האם לאגע די ארבעטס־הענט. װיליגע

 מאביליזא־ קריגם דער זײט געענדערם נים
 אונםערשייד דער מיט ,1940 יאר איז ציע
 סון רעזולםאם א עם איז 1945 דים װאס

 דער־ זײנעז עס און באשעפםיגונ^ .פולער
 עס אז סםנים, שום קיץ פאראן נים וױיל

ע אן דראט  דער אין ערגערען צום ענדערו
 גע־ אפיל נאםירלעכער אמאל דער הינזיכט.

 איז װאס סיסםעם, א אלם קאפיטאליזם, געז
 בא־ קען הונגער. פאר פאראנטװארטלעך

 האט וואס עמיצען, דורך נאר װערען נוצמ
װירקלעכקײם. דער צו אויגען די פארשלאםען

 װעלכע פארטײ, פאראנטווארםלעכע קיץ
 קען געזעלשאםט. רײפער א מים םאן צו האם

 דעם אלס נוים װעגען רעדען ניט היינט
 ארבע־ פריװיליגירםע אינםער די פון גורל
 ארבעטער־קלאם פון שיכםען גאנצע טער.

 די צו פארדינםטען זײערע לוים געהערען
 זײנען אויםנאם אן אלע קלאםען. מיסעלע

 און קראנקהײט פון צײטען אין פארזיכערט
 שולען פרײע האבען קינדער זײערע עלםער.

 זײ אויב און יאר 15 פון עלםער דעם ביז
 שטײען זין אקאדעמישען אין פעאיג זײנען

אוניװערזיטעםען. בעסמע די אפען זײ פאר
 ענגלאנד אין זײנען עס אז אמת, איז עס
סע אלץ נאך פאראן  צװי־ אונטערשײדען גיוי

 נאר לעבען װעלכע די, און ריײכע די שען
 פא־ שטײערען די אבער ארבעט־ זײער פון

 װי עקאנאמיסטען לײבאר די װעלכע ליטיק,
 האבען געיטםקעל הױ און קריפס טטאפארד

 פינאנץ־ די געװען זײנען זײ װען אײנגעפירט
 האט רעגירונג לײבאר דער אין מינ״טטארען

 װי קלענעד פיל געמאכם אינטערשײדען די
 דעמאקרא־ אנדערען איז עם װעלכען א אין

 אפגע־ שוין וועלם, דער אין לאנד טישען
 די װאו לאנד, קאמוניםםיש א פון — רעדם

 װי גרעםער מאל פיל זיינען אונםערשױדען
לענדער. קאפיטאליסםישע די אין

 פאליםיק די נאך פאלגם אײנער ווען
 ליבע־ פון פראגראמען די שט־דירם אדער
 און לענדער, אנדערע אין פארםייעז ראלע

 ער םוז דאז מערב־אײראפע אין באזונדעיס
 באוואונדע־ געװיסער א מים פעםםשםעלען

 זײנען קאנםערוואםיװען ענגלישע די אז רונג.
 זיכע'־, בין איד אלע. זײ כטעם װי ייינקער

גע־ געזידעלט זײ וואלטען ארעריקע אין אז

 געװען איז עם ״סאציאליסםען״. װי װארען
 וועלכער פאליטיקער קאנסערװאטױוער א

 זיפץ, א מים אפשר צוריק. יאר 40 מים האם.
 םאציא־ אלע מיר ״זײנען איצט אז געזאגם,

 איבערשעצען. ניט דאס דארף מען ליםםען״.
 דעם. פון פיל אז פאקט, ̂א איז עס אבער

 אין געװען צוריק יאר 20 מיט איז װאס
 פראגראם דער אמעריקע אין און אײראפע

 אק־ געװארען הײנם איז םאציאליםטען, םון
 קאגסערװאטיװען. ענגלישע די םון צעפטירט

 דורך געמיט שװערען א מיט װארשײנלעך
 איד אקצעפטייט. דאר אבער מערהײט, דער

 דער פון נצחיז גרעםטען דעם דערין זע
 כוחות די איצער דעמאקראטיע פאליטישעד

אינםערעסען. קלאסען ענגע פון
 אקצעפטירם האבען קאגםערוואטיװען די

 רצ־ דער אויף ליגט װעלכע פליכם, א אלם
 יעדען פאר ארבעט םארזיכערען צו גירתג,

 זײ האבען דערמיט מענשען. דערװאקםענעם
 עקאנא־ פון נױםװענדיגקײט די אנערקענט

 האבען מען קען װי וױיל פלאנירוגג, מישער
 דעם פלאנירען צו אן באשעפםיגונג פולע
 אר־ פון רוי־שטאפען די אויםנוצען פון אופן

פארמאגטי לאנד דאם װעלכע בעםס־הענט,
 פליכט די אנערקענט האבען טארים די

 אירע אלע באזארגעז צו געזעלשאםם דער פון
 אײנקונפם. פון מינימום א מיט טיםגלידער

 בא־ ארבעטען. גיט קענען זײ װען אפילו
 װעלכעס געזונט־דינםם א מיט זײ זארגען
 די װאס שטייערען, די םון באצאלט װערט

 נאך איז װאס צאלען. מער־פארמעגלעכע
 נאציאנאל״י־ די אקצעפםירם האבען ױי מער,

 פארטיי׳ לײבאר דער פון פאליטיק זאציע
 פרױואטע פון איבערגענומען האט װעלכע

 די איז איבערגעגעבען און אײגענטימער
 פראצענט צװאנציג מלוכ־ דער פון הענם

װירטשאפט. נאציאנאלער דער פון
 אײנהאלטען װילען קאנםערװאםיװען די

 — געװארען געטאן איצט ביז איז עס ױאס
 אלענ־ טריט. וױיטערען קיין מאכען ניט און

 ריכ־ דער אין צײט■ געװיםער א אויף פאלס
 גע־ האבען סאציאליםטען די װעלכע טונג,

 איבער פון פארלויף אין לאנד דאם שטויסען
יארהונדערט. האלבען א

 זײ איז עס װי געלונגען זײ עס װעט
 מער־ א באקומען צו .1951 סוף אין געלונגען

 שטילשטאנד א פאר פארלאמענט אין הײט
 אין ענדערונגען סאציאלע פון געביט אויפן

י ענגלאנד
 טאקע װעט אזוי אז מײנען, מענשען פיל
מאל װידער װעם ענגלאנד און געשען, א  י
 קאנסערװאטיװער דער צו מערהײט א געבען

 דערװע־ סײנוגגען זײערע בייען זײ פארטײ.
 פון פאפולערקײט דער אויף םיל אזוי ניט געז

 דעם אויף װי פאיטײ, קאנםערוואטיװער דער
 לייבאר־ דער אין צושטאנד אינערלעכעז

פארםיי.
כעױאךר,ריײש? דער ױײלט ױאס

 די אלגעמײן זייער באשרײב איך אײדער
 נאך איך מח פארטיי, לײבאר דער אין אןגע
 קאנםערוואםױוער דער װעגען צוגעבען עפעס

 אנדערע פון אײנפלוסען די און פארםיי,
i ענגלאנד. אין פארצזייען

אין אז װערען. םארגעסען נים דארף עס

------------------------------> 1955 מאי,
 קאנםערװאטיװען די װען .1951 אקטאבער.

 אין מערהײט אבסאליטע אן געוואוגען האבעז
 לײבאריסטען 297 געגען 321( פארלאסעגט

 שטימען אין זײ דיאבען ליבעראלען) 6 און
 װײניגער מיליאן פערטעל א מיט באקומען

פארטיי. לײבאר די װי
 פאר־ נאר־װאם די געװיזען האנען עס װי

 פארװאל־ ייאקאיע די צו װאי־ען געקומענע
 לײבאר די האט (מוניציפאליטעטען). סונגען

 אין שטימען קײן פארלוירען ניט פארטײ
 אײך האבען װאלען די .1951 מיט םארגלײך
 פאר־ פארםיי קאמוניסטישע די אז געװיזען.
 האבען (זײ װאלען צו קומט עס װ־לן שװינדט

 קאונסי־ אײנציגען קײן אדורכגעפירט ניט
 די סײ פארטײ לײבא־ די סײ װען לאר.

 אדירכגעפירט יעדע האבען קאנסערװאטיװען
 איז פארטײ ליבעראלע די טויזענטעס■ פיל

 אירע אץ פארגאנגענהײט דער פון זאך א
ענין. לאקאלער א זײנען אײנפלוםען

 לאגע די באטראכטען איצט קענען מיר
פארטײ. לײבאר דער אין

 און פרײנט געטרײסטע אירע פון קײנער
 איז לאגע די אז ניט. טראכט מיטגלידער

 גרוי־ אירע נאך אזוי ע־ איז פארװאס גוטע. א
? 1955״ 1945 יארען די נאך דערפאלגען סע

 פאר־ סאציאליסטישע אײראפעאישע פיל
 זײ װי נאכדעם, צײט לאנגע א זײנען טײען
 קינדער־ זייערע פון אדױםגעװאקסען זײנען

 נאגענדיג ארומגעגאנגען אלץ נאך קלײדער.
 א פון גע׳חלומ׳ט אזן פינגער קלײנעם דעם

 דערי־ האבען זײ רעװאלוציע. ראמאנטישער
 א זיין צו אויף הערט װאם יעדער װי בער,
 דערװאקםען׳ װערען צו אן הױבט און קינד

 לעבען פראקטישען נארמאלען. דעם חוץ א
 לעבען א — לעבען צוױיםען א אויך געהאט

 צווייטען דאזיגען דעם אין טרוימען. פיז
 געזאלט רעװאלוציע משיח׳שע א האט לעבען

ע פיז אויסליתונג די ברענגען  לעבענס־ א̂י
 פרימארגען זיניגער א װי אנשיקענישען■

 דערדרי־ א פון אויס טיילמאל אונז לײזט
קאשמאר. קענדיגען

 דאס װי םוגקט אבער■ פאדטײ ל־יבאר די
 געהאט פײנט האט פאלק. ענגלישע גאנצע

 דעמא־ לעבען. פאליטישען אין ראמאנטיזם
 עס טרוימען. פיז ענין קיין נים איז קראטיע

 אלע מיט טאן צו שעה יעדע טאג, יעדען האט
 מװ עס מין. מענשלעכען פון שװאכקייטײן

 װי זײן זי מעג פראגע. א לײזען שעה יעדע
 דאס װי װידער און גרוי. און אנגװײליג1'

 פאר־ לייבאר די האט פאיק. ענגלישע גאנצע
 פאלקס פון מיניטעז גרײע אין אײד געזען טײ

 מענשלעכער פין פאעזיע טיפערע די לעבען
 געװאלט האם פארטײ לייבאי־ ײ עקזיסטענץ.

 געשיכטע ענגלישער מאדערנער דער אין
 אב־ די אוטאפישע די אוישבויען יאז.־ ניט

 רא־ צ' װי געזעלשאפט• טאליט־פעי־פעקםע
 פון צאל גרעםטע די פאר מעגייעך עם כען

 װאס לעבען• א לעבען צו מיטגלידער אירע
 אײגענעם זײער מיט אײנקלאנג אין זיץ 1זאי

 נאר• מעגלעך איז לעבען אזא און װילען.
 גע־ פץ אין הוגגער פון געשפענסט דאס װען

 באזיי־ איז ארבעטםלאזיגקײט צײאוגגענער
 לינדער •!1אי פמ דערציאינג די װען טיגט.

 על־ די און אומגליקען געגען שיץ דער אץ
 גע־ גאנצער דער פון זאך• >( װעי־ט טער

זעלשאפט.
״ גרײסער א וױ אזײ  דא־ דעם פין 1ד

 די אין געווארען דעדגרייכט א-ז ציל זיגען
אגגעהוי־ האט מלחמה <די יאר 15 לעצטע

 ענגלאנד) אין רעװאלוציע סאציאלע די בען
 יאר פון כלף אין פארטײ לײבאר די ד,אט
 קאנקרע־ א אן דערזען אםאל מיט זיך 1950
 רעפארמען. װײטערדיגע פאר פראגראם טען

 רע־ װעגען גע׳חלומ׳ט ניט קײנמאל האט זי
 זײ מיט כדי בירגער־קריג, א־ן װאלוציע

 װי גאכדעם אדט לײדיגען א םארפילען צ־
 אריסגעשעפט האבען רעפאררעז פראקםישע

פראגראס. גרײטען א
 צװי־ א־ינעד געװען איז בעװאן ענײרין

 אז געװאוםט. האבען ױאט פולע, ד־ שען
 בא־ װידער װיל פארטיי לײבאר די אײב

 פאלק פין צוטרוי דעם מיט װערען שאנקען
 שנעל אז־י זי מיז ענג־־אנד. כיט רעגירען צ־
בלויז. דעם אויספידען טעגלעך װי

 גע־ גיט זיך ־אבען אנדערע װען אבער
 שװעריג־ דער װעגען אילוזיעס קײן ראכט
 פראגראם- נײעם א פארמולירען צו קײט

 פראקטיש. זיין זײט אײן פון זאל װעלכער
 מער־ דעד פץ צישטימונג די באקומען צו

 צײט זעלביגער דער אין און פאלק. פץ הײט
 ״פריד־ די ריכטדגגען נײע אין פארזעצען

 האט ,1945 יאר פון רעװאלוציע״ לעכע
 פון װעג לײכטען דעם אויסגעקליבען בעױאן

 דעם, פון פילעם צו אפאאזיציע פון נעגאציע
 רעגי־ די און פארמײ, אײגענע זײן װאס
 געהערט. האט אלײן ער װעלכער צו רונג

געםאן• האבען
 קעמפען פר־בירט ער האם ערשםעז צום

 פאר פאליטיק, אינערלעכער דער געגען
 פאראנטװארטלער געװען זײנען עט ױעלכע

 געיםסקעיל טײט) קריפ׳ס (נאך און מאריסאן
 באלד אבער אנדעלש. איז ניט װער װי מער
 ניט קען ער אז איבערצײגט, זיך ער האט

 אין פאפולאריטעט לײכטע ק־ין דערװארטען
ריכטינג. דער

אריבערגעװאר־ אינגאנצען זיד ער האט
 פאליטיק. אײסערען פץ פראגען צ־ פען

רעגי־ לײבאר די פארלאזען האט ער כאטש
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 בײמער נײע טיט אדד” איכזעי אץ
.. נאך. אױ ליד אץ גי״סט זײן אן. ר א ם

ט <{------------------------------------ י י װ ז
 אײנפי־ דעם צוליב >1951 מערץ, ואין רז:ג
 מעדיצינען פאר אפצאל קלײנעם א פ,יז רען

 שגעל ױיער אבער ־ער ו.אם סעגם), 15 (אױם
 פראטעםט־ א אין פארװאנדלען עס פרובירט

 באװאפעגונגען, גרויםע צו די געגען אקט
 אוגםערגענומען האט רעגירוגג זײן װעלכע

 אין מלהמה דער פדן אויסברלך דעם ליב צ
 אלץ געגאנגען ער איז דערנאך קארעא.
 בא־ צו וועג דעם אויף װייטער און װילטער
 אונ־ די און פאליםיק אויסערען די קעמפען

 פון פארטײדיגונג• פאר שריט טערגעגומענע
 האבען ענגלאנד אין פארטײען בײרע װעלכע

נײטיג. פאר האלטען און געהאלטען
 האט פראגען- אינעדלעכע איז װי פוגקט

 זײן װאס קלאר־געמאכט ניט קײנמאל בעװאן
 געװען. װאלט פאליטיק אויסערען אײגענע

 פארלא־ אין זאגט עד װאס לײענט איר װען
 איז ער אז געפונען, דארט איר װעט מענט
 פאר־ םעלקער נארס־אטלאנםישצן דעם פאר

 םיט צוזאמענארבעם א פאר (״נאטא״), באנד
 אטא־ פון פראדוצירונג דער פאר אמעריקצ,

 װען אבער ווייטצר. אזוי און װאפען, מישע
 זײ־ װעלכע טדיט, קאנקרעטע צו קדמט צס
צר פון קאגםעקײצנץ א נען  אלגעמײנער י

 א געפינען אלצמאל בעװאן װעט שםצלוגג,
צם אויף יצם. גצגעז זײן צו ר״ירוץ  אופן י
 צוריק אויף װעג א איבצר זיך צר לאזט

ריכטונג. מעגלצכער יצדער אין
 אינטעלי־ אזוי געװען גים בעװאן װאלט

 םראכ־ געקענם מען װאלם איז׳ ער װי גצנם
 אגיםאטא־ די פי| אײנער איז דאס אז טצן.
 אויפ־ אימשטאנד ניט מצר איז װעלכצר רצן,

 מיט־ פאראנטװארטלעכער א װי זיך צופירען
 לאגע די אבצר פארטיי. גרויםצר א פון גללד

 װאס וױיסט בעװאן ווייל ערנםםצר, פיל איז
 ער עם• זאגט ער פארװאס און זאגט, צר
צ אויסצונוצצן גרײט איז צי  אומצופרידעג־ י

 וועלכע װעלט׳ דער אין ראגע דער מיט קײט
 גצפער־ אונזצר אין זאך גאטירלעכע א איז

 אלם פארצושםעלען זיך כדי צײט, לעכצר
 אין דצרפאר. צנטפער אז האט װאס דצר,
 און צנטפצר. דצם ניט צר גיט אמת׳ן יצר

 דער פון טײל א צר דצמאראליזירם דצרמיט
 מיט גציוינם ער װעלכע פארטיי, לײבאר

שען אבצר באדײטענדיגען זיץ  יצמאגאגי
רעדנצר־טאלאנט.

 פאר־ פארםײ דצי־ פץ טײל א מאכצנדיג
 גרוי־ ל־צר פאר פארשטענדעניש איר רעןי1י

 װעלם־קאמוניזם דצר װעלכצ גצפאר, סצר
 סאציא־ און דעמאקראטיע דצר פאר טראגט

 אפיל לצם אפגעשוואכט בצװאן האט ליזם.
 װאלען. די צרב פארטײ גאנצעי־ דער פון
 מאנא־ פאר לעצטצ די אין אויפפירונג זײן
 פון אנפירינג געוױילםער דער לגבי טצן
 זצלבסטפארשםענ־ איז• פארטיי אײגענצר זײן

 קאנ* די דורך גצװארען אויסגענוצט ד^צד■
 װיילער נייע די װארענען צו סערוױאטיװןן

 לעצ־ די זײט צוגעקימען זיינצז מיליאן (צװײ
 פארםיי, א אז גצפאר. דער גצגען װאלען) טע

ט קען ייצלכצ ט :י  מים־ דצמאקראטישע סי
 זאל לצבצז אײגעז איר מיס פארוואלטען לצז

 עגגלישען גאנצצז פץ רעגירונג די ־וערצן
^1פאי

א פץ 1ביל דאס אז מורא. האב איך
גע־ עצדי ײן ק גיט ױך קען ײעלכע פארטײ■
זיד באניצט ײצלכצר מיטג־*יד■ א ריט בצז

חברים• גצנצ א" ײעצ כעגען יצמאגאגיע ריס
גע־ צו כדי אנציצנדיג גצנוג זיר ניט ײעט

װאלען. די איר פאר װיגען
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 האם יאר צודיי לעמזע
אינ־ קלײדער פרזיען די

 א דורבגעמאכם דדסםדיע
פאר־ איז עס וײסעסיע.
 די גןיװארען ?לענערןז

 דער אדז *ראדוקציצ
 אלע םון כםעם פארקױף

מ בגדים. סרדיען טארםעז אנ  און מעד ם
 געװען זײנען םעזאנעז די וױמיגער: מאגכע

ען ר מ ר  באשעם־ װײנימיר געדדעז איז עס ?ו
תג  אר־ די פאר הכנסה קלענערע א אח םיג

 •גע־ דזירפת האבעז םערסםען צז־ם בעםער:
ר קלאוקמאכער. די יייםעז מ די אויך א

 אנ־ די םיז ארבעםעד זײ אין דרעסםאכער
 די געסילם האבעז בגדים םארםעז דערע

אינדוסםריע. דער איז ריסעסיע
 םון םארקלענערוגג די װאס דעם איבער

 פארזײנ־ ארן באשעפנױגונג *ראדוקאיע. דצר
םעז איז םםעז  ®ארהעלםגיסםע־ א גאד מקו

 װעז *ראבפעריםי. «יז *עריאדע לאגגער םיג
 איבער־ םים לרוב. ארבעם געײעז איז עם

 לאגע זײ האם שכירות. גוםע אח שםונדזװ
 גע* באםוז איז זי װי שװארצער אױםגעהת

מז אלע װען. א  איז עם איז באקלאגם זיד ה
 סײ געװארען געשריבעז אח גערעדם פיל
 םארבונדען דירעקם זײנען װאס מענשצז םון

 אזוינע םון םיי אמ איגדוםםריע דער םים
 מענשען םים בארירונג אין אםם קופען ױאס

 אבער בילד קלאר קייז םריידם. נאדעל די םת
 אין םאר באםת קומם ענז װאס דעם, םדץ

 צס װאס אינדוםםריע. קליידער פרויען דער
 און ריםעםיע דער םאר סיבווז די זײנען

 וױיםער. םאר אויםזיכםען די זיינעז עס װןזם
 געשאפען. נים רייד אלע די םון זיד האט

 גע• זיך האם סעזאן א איידער מאל יעדעס
 אפםימיסםישע הערעז מעז םלעגם עםענם

 גוםער א גאר גאר, זייז וועם צס אז נביאות.
 דערקלע־ קומען פלעגצז איז״נאכדעם םעזאז
מען  נים זיינען האםענונגעז די סארײאס רו

 בײם םלעגעז אייניגע געווארצו. רעאליזילם
 שחורה מרא א אין ארײנםאלען םעזאז םוף
 פון אונםערגאנג דעם םאראױסזאגצז איז

ײדעריי...  םרײס־ םלעגען װידער אנדערע שנ
 געסערלעך, נים איז עס אז $ולם. דעם םעז

 דאס דערלאזט נים האם צוםאל א בלדיז אז
 זיכער וועם ער אבער םשיח׳זין קוסעז מאל

 זיך זײנען אזוי םעזאן. נלכםסען דעם קומען
יאר. צוױי איבעד פארכײ
 אפטימיסטישצ די םײ נביאות, די אם

 גע־ געװען זיינען פעסיםיםםישע די םײ איז
 לױם בײך־סברות, און שםיםונגען אויף בוים

 בא־ א אויף באאבאכטונגעז פערזענלעכע די
 אינדוסםריע. דער פון סצקטאר גרצנעצמעז

 בא־ צו אוממעגלעך געװען דעדיבער איז עם
 וועלכע פיז דיאגנאז ריכםיגען א שםימען
 םאר װאם און ליידם אינדיםםריע די איבלען

 אנ־ קיעגעז איז דאר^עז עס הייל־מיסייען א
באזײםיגעז• צי איבלען די װערען געומינדעם

 מע־ לאזאר דר. וואס באריכם דעם אין
 אינ־ ךער פון דירעקםאר ריםױרםש פער.

 גענע־ צום צוגעשםעלט האט םערנעשאגעל
 אז געמאכם רוערם באארד עקזעקוםיװ ראל

 םיבות די אויםצוגעפינען םארזוך ערנםםער
פאר אייסזיכטען די אין ריסעסיע דלר פון

. פ,ץ ן ה א מ ײ ס

 פאר־ דורך יאר, הײנםיגס איגדוסםריע דער
מן י לי  דער םון פאלעז און שםײגעז דאס ג

 םארשיי־ די פוץ פארקויף און פראז־זקציע
אינ־ פרויעז דער םון םײלזנז דענע

 פאר־ אין יאר דרײ לעצםע די אין דוססריע
 לאגע עקאגאכלישער אלגעמיץ דער םים גלײד

אני אין  דד אין באדינגונגעז זײ מים איז ל
 האלם םעפער דר. םרײדס. נאדעל אנדערע

 באשםימם־ םים פןץ־אויםזאגען םרן צוריק זיך
 קו־ דעם דערודארםען דארף מען װאס קײם.

 גים גאםירלעך. קען׳ קײנער סעזאן. מעגדיגעז
 דעקם ער זאכען. אזוינע אין גביא קיץ זית

 וואם םאקםארען װיכםיגסםע די אויף אבער
 פמ םארקלענעריגג די פאראורזאכם האבעז

 פאר לעצםע די פראדוקציע את םארקײף
 אין זיך וױתם רואס םענדענץ די און יאר

 אינדוםםריע דער פון םיילעז פארשיידע:ע די
 געבענ־ 1955 יאנואר און 1954 פון םוף בײם
 אויס־ די צו שליםעל א ארום אזױ אונז דיג

דערווארםען. קענען מיר וואס זיכטען

 אלגעמײנער דער סץ ױיררןונג די
לאגע עקאנאבישער

 דער אין צושםאנד אינדוםםריעלער דער
 אפ פיל הענגם אינדוםםריע קליידער פרויען

 לאנד אין צושמאנד עקאנאמישעז דעם פון
 כמעט זעלבםטםארשםענדלעך. איז דאס בכלל.

ע די אנז  קליי־ פרייען די פון פראדוקציע ג
 אין דא פארברויכט װערם םאבריקען דער

 עקס־ װערט דערםון וױיניג זייער אמעריקע.

 לאגע עקאנאמישע די װען איז פארםירם.
 פון הכנסה די װען גוםע, א איז לאנד אין

 מער. זײ קויפען הױך, איז באםעלקעי־ונג דער
 קויפען קלענער. זיינעז פארדינסםען די װען

 לוקסום־ארטי־ האלבער א װי וױיניגער. זײ
 סענ־ מער אינדוסטריע קליידער די איז קעל,

 פון באװירקם שנעלער װערט און סיסיװ
 באםעל־ דער פון לאגע עקאנאמישער דער

 עםען מיםלעז■ לעבענס נױםיגע די קערונג.
 אפלײגען. ניט מען קעז דירה־געלם און

ע קויפעז  יא מעז קען אבער קלי^לר די
אפ. טאקע לײגט מען און אפלײגען

 בא־ טעפער׳ס דר. אן וױיזם דעם. איבער
 פראדוקציע די און אפזאץ דער האט ריכם

 גע־ א ביז נאכגעפאלגט קלײדער םרויעז פון
 עקאנאמי דער פון קורם דעם גראד װיסען

 אנגעהוי־ זיד האט 1953 אנהױב לאנד. איז
 דער פון אײגשרענקונג כםדר׳דיגע א בען

 אנגעהאל־ האם װאם עקאנאמי■ אלגעמײנער
 .1954 יאר פון חדשים ערשםע די צי ביז טעז
 עקאנאמי זײ איז יאר האלב נעקםםען דעם

 געשטיגען ניט פלאץ׳ אײן אויף געשםאנען
 אינ־ די געזינקען. םיפער נים און העכער

 געװען דעמאלט איז פראדוקציע דרסםריעלע
 פרי־ אין װי נידעריגער פראצענט צען מיט

 איז ארבעםסלאזע צאל די און יאר ערדיגען
 ארבעטער צאל די געװארען. פארםאפעלם

 אונ־ אינדוםטריעלע אין געװען זײנען װאם
 יאר םון פערטעל דריטעל אין טערנעמונגען

אכט און מיליאן אײן םיט געורען איז 1954

/
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אינחפםרין קדוער
 יאר א מים װי וױיניגער םויזענם הונדערם

פריער.

 אפגעשםעלם אז אן, וױתם םעפער דר.
 עקא־ דער פון איינשרענקונג וױיםערדיגע די

 פארהיטוגגס־ איינגעבויםע די האבען נאמי
 םון בירושה געבליבען ױיגען װאס מיםלען

 פאר־ די װי םעיר־דיל״, און ־נױ־דיל דעם
 דװ־ך םאםען די פח קױף־קראםם גרעםערםע

 ארבעםם־ לוין, מיניסום שכירות. העכערע
 םון דערגרײבונגען די און לאזע־םארזיכערוגג

ם איק פון ױניאגס, די  פאר־ דער פיז און די
 דורך אייגעגםיםער, םון הכגסה גרעסערםער

 םעקס־פאליםיס רענם־קאנםראל. אפשאםען
 םאר־ האבען זאכען אלע די ענלעכעס. אמ

 באפעל־ דער םון קויף־קראפם די גרעםןךם
 אר־ םרן שכירות די וואס דעם םראץ קערונגי
 םזץ הכנסה די אח אנגעשםעלםע און בעםער

 גע־ געװארעז• םארקלענערם איז םארמערם
 םון םארקויף דעם אויפצוהאלםען האלפען
 געלם אפגעשפארםע דאם אױך האם סחודות

 מעגלעך האם וואם באפעלקערונג. דער פון
 זייער אנצוהאלםען מענשען די פאר געמאכם

 םארקלעגע• דער םראץ לעבענס־םםאנדארד
 םארגרעסערםע די םארדינסםען. די םח רונג

 םאר םראצענםען קלענערע אויף קרעדיםען
 די און מלוכה די וואס באפעלקערונג דער

 גע־ מעגלעך האט אײנגעםירם, האבען באנקעז
 דעם איז הייזער־בױ דעם אנצוד-אלםעז סאכם

 געברויך־ארטיקלען קאםטבארע פון אײנקויף
 םעלעװיזשען און ראדיא אויטאמאבילם, (װי

 געהאלפען םיל אײך האם דאס א&אראטען).
קריזיס. דראענדען דעם אפצושםעלען

 גע־ זיך דיאבען .1954 םעפטעמבער. ארום
 אױפ־ נײעם א םון צייכעגם ערשםע די װיזען

 און פראדוקציע עקאנאםי. דער פון שװאונג
 אזױ שםייגען. אנגעהויבען האבען פארקויף

 1954 םעפטעמבער סיף פון איז בײשפיל צום
 פרא־ אינדוםםריעלע די 1955 נײ־יאר ביז

 זיבען אויף געװארען פארגרעסערם דוקציע
 אינדוםטריע די אז מײנם, דאס פראצענט:

 צור^קגע־ חדשים דרײ םון משך אין האם
 אין פארלוםט דעם פון דריײפערםעל וואונען

פריער. געליםען האט זי װאם פראדוקציע
 פאר־ ניט װײם אבער איז באשעםםיגונג

 דעד אין צײט דער דורך געװארעז גרעסערט
 צאל די פראדוקציע. װי פראפארץ זעלביגער

 דער דורך איז אינדוםםריע איז באשעםםיגםע
 צוױי מיט בלויז געװארען פארגרעסערט צײם

 װי פראצענט זיבען מים אנשטאט פראצענם
 א װי געהעכערם. זיך האם פראדוקציע די

 גע־ ארבעםםלאזע צאל די איז רעזולטאם
 דעם פון שאצונגען די לויט הויך. בליבעז

 אין זײנען רעגירונג דער םון צענזיס־ביירא
 דרײ געװען יאר הײנטיגס פעברואר חודש

 דאס ארבעםסלאזע. םויזענט 383 מים ריליאז
 פארא־ וױ ווייניגער פראצענט אכט מיט איז

 פרא־ 89 מים אבער חודש דעם אין יארען
.1953 םעבי־ואר אין װי מער צענם

 כזאכט אינדוסמריע קלײדער סיריען
ד ענדערונגען זעלכיגע די־ ײי

 אינ־ קלײדער םרויען דער אין לאגע די
 ענ־ זעלביגע די דורכגעמאכם האט דיסםריע
 לא־ עקאנאמישע אלגצםײנע די װי דער־נגצז

די אין םעםער. דר. אן וױיזט לאגד, אין גע

------------------]> 1955 מאי,
 דצר איז 1954 יאר פון חדשים נײן ערשםע
 גע־ קלײדער פרייצן פון פארקויף ריםעיל

צי אין וױ קלצגצי ײען  פצריאדצ זצלביגצד ד
 פראצצנם פיר אומגצפצר מיט 1953 אין
 פרא־ צוויי םים און קראםצז קלייז־צר די אין

ם ע  דצם איז סםארם. דצפארםמצנט די אין צ
 איו װידער, 1954 פון יאר פצרםעל לצצםצז

 דצר אין וױ גרצסצר גצײצן פארקויף דער
 אזא פונקם מיט פאראיארצן צײט זצלביגצד
 האם אפזאץ פארגרצסצרםצר דצר פראצצנם.

 חדשים 2 צרשםצ די אין אויך נעהאלםצןaא
יאר. היעםיגם פון

פצר־ לצצטען דצם אין פארבצסצרונג די
 צד גצנוג גציוצז :יט אבצר איז יאר טעל

 פארקײף אין פארלוסםצן די פארגיטיגצז
 משך איץ גצליםצז האם אינדוסםריצ די װאס
 סך־הכל אין חדשים. נײן פריצדדיגצ די פון
 אין קיייידצר פרײצן פון פארקויף דצר איז

 פראצצנם איינס מיט ללצנער געװעז 1954
 צוויי מים און סטארס דצפארםםצנם די אין

 איז דאם סםארס. קי־יײדצר די אין פראצצנם
 פרייזח־ סארםצן אלע װצגצן גערעדם אלץ

 גצ־ אבצר איז לאגצ די צוזאסצן. קליידער
 צװייגצן באזונדערצ די אין פארשיידען ווען
 איז ביישפיל צום אזוי אינדוסטריצ. דער פת

 געווען םוםם און קלאוקם פון פארקויף דצר
 אין װי קלענש־ ם1פראצע אכמ מים 1954 אין

 פארקויפם יאר יצנצם זײנען דו־צסעס ; 1953
 און וױיניגטר פואצעמט צװיי מיס גצװארצז

 פרא־ פיר מים נצגליזשעס אין בצםראובם
 בלאתצס. זײנצן דאגצגצן װייניגער. צענם

 גצװא־ פארקויפם מפארםוועיר און סקוירםם
 װי מטר פר^צסנט איינס מיט יאר דצם רצן
 מייד־ ױנגצ פאר קלײדער : יאר לצצםצן דצם
 מיט — בראזיצרס און קארסצטצז און ייצך
 און אונטערװצש און מער פראצענם דריי

 זצל־ די גצװארצן פארקויפם זײנען סליפם
יארצן. צTבי 1צאי ביגצ

 באדײםצנ־ א אויך באװימצן ציפצרען די
 פאר־ האייטציל דצם אין אוגםצרשײד דיגצן
 פרא־ דצר אין אץ קלייז־צר די פון קויף

 מאנופצקטשו־ די פון פארקויף און דוקציצ
 די אין סײ פאי־קײף תאלסציל דער רצרם.

גצלם סומע דצר אין סײ און צאל
 גצ־ דװקא איז אנגצטראפצן האס דאס װאס
 .1953 יאר אין װי 1954 יאר אין ר-צכצר װען

 ערשטצנם, :צװײפאכצ א איז דערקלצרינג די
 איז קרצמצר די בײ םטאק רעזערװ דצר װײל
 ציױיטצנם. און :ד׳צכצר גצװצן יאר דאס

 רײכצרצ די הכנסה.פון די װאס דצם■ איבצר
 איז בצסצר גצװצן יאר דאס איז צלצמענטצן

 (ארבצםצר־שכי־ צלצמצנםצן ארצמצ די םון
 זײנצן קלצנצר. אײנקונפט) פארמערם און רות

 פון צאל גרצסצרצ א געװארען פראדוצירט
 וױיניגצד און קלײדצר גצפרײזטצ הצכצר די

 די האט דצרפאר בגדים. ביליגצ די פון
 סומצ גרעסערצ א אנגצמראפצן פראדוקציצ

יאר• לצצםצן דצם װי גצי^ם
םאר־ פראדוקציצ.און די װאם פאקט דצר

 סקוירטם. װי ארטיקלצו אזיינצ פון קױף
 פארגי־צסצרם איז כפארט־וציר און בלאוזצס
 פראדוקציצ און פאייקײף דצר װען געװארען

 פארקלענצרם איז דרצסצס און קלאיקס פון
 עקאנאמישצ די אויך באוױיזט גציוארצן׳

 גצ־ די אין צנדצרונג דצר פון װירקונג
 בא־ דער םון פארװײלונגצן און װאוינהײטצן
 פאי־גרצםצרטצר דצר פון און פעלקערונג

 שטאט אויסצרן װאוינען װאם מצנשצן צאל
ע אוי ארט נײע דאס ארבעט. דער ׳

 קליידונג דצר אײף מצר אי־ץ ױירקט צבצז1י
 פארמצלע וױיניגצר אלץ גענ־צט ױערען צס

 צס אויס. וױיגיגצר זיך פ־צם מצז קלײדצר.
 אריס־ די ווייניגצר אלץ גצברויכם אויך װערם

 אזוינצ מצר אלץ און נצגליזשצ סאקראטישצ
 בלוזקצם באמװאלצנצ .סלצקם״. װי בגדים

 ביליגצ מינים אנדצרצ און קליידלעך און
 הויז דצם ארום ׳באקװצם ױיגצן ־ואס קלדדצר

אנד.1־ אויפן א־ן

ארי? געהאנז האמ דאס ױאס ױידקונג די
כ גונ טי שעס א ץ כ פאדדישסםען א

 דאס וואם װידקונג. די איז אזױ פונקם
 באשצפםיגונג מאס דצר אויף גצהאם ־אט
 גיט מ^אכות בצל די פון פארדינססצן די און

 דצר פון צײייגצז אייצ אין גלײד געװצן
 בײ־ צים אזוי. אינדוםטריצ. צרTיlקי פרויצז
 ביורא דער פון ציפעי־ען די יױיזען שפיל,

 פא־ די אין אז סםאםיםםיקם, י*ײבאר אוו
 1954 אין איז בגדים אויבצרשםצ פון בריקען
 1953 אין װי באשצפםיגונג וױיניגצי־ גצװצן

 סוםצ די און פראצצנם דרײ ביז צוױי פון מים
 פיר מים גצויצז איז שכירות אויסגעצאלםצ

ר קינדצרשצ ביי קלצנצי־: פראצצנם ע ^  ק
 4 ביז 3 מים גצווצז יאר דאט איז דאגעגען

 איז שכירות אויך ארבצט. מצר פראצצנם
 אויס* איגדוסטריצ דצר פון צװײג דצם אין

 מצר פראצענם פיר מים גצווארצז גצצאלט
 קאר־ און אונםערװצש בײ :1953 יאר אין װי

 גצ־ פארקלצנצרם יאר דצם דורך איז םצםצו
 פצי־ די און באשעפטיגטצ צאל די װארצן
םראצצנט. םינף אומגצפער מים ראל׳ס

 לאגצ נים־גינסטיגצר דצי־ אבער טראץ
 האם אינדוסטריצ קלײז־צר פרויצן די װאם

 איז יאר. צוױי לעצטע די אין דורכגצמאכט
 די פון לוין שםונדצז דורכשניטלצכער דצר
צר דורך מלאכות בצל  גצזיגקצן. ניט צײם י
 פארגרצםצרט צס איז צװײגען מאנכצ אין

 א םצנם צוױי אדצר אײנס מיט גצױאי־צז
 פאי־קלצנצרט צס איז אנז־צרצ אין און שצה

 װיכ־ נאך איז װאס פיל. אזוי ימיט גצװאו־צז
צן דורכשניםלעבצר דער אז איז, טיגער  שטוני

 איז אינדוסטריצ קלײדצר פרײצן דצר אין לוין
 צנלצכצ אגדצרצ אין װי הצכצר אלץ נאך

באשצפטיגונגען.
באריכט. דצר װײזם ביישפיל. צום אזוי.

 ביי לוין שטונז־צז דורכשניטלצכער דצר אז
 דאלאר אײן 1954 יאר אין געװצן איז קלאיקס

 זצלביגצן דצם סצנט. נײנציג און פינף מיט
 רצק מצנצר בײ לײן שטונדצן דצר איז יאר
 סצנט. 62 מיט דאלאר ! געװען סוטם אץ
צ פאר און  צס איז אינדיסטריצס לײכטצ א̂י

 אויך אזוי םצנט. 67 טיט דאייאר i גצװען
 דורכשניטלצכצר :ידצריגםטצר דצד איז

 די (בײ קלײדצר פרויצן בײ לוין שטונדען
 דאלאר 1 גצװצן קלײדצר) הויז ביליגםםצ

 (בײ קלײדצי־ מענער בײ אץ סצנט 10 מים
סצנט. 96 גצויצן צס איז ארבצט־ר׳צמדעח

 ױניאנס די אז װײזען, ציפצרצן די אט
 גע־ די אנצוהאלטצו געלונגצן איז אונזערע
ר טראץ סטאנדארדס וראונענצ צ  ריסצסיצ י

 די דירכגצגאנגצן איז אינדוסםריצ די ױאס
 הכנס־ פארקלצנצרטצ די יאר. צוױי לצצטצ

 בלויז איז טריידס די אין ארבצטצר די פץ
 גצהאט האבצן זײ װאם דצם איבצר גצװצן

 םצזאנען׳ קורצצרצ און ארבצט װײניגצד
 געביטענצ אםטצר און באנז־צלם קלצנצרצ
 ארבצטס־ װאס דצם דורך ניט אבצר סטאילס,
געװארעןי ארונטערגצדריקט זײנען פרײזצן

 אינדו־ בצסצרצ א בײ אז פארזיכצרט. דאם
 בא־ מצר זימ װעט צס ײצז לאגצ• סטריצלצ

 ויצלען סצזאנצז- :ארםאלצ אח שצפםיגינג
 װידער איגדיסםריצ דצר אין ארבצםצר די

 פריצרדיגע די אין וױ צדגצר ניט פארדינצן
 םיט איצם דצרמאנם םצז װצלכצ טצזאנצז

בצנקשאפם. פיל אזוי

 נןזענםער דער פאר אײסזיכבזזך די
צדר,עפט

 פאר אײסזיכםצן די אלזא זיינצן דואס
 דצד־ זײ קצנצן ־ואם י מלאכית בצל אונזציצ
י י םצזאץ קומצנדיגצן דצם ווארטצן
 זאגצן פוץ צוריק זיך האלט םצפצר דר.

 קריתצן די אין אז בלליז, זאגמ צר גביאור^
 םוחרים די פון און אינדוםםריצ דצר פון

 וױתם צר שםימיגג. אפטימיסמישע אן הצרשט
 ניס־ דער אײף אן אויך גלייכצייםיג אבצר

 אלגעפיק אין לאגצ צקאנאמישצר זיכצרצר
 ביז״איצםיגצ די וואם גצפארצן די אעף און

ר פין פאליםים צהאנאפיסצ צ  רצגירוגג י
 ביישפיל, צום אן• וױתם צר אנםהאלםען.

 אינדוםםריע דצר אין אויפשםייג דצר אז
 1954 יאר םון מאנאםצז דרײ לצצטצ די אין
 יאר הישםיגם r® אנהויב דעם אין און

 קויאלעז־ צװיי פון הױפםזצכלעך שםאמם
 אינדוםםריע אויםאםאביל די וואס דצם פון

 פארן מאדעלעז נייצ די אויםגצשםצלט האט
 פון אמ געוױינלעד װי פריצר פיל 1955 יאר
צר  בוי־ דצר אין טצםיגקײט גרויםצר י

 די פץ אויםשטצלוגג פריצ די אינדוסםריע.
 געע־ האבען אויםאמאבילען, םאדעלצן נייצ

 אינדו־ דצר אין ארבצםס־םצזאן דצם פצנט
 אזוי האבען און גצווײנלצך װי פריצר םםריע

 פאר נאר נים באשעפטיגונג גצשאפצן ארום
ײאן א איםגצפצר  דצם אין ארבצםצר םי

^ רי  םארגרצ־ שםארק אויך האם צס נאר ם
צם סצרט  פון פראדוקציצ די און אפזאץ י

 פראדוקטצן אניצרצ און גומי גלאז, שטאל.
ײנצן־נויטיג װאם  אײסא־פראדוק־ דצר פאר ז
 פארשײ־ די צװישצן קאנקורצנץ די ציע.

צ צנ  ארבצםער־ פאר מורא די און פירמעס י
 האט אגרימענםם די בא:ײצן בײם סםרײקס

 פא־ פאבדיקאנטצז אויטאמאביל די גצטריבצן
 אנגרײ־ און פראדוקציצ די נאנדצרצויאגצן

 שנעל אזוי רצזצרװצן גרצטצרצ װאס טצן
 דצם דערםריבצן האבצן זיי מצגלצך. װי

 פון פראדוקציצ יצרלצכצ א צו ביז טצמפא
 זײ וואם קארם, מיליאן האלב א מיט אכט

 יאר. דורכן פארקױפצן ניט מאל קײן קצנצן
 אפזצצצן כיצן קצז מצז רצכצנט העכםםצנם

 אז מיינס. דאם יאר. א קארס מיליאן זצקם
 פאר־ צו גצצװאונגצז זימ באי*ד װצלצן זײ

 איצם שוין וױיל פראדוקציצ, די קלצנצרצז
 בײ רצזצרװ גרױםצר צו א אן זיך זאמצלט

 נצמצן. גיט מצר קצנצז זיי און אגצנמצן די
 װעלען פאבריקצן אויםא די אז מײנס, דאם
 ארבצפצר. אפלײגצן אגהויבצן גיכצן אין

 נאכפראגע די פארקלצנערצן אויך װצט דאס
 נא־ וועם און מאםצריאלצז און שטאל אויף

 גאנצער דצר אין פילצן לאזען זיך טירלצך
צקאנאמי.

י םאקטאר׳ צװײטצר דצר אויד לצבצ־ י
 איז בוי־אינדוסםריצ דצר אין טצטיגקײט דיגצ
 צם אנהאלםצן. לאנג דועם צם אז זיכצר ניט
 ״פצז־צ־ די װאס דאס אז מצגלצך׳ גאנץ איז

 װעטצ־ די און אויטאריםי״ האוזינג ראל
 יאר לצצםצן האבצו אדמיניסטרײשאן ראנס

09 זײט אויף (שלוס
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? פערו אץ ױקטאטװ מילטעױשעו דער םים עס האלט וד
 אין לעבען פאליםישע אס

ארײנ־ פלוצים איז פערו
אק־ אז אין געטראטען

 דער סטאדיע. טױוער
אד־ מלוכה־פרעזידענט

 דערקלערם זיך האט ריא
 זיין אויפצוגעכען גרײט

 כדעה אויך האם ער יאר. קוםענדיגען אםם
אפען ש  אינם אויסגאם־צושםאנד דעם אאו

 האבען זאלען פערו אין בירגןיר די כדי לאנד
 פרעזי־ זייער דערוױילען צו םעגלעכקײט די

וואלען. דעמאקראםישע דורך דענם
אד־ געגעראל םון באשלוס דאזיגןיר דער

 באדײםונג פאליטישע גרויסע א האם ריא
 לעגדער דרים־אםעריקאנער אין פערו. פאר

 דיקםאםאר א אז זעלםען, זײער עם פאסירם
 דער מאכם. ױין אויםגעבען םרייוױליג זאל

 גאנץ א איז פערד םון דיקםאטאר םידער
 צוריק .פרייוױליג םרעט ער םענש. קלוגער

 פאריאגעז• אים ווע״ם מען היז נים ווארם און
 נביאים׳ די פון גרונם־זאץ דז$ם פארשםייס ער
 װערם שװערד די אויף הויבם װאס דער אז

 ער און פארניכטעט שװערד דער םון אויך
לאגג. אזוי ווארםעז נים םשפעות וױל

 ערשם װערם רעזיגנאציע אדריאס הגם
 זיך באשעפםיגען יאר, קוםענדיגזנן דערװארם

 פערו אין קרייזעז פאליםישע די הײנם שוין
 װאס נאכפאלגער, א פח םראגע דער םים
 שוין פרעזידענם־אםם. דעם פארנעםען זאל

 פיפצען וױ וױיניגער נים פאראן זײגען איצם
 םארגעשלאגען װערען ודאם קאנדידאםען,

 םלוכה. דער אין אםם העכםםען פארז
 קײן פארגעשלאגען נים האם גופא אדריא

 צו־ װעגעז רעדם ער אבער קאגדידאם. שום
קמבען  דעמאקראםישע זייערע בירגער די רי

 דע־ א פון זיג א באדײםען װעם דאס רעכםן.
פרעזידענם. אלס קאגדידאס פאקראכױשעז

 יאר דדײסיג איבער שית איז םערד איז
 סאלקם־ דעםאקראסישע שםארקע א פאראז

 א. ר. פ. א. געריפענע אזוי די כאװעגוגג
 באדדע־ דאזיגע די א&ריטםזיךפאדטי'. אזיער

 םא־ א האס זי אנםי־האםדניםםיש. איז גוגג
ר איר און רצ£ארם־פראגראם ציאלען  פירן

 דר. האציאל־רעפארפער באקאגטער דער איז
 .E א. די טאררע. לא דע העיא רארל ״יקםאר

 די פרן אויפדרוק •אליסישער דער זזיז א. ר.
םער ארגאניזירפע  דער פח ארן יוניאנס ארמ

 פראגראם זרר אין םײעדים־באפעלקעדרמ.
 םון פארסיילדנג דער פאר אר״פ זי טרזים
 דדרכ־ די פײערי^ באדעבלזךע די צ' י*אנד

 געזעזגע־ פאציאלער בר"טער א ®ץ פיר־נג
 קא־ דער פיז אנםלדיקייעג דער הזױיפעז ביגנ-

 דעם פיטאנדעדבויען .must□* אפעראסײדער
 אויפהויבעז עיקר דער *ץ ®!זלקסשול־װעזען

r טצב קױ*טורזײ*עז דעם c זדיגגע־ דער 
קזיריגג בוירעגער ציזז מםזד׳ עי  די ד

 rc גײטם אינם באםעי*קערונג זייגדיאגישע
מרב־צייײיליזאציע. דער

 די שטרעבט אײטי־יאנד־פאייינדק דעד זדן
r סארבאנד א שאפעז צי c לא־ אלע 

 אן זייינשםעלעז לענדער נדת־זאזעריקאנישע
 ודאלי־ אסײז־אפעריקאנישע4' אײטזייםלזןכע

 פי־ איגסער־אמעריקאנישע אז גריגדעז טע.
בא־ קענעז זאל ״ע׳־יכע טןנץ־זױנפםיםיזיע.

זובי אויגופטץ פיז

 די אױםריכטען העלפען צו אױף װערעז גוצט
 אוצרות נאםירלעכע אנטװיקעלםע נים נאך
קאנםינענט. נײעם דעם פון

 באטראכט װערט טאררע לא דע העיא
 װעל־ פרעזידענט׳ פאר קאנדידאם דער אלס
 דערװײלט אײסזיכםען בעסםע די האט כער

 אלם וואלען. קוםענדיגע די אין װערען צו
 אנערקענ־ און םעארעטיקער גרינדער, דער
 לא דע העיא איז א.פ.ר.א. פרן פירער םער

 דעמא־ גרעסםער און ערשםער דער םאררע
 יאר קנאפען א מיט לאנד. זיין איז קראם
 װעלם גארער דער אין פרעסע די האט צוריק

 צוזאמענהאנג אין גורל r’« װעגעז געשריבען
 יאריגער פינף א םון באפרייאונג r’« מים

 לא דע העיא האם 1948 אין אינםערגירונג.
r געראםעװעם זיך םאררע c פארפאל־ דער 

 אין דיקםאםור םיליםערישער דער םין גונג
 ארײנגע־ זיד האט ער װאס דעם דורך פערו
 קאלאמביא פון אמבאסאדע דער אין כאפם

 גע־ ד.אס פערו• פון רעגירוגג די ליםא. אין
r צעגערט c ארויסצוםארען אים דערלײבען 

 סך א ארויםגערופעז האם דאם לאנד. םון
 האבען עס װעלם. גארער דער אין אױפזעז

 דאס ענין דעם אס אין ארײנגעםישם זיך
 אינ־ אנדערע אח האאג אין װעלס־געריכם
 םראץ געזעץ־קערפערשאפםען. םערנאציאנאלע

 ערשם רעגירונג פערואנישע די ד.אם דעם
 באסרײען צו געורען םסכים יאר םיגף גאך
 דערלויבען אים איז אינםערנירםעז דעם

אױסלאנד. אין ארויסצוםארען
r נאד ’T לא דע העיא איז באפרייאונג 
 אורמװאי, און מעקםיקא קײן געקופען טאררע

 ־rלאםי אין לענדער דעפאקראםישע צוױי די
 םרא־ עלםסםע די האבען װאס אפעריקא

 פאליטי־ םאר אזיל־רעכם געבעז צו דיציעם
 אריף געסארעז ער איז שפעםער פליטים. שע

 פעריא־ דער אייראפע. קיץ שסודיד־רײזע א
 הײסעז א געהאם האם דעמאקראס גישער
 אפגעשיאסעגקײם לאנגער דער נאך באגער.

 די מיס באקעגעז צו זץ־ װעלם, דער פח
 ®זרשרים סאציאלען r» עגדערונגען גרויטע

 אײרא&ע־ כדיססע אין פאר־תקופעז איז ײאס
 װעלט־ צװײםער דער גאך לענדער אישע

 גע־ אים עס האס באזוגדער• גאנץ פלחסד,.
 ער לענדער. םקאנדינאוױשוע די צו צײגען

 די שטידידעז פלאץ אײפן געודאלס האס
 שדועדען. אין ענדערדנגען סאציאלע גרויהע

 חדשים עסליכע דענעפארל. r* נארװעגעז
 און צפרן־אײראפע איז פארבחאכם ער ר.אס
r באגײססערס פנוש געודעז איז c גײע די 

 בא־ זיד האם ער װעלכע םיס ערשיעונגען.
ס. ג  פאדעפ<:ט װעם טאררע לא דע העיא מ
t א איז אײנדויישעז זײנע יייכען o. שםו־ זײנע 
 שסארק ודעלזה דערפאררגגעז :ײע ארן דיען

r j ' c ז מ ו ר ק  זיץ אין רזיפארם־באדדעגינג דז
ם דא ראנד. אײגעגעם  זיע העיא האם לאנג ני

 געבױ• סםעןr 60^ געפײערס סאררע א4־
שסאקהאלנ^ tk רעגםאג
ס איז עט  די װאס איבערראשיגנ. r? ני

אנעדקענ־ איר פאר שלאגם פארםי' אפריסםזןן

 פרעזידענט־קאנדידאט. אלס פירער טען
 פערו, אין קרייזען אנדערע אלע אויך אבער

 דיק־ מיליטערישער דער געגען זײנען װאס
 טאררע לא דע העיא באםראכםען טאטור,

 װע־ פערזענלעכקײט פאסענדיגםםע די אלס
 פון אנםירונג די אגםארטרויען קאן מען מען

 דערםארוגג לאנגיאריגע א האם ער לאנד.
 א פון מחבר דער את ער פאליטיקער. אלס

 אויםריכםי־ אן איז ארן ביכער צאל גרויסער
 גיט קײנמאל קען מען װעמען מע:ש, גער

 אויך איז טאררע לא דע העיא קארופטירעץ.
 זײנע געםרײ געבליבען מענש רײפער א אלס

 מענש דאזיגען דעם יוגענט־אידעאלען. הויכע
 פרע־ אלם פערו אין בירגער די הײנם וױלען

זידענט.
 שוין טאררע לא דע העיא איז 1931 אין
 אין פרעזידענט פאר קאנדידאט א געװען
 מיליטער־פוםש א האט דעמאלם אבער פערו.

r בארויבם אים c 1936 אין וואל־נצחון. זיין 
 אװעק־ אפריםםעךפארםײ דער בײ מעז ראם

 םונקציאני־ צו געזעצלעך רעכם דאם גענומען
 אונ־ דער איז 1945 םרן װאלען די אין רען.

 לא דע העיא םון קאנדידאט םערשםיצםער
 געװארען דערוױילם בוסםאםענםע, םאררע.

 די איז 1948 אין אגער פרעזידענם. אלם
 געװא־ געשםירצם רעגירונג דעמאקראםישע

 זיך האם עס מיליםער־פוםש. א דורך רען
 פארםאלגוג־ פון כוואליע נייע א אגגעהויבען

 העיא אױך איז דעמאלם און לאנד אינם גען
געווארען• אינטערנירם םאררע לא דע

איינגעבױרע־ דעם פין דור יונגער דער
 לא דע העיא באםראכם אינקא־פאלק נעם

 גע־ אויב פיגור. לעגענדארע א אלם טאררע
 עם אח ווארס האלםען װעם אדריא נעראל
 נים־פאראוים־ שום קיץ פארקומען גים וועלען

 דערוואר־ פען קען געשעענישען. געזעענע
 דערװיילם והנט םאררע לא דע העיא אז םען,

 װעס פערו פערו. פון פרעזידענם אלס װערעז
 ארײגםרעםען א.פ.ר.א. דער און אים םים דאן
 דעסאקראםישער םיז פעריאדע נייער א אין

 דרום־ פראגרעם. םאציאלעז און פרייהײם
 סיליםער־ r^ כים װעדען ױעם אםעריקע

 פים װ׳עלם גאנצע די r» אריםער דיקםאםור
 םח לאנד דאס רייכער. דעפאקראםיע r*״

שער אלםער דער ךאני  דורכ־ װעם קולסור אינ
 חוץ א װידער־געבודט. סאציאלעז א פאכען

 איבער־ סי־ידלעכער בלדםלאזער. א װעס דעם
r גאנג c א .זײז דעפאקראםיע צו דיקסאסור 

 גאגץ פאר לעקציע נ.יצלעכע את חערססולע
דרים־אפעריקע.

 ־*'יב צשה פון ביבעד צדױי
ן ר ע פ ר א ה

 דער־ איצטער זײנעז פתגית פאר־־יאג אין
:האל^ערן פשה פון ביכער צװיי שינען
 נױ־יארק אין ו>
אװע9 גאסדענע די י)

 געדרוקם נײ־געזעצם• דינען ניכער ביידע
r» פאפיר גז־ס אײף '"  r .דער געכונדען 
 פיט דאלאר דריי איז ברך יעדען rc פרייז

 ב־־כהאנד־ אייע אין באקוסעז צו סענס. י5
 איסם. 2י — פיערת פארייאג בײס און לוגגען

נױ־יארק. םסריס. סע17

ו5 זײט '<{ >■ 1955 מי<

 מיט צו זיך הערט װעלט
אינםע־ געשפאנםען א

אזיאטיש־ דער צו רעס
קאנפערענץ׳ אפריקאנער

גע־ געעפענט איז .ױאס
 דעם מאנטאג, װארען

באנ־ אין ,1אפריי טען 18
 זײ־ װאס לענדער, 29 די אינדאנעזיע. דונג.

 קאג־ דאזיגער דער אויף פארטראסען נען
 באפעלקערונג א צוזאמען האבען פערענץ,

ד פץ  ביליאן פערםעל א און איין בעי
 גאנצער דער פון פט1העי א ה״ ד. נפשות,

 פארנעם קאלאסאלער דעד אט מענשהײט.
 גיט נאך אבער זי גיאכם קאגפערענץ דער פון

 יענע פון רעפרעזענםאנץ אמת׳ער אן פאר
 א פאר נים נאך װארט איר — און לענדער

פעלקער. יענע פון װילענם־אויסדרוק
 פא־ םײלען אינטערעסען געגענזעצלעכע

 אפריקע., אין אזיע פון ייענדער די נאנדער
 אנדערע' פון לענדעי־ די װי וױיניגער ניט

 געגענ־ עכע1אינערי שארפע קאנםינענטען.
 קייא־ סאציאלע די פאנאנדער רײסען זאצען

 — ענדער1י דאזיגע די אין אינעוױיניג סען
 די אין װי געגענזאצען שארפערע נאך אפשר

 דער פון לענדער אנטיױקעלטע אינדוםטריעל
מערב־וועלם•

 פאי־טראםען זײנען וואס לענדער די אין
 הערשען באנדונג. אין קאנפערענץ דער אויף

 לעבען ױי און — רעליגיעס פארשײדענע 8
 צװײםער דער םים איינע בשלום נים דװקא

 נאציאנאלע 40 וױ וױשיגער נים און —
 רעגירוגגס־םים־ שײד ס׳איז װאס שפראכען.

 אויםוואל אן פאראז אויד דארם איז טעםען.
 םאםא־ סאװעםישען פוגם טארטעזי: אלע פמ

 פעאדאל־פא־ איבערעז כינע. אין ליםאריזם
 אנדערע אין אפסאאםיזם טריארכאלישעז

 רע־ אםת־דעםאקראםישע צו ביז לענדער.
ס גירימס־פארפעז. שען פי  פאר־ פזרב־לענדי

ם י*אפענםאריזם.  רע־ פאראנםװארםי׳עכע פי
r באםײליגונג דער מים אפילו גירוגגעז. s 

 אין ישיאניסםעז■ םרײד און טאציאליססעז
r אײניגע c לענדער. דאזיגע די
 אלע די פאראײניגם פאפענם r*־ נאר

 םיף זייעד :םאמענם נעגאסיודעד א פעלקער.
 קאלאניאלער צו שנאה אײגגעוואדצעלםע

 ,װײסע״ די צו אופצוטדדי זייער הערשאסס•
 ג«־ יארעז הינדערםער האבען װאס םליכווז.

 אין אז פוזד. זײער r* זײ איבןיר װעלםיגם
r קאמף דעם c ארום פלדכות גרױסע די 
 זײ קענעז 4ײעלנ דער איבעד פאכם דער

 און עלאנאםיש־זר אין ארישפאלעז ידידעד
 אדער צד אײז צו קנלכםשאפפ פאיייםישעד

ך זײ וזאקלעז צדױיםעז. צום  די צדוישען ד
 םערב■ קאסיסאליסםישעז דעם ־ בלאקען צודײ
 זיי איב־ל-י־ געהערשם נעכסעז ביז האס רדאס

rn װאס איפםעריאליזם. סאװעטישעז דעם 
 פארנענ־ דעם פארכאסעז צז זיי שטד״עבם

םאג. דיגען

 א מאמענט. צװײטער א אבער פאראן
 גע־ און געדארפט װאלט ױאס פאזיטיװער.

 די :פעלקער אלע די פאראײניגען קעגט
 אינטערנאציאנא־ דער פון אידעעז מאדערנע

 שוין איז אזיע אין באװעגונג. ארבעסער לער
 סאציאליס־ די פון פאראײניגונג א פאי־אן
 ״אזיאטישע נאמען אינטערן פארטײען, טישע

 אי־ איז װאס קאנפערטנץ״- סאציאליסטישע
 סאציאליסטישען מיטן פארבונדען דעאיש

 רע־ א אויך פאראן ארן אינםערנאציאנאל,
 טרייד פרײער דער פון גיאנאל־ארגאניזאציע

 אינטער־ דער פרן טײל א באװעג־נג. ייניאן
 ערשט װאס קאנפעדעראציע. נאציאנאלער

 אפגע־ זי האט צוריק װאכען עםלעכע מיט
קאנפערענץ. געלונגענע א זײער האלטען
 דער פרן מצב דער r^ נים זאל עס װאם

 אין לענדער יענע אין באװעגונג ארבעםער
 צווייפעל קיץ אבער איז מאמענט, איצטיגען

 צו־ דער פמ באװעגונג די איז דאם אז ניט,
 צו פעלקער יענע םון שטרעבונג די :קונפם

 עקאנאמישער אן צו באםרײאונג. אמת׳ער
 דער־ װעם אוםאפהענגיקײם און שטארק־נג

 י אפגעשטא־ די װען דאן, נאר װערען פילט
 אײף פארנעמען זיך װעלען פעלקער נענע

וועגען• סאציאליםםישע
 אםת׳ן דעם פעלקער־געמיש. דעם פין

 פארםראםעז איצם איז וואם הפלגה. דור
 קײז דערווארםעז ניט פען קען באנדונג, אין

 וועלם די ארויספירען זאלען װאס לאזונגען.
 פון וועג אויפן לאגע איצטיגער דער פון

 דער — דאך; און קאאפעראציע. און שלים
 געקומען צושםאנד ם׳איז וואם גופא. פאקם

r קאנפערענץ אזא c פענשהײס, האלבעי־ א 
 פאזיטײדע א װי ױערען פארצייכענם מת

באדייםדנג גריים פון דערשיינונג

 פפלזד, גרײפע ילאכעז -אפזשיכטען
קאנ־ בײ זיג, םען—כ, א סאשיאליפםען

פ.יאנקרײך אץ אלעז” מאנארע
r 17 טעג די אין cאפרייי םעז24 איז טעז 

^ איז געדדארעז דיד־כגעפירם ויינען ק נ א ר  פ
 קער־ אדפיניםםראםיװע די צו וואלען נייע

r פערשאפסעז c דאס (בעדך דיסםריקםעז די 
r װאלעז אמעריקע אין װי אייגעגע c די 

 עס װעז סאפענם אין טסײם־לעגיסלייםשירס).
 בא־ זיינעז שורלו^ די אם נעשריבען װערעז

 ערשםעז פמ בלויז רזןדדלםאסעז די קאנס
r 17 רואל־םאס cאפריל• סעז «r באריכ־ די 

 כפעם האבען יזאמתיםםען די אז ױײזען, טעז
 פול־ א געליסען לאנד פון םיילעז אלע אין

ת מפלה. שםענדיגע שז  טאציאליסטען די ב
געװינסעז. גרײםע געהאם אומעםום האבעז
r c װאס קאנדידאםעז 1.500 קגאפע די 

 אויםגעקלי־ זיינען װערען. גערז׳ײלם דארפעז
 קאנ־ 500 העכער פאר .922 געודארעז בען

אומ־ געבליבען װאלען די זײנזןן דידאםעז

 קאמוניםטען די אפריל. טען24 דעם רען
 םויזענטער פיל פארלוירען איצט ביז האבען

 שטימען־ גאנצען דעם אט כמעט און שטימעז
 טא־ די געױאונען האבען זײערען פארלוסט

ציאליסטען.
 א איז װאלען די פ־ן אויסגאגג דער
 ענ־ גרױםער דער פרן באשטעטיגונג קיארע
 װאס שטימונג, פאליטישער דער אין דערוגג

 ארבע־ דער אין פארגעקדמען לעצטענס איז
טערשאפם.

 ארבעטערשאפט דער פון לאגע דער אין
 פארבעםצרוגג. קלײנע א פארגעקומען איז
 אר־ אױפן לױךסיםדאציע פארגליװערםע די

 א דערלאגגט ענדלעך זיך האט בעטס־מארק
 פראנק־ אין וועךם באװאוסם, ס׳איז װי ריר.
t ’t פון קאנטראלירט ארבעטם־לוין דער 
 פון רעגירדנג פריערדיגע די רעגירונג. דער

 שכירות־ א צעעזאגם האם םענדעס־פראנכ
 ארױם־ זיך האנ} עם װי נאכדעם העכערונג,

 איז לאנד פון פראדוקציע די אז געװיזען,
 שוין מ׳האם געװארען. געהעכערט שםארק

 איצ־ די װעם צי צוױיפלען- צו אנגעהויבען
 דעם פון צחאג דעם ־אלםען רעגירונג םיגע

 דעם ענדלעך, אבער קאבינעט, פריערדיגען
 א געװארעז באװיליגט איז אפריל. 1טע2

ט׳ קליינער א העכערוגג,  אר־ צ־ם ״באני
בעםם־לוין.

^ פון ארבעםערשאפם די ר ק אנ ר  וױיסם פ
 דערגריי־ אזעלכע אז גום, גאנץ שױן הײנם

 ענער־ דער נאר פארדאנקעז צו ױמעז כרנגען
r ארבעם גישעד c די און סאציאליסםעז די 
 און אואװדיער) (פארס ױניאנם טרייד פרייע

r פאליםיק אודאנםדריםםישער דער נים — c 
 פשער איצ:! זיך כיען ?<ז קאפוניסםעז. די

^ י  גע־ אויך האם לוין־העכערונג די אז ז
װאל־קאםף. אין ראי^ע געװיסע א שפילם
r פו:קצי*ס די c אדמיני־ קןעםאנאי׳ע די 

 דאך גרײםע. קײן נים זײנזח טםראציעס
 בא־ גרדיםזי גאנץ א װאלעז די האבען אבער

 אד־ דער האם װאלען די פאר קורץ דייםונג-
r כאז c פאפו־ פארסײ. טאציאייטםישער דער. 

 פאלגענ־ די מיפ אײםגעדריקס דאס לעד״,
:װזןרסער דיגע

 אדםיביטסראציעס קאנטאנאי^ די «אין
 פארדדאל־ ערלעכע גרטע. האבען פיר װילען
 — דאס װי פער יזילעז פיר אבער םערס.

 סאציאליסבומן. האבען דארםעז ודילען םיר
 פארבונ־ זײנען װאלען איצםיגע זײ ײאד־ם

ס דעז  פיז פאליטיק אלגעמײנעד דער פי
r לאנד s פאליםי־ אדנזער פיס באזונדערס 
r באדעז א־יפז אקציע שער s .פארלאפענם 

 ארדיפזאגעז דארפעז זיך יועלען ודײלער די
ד דואס אלץ ־יעגעז  פרען כאצ׳־אליספעז פי

r ארענע דער אויף c קאםףי״ פאליםישעז
ארויםגעזאגם: זיד האבען ווײלער די אדן

 קאפיניםםעז׳ די פפלה א געבראכם האבעז זײ
סזמיאיייטםען. די זיג א



ם י -------------------------------------^ 16 ד

 געגען ק#מף אץ לעטיזןר טקזהדיט*װי׳»זן
קריזיס עק*ג$םי*ען

 צקא־ דראעגדיגען פון םיכאםאםעז בײזע
 אנ־ לעצםצגס זיך ד״אבעז קריזים ג«םישעז
 לצנ־ סקאנדיגאוײשצ די אין פילזנז געהויבעז

מען םאציאליסםישצ די רער. רו  פון רעגי
 :זיך שרעקען לצנדער םקאנדיגאװישע די

 צײם, שםיק א אגהאלםצז נאד זאל דאס אײב
 דער םון ווערם רעאלער דער פאלען װעם

געלם־וואױםע. ־יײסישער
 דער געגען םיםצל ראדיקאלסםע דאס
 צקאנאמישע אז איז איגפלאציע םח גצפאר

 זאר־ מײנם, דאם : יצ־פלאציצ פון םאליםיק
 קאנסים אינלעגדישןיר דער אז דערפאר. גצז
 מאס־מיט־ אלץ — ח־צרצן פארקלענערם זאל
 די רײ צרשםצר דער אין םר־לפעז װאס לעז

 ברײטע די און באפצלקערינג ארבעםנדיקע
בכדל. םאלקס־מאסעז

 איצט זיך פארגעמען װעג דעם אס אויף
 לענ־ סקאנדינאװישצ די פון רעגירונגען די

דער•
 סאציאל־דעמאקרא־ די וואו דענעמארק.

 גע־ האט מאכם. דער בײ איז פארםײ םישצ
 לאגג ■נים האבעז מיר אט־-ױב. דעם מאכם
 קורם :ײעם דעם ױעגען באריכםעם צוריק

 וועלכער פאליםיק. עקאנאםישער דער אין
 האט דעמאלט אנגעהויבען. דארםעז זיך האם
 סקאנ־ אנדערע די אז געוואיטט. נים נאך «עז

 נאכ־ שגעל אזױ װע־־ען לענדער דינאװישע
װעג זעלבען דעם אויף םאלגען
 ארבעטער־פארטיי די האם נארװעגיע אין

 א פון ױבל דעם דערגרײכט איצס גראד
 איבער־ אז רעגירונגס־פעריאד. )־יאריגען20

 אר־ די האט ,1935 מערץ■ םען19 דעם רייס.
 מאיאריטעט די געװאונען פארםײ בעםער

 דאס איז אזוי אין פארלאפעגם־וואלען. די בײ
אקו־ און םלחמה גאך וױיטעו־: געגאנגען

 װאלען די כײ מערהײם די װידער פאציע.
 זעלםענעם דעם אם אויף פארלאמענם. צום

 פארםײ ארבעםער דער פון רעגירינגס־ױבל
 אומפאפו־ אזא סון שאםצז דער איצם םאלם

עקםפעדימענם. עקאנאמישעז לערעז
 איצטיגען םונם פרעמיער־םיניםםער דער

 ד־לר איז נארײעגיע אין רעגירונגס־קאבינעם
 איינאר ײניאנס. םרייד סרייע די םון םירער

 אײסגע־ אים אויף גי־אד איז גערהארדסט!•
 צושםי־ די פאדערען צ־ גורל■ דער פאלען

 •לקאנאמיש־לר אן צי יוניאנם די םוץ מונג
 אראפגע־ קען עס וועלכער דירך פאליםיק.

 פון לצבצנם־סםאנדארד דער וױלרען נידערם
 נארוױל־ אין באפעלקצרונג. ארבעטער דער
 פראצצנט ד־לר געװארעז געהעכ־לי־ם איז גיע

 און ר-לגירינגס־באנק דער פין געלם פאר
 איניפארט דלר געװארען רצדוצירם ס׳איז

סחורות. אײסלענדישע פון
 סאצ״אל־ד׳לניא* די ױינען שוועדען אין

 צוזאמען רעגירונגס־פאכט, דער בײ קראםצן
 (פארר־לר־ פאי־םײ אגרארישער דער םים

 ארבע־ די האב־לן ייי־לצטעג־ ,גיאד פארםײ).
 שכירות־ה־ל־ אייגעמײנ־ל אז דערגרײכט טער

 האט איצט קאמף. שױערען א :אד כערינג.
 : צװאנגס־הלװאה א אײנג־לפ־רט רעגירונג די
 שטײ־לי־ען די געװארען געהעכערט זײנען עס

 ײאס פראצענט ג־לװיסעז א מיט (םעקםעם)
 אז ײי רעגירוגגס־קאס־ל א־ן בל־־בעז וועט

 איז צײ־לק ד־לר .1958 יאר צים ב־ז הליואה
ף געלט־צירק^אצײל די פאדקל־לנערעז צו  א״

 ארכ־לטער די פאר מארק. אינערלענען דעם
פ־ן ג־לסט ר־לגירוגג די אז פשיט, דאס מײגם

 אן װי נאר אפילו זייז זאל — אווזיק זײ
 העכ<• לוין געוואוגעגע גאנצע די — הלװאה

רוגג.
 די — שװעדען גארױעגיע. דענעםארק.

 פרא־ טאציאלען גרעםםען מיםן לעגדער
 גא־ דעל איבער אפשר אײראפל. אין גרעם
 קינפם־ םים געצוואוגגעז זײנלן וױלי־ם. רער

 לעבענכ־ ד־לם אראפצונידערען מיםלען לעכע
 טרא־ א ס׳איז ארבעםלר. די פון סםאנדארד

 א־ן סאציאליםטיש־ל פאר סיסדאציע גישיל
ר־לגירונג־לן. יוניאגיםטיש־ל טרײד

;ױאנזעכזאלא פץ אדכעםס־סיניםטײד
. זאכט . . ר צ

 ד־לם אין געמאיד־לן שױן האבען מיר װי
 ד־לר האט .גערעכםיגקײט״, נומ־לר ל־לצט־לז
ט״  ר־לגיאנאל־אר־ אסעריקאנער די — .ארי

 אינ־ ױניאן טרײד פרײען פון גאניזאצײל
 דריט־ל איר פאררופ־לן — טלרנאציאגאל

ען14 פץ טעג די אויף קאנפערענץ  ביזן ט
ען17 ריקא. קאטטא כאדל. סאן אין אפריל. ט

 דער פון פארלויף װעגען באריכט קיץ
 באקומ־לן־ גים נאך מיר האב־לן קאגפ־לדענץ

 אט ג־לשריבען װערען עפ װ<ן צײם דער אין
 געשעעגיש אײן װעגען בלויז שורות. די

 זיך האם װאפ דערצײלען, דא מיר ק־לגען
 קאנ־ דער פון אנהויב בײם באלד געטראםען
 ג־לסט אפיציעלע אנדערע צװישען פ־לרענץ:

 ארבעםם־מיניסםער ד־לר אויך געקוםען איז
 קאנפער־לנץ די באגריםען גװאטעמאלא פון
 די צװישען געוױלן נים גראד איז ער — און

געםם. געהויבענע
 אט־די פון ד־ללעגאט־לז פארזאמעלט־ל די
 זיײלר דאך וױיסען ױניאנס םרייז־ פרײע

 ײ־ די ק־לנ־לן גוואםעמאלא אין אז וואויל,
 ד-לר װען אויפהױב־לן. קאפ-נים ד־לם ניאנס

 אויפג־לרי־ מיניםטער ד־לם האם פארזיצער
 פ־ן דעלעגאם־לן די האב־לן ווארט. צום פען

 ד־לם פארלאדלן דעמאנםטראטיװ אורוגוואי
 ג־לבלי־ זײנ־לן דעלצגאטען אנד־לרע די זאל,
 אײפגענומ־לן אים האב־לן אוין זיצ־לן בען

קאלט. זיײלר
 ג־להאלטען האט ארבעטס־מיגיפטער דער

 ד אז ג־לזאגט. האם *לר דרשה. קורצע א
 קאס־ פרעמיער־מיניםםער פונם רעגייײנג

 אויפן פארזיכטיג און פאמ־ללעך ג־יט טיייא
 האט ער פארשריט. סאציאלען פיז וױלג

 ג־לדולד. די פארליי־-לן ניט מ׳זאל אפ־לי״ירם
 א מאכ-לן רעגירונג די מוז טיילמא'* וױיל

 באמיארנ־ אלע מאכם זי אב־לר צוריק. טרים
.וועג גלייכען אויפן ארויםצוקומען גען . .

 בייילטין דער האט צוריק צײט א מים
 קאנפ־לדעראציע עי־“אינם-לרנאצ'אנא דער פין
 איבערגעגעבען ױניאנם םרייד פריי־ל די פון

 ײניאנס די אז גװאט־למאייא, פון מעײדיגג א
 ד;־ר פץ און אי'דל:באן־ארב*לט־לי' די פץ

 װי־ זי־נען פרוכט־קאמפאני פאראי־ניגטער
 דאן פץ אב־לר ג־לװאר־לן. ל-לגאליזירם דער

 באריכט־לן• ר״ א גע־ימען שוין זײנען אן
 ־1פ" רױלדט באוױלג־נג׳ ייניאן טרײד די אז

אדנטערדריקט. שט־לנדיג
 די פארדעקען ױט ק־לג־לן פאקט דעם אט
ארבעטס־מיױסטעל. פין יױלרט־לר ש״ינע

אי־ כא״דאטי־עז י*:*אנם <נלעיי*אנער
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עי בײ ספעציע־ דער װאס קאגפערעגץ ד
 יײ־ אינטערנאציאנאיי־לן בײם האמיטעם '־לר
דילל פ־ן ארבעטס־פראג־לן ־ועגעז אפיפ :אי

גערעכמיגקײט ---------------
 אפגעד׳אלטען האם פ־לטראלעא־ם־פראדוקציע

 הויפט־ קאראקאס. א־ן אפדיל. טען2כ ד<ם
 ארגאניזא־ די זײנ־לן מענעזועלא, פון שטאט
 באוועגונג ױניאן םרייד פרײער דער פון ציעס

 מערב־העםיםםערע דער פון לענדער די אין
 אין ל. אװ פ. א. די פאראםען. ג־ל־ױלן גיט

 צו רוף א מיט ארײס זײנען סי־אי־א דער
 באי־ דעם אן און קאנפערענץ די באיקאטירען

 די .^ריט״, אנגעשלאסען: זיך ־אבען קאם
 פון ר'לגיאנאל־ארגאניזאצײל אמעריקאנער

 די ;אינטערנאציאנאל ױניאן טרײד פריײלן
 פע־ די פון פעד־לראציע אינםערנאציאנאל־ל

 ניעק־ די פון ייניאן די טראלעאום־ארבעטער.
 צוױיגען ב־ידע און ־ארב־לט־לר או־ סיקאנ־לר

 אין באוועגונג ױניאן טרײד פריײלר דער פון
 ק^נגרעם לייבאר ענד טריױם דער :קאנאדע

לײב^ר. אװ קאנגועס ד־לר און
 אנ־ ד-לר אין ארבעטער־פארשםײער די

 זײנ־לן אי־על־א פון פירונג־קערפערשאפם
 פארשלאג, ד־לם געגען ארױטגעטראטען שארף

 פאר־ זאל קאנםילר־לנץ ?ראיעקםירסע די אז
 פארשלאג דער אבער װענעזרללא- אץ קוםען

 אנםירונג• דער איז געױארעז אנגענומען איז
 א סים באדי׳) (.גאװערנינג ק־לרפ־לרשאפט

 ארבעטער־ פץ שטימען די געגען מאיאריטעט
ד-ליעגאטען.

 אר־ אמ־לריקאגער דער פון פארשטײער די
 אין פראטעםטירט האבען באװעגוגג ב־לט־לר

 דער געגען אפיס לײבאר אינטערנעשאנ־לל
 יוניאן טר־ייד פרײער ד*לר פון אונטערדריקונג

 פארלאגג אױפן װעגעזועלא. אין באװעגונג
 ארבעםער־דעלעגאציע אמעריקאנער דער פ־ן

 אן געשיקט 1950 יאר אין אי־־לל־א האט
 און װענעזועלא, קיץ אויספארשונגם־קאמיםיע

 אג־ די כאשטעםיגם האט אויספארשונג די
רעזשים. טאטאליטארילן דעם ג־לגען ק־יאג־ל

 דער צו פארען צו געקוד־לן סיאיז וױלן
 גע• אזױ אן 1950 פון א־״לל־א־קאנפערענץ

 װענע־ פון ״ארבעטער״־דללעגאם פ*לנעריר
 ציריקגעװיזילן קרעדענשעל זית איז זי־ללא,

 דעם מ׳האם ראיאריט־לט. א מיט׳ ג־לװארען
 אין קליקע הערשענדיג־לר דער םון שליח

געװען. משלח וױלנעזױללא
 װי אומפארשטענדלעך, ד־לם צוליב ס־איז

 .גאװער־ פון מאיאריטעט די עס האט אזוי
 אננעמען געקילנט אי־ע־״־א פון באדי״ נינג

 אפצוהאלנדלן װענעזועלא םון אײנלאדונג די
 הױפט־שטאט ד־לר אין וױללט־קאנפעדענץ די

 די גיין. אנד.‘־ פאשיסטיש־לן ד-לם אט פץ
 ױניאן טרייד פריײלר דער פון פארשטיײלר

 דער פון געניסען נישט װילען באיועגונג
 מיליט־לריש־לר ד-לר פון גאסטפרײנטלעכקײט

װענ־לזױללא. אין דיקםאטור
 אװ פ. א. פון פר־לזידענט מיני. דזשארדזש

 פון רוף למײנזאמ־לן” דילם אין זאגט ..1י
:א. צװ. סי־אי־א און ל. אװ פ. א. ד־לר

 אייע פון געװיסען צ־ם רעןי1אפ־לי ״מיר
 דער אויף פעלקער פרײהײט׳ליבענדיגע
 םאראײ־ זיד זאלען זײ אז כי־לרב־העםיםפערע,

 דעמאקראטישע א^ע מיט אין אונז מיט :יגעז
 אין אז פאד־לרונג, דער אין ױניאנס. טרײד

 װערען לטאבלירט’ װידער זאל ױעגעזיעלא
 פרײ־ און רעכט בירגערלעכע פון רעזשים א

 רעספעקטירט דארטען זאייען עם אז ־ײנזען.
 בא־ ױנ״אן טרײד דער פון רעבט די ׳־ערײן

 אין ארבעט ער—פי פ־ז חשיהית ד־ ײעגינג.
 טײע־ די ־יערען געעפענט תיכף זא־יעז עס אז

 ארעסטירטע די פאר תפיםות די פון רען
ארבעטער־פירער״.

17 דים4 1955 םאי.
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איבערזיכם צײישען פאר־אנדל־נגען י
ײ־ א־יטא־ארבעטער דער
די און א.) אי. (סי. ױאן

זא־ען ארבעטער די אויטא־פיר־ גרעםטע צדײ
שפיט: אין טיי דינ־נג רא־ דזשצנצלאי מעט
פדן רעכעגונג אײפן װאט פארד און טאו־ט
סצנאריטצט־ )4 אנגעהײבען זיך האבען

ארבעטער. שטע־־ען ע:טש"־ ײעדען דעטראיט.
אב2 ריט פ״רמע א פון ארבעטט־באדינגונגען

יי־ג: זי א״ב שםצם. אן ־-אלבען ארבצםצר. רייי
ר־זי ז־ זאי פאכריק פאבריקען די אין זעפטיגט

ען י
 צ נאענט די

 זײ:ע װעלכע
y די אט פון r-a .ױעלעז :אר קאמפאניעס 

 װע־ אײנגעפירט ױ<ט עס צי באשטימען אויך
 סיסטעם א צ־קדנפט נאענטער דער אין רען
 א פאר שכיררת יערלעכע גאראנטירטע פון

 ראסען־פראדיק־ א־ן ארבעטער טײל גרױםען
אינדוםטריעט. ציע

 א געװינען ײעט אויטא־ױנ־אן די אויב
 יערלעכע פארזיכערען צו סיסטעם געװיםן
 איז דאפ װאס מיםגלידער, אירע פאר הכנסות

 באנײען בײם פאדערינג װיכטיגםםע םאמע די
 קען אויטא־פירמעס. די מיט קאגםראקטען די

 י־:יא:ס אגדערע אויך אז דארװארטען פען
 אריפן אװע?שטעלען פאדערונג די אט װעלען

 קא־ נײע פארהאנדלען בײם פלאץ ערשםען
אפמאכען. לעקםױוע
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אן די ױני א־ ט ױ ? א

 א־ז שכיריה יעז־יעכע’גאראנטירטע הגם
 א־יטא־ דער פץ פאדערונג װיכטיגסטע די

 איז פארהאנדלונגען איצטיגצ די אין ױניאן
 פאק־ פאדערונג. אײנציגע די ניט אבער עס

 פינף י־עגען ■ ױניאן ד־ פארהאנדעלט סיש
 צו בדעה האט זי װאס פאדערינגען. אנדערע
 יערלעכע גאראנט־רטע מיט צתאייען געװינען
שכירות.

:ז־־גען פאדער־נגען דאזיגע די
 אין גררנט־לײן אויפן סײ דיצכערונג א ו)

 פאר פארגיטיגונג עקםטרא דער אויף סײ
 ײנ־אן די פראד־הטײויטעט. געהעכערטער

 אינגאגצען ניט אױב רעװ־דירען. צו פיאנט
 :םיפ ״עסקעיעיטאר״־פונקט דעם אםשאפען.

 שכירית־העכערע־ װצלכען לויט אגרימענט.
 לצבענס־ פיט געבינדען ע:ג געװען זײנען גען

 האט פ־נקט דאזיגצר דער פרײזען. מיםצל
 גרײטע קיץ ניט א^פ ארויםגעװיזצן זיך

;אויטא־ארבעטער די פאר ברכה
 ײניאן די ע^טער־פענסיעס. העכערע י)

 חודש, א דאיאי־ r/5 איצטיגע די אז וױל.
 זאלען פענטיצפ. פעדעראיע ר״ט ציזאמען

 דערבײ דאיאר. י50 צו װערעז געהעכערט
 איבצר דעה א ױנ*אן די אויך פארלאנגט

 פאנד ערטצר־פענסיע דער אזוי ־וי אופן דעם
 די איז םפצציצל אינװעםמדענטס. מאכט
 זא- פא;ד דער אז פאראינטערעםירט. ידניאן

 ־"־ ־■אאפעראטײוען אין געלט אינװצםטירצן
 יה־־ידע אנדערע א־ן שפיטאלען זער־בױ.

:אינטערגעמונגצז
 א אינטצר פאנד רןראנקעז־היייף א >3

־־עיכעז פ־ן פארױאלט־נג בשותפות׳דיגער

 םצגאריםצם־ זײער י־ײט ארבעטע־ זעיביגע
:פאברי־ צוױ־טער א אין רעכט
 פריצר־ דעם באנײצן ־ויר ייניאן די )5

 בלויז אויף קאנטראקט פינף־יאריגען דיגען
 רייצ א פאראן זײנען עט ־אר. צ־י־י אדער אי־ן

 ניט זיך װיל יוניאן די ־יעיכע צ־ײב ט'בי־.
אפמאך. ייאנג־יאריגען א מיט בינדען

 דער־ מצן קצן פארהאגדלונג־טיש ב־ים
 אט ײאדיפיצירען װעט ײניאן די אז ױארטען.

 אויטא־מאגנאטצן די אױב פאדערונגען ד'
 פארמולע געװיסער א צ' צ־שטימעז דועלען

שכיריר״. יער־־עכע גאראנטירטע פץ

 פץ פדאן שכי־ות־פאדײכערוננ דע־
א*יטא*ױ;יאן דײר

 דער - יוניאן דער” פון פ׳־אן דעם "־ט
 פאר־ איצטיגע די אין פונקט ײיכטיגסםער

 צײט־ ארבעטער. יעדער דארף ־אנדײנגען
 פאר־ באשצפטיגט. פעי־טאנענט אדער י־ײ־־יג

 שכירות, ױאך פילצר א םיט ױצרען ז־כערט
 ארבעט. דער צו ארײנגערופען װערט ער ײען
 סיסטעם דעם אפצ־שאפען געצ־־־ט איז דאה
 װאכצן האלבע ארבעטער באשעפטיגען פון

אך.” דער אין טעג געציילםע אדער
 הײסט דאס ארבעטער. פערראנענטער א

 דער בײ באשעפטיגט איז ־יאס אזעלכצר
 יעדער פאר דארף טעג, פץ רער פיררע

 קריגען באשעפטיגט ניט א־ז ער װאס י-אך
 אויפהאל־ קענען צ־ א־יף ט־דע געניגעגדע ,.א

 פוגקט יצבצנס־שטײגער. גאי־דא־^ז זיין טעז
 באשעפ־ גצווען איז ער ־יאס צ־־ט דער אין רוי

 צוגע־ דארף סימע דאזיגער דער צ״ טיגט״.
 ארבעטער אן "אס מײל. דער ־יערען רעכענט

 ארבעטסלאזצךבע־ פ־ן א־־טגעצאי־ט יי־יגט
 פערמאנענםצר דער ר^יכה. דער :־ן :עפיט

 בא־ אויפן געצאלט לריגען דארף ארבעטצר
 יעדע פאר ױאך ארבעטסיאזער אײן פ־ן זיט

 בא־ גע־־ען איז ער ײע־־כע אין ײאכצז צױײ
 װאכען 52 פיז רא-ל־כ־-פ א פיז שעםטיגט

ר. א א י

 יעדער אין פי־טעש דאזיגען דעם לײט
 אװע־גע־ ־־ערט ײר ־" :אנדעט ארבעטער

 פץ ליסטצ פערכ׳אנענטער דער אייף שםעלט
 גע־ א אײפצ־בויען א־טשטאנד פאטריק דער

פ י־־טעז ע ײ ט ־ ץ  שכיררת־פאר־ דעם :עגעז :
 יאר. פונם ײאכצז איכעטפ״אזע די א-ן י־טט
 באשעפטיגט איז איבעטער אן ־ענגער ״אל
 באיוא־ ער איז :־ער אלץ פאבריק דער אין

 דער אין שכירות :אירא־ע ױ־:ל ריט לעגט
ארבעטפיאז. ױערט ער ײען צ״ט

 בא• זיינצן װאט ארבעםער, פצרמאנענםע
צר בײ שעפטיגט  יאר. צװיי איבער פירמצ י

 אץ אריץ גײט שכירות־גאראנסיע די װען
 םיס פארזיכצרם פלאן. לויטן זײנצן. קראפם•
 די װאכען. ארבצםםלאזצ 52 פאר שכירות
 בלויז באשצפטיגט געװצן זײנצז װאס יצניגצ

 גאראנסירם איפן אזא אויף זײנצן יאר אײן
װאכען. ארבעטסלאזצ 26 פאר שכירות מיט

 אװעקלייגצן דאר־פעז װצט פירמע יצדצ
 ווצכצנם־ דצם פון פראצצגם באשטימטען א

 באזונז־צרצן א אין שכירות־אפצאל לצכצן
 ווצרצן גצצאלט יועלצן עס ײצלכצן פח פאנד.

 אר* ארבעםסלאזצ די פאר צוגאב־שכירות די
 װצרצן אויפגצבויט ײצם פאנד דצר בעטצר.

 מער װאס מאקסימום. באשטימטען א צו ביז
 האבצן יוצט אויטא־פירמצ אן באשעפטיגונג

 וױי־ וראם הײסט דאס ארבצטצר, אירצ פאר
 שכירות אין אויסצאלצז דארפצן װצט זי ניגער

 אלץ יאר, דורכן װאכען ארבצטסלאזע פאר
 באשטימםצן דצם דערגרײכצן זי ווצט ביכער

 װיי־ פון ײצרצן באפרײט דאן און מאקסימום
צאלונגצן. טערדיגע

 דעם פץ הויפט־ליניעס די דינען דאס אם
 צרשם װעלצן יצטאלעו די פלאן. :ײעם

 פאר* די אין ווצרצן אויםגצ־אמצרט דארפצן
 אויטא־םאגגאםצן די װי נאכרעם האנדלונגצן

גרונם־אידעצ. דצר צו צושטימצז װעלען
 עדי־ גצםאן שאם א זיך האבען דצרװייל

צר איז קאדצנטארצן און טאריעלם  אלגצ־ י
 ווצרם פלאן דצר ײצלכצר אין פרצסצ מײנער

 גצ־ רצוואלוציצ א װי ניט שיר באטראכט
צם גען  םיםםצם. קאפיטאליסטישען גאנצען י

 רופט למשל, דזשוירנאל״. סטריט ״װאל דער
 שכירות ארבצטער אן צאלצן צו פלאן ״א עס

 פלאן, דאזיגער דצר ארבצמצן־. נים פאר
 ײצם גרויס־קאפיטאל, פון צײםוגג די זאגט

 דצר־ באנקראט. צו פירמעם מאנכע דערפירען
 דזשויר־ סםרים ״וואל דער זיך זארגט בײ

 בא־ קריגצן װעט ארבעטער אן ״אויב נאל״
 זיך צר ייצט • • • ארבעטען ניט פאר צאי*ט

 דאם און פאראזיט א װי פילען אגהײבען
 אלס זעלבםם״װירדע זײן פאררינדערען װעט

.רענש״ . .
 אםאטי־ מאמפצקטשורצרס ״נעשאנצל די

 רייכע פץ ה־יפט־ארגאניזאציצ די אײשאן״,
 צו רוף א ארױסגצלאזט האט פאבריקאנטען,

 פאנד א צל בײצושטייערען מיטגלידער אירע
ם געגעז פראפאגאנדע א פירען צי אייף צ  י

 ״א אלם באצייכצנט זי ײצלכצן ױניאן־פלאן■
 אין ביזנעס־אויסזיכטען גוטע די פאר געפאר

 די אז נים. דערוױיל מען זעט אגב, ״.1955
 הצלפצן זאלען ביזנעם־פערםפעקטיװען גיטע

לאנד. אין ארבעטסלאזיגקײט די פארקלענערן
 אירע גצװינצן צ.י האפט אייטא־ױגיאן די

 פארהאנדלוגגצן פרידלצכצ ד*רך פאדערינגען
 זייצנ־ אבער קאנפערענצען. איצטיגע די טײ
 אויטא־מאג־ די מיט באהאנט גיט גאנץ ײג

 דער אין האט ײניאן די ײצלכע געגעו נאטען
 םאר־ לאנגע פירעז געדארפט פארגאנגענהײט

 ארבעםער* די זיך גר׳ייט קאניפען. ביטערטע
צוליב סטרייק. א צי איצט אײד ארגאניזאציע



-------------------------is 4 זײט
 פון צ״אמענפאר פוםצענטער דער האם דעם
 םארגעקומען איז וואס אויםא־ױניאן, דער
 הע־ צו באשלאסעז קליװלאנד. אין םערץ סוף

 און צװײ פח מיםגליד־שםייער דעם כערען
 חודש. א דאלאר האלב א אוץ 7 אויף האלב א

 פון אפצאל חודשלעמז דעם העכעךען דורך
 פלאנם םיםגלידער האלב א און םיליאן א

 מיליאן 25 פיז פאנד א אנצתאמלעז ײגיאז די
 אנדערע און סמרײק־בענעפים א פאר דאלאר
 דער אין קאנפליקם א םון פאל אין הוצאות

אויםא־אינדוסםריע.
 דער םון קאנווענשאז די אם איז אגב.

 געװארען אדרעםירם אויסא־ױניאן א. אי. םי.
 םו־גם געשיכםע איר אין גזאל ערשטעז צום

 פאר־ האם וועלכער פרעזידענם- ל. אװ פ. א.
 םאר* איצט דער הילף־םון מאראלע שפראכעז

 אפזי־ איז ארבעםער־באוועגונג ברידערםער
 ױניאנס די פאר םםרײק א פון םאל איז ריקע

םאדעריגגעז•
 אונםזןר שרײכם ,,כמןמוגאםער^ארד״

ײגיאן םיםסםערם תןר םים
מ די ריי  .םאנםגאםערי־ ריםעיל־פידמע ג

 -םעיל־ארדער׳ גרעםםע די םון זזײנע וזארד״.
 חודש פאריגען האם אםעדיקע. זדז פידםעס

 דער מים אגריםעגם אן *וגםערמשריבעז
 (םראנספארםאציע־ארבע־ יוניאז םיםסםערס

 געשעעניש דאזיגע די ל.^ אװ » נתר׳
 א אלס װערזח באגריסס געדאדפס װאלם

 אר־ אדגאניױרםער דער פרן עחדן טײיםעד
 ח־ןילכע דדרך םעםאדעז די װען מםערשאפס.

 דעם דערגרײכם ר״אס *וניאן םיםסםערס די
 געװעז נים ודאלםעז םידםן דשר םים אפמאד

 דער םים װידערשפרוך שרײעגדיגען אזא אק
באװעגונס יוניאן םרײד דער פיז םאראל

אוגםערגעשרי־ איז רועלכעד א*םאך. דעד
 םשערמאן עיודעדי. םועל דודך געזדארצז בען

 פירפע- דער פת דירעקסאדעז־באארד פימז
 בראדער־ דער ®ץ •ישיזידןינם בעק. דײװ *רן
 דעם אדיסשפרי׳יםז חרעס םיםםסערם. אװ ד\ד

 ארבע־ םדיזענם 15 איבער י״יאדקאגםראל
 םראנם־ בײ באשעפםיגם זײנען װעלמ סעד,

ם ר  גע־ איז םחדדה־לאגערזח די זױז ארבעם מ
שםעם• אכם איז פי־רפע דער «ץ שעססען
 דעם אפשאצען געהעוײג קעגען צו כדי
 איז ײניאדאגריםענם י־עם אם ®ץ באדײס
 צװײ־ דער אין אז דערפאגעז• צד זיך גױסיג

 רוזודעלם *־עזידענם האם װעלם־מלזזםזז םער
 די איבערצונענחמ ארםײ דער פארארדענם

 םיעל סר. ווײל םײ־פע, דער פון געשעםםען
 איצם האס װאס םענש זעלביגער דער עײדערי.

 דער סים אפמאד דעם אונםערגעשריבעז
 אויסצדפאלגען אסגעזאגם זיך האם ימיאן.

 זי׳קנע פת יוניאן א אגערקענעז אח געזעז דאס
 דעםאלם האבען סאלדאנמז צוױי ארבעםער.

 פירסזנ־ אלםעז דעם ארויםםראגעז ;עסרזס
 אויף שיקאגא איז בײרא זײ־ן פרן דירעקםאר

 זיד האס ער װ׳ײל דירעקםארךשםול. זײן
 דער צו פירםע די איבערצוגעמז אאגעזאגם

ארםײ.
 או:םערגעשריבען עיװעדי פד. האם איצם

 עם ער האס פארודאם יוגיאן־אגדיסעגם• א
 יארעז די פץ פארייײף איז ער איז געםאןי
׳ ז געדדארעז ?ליגער
 חדשים עםלעכע שוין גײס פירםע דער איז

 פינאנץ־ריזען צודײ צװישעז שםרײם א אן
 דעם איבער פאד״אלםוגג ײ איבערצתעםעז

 .סר. זײם איין פוץ זעםפם עם געשעפם.
 דירעקםארען־שסול אלםעז זיץ פאר ןןידועדי

ױנגער א וױל זײס אנדערער דער *ץ איז

 דעם קריגען װאלפסאן, לואים מר. פיגאנסיר.
 אזא אין פירמע. דער איבער קאנםראל

 דער ,פון עװלה קיין געװען ניס װאלט לאגע
 דער־ און סיסואציע די אויסאונוצען ױגיאז
 םםרייק, א פון דראאוע דער אונטער װייל,

 סימסטעלס די ױניאן־אפמאד. א געװינען
 אויף גיץ צו באשלאסען אבער האס ױניאז

 פאר געקויפם האט זי דרך. אנדערען אן
 פון בירזע־פאפירען דאלאר מיליאן עטלעכע

 פון געלם באנוצענדיג ״מאנםגאמערײװאדד׳׳
 דער םיט און פאנדעז װעלםעיר ױניאן די

 ױניאן דז$ר איז ״שערס״ דאז־גע די םץ הילף
 אז עױוערי, מר. איבןירצוצײגעז געלוגגען

 דער םאר סײ לוינעז בעסער זיך װעט עס
 אונםער־ פערזענלעך אים םאר סיי און פירמע

.ױניאן דער מיט אפכיאך אן צושרייבען . .
 אופן אזא אויף האם ױניאן ןזימסםערם די

ט נצחת איר דערגרײכט  ױניאן־ארגא־ דורך ני
 דער צו שותף א ווערעז דורך נאר ניזאציע.

 אינם צד א ווערען דורך אח בירזע־פאפירעז
 דער איבער פינאגס־קאנםראל פאר קאםף

 א בירזע־םאפירעז די זײנעז אגב. פירםע.
 קען וואס איװדעםםמענם. שפעקולאםיײער

ױגיאן. דעד סח פאנד װעלםעיר דעם שעדיגזין
מ די ר  ארום איז ארום באשעפםיגם םי
 גרעםםער דער ארבעםער. םױזענם 52 איבער

 האנדעלם־אנגעשםעלםע. פון באשםײם סײל
 גע־ װעלכע אגדערע, את ביורא־ארבעםער

 םח יוריםדיקציע דער אונםער גים הערעז
 דער װאלם נארמאל ײניאן. םיםסםערס דער

 דער אם םון דודכברוך וױכנדגער ערשםער
 אר־ העלפען געדארפם םעםםונג אנםי־ױגיאז

 הארעפאשניקעס אגדערע די אויך גאניזירעז
 איז לײדער אבער אונםערגןימוגס דער אין

 נים םיפםםערס די מים ױניאז־אאםאד דער
 ארגאגיזיר־ נארםאלעז א פת רעזולםאם קײן
ז ױניאז• א פת כוח  שע־ באדײםענדיג מ

 םון סאראל די שםארקעז אנשסאם דיגען
'n rn .ארגאניזאציע

 ארײנצמע־ גדײש שיםסםער־בראדערזלוד
 דאק־ארכע־ רעקעמיר־מהקרשםע נזען

יזניאן פןןר
 םיםםםערס די װאס םאקםיק זעלביגע די
 אונםערשרייבען כיים באנוצם האם יוניאן

 — םאנםאגאםערי־װארד. סים אגריפענם אן
 קאנ־ איר אויםשפרײםעז םון םאקםיק די

 קײן מים זיך רעכענענדיג נים םראל
 גע־ אייד האם — פריגציפעז פאראלע שום

 רע־ אלםער דער םיס פארהאנדלעז צו פירם
 ױגיאן ארבעםער דאק קעםיר־באהערשםע

 פאר־ װעגען אסאסיאיישאן) (לאנגשארםעז
םיםםםערנ^ די מיט זיד אייניגעז

 ״בא־ צו םאנעװרעס קוליסעז הינםער
 װעלכע ױניאז ארבעםער דאק די פרײנדען׳*

 א־ דער פח געװארען אדויםגעידאדםעז את
jc מעגשעז• אונםערװעלם זײ פחםת ל״ אװ 

 אירע את אײנגעבירגערם זיך האבעז ידאס
צײם. לעגגערע א אנגעגאגגעז איז רײען.

יאר־ ניו דער אזא־ לאגע די איז איצם
 אלםער דער פת קאונסיל דיםםריקם קער

 איינשםי־ האם אםאםסדישאן ־אגגשארסען
עלעז א בײ באשלאסעז■ מיג  מיםיגג׳ ספמי
 צו רעקאמענדירזה צו ®ערץ. נײנםעז דעם
 םײל א װערעז זאל זי אז ארגאניזאציע דער
 דעם היגםער.אס יוגיאן. םיםםםערס דער פרן

 .ארבעםער־פירער׳ אזעלכע שםייען באשלוס
 םע־ באוערס• העראלד אנאםםאסיא- םאגי װי
םילד האבעז׳ וואס אנדערע אמ גליםאז סי

ט <{----------------------- ײ ק ע ט כ ע ר ע ג
 דאזיגע די ; רעפוטאציע מיאוסע א געדעדט.
 עט־ מים ״פארהאנדעלט״ האבען ״פירער״

 טימםטערס דער פון װײס־פרזיזידענםעז לעכע
 א׳רורקע דזשאז האפא, דזשעימם װי ױניאן,

 א דורכגעפירט האבען װעלכע , אנדערע און
 פון באארד עקזעקוטיװ דער בײ באשלוס

 פארהאנד־ צו בראדערהוד םימסםערם דער
 די ױניאן. ארבעטער דאק דער מים לען

 אויסגעקליבען האט צענטראלע טימסטערס
 אזײ פינף. פון קאמיםע א צװעק דעם םאר

 ױאס מעגשען פון באשםײם קאמיםע די װי
 די װי מין* זעלביגען פונם ״®ייגעל זיינעז

 אסא־ לאנגשארמען אלםער דער פון ״פירער״
 עס אד ױק, משער זיך מען קען םיאיישאן

 פאר מניעות גרויסע קיץ זײן ניט װעלעז
שותפות. דעם אט

 גליק צים װעלען שטערונגען ערנסמע
 פירער־ ל. אוו פ. א. דער פון ווערען געמאכט

 א. נײ־געגי־יגדעטער דער פון און שאפם
 פרע־ דער ייניאן. ארבעטער דאק ל. אוו פ.

ש ל״ אװ פ. א. דער פון זידענם  חשארדז
 בא־ א אז װיסען, געלאזם שוין האס םיני,
 דאק אלםע די צוריק ארײנצונעמען שלום

 קען פעד^דאציע דער אין יוניאן אי־בעםער
 צו־ אלגעמיינעם דורכן נאר װערען געמאכם

 מאכעז במל דארפען װעט װאס זאמענפאר.
 װעלכען לױם באשלום. פריערדיגעז דעם

געװארעז• באזײםיגם איז יוגיאן די
 םיכל־ דער צװישען פארהאנדלונגען די אין
 קעז יוניאנס ארבעםער דאק און םטערס

 שםערונגען. אנדערע דזירדדארםען אויך םעץ
 פאר־ ארגאניזאציע ארבעםעי־ דאק אלםע די

 םים־ דער א׳ץ אויםאנאכויע םולע לאנגם
 דער פון פירער בעת ױניאן. םםערס

 פאר־ ארגאניזאציע ארבעםער םראנספארם
 זא־ לאקאלעז ארבעםער דאק די אז לאגנעז■

 אויפ־ דעם אונםער װערען געשםעלס לען
 םימםמערם־ דער םח קאנםראל און זיכם

םע די צענםראלע.  ױניאז ארבעםער דאק אי
 זאלען םימםםערם די אז אויך, סארלאגגם
 האלבען א ארום פח הלוואה די באצאלען

 הא־ לאנגשארפען די װאס דאלאר. מיליאן
 פיז לואיס• ל. דזשאן פוץ געקרןצען בעז

 ציים דער אין יוניאן, קוילעױגרעבער ר5ד
 פאר קאמף דעם געפירם האבעז זיי װען

 אי־ מים האפען יאדקער גױ איבעדץ קאנםראל
צוריק. יאר א בער

 גאנצען פוגם אז מעגלעך. זייער איז עס
 אבער ארויסקומען. נים גאר װעם ,דיל״

 בראדער־וד םיםםםערס דער םין פרואװ דער
 דיםקרעדיםירסע אזוי די ארײנצוגעםען
 די אז באױײזם, ארגאניזאציע. לאנגשארמעז

 זײײו פרעזידענס מיםן יוגיאן םימםסערס
 קײז פאר אפ נים זיך שםעלם בראש, בעק
 זייעד פארגרעסערעז צו אב־ םיםלען שום

באװעגונג. ארבעםער דער איז םאכם

 הבית חנוכת פײערם 20 לאקאל
הײם יוניאן גײער פון
לא־ םיז מענעדזשער קעסלער. דזשאזעף

 רעינװעיר־ און רעינקאוםמאכער .20 קאל
 האט לאקאל דער אז באריכסעם, ארבעםער.
 נייער דער פון הבית חניכת דעם געפייערם

 איז עם .,אפריי טען21 דעם ױניאן־הייס.
 םים־ םאר .אםען־האח״ געװארעז געהאלםען

 12 פון געםם איינגעלאדענע אח גלידער
 לאקאל פון הײם נייע די נאכמיםאג. סג־ג ביז
 םטרים■ סםע39 וועםס 273 אויף איז 20

עווענײ. אםע האדנער

__________________________________—> 1955 מא״,

ר איזידאר ע אגל געכוירענםאנ םען60 זײן צו נעערם נ

 מיטארבעטער נאענטע און קאלעגעז די
 גע־ נאגלער, איזידאר װײס־פרעזידענם פון

 קלאוק יארקער גױ פונם נעראל־מעגעדזשער
 דוביגסקי פרעזידענט מים באארד, דזשאיגט

 ־30 דעם צוזאמענגעקומען זיך זײנען בראש׳
 גע־ סאסטען דעם פײערען צי מערץ׳ סטען

 פץ ױניאן־טעטיגקײט יאר 40 און בוירענטאג
 ענערגיע־שפרודעלדיגען מיט ױנגען דעס

 לאנטשאן אינטימער דער ארבעטער־פירער.
 קלאוק דעם דורך געװארען ארגאגיזירם איז

 געװא־ אנגעפירט איז און באארד דזשאינם
 ברעם־ דזשאזעף וױיס־פרעזידענט דורך רען
 לא־ קלאוק־פרעסערס פון מענעדזשער לוי.
* .35 קאל

 אין א־ז מערץ סםען30 פון אװענט אין
 אפגעהאלםען געביידע באארד דזשאינט דער

 מי־ ױם־טוב׳דיגער םפעציעלער א געװארען
 דורך אנגעפירט באארד, חשןזיגט םונם טינג

 מע־ קאםלאן, בעגדזשאמין וױים־םרעזידענם
 לאקאל קלאוק־אפעדייטארם. פח נעדזשער

 באסייליגט זיך האבען עס װעלכען אין .117
 ביז־ אלע דעלעגאםעז׳ בזןארד ײשאיגם די

 לאקאל־ און דעפארטמענם געס־אגענםען•
 פארוואלםונג־ דער אויך ודי מעגעײשערס

 דער צענםראלע. קלאוקמאכער דער םין סםעף
 גע־ ארום אזוי איז מערץ םםען30 פת םאג
 הויפם־ דעם לכבוד םוב פשפחרי־ײם א רוען

קלאוק־ױניאן. דער פח פירער
 לאנםשאן־ דעם בײ ־רעדנער הױפס דער

 פרעזידענם דעד געווען איז צוזאםעגקוגפם
 דו־ פרעזידענם אינםערנעשאנעל. דער פון

 דעם געלױבם רעדע ױץ איז האמ בינסקי
 צו איבערגעג־לבענקייט זיין פאר בעל־ױבל

 דו־ פרעזידענם האם — נאגלער ױניאן. דער
 גע־ זעלםעז האם — אנגעװיזעז בינסקי
 באקוועפלעכ־ אייגענער זית וועגען םראכם

 אי־ גערופען אים האם ױגיאן די װען קײם
ײז בערצינעמעז  ױניאן די .װען פליכםען. נ

 פעריאדע קריםישער א אין .1928 אין האס
 געדארפם ארגאניזאציע דער פון לעבעז אינם

 אויפלע־ ציריק זאל װאס מענשען, א האבען
 נא־ האם קלאוק־ױניאז. חח־ביע האלב די בען

 דעם פון אנפירונג די איבערגלנומען גלער
 האם עס װען .1939 אין באארד. דזשאינם

 םיסו־ שװן״רע באזונדערם א געשאפען זיך
 האם .10 לאקאל קאםערם דעם אין אציע

 אי־ פארוואלםוע די איבערגענימען נאגלער
 ודען .1952 אין און ױניאן קאםערם דער בער

 זיץ אויפגעבעז געמוזם האם פײנבעדג ישראל
 דער פון גענעראל־מענעדזשער אלם אמם

 קראנקהײם. זײן םחמת ױניאן■ קייאוקמאכער
 אנ־ די איבערגענומען װידער נאגלער האם

.צענסראלע״ קלאוק־ױניאז דער פון פיי־ינג . . 
 דער צו געהער נאגייער אז רעכען. יאיד

 ױניאן־פיאנערען• אונזערע םון קאטעגאריע
 און אידעאליזם זייער מים האבען וועלכע

 אמ־ אויפבויען געהאלפען קרבנות־גרײםקײס
געזאגם. דובינסקי האם ארגאניזאציע׳/ זער

אינםערנעשא־ דער פץ פרעזידענט דער
 האר־ םיט רעדע זײן פארענדיגט האם נע־ל

 זיץ און בעל־שמחה פארן גליק־וואינשען ציגע
 באשײנט האם וועלכע פאו-ין. פרוי. ליבער

פייעי־ונג. דער פון הויפם־טיש דעם
 זײגען לאנםשאן בײם רעתער אנדערע

אנ־ לואידזשי װײס־פרעזידענטען די געײען

 מע־ גענעראל האכמאן, דזשולײס און טאניני
 האט ער באארד. דזשאינט דרעס פ־נם :עדזשער

 געװען איז ער װען .i92t< אין אז דערמאנט.
 פאר־ דער פון גענעראל־מענעחשער דער

 באארד דזשאינט דרעס או־ן קלא־ק אײניגטער
 אינער־ איר דורכגעמאכט האט ױגיאן די און

 עקזיסטענץ. איר ראטעװען צו קאמף לעכען
 פונם מענעדזשער דער געװען גאגלער איז

 ״איך דעפארםמענט. קאמסיל אינדאםטריעל
 באפרידי־ גרויסע די געהאט דעמאלם האב

 דעפארטמענט דער אט אז װיםען. צו נגיג
 אץ הע:ם גוםע אין איז ױניאן דער פון

 גענע־ דער קאנטראל״. געהעריגען אינטער
 יו־ דרעסמאכער דער פון ראל־מענעדזשער

 מענש. א אלס נאגלער׳ן געלויבט האט :יאן
 אידעע דער מיט דורכגעדרינגען איז װאס
 דאזיגער דער מיט לעבט און ױניאגיזם פון

 אלײן יארעז -לאנגע לעבען. גאנץ זײן אידעע
 איגם פאקסאר װיכטיגםםער דער ניט איז

 גע־ האכמאן האם ױניאן״, דער פון דינםט
װיכםיג זאגט.  װא־ א קאפ. קלארער א איז .
ן צי און הארץ רעם ע ג י  קאאפערא־ פולע די ^
מיטארבעטער״. די פון ציצ

 האם ברעםלוי. דזשאזעף װיים־פרעזידעגט
 שםיםונג א ארײנגעםראגעז פארזיצער אלס
 האס װאם געמיםלעכקײם. און הומאר פון

 באזדנדע־ א צוגעגעבען םוב ױם משפחה דעם
חן• רלז

 באדאג־ בעל־שםחה דער האט םוף צים
 אויפגע־ כבוד צרגעםיילםעז פאו־ו קענדיג
 זיק פון עפיזאדען װיכםיגע דיי א פרישם
 זיק מים פארבינדינג אין לעבען אײגען

 דער אויף אגגעװיזען האם ער ױניאךארבעם.
 פיא־ און גלויבעז װיזיע. םאציאלער גרויםער

 פון פונדאמעגם דער איז װאם נערען־גײסם.
 צװי־ האם נאגלער אינםערנעשאנעל. דער
 װען .1920 אין אז דערמאנם. אנדרעס שען
 ױ־ דעד אין באאמםער א געװארען איז ער

 108 געהאם אינםערגעשאגעל די האם ניאן.
 די פון פארלויף אין פיםגלידער. םויזענט
 אינםערנעשאנעל די איז יאר 35 לעצםע

 ארגאניזאציע םעכםיגע א צו אויסגעװאקסעז
 אלגעפײנער דער אין פרעסםיזש סך א מים

 אויך און אםעריקע אין באױעגונג ארבעםער
 םויזענט 440 איבער איצם האם און לים מעבר

 פארעגדיגם האם בעלײובל דעד מיםגייידער.
 :װערםער הארציגע די אם םיט רעדע זיין

 כבוד, גרויםצז א פאר עם באםראכם ״איך
 צו פרױױלעגיע די געהאם האב איך װאס

 פון וואיקם צים בײםראג קלײנעם א מאכען
 גרעפםע דאס איז דאס ארגאניזאציע. אעזער

לעבען״. פיץ איז גליק
טינג םיײלרלעכעז ביים  דזשאינם פינם פי
 פון געװארען באגריםם נאגלער איז באארד

 הערי לאקאלען. די פון מעכעדזשערם די
 דע־ מוירםשענם פ־גם פענעדזשער סליצקי,

 פון גאמען איז באגריםט האם פאר־םפענט.
 :אג־ ביזנעס־אגענםען. סטעף גאנצען דעם

 צוגע־ האט דזשעקלין. סעקרעםארין. לער׳ס
 קירצע א — מתנה אײגענארטיגע אן םראגען
 דעם לכבוד פארפאסם האט זי װאס פאעמע■

 מעגדעל־ הענעד שפחה. דער און בעל־ײבל
 האם געהילף. נאענטססער נאגלער׳ס םינד•
 איבער־ באגריסינגם־רעדע ווארעםע א נאד

פראכטפול דריי בעל־שמחה דעם גייגעבען

19 זײט <{------------------------
 צײטוגגס־פארמאט, אלבומען, אײנגעבונדענע

 דא־ ארן בריװ צײטוגגס־אויסשניטען, מיט
 גאג־ מיט שײכות א האבען װאס קופענטען

 דער אין טעטיגקײט קאליררײכער לער׳ס
באװעגונג. טרײד־יוניאן
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03 זייט ii3 (שלום
 פארטגעדזשעס קריגען צו פארלײכםערם

 היתער־ דעם סטימולירט קינסםלעך האם
 אםת׳ פלאצען. גיכצן אין װעט עס און בוי
 באקוועפע מענשלעכע אין מאנגעל דער אז

 גרוים. באדייטענד אלץ גאך איז װאוינונגען
 דלרכשניםלעכער א פאר מיםלען די ;^בער

 גענוג. ניט זײנען הויז א קויפעז צו פאמיליע
 הלװאות פארםגעדזש אויף פראצענט העכערע

 רעזערװ פעדעראל דער פון נײגונג די און
 קענען קר־עדיטעז אײנצוהאפעװען םיסטעם
 פון אפשטעל דעם פארשנללערען פעגלעך

היתער־בױ.
 ספק אן צס װעט גלשען זאל דאפ װען
ע די אפצושםעלען װידקען  אין אויפלעבו

 םוף באװיזען זיך האט וואם עקאנאמי דער
 פערםעל ערשםען דעם אין און 1954 יאר
 אר־ פארגרעםערםע א יאר. רדינםיגם פרן

 פאר הכנפה קלענערע א בעםםלאזיגקײם.
ריגערען דעם און פארםער ארבעםער, חי  ני

 קויף־ די פארקלעגערעז װ<ט םיםעל־קלאס,
 די פורא. די פארגרעסערען און קראפס
 די ספעציעל אינדוםםריע, קליידער פרויען
 ספעציא־ פער די פאדלרען װעלכע םיילען

 װעלען פער, קאסםען און ארבעם ליזירםע
 זיים צװײםער דער פון דערפילען. זיכעי־ עס
 רע־ די אז פארהיםען. צו פעגלעך אבע.י־ איז

 אײנםרעםען. װידער קענען נים זאל םעםיע
 געהע־ א דורך װערעז דלרגרײכם קען דאם
 פאר־ צו רעגיר־נג דער פון פאליםי ריג<

 ברייםעד דער פון קויף־קראפם די גרעםערען
 פאר־ דורך באפעלקערונג דער פון כאםע

 העכע־ שםייערעז■ איינקונפם די קלענערען
ם געזעצלעכען דעם רעז פו  ענ־ r» ליין פיני

 בא־ פםיפילירען דורך און רעפארםעז לעכע
 אױף געלם פער אסיגנירעז דורך שעפםיגוגג

 און רראוינינגעז ביליגע וועגעז׳ שויען• בייעז
 פון גוצען פארן אונםערנעפונגען אנדערע

 דעם דערהויבעז צו כדי איינוואײנער, די
 באפעלקערוטג דער פין לעבענם־סםאנדארד

 װא־ אין אדפיניםטראציע איצםיגע די װאס
 וױיפ הינזיכם דער אין טאן ײעם שינגםאן

 אופ־ דעריבער איז עם נים. דערווײלע פען
 אר־ אונזערע וואס פאראויסצוזאגען פעגלעך
 אין עקאנאםיש דערװארםען קענען בצםער

צוקונפם. גאענםער דעד

 דער- װערט זיםערמאן םשאדלט
 דירעקטארערבאארד אינם וױירט

יליג״ ״אורבאן פרן
 זיפערכאן• סשארלס וױיס־פרעזידענם

 איז .22 לאקאל דרעםפאכעד פון פענעדזשער
 דער אין פיטגליד אלס געװארען דערװײרם

 ״אורבאן־ פין פארװאלםעגס־קערפערשאפט
 ציל דעם האפ וואם ארגאניזאציע אן — יייג״

 אין ראסען־דיפקרירינאציעפ באקעפפען צו
צז איז זימערפאן אפעריקע. אי  אקטיװ לאנג '

 דאםען־דיםקרימינאציעט. געגען קאםף אינם
 ארבע־ אן ארגאניזירען געהאלפען האם ער

אירבאן־לי^ דער בײ טער־קאמיטעט

I



 העכערונג א פאר קאמף :ר
םי־ סעדעראלע די אױף

75 םח שכירות ױםום
 25 םים זזאלאר i אויף

פא־ האם שעה א םענם
פארנומעז וזודש ריגען

 אין &לאץ אן-אגגעזעענעם
אינםערנעשאנעל. אונזער פוז ארבעם דער
 אויפ־ איז ױניאז דער פון פרעזידענט דער

 -סענאם דער פמ פארהער בײם געםראםעז
װא־ אין קאםיםע וועלםעיר״ ענד לייגאר

 דערקלע* אויםםירלעכער אן מים שינגםאן.
 זלאר־ מינימוםס םעדעראלע די פארוואס רונג
 דובינםקי פרעזידענם ווערעז. געהעכערם םעז

 סוםע זעלביגע די אז םארלאנגט׳ אויך .אט1
 װעם עס װאס סענםען, איז אמ דאלארם איז

 פאראייניגםע די אין העכערונג די אנםרעסעז
 די םאר ווערעז געגעבעז אדיך זאל שטאטען

 װיר־ די אין און פארםא־ריקא איז ארבעםער
אײלענדם. דזשען

 םארבינדוגג אין האבעז ױניאנס אונזערע
ײ צענםראלע און ױניאנס אנדערע מים ע  ק

 פיבערהאפטיגע א אנםװיקעלט פערשאםטען
 העכערע םאר קאמפאניע דער אין םעםיגקײס
 טוי־ 15 איבער מינימום־שכירוט. פעדעראלע

 פלאקאט׳ ספעציעלען א פון קאפיעס זענט
 אויפ־ אילוסםרירטער דער פון אפדרוק אן

 .דזשאם־ דער איז דערשינעז איז וואס יזלערונג
 גע־ פארטיילט איז ענין, דעם װעגען םיט-

 איבערן שעפער און לאקאלען די אין ווארען
לאנד.

 אין האם. דעפארטמענט פאליטישער דער
 צוזאמענגע־ לאנד, פון טײלען םארשיידענע

 פאר־ מיט קאנפערענצען׳ ספעציעלע רוםעז
 אונזערע און ױניאנם אנדערע םרן שטייער
 אקטיװיסםען און באאמטע ױניאז אײגענע

 ױאס פראגעם פארשײדענע די אױפצדקלערעז
טן פארבונדען זײנען  מינימום םעדעראלעז םי

 װצלכע מעטאדעז די אין געזעץ שכירות
 האבען צו אויף ווערען אנגעװענדעט דארפעז

 װען קאנגרעם׳ אין װירקונג געהעריגע די
ווערעז• באהאנדעלם וועט ענ-ין דער

אפגעהאל־ זײנען קאנפערענצען אזעלכע
 פונם דיםטריקטעז רײע א איז געווארעז םען

 פענסילוױײ אין דעפארטמענס :ארד־איסט
 װע־ װאם צענטערס גרעסערע די אין : ניע
 ד^פארם־ םאום־װעםס םה קאנםראלירם רען

 מיזורי• אקלאהאמא, טעקםעס׳ איז מענט•
 שיקאגא אין : מינעסאםא אין און ארקאנסא

 װים״ טעריטאריע, מיםעל־װעסם דער אין און
 אין און אײאווא אינדיאנא, מישיגען, קאנםין,

 אונזערע וואו קאליפארניע, אין אילאגאי;
 דער מים האנט אין ארבעטעז.ד.אנט יוניאנס

 ױניאן ארבעםער טעקסטיל אמאלגעמיימעד׳
 קאמ־ אינם אינםעי״נעשאנעל מילינערי און

 אין אױך װי מינימומס, העכערע פאר פײז
 םיא־ ארעגאן. פארטלענד, פראנציסקא- סאז

 :װארט איין סים װאשיגגםאן. אין און שעל
פאסיפיק ביזן ים־ברעג אטלאנטישען דעם פון

 פאר פאדערונג די ױניאנס אונזערע האמערעז
געזעץ. שכירזת מיגימום דעכערען א

 קאמפײן דער־א האט םאלען רײ א אין
 געזעצגעבענדיגע די באװירקען געהאלפען

 שםאםען. איז און שםעט אין קערפערשאפטען
 קאנגרעס דעם אויפפאדערען זאלעז זיי אז

 פעדעראלעז אינם העכערונג א דירכצוםירעז
 מיט דאלאר i צו געזעץ שכירות מינימוס

, שעה. א םענם 25
 די און ױניאנס די פון דרוק אוגםעוץ

 סענאט אין ױינעז ארגאניזאציעם ליבעראלע
 באזונ־ צוױי געװארען ארימגעבראכם שוין

 מי־ העכעדע בנוגע פראיעקםעז געזעץ דערע
 פארגע־ איז פראיעקט איין שכירות. נימום

 לעה־ םענאטארען ר> םון נעװארעז שלאגעז
 פון פאםםאר, איז גריז יארק; נױ אין מאז-

 װעםם פון נילי. און קילגאר אײלעגד; ראוד
 מישיגעז. פון םעקגאמארא, און װירדזשיניע,

 סע־ איז פראיעקט צוױיטען םונם מזזבר דער
מאנםאנא. פין מארעי- נאטאר
 ארײנ־ זײנעז הויז רעפרעזענטאנטען איז

 פראיעקטען 32 גאנצע געװארעז געםראגען
 שכירית טינימום םעדעראלע די העכערען צו

 25 מיט דאלאר i װי וױיניגער נים אויף
שעה. א םענט

/------------------------------------------ץ
 ־אגעלט ריכטער טענעםי

 אױ־ אינדזשאנטשאגם טיט
םטרײשערם

v ------------------------------ --------------v
 װאס אטמאספערע. פאליטישער דער לויט

ײ לעצטעגס הערשט עס  איז לאנד אין אונז ג
 צו איז עס װעמען פאר גרינג ניט שוין

 בײם בייזװיליגקײט אין דעקארד א שאפען
 לעצ־ םטרײק. א אין ארבעטער באהאנדלעז

 אין דזשאחש א האט אבער מאנאט טען
 זיך שאפען צו קונץ דעם באװיזען טענעםי

 ארויםצוגע־ באװיזען האס ער רעקארד. א
 ״דערקלע־ א און אינתשאנקשאנס צװײ בען

 אין שטרענגער נאך זיי מאכט װאם רונג״
 ארבעטער די װי נאכדעם, טעג צוױי בלויז

 ארונטער זײנען פאבריק דרעס קאםאן א פון
 ארבעטער די םער, גאך איז װאם םטרייק. אין

 צװינגען צו כדי םטרײק אין ארונטער זײנען
געזעץ• דעם ברעכען ניט זאל ער באם דעם

 ארויםגעגעבען האט אינדזשאנהשאגס די
ש א  געגען טעדלסי׳ פעיםװיל, אין דזשאס

 פירמע׳ דרעס קאטאן א םון ארבעםער די
 ױ־ זײער און אינקארסארײםעד״ ״סוירבאז

 גארמענט לײדיס אינטערנעשאנעל די ניאן,
 אין פאבריק. דער אין ױניאן. װארקערס

 פיר ארום פירמע די באשעפטיגט פעיעטװיל,
 קלײנעם א אויך האט זי ארבעטער. הונדערט

 20 ארים מיט פלארידא, םיאמי׳ אין שאפ
 אבער פראדוקציע הויפט איר םלאכות. בעל
טענעטי. אין איז

 געארבעט האט פעיעטװיל אין שאפ דער
 אינטער־ אונזער מיט אגדיטענט אן אוגםער

 דע־ האט ױניאז די .1954 מאי, ביז נעשאנעל
 נײעם א פאר פארהאנדלען אנגעהױבען מאלט

 געקענט נים זיך האט מען אבער אגרימענט
 פארהאנדלונ־ די באדינגונגען. אויף אײניגען

 דער װינטער. ביז פארצויגעז זיך האבען גען
 ער אז דערקלערט, דאן האט אייגענטימער

 עס און ביזנעם די אויפגעבען בײם האלט
 װעגען פארהאנדלען צו נוצלאז דעריבער איז

 אייגגע־ האס ױניאז די אגרימענם. :ײעס א
 אגריסענט אלטען דעם לאזען צו שםיםט

 װע־ װעט ער אויב און ױלי ביז קראפט אין
 ער װעט וויימער שאפ דעם אנהאלטען לעז

אגרימענט. :ײעם א אונםערשרײבען
 אז געװארען• קלאר שנעל אבער איז עס

 פון װערעז צו פםור אויסען איז באס דער
 שאפ. אפען אז אנהאלטען און קאנטראל יוניאן

 אנ־ האבעז םופערװיתער און פארלעידי די
 בא־ געגען ארבעטער די צו רעדען געהויבען

 האבען פלוצלונג ױניאן. דער צו לאנגען
 דעם צו געווענדעט זיך ארבעטער אײניגע

 פעטיציע א מיט באארד לײבאר נעשאנעל
 אר־ די פון אפשטימונג אן דזרכפירען פאר

 זײ זאל ײניאן די אז װילען זײ צי בעטער
 פארהאנדלונ־ קאלעקטיװע אין פארםרעטען

געז•
 פירמע די אנגעקלאגט האט ױניאן די

 פרובירען און געזעץ דעם איבערטרעטען פאר
 א אױםװײלעז אין ארבעטער די שטערען

 דער האם דעם אויף װילע^ זײ װאם ױניאן
 דער װיםעז געלאזט פירמע דער פון לעיער
 איז אגרימענט קאלעקטיװן^• איר אז ױניאן,

 האבען זײ און צוריק לאנג אזיסגעגאנגען
 ױ־ דער צו פארפליכטונגען קײנע ניט איצט
 ארונםער דעריבער זײנען ארבעטער די ניאן.

סטרײק. אין
 מיט־ אגגעהויבען זיך האט םטרײק דער

 אבער שנעל אזוי אפריל. סטען20 דעם װאך,
 אויף באװיזען זיך האבען םטרײקער די װי

 ארױסגע־ פירמע די האט לאין, פיקעט דער
 דזשאדזש א פון אינדזשאנקשאן אן קראגעז

 מער ניט צו צאל דו באגרענעצט האט װאס
 דעם ארײנגאגג. יעדער בײ פיקעטס צװיי װי

 געלאזט באם דער שויז האט טאג זעלביגען
רען טי ס ^  װאס סטרײקערס צענדליג פאר א א

 שאפ דעם איבער געגען געשטאנען זײנען
 איבערטרע־ פאר גאס, זײט צװײטע די אויף
 ריכטער דער און אינדזשאנקשאן דעם םען
 אויף באלד בייל. אונטער געשטעלט זײ האט

 אפריל- סטען21 דעם ד)אנערשםאג, מארגען,
 צוױי־ א ארויסגעגעבען דזשאדזש דער האם■

 ״די פארבאטעגדיג אינדזשאנקשאן טען
 פארװאנדעטע׳ און פרײנט זײערע םטרײקעד,

 געפינען צו פארטרעטער און לאיערם זײערע
 טױזענט פון נענטער שטרעקע א אויף זיך
 אין פאבריק׳/ פארסטרײקטער דער פנן פום
 געםאכט ניט אפילו פארבא^-^יז דעם אט

אדבע־ פאבריק פאר אויסגאם אן געװארען

 װאײנען װאם משפחית. זײערע אדער טער
 דארט האבען און שכנה׳שאפט יענער אין

הײם. זײער
 דער האס שפעטער שעה עטלעכע מיט

 פירוש א ארויםגעגעבען ריכטער זעלביגער
 אז דערקלערענדיג, אינדזשאנקשאן זײן אדיף
 דער געבען זיך געפינען צו פארבאט דעד

 סטרײק־העד־ די אויף אויך חל איז פאבריק
 געצװאע־ דעריבער איז ױניאן די קװאדערם.

 סטרײק דעם אריבערצופירען געװארען גען
 גע־ א אין געװען איז װעלכער האל. א אין

 דעם םון פום הונדערט פאר א ארום בײדע
 פארקען פאר האלט פירמע די וואס פלאץ

.אויטאמאבילס . .
 אין דזשאדזש דאזיגער דער האט אזוי
 שנעלע פון רעקארדס אלע געבראכען טענ?גסי

 סכםוכים. ארבעטער אין אינדזשאנקשאנם
 באקעמ־ װעט ױניאן די אז זיך, פארשטײט

 סטרײקס ברעכען צו פארדך דעם אט םען
 פאר־ זי װאס מיםלען געזעצלעכע אלע מיט

 באװעגונג ױניאן טרייד. ארםיגע די מאגם.
 אװ פעדעריישאן סםײט די העלפען. װעט

 דעלעגאציע א געשיקט שוין האט לײבאר
 און סטײט. פון גאװערנאר דעם באזוכען צו

 װעלען אינדזשאנקשאן דעם געגען אפילס
יוערען. געמאכם באלד

r----------------------------------------------ץ

 ארגאנידרט האט 66 לאהאל
יאי פאריגען שעפער 44

v ____________ I ________________ >
 האט עמבראידערי־ארבעטער, .66 לאקאל

 בא־ שעפער, 44 ארגאניזירט יאר פאריגען
 פון מענעדזשער פרידמאן׳ זכריה ריכטעט
 די צו רעפאו־ט יערלעכען זײן אין לאקאל,

 נײע די פון ארגאניזירען דאם מיטגלידער.
 די פארגרעםערען געהאלפען האט שעפער

 שוין האט וואס לאקאל׳ פץ מיטגלידער צאל
 טויזענם צען ,צ נאענט דערגרײכם איצם

 נים־ די פון קאנקורענץ די רעדוצירט און
 אינם ארײן קומען װאס שאפקעס, ױניאן
םרייד.

 ױניאן דער פון ארגאניזיר־קאמפײן דער
 אומגינס־ דער םראץ געװארען געפירט איז

 אגטי־ דער םראץ און סו־ײז־ איז לאגע טיגער
 גע־ געשאפען איז װאס אטמאספערע. ױניאז

 אדמיני־ אײזענהאוער דער אונטער װארען
 יוניאנ׳ם דער פון סוםטעד אלס סטראציע.

 ארגאניזיר־דרײװ איר אין שװעריגקײטען
 אנ־ 66 לאקאל פון מענעדזשער דער האט

 אויף באריכט. יערלעכען זייז אין געװיזען.
 א האט לאקאל דער סאלען: טיפישע אײניגע

 ארגא־ צו דריױו א געפירם צײט לענגערע
 ״געמסקא דעי פון ארבעטער די ניזירען

 ארגאניזירם דאן האט פירמע די קאמפאני״.
 געקראגען האט װעלכע קאמפאני־ױניאן. א

 ריליישאנס לײבאר נעשאנעל פונם ברכה די
 און ארגאניזאציע, לעגיטיסע אלם באארד

 א ארױםגעקריגען דאן האט רעגירונג די
 ױניאן׳ דער געגען געריכסו־אינדזשאנקשאן

 ניט^באצאלט האם םירמע די װעלכען פאד
פעני. קײן אפילו
 דער געגען םטרײק נײן־חדשימ׳דיגער א
 אפ־ געמוזט האט קאמפאני" די. ענד ״װי.

 האט פירמע די װי נאכדעם װערען געשםעלט
 האט װאס אינחשאניןשאן, אן ארויםגעקראגען

שאפ. דעם ארום פיקעטען דאס פאראליזירט

_____________>- 1955 טאי,
 שאפ קלײנער א ״העספעל״־פירמע- די אויך
 קאמפאני־יו־ א געשאפען האט טרייד, אינם
 רעגיאגאלער יארקער גױ דעי־ װאס ניאז׳

 אנער־ צו אפגעזאגט זיך האט ארבעטס־אמט
 דער פון בױרא װאשינגטאנער די קענען.

 באשלוס דעם געמאכט בטל האט ב. ר. ל. נ.
 ערשט אבער אפםײלונג. יארקער נױ דער פון

 פירמע־ די איז ױניאן דער פון אפיל אן נאר
געװארען. אויפגעלייזט מאכערײקע
 דער געגען םטרײק א פירט 66 לאקאל
 דעם שוין קאמפאני״ מוגדי אי ״דזשעראם

 םירען בכלל מוז ױניאן די יאד. םערטען
 שאפ יעדען אין ארגאניזיר־קאמפײז איר

 זײנען שעפער נײע מײסטע די באזונדער.
 גע־ פארװארפענסטע די אין אײסגעשפרײט

 פונם פארלױף אין שטאט. דער פון גענטען
 איבער אויםגעגעבעז לאקאל דער האט יאר

 סטרײק־בענעפיטס אין דאלאר טויזענט זעקס
םטרײקס. לאקאלע קלײנע אזעלכע אין

ל א ל א שאן העכערט 25 ל  װאלןײ
בענעפיטס

 בלאוזמאכעד. ,25 לאקאל פון מיםגלידער
 העכערונג א קריגען יאר הײנטיגען װעלען

 בא־ איז דאס װאקאציע־בענעפיטס. די אויף
 מעמבערשיפ־מיטינג ביים געווארען ריכטעט

שער דורכן  וױיס־פרעזי־ לאקאל, פון מענעס
 בלאוזמאכער די קרײנדלער. טשארלס דענם

 אין דאלאר 43 אײסגעצאלם קריגעז װעלען
 דאלאר, 40 אנשםאט וואקאציע־בעגעםיםס

 יאר. פאי־יגען געקראגען האבען די װאס
טינג בײם  אויספירלעך קרײנדלער האט מי

 דער אין צושטאנד דעם װעגען באריכטעם
 פארהאנדלונגען די וועגען און אינדוסטריע

 זיך װעט װאם ׳אגרימענט, דעם באנײען צו
הערבסט. אין אנהדיבען

-------------------------------------------------ץ

 פײע־ צו דך גי־ײט 98 .)לאד
געבויטסטאג $וטען רען

J
 און נאװעלטים ראבערײזד .98 לאקאל
 פײערען צו זיך גרײט ארבעטער, פלעסטיק

 נים־ דניאל באריכטעט ױבילײ. םען 15 דעם
 דא־ די לאקאל. פון מענעדזשער נעװיטש.

 װערען געפײערט בקרוב װעט דאטע זיגע
 איז לאקאל דער אופן. פאסיגען א אויף

 זײן צו קען ער װאם שטאלץ, באזונדערס
 אר־ די אז אנװײזען, געבורטםטאג טען15

 מיט־ 287 פון געװאקסען איז גאניזאציע
 3 איבער צו צוריק. יאר 15 מיט גלידער,
הײנט. מיטגלידער הונדערט פינף טויזענט
 האם װאכען עטלעכע לעצטע די אין
 שעפער, נײע זעקס ארגאניזירט 98 לאקאל

 בא־ ארבעטער, הונדערט באשעפטיגען װאם
 יוניאן די ניסנעװיטש. מענעדזשער ריכטעט

 אר־ נײ־ארגאניזירטע די פאר געיואונען האט
 פינף ארבעטם־װאך, קירצעי־ע א בעטער

 װעל־ ענד העלטה און טובים ױם באצאלטע
בענעפיטס. פעיר

 די :זײנען שעפער נײ־ארגאניזירטע די
 מאנוםעקטשורינג פלעסטיק אײ. ענד ״עם.

 אין פלאסטיקס״ ״קארנעישאן :קאמפאני״
 ״קענער- די אין םאנהעטען. איז •טאיראמא.

 קאמ־ הארען עיטש ע:ד ״עס ז לעדער־גודם״
ברוקלין. אין ״גלעךעל״ און פאני׳/

 דעפ. טאון אװ אוט איסטעי־ז
״סטאפעדזשעם״ יופט

*טעפײ־ 32 אץ
J

דעפארט־ טאון אװ א־ט איסמערן דער
 פא־ פון װא:ען ערשטע די אין האע מענט
 32 אין ארבעט די אפגעשטעלט חודש ריגען

 יארקער ניו פאר ארבעטען װאס שעפער,
 וױיס־פרעזידעגט באריכםעט חשאבערס׳

 מענעדזשער גענעראל האראװיץ. איזי־אעל
 זײ־ ״טטאפעדדטעט״ די דעפארםמענט. פונם

 קאנ־ די אין געווארען ארויסגערופען נעז
 װעט־ לאנג־אײלענד, ■אין טראקטינג־שעפער

 דזשוירזי נױ יארק, נײ אפסטײט טשעםטער.
ארים באשעפטיגען װאם לאנעטיקאט, אין און
פאר ארבעטען און דרעםמאכעד׳ הונדערט 13
דזשאבערס. יארקער נױ 14

 דעפארט־ טאון אװ אוט איסטערן דער
 אט אין ארבעט די אפגעשטעלט האט מענט

 דרעס מיטן קאאפעראציע איז שעפער די
 דורכ־ אײף יארק, נױ אין באארד דזשאינט
 פארשריפ־ פי־ײז־םעםעלמענטס די צופירען

 דרעם־ דער אין אגרימענט נײעם פונם טען
 אויד װעלען ״סטאפעדזשעס״ די אינדוםטריע.

 נים־ייניאן צאל א ארגאניזירען צוהעלפען
איז װאס קאנטראקטארם,  ניט איצט ביז עסי

ארגאניזירען. צו געלובגען
 די פון אנגעפירט ,ױערען םטרײקס די

 עדוארד װי מענעדזשערם געהילף־גענעראל
 ־ילף דער מיט סטאים. אײב און קרעימער

ײי״ און ״רענק פון  װעלען װאס קאמיםעם, פ
 דער־ װעט עם ביז שעפער די פיקעטען

סעטעלמענט. געהעריגער א ווערען גרײכט
* • 9

'געױארען ארגאניזירט זײנען שעפער 7
 װאכיגען אכט אן נאך אײלענד, לאנג אין

 ױײס־פרעזי־ באריכטעט ארגאניזיר־דרײװ,
 די פין צװײ אין האראװיץ. איזראעל דענט

 םטרײקם פירען צו נויטיג געװען איז שעפער
 דער ױניאן־אנערקענונג. געװינען צו אויף

 פון געװארען געפירט איז אדגאנײזיר־דרײװ
 קװינס, אין 107 א:ן 77 ,57 לאקאלען די

 נײ־ארגא* די קאונטיס. סאפאלק או; נעסאו
 דרײ איבער באשעפטיגען שעפער ניזירטע

ארבעטער. הונדערט
 אין קאמפאני״ דרעט ״דזשעפרי דער אין

 סטרײק דער האט לאנג־אײלענד, באבילאן,
 בעל דער װעלכע :אך טעג. 7 אגגעהאלטען

 אונטערגעשרי־ און קאפיטולירט האט הבית
 געװאונען האט ױניאן די אגרימענט. אן בען

 40 פון ארבעטם־צײט דער אין .דעדוקציע א
 העכערוע לוין א אין װאך א שעה 35 אײף

 די שאפ; צװײטען אינם פראצענט. 15 פין
 אר־ די האבען קאמפאני׳/ דרעט ״לין־מאר

 געװינענדיג טעג, פיר געסםרײקט בעטער
 סטאנדארד און ארבעטס־װאך שעה׳איגע35 א

 קא־ מיטן הס:ט אין ארבעטס־באדינגונגען
 יארקער נױ פונם אגרימענט לעקטיװען

באארד. דזשאינט דרעס
״סעל־ די זײנען: שעפער 5 אנדערע די

עז  ״סטע־ די :פעלדען אין קאמפאני, דרעס י
 די ;ברענםױאלד איז קאמפאני״■ בלאוז א“י

 אזאן אין קאמפאני״, ספארטװעיר ״פלארעט
 קאמפאני׳/ גארמענט ״װעױערלי די פארל;

 ספארטװעיר ״ראקסאן די און פעטשדג, איז
אזאן אין קאנטראקטאר דרעס א קאמפאני׳/

21 זײט <-------------------------

\



 װע־ ארבעםער נײ־ארגאניזירםע פארק.
 העלטה װעלפעיר. די צו בארעכםיגם זיק לצז
בענעפיסס. רעםײערםענם און

• • •

 םאמ אװ אום איטםערן פון ,162 לאקאל
 .גלא־ די ארגאניזירס האס דעפארטפענש.

 אין קאפפאני׳/ מאנופעקםשורינג פאל
 אײ־ איז דאם דזשוירזי. גיו טיטי, דזשײרזי

 שעפער־ קאנסראקםיגג גרעפערע די פון גער
 יוניאן די *גדעדװעיר־אינדוטםריע. דער איז

 ארבעטס־װאר קירצערע א געװאונצז ה*ס
«r ײז א ג י ג רי מ ע ט. צזװ עח ה מעג פיז

----------------------—> 22 דים

ר ע י פ ל ע ד א ל י ס פ ד ו ג ״ פ אן ד גי  ױ
ס ר ע ײ ט ע 4 ױ ן 3 ן ז נ א ר ע ט ע װ

ר גיכדגודס די מ מ ר  לאקאל ײגיאן. א
4 רצסייערש ה*ס *ילאדזדפיע. אין .1« i 

. מז ס ע ם ע ־וו ו ז י  דזשאזעף באריכםעם ײנ
ר שוחןר־ן. ע ש עדז מאל. *ץ מנ  ערשטע די יז

 מים־ רזנכדיערםע די צו ■עצםת־םשעקס
דער  א בײ געידארזז *ויםגעכדילס זײגען גיי

עלזו  האט ®ייעדחנג דער צו ראמזשעז. ס«סגי
 באגרי־ א ציגעשיקס דיבינסקי ■דעזידזגם

ס ת ם
 כע־ נעלטאז■ רוזייס ח׳ײט־פרעזידעגט

 ארבע־ ניט־גודט .155 לאסול *ז געדזשער
ױ ײיז שער  רע־ די באגריסם האם יארש ג

 געװאוגשעז זײ ארן װעםעראגען סײעדםזנ
 אעא — •ענסיאנערצז פיגף יזייזגז. לאגגע
ן פארד אגגא סיאח• רי ם א מ  דאכי־ קוזיגי

 — פעלדבית *ײז׳־ק און םשיאװעיא גיק
מז * ר r* גאסעז איז ה ז מ י ײ  רעםײער־ גו

ר םזי םגלידז  דאגק־ זײער אויסגעדריקם םי
ם ײ ק ר  זיי העלסעז פאר ײניאן דער צו מ

זארגעז עטאנאפישע יײערע ®זרלײכםערען
ע די איז ר מ ד ארזז- ? '

>-------------------------------ץ
דעפארפםעגם איםם נארד

שעפער פיד ארגאגמײם
/___________________________^

 די־ גינגאלד ײד—r װ־ײש־פרעזידענש
 בא־ דעפארשהענס• נארד־אישס פיז רע?םז*ר
 שעפער־. פיר שון ארגאניזירוגג די ריכםעש

r זדשעם געגעז c סיר־ נײ־ארגאניזירםע די 
 אפםי'־ אן גערועז פריצר איז ידע״כע מעש.
 די האם .”קאפפאני .םיפפריף דער פון לוגג

 ארגאניזיר־ אז פירעז אנגעהױבעז ײניאז
צוריק. יאר ו9 איבער םים קאפפיין

 גאר־ .דעסרא' די — פירפע דאײגע די
 פענסיל־ איםםאיז■ אין — האםפאד״ מענט

 ארבעשער 1י5 באשועםשיגט װעלכע וױיניע■
שאפ. איר אין שערי־  צוױי א םים איז ײנח

 אײגענםום דאם געװען צ־ריק יאר צענדיייג
 איז װאם האמםאני״. -סימסריף דער פין

 די װעלכער געגען אה אקאלהאכא אין איצש
 שעדישאריע סאיש־װעסש דער פץ ױניאן
 עטלעכע שױן ארגאױזיר*ד\ײװ אן אן פירס
 דער האט צוריק יאר צען אר־ם מיש יאר.

 אפ־ דעסראו• מר. פראדוקציע־פאר־ואלטער•
 װײטער געגומען אץ ־שאפ דעם געקויפט

 יעצ־ פאיייפיש• אנט־־ײנ־אז ױינע פארזעצען
ע האבצז טעגס ״ ם י1בע־ :  אפגעקײפט בי\
 מע־ דער אלס דעסי־או מר. דיש ־שאפ דעםי

דעם באנײט װידער האט '־נ־אז די נעדזשער.

 צו געלוגגען איז עס ביז. ארגאניזיר־דרייוו
פירמע. דער םיט אגרימענט אן קריגען
 נײ־ די פאר געװאוגעז האם ױניאן די

 אר־ קירצערע א ארבעםער ארגאניזירטע
 העכע־ לוין קאמפענםירענדע א בעםם־װאד,

 ױם־ באצאלשע פראצענט, זעקס פון רונג
װעלפעיר־בענעפיםען. און שובים
 זיײ שעפער נײ־ארגאניזירםע אנדערע די

 .רהעאנדא אמ דרעם״ .ראדדשער די :נצן
 אוגשעד דישםריקט. םקרזיגםאן איז דרעש״.

 און שינדי*ער הערי פון פארודאיטוע דער
 ױגיאן די וואו ססייל־קרעפם״. -בעשלהעם

 העכע־ לײן פראצענש אכש געװאונעז ד,אש
 בא־ פינף ארבעםס־ודאך. קירצעויע א רינג•

 װעי־יפעיר־ב־לנעפיםס. און טובים יים צאלםע
• • •

אל די אי  גרעשםע די פת איינע סיס״. .־
 דיפ־ שקרענסאז אין ־שעפער דרעס קאסאן

 250 בא־שעפםיגם אמאל האש ודאס םריקס,
עען די דאנק א װעש ארבעשער או  פון באסי

 גאכ־ שאפ■ איר עפעגען צרריק ייניאן דער
 זוסער לזיצשען זייש איז פירפע די װי דעם

 האס ,װעלכע פירפע די לי?וױדירש. געודען
 זעריסענש ער־שםעז דעם אונםעייגזדשריבעז

 איז צוריק. יאי־ 20 שים יוניאן. דער כויט
 א אינטער געידארען רלאדגאגיזירש איצש
ר ^ ®ורודאיסוגס ג

C------------------ \
 אין און שיקאכא איז

װעסם םיםעל דעי
V----------------------------------------------- J

 די־ ביאליה. שאריש װײש־פרלזיד־לנש
 םישעל־װעםט• אין ידניאנס די פרן רעקסאר

 דער פים אגרישענט אז לוים אז באריכםעש.
ק\ גראוב .מאדערעז ג  רעפײש. גרענר אין אי
 פון ארבעטער 275 די װעלען מישיגען.

 .שעװע־ אויסגעצאלש קריגצן פירפע דער
 דעס זיך ליקװידירם שאפ דער רעגס־פעי״.

אן די חוד־ש, הײנםיגצז  אן געהאט האס יוני
ם אגריפענט סינג .גלאוב״ דער פי פיל״ ני

פירמע דער פון גאסעז אריגינעלןיר דער —
 יאר ד.אלב א און ציױי פים .1948 זײט —

 אפגעקויפם קארפד ״עםגא די האם ציריק
 נײע. אײנצוםירעז באסים זיד און ־שאפ דעם

 פאי־בע־ צי כדי אײנריכםונגען. םאדערגע
 פרראװען אייע די אבער ביזנעפ. די םערען
 די און דערםאייג קײן געהאם נים האבען
 ־טאפ דעם צוציראכען בא־שייאסעז ד,אם םירפע

חוד״ש. הײנםיגען
װע־ ױניאן• דער מיש אגרימעגם ייױםז

 בא־ געװען ױינען וואס ארבעטער אייע י«ן
 םינף ביז אײן סיז םידמע דער בײ שעסטיגש

 -סעװערענס־ שעה פערציג פאר קריג־לן יאר.
 בא־ געװען זיינען וואס ־בעםער9> ;םע'־

 קריגען װעלעז יאר. פינף איבער שעםםיגט
 ארבעט! שעה אכציג פאר אויסגעצאיט

• • *
 מילס װאולען ״םעריל פון ארבעטער די

 אין פירםע םפארטװעיר א — קאמפאני״.
 אין ארויס זײנען — ײיסהאנסין. מעריל.
 די װאס דעם געגען פראטעםט אייס סשרײק
 פארהאנדייעז צו אפגעזאגט ײד האט פיררע
 דער ױני־אז. דער מיט אגרימענט אן װעגען

 ו־םעז דעם אנגעהויכען זיד האט סטרײק
 מערהייט א געוואינען האט יוניאן די ניערץ.

ב״ ר• ל. נ. דער אינטער אפשטיניינג אן אין

 איגנארירען משםעות װיל פירמע די אבער
 ז א אנהאלטען װײטער און אפשםימונג די

שאפ■ ניט־ײניאן
• • •

 אין בירגער די האבען אפריל צשען דעם
 דעילי דזשעי ריטשארד דערוױילט שיקאגא

 געהאם ־אט דעילי שטאם. פון מעיאר אלס
 אװ פ. א. די פון אי:דארש:ענם די
 האבלן װעלכע ייניאנס, סי־אי־א און ל.
 דער איבער זיג זיץ צו ב־יגעטױאגען סך א

 דעילי. קאגדידאס. פארטיי רעפיכליקאגער
 פון פערהײם א פיט געװאונעז ד,אס ווצלכער

 איבער שםיסען טויזענש נדערש ר,ו איבע־
 גע־ האם אפאגעגם, רעפובייקאנישען זיץ

 ױניאנש די פון אי.רארשסענט די קראגען
 סיס־ אלס י־ײבאר־רעקארד. גיםען ייץ מחפת
 אין און לעגיסלאםור פשיים ד־לר פון גליד

 װיים־פרעזי־ פױכה־אםםעז. םארשיידענע די
 אינסער־ די פארטראטעז האש ביאליש דעגט

 אײנשװערונגפ־צזורעפא־ דער בײ נעשאנעי־
ע בעיאר. נײעם פוגם נ'

• • •
םאר* אין האט שיקאגא אין ױניאן די

 א דורכגעפירם אפריל איז פערץ פון לויף
 צײם־פרא־ װיכםיגע די איבזיר פארופס רייע

 אר־ דער ®ץ אויפזיכם אונשעת בלעפען.
 ריזודעלם איגם בילדונגש־אפםיילוגג בעסער

 פאדופס די בײ רעדנער די אוניװערזיםעש.
 קרוגער■ פעלנארד פראםעשאר געודען־ זײנעז

 פרעגםיס ;אוניװערזיםעם שיקאגער דעם פרן
 דער פח עקזעקושיײ־דירעקםאר פיק, פעק

 פענשען־באצי־ איבער קאפיםיע שיקאגער
f שצקרעםאר עגדערסאן. דאלאס ;אונגען a 

 דירזנק־ דאוסי, קעגעט דאגלאפ; פעגאםאר
 שי־ אין ייגיאן ליבערשיס סײײל פת שאר
 רוז־ םונם פעקאליםטער. ®־ענק און 4קאג>

אוניװערזיםעם. וועלם
 פי־ דער פת אינםטיטוט יערלעכער דער

םאייע םעל־װעסם  אפ־ הײ־יאר װעש טערי
 ײני סםעז25 דעם צװישען ווערעז געהאלםען

 װיםקאגסי־ דעם אין יולי. ערשםען דעם איז
םעדיםאן. איז אמיװערזישעש גער

t *י
 יר א. א\. סי. און ל. אװ x א.

 פון אמפ״יזור שםיצען דאנס
אלאבאמא אין אינםערגעש.

V________________________________J
 אײ־ די און סי־אי־א די ל״ אוו פ. א. די

 אן בײ האבען ײניאנס ארבעםער זענכאן
 צװײ־ דעם פאםעךפארזאםלונג. אלגעםײגעם

 צו־ אלאבאמא, העילװיל• אין ,1אפריי טעז
 קאמ־ אינם מיטהיייף פולע זײער געזאגט

 ארגאני־ צו אינטעדנעשאנעל דער פון ם'יז
 ״האלפרוף דער פון ארבעטער 450 די זירען

שטאם. דער־א אין קארפאני״ גארמענט
גע־ זײנען מאסען־פארזאמלונג דער בײ

 בא־ יוניאנס. 57 פון פארשטייער 350 װען
 פץ דירעקםאר קערער. טי. אי. ריכםעט

 אן פירט ױעלכעי־ דעפארטמענט. סאדט־איסט
 געױען איז דאס ארגאניזיר־קאמפײן. מיטן

 ױ־ טרײד פון דעמאגסטראציע גרעסטע די
 הײפט־ דער שטעטעל. אינם אײניגקײט :יאן

 דע־ ייניאן פארזאפעלטע די פון רעדנער
 בארנעט, דזשעי. ש. געדרלן איז עגאציעס1י

א. סטײט דער פון סעקרעטאר־טרעזשי-־ער

נערעכטינהײט &---------------

)

 איז פארזאמלונג די אלאבאמא. אין ל• אװ פ
 פון געווארען אויפמשטורעםט באזונדערס

 ניט־ דעם אם פץ ארבעשער פריערדיגען א
 די צו אפעלירם האט װעלנער שאפ, ױניאז

 רוען צו גים םריידיױניאניסםען פארזאםעלםע
 און װערעז ארגאניזירט װעט שאפ דער ביז
 מענשלעכע װערען עטאנלירם װעלען עם

 קלײ־ ארטיגע די פאי־ ארבעםס־באדיגגוגגען
ארכעטער. דער

 קאפיםעם■ פאראײניגסער עני־עכער אן
 ל״ אװ פ. א. דרײצען פה פארםרעםער םים

 ױניאנס, ארגעםער אײז<נבאז אץ סי־אי־א
 דזשעי. דאבלױ. פון אנפירוגג דער אונסער

 אװ פ. א. הכדיט דער פון פרעזידענט הײנם.
 אינסערנע־ דעל העלפט מיסיסיפי, אין ל.

 ביע־ אין ארגאניזיר־דרייװ איר אין ישאנעל
 פירמע זעלביגע די ־ואו מיסיסיפי. קאמב•

שאפ. ג^רמענש צװײםען א האם

r ץ
 װעסם סאום דעם אין

דעפארממעגם
v________________ : ____________ j

 מאכש דעפארשמענש סאום־'יגסט דער
 סטרייק־ א דורכצדפירען צוגרייטונגען אלע

 דער אין ארבעטער די צװישעז אפשםיפונג
 עװעאנס־ אין קאמפאני״- ױניפארם ״שעהן

 וױים־פרעזידענט באריכםעש אינדיאנא, װיל,
 דעפארט־ פינם דירעקשאי פערי*ששיץ. םײער
 קאגפערענ־ רײ א בײ האט פירמע די םענט.

 :אכצו־ אפגעזאגט זיך ױגיאן דער מיט צען
 די פון פאדערינגען בארעכטיגטע די געבען

פאר און העכערינג לוין א פאר ארבעשער
'ועלפעיר־בעגעפישש.

 אויך זיינען פאדערינגען זעלביגע די
 קאנפערענצען בײ געורארען פארהאנדעלט

 אין םאנם״. ענד .שטאש פירםע דער מיט
םינעסאסא. וױגאנא,

______________׳ןי■- 1955 טאי,

 צוגרײ־ ױניאן די םאכט טעקפעס אין
 נייעם א װעטע^ פארהאנדייען צו טונגען

 קאמ־ גימבעל .דזשעקי דער םיט אגריפענט
 די אין װעש ניאןיי די דאלאס. אין פאני״.

 דעם. אײף באשטיין םארהאנדלוגגען דאזיגע
 חל זײן אויך זאי* אגרימענט נייער דער אז

 װאם שעפעו־■ טאון אװ אוט צװײ די אויף
 די געעפענט. לעצטענס האש סירמע די

 פארי^אנ־ דאי^אס־שאפ דעם אין ארבעטער
 ארבעםם־באדינגונגען און שכידות אז געז■

 פון שעפער ע1אי אין זעלביגע די זײן זאלען-
פירמע. דער

ס • י
 שען7 דעם פײערען צו פלאנט ייניאן די

 לי־ סענט אין העלמה־םענטער פ־נם יוביליי
ט  אפריל. ־טען29 דעם באנקעט, א בײ אי

 זיך װעלען עם װעלכער אין פײערונג, די
 בעלי דער פץ פארשםײער באטײליגען אויך

 װערען אדרעסירט װעט אסאטיאיײטןן בתים
 הארװארד פונם גאלדמאן, פראנץ דר. פ־ן

קיירסטײן. מעלױין דר. :אוניװערזיטעט
 עװע־ ;סענטער פ-נם דירעקטזײ־ מעדיקעל

 דירעק־ אדטיניםטראטױוער ניקעייסאן, לין
 און ױניאךפארשםײער פון אויך ־וי סאר

 ל• אײ פ• א. סטײט דער פון פארטרעטער
 פעךל־ מײער וױים-פרצזיד^ם מיזורי. אין

פײערונג. דעי־ מיט אנפירען װעט שטיין

 אײגאגיזיי־ט מיאמי איז ױניאז
שעמעי־ די־ײ

v_______________________________ע

 מיאמי. אין א׳־גאניזיר־קאמפייז דער
 האט אויפהער, אן אן גײם װאם פלארידע.
 ױניאךקאנטראל דעם אריםשפרײטען באװיזען

 אבו־הם באריבטעט שעפער. דרײ נאך איבער
 אינ־ דצ־ םין ארגאנײזער גענעראל פייאםקין.

 אר־ םישן אן פירם װעלכער טערנעשאנעל■
גאניזיר־דריױו.

 ״מיאמי די — שאפ. אנדערען אן אין
 שוין סטרײק א ײניאז די פירט — גיײד׳/

b .ם אין װאכען ל  זיך באטייליגזנז סםרײק י
 אימיגראנטען נײע שאפ• פון ארבעטעי• ?1אי

 זיי־ װאס מלאכ־ת. בעל אויך װי קובא. פון
 איבער פירםע דער בײ באשעפםיגט :עז

יאר. אכט
 די :זיינען שעפעי־ ניי־ארגאניזירםע די

 .״האר־ און לעין׳׳, ,קראוז פעשאבס״, ״בענעט
 בא־ לויםז האם׳ ױניאן די פעשאנס״. מאגי
 פונם מענעדזשער מעיסי, כעכו־צל פץ ריכם

 פאר געדואונען קאינםיל. דזשאינט פיאכלער
 א ױניאן־רעקרוםען ניי־ארגאניזירסע די

 קאמפענסירע:־ מים ארבעםם־ודאך. קירצערע
 װעל־ ענד העלםה און העכערוגגען לוין דע

פעיר־בענעפיםם.

r ------------------------------------------------ \

 ױניאן אנדזשעלעםעי לאס
 פון באשולדיגונג אפ װאיפם
?אמישאך םײיד ״פעד.

J
 דירצק־ אםא, סעמועל ודיים־פדעזידעגם

 ענערגיש האם קאוםט, פאסיפיק בײם םאר
 ״פע־ דער פון באשולדיגונג די אפגעװארפען

 צו־ יונ־אן די אז קאםישאן״. שרײד דעדאל
 אםאסיאיישאז בתים בעייי די מים זאמען
 באגרענעצונגען״ ״אימגעזעצלעכע מאכען

 קליי־ פרויען דער אין האנדעל פרײען פארן
 מא־ א ״עשאבלירען דורך אינדוסםריע דער

אינדיסטריע״. דער איבער נאפאל־קאנטיאל
 האם האמישאן״ טרייד .פעדעראל די

 דעם געגען באש־לדיגונג דאזיגע די געמאכם
 פאםיפיק־ בײם פארשטײער אינםערנעשאגעל

 דער פון מענעדזשער דעם געגען קאוסט,
 אנדזשעלעס, לאם אױ ספארטװעיר־ייניאן

 בתיכ בעלי דרײ די געגען אדן ױלין. דזשאן
 ספארט־ ״קאליפארניע די — אםאסיאיישאנס

 ״אםא־ די אסאםיאײשאך. דרעם ענד װעיר
 מאנופעקטשירערס״ ספארמװעיר שיאיישעד

 קאנםראק־ אפערעל ״קאליפאלניע די אין
 באשול־ זעלביגע די אסאסיאיישאן״. טארם

 ל״אקאל געגען געריכטעט אויך איז דיגונג
אינטערנעשאנעל. טימסטערס דער פון 994

 װײם־פרעזי־ האמ דערקלערונג זײן אין
 פון באשולדיגונג די באצײכעגט אטא דענט
 ״פולשסענדיג א אייפ מלוכה־אגענטור דער

 שטערט י־ניאן ״א־נזער אימבאגײנדעטע״.
 אויף באגרעגעצט אדעי־ קאנקדרעגץ, די גיט

 האנדעל״, פרייען דעם אופן איז עס װעלכען
 אונ־ דערקלערט. אטא װײס־פי־עזידענם האם
 אפצושאפען איז אינטער־לס אײנציגער זער

 ארבעטם־באדינגונגען ארונטערגעדריקטע די
אויפ־ ציריק ניט זאל עס אז טאן, אכטונג און

 וואפ צושםאנד. .םװעם־שאפ״ דע־ ייעבען
 אונ־ אין כאראקטעריםםיש געװען אמאל איז
 אגריםענםס קאלעקםיװע ארנזעדע טרייד. זער

 אס דערגרייכעז צו אויף פארמולירם זײנען
. דעס . . ״ ל י  אוםפאר־ באפת איז ״עס׳ צ

 פון צייסען הײנםיגע אין וואס שםענדלעד׳
 עקא־ אונזער װען ״פוירדזשערם■ וואקסענדע

 בא־ פלר און םער ורערם לעבען :אמישער
 האס קארפאראציעס, גיגאנטישע פון הערשם

 גע־ נים קאםישאן״ טרייד ״פעדעראלע די
 א פאכען װי ארבעם װיכטיגערע קית פינעז

 יו־ דער געגען באשולדיגונג לעכערלעכע
אגרימענםם״. קאלעקםױוע אירע און ניאז

 דער ודעגען פארהער עפענםלעכער אן
 װעם סי״ טי. »עף. דער פון באשולדיגונג

 אנ־ לאם אין ײני, ט<ן14 דעם פארקימען
דזשעלעס•

23 זײט <------------------------

 לאם אין באארד דזשאינם קלאוק דער
 זיך אפריל עלפםען ד<ם האם אנדזשעלעס

 בא־ הייס. נייעד זיק איז אריבערגעצויגען
 םון םענעחשזיר סםענזאר, איזידאר ריכםעם

ת די באארד. דזשאינם דעם י  2הײנ ױניאן נ
 דאח־ איגם סםרים, נײנםע וועםם 400 אױף
 צענםער אינם אװ אנדזשעלעם לאס פון םאח

 פון באשםײם גארםענם־דיסםריקם, דעם פת
שםאקימ איבערגעבויםע אן  געבײדע, צװײ־

 העלםה־ פארן אפיסעם םיט אויסגעשםאםעם
 אפלםעם, פאנד רעםײערםענם און װאקעישאן

 אדײן נעםס װאס אדידיםאריום. גרויםער א
 יוניאן־בא־ די פאר אפיסעט פענשען. 600

 אײנריכ־ און פיםינג־רופס פאפענדע אפםע.
 געזעלשאפםלעכע אץ ביא־ונג פאר םוגגעז

צחאםענקונפםען.

f ץ

 סאן אין װניאן די־עםמאבעי
 אגרי־ באנײם פראנציםרוא

פאיבעםערונגען מים מענט
v ___________ _____ _______________ J

 פראנ־ םאן אין יוגיאן דרעםםאכער די
 בא־ פארהאנדלונגעז לאגגע נאך האם ציםקא

 דער אין אגריםענם קאלעקםיװען דעם נײם
 זאכא• העגרי באריכםעם אינדוסםריע, דרעס

 אין באארד דזשאינם פוגם פענעדזשער רין.
 באנײם איז אגרימענט דער פראנציסקא. סאן

 די װעז שעה׳ עלפםער דער אין געװאי־ען
 אין ארויםצוטרעטען געגרײט זיך האם ײניאן

אפפאך. גייעם א געװינען צו סטרײק
 איז .וואם אגריםעלט. נײעם דעם לויט

 אץ מערץ׳ ערשטען דעם קראפט אין א־ײן
 דרײ אױף געװארען אונטעדגעשריבען איז

 גראדועל, צאלען בתים בעלי די װעלען יאר.
 פון צ־גאב א יאר. דרײ די פון פארלויף אין

 עלםער־ צום פראצענם האלבען א און אײן
 צו אפצאל דעם ברענגענדיג פאנד פענסיע

 און שטיק פראצענט; האלבצו א אין צװײ
 צוגאב א קריגען װעלען ארבעטער װאכען

 צו־ — יאר א טוב ױם באצאלטען אײן פץ
 . טובים יום באצאיימע האייב א און דרײ זאמען

 י געהע־ װעט םקעיל שכירות פינימ״ם דער
 א םענט 12 און ר צװישען װערען כערט
 דעם אין : פאך־קאםעגאריעם אלע פאר שעה.

 א ארײנגעשריבען איז אגרימענט באנײטען
 שעפצר אריבערצוציען ניט פוגקט באזונדער

װעט דאס לאנד. פון טײלען אנדערע אין



ם י י 24 ז
 דער פון סםאביליםעס די באשיצצן העלםעז

םראגציסקא. סאן אין אינדוםםריע
 מאדיםי־ געװאונען אויך האם ױניאז די

 לוין ז+ ;לערנער־פראגדאם אינם קאציצס
 געווארען םאו־וואנדעלם זיינען העכערוגגען

 עטאב־ ;פראצענט־צאלוגגען באשםימםע אין
 פאר םיסםעם פרייז־סצםעלמענט פון לירונג

 וועלכען לױם פונקם א און שםיק־ארבעטעי■
 פאדערען צו רעכט א האבען װעם ױניאן די

ארום. יאר א אין העכערוגגען לדין
 קאנ־ צאל א אפגעהאלםען האט ױגיאז די

 ־ועלכע riv בתים בעלי לי כים םערעגצעז
 װײם־פרעזי־ באםייליגם אויך זיך האם עס

 דירעק־ קאוסס פאסיםיק אםא םצמועל דענם
y וױיס־םרעזידענםין און סאר t n:, מעטי־ 
 קאמי־ א אויך װי פראנציסקא- סאז םון אום-
ארבעסער. די פדן םצ

 גרייס מאראנםא אין ױניאן ר,לאוק
אגרימעגט באנײען צו דך

 גרײט םאראנםא- איז ױניאן קלאוק די
 בעלי דער מים פארהאנדלונגען די צו זיך

 קא־ דעם באנייען װעגעז אםאםיאיישאן בתים
 קריה־ םעם באריבטעם אגרימענט- לעקםיװען

 םאראנםער דעם פון םצנעדזשצר םאן.
םינג צרשםצר דער באארד. דזשאינם  פון מי

 שאפ־םשערמאז. — ױניאז־אקםיװיםעם דער
 עקזעקו־ און דעלעגאםען יאארד דזשאינם

 אפגעהאל־ איז — מיטגלידער םיװ־סאארד
 וועל־ ביי אפריל. םעז16 דעם געווארעז םען
פלענער געװארעז דיסקוםירם איז עס כען

 פמ עלםער אין איז אפריל םען14 דעם
 פיז איינעי־ ליבין. ז. געשםארבען יאר 82
 שריםםשםעלער אידישצ פאפ־לעי־סםע די

 אר־ אידישען פון שילדערער באגאבםער אה
 אמע־ אין לעבען איםיגראנםצן און בצםער
 זקנים םושב אינם געשםארבעז איז עד ריקע.
יארק. נױ אין ארבעםער־רינג םונם
 מיט באקאנט נאצנם געװען איז ליבין ז.
 יער־ העלדעז■ זײנע שאפ. אין סביבה דער

 זיינצן דערצײלונגען. ערשטע זײנע אין הויפם
 אפעריי־ שאפ־ארבעםער• פשום׳ע מייםםענס

 אידישע פינישערס. און פרעסערס טארס.
 פמ סװעם־שעפער אמאייגע די אין ארבצםצר

 מיט געקװיקם זיך האבען אינדוסםריצ אונזער
 -שאפ־לעבעז• פונם שילדערונגען ליבונ׳ם

 געזעז 1,שפיגע א איז װי ױי האבען עםעס
ײעיע  אויד און ברידער־ארבעטער אײגענע ז
 אלייז ליביז לעבען. ביםערעז א־־גצנעם זייער
 נא־ אײםאביאגראפישע ױיגע איז אר>ד* האט

סייז :געשריבען סיצצז  געביירעז איז ניוזע .
 זינ־ דער לעבעז סוועט־שאפ. אין גציואי־צז

 ערשםען איר דערהערם איך האב גער־מאשין
אויסגעשרײ״. שמערצלעכעז

 גזךדעו איז נארען אמתיער ליביג׳ס ז.
 געװארען געבייי־עז איז ער הורװיץ. ישראל

 גו־ מאהילעװער הארקי■ ‘שםעטעי דעם אין
 צו ביז דשפחה. ארצמער זייער א ב־י בערײע
 זײז ב־י געלערענם ליבין האם יאד ײײ־צצז
 אוועקגעפאיעז ער איז »אר \9 צו פאםער.

 אנגע־ סך א זיד האם ער ײאו לאנדאד קײז
ביז חדשים. זיבען פץ פארלויף איז ליטדז

 האט אפים־קאמיטעט דער וואם פאליסיס, און
 פארהאנד־ די םאר באזיס אלס רעקאמענדירם

אסאסיאיישאן. דער מיט דלוגגען
 דעם אוים גײם אגרימענם אלםער דער

 םון וױיסען בתים בעלי די און ױני סםען30
 דארף אגרימענט נייער א אז דערפארונג.

דאן. ביז ווערען אונטערגעשריבעז
 אז אייך, באריכםעט קךיתמאז ברודעד

 ״אינ־ דער צו געװענדעם זיך האם יוניאן די
 אנטאריא פון לײבאר־באארד״ אח דוםטריע

 םיניגיום־סקעילם געזעצלעכע עטאבלירעז צו
 דער פאר ארבעםס־שםונדען מאקםיםום און

 בא־ ײאלט געזעץ אזא אינדיםםריע. גאנצער
 ארבעטס־ די אויסגלייכען געהאלפען דײסענד
 און ארגאניזירטען דעם צדוישען קאםםען

אינדוםםריע. דער אין םייל אומארגאניזירסען

 האבען שיפיגג־קלױדכןס דדעס
 און 37 ארבעםען אנגעהרבען

װאך א שעה האלב א
 יארק, נױ אין קלוי-רקס דרעס־שיפינג די

 דעם האבען סא־עי, לאקאל םון מיםגלידער
 ארבע־ אנגעהױבען חודש פאריגען פון ־םעז4

 הםכם אין וואך. א שעה האלכ א און J7 טען
 שי־ די װאס אגרימענט. קאלעקטיודען מיטן

 יאר׳ םאריגעז געוואונעז האבען פיגג־קלוירקס
 אגרי־ דעם אט לוים םטרייק. קורצען א גאך

 קומענ־ אפריר. אין אױס גײם וואס מענם.
 רעדוצירט ארבעםס־װאך די איז יאר. דיגען

 אין פארלוסט א אן שעה 40 פון געװארען
שכירות.

 דא אמעריקע. קײן אװעקגעפאי־ען איז צר
 אלם גצארבצם יארצן צרשםצ די ער האם

 «א :םקיצצ צרשטצ זימ קאפעךמאכער. א
 פאר־ איז ברוסטי ארבעטערס אן פמ זיפץ

 ״ארבצטצר־ דצר אין געװארעז צפצנטלצכט
קאהאן. אב. פיז רעדאקציצ אונטער צײםונג׳־.

 און דערציילינגען קודצצ סקיצען, חיץ א
 פארצפצנט־ האס צר װעלכצ פצליצטאנצז■

 ארויס־ שפעםצר ארן ־.םארװערםם״ אין צכט1־
 אויך ליבין ז. האם ביכע.־■, אין גצגצבצו

 און דראמצם צענז/ייג צטלצכצ גצשריבען
 גצ־ אויפגצפירט זײנצז וואס מצלאדראמעם.

צר אױף װארצן צר אין נציב אידישער י  י
צפאכצ■ גארדין

 לעבצז גאנצצז זײן גצײצן איז ליבין ז.
 ארבצםצד־ אידישצן מיטן פארבונדצן :אצנט

 זייינצ מיט געווייטאגט האט צר אימיגראנם.
 אין קארפצן זיינצ את אנםיילגצנומצז צרות.

 גצטרייער א װי געהאפט■ אים מיט צוזאמצן
 אײסליי־ סאציאלצר דער אויף םאציאליסט

 מצר א י אויף ארבעטם־מצנש• פיגם זונג
 ז״ערלעבם האט ער וועלם־םדר. ױשר׳דיגצן

 זײ־ װאם ענדערינגצז געוואלדיגע די זען צו
 ארבצטצי אידישצן אינם פארגצקומצז נצז

 אי־ די פמ דערגרייכונגען גרײםצ די לצבען,
אמעריקצ• איז ארבצםצר דישצ

 שריפטשםצלצר פא־־שטארבצנער דן,ר
 אלעקםאנ־ און ישעיה זין. צוױי איבער יאזט
 קא־ ליליעז סרס• טאכםער• א איז ליביז דער
אײניקלעד■ 5 אויך ױי ליש.

r כבוד n .אגדענק

גערעכטיגשײם

 וױרקזאם א — עגדלעך
פאליא געגען הײל־םיםעל

 יארצײט צענםעז צום אפריל- טען12 דצם
 רוזװעלם, דצלאנא פרענקלין פרעזידצנט נאך
 באריכטעם מישיגען, ען־הארבאר, איז איז

 דר. אז געשצצגיש, היםטארישצ די גצװאו־צן
 א אויסגצפונען צגדלצך האט סאלק דזשאגא

 שרעקלע־ דצר גצגצן הײל־םיםעל װירקזאם
 פאליא־ קראגקהײט קינדער־פאראליז כצר

 גליקלעך האט באקאנטמאס־נג די מצלײטיס.
 מאםעס׳ איז טאטצס מיליאנצן איבצרראשם

 זײערע איבע־ גצצאפעיט זיך האבען װאס
 ניט חלילד״ זאלען, זײ אז קינדצר, ױגגע

 פארקריפלצנדיגער ד־לר אט מיט אװצקפאלצן
קראנקהײם.

 װעלכצ מצדיצינצר־םפצציאליסטען. די
 דצרםרײצנדי־ די אט ארויסגעגצבצן ד-אבען

o’2 גצ r, אײנ־ די אז באריכטעט. האבצן 
 וואס װעקסין, אנטי־פאליא פונם שפריצונגען

צם דורך געווארצז פארפולקאמט איז  ־40 י
 ארויס־ זיך ריאבצן סאלק. דאקטאר יאריגצן
 פראצענט. 90 אויף װירקזאם זײן צו געװיזען

 פאונדצישאן״ פאראליםיס ״אינפאנםײל דצר
 גצגרינ־ איז װאס דײמם־פאנס׳ אװ (בארש

 רוזורעלט. פרצזידענט פץ געווארצן דצם
 האם קראנקהײם, דצר אט פח קרבן א ארײן

 צו־ מאכעז װעם זי אז גצמאכט, באקאנם
 פאר ׳הייל־מיםעל דאזיגצן דצם גענגלעך
 אײנשפרי־ פרײצ פאר קינדצי־. מיליאנצן

זומצר. הײנטיגען פון פארלױף אין צונגצן
הא־ יוניאן אונזצר פון מיטגלידצר די

 אז פאקם׳ מיםן שםאייץ זײן צו רעכם א בען
 מיליאן א איבצר בײגצשטייערם האבצז זיי

 די אין זאםלונגען דורך מײםטצנם• דאלאר-
 רצסוירטש־אר־ די פידען צו אױף שצפצר.

 קראנק־ שרצקיעכצ די זײן צו גובר כדי בצם
טגי אונזערע הײט.  הײ־יאר האבצן דצרי1רי

 לא־ אירגינסטיגער דצר טראץ בײגצשםײערט•
 סודע זעלביגע די איגדוסטריע. דער אין גע
יארען. פריצרדיגצ די אין װי

 פרעזידצנט האט חודש לעצםען צי־שט
 פא־ איגפאנטײל צום ציגצשיקט דובינסקי

 טויזצגט פינף פין סומע די רא־ייסיס־פאנד
 גע־ גצזאמעלט איז ײאס דא״אר. 270 כייט

 פ. פרצז־צריק פון לװיה דצר בײ ווארצן
 אינטער־ פון סצקרצטאי־ צקזציזיטיװ אמהצי-

 גצװארען גצזאמצלט איז םומצ די נעשאנצל.
 פון פרײנט און ױניאנס אינםערנצשאנצל פון

 צק־ געגצבצז האבען װאט פארשטארבצנצם■
 אנ־ סאליא־פאנד צ־ם ב־ישטייצרונגצן םטרצ
לװיה• דצר צו בױםען־קראנצצן שםאס
 דעד אז ז־צ־כאנען. צ־ ידאי איז עט
 אי־ אידישצר א — סאלה דר. פון פאטצר

 1אמא• איז — מזרה־אי-ראפצ פ־ן מיגראנט
 דצר פון .112 1אלאי‘־ א־ז ריטגליד א גצװען

.1אינטצרגעשאנצ־

 איז טצית פי צל װאם באדייצרצן ריר
ד1י פינם מחבר פון כאמצז דער  • טרױפ״ ״נ־ײן י

 ׳•גצ־ פצברואר־נימער אין פארצפצנםלצכם
ר גציוארצז• פארגריתט לצכםיגקײט״ צ  י

ציקצרםאן. ־רחמיאל א־־ז מחבר
יצדאקציע. ד־

 פון שרײבער אידישער בארימםער ליבי;, ז.
געשטארבעז שאפ־דעיצײלונגען,

 אונזער װאם קאמפצין. צר
 באארד דזשאינם דרעם
 אדנטערגצגומצו האט

אונ־ װי נאכדצס באלד
אגרי־ קאלצקטײוער זצר

דרצס־ די מיט מצנם
 באנײט איז בתים בצלי

 דרצס דצם אויפגצשטורצמם האט גצװארען,
 גצלאזם םיר האבצז כל קודם מארקצם.

 האבצן, ויצלכצ פירמצם יצניגע די װיסעז
 פון באקומצן אומשםצנדצן. געװיסצ צוליב

 אויס־ דצם מיט אז ועחות, ספצציצלע אונז
 םטצן31 דצם אפמאכצן, אלםצ די פון גאנג

 ספצציעלצ אלצ די אט זיינצז ,1955 יאנואר,
 װאם גילטיג. ניט מצר פארשטצנדצנישצן

 האבצן זאל פירמצ די קאנצעסיצ מין א פאר
 אל־ פון אױםגאנג דצם מיט צט איז געהאט,

 יצדצ גילםיג• גיט מער אפמאך גצמיינצם
 לײן נייצ גאנצצ איר צושטעלצן מוז םירטצ

 פרייז־םעטעלמצגטם, גצוױינלצכצ די פאר
 אגרי־ פון פארשריפטצן אנגענומצנצ די לויט

מצנט.
 פאר־ דצר אין האבצן װעלכע דזשאבצרם.

 אונ־ מיט — פלייזצז געםצטצלט גאנגענהײט
 אנ־ געװיםע לוים — הםכמה און װיסצן זצר

 זאלצן מקחים, פרײז פון גרופצן גצנומצנצ
 לויט אבצר צוקונפט, דצר אין טאן מצגצן דאס
 װעל־ פלאן, אײנהײטלעכצן צאשטימטצז ז־צם
 טײל א אלם אונטערגצשריבצן װערט כצר
 איז װעלכצד ארן אפמאך אלגעמײנצם פון

 איז ציקר דצר גלייך. דזשאבערס אלצ פאר
 און אײן אויף פירמצם אלצ באהאנדלען צו

 די אפשטעלען און באזיס זעלביגצז דעם
 ויצלכע פירמצס• צװישען קאנקורצנץ װילדצ

 אויף &צס5דר, פרײז זעלבצ די פראדוצירען
חשבון. ארבצטצרס דצם

 הויפט־בא־ די פון זיצ־נגען רײע א נאך
 ז־צר ויצלכצ אויף ױניאן. אונזער פון אמטצ

 ארומ־ אלױיטיג א-ן ברײט איז ענין גאנצצר
 די פון סטצף דצר האט געווארצז׳ גצרעדט

 פרייז־אחשאםםצרם, און ביזנעם־אגצנטען
 גצנצ־ אונזצר פון פירצרשאפט דצר אונטער

 האכמאן דזשולױם בריז־צר מצנעדזשצר■ ראל
 אפים אדנזצד ארבצט. ד״ער צו גענומצן זיך
 א אין געװארצז פארװאנדצלט באלד איז

 פראקלאמירט איז צס העדקװאטערט. םטרייק
 אין פון .לריגס־צושטאנד״. מין א גצײארען

 אלצ זײנעז אװענט אין שפעט ביז פרי דצר
 נאכן בינצן. די װי ארבצט מצז פארנומען.

 די צוזאמצז װידער זיך קומען ארבצט, טאג
 אפםײלונ־ פארשײדענצ די פון פארװאלטער

 אפ־ װערם צס װאו אפים האכמאנ׳ם אין גצז
 װײ־ און ארבצט םאג פון חשבון א גצגצבעו

צ גצמאכט. ווערצן פלצנצר טעי
 מאקס ברודער פון לייטונג דצר אונםער

 אר־ אונזצר פון הויפם־אנפירצר בלושםײן,
 אנגצ־ זײנצן דצפארטמענם, גאניזאציאנם

 וועלכע׳ מצנשצן io נאך גצװארען שטעלם
זיינען סטעף, רעגולצרצז דצם מיט צוזאמען

 סטרײקס, פילצ די אנפירצן מיטן פארנומצן
 אנ־ די מיט און שצפצר די פיקצטצז מיט

 פארבונדען זײנען װאס טצטיגקײטצן יצי־צ
 אנ־ ויצרען סטרײקס די ארבצט. דצר מים

 אנטשלאסצנ־ און ביטערקײם מימ גצפירט
 דצר אין אז מצלדצן, צו אוגז םרײט צס הײט.

 דצ־ דצר האט װאכען צוױי פון צײט קורצצר
 װיכ־ גאר צכצ1יצם פארצײכענם פארםמצנט

דצרגרײכונגצן. טיגצ
 אונזצר ײצלכצ פץ פירמצס די פון אײנצ

 אויםצו־ גפש צגמה פיל גצהאם האט ױניאן
 די איז יאר, צטלצכע לצצםצ די איז שםיין•

 דאם גילדצן. דזשצרי פון םירמצ באװאוסםע
 סך א םאר האט װעלכצר דזשאבצר א איז

 מיט קאנטראקם א אונטער גצארבעט יארצן
 פון .25 לאקאל ייניאו בלאוזמאכער דצר

 איז גילז־צן דזשצרי אינטעדנעשאנצל. אונזער
 4 די פון איעצר נאר דזשאבצר, א סתם ניט

 פרא־ ױין טרייד. אין דזשאבצרם גיצםטצ
 דא־ מיליאן 15 אומגצפצר באטרצפט דוקציצ

 24 איבצר באשעפםיגט צר און יצילצך לאר
 זײ פון מצרםטצ די קאנטראקםאר־שצפצר,

 באשעפטיגט פירמצ די יארק. גױ אױסצד
מלאכות. בצל הונדצרט 12 איבער

 די אז פצםטגצשםצלט, האבען מיר װען
 אײםשליסלעך כמעט פראדוצירט םירטצ

 םטאנ־ :יז־צריגצ אירצ צוליב און ררצסצס
 אין קאנקורצנץ גרצםטצ די זי שאפט דארז־ס
 אנגע־ באלד נאטירלצך. מיר, האבען טרייד.

 װע־ גצשטצלט זאל זי אז פאדצרצן. פאגגצן
 איז דאס יוריסדיקציע. ־1אינזע. אונםער רצו
 צנדלצך •שװערלצר• גאנץ אנגצקומצן אונז
 אינ־ דער פון ױריסדיקציע־קאמיטע די האם

 פאר־ אונזער צו צוגצשטימם טצרנעשאנעל
 אז גצװארען• פארשםאנען איז צם און לאנג
 די װערט .1954 אקטאבצר, מאגאם ענדע

 אונ־ געשטעלט גילדען דזשערי פון םירמע
צר טצר  דזשאינט דו־צס דצם פון קאנטראל י

 צרנהאפט האט פירמצ די אז זאגען, באאיד.
 פשוט גצװען װאלט אפמאך. איר דורכגצפירט

 נאכדצם אייך זיך האט זי איבצרטריבצן.
 אנ־ אן אדצר אויםרײד אײן אונטצר גצזוכם.
 הצנט. אונזערע פון ארויסצודרײצן דציצן.

 צײט די דערנצנםצרט זיד האט צס װען איז
 גצהאלטצן האבצן אגרימצנטס אונזצרצ װצז
 62 נאך מיט פירמצ- די האט אויסגיץ. בײם

 בא־ דער פון רצזיגנירט דזשאבצי־ס, אנדציצ
 פץ זיך באפרײען צו כדי אסאסיאיישאן סצס

פאראנטװארםלצכקײט. װצלכצ אירגצנד
 פאי־־ פארשםצנדלצד יצריבצר איז צס

 אט אויסגצקליבצז האט אפיס אונזצר װאס
 צו געבראכט צרשטצ די אלם פירמע די

 ױניאן. דצר פון קאנטראל אונטערן ױצרצז
 גאנצצר דצר גציואי־צז מאביליזירט איז עס

 אויסער און יארק נױ פון ױניאן־אפאראם
 יארק, ניו אויםצר זאגצן מיר יארק. נױ

 קאנ־ 24 פירמצס דצר פון מצרםטצ די ווייל
 אין פאבריקצן זייצרצ האבצן טראקטארס

אפ־ אין און דזשוירזי נױ פענסילוױיניע,

 פריכיארגצן גצװיםצן א אין יארק. נױ סטײט
 קא־ הויפט דצר געװארען אפגצשםצלט איז

 וועלכע פירמע, דער פון םינג־דצפארטמצנט
 װאו און סיטי דזשוירזי אין אויף זיך האלט

 40 װי וױיניגצר ניט באשעפטיגט זיינצן צם
 אפגעשטעלט זײנצז נאכדצם באלד קאםצייס.
 מיט שצפער קאנםראקטיגג אלצ גצװארצז

 מאשי־ די אין דרצםצס טויזענט 50 הצכצר
 דצר איז ארום שםינדצן פאר אי אין און נען.

 ױניאן־ אין גצװען שוין באלצבאס הויפט
 האט מען הלמאי םצנות אלצרליי מיט אפים
 ער מצשה״. שײנצ ״ניט אזא אנגעטאן אים
 יו־ דצר מיט גצװען אל״צמאל צר׳ זאגט איז,

 צו־ דצר אין אויד בדצה האט צר און ניאן,
 וואס אלא ױניאן, דצר מיט זײן צו קונפט
י צז  שױן זײנעז דרצסצס טויזצנט 50 די ד

 זיינען זײ — מער איז װאס און פארקויפם
 מצן מוז כן צל ביליג• גצװארצן פארקויפט

 נאכ־ אין ח־צםצס די אויםענדיגצן לאזען אים
.אויםגלײכצן אלץ מצז װעט דצם .  איבצ־ .
 צוריק־ איז פארלאנג זײן אז זאגצן. צ' ריג

 שפצטער טצג דרײ מיט געװארען. גצװיזען
 צוריק גילדצן דזשצרי פון פירמע די איז

 אסאםי־ ״פאפללצר דצר אין אריינגצטראטען
צם אונםערגצשריבצן און איישאן״  געוױינ־ י

 אפ־ זיך פארפליכטענדיג אגרימצנט לצכצז
 איבצריגצ די װי אזוי פונקטען אלצ צוהיםצז

צס. טוען דזשאבצרס
 זיך פארי״אזצן ,צופיי אז פארשטצנדלעך.

 אין פירמצ׳ דצר סון אײדצלקײט דצר אײױ
 דצד אין דצרפאו־ונגצן אונזצרצ פון ליכט

 מו־ וועם מען ניט. מען קען פארגאנגענהײט,
 פון פינקט יצדצז אפהיטצז אץ היטצז זען

 פאראנטװארםלצכקייט גרויםצ א אגרימצנם.
 נאך אץ ייניאז ז־צר פון אפים דצם אײף ליגט

 ליגט פאראנטסארטלצכקײט גרצםערצ א
 מוזען זײ ארכעטער. די פון פלײצעס די אויף
 אויף באשטיין װעלען װעלכע יעניגע די זײן

 ווצרען געםצםעלט זאלצז פרײלצן אז ז־צם,
 זאל מען אז אץ זיױ צו באדארף עס װי

 גאר־ די אײף איבצט קײז צוגעבצד ניט
 בא־ װערען פרײזצז די װי ז־צם נאד מענטס

 צו פארפעלען ניט אדיך מוזען זײ שטימט.
 צוס אגרימצנט פרן פארלצצונג יצדצ מציידצן

 אופן אזא אײף בלויז יוניאז. דיצר פין אפיפ
 איצ־ אינזצר םרן דצרגרייכונגען די קצנען
װערצן. רעאליזירט קאמפײז טיגצו

 אץ דעגיסט־אציע פאנד רעטײערמענט
גאנג פולען

 אן מיר גייצן אפריל מצז15 דצם זײט
 אפליקאנטען פון רצגיםטראציצ דער ריט
 קומענדיגען פארן פאנד דעםײצרמעגט צים

 מיט־ די פון באקוועמלעכקייט די פאר יאר.
 די דאפ אראנזשירט מיר האבצז גלידער

 ײ־ דצר פין אפיס אין דערשײנען קצנצן
 אויפן סטרים סטצ40 װעסט 220 — ניאז

 א לויט טצג געוױסע אין — שטאק םצן4
דער וױ אזױ פלאן. אױםגעארבעטען פאראוים



ר pa פאנד רעכדי׳ןדמגם  דרע^םזןבןר דן
ק גיו «ון ײגי*ן ר  די >יײז זײיד שליסס ין

ר דן םגלי  ארבעםען און ודאײמן ודעלבע םי
ײ פ*ר ם יזןרקעד ג ד מ א ש ח ח ת י  שם*ם. י

חנקם וחננדען זיך זי׳י חןר*עז  זײערע צו די
ע ל הי מ ןמיםעם לז ל ע  ״־נםערז שםײיװ װ

מיז״ *װ אום .זדפסעדן פין זןרי*זיכם ז נ * 
טנד טןדד־זיי  איגםער־ דער *ץ *■נדילושג. .

ש*נעל. ע *לגעםײגע די מ ^גי שסי  װעס רעגי
.1955 דזשזץ. םען3 דעם ענדיגען זיך

מ 9 דיכםי  פח רולס די אין ענדעדונג ו
 געדחיאיזיז געםאכם איז psjs רעםי׳יערמגם

ס *ון י*ר• הײזגםיגם  •w יעדער זזז זױז. ח
ם ג מ  דרעט דעם פיט ®זרבונדעז זײ׳ן r® לי

 יאר 20 «יז דיכל סך $ אפװזײניגםםען םר׳י׳יד
 זײס געארבעם האבען סח ער ®ןזלגם•. וױ

םע־־ זון .1947 זאריר, ערשםעז דעם :'* 
מ ״עפער זןדער שזז■ א זייז בישוברנג• ל ע  װ

מן * רט ה ײז ס ש מ ײ  דער םים pj*c «ום ב
מ מ ם רי  קלאנק־ צוליב ציי־ם־פארליםס פיז *

י הײס ז י  (שע«ער• אוםגליקעז ?נדזניזי *
מ ל ע  זױיף הײסעז פ*נד צום בײ׳שסײערעז װ

ך שי*עמר דן  עם־ .?ןיידעדד ש*דאך נעמ
^ ד דג ץן ^  (מיז יאר 12 זייבעריגע די *אי־ •י

• דער זאל )יאר 8 איז 1955 ביז 1*0 » 
p r u ya n o מז הו א עז ב  ®ז קרעז־יט פוי

 זײם געארבעם האס עי־ ודאס יאר ®ןר יןצי
a n און .1933 **ײל. ®לשםעז i ר יזאי *ז

5 r r r י*ר w־r® p r .1933 א«ייל.
מ די ל ע ך באציס עגדערינג ז צ־ אויך ד

ם האם םעגש א וזאו פאי־עז די מ ־ י מ  דורך ג
 פאכעז זןדער םרײדם אגדערע אי־ן צײם דער

 אינ־ אעזעי־ פון ױריםדיקציע דער אוגםער
שאנעל  עםאבלירם זײנען עס וואו p* םערמ

מ *דעד *זא ע ל  זיר האבעז מיר םןמדען. ענ
שסדענגם  די םזןר אויך דזי*רגען צו ןגגע

 צייס צו צײט pc םוזעז װעלכע מענשעז
 א א־ז אינדוםשריע אײן פון אריבערגײז

 גאר װעגען■ װאײלםאג pc ניס צוױמזער.
 איז חױנה• שםיקעל א געםינען צו פשום

 םיט אפש גאנץ דאם פאסירם םאל אתזער
 ארבעםען ארויף גייען װעלכע דרעסםאכעד

 די אם אדיך סקוירטס. אדער קלאוקס ביי
 אפיייקא־ די אויסמאכען בײם פחען הענשעז

 סטען65 זייער דערגרײכם האבעז (א) ;ציע
 פון 20 געארבעם האגען (ב) געמרםססאג;

 אונםעד־ אז סו לעצםע די — יאר 25 די
 ױרי־ם* דער אונטער nyeyr אין — ברעכוגג
y 'jp n אונז פוןyאינט רyרגyשאנl'y אין 
מ ל  װעדם עס און סאבלירםy איז cy ווןי

o נםyרמyםייyר געצאלם ’cyiyn — די און 
^2 yc ij אין יאר o y ii .פארשטײט םרײד 

ר הבית לyב א בײ זיד ל ^־  געצאלט האם װ
 פא־ yלכyאז אין פאנד. נטyרםyסײyר צום

t ?y5־iyאויסג באקוסילן אפליקאנט ־y־
c צאלס j y i ^ y " ^  oyin pc פרא־ א פאנד 

v!tB־y־so *pc y דאלאר >Tyiy א סאנאטP 
 פאנד• ז^דערעז דעם pc .yריגyאיב דאס
^ האם רy דואו ב ר א צ  ד־לר הײםט■ דאס ג

 און אונז pפ דאלאר סצ באקוםם םיםגליד
 ד־לם מים זיך אױסגלייכלן שוין װעלעז םיר

פאגי• אגדצרזח
 א־רזאכ־לן yנyבyגyאנג די צוליב yםאק

 װעלכע ם־םג־״־ד־לר. די ג^־אםען איך װאלס
typ:y7 אײז פון זיד םרלנםפ־לרירען צי 

 ײ־ז זאי־לז זײ אז אנד*לרלן אן אין םרייד
 1בעי דלד אויב iyi דארף סעז פארזיכטיג.

 •זא א• פאנד רעטיתרמצנס צים צאלם זזבית
כדי ז־ך באװארלגעז צ־ גלייכצר איז cy װ.
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קוגפ^ צי
*p װאלם הנרביי שײן האלםעז פיר אז 

 אויפפערקזאמקיים זײ ציעז צו געשאדם גים
pc זאלעז זײ אז םיםגלידער, די pc ציים 
 דדרכז פירפצם- זײ»־צ אגפצרעגען צײס צו

 ־?־a דודכן אםילו אדער שאס־םשערפאן
ר. מ  די צו הבית בעל זײער צאלם צי קי
 פאנדען נפyרפyרעםיי pא וועלפעיר העלסד״

 רצגולער py צאלם צי אץ ױניאן. זייצר פון
 בײ־ די דאך איז פצןy4^ נאד םאנאם. יצדעץ

 פאר־ הבתים בעל די וועי־׳כע שםײערונג
 געלם• קצבה P'9 נים צאלעז■ צו זיד פליכםען

ז פאר י j פראהסישע א y p y n x פאר־ דאם איז 
 הבית בלל א אז און וױיחשעס אלס ־<כענם

 װײסס װײדזשזים■ צאי־עז צו אכואי־ פארפעלס
 דא־ מיר י םאז באדארף םען וואס דאד איר
ס נזען י ד y־w ה ^ j סגלידער ן צו פי מ ע  נ

ם גרעסערען א רזנ מ y אין אינ g i .א זאך 
 איננמרצס פאזיםײועז pא דירעקםען פער
 9װעלכ פענשצז אלם נאד צדשײער. אלס נים

a אין פארםישש דירעקם זײנען n אp װע־ 
ל די אויב אן שםארק גײס עס פעז  הבתים מ

 אויך איז פאנדעז די צו *ינקםלעך צאייעז
ר. הארץקסע די צא^עז זײ צי מ ל ן  צא־ די ג

 איז פאנדקױ די צו הבחים כעלי די פמ לינגזװ
ר PK זײער צ י  די אה ארבצםצר די גוגצ י

 אויג װאכזאם א האלםעז דאי־פלן ־יעצםע
ציים. יצדער צו דעס אײף

ע צי א ס ר פזן מ ען א ט ױעג פי ע ענ ב ך ציז א ^ א ױ
 צםעזyל אין ז,yמאלדyג שױן האב איך װי
 גע־ היײיאר איז .גערעכםיגקיים״. נופער
n־iy־uy אן Ty'djmyj פאכט r אין nyn *סיס 
 יייסמ־לן yװאקאצי די ציגרײםעז pc ם־לם

^. y־iyT־:w פון ד לי םג jy םיר םי ^ n גיט 
TyvccrH a pyc שאפ־םש די הײ־יארyר־ 

 yאל pc ליסםען די זyלyזםrצוצו כדי לײט
צוזאפילנ־ iy־o> שאפ PD רyטyארב

ycya] ױניאז־כיכל דיyד pc 'אyi פיםגלי־ 
ly’^ זײ און דער w y ic r אוגז איןyאפיס. ר 

 זיך ןyבאנוצ צו מיר. האפ^ן ,oyi אנשטאט
״ די מיט ס ז י נ ־ י ן (  *‘װצי ןyליסט י־ראלy5 ״
y־ כ־ל iy מא־ צו אונז שם־ללם פירמ־ל דרעס 

גאםייעך•
 די אין איז ׳לס אז וױד־לרהאלען. םיר

iy־ pc אינטלי־עסש iy בא־ צו מיטגליד 
 ניט זאל פירמ־ל ז־יז אז דלן. pא זיך מי-לן

 פילי־ איר ארײגשיקלן pא ןyטיגyפארשפ
 ניט וױנט דאס iyp אפיס. צום באריכם ראל

ער^ טאןyג  די אז מ־לגללכקײט. א דא איז וו
 פארטיג זײז ניט [y^yp םש־לקס װאקיישאן

 אויס־ װלרט נ•לפיםyב װאקײשאן צײט. איז
 נאמעז וױלפ־לנס פ-לרזאן• ילד־ל צו ג־לצאלם

 אלס ליסםען 1־HV'yD די אויף ד־לרשײנט 'לם
ד“מיטגי pyi:ycypc8n ד־לר אז באװייז.  י

 אײס־ pyi מיט שאפ אין באשעפםיגט איז
y ד־םגלידלר די פץ גאם ^ y p אפ־ זיינלן 

ijyryp ײב  *לנ־ אדער קראנקהײט א צי
^yכy .פד־־ראל דלר סיבות pc ד־לם iyuc28 
pc c ברוארyפ iy p באזיט אלס באניצט אונז 

c ־ואקיישאן פאר 'cyjyc.
 בא־ האט באארד דזשאינט די־׳לס ד־לר
 פאר רעיטם ב־לנ־לפים זללבל די שטימם

 לעצטען ג־לצאלט האבען מיר ײאס יאר ד־לם
 58 — פרזוס-לרס און קאםעי־ס :נ־לפלעד יאר■

־מאיטיז־1ספעש*לי רי'םארס.yBא :דאלאר
■ און רyל־מאכyBניyס רײםארם.yeא ^ ר  ר

'לקזא־ און פינישערפ דאלאר; 50 — פזױ־ס

^ .cרyקלינ דאלאר; 45 — פינלרם ק נ י  פ
 װאקיישאן דאלאי־. 40 — פלאר־ארבעטער pא

 די דורך װערען אויםגעצאלם ,װעלען םשעקם
Tycay^-oyjrc פיםודאך. אגפאנגצנדיג oy i 

yרשטyז p .p e n, יע־ דאיין• וױעם׳^יך9ג 
ר ^  זיך■ בײ יוניאו־ס־ד pn ד״אבען םיםגליד ד
^  צא־8£פיטגללד־ די אז זיך, פארשםייט א

באצאלם. זיין פחצז ןyליגג
שזן yc^yp כיסגלידצר.  ארבעססלאז ד

ry רדאס אהילכ־ל אד־לר m ת צ  ניט nry י
P פים פארבונדען ר ר.yByש 9 ^  צוליב א

ypyian .פיב׳ות i^ y p ר ?לנען זיךyגיםםרי־ 
iyp נאד יחידים אלס p e r t  prei5 oy i. דאט 

?ן אינז ־ועם ב ? e די ג ^ c y l'3yc םאד־ צי 
םשעקס. די pb םערהײם yccyp< די טײלען
 לאזען צו כדאי איז דעדמים שײכדת אין
 אויס־ בײם אז םיטגליז־צר. yרyאונז וױסען
^ זייערע םילען .DsyBH^BBy אינשורזינס״ 

 ארבצםסלא־ pc פאל אין — אפליקיישאנס
 «נייך pnycD:y די דארפזװ — זיגקײט

אויב — פראגל pyi אריף ^ ז׳ײ . ב א  דלר־ ה
n זיי אדעי־ האלםען r v באדyא צו כםיגם 

אן ש p־By:yc ^ף־י y re  c”. בא־ איז דאס 
 דער זyלכyp P־'a א אין גצװארעז שםעסיגם

cayoD'ixfiyi ם האם ? ־ ^ ג  רי־ אינזער צו צו
 .1955 אפריל םען14 דעם אסםיילוגג סוירםש

 אז געזאגס. בפירוש רםyp cy װעלכעז איז
y לyלםyג ^ y p פ אyדןירהא^ט רזאז pc א 

אן  פאררע־ ניט זײנצז פאנד. ־ױאטיישאן ײני
cjyc ט  iy3y387 .D'Dy:yc ײשאןpאp אי

ר ^ לי םג  ־,גןױ ־ואטיישאז lyaipnc ycsyp פי
pyc פץ ' ל ץ ly בתים ב re  cpy-vi *ענט 

ypyc? אp־ — פראגע דער ף.cy.״

ע א עי ק םי ג ע רונ ע ס ע כ ס אוי
 אין אז אויםמ-לרקזאם. םיר פאכט פ־לן

 שרײכלנדיג איך. האב באריכט ןyצםyל נדץ
y3yp] א־ן ^־•לרונג־לן די c nyi־pc DyDC 

 ג*ל־ א ג־לפאכט •c־Dy:yc קראנקעז ןy,צא'
 אין זיך נויטיגם yלכyװ ד־לר?ל׳לרונג װיס־ל

 פין אז איך, האב ג־לזאגט אײסב־לס־לרונג. אן
 פאר־ מוז־לז במים בללי די וױלל^ אן איצט

iy iy ’ pnycn זײז וללל^ און אדב־לטזן־ 
 פרלםייל. די צאייען פאר פאראנםוסא־טל־לך

 אן איצט פון אז דערקלערט. אויך האב איר
 ־9אויסג באקיפלן ארב־לט־לר יעדער וױלט

 ד־רכשניטלילכצ זי־ניל po פראצצנט 50 צאלט
ypכyנםלyכy ־ די פאי פארדינםט־לןyDyy1 

 געװארעז ?ראג? איז ע־■ אײדילר װאכ^ 8
 דאלאר 33 פין פ־לר גיט 1פא־ ?ײן אין אב-לר

 בא־ אין בלײז איז 'לנז״לרונג די אט װאך. א
 בע־ דיסאבייייטי אדער ?ראנלען ד־לם צו צוג

W אנז־צרע די נצפיט. 'Byayc ד־ ילללכע 
 האםפי־ װי אהצר. ביז ג־לצאלט האט ױניאן

 בנוג־ל בא־אנדלונג■ פעדיציניש־ל טאיייזאצי-ל.
^ ײג  האר א אויף זיינילן וױ אז. א. ר,yזyג'־' א

 דער אין גאר פאיטלרט. גע־לנד־לרט. ניט
o צו?ונפט נא y n וױלר־לן אנאנסירט

 מיטגלי־ די בצנצפיס־לן א פאר נאך ײאס
 וױלל^ פאל קײז אין בא?ומ־לן. [y^-yp דלר

 ױ־ די װאס בצנעפיט־לן ביז־איצטיג״ל די
 און אײן דער פיט — גצצאלט האט ניאן

 אדער דיסאבייייטי פמ אויסנאמ־ל אײנציגלר
 אדער אפגעשטעיט — בענעפיט ?ראנה־לן

^לרעז געעגד־לרט

ג א טונ רי אנ ד כ ס דככו ע ען י מ ש דא־ עי
 ם־טגיייד־לר — טיי^־לרס״ ,אלד די צ־

פארר־ל־ וױלרען 'ורללכע ױניאן. א־נזער פץ
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ױניאן ק^וקמאכער דער פון רודער בײם
םיגג זyל<צט 'יס  פון פי

pyiP8 ג<נעראל yipy- 
 דילר האט באארד קוםיױ

 פרן דירצ?םאר ריסײרםש
ל.yשאנyרנyאינם אונז־לר

אפגעגצבען• .,טעפער דר.
 באריכט א מאל.yאל װי

ypגyד זyםצב ם pyip8 pc ■אינדוםםריצ 
ע פאר ר ^ ט איז רyפאכpלאוP אונ  באזינדצי

ם  אנ־ זײנלן װאס םאקםעז די םאגםyרyאינ
 3y:yp באריכם דאזיגעז דעם אין זyבyגyג

 פארקויף אדן פראדוקציע רyנyםאלyג דער
pc א ?לאו?םp .הא־ פיר װאס זאך א םוםס 

y*' oy ם,ײcyג שם־ארק אגב• כעז• iצםyן 
 פא?ם• א לייד®-• איז. עם טפרינג־םעזאן.

צן איז ס»־יגג־ס<זאן זyצםyל אינם אז ^ו  ג
p y r r p i ארבלם p, פאראיארצן P8 פארא־ 

 כםyשל lypyi איז אלזנ• מיר וױייסזװ יארעז
uy4־J ר דער כאם׳ש ^ צ צ  pjTyc*pyo4P.־ ל
ר. לyבים א גציוצז איז צ ט מ

pyn באריכם iy:yp אין צושםאנד ד<ם 
 איז 1954 אין אז וױ־יזם, yאינדוםםרי אונדלר

p?4: פראדוצירם y־Ty פראצצנט אכם םים 
ר ע ג י  .1953 אין ,p םוםס pn ?לאו?ס ^

^ ?ליידונג yרyאנד ל ? םי ר  דארם cpyp א
iyיזןpyאגג r p  .p ג פראדוצירםpyארyםים ן 

p״P פראצענט צװײ y r r םקוירםם דאגעגען 
 גצײארען פראדוצירם איז P'ypcHjBO pא

ם מלר. פראצצנט pn> פי
ccy : iy ^ p  PD אינ־ דאזיגער ד־לר זין־ 

שייד  פאר־ אין און פראדוקציע ד־לר אין ם^־
שען ?ויף  פרוײלן אנדער־ל און ?לאו?ס צװי

י ארטי?לען בא?ליידונג
p איך ’B. קײן זײן גיט דארף םלן אז 

 צו כדי 'לקאנאמי אין ערט3cpy רyלyציyספ
 ד־לר ?ויפט צייפזע גוט< אין אז פארשםיץ.

yשלעכטצ אין אבער קליידונג, גוטצ ולם 
y״iyc ך מוז ט זyנyבאנוג זי  בי־ די פי

 אר־ קלײד־נג yכyנגלyצוג אדער yרyליג
.^ ל ל  זײנצן סיטס אין קלאוקס וױ אזוי טי
 טײ־ פארן געלוארען פאררענענם אלצמאל

ypy] ברײטער דער װאם םלבושים׳ סארט

 דור. אי^צוױסילנד־לן אין יונג־לן דעם בײ כענם
̂ yp פאנאםיקער, פארשימע־לם־ל אלםל. אלס

 פץ זון־א־נטצרגאנג ד־לם אין זיך בראטעז כע
 בא־ םאי ־לרשטצ םײז איך שיק נעכט־לן.
 אז באװאוסטזיץ, פולען דעם אין גריסוגג

 גלנארט אנדערע נים און זיך ניט האבען. זײ
 אין שטרעבונגצז זײערע אידעען, זיי־לריל אין

ypyp האפyנונגy.ן
 רyאונז pd בײלר אלטע די דאנ? א

 באװצגונגלן סאציאליסטישל און ארב־לטעד
 py)yr און בעסער צו־טאג הײנט םיר לעבעז

cy ,p מלצבט האבצז ■̂ypyn .פארגיי־לר 
 בא־ ארבלטצר די לכען5װז אליזםyאיד דעם

 צו איז םאג הײנטיגען ביזן פארםאגט װזנגונג
 השפצה די אץ איינפלוס דצם ןypפארדאנ
y ^ y p װ דיyטyראנy8 ן pc־pyn באװ־ל־ 

לצב־לן. זיײלר אין אויסגעאיבט האב־לן גונג
 ד*־ — מאי לרשםער דער לעבילן זאל
y אידצצ ^ y p גע־ און באשאפ־לן האם עי־ 
 ירידערלעכקײם. םין איד־לע די — שםײזם

תרײהײםי ׳לן ױעדפלענקײ/'. נ־־

pd ׳נלער$5נ* איזידאר
רזשאינםבאארד קלאוק מענעדזשער גענעראל

מן איצטיגצ דער אין ?לן ע־לם י י  זיך צ
 פרי־ די אין וײ קויפימ צר זyרלויבyד גים

 דצ־ [yc קויפם ציים־לן. ypyoya צרדיגצ׳
p״n ריבלר y rx פאנםל<ן px .קאסםיוםעז 

 מו־ הכגסות yצסyנyבאגר פים פרױעז אויב
 ז־י ?ויפען CD3yaP?3^y2PK ?ויפעז זעז

 מלבושים. יײכטע אנדערע אדער םפארםוועיר
cy פראדיקציע די אפייי c y n  pd גצ־ איז 
 פאר־ אין סיבות. זצ^ביגצ די ציליב פאייצן

 אײף נים הגם יאר, פאריגצז מיםן
ptx לאו?ס. װי פיל?

y 8־ny^ די אחוץ r־an־cc j:־y לאגל 
 אויך זײגען לאנד פון קאנאמיy pyp אין

y םיבות. אנד<רע פאראן ^ y p בײ האב איך 
ס, שוין ןyנהײםyגyלyג פרי<רדיגע אנ מ ר ^ 

 געװאוינהײנהח. ?ליידונג yרטyנדyyג די וױ
 בא־ ז״לר pc װאוקם ארן א־יטשפרײםינג די
y איז רינגypלyפ r^ p סא־ קאםיוניםים) 

 מײםםצ װאו ט.yשם ycp־tt ארום בארבם)
e־Tynip iyp מים אויט ^y cy ם&ארט־ 

 סםייל אין אריץ איצם איז צם ?ליידונג
ײ יואם וםאפצר) 1מאנטצ־ קורצער דצר  דערי
ר איז ײז  pyc8 .cyDP8 ו^־ניג זײצר פאראן לי
p רyד פאר הויפם־אורזאך די y rD c r« i8 

: ^y איז אינדוםםריצ אונזער אין pyi אל־ 
 צושטאנד •לקאנאדישער גצמייױשלעכטעײ

לאנד. אין
 ילדצר ניט איז דערװײי טאקע, אמת

 גלײך ללב־לן עקאנאמישען א־נזלר pd געבים
 אדיך פאראן זײנלן עס גצװאר־לן. געםראפעז

 בא־ פול זײנצן װ^ס אינדיםטריעס. מאנכע
 אביסע־ל זיך ?וקט מען וױלן אבער שעפטיגט.

 פױגעל- אזוי ניט י־א:יל די איז צו, נענטלר
 בליצנדיגע רכלומרשם די אס אין אפילו דיג

אינד־טמריל־געביטען.
 אויטא־ די משל א פאר מיר נלמצז

 דער אט אין איז 1954 אין אינדוםטריע.
 שטילשטאנד. שםיקצל א גילחשן אינדוםטרײל

 אזוי אײטא־אינדוםםרי־ל. די ארבעט הײנט
 א האב איך פאר־ל״. ער1פיי ״מיט געזאגם.

 בײ פראדוקציע־טעמפא דער אז פארדאכט,
 פאר־ עצמצנס1־ זיך האט אײטאמאבילען

 באפרידיגען צו כדי פי̂י אזוי ניט שנצלערט
p ד־לר נאר. קארס. אויף נאכפראגע די p ’y 

 בא־ אויטא־קאמפאניצם די C8P דעם צוליב
 אוי־ פארטיג־ל סך א לן,1אנצוזאנײ זיך מי־לן

 ױ־ דער גילג^ בײטש א אלס םאגיאבילען.
 אגרימצנט־פארהאנד־ איצםיגע די אין ניאן.

 איז לאגערצו די אין אויטאס םך א לונגען.
 ארױם־ נים ױניאן דער געגען רראר־לנרנג א

 yפאקטיש די אבזײ־ סטרײק. קיץ ציריפען
 זיך מער?ם עס ערגער. ש־ין Diyn לאגצ
 ינ־Pצ אויטא־פירמלס גר־יט־ל אז איצם. שויז

:h pp8 iy גריל־ א ״דילזױ־ס״ זיײלרע אייף 
 דורך lyria זײ װ־ללכע קארם. צאל סערע

 א ר#1פ פארקויפען «טרי?ס״ פאי־שײדעניל
 ?ונים. ניײל צוצלצילן כדי פרײז נידעריגצרצו

 זיך האט מציאות אנגעבאטענע א^צ די טראץ
הונד^־ט זעקס אי^ער אנגעזאמ־ללם שוין

D4yT’',c די אין אויםאסאבילצז פארםיגע 
 Tyrp cy ילP' גדשצפםעז- אין אץ ןyרyאגiי

?־יפצרס. גצנוג פאראז גים
cy אנצואו דא כדאי איןy^pאך אײף ן: 

שיינונג yc:8cypyc־:8 אן  פארלויף אין דער
 הײנםיגן^ ביזן ר<כ<נדיג יאר. זyצסyל פוגם

ya,ל די זיך האם רץ ^־ינ לג  yפראדוקצי א
 נם,yפראצ 6 אויף cpycynya לאנד אין

uirDDyyKC pyes: ג זיך האםyהyכyרם 
p אויף  pya’rp i, ?דןיר אין פראצ<נס. אי 

 yפראד'קצי די זיך האם אײטא־אינדיסםריע
 אבער פראצצנם 50 קנאפע אויף געלדלכערם

 ףpא רםyסyפארגר זיך האם פםיגר:גyבאש
 אײף ®~אצ<:ם. האי־בעז א א-ן אית ?יים

 מצן אז דאס. מײנם pc^ פשים׳ןװ אינזעי־
 py3’<־:pi מים אײכאס pyc איצם םpאדוציpפ
 pyp אויך אגב איז דאס .cjyn םםyבpא

 cy וױ סyיpאינדוסם ypyu# אלזי אין פאל
 pא yprprpr® צוױ־שזנז וזהום nyp וױיזם

 pyp איז זyײםpכyגלyפ פםיגונגסyבאש די
pפיyאלג y r וpp.םשאפם

tyסyבpא pyאב rp  py ^ א pא פ y p  p 
 .PIT יעדעז סים ypT! py ?ית סםpאp צאל
cy’p^־ אויב co ru ם אוים ?ומזןן  וױיני־ פי

:py אpבyטם־הy.נם oyp הױך
 געפאר א דyאpד דאד םוז .ypip־:npfi פץ
 pyבעםסלאזpא pyp ײט.pםםלאזיגyארב pפא
 אויםאמאביל, קיױ ?ויפען נים iyp pyטyבpא

p ?ויפען ניט ?ען py וױ פונ?ם ’p .מלבוש 
טיpאספעpפ א pפא װאם םא  װען cy איז י
 דינען cy אויב םpאדיציpפ סך א cpyp עס

 אימ־ זײנ־לן װאם קונים ?יץ אןpפא נים
 pyp pd זyטיקלpא ,p קויפען צו pשטאנ

:y־ypn8PD pycpycy־pk y פארברוי־ ױי 
 א אריף בויטyג איז ’C’pyBCiaD אזא כען.

p yp פונ שוואכעןp.זאל עס אליב אמענט 
 בא־ pypx jypyp לםyשטyאפג אמאל מים

:Typyp cyy:yp פ ד־pאדיקציy אויטא־ בײ 
 פי על [yp מען װאס זאך א — מאבילען

 ןyזאמעלםyגlא nyp מחמת ןyטpאppyp שכל
 כםyשל אויך :אשירלעך, אס.p וױלמ — סטא?

 שכנ׳שע רעypאנ pא שטאל pyp אויף װיר?עז
ס.yיpוסםpאינ

 איצם שײן לעבט תוך אין אז .cc:p םיר
 צ־קאנאפיש־ אן רpוpא Pלאנ גאנצע דאס

ypypr .ניט עס זעט מען כאמש לאגע 
 איז pצושטאנ דyכטyשל pyp אײבען־אויף.

 ־y’PDcip:’K אלע אין אומעםום. ױט אויך
p גלייך. געביטען, ’d■ איז pyp’^ p  pyp איג־ 

p,וסטריע ^ ל  אנ־ אק װי pק•לpשטא עס פי
ypyp ,װעם עס אויב אבער אינ^סטריעם 

 גע־ ,p װער־לן אנגענומען באצײםענם ניט
 מעז אז מורא, איך האב מיטלען העױ־גע

 געביט iypy' אין פילען אנהויב־לן עם װעם
pd ניט קען עס װירטשאפט. אונזעל pp 

y־ip קיץ :’p:ypy פPאםפyאויב ריםי ,p 
ט איז עולם זyײםpב pd אפטpקויף־ק  ני

 קויפען קענען צו געניג קpשטא px הויך
p, װאס זאכען .pkpd lypyv־^'op פ>לי pp 

געברויך.
pycycpx ,p איז באװעגונג pyi:ix לאנp 

 ריי א מאמענט איצטיגען אין pxd שלאגט
lyDPXDyp הויבעז צו p, פון קײף־קראפט 

pycycpx pyp באפyלקpyשאפען אץ ונג



ט י --------------------------------------}> 28 ד
 רעפארמצן די פון איינע באשעפםיגעג. מער
 פרע־ דער פארגעשלאגען האם צם װי איז,

 דזשארדזש ל״ אװ .פ. א. דער פון זידענם
 פרצ־ םים ארבעםער־פירער ריי א און םיני-

 פון פארהער בײם בתוכם- דובינסקי זידעגם
 הצכערען צז־ לייבאר־קאכיםע. סעגאס דער
 75 פיז מינימום־סקעיל פעדעראלעז דעם
 און שעה א םענם 25 םים דאלאר i אויף

 40 פון ארבעםט־וואך געזעצלצכע די קירצצז
 העכםטע די םאקע שדין איז עס שעד״ 35 אויף
 גאגצען איבערן זאל קאנגרעס דער אז צײם.
 ארבעםס־ שעה׳איגע 35 די אײנפירעז לאיד
 אירע םים האם- ױגיאן אונזער וואס ודאך,

 אין איי:געפירם כוחזת. את פיםלעז אייגענע
איגדוםמ־יע. םרויען־קליידצר גאגצער דער

 פאר- אויך שלאגם באװעגוגג ארבעםער די
 ברײנמז א םובסידירעז דאי־ מלוכה די אז

 פאפזינם איצםיגעז אין פראגראם. הייזער־בײ
 הונ* צדוײ אפװייניגססעז בויען צו גויםיג איז

 פים פאפיליעס פאר דירית םויזענם דצרם
 נײסיג אויך זײנען צם הכנסוד*. נידעריגע

 אויף קינדער־שולען באקױצפ<רע איז פזיר
 די אין עגגשאפם די פארלייכםערעז צו

 ספע־ בי^דינגפ־אינסםיםיציעס. עפענטלצכע
עלםער• פריעז אין קינדער םאר ציעל

 דער אויב פראיעקםעז. אגדערע און די אם
 צום װי זיי װעם מ־יוכה די איז קאנגרעם

 פאר־ העלםעז קענען דורכפירען. שנצלםסען
 לאגע צקאנאמישצ ארגעםײנע די בעסערען

 פאר־ העלםעז אויך װעס דאס דאם יאנד, אין
אינדוםטרי?. אונזער אין לאגע די בעטערעז

 קאלעגעז םײנע דאנל, דזארציגען א
סרײנפ און־

 הארציגען א אויסדריקען דא װיל איך
 םאר קאלעגעז און פריינם מײ:ע צו דאגק
 צוגעםיילם מיר האבעז זיי וואם כבוד דעם

 בא־ בין איך געבוירענטאג. סאסםעז פיין צי
 איז פייערונג די װאס צופרידעז זונדערס

 איגסיםען. אזא אויף גע־יארען אראנזשירש
 הליינעם א אין גאר אופן. משפחה׳דיגעז

 איז פיםארבצשער גאעגםםםצ די פון קרײז
 איז הארציגכיים די פילען פעז העז פרײנם

 פיינע באסײ^יגםע. אלע פה קרימדשאסס
מז אזץ פדישט אלצ  גוס פשפעוח האבען ק

 גרױסע לגבי זיײנשסעלונג מײז צזנדשסאפא
 האכען זײ װען באנמבראונםעדגעפינגצז.

 דערםאר גצבוירענסאג־שמחה. םײז :עפי*אנט
 אנערקענדנג• ארן דאנק באזדגדערזנן םײז —

ק פון קאפיםע אראנזשפזנגס דעד ^  קל
 פיס־ אדן קאיצגען פײנע באארד דזשאינס

 דעפארשפעגס אדן 4־*אקאי די — ארבצםער
 פעררדאיטוגג־ססעף אה שענעדזשערד

עז פאי״שיידזנע די איז פר׳־יגש פישע ס י ג  מ
או ם׳״ז *ץ  םע־ געזקלשאמסלעכער איז ײני

 זײעדע פאי־ דאנק הארציגצן ®ײז םיגקײט
אי א יראודמז• גישע און זפ״פריגסיגע  נ

ר פיז *יזױידענם דעם דאנק זיגדערען ^  אונ
 דזאדציג-פרי׳־גס־ r«־־ פאיי איגגמרנעשאנע"

2®רי ידמ דעם אס *י ב׳ײסדאג **®כעז

ע רגיטם ^  ד׳גם דדרך ביכעױ אי
ל ע נ א ש ע מ נ ז ס ג י ס א ג ג ד ד ל ' ב

 א ד-אס דע£»רשמגס ב״ידש;ט דער
 פאר דינפם בישער־זזײגקריף כפעציזד^ז
r ם׳יסגיױדער c ד ײגיאן• דער מ ל ע  יי

 כיכעד £אסע:דע די ןןויספײיבעז רעיפם
 *T* פיטגרידער די פאר יײ קריגם איז

*ײיזען. ־יעדדצירסע

גערעכטעהײט &----------:----------------------------------------

מלמטױומ נאנײען שלאוסםאכער פאנסרןןאלער
אנױםענט

ט פון ענ ד רעזי א ם־ ײ װ
 דאזיגע די שרײב איך ען

 צו זיך איך קלייב שורות
 ריחע לענגעדע א םאכען
 און אייראפע איבער

 סעג עםלעכע אין ישראל.
 אײף זייז איך װעל ארדם

 םיך װעם וואס שיף א
קאנםינענם. אײראפעאישעז צום פירעז

 פיץ פאר פונקם װאס צופרידעז בין איד
 פאר־ די פארענדיגם םיר האבען אפסאר

 .קלאוק־מאנופעקששו־ דעם םים האנדלונגען
 דעם באנײם האבעז םיר און קאונםיל״ דערם

ח יאר. צװיי אױף אגריפענם  ױני׳ ־םעז30 בי
1957.

 די זיינען רײזע גזנפיאנםזיר םייז צוליב
 םים געװארעז אגגעהויבען םארהאנדלמגען

םריער. חדשים אײניגע
 געוואלם האבעז םאגוםעקםשורערס די

מ םים שפילען  האבען פאליםיק. אביםעל או
 םאדע־ 21 םון צעםעל א ארײםגעשטעלם זײ

 גיבען םיר װען — וואלטלז װצלכע רונגעז
 אר־ איצםיגע די ארונםערגעדריקם — נאך

 פא־ צעםעל לאנגעו דעם בעםם־באדיגגועען.
 ארײםגע־ באלעבאםים די האבען דערונגען

 פאר־ 5 אונזערע אויף ענםםער אלס שםעלם
 מיר אז אויםגעזען, האם עם און לאגגעז

 הא־ מיר קאנפליקס. א צו זיך דערנעגםערצן
 די געװארענם קאנםערענצעז די בײ בען

 איינרע־ :ים זיך זאלען ױי אז באלעבאםים.
 גע־ איז אינםערנעשאנעל אונזער אז דען.

 אוםגיגםסיגער דער איבער שװאכזױ־ ווארעז
 א״נםער־ אונזער אינדוםםריע. דער אין לאגע

 איז זי וױ שםארק אזוי איצש איז נעשאגעל
* םריער. געװעז

 קאנפליקם א וואם צוםרידען זײנעז םיר
 אונ* האבעז פיר געװארעז• פארםידעז איז

 עגד• האבען סיר ביז לאנג אזײ שערהאנדעלם
ד לעך  קא־ דער אז אזדי פארשםענדיגס. זי

 געװא־ באנײם איז אגריפענם לןגקםיװעד
רעז•

ז ^5י ר סדק ע ױ « ^ ד ז ם י  ע
 פיםגלידער עלסעדע גדז־פע ערשסע די

מ ײגיאן דדעספאכער דער פון על  בא־ װ
 « ארן פענער וי ־מדזאז 31 ®רן ־שסײס

מז האכצז ®י"״צס  זייערע קריגען אנגעהרי
פאגד*. .ריםײדפעגס דעם פרן פענסתס
 פאנד אזא שש^לצןשאיי צד כאסלדס דעד

 נא־ זדן .1951 »ין מודאדען אנגעגופעז איז
מיי מז 1952 װעפ א  פזןנממקסשידעדש די ה

מז היי ע ®אנד. דאזיגעז צים צאלצז אנג
r־ r; ם דעג צזי ם האס דדבינפקי •י סזג מ  לז

ד מבדײ*יגען «ד רא^שדזזד*. נאװכש  ?ייז יי
מן T® צעד׳צפאנתפ די מ  נײע אונזעד ®דןנ

 צד אים איז הד^כאד־שעמזער און כשג״יד׳צ
 איכעדגע־ צ־ כבדד דעד מיז־אדען געסיײ*ש

שןקפ דרי׳י צרשסע זײ בען  ע־־יסע־ די צ־ ם
n .נייידעד* '^

י י ען ג ־י ײי אן נ ד9 אי ^ א י מ כפז ״י • *w r 
מז אונז איז 03־*״ אזײ נ־־ס שו  צר אגגע

 פענ־ גרעגארי פיז שאפ דעם ארגאניזירזװ
ש j'׳ פײיפע• א דעי V* אר 25 איבער האס '

ד - ^ נ ר ע ן ב ה ע ש
 .איז לעצםענם שאפ. ניש־ייניאן א געהאש

 ױניאן דער אין ארײנצונעמען געלונגזן אונז
 דא־ דעם אין ארבעםער די פון םערהײם א

 אייגגעזע?. האם פירמע די װען שאפ. זיגען
 דינען ארבעטער אירע פון פאיאריטעס א אז

 שליסען צו אײנגעששימט זי האם אונז, םים
אגריפענם. אן אונז םים

 נײע די פאר געװאונעז האם ױניאן די
 לוין א ארבעסס־וואך. קירצערע א רעקרושעז
 םענט 5 פון שםיק־ארבעםער פאר העכערונג

 בענעפיטס■ װעלםעיר ענד העלםה את שעה א
 פאר־ לאגגע וואכעז נאך איז אגריםעגם דער

 גע־ אונםערגעשריבען םארמעל האנדלוגגעז
 דעפארםםענם ארגאניזיישאז דורכן ווארען

 דרעם־מאגו־ דער דורך און ױניאז דעי־ פח
 די וועלכער אין אםאסיאיישאן פעקםשורערס

םיםגליד. א געודארעז איז פידסע
 לײכאר אװ פןןדערײשאן קװיכעקער

אינםערנעשאנעל ארנזער אץ
 און סעז2 םען.1 פון װיק־ענד דעם אין

 אין האטעל מאנט־ראיאל אין איז אפריל טען3
 יןןר־ די געװארען אפגעהאלטען מאנםרעאל,

 פעדע־ .קװיבעק דער פון קאנפערענץ לעכע
 צענסראלע די איז דאס לײבאר״. אװ ריישאן

 קװיבעקער אין ױניאנס ל. אוו פ. א. דער םון
 אינטער־ אונזער איז יאר יעדען װי פראװינץ.
 דא־ ײדער ב פארםראסען געװען נעשאנעל

 װאס דעלעגאציע א םים קאגםערענץ זיגער
אנגעזען• שםארק זיך האם

 האבען װאלעו די צו געקוםעז ס׳איז װעז
 אנערקע־ זייער אויסגעדריקט דעלעגאטעז די

 דערםים אינםערנעשאנעל אונזער צי נונג
 ערך פאר דערוױילס כדך האבען ױי װאס

פעדצי־יישאן. דער פון וױים־פרעזידענם
ױניאן רyאו:ז און הסתדרות די
 הארציגען א אײסדי־יקען אויך וױל איך

 םייז םױ נאפעז איז און גאםעז םיץ אין דאנ^
 ארבײסעגדעז דעם פאר .פריעד די צו פרוי
 אפשידס־ אז אראנזשירעז פאר יש-אל״ ארץ

 פח אוידיסארױם דעם אין אונז פאר אוועגם
 איז עס געביידע. אינסערנעשאנעל אונזער

די גרויםער א געדדעז אונז פאר מז עני רג א  פ
 ארױסגעװיזען *ונז צו אמ וואס פרײנדשאפס

ר בײ געװאדעז  םיי געלעגענהײם■ דאןיגעד דן
 אד־ ציוניססישעד דער פמ פאדשסײער פמ

 אלגעפיינער דעד סון סײ בעטער־באדדעגיגג•
 פיץ זײ צודישען 2באװעגרס טרעיד־יוניאן

 דעם פון -פרעזידעגם דטאדדוע. טלאז־ד ®יײזנד
קאנגרעס• ^יבאר ענד םרעידט
 װאס צוטרוי דעם r* ציפרידזז ביז איד

 די םרן מױזאדען אויפגעדריטם פיר איז
ײינד * ם פאד . צ מסענדען י  אדץ־יישדזזל״ אד

ף ישדאל קײז צאדען צו  זיד גאקזגמז צי־ ױי
ר סן עזנ  דער re לײיפסונגען די כדש נ

ד מ ד ד ח ס ה
 ?אנאדער צרם דאנקבאד ןןדיך בין איד

 נעבעז פאי־ האגנר־דטי ׳"באר‘־ ענד .טרעידס
ײם אים פאדסדעסען צ־ כביד דעם פיר  ג

?אנ־ אינטעדנאציאנאלעי־ דער pe טאנגרעם
 טרײד־ױױאנס פרײע ײ פיז פעדןדאציע

אין פאדקוטעז חודש הײנטיגןין ודעס ײאס
ודיעז•

29 דיט &
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18ױני וער איז אה שאפ אץ פרעםערס קלאוק ד םיפ
 פון אײניגע אז ירימערקען•
קא־ בתים י1בעי אונזערע

שטארק׳ זײער זיך כען
 און עפענטלעך אײניגע
הינ־ בורםשען אײניגע

 פארדר־ם מיט ארום׳ טען
 פרעזידעגט אונזעד אויף

 זײ מום דעם גע־אט האט ער װאס דובינםקי,
 װע־ זיך האנדעיים עס אכית• דעם זאגען צו

 1גענעראי לעצטען אינזער בײ װאס דעם• געז
 פרעזידענט ווען מיטינג■ באארד ןנקזעקוםיוו

 האט באריכש. זיין אפגעגעבעז האט דובינםקי
 אינדוסטרי־ ענעTפארשי די בארירענדיג ער
 קאנ־ אינםערנעשאנעל אוגועי־ וועלכע עס•

 דער װעגען אפגעשםןילם אויך זיך טראלירט,
 פאי״ יענגער. ביסעלע א קייאוק־אינדוםטריע

 אלץ נאך קלאוק־אינדוטםריע די דאך נעמם
 דובינסקי ױניאן. אונזער אין אױבעךאן דעם
 איינפאר־ גיט איז ער אז דערקלערם. האט

 מים דװקא קוקען װעלכע די׳ מים שםז^ען
 קלאוק־םרײד. אויפז אויגען פעסיםיםטישע

 איז קלאוקס בײ װאס דערויף. קוקעגדיג ניט
 ניט לאגע די יאר עםלעכע לעצטע די אין

 באטראכ־ אבער דאם מען מוז — גום אזוי
 גארמאלען א װי װײניגער. אדער מער םען.

t קלאוק אין צושטאנד. ’^d שםענדיג זײנען 
 מען און סלעקס מיט םעזאנען שארםע געװען

 דער לױט שאצען ניט אינדוסםריע די קען
יארען. מלחמה די פון פראםפעריםי

א־י־ אז צוגעגעבען, האט פרעזידענם דער
 זיך. מערקט װאס דערשײנ־נגען די פון גע

 װאס איז- םרײד, קלאוק אין באדויערען. צום
 ארבעםער די װי פונלט בתים׳ בעלי די

 בתים י1בע־ די אז א־ן — עייטער װערען
 איניציא־ דער פאי כוחות די ניט שאפען

 אין אץ — טרײד פא־־־ן עפעם םאן צו ־טיװע
 דער אויף גאר זיך זײ פארלאזען פאלען פיל

 ררען אנגעלעגענהײםען. אזעלכע אין ױניאן
 ױניאן די קען װילען בעסמען בײם אםילו

 אנגע־ האט פרעזידענם דער םאן. ניט גאר
 איז װעלכער ״סםײלס״. פון פראג־«* די רירם

 בתים. בעי׳י די פאר ענין אן אויסשליםלעך
 ״פראכלאושען׳׳־קאפ־ א פון פראגע די אדער

 קאיםס מער נוצען זאי־עז פרויען אז פית.
 אויפגאבען אי־ץ זײנען דאם װאס סוםס את

 יעבעדיג האלטען צו כתיס בזדיי די פאר
ךע די םרייד. דעם  גע־ געזאגט זײנען ד—י ן

אבזיכםען. בעסעע די פיש 'יארען
 װאלסעז גאך. שכל יאגישעז דעם נאד

 װאס באגריסעז באדארפכ בתים בעי*י די
 אינטערנעשאנעי־ דער פיז פרעזיזיענכ דער
 אײף אויפמערקזאפקײס די געצײגעז ~אט
צײאבענ־ ייד כזײ אידלײטטריע ?'*זרק דער

I—צי כדי סאז טען פעז ידאס דען ?ױז רעז 
 אײנציגע ײ צישסאנד. ojn ןארבעסעדעז

 ד*רײארטעז. גע?ענט דאבעז זײ ײאס חיד■
 אדיף כאאפ*ײ-־עז זײ מ׳יט זאל ידגיאן זײ אז
 אינדיטטריע. דער םרבה4• פעגי^צד וױיס ודי

 "יפי•' אריף אז ציגעבען. דצרס־־־ ײי־^ען םיר
 ד־ ודאלס דערפאר־נג. פין כאקאנ» איז אונז

 האא־ פי־יע די געגעבעז שםענדיג זיי י־ניאז
 א״דצינעטעי־עז כד־ טאן $־ צפעס פעראציע

צי־טסאנד. יעם
 צ־ אינערראשפ דצר־בעד זיינעז פיר
צנ<ן פרעזי־ דער אז צייטיגגעז די אין ײ'

ח פון ס , ױ װ ^ ל ס ע ר וױיס־פרעזידענם ב

 מאנופעקטשודערם שיקאגער דער פון דעגט
 פון פרעזידענט דעם אטאקירם אסאסיאײשאן

 דעם. אין באשםייט אטאקע די ױניאן. דער
 װײ־ ״הויכע״ צו פאדערם ױניאן די װאס

 ארבעםער הי פון סטאנדארד דער אז דזשעס.
 לאזט מען ררען :איז אויספיר זיץ הײך. צי איז
ױיתשעם רעדוצירען בתים בע''י די נאי־  און '
 זײן אלץ װעט ביליגער פאר ארבעט רען

 טא־ מען הערם פזםון זעלבען דעם אל־רײם.
 אסא־ אפיציעלע היגע די פון ניט אויך. קע

 איינ־ נע7םארשייד פון אבעי־ םיאײשאנס,
 דער הכלל. — גיאנופעקטשורערם. צעלנע

 יו־ די אויב איז זײערער מיטעל אײנציגער
 וױי־ די רעדוצירען לאזען זײ װעם ניאן

 דאט פײן. און גוט זײן אלץ װעט דזשעם.
 גע־ יארען צענדליגער האם ױגיאן די װאס

 איצטי־ דעם דערגרײכען צו אויף קעמפט
 סטאבילי־ דעם און ארבעםם־סםאנדארד גען

 װילען דאם טרייז־, אינם צושטאנד זידטען
פארגעסען. בתים בעלי די

 פון ארגומענם דעם אננעמענדיג אבער
 זײ זאל ױניןןן די אז בתים. י1בעי ראנכע

 זיי• דענקען יױידזשעם, די פון אר־נםערלאזען
 בי־ ארבעםעז וועלען ארבעטער די װען אז

 סטאבילי־ םער ברענגען דאס װעם ליגער
ײדי אין זאציע  םעגען בתים בעלי די סר

 ארונ־ זאל מען רוען אז פארשםײן. אלײן דאד
 אוים־ דאך װאלט פרײזען. די פון םערי׳אזען

^לז צו געקומען  פרייזען. די אלעמען בײ שני
בען נים קאנקורענץ די דען װאלם  די גענלי

ע1!?'  מאם קײז ניםא בכלל דאך איז עס י י
 דער־ עם וואלם גיק. קען מעז גידעריג װי

 צו הפקרות- מערער צי :אטירלעך. פיי־ם•
 גרעסערען א צו און דעםאראליזאציע םערער

אינדוםםריע. דער אין כאאס
 װען אז געצײגם. האם דערפארונג די

 העכערער. א געווארען איז סטןמדאי־ד דער
ז דער א־־ז ױ  סםאביליזירש. םער גצײארעו ס

 געווען איז דאס וואס קאנםראלירם. טער
 לםובת םײ און בתים בעלי די לםיבת םײ
 וואס פים :טאקע מיר פרעגעז ארבעסער. די

 פראדי־ העלפען װײדזשעס נידעריגע קענען
 זײנצן װעלבע די. אלע י ״םטי^כי' צירען
 דאך ודײטען אינדיסםריע דער איז "א:ג

 אר־ אן דיינצז סיסס און קאוטס אז זיכעי
 ראלע. גייויסע א שפילם טסיײ* ותױ םיקעי*
ר ארי ס געדענקעז :אד ' צ  אין אז פאקם• י

 אפגע־ פראספעריםי טאזםה די איז ו >947
ע אין געווארען שסעי־ט  אינדו־ ־״יכמע אי
 אנ־ האט ?'*אוקס ביי גראד און — טסריעט

 יע־ אין װײל .1950 ביז כיזי די געהאי־טען
 דער פאדצ דעד את ארײז איז צייט נער

 פון זדבערדײס דעם צ־־־יב ־:יר־ײל״־טסיײ־.
 טצר געײצז םר׳י־ד אינזער איז איז םטייי

 דער פלחפזט דער :אך יאיי דר־" אי־בעט
 פאד וואס איבערצײגם• פאקס גצכי־אכסער

 אוגדער אין שפילט ,םסי" רא־יע וײכסיגע א
. איגדיססריע

פאקטי־ םיצ צ־היקען ײד יאל מעז ײעז
־יזםיגצ בארצרקצן. דצז ײצמ ־־צבצז■ שצז

 פלע־ פרײצו װאס דעם■ אנשםאט אז צײםען,
 דרצסעס און סוטס שײנע זייער םראגצז גען

 סװעטערעל קעשמיר א היינט מען טראגט
 באצאלט מעז װעלכען פאר סקוירט, א מיט

 וױיל דערפאר, נאר פרית, הויכען א גראד
צ דער אין איז עס  דרעםצן. צו אזוי זיך מאי

 פראמאושען־ א פירען צו שײך איז עס װאס
 כיער און צוםראגען גארמענט דעם קאמפייז

 אז למשל, אלע■ וױיםען — פארקויפען,
 — עסם מען װאם ארטיקעל אן איז ברוים

 פאר־ א האבען מצנשען אז וױיטצן, אלע און
 פונדעםט־ סיגארעמס, רויכצי־צן צו געניגצז
 דער צו צי זיך קוקט איר װצן אז װעגען.

 װערען מיליאנען אז מען, זעט — טעלצװיזיע
 סיגא־ אדװערטיתען צו אויף אויםגעגצבצן

 אוים־ װערצן םויזצגםער שװערצ און רצםס
 און ברויט. עסעז צו פראמאוםען צו געגעבען

 אנ־ םויזענםער מים מען םום זצלבע דאם
 און פארשפרײטען צו אויף ארטיקלצן דערצ

 קען צײם זעלבער דצר איז פארקױפען. צו
 װאה פראגראם. אײן קײז גצפינעז נים מען
 איז עם װיכטיג װי פרוי דער אנוױיזען זאל
 אױס־ קען פדוי א עלעגאנט און שײן װי און
 םטײלישען א אין אנגעטאן גײם זי װען זען.

םזט. אדער קאום
 האבען מען דארף זאכצן אלצ די צו יא.

 דעם באזיצען אייך דארף מצן איניציאטיװ,
 און טאן. צו עס פארנעם דעם און װילען

 טענות. דובינסקי׳ס געװען עס ױינען דאם אט
 צונויפ־ זיך װעלען זאל מען אגשםאט איז

 וואר־ — םאז קעז ייען װאם זען צו רעיצז׳
. גאר זײ פצז ר.. צ ײנ ט  ארונםער זײ גים ש
 זײ, זיך דוכם דעם, מים און פרײזעז די פון

 זעען זײ געלײזם. זיץ יפראבלעם״ דער װעט
 א אין זינקען װעלען זײ אז איין, ניט גאר

 הצרעדט. צוריק אח — זומפ• םיפערצן
 קוכיצן מוזען םאקע װעם אפשר. פילייכט.

 איני־ די נצמצז זאל ייניאז די אז דצרצו.
 מאלק א צו עפעס ברצנגען איז ציאסיװע

םי דעם אױף אויך בי ע ג

ר א װן א ק שי ל ש א ס ײנ ײ װי א ען שען אז  ק
עז עגג ר ־ כ ע ײן קלאר? ס ײ ק ק נ אד י

 אינדו־ אונזער און יוניאז אונזער אז
 זײנען םיר אז און פאפולצר דיער איז ססי־יע

 אל־ דצר פין באשםאנדםייל װיכםיגצר א
 איבער־ איז באודעגונג׳ אר־בעםער גצפיינצר

 בא־ ארבעםער אידישער דצר פון הײפם
 איז פאקם דער פאקס. א איז — ריצגונג
 איי־ דואו אין רצדס איינער װאו אז םאקע,

 ארדם אי*ץ זיך עס דדײם — שרײבס נעד
 א אדיך איז צס יוניאז• קלאדקפאכצי•* דער

 אין פדי׳ינס טך א האבצז םיר אז פאקם.
 אידישער דער אין r* אלגעסישצר דצר

 איז ײניאך אוגזער ‘װײ־ באויצגונג. ארבעסעד
 אב- דיך רדפם זי אז ן.עארײגצ געבויס אזרי
 בא־ ארבעסער דצר פרן נויםצז אלע אריף

 גצועלשאפס־ אידישצד דער פין ארן חיעגרנג
 אז נאםירלצך, דעריכציי• צס איז ^עכקייט.
 די זצן גצװאלס יואלםצז פריינס ארנזערע
אגע בעססצ אגה אוגזערצ אמ י  כצן "ני
 אייגאניזאציעס אדגזעי־צ װעגצז פיל שי־־״בט

ײניאנס. איניצרצ עצית סד א גיס הען אמ
באםצרקס■ נױר האבען לעצםענ^ אבעי־

א־ן ־יױאן אינזצר יועגצן שרײבט מעז אז
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 ײזזס איפז אז אײף ארבעםער *וגזערע װעגען

 בײשטיל■ יםrc.« 1 גים גוםס קײז אונז ודעם
מז *  — ;שרײבם םען אז באםערקם. םיר ה

 *ר־ ושזבען װ׳עלעז קל*וקמ*מד די *ויב *ו
ם ױ זייז מ  למעז־השם־ זײ, תילעז י*דק ג
רען שגעלער װןס .דעם דדרמי .  סעקשזזן־ .

 װעלכע לןמאלען. די אז אריך. איז םיםםעם
שןזינם־ דזנם אין *גמשי*?*מז זימען ח

רזנז זיך ז*לען ג**רד. מלגעפי  װןילסעז .• • זז
 דעם־א געגעז *דיפגעזעצם נים ג*ר מיר

מז. ײ ר  זןלזנ מיר זײנעז *ײגעבםלעד ודײל. ש
עז םאל  דערלײבם זאל צם אז דעדפאר. מוי
 װע־ )*םילד האבעץ םיי־ םעקשאז*#רבעם. זײז

o n  m אונזצר איז יארעז־לאגג אגיםירם 
 דאה םיר האבעז *יעםער־פאד אײגענעם

 ט־י־ געי־ועז איז עס װאו •ראיןמיצירם אויך
ג  אז דערפאר■ נים אבצר זיינעז םיר םי
 םאר פראבלעם דאם אוועיזשםערען זאל םעז

 שםייגער. אזא אויף לייעגער עולם דעם
 דא זיינען צס אז איינדרוק. דעם שאפם װאם

 נאר אײנפירען■ דאס װילעז װעלכע אײניגע.
 װעלכע ױניאן. דער אין כוחות דא זײנען עם

 פאר־ זייער עם איז איבצרהױפם גים. לאזעז
 ווען אז קלאוקפאכער. די זאגעז צו םירעריש

 וועם — לאקאלען די אפאלגעמירעז זאל מען
 ערשטענם. ארבעם. מער יארק נױ איז זיץ
 נים אמאלגעםירעז םיז םראגע גאגצע די איז

 קײנער און ױניאז אונזער פאר עניז קיין
 אז מעגלעך׳ דעם. װעגען ניס זיך באדערט

 שרייבערס. געװיסע םאר ענין אז איז עס
 פילען אורזאך אנדער אדער דער איבער װאם

שרײבען. צו אזוי זײ
 :אזײ איז געשיכםע דער pc אםת דער
 לעצםצז האם מענעדזשער גענעראיי אונזער

 לעגאליזירעז זאל םעז אז םארגעשלאגעז. יאר
 עם וואו דארםען סעקשאן־םיםםעם. דעם
םיג איז ־ איז עס וואו דארסזװ אח נוי רנ  ײ

 ױיז געזאגם דערבײ אויך האם ער סי־רבאר.
ץ קענען עס אז םײנוגג  לזייקאלעז■ געװיסע ד

 אי־ז אםאלגעםירעז• נעקענט װאלם מעז װאס
 געווארען אויםגענוםעז איז םראגע די װען
 פארשיי־ ביי און באארד דזשאינם דעם בײ

 םעק־ םיז פראגע די איז — לאקאלעז דעגצ
 אױך את געװארעז דיםקוםירם שאז־םיםםעם
 איז עם װעז אבער געווארעז• גוםגעהייסעז

 אמאלגע* װעגעז פראגע דער tx געקוםעז
 אז דערקלערם. נאגלער האם — מירעז

 זי און — םײנונג אבםםראקםע אן איז דאס
 םאג־ארדנונג דער אויף נים אפילו שםייט

 אויף עם איז דאן זיים דיסקוםירעז. ים1
 רעדם מעז נים געױען. נים םאג־ארדנונג דער

 װעגעז דיסקוטירם מען נים אין דעם װעגען
 שרײ־ פרײנטלעכע אונזערע נאר אבער. דעם.

 שםארק זייער ווארשיינלעד, זײנעז, בערם,
 ,אמאלגעמײ־ פון פראגע דער איז םארליבם

 צו צײם צו צײם פון הנאה זײ האבען שאך׳.
 יוניאז דער אין כאטש דעם, װעגעז שרײבעז

 װערם עם און פדאבלעם קימ ניט דאם איז
 מען װען אבער דיסקוםירט. נים הײנעם סיז

 זאל מעז װען אז שרייבען, צו זיד דערלויבם
 לא־ די סון אמאלגעמירעז דאס דירכפירען

 יארק■ נױ אין קלאוקם מער ײיז װעם קאלען
 שוין איז דאם אז פערזענלעך, מיר פילעז

 דאם -גרענעץ״. די אריבערגענאנגעז פילייכם
 יוניאן• דעד פון מעמבערס די פשים פארפירם

.1נאםירי װאל־ פריינם■ א״נזערע א^ס ^
םאן. באדארפם נים עס די םען

ם ־יין ײ ה ג י ם כ ע ר ע ג

 בדנימדם־סר,עילם העבערע
 פרױען דער אין לערנערפ

איגדוסםריע ?לידער
 דער לוים זיינעז. אפר*ל אזםעז דעם

 לײבאד־דעאארםפענם פוגס כאקאנסמאפונג
 קראםם אין ארײגגעגאנגןין װאשיעםאן, איז
ע די ר מ ע  לערגערם םאר םיניפום־םקעילס ה

 םעקםסיל־ און פרײעז־באקלײזלסנ דער אין
ײ םיניםום־־־םקעילס נייע די אינדוסטייעם.  ד

 320 ערשםע די פאר שעה א סענם 70 נעז
 סעגם האלב א און 72 איז לערען־שםדנדעז

 שםונדען 160 םארבליבעגע די םאר שעה א
ײ איצםיגע ביז די לערעךפעריאד. פוגם  ם

 א םעגם 65 געװעז זײנעז גיםום־סקעילם
שעה.

 איז שעה 480 פון לערעז־פעריאדע די
 פיני־ און אפערײםארס נײ־מאשין אויף חל

 װי. לערגערם אנדערע אלע שינג־פרעסערם.
 םפעשעל־• די בײ אפערײםארס עקזאםינערם,

 דארפען אונםער־פרעםערם און מאשינעז
 פינימום־ דער שעה. 160 לערגעז בלויז

 נים־גודס דער אין לערנערם פאר םקעיל
שעה. א םעגט 70 איצט איז אינדוסםריע

 ״הרוםא גומעד םפעציעלער
 פון אנדענק צום העבדי״

רמב״ם
העברי׳ ״הרופא פון גוםער לעצטער דער

 העברעאיש־מעדיצינישע יערלעכע האלב (א
 דעם נוםער, לעצםען זייץ האם צייםשריםט)

 געװידםעם .1954 יאר פארן באנד צוױיםען
 יאר ־םטען750 צום רםב״ם פה אנדענק דעם
 א ארייז איז נוםער דעם אין טוים. זיין גאד

 איבער ארטיקלעז םים אפםיילונג םפעציעלע
 געבים אויםן אױםםואונגען אוםגעזעיערע די

 צװעלפ־ פון גאון דעם אם םמ םעדיצין פץ
יארהונדערם. םען

 ציים־ דער װעגען אינפארםאציע פאר
 װענדען צו זיך ױבל־נומער דעם און שריפם

 ניו עווענױ, פארק 983 דעד׳גרעדאקציע. צו
יארק. נױ .28 יארק

 אלס באשםימם ל,אד.ן מ. פאניא
 בילדונג־ עי. א. אין מיםגליד

י קאמיטע
 אינ־ םוגם סעקרעםארין קאהן. פ. םאניא

 איז בילדזנגס־דעפארטםענם. םערגעשאגעל
 דער אין םיםגליד אלם געווארען באשםיםס

 דער םון בילדונגס־קאפיםע ספעציעלעל
 די אדםיניםםרעישאז׳". אפעריישאגם ״פארעין

 דערםא־ םח באשסײם וואס קאםיםע. דאזיגע
 בילדונגס־ סת געבים אינם מענשען רענע

 העל־ או אויפגאבע די האבעז װעם ארבעם,
 פארםולירעז צו םלוכה־אגענםור דער פען

בילדוגגם־פראגראפען. פאסענדיגע
 איר אפצוהאלםעז <נם6פ קאםיםע די

 וואשיגגםאן׳ אין אפריל. סוף סעסיע ערשטע
 בא־ װערעז אויםגעהערט װעם עס וועלכע בײ

דערגרײכונגען. א־צטיגע די םון ריכטען

 פון ר,ולטור־אונטערנעמונג
אינטערנעשאנעל

 בײםאג׳ 12:30 מאי, םען14 דעם שבת,
 היי־םקול קאלעדזש האנםער אין װעט

 פארק אין סטרים םטע68 אוידיטארױם.
 פענעל־ יערלעכע די פארקומען עװענױ,

 .זיכערקײט :םעמע דער אויף דיםקוםיע,
 הײנטיגער דער אין אומזיכערקיים און

 פרא־ די נעמען אנטייל װעלען עס צײם״.
 גינזבורג איליי דיױויד, העגרי פעםארען

 קאלאםביא פון ליפסעט, עם. עס. און
 מערי פראפעסאר און אונױוערזיטעט,

אוגױוערזיםעט. יארקער נױ פון דזשעהאדא,
 סערװירט װעם דיסקוסיע דער נאך
 קזן־ קאלעדזש דער אין לאנםש װערען

 פון סוםע מיניםאלער דער פאר פעםעריע.
 געםאכם דארםען רעזערוואציעס סענם. 75

 בילדונגס־ קאהן. ם. פאניא בײ ױערעז
 געבײדע אינםערנעשאנעל דעפארדמענם.

 :טעלעפאנירען אדער בראדוױי 1710
_________________.5־7000 קאלומבוס

!אױפמערהזאם דרעסטאכער,
 אום איסטערן פון מיםגלידער אמ 89 .60 .22 ,10 לאקאלם די פון םיםגלידער

 און באשעפטיגט זײנען װאם דעפארטמענט איסם :ארד און דעפארםםענם שאון אװ
 הײנטיגען רעםײערען יוילען וועלכע דזשאבערם, יארקער נױ פאר ארבעםעז וואם
:אופן פאלגעני־עז אויפז רעגיסטירירען זיך דארפען יאר.

אנגענומען װערען רעטײערמענט פאד דעױסטראציעס
:ארדענונג פאלגענדער לױט טעג די און

:בוכשטאבעז די מים אז זיך פאנגעז פאמיליע־נעמען ס
מאי טען6 ביזן םען2 דעם פון E ביז G פין
מאי טען13 ביזז טען9 דעם פון H ביז L פין
מאי םען20 ביזן טען16 דעם ם־ן M ביז Q פיז
מאי טען27 ביזן טען23 דעם פון R ביז S פון
ױני םעז3 ביזן מא־ טע31 דצם פון T ביז Z פיז

 װעלעז צייש׳ אויבענדערמאנםער דער אין קומען נים קענען װאס מיםגלידער,
הײ־־אר. ירני, םעז15 ביזן םען6 פו:ם רעגיסטרירעז קענען זיך

 יארקער נױ פאר ארבעטען װאס יארק. נױ אויסער לאקאלס פון מיםגלידער
אפיס. לאקאל זײער אין װענדען זיך דארפען ז־זשאבערס,

ײערםענט יארלו נױ פון אינדוםטריע דרעם דער פון פאנד רעט
כ האכמאן דזשולײם ״ ײאװעליר דערי גודמאן א

, סעקרעטאר טרעזשורער־

I

י א ם> 1955 ט י 3ו ד

שרײכען מיםכלידער אונה$וע
 דעמ דאנקען דדעטמאכער

״אײד־פאנד׳׳
 לי. «לי. דער פון ארבעםער די מיר.

 דאנק־ אונזער אויס דריקען קא.׳/ דרעם פעיר
 םיםגלידער די צו אגערקענונג און בארקײט

ד דרעםםאכער דעם פון עי  פאר פאנד״■ .
 האר־ דעם און באציאומ חכרישער זײער
 די אין :עמען ױי װאס אינטערעס ציגען

 גע• אמאל דארפען װאס אונז פון יעניגע
 מיט סײ און פינאנציעל סײ װערען האלפען

 דערמוטיגט װאס װארם, ברידערלעכען א
נױם. א פון צײם איז

 פא־ האט ציריק ׳חדשים עטלעכע מיט
 מיטארבעטערין א מיט אומגליק אן סירט

ר שאפ. אונזער םון  איר, קענער אליין. פי
 מיר וױיל העלפען. ניט סך קײן לײדער.

 טשעד־ אונזער זיך האם צאל. איז קליץ זײנעו
 דעם פון קאפיטעט צום געווענדעם מאז

 פאר א אין און הילפס־פאנד. דערמאנטען
 צו־ טשעק א אנגעקומען איז שפעםער טעג

 אזויפיל מיט געשריבען בריװ. א מיט זאמען
 פארשטענדעניש. מענשלעכער און סימפאסיע

 בארימ־ דעם אן דערמאנט זיד האט עם אז
 ומה טוב מה הנה תהילים: פון געזאנג םען

יחד. גם אחים שבת נעים.
 און ברידער הארציג■ אײך מיר דאנקעו
 פאנד״. ״עיד דרעסמאכער פונם שװעםםער

 װינ־ רוארערסטע אינזערע אײך שיקעז און
!חזק שען.

שאפ־קאמיטצ: דער פץ נאםען אין
טשערמאן. גארבעד. אסקאר

 דדעסמא־ פון דאנרךרעזאלוציע
 ארבעטעד־ריננ כער

122 כרענםש
 דרעסמאכער־ פון מיטגייידער די מיר.
י ברענטש  ?ײ האבען ארבעטער־רינג■ 1י

 אויסצודריקען באשלאסעז בייטינג אונזער
 טשערמאן, אונזער צו דאנקבארקײט אונזעד•
 פינאנם־ אונזצר צו ארן ברצסלוי• ישראל

 אומ־ זייער פאר שיקין■ דײװיד סצקרעטאר.
 אר־ אונזער לטיבת ארבעט דערםידלצכצר

גאניזאציצ.
 פרײנט װאס כביד דעם אפ שאצען מיר

ס ברעסלײ.  אר־ פון װיצצ־פרעזייצנט א̂י
 און ברצנטש אינזעל פארשאפט בעטער־רינג.

 װאס לצם טראץ בכלל. ארבעטער־רינג יצם
 ארבצט אלגצמײנע מיט פארנימצן איז צר

 אבצר צר פארפצלט ארדען אונזער פאר
 מי־ אונזעיצ מיט אנצופירען ניט קײנמאל

 בלצנטש־טצטיגקײט. אוניצל מיט און טינגען
 אונזער אז דעי־מאנען. צו דא כדאי איז צס

 הינלציט דרײ איבצר היינט צײלט ברצנטש
מיטג׳^ידער.

 ארבצט גוטע די אפ אײד שאצען מיר
 א איז צם פינאנץ־סצקרצטאל• אונזער פין

 מיט־ אינזעלצ פאר באםרידיןונג גרײםצ
 אפ גיט שוקין פרײנט אז ײיסען, צי גייידעל

 מינדסטע די צ־ אויפםעלקזאמקייט פיל אװי
 בי־צנטש־נייט־ 'צלצז פץ באלצרפצנישצז

 פיגאנץ־ די מיט פארװאלעעט ער אז און גליד
וױםצז פיל אזױ מיט ברענטש פינם עגינים

 ביידע זיי װי^שען מיר פארשםצנדעניש. און
צז לאנגע אין געזינט אי  פרוכםבארער פון י

ארבצט.
 וױיס שנייז־צר, אײג ;רעזאלוציצ־קאמיטצ

 רעקארדינג־ נוסבוי^- פייװצל און טשערמאן,
םעקרצםאי.

שאפ־דעזאלוציע
אב־' לצם פון ארגצטצר די מיר. ק צי ש דז .

 װעםט 205 שאפ. קלאוק לינדי״ און סאן
 שאפ־מיטינג א בײ האבצן סםריט. סטע39

 מיט גצזעגצנט זיך באארד דזשאינט אינם
צם  גרין. װילי אדבעטצר. רצטייערטצן י
 מתנה א איבצרגעגעבצן אים האט שאפ דצי־
 אױסגע־ אויך האבען מיר דאלאר. 150 פון

 אונזצר פרצזענטירם און אנצרקצנונג דריקט
 ביזנעם־ אונזער און פישמאן, פאול טשעדמאן,

 דאגק באזונדצרער א ד׳צרמאן. פיליפ אגלגט׳
 מי־ אלעקם צו גצװארען אויסגעדריקט איז

 אינדאם־ פונם מצנעדזשער דיסםדיקמ לער.
 זײן פאר דעפארםמענט, קאונםיל םריצל
 לטובת ארבצט איבצרגצגצבענצ און טרײצ

שאפ. אונזער פין ארבצטער אלע
בעסטערמאן. ל. באניא■ א. : שאפ־קאמיטע

וױע־ דזשצי. רוזצרט. ט. לצםקאװיטש. א•

 ױני מאנאט אץ װאר,אציע א
הױז ױגיטי אץ

 אינזער פץ זומצר־הײם פלאכםפילצ די
 און םיםגלידער די גיט אינםערנצשאנעל

 גצ־ א־יפגצצייבענפצ או פרײגט זײערע
 װא־ צטלצכצ פארברצגגצן צו לצגצנהײם

 די װען חודש ױני אין װאקאציצ כצן
 זיך, צצבלימ בצרג פאקאנא די אין נאטור

 אויף װיד־צר לצבם פצלד. און יואלד *וען
 איז צס ײצז איו װינטער לאנגצן גאכצז
ײצן זיך טח־ודדיג בכ־יל  אנ־ פארן אפצ'
 אינדו־ דצר אין סצזאז נײצם פעם זויב

פםריצ•
 ־י אין װען חידש דצר איז ײני אין
צן ײי  פאראן ניט איז שצפער קלײדצר פ

 דרצס־ קלאוקמאכצר, פאר ארבצט. פיל
 אוג־ אין ארבעטצר אנדצרע און מאכצר

 חודש דצר דעריבצר איז אינדוסםריצ זצר
 פאר־ צו געלעגצנהײט בצסטע די ױני

װאקאציצ• א ברצנגצן
 דעם פון דערפענונג פײערלעכע די

 אינם פארקומצן הײ־יאר װעט ױניטי־הױז
 דצם פרײםאג• װיק־ענד׳ יצקארצישאן

 דצר פון מיטגליז־צר פאר מאי. םטצז27
 פאר פריחען די זײנען אינטערנעשאנצל

 אײף דאלאר דרײ נייט רע^־צירט ױני
באנוצצן זיך װילען װאס די װאך. דער

צירינםקי. נ. און ברענער דזש. בצרג.

 פון מעמבערשיפ־מיטעג
117 לארץאל

 117 לאקאל אפערײטארס קלאוק דער
 מצמבצרשיפ־מיטינג א אפהאלטען װעט

ר נאך גלײד מאי. טצו4 דעם מיםוואך. צ  י
 208 האטעל. דיפלאמאט אין ארבעם.

 װײם־פרצזידצנט םטרים. סטצ43 װצסט
 םץ מצנצדזשער קאפ״יאן. בצנדזשאמין

 טרײד דצם װעגען באריכטצו װעט לאקאל.
ױניאן. דצר פון ארבצט דער װעגצן אין

צם קריגצן אײד את רצדוקציצס די מים  י
 דאר־ צימערען, פון אײסוואל גצהעריגצן

 װאס רצזעריואציצם זײצרע מאכען םעז
״• גיכער.

 אין אנגצנומצו װצרען רעזצרװאציצס
 פלאר דריטען אויפן אפיס. ױניטי־הויז

 1710 גצבײז־צ• אינטצרנצשאנעל דצר פון
 םע55 אין טע5-1 די צװישצן בראדװיי.

עי־ ווערען פילאדעלפיע אין גאסצן.  רצז
 בדאאד נארז־ 929 אויף אגגענומען ־ואציצס
 בײם ױניאן. דער פון אפיס אין םטריט.
 מיט* מען דארף רצזצרװאציצס מאכצן

ױניאן־גיכצל. דעם ברצנגצן

!אױפטערקזאם ״געדעכטיגררט׳/ פון ליייענער
 אײער או גיט באקסעלע׳ דאם אײם שנײדט אדרצם■ אײצר בײט איר װען

:צר צס שיקם אץ נומער. לצײשער אץ לאקאל אדרצס. דיעם נארען׳
“Gerechtigkeit”, 1710 Broadway, New York 19, N. Y.

נאניצז

אדרצס נײער

אקאל1־

לעדזישצר
״גציצכטיגקײט״ די צוגעשיקט קריגצו אינטצרנצשאנעל דצר פץ מיטגלידצר

רצ־ האט איר װײל זשורנאל דצם קריגען אײפגצהצרט האם א־ר אויב פרײ.
 ײיסען. ארנז לאזט סיכות■ אנדערע מחרת אדער יעדס

.״גצרעכטיגקײם״ פמ אדרעם אריפן צו צס שיקט און כאקסצלע
1710 Broadway, New York 19, N. Y.
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דעו פי'* אױםזעז דעט ענדערעז בילדינגס פרעכטיגע — םעפטעםבער. אין גרײט זײן װעלען געבײדעם ערשטע
געבליבען. נאך אפארטפענטס צאל קלײנע א כלויז —

סי־־ד. א־־בט

נױטיג אױב אײנצאלונג אראגזשירעץ מיטגלידער העלפען װעט אינטערנעשאנעל
 הײזער קאאפעראטיװע

 אינ־ דער פון פינאנםירם
 ווע־ װןןס םערנעשאנעל,

 דער אויף געבוים רען
 איסס־סייד. יזןרקער נױ

 וױים גאנץ שוין האלםעז
לויט ארבעם. דער אין

 פרעזי־ קעיזין. א■ םון דערקלערמג דער
 קאר־ האוזינג ריװער -איסם דער פיץ זזענט

 ווערט הייזער די בױם ורעלכע פארײזיאד*.
 פלאריגע צוואנציג ערשםע־. די .אז סרודארדע

 קא־ די פאר כארםינ זײן זזריעז נעבײדזנס
 םעפםעם־ אין ארײנצוציעז זיך *■עראםארם

 נים זײנעז געבײדעם צדדײ איבעריגע די בעד.
 װע־ און ערשםע די פון היגםערשםעייג פיל
 עםלעכע פים װערעז פארםיג װאדשימלעך לען

שפעםער. װ*מן
 פרעכםינע די אס רדאם ןגזיערוגג. ד׳י

 אױט־ דעם *יז איצם שדיץ גםןכעז מנבײדעם
 גאי־ זײגעז זײ כאםש סײד *יסס דעד *־ז זעז
 בא־ נאר קעז יײפגעבויס- זייגגאנמן גיס

o װ*ס אדינעד גדײסען p אײ־ זײנע םיס עס
מ ע. ד׳י אדיגעז. מ  טעגעמעגס שםוציגע דדזכ׳

ר ב׳־׳אםיגע די וזײז*ד. (!ון סעז  נױס זפע^ומ
ז קריס י  שםעמפעל גאנצער דזנד *■סאל. ז

עז איז װאס סלאם־גצגעגס• »t *יז מ  אזדי מ
it ■poסען שגי ז ײגמ י  פון װ׳ינקעל דעס אם י

שם n« יאר?. ניז ײ  דער *ץ געײאדעז. אפמו
מ ערד ח״י״עד ל ע סה. די סאד טןך וד*רם ײ  ג

דן בײספר מן. י י ודאס ב־יי ז ען ל ע ד  בא־ ו
ו קלי׳ידצז ן י  װע* וזײזעד pnr*opij»HP י׳י י

ױ ל<ן ם י׳ כוי מ פ די  סםײגעז בןװארינס- *ץ י
ם. *ױר ז ח י ג מ ע ג םי נ מ ם ד י שםאה • אנזיג  *זז

ז שסאלענע די סױך. די מ ע  אוי־ די פרן ג
פ ס ס ד׳ ו lyvneuy מ מ אי־ זײ ודי »ײם ז  וז

o םפז 'w e r p ’ip irE די זױץ היםלען די 
ס ®*ל׳ידע םעבםיגע  דזדכ־ די םים װןנ
מ י ז מ י ז lyoxiy* ז ע כ מ ז מ ס ו נ ע ס  דעס ן

ײ ודי זוז״לגדדוק  אריף געקלעםעדם װןילסען ז
 אריבער־ •רדבירס אדן ראסעז שס^לענע די

 גע־ ערשםע די אנדעדז. די זיי׳יזנע יאגעז
 די ;שפיץ סאכוע בײם r־״־ האלם בי׳ידע

מ «אד א וױזײסע  די אח ניזיעדיגער שסז
דעדז ײ *נ ען. צר זײ זיך מאטעדעז וזז ^נ ר דע

 פאו־ז זיך אנספ^עהס ott פאגאראמע די
ז Tpi «ױג  דער זדן אי״יף הי*עסערט מ
 צים פתרזז ד זיײגשאד *ןר׳כי־סוס׳ס הדיך

 .רמדועלס דעד י*עגםע זײדענע א ודי זיך
ם ודןמ דדײ׳־ז״, ל מ פי מ בױם די זױן ייך ש  ז

ע ג ע מ מ r װאסעדזװ מ e ײז רירדעד זדסס 
ן מײדן רן לי ד מ ך ו  גרדי־ דעד »יז ערגע״ז זי

 זײ r® סידעםס די ר\נסער ודײס׳הײ׳ם ער
ו מ י י מ י ס גײזזאנס- . ע ײד ב ר ד׳י ױז מ ײ מ  ע

«r עז לד׳י ד ספדײס דדי׳ם זייז בי  דער זי
 ױן זייגזלען דיזגע סיס ושמעז י׳אר׳מר גײ

ז מ ל ;שי מ י ג כ *ו נענבזעד א ד  םדדעםעז מ
ס״ די ז׳יד הד מ רז ה סיזי־ ײ . *r ײ  »יז סיןי־יז
»r די םדסיװ r* ידינסם עם  rru rco פר׳ײ־ 

ג הײס ד׳י מנ  הײס־ »יז **ײדאגעייסע רי רי
מ ן לז *ץ ל לזגדעד. *

 אינטער־ די םון הבײזרעם נײזנ פיר די
הז הײזער ממיפעראסיוזע נדסאנעי*  אײט ה

 שטײנערנעם א איז של־־סזדי־שסײז דער װ׳י
 און קרײז דעס דערגאגסט ודאס גזנודעלב.

 אויף שסײגער אנדערע אי*ע אית האלס
 פאנהעסען פרן זײם א־יפי • פלעשער. זײעדע
 פער־ די ביז םסריס אלירדער פון .‘אינזזײ

 וױײ געביייבעז שוין זײנעז נאסעז• גיגסםע
 מיס הימער. םענעםענם אםאי׳יגע די פח גיג

r אויסנאם דער e דער איז בראד״" איסס 
ק׳ .קאר^יערס  אינטער־ די רדאו ײיגהזדי הי

ך בויען הימער ‘נעשאנעי  כטעס ג<"עז זי
 חורבימ אי־טע די דדאו פונקם יעצסער דער

r געב־ייבעז. געײעז גאך זיינעז e זייס אײז 
 די םסיטזז־היתער. שטאסישע די זיך ציען

 װי־ ניקעדבאהער דער אוץ הײזער ודי*אדעק
טעד די ארויף העכער ;*עדזש> עריי מ^ג  א

 די ״סםײידעכענט״. די הימער. היייסאן זדז
 אנ־ רי־־ע א אנדןרע. אה רדיייעדזש׳ -הופער

 ײאדינינ־ מאדערנע פאר פרזדעקםעז דעדע
r זײנעז געז ' r א באשיױפס אוידr ־דזױ׳עז 

מ די איז ױערזװ אויפגעבײט זיכז״י־ ס כ ע  נ
 די אסר״מיגעז זײ װעלזװ !לזאמעז יאד. ?מד

דז חורבדת בעי ביז םיף ד׳זר י  עסעטס ארי
 סראנספאר־ נײע געפאמסע די סיס םסדיס.
 די װעם געבײד^ס, ש"י ארן »יס׳*עז סאסיע

r אײנע ײערען סײד איסם e טײ:< אפר די 
יארנ. נױ אין געגעדםען רעזידעג?

אינםעד־ רpאונ פרן ריםגלידער די פזןר

י .1נעשאנעי *  ארבע־ קלײדער פרײעז די י
 גע־ געבדירעז איז אינזײסםריע יויעםענם טער.

 פאברי־ די איז סײד איםם דער אויף ױארען
ע אמ לעז כ ר תן טזד זײגעז ארבעםען דײ װ  ג

 סון םייל נידערינערעז אויםן טאג הײנםיגען
 קענעז צו מעגלעכקײס די איז םאנהעטען.

 ידאויװנג ײקכוריעזע פאדעי־נע א האבען
 אויטערגע־ אן הײם, דער םרן צו־וױיס ניס

 נאד !־.אבעז צ־ גע־׳עגעלהײם. גוםע יייינײעך
 דאר־ צו נים אין ודאוינייג קאאפעראטױרע א

 און לענד^ארד דעם צינז א צאייעז פעז
 ארום בייויז וױ נידעריג. אזײ דידה־געלט

 אין חודש א צ־מער פער דאייאר ױבעצען
 העלפס א ארום בי*ויז איז ודאס דדרכשנים.

r e לענד־ פריװאמע צאלט רעז ־יאס דעס 
 םשענס- גאלדענער א זיכער איז ארדט.4'

דורכאװעז• כים סאר מען ודאם
 1צאי געװיםע א פארביייבעז נאד וײבעז עס

 איז צאל די פארנופען. נים אפארטמענסס
ד פרן םיטכלידער די זייער תזין א

ך הז מ ד ײ טז מ ס ״אס ,,א ען:י ל אויסען -י
פיזכעז איז אײזװ ייד יאיסלױ רלײמד,

!?דרץ »יז *י׳יט די
מז ט<ז”א":צע־*ה אי*ע פאר ע  קא־ די װ

 אױ אינפארפאציע פאר הימער אפעראסיידע
 װעגדעז צי זיד אפיייקאציעט אוירפײ׳עז םאיי
:אדרעס פאלגענדיגעי א"ף
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9 ‘יאכא־

------------------עדיטאריעלס
ע־ ש. כ ד א ־ א־־ן :ס י ו ץ י ־ פ ־ r־

 עפאנע דער אין ארבעםט־פראבלעטען ::אריפאױ
____________________________אדיםאטירונכ פץ

' “ יז•'1' * ✓ן1״ ! - I “ ן < • • !'■ ) .I T----------
-------------(דערצײלעג) ,תליה די לשנאױפ^י:

אי־  — נעפײערט ‘'־:י סז־יאריגער ־זעי־׳ס א־
 טארינאװ יעקב :טמקאי• ב. :.
r. —= : ל  באדועגונג ארבעםעך אטעריקאנער דער א
ארבעטער אינטערנאציאנאלען פ::ט :קיסמאן ־־ ^

--------------------------1אעטערנעשאנעי א־נזער ^ ^
א ןיא אריבער ײך ציט w יאקאל :סיידטאן e ̂־■

ײ « • __ «ו

׳י ׳ ^■ץ׳א־
----------------פראנט דרעסטאנער א־יפן :טינלא־ל 0

ב דרעסטאבער דער פרן רודער ״

ס אי י־ניאן פעישערט קיא־ק דער אין :דײטאן -

שאפ אין פרעסערס קלאיק די טיט :כדעסלאוד י־סי
•----------------------------------------ירניאז דער אץ אץ

אין סעזאן דרעס אץ קלאוק דער ריכערטאז: כעב
------------------------------------------------- טאנטרעאל

רעזאלוציעס. ־,—בו נאטיצען,


