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שטע ײדעם ער ײט זײן װעלען געב טיגע — םעפטעםבער. אין גר דעו פי'* אױםזעז דעט ענדערעז בילדינגס פרעכ
ײנע א כלויז — טס צאל קל ענ טפ אר אך אפ געבליבען. נ

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

מן שפעםער. װ*
 פרעכםינע די אס רדאם ןגזיערוגג. ד׳י

 אױט־ דעם *יז איצם שדיץ גםןכעז מנבײדעם
 גאי־ זײגעז זײ כאםש סײד *יסס דעד *־ז זעז
מן גיס  בא־ נאר קעז יײפגעבויס- זייגגאנ

o װ*ס אדינעד גדײסען p אײ־ זײנע םיס עס
מ  טעגעמעגס שםוציגע דדזכ׳ע. ד׳י אדיגעז. מ

 נױס זפע^ומסעז(!וןר ב׳־׳אםיגע די וזײז*ד.
 שםעמפעל גאנצער דזנד *■סאל. זיז קריס

עז איז װאס סלאם־גצגעגס• »t *יז מ  אזדי מ
it ■poפון װ׳ינקעל דעס אם ייז ײגמשגיסען 

 דער *ץ געײאדעז. אפמוײשם n« יאר?. ניז
מ ערד ח״י״עד  גסה. די סאד טןך וד*רם ײעל

עןזי ודאס ב־יימן. ידן בײספר על ד  בא־ ו
 װע* וזײזעד pnr*opij»HP י׳י ייןו קלי׳ידצז

ם י׳ױ ל<ן מכוי  סםײגעז בןװארינס- *ץ ידיפ
ם. *ױר חז מגי ע ג םי מנ ם ד שםאה •י  *זזאנזיג

מז שסאלענע די סױך. די ע  אוי־ די פרן ג
ספ ס ו lyvneuy מד׳ מ  וזאי־ זײ ודי »ײם ז

o םפז 'w erp ’ipirE די זױץ היםלען די 
 דזדכ־ די םים װןנס ®*ל׳ידע םעבםיגע
מ מזי עז lyoxiy* זי כ מ מז ס ענו ס  דעס ן

 אריף געקלעםעדם װןילסען זײ ודי זוז״לגדדוק
 אריבער־ •רדבירס אדן ראסעז שס^לענע די

 גע־ ערשםע די אנדעדז. די זיי׳יזנע יאגעז
 די ;שפיץ סאכוע בײם r־״־ האלם בי׳ידע

 די אח ניזיעדיגער שסזמ «אד א וױזײסע
דער^נען. צר זײ זיך מאטעדעז וזזײ *נדעדז

 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
 זמ בױם די זױן ייך שפימלם ודןמ דדײ׳־ז״,

ע עג מ מ  ײז רירדעד זדסס re װאסעדזװ מ
רןן מײדן מדלי  גרדי־ דעד »יז ערגע״ז זיך ו

 זײ r® סידעםס די ר\נסער ודײס׳הײ׳ם ער
מו י י מ י ײדעס גײזזאנס- . ײר ד׳י ױז מב מ  ע

«r דער זיד ספדײס דדי׳ם זייז בילד׳יעז 
 ױן זייגזלען דיזגע סיס ושמעז י׳אר׳מר גײ

מז ל ;שי מ גי כ *ו נענבזעד א ד  םדדעםעז מ
ס״ די ז׳יד הד מ רז ה סיזי־ ײ . *r ײ  »יז סיןי־יז
 פר׳ײ־ r« rrurco די םדסיװ r* ידינסם עם

מנד׳יג הײס  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

 דער איז בראד״" איסס re אויסנאם דער
 אינטער־ די רדאו ײיגהזדי היק׳ .קאר^יערס

ך בויען הימער ‘נעשאנעי  כטעס ג<"עז זי
 חורבימ אי־טע די דדאו פונקם יעצסער דער

 זייס אײז re געב־ייבעז. געײעז גאך זיינעז
 די םסיטזז־היתער. שטאסישע די זיך ציען

 װי־ ניקעדבאהער דער אוץ הײזער ודי*אדעק
 אמ^גערייטעד די ארויף העכער ;*עדזש>

 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

 עסעטס אריבעי ביז םיף ד׳זר ידז חורבדת
 סראנספאר־ נײע געפאמסע די סיס םסדיס.
 די װעם געבײד^ס, ש"י ארן »יס׳*עז סאסיע

 טײ:< אפר די re אײנע ײערען סײד איסם
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.

re 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
ער די זייער טכליד ד פרן םי תזין א

ך ז ה מ ד ײ ז ט מ ס ,,א א ס ״ י : ן ע ל י סען - אוי
װ ייד יאיסלױ רלײמד, ײז פיזכעז איז א

!?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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 פעדעראלע פאר רעזאלוציעם די
 זײנען װאם געזעצען. שוץ ארבעםער

 בײ געװארען אנגענומען אײנשםימיג
 קאגםערענץ יערלעבער טער21 דער

 אין געזעצגעבונג ארבעטער װעגען
 געזוכט זיי האט לײבאר אװ םעקרעטערי דער װי נאכדעם םטייטם.

 בירגעד פאר הילף און געזעצען שוץ ארבעםער אז איינצורעדען
 רעגירונגלן, סטײם די צו װערען איבערגעלאזם דארף נױם אין

 ניט מער זיך לאזען ארבעםער אמעריקאנער די אז באװיזען, האם
 ׳טרייד־ אײניגע פון דיבורים אפענע די פאליםישענם. די פון :ארען
 אויס־ האבען זיי װי :אכדעם קאנפערענץ דער בײ פירער ױניאן

 בא־ אויד האט רעדע דערעפענדגגס מיםשעל׳ם פ. דזשײמם געהערם
 זאגען צו מום שוין האבען ארבעטער ארגאגיזירםע די אז װיזען,
 דער װעגען דעגקען זײ וואס מלוכה, דער פון פארםרעםעד די אפען

 אדמיני־ איצםיקער דער דורך ארבעםער די פין באדיאנדלוטנ
וואשינגםאן. אין סםראציע

 .ארבעםם־ אונזער זייז צו מקנא וואס געײעז נים איז עס
 לייבאר -םטײט הײ־יאריגער דזיר בײ אױפגאבע זייז םיניםםער

 קאנפערענץ די וואשינגטאן. אין קאגפערענם״ לעדזשיסלײשאן
 פון קאמישאנערס לײבאר סםײם די םיץ צחאמענגעשםעלם װערם

 בא־ װערען וואס פירער, יוניאן טרײד צאל א און לאנד גאנצען
 נאענםען אין שםייען םענשען די אם נאווערנארס. די פוץ שסימם

 זײערע מים באקעגם זײנען און מאסעז ארבעםער די פים קאנםאקם
 זײנען זײ װעלכע פרן אופגערעכםיגקײםען, די מיס אלץ גליםען

 גע־ גוט דעריבער האס םיםשעל ארבעסם־םיניסםער קרבנלת.
 גוםצוהײסען זיי, בײ פועל׳ן צו גרינג גים זײן װעם עם אז וואוסם,

 װאם אדםיניסםראציע. איצםיגער דער פון ארבעםער־פאליסיס די
 ױניאנפ די דערשטיקעץ אדער אפצושודאכען זלכעז איז באשםײעז

 באםעלקערונג ארעפער דער און ארבעםער די פ.ץ אװעקנעמען אוץ
 לעצמע די אין דערשלאגען זיל האבעז זײ "אכ נעיײנסעז■ אלע

 געהילפס־ מיםשעל׳ס פון דורכפאל דעם נאך יאר. צוױײצזינדליג
 בא־ דורך צוימעל א פארםרעםער די אנצ־טאז לארשען פיגיססער
 דער בײ ווערעז באש&ראכען זאלעץ װאס םעםעס די גרענעצען

 קאנ־ די קען ער אז געװאוםם. גוס שוין םיסשעל האט קאנםערעגץ,
 געקענם ניט זיך אבןיר האם ער קאנטראלירען. פער נים פערענץ
 עס איז מיניסםארעךקאבינעט דעם פון פיסגליד אלם העלפען.

 אדמיניסםראציע. דער פון האנדלונגען ד־ פארםיידיגעז צו חיב זית
 בײ האט ער כאטש ארבעםער־פאליסיס. אירע אייז שליהם דאס

 אײגשטימיג נים איז ער אז געװיזען, געלעגענהײסעז פארשיידענע
 דאס געקענם, ניט ער האם קאנפערענץ די אדיספיידען די. םים
 ער־ דעם אין געווארען איינגעשםעלט איז יואם איגטםים־ציע. אן איו

עקזיסטירט ארן רוזוועלס־אדםיכיטםראציע דער פון טערםין שטעז

 :צװײ די פון אײנס טאן געמוזם אלזא האט ער יאר. 21 שױן
 די פארטײדיגען דארט און קאנפערעגץ די אײנרופען ענטװעדער

 אדער פאליסים, אנטי־ױניאן און אנטי־ארבעטער רעפובליקאנישע
 ניט האט ער װען געטאן, האט דוירקין, פארגענגער, זיין װאס טאן

 — ארבעטס־מיױסטערױם אין שיק־אינגעל א זיין געװאלם
רעזיגנירען.

 האט סיםואציע אומאנגענעםער דער פון אויסװעג אן װי
 פאר־ די םארװאנדלען פרובירם מיםשעל ארבעםס־מיניסםער

 די לגבי אדמיניסםראציע רעפובליקאנישער דער פון ברעכענס
 ער טוגענד. א אין — מאםען :ויט־באדערפטיגע די און ארבעםער

 םיל זײן װעט עס אז ארבעטער, די איינרעדען פרובירט האט
 וױיניגער װאס זיך װעט רעגירונג פעדעראלע די װען זײ פאר בעסער
 געזעצען ארבעםער־שוץ און ארבעםס־באדינגונגען אין מישעז

 סטייםט. די צו איבערלאזען גאגצעז אין געביס דעם אט װעם און
;געזאגט האט םיםשעל
 צי דעמאנםםרירט אמאל נאך האבען שטאםעז אײנצעלנע ״די

ז דער ױ  דיערע פון איבערראשונג דער און םרײנד זײערע פון פ
 עקא־ און סאציאלע די באפרידיגען קענעז זײ אז קריטיקער,

 באװיזען. האבען זײ בירגער. אײגענע זײערע פון :ויםען נאמישע
 װי ארבעטער, די פאר מער טאן הינזיכטען פיל אין קענען זײ אז

 רעגירינג פעדעראלער דער פאר פראקטיש אדער םעגלעך איז דאס
טאך. צו

 א בלויז נים איז זיינע מײנונג די אם אז מאכען. צו קלאר
 פראקטיק, דער אין אגגעװענדם טאקע װערט דאם נאר טעאריע׳

פארגעזעצם: מיטשעל האם
פונדאמענ־ א פאר א'צם קוממ שטאטען פאראײניגםע די -אין

 ענדע־ די דעגירונג. אוגזער פון ריכטונג דער אין ענדערוגג טאלע
 פון װאוילשטאנד עקאנאמישען און םאציאלעז דעם אן רירט רונג
 די אז צװײפעל, שום אן געפילט האבען מיר ארבעטער... אלע

 באפרידיגט קענען באפעלקערונג דער פון האםעגונגען און נויטען
 אלײן זיד העלפען װעלען זײ ווען ביליגער, און לײכטער װערעז
 העלפען צו שריט נעמען וואלט רעגירונג סטײט זייער ײעו אדער

 הויפטזעכלעך אדער אזיסשליםלעך זיך פארלאזען זיי װען װי זיי,
רעגירונג׳׳. פעדעראלער דער אויף

 רע־ דעם פון רעדע די אם װאס וואונדער, קיץ ניט איז עס
 שארפע אזא ארויסגערוםען האט ארבעטס־מיניסטער פובליקאנישען

 דער בײ פארטרעטער ארבעטער די צװישען צארן און אנטריסטונג
ט איז עם קאנפערענץ. טיג :י  ארבעטם־מיניסטער פארן געװען נוי
 איז אדמיױםטראציע רעפובליקאנער די זינם אז זײ, אנציאװייזען

 שטאםען פאראײניגטע די אין איז װאשינגטאן, אין מאכס אין ארײן
 פון ריכטונג דער אין ענדערונג פונדאמענטאלע א פארגעקומען

 סאציאלען און עקאנאמישען דעם אן רירם װאס רעגירונג, אונזער
 זײער פון עם וױיסען ארבעטער ארבעטער. אלע פון װאוילזיין
 םפע־ דעם מיט געזעץ טעפם־הארטלי דער דערפארונג. ביטערער

 זײנען װאס געזעצען םטײט צו פארצוג גיט װאס פונקט, ציעלען
 גע־ סעדעראלער דער איז עם װי שאפ ױניאן קעגען שטרענגער

 מיני־ די ארבעטער די פון אוועקנעמען סיסטעמאטישע דאס ;זעץ
 אינדזשאנקשאנס, קעגען געהאט האבען זײ װאס פראםעקציע, רדם

 סטײט די :טעראר באסײטען און סטרײק־ברעכער פראפעסיאנעלע
 ווען אפילו שאפ. ױגיאן און שאפ קלאוזד פארבאטען צו געזעצען

 היפא־ דעם אונםער פרײװיליג, דערצו איץ שטימען ארבעםסגעבער
 פארקלענערעז דאם ארבעם׳׳; אויף ״רעכם פון נאמען קריטישען

 װאוינונ־ ביליגע פארזיכערונג, געזונט בילדוגג. פאר סובסידיעס די
 רע־ די פון האלטונג גאנצע די און פארדינער. קליינע פאר געז

 סמײטם די אין און װאשינגםאן אין אדמיניסטראציעס פובליקאנישע
 די באװיזען קלאר האבעז — פאכט׳ אין איז פארםײ זייער ױאו
 רעגירונג. די פירען רעפובליקאנער די װעלכער אין ריכטונג, נײע

 ארבעםער די פון אינםערעסען די אז זײ, אײנרעדען פרובירעז צו
 װערען באשיצט בעסער וועלען באפעלקער־גג ארעםער דער און

 פאלי־ םטײט די פון חסד אויפן איבערלאזען זײ װעט םען ווען
 אײנפאך איז דערפאר־נג, ביטערער זײער פון אגזיכם אין טישענס.

איגםעליגענץ. זײער םאר באלדיײגונג א
 א'ז וואשינגטאן אין קאנפערענץ דער פון ענםפער דער
 פונקט אומצװײדײטיג. און שארף קלאר■ אזוי געווען דעריבער

 גע־ האט םיטשעל ארבעטס־מיניסטער װאס דעם פון היפוך דער
ץ װאלט. קאנפערענ  פאלגענדע פאר ארויםגעזאגט זיך דאט די.

:פאדערונגען
 ריט דאלער א פון געזעץ םיניםים־לוין םעדעראלער א )1
שטא־ פארא־יניגטע די אין ארבעטער אלע פאר שעה א פערטעל א

גערעבטערדט $_____________________

f t
 גארען גימ מער

■אליבױשענס םון

imamm

 זײער פ־ן פראד־־טען די צי א־נטערשײד אן טעריםאריעס■ און טען
 ױע״־ט דאם צי סטײט זע־ביגען דעם אין פארקױפט װערען ארבעט

סטײט. צױײטען א אין עלטפאדטירט
בי14 פינקט דעם אפשאפן )2  ״טעפט־הארט־' דעם פון ־

 אפען־ געצױאונגענע אנצ־נעמען סטייטס דערלויבט װאס געזעץ״,
 פעדעראלער דער װאו באדינגונגען אונטער אויך געזעצען שאפ

אגרימענטס. שאפ ױניאן דערלויבט געזעץ
רעגי־ פעדעראלער דער פון דעפארטמענט לײבאר דער )3

 ארבעטער־ ױעגען געגענד־קאנפערענצען צוזאמענרופען זאיי רינג
 קאנפערענצען יערלעכע איצטיגע די צ־ ציגאב אין געזעצגעבוגג

און געזעצען. ארבעטער סטײט װעגען
כ״נ גרינטלעכע א דורכפירעז זאל קאנגרעס )4 רד ע ט ע  א
 ברע־ צ־ קאנאדע פון ארבעםער ביי־יגע אריינברענגען דעם וועגען

ענגלאנד. ניר פון שטעט גרענעץ די אין אדבעט־סטאנדארדס די כען
 אײנשטימיג האט קאנפערענץ די װאס רעזאל־ציעס, די אט

 נאענטער אין זײנען װאס די אז געװיזען, קייאר האבען אנגענופען,
 ניט מער, מען קען ארבעטער אמעריקאגער די מיט בארירונג

 ווייסען. זײ רעגירונגען. סטײט די צ־ זײ איבערװײזען מיט נארען
 אנטי־ײניאן דורכצופירען גרינ-געד א־ז ארבעטער־ש־נאים די אז

 װערען מערהײטען די װאו לעגיסלאטורען. סטײם די אין געזעצען
 א־ן מאשינען אײנגעפעםמיגטע די פץ קאגטראלירט מערסםענס

 האבען ארבעטער ארגאייזירטע די װאו געגענטען דארפישע די
פיג נאך איז עם װי שווער אײנפלופ. וױיניג  אר־ די פאר פאראי

 צ- באפעללער־נג ידער פון םײלען פראגרעסיװע די און בעטער
 דינען רעגירונג, פעדעראלער דער פון פירונגען די אױף װירקען

 בעסערע פיל ציקינפט נאענטער דער פאר אויסזיכטען די אבער
 אין אדמיניםםראציעם. כטייט רערסטע די אין װי װאשינגטאן אין

 די אויסאיבען ארבעםער ארגאניזירםע די קע:ען װאלען פעדעראלע
 מיטגלידער ױניאן מיליאן זעכצען ארום פץ מאכט פאראײניגטע

 דער אין י^אנד, איבערן באפעלקערונג פראגרעםױוע גאנצע די און
 א־ן צעברעקעלט פאכט זײער איז װאלען הטײט די אין װען צײט
װירקזאם. אזײ ניט

ר2 צ א " ט צ כ כ ע א־רזאי די א־יך טאקע איז דאס ר
.מ , י. י ־ .י . . רעפיבליקאני־ איצטיגע די פאר־־אס   .

פללצל־נג זיינען פירער פארטיי יטע 1־י׳^ “־ ־־־ ** ׳
ט י ע נ ל א ע ר י פץ אנהעגגער הײסע אזײנע גע־־ארען ן א

י האבען פענשען רעכט. כטײט  זי
 קנאפע פ־ז עלטער דעם אין ערשט ױאפ דעם■ איבער גע׳חידוש׳ט

 אפ־ פי־צי־נג זיך פארטײ רעפלבליקאנישע די דאט יאר הלנדערט
שפד׳ט  רעכט םטײט פון פארט-דיגערין הײםע א געױארען און גע׳

 האט וואס אמונה, איר פין עיקרים די פץ אײנעם פארבייטענדיג
 דער פון אײבערראכט די — געבירט איר צ־ געפירטי אריגינעל

 שטאטן. באזלנדערע די פון מליכית די איבער רעגירלנג פעדעראלער
 צױי־ אלנטערשײד װיכטיגסםער דער געװען את פרינציפ דער אט

 טען19 פ־ן נייטען פ־ן דעמאקראטען אלן רעפובליקאנער די שען
 גע־ האבען דעמאקראטען די לעצטענס. גאר ביז יאלהונדערם

 לוילען זײ צי באשליסען צ־ םטייט יעדער פון רעכט דאס פאדערט
 די נעגער־שקלאפערײ. פלן אעםטיטלציע די אנהאלסען וױיטער
 האט מען װי ״אבאליציאניסטען״, די — שקלאפערײ פון געגנער

 שקלאפערײ דערלאזען צ־ ניט געזוכט האבען — גערופען, זײ
 אפ־ זײ ביסלעכוױיז אלן סטײטס נײע די אין אויםשפרײטען זיך

 געױארען ארגאניזירט איז פראגע דער איבער איבעראל. שאפען
 פרעזידענט־קאנדידאט, איר װען א־ן פארטײ רעפובליקאײשע די

 בירגער־ צים געפירט עס האט געווארען. דערוױיי*ט איז ן.1’ינקא‘’
 אנגעהא״טעז האט צדדים צי־ײ די צלוישען געראנגעל דער קריג.
 די אז געהיט, 1ניאי אלע האבען דעםאקראטען די לאנג. יארען

אי רעגיר״נג פעדעראלע  רעכטעז איז עס וועלכע אוועקנעמען ניט ז
 גע־ כסדר האבען רעפובליקאנער די אלן רעגירינגען סטײט רי םץ

 מל־כה־פאכט. 'די מעגלעך לוײט װי צענטראליזירען צו שטרעבט
 רע־ דער פץ באסעס די האבען יארען, עלטערע די אויף איצט,

 ד־ געללארען זײנען זײ אלן אפגע׳שמד׳ט זיך פארטײ פ־בליקאנער
סי קלמט װי רעכט״. ״סטײט פלן פארקעמפער ע

 אדמיניפםראציע אייזענהאלער דער פדן פארזלך איצטיגער דער
 אויסשליס־ געזעצגעבונג סאציאלע אלן ארבעטער די איבערציגעבען

 רעדע מימשעל׳ם םטײט א־ל סעקרעטערי און סטײטס די צו לעך
געלויזעז האבען װאשינגטאן אין קאגפערענץ דער בײ דעם װעגען

_________________^--------]> 1955 װני,
 אז קלאר, איצט לוערט עט איבערבײט. דעפ אט פאר פאטיילען די

 נאר איבערצײגוגגען׳ געב־טענע אץ פךינציפען אײס :יט איז ־אפ
 פלן בעלי־בתים אמת׳ע די פין אינםערעםען עקאנאמישע א־בער

 בא־ די געביםען זיך האבען עס פארטײ. רעפיבליקאנישער דער
 איז עט א־ן פראפיט־מאכערײ אומגעשםערטער פאר דינגלנגעז
פרינציפען. די בײםען צל געללארען נ־יטיג דעײבער
 ווען יארהונדערט, טען19 פץ העלפט ערשטער דער פץ ;לף בײם

 רעשט־ די זײנען געװארען. געבײרען איז פארטײ רעפלבליקאנער ד־
 שטע־ א געזוען שטאטען דרלם די אין נעגער־שקלאפערײ פ־ן לעך
 פרא־ קאפיטאליסטישער דער פץ אויפברײטערונג דער פאר ר־נג

 אינדוםטריע, מאדערנער דעױ פלן אנמװיקלונג דער פאר א־ן ד״־ציע
 ארבעטער. אינד־סטריעלע מער ללאס אין גענויט־גט זיר האט ללאס

 אויפ־ געװאלט נים האבען דרום־שטאטען צ״רילגעשטאנענע די
 זיי קנעכטשאפט אלן פראצע װעמעם פלן שקלאפען, זײערע געבען
 גע־ דעריבער איז בלרזשואזיע אליפגעקלמענע די געלעבט. האבען

 א פאר און רעגירונג פעדעראלער דער פלן מאכט מער פאר װען
מאכט. סםייט דער פלן באגרענעצוגג שארפער
 איבער־ לאגע די זיך האם צלריק יאר צענדליג דרײ מיט
 דאס דערפירט האט קאפיסאליזם אינדוסטריעלער דער געדרײם.

אנד  ארדע־ די ראטעװען צל באנקראם. און חלרבן עקאנאפישען צ־ י
 איבער־ רעגירונג פעדעראלער דער פאר געװארען נײטיג איז נשג

 פארםיילונג פראדלקציע׳ איבער קאנטראל טײלװייזען א צ־נעמעז
 ניט נאך האט פריװאט־קאפיםאל װי לאנג אזוי פינאנסען. און

 דעם געדולדעם זײ האבען פים, אײגענע די אייף שטיין געלענט
 רעפארםען׳ סאציאלע נויטיגע די אלן פלוכה דער פון קאנטראל

 האט נױ־דיעל דער װאם און געװען נליטיג דעם פאר זײנען ללאס
 וױיטער בכח דערפילט זיך האבען זײ אבער לוען אײנגעפירט.

 שטע־ די אן אנגעשטױסען זיך אלן אויסבליטונג זײער מיט אנצ-גײן
 באפרײען צל זיך זײ זיכען מללכה־קאנטראל, נײעם דעם פון רלנגען

 קרעפ־ פיל א אױפגעשטאנען אבער איז צײט דער דורך דערפון.
 בירגער־ באוואוסטזיניגצ מער א און ארבעטער־באלועגלנג ־טיגערע
 צל־ הפקר פריערדיגען דעם צוריקברענגען ניט לאזען ללאם שאפט.

 זיי פאר זיץ וועט עס אז באשלאםען. דעריבער האבען די שטאנד.
 אלע די װעט מען ווען פלעגער זייערע דורכצופירען גרינגער פיי

רעגײונגען. סטײט די צי איבערגעבען ענינים
 רעפובליקאנער די אנגעהויבען. זיך עס האט אן דעפאלט פץ

 ראיטס״ ״םטייטם פלן פארטיידיגער הייסע געיוארען פיייצל־נג זײנען
 אינםטיטוציעם פינאנם די אין בעלי־בתים זײערע זיך האט עפ אץ
 ערשטע דאס באצאלט... באלד פארװאלטונגען טראםט די אין א-ן

 םםײטס די צו איבערגעגעבען קאנגרעס רעפלבליקאנער דער האט
 זײ און ברעגעם, די בײ ים־װאםערען די אונטער קװאלען 1א־יי די

 צום פארדיגגען אדער איועקצושענקען עסי געלעגעינהײט א געגעבעז
 לענדערייעז געװיםע מיט מען טלט זעלביגע דאס ;אויל־טראםט

 אפ־ מען פרובירט איצט װאםער־קראפם. פאטענציעלע מיט איז
 הילף־געזעצען םאציאלע אלן ארבעטער־ פעדעראלע די שאפען

 איבער־ עם אץ לאנד גאנצען פארן רעגירונג פעדעראלער דער פץ
 ײי וױיניג אזוי מאן זאלען זײ אז םטייטם, אײנצעלנע די צי לאזען

 באפרייען צו מעגלעך ראכט אלן געלט איץ שפארט דאס קענען. זײ
 זייערע פלן טײל א פון פינאנץ־מאגנאטען אלן אינדוסטריאליסמען די

 פון פארמע דער אין איבעריגע דאפ זײ א־ועקגעבען אלן שטײערען
סלבסידיעם. אלערלײ
 דער פון בעלי־בתים די פאר אבער איז דערפלן װיכטיגער :אך

 אין דורכצלפירען אויסזיכטעז בעםערע די פאדטיי, בליקאנערירעפ
 געזעצען, אנטי־ארבעטער אוז אנטי־יוגיאן עגםילאט־רען1י סטײט ד־

 ניט אלז כםרײקם פארבאטען יוניאנם, די דערשטיקען ;•[1זא־ ״אפ
 אפשר מעגלעכקייט די און זיך, ארגאניזירען ארבעטער דערלאזען

 שולדיג זײנען רעפרעסיעס .די אין אז ארבעטער, די אפצ־נארען
 אדמיניםמראציע רעפיבליקאנישע די אבער פאליטישענם, סטײט די

 ארבע־ אדגאניזירםע די צו פרײנדלעך דלוקא איז ולאשינגטאן אין
 נאר זאל דאס זײ, רעכענען אױב׳ בירגער. ארעמע די אין טער

 אך1 ביז זאבאבאנעם די אט אין גלויבען זײ מאכען צ־ געלינגען
 גענוג געוואונען האבען זײ ולעלעי .1956 איז לואלען קלרענדיגע י־י

 פיר נעקסטע די דלרך רעאקציע די פארפעםטיגען לענען צ• צ־־ט
וואשינגםאן. אין אדמיניםטראציע רעפלבליקאנישער א פץ יאד

 זײ סקים דער אט זיך, דוכט װעט, אמעריקע. פאר גליק צ־ם
 לואיטינגטאן אין קאנפערעגץ דער פין באשללם דער געלינגען. ניט

 ניט מער פאליטישענס די קענען ארבעטער די אז בא־ײזען. ־אט
נארען•

3 זײט ־&ן------------------------------------------
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ן ,------- מ ז מװא־ אמ טאנאס ע
הים• זיגם יאר צעז רען | \

n y a l> מז יודשים לזנר׳ט א  זיך ה
בא־ או אונסערנעגעבעז

M פארבע־ ציאיי זײנגדנגען
 סזז8 דעם סלוכווג דזםע

m טאי s שעף דער האס 
 ארגםעדגע* כזנמנראל־שםאב נאצישען *רן

מז  אי־ האם ודעלכער דאתופענם, דעם שרי
מז מ ע רג ע  .'X רײך דריםען *ץ חורבווז די ב

מ די ײ  םארשםוסט איז עט און עלייס זיגר
 גע- ה*ס רחאם קאנ*געז־דונער דער נזדדאדעז

 פון גאעגם זדיראפע אין אויפהעד אז הילכם
יאר זיבעז
 םינוםעז פאר א אין זיך האט נײעס די

 גאנצער דער איבעד פאגאנדערגעםראגעז
 זיך האם פרײד אוםבאשרײכלעכע אן ודעלם.

 פון נעפעל בלוםיגען ױרנז אדורכגעריסעז
 און קרבנות םיליאגען די איבער םרדיער
 נײ און םארלוםםען פערזעגלעבע פון יסורים

 פאר־ מעגשלעכען אין גלײבעז דעם באלעבם
 װאם פזזבל, שײדערלעכםםער דער שרים.

 םעגשהײם. די באפאלעז איז עם ידעז האס
 חורבות די אוכםזיר ערגעץ באגראבזיז ליגם

 די אײדאפע. פון הארץ אין פעססוגג זית ®ץ
 גןישפענסם, דעס ®ץ געױארעז פםדר איז יועלם
 אורײאלד. צים צוריקגעשלעצס זי האם וואס

 אויפגעםײכם נײ דאם אויף האם האסענזנג
הערצער. םענשלעכע אין

ראםענ־ היסםארישע אזוינע וױיגיג זײער
 מןגשען אז דררכגעלעכם װעלש די האט סען

 געשןעגײ פארגעהען. שגעל ?עגעז זיי זאלען
 האבען באדײסונג קייעגערער פיל פון שעז

 זיי און םובים יטים אין פאראייב־גט פעלקער
 קיגדס־קינדער את קינדןד צ' איבערגעגעבעז

 נא־ דעריבער איז עס אםפוהיטעז. הײליג
 אלײן האבעז 'רעייכע ס״ר. יואס טירלעד•

 זיי־ דאמעיט. גרויםען יענעם ד-רכגעלעבט
 ײעם מאג דער אט אז זיכער. געײעז נעז

 אלורעלםלעכער אן פארב״יײבעז אייביג א.ײף
 נייט ורערען געפײערם װײט איז ט*ב ײם

 ארומ־ וועם עס אז ;צערעטאניעס פרײדיגע
 ײאונ־ איז לעגעגדעם ריט ײערעז געװעגט

 פרן איכערגימ ירעלען ײאס דער־סעשה׳לער
 פון קײנער דור. צו דור פױ רײל, צו פײל
 אז פארשםעלען. נערעגש נ־ט זיך האט אונז

 איי׳דער גאך שפעטער. יאר עט־יעכע ביויז
 גע־ זײנען ױאס ע־פהי״עד. "־.־מ־טע פאר ד•

 צעוױלדעװעמע די פון געװארעז ראסעוועט
 גע:.יג צ־יט האבען דעלען ?יערדער־באנדעפ.

 זעלבםםשםע:־ װערעז אין אינםערײאקסען צים
 טאג היםםארישער דער אט שײן זאל דיג.
 זאל עס וןער זעייםען און פארביאסם זײז
באדײטונג. זײן אז דערמאנען ז־ך

 כיאי םעז8 דעם געשען. ;־: איז דאך א־ן
 1געגעראי װי נאכדעם יאר צעז ב־"יז !,955

 א־נ־ רהײמם נעבעז דארף א אין האם 1יאד־
 נאצי־ פרנם יאפיםולאציע די םערגעשריבען

אן דערמאנט יוער זעלםען זיך האם רײך,

 איז יעדער געשזנעניש. היםסארישער דער
 זײן מים פאדגוסען געוועז םאג דעם זיך

 בלויז ארבעט. ױאכעדיגער געוױיגלעכער.
ט װאו  אין טיםיץ א ד״ערשינעז אײ װאו ני

 דערראנענד״ג דטירנאי• א אדער ןדיסונג א
ען דעם אריג  קײ־׳ סער. נאך את ירבל- *עדי
ס אפיי׳ר זיך האס געד  איבער גע׳חידױט׳ט ני

ן עט האבען אלע דעם. מ ו נ מ נ  גא:ץ פאר א
נאסירלעך.

• • •
 איגםערנאציאנאיער דער אויף בליק א

 דער־ וואכען עטלעכע לעצםע די פון כראניק
 גלײכגיל־ דער פאר אורזאך די אוגז קלערם

 פון יובל דעם צו בענשען די פון םיגקײם
 איז אורזאך די קאפיםולאציע. נאצישער דעד

 אינםער־ אויפן צוגען לעצםע די אנםוישוגס
 איבערצייגט האם שאך־ברעם גאציאנאלען

 איז עס ריכםיג װי םענשען פשונדע די אויך
 צייםונג לאנדאנער א פון נביאדת די געורעז

 .געשריבען האם זי ררען נצחון, פת םאג אין
 שלאנט די אן. נאך ד.אלם קריזיס .דער

 די חאס דערמיט אריבער נישס נאך איז
 דער געןוארען אנטשוויגען זײנע{ 1קאנאנע

 די צו גענעראלע( די פון אריבער איז קאמף
 צו סאלדאטע! פראסטע די פון שסאטסליים,

 אין נאך בליט פאשיזם טענשט! פראססע די
 אויפ־ קען און פלסצער באהאלםענע פילע

 פאסיגע! א אין קאפ טיאתז׳ען זיץ הויבע(
 1געבע עס זאלען אומשטענדען אויב מאמענם,

י געלעגענרוײם״ ז
 דעם אויף וױדער הויבם פאשיזם יא.

 הא־ נצחון• פון שעה דער א־ז דעמאלט- קאפ.
 געפאר. די געזען פענשען ױיינינ זייער בעז

 כמעט עס זעען יאר, צען נאך אבער, איצם
 בלױז איז פאשיזם אז איצם זעען מיר אלע.

 דיקםא־ װאם פארמעז. םארשיידענע פון אײנע
 די אין אגגעפען. קענען אימפעריאליזם און .םור
 באלשעוױפ־ די װי געזעז כױר האבעז יאר צזז

 און איינגעפעפםיגם זיך האט דיקםאםור םישע
 בא-ד שױן פאכם איר אין ארײנגעכאפט ריאט

 האבען פיר ערד־קויל. רעמ פון העלפם א
 רלחנױת הײכע און ״קאלטע״ דורכגעפאכם

 עד־ת ױיגען פיר :ױיגקלען פארשײדעגע אין
 אויפגעהעצטע צװישען קאפפען בלוטיגע פין

 איײפעריע־בא־ זייערע און גאציאנאליסםען
 הלא־ װעלכע אפריקע און אזיע אין הערשער

 רעשט־ די אן נעגעל און צײן פיט זיך מערעז
 גע־ דעם את לאיאכיעס. זײערע םון לעך

 לאכט־ אץ מערק קאייאניעס, פאר ראנגעל
 און לאגערען צ־ױי זיך פארמירען פאזיציעס

 מאכען צו שלים גרײט איז זײ פון יעדער
 צד. זײז פארשטארקען צי א:י םייװעל םיםז

 דעפאקרא־ די װי כייר זעען רעזולםאט א וױ
 גאנצער א געי־ארען איז אמעריקע םישע
 :-ראנציט-א תליץ. שפאנישען טןימ מחותן

 דיקטאטאר דעם פעראנ׳ען. מים פראנלא,
 דיקטא־ אנדערע די מיט אץ ארגענטינע. פון

 זיד־אפעריקע פון דיקםאטארלעך און טארם
אלעמען זײ האם און מזרח גאענטען דעם און

 ענג־ דעמאקראםישע די קעטם. אײף געגוםען
 פראנקרייך רעפ־בליקאנישע די אמ לאנד

 פא־ איז פריגצען קעניגלעך. מיט זשאנגלירען
 װעלכע ־ענדעד ־א־אניא־ע די פון ליטישע:ם

 טוען זײ ארן זיך פאר אויטניצעז קענען זײ
 ראכט. אין זײ האלטען צו רעג־־עך װאס א~ז

 באלשעװיקעס, רופישע ״אופבויגזאמע״ די
 פרײנד־ פון רעקארד זייער צו ז־אבען ײידער,
 פרא־ פין באשיצער און היםלער־ן פים שאפט

 אויפ־ געדוען פתיר אויך שיין זיך וראטיאו־יע.
שע א ציבײען  אין ײנקער־ארבײ פר״טי

 ג<:<- נאצישע אונםער סזרזד־דײםשלאנד
 דיס פאכען צ־ שלדם אפ־־י און ראי־ען
 װעלכער ײגאסלאװיע. פץ טיטא בשיפד זײער

 הישר דרך קאפוניטטישען פץ ארונטער איז
 די פיץ ־בשר סיר צים פארבייאנדזשעט ארן

שטאסען. פאראײניגםצ
 נא־ דאך את אירשטענדעז די א־נכער

 זאייען :אציס די פרן ירי־שים די אז םירלעך
פ די אויפהויבען ע ם. ױערען אין י חט'  פי'

 באזיצען םאלדאטשיכע פאר סחורה בעםםע די
 םרא־ די י־עבט ײנגױארג זײער אין דאך. זיי

 די פון - דורות סאלדאםסקע פון דיציע
 געלט פאר האבען װאפ ״העםיער״ אראליגע

 קאמף א־ר אין לרײן עגגלישער דער געדינטי
 אמע־ די פון אויפשטאנד דעם דערשםיקען צו

 ױנ־ פרײשישע די ביז קא־־אניעס. ריקאנער
 שט־רעם־טריפערם. היםלערישע די און לערפ

 דער מים ציזאמען אײן ד־ זריגען דיפציפלין
 שיטען צי גרײט זײנען ־ײ פי־ך. מאפע׳ס

 קײן פרעגענדיג גיט ה״סט, מען וועמען אויף
 מיט דאך זײיען סאלדאםען אזוינע קשײת.

 צאלען צו גר״ט איז דען א,־[ גלײך צ־ גאלד
 אןי1מ״ האיבען א פאר פרײז העכסםען דעם

 נאצ'ס די טאקע דיגען סאלדאטען. אזוינע
 נאצ'ס באהאלםענע ד־ פון 'הסנים. געױארעז

 אפענע, די אפילו גאר אפגערעדט. דאך איז
 אלץ ״ערעז ״נעא־נאציט״ אײפגעשפראכענע

 פין צאי־ די ־ארגרעטערען און דרײטטער
 יאנד־םאריא־ די א־ן דעפ־טאטען זיײלרע

אין פעגטען זאלהען א־ן ־יאלען לעצמע די .
פארדרײפאכם :ארנדי כ;־־ —ו ד־ט־ג־ע די האט

פריער־ די א״פםאם פארטרעטערשאפט• : א'ר
דער־־־י־ט זי האט יםאטען דעפ: צװיי דיגע

א־- האט יכע ױע ;״ פארט ;־ ש , דיים די. זעקס■
נױט צדזאמען יידער ךי<י ד ט<ן <״ בערג

דער פין עי” פאדשט אץ ־רג פירז די פין פילע
*״בט־פארטײ״, ל :־על א־־־פםי• .פאצ־ :יעי נאצ'

א"פג<- האט ױר־נג ̂ ל אדענרא די 'יאפ
> L. » 1 : האט -אצ־זש איר איבער לעזט

דאנדאטען. צ־ואכציג באלרפען װאיען
 י־אגע איגטער:אצ'אנאל< ־־ א־יז ראפ אט
 יאלצי״ט צענטעז צ־ט ,;ראד טאג. צ־ ד,־־:ט

 אינזערע האבען לאפיטילאצ־־ע דױטיער׳ס פדן
 אונ־ רי״כית פרײהײטלעכעידעדאלראט״טע

 רערב־ ריט אפפאכען די טערגע־טריבען
 קריגט־ דעם פארענדיגט ױאט דײםיטלאגד

ערט און צישטאנד  טואײערענע איר צ־ריט י
 אר־ אן רעקרוטירען צ־ רעכט דאס א־ן ראכט

 אנ־ די מים צ־זאי־ען פארטײד־געז צי דײ
 פין דעמאקראטיע די ארפײען אליאירטע דערע

 טא־ועטען־ דער אנגריף. קאמ־ניטטישלן א
ײף באיד האט רוידער פארטאנד,  א־־עק־ דעי
־ואטא־ די:ע א־ע פ־ז ארפײען ד־ געשטעלט

 קא־ מארשאל פון קאמאנדע דער אונטער לען
 סארט קאםוגיטםישען דעם באשיצען צו ניעװ

 קײן ניט דעריבער איז עם דעםאקראםיזי.
 זיך פרײט עולם ברײטער דער וואס װאונדער

 פארגינען זיך קען םייװעל דער בלויז גיט.
טוב. ױם אזא אין פרײעז צו

--------------------4 1955 װני,

 פאלק פון כענשען פשוט׳ע די האבען
 דעם פון ױבל צעךיאריגען דעם איגגארירם

 דעמאקראטישע די פון נצחון מיליםערישען
 װעלט־םלחםה. צוױיטער דער אין מלוכות

 פאליטישענס די ווארםזאגער, זייערע אײך
 זיך האבען פרעסע, דער פון פירער די און
 דעם פון װעזען גרויס קײן געפאבם גים
 נאכ־ אלע האבען אבער דעדפאר סוב. יום

 נײע די אינםערעס גרױס מיס געפאלגם
 װאס שאך־ברעם פאליסישען אויפן צוגען
 םלוכות די פון ,ועדדארען געםאכס זײנעז

 די אז דערםים, באװייזענדיג חודש. לעצםען
 צוגען לעצטע זײ זיי. אינםעדעםירט שפיל
 זײ װײל אינםערעסאנם. באזונדערס זײנען
 (מעגלעך האבעז צדדים ביידע אז ודײזעז
 האפענונג די אויפגעגעבען צייםודײליג) בלײז

 דעם פאכעז און זיג פולעז א געװיגען צו
 לשון אין עם רופמ מען וױ *פאם*, געעער

 די אױפצוגעבען גריים זײיען זײ און שאך,
אנםשיידדגג- אן אן שפיל

 פיר־ דער סאװעטעז־פארבאגד, דער
 האט סאםעליםען, דינע אלע פאר שפרעכער
 צוגעשטימם און מאן דעם געביטען פלוצלונג

 עסםרײך האלב־דערשםיקטע די אפצולאזען
 די פאר אויך אננעםבארע באדינגוגגען אײף

 און שםאטען פאראײניגטע די מערב־פלוכוו^
 אפגעשוואכם האבען כינע קאםמיסטישע די

 איבער דעקלאראציעס קריגערישע זײערע
 אנצוהערען געבעז אנגעהויבען און פארמאזא

 אויס־ אונזער פשרה. פרידלעכער א װעגען
 גע׳פועל׳ט האם דאלעס םמיסםער לענדישער

 אויף אײנצוגײן איתענהאוער פרעזידענט ביי
 מלוכה־פירער העכסםע די פון צוזאמ־ענקום א

 גע־ צו פארזוך א אין גרויםמאכםען די פון
 אלע די אין אויסװעג פשרה׳דיגען א פינען

 אפ־ אין פאנאנדער, זײ טיילעז וואם פראגצז•
 האם מאסקווע מלחמד.. קאייטע די שםעלען
 די פאר פארלײגען וועם זי אז װיםען געלאזם
 גרויכמאכטען די פוץ הױפט־פירער אנדערע

 אומםאר־ םער מים פלאן אנםוואפענוגגט אז
 איצם ביז האבען זײ װי קאנםראל, םײאישען
 גרײט אויך זיינען זיי אנגעמען. געוואלם

מן צו ע רענ אג  פון ארמייעז די פון גרוים ײ ב
ר צד יעדעז ע ^  אטאם־וואפען פארבאט מען א

 װאס אטאם־באמבעס די פארניכםעט מען און
באזיץ. זית איז פארמאגם צד יעדער

 געוױזען אררם אזוי ד״אבען צדדים ביידע
 װיכםיגע אויף איינצוגײן גרײס זיינען זיי אז

 טעגה־ט, זיי פון יעדער כאטש קאנצעםיעס.
 געגנער. די בלױז זין־ האבען געביםען אז
 גדײם געװען צײט גאנצע ד* זײנען אליץ זײ

ע די פון לייזונג פרידלעכער א פאר  פרא־ אי
בלעמען•
 גע־ דא האבען מיר. שײנט עיקר, דער
 זאלען פירער די אז אורזאכען צוױי װירקם

 די ערשטענס, .•שםעלינג זייער ענדערען
 װאר־ און מערב־בערלין אין אונטערשריפשען

 כלומר־ די אװעליגעװארפען האבען װאס שע.
 און מלוכות באזינדערע פון אילוזיע שטע
 צױײ די פון קאנטורען די אנגעצייכעיט קלאר

 איכי־ די צװייטעגס, און, קאמף, אין לאגערען
פעלקעי־ די אז הערשער די פץ זיכערקײט

 צו פירען לאזען וױדערשטאגד אן זיך װעלען
שחיטד״ נײער א

״:אטא״־לעג־ די פון אגטער־טריפטען די
 און מערב־דײטשלאנד נליט אפדאך אויפן דער
 און באלקאן אױפן ראנד־שותפים די מיט
 םאווע־ די אויטגעטש־כעט האבען אזיע, אין

 צע־ קענעז צ• ה־־־ם *וייער פין טען־פירער
 איינ־ באזיגעז זײ א־ן געגנער זייערע מײלען

 א־נטערשרײבען ד־רך ענטפער זײער ציגוױיז.
 פון ארמ־יען א־ע פארא״ניגען צו אפיציעל

 אונטער לענדער קאמוניטטיש־באהערשטע די
 פארשאל, סאװעטישער א — קאמאכדיר איין
 וױי־ זיי פאר אוםפעגלעך געפאכט אויך האם
 אנבאם לעכעריעכען דעם אנצוהאלםען טער

 דייםשלאנד פין פיליטער זײער צוריקצרציען
 אריך זאלען לעגדער דעפאקראטישע די אין

 אלע אק־פאציע־טר־פען- זײער< צוריקציען
 די פון כ־חות פיליםערישע די אז שדין זעעז

 דײםשע די בײ בלייבען וועלעז ־יאפ לענדער
 און טשעכאטלאײאקיצ פוילעז- רדי גרענעצען.

 בלויז כאנכע ענדער.—פאטעי־יטען אגדערע די
 פאק־ זײנען דײטש-אנד. פון פײלען עטלעכע

 ארפײ פאװעםישער דער פרן םיייען סיש
בעי איז עט  כעגלעכקײם קיץ גישטא דערי

 פאר־ אזויגע פים איז עס װעפען אפצ־נארען
 רעדען גיט אײך שדין קען פען שלאגען.

 ארפיי פאיועטישע די באגרענעצען ןיפ בלײז
 אופבא־ פאםעליםעךארמייען די לאזען אין

 חשבון. אין זײ ארייננעפען ניט און רירם
 בא־ צו אופפארפיידלעך דעריבעד איז עס

 יעדען פון כוחות באייאפענטע אלע טראכטען
 גלײך זײ רעדוצירען אין איײהײמ, אן װי צד

גלײכגעװיכם. א שאפען צ־ כדי
 איעגעזען האבען מערב־פל־־כית די אײך

 די געגעל פאװעםישע די פץ אר־יםרײסען אז
 פארשלונגען שרין ־אבען זײ ױאם לענדער

 שױערע זײער א את פארדייעם. האי־יב און
 קענען פעלקער די אם באפרייען אייפגאבע.

 םיפפאםיע דער פיט אליין, קרבנ־ת די בלויז
 קריגען דועלען זײ וואס ־ילף פריױויליגער און
 אוים־ אין באפעלקערונג צײוילער דער פץ

 דיפלאמאטישע אין פיל״םערישע דירך יאנד.
 <פ פען קען פי^־כית פרעיידע פון םיםלען

 ביר־ די זײנען גאך דערצו דערגרײכען. נים
 פון פיד שױן לענדער פרײע די פון גער

 אופא־יפהערלעכען יאר צענדליג ציױי כפעם
 אלע באלד שײן האט קאנפליקט דער לאפף.

 און פיזיש עקאנאפיש, אויפגעשעפט פעלקער
 גע־ א נאד נים א־יב י־עכצעז זײ א־ן גײסםיג

 דויערענ־ א פאר כאםש איז יפל־ש, זיכערםען
 לענגערער א פאר װאפעךשם־־לשםאנד דיגען
 בלויז פעגיעך איז דערגרײכען צו דאפ צײם.
 זאל דאם אנגענעם :ים ״י פשרית, דורך
 אונטער־ זײנען װאס אפפאכען, ציױי די זיץ.

װארעז' געשריבען ע  בײדע אין חודש עצםען1ג
 אזא פאר װעג א געעפענם האם לאגערעז■

 די באװעגונג אין געזעצט האט דאס פשרה.
 קאנפערענצען די פאר פאשינעריע נײטיגע

 גרױפדאכטען די פון ה״פט־פירער די פון
 װעלט די אז האפענ־נג א פאי-אן איז עס א־ן

 פעריאדע• פרידיעכער פע־ א ערב שטײם
> * •

 גע־וען איז נאציזט פ־ן צעשמעטער־:ג די
 דע־ האט יארצײט דער ״.,,ױעלט־געשעע: א

 י־ם אי־ײענשי־עכער אן זײז געדאיפט ריבער
עי איז דאס טיב. עגי  אור־ די פ־ן אײ:ע פ

 אזא געייעז איז פי־ער־נג די ײאפ זאכען.
 מענשהײט די אנזעענדיגע. ניט אזא בלאסע,

 געמײנ־ א פאר דערײאלסען ניט נאך איז
דרײ פץ פײערעג ד־ טיב. ײם שאפטלעבען

 אויסגעפא־ זיינען וואס ױבילײאומם, אידישע
 זיך האבען צײם, זעלביגער דער ארום לעז

 דער אין אנגעזען בעסער פיל אפשר דערפאר
 פארזאםלונ־ דעמאנםטראטיװע בײ און פרעפע

ױם זיבעטער דער גען.  ישראל׳ס העצפאות״, .
 לאנד אין דארט איז אופאפהענגיקײםס־טאג,

 אנ־ אין אידען געזאגעגע נאציאגאל פון און
 דער װי געױארען געפייערט לענדער דערע

 ;פאלק אידישען פון טוב ױם נאציאנאלער
 לעצםען האבעז אפעריקע א־ן צױן פועלי די

 פון ױביליי גאלדעגעם דעם געפייערט חודש
 ציזא־ פאראדגעם א םים ארגאניזאציע זייער

ט פענפאר-  און ארםיקלעז טוב׳דיגע יום פי
 אי־ דער ארויםםריסען; דעפאנסםראםיװע

 זיין האם וױדער ארבעטעד־קאםיםעם דישער
 בײ געפײערם געביירעךםאג צוואנציגפטען

 כאטש און צוזאפעגפאר. יעדלעכעז צוױי זיץ
 א וױ באטיםעלם נים אפיציעל עם האם םזןן

 ױם א געווען ספק אז אבער עס איז ױביליי,
 דער אין סיי שםיפונג. דער אין םיי טוב

ט פער נאך און האלםונג  באגײס־ דער פי
 רעזאלוציעס את באריכםעז די ודאס טערונג
 האבען ארבעם וױיםערדיגער דער רועגען

 יום דער זיך האם פפעציעל ארויפגערופען.
 שבת זיצונג דער בײ פילען געלאזם טזב

 גע־וארען געװידםעם איז וואס נאכםיטאג,
 פרעזידענם פון ױבל זיבעציג־יאדיגען דעם
 חבר ארבעטער־קאפיםעם. אידישען פון

העלד. אדאלף
 ױביליי־ דריי די אם פון איינער יעדער

 חודש׳לעכער א װי פלאץ םער פארדינם אופס
 פארבאגד, פראפעםיאנעלען א פת זשורנאל

 דער־ זיך קען איז, ״גערעכםיגקײט״ די װי
 קענען פיר װאם אלץ אפציגעבזין. לויבען

 די אז פאקט דעם פארנאטירען איז םאז דא
געווארען• געפייערם זײנען ױבילייאוםם

 לאגע דער איבער אבער ארםיקעל אן
 צוקערמאן, װיליאם קאלעגע וואם ישראל, אין

 האט לעםער״, נױם ״דזשיאיש פון רעדאקטאר
 טען16 פון אויסגאבע דער אין פארעפנםלעכט

 בא־ םוב. ױם מיטן פארבינדונג אין מאי-
 פינקטען געװיסע אויף אגצ־אוױיזען מיר װעגט

אופגערעכט. מייגינג מיק לוים איז ער יואו
 ןיקאגאמישע די אז אן וױתם צוקערמאז ה׳
 באדײ־ לעצטענס זיך האט ישראל אין לאגע

 לאגע פאלימישע די און פארבעםערט םענדיג
 מצדיק איז ער פארערגערם. פיל זיך האם
 עקאנאמישע די זאכען. ביידע אויף הדין

 דער דאנק א איז ער, זאגט פארלייכםערונג,
 נייע פיז אײנױאנדערוגג פארקלענערטער

 לאגע פאליםישע פארערגערםע די עולים.
 אײנגעשפארטער דער פון רעזולםאם א איז

 אויף איינגית ניט פון פאליסי צױניםםישער
 פליםים אראבישע די ארײגצולאזען הנחות
אנםשעדיגונג. געבען זײ אדז־ר

 כ־יר א לאגע דער פון אפשאצינג זית איז
 נייע מער װאס אז פארשטײט יעדער טיגע.
 לאנד. אין ארײנגעבראכט ווערען עס עולים

 עקאנאםישןי די *וערען מ־ז שױערער אלץ
 מיטלען אירע ארעם. איז ישראל לאגע.
 מער ק־מצן עם װען באגרענעצט. זײנען

 מיט טײלען לאגג צײט א זיד מען מוז מענשען
 אז מעגלעך אויך איז עם ביסען. מיטן זײ

 אי־ אלגעמײן אזוי געווען ניט װאלט ישראל
 גײט רעגירינג איר װען פאליטיש זאײירט

 פליטים, אראבישע די ױעגען פשרות אײף אײז
 נ־ט מען קען דעם אין זיכער גאנץ כאטש

 אױל װי זײנען רחמנות מיט (פאליטיק זײן.
ניט). זיד רישען זײ װאסער. מיט

זיץ צ־ מיר, שײנט טעות, צ־קערמאנ׳ס ה׳

5 זײט ^-------------------------
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מי מס שנ מיפ מנ אדםאםידזבנ פה s»דער אין *־
 די אדער אויםאמירונג, י

 םעכנאלאגישע נייעםםע
 דעם אין רעוואלוציע

 םון פראדוציר־פראצעס
 וואם אינדוםםריע, דער

 אויסםילען קעגםיק׳ וועם׳
 װירםשאםםלצכען דעם

 סון גאר נים (און אמעריקע םוץ איגהאלם
 פארבליבענעם דעם אין אלייס אםעריקע

 םאר־ איז יארהונדערם. םען20 םונעם רעשם
 םא־ טיף־גראבענדיקע הארבע. מים נונדען

 םאציאל־פאליםישע און ציאל־עקאגאמישע
 ברענגען װעם אויטאמידוגנ די פראבלעםען.

 פאר־ די איז ענדערונגעז קארדינאלע זיך םים
 װעט זי ;קאפיםאל־אינװעסטירונג םון מעז

 פאר־ צװישען שער די צעציען ברײםער סך א
 קא־ ׳דעם פון רייעז די אין גרופעס שײדענע

 א פאדערען וועם זי ;גופא פיםאליסטעךקלאס
 פראצעדיר־אינםענ־ אומגעהערםע איצם ביז

 װעט זי ;פראדוקציע־שםײגעניש און םיװקײט
 ארבעם צװישען םארהעלםענישען נייע שאפעז

 א זיך מים ברענגעז װעם קאפיםאל. אמ
שיכםוע גװאלדיקןי  פון רײען די אין איבער

 אװעקשםעלען װעט און גופא ארבעטער די
 גאנץ םאר רעגירונג, זיץ איז שםאם. דעם
 פון פראבלעמען קאמפלייצירםע זייער און נײע

 סאציאל־פאליםי־ און פאליםיק עקאנאםישער
פארפליכםועען. שע

 בונט דעם אם םון הײנם דא װעלען םיר
 עםלע־ בלויז ארױסנעמען דערשײנונגען נייע
 אן רירעז וואס יענע׳ בלויז געציילםע כע

 שכירות־ארבע־ פונעם שיקזאל דעם דירעקם
 פרואװען זײ און געזזאלם־מענםשעז, אמ םעד

 פון וױים זייער נאך זײנעז זיי ;באלײכםען
 קאכםו־ דיערע אבער דײםלעז־, אח קלאו־ זײז
באצייםענס. אויס שוין זיך םיילעז רעז

על ץ םאנג ר א ע ם ע כ ר ען — א אג  ז
ױס א ר א םעז די ס פ מי א קאנ ?ן

 זעלבםטפאר־ און גאםירלעד איז עס
 טראכ־ אז הײבם מעץ :אר װי אז שםענדלעך,

 אזוי אויםאםירונג־רעוואלוציע, דער pc םעז
 א אויגען די פאר אוועק זיך שםעלם גלײד

 װאס און :פרעג־צייכען דראענדיקער גרויםער
 םויזענםער הונדערםער די סיס זיק װעם

 אויטא־ דער דאנק א װעלען װאס ארבעםער,
 ארויסגעװארפען פאבריקעז די פון מירונג
קו־ דערויף י ארבעםם־פלעצער די פון װערעז

 ישראל־רצ־ די אז דענקם, ער וואם דעם אין
 װע־ סײ האנדלוגגען אירע באשםימם גירונג

 פרײ־ אראבער די װעגען ס״ אוז עליה גען
 בלויז זי פאלגם אמת׳עז דער אץ ױילינ.

 אין יגענעראל םיז דירעקםױוען די אוים
 אריינצוברענגען דכם ישראל .״ .. ברירה

 מצר האבען מוז זי װײל ע־לים. גדער װאס
 נים קען לאנד פ־סטע איצם. שויז מעגשעז

 אריינדרינגער. געגעז ױערצז ®ארםײדיגם
 װאס לאנד א אין פאל דער עס איז ספעציעל
 אן גרענעצעז פון דורכאויט כפעס באשםיים

 אדיך זיי .פאר םאכם דאס הינםערלאנד. א
 אראבישע די צ־ריק אריינצינעםען אוםמעגלעד

 פאר פייאץ קייז :ישטא איז עט פליסים.
 באפעל־ אראבישער גרײםער א םים און ביידע

האלםעז, נים לאנג זיך ישראל װעם קערונג

בארוכאװ י. פח

 בארואיקענדיקע מיט עקאנאמיסםען די מעז
 װאר־ אײנער סארטעז: צװײ פון ענטפערם

 גופא אויםאמירונג־רעװאלוציע דער אין צעלט
 ארבעם־מעגלעכ־ נייע די מים טאן צו דאם און

 רעזול־ איז עפענען זיך װעלען וואס קײטען׳
 מאשינעךסי־ פארפולקאםםער דער םון םאם

 ״עלעק־ דעם מיט האט אנדערער דער ;סםעם
 אלז ניט שײכות שום קײן מארן־' םראנישן

 דער־ צופעליקער א אויף גאר זיך באזירט
 אמע־ דער פון באװעגונג דער אין שײנונג

 גךאד שפילט װאס באפעלקערוגג, ריקאנער
 אנ־ לאמיר אויטאמירוע־רעװאלוציע. דער צו

לעאטען. דעם פון הײבען
 דער האט יאר הײנטיגען פון אנהײב אין

 אז מיטגעםײלט, צענזום־בױרא אפיציעלער
 גע־ געבײרען לאנד אין דא זײנעז 1954 יאין

 קינ־ טויזענט זעכציק מיט מיליאן פיר װארעז
 אמערי־ פאר ציפער אומגעהערט אן — דער,
 דערשײ־ דער םון אומגעהערטקײם די קע.
 װאס דערמיט, געשטארקט נאד װערט נונג

 געבוירען האבען װעלכע מוטערם, יונגע די
 ,1954 סיז פארלויף אין ערשטלינגעז זײערע
 גע־ געבוירען מײסטען צים אלית דאד דינען

 יארען די .1934־1933 ארדם ערגעץ װארען
 די װען קריזיס, עקאנאמישעז גרויםען דעם פץ

 אדער 30 מיט געשטאנען איז געבורטען צאל
 דערבײ איצט. װי נידעריקער פראצענם 40

 אין חתונהס צאל די יאר פאריגען אין איז
 ניט געװײנםלעך. װי קלענער געװען לאנד

 גע־ צאל די איז אלעמען דעם אויף געקוקט
 בא־ דאס הייכע. אזא געװען 1954 אין בורםעז

 אמערי־ דעם פון שטרעבונג די אז וױיזט,
 װײניגםםענס קינדער האבעז צו איז קאנער

 אנ־ — פאמיליע א אויף דורכשניט אין דרײ
 צװײ פין דורכשניט איצטיגען ביז דעם שטאם

 ארים יאר צען אדער אכם איז האלב. א און
 רער נאך לאנד אין געבירםען צאיי די וועם

 א־נטער־ װעם עס װארעם טאן, שפרונג א
 ױנגע־ יע:ע פץ חתוגה־עייטער דער קומען
 אין גע-וארען געבוירען זײנען װאס ליים,
 װאם .1942 :אך פון קינדער־״ב־ם״ דעם
 עקאנא־ דעם אין באדײטען אלץ דאס װעם

 די פין פארלויף אין לאנד פון לעבעז מישעז
י יאר צוואנציק נאענםסםע

שייעךי האנדלונג אזא איז  עט איז מענ
 פרעמדע פון הײמען די פארנעמען צו עטיש

 ך מ־יחמה א פון אנטלאפען זײנען װאס מענשען
 זיך האם מיי־כה אבער ניט.י זיכער ניין.
 האם זי עטי?. א"ף באזירם :ים פאל ־נײז
 געוואלד, רויען אײף גזךטטיצט פאל אלע זיך

גבר. דא־״ים כל אויף
ק א פץ מעגשען פאר איז דעם חוץ א  פא̂י
 בא־ דירית הינדערטער ז־־נט האם מען ױאס

 זיד האבעז אלית זיי און פאריאגם און רויבט
 היי־ די פין לעבען פיםן געראטעװעט קוים
 הונדערטער באוואויגט האבען זיי װאס פען

 איז עס אז באגרייפען צ־ שווער זייער 'ארען,
 פרערדער א אין ארײנצ־כאפען זיך עיולה אן

.װינקעל א זיך פאר דארם זוכען איז הײם . . 
העלפען. נים דא וועם זאגעז פיסר

 קאן רעכענצז׳ נים זאל םען קארג װי
 בא־ די זאל 1965 בײ אז דערווארםען, מען

 שטאטען, פאראײניגטע די פון פעלקערונג
 האבען םיליאן, 162 איצם באטרעפט װאס

 און 190.000.000 ביז ערך אן ארויםגעשםיגען
 זעל־ דער אין .220.000.000 ביז — 1975 בײ

 צען די פון פשך איז ה. ד. צײם, ביקער
 די װעלכע אין ,1965 און 1955 צװישען יאר

 אויף אויםוואקסען װעט בכלל באפעלקערונג
 מענ־ צאל די וועט ערך, אן מיליאן דרײסיק

 םינף ביז צװאנציק פדן עלטער אין טשען
 אויפ־ ארבעטס־עלםער, אין ה. ד. זעכציק, און

 אי־ די מיליאן זיבען אויף בלויז װאקםען
 אן מיליאן צװאנציק און צוױי־דרײ בעריקע

 פון מענטשען די אויף אויםפאלען װעט ערך
 סיליאן) זעקס (איבער אלט יאר 65 איבער

 אונטער ױגנטלעכע און קינדער אויף און
 זעל־ דער םיליאן). זעכצען (איבער צװאנציק

 װײטערדי־ םארן אויך שטיםט חשבון ביקער
 בײ אז אזוי ),1975־1965( יארצענדליל קען

 אלגעמײן אין באפעלקערוגג די װעם 1975
 םיליאן זעכציק אויף אויסגעװאקסען האבעז

 נאר ארבעטס־עלטער םון באפעלקערונג די און
 פארהעלםעניש א ה. ד. מיליאן, צװעלף אויף

אייגם. צו פינף פון
 שײכות א האט װאם דערשײנונג, א נאך

 װאס און באפעלקערונגם־באװעגונג ענין צום
 צװאנציק נאענטםטע די פון משך אין װעט
 ארבעםס־נעמער צאל די אראפדריקעז יאר
 אין באזוך שםײגענדיקער דער איז לאנד, אין
 אויטאפירונג די װי הױת קאלעדזשעס. די

 פער אלץ פארלאנגען װעט פאבריקען די פון
 טעכנישער הויכער פון מענטשען פער און
 בילדונגס־קװאליפיקאציע, אלגעםיינער און

 קאלעדזשעם די אין רײםען זיך יוגענט די װעט
 רע־ — 1979 בײ און אוניװערסיטעטען, און

 שו־ אםעריקאנער די אין װעט — מען כענט
 געפינען זיך אויסבילדונג העכערער פאר לעז
 ׳ דער םטודענטען. פיליאן צװעלף ערך אן

 ארבעםס־ פון דאך איז זײערער םײל גרעסטער
 ניט מען קאן שטודירם. מעז אז אבער עלטער.

 װאם יענע, בײ אפילר און ארבעםען, גײן
 אר־ מיט שםודױם קאפבינירען צו באװײזען

 סײלװײ־ גאר רוב גרעסםען צום עס איז בעם,
 קלענער דאס װעט ארים אזוי ארבעט. זע

 ארבעםם־ פון מענםשען די צוױשען מאכען,
 פאק־ װעלעז װאם יענע, םון צאל די עלםער

. ארבעם. דער צו גיץ טיש
 אר־ צוױיטער דער אװעק. איינם איז דאס

 די אין אז נביאות־זאגען, דעם אין גיפענט
 געקוקט ניט װעט, יאר צװאנציק קוםענדיקע

 ״דענקענדיקע די םון אנטװיקייינג דער אױף
 מאסען־ארבעטס־ קײן זײן נ*ט דאך ראבאטם״.
 תוך אויפן זיך באזירם לאנד. איז ייאזיגקײט

 דער גופא. אויטאמירינג־רעװאלוציע דער פון
 פונקט דסם אין זיך באוועגט געדאנקען־גאנג

אזוי: אימגעהויער
 טעכגא־ א בלויז ניט איז אויטאםירונג די

 אלטע די װעלכער בײ רעװאלוציע לאגישע
 מער נײע. םיט פארביםען װערען םאשינען

 עם. זיך צנדיקם דערםיט און פארפולקאמטע,
 ארגופענטירען — געױען אזוי וואלם דאס װען

 בא־ די טאקע װאלםען — עקאנאמיסםעז די
ארויסגעווארפען פשום ארבעםער שעפםיקםע

 אן אויסזיכטען, אן גאס דער אויף געװארען
 אוי־ די װאס אבער, איז מעשה די האפעגונג.
 רעװאלוציאני־ גאנג איר אין װעט טאמירונג

 וױרט־ דעם פון טײלען אנדערע סך א זירען
 רײן־ דעם אויסער אײך פראצעס שאםטלעכען

 אינ־ די הײבען צו כךי פאגריצירענדיקען.
 װעט ײאס פראדוקציע דער שון םענסיװקײט

 אינדו־ דער פאר לעבענסװיכטיגקײט א זײז
 מרזען פען װעט עפאכע נײער דער אין סטריע

 דער אין אויך מעטאדען נײע אויםגעםינען
 װע־ װאס פראדוקטען, די פון פארשפרײטונג

 ריזיקערע איץ אין מאשינען די פון קומען לען
 :ײע אױטגעפינען םוזען װעט םען מאםען.

 גע־ דער אין פרינציפען נײע און פארמען
 די צו אנטשפרעכנדיק שעפט־ארגאױזאציע.

 איבער־ אויך מוזען מען װעט מאשינען נײע
 די אפילו סקלאדען, די פאבריקען, די בויען

 א־י;־ פוזען װעט פען (אפיסעס). קאגטארען
 פץ א־פן נײעם א בוכפירונג, נײע א שטעלען

 ב־דזשעטעךאריש־ ,קאלקולאציע, קאנטראל,
שטעלונג.

 דער אין אז זײן טאקע קאן עס :װײטער
 קנעפ־ ״דריק גערופענער אזוי אויטאמירםער,
 קיץ פ־אץ אויפן מען װעט לעך־פאבריק״

 פען זעט (פאקטיש זען ניט פער ארבעטער
 ־עבעדיגען קיץ :יט כמעט הײגט אויך שוין

 סטאנציע, עלעקטרישער אן אויף מענטשען
 א־ן שסעל). נאםט־ראפינירונג א אק אדער
 היגטער אבער, מען. װעט צײט זעלביקער דער
 גרויטע א זײער האבען דארפען סצענע דער
 הויך־קװאליפיציר־ אויף םענטשען נײע צאל
 פאשינען. נײע די בויען בײם פאםטענש טע

 בײם פאבריקען, די אין זײ אײנשטעלען .בײם
 די װי קאגםראלירען, בײם זײ. פארריכםען

 צונױפשטע־ בײם און ארבעטעז מאשינען נײע
 װעט םען דעם. װעגען איגפארמאציע די לען
 הױכגעביידעטע פיל זײער אין נײטיגען זיך

 פרא־ די צונויפצױטטעלען אױף מעגטשען
 צ־ אויף מאשינען, גײע די םאר יעקטען
 סיסטעם־אינ־ ני־ע :צײכענונגען די םאכען

 צאל גרויסע א ;מאטעמאטיקער זשינערען,
 דער אין פאסטענס גײע די פאר מעגםשען
 רענטשען אונטערנעמונגען. די םון אגפירונג

 אנאל״זירען טיף. דענקען קענען זאלען װאם
באשלוסען. שנעלע אננעפען און שארף

 א מענטשען, דארפען װעט מען — קורץ
 פאט־ נײע אויף ארבעטט־םענטשען נייע סך

 בא־ױפ־ אזײ מעננדטען. שיעור א אן טענם,
 דער־ פארזיכערענדיק עקאנאמיםטען, די טען
 שאר שרעקען ניט זיך דארף םען אז פיט
 רעדלטאם אין מאסען־ארבעטלאזיגקײט קײן
א־ינזאפיר־גג־רעװא־־ציע. דער פון

ר*־־־ אץ יעד-עכע כא־אכט־־רמע
פארדא:;ען — ארכעםם־צײט צעדע

כ די א; ״:י
ן באר־איקענדיגען דעם־א אכטקעגען ־ א  ן

 שםאגדפונקט איינשלעפערדיגען) אויך אפשר
 טרעיד די פון הױפט־פירער די ארויש טרעסען
 װאט ארגופענטאציע. אנדער אן םיט ױניאנם

 ־י־ פ־ן געשאצט טײל גרויסען צים װערם
 געדא:־ זייער .1בכיי עקאנאמיסטען בעראלערע
i אזא אומגעפער איז װידער. קען־גאנג.

 דיםפראפארץ צופעליגע די אז אנגעגומען
 דער פון װאוקם אלגעמײנעם דעם צװישען

 אר־ די פון רואוקס דעם און באפעלקערונג
 אר־ די ציהע־־פן אביפל דועם בעם־זוכנדיקע

 יאי־ צװאנציה נאענםע די אין בעםסנעמער
אגגעגו ;ארבעט אויף נאכפרעג פדן פרם איז

--------------------}> 1955 ױני,
ך דען  קומענדיקע די א־ן אד,־ן ־ױ־טער אז א"

רונג די װעט יארצענדליקער  שאפען אײטאמי
 באשעפטיגען קאנען װעט א־ן פאטטענט נײע

 טענהן — א־י:ט אבער ניענטשען. :יײ< טך א
רער די אן־פי  עקאנא־ •־־בערא־ע ד־ ארן ײני

 קא:־ די אפילו אלע, דאך ג־בען — מיסטען
 דער אין אז צ־ צלאגאדיסטען. סערװאמױוע

 אױטא־ די ־ואנען ב־ז ה. ד. איבערגאנג־צײט,
 א־ן באפעטטיגט האבען שיין זיך ־ועט מיר־נג
 ארבעטט־מעגלעכ־ :ייע די געשאפען האבען

ם די ־ועט קייטען,  צײט געװיסע א טריעיאי:דו
ג (װי אנ ט איצט קײגער לאן י  פארא־יטזא־ ני

 קאלײע דער פרן אר־יטגעשי־אגען זײן גען)
ײן יא װעט דאן און  אר־ שטײגענדיגע א ז

 עפעס מוזען ־ועט מען א־ן בעטשלאזיקײט,
־ די דעריבער װילען דעם■ צו טאן פי ך א  ײגי
 און נײטיק א־ז ע־ ױאס טאן באצײטענס רער

 מיט־ פארשײדענע פאר לײגען די מעגלעך.
 גאראנטיר־ איז זײ פ־ז ערשטער דער און לען
ארבעטער. די פאר שביר־ת יערלעכע טע

 ש־כיר־ת גאראנטירטע פון פאדערונג די
ט איז שט ני  אזנ־ פון ארדיטגעשפרוגגען א־ער

קע די אין ארױס. ;אד~ דער טער רנדי  ױנ־ פי
 סי־אי־א, דעם אין באל־נדערס ־אן־לרײזעז•

ג שוין מען האט א:  גײ־ דער װעגען גערעדט י
ט מער דערפץ. טיגקײס  א;־ די — ױאט :י

רונג י־־יפעגדילע ױטאמי  צו־ זאך די האט א
 ־וערען ש־רית דאזילע די װען אץ געאײלט

 פראק־ ־טרין פאדערונג די װערט געשריבען,
 אויטא־אינדוםט־ דער אין פאי־האנדעיט טיש
 ניא־ דדטענעראל און פארד (צװישען ריע

 רוטערפ ױאלטער אץ זייט. אײן פון טארס,
אן אדיטא־ארבעטער  אנדע־ דער פין - ײני

 אין װעט, זי אז אײס זעם עס ןיא זײט> רער
 באפרידיקט פארעם■ אנדערער אדער דער

 צום מײ:ט פארם״ אנדערע אדער ״די װערען.
 װעלען אינטערנעמינגען די אדער :מאמענט

 פולע די אויסצוצאדען פארפליכםען זיך
 צײט גאנצער דער אין ארבעטער די שכירות

 איז עט צ' קאנטראקט. געש־אטעגעם פונעם
שטא איז עס אדער דא  אדער :ארבעט ק״ץ :י
 פון צ־יט אין ױע־־ען א־:טערנעמו:גען די

אי נאך ארבעטער לי צ־צא־־ען ״סלעק״ מ  א
 ארבעטםלאזע־ לריגען זײ װיפיל פיל׳ אזוי

 לעצםע דאט שטאט. לעם פ־ן אשטערשט־צינג
ט ־י־ן װעט  דער מצד זיץ) אזײ ײעט עט א-

אן  די לעגנאיבער ה:הה צ־־ט־־״־־לע א ײ:י
פ דער װאי־עם א־נטערנערער  דער פץ פדיגצי

ט־רטע :איז פאדערשג אנ אי ת פולע ג  שכירי
 יאלצ־טי־דען פ־נצם צייט גאנצצר דצר אין

אן ־צר צױישצז אפטאך ר־ ־<ר א־ז ײני צ ט  א״
גצד־נג•

 ה־ינט ־טיין ־יצרט פ־־־נציפ דאזילצר דער
ט ײ אנצללצנ פי טטי־ טײד א ל״ז א םאלי  ־אפי

צכט צר *ױיל צלאנאריטטען שצ שפי  דעם אנט
רו::. דער .פץ ר\ך  פארלאנגט ־״אט אײטארי

צ ־י־־ א אין בר״טצלצ פי־ א  סטא־ פצטטעי
ג ג ־ די ײי  איז צט יױ א־נ־־טטייצ■ דער פ־ז ב

 זײן ט־ז טטאב־־־ז־־־נג די איצט. ביז געױצן
 דצר אין ארבעט. א־ן אי לאפ־טא־־ א־ן אי

 אדנטצר־ לצר ײצט א־יטאדיר־נג פ־ן טיטםצם
ץ :־ט נערצר ; א: ף כיאשין אײן בײטצן '  א'י

צי א צל ײ  א־יף ראשין א פץ ט־י־" א אדער נ
צן ־־עט צי־ ;נײצלצז א  גאנצצ די ב־יטצן ט"

צ שינצרי  מוזצן א־ז פאברי־ לצי־ פיז מא
 אנפי־ p אץ ג־פא פאבר״ק די איבצרב־יצן

 פאבריק די װצ־צן ליצם צי אייב א־יך■ רונג
 אינ־ דיזען ױעט ער ־. ־. א־יטאדײ־עד. 1בכרי

קאפיםאל גרריטעז א אז א:ה־־: פ־ן װעטטירען

 סטא־ פ־ן טראכטצן אן אנהײב פ־ן מוזצן און
 איז גלײכצן דאס פאבריק. דער אין ביליםצט

 פאבריק, אוימאמירטצד דער אין ארבעם. מיט
 נײזצן צײט דצר מיט װעלען ארבעטצר די װאו
 װצט קדואליפיצירט־ײט. הויכצר פץ זײן אלצ
 אייגצם בײטצן הצנד־ם־פצנדום קצגען ניט מצן

 װע־ ױצט ארבעטער דצר אגדצרצן. אן אײף
 דצר פון טױל פאראנטװארטלצכצר מצר א רצן

 הא־ מוזען אים װעט פאבדיק די און פאבריק
 צײט א אין אפילו זיך צ־ צדגצבדנדען בען
 מדױ<ץ אים 'יצט זי ־.. ד. שטילשטאנד, פון

יאר. ד־רכן שכירות צאלען
 דצר אין אלץ. :יט :אך איז דאט אבצר

 צו־ :אך־מצר װצט אײטאמירונג פון םיסםצם
 דצד־ דצר װאט פאקט דצר װצרצן גצשפיצם

 פון אפהענגיק איז אינד־טטריצ דצר פון פאלג
 דצר פון קױפקראפט אלץ־שםײגצגדיגער דצד

 דאזיגצ די באפצלקערוגג. ארבצםצנדיגצר
 טיטטצם דער אין בכיי' שטצקט אײגצנשאפט

 קא־ די ײצלכער בײ מאםצז־פראדרקציצ, פון
 אינדיסט־ דצר אין פראפיטצן פיטאליסםישע

 פראטפערי־ דער אויף אנגצװיזצן זײנצן ריצ
 עפאכע דצר א־ז פאלקט־ניאטצ. דצר פץ טעט

צן עס ווצט אויטאמירונג פון  שאר־ אדץ װצי
 א־נטצלנצ־ קאפיטאליםטישצר דצר ארן פצר
 טטאביליזירטע אײף אײנגײן מוזצן װצט מצר

 האלטצן צו דצרמיט כדי ארבצטצר־שכידות
 שטצנדי־ א א־־ף קױפקראפט ארבצטצרס דצם
 מעגלצכ־ די ארבצטצר דעם גצבצן הײך, גצר

 אין בודזשצט זיכצלצז א אויפציבויען קײט
 אן א־ן מ־רא אן פארד״נטט זײן א־יטגצבצן

 קאפיטא־ די פץ װײטזיכטיקצרצ די חרטה.
 שוין צס פארשטײען אונטצרנצמצר ליסטישצ

 אויף גײן צ־ גרײט דצריבצר זײנצן און איצט
 יצר־ גאראנטירטצ פון פראגצ דצר איז הנחות
ארבצטצר. די פאר שכירות לצכצ

 טרציד־ױ:־ די פ־ן פאדצררנג צװײטע די
 אױטאמי־ פץ צפאכע דצר פאר יאן־פירצר

 אין ארבצטפ־צײט די קירצען^ — איז ר־נג
 די לינדצרען דצרםיט אין אינדוטטריצ דצר

 מאטצן־ארבעטטלאזיג־ פ־ן גצפאר דראענדיקצ
 פ־ן פרצזידצנם דצר מיני. דזשארדזש קיים.

 כצן קאן 1980 ב״ אז גל־יבט ־. אװ פ. א.
 האבצן ײירטשאפט אמעריקאגער דצר אין

 ארבעטטצײט דצר פדן קירצ־נג די דצרגרײכם
 צקאנאר־טטצז מאנכצ װאך. א שצה 30 ביז

 דצרגרײ־ פריצר טך א "צט מען אז גלױבעץ
ארבצטט־דואך. ק־רצצר אזא צ־ כצן

 אנדצרע׳ פי״ מיט װי דאזיקע, די נייט
 םרציד די פון פירצר די באװײזצן פאיצר־נגצז

 דעט גצגצן :יט ד־ זײכצן ת־ד אין אז ױניאנט
 דעױ אין ארײנפירצן אײטאמירונג די זאל מען

 טצכ־ נײטטצ די :איגדוטטריצ אמצריקאנצר
 פרי־ אױ־צ ־וי פונקט רצװאלוציצ׳ נאלאגישצ

 גרוי־ דצר פ־ן ייצג א־ישז שװצטטצ^ צרדיקצ
 דער־ א איז רצװאליציצ■ אינדיסטריעלער סצר

 פראגלצ־ א אץ אלמפארמיידלצכצ אן שײנוגג.
 אק־ ז״ן :אר ־ױ־צן ױניאן־טיצר די טיװצ•
 װירטשאפט־־צכצר דצר אין שותפים םיװצ■

 אין דצרבײ זײן קאנצן צ־ כדי איבצרקצרצגיש
צם פארהימצן  רצנםשצן־ארבצ־ אײנצצלנצם י

 איבער־גצן פץ א־ן לײדען 1פײ צ־ פ־ן טער
פײן.

 גא־ פ־ן פראגצט די ב־־יז :יט אבצר
ת ראנטירםצ ת  'ארבצטט־ קירצצרצ ארן שכי

 אי; ארבצםצר די אן דירצקט רירצן צײט
 א־יטאײ'ר־:ג פולצר צ־ איבצרגאגג־צ־יט דצר
צי אין  ל־ק *ױיםצרצן א פ־ן אינדיטסריצ. ד

איבער־ פץ פראגצ די איז זאך דער א-יף

7 זײט -------------------------



-------ב---------------^8דים
 ציפאסזוז זיי *רן ארבעסער די ?תזאליפיצירעז

 אסשר װ׳ירםשאסם־באדערפענישעז נײע די צז
מז דעם p* ודיכנזיקסםע די אג  װארזים עניז׳ ג

 נױם סארבוגדעז ph זי װאס דעם■ אױםעד
 אר־ די pc צדקונפם נאעגםער גארעד דער

 דעם גאר איז אריין ױך ער שנײדם בזיםער
 אינעם װעם אוץ לאנד pc לעבעז סאציאלצז

ם מ א  םוזען סארודירקלעכונג איר pc *־
 איבער־ דער איז שםאם דעם אויך ארײנציעז
ש. מרעני

ע די רי גי ע ם ודעמ ר עז ;;*נען :י כ ײ ל  *ן כ
װ* דער פוץ זײפ א למיע1אױמ$םירונ̂ג

 איגדוםםריע אונדזער pc אױםאםירונג די
 איבערקװאליםײ דער איז נײםיגעז זיך װעם

 באםעל־ דער םון םיילעז גאנצע pc צי־רונג
 די שוין צײם. ?ורצער גאגץ א את ?ערוגג

 איבערקגואליסיצירםע אזוינע pc אלײץ צאל
 םיליאז 10 ביז 8 די אז גדײסע. אזא pn װעם

 צו דערדדארםעז קאנעז מיר װאס םסודעגםעז.
 קאלע־ pא אוניװערםיםעםעז זײ א*ץ האבעז
 גע־ pn נים װעלעז ארום׳ יאר 15 אױ דזשעם

 pc באדערסענישעז די באסרידיקעז צו גוג
 סאבריק־ גרויסע א איינע צײט. נײער וער

 150.000 באשעסםיקם װאס אונםערנעמונג.
 װעם זי אז אויסגערעמגם האם אדבעםער.

 קאלעדזש סויזענם זיבזמ איז גײםיקעז ײך
 pn ודעט זי װי דעם נאד יערלעד גראדואירםע
 בידיז זי באשעפםיקם הײנם ;אויםאםירם

 נאד איז pp$< גאל די אבער יערלעד• 300
 װעם וואס קװאליםעם. די אלץ. נים ודײס

 איבערקװאלײ די אם pc װערעז געפאדערס
 אריינםישוע די נאר װאס אזא, איז סיצירםע,

pc דער אונםער געזעלשאסם גאגצער דער 
 שםאגד אין pn װעם שםאס ®'נעם אגפירוע

p דערגרייכען. צו דאם v פרױואםע שום. 
 נים עצה קיץ דערמים זיד װעם איגיציאםײד־

געבעז•
 װעט רוםין־באשעפםיקוגגען שאר אםילו

 אגגע־ פונעם סארלאגגען אויםאםיריע די
 באװעגלע־ םראכםען. צו םעאינקייס שטעלםעז

 אװ־םײלם־ גוםע סארשםעלמגס־קראסם. כע
באנו־ איז געשיקםקײם געוױסע א סעאיגקײם.

 פאר־ געוויסע א םעםאדען. לאגישע צען
 דעם אויםער pא םאםעמאםיק *ין שםענדעניש

 פע־ איבערדדרכשניםלעכער אן — אלעמעז
מז׳ pא לײענעז צו איגקײם ריי  דאם :קירץ ש

 געביל־ א געװ׳ײנםלעך באזיצט עס װאס אלץ.
 עלעק־ הײגםיקע די pc סך א םעגםש. דעםער

 עלעק־ לערנעז סחען װעלעז םראפאנםערלז
 שםעלע דער אויף בלײבען קאנען צו םראניק
 די אויםאםירי:ג. pc םיסםעם דער אונםער

 װאםער־ גוםענע אױם הײנם פארטיקעז װאם
 הידרא־ װעגען לערנען םחעז װעלען רערעז,

 װאםער). אין פאראייניקועען (כעמישע םעז
ווייםער. אזוי pא ודייםער. אזוי pא

 װעם ארבעםער קװאליסיצירםע נים פאר
p איגגאגגעז v מז נים פלאץ ײ ל  אונםער ב

 האלב* די אויםאמירוע. pc םיםםעם דער
 הארעװען שװער מחעז װעלען קװאליסיצירםע

 װער הײנם איבערקװאליסיצירעז• זיך pא
 pn דארפען ײעלעז ודאם די, װעגען שמועםם

ע דער איז רו פי  די אינדוםםריע. דער pc אג
 זייער p’t םוזען ודעלען זיי — ׳ימענעדושערס*,

געבילדעם. סארשייזמארםיק זײער pא הויך
 איבערקװאלי־ נײםיקע די םען װעם ודאי
ע רו צי  קוריקולום הײנםיקער דער ז קריגען סי

 איז אתיױערסיםעםען pא קאלעדזשעס די איז
ם גאנצזױ אין  באדערסע־ די צו צוגעאאםט ני

 אונםער־ די עיאכע. נײער דער pc נישען
עען  איינסײ גופא ייד בײ םחעז װעלזוז נעםו

 םפע־ מים םרענירוגגם־מנםערם אזויגע רען
 קורי־ אײגענעם אז מים פראגראםזןן. ציעלע
 םים־ די נײםיק זייער pn װעם דא קולום.

 םרעיד אגםשסרעכנדיקןיר דער pc ארבעם
 ביים פראגראם. די צוגויפשםעלעז בײם ױניאז

 אריבערפי־ ביים pא צוהערער די אױםװײלען
 pא ארבעםם־שםעלעם. נײע אויף זיי רען

 אונםער־ די םים צוזאמעז ײניאגם די אסילו
 דערגרײכען קאנען נים ערשם װעלען נעמער

 סאי־מעסם אזא אין דערםאלג נײםיקען דעם
רעגירונג. דער pc הילף דער אן

אגא־ לעצםען דעם pא װעם דעם אויםער
 אוי־ אונםער באדערםענישען נייע די pc ליז

 די ראלע גוואלדיקע א שםילען םאמירונג
 צייםז *־ייער דער מים מעז םום וואם :סראגע

אלץ װערעז דאד וועם צייט פרייע די pא

גערעכםיגהײם <--------------
 דער־ ביסלעכװײזזןן םיסן צוזאמען ייענגער

 אר־ ־שעדזדיקער30 דער צו זיך :ענםערעז
 אויםװאק־ װעם ציים פרייע די בעםם־װאך.

 אין נאר נים װיכםיגקײם גרויסער צו םעז
 אויך גאר אינדיװידואום, דעם pc לעבען דעם
 געזעלשאםט. גאנצער דער pc לעבז דעם אין
pc ,חיד דעד וױ דעם  זימ פארברעעעז וועם י

 ארבעם pn אפהענגיק pױ וועם ציים, סרײע
אוע pn שםעלע, pn אויף  סא־ דער צו באצי

 מען בכלל. םענםשען צו פריינד- צו מיליע.
 אינ־ אגשטאלםעז, גייע שאפעז םתען װעם

 םו־ ס&ארם־סאראײגען׳ קלובען, סםיםוציעם.
 װאס אוז ביבליאםעקעז- ריםםיק־בױראעז.

 אויםסילען קאנען זאל מען נאר אבי — גים,
 אמוזירענדיק. pא סארנוגפםיק ציים םיײיע די

 נייע שיעור א אז אויפעפעגעז וועט אלץ דאס
 אװעקזעגעז ’n אויף מעז װעם פאסםעגם,

 װאם אנגעשםעלםע- ניײאויםגעםרענירםע
 דאנק א שםעלעם אלםע די פארלארען האבען

ען װעלען pא אױםאםירומ דער ײג  — נייע ק
אויםאמירונג. דער דאנק א אויך

הויכשולען. נייע עשענען מחען װעם מעז
 ענדערען ראדיקאל םחעז װעלעז אלםע די

 די אויך pn װעם עם פראגראמען. זייערע
 םרע־ בלױז האבען קאלעדזשעס די װען צײם,
ט די נירם  סאך. באשםיםטעז א צו ױעעליי

 שול־ העכערע די װעלען אויםאםירוע אונםער
 םםודענ* ױיערע געבען דארפען אנשטאלםעז

ר אויםער בילדוגג אלגעמײגע םך א םען ע ^ 
 אויםאםירונג דער אונםער סאך. םסעאיעלעז

 געבילדעם־ אלגעמײנע פארלאנגען מעז װעם
 אין רועם מעז אנגעשטעלםען. יעדעז pc קײט

 םעכניש־מעכאנישע די אויף קאלעדזשעם די
 םעכנא־ אויסער לערנעז׳ דארפעז אםטיילונגען

 אמ מענםש צװישען באציארנגען אויך לאגיע.
 פסיכאלאגיע פאליםיק. עקאגאמישע מעגםש.

פילאסאסיע. אפילו pא
 איז ז פרױואם מאכען אלץ דאס מען קאז

 מוזען וועט אלץ דאם .pn מעגלעךו עם
 אויםאמירונג די שםאם. 'סונעם זאך די װערען

 גלײך אזוי איבערקערעניש. סאציאלע א איז
 און רעוואלוציע. טעכנאלאגישע א איז זי װי

 אירע אויך האבען מוזען זי וועם אזוי. װיבאלד
אױםװירקונגען. םאציאל־פאליםישע

: ל. י. ר ע נ י ש ג ל א ן ג

שײן אין
;םאשינען pc דערױי״ט כו*ל דעי מיך דאש עס
 שאפ, דעם םץ רויש ששאליגען pc ײך געשײדכז —

;צוגענומען םעג די נעכםען pc גיר האט ױאס
p רו דיי מיר בײנאכמ אריך געקארנט — s קאפ. םײן
 געדאנקען, pc שײן pא ראר;ע:פ די־ צ• כאנג pא

 דערסרײט, כים האט ױאפ יזגענם א איז סארכײ
 ;סארגאנגען ערענם pא אומרו דיט כא• אײ pא
ױײט. אלץ געױעזען דא צ'ל מײן צ• ױענ pא
 כענקען, א מיך ױעל,פז דײנט א״עכט, pc ש״ײכען pא

 געשסירט, דאם באשא? pc טעג pk נים כ׳דאכ ױאם
 געדענקעז׳ אױסשײן דעפ סיימארגן pc זאל איך
געסירט. אײליג נאר לעפן דאם טיך פ׳דאט ױי

;סארלײרען סרילמג מײז שעפער ײ pא דאכ איך
 טעג, די ױגענם מײן pc גײרויש pא צעםײרט —

זכרץ, pא ארום טראגןןן איצם ײי זאל איך
; אװעק :ים םיר pc שאםענפ ױי ױיליןן אץ

געדאנרןעו פון
שװײגען, pc שעה׳ןןן אץ קוקען זײ אויף זאל איך
;סארכײ װעגען אױף טראגען מיף זאל כליק מײן
צװײכעז, נאקעטע pc כײמער די ם׳סרירזןן ױאו
שנײ. מיט דארט געזאנג אן כאדעקט װערען און

 געםריכען, װמטען pc כװאליעס pc װי רריש םיט
;טעג די אלץ מיר pc זײנען עס געלאסעז

געכליבען, סרילינג pc אסשײן מיט pc 'איך pא
אװןןר״ מי־ף זײ pc נעמען ניט זאל כליק מײן

;שטערען אױף װי הויד pא איצט טעג א*יף קוקען כ׳זאל
שײן, נאכטיגער אין אײסגײן זאל סנים מײל —

 הערעה זײ pc קלאנג דעם עכא אין וײ זאל איף
ארײן. איצם ױעלט דער איין טעג די מיט גיין אץ
 יארעל׳ די גע׳ירם־טוכ׳ט הייינט זײ מיט איך וואלט ■וײ

געצעלם, מײן ערד דער איי,? נײ דאם pc געבויט
; pזכר pc כאסרײט טרוימען מײנע ױאלט איך
כארעלט. אייד זײ pc ױערען דא זאל װעג מײן —
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לענג־ א געװען איז הויף ער
ט זאמדיגער א יעכער׳  כי

 אין הריז ציגערנעם א
שםא־ עטלעכע אמ פראנם

 היגםערשםען איגם לען
אינ־ געװען איז ער םײל.

 מיט אויסגענפילט גאנצען
 זיי־ םים קעגיגרייך, שםריקמאכער׳ס יאסקע

 װאם װארשטאט א :ארבעםס־סכשירים נע
 ארײנ־ סלופעס הויכע צוױי pc באש^יאנען איז

 םי־ אין באהאפםען ערד. דער אין געשלאגען
 האם און אײזענס רעדלעך, שטאנגען. מיט טעז

 םאקע האבען אידען תליה. א װי אױסגעזען
 האט ער װעלכען דורך װארשטאט. יאםקע׳ם

 : ליבשאפט מיט גערופען שטריק. געפלאכםען
די ת־ייד.'. .

 םים איד קרעפקער א געװען איז 'אםקע
 גוםמוםיגען א מים פלייצע, קרומלעכער א

 בערגלעך. בײלען, מיט אגגעלאפען פנים.
 קעלם. אח רעגענס װינטען. pc קנײםשען

pn pc אוי־ גרויע ארויסגעקוקם וזאבען פ:ים 
 שװערע אונטער לויפענדיגע פרײלעכע. גען

 געװען איז יאסקע ברעמען. אנגעװאקסענע
 אנגע־ אויפגעבלאזענע. זעק מיס אנגעגורם

 קוים האם מען אז פלאקס, רויען מיט פאקטע
 גע־ מימלוואוקסיק pn ארױםזען געקענט
ט שטאלם.  איז זעק ארומגעגארטעלטע די די

 צוריק, און הין הויף אינם געגאנגען אזוי ער
pc הארט געשםאנען זײנען װאם סלופעס, די 
 הויז. ציגעלנעם — צום ביז שםאלען, די ביי

 גאס, דער צו געױען איז פראנט דער װאס
 הינםערוױילעכץ װידער צוריק. וױדער און
 pc טאג גאנצען א אזוי פאראויס, װידער און

 בלוילעכען דעם ביז פרימארגען בלויען
 געװען מפסיק בלייז האט ער ארײן. אװענם

pc ארײנצוכאפען כדי םאג׳ מיטען אין גײן 
 א pc באשטאנען איז ־ואס מאלצײט. זײן

 הײפטעל א ציבעלע. א ברױט, ראזעװע שטיק
 ױמא־ א אין װאסער. שעפ א אין קנאבעל

 גלעזעל א פארגעען אײך זיך ער האט דפגרא
 א ארײנגעשאטעו דערין האט ער בראנפען.

 פעפער צעריבענעם שװארצען. גארזשקעלע
 עס אז טרינקען. בײם ער ר,אט געפילט און

 קומט עס px גלידער די אים זיך שטארקען
געזונט. שטיק א צו אים

 צווישען שטאנגען די ביי רעדעלעד די
 מורא־ א מיט געדרײט זיד האבען םלופעם די

 ארויסגעפלאכטען pא געשװיגדקײט דיגער
 גרא־ דינע. :שטריק pc גרוים פארשײדענע

 װאס זײ^בער־געלבלעכע. גרעבערע, נאך נע.
 פלאגטערען זיד׳ קארטשען זיך, שלענגלען

 שלאנגען. ק־פעם װי זיך דרײען אויס. זיך
 יאס־ גרעסער. נאך גרעסער, קלענער, ױערעז

 אז צוריק, px הין גײן דערבײ פלעגט קע
 ער אז אויסדאכטען, געקענט זיך האט עם

 אונ־ זיך pK עשרה, שמונה כםדר אויס גײט
 אונטערברו־ אדער ניגונ׳דעל א טערגעזונגען

ען  הײמלעכ־ פאר אזױ םתם תהיל״ם ױם א נ
 ״פאר־ חלילה ניט זאל ער כדי װעגען• קײט

 נאך שעה גייענדיג אזוי װערען שטארט״
 דאס האט דעם חוץ סאג. :אך טאג שעה׳

 אלעמאל אים תהילים דער pא ניגונ׳דעל
װעלט. דער אין עפעם האלט ער װאו דערמאנט

הויז־געזינד גר־יס א געהאט האט יאסקע

 באנוגענם זיך האם ער און pn צו מפרנס
 אים האם רבוגו־של־עולם דער װיפיל מיט

 באקלאגט ניט קיעמאל זיך האם ער גענעבען.
 גאם געבעטען און מערכה שװערער pn אויף

 pn ניט זאלען עס :קלייניגקײט א בלויז
 אװעק־ ניט זאל פלאקס דער אץ װינםען קײן

 pn ער וועט ארום אזײ זעק, די pd פליען
 זיך און הױז־געזיגד pn שפײזען צו בכוח

אלײה
 װען זומער־טאג, אנהויב אן אין מאל איין

 זעכ־ די מיטען אין געװען שוין איז יאסקע
 בריים־ א הויף אין באװיזען זיך האט ציגער.

 אויפן הום שםרױענעם א מים .כאן. פלײציגער
 מים שיך רויסע — פים די אויף קאפ.

 די־ בלױען א מים נעזער׳ ברײם־געשטעפטע
 קוק לויטן האם װאם לייב- אויפן ראק נעם

 פאר א און פעדער, א װי לײכט pn געדארפט
 דער איבער פעסט געזעםען זײנען ברילען

געשםעל. ברוינעם םונקעל א מיט גאז
 ױנה גאכגעגאנגען איז מאן דעם נאך

 פרעמדען דעם האם װאס דער דראשקאזש,
 נאכגעטראגען אדן באן. דער פון געבראכם

װאליזקעס. ברוינע נרויסע צוױי
s מיט איז שטריקמאכער יאםקע r n אנ־ 
 דע־ גדאד לײב אויפן פלאקם זעק געלאדענע

 :הײםט דאם הינטערוױילעכץ. געגאנגעז מאלט
 ציגעלנעם — צום שטאנגען די pc צוריק

 שטריק, דעם אויף בלויז געקוקט את הויז
 דארט רעדעל א פון געצויגען זיך האט װאס
 געדרײט pא געצויגען פלאקם. זאק צום ביז
 גאלדיגען pc געפלעכט פלינקען א אין זיך

 געצויגען זיך האט שטריק דער זילבער.
 אונ־ זיך האם יאסקע און לענגער לענגער.

בני זמ,דל׳ל דאס מערגעזוגגען  װאם היכלא״- .
 שלוש־סעודות בײ שבת זינגט יטוחט גדליהו

 גע־ אץ ״שטיבעל״ חסידים װארקער אינם
 װעלט רבונו־של־עולמ׳ס דעם שיץ וױ סראכט

 איז װער און װאס : קלײגיגקײט א אט איז.
 שטיריקמאכערי יאםקע אינגאנצעז דאס ער

 שטיקעלע א הנשבר, חרס ,א שטויבעלע א
 געװארען, געבױרען איז ״אפ איד. א מענש,

 סדרה מעביר טאג, יעדען דאװעגען צ* כדי
 בראגפען, קאפ א אראל נעמען שבת, אין !ײן

ױם״ א טאג יעדען זאגען  מפרנס תהילים. .
pn פאר שטריק מאכען ארן קיגדער און וױיב 
 שטאט, pc באלעבאסטעס א־ן בתים בעלי די
 די טרוקענען צו װאם אױף האבעז זאלען זײ

 לײצעס ראכען סחורות- ארומבינדען װעש,
.פערד פאר . .

 הייך א אױערען זײנע אין האט פלוצלו:ג
:געםאו
'יאםקע —
 איז ער װײט װי געטאן קוק א האם ער

 קול, דאם ־ינטערוױילעכץ. אפגעגאנגען שוין
 אוים־ עפעם איז ן.5געט> רוף א אים האט װאם

 עפעם און נאענט הײמיש. און װײט געקומען
 דער־ זיך ער האט װעלט, אנדערער אן פון װי

 אז ער, האם געמיינט װײל יאםקע. שראקען׳
 דארט pc רופען געקומען אים איז מען שוין.

 גע־ זיך האט המית נילאך דער ״אויבען״.
 איצטער זײניגע. דאס נאך קומט איז פעדערט

 אויס־ זיך ער האט דאך אים. אײף רײ די איז
 עפעם געזען און פלאקס זעק די מיט געדרײט

גאענס געװען אים איז װאם געשטאלט, א
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 PK ארויפ פשפחה pn פץ עפעט ודיים. א־ן

 שוין אים איז ורעלם. יענער פון װי עפעס
 געםײנם, געפעלען. :יט ענץ גאגצער דער

 דאס זיך שפילען שדים. לײם*. -יענע אז
 סאקע ארײנגענארעז אים וױלען און אים מים
 ער הערם דא אץ אריק. מסיבה זײעד אין

:װידער
? גים מיך דערקעגסם דו יאפקע.

געכאפם, יאסקע ערשם זיך האם איצםער
נתן. ברודער לײבלעכער זיץ דאך איז דאס אז

געטאן געשרײ א ער האט - - נתן —
או טוסטו װאס -  זיך דאכם דאך ביסם ד

ז אהער דא קוםסט װי אמעריקע. אין גאר
םרעם־ דער האט — אלרײם איז עס—

 אױף געקומעז ביז איך — געענםפערט דער
קבר־אבות.

 אויף םיםװאך פראסטען א נייםען אין —
 געװאונדערם יאסקע זיד האם — קבר־אבות

 געװאוינהײם אויס אץ ,ױאונדער גרױסע דאס
 שםאנגען די צו פאראוים גײז גע״ימען װעגען

 דרײ די נים אפילו נאך דאך זײנען עס —
 איז װאם .גחםױ׳. שבת צו וױים נאך װאכען,

י דיר ביי געאײל דאם
 גים מען האם ארעריקע א־ז אלנז בײ —

 גתן האם — שפעטער אויף אפצולײגען ליב
 אפגע־ אים pא ברודער pn געענםפערט

ם פיס די ביז קאפ פון מאסטען  זעק די מי
p ניטא — צוזאמען פלאקם ’p .א צײטp דו 

 שמריק־ די אין איך, זע אלץ, נאך ביסם
 ארױפגעאר־ גארניט נאד זיך האסט ביזנעס.

 זעלבער דער בײ זיך *באדערםט״ בעם׳
 יאסקע. אי. צוריק. יארען מים װי ״תליה״
 מאשין א אװעק מען שטעלם אונז בײ יאסקע.

 םיליאן א װיים, איך ארדים. דוארפט זי און
װאך. א שטריק

 מים געװארען פול באא־ א־ז הויף דער
 פון ארײנגעשטופם זיך האבען װאס מענשען.

 פאר־ ניט צופרידענע, נײגעריגע. גאס׳ דער
 דעם אנקוקען געװאלט האבען א־*ע גינערישע.

 ברו־ א בראנדשלעגעדס יאפקע אמעריקאנער.
דער.

 ארויסגעפלאנ־ דערוױיל זיך האט יאסקע
 אויםגעשםרעקט פלאקס. זעק די פון טערט

 ״שלוס* אים געגעבען האנט, א ברודער צ־ם
 אפװאונדערען געקענט ניט זיך pk עליכם״

pc נתנ׳ען. פון אויסזען דעם
נתן. שררה. גא:צער א װי אזיפ זעסמ

 אויפן אויגען מײנע פאר ניט שטייסט דו װען
 דערקענט. געװען נים דיך איר ,ױאלט הויף.

 דיר, צו נאענט צוציגײן ני,־דא פשוט האב איך
 זיך װאלסט דו װי דיר. אויף פינקעלט אי־ץ

. לכבוד אויסגעפוצט . ת. ב ש
תן — אמעריקע איז דאפ גע־ האטינ

 אויפן זיד אומגעקוקט און קול אײפן זאגט
 אפענע םיט ארלם געשטאנען איז װאם עולם.

 אתידער־ אזוי ייען גײט או;ז בײ — מײלער
װאכענט.

 האט — געװען איך ױאלט לײט שײן -
 אויסגלײכען געפרואװט אין געלאכט יאסקע

 איך װען — קערפער אײנגעבױגענעם זײן
 ם.יבגד אזעלכע דערװאכענס אין אגטאן זאל

 מיטן דאך מען גײט אמעריקע אין דארט
ארויף. פיס די מיט אזן אראפ קאפ

 נייט ברדדער אויפן געקוקם האט יאסקע
 דער חכמה. אײגענער pn פון ה:אה דער

געװארען. נתפעל ניט איז ברודער
 מען אראפ. קאפ מיטן ניט גײט מען —

דא. װי אזוי אינז ביי גײט
 איץ איז אומעטום אז אױס, וױיזט —
נתן. װעלט■



 נײטען נאר נתן׳ נים איז נאניען מײן —
ברענד.

 שםריק דעם אװעקגעלײגם האם יאסקע
:ארױםגעברומם און

טיי .ױי — ס אג ײנוי ברענד. נײטען ז דה
 איז בראנדשלעגער פון :פשוט גאר —

אלץ. איז דאס ברענד. בלויז געװארעז
• # *

ײםען’  שםעטעל אין אפגעווען איז ברענד נ
 קבר־ אױף געגאנגעז גײם. ױאכען עםלעכע

 געװען מנדר שול, נייע די .באקוקט אבווז
 די געזעז שוין האבען אלע שקלים׳׳. ״דדי
 אויף געטראגעז האט ער װאם רינגעז צוייי

 מיט גאלד רײנעם פיז איינער פינגער, די
 א אײנער און איכיציאלעז אויסגעקריצםע

 רובין שײנענדיקן בלדםיק א מיס גאלדענער
 געוואונדערט זיך האבען םענשען אינמיםען.

 ארום םראגם ער וואס רייכטום, דעם אויף
 גע־ האט ברענד נײםען און בפרהסיה אזוי
:ענםפער אײז האם

 איך יעדערער. עס טראגם אונז בײ —
ר אויך ״דזשאנק׳, דעם פז־ן נאד האב  פי

מעשד.! א
 זאכען םך א אויסצוזעצעז געהאט האם ער

 געפע־ ניט אים איז עם אסעריקאנער. דער
 האט ער וואס םועכצער, פים װעלם א לען
 אים איז אל<ם פון אבער אנגעזען. דא זיך
 יאס־ ברודער זיין אמפײסםעגס געפעלעז נים

: שםריק די אויטארבעסעז קע׳ס
 פערצען אפ מענש א דאס שםיים װי —

 מען שםריקלעךי צװײ אפ פלעכם און שעד■
 הױף. אדיפן מאשין א אירעקשטעע-ן דאך לען

 א צוציען מעז וועם פאראן, איז עלעקםרי
סגע; וועם <ם און מאשיז א צו דראם  ארוי

 װאם' שםריק. בערגער גאנצע *וערען װארפען
 יאס־ מיך■ פרעג !אויפםאז אלץ קען מאשין א

 כלאשין. — אלץ איז לאנד איז אונז ביי קע;
 פאי־ג נים. זיך רעכענען פוענש פרן הענם די

!לײס א וזערעז ױעפם איז מיך
 דעם פאר דערשראקען זיך האם יאבקצ
 זײנען מע:ש פון העגם די אז רייד. ברידער׳ס

 דאט דינען ויאס ליצלן, רחמגא גאר:ים.
 גאם׳פ - פענםש פון הענםש די רייד. א פאר

 עפעם... :אר גארנים, אים בײ איז געשםאלם
 ער וואס דאך ער וױיםם הםתם פן פאשין. א

 גאנצע די אדעריקאנער. אז דאד איז ער ױעדט.
.אויפגעמעז ישדט . .

'אס־ האם — נתן זאגטםו. מאשײ. א —
 ױעל שםײגער א איז — געשפאמעלם לע

י פיר םיט זייז װעט װאס נדין, איך י םאז איך
ניי־ האט — ? דיר םים זײז זאל "אט

 אײף געבעז אכפד: דעטם דו — גע־־אהט םעז
 די זיך אװף פער שלעפען ניט פאשיז• דער
ט פעה  ר־יכער א "זירזיז ־דעסס איז פ״לאלט פי
פאן.

 האם יאהקע — י פאן ײיכער א ו איך
 צדגע־ דעם פאר דערשראלעז פער גאך זיך

 ײ' פאשיז דער פאר ײי רייכטום זאגטעז
 דאס׳ איך דארף ״אס אה רײכנדט צ' איך לוס

ד איך נאגיגעז ‘הכ־־ בסך אז  "אס דעס ריס זי
 פארלאזס ער פיר. גיט רבינו־של־זױ־ים דער
י ט.י: פיד  שפיתט ער וױ פיך. שפיחט ע

ש דער אין 4"עריפע■ א r טיפעני e ערד. דער 
ס זאי^עז עט :שץ זעטסי-  יוינסזװ ציפיל זית ני

ט רעגענט. את א-  פרנסה גע־אם ש־ין איד ״
ם .עידף אז פי . .

 איז — שיופיאל א ״* רעדטט דד
 געיוישט איז כעט אין גע״ארעז :ײפעז ש"ז

ײ  איך — םיכעלע ~ייס א פיט ברײ׳זװ די י
ארײץ האנט אין ביזנעט פאדנדגע א דיר גיפ

-----------------------> סו דיט
 ניט, דארפםט ד־ אז טענדי׳סט, גאר דו א-ן

 צו־ םאשין א פיט דאך קענכט געניג. ־אםט
 י שטאט גאנצער דער פאר שטריק שטעלען

? שטריק אזויפיל דא מען דארף װאם -
 אר־ם אז — אפגעשטאנען ניט יאסקע איז

 דאס פארקױפען קוים איד קען ארזם און
 יטטריק א הענט. מײנע פון ארויס גײט װאס

 אי־ םענש א אפאל קען יארען. אויס האלט
געיעג? דאס איז װאס איז בערלעבען,
 הערען געװאלם ניט מער האט ױיטען

 פאר א נאך אפגעװעז רייד. ברודער׳ס דעם
 נאכגעלוקט הויף. דעם אויםגעםאםטען טעג.

 שעה׳ן גע׳סוד׳עט לעפפלעך, עלעקםרישע די
 דער פון שםיד דעם װעװקע פיט גאגצע

 םיט אויםגעהערט האט װעװקע גאס. זעלבער
 םיט געיועז פסכים רייד אלע אויף און קאפ

קאפ. באוואקםצגעם זייז פון שאקעל א
פארשױאינ־ נײטען איז תשעה־באב נאד

 צוריקגע־ אים האם דראשקאזש יונה דען.
 ווא־ צוױי זעלבע די םיט באן דער צו פירט

ליזעם.
 אין אנגעגורט װידער זיך האט יאםקע

ט זעק ריזיגע די  גע־ װידער פלאקם, פי
אעעז.  דאס זיך געזונגעז צוריק. און היז ג

 געזאגט ״שםיבעל״, ־וארקער פון ניגונד׳על
 אינם פארגעסעז אץ .י׳ום׳״־תהילים דעם

 םיט םאשין. זיק פיט בר־דער אפזיריקאנער
ען פ:אדנע זײנע  רינגען זי'נ< םים און בריי
הענם. די אײף

 די וױנםער. שױערער א געווען איז עם
 אײנגעקאװעט געווען װאכען־לאגג איז שטאט

 בייסיגען און שנײ זילבער־ב^ויי׳עכען א איז
 פלעכטען געקעבט ני& האט יאסהע פראסם.

 געשטאנען איז ״תליה״ די איז שםריק קית
ליידיג.
 ױינטער־טעג שװערע יענע פון אײנעם איז

 ארײנגעשמצלט שטוב יאסקע׳ס אין זיד האם
ם גוי א עפעט ע־ אין העםדעל בלײ א פי א  ג
 יאפקע אױף זיך געפרעגם און דאשעק ציגען

 צע־ א האם יאסקע ײען אץ בראנדש^עגער■
 אנגעי׳אפען זיץ אײסגעשסעי׳ם שראקענער

 אים 1היםעי בלויען פיםן ג״י דעד האם פ־ים.
 פאר אנגעקופען איז עט אז װיסען, געלאזס

 באן בײם שמיים און פאשיז ריזיגע א אים
 דער װי אזוי מעז, װעט באן דער פץ איז

 פאשין די לאזען. אביסעל נאר װעם פראסם
 אריץ. הריף אין 'אסד.ען צו אים• צ' ברענגעז

באצאלם. שוין איז אייץ פאר
תן פכבד האט יאטקע עי  פיש שליח ד<ם ג

 בא־ ער האם איײת איז בראנפעז־ גלעזעל א
 זיץ פון געדערים. די אין גריםעניש א קופען
 זיך האס ער בלדם. דאם אפגצ^אפעז איז פנים
 םארא־ דעם פאר געשראקען באצי־טעגם שײן
 פאר אים. ארים פאכען גײט מעז ־יאס ראם.

 אין עין־הרע אן פאר אויגען. גרויסע פענשענ־ט
ע״: פארן *־ ד־ ש- ב  געשרא־ זיך ער האם ר

ט אםשר :קען טע'  יאסקע׳ן. טא־ע אים פען ש
.י נסיון א םאר . .פאשין א . .  גע־ האם נתן .

.גזױם ר׳ײכםום. זאגם . .
געלאזם. האם פראסם דער

 יאטקע׳ט איז איגעדוםעז איז פאשין די
 קאייסײ •דעװקע גצריפעז האס פעז ו—או הױף

 די אויף צינײפגע-^אפעז ייך איז שםאס אדן
יואונדער. יייזע

 ער כלים. די אנגעגורס האם יועוױזע
 פײטםרעודעז גענדדעז האבען זין זיינע כייט

 זײ האבעז 1קודם־כי פאשין. דער אר־ס
 שםאנגען. די םיט כ״יפעט די אװעקגענופען

 געקי׳אפס. פען האם נאכדעס .תיייזד*. אײט
געקגקם.אין ד.»ם ד^װקע געשרײפט. נעזצנם.

ם אנגעקופען איז װאס פאפיר, א  פא־ דער פי
 שטרײכע־ רעדעלעך׳ שיעור א אן מיס שין׳
 אלע אין אויפגעםאלעװעט קעםטעלעך לעך,

 אויםהער, אן װערטער װערטער. און קאלירעז
 ןועװקע באשרײבעכצען. םים ים גאנצער א

 אינם געקוקט האבען זיז ד־־ געקוקט. האם
 ים. דעם פון ארױס געקענט ניט און פאפיר

 גצקוקם םען האט םאג א נאך און טאג א אזוי
 ״כלי׳, די אױפצושםעלצז אזוי װי פאפיר, אין
 כלים. די פון ארויס איז אלײן װעװקע ניז

 אויף צעריםען פאפיר. דאס געטאן כאפ א
 שרויםן־ א האמער, א געכאפם פיץ־פיצלעך,

 אויפ־ םזל םיט און האק א צוואנג. ,א ציער
 עלעק־ אן צוגעטשעפעט םאשין. די געשטעלט

:געשען זײנען וואונדער און דראט טרישען
 ארײנ־ הענט ציטערדיגע פיט האם יאסקע

 אויסהויל, אן אין פלאקס םיט פאק א געלײגט
 א עפעס אנגעוױזען- אים האם װעװקע װאו

 קנעפעל גלאנציגען א בײ דארט געטאן דריק
 ריי־ א גערויש, א געהערט זיך האט עס און

 פלאקם, אינם פליקעניש א צופערײ. א סערײ,
ם םיליאנען װי  וואלטען חיה׳לעד און װעיי

 צע־ ציידנלעך שארפע די םיט איז באפאלצן
 טאקע און פלאקם. גילדענעם דעם זײ רײסעז
 פון זיים אנדערער דער אויף זיך האט• באלד

 ארויםגליטשען גענוםעז אויסגאנג שײאלען א
 גראציעז־געפלאכ־ שיינע, אזעלכע ;שמריק
 גע־ זיך האט עם גאלדיג־זילבערנע. טענע.
 מע־ א אין געפאלעז איז אויפהער אן צויגען

 זיך שלאנג א װי אריץ, קארב םאלענעם
אויפהער. אן געדרײט געקורםשעט. געדרײט,

 געטאז םאך א עפעס װעװקע האט וױדער
 אפגע־ זיך האם םאשין די און קנעפעל א בײ

שטעלט.
 וועװקע האט — פאשין די איז אט —

 פון הבית בעל א ביסטו איצט געזאגם
שין; א פא

אפע־ דעם אין ארײנגעלייגם האט יאסקע
 עםלעכע אין פלאקס. פאק א גאך פויל נעם

 און שםריק ארויסגעקוםען דינען פיניםען
 דאם אז בארעכענם. האם יאסקע שםריק.

 האלבער א אין נעווארען פארםינ איז װאס
 וואך א אויםארבעםעז ער דארף צײם שעה
 גע־ גערעכם דאך ער איז םער. אדער צייט,
 דארף מען םאשין. א ברודער. דער יוען
 ניט הענם, זישע נים און אים נים נים. אים
 אינ־ נים אױך און צוריק אװ היז גית זיץ

שםריקםאכער. יאסקע גאנצעז
 אזויםיל נעמעז ער וועם װאו הײנט-
 די דאך קען פלאקם םים וועלם א פלאקםי
 םים װעלם א און אויפפרעסען היה אייזערנע

 אזויפיל אנפלאדיען. חיה די דאך קעז שטדיק
 װעם עט און װעלם גאנצע די אריפצדבינדען

. אן בלייבעז נאך . ף. ד עו
 יאסקעץ ביי פען האט םעג ערשםע די

 באלעבא־ שםריק. די הענס די פון געריסעז
 פױעדים בעלי־עגלווד סדחרים׳ אידע־ן. םישע
 קאםע־ קיװע אפילו קויפען. געקופען זײנען

ם א געקויפם האם ײנשםשיק ע שסריק. ני
ץ דעם געציײים האם יאסנע װי־ אץ פדי

 וױ גײז אזרי זאל עס אז בארעכענם. דער
 נגיד• א װערעז םאקע ער װעם םעג די אין
 שםײם פאראײסגעזאגם. האם ברידער דער יוי
 פרדאװט מעז נסית- א פאר טאקע דאך ער

 אויב װײטמ װער אוץ אויבעז פמ אדים אים
יענע פון שפיצעל א עפעם :ים איז עט

ך יײירירן
 אפגע־ לײזוגג דאם זיך האם נאבדעם

קיץ גלדארפם נים פער האס פען שטד^ם.
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1 /M X זיינען קרײזען אונזערע 
1 H איצט שוין ױבילייאומם 

*2^7 1. N i l זעלטענהײט. א מער ניט
אי־ אונזערע ;•1אי כרעט

ארבע־ ראדיקאלע דיש
ארגא־ קדלטור אין טער

אינסטי־ און ניזאציעס
 יארען צענדליגע שוין עקזיסטידען נזוציעס

 פי־ אנגעזעענע זײערע פון מערםטע די אץ
 פרײנט װען עלפער דעם אין שוין זײנען רער
 ױבל־ זײ פאר אײן ארדענען חברים און

 גײםט־ און שייגער זעלטען דער פײערונגען.
 אידישער דעד אזוי װי אבער אופן רײכער

 דעם דורכגעפירט האט ארבעטער־קאמיטעט
חשוב׳ען זײן פץ ,ײבי יאריגען זיבעציג

ניים. א באמת איז העלד. אדאלף פא־זיצער.
 אײגענארטיג, אזוי געװען איז פײערונג די
 פארשיידענאר־ די איז עם אײגעגארטיג װי

 ארבע־ אידישען דעם פון טעטיגקײט טיגע
 אט װאס פיאץ דעם און טער־קאמיםעט

 ארענע דער אויף פארנעמם ארגאניזאציע די
 געראנגעל דעם און לעבען אידישען פון

קייס. זיץ פאר
 דורך ארגאניזאציעס פירען געװײנטלעך
 דורך פירעד ױיערע פאר ױבל־םייערונגען

 טעא־ קאנצערמען. באנקעטען. אײנארדענען
 פארוױילונגען. ענלעכע אדער פארםיס טער

 הױבל בעל דעם פון שײכות אײנציגע די
 די אין בלויז זײנען אונםערגעמונג דער מיט

 אין און געהאלםען דארט ווערען וואם רעדעס.
 פון באשרײבונגען און צײטוגגם־באריכטען די

 ױבל־פייערונג העלד׳ם אדאלף פײערונג. דער
 פלאץ דער צײט, די אויסנאם. אן געװען איז
 און רעדעם, די װי פעקט אינהאלט דער און
 פארבונדען געװען אלצ זײנען מתנות. די

 ארגאניזאציע דער פון טעטיגקײם דער מיט
 ױבילאר דעם פון בײםראג גרויסען דעם און
עי איר צו םי כ דערפאלג. איר את ארבעט װי

 לכבוד באנקעם א אײנארדענען אנשםאט
 ארבע־ אידישער דער האט יובילאר, דעם

 פײ־ ספעציעל א געװידמעם טער־קאמיטעט
 צו־ צװײ־יערלעכען זייו פץ זיצונג ערלעכע

 פארזי־ חשוב׳ען ויץ עהרען צו זאטענפאר
 יובל זיץ .עבוירענםאג. סדסםען זיין צו צער
 דער אין געווארען געפייעדט ארים אזוי איז

 ארגא־ ױעלט־בארימטער דער אט פון ראם
 דער איז העלד גענאסע ו־ןייכער פון :יזאציע

 לעצטע די פון משך אין גײמט אקםיווער
 די איבערגע״מען האם ער וינס דױאר•

 פאר־ דעם פץ הענם די פון פירערשאפט
 אירען, פירער און <רי:דער שםארבענעם

 זיי־ רעדעס פיל נים װלאד־עק. טשארני ב.
 איי:ע יעדע אבער געױארען. גע־אייסען נעז
 דער־ איבערםרײבונגען. אז האם זיי פון

אײ־ זעלםענע ױבל׳ם בעל דעם פין צ"לם
 בא־ אלגעפיין אים ראכעז ײאס גענשאפםען.

 אײסערגעװיינלעך און פערזאז אלס ליבס
 ארבע־ ד<ם פון פירער אלם דערפאלגרײך

 <ס וואו םעמיגקײםעז אין םעד־קאפיםעם
 אדיסגערעכענט־ םאקם- גר־יט זיד פאדערט

 גענאהע רענשען. איז ג־ײבעז אץ קײם
 צ־י* אנגעװיזען׳ רעדנער די האבעז העלד,
 בא־ ײמ מיט אײט באוונדערם זיד כענט

 פאר אכט־נג גר־יט זיין מימ און שיידענקײם
 די דירך פערדענלעכקײם. םענשלעכע די

פון דינסם אין שםײס ער וואט יאר פופציג

 ער איז ארבעטער־באװעג־נג אידישער דער
 אלע איז ער כביד. פון אנםלאפען מאל אלע

 װעלכע מיט מענשען די בײ באליבם יארען
 ער װעמען די ביי און צוזאמעז אי־בעט ער

װאס דעמאקראטישקײט, זײן צ־ליב העלפט,

\ <י ״נ ן lim ס«»ו—
I | -

 ף“אדא לכביד באגריס־גג. פאלגעגדע דיי
 פרעזי־ האט <עבײרענטאג. סזטען העלד׳ס

 זײן פאר צ־געשיקט דובינסקי דוד דענט
:אײראפע קיין אפפארען

גאנ־ זײן אײם םילם העדד אדאלף
 איכערגעכע־ םרײען מימ לעכען צען
 ביסמענשען. זײ:ע פאד דינסט ;עפ

 סאר חוש שטאדקען א םץ באהערשם
 גיע• םיפער און מןיטיגקײם קהל׳שער

 אידײ פץ ױאדילזײן צום טרײשאפם
 פך א טים אײך עד האט פאדר״ שען

 די אנגענוסען ליד איכערגעכענהיים
 ״ר מעכשען. פארפאלגטע פץ קריװדע

 געפיט א ײך פאר אנכעצ״צײנם זדאט
 אץ טעםיגלץיט געזײדשאםםדעבער פץ

 הא• פרי״־כ־-רעםםען דדײ אדע ױעלכע
 אריס• פאפעכדיגען זייעד געםינען בען

 דעדגדײכמ־ גרײפע זײןןר טים דל״
ײ  פארן אץ לאטײניטי ד

 ער טעכד אץ רא פאדל אידישען
 פדן לאטכינאציע דייזערטײנע כאזיצט

אידעאליפםי־־ ” אץ שכד סדאלטישײ;
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ץ עפ טר א״ך העלד. אדאלל ן א י טי
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 זײנײ פץ :אטען אץ אײך ױי נאגען
 אינםעדנע־ דעד אץ ארכעטפ־שרתםיפ

 ױארקערפ :ארטענט לײײפ שאנער
 געזעט, פך א איפ *•י:שעז “טי ײניאן.

םא,*׳ דער םאר כטיכי•* אײי אײ ײאס

. דרד י ל פ כ י כ ר ד

 מאכט באזיצען װאס די פאר ניט זיך ב־יגט
 װאם מענשען אויף ארונטער ניט קוקט א־ן

הילף• אין זיך נויטיגען און לײדען
צוגעטרא־ זײגען װאס מתנית, די א־יך

 געווען זײנען ױבילאר דעם געװארען גען
 ער װאם ארגאניזאציע דער פאר און פדן

 צוזא־ שםעלען װאפ ארגאניזאציעס דינט.
 און ארבעטער־קאמיטעט אידישען דעם מען

 פון פאנד א צוזאמענגענומען האבען יחידים
 נויטיגער דער פאר דאלאר 25ססס. איבער

 עם האבען און קאמיטעט פװ הילפם־ארבעט
 פאר־ צו הױבל בעל צים איבערגעגעבען

 פון אינםערנעמונגען .די פאר עס טיילען
 געפינען װעט אלײן ער װאם קאמיטעט-

נויטיג. פאל
גע־ אויך איז צ־געפאסט אויסגעצײכענט

 זיצונג יוב־םוב׳דיגע די װאו פלאץ דער װען
 אפ־ איז ױבל העלד׳ס גענאםע פייערען צו

 פארגע־ איז זיצונג די געװארען. געהאלטען
 אין נאכמיטאג. מאי, טען 14 דעם שבת, קומען

 פאר סקול ״נױ דער פון אוידיטארײם דעם
 װאם אונױוערזיםעט דער ריםױרטש״, סאשעל

 שאפען צו געווארעז אויפגעשטעלם דא איז
 זיי־ װאס אקאדעמיקער די פאר קאטעדרעס

 פאשיסםי־ די פון געװארען פארטריבען נען
 *אוני־ דער אט אײראפע. אין לענדער שע

 אין אים האם מען װי גלית״, אין װערזיטעט
 פאסיגסםער דער איז גערופען, אנהויב

 מענ־ דעם פון ױבל דעם פײערען צי פלאץ
 און ציים זײן געװידמעט האט וואם שען

 די העלפען און ראטעװען צו כוחות זיינע
 אונטערדריקונג און םיראנײ פון קרבנות

 כוחות׳ פינצטערע אל< געגען קאמף דעם און
ראסען־האס. שפרײםען װאס

 דער ארויםגעטראםען זײנען רעדעס מיט
 ראגאף- הלל .פארװערםס״, פון רעדאקםאר

 פארוואלםער דער קאהן, אלעקסאנדער און
 מענע־ האכמאן, דזשוליוס צייםונג; דער פון

 איזי־ :באארד דזשאינם דדעס פדן דזשער
 דעם פון גענעראל־מענעדזשער נאגלער■ דאר

 גאלד־ נחום דר. :באארד דזשאינט קלאוק
 קאג־ וועלט אידישען פון מענעדזשער מאן•

 פת פרעזידענם צוקערמאן. יעקב אץ גרעס־
 זיצונג דער פיז פןזרזיצעד ארבעטער־רינג.

 געגעראל־סעקרעםאר כאנין, נחים געורעז איז
ארבעטער־ריגג. פון

 אנגע־ דשען ײבילאר םיצ באגריםונגען
 הויכע פת װעלם. גאנצער דער פץ קיניען

 בא־ ארבעטער־פירער׳ רעגירונגס־פענשען.
 געזעל־ דער אין פערזענלעכקייםען רימםע
 דא וועלם אקאדעמישער דער אין און שאפם

 לענדער- אנדערע פילע אין א־ן לאנד איז
 דער געודען: זיינען באגריגער די צוזישען

 שטאםען. פאראייגיגמע די פון פרעזידענם
 בענאםארען די אץ אײזענהאועי־. ד. דוױיט

 קי־ א<ז האמפרי דאגלאס, בארקייי. ״עהכאן.
 געװעזע־ פאריטאז. ה. הערבערט ;פאװער

 לייבאד דער פת מיניסטער אײשלאנדס נער
 פון סשערפאן פיליפס. מארגאז און רעגירדנג.

 אדאלף דר. פארטיי; לייבאר בריטישער דעל
 אבא א.ץ עטםרייד■ פיז ־ויצע־פרעמיער שערף.
 אין דא ארבאכאדא־ ישראל דער איבען.

 אנגע־ זיעעז ארבעטער־פירער פ-ן אנד:!י
 לענ־ פארשיידענע פון באגריסונגעז קורעז
־ אידענם־וק. ד״ י. פון די צװישען דער.  מ

קאגפצ־ װעלם דער פ־ן נעראל־כעקרעםאר
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ב ק ע א י נ י ר א מ
 איז גןאועז םאריגאורם עקב

 צוזײ מים ®זרבונדען
 אין עפיזאדעז װיכםיגע

 ער s ליםעראסיר אונזער
 די pc איינער געווען איז

?רבעםער־פא־ *יאנערעז
רע־ האם ער את ן עםעז

 הופאריס־ באריפםעז דעם יאר 19 דאקםירם
ם׳ דעם זשודנאל נױשעז ד קונ . )1908*1927.(
ם זיינןין *רבעסער־פאעםזוז זײ  געװען ני

מ דא האבעז װאס ערשםע. די  אהצריקע א
מז הוי ע ג  ®ימטישע די סערזען. שרײמז• אנ

 אין אםעריקע אין באװיזעז זיד האס פארם
 איז דאס פרעסע. אידישער דער מים איינעם
 יאר 15 ערשםע די .1870 יאר איז געװעז

pc אמעריקע איז ליםעראםור אידישער דער 
 אונז. פאר באדיים װיכםיגזין א זייער האבעז

 אונזערע pc לעבעז דאם זיי דדרך לצרנעז םיר
c־ *ײ אידעז הײםישע r נאך לאגד. בייעם 

ד ■חאם לכ אײדדי־  גרויסע זײ אנגעזזויבען זי
 פאגראםעז רוסישע די גאד םאםעז־עםיגדאציע

 ביז ליםעראםור די םאקע האם .1881 איז
 באלע־ גרויםעז א מאסעז־איםיגראציע דער

 נים אבער איז זי אונז. סאר ווערם רענדיגעז
 סארנומען זיך האט זי קינםסלעריש. נעוחמ

 דאס קריםיקירען עולם. דעם אמחירעז םים
 אימי־ די pc לעבעז אידישע דעמאלטדיגע

 םידות. עםישע לערנעז זײ װעלען pk גראנםען
 פרי&י־ זײער מים נעםאז אבער עם האם זי

 אופן. פרימיםיװען א אויף אץ מיסלעז טיװע
 קינםם־ יענער געפעלם איר האם דעריבער
 שפעםער האבעז עם וואס גײסם, לערישער

 ארבעטער־רעוואלוציאנערע די ארײמעבראכם
 םאריס װינםשעװסקי. םארים װי פאעםען

 א און באוושאװער עדעלשטאט. ראזעגפעלד,
 בא־ פראזאאישע די אנשטאם אנדערע. םך

 אױפגעלויכ־ האבעז גראמעז אין שרײבוגגעז
 צעװײםאגטע pc לידער באגײםטערםע םען

 תהומ־ פון געפומען וואלטעז זיי וױ הערצעו־,
 »א, עדעלשטאט׳ס דוד װי ליד א צער. מען

.שםארבן ױעל איד װעז סריינם- גוטער  .״ .
 אויפ־ טיפע א מאסען. די עלעקםריזירט האט

 הארץ סאמל צום גערעדט האם רינטיגקייס
pc ניט ארבעטער־מאםען. אויפגײענדיגע די 

 אר־ נייע די אפעלירם האבעז געדאנק צים
 געפי־ םיפםםע די צ* נאר בעםער־מאטײועז,

 געװירקט אץ געוױרקט, האם דאס אח לען.
 אץ קינםםלערישער א העכערער, א דא האם

קיץ ניט איז אמת. קיגסםלעריש־עטישער א

 דזשארדזש ױניאנם, פרייע פון דעראציע
 און ל• אװ פ. א. די pc פרעזידענט םיני,

 סי־אי־א דער םון ריטהער, װאלטער פון
 פאק־ האבען באגדיםונגען םעלעגראפישע די

בוך• דיקען א פארנומעז םיש
 באדאנקט םוף צום האט העלד גענאסע

 אנטײלנעמער אלע די pk ארגאניזאציע דער
pk איז װאם אופן אז אויף יובילײ דעם 

 בא־ דעם אם פאר כאראקטעריסטיש אזוי
 אװעקגע־ װי האם עי־ מענשען. שײדענעם

 אלע פון ל־יב דעם האנט דער מים מאכם
 גרויסע זײנע פאר חברים אץ פוײינט זײנע

 גע־ אמת געװען אבער איז ער בײטדאגען.
 ליבע אץ אכטונג גרױסער דער pc רירט
געװארען. באיויזען אים איז װאם

געבוירנםאג) luoas זיץ (צו

מינקאװ ב. נ. פין

 לעצםען pc יארען גער90 די אין אז װאוגדער.
 אר־ מחגות געווען שוין זיעען יארהונדערם

 אזוי פאעםען. רעװאלוציאנערע pk בעםער־
 באבאד, נחום :נעכוען די אױך באקאנט זײנעז
 ראסא־ אגנא זעילין, יצחק לעםפערם. נײםעז
 קאיזער. װיליאם פרעגאװיץ. ש. י. םארם.
 לא• ס. ריינגאלד, יצחק ראזעגבלום, בניםין
 אנדערע. סך א pk גאלדשםיין דוד פיכאװ,

 סאר־ מאריגאװ יעקב אויך האט זיי צװישען
פיאנער. א pc ארם אז גוםעז

 דעם געװארעז געבוירעז איז םארינאוו יעקב
 םער־ שםעםעל אין .1869 דעצעםבער דריםען

 p>t גובערניע. מינסקער פינםק. לעבען ניק׳
 שנײ־ א געוועז איז מאראטשניק פאיר פאםער

 משפחה די םילנער. א שפעםער און דער
 ארעם־ גרוים אין געטרונקען מםש זיך האט

ר דער האט קײט. ע ריג א  יאנקעל אינגעל ס־י
 פאר* געמוזם — םארינאװ יעקב אונזצר —

 םלאכה. צו נעםעז זיך און םפרים זײנע לאזען
 פארט יאר 18 צו שמיד. א געווארעז איז ער
 האבען װאם עלםערעז, זײ:ע צו אדעס p’p ער
 אדעט אין באזעצט. פריער נאך דארםען זיך

 יאר דרײ גאך pk שניידער. א ער װערם
 לאנ־ p’p ער קומט אדעם, אין מאםערנישען

p« ער פאלם לאנדאן אין 4דא n שנײ־ א אין 
 אבער זיד לעבט ער שװיץ־פאבריק. דעדשער

 סאציאליס־ די pc פארזאמלונגען די בײ אוץס
 האיד־ באריפטען דעם אין רעדנער טישע
 לואיס — זײנעז לערער נײע זײגע פארק.

 שפע־ אביסעל און, שאו בערנארד לייאנס,
 ער איז יאר צװײ װינםשעװסקי. םארים טער.

 ער קומם 1893 אין pk לאנדאן אין געװען
ט אהער שױן קומם ער אמעריקע. קיױ  א פי

 מיט םאציאליסט. פייערדיגען א pc נאמען
 דער אין ארײן זיך ער װארפם *לעבעזpלײב־א

 ער הויגט 1894 אין באװעגונג. ראדיקאלעד
 ער לעבט יאר דרײצען לידער. שרײבען צו אן

 קאלאראדא, דענװער, אין קאלאראדא. אין
 װאס רושם■ גרויסער דער געהערשט נאך האט

 איבער־ דער זיך נאך איבערגעלאזען האט עם
 דעמאלט דער pk אנארכיסט געגעבנםטער

 דוד — מארטירער־פאעט באצויבערענדיגער
 די אפשר געװען איז דאס עדעי^שטאט.

 דער אויף וױרקונג עמאציאנעלע גרעסטע
 פון פאעזיע אידישער ראדיקאלער גאנצער

 דורכגעגומען — דענװער אין צײט. יענער
 טרעפט — עדעלשטאם־אטמאםפערע דער מים
 שארקאנםקי׳ז באבאד׳ן׳ מיט מאדיגאװ זיך
pk .אויף װירקוגג שטארקםטע די לאפוכאוױן 

 יהואש געהאט האבען.אויך לעבען מארינא־ו׳ם
 דעמאלט איז מארינאװ םפײואק. חײם דר. און

 דער pc ״סטייט־ארגאניזירער״ דער געװען
 •).S ל. (ם. ארבעטער־פארטײ םאציאליםטישער

 גרינ־ די pc אײנער געװארען ער איז נאכדעם
 דער פון פארוואלטער ערשטער דער אין דער

דענװער־םאניטאריום.. בארימטער איצט
pn אנ־ מארינאװ יעקב האם ליד ערשם 

 עס האט געהײםען .1894 אנהויב געשריבען
 רוף־ א דאס איז געװען ?׳׳ ההלכים ומי ׳,רי
דאם ?״ גײער די זײנען װער אדן ,װער :ליד

װ
 זאםלוגגען, זײנע אין ארײן נים איז ליד

ר ציםירען :אפשניט גרעםערעז א דא פי

 גלײכהײסס־לאנד, נאו פיר מיס גײם װער
 ז זײן וובר פײן װיל װער
 האנס, מיץ אויס יענעם צו שסרעק. איך
 פארשסאנד, מײן איך םײל יענעם מיס
! מיץ לעבען דאס לײב, דאם

 אערזאן׳ די אס זאל װיסען נאר
 j מיר נאגלײסען װיל װאס

 קא; װעלכןר זײן, העלד א םוז ער
 קאנאן, א סאר בלאם װערען ניס

 — װארהײספ־םאן שראגען שםורןס דורך
! שיעיר א אן שסרויכלונגען דורך

 גליק, װארען צים װעג דזם אויף דען
 אמאל אויסקוםען קען
 שסריק, הענקערס, קײסען, סרעסען צו
 בריק, שװאכען א זומפ, םיםען א
. ריםען א בארג, הױכען א . . ל סא

 ז גרײס רײזע דעד צו איז װער נו,
 האנם, רעכסע מײן אן גרײפם

 בערײם זײן און האנס םײן פעםם האלם
 םוים קאלסען בלאסען, דעם זאגאר

!בײנאנד באגעגענען

p אויף און n ,װעס קײנער װען רוף 
 װע.ט מײן גײן װצלען ניט
 בעם און אהין, זעלבסס איך גײ ואן
 םרעס און מער, קײנעם סון הילף קיץ

4שםע א אנדערע פאר

 פעסס באשלאסען זיך האב איך דען
 װעלם, דיזע מײדען צו
 נעסם דעם דײן, און p’s< םון װעלם די

 ! פעסם און מארד און רויב פון
 םרעסם יעדען יעדער װאו װעלס, די

.נעלם פון שד דעם צוליב . .

 — באשליס ועם איך האלט הײליג און
 — אלײן אים פאר לעב איך
 גענום, םרײד, װאו אהין, פלי אש
 איבערםלוס אץ גליק װארעס און

! קליץ און גרויס געניסען

 שסראלם ליבע װאו אהין, םלי איך
 s געזיכם יעםװיעדער אויף
 אלם, און ױנג אײנער, יעדער װאו
 װאלד ,אין פעלד אין דארף, אין שטאס, אין

! םליכט זײן ר?כט, זײן פארשםײס

 ז מיט גײט װער נו, !אהין פלי איך
 ! האנס רעכםע מײן אן גרײםס

 גליט װאלקענס די דורך דארט, זעם איר
 שרים, א מאכט ״נו, — : װינקט ער ? שםראל א

!״ נלײכהײטס־לאנד צום !אהין אהין,

 מיט — דערשינען איז ליד דאזיגע דאפ
 האט ער וױ שפעטער יאר אנדערטהאלבען

 .אמת* באסטאנער אין — אנגעשריבען עס
 רעדאק• דער אונטער )1895 ױלי, טען12 (דעם
 יאר א מיט דוינטשעװסקי. מארים פון ציע

 האמער־ליד״ ״דאס געדרוקט ער האט פריער
 טען27 דעם צײטונג״, ״ארבײטער דער אין

 געװען איז ״האמער־ליד״ דאס .1894 ױלי,
געדרוקט אבער ליד, צוױיט־אנגעשריבען זיץ

t

13 זײט <{1955 יוני,
 ערשט־אנגע־ ױין pc שריער געװעז עס איז

ל״ ההלכים ומי ״מי ליד שריבען
 גע־ האט מארינא- װאס לידעי־. אלע די
 רוב פי עי זײנען ״קונדס״, ביזן שריבן

 קא־ דער געגען צארן־לידער pc באשטאגען
 רח־ אין קאמף־לידער געזעלשאפט. רופטער

 אוג־ דעם פון גורי דעם װענען מנות־לידער
 אין אבער האט ער ארבעטער. טערדריקטען

 באלא־ צוױי אנגעשריבען אויך צײט יעגער
 שוין איז פאטירע עלעמענט דער װאו דעס,

 לעבען, אמעריקאנער pc גיס הגם קאנטיג.
 גאנצען א'ן גע־וען בא*אדעפ בײדע זײנען

 מא־ א־יף געװירקט פרץ האט דאם כאציאייע.
 מא־ ״מאניש״. בא״אדע דער מיט רינאורן

 פרצ׳ן. pc געהאלטען פך א זייער האט רינאװ
 פאר־ אויך זיך ער האט באדואונדערט, אים

באלאדעפ. שרײבען װעגען טראכט
 בטלנ׳ס ״דעם בא־אדע ערשטער pp אין
 פאראן איז >1896 ױני, טען21 <דעם נקמה״

 גע־ האט װאט גבאי׳ דעם איבער פאםירע
 פיהאט װײל ה־־ז, אין זיך ב־־ שמחה א ראכט

 בית־הקברות. נײע דאס באנײען געקענט שײן
 1זאי רשפהדז זי־ן אז געװאלט. ניט האט קײנער

געמאכט, זיך האט ארט. הייליג נײ א באנײען
אורח, עלענםער אן אריפאן■ אן א־ד א

 א־יפן קב־רה צ־ ערשטער דער געקומען איז
 בײ גבאי דער זיך פרײט בית־עלמין. נײעם

 געשעעגיש. װיכטיגער דער ייכבוד שמחה דער
 גבאי צים קומט מת באלײדיגטער דער אבער

 דעם דיטציגײן. איפ צױינגם pא הל־ם אין
 דעם לעבען געלײגט ש־ין מען האט גבא״

אורח״. ״ארעמען
 ״אויפן בא-אדע צװײטער זײן אין אבער

 ארײנגע־ מארינא־ו שיין האט האמת״ עולם
 ש־םטער, דער בערקע :הוטאר סך א בראכט

 דעם כאצקעל, ר׳ pc נקמה נעמט קארליק׳ א
 אין זײנען מתים די דוען גביר. דער מלװה.
 זיך א־ן דאױענען פו:ם געקימען נאכט מיםען

 האט קברים• די אין צ־ריק לײגען געדארפט
 כאצקעל׳ס ר׳ אין דװלא צעלײגט זיך בערקע

 אז בערקע׳ן. בײ זיד בעט כאצקעי ר׳ יבר.
ער ניט ױיל בערקע אבער אױעק. 1זאי

כאצ־ ער. יױאט נד׳ זי ׳ע אי אויפ אים ענט רעכ
דנ־ת אל: כלות, געגעז באגאנגען איז , Ar,״rקעל אין ?צקלען נ> ןיקט v בער־חע יתימים. א־ז
גע־ בערקע׳ז בײ פ הא! כאצקעל װאם כר״ ח־ר;
ר־יט ק דא א־ן םע ־ > " פאלשען א ריט ט גזל׳
יךך־ ד־ דער אין S *י נ כאצל; בלײבט האן. דער

איט. ט יי,ב זיד פרײען שדים די א־ן
אץ גאר אבער ייד י גם ענדי באלאדע די
׳בא־ ׳ באלאדע ע z ט ער־ די װי טאז אנדער : אן
אפ־ זיך כדאי יז א בית־עולם״. דעם ט ײ נ

טאז דעם א־יף טע*ען ציש
1אי־י דש חי ליײט זי אלדנד., :אצקעל׳ס : יב

יאי־ דע־ ילט";• באב תשעה ן או
ו״ “ױצד נו״ין ״, רא ד־ץ ״ : ייב־ א־נב ־י־יאפײ ■ אין

! האר ךי־ ז־ך : אץ יאדעיט ־ן א־

 — געלעכטער פון ק־־ד־.• איז א־נגיען ליגט בערל און
אי אפ שײז אים גײט עס — בעט דע־ ;

• • ■ הי־ז א״ בעייען בי־ ש
 — דאך. "־יפט א" אין, בסיך, רתיש ד־ דאלטען דאש
!... א"ט נ־ט ד־ר פ״ זאגט רת א

 מיר פילען בא־יאדע צ־ױ־טער דער אט אין
 האט עלעמענט דאזיגער דער הומאר. שוין

אין אנטװיקעלט שטארק זײער שפעטערי זיך

ע די ס אנפערמנין דרי ״ פון װעלט־ה ד נ ו כ ״

 איז אפריל טען pk 15 ־טען8 דעם צװישען
 גע־ אפגעהאלטצן קאנאדע. מאגםרעאל, אין

 פון װעלט־קאנפערענץ דריטע די *וארען
 איז קאנפערענץ די א־גאכיזאציעס. ביידישע
 קאארדעניר־ װעלם פינם געױארעי גערופען

 געשא־ t’k װערכער ״בונד״- pc קאםיטעט
 װעלם־ ערשםער דער בײ געװאי־ען פען

 יאר pk בעלגיע׳ .‘בריפעי pk קאנפערענץ
 [,k װעלם־מלחםה, דער נאך יאר צװײ '1947

 *־IKC האבען ית1חײי היטלער די װעלכער
 פוילען (,K ישוב בליענדיגען דעם ניכטעט
ם מיטן צוזאמען טו  מזרח־^־יראפע, (,k ^דענ

 גרויסער דער pc ־פליםה שארית די האט
 ארגאני־ ארבעםער אידיש־םאציאליפטישער

 ער־ דעם אםגעהאלטען ״ב״נד״, זאציע,
 װעלכען אויף װעלם־צוזאמעגפאר שטען

 קא־ װעלט־ דער געװארען געשאפען איז עס
 פאר־ די אײפצוהאלטען ארדעױר־קאמימעט

 ארגאניזא־ ב־נדישע די צװישען בינדונג
 צװײטער דער װעלט. גארער דער אין ציעס

 געװא׳ אפגעהאלטען איז ^צלם־צוזאמענפאר
יארק. נױ אין ,1948 ס־ף רען.

 דע־ געקומען זײנען קאנפערעגץ דער צו
 pc ארגאניזאציעס בדנדישע pc לעגאטען

 pא צענטראל־ אײראפע, אין לענדער רײ א
 קאנאדע. pk צפוךאמעריקע דרום־אמעריקע,

 ארגאניזאציעס פ־ן פארט^עטער דאזיגע די
pk זײנען װאס יחידים. צאל גרויסע די 

 זיך פילען קאגפערענץ• דער צ־ געק־רען
 ״אי־ פונם כוח מאראלישען דורכן פארבונדען

 ליטע רוכלאנד, פון ׳בונד׳ ארבעטער דישען
 פינף איבער מיט האט װאס פײרען״, און

 אי־ גרויעד דער pc צוריק. יא־ צענדליג
 א אויסגעשטאלטעט ארבעטער־מאםןן דישער

 דעם פאר רענעםאנפ־באװעגונג מעכטיגע
 א פאלקס־מענש. אין ארבעטער אידישען

 אידישער דער pc בויער pk קעמפעי־ פך
 אונ־ פון אמעריקע- אין באװעגונג ארבעטער

 פאציא־ און קולטרר פרעסע. י־ױאג:. זערע
געקראגען האבען ארגאניזאציעס. ליםטישע

 געלעגענהײט־ זיך אגטױיקלען עפ ״קונדפ״.
 פעליעטאן געזעלשאפטלעכער דער לידער,

 םא־ פאליטישע געגראמטע די גראמען, אין
 יארען די אין האט אלײן ניארינאװ טירע.

pc נייעס״. ״געגראמטע געשריבען ״קיגדפ״
 א אין האט ״קונדפ״ יאר 19 מארייאי־׳פ

 pc מצב דעם הויבען געהאלפען פרטים םך
 און הארץ p’i אמעריקע. איז לעבען א־נזער

 ״קונדם״. איז איײנגעלייגט ער האט נשמה זײן
 א איים פירט ער אז געהאלטען, האט ער

 דורך — שליחות געזעלשאפטלעכע װיכטיגע
 געזעל־ געגען װירקען םאטירע און הומאר

 שאטי־ זײנע אלע אין אומ׳ידשר שאפטלעכען
 גע־ מקריב אפילו ער האט דעם צ־י״יב ר־גגען.

 גע־ ער האט צײט יעגער אין לידער. זײנע װען
נײעס״. ״געגראמטע בל־יז שריבען
 אין ״קוגדס״, פון א״נטערגאנג דעם :אך

 באװײזען אנגעהײבען ־ױדער זיך האבען .1927
 טעכניש שאפונגען. פאעטישע רארינא־רנז

 מדרגה העכערער א סך א א־יף זײ שטײען
 אין אבער זײגען זײ לידער. ערשטע זײנע ױי

 פיאנערען־אי־ זײנע געטרײ געב־יבען ת־ך
 םאציאל, ריב פי על זײנען זײ - דעאלען

 פון גלונט־מאטיװ דעם ־וי ױשר־מאטײו ריטן
שאפונגען. םאציא^ע אלע

 דער אט אין שולונג געזעלשאפםלעכע זײער
הײם. אלםער דער פון באװעגונג

 גע־ די חיץ א האט קאגפערענץ די
 עפעגט־ דריי דורכגעפירט שעפטם־זיצונגעז

 בא־ האבצז ױעיכע ארנםעדנעמונגען, לעכע
 אט פון גײסם דעם אויפגעדריקט ז־נדערס

 ארגאניזאציע. אידיש־סאציאליפטישער דער
p’K געװידסעט געװען איז אוגםערנעםונג 
 איז זי קולםור. אידיש־װעיםלעכער דער

 ד<ר pc זאל אינם געװארען דורכגעפירט
 מאנםרע־ אין פאלקס־ביבליאטעק אידישער

 מאױפעם־ הערלעכע א געװעז איז און אל
איד־ש־לשון. פארן טאציע
 געװען איז מאניפעםטאציע צוױיםע א

 אר־ איגטערנאציאנאלער דער געװידסעם
 א געווען איז דאס םאלידאריטעס. בעםער

 עם װעלכער אויף פאדזאמלונג פייערלעכע
 דער pc פארשטייער ארויסגעםראםען זײנען

 פעדערײשאן קאמענװעלט םאציאליםמישער
 פון פארטרעטער עף.). סי. (םי• קאנאדע אין
 באקאג־ מײםםען דער יוניאנם, ארטיגע די

 סאציאליםםישער דער פון פארשטײער טעד
 און טאמאס. גארמאן אמעריקע. אין באװעגונג

 סאציא־ דער p& מיטגליד אײכלער, װיליאם
דײטשלאנד. אין פארטײ ליםטישער

 א געװען איז אונטערנעמונג דריטע די
 אגדענק דעם געװידמעט טרױער־אקאדעמיע.

 אויף װארשע, אין געםא־אויפשטאנד פונם
 גע־ די געװאדען באערט זײנען עם װעלכער
 בא־ דעם pc העלדען און קדושים פאלענע

 דייטשער דער געגען ארויסטריט װאפענטען
.1943 אפריל. םען19 דעם רוצחים־ארמײ,

 געװען זײנען אקאדעמיע דאזיגער דער אויף ׳
 באטײליגםע בינדיסטען, צאל א אנװעזענד

 בערנארד װי געםא־אויפשטאנד דעם אם אין
א. א. צעלעמענםקי װלאדקע, גאלדשטײ^

 א באשעפםיגט, זיך האט קאנפערענץ די
 ארגאניזאציע־פראבלעמען. אייגענע מיט חיץ

 ־געזעל־pאלגערי אן pc פראגעס מיט אויך
 זײ־ עם װעלכע װעגען פארנעם שאפטלעכען

 רע־ אויספירלעכע געװארעז אנגענומען נען
 אזעל־ באהאנדלען רעזאלוציעפ די זאלוציעם.

 מדינת צו שטעלוגג בונדישע די װי עניכים כע
 אקטועלע רײ א צו שטעלונג pn ישראל,

פראבלעמען. אנדערע און פראגעס פאליטישע
 געװידמעט איז רעזאלוציע באזונדערע א
 עס װעלכער אין אידיש״ פאר שיץ ״צ־ם

: געזאגט אנדערעם צװישען װערט
 די אין חורבן, גרויפען אונזער ״נאר

 נאך לעבען אידישען pc באדינגונגען נייע
 װעלט־מלחמה, צװײטער דער פ־ן סוף דעם
 גע־ גרעםער :אך אידיש pפ ראל די איז

 pc פרואװען צײניםטישע די געגען װארען.
 פרן כױאליעם די געגען העברעאיזאציע,

 אונזערע זיך װענדען שפראך־אםימילאציע.
 נאציאנאלען שטארקהטען אינזער צד בליקען

 אונזער צו שפראך, אונזער צו באשיצער,
 אנמשלא־ גאנצער דער מיט לשון. אידיש

ײ דערקלערען םענקײט  אידינס אן הײנט מ
 לעבען אידיש שעפעריש נאציאנאל א איז

 אומ־ בכלל ניט אויב באשװערט, אומגעהייער
 קענען pk לערנען דארפען מיר מעגלעך.

 וואוי־ ריר װאו לענדער די pc שפראכען די
 שפראך אידישעד דעי־ אין נאר אבער נען.
װײ־ זיך קולטיר אידיש־װעלטלעכע די קען

אנטװיקלען״. טער '
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פאר־ די הײסען זאל אזױ י
 ױניאן םרייד אייגיגטע

 איז דאס י פעדעראציע
 װאס פראגצ אײנציגע די

 צו גצבליבען נאך איז
 צס אײדער באשליסצן,

 די פארקומען וועלצז
פ. א. די פיז קאנװענשאגס געםײנזאםע

 צדדים ביידע ידגיאנס. סי־אי־א איז ל• אװ
קאנ־ א אויף געאייניגם זיך האבעז

 קערפער־ פאראייניגםער דעד םאר סםיםוציע
 פאר־ פון מאדום א אויף אויך װי שאסם

 קאג־ געםײנזאמער דער צו םרעםערשאפס
וועגשאז.

 פעדערא־ בייז־צ אז געפלאנט. װערם עם
 צוזאמענ־ באזונדערע אפהאלםען זאלעז ציעס

 דעצעמ־ צוױיםען אמ צרשםעז דעם פארען
 וױ נאכדעם יארק. נױ איז הײ־יאר. כצר.

 קאג־ די ראםיפיצירען װעלצז אסישות די אם
 אפ־ דצצצפבצר סען5 דעם װעם םסיםוציע
 קאנװענ־ געמײנזאםע די װזירען געהאלםען

 די פארקוטען וועם עס יײצלכצר ביי שאז
 פע־ בײדע פון צוזאפענשפעלצוסנ פאקםישע

 היסםארישער דער זײן װעם דאם דעראציעם.
 טרייד־ אסעריקאנער דער פח צוזאםענםאר

מ ױניאן ו ג ע װ  פרא־ װעס עס װעלכער בײ מ
 פאראיי־ א םיז געבורם די ווערעז קלאםירט

 אונזער איז פארבאנד םרײד־ײגיאז גיגםעז
לאנד.

פאראײגיג־ דער פאר גאמען דעם ארום
 דעות• חלוקי פאראן זײנצז פעדעראציע םער
 ביים אױסדרוק צום געקופעז זײנען װאם

r םיםיגג e דעס עקזעקוםיװע, סי־אי־א דער 
 האם. צקזעקוםױוע די חודש. םאריגעז סעז7

ע דעם אם בײ אגג. טי  איר געגעבען םי
 דצר פאר קאנסםיםוציצ דער צו הםכסה

 סי־אי־א ד*ר קערפערשאםס. פאראײניגטער
 פאראײױגםצר דער אז פארגעשלאגען, האם

 ״אפע־ הײםען זאל פארבאנד טרײד־ױניאן
 אנם־ דאם לײבאר׳*. אוו קאגגרעט ריקעז
r םײלצז האלם e פין נצפצז םריערדיגע זײ 
 אנצונע־ גריים איז צר פארבאנדעז. ביידע

 קאכפראפיפ אנדערעז איז צט װעלכעז םען
 פין מאנכע נעםעז. ביידע קאםביגירען צו
 באשמײען וױדער פירער ל. אװ פ. א. די

ײקעז :אמען דער אז דעם. אײף ארע  פע־ .
 פארבלײ־ אױך זאל לייבאר״ אװ דעריישאז

 פאראײגיגטער דער פין :אכצז דער בען
פעדעראצ־ע.

 א'־ז שםארק זיך שםעלט פי־אי־א דער
 זאל נאמען פריערדיגער זייז אז דעם. פאר
 דער אין װעו־צן פאר־־ײרען אינגאנצצז נים

 אײן פעדעראציעם. ביידע פון פארשמעלצ־גג
 דער פון פרעזידענם דער פײ־צר. סי־אי־א

 ױ־ ארבעםער קאמוניקאציע אץ םעלצפאן
 גצסטרא־ אפילו האט בצירן. דזשאזעף גיאן,
 ציריקציען זיך װעם ײניאז ױץ אז שעם.

 זי אויב פעדעראציע פאראײניגטצר דער פון
 נים זעט עט אבער ל. אוו פ. א• הײםען װעם
ערנםטע אז .ױערעז זאל נארע־ דער אז אייס.

װייס ש. םרן איבערזיכט

פאראײניגונג. ענדלעכער דער פאר מניעה
 װערט װאם קאמיטעטען, די פון אײנער
 קאנסםיטוציע, גייער דער לויט געשאפען׳

 טרײד־ פאראײניגםען פונם ראמען די אין
 אכםונג קאםיםעם דער איז פארבאנד, ױניאן

 פון אויפפירונג עטישער דער אויף טאן צו
 אן (״קאמיטע ױניאנם אנגעשלאםענע די

 פון אױפגאבע די פראקטיסעס״). עטהיקעל
 דעם העלפען ״צו זיץ װעט קאמיםעט דעם אט

 פע־ די האלםען צו ריץ עקזעקוטיװ־קאונםיל
 קארופציע יפון פלעק יעדען פון דעראציע

.קאמוניזם אדער .  פאר־ די מיט הסכם אין .
קאנםטיםוציע״. דעד פון שריפטען
ט האבען פעדעראציעס ױניאן ביידע  ני
 קא־ דעם־א פון שאפוגג דער אויף געװארם
 נ<ם א זיך באצייםענס האבען נאר מיםעם.

 װעיפעיר־פאנדען די אויםצורײניגען געטא
מעםאדעז• םארוואלםועם אומעםישע פון

צד כדדיב אן נעפען סעדעראציעפ כײדע
װעדסעיר־םאגדען ימיאן כאשיצזןן

 די פון קערפערשאםםען צענםראלע די
 פאריגען האבען םי־אי־א און ל. אוו פ. א.

 בא־ צו אויף כללים רײ א אנגענופען חודש
 גנבה פון װעלפעיר־פאנדעז ױגיאן די שיצעז

 הא־ קערפערשאפטען בײדע קארופציע. אין
 פןי־ פאר פראיעקטען פארםולירם אויך בעז

 װעלכע דורך געזעצען סםײם און דעראלע
 אפהיםען העלפעז זאלען אגענטורען פלוכה

 װעלפעיר־פאנדען די פון ערלעכקײם די
פארוואלםונגען.

פ. א• ד<ר פין קאונסיל עקזעקוטיװ דער
 פערטעל־יאר לעצטעז איר בײ האס ל. אוו

 רײ א אנגענופען וואשיגגםאן. אין פ״טיגג-
 טוב־ ספעציעלער דער פרן רצקאפענדאצ־עס

 װיצע־פרעזי־ די פון באשםײענד קאפיטע.
 ראוריס א־ו ד.עיז אי־. דובינטקי. דיד :דעגםען

 פיטגע־ דארפען וועייען װעלכע האטשעסאן,
 ײניאנפ אגגצשלאסענע די װערען ט־־ילם

 פראקםי־ אין װערען צי דורכגעפירט אויף
 פון פרעזידענם דובינטקי. דיד לעבען. שעז

 א':ספי- דער איז אינטערנעשאנעל. איגזער
 קאםיטע• דצד אם פון גײסט רירצנדינצר

 די אײפדרוק צום קיפט א־ם דירך .ױאס
 פ־ן פיאנצרצן ד־ פרן פרינציפצן צטישצ

באװצג־נג. ארבעטער אידישצר דצר
 אטיז־צם פון הויפם־רעקאםצנדאציצס די

:זײגצן לאר־טצט
צא־ טארצו :יט זאל יוצלפציר־פאנד א י 1
 א צו קאמישאנט אדער ־טכ־ר־כ קימ לצז

;'•:יאן דצר פץ באאםםצן פיל־באצאלםצן
a אן  טאר־צן נימ זאלצז באאפטצ ײני
 גצשצפםס־פארבינ־ איז צט ווצלכצ האבצז
 פים אדצד אגצנטצז אינשורצנס םיט ד־נגצן

 װצל־ ײניאז דצם באדינצז װאס בראקצרס.
ר־פאגי; פצי

יצרלצכצ אפגצבצו זאל פא:ד יציצר )3

 פון •םיטגלייצר ױניאן די צו באריכטצן
;אויסגאבצן אדן אײגקונפטצן אירצ
איבערגצ־ מרזען װעט ױניאן א אויב )4

 װצלפעיר־םאנד איר פון פארזיכצרונג די בען
 זאל געזצלשאפם, אינשודצנס פריװאט־ל א צו
 פארשײדענצ אז א־פן, אז אוייף טאן צס זי

 מצג־ א האבצז זאלצן פירמעס איגשורצנם
 די כדי אגבאםצן זײצרצ מאכצן צו לצכקײם

 אויםקלייבצן קצנצן זאל פאנד־פארװאלםונג
!אנבאט בצסםצן מצגלצכסט דצם

 באשםראפצן שטרענג זאל ױניאן א )5
 בײ גצכאפט האט מצן װאם באאמםען׳ דצם

 פארבינדוגג אין האנדלוגגצן אומצרלצכצ
.פארװאלטונג; ײצלפציד־פאנד םיט

אינװצסטי־ טארצז גיט זאל ױגיאן א )6
 גצ־ די אין ײצלפציר־פאנד פוגם גצלם רצן

 צום צאלט װאס הבית, בצל א פרן שצפטצן
 גצשצפטס־ איז צס ח־צלכצר אין אדצר םאגד

 פאר־ פאנד א ײצלכצר אין אונםצרנצםונג
 פינאנסיצלצן א האם (טראםטי) װאלטצר

און ;אינטצרצם
צר )7 צי שא־ זאל פאגד־פארװאלםונג י

 ײצלכצ צו איגסטאנצצן גצריצריגצ די פצן
צר אפצלירצן קצנצן זאלצן פיטגלידצר  אי

קרױודצט. דיצרצ פארברצנגצן
 די רצקאמצגדירם גצזצצגצבינג בנוגצ

 זאל װצלפציר־פאנד יצדצר אז ל. אװ פ. א.
 גצצװאוג־ דין גצזצץ פצלצראלצן א דורך

 בא־ אויספירלצכע יצרלצך אפצוגצבצן גצן
 אויף שטײצר־אפט. פצדצראלצז צום ריכטצן

 שטייצר גצ־צריגצ די צו בארצכםיגט זית צו
 זאלצן באריכםצן דאזיגצ די רצדוקציצס.

 דורך װצרען נאכקאנטראלירם קצנצן אויך
פאנד. אינם צדדים פאראינטצרצםירםע

 א אויך רצקאמצנדירם ל• אװ פ. א. די
 אינשורצנס סטיים אין אויסבעטצרוגגצן צאל

 די אז פארלאנגצן. סטײטפ פאנכצ גצזעצצן.
 קאפישאנט צא־־צז זאלצן ווצלפציר־פאגדצן

 אינשו־ א צו אדצר אגצנם אינשורצנט אן צו
 פארן דינםט זײצר ויצן אפי־״ו בײרא רצנס
 דאזיגצ די א־פנויטיג. איגגאגצצן א־ז פא:ד

 פאר טירען די צפצנצן סםייט־גצזצצצן
זיינצן צס גצשצפטצן. אופזויבצרצ אלערלײ

זיי־ קאפישאנס אזצלכצ װאי פאיצו גציוצל
פצר־ ן פיקםיװע צ־ נצ״ארצז צצאלם גי נען
װעג ד׳צם ־פונצן ג; האט גצלט די א־ן זאנצז
ירטצ קארופטי יץ ־ קצשצנצ־ די א'ז צ־ייל;

די ל וויי ל. אװ פ. א. די י. י־ניאז־יבאאפט;
פא־ בטל ייפטצז גציעץ־פארשר סטײט דאזיגצ

 באגרצ־ זאלצן צס אז אויך, װיל זי כצן.
 פריװאטצן פאר הוצאות די װערצן גצצט

װעלפציר־ ױאו דארט אינשורצנס־דינסם,
איג־ פרױואםצ יייי• זיך באנײצצז צן פאני
אינ־ םםיים אז אװ גצזצלש<אפטצן■ שורצנם
מצר ארטרצטצן פ צד זאי צן אגצנטור שורצנט

אנשטאט צ״לם ברייטצן פץ צלצטצז איגט די
פארזי* ז־רײכצ ״ ט : ד־ פון צרצסצז אינט די

גצלצלשאפטצז• כצריגגס
צײט א פיט נאל האט סי־אי־א לצר

ם צטישצ כילי יייר א ־יט 1פארפ־ל־, פריער

Iו

-------------------------------> ו955 יוני,
 ױ־ זייגצ פין װצלפעיר־פאנדען די פאר

 פרינ־ זצלביגצ די אנטתאלטצן זײ ניאנס.
 אױ פ. א. פריצר־דעדמאנטע די װי ציפצן

 גצעזצגעבונג׳ בנוגע אבצר רצגולאציעס. ל.
 פצדצרא־ א בלויז סי־אי־א דצר פארלאנגם

 פאר־ ־פאנז־צו װעלפעיר די אז גצזעץ, לען
 יצר־ איבצרגעבצן מוזצז זאלצן װאלטונגצן

 דצפארטמצנט׳ לײבאר צום באריכטצן לצכצ
 מאכען באריכםען דאזיגצ די וועמ ײצלכצר

 זײ אין זײנצן װאם פערזאנצן׳ צו צוגצנגלעך
פאראינטערצטירס•

 פאר־ די אז כאראקטצריסטיש, איז צס
 גצ־ בנוגצ ל. אװ פ. א. דצר פון שלאגצן

 װצל־ די איבעד מלוכה־השגחה און זצצצן
 די װי װײטגײצנדיגער זישצן פציר־פאנדצן

 װעלכע ל. אװ פ. א. די סי־אי־א. פונם1
 צנםשידצנדי־ גאנץ א געהאט אלעמאל האט
 די אין מלוכה־אריינפישרנג גצגצן אפנויג גען

 אינסטיםו־ אירצ איז אדער ױניאן־צנינים
 איבצרגצבײגען האבצן צו דא שײגט ציצם,

 בצת זײט. אנדצרצר דצר אויף שטצקצן דצם
 אײנפאכצז אן פאר שיאגט סי־אי־א דצר

 פץ פארשלאגצן די גייצן גצזזןץ פצלצראלצן
 סטייט־ פון גצבים אין אריץ ל. אװ פ. א. די

 א מאכצן צנין דצם קצנצן וואם גצזצצען.
 די אכט אין נצםצנדיג קאםפליצירטעד. סך

 אין שטאםצן אונזצרצ פון פארשיידצנקײם
 אבער צנינים. ארבצםצר צו באציאונג זײער
 םשמצות זלך האבצן פצדצראציצס ביח־צ

 װצ־ גצלצצצז גצהצריגצ אן אז ארוםגצזצן,
 קאװירצז צו בכיח זיץ נים ױניאנס די לצן

צר פ־ן צרלצכקיים און ריינקיים די  פאר־ י
 דאלאר־ ביליאן ריזיגצ■ די איבצר װאלםונג

װצלפציר־פאנדצן. דיגצ■
 אין אויםבצםצרינגצן פאי־גצשייאגצנצ די

 שײכות אין סםייט־גצזעצצן. און פעז־צראלע
 י1בי זיינצן .1קאנטראי רוצייפציר־פאנד מיםן
 צד רצגירונג דצר צו אײני*אדונג אן ספק

 װײם װי פאנז־צן. די קאנטראלירצן הצלפצן
מז דאזיגצ די עג  אגצנטודעז םלוכה די פון ה

 פים־ זייצרצ און ײניאנם די לםובת זימ װצם
 װאלם, צט וױיזצז• צײט די װצם גייידצר

 די װען געדיצן בעסצר םך א זיך, דוכט
 פים גצבצז צצה אז זיך קצנצן גופא ייניאנס

 פצ־ פון הילף דצר אן עם.1פראבי דצם אס
 לוים אבצר סםיים־גצזעצצן. אדצי־ דצראייצ

 קאנ־ צו גצזצצצן װעלצן איזי לאגצ די װי
 אנגצנופצן סיי־װי פאנדצז די םראלירצז

 באוואוםט, װי האט. קאנגרצם דצר װציצן.
 אם אין אונםערזוכונגען ריי א דורכגצפירם

 רצפרצ־ פדן קאמיטצב די און גצביט לצם
 הםתס מן ײצלצז סצנאמ און וצנםאנםצז־הויז

 ידניאנם די גצזעצען. נייצ ריי א פארםדלידען
 ״צו בצפצר איז צס אז דצריבצד, האלםצן

 אט פון צוגרײט־נג דצר אין האנם״ א נצמען
 דצרווייםצנם םין שטית איידצר גצזצצצן די

 אויפגצשםידט װצלצן צס ביז ווארטצן און
 םרײד דצר פאר גצזעץ־פצנטצם נײצ װצרצן
 אירצ פון גוםט דצם לויט באוועגונג ױניאן

שינאים.

 “סא ײך :*״ט י*ניאן שםאל־ארכעמןר
העכעררנג לרץ װ״נען האנדלען

 דצם האט ױניאן טסאיי־ארבצםצי־’ די
 צוזאמצג־ ספצציצלצז א בײ מאי. טצן11

 פא־ צו גאשלאסצן פיםםבורג. אין קונפם.
 הצכצרונג״ לוין ״באדייטצנדיגצ א לצרצן

^די מיםגלידצר אילצ פאי־  פארהאנד־ אין
װצ־ װאם שםאל־מאגגאטצן/ די מים לונגצן

 הײנ־ זיבצטצן, דעם אנהויבען זיך לען
 דער פון קאמיטצ פאליסי די חודש. טיגען
 צנדצרצן צז באשלאסצן אויך האם ײניאן

 ױגיאן די האט איצט ביז םטראטצגיצ. איר
 פאר־ צרשט צום האט זי אז גצפירט, זיך

ױ־עס דעד מיט האגדעלט קאמפאני״ םטיל .
אינדוסטריצ דצר אין פירמצ גרצםטע די —
 איז פירמע דצר אט מים אפמאך דצר און —

 די פאר מוסטצר דצר געװארצן שפעטער
 װצט איצם שטאל־פירמצם. גרויםצ אגלצרצ

 מיט גלײכצייטיג פארהאנדלצן ױגיאן די
 צו־ -באשעפטיגצן װאס קאמפאניס, 6 אלצ

 שטאל־ טויזצנט הונדצרט זצקם ארים זאמצן
ארבעטצר.

 האט אפמאך צװיײיאריגצן אלםצז לויטן
 בלױז הײ־יאר פאדצלצן צו רצכמ א ױניאן די
 די אוים שליסם דאס הצכערונג. לוין א

 גאראנטירםצ פארלאנגצן צו מצגלצכקײט
 אויטא־ די םום צס װי שכירות, יצרלצכצ

ױניאן. ארבצטצד
 פאר־ אירצ אן הױבט שטאל־ױגיאן די

 אינדוםטריצ די װען הײ־יאר, האנדלונגצן
 שטאל־פא־ די צושטאנד. גוםען א אין איז

 זייצר פון פראצצנט 97 ארבצטצז בריקצן
 שטאל־ די ווען יאר, לעצםצן קאפאציםצט.

 באנייצן װצגען פארהאנדעלם האם ױניאן
 גצ־ אינדוססריצ די האט אגרימצנם, דצם

 איר פיז פראצצנם 72 אויף בלויז ארבצט
 הויך ארן הויך איז פראדוקציצ קאפאצישצם.

 צרשטצן דצם פראפיטצן. די אויך זיינצן
 שטאל די זײנען יאר הײנםיגען פון פצרםצל

 פרא־ 62 איבצר אויף גצוואקםצז פראפיטצז
ליז איז צצנט רג א  פעדיאד זעלביגצז מיטן פ

 דצר־ שטאל־ארבצטצר לי יאר. פאריגצן פון
 א היײיאר געװינצן צו דצריבצר ווארםצן

 פאריגצן דצם וױ הצכצרונג לוין גרעסצרצ
 הוספה אן געקראגען האבעז זײ װען יאר,
 צוגאב א את שצה א סצנט פינף קוים פה
 פאר שעה א םצנם זיבצן ביז פינף נאך פץ

פארבצםערונגצן. װצלפציר
 איצטיגען אץ פטרײק־פראנם אױפן

טאמענט
 (לײבאר־ ארבצםס־אמם פון ציפצרצז

 מערץ איז אז וױתצן. וואשינגםאן) אין בױרא
 פאר־ איז סםרײקם 452 גצ־אם מיר האבצן
 הײנםי־ .1954 פון מצרץ אין 420 םים גלײך

 װאס םטרייקם. צאל די אויך זיינצן יאר גצן
 מערץ פון גצװארען אריבצרגצםראגצן זײנצן

יאר• פאריגצז װי גרצסצר אפריל אין
 זיינצן סטדײקס צאל פארגרצסצרםצ די

 פארשייז־צנצ דרײ פון רצזולםאם א מצגלצך
 די פון פראפיםצז זיינצן צרשםצנם. : סיבות

 *װאל דצר גצװאקםצן. ריזיג פירמצס פייסטצ
 בא־ מאי. םען1 פמ דזשוירנאל״. טטריס

 פמ פראפיםצן גצמײנזאמע די אז ריכםצם.
 פצרםצל צרשםצן איז איז אינדוםש־יצט. 26
 הצ־ פראצצנם 30 געװען יאר הײנטיגצן פרן

 .1954 אין קווארםאל זצלביגצן אינם װי כצר
 דצד־ זיינצן אינדוםטריצם 26 די צװישען

 פרא־ װצמצנס איתענבאן־פירמעם׳ די מאנם
 אל־ הצכצר. פראצצנם 70 זײנצן צם פיטצז

 גום־אינפאר־ די זאגט פראםיטצן. גצמײגצ
 די דצרווייל הײ־יאר זיינען צייםונג, מירטצ

 ױניאנם יאר. פינף לצצםצ די אין ד׳צככטצ
 פאדע־ צו בארעכטיגם דצריבצר זיך פילצז

 דצר אין פראפיםצז די אמ פון חלק א רצן
שכירור^ גצהצכצרטצ פון פארם

אין פאראייניגונג די האט צוױיטענס,

15 זײט ---------------------
 די גצשטארקט באװצגונג ארבעטצר דצר

 קצ־ װעלכע ױניאנס, פון מיליטאנטישקײט
 די פאר אײנשטעלצן שםארקצר זיך גען

 דריטצנם. און מיטגלידצר. זייערע פון רעכט
 די פרילינג הײנטיגצן גראד זיך צנדיגצן

 באדײטענ־ א אין קאנטראקטצן נאציאנאלע
 באנייאונג די און אינדוסטריצס צאל דיגצ

 אזוי צו ניט גײט קאנטראקטצן די אם פון
 געקצנם װאלט מען װי גלאטיג׳ און לײכט

 םײסטצ די אז פאקם, א איז צס רערװארטצן.
 געװארעז ארויסגצרופצן זײנצן סטרײקס

אונטצרנצמצר. די פון צקשנות דצד רורך
דערקע־ מצן קצן צקשנות דאזיגצ די

 אונ־ מאנכע װעלכע מיט מיטלצן די אן נען
 םםתיקענ־ די זײן גובר װילען טצרנןנמצר

 טצלצ־ די פון םטרײק אינם ייניאנס. דיגצ
 סי־ דער פון מיטגלידצר פאן־ארבצמצר.

 װצל־ ױניאן׳ ארבצטצר קאמוניקאציצ אי־א
 מצרץ, מצן14 דצם אנגצהויבען זיך האט כצר
 אנגצ־ קאמפאני״ בצל .פאוטצרן די האם

 אימ־ םםדייק־ברצכצר, טויזצנם ניץ שטעלט
 צװישען גצגצנםצז- אנדערצ פמ פארטירם

 און םטודצנםען ױנגצ צאל היפשצ א די
 ברצכען װיל זי װעלכצ מיט םטוז־צנםקצס,

 א האם פאי צצגטצז דצם סמרײק. דצם
 פאר־ צרנסם און גצשאםצז סםרייק־סרצכצר

 טצלצפאן־אר־ סטרייקצנדיגצז א װאונדעם
פלארידע. פצנסאקאלא- אין בצטצר

 גצשליכסצס צנדלצך איז םםרײק דצר
 קאמ־ א דורך פאי סטעז20 דצם גצווארצן
בצי פראמים  דאר־ סםרייקצר די ווצלכעז אי

שםימצן. צרשם פצז
— סםרייק פארביםערמצר צוױיםער א

 דצר אין באן־ארבצםצר םויזצנם 25 פון
 קאמפא־ איתצנבאן נעשוויל צנד ״לואיוױל

 אפגעשםעלם רואכצז אכם נאך איז — ני״
 ציגצ־ האבעז צדדים ביח־צ װצן גצװארצן

 רעגירונגס פונם פאר׳טלאג א צו שםימם
 אי־ באארז־) יישאןא(מעדי פארפיםלעגס־אמם

 אר־ אן צו שטרײם־פונקםצז די בצרצוגעבען
 פא־ — איתצנבאז־ארבצםער די ביםדײםאר.
 םיגנאליםםען. צלצקםרישצנס- שיניסםען׳

 בידרא־אנגצ־ שפידען׳ באילצר־פייקערם.
 די באדינצז װאס אנדצרצ■ את שטצלםצ

־ אין פארסטרייקט האבצז — אייזצנבאנצן  פי
 אוגםצרנעפער די װי גאכדצם מצרץ םען

 בא־ דצם דירכצופירען אפגצזאגט זיך האבצן
ר־ רצגירונגם־באשםיפםצן א פ־ן שלום  .עפוי

ם נאך האם ווצלכע באארד׳/ דזשצנסי  22 פי
 רצקא־ םםרײק. דצם פאר פריצר. חדשים

 די אין אויסבצסצרדנגען געװיסע מצנדירס
 אײזצנבאן־ די פאר װעלפעיר־בצנצפיםען

 שפצםצר האם ארביםרייםאר דצר ארבצםצר.
 קריגצן זאלעז ארבצםצר די אז צנםשידצן,

װצלפציר־בצנצפיםצן. זײערע
 פארלױף אין אז באריכסצם, יוניאן די
 אײזצנבאן־קאםפאני די האם סםרייק פונם

 זיי גצהאלפעז םטרייק־ברצכצד. געדוגגצז
 די פירען צו באמים זיך און באוואפצנצז

 פענשלצכצ םים ריזיקירענדיג אייזענבאנצן,
 א סםרײק. דצם ברצכצז צו אבי לצבצנס׳

 סשארלם אימענבאדארבצםער. יאריגצר 33
 פיר דודך גצװארעז דצרשאסלז איז ריים.

 שםע־ א אין םםרייק־ברצכצר באוואפצנםע
פלעזענם. גענוג. איראניש הײםם. ,װאם טצל

הא־ ארבצםעד מעקסםיל םויזצנט 20 ארום
 מצקסםיל־פירפעם 23 װצז פארםםרײקם, בעז
ד איז  שנים א פארלאנגם האבצז ניי־צעלאנ

שצה. א סענט צען אויף ארבעטם־לױן איגם



נערעכטעלךט]@- ו6 זײט

 ארויס קוקם װעלם גזןגצע י
פאראײטערע־ גרױס םים

רעזול־ די אױף םירונג
פארלא־ די פון םאטעז

ענג־ אין« מענם־װזזלעז
צײ־ ענגלישע שיז לאנד.

פרעסע־בא־ און םונגעז
 צום ביז אהער דערגאנגען זײנען ײאס ריכםעז•

 די אט געשריבען װערען עט ווען םאםענם,
 אין אז איינדרוק, דער ז־־ך שאפס שורות.

 דער פון אויםרודערונג די איזי גזםא ענגלאנד
 אין גרויםע. קייז נישם װײט ײאל־קאמפאניע

 םיפישע דאס אפ זיך שפיגעלם «רעםע דעד
 :עגגלאנד אין לעבעז עםענםלעכען םת בילד

 אםמאפםערע אן אין דעבאםען, פאליםישע
 ביםעל היפש א מים רו, אױםערלעכער פח

 םארקאזם, און װיץ מים אםטמאל שארפזין.
 פא־ צעהיצםע פון םימנים וױיניג םים אבער

 אויםער־ דאס אם ליידענשאפטען. ליםישע
 ם׳איז :נארען נישם קײנעם טאר בילד לעכע

 אוץ ארבעם צװישען םארםעסם גרויםער א
 ארוים־ דארפען עם װעלכעז רןעגעז קאפיטאל,

 מיליאן 30 העכער די םשפט דעם םראגען
מאי. טעז26 פת םאג איז וויילער

 זײער אין זיך שטיצען קאנםערװאסױועז די
 דער־ פון .רעקארד אויפן וואל־קאמםאניע

 אוי־ אן בײ רעגירונג. זייער פון גרײכונגעך
 זײ אז דאכםען, זיך קאן קוק בעךאױסיגען

 לאנד איז :בארימען צו זיך וואס מים האבעז
 גרויםע צו קײז נישםא פראספעריםי, הערשם

שאנינג״ ארבעטםלאזיגקײט,  ארטיק־ םון .רעי
 אפגעשאפט, איז געברויך טעגלעכען םון לעז

 װאס אלץ קריגען ענגלאיד אין הײנם ס׳קאז
 טא, מ׳װיל. װיפיל — און גלדםם הארץ דאס
 פא־ גאך װײלער דער בירגער, דער קאן װאס

רי דערען ע מ
 צופרידענהײט פון טענער האפערדיגע םים

 דער האט צוקונפט דער פאר אפםימיזפ און
 לעצםען דעם פארגעלײגט םינאנץ־מיניםטער
 דעם פאנאנדערלאזעז פארן מלוכה־בודזשעט׳

 פאר־ אפיל־ איז בודזשעט אין פארלאםענט.
 שטײערען אין רעדוקציע קלײנע א געזעז

 פאלקס־ פארמעגלעכע די פאר — (טעקסעס)
.הכנסות גרעפערע מיט שיכםען- . .

 דער פאלם עס פרייזען. שסי־גען עס
לעבי-ינס־סטאנדארד

ד איז יי־נ־אנפ טרײד די אנ  אבער זעען ענגי
 אין נישט וױיט סיטיאציע עקאנאםישע די

ליכט. אפטימיסטישען אזא
 שאר־ א געענדיגט "אם נאר זיך האט אם

 אן גײען עס צײט־נגם־סטרײק. ביטערםער
 אײזענבאן־ארבעטער. די בײ לײן־באװעגינגען

 ארע אין כמעט און דאק־ארבעטער די בײ
 די גרריט־אינד־םטריע. דער פץ צװייגען

ע די פץ םיבה  ד• אלץ א-ז באװעג־נגען א'
 אלץ ־־ערען 'יעבענס־קאםטען די :אייגענע

 האלט עס פרײזען׳ די שטײגען עכ גרעםער.
 רעישא־ װען יקרות. דער ױאקסען אייז איז

עג ווערען ״סזיבסידיעס״ אפגעשאפט, איז נ

קיםמאן ױםןז דר. םת

 רעגי־ ערנסטער קײן געגעבען, מער נישט
 אויפן באדינגונגעז די איבער רונגס־קאנטראל

 קיץ איז פאראן, מער נישם זײנען םארק
 עס : מעגלעד נישט גאר אנטװיקלונג אנדערע

 אר־ די ן פ לעבענס־סםאנדארד דער פא־ים
מאסעז. בעםענדיגע

פאי־ ל־יבאר דער פון װאל־סאניפעסט אין
 די אויפגעדעקט אומ׳ברחמנות׳דיגע ווערט טײ

 קלאסעךפא־ קאפיטאליסטישע צבועות׳דיגע
 קאנסער־ די טארי־רעגירוגג. דער פון ליטיק

 פון עקאנאמיע די געפירט האבען װאםיװען
 קאפי־ פון אינטערעסען די אין נאר לאנד

 ברעקעל קײן זיך און פראפים םאליסםישעז
 פון נויםען די מים פאראינטעדעטירם נישט
באפעלקערונג. דער

 אז־מי־■ קאגםערװאטיװער דער אונטער
 דער פץ פארגרעםערונג די האט ניסטראציע

 װײנינער באטראםען פראדוקציע נאציאנאלער
 פון רעגירונג דער אונטער װי העלפט א װי

 דער־ געםערלעכסטע די פארטײ. לײבאר דער
 אויפן פרית־באוועגוגגי די איז אבער שייגונג

 שפײז־ אימפארטירטע פון מארק הײמישען
 פא־ מארק אויסלענדישען אויפז פראדוקטען.

שען אויפן בשעת פרײזען/ די לען  אינ־ענדי
 אײגענע די פון פרײזען די האלטען מארק

 א א־ז דאם שטײגען. אײן אין פראדוקםען
 באלע־ שלעכטער דער פון באװית בולט׳ער

 א״נ־ לאנד. פון פינאנצען די מיט באטישקײט
 דער אייך איז גײסם דעם אט אין גאנצען

 רע־ קאנסערװאטיװע די װעלכען בודזשעט,
 ט׳א־ז בירושר.: איכערגעלאזט האט גירונג

 באי־אס־ װאס מאן״, רײכען פארז ״בודזשעט א
 א־בעטם־ פ־נט הכנסות ד־ מער נאד טעט

מענש.

רעגירונגס־חכמה חי מזל מער
 פארטײ ־״באר דער פאר פראגנאז דער

 ג־טער. קײן נישט איז פרעסע דער אין
 ־וא־ען. די ערב אפשטימונגעך/ ״שטרויענע

 קאנפער־יא־ דער פץ זיג א פאראוים זאגען
 ריר וױיטען דערפאר־נג פון פארטײ. טיװער

 שטענדיג איז נביאות׳ן אזע־כע בײ אז שוין,
 געדאנק״. פו;ם פאטער דער װאונש ,.דער —

 טרע־ פרראװען נישט אסור װילען מיר אבער
 ט״ ױי סײ װעלען לײענער א־נזערע פען.

 אי'־ נאך• רעזולטאט, אפיציעלען דעם װיסען
שוררת. די אט זײ צ־ דערגײן ורעלען עפ דער

 קאנטער־ ד״ זיך קענען זא־ אײן אײף
 האבען זײ :באקלאגען נישט זיכער ־ואטיװען

 טריפה׳נעם א ממש גע־אט צײט גאנצע די
 511̂ פ־ו פארלאמענט־וואלען ד־ ביי רז<

 די י” שטיניען וױיניגער געהאט די האבען
 ז־י האבען ״געזיגט״ אבער פארטײ, יי־באר
 "א־- א־מ׳ױשר׳דיגען דעם לײט װײל פארט■
 גרע־ א געװארען אײםגעקליבען איז געזעץ
מ־ט דעפוטאטען קאנסײרװאטױוע צאל פערע

 אפ־ זײנעז וואס שטימען. צאל קלענערער דער
שטים־קאםםען. בײם געװארען געגעבען

 זיך האט רעגירונגס־פעריאד זײער בעעת
 דער לײבאר פון רייען די אין פארשארפט

 בעװאן־ דער מיט בר־דער־קריג אינערלעכער
 מזל־ א געווען װידער איז דאס אפאזיציע.

קאנםערװאטיװען. די פאר געשעעניש דיגע
 אראפ־ ממש זײ איז װאלען, די ערב איצט■
 :געװינם גרעםטע דאס הימעי פון געפאלען

 אינטערנאציאנאלער דער אין אנטשפאנונג די
 די פארשרײבען אלץ דאט װעלם־פאליםיק.

 דאס און חשבון זײער אויף קאנםערװאטיװען
װאל־שאנםען. זײערע פארשםארקם

 וואל־ קאנסערװאטיװע די אש — דאך און
 בעל דעם אן געמאכט נ-ארט זײנען חשבונות

 איז פאל דעם אט אין ־זבית״ ״בעל דער הבית.
 ענג־ םון ארבעטער־וױילער דער וויילער, דער

 פון שול א ד־רך געגאגגען איז דואס יאנד,
ך לאזט און לעבעגס־דערפאר־נג  נישט ד

װעג. פון אראפפירען

האפענונגען נײע פץ ארכעטעד־מאי אן
אייראפע אץ

 אין ארבעטערשאפט די האט אנג1- ש־ין
 גע־ נישט אײראפע פון לענדער פרײע די

 ארבעטער אינטערנאציאנאלען דעם פײערם
 גײ און ענטוזיאזם פיל אזוי מיט טוב ײם

 איצטיגען דעם װי האפענונגען אויפגעלעבטע
 מען פילט לענדער אײראפעאישע די אין יאד.

 אינטערנאציאנאלער פון דופק דעם שטארקער
 גאנץ איז דאס לאנד. אין אונז בײ װי פאליטיק

י דאד זײנען אײראפעער נאטירלעך.  ער־ י
 קאטאס־ א פון פאל אין פייער, אויפן שםע

 ערשטע די אויך אײראפעער זיינעז טראפע.
 א בלאזען אן הדיבט עס װען דערפילען, צ•

 װעלט־פאליטיק, דער אין װינטעל מילדער
 פאראן שוין זײנען עס װען איצטער בפרט
 נײעם א פון רעזולטאטען קאגקרעטע גא:ץ

 װעלט־פא־ דער אין אנטשפאנונג די קורס.
 נישט אלטע׳ פאר װעג דעם פרײ מאכט י־יטיק

 הײ־ אויפן ארבעטער־פאדערונגען דערפילטע
 פאד בארג־ארויף װעג דעם פראנט. מישען

 אלע אין ארבעטערשאפט ארגאניזירטער דער
 נײ־אויפגע־ פון גײסט דעם אט פון לענדער.
 דורכגע־ געװען זײנען האפענוננען װאכטע
אײראפע. אין מאי־פײערינגען די דד־נגען

עסטרײך איי
 איצטיגען ב־ים שמחה 1בעי גרעסטעי דער

 רעפיבליק. עםטרײכישע ־י איז איבערבראך
 מיליטערי־ דער פון באפרײט װערט װעלכע

 האט מזןי טען1 דעם ערב אקופאציע. שער
 א געבראכט ״ארבגמער־צײטינג״ רוינער די

:פאר דער װעגען ארםיקעל פ״יאםענדיגען
נאך -... באפרײאונג צוױיםער יטמײענדיגער

ט ער־טטער, דעי■  ווען צרריק, יאר io ״י
 ארײסגעטרי־ זי־נען ארמײען נאצישע די

 ארגאן דער אץ עסטרײך. פין גע־יארען בען
 .״סאלידאריטעט׳/ געױערקשאפט־בונה פינם

 א סאר קאמף צום רוף א מיט ארוים איז
פרא־ פאצ״אלען דעם אין אנטײל יישר׳דיגען

----------------------4 1955 ױני,
 געהעכער־ דער פאר לוינען העכערע דוקט.

פראדוקציע. נאציאנאלער טער
 האט װין אין ארבעטער־ױגענט די

 אפריל, םען30 פון אווענט אין אראנזשירט,
 הויפם־גא־ די איבער פאקעל־צוג ריזיגען א

 אויפשריפטען, די צװישען שםאט. פון םען
 זײ־ צוג. אין געװארען געטראגען זײנען װאס
 ״גװ־באי״־גרוסען װיציגע געװען אויך נען
 איז װאס אײנע, אקופאציע־טרופען. די צו

 טרופען, סאװעטישע די צו געווען געװענדעט
 אויםגע־ האט און פערזען אין געװען איז

ײ: צו בקשה לעצטע א דריקט  אײך ״גײם ז
 פרייגד, אײערע מיט נעםט און געזונםערהײט

קאמוניסטען״. עסטרײכישעי די
פראנקריין אץ

 פראנק־ פון באװעגונג ארבעטער פרייע די
 א אין מאי טן1 דעם געפײערט האט רײך

 מפלה גרויסער דער נאך שטימונג, זיגערישער
 ווא־ קאנטאגאלע די בײ קאמוניסטען די פון

 פארלױרען דיאבען קאםוניסטען די יען.
 שטימעז. טויזעגט 300 העכער װאלען די בײ

 מפלה די אבער פארלוסט, ריזינער א איז דאס
 זיך דריקט עס װי גרעםערע א סך א איז

 דערקלערט — ציפער דאזיגער דער אין אוים
 מײ־ א ״םיאיז — ״פאפױלער״ פאריזער דער

 פאליטיק איגערלעכער דער אין לען־שטײן
 אויפן זיך געפינם קאמוניזם = פראנקרײך פון

 ש־ם קײן זײנען עס אץ בארג־אראפ װעג
 נאך זאל ער אז פאראן, נישט מער שאנסען

.אונז בײ מאכט די פארכאפען איז עס װען . . 
 פארלוירען באלשעװיזם האט פראנקרײך איז
.שלאכם לעצטע זײן .״ .

ד״משלאנד אץ
 דייטש־ פון באװעגעג ארבעטער די אױך

 א אין מאי וטען דעם געפייערט האט י^אנד
 צים װאלען די ב־י שםימוגג. זיגערישער
 :י־ פון (פראװינץ־פארלאמענט) ״לאנדטאג״

 סאציאל־דעמאקראטישע די האט דער־זאקסען
 האט זי :זיג גרויסען א געוואוגען פארנדי

 דרײ אלע געגען מאיאריטעט די געװאונען
קאאליציע. אדענאוער׳ם פון פארטײען

גריי־ געבראכט האט ארבעטער־פרעסע די
 זיג פץ ױב״ל ־יאריגען10 צום ארטיקלען םע

 אר־ אויך געפינען מיר היטלעריזם. איבערן
 צארן, און װײטאג מיט געשריבענע טיקלעז•

 נאציס די פון מעשים בעסטיאלײטע די װעגען
 דער ארבעט״, דער ״װעלט אידען. די געגען

 ״געװערק־ דײטשען פ־ן ארגאן אפיציעלער
 פון באשרײבונג א ברענגם שאםט־בונד״׳

 אין בערגען־בעלזען. פארניכטונג־לאגער דעם
 זײנען אידען טויזענט 150 ארום װעלכען

 ארטי־ דער טײט. צום געװארען פארפייניגט
 ״דאס :קעפעל אונטערן געדריקט איז קעל

פארגטסע!׳״ נישט קיינמאל מיר טארען
 ארגאן. םאציאל־דעמאקראטישער דער

 טען1 דעם כבוד1י ברענגט ״פארװערטס״.
 גע־ העראאישער דער פון בלעטעל א מאי

 באווע־ ארבעטער אידישער דער פון שיכטע
 אץ העלד דעם פון געשיכטע די גונג

 היריט רוסלאנד׳ אין בונד פון מארטירער
 אן אויסגעפירט האט װעלכער לעקערט,

 פין גובערנאטאר צארישען אױפן אטענטאט
 לע־ מיטן ט1באצאי אץ .1902 יאר אין װילנע.

העלדען־טאט. זײן פאר בען

 *־אלען .“*:־,** :ײ זיגט ס&א״י
ץ א־ א ש־ י

 פזן פארװאלטינג דער צ־ װאלען די
פארגע־ זײנען װאם ישראל, אין הסתדרית

 אדויסגערופען האבען מאי, טען8 דעם קוםען
װעלט. דער אין אויפמערקזאמקײט גר־יט

 שםימען־ איר אײגגעהאלטען האט מפא״י
 אין וואלען, פריערדיגע די פרן פראפארציע

 דע־ אבער פראצענט. 57 ד-עכעד .1949 יאר
 וואל־ טײזענט 179 בלויז געװען זײנען כאלט

 •— װאלען איצטיגע די בײ בארעכטיגטע.
םויזענט. 515

 שטימען־רעזול־ דער איז אינטערעסאנט
 װעלכע אײף פארםייען. צװיי די פון טאט

 אין מפ״ם. די געשפארםען זיך האט עס
 עלע־ צוױי פאראײניגט געװען זײנען מפ״ם

 נישם צײם גאנצע די האבען וואס מענטען,
פארטײ די :זיך צװישען בשלום געיעבט
 קא־ די צו נאענט שטײט װאס הצעיר, השומר

 העבודה, אחדות פארםײ די און מוניםטען.
 פון פאזיציע א מער־וױיניגער פארנעמם װאס

 אלץ געגאנגען איז הצעיר השומר צענטער.
העבודה אחדות קאמוניזם, צום לינקס וױיטער

 ביז צענטער, צום רעכטס װײטער אלץ
געשפאלטען. זיך האבען זײ

 די ד,אט 1949 יאר אין װאלען די בײ
 34.4 געװאונען מפ״ם פארטײ פאראייניגטע

 די האבען איצט שטימען. די פדן פראצענט
 אחדות און הצעיר השומר פארטײען, ביידע

 פרא־ 28 בלויז צוזאמעז באקומען העגודר״
 די אט צוױשען און שטימען. די פון צענט
 די איז פפ״ם אין שותפים אמאליגע בײדע

 העבודה, אחדות ״רעכטע״ די — זיגערין
 שפאל־ די דורכגעפירט בשעתו האט װעלכע

 מפ״ם, אין צד םארבליבענער דער ;טונג
 װי ביער נישט באקומעז האט הצעיר. השור.ר

שטימען. פראצענש 12
 טרייד א בלויז נישט איז הםתדרות די
 אנגע־ זײנען באװאוסט, ם׳איז װי ױניאן.

 לאנדװירטשאפט־ הסתדרות דער אן שלאסען
 א הענט אירע אין האלט זי קיבוצים. לעכע

 פראדוק־ נאציאנאלער דער פון חלק גרויםען
 אונטערנעמונ־ אינדוםטריעלע ריזיגע מיט ציע
 פון פאבריקען בױ־אונטערנעםונגען, גען,

 טראנס־ אינדוסטריע־צװײגען. פארשײדענע
 אין האט הסתדרות אגדערע. און פארט־װעזען

 מסחר פון חלק גרויסען א א'יך הענט אירע
 און עקאנאמישע פאקטישע איר לאנד. אין

 זי אז גרויסע, אזא איז מאכט פאליטישע
 באצײכענט רעכט געװיסען א מיט װערט

מלוכה״. דער א־ן מלוכה ״א װי
 אין מיטגלידער ױאל־בארעכטיגטע צאיי די

 איז דאס טײזענט. 515 באטרעפט הפתדר־ת
 אין װײלער צאל גאנצער דער פון העלפט א

ד אנ  איצט מען האלט ישראל אין און י
פארלאמענט צים װאלען אלגעמײנע ערב

 מאנאט אין פארקומען דארפען װאס (כ:סת>,
י1ייי

וױילער־ דער פרן עלפט ה א כמעט 1 < ךיײן
אלגעריינע ׳ב ער דארף אנד ל אין שאפט

בי־ם נען יסזא, ארו1 זיד אלען• יה טע פאי־יטי•
קערפער־ א צו װאלען איז שטים־קאסטען

עקא־ טע טיגס װיכ די ארנעמם פ: ־ואט שאפט.
זײער איז דאז לאנד י איז יע פאזיצ נאמישע

 פון אינטערעס גרויסער דער פארשטענדלעך
 שטימען־רע־ פארן װעלט־עפענטלעכקײט דער

 בא־ האבען הסתדרות־ױאלען די זויטאט.
אר־ םאציאליםטישע די מפא״י, אז שטעטיגט,

פיז :ליז אנפירע די איז ,־־א: ער־פארטײ בעט
איז ׳ע. :גס־ינגס־קאאליצי ר< איצטיגער דער

יזירטער ארגאנ־ דער אין פאראנקערט ט פעט
לי:־ א פאר אץ ישראל פון עטערשאפט LJ ו_ %

צ־ יואם ו נישט זיך זי האט אפאזיציע קער
שרעקען•

u זײט ■*%------------------------
פרעזידענש נײעם א האמ איטאדיע

 איבער װען צײםען. פארגאעענע לאנג אין
 האט קײסער, א געױעלטיגם האם דייטשלאגד

 צוגע־ נאך טיטול געהויבענעם זיין צו מען
 גע־ אים האט מען גנאד. גאט־ס פין שטעלט

 פון ״קיתער אזוי גלאט נישט — רופען
 מאיעם־ ״זײן :אפיציעל נאר דײטשלאנד״.

 דייםש* פרן קײזער גנאדען׳ גאםעס ׳פאן מעם,
 איטאליע, פין פרעזידענט נײער דער לאנד״.
שיאהאני סיניאר  גע־ זיך װאלט גראנקי, וז
פון רופען: דארפם  ג:אד. קאםוניסטישער י

. פון פרעזידענט ע״.. לי א ט אי
 אמא־ אין האמ. עולם של רבוגו דער צי

 געװען מםריח באמת טאקע זיך צײטען. ליגע
 דײםשלאנד. פאר קייזער א אויםגעקליבען אדן
 דער וועגען• אבער ספק, גרויסער א נאך איז

 פרעזידענם נײעם צום גנאד קאמוגיסטישער
 נישט םפקות שום קײן קאנען איטאליע. פון

 צו־ קאמוניםטען׳ די זיי, האבען דאס זײן.
 סאציאלים־ פארבינדעםע זײערע מיט זאמעו

 אויםגעקליבען חדר. נעגי׳ס פיעטרא פון טען
איםאליע. פון פרעזידענם פארן גראגקי׳ן

 פעריאד דער געעגדיגט זיך האט עם ווען
 ד״אט אײנאודי, פרעזידענט איצםיגען ביז פיגם
 אזוי נישם ס׳איז אז ארומגעקוקט, זיך מען

 די פרעזידענט. :ײעם א אויסצוקלײבען גרינג
 אז פאר, זעם קאנסםיםוציע איטאליענישע

 דעם פון געוױילט ווערט פרעזידענט דער
 די פון דעלעגאטעז מים צוזאמען פארלאמענט

 פארלא־ אין דיסטריקם־אדמיניסטראציעם.
 צע־ גרויסע ,א באוואוסט װי הערשט. נ־ענט

 דיסט־ די אין פארםייען. פרן שפליםערונג
 צעשפליטע־ די איז ריקט־אדמיגיסטראציעם

 גע־ געמאכט זײנען גרעסערע. א נאך רונג
 מ׳האט אץ אפשטימונגען מערערע װארען

 — ביז טאלק׳ קיץ צו דערגײן געקענט ניט
 פרײנט, זייערע טיט צוזאמען קאמוניםטען, די
 די געשאפען האבען נעני־םאציאל־םטען, די

 גראנ־ דזשיאװאני פאר שטימעז צאל גויטיגע
 דער פון פליגעל לינקעז פון פירער א קי,

פארטיי. קאטוילישער
 דער לויט האט, פרעזידענט פץ אמט דער

 שום קײן קאגטטיטוציע׳ א־טאליענישער
 רע־ א.ץ צערעמאניעלען א :אר נישט, מאכט

 קאמונים־ די האבען װערט. פרעזענטאםיװען
 פון דערפאלג גרויםען א דערגרײכט טען

 פרעזידענט גײער דער אז בפרט פרעםטיזש.
 זײן אין האט און אפגעדאנקט תיכף זײ האט

 קליי־ אײן פארגעשלאגען װאלען די נאך רעדע
 ומיד תיכף אײנלאדען זאל מען אז : ניגקײט

 אין מיטארבעט צו פארטײען לינקע בײדע די
.רעגירונגט־קאאליציע דער .

 דעה די ױשט. אבער עפ האלט דערבײ
 פרע־ בי־ם נישט און אנדערע בײ פארט איז

 באשלאסען האבען םאציאליסטען די זידענט.
 אזוי און קאאליציע דער אין פארבלײבען .צי

 קאבינעט דער רודער בײם וױיטער בלײבט
שעלב״א. מיניסטער פרעמיער מי׳ט בראש

טאציא־ די ברענגעז קרבן גרעםטען דעם
פץ ארויס נ ירין א: י ע װאלטען זײ ליסטען.
פץ ־פעלט י אפגעטרי זיך און גירונג רע דער

:־מפאפ־לע־ א דער אר פ ־וארטלעכקײט פאראנטי
רעגירונג. שע־בא ־ דעו פ־ן !ליסיק פא רער

מ־זען זײ טאן. ישט : דא־ קענען זײ אבער
איבעל״׳ ין ״גרעסער; פארן לאגד דאס ־יטען

 קאמו־ די צ־ ארײגפאלען נישט זאל עס אז
מאמענט. אזא א־יף :אר װארטען װאס גיסטען.

i
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םוכ יוס םשפחה ניי־םאדנער 8
םשעקס) ענסיע9 עלםער ערשםע אױסצוםיילען ו42 לאקאל פון פארזאמלתג ב־־י מזחשבות

 לאקאל האם מאי, םעז16 דזים םאנםאג.
 *גיטגע־ אינטערנצשאנעל. אונזער *ז 142

 צעז צי םשעקם פענםיזי ערשסע די םײלם
 פאר־ האם לאקאל דער םיםגלידער. אלטע
 םיס־ פיז פארזאסלדגג ?ציעלצס« א ריפעז

ם •־׳יסנעלאדעז *ץ גלידעד ם  בײצראוחווי־ מ
שסחד- די נען

 יאר נ״ין פזןרבײ שוין זיינעז עם כאסש
 אינסצר־ זורנזער *ץ ײני*ן עדשט־ג די זינם

n דזשןדנם דער געש*געל. w qדער פון ־ 
 *נ־ האם סורש ניד *ין ײניאן קלארקםאמור

אלזז געהרימן  עלםער־ סיםגלידעד ד־ינע ג
 זזינזלססדיע. דעד פיז חשביז אזיפן יעגםיזנ

 װע־ *רבעסער עלסערע או פאקם- דער *יז
 קזננען זײ װזז פענהייזי * םים סזזאדגם רעז

 פיז קוהאל א אלץ נ»ד ארבעםזנז• גים סעד
crn אין באגײספזיריגג ארן פרײד r מאל 

 עלסער צןזלעז אן הויבם לןמאל ג״יער א ודאס
 ידם־ םצנשען *ונזערע זיך פי־לען *עגטיע

על םדב׳דיג.  V װען פרײד א עס איז מעצי
 אזײגעו״פעגע די פיז אײגער לאקאל. יונגער

ס״ עי. אר. -ען. בי  קילצז אז הויבם מי
 *וים* האבען װאס •יאנערען די צו והגםיע
 עקאגאמישער דער װען ױניןזן די געבוים
 םים־ זײז דערגרײכם האם לאנד אין קרי־זיס

 םרייד. באזוגדערע א איז עס פםאזײע. םםע
 געצדויײ דעפאלם האבזיז פילע גאר וױיל

 האבעז גדעלען oapjr* די אס אויב סעלם
ת ײנ .יםים * .  שוין האבעז ייי חיעז איצם, .
 הונדע־־ס יאר פערםעל א דערלעבם ב*לד

 פאר געװינען צד געגוג שםארק זײנעז *רן
 על־ די אויף פענםיע א פיםגלידער זייערע
 אר־ סעגשלעבע צו צוגאב אין יארען. סער״ע
ס ם ־ א ארײס עס ריפם באזײנסשגעז. מ  מ

שמחדל זוגדער
 אויסגע־ איצם האס װאס ,142 אינאל4'

ם ל שער־מנסיע צעז ערשסע די מ  זרי
ױ לאקאל די אס r* איינעד איז םשעקס.  י

 די פון אײנער איז עפ אוגזערע. ניאגס
 אינםערנעשזן־ אוגזער אין ייאקאלס קלענערע

r באשםייש אמ געל c באזינדערע עםלעכע 
 בגדים. גאנצע קיין נים מאכעז ודאם פאכען

 צו צעאבעז אדער באפוצינגען םארם א גאר
פי־ בלומעז. קינםיזלעכע װי קליידער.  האא־

ר  און פעדם) (שאלדעד קישעלעד אקסעל מ
 וואם מיםגלידער צען די ארםיקלען. עגלעכע
 דער פון צוריקגעצויגעז איצם זיך האבען

 הןןבען װאס פיאגערען זןלע זייגעז ארבעם
 דריי די אין ױניאן דער אז אנגעשלאכעז זיך

 נאוועםבעד ביז סעפסעמבער פיז מאנאטעז
 גע־ געבוירען איז ייאקאל דער ווען .1933

 װאם אײנע, ון6 אויםנאם דער םים ווארען.
 שםי־ קורצע א טרייד פון ארויט געװען איז

 מיטגלידער געװען אלע זיי זיײען צייט. קעל
 ציוײ־אמ־צ־־אנציג א״יע די ײניאן דער םץ

 עלםער באדייםענד שוין א־ע ױמען זײ יאר.
 צו ױץ אלם מוז איינער ידאס יאר 65 די װי

 שוין האבען זיי פון העלפם א רעםייערען.
 גע־ זיבעציגכםען זײער אדיבערגעשפאנם

 מים־ געװארען זײנען זײ ײען פאג. בוירעז
 זיכער זײ האבען ייניאן. דער אין גלידער

 ױניאךבענעפי־ אלע די פץ גע׳חל־ר׳ט ניט
 הא־ זײ יואם אלץ ע־טער־פענטיע. ארן םען
 ברױם שםיקעל גרעבעך א איז געװאייט בײן
אר־ דעד כײ זיכערקייט רער ביפעיי א או־ז

 פלאם־ אויפן דא זיצען זײ װען איצם, בעם.
ד זײער פון באגריםם װערען אח פאד־ם  י

 אדן םדאודים. עףזאדוש ברודער ניאז־פירער.
 שאפ געװעזענע זײערע פון פארשםייער פון

 עלםער־ צום עס צאלעז װעל«ע 2בתינ בעלי
 באלד ורעלען זײ װעלכען פרן פעגסיע־פאנד.

 םשעק סאנאסלזימז #רשסען jart קוײגעז
 אז ז׳ימדקי׳יש דעד פדס דן^ןר, פיפציג םון

 יעדען מצןובאק זײ װעלען פשצקס■ אױיגע
 לעבען, ודעלען זײ װי רןגג זױױ חוז־ש.
 אן מיס באשםדאלם פביסיצד זליעדע זײנען

 אויך זיד שפיגעלם װאט »ײיד איג^רלעכע
חבר׳םעס זײעדע םון אויגען די איץ אם

זאל. אין אונםען
שא־ ױניאן־טזנעחשזיר. זײער שםײס ח

 דעדמאגט און בימד־. דער אויף טואיו׳י* זעף
ל א זײ מ  אמגדער באדינגוגגען די אן בי

 יו־ די אײדער מנארבעם האבזח זײ ודעלכע
מז צום איז גיאן ע  דעדצײלם ער געקוםען. ל

 םד׳ײד די וואס פארמםעדונגען. די ידעגען זײ
 די פון לעבען אין געבראכס האבען ױניאגס

 אר־ זײ ®ץ אח איבעדאל םאסען אדבעםער
 אינדו־ קלײדער םרויען דער את בעםער
 אײניגע קרעדיס גים ער טפעציצל• סםריע

מ ארבעםסגעבער, די ®ץ על  אג־ דא זײנען װ
 עם וזןלםונס שלצבצנמצ זײזיר פאר ,שעזעגד.

 חײם־^עזידזיגם ערשםער דער אויך רעדס
 אבםא־ ידתױאלו אינםערנעשאנעל. דער פון

 אסאסיאײ־ דעד פון נמזרשםײער א און ניני.
םשעקם. די אויסםײלען אז הויבם מען שאן.

 פאםאגרא־ ארנזןר באםערקם פל״צלונג
 פערקװירדיגע א ריביגשסײן. הערי פער,

 פון אײנע ®ץ געזיכםער די אין ענלעכקײם
 יונ־ א מים גאגעל. רארז ,רעםייערםע״, די

 פאר־ די צוױשען םיידעל א איז פרוי געיע
 םיר געםיגען אנפראגע זיין אײף זאפעלסע.

 םײדעל די ארן םרוי ײנגערזי די אז אויס.
 דער פון איעיקעל און םאכםער די זײנען

 זיך געקופען זי׳ינצז זײ און פענסיאנערקע
 םאר־ זי װען שמחה באבעם דער סים פרײען

 עלםער איר אויסצולעבען שאפ דעם לאזם
 דאס םיים באזארגם פרידען. אין אה רו אין

 און רעגי׳רועם־פענסיע א דודך נײםיגסםע
ױניאן. איר פיז עלםער־פענסיע די

 בילד א אויפגעםויכם האם פוזז מיץ אין
 װאס ױם־םוב פשפזזה סארם אנדער אן פון

 א םים בייװאוינעז אםם גאנץ פלעגען פיר
 דריי ודעלכע אין צוריק. יאר דרייםיג־סערציג

 גע־ איז דאס ױק. פשםח זיך פלעגען דורות
ױ װי נאכדעם צײם קורצע א רוען  יארק נ

 א וועז עלםער די געהעכעדם האם ססייט
 ארבעםען און שולע די םארלאזען םעג קינד

 זעכצען צו יאר פערצעז פון פאבריק א אין
 פאהיליעס ארבעםער ארעמע די םאר יאר.
 םראגע־ אפת׳ע אן געווען דעםאלם עם איז

 פראצע שווערע די וואס פעגים פאר די דיע.
 אריינ־ םלעגם קינד יאריג םערצען א פ־ן

 דעם שטילען געהאלפען אםם האט ברענגען.
 מא־ מעגלעך אדער משפחה דער פון הינגער

 בגד א אדער שיד פאר א קויםען צי כעז
 דעם איבער נאקעטקײם. די פארדעקען צ־

 ד^רצויגען האם קינד א װען םאג דער איז
 האם און םאג געבוירעז זעכצענםען דעם

 ארבעטס־דערלױבעניש, די ארײסגעקראגען
פלע־ מיר ױם־טוב. פאמיליע א געװען אפט

גערעכמיגקײם ^----------------
 א אה באבע א וױ זען אפס דעםאלם גען

 דעם קינד יאריג זעכצען א פירען מאםע
 א פראװען און ארײן שאפ אין סאל ערשםען
 צו קוםם משפזזה דער אין װאס ױם־םוב

.פארדינעריז א נ*ד . .
j o 142 לאקאל פרן פארזאפלונג דער בײ,

 פש«זה נײ־םאדנער א געשאםען זיך האם
םוג ם־  זעלביגער דער אײגענםלעך איז עם ױ
 אנ־ זײם. צװײסער דער אויף גאד ידם־םוג

 םירען זאלען פאפע די אה באבע די שםאס
 און ארײז שאפ אין אײניקעל יונגען דעם
ז גײז שױן קען עס ודאס ®ײיעז ז׳יד י  שפאן י

®r .איר *יז אי׳יניקעל דאס פירס פראצע 
 פון סוב ידם צדם באבעז אלםעד דעד פאפע

 זי װאס זיד פרײען זײ און באכפײיאדע איר
 די אריף פראצזן ®ץ יאד דעם ®ז *םדד װעדס

• עלםערע איזז י
jp ידם־ פשמחד. נײ־פאדנעד א איז עם

 אנשםאם באםרײאונג ®ץ יחם־םרב א םוב־
 ײנדםדב דער איז דאס קינדזד־שקלאטעדײ.

 הײליגער א באװעגונג. םדײד־ישיאן דער פרן
ג ארבעםעד םו ם־ ױ

 װניאן םדײד איגםערנעשאנעל
 פינפםע נראדדאידם איגסםיםום

* גרופע ע, ל שי
 פײעד־ א בײ איז פאי, ססען26 דעם

 פעפאר־ װילקי דער אין צערעסאניע. לעכע
 אױם־ טםרים- םסע40 װעםס 20 געבײדע. יעל

 םםו־ 24 צו דיפלאפעם מודארעז געםײלם
 האט װאם גרופע, פינםםעד דער פון דענםען

 טרײד אינםערנעשאנעל דעם ®ץ גראדואירם
 דאזיגער דער אינסםיםום. טרעיגינג ױניאן

מז האס װאס איגםסיםום.  פונקציא־ אנגעהרי
 די האס ,1950 פאי. ערשםען דעם נירזין

 און םענער יונגע אויסצובילדען אײפגאבע
 פארדואלטונגט: *ת ארגאניזיר פאר םיײיעז

 גרױ־ אונזער פון ױניאנס די את פונקציעם
אינדוסםריע. םער

 אנהויבען וועם שילער גרופע זעקםםע א
ױני. םען13 דעם שול־םערםין נײעם דזים

 םױ־ ו45 איבער זאםלען שעפער
 אנצי־פאליא־ פא־־ז דאלאד זעגם

פאגד
ױ אין פיםגלידער אינםערנעשאנעל די  נ
 הײ־יאר האבען לאנד. איבערן און יארק

 די אין נעזaזאפלו דורך בייגעשםייערם
 145 פון סופע די שעפער פרױען־קלײדער

 םעגם 92 פיט ח»לאר 84'3 אה םויזענם
 די הגם פאראליזיס־פאנד. אינםאנםײל םארן
 הײ־יאר איז אינדוםםריע דער אין לאגע

 אונוערע האבען םויגעלדיג נים גאר געווען
 געהעריגע די ארויםגעװיזען םימגלידער

 נוצלעכעז דעם אם פאר םארשטענדעניש
 אפגע־ ברײטהארציג ;יך האבעז און םאנד

 אין זאםלונגען פרייװיליגע די אויף רופען
שעפער. די

 נױ־ אין באארד דזשאינט קלאוק דעד
 דע־ םאון אוו אום איםםערן דער און יארק

 צוועלף איבער געזאמעלם האם פארםמענט
 םומע גרעםטע די יעדעד. דאלאר םויזענט

 געזאמעלם האט לאקאל אײנצעלנעם אן פאר
 ױניאן, דרעםמאכער איטאליענישער דער

 אװ -מארםש אין האם װעלכער ,89 לאקאל
 אכצען איבער געזאמעלט דאלארם״־קאמפײן

 פיר — םימע קליענםטע די דאלאר. טויזענט
 אין ,275 לאקאל געזאפעלם האם — דאלאר

אילאנאי. װינםשעטםער,

 אדם׳יושר׳דיגע די זײז ובר
פא־ די פון קאנקירענז

 אין שעפער און בריקען
 דורך דרדם־שטאםען די

ארב<־ די אדגאניזירזװ
נא־ ד*ר אין װעם סער

 איײ דין צוקונפס ענםער
 אוים־ וױכםיגססע און קאנקרעסע די פוץ נע

 ®־נקם אינטערגעשאנעל ארנזער פון גאבען
 פאר־ יוניאן סרײד פאראײגיגסען פונם וױ

 ודע־ געבוירצן בײם איצט האלפ װאס באנד׳
 פים װעדזז װאס שםאסעז, די אס אין רען.

 די פרן .בעק־יאדד״ דזנר אנגערדפען רעבם
 15 בלדיז איז אינדיססריע* אפעריקאנער

 ארגא־ אדבעט<רשאםס דער פין פראצעגס
 פאבריקם־ די ®ץ העלפם א איבער ניזירס.

 דאיאר א פיז װײנינעד פארדיגען ארבעםזיר
 דדרכשניס־ דער ארן שעה א סעגם 25 פיס
 נידעדיגסםער דער איז ארבעםער פון לוין
 אין ארבעםער די פאר אפעריקע. גאנץ א־ן

 דרום־שפאםעז די זײנען איגדוססוײע ד5אוגזז
 טאון״־ אװ .אוט אנגעויײטאגפטער דער

פראבלענ^
הא־ אינדדטםריעם נים־ױניזמתירםע די

 פארפאנצע־ צו זיד איצט ביז באודיזעז ביען
 בא־ וואס ססײס־געזעצעז. רײ א פים רען

 זײער פון אופבאגרענצצםקײם די שיצען
 18 די פון ארבעםער. סת עקםפלואםאציע

 גע־ װארק״ םו ״רייס האבעז װאם טםייסם,
 פון םעםיגקײם די באגרןנעצען צו זעצען

 םייל דרופ׳דיגען אינם 12 דיגען ױניאנם,
 געזעצען די אם זיינען םאכער לאנד. פ,ץ

 זיך האם אנשיקעביש. קל־ינע צו א געװען
 די אנצונעפען באוועגונג א אגגעהויבען איצם
עמז׳ גערופענע אזױ םאר־געז סי  די אין .פאלי

 צװיגגען צו געזעצען זיינען דאס שטעםלעך.
 דערלוי־ ספעציעלע ארױטצמעטעז ױניאנס

 פיםגלידער. װערבירען קעגצן צו בענישעז
 אזא אנגעגיפען האם שםעסלעך די םץ איינע

 דארס האם ױניאן אינזער וױ נאכדעם געזעץ
 עם־ ארגאניזירען צי קאמפית א אנגעהויבעז

קליידער־שעפער. לעכע
 שטאט־ די האט השארדזשיא. באקסלי. אין

 ספעציעל געזעץ■ א אנגענופען םארװאלטונג
 אינםערנעשאנעל־ארגאנײ־ אונזערע געגען
 ײניאן־ארגא־ א אז פאר, שרײבט װאם זערס.
 דער־ ספעציעלע א ארײםנעמען דארף נ־יזעד

 באצאלען דארף ער װעלכער פאר לויבעניש
 יעדען פאר יאר. א דאלאר טױזענט צװיי

 װערען באצאייט דארף מיטגליד *וערבירטען
דאלאר. זונדערם

 אנגע־ איז דזשארדזשיא. קאדאלטאן. אין
 ײניאן־אר־ א אז געזעץ, א געװארען נומען

 דאלאר טויזענט באצאלען דארף גאנײזער
 טאג א דאלאר ה־נדערט און לײםענס א פאר
 ײניאן־ װערבירען צו פריװילעגיע דער פאר

 אנגענוםען איז געזעץ דעד־א מיטגלידער.
 עלעק־ כי־אי־א די װי נאכדעס געװארען

אנגעהויבען האט ױניאן ארבעטער טרישע

 אין ארבעםזד די ארגאניזירען צד דרײדו א
קאפפאני״. װײד .טאדט ארטינער דער

 גע־ אנגעניפען איז געזעץ ענלעבעד אן
 ־אהעבדדאלד, אין פעברואד, לעצטען װארען,

 אדיף זײן <יבר פאר שםראפען די סענעפי.
 אין פארשיי־דען. זײבען ג<דעצ<ז דאדיגע די

 שודעדע טעג 60 שטראף די איז קאראלטאן
 געפעגנע־ טעג 30 — באקטלי אין ארבעט.

 געזעצען אנסי־ירניאן שסרזינגע חדץ א ניש.
 אודי־ די געשאפען שטעט סך א אין ודעדען

 זײ־ ,לאס .סיםייזענם־קאפיםעט׳. גערדפעבע
 אלסע די פון אויפיאגע נײע א בלות נצז

.װידזשילאגםי־גענגפ״•
עחז אלע די זײן צו ביבר כדי ז פני * 

 ארגאניזיר־דדײװס די ודערען שװעריגקײסעז-
 פירזנן לפשל, אזוי, פאראײניגט. געפירס

ל. ישיאגש טי־אי־א דרײ ע ב  ארן פאפיר מ
 קאפפײן פאראײניגםען א האל׳ךארבעסער.

 זײערע אין ארבעםער די ארגאניזידען צו
אינדדםסריעס. רעספעקטירדע

 צו זיך באפיס אינםערנעשאנעל אדנזער
 פון פיםהילף און קאאפעראציע די קריגעז.

 אין ױניאגם םי־אי־א את ל• אוז £ א. די
 םאום. דער אין ארגאניזיר־דרײדו יעדען

 יםשעפ־ ארםיגע די פון פאראיעיגוגג די
 שטאם־ רעאקציאנעױע קאפערט״. אװ בער

פיינדלעמ פארװאלטערפ אז־  אוז פרעטע ױני
 קאפי־ .סיםיזזינם ארגאניזירםע ספעציעל

 דער ולןרען אנסגעגעגגעשטעלם םמ םעט״
 ארגאניזירםע די פין פראנם פאראײניגםער

ארבעטער.

t----------------------------------------------------ץ

 כל־ אז ױנ״אז:עטש קלאו?
 םעםעלמענםם פאי ל־ט

שעפער סעלשאל א־ל
v _____________ :_____________ j

 דעפארטםענם־ פון סטעף־מיםינג א בײ
 אגדע־ און ביזנעם־אגענםען מענעדזשערכ-

 ױגיאן קלאוקמאכער דער פון באאמטע רע
 איזידאר האט חודש. פאריגען יארק. נױ אין

 אנגעציי־ גענעראל־מענעחשער, נאגלער
 דורכ־ דער פאל כללים ײינםיגע ריי א כענם

 אץ אגריר<נט עקטיװען1קאי פ־:ם פיר־נג
 אינדו־ דער אין ײניאךקאנטראל שטרענגען

 םטעף* אזעלכע ר־פט ױגיאן די סטריע.
 סעזאן- יעדען פין אנהויב בײם מיטינגען

 אין צײט אוםגינסםיגער דער מחמת אבער
 אנגעצײכענםע די האבען אײד־טטריע דער

װיכטיגקײם. באזונדערע א כ־״ליפ
 קלאוק־ דער פון הײפט־פארװאלטער דער

 אפגעשטעלט באזונדערם זיך האט ײניאן
 פאראײנהײטלעכען צ' נײטיגקײט דער אײף

 אר־ װאם שעפעד, אין פרײז־סעטעלכיענטס די
 האט ער סעקשאן־םיסטעם. אײפן בעטען
 ד־רכ־ אייף כללים אכט פארמ־לירט דערבײ
פאלגט: װי װערען, צ־ געפירט

 זײמנן נסשאייאיסאסא בתים בעלי )1
 דעם צו דירעקם װענדזװ צד זיך פחדיב

ם שאינ ^ באזיח־ ח  ק*נ־ װ^ס דעפאדטפענ
ny םראלידס i «  סעסעל ״ו פו וחגמנן שז

;פענטכ
 דזפארספענם באםרעפעט־צר דעד )2
 םזנקשזו־דזר דעם ודיסען לאזען דאן חןרף

;ודעבדדנג דער אס ודעגען פאדםפענם
 קזנםדזלידש ודאס ביזנעס־אמננם דעד )3

ס אידע און פירפע די ד סז ק חו ס  *יז מנ
 *ײיז־פע־ די בײ זיין צו אנוועזענד פחדיב

;םעלפענסכ
 װעדען געפאכט פוז באפלאדנג יעדצר )4

 ^געןיסלײנהײ* אן *ויף ®־ײזען סעסלצן צד
ר לוים באדיפ s בארפענס פונם קודאליםעם דז
 לידססר^?אנ ודאס ביזנעס־אמננם דער )5
ל גוןמ שאפ דער אויך וױ שאפ דעם  זז

;פרײז־מסעלםעגםס די פון ק*פייע א קריגען
ס־ דער דארף צײס צו צי׳יס פיז )6 מ  ביז

מז זעענם רי r א ק w p פעי־רזזל״ דעם פת. 
 די פרן פאהײנסםען די פעסםצדשםלען כדי
 אינפארפאציע די שא^ אינפ פלאכות בעל
ען דאן ואל ב מ ע רג מ  דעס צד װערעז *י

 שא^ דעם קאנםראלירס װאס דעפארספענם
 פאזיד׳־נסםעז די חשגען -פעי־ראל״ די

 9 דעקען זאל ארבעםם־שעזז׳ן צאל זײ *־ן
מ פרן פעריאדע ע ל ם מז צ דא ז אין ו םז  פי

 די צי אויםגעפונען קענעז צו כדי סעזאן.
רסע די קריגעז ארבעסער םי  םיניפדם־ מראנ

 איז דזדכשנים־פארדינםסען, די אמ שכירדת
םן הסכם . s אגריפענם פי
 אכ־ פחדיב *יז ביזנעם־אגענם דער )7
 טעקשאז־אױבעםער יעדער אז םאן, צו םונג
n ח־אם פרײז דעם באצאלם קריגעז זאל t 

 באסרעפעג־ דעם פאר עןארדדגע געסעםעלם
 אר־ די רואד דארם גארפענם. פיז םײל דעז

 באדפענם פון םײל געדויפען א םאר בעם
 פען דארף קאפבינירם, זןדער צעסײלם איז

 דעם אם פאר פרייז דער אז םאן. אכםוגג
 םעםעל־ דעם לוים װערען געצאלם זאל מייל

:מענס
 םעילאר־םיססעם פת אוםבײם דער )8

 װע־ געמאכס נים םאר םעקשאז־סיסםעם צו
 גענעראל־מעגע־ פרן הטכםה דער אן רען

 די װעם פאלען אזעלכע אין אפים. דזשערם
 בא־ די מיט באראםעז זיד צענטייאל־לײםונג

פאך־אפםיילונגען. טרעפענדע

 א א\ן צוױי רךינען לןלאותמאבער
 א'ן דאלא,־ מיליאן פערטעל

װאקאציע־משעתס
 גע* נאגלער, איזידאר װײס־פרעזידענט
 דזשאינם קלאוק פעם נעראל־מענעדזשער

 אז באקאנט. מאכט י^יק, נױ אין באארד
 דאלאר מיליאן פערטעל א און צװײ ארום

 ווא־ אין ווערען אויסגעצאלם הײ־יאר װעלען
 קלאוק* םויזענט 40 ארום צו קאציע־בענעפיט

 נױ־ פרן מעםראפאליםען דעם אין טאכער
אפערייםארס• קלאיקמאכער. פײםםע יארק.



--------------------]€» 20 דיט
 קריגען םינישערס און קאםעדם םרעםערם,

דאלאר. ao צו אױםגעצאלם
 װאקאציע־ די זיינעז מאגהעםען אין
 בארעכ־ צו געװארעז אײםגעצאלם םשעקם
 םטען25 םטען,24 דעם םיםגלידער םיגםע

 סענטער. מאגהעטען איז םאי. םםעז26 איז
 אינםארםירם ס&עציעל איז םיםגליד יעדעד

 קוםען זאל ער ווען ײם1 די גענוי גצװארען
םשעק. זיין םאר

 אויםגע־ םשעקם די וועלען ברוקליז איז
 די אין ױגי ערשטען דעם ווערען צאלם

 ױ־ קלאוקמאכער דער םון אםיםעם ארםיגע
 בראדוױיו 815 — וױליאמסבורג אין ניאן.

 ;עװענױ פיטקין 1592 — בראנזװיל אין
 פער־ און צוויי 1377 — בענסאנהוירםם איז

םטרים. ציגםםע
 אדמיניםםראטױוצר קאלקער, ם. מארעי

 וואקיישאז־ ענד דיצלםה םונם סעקרעטאר
 מיםגלידער אז אויםמערקזאם, מאכם פאנד,
 שװעריגקײטען אומנויםיגע םארבלײדעז קענעז
 ציים, באשםימםער דער אין קומען דורך

 ױניאן־ביכלעך די זיך מיט מיםברענגענזײג
 אפנעמען און אפאינםמענם־קארדם די איז
 אוים־ ורעם וואקאציע־בצנעפים םשעקם. די

 פצר־ מיםגלידער• די צו נאר ווערען געצאלט
זענלעד•

r------------------------------------------ץ
 נינדגודס איז אױפלעבונג

 פון באריכטעט טרײד
155 לאקאל

V______________ ____ _________ J
 נים־ אין אויפלעבונג באדייםענדיגע א
 אומ* אלגעמײנעה דער טראץ םרייד גודם

 פרײעז־קליידער דער אין לאגצ גינםםיגער
 באריכטעם חודש פאריגעז איז אינדוםטריע,

םינג בײם געווארען  אין ,155 לאקאל פון מי
 נעלסאן, לואים וױיס־פרעזידענט, יארק.־ נױ

 אנגעװיזען, ראם לאקאל, פין מענעדזשער
 1954 םון חדשים דריי לעצטע די אין אז

 נים־־גודס םער געווארען פראדוצירם זײנען
 3 לצצטע די אין וױ באקליידונג־ארםיקלען

 פרא־ געהעכערםער דער .1953 פון חדשים
 אריבערגעטראגען אויד איז דוקציע־םעמפא

 פון חדשים דרײ ערשטע די אין געווארען
.1955 יאר

 אינדוםםריע דער אין אײפלעבונג די
 א — םאקטארען צוױי פון רעזולטאם א איז

 אויס־ נים־גודס אויף נאכפראגע גרעסערער
 װעו־צן עס םטיילם. נײע און ארבעטונגען

 סארטען פארשײדענע פראדוצירם איצם
 בא־ קאםטױמען. געשםריקטע און םוועםערם

 םװע־ מאדע דער אין אריין זײנעז ;ונדערם
 גאנגבארצ געווארען זיינען וועלכע םערם

 גוט זיך פאםען אוז באקליידונג־ארםיקלעז
 באקלייד־געװאײנ* געזינדערםע די אין אי־ייז

שועלם׳ פרויען. פון הײםעז  םפאי־ם־ און ,קעז
 מער סך א צײםעז הײנטיגע װערעז װעיר

 פארבע־ די צוריק. יארען מים וײ געכויפם
 שפיגעלט אינדוםםריע דער אין לאגע םערםע

 יו־ דער פון הכנסות די אין אפ אויד זיך
 פיר צרשםע די אין וועלםעיר־פאנדען. ניאנם

 צום צאלוגגען די זייגען הײ־יאר פוז חדשים
 גרע־ געווען גועלםציר־פאנד ענד העלםה

 אין פעריאדע זעלביגער דער אין װי םער
אינ־ גים־גודס דעד אין בתים בעלי .1953

 פראצענט האלבען א און 4 צאלען דוםטריע
 װעלםעיר־פאנד. צום *פעי־ראל״ דעם םון

# • •
 הײ־יאר האבען מיטגלידער 90 איבער

 פענםיע־ צום אפליקאציעם אויםגעמאכם
 עלטערע צאל גרעסטע די איז דאס םאנד.

 געװענדעם זיך האבען װעלכע מיםגלידער׳
 פענםיע־פאנד דער זייט רעטײערמענם םאר
 צאלט פאנד דער געװארען. עםאבלירט איז
 פענ־ בארעכםיגטע צו חודש א דאלאר 50

 עלטער־ פעדעראלצ די חוץ א םיאנערעו
פענםיע.

 אויסצאלען װעט 23 לאקאל
 דעם ״װאקאציע״־טשעקס

ױני טען8
 אר־ ספארםװעיר און סקוירט ,23 לאקאל

 װא־ יערלעכע די אויםצאלען װעט בעםער,
 דערקלעדט ױני, טען8 דעם קאציע־טשעקס

 די לאקאל. פון מעגעדזשער ריעם, לואים
 דעם אין װערען אויסגעצאלט װעלען םשעקם

 טע8 און םטריט סטע34 םענטער, מאנהעםען
 אינ־ זײגער א 9 פון טאג, גאנצעז א עװענױ,
 וועלען שעפער פארנאכם. 5 ביז דערםרי

 איז עס ווען װערען אינפארמירט םפעציעל
 ניט זאלען ארבעטער די כדי ריי, זייער

 אפ־ בײם צײט צופיל פארלירען דארםען
בענעםיטם. װאקאציע זייערע נעמען

 מאכט 23 לאקאל פון מענעדזשער דער
 ארויס־ יערלעכער דער אז באקאנט, אויך
 פארקו־ הײ־יאר װעט ױניטי־הױז אין פאר
 אינם ױני. םטען24 פון װיק־ענד אינם מען

 אויך װערען עם װעלכען צו ארויספאר,
 שאפ־ זיך באטײליגען געםט, איינגעלאדען

 װעלכע פאר טשערליידים, און םשערלײם
 אנער־ פון אײסדרוק אז איז ױם־טוב דער

 ארבעט' זײער םאר ױניאן דער מצד קענונג
ארגאניזאציע. דער לטובת

r-------------------------------------------------------ץ
 דעפ. םאון אװ אוט קלאוה

 אלטען יאי 15 ארגאנידרט
שאפ ניט־ױניאז

^
 דעפארטמענט טאץ אװ אוט קלאוק דער

 קאמפײן, לאנגען א נאך איגאניזירט, האם
 אין קאמפאני״, מאנופעקטשורינג ״מעי די

 װײס־ באריכטעט קאנעטיקאט, ניו־העיװען,
 פון מענעדזשער רובין, גדליה פרעזידענט

 האט, קלאוק־פירמע די דעפארטמענט. דעם
 אפשטימ־נג, ב. ר. ל. נ. א פאר םעג צוױי

 דער ריט אגרימענם אן אונםערגעשריבען
ױניאזי
 ײניאניזירען צי באמיאונגען ערשטע די

 אין נאך אנגעהויבען זיך האבען פירמע די
 נע־ דער האט אפריל הײנטיגען אנהויב .1940

 ד־רבנצ־ באארד רעליישאנס לײבאר שאנעל
 ארבעטער די צװישען אפשטיםונג אן פירם

 װעל־ ױניאן, דער צו געהערען װילען זיי צי
 31 פארלוירען. האט איגטערנעשאגעל די כע

 פאר געווארען אפגעגעבען זיינען שםימען
 דא־ די געגען.. שטימען 33 און ױגיאן דעד
 אר־יס־ שפעםער זיך האט אפשםימונג. זיגע

 אמת׳ן דעם אפגעשפיגעלט ניט האם געװיזען,
 ארבעםער. די פון סענטימענט םרא־ױניאן

שעה 24 די אינערהאלב האם הבית בעל דער

גערעבטי־גק-י-ט <{----------------
 אנטי־ םעריע א געמאכט אפשטיניינג די ערב

 איז דאס װאס שאפ, אינם רײדעס ױניאן
 האט ב• ר. ל. נ. דער געזעץ. דעם געגען

 אפשטימונג. נײע א באשלאסען דעריבער
 וואר־ אנשםאם האט הבית בעל דעד אבער

 צװײטער דער פון רעזולםאטען די אויף םען
 אגרימענם אן אונטערגעשריבען אפשטיםונג

יוניאן. דער מיט
 'אגרימענט, דעם לויט האט, ױניאן די

 ארבעטם־ דער אין רעדוקציע א געװאונען
 לױן א װאך; א שעה 35 אײף 40 םון צײט

:פראצענט האלבען א און 6 פון העכערונג
 און ױם־טובים באצאלםע האלב א און 6

 פונם פראצענט האלבען א און 8 םון צאלונגען
 רע־ און װעלפעיר העלטד״ צום. ״םעי־ראל״

 אדגאניזיר־קאמפײן דער טייערמענט־פאנד.
 אונ־ 141 לאקאל פון געװארען געםירט איז

 עדעל־ מארעי פון פארװאלטונג דער טער
שםיין.

r--------------------------א
 דעפ. םאון אװ אוט א״םטערן

 קא־ ״נױבורג די ארגאניזירט
קאםפאני״׳ דרעס טאז

v  __________________j
 דעפארט־ טאון אװ אוט איםטערן דער

 ארגאניזיר־ יאריגען זעקס א נאך האט מעגם
 דרעם קאטאן ״נױבורג די ױניאניזירט דרײװ

 באריכ־ יארק, נױ נױבורג. אין קאמפאני״
 ־אראװיץ, איזראעל װײס־פרעזידענט טעם

 דעפארטמענט. פ־ם גענעראל־מענעדזשעד
 א האט שאפ דעם אט פון ארגאניזירלנג די

 דעם צוליב באדײטונג װיכטיגע באזונדערם
 אין געמאכט האט ײניאן די װאס דורכברוך

 איז עם וואו געגענט. ניובורג־ביקאן דעם
 ארגאניזיר־ פירען צו שװער געװען אלעמאל
 ארגאניזירט אויך איז לאנג ניט דא ארבעט.

 אנדערגארםענט״ ״קרעםענט דער געױארען
שםעטעל. ביקאן שכנות׳דיגען אין שאפ

 נײ־ די פאר געװאדנען האט ױניאן די
 אין רעדוקציע א ארבעטער ארגאניזירטע־

 שעה 35 אויף 40 פין ארבעטס־צײט דער
 פרא־ 15 פון העכערונג לוין א און װאך א

 װאכען־ די שטיק־ארבעםער. די פאר צענט
 שכירות זעלביגע די קריגען װעלען הענט

 פאר געקראגען האבען זײ װי שעה 35 פאר
 פארשטאנען אויך איז עס ארבעט. שע־ 40

 נאך װעט שאפ דער אײב אז געװארען,
 פאר ארבעטען אנהײבען מאי סטען30 דעם

 פירמע די איז דרעס־דזשאבער. יארקער נױ א
 קאנטראק־ דער אן אגצושליםען זיך מחויב
 ארבעטס־ אײנפירען און אםאסיאײשאן טארם

 הםכם אין מינימום־םקעילס און באדינגונגען
 נױ דער אין אגריניענט קאלעקטיװען מיטן

דרעס־אינד־סםריע. יארקער
זײ־ פירמע דער מיט פארהאנדלינגען די

 קדעימער, עדוארד פון געװארען געפירט נען
 אר־ די און גענעראל־דענעדזשער געהילף

 פון געװארען אנגעפירט איז גאניזיר־ארבעט
 נייבירג. אין ביזנעס־אגענט גאלדבערג- סאל
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ארגאני־ אויו האט דעפארטמענט דער

 אין קאספאני״ לינדזשערי ״קאדענץ די ד־רט
 קאםפײן. אנגעשטרענגטען אן נאך נרארק.

 געװען פריער איז װאס שאפ׳ דאזיגער דער
קאמ־ םליפ ״נוארק נאמען אונטערן באקאנט

21 זײט <־[ -------------------->- ן955 ,,װני
 דער מיט אגרירענט אן געהאט האט פאני״,
ט ױניאן  די האט .1953 ײלי, אין .1941 די
 אויפ־ בייליז װעמ זי אז דערקלערט, פירמע

 װעט און ניארק אין שאפ קלײנעם א האלטען
 קאנטראקטארס. צו ארבעט די ארױםגעבען

 אויסשפרײטען גענומען דאן האט פירמע די
 שטאטען. ארומיגע די אין פראדוקציע איר
 די אז ארומגעזען, אבער זיך האם זי װען

 ניט איר ברענגט אויםשפרײטוגג דאזיגע
 װידעד באשלאסען זי האט ברכד״ מזל קײן

 נוארק. אין שאפ גרעסערען א עפעגען צו
 טאון אװ א*ט איםטערן פון ארגאנײזערם די

 ארגאני־ און געטאן נעם א דאן זיך האבען
 קירצערע א געװינענדיג שאפ, דעם זירט

 הע־ ין>1י קאמפענסירענדיגע ארבעטס־װאך,
פארבעםערונגען. אנדערע און כערונגען

 אר־ אין ביזנעס־אגענטען מענעדזשערם.
 דע־ אינם לאקאלען 34 די םון גאגײזערס

 די אין פארזאםעלט זיך האבען פארטמענט,
 ניארק, אין ױניאן דער פון העדקװאטערס
 גענעראל־־מע־ פון גאריכט א אויסצוהערען

 דעם דועגען האראװיץ, איזראעל נעדזשער,
 בא־ אײך װי דעפארטמענט םונם צושטאנד

 דער לאקאל־םארםרעטער. די פון ריכטען
 ערשטער דער איז צוזאמעגקונפט דאזיגער

 דער װאם מיטינגען אזעלכע םעריע א פח
 צײט פץ אפצוהאלטען פלאנט דעפארטמענט

צײם. צו
 צװישען האט האראװיץ װײם־פרעזידענט

 צ־שטאנד דעם װעגען באריכטעט אנדערעס
 דער פו־ן װעלפעיר־פאנדען און פענםיע די פון

 די פדן רעגולאציעס נײע די װעגען ױניאן,
 קאמ־ דעם װעגען אויך װי פענםיע־פאנדען

 א פאר פירט אינסערנעשאנעל די װאס פײן
 מינימום־ געזעצלעכע די אין העכערונג

 מיט דאלאר i אויף סענט 75 פון שכירות
 אויך <זײנען באריכטען שעה. א םענט 25

 קרעימער׳ עדוארד פון געװארען אפגעגעבען
 א־1י די פץ מענעדזשערס די אץ םטאום אייב

 אדרעסירט אויך איז פארזאמלונג די■ קאלען.
 מעדיציני־ יאגאדא. אשר דד. פון געווארען

 סענ־ העלטה ױניאן פינם דירעקטאר שער
 אטזירני קאפעלכאן. 1האי און נוארק אין םער
דזשײרזי. ני־ אין ױניאן דער פון

 די פין מענעדזשער גראססאן. דזשעק
 האט .107 און 77 .57 לאקאלען לןמג־איילענד

 אקטיװען פון רעטײערט חודש פאריגען דעם
 רעטײערטער דער ױניאן. דער אין דינסם

 דער אין מיטגליד א געווען איז באאמטעד
 א אץ יאר 45 לעצטע די אינטערנעשאנעל

 רעטײער־ זײן יאר. 35 איבער — באאמםער
 באנ־ א בײ געװארען געפײערט איז מענם
 באארדס עקזעקוטיװ די פון אראנזשירט קעט,

 גראטראן װעלכע מיט לאקאלען■ דרײ די פון
 בײם הױפט־רעדנעד דער פארוואלטעט. האמ

 איזרא־ װײכ־פרעזידענט געװען איז באנקעט
האראװיץ. על
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 הארט־ אין 153 1ייאקאי פרן םיטגלידער

 באטײליגט זיך האבען קאגעטיקום, פראד,
 צו מילימאן׳ מאניא לכבוד פייערונג א אין

 רעםײערמענט. איר פץ געלעגענהײם דער
 דזשעניס, פעמדעל מענעדזשער, דיםטריקם

 איבע־ רעטײערטע די איבערגעגעבען האט
מאניא פענסיע־םשעק. ערשטען דעם טערין

 ײניאן דער אין אקטיױ געױען איז מייימאן
 מיטגליד א געױארעז איז זי װען .1917 זייט
 נױ אין ,25 לאקאל אוזכאכער1בי דעם אין

 מיטגליד א געװארען שפעטער איז זי יארק.
 האם און 1לאקאי פון עקזעקוטיװע דער אין
 פון ארבעט דער אין באטײליגט אקטױו זיך

ייניאן. דער

r--------------------------ץ
 םאכט דעפ. איסט נאי־ד

אי־גאניױר־ פאר פלענעי
 נױ־ענגלאנד איז קאמפײן

v___________________________ע
 ערב האלט דעפארטמענט איפט נארד דער

 ארגאניזיר־קאמפײן ברײט־פארצװײגטען א
 אכט ארגאניזירען צו אייף נײ־ענגלאנד אין

 פרויען־קלײדער אומארגאניזירטע טויזעגט
 דײ־ װײפ־פרעזידענט באריכטעט ארבעטער,

 דעפארם־ דעם פון דירעקםאי־ !.1גינגאי װיד
 אויפגעארבעם שוין זײנען פלענער מענט.

 אונטער מיטינגעז פעריע א בײ געװארען
 די און האלפערן דזשעק פין אנפיר-נג דער

אן די אטאקירען צ־ םטראטעגיע  ניט־ױני
געגענט. דעם אין שעפער

 ניט־ארגאניזירטע די אט פון מײםטע די
 פאל־רי־ נױ־בעדפארד, אין :זײנען שעפער

 הא־ אין אץ לין. לאיעל. *ואופטער, װער-
 אזעלכע צאל א מאסאםשוזעטם. װערהיל,

 שכנות׳־ דעם אין פאראן א־יך זיינען שעפעי•
סטײט. אײלענד רא־ד דיגען

 נױ־ענג־ פץ טײל דרומ׳דיגען דעם אין
 קאנצענטרירען קאמפײן דער זיך ױעט אנד,1י

 איבער באשעפטיגען װאפ שעפער. 50 אר־ם
 פראד־ק־ דער בײ ארבעטער טויזענמ פיר
 ניט־ אנדערגארמענטם. פעדזשאמעם. פון ציע

 װאוס־ אין קױרטעינם. און פפארטװעיר ג־דפ•
 פפארטװעיר צאל א פאראן זײגען טער

 קלײ־ פארן ארבעטען װאפ קאגטראקטארפ.
 ארגאניזיר־ די באפטאן. אין מארקעט דער

 קאאפע־ אין װערען געפירט דא װעט ארבעט
 קרעי־ פיליפ ױײפ־פי־עזידענט מיט ראציע

באפטאן. פ־ן רער
 די מיט אן איצט גײען לאנפערענצען

 פפארטװעיר אר. ״עיטש. פון אײגענטירער
 ״ראק־ דער פאר ארבעטען װעלכע לאמפאני״,

 יוניאן א קאמפאני״. םפארטױעיר לאנד
 זעלביגען דעם אין באפטאן. אין דזשאבעד

 בראזיר גדויםע צ־ױי פאראן זײנען געגענט
 350 באשעפטיגען אפ” שעפער, קארפעט אץ

ארבעטער.
 װעט נױ־ענגלאנד פ־ן 1טײי צפ־ן אינם

 װערען געפירט ארגאניזיר־קאפפײן דער
 לאועל לין׳ אין טעקסטיל־דיפטריקגז אינם

 װעלען צײס צו צײט פ־ן .1האװערדױ־ אין אץ
 אפ־ כדי קאנפערענצען ־וע־ען אפגעהאלטען

 פראגרעס דעם ױעגען באריכטען צונעמען
דריײו. פ־נם
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 מעגעדזשער דיפטריקט דועקפי־יער. מעקפ

רג אפ־םטײט פרן א י ױ,  איז װערמאנט, און :
 טעז12 דעם באגקעט א בײ געיוארען געערט
 בײ־ זײן פאר יארק, יי־ ײטיקא. אין מערץ
 צו און באװעגונג ארבעטעד דער צו טראג
 זיך האבען שמחה דער אין קאמײניטי. דער

 און ל. אױ פ. א. פון פארשטײער באטײליגט
יןגיאנס. סי־אי־א פץ

 אין און שיקאגא איז
 מיטעל־װעסט דעי־

v_________________:_____________ע
 שיקאנא, אין קלאוק־אינדוטטריע די
 באריכטעט סעזאן, נײעם צום זיך גרייט

 סך א אין ביאליס. מארים וױיס־פרעזידעגט
 די געװארען געפעטעלט שױן זײנען שעפער
 דער־ מען און שטיק־ארבעט פאר פרײזען
 קירצ־ װעלצן שעפער מײסטע די אז װארט,

 גײם אלעמאל, װי ארבצמצץ. אנהױבען לעך
 האפנונגען פאראן זײנצן סצזאן. פון אנהויב

 האםנונגצן זעלביגצ די סצזאן. גוטען א אויף
 אװ ״אדט אינם מלאכית בצל די אויך האבען
שיקאגא. ארום םאון״,
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 אן ארנטערגצשריבצן האט י08 לאקאל
 א אינק.״, נײטצן ״ב. דער מיט אגרימצנט

 אין פירמע לײדיס־טצילארינג פראמינענטצ
 אל־ אן גצװאונען האט יוניאן די שיקאגא.
 א סצנט פינף פץ דיצכצרונג לדין גצמײנצ

 א אפריל, טצן30 פונם אנהויבצנדיג שצה,
 פאי־ און ארבצטס־שצה׳ן די אין רצדוקציצ

װצלפציר־בצנצפיטצן. די אין בצסצרונגצן
 ארביםריישאן־ צוױי אין ענטשײדוגגצן

 גאר דצר איז דצרװארט װערען קײםעם
 מסכים האט 54 לאקאל צוקונפט. נאצנטצר

 דצר מיט םכסדך דצם איבצרצוגצ^ען געװצן
 קיר־ װצגצן קאמפאני״, רצינקאיט ״אטלאס

 די צו צוגאבצן און ארבעטט־־ואך די צצן
 צװײ־ א ארביטרײשאן. צו װצלפציר־פאנדצן,

 צװי־ ככסדך דצר איז ארביטרײשאן־קײם טע
 װעטצרד ״מארט דצר און 208 לאקאיי שצן

 אומגעזעצלעד האט פירמצ די קארפאני״.
שאפ. דצם פין ארבצםערין אן אפגצזאגט
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 ח־צס אץ קייאוק די פין פארװאלטונג די

 האבצן שיקאגא, אין פאנדצן צלטצר־פצנםיצ
 דרצס־ 34 רצטײצרען צו הײ־יאר באשלאכצן

 באריכטעט קלאוקמאכצר׳ 24 און מאכצד
 מצנצדזשצר ביאליס, מארים װיים־פרצזידצנט

 אינדוםטריצס, ביידצ אין ױניאן. דער פון
 צרױי געװצן זײנצן דרצסמאכער. א־ן קלאוק

 פאנדצן די װי אפליקאגטצן פיל אזוי מאל
רעטײצרצן. צו בכ־ח גצ־וצן זײגצן

 דער אין יאגצ אימגינםטיגצר דצר מחמת
 גצ־ קלצנער זײט איץ פון איז אינדוםטריצ

 פצנםיצ־פאנדען די פון הכנם־ת די װארצן
 פאראן זיינצן זייט אנדציצר דעי־ פון און

 זײנען עס װי רעטײצרצן צו בצלנים םצר
צײטצץ. בצסצרצ פריצרדיגצ■ די אין גצ״צן

 פצנסיאנצרצו׳ נײצ די מיט צוזאמצן
 זײצרע קריגצז אנהויבען װצלצן װעלכצ

 זײ־ ײני, צרשטצן דעם טשעקס חודש׳לצכצ
 דרצסמא־ רעטייצרטצ 133 פאראן איצט נען

קלארקמאכער. רצטײצרטצ 89 און כצד
9 9 3

 רעםייערמצנט־ פ־נם פארװאלטוגג די
 אפגצ־ לצצטצנס האט װצלי, פאקס אין פאנד

טייג א האלטצן  די אדיסצוארבצטצן אויף מי
 פענסיע פאהס־װצלי דצר פאנד. פארן כללים
 ארבצטער׳ הונדצרט זצקס אי־ום נצמט פאנד
 פיררצס נײן בײ באשצפטינט זיינצן װאט
 מײל 4n געגענס. ײצלי פאקס דצר אין
 גצשאפצן איז פאנד דער שיקאגא. פרן

 אין אגרירצנט קאלזןקםיװצן דדרכן גצװאו־צן
.1952 מאי,

V



---------------------^ 22 דימ
 אין ארגאניזיר־קאמפײן

 מאכט אהײא,
פארשרים

v_____________________________ J
 שאפ דעם ײגי*ניזירען צו קאםיײז דער

בי. דער ®רן  פיק* אין ק*מפאנײ די. װי. .
 גרעםערע געװיגען לעצםענם האם אהייא•

 שאפ, םח ארבעםער די צדוישןין סיםפאםיעס
 קײרצ־ ניקאלאס װײם־פרעזידעגם באריכםעם

 דע־ אהײא־קענםאקי פון דירעקםאר ם*ן.
 םערקען ױניאן־סינאאםיעס די פארםםעגם.

 קריגם ױניאן די ודאם ענםםערם. די זױן זיך
מםער. םון  ױניאן־ םון באזוכעז די בײ *ר

 אויך װי ארבעםער־הײםעז אין ארגאנייזערם
 דער אין באפעלקערונג אלגעםיינער דעד םח

קאםױניםי.
 דער פון שאם םילם״ .םופיריאר דער

 םיםז שכנות אין קאםפאני״,איז די. וױ. ״בי.
 קאמפאני״, .אםלאם דער pc ױגיאז־שאפ

 פון םיםגלידער באשעםםיגם זײנעז עס װאו
 יוניא־ איז שאם דאזיגער דער .172 לאקאל
 לעצ־ צוריק. יאר צען םים געװארזװ גיזירם

 דעםארם־ אהײא־קענםאקי דער האם םענם
 אינם ארבעםער די פאר געװאונעז מעגם

 ארגעםם־װאך. קידצערע א ״אםלאם״־שאפ
 באצאלםע װאכעז דריי ײם־םוביס, באצאלםע
 זײנען דאס פענםיע־פאנד. א און וואקאציזי

סען םי ע מ םח מנ  אר־ די וױיםןיז עם װעל
 און שאפ םילם׳ .םופיריאר אינם בזיםער
 געװינען קענען אױך װאלםען זײ װעלכע

מז זײ אויב אל ױניאן. דער צו געהערם װ
לא־ םון םיםגלידער די האבעז לעצםעגס

 קאם־ א אין באםײליגם אקםיװ זיד 172 קאל
 העכערען צו פיקא אין ױגיאנם די פיץ ®ײז

 איק אײף םיגיםום־שכירװז געזעצלעכע די
 אונםעדשרים־■ שעה. א םענם 25 םים דאלאר

 ליבע־ םון געװארעז געזאםעלם זײנען םעז
 פעםיציעס אויף בירגער חןל־פראגרעסיװע

 קאנגרעםליים ארםיגע די אויםצופאדערעז
 דער צו םיניםוסס. העכערע םאר שםיםען צו

שונג  האט םרייד־ױגיאניםםען די םוץ אימררא
 װיצע־ עקזעקוםיװ דער ניקאלאם. דיםיםרי

 אויך מילס״ .םוםיריאר דער םון פרעזידענם
 זעלבי־ דער פעםיציע. די אונםערגעשריבען

 דער געגען קאםף א םירם וואס םענש. גער
 פארבעםערען צו נים דערלאזם און ױניאן

 ארבעםער. זיינע םון דאליע עקאנאקישע די
 דאך קאסט (עם װײזען גלייכצייטיג װיל

,גארנים ( . .  מי־ העכערע פאר איז ער אז .
געזעץ• םעדעראלען אינם גיםום־םקעילם

r------------------------------------------------ץ
 פאר־ װערט ארגאנײזעריז

 מיט קאגפל^ט אין װאונו־עט
וױר־דזשיניא װ. איז פירמע

V________________________________ J
םעקװאהרםער. גרעים ארגאגייזעריו די

 קאנפליקם אינם געװארעז םארוואונדעם איז
 קאמפאני״. בראזיר .לינקאלעז דער םים
 די װען װעםם־װירדזשיניא. העמלין. אין

 אר־ 85 די פון 60 אםגעזאגם האם םירםע
 אנגעשלאםען זיד האבעז זיי וױיל בעםער.

שאפ, םון הבית ‘בעי דער ײניאן. דער אין

 אנגע־ איז און ארעסםירט איז גראס׳ מ.
 אנגריף. ברוםאלען פאר געווארען קלאגם

 פירמע די אנגעקלאגם אויך האם ױניאן די
באארד. ריליישאנס לייבאר נעשאנעל צום

 איז געריכם צױוילען אין אנקלאגע אן
 פירמע דער געגען געװארע ארײנגעבראכם

 צו מענשען• גרופע א אונטערהעצען פאר
 שטעקענס מים און שערען מים זיך װארםען

 געװאלם האבען די ורען ארבעםער, די אויף
 30 מאגם ױניאן די שאפ. אין ארײנגיץ
 םריער־ די שאדען־ערזאץ. דאלאר םויזעגם

 פארוואונדעט איז ארגאניתערין דערםאנמע
 אפגעגאםען זי האט עמיצער װען געוואי־עז

ברעךמאםעריאל. מים
 אין איז בראזיד״־שאפ .ליגקאלען דער

 ױריסדיקציע דער אונםעו־ םעריטאריע דער
דעפארםמענם. סאום אפער פון

• • •

 אפער אין לאקאלען 18 פון דעלעגאםען
 אפ־ אפריל אין האבען דעפארטמענם סאוט

 פונם קאנפערענץ יערלעכע די געהאלםעז
 בא־ זײנען עס וועלכער ביי דעפארמםענם.

 דער פון פראבלעמען געװארען האנדעלם
 דעם אין אנטװיקלונגען גייע אינדוםסריע״

 צײט־פראב־ אנדערע און לעבען פאליםישען
 פארגע־ איז וועלכע קאנפערענץ, די לעמען.
 בא־ האם װירדזשיניא, ראאגאק, אין קומעז

 קאמפאניע ענערגישע אן םירען צו שלאםען
 גע־ די פון העכערונג א פאר םםײם אינם

 איין אויף םענט 75 םון מיניםדםם זעצלעכע
 באקעם־ און שעה א םעגם 25 מים דאלאר

 װיר־ אין געזעץ װארק״ טו -רײט דעם םען
דזשיניא.

 םון געװארעז געםירמ איז קאנםערענץ די
 סו־ קרײנדלער. םשארלם וױיס־פרעזידענם

 וועלכער דעפארםמענם. םונם פערװיתער
 עםענען בײם רעדע לענגערער א אין האם
 דער אויף אגגעװיזען צתאמענקונםם. דעם

 ארגאניזיר־ די םארשםארקעז צו נויטיגקײם
 ענער־ אן פירעז און ױניאן דער פון ארבעם
 רעאקציאנערען דעם געגען קאמף גישען

םםײם־געזעץ.

r -----------------------------------------------n

 דעפארטמענט סאום־א״םם
 םאוט אין סטרײקס פײט

טענעסי און רדאראלײנא
v___________ :___ :____ j

 פירט דעפארםמענט םאוט־איםם דער
 אײנעם סםרײקס. פארביטערטע צוױי איצט

 אין צוױיםען א ארן קאראליינא םאום אין
 סך א ארויםגערופען ר״אבען װעלכע טענעסי.
 באריכטעט עפענםלעכקײט. דעד אין אויפזען

 דע־ דעם פון דירעקטאר קערער. טי. אי.
 ״גלענ־ דער בײ סםרײק דער פארםםענם.

 גלענ־ אין קאמפאני׳׳. מאנופעקםשורינג דעיל
 אנגעהױ־ זיד האם סאום־קאראלײנא. דעיל.

 אלע ײי נאכדעם מאי• צוױיטען דעם בען
 אגר־־ אן װעגען פארהאנדלען צו באםיאועען

 גע־ ניט האבען בתים בעלי די מ׳ם רענט
רעזולםאםען. שים קײז בראכט

 די פון םראצענט 85 װאס דעם סיאץ
 םליפם פראדוצירט רואם שאפ אינם אי־בעםער

 אונטערגעשריבען האבען פעדזשאםעס. און
 דער צו געהערעז װילען זײ אז קארםלעך.

פאר־ צי אנשטאט פירמע די האט ײניאן,

גערעכםינהײמ -----------------
 װארפען גענוםען אפמאך, אן װעגען האנדלען

טען אקטיװע די שאפ פונם ם אני ױני ^־ ר  ט
 דער ארבעטער. אנדערע די אפשרעקען און

לעך.Tאום®^רמי געװען דעדיבער איז ססרײק
 גע* ארויסגערוםען איז םמרײק דער װען
 ארויסגעקרא־ הבית בעל דער האט ווארען

 פי־ געגען אינדזשאנקשאן געריכט א גען
 דרום־שטא־ די אין ריכםער וועלכע קעטעז׳

האנט. ברײסער א מיט געוױינלעך גיבען טען
 אוים־ אפגעזאגם אויך זיך האם פירמע די

 ארבע־ די צו שכירות שולדיגע די צוצאלען
 פאר־ דעם אין ארייז קומען זײ םיידען טער

 :אר גרופע׳ א אין נים שאפ סםרײקטען
 ארױסגערוםען האם דאם באזונדער. יעדער

ארבעטער. די צװישען אויפרעגונג מער נאך
 שעריף דעס• איבערגעגעבען האם ױניאן די

 די איינצומאנען אויפגאבע די שטאט פץ
ארבעםער. םםרײקענדיגע די פאר שכירות
.םויר־ ךער געגען סםרײק צוױיםער דער

 גײט טענעםי, פעיםװיל, אין קאמפאני״, בען
 אײנצעלהײ־ <זע אפדיל טען19 דעם זײט אן

 פא־ דעם אין סטרײק דעם אט װעגען םען
 אין אױך -גערעכםיגקײם״). נומער ריגען

 ארויםגע־ פירמע די האט םטרײק דעם אט
 זי איז אינדזשאנקשאן געריכט א קראגעז
 צו אויף מיםלעז אלע מים זיך באנוצם
 די און מעיאר דער סטרײק. דעם ברעכען
 םיר־ דער בײהילפיג שטארק זײנען פאליצײ

 מעטאדען. סםרײק־ברעכערישע איר אין מע
 געװא־ געמאכם שוין זײנען ארעםטען 128
אנגעהויבען. זיך האט סטרײק דער זײט רען

• • •
 גע־ האם דעפארטמענט םאוט־איסם דער
 א און דרײ םון העכערונגען לוין װאונען

 אין דרעםמאכער די פאר פראצענם האלבען
דזשארדזשיא. אםלאנטא,

r  \
 װעש לואים םײנש איז יוגיאז

 ארבעשם־גאראנ־ פאדעיעז
אנריםענש נײעש אין שיעש

v_______________________________ >
 די־ פערלשםיץ, מײער װײס־פרעזידענם

 דעפארטמענט. סאום־װעםט פון רעקטאר
טינג געמײנזאמען א בײ האט  קלאוק םונם מי
 עקזע־ דעם און באארד דזשאינט דרעס און

 לאקאלען די פון מיטגלידער קיטיװ־באארד
 ־5וי פלענער אויפגענומען ליאים. םײנט אין
עי אין גאראנםיעם פאדערען גען  קלאוק ד
 באשטימטע א פאר אינדוםטדיע דרעם און

אי. איז װאכעו צאל  קא־ די באנײען גײם י
 אויס גײען װעלכע אגרימענטם. לעקטיװע

טינג דער יאר. הײנטיגעז דעם  פאר־ איז מי
מאי. צװײטען דעם געקומען

טינג דעם אט בײ  אנ־ פערלשטײן האט מי
 אגריםענם אן האם ױניאן די אז געװיזען

 װעל־ לײט קענזעס־סיטי א'ן פירמע א מיט
 םאר ארבעטער־שכירות גאראנטירט זי כען

 דא־ די יאר. איז װאכעז צאל באשטימםער א
ם פידמע זיגע ^  «פעי• םונם פראצענט 10 צ
אי  ארבעטער די װעלכען פץ פאנד. א אין '׳1י

 זײנען װעלכע װאכען די אין שכירות קריגען
 ארבע־ די אז געװארען, גאראנטירם םריער

 אויף פלאן א באשעפטיגט. זיץ וועלען טער
 אױסגעארבעט אײך קען ליניעס ענלעכע

 אין קלײדעד־אינדוסטריעס די פאר װערען
לואיש• ס"נט

I

/
 אויסגעדריקט אײך ער האט רעדע צער

 פאר דוביגסקי פרעזידענט צד אנערקענונג
 פלע־ די אויסארבעםען בײם מיםהילף זיין
ײניאן־הײם. נײער דער פאר נער

 אינם פארזאמלונג איבערגעפאקםע די
 גע־ געעפענט א־ז ױניאן־אוידיטאריום נייעם

 פי־ פון טשערליידי גודמאן, עמא פון װארען
 ד<ר פון טשערלײדי די און 58 לאקאל נישערם

 סטענזאר, איזידאר אראנדזשםענט־קאדיטע.
 באארד׳ דזשאינט קלאוק פון מענעדזשער

 פײערונג׳ דער מיט אגגעפירם האט װעלכער
 ״די געזאגט: רעדע קורצער זײן אין האם
 די פון םימבאל א איז ױניאן־היים נייע

 קלא־קמא־ די פון שםרעבונגען דערגרײכטע
 אזעלכע ארײנגעשריבען האבען װעלכע כער,

 פון געשיכםע דער אין קאפיםלען הערלעכע
באװעגונג". ארבעטער דער

 געװארען אדרעסירט איז פארזאמלונג די
 הײענס• דזשעי. ם. און רעגפארד טאמאס פון

 צענםראלע ל. אװ פ. א. פון פארשםייער
 כיענע־ פאזנער. דזשעראם ;קערפערשאפטען

 אין ױניאז אמאלגעמײטעד דער פון דזשער
 באקאנםער לאנג הערי :אנדזשעלעס לאס

 מיט־ ״פארװערטס״ און פובליציםט אידישער
 פון זון דער פײנבערג. באסיל ;ארבעםער

 וױים־. אינםערנעשאנעל פארשטארבענעם
 דזשאן און פײנבערג, ישראל פרעזידענמ

 אין ױניאךמענעדזשער. ספארטװעיר יולין,
 לאקאלען באארד דזשאיגט די פון נאמען
 לא־ פון סוראםקי. באריס : באגריסט האבען

 :84 לאקאל פון םאלאמאן. מארים :97 קאל
 אין 55 לאקאל פון װאנעמײקער, מאורים

 רובינ־ הענרי .58 לאקאל פון גודמאן. עמא
ביזנעס־ און געהילף־מענעחשער שטײן.

23 דיט ^------------------------
 אין האט באארד, דזשאינם פונם אגענט
 פרעכ־ נײע. א פרעזענםירט סטעף פון נאמען

 געביידע. נײער דער פאר פאן טיגע
• • »

 בײ האם .55 לאקאל אפערײםארס דער
םען4 דעם מיםינג, זײן  אנגענומען אפריל. ו

 אויס־ ווערם עס וועלכער אין רעזאלוציע א
 אי־ םענעדזשער צו דאנקבארקײט געדריקם

 וױים־פרעזידענם צים און סטענזאר זידאר
 צום גליקװאונשעז אויך װי אםא, םעמועל

ױניאן־היים. נײער דער פון הבית חגוכת

 ארגאגי־ ױגיאנם אנדזשעלעס לאס
 דרעם און קלאוק ו3 דרען

שעפער
 באארדם דזשאינם דרעם און קלאיק די

 דךעם־ און קלאוק 13 ארגאניזירם האבען
 םעמועל יױיס־פרעזידענט באריכמעט שעפער.

 פון זיבען דירעקםאר. קאוסם פאסיפיק אטא.
 קלאוק־ זיינען פירמעס נײ־ארגאניזירםע די

שעפער.
 םםענזאר׳ איזידאר באריכםעם עס ווי

שער ם קלאוק פון מענעח שאינ  אין באארד ח
 אונםערגע־ האם װעלכער אנדזשעלעם, לאס

 קלאוק־ די םיט אגרימענטם די שריבען
 «םי. די שעפעו־: נייע די זיינען פירםעם,

 *געלפאנד״, ״עלנאר״, דאלארעס״, עם. ענד
 נאדעיל״ אוו ״האוז פעשאנס״, ״דזשינדזשער

שי און ח מארטין״. ״
 שעפער דרעס נײ־ארגאניזירםע זעקס די
 װײםגלאן״ «מעקם לינק״, ״ראבערט :זײנען

דרעס״. ״ספארטלענד און

רי ע ד אי ד ב מ אל ידניאן ע ה א ר זיד צים 66 ל ע ב רי  א
ר א אין ע ײ הײם נ

ה זפי י ד ב , ז ן א מ ד י ד פ
םעקרעטאר — פךעזידענמ

 אויטא־ האם מיטינג געמײנזאמער דער
 אויפ־ פערלשםײן. וױיס־פרעזידענם ריזירם

 פון פארשםייער די מיט פלאן דעם צונעמען
 אינדוסםריעס גארמענם .ןןסאשיאייםעד דער
 קאנ־ קומענדיגע די בײ לואיס״, יינט1< אװ

פערענצען.
• • •

 װעט דעפארםמענט סאום־וועסט דער
 דער־ ניט אין דאלאר םויזעגטער אויפמאנען

 דאנק א מיםגלידער, פאר שכיו־ות צאלסע
 זײגען װעלכע ענששײדונגען גינםםיגע די

 אין געװארען■ ארויסגעגעבען לעצטעגם
 פעדעראלער א האם מיזורי, םפריגגפעלד,

 מאנדפעק־ ״װערנער די פארארדעגם ריכטער
 דרײ ארום אויסצוצאלעז קאמפאגי״ םשורינג
 גע־ שולדיג איז זי װאס דאלאר. םויזענם
 און שכירות אין ארבעטער אירע בליבען

 ליקיוידירם האם זי װען װאקאציעס. אין
שאפ. איר

 גע׳־ האט לואיס סײנם אין געריהם א
 מאנופעקטשו־ ״נױ־מאדריד די אז פסק׳גט.

 שולדיגע די באצאלען זאל קאמפאגי״ רינג
 ארבעםער דאזיגע די ארבעטער. צו שכירות
 דער פון באשולדיגונג דער לױם האבען,
 שכירות זײערע פון טייל א פארלױרען ױניאן,
 פירמע. דער פון דיםקריםינאציעש די מחמת

 דונ־ ט. דזשאן ראפעסאר9 ארביטרײםאר. אן
 האט אוניװערזיםעם, הארװארד פון לאפ.

 גארמענט פי. -עיטש. די אז ענםשידען,
 ארבעטער אירע אױסצאיען זאל קאמפאני״

 פאריגען פון ױם־טרבים לעגאלע דרײ פאר
יאר•

• • •

 דורכגע־ אפשטימונג, צװײםער א אין
 .מו־ פון שאפ אינם ב. ר. ל. נ. דורכן פירם

 אקלאהאמא. האמיני. אין אינק.׳׳, סיגגװעיר
 דער פאר געשםימט ארבעסער 60 האבען
 שוין איז דאס געגען. — 36 און ױניאן

 געװינט ױניאן די װאס מאל צװײםע דאס
 אפיציעלע אין ארבעטעד די פון מערהײם א

 פאר־ מאכט פירמע די אבער אפשםימוגגען.
 אונםערצושרײבען נים מאנעױרעט

 זיץ אפשר װעט מאל דאש אגרימענט. אן
 פירמע די אײב סטרײק, א רופען צו נױםיג

 דער מיט פארהאגדלונגען די אפיטלעפען װעט
ױניאז•

r----------------------------------------------ץ
 קלאוק אגדזשעלעם לאם

 פײע־ש באארד דזשאינש
הבי־ הנוכת

j-----------------------------------------------'־
 קלא־ק נײער דער פין הבית חמכת דעד

 400 אויף ױניאךהײם, באארד דזשאינם
 געװא־ געפייערט איז סטרים. ניינםע װעםם

 דעם אופן איינדרוקספולען אן אויף רען
 איבער פון אנםייל מיםן אפריל, םטען30

 פאר־ ױניאן. דער פרן מיםגלידער םויזענם
 בא־ ארבעםעד ארטיגער דער פון שםײער
 אינדו־ דער פון פארמרעטער און װעגונג
 װעל־ אםא. סעמועל וױיס־פרעזידענם סטריע.

 בײם לענטע די איבערגעשניםען האט כער
עי איז ארײנגאנג  האם געביידע. נייעד ד

 גרויםע א װי ױניאן־הײם נײע די באצייכענט
 מים־ אינטערנעשאנעל די פין דעדגרייכונג

קור־ זיץ אין אנדזשעלעס. לאס אין גלידער

עמבראידערי׳ באנאז, י
טינג מאקינג,  אץ פלי
 יוניאן- קרעפטס ענלעכע
 זיך האם .66 ‘ייאקאי

 נייע איז ארײנגעצײגען
 225 אין העדקװאםערם.

 דער גאס. טטע39 װעסט
 צענטער םאמע אין איז ױניאן־אפיס נײער

 אויף זיך ט1האי עס װא־ געגענט דעם פון
אינדוסטריע. דער פ־ן מײל גרעסטער דעי■

 אונזער פארנעמט פי^אץ נײעם דעם אין
 דער פון פייאר ציױיטעז גאנצען דעם ײניאן

 אויםגע־ איז בײרא נײע אדנזער געביידע.
 אופן באקװעמען אין שיינעם א אויף ישטאט

 די פאר איבעראל. קאנדישענינג עיר מיט
 נאך ױניאז דער אין לימען "אפ מיטגלידער

 װעט שמיעס א כאפען צי םתם און דזשאבס
 צו אנגענעם און באקװעם זײער זיין דאס

צײט• 1ביכע־ א פארברענגען
 אריבער־ דער איז זין געײיםען א אין

 פאר םיניבאליש הײם נייער א אין זיך ציען
 ײניאן. דער פץ אנטװיקלונג אין ־יא'קם דעם
 דאמאלםטיגע די זײ;ען ציריק יאר 20 מיט

 ענג צו געװארען ,סקוי רעגד אין אפיסדה
 צײם יענער אין האם װאס ,66 לאקאל פאר

מיטגלי־ טויזענט דרײ צו נאענט געצײלט

 א זוכען געמוזט דעריבער האט מען דער.
 נענטער זײן אויך זאל װאס פיאץ גרעסעדען

 גריג־ זײן זאל עם כדי שאפ־געגענט. צום
 קומען צו אפםער מימגלידער די פאר גער
יוגיאן. דער אין

זיך, חזר׳ט שפעםער, יאר 20 מיט איצט,
 גע־ די צופרידענקײט, גרויס'<ר אונזער צ״

 גע־ כסדר איז 66 לאקאל איבער. שיכמע
 םעטיג־ זיץ אויסגעברייטערט און װאקםען

 געװי־ א ארומגענומען האט ױניאן די קײם.
 װאס אינדוםםריע דער פון צוױיגען צאל סע

 א ארגאניזירם. געװען נים קײנמאל זײנען
 באטאן׳ קאווערד װי לאקאלען, קלענערע פאר

 אײנ־ האבען עמבראידערי, לום הענד םװיס
 דער־ אנפירען נים אלײן קענען זײ אז געזען,

 בא־ האבען די אין ארבעט, זייער Tגריlפאל
 הײנם .66 לאקאל אין ארײנגיץ צו שלאפען
 דער פון מיטגלידעתשאפם די האט צײטאג
 מיר און פארדרײפאכם װי מער זיך ױניאן

םויזענט. צען בײ שוין האלטען
 געוועז װידער דעריב?ד איז 66 לאקאל

 פלאץ• גרעסערען א זוכען צו געצװאונגען
 גאנץ פארשםענדלעך. זיינען. מיר װאם מים

ת :ים װיל מען אז און, ציפרידען  בא־ ד
 אואי שטאלץ. אויך _זאגען מע[ קען שײדען.

װיל היים נייער א אין ארײן זיך ־ציט מעז אז
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---------f אז■ מאי צרשםעז דעם ץ
 באארד חשאיגם רער איז
pc 1 _ _ A A J |K דרעספאכער דער 

אנגע־ אירע און ײניאז
בא־ לאהאיעז■ שי־זןזסעגצ

צא־ פון געיוארען פריים
(קראנ* דיםאביליםי לען

 אנ־ םיםגלידער. אירע צד בצגעפיט קעס
 בצלי די איצם ווער<ז ױניןןן. די שםאם
 די שאר פאראנםודארםלעך געהאלםען בתים

 אז הײסם. דאם בענעפי־ם. דעם פון קזלוגג
 לײם פארםליכםעם. איז הבית בעל יעדער

 אסאסי־ די פים אפםאכזין לעצםע אוגזערצ
 גצ־ דעם מים איינקראנג איז את זזײשאנם

 ארויסצוגצ־ יןא־־ק. נױ שםאט דער פון זעץ
 װעל־ אוגסער פאליסי- םארזיכערונגס א םען
 באשצם־ ער ח־אס ארבעםער יעדער כע

 א קראנק. װערם ער םאל אין קריגט םיגם.
 סארגיםי־ אלס סומע װעכענםלעכע געװיםע

 הא־ אסאםיאײשאגס קאנםראקםארם די גונג.
 פא־ פארזיכצרונגס ארױםגעט־פצן תיקף בעז

 פון פאנד״ איגשורצגם .םטייט דורכן ליסיס
 םעלעםאן יארק. נױ עודעגיו. םשוירםש 199

 און דזשאבערס די .7ioo־4 ווארס גיםער
 פא־ ארײסגענוםען האבען מאגופעקםשורערם

 קאםפאנים. אנדערע פארשיידענצ םוץ ליסיס
 דער פאר פי־צמיצ די צאלצן הבחים בעל די

פאליםי.
סאד אין םאן דארםען דרעססאפער װאם

פון
 מיר האבען ד<ם םיט םארביגדוגג אין

צו ברױו א ארויסגעסיקם פאנאם לעצםען

 הײם די אײנארדענען אייך נאםירלצך. םען.
 אוםן. באקװעפפםעז און ץענסטען דעם אױף

 נאדעל־ די אז האפען. צו נאר בלייבם עפ
ױ אין םריידם  אײפגעריכם זאלען יארק נ
 מא־ וױדער זאלען אדבעםער די און װערען

 טרײד. דעם אין לעבען אנשטצנדיג אן כעז
 א האבעז קענען זאלען פיטגלידער די אז

 א פיט אפיסעס ױניאן ש־־ינצ די פון הגאה
געפיט. גרינגען

 כאצאלטער א איז דעי דןןקאר״שאן
טרכ ײפ

 די אײפרערקזאם אױך מאכט ױנ״אן די
 דער װעט יאי־ הײנטיגען אז מיטגלידער.

 סצן30 דעם מאנםאג דעי״■ .דעקארעישאן
 66 אקאל1י םרב. ײם באצאלטער א זיץ םאי.
 ױם־ באצאלטע האלב א מיט פי:ף האם

 גע־ איז דעי דעקאריײטאן דער :אר טובים.
 הײנםיגען אבער זײ פ־ז אײנער ג״ט וױינלעך

 אום א-יםגעפאלען איז נײ־יאר װען יאר.
 אין ניט אײנפ אייץ ארבעט דען ױען עבת■

 צװי־ געווארען פאר־טטאנען איז עעפער. די
אז דער ־טען  דע־ אז בר״־ס. בעלי ד־־ אץ ":י

 פאר־ יאר הײגטיגען 1זא־ דעי קארעי-אן
 בא־ אלס נײ־יאר פ־ן ארט דעם נעמען

ט־נ. י־ש צאיטער

 שעסצר. דרעם די סון שאפ־םשערליים די
מז אי־ן  װיםען געלאזט זײ האבען םיר ודעל
װע זיך אזוי װי  םים־ א סאל אין זײז צו ג

 בא־ אויך האבעז םיר קראנק. װערם גליד
 פאםםערם גרײםע םים שעפער די זארגם

 אינ־ םפצציעלע מים םיםגלידער די און
 צו װאוהין און םאן צו װאס סםרוקציעס

ג איך זיך. װעגדען י לו  נים װעם עם אז ג
 װיכסיגסםע די װידערהאלען צו דא שאדען
:איגםםרוקציעס די םון םיילצז
u םים־ פח בעגעםים קראנקעז די פאר 

 נאך געווארעז קראנק דײנןן וועלכע גלידער
 פאר־ םיר ייינעז מאי• ערשסען םמ םריער

 דארםען םיםגלידער די אח אנטווארםלעד
 לאקאלע דיערע אין פריער. װי וועגדען. זיך

;אםיםעם
 קראגק זיינעז װעלכע פיםגלידער )2

 פחען מאי. ערשםען דעם נאך געווארען
מ אפליקאציע אן אויספידען ל ע  קענען זיי וו

 םח אדער בחים בעלי דיזירע םון באקופען
 בא־ איז אםליקאציע די דאקטאר. זייער

 געדרוקם די־בי״ 450 .םארם אלס װאוסם
 צוױי פון באשםיים אװ פאפיר וױיםען אויף

 ווערען אויסגעפילם דארף םייל אייז ־ םיילעז
 דעם סח םייל צוױיםער דער און דאקםאר פון

םיםגליד: באםרעםענדען
 םאר אפליקאציע די אויסםילען דאם )3

 װערען. פארגאכלעםיגם נים פאל קיץ אין
 א פוז שטאם. דער פון געזעץ דעם ליים

 שפעםער נים ווערען ארײנגעגעבען קלעים
 קראנק איז םיםגליד דער זיגם םעג 20 ודי

 זיך פעלדעם םען אז איז בעםער נעװארען.
:קראנק װערם אײנער װי באלד
 דאס — םיםגליד ארבעססלאזער אן )4

 אינגאנצען איז וועלכער איינער אז הייסם.
 פער־ א האם װעלכער אזא אדער ארבעם אן

 אויםער שױן איז ער אבער פלאץ םאנענםען
 אױם־ דארף םער. אדער װאכען 4 ארבעם
 אלם באװאוסט אפליקאציע גרינע א םילען

 בא־ קען מען װעלכע די־בי״ 300 .פארם
 פריװאם דורכן אדעד הבית בעל םון קוםעז

ױ פון דאקםויריס אלע (כמעם דאקםאר  ני
 אונ־ צו אױטאריזירט זײנען סטייט יאי־ק

 קראנקע־פאלען) באהאנדלען און טערזוכען
 מעגלעך. װי שנעל אזוי צושיקען, עם און

 םארלויף אין װי שפעטער ניט א־^ענפאלס
 קאמפענסײשאן .װארקמענם צום טעג סי פון

;יארק״ נױ אלבאני. באארד״.
 זיך רעדזשיםטרירען צו זיכער זײט )5
 גיד אזוי אינשורענס אנעםפלאיםענם פארן

 איר מוזם דאס >»־בעטסלאז. װערם איר װי
 דאט■ פארנאכלעסיגט איר אײב ווייל טאן.

 דעם קריגען צו דעכט אייער איר פארלירט
;בענעפים״ ״דיסאבילימי

 א זיד בײ האלטעז צו זיכער זײם )6
 אדרע־ אץ נעמען די פון רעקארד ריכטיגען

 געארבעם האם איר וראר שאפ יעדעז פון םען
 פארדינםםען. וועכענטלזיכע אײערע פין איז

בע־ אײערע וױיל װיכטיג. זייער איז דאס

 םת באזיס או׳יפן באשםיםם ודערעז נעםיםעז
 דא זײנען עס שכירוו^ װעכענםלעבע אײערע
 גע־ פת ארוים גייעז שעפער װאו םאלען
 פארנאכלעםיגעז בתים בעלי אדןיר שעפם

 פאלגלעך באריבםען. זייערע אדיינצושיקעץ
 צום אלז דאס האם פען אז בעםער. איז

;האנם
 האם־ װי בענעטיםען אנדערע אלע >7

 בענע־ פאםוירניםי כירורגיע. פיםאליזאציע.
 בא־ םעדיצינישע אח אויגען־גלעזער פים.

 דורך פריער. װי געצאלם. װערען האנדלונג.
 באדארף פיםגליד א װאם אלץ ײניאן. דער
 און אםים צים באװײזען צושםעלעז איז םאז■
:אויסגעצאלם גלײך ורערם דאס

דאק• אײער את איר אז זיכער זיים )8
 פראגען אלע אויף געענטסערם האבען םאר
 אונםערגעשריבעז האם בײדע איר אז את

אסליקיישאן. צום נעפען אייערע
 יגערעכ־ נופער קופענדיגען דעם אין

 אנאנםירען קענעז צו פיר■ האפען םיגקײם״.
 ױניאן די װעלכע בענעפיםעז עקםםרע די

 דעם אנשםאם םיםגלידער די צאלען וועם
 קריגען איצם ייעלעז זיי וואם בענעםים■

 םםיים. דורכן אדער בתים בעלי די דורך
דרעםםזןכער די כײ צײם ױאר^צמן

 ווערען געשריבעז װערען שורות די בעת
 פארברייםומען לעצםע די געםאכם שוין

 אונ־ צו םשעקם וואקאציע די אײסצוצאלען
 עט־ קופענדיגע די אין םיםגלידער. זערע
 בא־ אגענםען ביזנעם די װעלען םעג לעכע
 ױי װי נאכדעם און שעפעד זייערע זוכעז

 מיםגלידס־קארםען די רעװידירען װעלעז
 װע־ קארםלעד די און םיטגליד. יעדעז פון
 קרי־ יעדער וועם װערען• געשםעמפעלט לען
 ער װעלכע צו סומע דער אויף םשעק א גען

בארעכםיגם• איז זי אדער
 צו נים פיםגלידער די בעםעז וױלען םיר
 טשעק זײער סאל אין באאומרואיגט װערען
 םשעקם■ אנדערע די צװישען נים זיך געפעם

 דער װעלכער אײף סומע די פאל אין אדער
 זייער לוים איז. אריסגעשטעלט איז טשעק

 אויםפילען בעת׳ז ריכטיג. ניט רעכענונג.
 םעלערען זײנען טשעקם טויזענט 60 איבער

 מער ניט דאד א-ז מען אומפאי־מײדלעך.
 געטאן װערט אלץ מענשען. לעבעדיגע װי
 אין װערען דורכגעפײם זאל ארבעט די אז

מעגלעך. װי גיך אזױ ארן ארדענונג גוטען
 :ווערען פארשטאנען םוז זאך אײן

 בארעכטיגט זיינען מיטגייידער יענע בל:יז
 םומע. פולער דער אויף טשעק א קריגען צו

 טרייד דרעס אין געארבעט האבען װעלכע
 טען1 דעם פון יאר. פארגאנגענעם דעם דורך
 נא־ .1955 מאי. טעז31 דעם ביז .1954 ײני.

 גאראנםירט ניט איז קײנער אז טירלעך,
 ג1לא אזוי אבער ארבעט■ יאר גאנצען א מים

 און שאפ א מיט פארבונדען איז אײנער װי
 מאנאםלעכע די אויף ערשײנם נזאלען ױין

 צו־ אוגז װעדעז וועלכע ליםםען. פעי־ראל
א דאם איז בתים• בעל' די דורך געשטעלט

-------------^-------4 ו955 ׳ױני
 באסרעפענדער דער אז באוױיז. גענוגענדער

 אלץ איז דאס און םרייד. אין איז םיםגליד
דארפען. םיר וואם

 ארבעםםלאז זיעען װעלכע םיטגלידער
 וועלכען פאר שאפ דער װײל דעם צוליב

 אויםגעגעבען, זיך האם געארבעם האבעז זײ
 פערזענ־ דארפעז קראנקהײם. צוליב אדער

מ קוםעז לעד  אפ־ אן אויםפילען און אםיס א
 פיר־ די גענוי אנגעבעז פיזצז זײ ליקאציע.

 און געארבעם האבען זײ װעלכע פאר פעס
 םים־ אויך םחען זײ ציים. באשםימםע די

 ”2 פארם .װיםהאלדינג זייערע ברענגען
 בזילי דיערע סון םסײםפעגם א איז דאם

ר א ס ם' חי  געארבעם■ האבען זײ װעלבזי ב
 זייער אויםפאכען ביים באנוצם װערם ודאם

רעפארם. םעקסם אינקאם לעצםען
 אינדיװי־ די רעװידירען פון ארבצם די
 םים פארבונדעז איז אפליקאציעם דועלע

 ציים־פאר־ אוץ שװעדיגקייםעז אוסגעהײערע
 אר־ דער אז נײםיג איז דעריבער לוםם.

 אויםפאכען ביים זאל. פיםגליד בעםסלאזער
 אנגע־ פיםן פארזיכםיג זייז אםליקאציע. די

 פױ אדרעם אח נאפעז ריכםיגעז דעם בען
 די אויך און הבית בעל באזונדערען יעדען

 גע־ האם ער װעלכע דחרך צײם באשםימםע
 די באשםעםיגעז םיר װי גיך אזײ ארבעם.

 דער צוגעשיקם אים װןרם םאקםען. אלע
 זיינען (וועלכע דאקומענםעז די םים םשעק

מ אונז ביי רבלי א הויז. אין דירעקם aם
פער־ םויזענם עםלעכע דא זײנעז ליידער

 םיםגלידער־ דיערע אז האלםעז װעלכזי זאן
 באשעפסיגם נים פער זײנען אבזיר קארםען

 נים זיינעז םיםגלידער אזעלכע םרײד. אין
בענעפים. װאקאציע קייז צו בארעכםיגם

 שםיקעל א עקזיסםירם עס אז װײם. איך
 מיםגלידער אייניגע צווישען מיםקאנםעפציע

 דענקען מאנכע פאנד. װאקאציע דעם וועגען
 םאנאםלעכע זייערע צאלזח זיי װי אזוי דאס

 צו בארעכםיגם בםי^א שײן זיי זײנען דױס.
 דא איך װיל בענעפים. וואקיישאז קריגען

 נים לחלוםין האם דאם אז פעםםשםעלען.
 װאקאציע צאלונגען. דױס די מיס םאז צו

 ביישםייע- די פון געצאלם װןירם בענעפים
 פאר מאכען בתים בעלי די ײאם רונגעז
 פאר אז זיך, פארשםײט ארבעםער. זײערע

 גע־ ניט װערט נים ארבעטען װעלכע די
 םאלגלעד אץ ביישםײעײנגעז קײנע מאכם

 איז אגב• :צאלןין צו זײ װאס פון ניםא איז
 אונטערגעוואר־ אויך צאלונג וואקיישאן די

ר פון געזעץ אונטערז פען ע  רעגי־ םטײט ז
 אויף אויג וואכזאם א האלם װעלכע דרנג,
 פון פארשםייער די אויך און אלעמען. דעם

 דעם מיט פארװאלםעז װעלכע בתים. בעלי די
 אוים־ אימ ױניאז• דער &יט צוזאמען פאנד
 מיםגלי־ די מים געװארען געמאכם איז נאם
 באקומען אין קראנק זײנען װעלכע דער

 ױעלכע אזעלכע. אדער קראנקען־בענעפים,
 זייערע וואם דעם צוליב אדבעםסלאז זיינען

 אנ־ אז אדער אײן פאר זיד האבען שעפער
 װעלכע די אדער צעעמאכט. אורזאך דער

 פערמא־ קײן געהאט נים יאר דורכן האבען
שאפ. נענטעז
 װעלען מיר אז נאכאמאל. באםאנען מיר

 אונזערע אנטגעגענצוקומען אנשטרענגען זיד
 יעדעז אויסצאלען און פארלאנג מיםגלידערם

 פארלאנגען מיר װאם אלץ בענעפיט. זײז
 ארויסוױיזען זאייען מיטגלידער די אז איז,

 גע־ ביםעלע א פארשסענדעניש. ביםעלע א
דולד.

*״* '0 י י t '0 ן יז
 איז אפריל, ט<ז16 דעם אװעגס, שבת

 און פארזאםלונג יערלעכע די פארגעקומען
 בא־ נײ־דערוױילםע די פון אינםםאלאציע

 לאקאל פין פרויען־דיוױ־זיע דער פון אפםע
 גא־ ארבעםער־קאכליטעם. אידישען בײם .22

 לאקאל פת מיםגי*ידער פרויען. 200 צו ענם
 שםימונג די געװען. אנװעזענד זיינען .22

 ױם־םוב׳־ אםת אן געהויבענע. א געדוען איז
 נ^ינצם א פארבראכם האם עולם דער דיגע.

 און לעדעם שיינע אויסגעהערם ;אווןינם
 צובײט. פיינעם א בײ פארװיילם זיך דערגאך
 גע־ סערװירס איז ציגעגריים איז װעלכער

 פיםגלידער די דורך און פון םאקע ווארען
דיװיזיע. דער פת

 דער איז עס שםארק וױ מערקװירדיג
 ער־ באלאנגעז צו םיםגלידער די פח באגעד

 ניצלעכע םאן צד אקםיח־; זית צו :רואר געץ
 םער־ די אז פארשםייז דארף מען ארבעם.

 פרויען דער פון מיםגלידער די פח הײם
 פים־ יוניאן־ אקםיװע פון באשםיים דױויזיע
 עקזעקוםיװ = םעםינ דארם זײנען עס גלידער.
 די־ אוו בארד ארן באארד. דזשאינם באארד.

 שאפ־ פילע אויך אה מיםגלידער רעקטארעז
 דער םװ אקםיװיסםעז סתם און םשערליידיס

 קײנע אויס נים ב״ה ױי פעלם עם ױניאז.
 איז װאך אין אווענם יעדעז כמעט מיםינגען.

 דאך אץ מיםינג. אנדער אן אדער אזא דא
 דאם אויב איז אלץ• אייף ציים די געפינען

 באקען רעכם נאך איז גענוג. נים נאך איז
 ברענגעז איז עםעז צום עפעם צוגי־ײםעז אמ
 אזא פארזאמלינג. דער צו םראגעז צו עס

 א ם>ך צו ליבשאפם אזא איבערגעבענהײם,
 באוואונ־ צו װירקלעך איז ארבעם קהל׳שע
דערען•

טינג ביים  דער פון םשערלײדי די האט מי
 האלפערן, 4פערי שוועסםער דיװיזיע. פרויען

 איבערגע־ — )22 לאקאל פון (םשערלײדי
 פון באריכם אינםערעםאנטז העכסם א געבען

 האם וועלכע אונםערנעפונג. יעללעכער דער
 םױ־ 10 הארגע פון סומע א ארײנגעבראכם

 זיינעז עם <ארן מענשען גוםע דאלאר. זענם
 האנ־ עם װען ספעציעל — אזעלכע דא נאד

 װאס א־ז צװעק. נאבעלען א פאר זיך דעלט
 מיםלען פארזארגען פון נאבעלער זימ קעז

 קינדער, הונדערםער אויסצ־האלטען אויף
 פליכם־ יתומים• קיילעכדיגע זיי פון ?1פיי

 קרבנות א״ן קריג לעצםען דעם פין לינגע
 מים אפ ווארעם זיד דופען היטלעריזםי) פון

 פארשיידענ־ און םחורה פון ביישםייערונגעז
 דערפאלגרייך באזאר. פארן ארםיקלעו ערלײ

 מיט פארבינדען איז באזאר, א דורכפירען
ף מען ארבעם. מאסע א  קלא־ איבעראיי דאי

 דער־ : ימתנות- בצםעז איז טירעז איז פען
 װער־ א צו טראנספארםאציע באזארגען נאד

 די באשםימען סארטירען. דאם הײנט הויז.
 קאנםראלם. נויטיגע די באזארגען פריטעז■

 גיגאנטישע א דאס איז זאגענדיג. גוזמא א אן
 גיבען פרויען די פון מאנכע אונטערנעמונג.

 אלץ װערט עס אײדער נעכם און טעג אװעק
ארדעױנג. אין געבראכט

 יערלעכען צים קימם עם װען דערפאר
טינג  שמחה אין פרייד טאקע הערשט מי

 מאכט גלײכצײטיג אין מיםגלידער די צװישען
 קו־ פון ארבעט דער פאר פלענער שוין מען

יאר. מעגדיגעז
 גע־ זיינען באגריסרנגם־רעדעט קורצע

שאכנער, עלענאר :פון געװארעז האלםען

25 זײם &------------------------
ר דער פון פרעזידענס ע טיינ ע  די־ פרדיען ^ג

 ארבעטער־קאםיטעס, איד-שען ביים רדיזיע
 122 ברענםש פון םשערכואז ברעטלאװ. דזשײ.

 ארבעטער־ריטג פיז ודיצע־פרעזידענם און
שודדו^ די פץ שרײבער דעם ארן

 פאל־ די זיײעז געייארזװ אינטסאלירט
 םשער־ — האיפערז פ<רל באאפםע: גענדע
 פינאנפ־סעקרע־ — װיילער פילדרעד לײדי,
 רעקארדינג־סזד — יאנאדופקי פ^ייל םאר.

 פיש־ גערםרוד ר־בינשטײן. פיני קרעםא.'־.
באארד. עקזעקוםיזז אלס — קאסעלא

הדיז ירניבױ 7» אדױפסאר ״י-די-בי״
 אונזערי פון ארײםפאר יערלעפער דער

ד באארד דז׳שאינם  דעפענ־ ײגיאן די יכבי
־ קאפיםע. דערס ״י ר איז זי װי א ע ס  מ

ת די אונסער באקאנס כ ז ־ די א  ״ײ־די־סי״, ר
 במן סעז15 פת װאך סוף פאדקדפןוז װעם

.1955 ױני. םען17
 אנגעגיפענע אן אדנז בײ שוין איז דאם

 אית אז יאר, סי י׳עצטע די דייט סראדיציע.
ר י׳אדעז פרילינג• דורכן סוף־וואך  אײן פי

 געסם אלס קאפיטע• דער פון דערי1םיםני אלע
 פאר־ צו באארד דדשאינם דרעס דעם פון

םי אײגענער אונזעד אין ברעגגען  הויז, יוני
 א׳־רגענד פ.ץ פרײ פארםיגען. אלעם אויף

 זײ־ טפעציעל. יאר. דעס אויפגאבען. ױעלכע
 זען צו נײגעריג םיםגלידער אונזערע נען

 פראכםפול־ דעם ציליב הייז יוניםי אונזער
 װעל־ טעאטער. פייייאן־דאלארדיגעז שיינעם

פעזאן. דעם װערען דערעפענט װעם ער3
 מים האבען דרעטפאכער גרדפע די זינט

 און אױגאניזירם זיך ציריק יאר צרואנציג
 שװערע די פריױזיליג גענ־פען זיך אויף

 פאר־ דרעם דעם פאםראלירען צי אײפגאבע
 — טאגיקע 5 די אז אויפפאםעז און <ם7

 אפגעהים זאל ארבעטט־ייאד שםינדיגע 35
 אופשםענ־ אין צײטען די זיך האבען װערען.

 גע־ האבלן רענשען ריב דאט געביטען. דען
 דיינו; איז שםינדען 35 ארבעטען אז ערע:ט1י

 די אװעקצדלייגעז ניט זיך יייינט עט אז
 איינ־ ניט װעלם די קען פען אז כיחות.

 די פון סך א שײן זײ:<ן אגב. שלינגען.
 א געדוארצן• ע^טער אלימ ״פאטיאלירע'־״

 רעטייער־ דער אײף שוין זיינען זײ פון צאל
 שװערלער׳ פאלט ארבעט די ליכטע. פענם
 שטי־ די קלעטערען צו כוחות די ניטא שוין
 אהײם קיפען צ' גערען איז םען אץ גען
 שםײען פינדעסטױעגען ארבעט. טאג דעם נאך

 קאםיטע דער פץ פיטגלידער רעררטע די
 מען וואך. דער א-יף סאלדאטען טרײצ װי

 פון פיטגלידצר נײע די אױפצ־קלצו־צז ז־כט
 הייליגצן דעם און באדײט־נג די ייניאן דער

 שטונ־ 35 און טאגיקצר 5 דער פין פרינציפ
 וואס קרבנות• ,װיפיי ארבצטס־װאך. דיגצר

 איידצר אפגצטאסט האט דאם ליידעז א פאר
 בא־ דצר גציוארצן אײנגצפצסםיגט איז צם

 שםונ־ 35 איז ארבצטם־װאך אן אז װאוסםזײן.
רי ניט אין דצן ע ר פ  אז האפצן, װילצן פי

 אדבצ־ אלע ױען זיך דערנענטײי־ט צײט די
 אז באװא־סםזיניג, אזױ װצרצז ויצלצז טצר

 אזצלכצ פץ בלײבצן ניט זכר קיץ װעט צם
פארלצצינגצז.
 ״ױ־די־םי״ די נאך האם אבער. פארלײםיג

 אן און טאן צ־ ארבצם ביסצל א קאמיםצ
 זייצר א אויף דצרפילט זי ײצלכצ אויפגאבצ

 דאנק־ און שטאי^ץ זײנצן פיר אופן. פאסיגצן
אופ* זײער פ^ר װעטעראנען אונזערצ באר
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ױניאץ קלאוקמאכער דער פון
------------------------>ef 26 זייט

רודער בײם
 גרײט אינדיםםריע ונזער
סע־ נײעם צים איצט זיד
הא־ װעלכע םיו־מצס זאן.
פדי, צו ליידער בצן,

פריער־ דעם םארצנדיגם
הא־ סעזאז ספרינג דיגעז

 גענומען באצײטצנם בען
 מײםםע די םעםפעלס. נײע אויף ארבעםען

 מוששערען נײע די ווייזעז וועלען םירםעס
 אג־ בײם װי• און חודש הײנםיגען אנהויב

 אן איצט זיך מערקט םעזאן יעדעז םון הויב
 אינדו־ דער אין שםימונג אפםימיסםישע

 אפטי־ אן וױיל אזוי, גום איז דאס סםריע.
 צײ־ בעסצרע אין בםחיז ביסעל א אז מיזם•
 און אונםערנעמען װאם װײניג מען קצז םען,

דערגרײכען. וואס וױיניג
 צום גרײטען זין־ געפש ױניאן די אױך

 נײעם צום זיך גרייטען און סעזאן. נײעם
 אננעמען ציקר דער אונז בײ הײםט םעזאן

 קאנטדאלי־ צו באװארענישען את פלענער
 מים־ אונזערע לםובת אינדוםםריצ די רען

 צװײ מים םטעף־מיםינג. א בײ גלידער.
 אויפ־ דעריבער מיר האבעז צוריק. װאכעז

 איך װעלכע מים םראגעז רײ א גענוםען
 מיםגלי־ אונזערע אויך אז געװאלם, וואלם

באקאנם. ווערעז זאלען דער
הא־ מיר װעלכע םראגען די םוז פאנכע

 זײנען םםצף־מיםינג ביים אויםגענוםעז בעז
 באזונ־ א האבען ױי אבער ענינים. רוםינע

 אומגינס־ הײנםיגע די אין באדייםונג דערע
אינדוסםריצ. אונזער אין צײםען םיגע

 םון פראגע די משל א םאר םיר נעסצז
 דזשאבער־קאנ־ די איבצר ױניאן־קאנטראל

 אלע־ װי מער דיײנם באציאונגען. םראקםאר
 אר־ די אז םאן. אכםונג ײגיאז די םת םאל
 די צו װערען פארםײלם געהעריג זאל בעם

 דזשאבער באשםימטען א םון קאנםראקטארם
 זאל פירמע א אז :מאגופעקטשורער אדער

 ניש־ א צי ארבעש קײן ארױםשיקען נים
 קאנםראק־ א אז : קאנםראקטאר דעזיגנירםען

 א פאר ארבעט קיין מאכען נים זאל םאר
 דע־ ײניאן דער פץ איז צר סיידצן םירמע

ם ר עי  פארשריפטען די לוים געווארען. זי
אגריםענם. קאלעקשיװען אוגזער םון

 פון פראביצם דאס מיר נעמעז אדער
 װעלפעיר־פאנדען. די צו חובית אויפםאנען

 אינדוטטריצ די װעז צײשען. גארמאלע אין
 צ־ששאנד. םםאביליזירשען גיסעז א אין איז

 װעל־ די צו צאיייגגעז -פעי־ראל״ די זיינען
 םרא־ ערנסטער קיין געיועז נים םעיר־פאנדען

 איז מאנ־פעקששירער א ווען אםילו בלצם.
 איז חדשים, צסלצכצ פאר געווען שולדיג

 ש־ף כל םיף אומגליק. קית געוועו ניש עם
געװארען. באצאי^ש חדב דער איז

 בא־ םען דארף צי־שען הײנשיגע אבער
 אײנםאנונג דער אויף י׳ייגען אכם זוגדערם

ו חובית םון  םיר :גאכםצי־ פאנדען. די ן
 ניש ױך זאי־עז <ש אז טאן. אכשונג פוזען

ן ה־ב"^ קײז אנזאם־־יעז ע  גײם םירמע א י
 נעלש שולדיג ב^ײבש און ביזנעש פון ארײס

 מכוש־תידיגער א עט איז פאנדעז די צו
םגליד, דעם פאר םארלושש אךפי  וואס ײני

 םאל פאנכעש פאנדען. די אם *ז גענישם
אונםערשייד דעם פארלושס אזא באסײמ

נאגלער, איזידאר םיז
באארד דזשאינם קלאוק מענעדזשער גענעראל

 צו מעגלעכקײט וױיניגער אדעד מער פון
ױניאן־װעטעראן. אלטען אן רעטײערען

 באזעצען םון פראגע די םיר נעםען אדער
 ביז־ א איז דאס שעפער. אין ארבעםסלאזע

 בעל די פאר פראבלעם אנגצװײםאגטער גאר
 זײערע פארלױדען האבען װאם מלאכות

 פון ארוים איז שאפ זייער וױיל י דזשאבם.
 צו װערםער גענוג ניט האב איך ביזנעס.

 מאראל דער פאר װיכטיגקײט די באטאנען
 מענ־ דאזיגע די ארגאניזאציע. אונזער פון

 פאר זארגט ױניאן די אז פילען, זאלען שען
ט ױינען זײ אז זיי, יתומים. קײן :י

חערען• דערלויבט ניט דעריבער ם>>ר עס
 מטן חאי שאפ א אין אװטרםײם ארבעטען צו
אך ארבעטםלאזע! אן באשעפטיגע) 1קע  יןני
 מא־ עם דארף ױניאן־באאמטער יעדער •1מא

 אויםצו־ אויפגאבע באזונדערע זײן פאר כעז
 ארבעםס־ אן באזעצען קען מען װאו געפינען

 שאפ־טשער־ יעדער און מלאכר,. געל לאזעז
 זען דארף מיטגליד שאפ־קאמיםע און מאן

 אז ױניאךבאאםטע׳ די מים קאאפעדירען צו
 װע־ באזעצט זאלען ארבעטסלאזע סער װאס
סעזאן. פדנם אנהויב בײם שעפער אין רען

 וױיניגער נים איז װאם ענין׳ צװײםצ־ א
 אר־ אונזער פון מאראל דער פאר װיכטיג

 דעם פון באהאנדלוגג די איז גאניזאציע,
 ױניאן־ דעם מצד מיםגליד אינדיװידועלען

 אין דערפארונג םיל צי האב איך באאמטען.
 צו ױניאן דער פון ארבעט פראקטישער דער

 זײ אז באאמםע, אונזערע םון דערװארםען
 בא־ גוטער א זײן צו מלאכים. זײן זאלען

 א זיך פארלאנגט ױניאן אונזער אין &מטער
 רואיגקײט גצדולד, מיט ים א שכל- גראדען

 קריװ־ די באהאנדלען בײם אויסדויער און
 פון קריװדעס. אײנגערעדטע טײלמאל דעס.
 שאפ. אינם יוגיאן־מיםגליד אײנצעלנעם ד<ם
 מיר דארפען מידדת גוטע דאזיגע די אט

 גרוי־ גאר א אין אגוױלגדען צײטעז הײנסיגע
מאס. סער

 אזױ ניט זײנען צײםען די וױיל גראד
 אי־ באזארגם מיםגליד דער איז פויגעלדיג

 ט-יל־ איז ער םאג. מארגענדיגען דעס בען
 און דאליע זײן איבער פארצארענם אל5

ר איז ער ת  קיםט ער װען סענםיםיװ ױ
 ױניאן. דער פון אפיס אין קריװדע א כיט

 דער װאס װיכטיג אזוי נים איז םאל ראנכעס
 װי נאר פיםגליד. אזא צו זאגם באאמטער

 ױכ־ דער אין ווארם גוט א עט. זאגט ער אזױ
 דעם געװינעז צו העלםען קען צײם טיגער
 ױניאן־פאר־ אינם מיםגליד פינם צימרױ

 א קען צוםרוי דאזיגער דער ארן ששייער
 פארריכ־ ךישכ= א אוישגלײכען העיפען שך

 א — ײידער פארקערט קרײודע. א טען
 בלײז :יט לעז ױארס בית אדעי־ שלעכט
 ער נאר ענין. גאנצעז דעם םאכעז קאליע
 פון מערכה די םאכען ־אליצ א־יך העלפם

 פשים׳ען ד«ט םון אויגען די אין ױניאן דער
םיסגליד.

 אין קאגטראד אץ פרײז־סעםעלמענמס
שעסןןר פןןקשאן

 האב איך װעלכע ענינים די פון אײנע
 אויפצו־ םאל דאם גויטיג פאר געהאלטען

 די געװען איז םטעף אונזער מים נעמען
 קאנ־ און פדײז־סעםעלמעגטם פון פראגע
סעקשאךשעפער. אין םראל
 םעק־ לױטן קלאוקס. פון פראדוקציע די

 א הײנט אונז בײ פארנעמם שאךסיסםעם.
 אן אינדוסטריע. דער פון טײל װיכםיגען

 געװארען געמאכט איז װאם אויםפארשוגג
 אין םארקעט, ערTקלי יארקער נױ דעם אין

 דע־ שוין אז פעסטגעשטעלט, האט ,1953
 אוג־ פון העלפם א װי םער האט פאלט
 םעק־ אויפן געארבעם מיטגלידער זערע

 איך האב ,1954 מערץ, אין שאן־סיסטעם.
 דזשאינט צום באריכם אויםםיריעכען אן אין

 רעקאמענדאציעס- געמאכט אויך באארד
 הויפם־ איק איו געצילט האבען װעלכע
 פראדוק־ די אז מעגלעך, מאכען צו פונקט:

 סוטם און קלאוקם לײן ביליגער דער פון ציע
ױ אין װערען אײנגעהאלםען זאל  אן יארק. נ

 םיסםעם א פאר וואס אונטער אונםעדשייד
 וױ פראדוצירם. װערען גארמענטם די אט

 די אם קענעז דערקלערם. דעםאלם האב איך
 געםטיגע אין װערען דװכגעםירט פלענער
צײםען.

 אין לאגע אומגינםטיגע די ־אם לײדער,
 מעגלעכקײ־ די באשװערם אינדוסםריע דער
 וואס פלענער. אלע די דורכצופירען טען
 באהאנ־ באריכם יענעם אין האבען מיר

 יאר פאריגען נאך אבער האב איך דצ־יט.
 װאס דצם. ײצגצן זארג אונזצר אויםגצדריקט

 אײנהײםלצכצר םצר קײן פאראן נים איז צם
 סעקשאן־ אין פרייזצו סצט־^צן פון סיסטצם
 א גצםצלם ציקר דצר האט אונז שצפצר.

 קצנצז זאלען מיר װצלכצר דורך פארמילצ
 אייג־ מצר א )1 :זאכצן צװײ דצרגרײכצן

 פריײצן םצטלצן בײם מצםאדצ הײטלצכצ
 פרײ־ יסצטלצן )2 און סצקשאן־שצפצר אין
 דצד לוים סצקשאנס באזונדצי־צ די סאר זצן

 איז לצצטצ דאס גארמצנט. פונם קװאליםצט
 דצם אם אויף נאר וױיל וױכםיג. באדנדצרס

 באשי־ קצנצן אמבצםטצן ריר ײצלצן איפז
 בצל־ אונזצרצ פון פארדינםםצן די צצן

םצקשאן־שצפצר. אין מלאכות
 םיר אדצר דדײ למשל. םאראן• זײנצן צס

 אין םוםם און קלאוקס בײ קלאסיפיקאציצס
 קען מעז ליץ. טיטצלצר אץ ביליגצד דצר

 א פאר פרית א באשםימצז נים דצריבצד
 זא־ לאפיר גארמצנט. פונם םײל גצײיסצן

 גילסיג זיין זאל װאס פאקצם. א פאר גצן
צם פאר סיי קלאסיפיקאצ'צם. םיר אלצ פאר  י
צם סאר סיי און גארמצנם ביליגצן גאי־  י

גארםצנם. בצםצרצז
 איז האם םצקשאךסיסשצם דצר כאםש

 פארםייל געװיסען א ליץ ביליגצר דער
צם איבצר  איך האלם טצילאר־סיסםענ^ י

 קאנ־ געהעריגעז א ד*רך אז פונדצשםווצגצן,
 דוי־ך און פצקשאן־שצפעד די איבצר סראל

 םזמ קען באװארענישען, גצהעריגע אנדערע
 צװישען קאנקורענץ שצדלצכע די םילדערצן

אינ־ אין פראדיקציצ־שיסםצפעז בײדע די

-------------------------------------------------------4 ו955 ױני,

ר אין ע ס הלאוס ד ר ע ש או פיני 9 לאהאל ױני
ס פון י א ו *, ל א מ ײ מצנצדזשצר ה

 מיר אז אונז, דצרצײלם צן
גװאל־ א איצט האבצן

 אין פראספצריטי דיגצ
צקט־ .רצגירונגס לאנד.

צקאנאמיסטצן, פצרטצן•
 צס אז גביאות, זאגצן
פראםפצריםי, זיץ װצט

 אפנים, יאר• io קומצנדיגצ די פאר כאםש
 אונםצר, ביםצל א הינקט פראספצריםי די אז

 ײצלכצ אינדוםםריצס פאראן זיינצן צס ווייל
 שײך װאס פראםפצריטי. קײן פון ניט װײסצן
 אז אלצ• װײסצז אינדוסטריצ קלאוק אונזצר

 לצצםצר דצר גוםצ• קײן ניט איז לאגצ די
 האט שוואך, זײער גצײצן איז ספרינג־סצזאן

 און װאכצן גצצײלטצ צטלצכצ אנגצהאלטצן
 צוגרײטונגצן סלצק. ריכםיגצ די איז איצט

 װינטצר־ קומצנדיגצן צום גצמאכם װעייצן
סצזאו•
 אפםימיסטיש מצר זײנצן בתים בצלי די

 םצן םצזאן. ייצצטצז דעם װי גצשטימט
 זאל סצזאן קומצנדיגצר דצר אז גלויבט,

 גצ־ איז םינישצרס פאר אגב. בצםצר. זײן
 דצך װי בצסצד װינסצר־סצזאן דצר וױינלצך

 לצצטצן דצם האבצן מיר םפרינג־סצזאן.
 צאל גצװײנלצכצ די װי מצר גצהאם םצזאן

 האם די פון מצרםטצ די פאר ארבצםסלאזצ■
 אבצר• דזשאבם■ קריגצן צו אײנגצגצבצן זיך
 ארבצטצר צו אויך קומעז צם אלצ• פאר ניט
 פמ ארויס איצט גייצן װאם םירמצס םון

דזשאבם. אין זיך נויםיגצן זײ און ביזנצס
 איז װאם אייץ טאן געװיס מיר װעלצן

 ארבצםסלאזצ אונזעי־צ הצלםצן צו מצגלצך
 נאכאמאל אבצר װילצן םיר דזשאבס. קריגצז

 זיי אז ריםגלידצר, אעזצרצ דצרקלצרצן
 ניט האבצן מיר אז זינצן. אין האבצן דארפצן

 מאנאפאל ליין איז צמפלאימצנט־בױרא קײן
 אויך לאקאל אונזצר האט דזשאבס די אויף
 צי כדי אלץ טאן מיר װצלען גצװים נים.

 דארף מצן אויף^פלצצצר. פינישצרס באזצצצן
 די פון לאגצ די אז זינצן, אין האבצן אויך

 אנדצרצ די פון װי צרגצר איז פינישצדס
 גאר־ די ארויםברצנגצן ײצלצנדיג קרצפםם.

צם װאו אפ מצן שאפט ביליגצר, מצנטם

 זיך דצריבצר האב איך אינדוםםריצ. זצר
 ריכם־ אלגצמיינצ אן פארמולירצן צו באמים
 דצרגרײכצן קצנצן מיר װצלכער אויף ליניצ
 פרית־פצטצל־ די אין אײנהײםלצכקיים מצר

 מיט הםכם אין סצקשאךפרײזצן יצנםס,
 שםאר־ א גארמצנט, פונם קוואליםצט דצר

 ־,פרית־סצםצי די איבצר קאנםראיי קצרצז
 איבצר אריפזיכם ששארקצרע א און מצגםס

 אר־ די אז אפציהיםצן. סצקשאן־שצפצר די
 פריי־ גצפצםצלםצ די ש־יגצז זאלצן בצםצר

סקיילם. לוין זייציצ באשיצצז און זען
 װיים־פרצזי־ פמ פייאן דצםאלצר (דצר

 םיםז פארבינדינג אין נאגלצר, איזידאר דצנם
 די אין פר׳-ת־פצםצלמצנםם אץ קאנםראל

 אויף פארצפצנפלצכם איז םצקשאן־שצפצר.
 מפער הישםיגעז דצם *ין פלאץ אנדצר אן

רעדאקציע)• די — .גצרעכםיגקײם׳

 די אנשםאט ארבצט. האנט גאר זיך לאזם
 מאשין־גצלײנטצ מעז מאכט האנט־גצליינםצ

 ארבצט װײניגצר װצרט דצרפאר גארמצנםם.
 און פעלצרהצנט פאד אץ פינישצרם פאר

 ארבצטם־ מצר פאראן או:ז ביי איז דצרפאר
קרצפטס. אנדצרצ בײ װי לאזצ

• • •
 און לאיצרס פין גצמאכט ייצרצז גצזצצצן

 מיר אױסםײםשצן. און טײטשצן זײ מ׳קצן
 בא־ מצן װי דצם• מים שײכות אין צס זאגצז

 אנ־ די אין מיטגליז־צר אונזצרצ האנדצלט
 גיט מצן אפיפצס. אינשורצנם צמפ^אימצנט

 אויםצו־ פראגצז מים פאפיר בויגצן א זײ
 ײצלכצ אויף פראגצפ די פון אײנצ פילצן.

 האט מצן װאו :איז צנטפצרצן דארפצו זײ
 אינשורצנם־באאמ־ די זײ, ארבצםי גצזוכט

 נצמצן די אנגצבצן זאל מצן אז װילצן, טצ•
בתים. בצלי די פון און שצפצי־ די פון

 די אויפקלצרצן פרובירט האבצן מיר
 אינ־ אנצמפלאימצנט דצם פרן אנגצשםצלםצ

 מצן אז םלצק, איצם איז צס אז שורצנס,
 װצט צם און שצפצר די אין נים ארבצם

 די אין קלאפצן און גײז דאם הצלפצז נים
 גייצן אן זיר הויבם םצזאן דצר ײצן םירצן.

 שצפצר די איבצר נים אויך קלאוקמאכצד
 שצפצר מצרםםצ די אין דזשאבם. בצטצן

 אריק. נים פיצמדצז קייז גאר מצן לאזם
 דורך אז־צר דזשאב א מצן קריגם גצײײנלעד

 פאר־ באקאגםצן א דירך אז־צר ױניאן דצר
 אן פון רצקאמצנדאציצ א דורך אדצר מאן

 באס דצר װצלכצן צי שאפ פון ארבצםצר
 אנ־ םך א צוטרוי• האם פארמאן דצד אדצר

 'אינשו־ אנצמפלאימצנם די אין גצשטצייטצ
 זיי׳ טצנה׳צן אבצר. צם. פאישטײצן רצנס
 זוכצן גיץ דארף מצן אז זאגם, גצזעץ דצר

 זוכצן אז זאגצן, דא װילצן מיר ארבצט.
 טירצן, די אין קלאפצן גײן דװקא ניט מײנט
 אין גײם מצן אז צנםפצרצן. צ' רצכם ס׳איז

 איד אויב יוניאן. די אין און קלאוק־מארקצם
 צם, איז אזוי, צנטפצרט איר און צם טוט
 אײד קעז מעז און גצזצצלצד הדצות. לכל
םשצקם. אייעי־צ אנטזאגצן נים

צי ;איז פרצגט מצן װאס פראגצ א נאך

 סץ געכײרעדטאג סזטען צ*ם
העלד אדאל,י

 פאר פארגצניגצן. א אין כב־ד א איז צס
 קלאוק־ אונזצר פאר און פצרזצנ^צך מיר

 הצלד אדאלף באגריסצן צו ייניאן. מאכצר
גצב־ירצנםאג. סדסםצן זײז צו

 ״גצרצכםיג־ די אז משצר, זיך בין איך
 אפ־ ספצציצלצ א וױדמצז יוצם קײם׳

 פאר פארדינםםצן י־בילארס דצם פין שאצינג
 אין לצבצן שאפטי'צכעז,גצזצי אידישצז יצם

 דצר פאר אייך װי ייים. םצבר און אםעדיקע
 איך װצל באײעגינג. ארבצםצר אידישצר

 א מים בלויז באניגצנצז דא דצריבצר מיד
טוב. םזל הארציגעז

ליבצגםװירדי־ אזוי דצם וױנשצן מיר
 פארדינםםפו־ דייצר אץ נצםצבאשייד געז,
 גרויסע איז יארעז לאנגצ הצלד. אדאלף לעז

 פרן געביםעז אלע די איז דערגרײכונגען
 האם עד װעלכע אין םצםיגקיים להל׳שעו־

ןנזעז• בכבוד׳דיגען אזא דערװ*רבעז זיך
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 איר אויב װאקאציצי יאצאלםצ קריגט איר

 את — באם דצם פון באצאלם :ים קריגט
 «יר װאם טשצק, דצר נײן. — צנטפצר דצר

 אנגע־ נים קצן הצלטה־פאנד, פון קריגט
 א ם׳איז ױאקאציצ■ באצאלטצ װצרצז רופצז

בצנצפים־םשצק.
• • •

 בײם האם קאמיטצ צדױקיישאנצל אונזצר
טינג לצצטצן  צקזצקוםיװ־באארד דצר פון מי

 בילדונגם דצר ײצגצן באריכם א אפגצגצבצן
 לעצ־ דצם דורכגצפירט לאקאל, םון ארבצט

 און ,1954 נאװצמבצר. צװישצן סצזאן, טצן
 פארצייכענם ווצרם איז וואם ,1955 מצרץ.

װצרצן. צו
 פארומםז אפצן דרײ גצהאם מיר^האבצז

 רצזול* דצם גצװידמצט גצײצז איז אײנצר
 צװיײ דצר וואלצן. נאיוצמבצר די פון םאם
 אץ מלחםה םון פראבלצם דצם — טצי־

 צנדע־ לצצטצ די — דריטצר דצר שלזם.
 סעקױריםי. םאשצל פון גצזצץ אין רונגצן

 פארגעקומען זישצן אפצן־פארומם אלצ בײ
דיםהוםיצם. לצבהאפםע

 םאר* צוױי אפגצהאלםצו אויך האבצן מיר
 ווצלכצ ביי מיםגליז־צר, נייצ פאר זאמלונגצן

 און רצכם די װצגצן גצרצדם האם מצן
 אױך און םיםגלידצר ױניאן םון פליכםצז
ם פילמצן: גצװיזצן מי  און הצנם״ די אם .

אינםערנעשאנעל״. פון קאגיועגשאן ױבל «די
 קאנ* א גצװארעז אראנזשירם איז צם

 יאר 300 פון פייערונג דצר צו צצרם־מיםינג
n סל און אמצריקצ אין לצבצן אידיש r 

 מי־ דעם בײ באווצגונ^ ארבצםצר אידישצ
 די םים גצזצגענט אױך זיך מצן האם םינג

 רעםײערם. הײ־יאר האבצן וואם מיםגלידצר
 דער־ גרויםער א גצורצן איז אונםצרנצםונג די

 אײנ־ גוםען א איבערגצלאזם האט און פאלג
 םעא־ א ארגאניזירם אויך האבצז מיר דרוק.
 ״פאלקםבינצ״, דצר מים פארשטצלונג מצר
 אונ־ הונדערם צטלצכצ גצגצבעז האם װאם

צ  זען צו געלצגצנהײם די מיםגלידצר זצי
 פאר־ זײ האם װאס און פזגישםצלונג גוםצ א

פארגצניגצן. גײםםיגצן א שאפצן
 אן גצווארעז דורכגצפירם אויך איז צם

 װאו ניישאנם׳׳. .ױנײםעד די צו צקסקוי־םיצ
 אינ־ באקומעז האבעז מיםגלידצר אונזצרצ

 אר־ עם אזוי װי דצם ײצגצן פארמאציצס
 די באזוכם אויך האבצן זיי און ױ־צן די בצם

ארגאניזאציע. ױ־צן דעל פון גצביײצם
 ארויסםאר אן צוגצגריים װצרם איצם

 םען24 דצם אויף ריי־ביםש צו שיף א מיט
ױלי.

 אױסגעדריקם האם עקזעקדםירו־באארד די
צר דאנק א  פאר קאמיםע צדױקיישאנצל י

ארבצם. איר

 קלאוק פון מיטינג מעמבעדשיפ
9 לאתאל פינישערפ

 װעם ,9 לאקאל פינישערם קלאוק דצר
 מים־ מיםינג םצםבערשיפ א אפהאלסצז

 דער נאך גלײך יוני. םעז22 דצם װאז־.
 210 האםעל, דיפלאמאם אק ארבצם•

גאם. םצ43 װעםם
 םע־ הייפאן. לראים װײס־פרצזידענם

 באריכםען װעם לאקאל. פמ נצדזשעד
 דעד א׳ץ און םרײד אין לאגצ דער ולצגצן
 װעדען אפגעגעבעז אדיך װעם עם ײניאן.

.אלקלא פרן פינאנזךבאריכם א
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מ ױ םים . * » w  m  r» r a n ױניאז דער אױ
 איז סרייד קל#וק אונזער ין
 די שםיל. זײער איצט .

שע* די פון פאיאריםעם
 חוץ א• ניס. אדבעם פער

 קאום םשילדרען אייגיקע
 הןזם מען װאו ״עפער.

אדבע־ אגנעפאגגצז שייז
 סעם־ פען בואכם שצפער קל*וק די אין םען.

 אר־ רעגעלע אבער דדפל־קייםם. את ימלס
 ילצ־כע ארבעםער, די וױנציג. זײער — בעם

 בצםערצ די טיזןזן. גוםעז א געהאם וציןבעז
 פא־ צו צײם דיער אויש :יצצן פארדינערש.

 זיי־ איבעריקע די איץ וואקעישאז אויף רען
 אנעמפלזך־ די וחןםשעז אדן שםןזם איז נימ

 בארעכםיגםע די קריגען צו םשעקס פענם
 אגבאלאנגם וה*ס אינלוורעגש. ן»נעפ«לאיםענם

 אלע די מאכען — םאגופעקמשורצרט. די
 באיערש. די באגעגענען צו פארבאריישוכגען

מ  ױני• אנפאגג אין דערװארש װערעז װעל
 דעם פאר האפענונג דער פיש לעבען זײ

 אעע־ אלגעםיין אן איז צט סעזאן. נעקסםעז
 קען עס װי אזוי פונקש אז געדאגק ט־נזעגער

 זיץ ניס קען אזוי — גוש. אלעםאל זײן נים
 די פאר וואם דעם, שראץ שלןיכש. אלעפאל
 םרייד אוגזער האם יאר םינף פיר, לעצםצ

 — צײשען גושע יייצר קייז נים דורכגצלצבם
 םון קומש צס אז איינדרוק, דער אבער איז

 אונז וועש זי איז — פראסםערישי א ערגעץ
 זיך םען גרײש אזיי — דערגרײכען אויך
סעזאז, נעקשטען דעם פאר

 קאכט עס װאו װינקצל אײגציקער יצר
 אקטיװײ מיט שװיבצלם צם און אביםצל. זיך

 װע־ װצלכצ קאנםרא־םארס, די בײ איז שעט.
 .אמעריקען דער פון רעפרעזענטירש רעז

 האבען קאנמראקטארס די אסאםיאײשאך.
 באשװינד־ דזשאבערם די אז ארומגעזען, זיך
 איבער־ הוים, די זײ פון רײםען און זײ לען

 לײן מיטעלער אין ביליגער דער אין הױפט
 קאנ־ די װאך. פון ארבעט מען וואו שעפער

 די זאל מען אז איצט, פארלאנגען םראקטארם
 סעםלענדיק וױיל שםיק, םון סעםלען ארבעש

 םעטלען דארפצן ױגיאן די וועם שםיק׳ פון
 סעטי װעט ױניאן די װען און — פרײזען די

 אר־ די אז זען, שוין זי װעם פרײזען, די לצז
 דער דורך לעבען. א מאכען זאלעז בעםער

 װע־ פרייזען די װען פראצעדורע. דאזיקער
 דארפצן זײן, צו דארף עס ױי געסעםעלט רען

 אגרי־ דעם לײט קריגען. קאנםראקטארס די
 די איבער ״אװערהעד׳/ פראצענט 33 מענט.

 במילא. שוין עס מײנט פרייזען. געסצםצלםצ
אן די אז  די אײף אימדיר־לקש אײף פאסט ײני

אײך. קאנטראקטארס
צט ביז  קאנטראקטארס די האבען א'
 גענוג שטארק אלײן זײנען ױי אז געמײנם,

 דזשא־ פץ פרײז בארעכטיגטען דעם קריגען צו
 דזשא־ די װען ר״חמ־־צײט, דער אין בער.

 טאקע זײ האבען באדארפם. ױי האבען בעי־ם
 דער נאך אבער פר״זען. די גע־־ראגען

 װעלען זײ אז געמ״ינט, זײ האבען מייחםה,
 — אויסקאגקורירען אנדערען דעם אײנער

 די פון באדינג־גגען די ארוגטערדריקען און
 קענעז װעג אזא א־־ף װעלען א־ן ארבעמער

 רעזול־ דער דזשאבערס. די םיט אױסקומען
ײט־8 זיך ־אט איעדען דעט פ־ן אז א'ז• כאט

, SlST* פון װ א ל ס ע ר װייס־פרעזידענם ב

 צר געקוםעז זיײען זיי און בוידעם א געלאזם
 װעג אייכציקער דער אז איכערצייגונג. דער
 אז און שםיק פון ארבעםען צו איז זײ פאר

 די םים פרית דעם פאכען זאל ױניאן די
 טא־ םםראשען קאנםראקםארם די דזשאבערס.

 װערען׳ געםאן גים װעש דאס אויב אז קע׳
 דעס ארבעםען צו אנפאגגען ניש זײ װעלזין
םעזאז•

 אויך. זיך רודערם אלית ױניאן דער אין
 רעקאמענ־ געװיםע געםאכם האם 117 לאקאל

 צום װערען געםאן דארף עם װאס דאציעס
 מענעדזשער חשענעראל דער סעזאן. נעקםםען

ם קלאוק פון שאינ  געבראכם האט באארד ח
 אװ באארד די צו רעקאםענדאציעם געװיסע

 סעשלען צו ווי ױניאן׳ דער פח דירעקםארס
 װי און םעקשאן־שעפער די אין פריתען די
 דער פדן קאגםראל דעם פארשםארקען צו

 דיענ־ ,35 לאקאל אײגענער אונזער ױניאן.
 רע־ אלגעמײנע די מים אייגםארשםאנען דיק

 מענעדזשער דזשענעראל פון קאםעגדאציעם
 מײ־ א־נזער נאך צוגעגעבן. דערצו גאך האם
ע  רעקאמענדאציצם, װיכםיגע זייער גאד׳ נו
 פארװירקלע־ צו װערען געםאן דארף עם װאם
 צו אזוי װי רעקאמןינדאציעם. גאגלערם כעז

 מא־ צר מעגלעך אומשםענדען, די באגעגענעז
 דעם קאנטראלירען קענען זאל מען אז כען

 די פץ אינםערעסען בעסםע די אין — טרייד
מעמבערס.

 האנדעלש רעקאמענדאציעם אונזערע אױ ־
 פארםײדיגען צו אזוי װי דעם װעגען זיך עם

 קריגען צו אזוי װי און אינםאיד־שאפ, דעם
 יארק. :ײ פון קלאוקמאכער די פאר דזשאבס

 אין ארײגצוגײן מעגלעך ניט איצם איז עם
 רויען א אין נאך זײנען זײ װײל דעטאלען,
 נאך זיך זיכער װעלען מיר אבער צושטאנד,
 ע:ין. דעם װעגען שרײבען און אומקערען

 אויפגעגו־ װעלצן רעקאמענדאציעס אוגזערע
 מי־ לאקאל נעקםטען אונזער בײ װערען מען

 טען9 דעם פארעם. דעטאליזירטען א אין טיגג,
 אונזערע אלע אז זיכער. זײנען מיר ײני.

 בא־ זיך קומען װעלען מעמבערם 35 לאקאל
 א קריגען אץ דיםקוםיע ד<ר אין טײליגען
ארץ• װעגען באגריף נענױעם

ר א ע פ א*יי ט־ ע סנז ד ץ פאדלי  פ
ײ:י ױ ב אסדא ה ז ע״

 אלטער אן געװען איז זאפלאװ בעני
 לעצ־ האט ער ױניאן. אונזער אין מעמבער

 א־יסטענט פרן אמט דעם באקלײדט טענס
שער  דעפארט־ ארגאניזיישאן דעם פון מענעח

 ער באארד. דזשאינט קייאוק דער פון מענט
 לעצ־ דעם ביז כםעט ארבעם זיץ געטאן האם
 פלוצ־ איז ער װען לעבען׳ זײן פון טאג םען
 ער א־:ז. פון געװארען געריסען אװעק לינג
יאר. 61 געװען אלט קוים איז

 איז <ר װען גאך אים געדענקען מיר
 פץ אינגעל א אלס אמעריקע, קײן געקומעז

 געױארען אויפגעצריגען יאר. 11 אדער 10
 אין דא געגאנגעו איסט־סאיד, דער אויף

די זיך אין אײנגעזאפט א־ן סקול פאבליק

 האם איטם־טאיד די װאס אטםאספערע. גאגצע
 דער נאד רעפרעזענםירמ. זיך מים דעמאלם

געגאגגען ער איז םקול פון גראדואירונג
 קלױרק. שיפינג א געווען ארבעםען. גיייך

 בלאוזעם. ביי קאםער אלם זיד געלערענם
 יארען די איז איז פיינםער אלם געארבעם

 פרע־ אין ארײעעקופען ער איז ,1919 פון
 אלע־ ער איז אן צײם יענער פון םער־םרייד.

 יוניאן. אונזער מים פארבונדען געװען םאל
 גע־ םעםבער, באארד עקזעקוםיװ אן געװעז

 אוו -אוט דעם אין ארגאניתער אלס ארבעם
 ביזנעם א געװען דאן דעפארםםענם*. םאון

 אין צוריק געגאגגעז שפעםער און אגענש
 איז יאר עםלעכזי לעצםע די ארבעםען. שאפ

 דעם פון םענעדזשער אסיטםעגם געווען ער
 אונזער פץ דעפארםםענם ארגאגיזיישאן
ױניאן. קלאוקםאכער

שםענ־ געווען ער איז יארעז אלע די דורך
 דער צו און ױניאן דער צו לאיאל דיק

 צו ױניאן דער געהאלםען איגםערנעשאנעל.
 ער און ארבעם־באדיגגונגעז די פארבעםערען

 הא־ װעלכע די, פון םייל א געװען זיכער איז
 דענ^ צו ױניאן די ברענגען געהאלפען בען

 ער איצם. זיך םים רעפרעזענםירם זי אם1ו
 האט וועלכער אײנער, געװען ניט טאקע איז
 דער־ אבער פלאםםארם, דער צו געריסען זיך

 אלע, די םון אײנער געװען ער איז פאר
 צו ציגעל פלעגםי צוגעלײגט האבען װעלכע

בנין. פראכטפולען דעם בויען
 מיר באװײנען װײטאג שטארקען א מיט

 אװעק־ איז ער װאם טוים, פריצײטיגען זײן
 און שנעל אזוי אונז פון געװארען געריםעז

 װעם ױניאן דער צו בײטראג זיץ פלוצלינג.
 באציאונג די װערען. פארגעטען ניט אבער

 מען האט פאפולאריטעט זײן און אים צו
 עולם, גרויםען דעם פון מערקען געקענט

 לעצ־ דעם אפגעבען אים געק־מען איז װאס
 די זין, צװײ זײנע פרוי, זײן כבוד. םעז

 ניט מיר קענען אײניקלעך די און יטנירען
 פאל־ מסתמא װעט צײט די אבער טרײםםען-

 איצם, םאן קענען מיר װאס װאונד. די הײלען
 פאר־ אונזער און זײער באװײנען צו איז

אנדענקען... זײן ערע לו;:ט.
העלד אדאל,־! צו כאגריסונג א

צו־ װאס שטארק, זײער פארדריסט איגז
 או:ז םאר איז אומשטענדען, פערזענלעכע ליב
 בײ אגוועזעגד זײן צו געװען מעגלעך ניט
 אדאלף לכבוד פייערונג, עפעגטלעכער דער

 דעריבער געבורטםטאג. סד־יאריגען העלד׳ס
שורות. די דורך מיר עם טוען

־לרש־ דאס באגעגענם העלד׳ן האבען מיר
 קאנ־ קליװלאנדער דער בײ .1914 אין מאל טע

 רעפאר־ דער געװען איז ער װאו װענשאן,
 ער איז גאטירלצך ״פארװערטס״. פון סער

 האם ער אבער איגגער, סך א געװען דעמאלט
 װיכטיגען א געמאכט אונז אויף דעראלט יטױן

 זינם צײט גאנצע די אן האלם וואם אי״נדר־ק,
אים. קעגעז מיר

 פון בויער װיכטיגער א געװען איז העלד
 איז ער כאטש באװעגונג. ױ:יאן טרײד דער
 די־ געװען ניט יארען פריערדיקע די אין

 אלע־ בײ איז ער איר. מיט פארבונדען רעקט
 גע־ מאל אלע האט ער װײל באליבט מען

מענטשלעכער דער אויף געװיכט םער לײגט

 ױינען מיר פארםייאישער. דעד אויף װי זײם
 ניט האט באװעגינג די וואס צופרידען. דיער

ט פײערען *ו פארנאכלעהיגט  סד־'א■ העיד׳
 פאר־ כ־טר עס האט ער געבורסטשאג. ריגען
 אץ ביכה אונזער אים שיקעז מיר דינם.

 און געזרנט זיץ זא־־ ער אז אים וױנםשען
 ז־ין אײף ארבעט פריכטבארער זיץ םים אגגיין

 פײערען װעט רען װען שטייגער... אײגענעם
 מיר ױעלען ױבילעאים 'אריגעו הונדערם זית
ץ צי פארפעלען גים  בא־ אים א־ן דארט ד

גריםען.

א־ױספאד ױיק־ענד א־נלע־
יאר, א־־ע ודי ־אי־יאר. װיק״ענד אונזער

 יט<ז4 דעם פרײטאג, אנפאנגעז זיך װעט
טען6 דעם זונםיק, ענדיגען זיך װעם און ידני  נ

 ראדדטעםטי־ אין פאיה־רען וועט און י־ני.
 איר אײב יארק. :ױ פא^טבוירג, אין האםעל

 ראכש ארײטפאר, ןיא באםייליגען זיד װילם
 אקא־׳־‘־ אין רעזערױאציעס אײערע גלייך
באשרעגגט. איז פ־אץ דער וױיל אפיט•
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 א װעט דערמאנט. שױן האבען מיר װי

טי:ג מעניבער  דא־ ױערען אפגעהאי־טען מי
 הא־ דיפלאמאט אין ױני, טען9 דעם נערשםאג

 מענע־ דער סטריט. טע43 װעטם 108 טעל,
 טדײד־ װיכטיגען א אפגעבען װעט דזשער

 די פין אײגער אראנסקי. טשארלט רעפארם.
 נאר זיך האט װעלכער באאממע, געװעזענע

 ישראל. אין באזוך א פ־ן געקערט צוריק װאס
 זײנע איבערגעבען מיטינג דעם בײ װעט

ענגען אין אײנדרוקען .1ישראי פין גר־ט א בי
 א װערען דירכגעפירט אויך װעט עם

 בע־ פאר־טטארבענעם אינזער :אך רעמאריעל
 אז איז.ױיכטיג, עס ע״ה. זאסלאװ בען אמטען,

צײט. אין קלמען א־ן זײן דארט זאלט איר

 גרײטער א רועלט דער פ־ן א־ועק פ׳א־ז
 נישט יעבט ד״קין ארטור .ארבעטער־פירער

מער•

ה י ל ת י ד
(10 ט ד ii'i i;i <שי.

אז •רגציצן. אר זיד האט צולט און שטריי
װאס די װי ער בצס גארניט ינען זי שטריק די
אייגענצ די 12יל 5 א־יסנעארבעט האט יאסלצ

ף אדן ז :י- ג< דאט t איז ־ואט ד.":: הצנט.
• . . ? חכמה די דא שםצקם וױאו

 ד.אט ער ױאס פדיין. פארן האט יאסקע
 ד.,ײף פולען א זיך א־ינגעקויפם א־שגענומען,

 אין מאשין דער געװארפען און פלאקס :ייט
 פארלאגגם. נאר האט זי *ויפיל ארײן. פיטק

 שיעור א אן פרעטען צו זי האט פארראנגם אץ
 געדארפם גאר־נים האט ער ערך. אן אן א־ן

קגעפעל. מיטן ק־־עטשען ב־־־ז טאן.
עז אכגע־ויבען האט ער  צר שנאה א פיי

 האט פידקײם א ״חיה״. דער צד מאשין, דער
 גאנץ זיין לײב. איבערן צעלייגט א־ם זיך

 צוריק און הין געגאנגען איז ער װאס ־עבען.
 נים ער איז לײב, אויפן פלאקס זעק די נױט

 געװען נים עפעס ער איז קוים ריד. ג־עװען
 טרונק א גענומען ער ד,אט אלעמען, מיט

 מיםאנ־ אלץ אראפגעשװענקט אין בראנפען
 צוױי־דרײ ערשטע די אין שײן דא, אין אנדער
 איז הויף, אין איז מאשין די װאס ױאבען,

 גלידער די ברעכען, הענט די מיד, שוין ער
אים. פעלם עפעם און שטעכען

 אויפן וואט געװען, איז צרה גרעפטע די
 מים בערגער אנגעזאמעלט זיך האבען הײף

קונים. קיין געױען ניט אץ שטריק
 דער יאוש. אין ארײנגעפאלעז יאסקע א'ז

 אפילו ארן :יגון ״װארקער״ דעם :עז־נגען ניט
 ער תהילים. ״ױם״ דעם זאגען אויפגעהערט

 אויף ברודער, אויפן כעס אין געװארען איז
 זײגע מיט קאוואל װעױקע א-ויף אטעריקע•

 און אלײן זיך אויף צװאנגען. אץ הארערט
 אים פרואװט מען פארױאס ר״רע־מ־ת, געהאט

: א־יט
תכןי אויםגע׳■ זיך ער האט הי

 גאנץ מײן רב־ד־של־עולם מיטן טענה׳ט
 אברים. רמ״ח כיײנע מיט דיר איך דין לעבען

 געהאט ניט ברויט, שטיקעל א געהאט יא
 אזוי מילא, זעט■ דער צו ברייט שט־לעי א

 אױף האסטו װאפ הײגט דצ־ן. דײן געיוען א־ז
 אן אנגעשיקט קנעכט. אד־מסטען דײן נויר,

 װאס חיה־רעה, א מאשין. א אנ־טיקעױש
הויז־ מײן מיט מיך אומברענגען, ריך ױעט

 גענעראל־סעקרע־ דער געויען איל ד־קין
 י־ניאן טדאנ־פארט־ארבעטער דער פון טאר
 פ־ן נאטען אפיציע-ער ודער ענגלאנד א־ן

איז: דער אן  דזשענע־ iu׳• ס־ טראנוז^א( ױגי
i ־ ם וארקע:1 אל i;יאןv גרעפטע די איז דאפ 

 דער פץ שטאלץ דער ענגיאנד, פין יױ.יאן
 T ־אנג.•;־ בא״עג־ני.. י׳ניאן טרייד גאנצער

 אנפירער דער געירען נעײין ערנסט איז רען
 טײט בע־ײניפ נאי ארגאניזאצ־ע. דער פין
 ארט■ ז־־ן א־יף גע־וארע; באשטינ־ט דיקין איז

 יאדפיאט׳ס־־אזעױ א געױען איז דיל־ז
 גע-־ען א־ז עי־ לאטוניגטען, די פין געגנער
 אינטערנא־ דער פון גר־נדער די פון א״נער

 פרייע די פין קאנפעדעראצ־ע ציאנא׳־ער
 אנגעזעענטטע ד״ פון איינער ױניאנם. טרייד

 פריצײטיג איז ער י־ײבאר. פץ ױארטזאגער
 און יאר bh פ־ן עיטער אין געשטארבען׳

 זע־נער געטר־יער א ױי ער איז געפא־^ען
 טײ־ א אױעדגעפאלען : פאזיצ־ע דער אויף
טען i דעם רעדנעי־־טר־בלנע. דער אױף טער
ירו){י

ך דאך װעט שט־רעם־װינט א ױי ? געז־נד די
אר־ פ ר-ך אץ הויז מײן ־ן פ פארטראגן היל, די

צי־עז•
גצ־ און ת טעױ זײנצ ׳ף א־י האט קע יאס

מאשין די ענטפער. ק־ץ בא־ירצץ ט נ־ בעט
שטריק די געזשא־וצרט. א־ז :טאגען גע־. איז

ניט ז־ינען '״נ״ם ן ן ^ " ;׳ ע ״ ג א האבעז
גצײען•

ײיצ ק גאר ז־ך האט טאג א רא־־ א־יז א־ז
טוב ש אין ■ זין ביי ;־אנגען אײפג? ׳:אזש• לאטאר־
־,אט i געהאנגען און ־יען. בא פ־ן ־א־ א א״״ף
צר ױאפ שטריק גײער דער א״ף זיך ער
פיד טטריק ׳ די יאטקצ׳ן, זל־יפט

אר־יס. שין ניא דעד
בא־ געזעז טאקצ יאטקצ ' ש־־־ן ד,אט דא
איז אים. דאס רי-נט ען ר אז רלצך, שײרפע׳

ף א־ז הש־נל, רא־נ־ אז  געװאדען נגזר קױוע׳ן א״
 זיך זאל ער געמײנט נ־עו ־אט בהניקה״ ״גײ

 מאשין. דער פץ שטריק די אײף הענגען
 שטריק פלעכט ער ױי לעבען גאנץ זײן ־ױ־ל
 נים זײ אײף מענש אײן יי־ן נאך זיך האט

האט דא אז גאר אנדערש ;ימ געהאנגען.

 פון גזר דעס אײטפירען געדארפם קױוע
.פאשין דער פון תוקף״ .ונתנה . .
 ײעײ־ צו ארײז שטריקמאכער יאהקע את

 שדדערען א געבארגס קרדטניע. דער אין קעץ
 הױז אין ז־ך צד געלאפען אהיים האכער,

 וױ־ כאשין, די צעהאקען גענומעז און ארײז
 דערביי געי׳אזם. אים האבעז כיחות זײנע פיל

 אלצ אייף געשריעז און גערעוועט ער האם
:קולות
 אוס־ ריך פארלענדען. פיך ילםמ” דו - -

 רויבסם װאס חיד״ וױםםע דו, ברעגגעןי
 ערד דער אין פוענשען• א בײ הענם די צו

 בלייבען נים זכר קיין זאל ;קאפ מיםן ארימ
 מײנע מאשין• קייז נים דאדף איך דיר. פין

 װעם גאם שסארקע. אץ געזונםע זײנען ־ענם
 איך אויך. מאשין א אן פארלאזען נים םיך

 זאל ;הדיף פ״ת א״ן חידי קית נים דארף
 זיין װיפיל מאשינען האבען נתן ברודער םיין

 ראשינען קימ נים דארף א־ך גלוםם. הארץ
 טאך זײנען הענם סייגע שםריק. די פאר

י שםארק גענוג
ע אױפגעשםעלט צוריק האם יאםקע  די;

 אײזענס, די מיט רעדלעך. די .ניום שםאנגען
 אידען װי תליה״, «די ציריק אויפגעשםעלט

 גענימען און שטאט, אין געריפען עם האבען
 וױי־ שטריק. פלעכםען װידער פאמעלעכקע

ען םער ג אנ  אנגע־ פלאקט פעק זיעע מים עג
 גליקלעך. געדוען אח קערפער ארום גירם
 אויטק־- ארים זײן פארדײען קען ער וואם

 זײן פאר און זיד פאר טאג, פין מעניש
 צופרידענגע־ זיך װײטער האם ער משפחה.
 גאר האט ער ארימקײט. זײן מיט יטםעלט

 זײן נים זאלען עט אז כאט, בײ געבעםען
ט אץ װינםצן צופיל צנ צג אי צר און י  קע־ ז

צר אין צוריק אלז הין ג־ין נען  זאל םלאקס י
. דיטן אײצקפליען ניט ט.. ױנ ד
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 אידישצן דצם בײ קולטור־אפטײל דער

 צו איצט גרײט לאנדאן אין װעלט־קאנגרעס
 ביבליאטצ־ אידישצ אלצ פון רעגיסטצר א

 ב־־בליאטצקצן װצלט. גאיצר דער אין קצן
 ריטימד״ דער אין פיגורירצן װילצן װאם

 ה׳ מיט קאמוניקירצן צד געבעטען ייצרצן
״ -אדרצם פאלגענז־צן אויף פרצנקצל ױסף

Woi'ld Jewish Congress 
Cultural Department 

35 New Cavendish Street, London, W. 1.

nך ־ י ־ א ״
אױפמעו

 מיטנלירער,
!־ד,זאמ

איקצר ניי די פון מיטגלידער  לא־ י
 ,155 א־ן 132 ,105 ,91 .82 ,20 לאלצן

קר<־ ײעדיקעל נײע ארוי־נעמען דארפען
 מעדי־ צו בארעכטיגט זײן צ■ קארדס דיט

 העלטה ױניאן אין באהאנדלונג צינישער
.1955 יולי, ערשטען דעם נאך סענטער,

 אםיסטצנט דער דערהלצרט צס װי
 ליפ־ דזשעימם םעקרעטאר, עקזעקיטיױ

 קרצדיט מצדיקצל ארטצ די ײצלען םיג׳
 די פון מיםגלידצר די װאם ביכלעך,

 אר־יס־ האבעז לאקאיען אויבענדערמאנטע
 מצר נים הײ־יאר, יאנ־אר. זײט גענומען

 מצ־ נײצ ױלי. צרשטצן נאבז גילטיג זײן
 מיט־ יעדער קען קארדפ קרעדיט דיקצל

לאקאל. זיין םיז אפיט אין קריגצז גליד
ארטיו
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ר ע ס און הלאוה ד ע ר ל אין סעזאן• ד א ע סו אנ ם
ליבערמאן, סעם פיז

געהילפם־מענטדזשער
לײ־ מאנטרעאל אין אונז ײ / ■

 פון קלאוקמאכער די דען
E U אבער םעזאן, שוואכען א 

L^ דרעםםא־ םערםםע די 
אװער־ ארבעטען כער

P — B O .טײם
 אין םעזאן םפרינג דער

װ קלאוק ױ  פרי־ םך א געענדיגם זיך האם ס
 קלאוק־ םך א ערווארטעט. האבעז מיר װי ער

 בלויז ארבעםסלאז. דעם צוליב זײגעז מאכער
 סעמ־ בײ באשעפםיגט איז צאל קליינע א

 הערבסט־ דעם מאר דופליקײטם און *עלס
םעזאז•
 דרעס־ אין איז צײם זעלבער דער אין
 אזוי פאראן איז עם לעבעדיג. ױיער םרייד

 דרעס־מאנופעקםשורערס אז ארבעם. סיל
 אר־ צו דערלויבעניש א פארלאנגם האבעז
 זיי האבען מיד שבת. און אווערםיים בעםען

 דעם םון אווערטיים ארבעםען צו דערלױבם
 אױפן ױני, טען11 דעם ביז אפריל םםעז23

םיים־ענד־א־העף• םח באזים

סענטער הןןלטה אוגזעד
 אונזער פון דינםט מעדיצינישער דער

 מיר װי גרעסער פיל איז העלטה־םענטער
ערווארטעט. געד׳אט האבען

 ערעפענט זיך האט העלטה־סענטער דער
 הא־ אפריל סוף ביז איז מערץ טען10 דעם
 באנוצט זיך מיטגלידער l.ooo איבער בעז
 מעדיצין, :אײן שליסט דאס זזילף. זײן מים

 ספעציא־ פון באהאנדלונג און עקס־רעי׳ס
ליסםען־מעדיקער.

 רע־ איצט זײנען מיטגלידער 1ססס. נאך
 דער צוליב ״אפאינטמענטם״. פא־ גיסטרידט

 א דארף פאררעגיסםרירטע צאל גרויסער
 עם ביז וואכעז עטלעכע װארטען מיטגליד

באהאנדעלט. װערען צו נעקסם זײן צו קומט
 אנ־ באדארפט דעם צוליב האבעז מיר
 אלגעמײנע. פאר דאקטוירים צוױי שםעלען

 אויגען־ אײן איז באהאנדלונג מעדיצינישע
 נע־ דאקטוירים װען שםונדעז די דאקטאר.

 צװי־ זײנען העלטה־סענטער אין אויף מען
נאכמיטאג. אזײגער ד און 4 שען

גערעכטיגקײט &----------------
 ענד טר״ידס צרם דעלעגאציע אדנזער

קאנגרעס לײבאר
 אין זיך ערעפענט חודש הײנטיגען סוף

 קאנװענ־ יערלעכע די אנטאריא, װינדזאר,
 קאנגרעם לײבאר ענד ״טרײדס דעם פון שאן
 דער בײ װעם ױניאן א־נזער קאנאדע״. אװ

 פארטראטען. גוט זײן קאנװענשאן דאזיגער
 װײם־פרעזי־ פון אפװעזענהײט דער צוליב
 דעלעגא־ די װעט שעהן, בערנארד דענט.

 אינטערנע־ מאנטרעאלער אונזער פון ציע
 םון און מיר פון װערען אנגעפירט שאנעל

מאנעל. מאריס ברודער
 םיט פארנעמען זיך װעם קאגװענשאן די

 װאם הויפט־פראגע די פראגען. װיכטיגע
 איז אינטערעס גרעםםען דעם ארוים רוםט

 פאר־ וועגען באשלום דעם ראטיפיצירען צו
 קא־ אין באװעגונג טרײד־ױניאן די אײניגען

 לײבאר ענד ״טריידס דעם נעמלעך, נאדע.
 לייבאר״. אװ ״קאנ^רעס דעם מיט קאגגרעס״

 שוין איז פאראײניגונג פאר פראגראם דער
 זיינען מיר און אויסגעפארםיגט װי גוט אזוי

 דער בײ װעט פאראײניגונג די אז זיכער.
 ווערען גוטגעהײםען קאנװענשאן דאזיגער

 אײנ־ אדער מאיאריטעט, גרױסער א מיט
שטימיג.

ן םיםגלידער אונזקרע ע נ ײ ו ש
 דרעם־מאנופעק־ די פון פראצעגם סד

 פריװי־ דער אם מים זיך באנוצעז םשורערם
 דאם װאס אװערםײם, ארבעםעז צו לעגיע

םרייד. אין לעבעדיגקײט די שפיגעלם־אפ

װארןאציעס ןןרכ
 מא־ די מים אגרימענם נייעם דעם לױם

 דארפען קלאוקם־םרייד אין נוםעקטשורערם
 װערען אראנזשירם נים זומער־וואקאציעם די

 יע־ קלאוקמאכער. אלע םאר צײט איץ אין
 וואקאציצ זיין האבעז זיך קען שאפ דער
צוגעפאסם. בעסער אים םאר ס׳איז װען

 די דורכגעםירם האבען מיר װעז אבער
 זיך האם װאקאציע װעגען רעגיסםראציע
 די פון פראצענט 95 אז ארויםגעװיזען,

 צל־ געשלאםען זייז װעלעז קלאוקס־שעםער
 זעלביגער דער און אײז אין װאקאציע ליב

 דעם ביז ײני םען24 פון .נע&לעך, ציים.
 װי צייט זעלבע די איז דאס יולי. םען11

 צװײ מיט אויך און פאראיארען געױעז ם׳איז
צוריק. יאר

 דעם אויםגעארבעט שויז האבעז םיר
 וואקא־ די אויסצדצאלעז פלאז םאלגעגדצז

.ציע־םשעקם
 דעם — 19 לאקאל פון קאםערס די צד

; םען2 ײני
 לא־ םיז פינישערם אח שניידעדם די צו

ױני; םעז6 דעם — 342 קאל
— 43 לאקאל םוז אפערייםארס די צו

;ײני אםזין און םעז7 דעם
 דעם — 61 לאקאל pc פרעםערס די «ו
ן »םעז י מ י

 — H2 לאקאל פראגצײזישעז דעם צו
ױגי. סען14 »ח נזען13 דעם

 צו אז באנלערקען. צו גויםיג איז עם
 די נאר בארעכםיגם דיינעז װאקאציע־םשעקם

 װעלכע אזעלכע םיםגלידער. גונדצםײענדע
 אםעס־ אה דױם זײערע אײנגעצאלם האבען
היײיאר. םאי. גיז םצגםם

I

מיטגליד א פון טענה א
רעדאקטאר. חשוב׳ער

 ״גערעכ־ דער אין באריכט דעם זעענדיג
 רײכקײם די און פינאנםען די םון טיגקײט״

 געקו־ מיר איז אינטערנעשאנעל, דער פון
 װאם -פאר :פראגע די געדאנק אױפן מען
 ױשר׳- א טאן ניט אינטערנעשאנעל די זאל

 װעלכע מעמבערס אלטע די פאר זאך דיגע
 אויף הונגעריגע געשטאנען 1910 איז זײנען

 און נעכט געשלאפעז ניט לימ, פיקעט דער
י די בויען געהאלפען אן  אויף איצט, ױני

 זײ זײנען קראנקהײט, צוליב עלטער, דער
^ דעם םון ארויםגעפאלעז רי  גלויב, איך ט

 פארברעכען, קימ געװעז ניט וואלט עס אז
 געװיסע א נעמם אינםערנעשאנעל די װען

 קראנ־ הילפלאזע די שטיצעז צו געלם סומע
 זײ נים וױיל ברידער. און שװעםטער קע

 פון און םעקידריםי, םאשעל קריגעז קענעז
 אפגע־ שוין דאך איז רעםייערמענם־פאנד

 און געזונם געווען דינעז זײ װען רעדם.
 שװעםטער געריפען זיי מיר האבען געארבעם

 און אלט זיינען זיי אז איצם, ברידער. און
 שװעססער. און ברידער אוים איז הראנק.

גז דאם איז די ר׳ ש  אינ־ די אז דענק. איך יו
 אין אריינםראכםעז זיך דארף םערנעשאנעל

 זײ אזוי װי װעג א נעפינעען אזץ פראגע דער
 הילפלאזע די זאלען אח הילף. צו קימעז

םארגעםענע. ידמ נים זיינעז זײ אז װיםען,
 לעדזשעד .35 לאקאל זאםכואן. דזשעיקאב

.9843 נומער
• • •

 בריװ זאאמאנ׳ם דזשעיקאב ברודער םת
 עלםערע וועלכע װעגעז :קלאר נים אונז איז

 לאנג װי ז דא זיך האנדעלם עם םיםגלידעד
ױ־ דער םון ארויםגעפאלען זײ ױינען ציריק

אןי  מיט־ צוריק געװארען זײ זײנען װען ני
י גלידער
 העלפען לאקאלען די אז װײסען, מיר
 ריטגלידער הילפלאזע און קראנקע זײערע

 דערהאלטען מיר קענען. זײ װאם אלץ מיט
 מיםגלידער אזעלכע פרן ברױו זעלטען ניט
 לאקאל־ זײעדע צו דאנק־אױסדריקען מיט

 דרו־ מיר װעלכע הילף׳ אזא פאר באאמטע
 װאס פלאץ. דעם אויף צײט צו צײט פון קען

 פאראן דאך ױינען רעטײערמענם אנבאלאנגם
 פארװאלטונגען די דורך אנגענומען כללים׳

 גילטיג זײן מוזען וועלכע פאנדען׳ די אט פון
 פאנ־ מאנכע פענםיע־אפליקאנטען. אלע פאר
 צאל גדוױםע א יערלעך רעטייערען דען

 יאר, 60 עון עלטער אין מיםגלידער קראנקע
 מען דארף כלל אנגענומענעם דעם לוים הגם
 בארעכטיגם זיץ צו אויף אלט יאר 65 זיץ
עלטער״פענסיע. צו

 מיט האבען וואם מיטגלידער, עלםערע צו
 אויך װי םרייד דעם פארלאזען צוריק יארעז

 פזיר־ אייגענע. זייערע מחמת ארגאניזאציע די
 האבען נים ױניאן די קען םיבות. זענלעכע

אחריות. שום קיץ
רעדאקציע• די

שדייבמ מיטנליד רעטײערמעד א
!רעדאקםאר חשוב׳ער

 װאונדער־ מיית פץ איצם רעםייער איך
 צייס, די «יך דעדמאן איך ױניאן. בארער

 מיםגליד א געווארען בין איך װען ,1906 אין
 געאר* דעםאלם האב איך ױניאן. דער אין

 שאפ, אין בראדערס״ .װיינשםײן די בײ בעם
 די םאר צאלעז געדארפם האב איך וואו

 איך םטרעפם. און נאדלען פאר עלעקםריע.
 וועל־ ,1910 אין סםרייק דעם מיך דערמאן

געװאונען. האבען מיר כען

4 1955 ױני,
גליק־ איך בין צוריק, קוקענדיג איצט.

 אק־ געװען בין איך װאס שטאלץ און לעך
 שעפער די אין און ױניאן דער אין טיװ
 זײער האב איך געארבעט, האב איך װאו

 ״ביי־ שאפ מײן פון דערינערונגען אנגענעמע
 געװען יאר 23 בין איך וואו בראדערם׳/ ער
 װאו און פרײז־סעטעלמענם־קאמיטע דער אין

 פײן אזוי מיך האבען שאפ־ברידער מיינע
 אלס זײגער א מיר געבענדיג באהאנדעלט,

 רע־ האב איך װען שאפ־פארטי א און מתנה
םיי־לרם.
 אין מיטגלידער נײע די אז האף, איך

 מײנט עס װאס אפשאצען װעלען ױניאן דער
 העלפט װאס ארגאניזאציע, ױניאן שטארקע א

 אונזער העלפט און בכבוד לעבען צו אונז
לעבע[. צו פלאץ בעסערער א זיין צו לאנד

 דאנק א אויסדריקען איך װיל סוף צום
 צו עליזאבעם׳ — שאפ פון טשעללײדי די צו

צו דזשא  אנ־ די צו און ביטרים לאנדאן,.
שאפ. פון מיטגלידער דערע

.22 לאקאל העללער, װיליאם

 א לנבוד שאפ־שמהה א
אדבעטער רעטײעדטען

 מיט־ יאריגער לאנג א קאפלאן, מאריס
 שאפ־םשערמאן און .22 לאקאל פון גליד

 אכטע 545 קאמפאני, דרעס װעי. ענד אר. פון
 האט און בן־שבעים, א געװארען איז עװענױ,

 א בײ ארבעט. דער פון צוריקגעצויגען זיך
 מיטארבעטער די װאס שאפ, אין פארטי,
 טען28 דעם דאנערשטאג, אראנזשירט האבען
 ביזנעס־ דער טערי, ברודער האט אפריל,
 ״אויסגע־ דעם באגריםם שאפ פון אגענט
 דורכגעבלעטערט האט ער סאלדאט״. דינטען

 װי־ ױניאן, דער פון געשיכטע קאפיטעל א
 ביז דירכגעמאכט האט ױניאן די קאמפען פיל
 פאר פענםיע א געװארען דערגרײכט איז עס

ארבעטער. עלםערע
 גע־ באגריסט אױך איז קאםלאן ברודער

 ברידער די פון שאפ פון נאמען אין װארען
 אנ־ האבען זײ ראבינאװיץ. י און קהת י.

 שאפ־ אלם האם קאפלאן געםרײ װי געוױזען
 פון אינטערעסען די פארםיידיגט טשערמאן

 אנערקענונג אלם שאפ. אין ארבעטער אלע
 פרעזענםירט ער איז ארבעט גוטער זײן םאר

 זײנע פון רינג גאלדענעם א מים געװארען
מיטארבעטער.

אלע־ האט סאלדאם״ ״אויסגעדינםער דער
 מען װאס כבוד דעם פאר באדאנקט מעז
צוגעםײייט. אים ד-אט

שאפ־קאמיטע. די

 א פון טױט אױפן מדױעדם
װניאן־ברודער

 לאם אין איז כאי. טעז4 דעם מיםוואך,
 בראפ־ דזשײקאב געשטארבען אנדזשעלעס

 א פון פלוצלינג. ער איז געשםארבען טאן.
אטאקע. הארץ

 יוניאן אונזער פארלירם מויט זײן מים
םגל' איבערגעגעבענםטע די פון אײנעם  ,מי

 אונ־ אויך אינטערנעשאנעל. ארנזער פון דער
 גע־ א פארלוירען האט ארבעטער־רינג זער

 מער באלאנגם האט ער וואו ם'טגליד. טרײען
יאר. דרײםיג װי

דעי די טגלי i אקאיי1' פון מי n, נױ־ אין 
שטי־ דעם געדעגקען אימער װעלען יארק.

 בראפמאן. ״דזשײק״ פריינטלעכען און לען
 מיטגליד אקטיװען אין שאפ־טשערמאן אלס
 אונטער־ האט ױניאן אינזער װאם אלץ אין

k גענומען. t v ik, איז אנדדטעלעם, לאס אין 
 דזש. אין שאפ־טשערמאן געױען בראפמאן

 פון נײטגליד א אױך און שאפ גאלדבערג׳ם
 .55 י־אקאל אין עקזעקוטױױבאארד דער

 געװען ניט איז צדשטאנד געזונט זײן כאטש
אמבעםטען. װי

 מײן האט ײגענט ביםערע און שװערע א
 זײנע דורכגעלעבט. בראפמאן פדיעט ליבער

 איז ער װען געשטארבען זײנען עלטערען
 שוין האט ער א־ז יאר 9 קוים געװען אלט
 שטיקעל דעם פאר זארגען געדארפט דאן

 א־ן שנײדער א געװארען איז ער .יברויט
 פון טאג לעצטען דעם ביז שװער געארבעט

 איבערגעגע־ זײן מיט זיך פאר :לעכען זײן
 פרוי. קראגקער׳ ערנסט זײער אבער, בענער
אײדע.
 די געטראפען האט א־מגליק שװערער א

 אײנער װען .1945 יאר אין בראפמאן משפחה
 איז — פאול — זין טײערע צװיי זײערע פון
 מיסיע טער36 זײן פדן צוריקגעקומען ניט
 האט ער װעיכער ןפאר לופט־דינסט אין

 פרוי ױנגע זימ איבערלאזענדיג װאלוגטירט)
 פרײנט געשטראפטער שװער מײן זיך זעגענט

 גרדי־ א מיט מיידעלע. א קינד. קלײן א מימ
 מײן זיך געזעגענט הארצען אין װייטאג םען

 טײער זײן מיט פרײנט געשטראפטער שװער
 א־ם יארק. נױ פארלאזט ער װען אײניקעל.

 אײנצי־ זײן ילעבען נאענטער זײן קענען צו
 הארציגער ליבעי־, זימ מיט מארי. זון. גען

 הא־ בראפמאנ׳ס די װעמען צו םעלי. פרױ.
 אן צו .ױי פונקט ליבשאפט א געפילט בען

 שײנע דרײ זײערע און טאכטער אײגענער
 האט צוריק יאר עטלעכע מיט קינדערלעך.

 פון קבר דעם געפונען רעגירונג אונזער
 און זץ טדאגיש־אומגעקומענעם בראפטאנ׳ם

 לאם קיץ קערפער דעם געשיקט בעלגיע
אנדזשעלעס.

 דעם פארגעסען ניט קײנמאל װעל איך
 אומגליק־ די פ־ן געװיין הארצרײםענדיגען

 געגעבען האבען זײ װען עלטערען- לעכע
ק לעצטעז זײער ײ קאםטען. דעם אויף ב

איך. פיל — פאמיליע זײן מיט צוזאמען
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 שװערען דעם קינדער מײנע א־ן פרוי מײן

 האר־ און פרײגט טײערען א פון פארלוסט
חבר. ציגען

אקסלער דזש.

i> i iu , / ו A >
 פון .55 לאקאל אפערײטארס קלאוק דער

 באאדד עקזעקוםיװ דער אנדזשעלעס, לאס
 צער גרוים מיט האבען מימגלידער, די און

 פלוצלונגען דעם פ־ן בײס די אױפגעגומען
 עקזע־ דער פין מיטגליד אונזער פון טויט

בראפמאן. דזשייקאב ק־טיװע,
 אין געװען איז ער װאם יארען די פאר

 געװען שםענדיג ער איז אנדזשעלעם לאט
 אינםער־ דער צו איבערגעגעבען און לאיאל

 אין מיטארבעטער זײנע צו און נעשאנעל
 יא־ פילע פאר עס איז ער װי פונקט שאפ.
יארק. נױ אין געװען רען

 רעםפעק־ און געלויבט אים האבען אלע
 איבערגעגעבענקייט זײן װאס דערפאד טירט

 אי־ אן געווען אים בײ איז לאיאליטעט און
 ער נאטירלעכע. אים פאר און נערלעכע.

 צו באפרידיגט געזוכט ניט קײנמאל ־אט
 װאונדערבאר דעם ארבעט. זײן פאר װעדען
 אלעמען אונז בײ האט ער װאס נאמען גוטען

 צו טרײסט דער זיץ װעט איבערגעלאזען׳
 דריקען נייר פאמיליע. אדן זץ פרוי, זיין

 זײ• צו סידפאםיע אונזער א־יפ
 ג. ל. א. .55 לאקאל אפערײטארם קיאק ־י
 װאנאמײ־ מ. ;טעערמאן קאנדעל׳ ־. י.. ־־.

 סע־ קייזער, נאדיא װײכ־טשערמאן: קער.
קרעטאר.

 פון מעמבערשיפ־מיטינג
in לאקאל

 117 לאקאל אפערײטארס קלאוק דער
 מעמבערשיפ־מיטינג א אפהאלטען װעט

 דער גאך גלײך ײני. טען 14 דעם דינסטאג.
 210 האטעל. דיפלאמאט איץ ארבעט.

 װײם־פרעזידענט סטרים. סטע43 װעסט
 פון מענעדזשער קאפלאן. בענדזשאמין

טרײד דעם װעגען באריכטען װעט לאקאל.
ױניאן. דער פון ארבעט דער װעגען און
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 אייער אן גיט באקסעלע׳ דאפ אײס שנײדט אדרעס. אײער בײט איר װען
:צו עס שיקט אץ נומער- לעדזשער און לאקאל אדרעס, נײעם נאמען•

"Gcrcchtigkcit", 1710 Broadway, New York 10, N. Y.
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................................................................................................. אדרעס נײער

..................................................... ............. לאקאל

................................................................... לעדזשער
״גערעכטיגקײם״ די צוגעשיקט קריגען אינטערנעשאנעל דער פ־ן פיםגלידער

 רע־ האט איר וױיל זשורנאל דעם קריגען אויפגעהערם האט איר אויב פרײ.
 דאם אוים פילט װיםען. אונז לאזט סיבות. אנדערע מחכית אדער טייערט

:.גערעכםיגקײם׳* פ־ן אדרעס׳ א־יפן צו עס שיהט אדן באקסעלע
1710 Broadway, New York 19, N. Y.
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 אנ־ זיינעז וועלכע כללים. די זיינען דאס
 עק־ גענעראל דער דורך געװארזת גענוםעז

 און אינםעדנעשאנעל אוגזעד פיז זעקוםײוע
 אפליקא־ אלע שאר קראפם אין ארייז גייעז
 אנגעגו־ און ארײנקומען װעלעז .װאס ציעם

.1955 ױלי, ערשםעז גאכז װערעז פען
 אויף חל זײנען רעגולאציעס :יי״ע די

 אפ־ עלטער־פענםיע פרן קאםעגאריעט צוױי
־ ליקאנסעז

 א אין געארבעם האבען ױאס אזעלכע א)
 בארעכםיגם זײנען א.־ז םרײו באשםיפםען

 אינדוםםריע־ באשטימטעז א סול פעגסיע צו
:פאנד

 אין געא־בעט האבען וואס אזעלכע ב)
 קליי־ פרײען־ דער פון טריידס םארשיידענע

 צו בארעכםיגם זײנען און אינדוםםריע דער
רעסיפראסיםי־פאנד. פונם פענסײלם

 קאטע־ ערשםער דער איז מיםגליד א
 עלםער־ צו באיעכםיגם איז (״א׳׳). גאריע

 אלם יאר 65 איבער איז ער ווען פענסיע
 בא־ געװען איז ער אז נאכווייזען, קעז אח

 םון צװאנציג אינדוסםריע דער אין שעםםיגם
 רע־ זיץ ערב יאר םינף־אוךצװאנציג די

 אן זיין מוזעז יאר 20 די פון 10 טייערםענם.
איבעררייס.

 איז און קראנק װערט װאס מיםגליד א
 רע־ קעז ארבעטעז צו אימשםאנד מער נים

 דער אויב יאר 60 םון עלםער אין םייערצז
 אינדוסםריע זײז און פאנד עלםער־פענסיע

 גאכ־ קענען מוז ער פארשריפם. אזא האם
 (דיס־ קראנק געווארען איז ער אז וױיזען,

 איבער געיוען שוין איז ער װען עיבעלד)
 יאר 20 געווען איז ער אז און. אלם יאר 59

 באשעפ־ רעטײערמענם, זיץ פאר נאכאנאנד,
 א צי פראגע די אינדוסטריע. דער אין םיגט

 איז ער װען און ,דיסעיבעלד״ איז מיםגליד
 דורך פעסטגעשטעלם װערם געווארען קראנק

 פארוואלשונגס־קערפער־ געהעריגער דער
 באוױיזען פון גרונם אויםן פאגד פונם שאפם
 יו־ דורכז באשםעםיגט און דאקםאר א דורן־
העלםה־סענמער. ניאז

 קאםע־ ציױיםער דער אין מיםגליד א
 האט װאם אײנער הײםם דאס (.ב-), גאריע

 בא־ איז םרײדם. פארשײדענע אין געארבעש
 רעטיפרא־ םונם עלסער־פענםיע צו רעכםיגם

 כלים־ דער װי פ־נקט מיז ער םישי־םאנד.
 ױין קאטעגאריע עי־שטער דער אין גליד

 געארבעם האבען און יאר 65 םון עיישער
 באקלייד־ םרויען דער אין יאר 25 די םון 20

אינדיטםריע.
 איז ער אז נאכוױיזען. קענען מוז ער
 דער פון צרױיג א אין באשעפםיגם געווען

 רעטייערמענם־ א האם װאס אינדוסםריע.
 ער איידער יאר ציויי אמװייניגםטענס פאנד

 פי:ף אי־ז עלםער־פענסיע נאך זיד ווענדעם
פענסיע־פאנדען. מיש םריידם אין יאר

 רעםיפראםיםי־פאנד צום אפליקאנט אן
 צי אפליקאציע זייז מיט ױענדעז זיד דארף

 אין אײדלםםריע־צוױיג ז־עם פץ פאנד דעם
 באשעפ־ לעצםענס געװען איז ער ודעלכעז

 פא:ד דעם אם פון פארװאלםינג די םיגם.
אפליקאציע. זײן דאן באהאגדעיים

זײ־ דעפראסיטי־פאנד םינם פענשיעס די
חידש. א דאי^אר 50 נען

װערען פענםיעס חודש׳לעכע די הגם

 אינדו־ דעם אין פאנד פונם אױםגעצאלט
 פעגסיאנער דער װעלכען אין סםריע־צוױיג

 האט ער איידעד באשעפטיגט געװעז איז
 די פון קאםמעז די אבער װערען רעםייערם,

 אינדוסםריע־ אלע פון געדעקם פענסיעס
דעך וועלכער אין צײט דער לױט צווייגען

גערעכטעהיים &--------------
 באשעפ־ געווען איז מיסגליד רעטײערםער

טרײד. באזונדערען יעדען אין טיגט
פענםיע־פאנ־ אלע ניט װען םאלען אין

 רעםיפרא־ א צו שותפים זײנען װעלכע דען,
 צאלען צו רעגולאציעם האבען סיםי־קײם,

 זאלען םויםעךבענעפים, דאלאר 500 דעם
 אזעלכע יא האבען וועלכע פאנדען, די דאן

 אויםצא־ דער צו בײשטייערען רעגולאציעס
 ױדשים די צו טױםעךבענעפים פונם לונג
פענסיאנער. פוגם

אפעןן שוין הויז מניטי
 סרײנד אײערע ‘ אײך, פאר םןארױײלמג אץ געזרנט אפרו, פאר
 די אין אינטערנעשאנעל דער םץ הויז״ ״ײניטי די איז כדטפחה, אץ

 בײםטער דער פענסילױײניע. םץ כערג פאקאנא
פלאץ. כאקװעםםטער אץ

טי  •־ארקערס גארכלענם 'דיסי1י אינטערנעשאנעל דער צו באייאנגט הױז ױני
פראפיםען. אן אױפכעהאלטעז װערם און ױניאן

טי  פרעכטיגע ־טפײז, בעסטע די ציטערען, באהװעכע :באטײט הױז װני
טוי־ א ז־יך, שיפען און באדען פאר נױיך שפיגעלדיגער א לאנדשאפטען,

ספארט־אײנריכםונגען, אלערלײ װאלד, א־ן לאנקע אקער זענט
- ר ע ד ן ו א ר ק ײ ;

געשמאק, אײגענעם זײן לױט םארכרענגען צד יעדען םאר גענוג פלאץ
קעשענע. זײן לױט סרײזןןן םאר

טי  םואװים, גײפט. דעט אויך נאר קערפער, דעט נאר ניט שפײזט הויז ױני
טעאטער־שפילען. און ביבליאטעק שיינע א לעקציעם, קאנצערטען,

ס ע ד ע אר י ע י ײ ען נ ג נ טו ב רי ײנ ר א א ר פ ע ײ ען א ג עני רג א :פ

ר יא ס א ד
 געכױט טעמפעל. א װי אײם זעם ױאם םעאטער, מאדערנער גרײסער נײעי א

כינע־טעכניל,. אץ װארט לעצטע דאפ ארביטעקמור. מאדערנער אץ
* * *

 ליבט און דאט־ פאר אײנריכםונגען אלע טיט שװ״ן־באד טאדערנע א
באהאנדלונגען. פיזי־טע און כאםאזש, ; טוש־בעדער ; װארעטקײט

ױני הודש פאין פרײזען רעדוצירטע םפעציעל
ר א ם פ ע ן ד ע ט ס ע ל ב א ױ םו ױ ט א ר י ר ט ם י נ ע ך ר ך ד ײ ל  ג

ץ ס א י פ ן א ו י פ ט ױ . ױ ױז ה
: ע י פ ל ע ד א ל יי פ א״ן : ־ ר א י ו י נ אין

סטריט בראאד נארד 929 בראדװײ 1710
1004-7 סטיװענםאן טעלעפאן 7000־5 קאלאמב־ס םעלעפאן

ז j u t  1 9 5 5 ג

Price  
IO C en t•

h* ס ד ו e יי . i  fs א ה . : l
זײם

2----------------------------------------------------עדי־טאריעלס
3--------------------(ל*ד) הבית בעל גוטער א : ראזאי ל.

4--------------------------הודש פ־ן לױ־ אין :פארכער ש.
קאפיטאל פ־ן קאנצענטראציע דראענדעע :כא־יבא•* ־־.

6----------------------------,---------------אטעריקע איז
8------------- (דערציילונג) דיקטילאנד אין :לאפאױין ל.

דרדט־ די אץ פראבלעטע; עקאנאמישע :זדכי א״גוסטץ
9----------------------------------לענדער אטעריקאנישע

 עננליעען צום ־יאלען די פ*ן אױשנאנג דער :כדיט '
1----------------------------------------------:ארלאטענט 1

ד

ץ נ א  אױפנעש פרעבטיגער דובינםקי׳ש פרעזידענט :\
ז י א ----------------------------------------------- --- י־שראל \

 17 — באװעגונג ארבעםער אטעריקאנער דער אין : **ייפ . ^
ארבעטער אינטערנאציאנאלען פונם :רץסמאן ירפר ־ר. ^

5 O•••1______________________________________•«<־ 9
/ - /±a I

2--------------------— אינטערנעעאנעל א־נזער אין ני-עש 1
קאנ־ ב" אינטערגעשאנעל יאנאדער :י־יכטעראן בעב

2---------קאנגרעם ל״באר ענד םרײדם פדן ־־ענשאן 6
קלאוקטאכער דער פון רודער כײם ::אגדעי אײידא-

2---------------------—-----------------------------י־ניאן 7
שאפ אין פרעםערם די טיט :כרעסלאױ י*כ־ר

2-------------------------------------ױניאן ד;יר אין אץ 8
ס אי ױניאן פינישערם קלאוק דער אץ דײמאן: -

אל ק א -------—---------9 י
רעזאלוציעס. נאטיצען, ־,
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