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? עלםעו־פענסיע צו כארעכםינם איז װער
 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

י ט י ן שוין הויז מנ אפען
ץ געזרנט אפרו, פאר ײך, פאר םןארױײלמג א ע ‘ א ר ע ײ ײנד א  סר
ץ טי די איז כדטפחה, א ײני ״ ״ על דער םץ הויז אנ ש ע רנ ע ט  די אין אינ

א אנ ע. םץ כערג פאק ײני ױ ל סי  בײםטער דער פענ
ץ ר א טע ם ם ע װ ק א פלאץ. כ

 •־ארקערס גארכלענם 'דיסי1י אינטערנעשאנעל דער צו באייאנגט הױז ױניטי
פראפיםען. אן אױפכעהאלטעז װערם און ױניאן

 פרעכטיגע ־טפײז, בעסטע די ציטערען, באהװעכע :באטײט הױז װניטי
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 ;

ענוג פלאץ ען םאר ג עד ען צד י ײן לױט םארכרענג ם ז ע ענ ײג שמאק, א גע
ײן לױט סרײזןןן םאר ע. ז שענ קע

 םואװים, גײפט. דעט אויך נאר קערפער, דעט נאר ניט שפײזט הויז ױניטי
טעאטער־שפילען. און ביבליאטעק שיינע א לעקציעם, קאנצערטען,

:פארגעניגען אײער פאר אײנריבטונגען נײע יאר יעדעס
ר יא ס א ד

ײעי א  געכױט טעמפעל. א װי אײם זעם ױאם םעאטער, מאדערנער גרײסער נ
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

ל ע י צ ע פ ע ם ט ר י צ ו ד ע ן ר ע ז ײ ר ן פ י א ש פ ד ו י ה נ ױ
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
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h* ס ד ו e י i . י  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
ױניאן פינישערם קלאוק דער אץ דײמאן: -איס

אל ק א -------—---------9 י
רעזאלוציעס. נאטיצען, ־,
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 אױטאמאביל־אפמאך
 עפאבע נײע עפענמ

לױךארבעםער־ £אר

 די װאס אפמאכען, נײע די מים
 האט ױניאן ארבעםער אײםאמאביל

 מיט געשלאםען חודש לעצטען
שענעראל און ״פארד״ מאםארס״. .ח

פאראױס־ כבסדר׳דעער דעד איז
 מער און בעסערעו א צו ארבעםער אמעריקאנער די סון םארש

שלעמן  אונ־ דורך עפאכע. גייער א איז אריינגעשראםען לעבען םעג
 צװײ די פון פארװאלטער די האבען אגריפענםם די אס םערשדייבעז

 ערשםען צום אױםאפאביל־אינדוססריע דער אין םירםעם גרעםםע
 פארפליכםעם איז איגדוםםריע די אז פרינציפ, דעם אנערקענם נזאל

 לעבעגס־מים־ מיט באשעפםיגט זי װאס ארבעטער די באזארגען צו
זײ. פאר ארבעם קייז גים האס זי ריעז אפילו 'אר. גאגצע דאם לען

 ױניא־ םרײד און ארבעםער פארגעשריםענע האבען לאנג יאדען
 באזאר־ דארף איגדוססריע די אז געדאנק. דעם געפרעדיגם ניסםען

 איז עם דואם אלץ םיט אנגעששעלשע און ארבעםער אירע גען
 עלע־ נויםיגע אנדערע אלע באזארגם זי װי #ונקם זיי, פאר גויםיג

 מוזעו אייגענםיםער די ױי פונקם אז פראדיקציע. איר פאר םעגםען
אאסעז ײ  מאםע־ די אויף בואשיגען. אין געביידעם זייערע אויף א

 זײ וואס קאפישאלען. די אײף פראצענם צאלעז געצײג• און ריאלעז
 םאר־ און דירעקשארען די פדן געהאלםעז די און געבארגם. האבען

 ארבעפען פאבריקען די ײען צייש דער פאר בלרת נים ױאלםער.
 אזרי פונקם יאר. גאנצען פארן נאר פארקױפם. װערם סחורה און

 אנגע־ און ארבעםער פשיט׳עז דעם באזארגען צו פזזויב זיי זײגעז
 איז ארבעםער דער אויך רוײל צײם. גאנצער דער פאר שםעלםען

 ארבעםסגעבער די פראדיקציע, דער פון באשםאנד־סייל גױםיגער א
 געוואלם גים פאל קײן פרינציפ װיכסיגעז דעם אם אבער האבעז

 פדן ארונשערציאודארפען געזדכס זזאבען זיי פארקערש. אנערקענען.
 עקזיש־ ארבעםער׳ש פארן פאראנםווארםלעכקײם די פער ודאה זיך

 אײף םערפין דעם פארקירצעז כפדר דירך םענץ־םעגלעבקײםעז.
 פלעגט אנהויב אין אכגעשטעלש. ירערש ארבעםער אן װעלכען

 סעזאז א אדער יאר, האלב א פאר דינג<ז לױן־ארבעםער א פען
 דערגאנגען איז עש ביז ודאך. פון גאכדעם הודש פץ — ש«עשער

 ער אץ שעה פין באשםיפם װערם ארבעשה־לוין דער אז דערצ־
 באשעפםיגם איז ער ױאש פינ־טען די פאר בלויז באצאיש קריגם

ס און םער■ :י
 םאלצײם פארגענדיגעז םײה א־פזיכערקייס פון ?ללה די אס

 זײז איז ארבעטער פ־ן לעב«ץ דאס פאר׳שפ׳ש און פארביפערם
 נײט שטענדיג כפיש איז הונגער זײ עס ברענגש אפש משפוזה.

 איז לײדעז עקאגאכישע די פץ אבער נאך ערנער דחקור^ און
 פאראורזאכט. דאס דאס דערנידער־נג און ישורים גײסםיגע די
 שאפיער פארדינש. ער יוען אפי~• נ־ישיג "א= קויפע; צ' ם־רא די

ריי פאר .ברײט אױף געלם דאש דארפעז םארגען ער ורעם איז :

 און בגד׳ לײשישען א אן אפגעריסען גײן פון בושה די :קינד
 צדקה צו אנקומען דארפען פאר םורא אײביגע די — ערגסםע דאכ

 אלע ארבעשער די האט קהל, פון ששיצע גאליגער דער צו אדער
לאסם. שווערע א װי געדריקם יארען

 פיש איבןיל דעם אש געגען געװערט זיך ארבעטער"האבען די
m די פון פארשםארקוגג דער םיש כוחוו^. זײערע אלע u ױניאנס 
 וױיניג. פיל עס צו.ליגדערען געלונצען גראד געװיםען א ביז זײ איז
 אוועקגע־ ניט זאל ארבעטער אז אז געווארען באװארענט איז עס

 גלײכע געװארען איינגעפירם איז עם מאג, םיטען אין װערען שיקט
 אװעקגע־ גיט קען ארבעםער אן אז און ארבעט פון צעםײלוגג

 אײניגע איז אורזאד• געמגענדער א אז פלאץ פון װערעז שיקט
 צ• םיםםעם םעניאריטי א גזיװארען אײנגעפירט איז אינדוםטריעם

 פאר־ לאגע די אביםעל האט דאם ארבעטער. אלטע די באשיצען
געליחם. נים אבער לײכטערם,

 איז באװעגונג ארבעטער דער פון פארשטארקונג דעד מיט
 ארבעטםלאזע פאר אנהויב אן געווארעז אײנגעפירט אויך ענדלצך

 םומע, די אבער ארבעטסגעבער. פון אפצאל אן דורך פארזיכערונג
 איז סטייםס, פילע אין אויסגעצאלט װערם ארבעטער דעם װאס

 בא־ איז ארבטסלאזער אז װאס װאכען צאל די און קליין, גישטיג
 באװא־ קענצן אים זאלי דאם אז װײניג, איז בענעפים צו רעכטיגם

 פרא־ א איינגעפירט פאליטישענס די האבען דעם חוץ א רענען.
 ארבעטסלאזען דעם אױםפארשען און אויספרעגען פיז צעדורע

 װאלט ער װי ,פונקט בענעפיט. זיץ פאר געמאלדען זיך האט ער װען
 אזױ עס דערגײט פאלען םאנכע איז קצבה. נאך געקומען זײ צו

 פון בעסער זיד אגםזאגט ארבעםער פילענדיגער פייז א אז װײם,
 אינקװיזיציע. די דורכגײן דארפען צו נים אום טשעק זײן קריגען

 גאנצען אין אבער פארבעםערט, ביםלעבוױיז װערעז איבלעז די אמת,
 בלויז קען ארבעםסלאזיגקײט פאר מורא פון ארבעטער די באפרייען

 די האבען פרינציפ דעם אט און לוין׳ יערלעכער גאראנטירםער א
ט אופן באין ארבעססגעבער  איצט. ביז אנערקענען געוואלם ני

 ציױי די מיט ױניאן ארבעטער אויםאמאביל דער םון אגרימענם דער
 ערשטען צום פרינציפ דעם אם אנערקענם קאמפאגיעם גרעסטע

 װערען פארצײכענט עם דארף דןיס איגער געשיכםע. דער אין מאל
 אמע־ די פון לעבען דעם אין עפאכע נײער א םון אגהויב דער װי

לוין־ארבעםער. ריקאנער
 פאר װארטזאגער די אינדוםטריאליםםען, פארביסענע די פאר

 די אט איז םאנופעקטשורערס׳׳. אוו אסאסיאיישאז ״נעשאנצל דער
 פאב־ שעװראלעי און פארד די פון פארװאלטער די פון האנדלונג

 די איידער נאך ארונםערצושליננען. פיל ביםערע זייזיר א ריקען
 פרע־ רומער. וואלםער װעז גצוואדען. געשלאםען זיינען אגריםענםס

 די געשםעלט האט ױניאן, ארבעטער אויםאםאביל דער .פון זידעגם
 אוי־ די פאר געהאלט יערלעכען גאראנםירםעז א פאר פאדערוגג
 ארוים־ אםאםיאיישאן מאגופעקטשורערם די איז ארבעםער, טאםאביל
 געװארענט און פאדערונג דער געגען אםאקע אן םים נעקורעז

 ארבעטםלאזיג־ ברענגעז און עקאגאםיע די ריאינירען וועם דאס אז
 דעם אוגםערגעשריבען האם קאמפאני פארד די װי נאכדעם קײם.

 סאנו־ דער פון פרעזידעגם דער האם ױניא?, דער פים אגריפענט
 איז ער אז געזאגט, ריםסעד, ג. הזיכרי אהאסיאיישאן, פעקםשורערם

 קיץ ניששא איז עס אז און אפפאך דעם אין אנםיישם .שטארק
 דעם אגנעמען וועם קאספאני פאםארם דזשענעראל די אז אגדײםונג

ך. גאראנםירםעז א פון פרינציפ ב לוי אוי  ױעס אינדוסםריע די .
 גאראנםירטעז א פאר ארגעטער די פון פאדערוע די נאכגעבען

ז אפילו לײן מי  װעם — געזאגם ריםםעד האס — פרינציפ אין ב
 עקא־ אמעריקאנער דער אױף װירקונג שעדיגענדיגע א האבען עם

 און פלוכה טאציאליסםישצר א צו פירען פעגלעך וועם װאס גאפיע.
עקאגאםיןף׳. נאנםראלירםער א

 אונטערגעשריבעז האם פאטארפ דזשענעראל אדיך װי גאבדעם
 מא־ די האם ױניאן, ארבעםצר אױםאפאביל דער פיס אפפאך דעם

 קאנפערענץ ספעציעלע א גערופען אפאסיאיישאן פע־טש־רערש”
 דער וױ קריזיס׳׳, עקאנאפישען .אםעריקןךס װעגען שיקאגא אין
 באםײליגט זיד האבעז קאנפערענץ דער אין געלױםעט. ד,אט ררף

 אנגע־ האם קאנפערענץ די פאבריקאנםען. פון פארםרעםער 8ס9
 געקילט זיד האבען פאבריקאנטען די און םאג גאנצען א האלםען

 ױניאן. זײן און רוטער פרעזידעכם אנגרײפען דורך הערצער די
 פארזי־ צו איז םאן נעקענם האבען זײ װאם אבער דאס,אײגציגע

 אין געוואונעז האבען ארבעםער אויםאמאביל די װאם דאס. אז כערען
 גע־אלט. יערלעכער גאראנטירטער א ניט איז אגרימענםס ציױי די

 פארזיכער־נג ארבעםסלאזער דעד צי צוגאב ״רארט מין א :אר
חורבך. עקאגאםישען פון זריעה די זייען קעז ״אס

אינדיש־ פארביפענע די פין פארביםערעג און האס דער אט

i״׳ •נערעכטינהײט &------------------------------------
 אגרי־ דעם אין אז פארשטײען זײ אײך אז באוױיזט טריאליסםען

 פרינצ־פ דער דאל ערשטען צ'ם געווארען אנערקענם איז מענט
 פ־ן פריגציפ דער — מדרא שטארק אזוי האבען זײ װעלכען פאר

ארבעטער. פאר געהאלט יערלעכען גאראנםירטען א
 גא־ אויטאמאביל־פאבריקאנםען די מים אפםאך דער אז אמת.
 גאנצען פארן געהאלם פולען א ארבעטער די ניט נאך ראנטירט

 בארעכטיגט איז ארבעטער אן וועלכער צי געלט םומע די יאר.
 זײנע פון פראצענט 65 ביז 60 פון בלויז איז אגרימענט דעם לויט

 דער פון בענעפיט ארבעטפלאזען דעם איינגעשלאסען שכירות״
 דאלאר 25 װי מער ניט אומשםענדען קײנע אונטער און רעגירונג

 באגרענעצט איז יאר א בענעפיט־װאכען צאל די אויך װאך. א
 אר־ די פון געװינס אנדער קיץ אבער װאכען. 25 װי מער ניט צו

 נים איז מאכם פאליםישער אדער עקאנאמישער זייער דורך בעםער
 אנהויב. פון גלײך פראצצנט הונדערם פולע געװארען דורכגעפירט

 פאראנט־ שעפער, סאניםארע ארבעםס־ציים, קורצע באגרענעצטע די
 דער בײ אומגליקםפאלען פאר ארבעםסגעבער פון װארטלעכקײט

 דער אפילו א־ן מינימום־געהאלט. .א קאמפענסאציע, און ארבעט
 בארעכטיגט איז ארבעטער דער אז פרינציפ, װיכטיגסמער סאמע

 דארף ער װעלכע אונטער באדינגונגעז די איבער דעה א זאגען צו
 מיט־ זיינע מיט זיך פאראײניגען צו בארעכטיגם איז און ארבעטען
 דעם, ורעגען ארבעםםגעבער די מיט פארהאנדלען און ארבעטער

 עס יארען. ןיפ משך אין ביסלעכוױת, געװארען געוואונען זיינעז
 גאראנטיר־ א פון פרינציפ דער אויך אז נאטירלעך, דעריבער איז
 דורכגעפירט װעט עס ביז צייט נעמען װעם לױן יערלעכען טען

 נעמען װעט עס ארבעטער. אלע פאר און פילשטענדיג װערען
 באזונדערע די צו װערען צוגעפאםם מוזען װעט צם און צײט

 שײן איז אבער אנהויב דער אינדוסםריע. יעדער אין באדינגונגען
 אר־ די פון געראנגעל דעם אין עפאכע נייע די געװארען. געניאכט
 ארײנגע־ איז יאר גאנצען דעם הכנסה געזיכערטער א פאר בעםער

 אמעריקאנער די און ײניאן ארבעםער אױטאמאביל די טראטען.
געװינס. דעם מיט װערען באגריסם דארפען ארבעטער

 זינש יאר 45 ױערם הודש דעם
 יארק נױ אין קלאוקמאכער א־נזערע

 ארונםער מאיי ערשטען צום זײנען
מענש־ פאר גענעראל־םםרײק א אין

באדיגגונגען. לעכע
 קלאוקמאכער יארקער נױ די האבען ,1910 ײלי. זינעםען דעם

 אין ארוים און ארבעם די געווארפען טויזענםער צענדליגער די אין
 קראנק־ און הוגגער געגען סוועם־שאפ, געגעז קאמף איז גאסען די

 הא־ װאם ארבעטפגעבער, די פ-ן וױלקיר װילדען דעם געגען הײט.
שקלאפען. װי באהאנדעלט זיי בען

 געלײגם האט קלאוקמאכער די פון גענעראל־סםרײק i9io דער
 גע־ אױפגעבױם איז עפ װעלכעז אויף פונדארענט םאלידען דעם

 ױ־ מעכםיגע די איגטערנעשאנעל, מעכםיגע איצט אונזער װארען
 האבןין וואם ארבעםער, קליידער פרויען מיליאן האלבען א פון :יאן
עי פח כוח םיםן זיך  לעבענפ־ א צו דערשלאגעז ארגאניזאציע ד

 גע־ נים אפילד האבען פיאנערען אונזערע װעלכען פון םםאנדארד
 אנםשלאםענקײם איר עםיק, איר פױײנגעז• אירע מימ חלומ׳ם.

 ארבעםער דער פאר מאדעל א װי ױניאן אונזער דינם קאפף. אין
 דער אין רעםפעקםירם פרײנד. פין געאכםעם ווערט זי באװעגוע,

ארבעםער־שינאים. די פון שרעק דער איז און געזעלשאפם
 דעם פין יוביליי ־יאריגער45 דער וואלם צייםען נארמאלע אין

 םיב ױם א װי געודארען געפייערם גענעראל־םםרייק קלאוקכלאכער
 אבער זײנעז צייםען די באױעגתג. יוניאן םרייד גאנצער דער פון

 װיכםיגע אמ שנעל לריפם לעבעז דאם נארמאלע. קית נים איצם
 מעגייצד קיים איז עם אז ציײיםע, די אישע שםויפען געשעענישען

 װיכםיגער דער אם פארבײ גײם אריםלוקען. אץ אפצושםצייעז זיך
 דער־ אבער אליין לעבעז דאט פייעריגג. םפעציעי׳ער א אז דאםום
 פארבעפע־ דירך םרים. אװ שרים אויף דוד אדנזער אים אז מאנט

 אונזערע פון אױפשמאנד יענעם דאנק א געניפען מיר וואם רונגען
צוריק. יאר 45 ניים פיאנערען
 די פאר הכנםה יערלעכער גאראנטירטער א פון אנדויב דער

 ■1אפיי האבען פיאנערען אונזערע װעלכער װעגען ארבעםער.
 ױערען פארװירקלעכם אז שויז הויבט חלומ׳ען, צו געוואגט ניט
 שױן זיך האבען מיר אינדוםםריעם. פראדוקציע כאםען די איז

 טען45 צים איצט, אץ מינימום־לײן. געזעצלעכען א דערשלאגען
 צ־ באשלוס דער דורכגעגאנגען סענאם אין שוין איז ױבילײ.

שעה. א דאלאר איץ צו מינימום־לוין דעם העכערען

 נאר נים לעבען דעם פארבעפערען װעט דערגרייכונג די אט
 וױיגיגער פארדינט איצט ביז נאך האבען װאפ ארבעטער די פין
 איינ־ לאנד׳ אין ארבעטער אלע פון נאר שעה, א דאלאר אײןי װי

 װעפעש מלאכות, בעל גום־ארגאניזירםע די אויך געשלאסען
 דע־ זײ װעט ,רינימום נייער דער אין העכער פיל זײנען שכירות

 מער, נאך שכירות. די אויף הוספה א ברענגעז :יט דירעקט ריבער
 וױ העכערונג, דער אם פון געניםען װעלען אונטערנעמער אפילו

 סענאט־ די פאר פארהערען די בײ געװארען אנגעװיזען איז דאפ
קאנגרעס־קאמיםעס. אין

 םטאםיסםיקער און עקאנאמיסםען פץ אײםרעכענדנג דער לויט
 פון ארבעטער םױזענם הוגדערם מיט מיליאן צװײ איצט באקומעו

 «יני- דעם אונםער ארונטער פאלען װאס ארבעםער מיליאן 24 די
 ארבעם. זייער פאר שעה א דאלאר איין ײי וױיניגער געזעץ. מום־לוין

 אויםאמאםיש נאםירלעך וועלען מענשען די אט פון שכירות די
 מינימום דאלאר א פאר געזעץ דאם װי גיך אזוי װערען געהעכערט

 אונםערנעמונגען די אין וועלען זײ חוץ קראפם. אין ארײן גײט
 דעם אם פון מער עטװאס קריגען וראס ארבעטער, אנדערע די אויך

 אויף וױיניגםטענס העפערונגען באקומ$ז אויך אץ פאדערען רינימים
 אדער שנעלקײם גרעסערער פאר קאמפענםאציע אלם פיל׳ אזדי

 צו שטוים דער אם פראדולציע. זייער פון קװאליטעט בעסערער
 הע־ א פאר דרוק א אויםאיבען דעריבער ,םוז שכירות העכערע

לאנד. גאנצען אין םטאנדארד לוין כערען
גרע־ נאך געזעץ. דעם פון װירקונג דירעקטע די זיין מוז דאם

 פארגרע־ דער פון װירקונג אומדירעקטע די זײן װעט אבער סער
 ווען ארבעםער. אױף במילא און סחורה אויף נאכפראגע פערטער

 װעט פארגרעםערען, זיך וועלען ארבעטער מיליאנען פון הכנםות די
t און קויף־קראפט זייער העכערעז זיך y דער ווערען גרעםער ײעם 

 פאר־ מער ארבעט, מער שאפעז װעט דאם סחורה. פ־ן פארק־יף
 געשעפסטלײם, פאר אויך נאר ארבעטער, פאר נאר נים דינסטען

 עקא־ ענערגישער אן פון געניםען וואם אנדערע, און אנגעשטעלטע
אקטױױמעט. נאמישער

 שטערוגגען אץ שוועריגקײטען זיץ נאטירלעך נאך װעלען עס
 מיר געזעץ. װערען וועט שעד״ א דאלאר א פון פראיעקט דער ייז

 דעם אנפירען וועלען ױגיאנס אינזערע װען אז זיכער אבער זײנען
 וועלען איצט, ביז געטאז עפ האבעו זײ װי ענערגיש, אזױ קאמפיץ

דורכפירען. עם זיץ געצװאונגעז קאגגרעםלײט אונזערע אייך
 נײע די פון איינע בלויז א'ז מינימום־לוין געהעכערםער דער

 בענע־ ארבעםםלאזע די — מינימום־לוין דעם חוץ א געײינסען.
 פארזיכערונג־ סאציאלע אנדערע אלע די און עלטער־פענםיע פיטם,

 שםייען אגרימענםס, ױניאן די דורך און געזעץ דורכן אײנפירונגען
 אומ־ פון שוועל אויפן א&עריקע אין ארבעםער ארגאניזירטע די

 זיך פאםט עם װי געזעלשאפט- דער אין איינפלום גרויסן געהײער
 דער פראגרעם. מענשלעכען צום צושטייער גרויסעז זייער פאר

 ,1910 יולי, דםען דעם קלאוקמאכער די פון גענעראל־םםרײק
 בא־ קעמפערישע די פון איינעם פאר באדען דעם געשאפען האם

 א האבצז מיר אויסכעקעמפם. אלץ דאם האבען וואם טאייאנעז
 פיא־ אונזערע װאס בייטראג דעם פים שםאלצירען צו רעכם פ־לע

 געלעגענהיים דער פאר דאנקבאר ױינען את געמאכם האבען נערען
 גע־ פ.ץ ראד די דרייעז צו וױיםער געגעבעז אונז האבען זיי וואט

פראגרעט. זעיישאפטלעכעז

3 דיט ־ימ------------------------------------------------
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 — הכית, כעל פרן פ׳געשרײ הערס גזןן שאפ, נאנצעז אץ
 כרישען דאס ױאלד אין לײכ הדנגערמען •*־־
עז ‘צ עי *  ג,*אז־ דלײכן נא,יעם, די אין חײת ״

.קרםען איפ צײן די צד זאלן זײ אץ . .
אנ גאנצען א  ,,קױ כײנרצעגייגעז זײן העױם מען פ

 שקראפעךטרײכער, א םרן שרײען פ׳כײזע ״
 ערל, אץ ײד כוינען עםילע שפעפערם קאםערפ, די
.לײפער מ״דע די זײ כ״־כױפען ױאלפ געשרײ זײן ױי . .

 ױײו, אײנעפ יעדען ער גיט פפח אויי דערפאר
ײי  :כירעפעז ארײן שדל אין — ראש־דדפנדז א
 — זײן סרומע ם׳צױי״פע פאר׳שיכוד׳ט, יאר האלכען אײן
״ ניפ אץ .פעםען שכיררת מעד גאם בײ איפ, כ . .
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I" י n לױו s ש ד פארבער ש. «ן חו
 ארײנ־ ױןןם ישראל םזייגת אזױ װי — הםתדרד^ דער פון װאלען די אין נםים די

אפ װןןר — *לק.6 אידישען םון םײל גמןספען דעם נעמען ת ה אם  געזיגפ כ
ײז דער — װאלען. די אין  פאר צאלען סאציאליםטען איפמליענישע די װ#ס יר

קלעריקאלען• און ק^םדניסטען די םיט אװתפות םאכען

 פץ פרושים די ײענענדיג
 אויף פארםײ־פירער די

 די פון אױםגאנג דעם
הסתדרות, דער צו ײאלעץ

שלוס׳ צום קומען םען םוז
 איז נסים פון ציים די אז

 װייל פארבײ, נים נאך
 געשען געקענם עס האס נסים דורך בלויז■

 פארםייעלעך, און פארסייעז זיבען אלע אז
 אין קאנדידאטען ארויםגעשםעלם האבען װאם

 אזא זיד צוױשען אעעםירם איז ודאלעז די
 אפ־ האבען זאלען קאנקורענץ־קאפף, הייסען

 פאר־ די װי נצחון. גדויסען אזא געהאלםען
 יראלען די אין װאלם אלץ װען זיכערעז.

 דאך װאלט גםים, אז הםבע־ בדרך אנגעגאנגעז
 דורכ־ א ברעגגעז געםוזם צד איין םיז זיג דער
שעז דעם פאל צד. געעערי

 אין גלויבעז צו שווער םאהע איז עס
 אלץ און וועלם די ווען צ־יםען, היינםיגע נסים
 פאר־ פח ווןירט איר םיט פאסירם עם וואם
 הא־ םים אויםגערעכענם אוז באשםיםם אוים

 אונזערע פון פיגקםלעכקײם םעפאםישער
 זײערע פיז הילף דער מים םלוכה־מענשעז,

 אז זייז קען עם אבער װיםענשאםםםליים.
 אידצן כלל. םון אדיםנאם אן איז ישראל
.נםים םים געלעבמ םאל אלע דאד האבען . . 

 אינםעלי־ הײגם פאראן גאך זיינען עם און
ען. געבילדעםע גענםע. ש  גלויבעז װעלכע מג

 דארם װעלןין נםים ענלעכע אז שלמד״ באםונה
 גרעסערעז פיל א אויף נאד פארקוםעז װידער

שםאג  אינםעלי־ אזא זאגם לפשל. אם. מאם
 ברוך װי םענש געבילדעםער איז גענםזנר

 קאנ־ װעם ישראל םדיגת א־ן אז צוקערמאן.
ם ר רי ם  גאנצען םח פערהײם די װערען מג

 דר. םים פאלעפיק א אין םאלק. אידישען
ױני) סעז10 פון (.קעםםער׳, םארגאשעם

ען-------ער־ זאגם איז עס אז זאגען. קען ם
 מנין רוב םון קאנצענםראציע די גענדג גים

 פול־ די אז ;םדינה דער אי; פאלק םה ובגין
 נדז אידען־פראגע דער פיז לייזונג שםענדיגע

 דאן גאר אז ;היהודי אחרון עד איינשליסען
 װען אידעז־פראגע. די ײיזעז מדינה די וועם

 אידען. אלע בוכשםעבלעך ארײננעמעז װעם זי
 רעדען םיר קמזען. אזא װעם אפשו
 פאלקס־ אידישע די ר־יזען װעגען אבער

 פראגע די נים און יועלם ז־ער אין ®־אגע
 פראגע ד^זיגע די יחידים. אידישע אלע םרץ

שן םדגעליי זיין זועם  אידישעד דער אין ו
 רוב דער װערען קאנאענסרירם חעם מדינה

פאלק״ אידישען פון
םער־ די אז אלזא, גלייבם. צוקערפאן ב.
 ירבו, כן אידען. םיליאן צוועלף די פץ הײם
 װעלען װאס די און פאראן. ה־ינב זיינען ײאם
 צו־ צואוואוקס. םון:אםירלעכען צוקוםען נאך

 םי־ אכם־נײן וואםערע זאגען לאםיר זאםען.
 די אין פלאץ געפינען וועלען נפשוו^ ליאן

 א ישראי. פץ פיילעז קוואדראם 8.048
נים םאקע עס זיך לײנם פענשעז פשום׳עז

 אויפ־ זיך האבען װאם די אבער שכל, אויפן
 תלמוד פון מםורות די אויף געהאדעוועם

 פא־ שוין האט נס ענלעכער אן אז וױיסען,
 בא־ דער וואו המקדש, םית אין אמאל סירם

 ענג די און פאגאנדערגעצויגען זיך האם דען
 פלעגען כיפור ױם אידען צונויפגעפרעםטע

 דיל אויפן אויםציען זיך פלאץ גענוג האבעז
 א־ין שוין האט עס װאם דאס כורעים. בײ

אמאל... נאך פאסירען דאך קען פאםירם םאל
 געשען זײנען יארען לעצטע די אין אויך

בער־, אזוינע נישט כאטש ישראל, אין נםים  אי
 זיך זאל ערד די אז װי וואונדעד גאםירלעכע

 פאר פלאץ מעד מאכען א־ן פאנאגדערציען
 בלויז פאסירען װאוגדער (אזוינע מענםשן.

 אזוינע מלוכדת, גרעסערע און שטארקערע בײ
 קאמוניםטישע די םאוועםען־פארבאגד, דער װי

 פון געבורמ עצם דער ענלעכע). און כינע
 דערפאלג איר גם. אזא איז ישראל פדינת

 מא־ די אראבער; די מיט םלחמה דער אין
 טויזענטער דיונדערםער פון אימיגראציע םען

 דאס ;אפריקע און אזיע אײראפע, פון פליםים
 אײנגעװאנדער־ די איענלידערען און באזעצעז

 בא־ און לאנד פון עקאנאםיע דער אין םע
 זײ־ הצטרט־וז, נויםיגססע די םים די זארגען

 גע־ דערגרײכט איז דאם כאטש נסים, נען
 אנשטאט מענשען פון הילף דער מים װארעז

 פון םיטלען פראזאאישע םיס און םלאכים
םראנםפארמאציע. און פיגאנסעז

 דער אויך אז םןיגלעך, דעריבער איז עם
 זיך האבען ױאם צדדים, אלע אז װאוגדער

 דער צו וואלען די אין באקעמפם געגענזייסיג
 גרוי־ א אפגעהאלםען האבען זאלצז הםתדרוו^

 נםים די אם פון אײנער אויך את נצחח. פען
 בלויז איז צרה די ישראל. איז געשעןיז וואס
 דער מים גים שםיםם פארםײםשונג אזא יואס

 פארםייצז די פון פירער די פון עדות גבית
 וואלען. די אין באםייליגט זיך האבען וועלכע

 צו זוכם פארםײ־פירער די אם םון יעדערער
 אפ־ האט פארמײ זײז אז נאר גים באוױיזען

 װא־ די אין נצחון גרעסםען דעם געהאלםען
 פארטייען אנדערע אלע אז אויך נאר לען,

 דע־ שוין איז עס מפלה. א געכאפם מאבען
בער טיג יי  טאן צו גריבעל א זיך אליױ נוי

 דארט וואפ באמת זען אדן ציפערען די אין
 די פון אײפגאנג דער װאס און געשען איז

אונז. לערענט װאלען

 פארב־' ז־ינען װאם יאר. זעקפ די דורך
 הײנטיגע די אץ פריערדיגע די צױישען
 דער אין ‘מיטגייידער־צאי די האם װאלען,

 אי־ פארדרײפאכם. װי כמעט זיך הפתדרות
 צא^ פארגרעםערטע די בלויז קעז דצם בער

ען אין פארטײ א פאר שםימען אל  בא־ ניט די'ו
 ד־ צד. איר פאר :צחץ א װערען,יױ סראכם

 פאר־ א פץ אפשױאכונג אדער פארשםארקונג
 פארגלײכען דורך זען בלויז רען קען םיי

 שטי־ אפגעגעבענע אלע פון פראצענט דעם
בא־ האט פארםײ באטרעפענדע די ־ואס מען,

 איצ־ די און װאלען פריערדיגע די אין קומען
 הםתדרות־וואלען די אין פארגלײך אזא םיגע.
:רעזולטאםעז פאלגענדיגע די אונז ווײזם

 אבסא־ אױ אויפגעהאלסע) האט מפא׳׳י
 פאר־ אנדערע אלע איבער מערהייט לומע
 איר פארגרעםערט עטוואס האם און טײען

 זי װאס פראצענט, 57 די אנשטאט פראצעגט.
 גאך צוגעקראגעז זי האט געהאט, פריער ד,אם

 פראק־ 2 די ;פראצענט 1 פון דרײפערםעל
 מפ״ם פאנאנדערגעפאלענעם דעם ןיפ ציעם

 פראצענט־ זיבען איבער פארלארען האבען
 גע־ זײ האבען װאלען 1946 די אין פונקטען.

 שטימען פראצענט האלב א און 34 קראגען
 די פון פראצעגט. 27.3 בלויז מאל דאם אין

 מאל דאם האבען װאפ אבער, פראקציעס צװײ
 דער האט ליםטעם. באװנדערע צוױי געהאט

 א און 12 בלויז געקראגען הצעיר•' .השומר
 האט העבודה״ ״אהדות און פראצענט. האלב

 דער אין כאטש פראצענט, 14.8 געקראגען
 ״השומר דער האט פארטײ פאראייגיגטער

 דאם פידעל. ערשמע די געשפילט הצעיר״
 מפ״ם פון פליגעל לינקער דער אז מײנט,

 פלי־ רעכטער דער װי פארלארען מער האט
פארטיי. פאראייניגטער דער פון געל

 האבען (ליבעראלען) הצױני״ ״עבוד דער
 פרא־ פינפטעל א מיט אײנס צוגעװאונען

 5.2 צו פראצענט פיר פון שטימען,- צענט
 האבען קאמוניםטען, די מקא״י, ;פראצענט

 פון פראצענט דעם פארטאפעלט װי מער
 פריערדיגע די אנשטאט שטימען. דיערע

 פרא־ 4.1 באקומען זײ ריאבען פראצענט, ציױי
ט;  האבען רעליגיעזע) (די הדתי״ .עובז־ צע:

ע די געקדאגען ג בי ^  שטי־ פראצענט צװײ ז
 -ציוגים די און געהאט, האבען זיי וואם מעז

 האבען װאם צױניםםען) (אלגעדײנע כללײם״
 ליםטע אייגענע אן ארויםגעשטעלם יאר דאם
 פרא־ 3.8 געצויגען האבען וואלען, די אין

שםימען. אלע פון צענט
גרעפ־ דעם אז מיר. זעען ציפערען די פון

 גע־ האבען צואוואוקם פראצענםוע^ען םען
 בלויז אבער איז דאס קאמוניפטען. די האט

 ניט האבען זײ געװינס. אויגעשײנלעכער אן
 מענ־ זייערע נאר אנהענגער. נייע געוואונען

 א װי געדינט איצם ביז האבען װאם שען.
 סנה־גרופע, די מפ׳׳ם, אין קאלום״ ״פיגפםער

 אהין, אװעק איז און צוריקגעצויגען זיך האט
 בא־ ציים גאנצע די אידעאיש האם זי װאו

 אגדערע די פרן געװינםען די אויך לאנגט.
 פראצענט דרײ די אײנגעשלאםען פאי־טײען.

 באקומען, האבען כללײם צױגים די װאם
 שפלי־ די פץ טייל גרעסטען צום שטאםעז

 דער פון אװעקגעפאלען זײכען װאם טערען
 און דירעקם מאנכע ;מפ״ם אויפגעריםעגער

 פאקט דער באװיתט דא.פ אומדירעקם. אגדערע
 פון צװײ בלויז געװאונען האט מקא״י װאם

 פארלא־ האט מפ״ם װאס פראצענמ זיבען די
 גע־ האבען פראצענט פינף אנדערע די רען.

 זײנען די פארטײען. אנדערע די קראגען
 די צו דיױעקם אריבער ניט װארשיינלעך
 ז־' צײניפטען. אלגעמײנע אדער ליבעראלעןי

 איז װעלכע מפא״י. צו אר־בער גיכער ז־ינען
 אומגע־ און זײ צו :אענטםטע די אידעאיש

 עלעמענ־ מיטעל־קלאפ די פון “צאי אזא פער
װאלען פריערדיגע די אין האבען .ױאם טען׳

י ־
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 די צו אריבער זײנען מפאײ, פאר געשםימם
 דער־ דאם פארטייען. קלית־בירגערלעכע

 גרע־ די אין האט םפא־י פארוואם קלערם
 וואו צענםערם׳ אינדוםטריע און שםעם סערע

 אלם־אײגגעזעםענע מערםנמ די לעבען עם
 אביב, תל װי שםעם אזוינע אין ארבעטער,

 געקראגען אנדערע. איז מבריה רכלה, חיפה׳
 שטימען, פראצענט קלענערען א מאל דאם

 גרע־ א און וואלען. פריערדיגע די אין וױ
 גע־ זי האט דורכשניט םון פראצענט סערען

די קראגען ן׳  ״מושבי אין און ״מעברות״ אי
עולים״.
 איבע־ נישטא איז עם אז באטײט, דאם

 זיג דעם מיט זיך פרייען צו וואס מיט ריגס
 האט מפא׳׳י װאלען. לעצטע די אין מפא״י פון

 מערהײט אבםאלוטע די אױפגעהאלטען טאקע
 ארגאניזאציע דער פון פארװאלםוגג דער אין
 אבער פארגרעםערט, עטװאם נאך עס און

 װײ־ מערהײט איצטיגע איר איז אידעאיש
 פראגרעםיװ־םאציאליפ־ א פאר זיכער ניגער

 צו־ די בויען צו איר אויף פארטײ םישער
 די װעלכען פדן עלעמענט, דער צוקונפט.
 נײ־אײנגעוואנ־ די קומט, מערהײט איצטיגע

 גע־ האבען אפריקע, און אזיע פון דערםע
 שטארקער איר איבער רפא״י פאר שטימט

 צו מליכה. דער אין ארן לאנד אין פאזיציע
 אי־ ניט אבער אנקומען׳ דארף• מען װעלכען

םאציאליזט. איר בער
 קלײבט מען װען לאגע די אויפ זעט אזוי

 די פון באריכטען די אין פאגאנדער זיך
 קליין־ די האבען געװאונען וואלען. הםתדרות

 כללײם, צױנים די פארטייען, בירגערלעכע
 געהאט מאל ערשטען צדם האבען װעלבע

 לי־ די און וואלען הסתדרות אין קאנדידאטען
 פאר־ האבען קאמוגיםטען די גרופע. בעראלע

 פאררע־ דעם דורך פאזיציע זייער פעסטיגט
 גרופע זײן און םנה משה פון אנשלום לען
 געױאו־ אויך ־אבען פאטענציעל מפ״ם. פון
 אין כאטש פארטײען. רעליגיעזע די נען

 גע־ זײ האבען אפשטימונג הםתדרות דער
 א אבער איז פראצענם, צװײ בלויז צױגען

 װאם עולים. נייע די פון םײל באדײםענדיגער
 רע־ א מפא׳י־מערהײט׳ די געגעבןןן האבען

 גע־ זיך ם׳װעם װאפ עלעמענט, ליגיעזער
 הדתי״ ״עובד מיטן הײם דער אין מער פינען

ם... םאציאליםטישע די מיט װי רפי קו פי  א
 אנזען. שוין זיך װעלען רעזולטאטען די אם

 װאט כנפת. צום וואלען •די אין זיך. דוכם
 בא־ און חודש. הײנטיגען פארקומען דארפען

צוקלנפט. דער אין מער דײטענדיג

 דואו אנד1י אײנציגע דאס נ־ט איז ישראל
 דרײען זײגער פאליטישען אויפן וױתערס די

 פאר־ אנשטאט צדריק אביםעל לעצטענס זיך
 לעצםען ענגלאנד איז וואלען די אין אויס.
 בא־ קאגםערדואטייוען די אויך האבען חידש

 אין מערהײט זייער פארגרעסעדט דייטענדיג
 לײבאר דער פץ חשבון אויפן פארלאמענם

 מיט פארזיכערם זיך ארום אזוי און פארםיי
 סערמין פולען א פאר רעגירונגם־מאכם דער
 ן א םיםטעם םישעי1פאי די יאר. םינף פ־ן

 צײײ בלויז פאראן זײנען עס וראר עגגלאנד.
 אין װערען גענומען דארפען וואם פארםײען.

 דער אויף ענלעך ניט כלל אבער זיינען אכם.
 אײנציגע קײן װאו םיסטעם. אייראפעאישער

 קריגען צו מעגלעכקײט די ניט האט פארטײ
 דע־ מוזען רעגיר־נגען די און מערהײם א

 אויף ענלעכער 1פיי קאאליציעם. זיין ריבער
דער איז ישראל אין לאגע פאליםישער דער

 זײ־ װאם װאלען די איטאליע. אין צושםאנד
 זײנען חודש לעצםען פארגעקורען דארם נען

 סים־ באדיגגונגען דארטיגע די אין דעריבער
 װי קראנקהײם זעלביגער דער פון פטאמען

.1ישראי אין

ווא־ די אויך זײנען 1ישראי אין װי פונקט
 פארטרע־ פאר געװען גיט איטאליע אין לען

 װאלען די פארלאמעגט. נאציאנאלען צ־ם טער
 פארלא־ צים דעפוםאםען פאר געװען זײנען

 פרא־ האלב־אויטאנאמער דער פון לאפענט
 דארט אויך םיציליע. אינזעל דעם פון װינץ
 פארטײ, קריסטלעך־דעמאקראםישע די האט

 דער אין הויפט־מאכט די געווען איז װעלכע
 צאל די פארגרעסערט קאאליציע, רעגירונגס

 האבען װײטער .יועט און מאגדאטען אירע פון
 דארט אויך הענט. אירע אין רעגיר־נג די

 סאציאליס־ לינקע און קאמוניסטען די האבען
 אויפגעהאלטען צוזאמען נעני־גרופע) (די טען
 צאל זײער פארגרעםערט עטװאס נאך און

 פאר־ טאקע האבען קאמוניסטען (די שטימען.
 שותפים, זייערע אבער פראצענט. אײנס לארען

 געװאונען האבען םאציאליסטען, ליגקע די
 זעל־ די האבען װעלען זײ און פראצענט צװײ
 דעם פארלאמענט). אין מאנדאטען צאל ביגע

 די געהאט אבער האבען געװיגס גרעםטען
 רעכ־ עקםטרעם דער איז דאפ מאנארכיטטען.

 מאל דאס געקראגען האבען זײ פליגעל. טער
 אין װי שטימען מער פראצענט 4 איבער מים

 פארגרעסערט האט ד״־יפט־גר״פע די .1951
 פי־א־ 10 ביז 8 פון שטימען פראצענט איר

 אי־ פליגעל רעאקציאנערער דער אץ צענט
 ארויסגעשטעלט מאל דאם האט װאס רער,

 געקראגען אויך האט צעטעל, אײגענעם אן
 שטירען. פראצענט האלב א און צװיי לגאפע
 הא־ צוזאמען גריפען מאנארכיםטישע בײדע

 פרא־ דרײצען קנאפע געקראגען אלזא בען
 די האבען פראצענט דרײ שטימען. צענם

 די פון געקראגען װארשײנלעך מאנארניסטעז
 פאר־ האבען נעא־פאשיסםען די וואם שטימען
 דינען פראצענם צװײ ארום אבער לוירען.

 דעמאקראטישע מער די פון געקומען זיכער
 גע־ האבען פארלוםט גרעסטען דעם רײען.
 דער פון סאציאליסטען רעכטע די ליטען

 רע־ די און ליבעראלען די גר־פע, פאראגאט
 דער געגעבען האבען װעלכע פובליקאנער׳

 איר רעגירונג דעמאקראטישער קריסטייעך
 הא־ זיי פארלאמענם. דעם אין מערהײט

 און מאנדאטען און שטימען פארלארען בען
 אנגע־ שוין זי האט דערפון רעזולטאט אלם

 קריסםלעך־ די צװישען בארועגונג א הױבען
 איבערצוטא־ פארטיי־פירער דעמאקראטישע

 שא־ בעםןיר און קארטען פאליםישע די שען
 מאןאר־ די מיט ציעי1רעגירונג־קאאי א פען

 ש־תפים קאמוניפםישע די מיט אדער כיפטען
נעני־גריפע. דער פון

 םי־ אין יואלען די פץ רעזולטאט דער
 הםתדרית די פון אויפגאנג דער יױ צי-יע
 פראקטיש פון אפיל' אז אונז, לערנען װאלען

 פאר ניט זיך לײנם שםאגדפונקט פאליטישען
 פאראייניגונג אױף א־־נצוג-ין םאציאליסטען

 בא־ צו כדי פארטײען עקםטרעמע די מיט
 שותפות בלפא״י׳ס רעגירונגם־בײנקלעך. קוכיען

 געטריבען זײ האט קלעריקאלען די ניים
 כשרות, פון פראגען אין הנחות אויף אײנצוגיין

 געזעצען פארשיםעלטע א־יע די און שבת
 שװערער האבען װאם גט׳ און הייראט פון

 באפעלקערונג, דער פץ לעבען דאס געמאכט
 און עלאנאמיש לא:ד דעם געשעדיגט האבען
געםריבען מענשען ליבעראלצ פך א האבען
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 שווארצע. אדער רויםע די פדן ארעמם די אין
 פון פאזיציןי די איז דערפון רעזולםאם א װי

 איםאליע, אין זיכער. נים איצט מפא׳־י דער
 און סאציאליסםען רעכםע די זײגען װידער,

 ארײנצו־ געװארען געטריבען ליבעראלען די
 חנמא־ קריםםלעכע די מים שותפות אין גײן

 קאמוניםםי־ די אז פארהיםען צו כדי קראטען
 רע־ די איבערגעםען ניט זאלען אגענטען שע

 םאציא־ לינקע די פון הילף דער מים גירוגג
 אריינגע־ פריער שוין האבען זײ װאם ליםטען.

 איז, רעזולםאט דער לאגער. זײער אין כאפט
 םאר־ האלב שוין האבען קאמוניסםען די אז

 האבען וועלכע סאציאליסטען׳ לינקע די דײט
 די און אויסצונוצען זײ גע׳חלופ׳ם לכתחילה

 גע־ אויםגענוצם זײנען םאציאליסטען רעכטע
 האלט איצט און קלעריקאלען פון װארען

 װע־ ארויסגעווארפען זאלען זיי אז דערבײ עס
 זא־ פלאץ זײער און קאאליציע דער פון רען
מאנארכיסטען. די פארנצמען לען

# • #

 פון קבצנים די װאס ליבע־ברױולעך די
 לעצ־ האבען היתער מלוכה־סובסידירםע די

 אין פארוואלטער, די פון דערהאלםעז טענפ
 און אונטערצושרײבען זײ בעט מען װעלכע

 אונזערע אז באװיחט, צוריקשיקען, גלײך
 פאר בירגער ארעמע די האלםען פאליטישענם

 גרױםע װי מענשעז חשוב׳ע אזוינע פונקט
 ניט ווען מואװי־םםארם. אדער פאליטישענם

 זײער נאך געיאגט ניט דאך זיך ,ניען װאלט
.״אויטאגראף״ . .

 שמהח די שטערט װאם אײנציגע, דאם
 איינלא־ די דערהאלםען האבען וואס די פון

 וועלען זיי אויב אז ורארענונג, די איז דונג,
 פאר־ װי דאקומענם דעם אונטערשרײבען ניט

 ארויסצוזעצען זוכען ױי מעז װעט לאנגם,
 איז איר, זעט דאס, דירה. ביליגער דער פון

 אויספילען און נים. שפאם קײן גאר שוין
 מענשען. די פאר גרינג נים איז באפעל דעם

 דאקו• לאנגען א איבערלייענען דארפען זײ
 אפגעדרוקם זיינען עס וועלכען אין מענט.

 םון ארגאניזאציעם. פץ נעמעז צענדליגער
 קײן פריער .ױארשייגלעד האבען זײ וועלכע

 נים עם אפילו קענלן און געהערט ניט מאל
 אליץ זיי גים אז שווערען, און ארױפרעדען.

 אין װאוינמ וואם אגדערש עמיצער ניט און
 די אם פון אײנער אין באלאנגם דירה זײער

 דאר־ די אז זיך, פארשםײם ארגאניזאציעם.
 זיי אז שיוערען. אוין־ אורחא אגב שוין פען

קאמדניסםען. קיין נים זײנען
 װאם ״שוץ־געזעצעך, גערופענע אזוי די
 פאר* פון באשיצען אונז געזאלט עס האבען
 אוים־ גאר װערען און שפיאנען און רעםער

ף אוי צםי  יעדצן רודפ׳ן און באשמוצען גענו
 מעקארםי׳ן, פון ליבעראלער איז וואם בירגער
 טעראריזירען אױף אנגעװענדעט שוין װערען

 אנ־ זײנען װאס די ארעמע׳ די פון ארערםםע די
 חסד אויפן נויטיגםטען דעם מיט געװיזען

 ױםטיץ־ אונזער צדקוז. און מלוכה־הילף פון
 רע־ פון פייער דעם כסדר הײצט מיניםטער

 אויף נעמען מער וואס אנהויפען דורך אקציע
 דער־ שױן איז עם ליםט. סובװערסױוער דער

 רעפובליקאנער א אפילו אז װײט, אזדי גאגגען
 קאנסראל רעגירונגס דעם . פון מיםגליד
 זאגט קעין, סענאטאר געװעזענער באארד,

 פארפי־ און פאלש איז ליםטע די אז שוין.
 פון פופציג אץ הונדערם ארים אז און רעריש

 און :יט. מער ־עקזיםטירען ארגאניזאציעם די
? עד שוױיגט. ע־לם דער מתי



◄ גערעבמיגהײט •*(דים•}

s װאןנתע w » sp פזן t o p? אטערקע אץ
 זיך האם װאכצז לצצםצ י

 אין און קאנגרצט אין
אויפגצהײ־ פרצטצ דער
 ארים םוםצל נייער א בען

 וואט שםריים׳ אלםעז אן
 צענדליגער אן שוין גײס

א^פערי־ דער אין יארצז
 שםרײם דער איז דאס װירםשאשם. קאנער

 קארפאראציצס. מאנאםאליסםישע די צװישעז
 נײצ אלץ איינשלינגעז אייז איז האלםעז וו#ם

 באנק־ פונם אה אינדוסםריצ דער סוץ עןלסיי
 געציילטע פיז אינםצרצסצז די איז װעזען

 די און זײם, אייז פלז — םאגנאםען־משפחות
 לײםז דארפעז וואס רעגירוגגס־אינםםיםוציעם.

 הער־ אליגארכישצ די בא?עםםעז געזעץ
 די שיצען און קארפאראציעס די םוץ שאםם

 לאגד אין קאנקורענץ פרייער ®ץ איגםערעסצז
 שםרײם דער זיים. צוױיםער דער פון —

 די זינם אן. ציים יענער פת שױן זיך צים
 װע־ צו גרויס אנגעהויבען האם זױנדוסםריע

 יאר זעכציג־זיבעציג מים לאגד. אין דא רען
 םרעם־ געגעז קאםף געדזייםלז עם האם צוריק

 הײנם םרעסםירונגען, אח (.םדאםםם׳) םעץ
 וואס .םוירדזשערם״. געגעז קאםף עם הײסם
סאראייניגונגזיז. װירםשאםםלצכצ :םײנס

םומצז.  קאנסאלי־ אפאלגאםירוגגצז, צתויפגי
 קאהבי־ וױרםשאפסלצכצ — קורץ דירונגעז.

גאםעז•
 צײש דער־א אין זיד האבעז נאםירלצך.

 פון אויסדרוקען און פארמען די געעגדערם
 ואיץ סאנאפאל גים שםרײם. *לםעז דעם

 פאדשפרײססםע די הײנם אייז ®ןרקױםעס
 אלי־ גאד פארה. דעם באהערשען ®ז ס*דם

מל א  איז ®ארקויםערס) געצײלםע (צםלעבע. ג
 אויםא־ דער איז דרײ״ .גרויםע די .דןדעסא

 עם הײנם. עם העז ריפם םאביל־אינדזםםריצ
 וױרס־ ®ץ פארנלצז די געענדערס ייך האבצז

 גע־ זיך האס סצ ממביגידונגען. בעלצ06שא
 ודאדקם. אינדוסםריצלצן פון גרוים די עבדעדם

 קאאיםאל־קאנצצגםראציצ. פיז *ןרנעם דעו־
 אין קלײן און גרוים ®ץ גופא מגר׳יף דער
מענדערם. זיך האם וױרםשאפם דעד

 די באםראכסעז פריאדו׳צז דא ײ׳עלדן םיר
 װאם «ו זען. און ז׳ײםען מרשײדעגע פון זאד
 ?ע־ םעגדענמז װירםשאפםלעכע דאזיגע די

 געגעז ינאמםם־מיםלען װעלכע אה םירעז נעז
װירקזאםםםע. די זײץ צו אויכ אונז זעען זײ

 אםע־ אין האמכײאםעז ױירפחצאםםלעבע
 ?אםף איצשמײר כיז דער אדן ײ?ע

זײ געגען
 פאראײ־ יוירםשאםש. דער אין גרײםקייס

 פינאגציע־יע און אינז״םםריעלע םח ניגתגעז
 באהערשעז צו ברייםער כדי ארנםערנעםרסנעז

 אין שוואכערע די אײנשלינגעז כזארק. דעם
 קאנצענ־ קאנקורענץ. די באזיינױגען דערםים
 הענם געציילםע איז קאפיםאל ®ז םראציע

 כאראקםעריסםי־ א געװעז איז אלץ דאס —
 אינדוס־ אמעריקאנער דער פוץ שםדיך שער

 אנהײב. בײם גלײד אנםדױללשג םריעלער
 םרעסםעז, די געגעז באװעגונג שםורמישע• די

 יארעז גער80 די אין נאך אגגעגאנגעז איז װאם
 אנםי־םראםם־ םיםז םארענדיגם זיך האס און

דער איז ,1890 פת (שערפאן־אקם) געזעץ

I»«בארובאפון

 םר<סטירען צו נויגוננ די אז בא־ויה, כעכםער
 אין דא איז בענק די און איגדוסטריע די

 דערשײנונג פריאיגע גאר א געױען לאנד
 דא, זיך האט אורדאי װירםשאפט. דער אין

 לענ־ אינדוסטריעלע אנדערע איז װי פינקם
 אנט־ אינדוםםריעלע די וועלם, דער פון דער

 אונ־ קלײנינקע מיט אנגעהויבען װיקלונג
 באזינדער איטלעכע האבען װאס טערכעמוגגען.

 אויסאר־ און פראדוקטען זײערע פארקויפט
 מען רופט (פאליפאל ביארק אױפן בעטונגען

 גערו־ אזוי די אין פארקויפערס). סך א עס׳
 טא־ .1(מעבעי א־נדוםםריעם לײכטע פענע
 וו.) אז. א. װ., אז. א שפית געהילץ, כאק.

 פון פעריפעריע דער די אין אפילו אדעד
 איתעי. (שטאל. אינדוםםריע שװערער דער

 ביז נאך עקזיסטירען װ.) אז. א נאפט־ קוילען׳
 געפי־ װאס אונםערנעםוגגען, קלייגע ־ײנם

 זײערע פאר מארק א זעלבסםשטעכדיג נען
 כאראק־ דאס איז דאם נים אבער סחורור^

 אינדוס־ אמעריקאנער דער פאר םעריטםישע
 פרן איינער יעדער האם לאגד אין דא םריע.

 מאל אלע אונםערנעמער קליינע מאסע דער
 אײנגעשלונגען נים זאל ער פחד. אין געלעבם

 פין וואלפיש די פון גרײסע, די פין ווערען
 :נאך .רערער פינאנם. את אינדוסםריע דער
 מאל אלע דא האם אינטערגעםער ■קלייגער דער

 דאס און גרויםע. די’ פאר רעטפעקם געהאם
 גע־ איז גרױטע די פים צתאמען זײז ויע־׳עז

 רוירם־ סך א פון סיבה לעצסע די נים ױען
 אםערי־ דער אין קאמבינירינגען שאפםלעכע

אינדיםסריע. קאנער
 זײגען האמבײאםען װירםשאפטלעכע די

 צוױי פון איצם) יאך דינען (אה געװעז דא
ר פח כאראקטער דעם לוים סארםען ע  זי

 ודערםיקאלע. און האריזאנםאלע = םעםיגקײם
סונגען זיינען עדשםע די  דער אין צעויפגי

 שפייז־ םילך־געשעפםען. בעקערייען. ברײם:
שענעראל קראפעז. ח  אויך איז מאםארס׳ .

 קאמבי:אט האריזאנםאלען א פון ביישפיל א
 אזוי אויםאכזאבילעז). םארםעז (פארשיידעגע

 אײזען־ דער אין אויך אנהויב אין געידען איז
 די צ־ױיםע. די שםאל־אינר־סםריעס. איז

 דער אין פאראײניגוע א איז װערםיקאלע,
 פאר־ דעם ביז רוי־שםאף דעם פון — ד.ויך

 קאכיבי־ שפעםערדיגע אייע פראדיקם. סיגען
 שםאל־אי:־ און איתען־ דער אין נירונגען

 פ־ן ווערםיקאל. געגאנגען דינען ד־טםריעם
 פארשיידענסטע די ביז איתען־פינע רער

 א־ת צו א~ץ געהערם שםאל־אויסארבעםונגעז
 יױנײ־ ריזזןן־קארפאראציע א צו פירםע.

 א פץ ביישפיל א איז טםיל׳ פםייםם םעד
 זײנען איצט קאפבינאציע. ווערםיקאלער

 וואם קאפבינאםען. לאנד אין דא פאראז שײן
 אםרײ ווערםיקאל. אי האריזאנםאל. אי נייעז

 גע־ עגלעכע אי*ע פאראיײיגם זיי האבען ער
 גע־ זײ האבען דאן ברייס, דער אין שעםםען

 בתים בעי׳י ווערען און. אויפקויפען נופען
 בא־ דארפעז וואם אונםערנעםונגען. איבער
 דער איז פי- ענד «עי געשעפפען. די דינען

 קאם־ גיגאנםישען אזא םון ביישפיל בעםםער
אם: דעםאל־גןישעפםען םון ריזזמ־נעץ א בינ

 פראדוצירען וואם פאיריקען, אײגענע מים
געשעפטען. די פאר

 זײנען פאראײניגינגען די פ*ז פארדען די
 פארשיידענע. איצם, נאך זײנען א־ן געװען.

 איז שערמאךאנטי־םראסם־געזעץ דעם ביז
 אינדוםטריעלער פון פארם פאפולערסטע די

 קאנ־ באזײטיגען צו ציל מיטן קאגצענטראציע
 פון בילדונג די געװעז מארק אויפן קורענץ

 געשעפמלעכע —y (״טראסטס״) טרעסטען
 פון אקציעס די װעלכע איז אםאציאציעס,

 אי־ גייען פירמעם פאראיײ־גענדיגע זיך ע“א
 נאמנים פון קאמיטעט געמײנזאמען א צי בער

 מער װערט פארם דאזיגע ד־ (״טראסטים״).
 פאר־ די ייאגד, אין דא פראקםיצירט נ־ם

 װירטשאפטלעכע פ־ן פארם שפרײטסטע
 קארפא־ די איצט דא זײנען קאמבינאטען

 די און קערפערשאפםען) ױירידישע ראציעס
 די שאפען צו קארבינירוגגען די פץ אופנים

 דא זײנען עס פארשײדען. זײנען קארפאראציע
 בײ אמאלגאמירונגען. אדער צונויפגיסונגעז

 פירמע שטארקערע גרעםערע, די װעלכע
 זײער דעראבסרט קיענערע. די פארשליננם

 געלט מיט עס אויסקויפען דורך פאררעגען
 געשעפט אין זיך צ־ ארי־ננערען דודך אדער

 אידענ־ די אפ װישם א־ן אײגענםימער די
גאנצען. אין ביזגעס די פ,ץ םיםעם

 וועלכע בײ קאיסאלידירונגען, קומען דאן
 זייער פארלירעז פירמעם פאראײניגםע אלע

 נע־ װערם עס און ציזאמענשםעל אריגינעלעז
ת א שאפעז  גאר איבער נעםם וואס פירדע. ני

 פאר־ זייער קאפבינאם. םין פארםעגען דעם
 קאפבינירינגען. פון אופן דער איז שפרײם

 בזך את קאמפאניס־ ״ראלדינג זיך רופם וואס
 פירפעט פאראייניגענדיגע זיך אי*ע אז דײם.

 נים אבער אידענםיםעם. זייע־ איץ הא־״טען
 אין זאגם םען אז אנפיריגג־קאנסראי קית

 דערפים נלעז םישם .פוירדזשער׳׳. ענגיייש
 בא־ פאל פאגכעס הגם קאפבינירונגעץ. בכלל
 יוע^ען אידיש אין אפאלנאפירונג. עט םיים
 ריפען בכלי׳ פאראייניגינגען אייע די פיר

קאמבינאסען. װירמשאפסלעכע
 אם געגען רעגירונג דער פון קאפף דער

 דעם ?ואנאפאליזירען צו שפרעב־נגען א־״ע די
 בא־ פין הילף דער פיס װירםשאפט־פארק

 און קלײנע די פין קאנקירענץ די זײםיגען
 קאנסא־ אין אבפארבירונגען דורך כיסעלע

 דורכגעגאנגען דא אהער ביז איז לידאציעס
 איז ערשם צד הויפט־עםאפען. דרײ דירך

 וואם .1890 פיז שעי־פאן־געזעץ דער געקוםען
 םינאנס פון םרעסםירינגען פארװערם האס
 דא־ םיליאן 50 פץ העכער לאפיםאל א פים
 אין םעז האם אים דאנק א וואס את יאר

19H באזונ־ צענדליגער אויף צעברעקעלם 
 װירםשאפם־ אזוינע אונםערנערוגגען דערע
 און קא.' איל .תםענדערד יײ כיגאנםען לעכע

 געקירען איז דאן קא.״ טאבעקא אםעריקען
ר  האם וואם .1914 םון קלעיטאן־אקם דן

 ה. (ד. קאנםראקםעז בינדענדיגע פארודערם
 פען זאל פי׳אץ. איץ אין קויפם םען ווען אז

 םאר־ i קאנקורענם) בײם קויפעל םארען נים■
 סיידען פריחען, אין דיםקרימינאציע װערם

 קװא־ םװ גראד םיטן בארעכםיגט איז דאם
 דירעקטאר־ א האבען צו ®ץ־װערט :ליםעם

 ״טראסם־קאמ־ אדער בענק צוויי אין פאסםעז
םיליאן 5 צו װי םער באזיצען װאם פאניס׳,

 א זײן צו פארװערם ;קאפיטאל דאלאר
 קארפארא־ מער אדער צרוײ אין דירעקטאר

 דא־ מיליאן 1 װי מער פארמאגען װאס ציעם,
 צװײ לעצטע (די איטלעכע. קאפיטאל לאר

 פון פארהיםען צו ציל דעם האבען פוגקטען
 גע־ דער אין פארבינדונגען אוםלעגאלע

 װאט אונטערנעמונגען■ פון שעפטס־אנפירונג
 טרעםטירען). גיט געזעץ לויטן זיך טארען

 א־ן איז קלעיטאךאקט דעם מיט צוזארען
 ״פעדעראל די געװארען געשאפען אויך 1914

 איר װאס סי.״) טי. (״עף. קאמישאך׳ טרײד
 ״אומ׳ױשר׳- פרן פארהיטען צו איז אױפגאבע

 דא האנדעל״ אין קאנקורענץ־מעטאדען דיגע
 דער פין מאכם די איז 1933 אק לאני■ אין

 דורך געװארען געשםארקט סי.״ טי. ״עף.
 — דיל״ ״נױ דעם פון געזעצען נייע צוויי
 ״נע־ דעם און ״סעקױריטים־עקט״ דעם דורך

 די אז קענםיג, עקט״. רעקאווערי שאנעל
 פאר־ און צוגאבען די מיט געזעצען׳ אלע

 געױירקט װאס װײניג האבען שטארקונגען,
 רוירט־ די פון וואוקס װײםערדיגען דעם געגען

 מאגאפא־ מים ®))רשטארקוגגען שאפםלעכע
 דעצעמבער אין וױיל םענדעגצען. ליםםישע

 נויטיג פאר געפונען קאנגרעפ דער האם 1950
 אנטי־ אלםע די אױסצובעפערען אמאל װידער

ר טראםט־געזעצען.  גע־ צים צוגאב נײער דן
 דער געגעבען האט םי.״ מי. יעף. װעגען זעץ

 אלע קןמםראלירען צו רעכם דאפ קאםיסיע
 וױרפשאפם־ אלןי פארװערען און קאפביגאםען

 די ״שעדיגען ױאם אפאלגאםירונגען, לעכע
איגדוםםריע״. דער אין קאנקורענץ

 איר געגען װאס קאמבינאכעךנװאליע, די
 םי. .עף. דער געגעבען קאגגרעם דער ־אם
 אין געםאן פלײץ א האם אויפגאבען, גייע סי.'

 יא־ דרײםיגער די אין יארען. פערציגער די
 דער אין אםאלנאםירונג־באוועגוע די איז רעז

 ערך אן אבער אדוכמערגעפאיען, אינדוםםריע
 גאזונדערט שפעםער, יאר אכם־צעז אז םים
 וועלט־ צווייםען נאכן גלײך יארעז די אין

 אנגענימען װידער באױעגונג די האם קריג.
פארמען. דראעגדיגע

 גרעסעי נאך זדןרעז גרייסן די דדי
אםעריקע אין

 דעי־ װעגען פארשומען םך א האבעז םיר
 לאנד אין דא קאכלביגאםעז די פון אנםוויקלוע

 נא־ און. גרינםלעכסםע די אבער ,1950 גדז
 די איז די פיץ צופארלעםיגסםע םירלעך,
 געשעפםט־ .פעדעראלער דער פון פארשונג

 געיוארען פארעפנםלעכם איז וואס קאריםיע׳.
 שוין האם ס׳־.' םי. »עף. די .1948 אין

 אםיל*. 1955 ביז פארשונגען, וױיםערדיגע
 פארעפנט־ נים דערװייל נאך זיינען זיי אבער
 מאםע־ די מיט דא זיך באנ־צען מיר לעכם.

 מיט אויך אזױ סי.״, םי. ״עף. דער פון ריאלען
פארש־נגען. פריװאטע פון רעזולםאטען די

 זײנען לאמים״ע פעדעראלער דער לויט
 פארשודא־:־ 1947־1940 יארען די פאר בייויז

 2.5סס װירםשאפם אמעי־יקאנער דער פון דען
 פאר־ צוזאמען אלע האבען װאם פירמעס.

 דאלאר ביליאן 5 פרן קאפיטאל א מאגט
 קא־ גאנצען דעם פון פראצעגט האלב א און 5

 אין פאבריק־קארפאראציעס די פון םיםאל
 דער־ די .1943 אין שםאטען פאראײגיגטןנ די

 פארםע־ דעס אבםארבירען (דאס אבערונגען
 אמאלגאםירונגו דער בײ קלענצרע די פון גען
 אין שטאל־קארפאראציעם גרעסטע. 8 די סון
 אומגע־ געווען זײנען 1945־ 1915 יארען די

 דער פץ דריטעל א װי וױיניגער הײערע,
 איז עקספאגסיע א־׳געסײגער דער פון גרוים

דערגאנגען :יט פירמעס די פץ קײנער בײ עט

------------------------> 1955 יולי,
 רע־ און קאמפאני םסיל בעטלהעש בײ און

 ארויפגע־ עס האט קאכפאני סטיל פאבליק
 דאט פראצענם. 70 קארגע ביז שלאגען

 14 קארגע די פון פראצענט 70 אז הײםט,
 איז ״בעםלהעם- װעלכזנ צ,י דאלאר. ביליאן

 פון און אויסגעװאקםען, יאר דרײסיג די פאר
 ״רע־ ױעלכע צו דאלאר, ביי־אן 9 קארגע די

 אײס־ צײט זעלביגער דער פאי- איז פאב־יל״
 דעראבערונגען, פץ געקומען איז געװאקסען,

שױאכערע• די אײנשלינגען פ־ן
 אלץ אין קאפיטאל פץ קאנצענטראציע די

 קאמבי־ פון הילף דער טימ הענט װײניגער
 גע־ יאר i5־io לעצטע די איז איז נאטען
 טעקסטיל־אינדוס־ דער אין שטארק װארען
 שטאל־אינדוט־ דער פון טײלען אין טריע׳
 ארן װיין־ גומי־אינדוסטריע, דער אין טריע,

 ״האלדינגס׳• די אין בראגפען־אינדוסטריע,
 אין ארום און ארום — בערזע דער אײף

 פינאנט און איגדוסטריע פ:ן צוױיגען 26
סי.״). טי. ״עף. דער (לױט

 לויטן ד״אבען׳ עקאגאגיםטען גרויסע
 אוניװערסיטעטען, פארשיידעגע פון אויפטראג

מאכט אויך  קאמבי־ די װעגען פארשונגען ת
 אויםגע־ מען האט זײ פון אײנעי־ אין :אטען.
 )1950 ביז 1900 פון צײט דער (פאר פארשט

 װירםשאפםם־צװײגען, 22 פון פירמעס 14
פלייש־פאב־ שטאל־אױסארבעםוע, :דערין

 עלעק־ אױטאמאביל־אינדוסמריע. ריקאציע.
 גומי־ מאבאק־פראדוקציע. םאשינען, טרישע

 רעיאן, אגריקולםװ־־מאשינען. פראדוקציע,
 אמוניציע־ שרײב־פאשינען, פענא־אלעאום.

 נײ־פאשינען, תבואה־פראדיקציע. פאבריקען,
 םילך־פרא־ גאזען. פליסיגע פאטא־אפאראטען,

 אלוםינום־אױס־ צעםעגט־פאבריקען, דוקסען.
 א:־ און אלקאהאל־פראדרקציע ארבעטונגען,

 םאבצלעס. סםאםיטטישע פ־״ע די פין דצרע.
 צו־ האבען עקאנאםיסםען דאזיגע די .ידאט

 בלויז ארוים דא מיר נעפען :ויפגעשםעלט,
 יואס ביישפילען. כאראקטעריםםישע צטלעכע

n־i זיין קאגעז r ארן,שעגװלתע־ באלערעגדיג 
 דעי־ פרן או־טפירען געװיטע פאכען בײם ריש
 קאפבי־ די פון אנטװיקלונג איצט־גער ביז

אםערילע. אין נאטען
 קאר־ -אגדערוואוד לואס צײט■ דער אין

 רעכען־פאשינען), א־ן ןשױיב־ פאדי״טאך
 פארגרע־ פארדעגען איר האט ביישפיל, צום

 אץ דעראבערוגגען ד־רך פראצענט 74 סערם
 אינערלעכען ״נארםאלעך דורך פראצענט 26

 םא־ ,רעינאלדט זאגען. אמיר|י האט. װאיקס,
 2.7 פארגרעסערט פאדמעגען איר בעקא״

 גאגצע און דעראבער־נגען דורך פראצענט
 בעת װאוקם. אינערלעכען רךיד פראצענט 97.3

 אויבען שוין װי האם. סס״ל״ .רעפאבליל
 אויף פארגרעסערם פארפעגען א־ר געזאגט.
 .דעראבערונגען, דורך פראצענמ 70 קארגע

 םםיל״ טטייםם ״ײנײםעד גיגאנםישצ די איז
 אויף אייסגצװאקסצן צײט זעלב־גער דער פאר

 49 אין דעראבצרונגצן ד־דך פראצצנט 51
 ״םטצנדצרל ייאוקט. אינצר־עכצן ד־רל —

 צצ־ דצר נאך פץ א־ז הש־־רזי) <גיר אויל״
 פרא־ 21 אויף א־־טגע־ואלסצז אן ברצהלוגג

 ״פײערסםא־ן אץ דעראבצרונגען ד־רך צצ:ט
 פרא־ 5.4 אײף װי פצד ניט קא.״ ראבצר

 .־ױיטצר. אז־י און דעראבערונגצן. ד־רך צצנט
 מצן םרז אבער, דצרבײ, יוייטצר. אז־י און

 פיר־ די ציױשען ציפצלצז די פארגלײכצן ב״ם
 גרויס אבטאײמצ די אכט אין נצפצן מצס
 בעת פארפצגצנט. אױטגע־ואק־צנע די פ־ן
 לפשל. ״אנדערװאוד׳/ פין פראצצנט 74 די

אן 42 זיך.פון רעכענען רצכצנצו דאלאר■ םייי

 םאבצ־ .רצינאלדם פון פראצענם 2.7 די זיך
 פראצצנט 20 די דאלאר, מיליאן 531 פון קא״
 א און ךריי פדן — אויל״ ״סםצנדצרד פץ

 פון פראצצנט 51 די אץ דאלאר ביליאן האלב
 דא־ ביליאן 31 גאנצע פץ סםיע׳ ״יונײםעד

 אז דצריבצר, זיא שורה אינםצרשםצ די לאר.
 קלצנצרצ גענוג אי־נגצשלונגצן אלצ האבצן זײ

 אופ־ דצר ביי אונטצרנצפיגגען שװאכצרצ אין
 *אר־ דיצר פון פארגרצטצרונג גצהײערצר

מצגצו•
 װאט פירמצט, די פון סך א :װאס נאך

 שוין זײנצן טאבצלצס, די אין ארײן קומצן
 פון הילף לצר םיט אדיםגצװאקסצן גצװצן

 צײט, דער פאר נאך ש־ואכצלצ א־ינשלינגצן
 א גילטיג. איז פארשוגג ד־ װצלכצר אויף

 1910 צו אדער 1900 צי שרין זײנצן זײ פון טך
 פארניצגצן םיט איבערגעזעםיגט אזוי גצװען

 זיינצן ז־־ערע גצשעפםצן ״נארלאלע״ די און
 נדי־ ־אבצן זײ ניט אז גצ־ואלהצן, ראש אז־י
 אםאלגא־ גייצ צו יאגען צי זיך גצהאט טיג

 ז־ינען זײ :ים פירמעס, אנדערצ מיט מירונגצן
 פיר־ קלצנצרצ די פארצולײגצן .ױיליג גצװען

 צונױפ־ בײם באדינגדנגצן גוטצ אזוינצ רצס
 פארגצלײגט זײ האבצן עט װי זיך, גיסצן
צ״ יצגצ צי אינג  קאר־ אימפעםדיגערע און .

 זײצר אן צרשט הייבצן ־ואט פאראציצס,
װאוקט.
 די איז אויטאמאביל־אינדיטםריצ דצר אין

דערצו. בי־שפיל בעטטצר דער קאםפאני פארד
 קאמבינאםצן־ דצר אט פין רצזדלטאם אין

 ״נארפאלצן״ דצם םיט צוזאםען באװצגונג.
 פזד־ אלצ שם־־גם וואס יואוהס■ אינצרלצכצן

 א־ז איז שםארלצרצן, און גרצטצרצז דצם בײ
 ני־צ א פארגצקימצן יאר 40־30 לצצםצ די

 אפצ־ אין קאפיםאל־קאנצצנםראציצ ריזיגצ
 אדױפ־ צייט דצר פאר דינצן נצפצז נ"צ ריקצ.

 דאנק א אויבצרפיאך דצר אויױ גצשוואופצן
 פצן, רצדם םאג צי היינם קאפבינאםצן. די

 ױאט איינצם, ויצגצן פצר נים גצוזייגלצך.
צם באהצרשם  ציוייג געזײטצז א אין פאדק י

ר פח צ צז נאר אינדוטסריצ. י ~נ  צםלצכצ '
סצ די ײצגען רצדם רצז (אליגאפאל).  .גרוי

 אייטאפאביל־אינדיםטריצ דצר אין דריי״
 ״גר־יטצ די קרײסלצר). פארד צם.. (דזשי.
 ״בצטלהצם״, טטיל״■ צס ן״ױ שםאל אין דריי״

ר׳ ״גריילצ די .יצפאבליק״).  םאבאק אין פי
 ייגצם״. .רצאנאלדט׳■ םאבצקא״ (-אפצכיקצן

 םא־ ציצלםרישצ אין צוױי ד־ םאױים). פיליפ
 י־יצט־ אץ ציצקטריק״ (״דזשצנציאל שינצן

 רא־ צס. (״ײ• גורי אין דריי די םיגגהאוז׳),
 אין צ־ױי די גוד־צו־). פייצרטמא־ן, בצר׳־.

ם  ״רצי:־ און קאפפאני״ ״אייימינים אײפינו
לױיטער. אז־י און טצםאי׳ט'■) אידט
 הץט ״פצדצראלצ׳גצשצפםט־לאםיטיצ״ די

צם פ־ט פארצנדיגם 1948 פון פארשינג איר  י
סך־הכל: פאלגצנדיגצן

 זיך זאגט — אײיסגצשטעלם זיר ־אם צם
 אז — טי.״ טי. ״צף. דצר פ־ן באדיכם אינם

 די נאר פארפצטטיגצן אמאלגאמירונגצן די
 םאנטצ אין אז ביזנעס״. ״ביג פון פאזיציצ

 צוט פראדוקציצ די איז פראדוציר־גצביטען
 קא:־ דצם א־כםצר ארונםצלגצפאלצן מערסםען

 די אז און פיררצם גרייטצ די פון טראל
צי באשםאנצן זײנצן אראלגאםירינגצז  צילר ד

 האבצן פ־רפצם גרויםצ די װאט לצם, אין
 פארמצגצן לצם אבטארבירט און דעראבצרט

 ניט איז ״צס א־נטצרנצפצר. קליינצ די פון
 פארצנדיגט באריכט דצר האט נ־יטיג״

 אויף פאנםאזיצ שםארקצ באזונדציצ קײן -
נים *־וצם זאל קײן א-יב אז פאראויסצוזצן.

7 דיט *(----------------------------:



ס י $ד ---------------------------------------------ײ8

 דאזיגע די זןפצוהאלכצן אײף װערען נעסאן
 ריזעז־קאר־ די אדער איז קאגצענםראציצ.

 איבערנעדען סוף כל םוף װעלעז פןמ־אציעס
 גע־ זײן וועם רעגירוגג די אדער לאנד, דאס

 ארויפצײ ארן איגםערװענירעז צי צוואונגעז
 די־ פון פארם אא נים װאסער א צוייגנעז
 פון אינמערעסען די אין רעגולירונג רעקםער

באםעלקערו:;'. דער
 דער גערוען איז װארנענדיג שארף אזוי
 זײ־ דעם נאך א־ן סי.״ טי. «עף. פרן באריבם

 וואס רעכט, באזונדערע די גצקומצן עס געז
 צוגעםײלט 1950 איז ־אט קאערעם דער
 באקעמפען פ־ן פרט איז ם*\ םי. «צף. דער

 .1קאפיטאי פ־ן באוועגונג דראענדיגע די
 װירטשאפט־ די געקומען אבער איז- דערוױיל

 פון אדמיניסטראציע רעאדציאגערע לעכע
 איז, עט און פארטײ רעפובליקאנישער דער

 דער אין געװארען געטאן גארניט נאםירלעך,
ריכשונ:. דאזיגער

אנטראל ס־ני רוגג ר רעגי ע כ טאל־ אי אסי  ק
ע צי א ד ט ענ צ אנ ט ק ע ס ז ײ . זי־ץ צו א

ך ײדלע מ ר א ם מ או
 צדװארד איז היי־יאר, יי:י. םען1 דעם
 -פעדעראל דער פץ פארזיצער דער האאורי,

 אן כים אויפגעטראטעז קאמישאך, םרייד
 װאט טענאם־קאמיםי,. א א־ז עדוה־זאגען

 אנטי־ די איבצרקיקעז טיטן זיד םארנעמם
 פעא־ג מאכען צו ױי כדי םראסס־געזעצען

 הא־ לאנד. אין קאנקורענץ פרייע שיצען צו
 קריג דעם זינם אז געזאגם, דערביי האם אורי
 א כערקעז גענומען זיך האט קארעא איז

ץ׳ באאוםרואיגענדיגע .זייער  אין מענדענ
 װירטשאפסס־האמביגא־ פין ריכסוגג דער
 גע־ ווייטער ער האם — םענדענץ די סעז.
 פארנצם דעם צו זוך דערנענסערט — זאגם

 אין קאםבינירונגען וױרםשאפכי׳צכצ די פון
 איצטיגער דער פיז סיבה די .1947*1946

 — דערקלערם האאורי האס — באװעגונג
 שטייער־קאנצע־ רפצציצלצ די אין שםעקם

 גרײכע צ־ דאפט רצױר״נג די װאס םיעם,
 א־נטערנע־ די אבסארבירען זיי װעץ םיו־םעס.

 זייערע אין גע־ם פארלירעז וואס מונגעז•
 צוגע־ אויך נאך האם האא־יי' געשעםםעז.

 איז לאםבינאסען־באװעגונג די אז געבעץ.
 בעהערײ־אינדוסםריע, דער אין שםארק

 .‘םעקטםי* פראדוקטען־אינדיטםריע. ־ מילד
אריםאדאביל־ מאשינען. נים־עלע־םרישצ

 פאלען מאנכע אין מצםאל־אינדוםםריעס. און
 פאר־ סי.'־פארזיצער םי. יצף. דער האמ —

 גוטע א קאמבינאטען די זיינען — ענדיגט
 פריי־ די גאר שטארקען זיי יוייל דערשיינונג,

די ביישפיל: צום קאנק־רענץ פיז הײט
 קאי־ מיט װילי־אװערלעגד פון צ־נײפגיםונג

 פאר קאנקורענץ מצר שאפט זער־פרעיזער
 אױטאמאביל־אי:־ דער פון דריי״ ״גרויםע די

ה־סטריצ.
 אלארמירנדיגע אן געקומען אױך איז עס
 װיליאם פון סענאט־קאמיסיע א איז רעדע

 רע־ ״פעדעראל פון פארזיצער דעם מארםין,
 פין אז דערציילט, האט ער באארד״. זערװ
 אמאלגאמירונגען דורך זײנען 1954 ביז 1950

 לאנד, איז בענק 598 געװארעז פארשלונגען
 דורך געװארען אבסארבירט 274 זײגען זײ פון

 1קאפיטא־ א צוזאמען פארמאגען וואס בענק,
דאלאר. ריליאן הונדערט איבער פ־ן

 נאר בעםער, גיט װערט עם גאר ניט אלזא■
 קאנצענטראציע די ערגער. אלץ װערט עם
 אלץ װערט הענם געציילטע אין קאפיםאל פרן

 דעגירונג די װען באזונדערם דראענדיגער.
 וואל־ די שםײער־פארלייכטערונגען מים צאלט
 גדויס־פי־ און גרויס־אינדוםםריע פון פיש

 װי איינדרוק׳ אן מאכט עם לאנד. אין נאנם
 טאלע וואלם אדמיניםםראציע איצטיגע די

די אז גע־ואלם,  זאלען ריזען־קארפאראציעם .
 װי — לאנד׳ דאס איבערנעמעז סוף כל םיף
 האם 1948 פון ׳־באריכט םי םי. ״עף. דער

 פון נאדען אין — אלץ דאס און געװארענם.
 און קאנקורענץ פרייער איניציאםיװ, פרײער

 דער פון זיך ארײנמישעז נים דעם פץ
 אנגעלעגענהײ־ יפרױואםע׳ די אין רעגירונג

.ביזנעם׳• פץ םען
 נאר איז באמערקונג דאזינע די אבער

 די קענען אלע מיר פארבײגייענד־־גע. א
 אדמיניסםראציע איצסיגער דער פין דאט־ר

 זײם וועלכער אויף גענוי גאנץ יוייםן אץ
 די ציײשען געראנגעל ביט^רעז דעם אס פיז

 די פאלק דעם און אינדוטםריע־מאגנאטען
 אינ־ אונז זיך. געפינם רעגירונג איצטיגע

 אביעקטיװער דער אלץ וױ מער מערעטירם
 און לאםבינאםעז־באװעגונג. דער פון גאנג
 איז כאראלסעריזירען צו און אפצושאצען דאט
 אױ־ פץ זיד דאכם עס װי אײנפאך אזײ נים
אײף• כעז

 און קאמבינאםעז־ דער פץ אנאליז דער
איז וואם אמעריקע. אין מרעםםינג־באװעגונג

גערעכמיגהײט ־יזן--------------
 זיך, דוכם דארף׳ געװארען, געגעבען אויבען

 צו שטרעבונג די אז בא־ױיזען, צו גענרג זיין
 אינדום־ אמעריקאנער דער אין גרויסקײט

 געקומען, טיױועל פון בלויז ניט איז טריע
 װירט־ דער פון טײל ארגאכישער אן איז גאר

 װירטשאפטלעכע די פון סיבות די שאפט.
 דער אין בלויז ניט שטעקען פאראײניגונגען

 און קאנקורענץ באזײטיגען צו שטרעבוע
 — מארק׳ דעם מאנאפאליזירען צו

 עיקר דער סדביעקטױו דאט איז אװדאי
 לעבענס־וױכ־ רײע א אין אויך נאר —

 אינ־ דער פון נוים־באדערפענישען טיגע
 מאםעךפראדוקציע פון סיסטעם די ד;סטריע.

 אונ־ גרויסע האבען מדז אינדוסטריע דער אין
 װערטיקאלע און האריזאנטאלע טערנעמוגגען,
 פון עפאכע אנקומענדיגע די קאמבינאטען.
 הא־ נױטיג מער נאך עס װעט אױטאמירונג

 דאס אז זיכער, ניט רױיט זײנען מיר בען.
 נא־ אין ריזען־קארפאראציעס די צעברעקלען

 זיץ גיט װעם קאנקורענץ״, ״פרײער פון רעז
 דער פון װאוקס פארן שריט שעדלעכער א

 גלײכצײטיג, אבער, יױיסען, מיר װירטשאפם.
 איז ווירםשאפט דער פון וואוקם דער אז

 דער םון שטײגען דורכן באדינגט ניט לגמרי
 דעם לויט — לאנד אין קאמבינאםען צאל

 — דורכגעפירם איצט װערען זײ װי שטײגער,
 זייער וױיםען מיר ברוטאל. און הפקר׳דיג

 װירטשאפם־ פון קאגצענםראציע די אז גום,
 מים םראגט הענם געציילטע אין מאכם לעכער

 בא־ דער פאר געפאר אומגעזדיערע iSt זיך
 אויך נאר עקאנאמיש, נאר נים פעלקערונג

 דער פון פראקטיק די פאליםיש. און סאציאל
 בא־ גוםער א איז אדמיניסטראציע איצםיגער

דערפון. װית
מיםצוהעלפען. אז דעריבער, גלריבען מיר

 אינדום־ דער פון וואוקם דעש זײם. אייז פיז
 זײם. צוױיםער דער פון און• ייאנד אין טריע

 אא־יערשענדיגער פון גלײכצייטיג אפצוהיםען
 צו שםאנד אין איז קאפיטאל־קאנצענםראציע

 דער פון קאנםראל שטענדיגער א נאר טאן
 דערבײ קאמבינאםען, די איבער רעגירונג

 אין װערען געפירם זאל וואס קאנםדאל. א
 האבען פאלםיש פאלק. פון אינםערעםען די

 סי.* םי. -עף. דער פת מיםגלידער די אויך
 זעט דאס אץ פאראויסגעזען. דאס 1948 אין

 קו־ דער פאר אומפארמיידלעך זית צו אוים
 אינדוסטריע דער פוץ אנםװ־קלונג מענדיגער

לאנד. אין דא

ײלװסדילןםיל^ןינד אין  ץדערץ
. , , JSl.CN, ן ו

גע־ זיך זיי האבען י
הײ'<■ די א־יף ־ט4ש־.

 אין בייב״עך ש־יארצע
 צ־וישען גראז טיפען

 צום ל־סטעט א־ן דערנער
ד י־ײליט  אכט די :פעי
 די נױם אנאבעיי יאריגע

 ױי א-יטגעבייג<:ע צ״פ־׳עך, דראםענע צדוײ
צורי־ דער — זײטען ביידע פ*ד את פליגלעז■

ע. . אי א ברידער״עד אירע לי  פץ ע־־טער י
כיטש. אין בילי — איר

 אי:״ זיך נאכט*טאג יעבעם האם ז*ן די
 געגא־ ארן רהד״י*. א־יף פארגעט־ען גאנצען

 דער אײף םלאם־פײער סזמ
ט׳קליינווארג אבער ערד. געלבלעך־לײטיגער

 ם1געוואי האבען זײ געפילט. קוים עס האט
 האט 'יאס הענרי. ה־נט דעש איבערקל*גלעז

 ברײם־צע־ פונם שאטעז אין געדרעםעי׳ס
 דער־ א־ן ה־יז. ב״ם עפעי^בוים צוױעטען

 מעלאנעז רײ ערשטער דער צו גרײכעז
 אויף װי און. אײף. זיך כאפם <׳* אייד״ר

 הינדערט פאר ,ד זיך האבען צ־־־הכציט.
 דאלב־אײנגעפאלעז זייער צװישען *ארד

 שטאייק פעייד יענקיכ דעם אוז שטיבעיי
.אייסגעצויגען .  גאנצע די ״אלס אײדאי .

 אװענם■ אין גרעגער טך א אנגעקיםען זאך
 שײן איז דעכיאי^ט אבער פינצםער. דער -אין
 אין ארבעט דער פץ צוריק דא םוטער די
 אלע־ אוז אלץ אויף א*יג װאך א האלס זי

— כוען

 ברוים — עסען בײםאגיגעז נאכן באלד
 צי־ םים האם באבע די וואם — רעטאך און

 די זיך האבעז אויסגעטיילם. הענם םערדיגע
 ם׳איז אוואנםורע. דער אויף באשלאםען דרײ

 מען װיבאלד ;חשבץ פשום׳ער א געװען
 אינ־ אנבײםען נאכן הונגעריק געבליבען איז

 זאם ני.ט אייד זיי זיינען איצט און דערפרי
 גע־ את זים עפעס אנגרייםען מען דארף

נאכםמאל. פארן שכיאקס
 די דערגרײכם האבען קינדער די ווען

 פעלד. פארזייםען פון גראםעם שטעכיגע
 די פיז זײם דרויסענדיגע די נאר :ים ױינעז

 צע־ און צעקראצם געײ׳צז זיי בײ בײכייעך
 אז געדאכם. זיי זיך האם עם נאר ביײים,

 אי־ געםאז זעלביגע דאם האם הונגער דעי-
.נעוויעיג .  זיך לראםען, װי האבען, זײ .
 נאך אה פלוים אונםערן גראבעז גענימעץ

 צו דערקראכעז כלאטערניש און מי גרויט
 און םעלאנעז דדיי אראפגעריהעז בײטען. די

 אױף םארשרום זעלביגעז מיםז געלאזם זיד
פיל צוגעגאנגעז עס איז איצם אבער צ־ריק,

9 זײט ־־$( }>- 1955 ױלי,

א־יפ־ עקאנאמישער ער
דר־ם־ די אין שטײג

 לענדער אמעריקאנישע
 פאמעלעך זייער אן גײט

 אונטער כסדר, אבער
שװעריגקײםען. גרויםע

 פון יאר׳ זעקט ד־ אין
 געשטי־ פראדוקציע די איז ,1951 ביז 1945

 נאכ־ באלד אבער פראצענט׳ 4.2 א־יף גען
 בלויז צו ארונטערגעפאלען עס איז דעם

 זײגען ציפערען דאזיגע די פראצענט. אײנס
 די װאם באריכט אינם געװארען אנגעגעבען

 דרום־אמע־ די פאר קאמיסיע עקאנאמישע
 ״פאראײניגטער דער בײ לענדער ריקאנער
 פאר־ האט (יו־ען) ארגאגיזאציע״ פעלקער

 מען קען ציפערען די אט פון עפענטלעכט.
 נא־ אין זיי ברענגט מען װען לערנען םך א

 יע־ אין געשעענישען די צו שײכות ענטען
צײט. נער

 אנגעגאנגען איז עט װען צײט דער אין
 אויפן מען האט קארעא אין מלחמה די

 קײן געהאט ניט קאנטינענט א&עריקאנער
 װי נאכדעם ערשט זארג. עקאנאמישע שום

 זיך האבען געענדיגט, זיך ד.אט מלחמ־ די
 גענומען האבען עט צרות. די אנגעהויבען

 רוי־מאטעריאלען אויף פרײזען די פאלען
 גע־ האם אויפשםײג עקאנאמישער דעד און

 צום געקומען איז דא אראפ. בארג גײן נומעז
 מלחמה־ דער פדן פריקרעקײט די אויסח־וק

 אנ־ זיך האבעז גלײכצײטיג פראטפעריםעט.
 פרי־ די אײפצרבויען באםיאונגען געהויבען

 געגען באװארענען זי און דענס־פראדדקציע
דעם פארזיכערען :מײנט דאט קריזיסען.

באשעפטיגעג. פולע און אפזאץ־מארק
 אײנציגע די דערװייל ארן ערשטע, די

 נעם א ערנסם זיך האט װאט איגד־סטריע.
 איז פראדוקציע, די רעגולירען צו געטאן
 בע־ אדער צוקער־אינדוסטריע, די געװען

 1953 אי^ פארשטײער. אירע געזאגט: סע.׳־
 צ־זאמענ־ א פארגעק־מען לאנדאן אין איז
 גארער דער פון צוקער־פאברילאנטען פון באר

אנטײל־ אײך האבען <ט װעלכער אין װעלט

. 1י 1 ו * ו -
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 רעגולא־ איינגעשטעיטע די ד־רך קריװדעט
 אונ־ פינדעסטרועגען זיך האבען זײ ציעס.

 בא־טטימדנ־ די אט אונטער טעדגע״ארפען
 איגטערנאציא־ א־־פן זײנען דאן זײם גען.

 קײן פארגעק־מען ניט צוקער־טארק נאלען
שטער־נגען. באזונדערע

 איין־ דעם אט פון א־יטנאם מ־טן אבער
 אגראר־פרא־ די איז געביט איז־אײנציגען

 לענדער דר־ם־אטעדיקאנער די אין דוקציע
 װאקלעגי־ כטדר׳ד־גע א־יף אײסגעשטעלט

 צוממײט־ לײדען עס װעלכע א־נטער שען.
 לאנד־ארבעטער. אייגגעבוירענע די טעגט

 קא־ קאױע, ףיא־ פרײזען די פאלען עט װען
 ארטיקלען אנדערע אץ פעל בוימדואל, קא

 דאן נאכפראגע, פארקלענערטער א מהםת
 אויך אזוי שיין די איץ מער :אך שרינקען

 פויצ־ ארעמע די פץ הכנט־ה קרײנע געברג
 פרייזען די שםײגען עס אבער װעז רים.

 פאר־ נאכפראגע, פארגרעטעי־טצ א טחמר,
 א־נ־ די פ־ן פראפיטצז די זיך גרצסציען

 אר־ די פון שכירות די אבער מצרנצמצר
 א־יף און בױמױאל־פעלדער די אײף בעםער

 העכער. ניט ױערען קאײצ־פי־אנטאציעט די
 יקר־ת גיך־שטײגענדיגען י־עצטען דעם אין

 דערא־ דצם אין ב־־יז עט א־ז לא־וע אײף
 קרי־ צ' געי־נגעז קאטטא־רילא קראטישען

ארבצטצר. די פאר ־צכערונגען לײן געו

 װי איז דיקטאט־ר־לצנדער די א־ן אבער
 זצלביגצר דער געװארען געצאלט איעמאל.

 דײט־ דצם פון גל־יכװארט דאט ה־נגעד־לדין.
 פרײ־ איז ״ברויט אז העהױעגען, פאעט, שען
ט׳/ — איז פרײהײט און ה־־ט  אלזא איז ברוי
־אמאל. װי גילטיג אזזי פ־נקט הײנט נאך

 אינם בארג־אראפ א־ן בארג־אדויף דער
 אפ אױך זיך שפיגצלט לעבען צקאנאטישען

 פון הױפט־אפנצמצר דער פא־־יטיק. דער אין
 אר־ און פראדוקטצו דר־פ־אטעריקאנער ד־

 שםאםצן. פאראײניגטע די זײנצן טיקלען
 דרום־ די פון פרײזצן די זיך הױבצן צס װען

 םטאק־ אויפן פראדוקטצן אמעריקאנישע
 קלײגע די זײנצן דאן יארק נױ אין רארקעט

 פונם דדום־זייט דצר א־־ף פלימצניקצפ
 און גרויסען מיטן ציפי־ידען גראנדע ריא

 ©רײזצן די אבצר װען כעם. אנקעל רײכען
 צײטונגצן די אטאקירען פאלען אן הויבען

 יצנקי־אי&־ ד<ם טשילי ביז מעקטיקע פ־ז
פעריאליזם.
 רצפובליקאג*־ דצר װצן יאר׳ פאריגען

 אריע־ האט סימפפאן, קאנגרעטמאן, שער
 געזצץ־פרא־ א קאנגרעט אינם געבראכם

 פון אימפאץם דעם באגרענצצען צו יעקט
 מצק־ אין פרצםצ די האט פלײ אץ צינק
 דצם גצגצן פראםצטטירט פערל און פיקצ

 דצרווצרגצן פון אופן ״א־כאמצרילאנישען
 דורך וואס דצם מחמת מארק״, פרײען דעם
 צקס־ דער װצרען באדראט װעם געזעץ אזא

 דצם פון און בלײ מצקסיקאנישצן פ־ן פארט
 ז־צר ויצן שפצםצר׳ צי:ל. פערואנישען

 אפגצ־ געזעז־פראיצקט דעם האט לאנגרצס
 פריי לענדער דערםאנםע די האבען װארפען

 איז מאמצנם איצםיגצן אעם אפגעאטעמט.
 וואשינגםאן, מים ציפרידצן טשילי אין נ־ען

 צו באשליאםצן האט קאנגרצס דער װײל
 ליפצ־ װעגעז אפמאך׳ דעם פארלצנגערען

יאר• דריי נאך אײף טשילי, פץ ק־פער ערן
 אין באמיאדנגצן אינד־טםריאליזאציצ די

 שטויסצן לצנדצר דר־ם־אמצי־יקאגישצ די
 גרוי* א שװעריגקײטצן. גצ־ו־סצ א־יף אן זיך

באפצלקצ־ אינדיאנישצר דער פ־ן טײל כער

 געסאפעט ־טטארקט האבען דרײ די שױערעי־.
 מיט א־צר זיסצן דעם זיך פאר גצשארט אין

 אויגען אץ א־יעי־צן מיס פארזיכט, גרױס
 חי־׳לצך. פארפאיגטע בײ װי אנגצ־טפיצטצ׳

 ער־ הענרי׳ן פ־ן ביל אומשולדיגער יעדער
 אין ארײנגע־וארפעז זיל האם הויז בײם גצץ

.פאניק א . .
 ‘געפאי־ א־יטער געװען זיינצן זײ ײצן

 אין צײן די ארײנלאזצן געוראלם ביפש האט
 אפגע־ אים האט אנאבצל אבער מצלאן. ז־מ

:שטצלט
 מא־ לצר אן צםען צ־ זינד א ם׳איז —

 אויף גצקוקט צרגסט זי האט — װיסצז רעט
 האט וואס ביל. בר־דער אייף און ביםש׳ן

 פרי. די פארז־כען צד גצהאט השק אויך ןײ1אי
 געגרײזעלםען דעם גצשאקצלם איצם האם
 גצבלי־ ס׳איז א'ן זײט■ אנאבצ^יט איז קאפ
 ד<ר מצלאנצן די איבצרגצבען זאל מצן בצז

צו מ א .ד . .
 אויפ־ צנדייעך זיך האבצן קינדער די ײצז

מי ײ ה צ אױטג״־ זײ האבען צרד, דצר מת ג

אנט־ יהניב גי פיז ײך גל יוי.שדיר׳לעך ו קוקט
דאטע, יער זי ראגען געט זיך האט קעגען
צעשױ־ א־ז פארטעך ברײטצן א מיט ט־לרא.

: ־א־ בערטע
פארלרירען ײ־־־־א״פ., ט איר, ױ־ט ׳־א־ —

אז א*ז גיד גערעדט זי האט — עןי גע־וארי
געקי־ 1,ראי א״; איז בין טאניער — אטעפ

זו־ גיץ א־יך א־ך דא*ף , אד,ײט פרי דען
ם צי רע־ די " פ ערזעענדייג ד א־ן — ? כצז
די ניים געטאז א ז־ האט ׳, לאנעו

פארענטפערצן ײד איך על .. ... — ־צנט
זיך איך האב זינטאג ״נזט ער• ? גאט פאר

.ר . װצם איר . זיני ר״ינע אױף רױדדה־געױעז
באיע־ צים ען צ־י־יקנער יך ג־־י צ־־אנען ר• די

גצשםארקט■ צארצז איר ־ך זי האט — באט
!גלײך טאקע אבער : הער־טי ר אי —
איבצרגצ־ :טיל r ז־ך האט : צױילינ: דער

ט בליקצן די אנגעשטעיט האט א־ן כי קילט
שײצטטצרצל. א־יפן פארױאירף אפענעט

הו־ געיאזט ־ט ני לאנג ־אט ראט< די אבער
־ ׳*־? ד ל אר־יגגעטדי ־ זײ " קצז■

 און רײניקצן אלז וואשען גע״רעז זײ בעל,
:טעגה׳ן צו א־־פגעהערט :־ט

.זי:ד אזא — . .זינד א:א . .  צו עובר .
.ג*<באט אכטען א״פן ז״ז .  די זצ איך .

.אויגצן מיינצ פאר גיד,נ'ם פ־ן פלאמען . .
:צצוױיגט אנאבצל זיך ־אט אטאל ריט

 הינגצריקי. כ׳בין הרגגעריק• כ׳בין רא —
ט מער ־אבען בײדעדלעך ד־  גצהארפש• :י
 קול, אדיפן ה־יד צעכליפצם זיר האפע; ז־י
שצכ־ בײם געהאלטצן זײ װאליט רען ייי

*•*«ן

 די איז — הינדע־צך אר<ט< םײנע —
 קװאקצ א דוי אדן ווייכצר געוואי־ען ב־טער

 זיי האם זי זיך. צו קינדצר די געטיליעט
 שםי־ דצרלאנגט אץ טי־צרצז די געי־ישט

 האבצז הברה אבצי־ פצםט■ מים בר־יט קער
מצלאנצן• די פין אדיגעז די אראפגענ־מצו ניט

נאכגצגצבצן טעיא ־אט — • אלרייט —
שען צעםיילען איך ױעל איינצם —  אײך. צ״י

 אפםראגצז מיר װעלען איבעריגצ די איער
די מים האט זי — פארגצבדגג ט»טען עיז



------------* io ד׳ים
 גע־ װידערגעםיל אינערלעמז אן האם רמג
 בע־ װאלםןן זײ **ר׳שוײם. םעכניש«ז גען

 פונ־ צזרו. לאזען ןיי׳י תזל םען גזנװאלם םער
 אינ־ םרן פראצעס דעד גײם דעםםװעמן

 פון פאראױס. סאמעלעך דוםםריאליזאציע
 באשעםםיגםע צאל די איזי 1951 בי« 1*45

 געשםיגען זױנדוסםריעם די איז ארבעטער
ם. 4^ אײף מנ א  די טון פארברױך דער *ר

 6 אויף געשםיגען איז קאנסו׳ם־ארםיקלעז
 ®־אדוק־ אינדוםםריעלע די ארן *רא*עגפ

 ארן •ראצענם 7.7 אויף זאקסצעדזג איז ציע
ר 9-2 אױף — אגהאר־יראדזקציע די ח  י

 די אז באםעדמן. צו כדאי איז ןים צמם.
 אגיײקול־ די פון ?יאקז■ראד טעעדגעהצב

 פארמקומעז םײםםעגם איז עןקלדסייאור־ט
ר אלגעםײז אין ארגעגםיגןס אין מ  באםײם א
 הע־ א *־יך ■ראדוקציע געהןגערםע די גים

 «ער ארםיקלען «ז שארגרײד זייגם כערדנג
ײםיג װײל אימװאויגעד. ײמ  דאך איז גל

־ באדײםעבד׳יג באםעלקערונג די אךיך  מ
¥ סעז.װאק םי ק  םער גים הײגם װזנדם מ

*רי־ער. ודי פארברדיכם
os ץ פארברויך דער מטאלען איז» 

 דאימיגסעפא ךי ®ץ םמחרות אי»*רםירםע
 לער האס 1948 ביז r 1947* שםאםעז.

 חײם די »יז יקלעזארס־ארסאימ^ פרן ודערם
שזי  43 *ײםמםאכם לעגרער אםןדיןאני

 אזוישען אי׳יגװארימד. יעדען אדיף דאלאר
1952 1953 m 40 אדיף גאסאלען עס איז 

w 1953 איז דאלאר- a p פאראימיגםע די 
מםען  לאסי׳ידאמעדי־ קײז מס«ארםירם ש

 יאר איז וױ וױיניגער ■ראמגם « םים מ
 די מרן פאלעז דעם םים גלײדצײםיג .1948

 שאדזיײ־ די *יז ארם׳־קלעז איאארםירםע
מז איז שםאםעז גיגםע םי ש  אים־ דער מ
ײ־ ®ץ אינדזסםריזרלעגדער די פרן «ארם  י
jw p נים רײד ײז9 דא דעריבעד קען עם 

מז זײז  עקאנאםישער םזץ צוריקגאגג א װע
 אםעריקאנישע דרום די איז אגםװיקלוגג

 נים צודיקגאנג אזא איז ®זקםיש לעמיעד.
 בארג־ אינדוםםריעלער דער פארמקוםען.

 יאר «אר לעצםע די איז אבער איז אדדיף
 צײם דער אין װי •אםעלעכדיגער געגאמען

 װעלם־ װייםער1 דער פון סוף גאכן באלד
מלחםד-
 א אויך זיד םערקם אםעריקע דרום איז

 דער פון גאנג דעם גאכפאלגעמייג םענדענץ.
םלוכה־קאנםראל אונםער שםעלען צו צײם.

 אויס־ מעלאן. א אויפגעריםען הענם בלויזע
 א אין קערגער די פארזיכסיג געםרייםעלם

 האבען דרײ די ־און םריקענען. גים שיםעל
ם א זיד  זײ װען םעודד- דער או געםאן גן

 םריי־ די זיינען געװארען. םארסיק זייגעז
מ ע מל פון ארײם ל םי  םרוםער דער םים ש
 ביז אבער אגדערע. די אוםאוקערעז כװגד.

 איז הויז. יענקים אום גוגעקומעז דינעז זיי
 געבליבען. גים זכר קיין אוױי די םיז אייד

 הײ־ געווארפען את נעקײש האם םוםער די
:װעדםער םע

 געגעסען גים איך האב לעבען םיץ איז —
 דער װי אנדערש. גים םעלאנען• זיםע אזוינע

 אוגםזירגעוואר־ th> זיי האם :ישם־גיםער
 אריעגעשלעפם םיד און געזינדיגם אלייז פען.
. א אין ד.. נ י  ארעםע איך. װעל וואס ז

 הײ־ דעם זוגםאג הײנםיגעז זאגען אלםנד״
 די םיט און — קירךי אין פאםןר ליגען
 פארן קינדער די מים ציגעקימעז זי איז רייד
הײז.

 א אין אינדוםםריע־אונםערנעםונגען. געװיסע
די זיינען לעגדער דדום־אםעריקאנישע צאל

 נא־ אינתסםריעס גרעםערע איז אײזעגגאנעז
 ווערם םלוכה־קאאיםאל דער ציאנאליזירם.

 םון דריםעל א בלויז דיז צו געשאצם אבער
 צװיי בעת איגװעםםםענם, אלגעםיעער דער

ר הענם. פריװאםע אין בלייבם דריםעל ע ^ 
 פריער־דער־ דער םח באריכט איגם איז

 םאראז נים קאםיםע עקאגאםישער סאנםער
 אינװעםםיציעם די װעגעז ציםעדען שום קײז
 לו־ אויד קאפיםאל• אויםלעגדישען דעם םון

 םרײד דער פון סעקרעסאר דער מאנגע, אים
 ארגאניזאציע רעגיאנאלער ױניאניסםישער

 בא־ װאס װײניג האם דרום־אמעריקע. אין
 דער־ אקארשם זײן אין ענת דזים אם רירם

 *־א־ דאזיגע די ח־עגעז בראשור שיגענער
 בלוי!. באדויערלעכעד א איז דאס בלעםען.

 אים־ עקאנאםישען םמ באםײם דעם װײל
 די םים נאר פעסםען מען קען פעריאליזם

 אויםלאנד־ אינװעםםירםען םונם ציפערעז
קא«יםאל•

 וױ אוגםערנעמועען אױםלענדישע רײן
 קאם־ סרום .יונײםעד די לםשל. איז. עס

 דער אדער מגםראל־אםעריקע. איז ■אניז״
מגער  אוג־ דישענאדיסלע פון זיײגפלדס א

 קאם«א- פינען און גאפם די אין סערנעסער
 איצם זיך םזירקעז װענעזועי^א אין ניעם

 איז םער זיך שאפען דאמגען זעלםענער,
 אין אתםערגעםונגען. .גאאיאגאלע״ םער

מ ל  אויםלענ־ םײ באםײליגם זימען עם װן
 איז עם קאפיסאל. הייםישער םײ און דישער
מז «ו שוחנר אגער םי ש א  איז עם גרױם וױ ג

 אין קא«יםאל אײםלעגדישען or® חלק דער
 װערם דאם ודײל אונםערנעםרנגען, אזעלכע

פארהרילען. םײסםעגם
 הײםישער דןיר םת ןקאלואםאאיע • די

 אוג־ אױםלעגזײשע דורך ארבעםם־קראפם
 דרום־ אלע כמעם אין װערם םערנעםער

מם לעגדער אםעריקאגישע  די דורך באגרענ
 םא־ און ארבעםער־שוץ־געזעצען געהעריגע

 איםאד נייער דער געזןיצגעבונס ציאלער
 אין קאםפאני״ םרום .ױנײםעד דער םים

 גרע־ םלוכה דער גאראגםירם קאםםא־ריקא
 ווע־ עם פריער. וױ שםײער־דיכגםות םערע

 ווע־ ארכעםער די אז באװארעגט. דארם רעז
 די און שכירות געהעריגע די קריגען לען

 סא־ די רעםפעקםירעז װעלעז אוגםערנעםער
מז ציאלע ע עז פאל דעם אין לאגד. אינם ג

2
 פעלד■ סונם באלעבאס דער

 אויף װיגשטול א אין געזעםען איז פאםםער.
 אויםן םיס די םארווארםעז װןיראנדע. דער

 גערע• און לױלקע די גערויכערם פארענםש.
 אפ־ אים וועם עם װיםיל געדאנק אין כעגם

 בוי־ די וואס גאראחש. נייער דער קאםםען
 גע־ און פארענדיגם ערשם האבען ארכעםער

) • םײלעעער (אזוינע לאזען  הויםענם ...
ף... איבעח שםיינןר י הו
 קאנםרי־ א געװען איז פאסםער מר.

 געגען איז ױעלכער יענקי. א ^שענםעלםאן.
 םא־ זייז מים אריבערגעפארעז וױלען זיץ

ם... תגר איז מיליע או  זיך וואלם װער ם
 זײן סילוױא. אז געריכם. שםייגער. א עם,

 א מים האבען חתונה זאל םאכער. אײנציגע
 אין אריבערקלײבען זיך און .סאוםהערנער׳

 םײנונג. ױין לוים אי«, דאם דיקםילאנדי
 על־ די אויף געדארפם נאך ער האם גענוג.
קא־ אין הײם זײן פארלאזען יארעז םערע

גערעכטיגקײם ־̂י--------------
 מאכען צו אפגעזאגם רעגירונג די זיך האט

 נאציאנאליזירוגגס־עקםפע־ איז עס װעלכע
 פארלאנגם עם װאס דעם צוליב ריםענםען,

 ,אויף םעכניקער געשולםע איז קאסיםאל זיד
 איגדוםםריע־ גרויסע די איבערצונעמען

 אס םעלעז עם וואו דארם אונםעדנעםונגען.
 גאציאגאליזירםע קענען זאכען ביידע די

 פארשדים. קימ םאכעז נימ אונםערנעםוגגעז
 נויט און ארעםקײם מען קען אבער דאגעגעז

 םאציא־ געהעריגע דורך באקעםםען בעםער
שוץ־געזעצען. לע

 צו געקוםען ריכםוגגען אלע דינען הײנם
 אופן בעסםער דער אז איבערצײגוגג■ דער

 מצב עקאנאםישען דעם םאדבעסערען צו װי
 איז לענדער דרום־אםעריקאנישע די אין

 די װאו דארם אינדוסםריאליזאציע. דורך
 םארגע־ א אויף שםיים אינדוססריאליזירוגג

 ארגענ־ אין למשל. װי. מדרגה שריםענע
 לעגענס־בא־ די אויך זיינען דארם םינע.

 דער שםיים מעקםיקע אין בעסער. דינגדנגען
 צפונ׳דיגער אנםוױקעלםער אינדוסםריעל

 םאציאלער העכערער א אױף לאנד פון םײל
 צוריקגעשםא־ אינדוסםריעל דער וױ שםוםע
 אין איז פאקםיש םײל. דרום׳דיגער נעגער

 באדײםזינ־ געװאחװ געסאכם לעגדעד אלע
 יאר צען לעצםע די אין םאדשרים דיגער

 געודעז םעם«א דער איז אוםעםום נים ד.גם
זעלביגער. דער

 דער געװארען דורכגעםירם איז עס זײם
 קרי־ ®ראגראם. םרופאג׳ם פון פיר״ .פונקם

 לענ־ צוריקגעשםאנענע אינדוסםריעל די געז
 פאראייניגםע די םון הילף םעכטישע דער

 איי־ די פח באםײליגונג די אריך שםאםעז.
 דעם אין אינדוסםריע־לעגדער ראפעאישע

 די אין איז. דרום־אמעריקע םח אויםבײ
 <רעםער באדייםעגדיג יאר. עםלעכע לעצםע

 דער־ ■אליםיקער ■ראגרעסיװע געװארעז•
 אינםע־ װירםשאםםלעכער דער פון װארםען
 אנרע־ נייע א דרום־־א&עריקע םון גרירוע

 אנםװיקלונג אינדוםםריעלער דער םאר גונג
 האםענונג דאזיגע די לענדער. דיערע םח

 באזונ־ װאם דעם, אויף זיך שםיצם ױיערע
 דרום־אםעריקע אין לאנד יעדעס קען דער

 אדער רוי־שטאםען באשםיםםע האבען בלויז
 בעת אינדוםםריעם׳ איינציגע אנםװיקלען

דרום־ קעז צוזאםענארבעם גאענםער א דורך
ם אויף (שלוס )31 די

 אם־די מים דא לעבען קומען און נעםיקום
 זייער םארםראגען קען ער נים וואס םראים׳
 פארגעמען קען ער נים און קלימאט הײסעז

 קען׳ םען אויב לשץ׳ משונה־מאדנעם דיער
 זינגעװדיג אויםגעצויגען, םויל. דאם אם

 שכנים די האט ער לשון. רוםען פרעפלען
 און וואנצעם די געשוירען צו־להכעים אדיף

 גע־ אםילו און יענקי־בערדעל זיין געםראגעז
.שווארצען א םאר ווארס גום א אמאל האם . .

 א םםעםען. לואיס זיינעם. איידעם םיםן
 אין געוואוינט האם װעלכער װעםעריגאר.

 אנגעהאל־ םאםםער האם הויז. שכנ׳ישען
 און מוםער באציאונגען. ע ל י ק שעז

 און צאנקערייען. םארמידען האבען טאכטער
 דערצײלם געםראםען, האמ אײנמאל בלויז
 כלים. די םון ארוים איז יענקי דער אז מען.
 ארײן צוםעליג איז ער בעת געווען איז דאם
 גע־ דערזען און קאבינעט אין אײדעם צום

 איז ער שרײבטיש. אויפן בילד לי׳ם נעראל
גע־ און אהײם געקומען אויםגעקאכםער אן

ח דיטנ־-I•1955 ױלי,

 האבען קאנסערװאטיװען י
 צים װאלען די געװאינען

פארלא־ ענגלישען נ־יעם
דע:ם■
 קאמענם אװ האוז די

געווא־ פארגרעסערט איז
ער־ נײע פי;ף מים רען

 װאל־ די אין ענדערוגגען די צ־ליב טער
 האבען קאנסעררואטיװען די אבער קרײזען.

 דעפ־םאטען זייערע פון צאי די פארגרעםערם
 הא־ פארלאמענם אלטען אין .22 גאנצע אויף
 נײעם אין און דעפוםאםען 322 געהאם זיי בען

 לײבאר די דאגעגען .344 האבען זײ װעלען
 דעפוטאטען. 293 געהאם האט װעלכע פארםײ.

 16 מיט אלזא ,277 נאר דיאגען איצם װעם
 איינגעהאל־ האבען ליבעראיען די װײניגער.

 נא־ איירישע די ערםער. זעקס זייערע םעז
 דעפ־םאמען צװײ האבען ווןילען ציאנאליםטען

 פריער מאבען זײ װעלכע דריי, די אנשסאם
געהאם.

רעגירונגס־פאר־ די וועם אופן דעם אויף
 פון מערהײם א פארלאמענם אין האבעז םיי
 פארטייען. אנדערע אלע געגען שטימען 59

 קאנ־ די האט פארלאמענט פריערדיגען אין
 18 גאר אויסגעמאכט מערהײט סערוואםױוע

 צרנויף רעכעגט מען װען אויך שםיסען.
 פארש״^לנע די וועלכע שםימען. צאל די

 די אז מען. זעט באקומען, האבעז פארםייען
 װי שטארקער איצט ױ־נען קאגטערװאםיװען

 זײ װען .1951 אקטאבער אין געװען די:ען זײ
 אנפי־ טשױרםשיל׳פ :סםאןי־ו אונםער האבען

 פארלארענם. אין מערהיים א געוואוגען רונג
 באקימען זײ האבען ,1951 יאר אין דאן.

 דער פארטײ. יײבאר די ־וי שםימען װײניגער
 גאנצער א כניעט געווען איז אונםערשײד

 :אר פארטײ. לײבאר דער לטובה פראצענט
 זײנען לײבאר־שםידען די װאס דעם דאנק א

 קאנ־ די האבען קאנצענטרירם מער געװען
 צרוי־ מערהײם א געװאונען דאן סערוואםיװען

 ייאגע די איז איצט דעפיטאטען. די שען
 באלו־ האבען קאגטערוואםיװען די אנדערש.

 שטימען. טױזעגם 336 און מיליאן 13 מען
 באקײ האבעז םאציאליםטען די דאגעגען

שטי־ טויזענט 405 און מיליאן 12 נאר מען

צ ל. פין י ל אנדאן)1(י ב

 איבער באקדמען האבען ־־יבערא-ען די מען.
)7)H אלץ קאמ־ביפטען די שטיםען. ם־יזענט 

 פאר־ <אץ, שטיניען ט־יזענט 33 צ־זארען
 אײרישע, די דעפ־טאט). א־ץ קײז זיך. שםײט

 נאציאגאליםםישע סקאטישע און װעלשער
 פערםעל א אר־ם באקומען האבען גריפען
 געשטימט האבען ציזאמען שםימען. מיליאן

װאל־בארעכטיגםע. די פון פראצענט 77
 פאקטען אלע די פון סמך אײפן מוז םעז

 זיך האבען קאנסערװאמױוען די אז זײן. רודה
 פאר־ יאר דרײ י־עצטע די פון פארלײף א־ן

 וועירם איז עס אבער עגגי־אנד. אין שטארקם
 האבען איצם אפילו אז אונמערצרשםרײכען,

 העלפט א װי װייניגער עם־דאס באקומען זײ
ע פץ  מערהײם די שטימען. אפגעגעבענע אי
 מאל דאס אדיך האם באפעללערינג דער פ־ן

קאנםערװאםיווען. ײ געעגן געשימםם
ץ זײנען ױאו ה  די געקוםען א

? פיליאן אנדערםהאלבען
אקטא־ אין '־אלען די מיט פארגלייך אין

 וואלען לעצםע די בער״ האבען 1951 ב<ר
 וואל־ װײניגער מיליאז צ־ױי ארום געשםימט

 גע־ אזוי זײ האבען פארװאס בארעכטיגםע.
י פאליםיש זיי ױינען וועד א־ן ־אנדעלם

 אויף ענטפערען צו שװער גישט איז <ס
 מ״ליאן האלבער א א־ן אײן ארום פראגע. דער
 נישט מאל דאט זײנען דינען װעלכע די פון

 מאל לעצםע דאס האבען שטימען, געגאנגען
 קאנדידאםען. סאציאליפטישע פאר געשטימם

 אלע פון מײניגג אײנשםימיגע די איז דאס
 פאליטי־ ענגלישען פון באאבאכטער ערנטטע

סטאםיסטיקער. די פון אויך װי לעבען, שען
 פרן און דערפארונג, אייגענער דער פון

 אין פרײנד ױינע פץ הערט אײנער ־ואס דעם
 מא־ צו זיך רעגלעך איז פארטײ, לײבאר דער
 פון צושטאנד גײסטיגען װעגען בילד א כען
 ליי־ דער פאר געשםימט האבען װעלכע די-

אי דרײ נדט פארםיי באר  אבער צוריק. י
נישם באשלאסען מאל דאם האבען װעלכע

 דא װיל איך שםימען. זייערע אפצוגעבען
 ניענשען, זיינען זײ פון טייל א אז זאגען, גלײך

 פארבונ־ :אענט צר נישם זיך פילען רועלכע
 זײערע אבער פארםיי. שים קײן מיט דען

 סאציאלען אין ראדיקאל זײנען סימפאםיעס
 ווײניג נישם באקאנם זיינען עס אבער זין.

 מיטגלידער סאציאליםםען, גוטע װען פאקטען
 30 פון פארלויף אין פארםיי לייבאר דער פ־ן

 אום־ פאר געהאלםען מאל דאט האבען יאר,
 די פאר שטימען זייערע אפצדגעבען מעגלעך

לײבאר־דעפומאםען.
 צװיי פאראן זײנען יעצטע די צױישען

 וועלכע די, פון באשטײם אײנע קאטעכארידט.
 לייבאר דער פאר געשטימם נישמ ־אבען

 גישם זיי איז קאנדידאמ זײער װייל פארםיי.
 עם האם קאםעגאריע אנדערע די געפעלען.

 דער געפעלעז נישם איז איר .רױיל געשאן
 צו־ אלגלפיינער דער אדער פארםײ־פראגראם

פארםיי. דער אינערהא־ב שםאנד
 די צװישען אפגעהאלטעגע דאזיגע די

 האבען פארםײ לײבאו־ דער פון אנהענגער
 קאנסערװא־ די פת זיג דעם געםאכם רעגלעך
 האבןין די אז אגנעםען, דארף מען םױוען.

 גרויםער א געשען וועם עס אז געפילם נישט
 וועלען קאנסערװאםױוען די אױב א־ניגליק

 די פאר רעגירונג די געװינען מאל דאס
יאר. פיגף נאענטסטע

 סייל גרויסער א אז געזאגט, װאלם איך
 דער פאר געשמימם האבעז וועלכע די• פ־ן

 דאזיגע די געםיילם האבען פארםיי, לײבאר
 פארמײ לייבאר דער אין אײב אדן שטימונג.

 אן פון געפיל א פאראן װאלצן די נאך איז
 שלאכם, א פארלוירען האם װעלכע ארמײ.

 דער ראס גרעסםער דער אײ גישם דאט א־ז
 צוקונפם דער פאר מורא א פון רעזולםאם

 קאנםער־ די פון זיג דעם צדליב לא:ד פון
 דער פאר מורא דער ציליב וױ .ױאטיװען,

 אץ ארבעטער ענגלישער דער פדן ציקונפט
באװעגונג. כאציאליכםישער

 יאר 20 לעצטע די אין מאל ערשםען צום
 פער באקומען קאנסערװאםױוען די האבעז

 גע־ איז וואס פארםיי. לייבאר די װי שטימען
 פארלירען זאל פארםיי לײבאר די אז שען
װיילער נײע צוציען פרן כיח דינאמישען איר

 אויפנעם־ אין אײבענאן, אײפהעגגען הײסען
 אײן נים אדן פארטרעט, לינקאלג׳ס צימער,

 געקרימט האט דזשענטעלמאן" ״סאוםהערען
 צױ געדארפט, האט ער װען נאז. דער מיט
.יענקי דעם געשעפם. ליב . .

 פעראי דיר, פאר טאן איך קען וואס —
 אץ רייד דעם געבלאזען פאסטער האט —

 א־מגע־ די פארוואינדערינג מיט באטראכט
געסט. בעטענע

 — !סא׳ טענש, זינדיגער א בין אין־ —
 פאר גענײגט זיך קינדער און מ־טער האבען

אים.
 איז — י סעדא געטראפען, האט װאס —
נײגעריג. געװארען יענער
 נע־ די האם — מײנע שדים די אם —
 דעם אן האבען — גערעדט שולדיגע א גערין

 מעלא־ דרײ אראפגענ־רען װיסען רײסטערס
בײט• פרן נען

עי גע׳גנב׳עט. —  יענקי דעד דזאם — ה
װאו און — ברילען די דורך געקיקט שארף

? סערא געװען, ביטטו
 גע־ זי ־אט — כא׳ ארבעט, דער בײ —

קאפ. דעם אראפגעבויגען האלטען
 געשמײכעלט שלויאיג האט אלטער דער

 אז װייסטו, װי־זשע — בערדעל: ציגען אין
ײי בלויז געודען זײנען עס דד

זיכער גערעדט פערא האט פא׳ דרײ —
 אײף אנגעױיזען זי האט — זײ האב איך —
 גײ־ געטראפען — קינדער צעשראקענצ די

.פעלד פ־ן ענדיג . .
א ײחע  פארטראכט זיך האט פאסטער על

:ברעמען די אראפגעלאזען שײער אץ
 זיינען אזוי אץ זינדיג ביסט כערא, —

 גערעדט ער האט — דײנע קינדער די אײך
 װיסען צו געװען שװער ס׳איז אז טאן. א אין
קאטאװעם טרײבט ער צי ערנסט, איז ער צי
 גײ דיר. צי ניילד די־ן װעל איך אבער —

 הויף, פץ שטיינער די זײ כיט אפ רײניג
!געטאן ג־ט זײן ס׳זאל זע אץ

סערא זיך, האבען — טא׳ ײ, טהענק —

םהענק — פארנײגם נאכאמאל הברה, די און
!יך

 די װען םונקצל, גוט געװען שוין ם׳א־ז
 גע־ פארטיג זײנען קינדעד די מיט מאמע

 געווען זיינען זײ ארבעט. דער מיט װאז־ען
 בײם וױיגעםאן. זײ האם רוקען דער און מיד

 אלםען. דעם געטראפען זײ האבען םריער
 גע־ איז און הויף דעם באטראכט האט ער

צופרידען. בליבען
 גע־ סערא האט — י סא׳ אל. דאטס —
ױצא־װעגען. פון מער פרעגט
פלו־ — !נײט גוד !סערא אל׳ דאםם —

 די צו געםאן װענד א זיך עד האם צים
 אייך אויב — !מאל ערשטען צים קינדער.

 כיטרע ער האט — מעלאנען זיך גליסט
 נאך קוםט — בערדעל אין געשמײכעלט

!אמאל
 צי געוואוםם ניט זײ האבען װידער א־ן
 קא־ ער טרײבט צי ערנטט. עפ ער גיײגט

.טאװעס . .



 נישט דאס איז פארוואס אנהענגערי און
ו יאר דריי לעצסע די איז געשען

 לײבאר דער אין ■ערזזןנלעכקײמעו
■ארמיי

 סאר א געהאט האגען קאגםערװאםיװעז די
 געגען קאמף זײעד אין נםען$1הויפם*ארגדפ

 דער װאלען. די בעת *ארםיי לייכאד דער
בעװאן. עניירין — געװען איז זײ פון עדשםער

 פאםולערע מער זייעדע א*ן האבען זײ
 םארצושםעלען אים זיד באםים אויםגאבען

 לייבאר דער םון סירער קינםנױגעז דעס װי
 ארױםנע־ נישם זײ, םיז יעדער און פארםײ.
 פרעמיער־םיניםטער דעם כלל םון מענדיג
 האבען םשױרםשיל, װינסםאן אדער אידען,

 בעװאנ׳ען גווישעז קאפף דעם װעגען גערעדם
 לייבאר דער״ פון פירער אנדעדע n און

פארםיי
 אויסגעציי־ וױיסען קאנםןירוואםיװזין די
 קלענםטעז דעם נישם האם בעודאן אז כענם,
 דער ווערעז צו צײםעז ׳נארםאלע זדז שאנם

 דעם לוים פאיםיי. לײבאר דער פיז םירעד
 אדגםערגע־ ער װערם־ גאלדפ־פאל לעמען
 פראצענם צװאגציג וױ װײניגער דורך שסיצם

 פארםײ. לייבאר דעד ®ת מיםגלידער י1 םון
 םעמםע־ זייער א אליין איז ער װי אזױ און

 זיך םילם װאם פערזענלזיכקײם, ר*ם#םםולע
 האםען צו רמהוז קען ער ײעז יאז׳ נאד גום

 די געגנער. קאנסערװאםיװע זײגע װעמען:
 ענגלאנד פון פארבינדעםע דעפאלראםישזי

 אגדערע אדער שפיץ, דער אין עריקע1אפ סים
 אײגענער זײן םיז םיםגלידער םאציאליםםען.

 ײאונדערען נישם זיך איר דארםם םארםײ,
 בא־ ארבעםעד דער אין סרןמענם t,, 80 װן»

 פילען אים, םון נישט האלםןיז עכלװע װעגונג.
 און דיער בעװאנ׳ען צו געגנעדשאפם זײעד
שםארק. דיער

 דער פוז םיםגליד א געװען איז בעחןןן
 אוײ פון לײבאר־רעגירונג םלחפה׳דיגער נאד

 רע־ הןמז ער .1951 םערץ ביז 1945 נוםם
 זי װען דאן׳ רעגידונג דער סח זיגגירם

 שוועריגקײםעז. גרויסע אין געפונען זיך האם
 נאםור. פארשיידענעד םון געװען זײנעז זײ

 צםון־קא־ אויף אנפאל קאםוניםםישער דער
 לײבאר־רעגירונג די געאװאונגעז האם רעא

 צו־ םאר פראגראם קאלאטאלעז א אנאמעפען
 מלחמה. פעגלעכער א צו לאנד דאם גרײםעז
 אבער דערםים. אײנגעשםיםם האם בעדואז
 ערנעסם געשםארבען איז דאז ®ונקס
ײיז  געווארען קראנק שװער איז עם און מ

 זײער איז רעגירונג די קריםם. םםעםפארד
 ארוים־ דעם אוליב געווארעז אפגעשױאכם

 און וױכםיגםםע אוױי אירע םמ ®אלעז
 עםלי (אויד סערזענלעכקייםען שםאדקםםע

 האם בעידאן שפיםאל). אין געװעז דאן איז
 פון אםשוואכונג די אױמוגואען באשלאסען

 דרא־ א דורך כדי לײבאר־רןיגירונג. דער
 אנםירונג די דעראבערען u אקם םאםישען

זיד• פאר
 אבער געלונגען. נישם אים איז דאס

 געווא־ געשלאגען איז לײבאר־רעג־רונג זײ
 מאגאםען פאר א אין וואלעז די בעת רען

 דאן זינם און .1951 אקםאבער איז שפעםעד•
 שװע־ א אנהענגער. זײגע אוץ בעײאז■ םירם

 מער־ דער געגען קאסף ביםערען *ת רעז
 פארםײ לײבאר דער םון פירער די םוץ היים

 ווארפם קאמף זײן איז ײגיאגם. םרייד די את
 אן צו םראגע איץ פת איבעד בעװאז זיד

 אינערלעכע אן עס איז מאל אית אנדערער.
םראגע א — מאי אנדערס אן און םראגע
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 זײנע ענדערט ער אויסעו־ען־פאליטיק. פון

 מאל יעדעם אבער אפט. דיער מײגומען
 םלאגאן, א אויםצוקלייבען זיך עד־ באפיט

פאפולער. װערען געמאכט לייכט קעז װעלכער
 דער אין זיך האט דעס פון רעזולטאט אין
 אג־ אז צושטאנד. א באקומען פארטײ לײבאר
 פראבלעמען נייע איבער ארבעטעז צו שטאם

 פארטײ־אנ־ די מוז זיי, צו ענטםערס די און
 באשיצען צו ענערגיע איר אפגעבען םירונג

 פון אקםױױםעסען די פון אדגאניזאציע די
ע אח בעוואנ׳עז  גיבען וועלכע אנהענגער, דינ

 — װאכען־צײםונג א — יםריבײז״ די ארויס
 םאציאליםט אנגעזעענער אן װעלכער װעגען

אע נישט האט י אז געשריבען, צוריק ל ז  איז .
 גאל״. מים גאר םינט, מים נישט געדרוקם

 יעדע זיך פארנעמט װעלכע צייםונג. א איז עם
 ךעמא־ דעם אויף ארונטעררייםען מיט וואך

 אר־ דער אין איינעם יעדען אופן גאגישסטעז
 אונ־ נעטם װיל באוועגוגג^װעלכער בעםער

מײסםער. איר פרן וױלען זיך-דעם טערגעבען
 (א בעװאניםטען די פון פאליםיק די אז

 בא־ צו שװער זייער איז וועלכע פאליםיק
 אין האט בעוואן וױיל פרםים, אין שרייבען
 שום קייז געזאגם נישט יארען םון פארלויף

 ארום זיך טראגם וועלכע זאך), אריגינעלע
 פארטײ לײבאר די אז םלאגאן, דעם מים

 קײן נישם האט לינק״, ״מער זיק דארף
 אר־ ענגלישע די צװישען אונםערשםיצונג

 פון גורל דער וױתט סאציאליםםען, אח בעטער
 די םון און קאנדידאםען קאמוגיםםישע די

אינדעפענדענם די וועלכע קאנדידאטען׳  לײ־ ,
 קא־ די ארויםגעשםעלט. האט פארםי׳ באר

 די אלס פארגעשםעלט זיך האבען מוניסםען
קע׳ ״אמת׳ע  װי לינקע. די צווישען לינ
 נישםיגע די באקומען די האבען געזאגט,

 קנאפע שםימען^אויף טויזענט 33 פון צאל
אן27 לי סי  אמאל די שטימען. אפגעגעבענע ־

 די באקעמפט װאס ״איי־על־פי׳, בארימםע
 פרא־ זעלבע די מים ככ&עם פארםיי לייבאר

 בע־ דער אין לייענען קענם איר װעלבע זען,
 באקומען האט וואכען־צייםוגג, וואגיםםישער

 לאנד. גאנצען איבערן שטימען םויזענם דרײ
 :ישט בעוואניסטען די האבען ליװערפול אין

 געװעזענעם א אונםערגעשםיצט אפיציעל
 קעמפען צו פארםײ לײבאר דער םון מיםגליד

 אײנע איז וועלכע בראדאק, בעםי םרס. געגען
 בעוואנ׳ען פון געגנער פייערדיגםםע די פוץ
 געװי־ א קאנדידאט. דער פארםיי. דער אין

 םוי־ 2 באקוםען האם מארפי, םיסםער סער
 װעלכע טײזצגט. 20 די געגען שםימען זענם

 אפי־ דער פאר געווארען אפגעגעבען דינען
 פאר־ לײבאר דער פח קאנדידאטקע ציעלער

םיי.
 נאענםער דער אין $ז קלאר. איז עם

 72 אלט איז וועלכער עםלי. וועם צוקונפט
 דער פון אנפירונג די אפגעבען מוזען יאר.

 װעט בעי־ואן אז קלאר, אױך איז עס פארםיי.
 װעם און אםביציעס זײנע אויפגעבען נישם
 קאםף שװערען א אן אײגװיליגען נישם אויך

 דעם םון אנפירונג דער אונםער ארבעםען צו
ען אײנציגען  איז וועלכער מענשען. איגגעי

 הױ — אנפירונג דער פאר קאנדידאם דער
 מוזען װעט פארטײ די אבער געיםסקעל.

 עס װעט זי שנעלער װאס און אויםקלײבען.
 בע־ אװ איר פאר בעסער בעםער. אלץ מאן
לאנד. פארן סער

מאדערגיזירען זיך מוז פארםײ לײכאר די
 אויפ־ דער צוליב לאגע קרענקלעפע די
די נישט אבער איז בעוואנ׳ען םון פירונג

 דער פון נידערלאגע דער פץ סיבה אײנציגע
פארטײ. לייבאר

 מיט־ א איז וועלכער אונז׳ פון יעדער
 אז װײםט, פארטיי, לײבאר דער פון גליד
 מאדערן גענוג נישט איז ארגאניזאציע איר
 קאנ־ די באדערפענישען. איצטיגע די פאר

 ארגאניזאציע. בעסערע א האבען סעריואטױוען
 אין האבען עס קענען זײ אז אמת, איז עם

 זײנען זײ װאס דעם צוליב מאס גרויסער א
 סאציאליםטישער דער פץ רײכער פיל אזוי

 אײנציגע די נישט איז דאט אבער פארםײ•
 אלם שלאג־קדאפם גרעסערער זײער םון סיבה

 און מוז, פארטיי לײבאר רי ארגאגיזאציע.
 מא־ צו מיטלען גרעסערע מאביליזירען קען,
 א בעת באזונדערם ארגאניזאציע, איר כען

 צום ארויסצוברענגען פעאיג וואל־קאמפאניע,
 אק־ וױמיגער אירע פון יעדען װאל־קעסםעל

אןהענגער. םױוע
בע־ ארבעטען קען ארגאניזאציע די אבער

 האנד־ ורעט אנגירונג די װען דאן. נאר םער
 די װען און .םים״, געאײגיגטער א װי לען

 אפגעריײ־ וועם פארםיי דער אין אטמאםפעדע
 אומפרײגםלעכקײט, דער פון ווערען ניגט

ארײנגעבראכם. האם בעו^ן־גרופע די װעלכע
 אויב גענוג׳ זײן נישם וועט דאם אױך און

 זעלביגער דער אין גישט וועם פארםײ די
 שפראך די שלאס א אונטער אפשליםען צײט

 פארגאנ־ די פון דענקען פון אופן דעם און
עג גענע  שפראך די באנוצען נישט ־ען מען ט

 בויען װיל מען װען קלאסען־קאמף׳ פון
 נישט קען מען געזעלשאפם. קלאםענלאזע א

 גע־ איז װעלכע שפראך, א מיט באנוצען זיך
 פון צײט דער אין צוגעפאסט זייער װען

 קלינ־ &וז אבער ארבעםסלאזע מיליאן צוױי
 ארבעטער, פון הײמען די אין לעכערלעך גען

 פון אהײמגעקומען װאס נאר זײנען װעלכע
 אויםאמא־ אײגענע זייערע אין ארבעם דער

 וואקיישאן זייער צו זיך קלײבען און בילעז
איטאליע. אדער דרום־פראנקדײך אין

 פארגעסען נישט טאר פארטיי לײבאר די
 װאס פרינציפען. םאציאליםטישע אירע

 פון לאנד א ענגלאנד פון מאכען צו שטרעבעז
 יעדערער וואו געזעלשאפט, הארמאגישער א

 קינד, אלס געלעגענהײםען זעלביגע די האט
 און באהאנדעלט ווערם יעדערעד וואו און

 אומאפ־ מאס, זעלביגער דער אין באםראכם
ג עי  אבער באשטײם. ארבעם זײן װאם אין הע

 טײל דעם פארגעסען גיוז פארטײ לײבאר די
 געװען איז זי ווען פארגאנגענהײם, איר סון

 האם װעלכע פארטײ, הילפםלאזע קליינע. א
 ענג־ די מענשען. הילפסלאזע פארטיידךגט

 גרעםטע די איז באװעגוגג ארבעטער לישע
 ענג־ הײנטיגען אין מאכם געזעלשאפםלעכע

 געדענקען אלעמאל מוז פארטיי איר לאנד.
 פאראנםווארטלעכקײט. גרויסער איר װעגען

 פאר־ :ישם םינום איץ קימ אייף מוז זי און
 מאל צען הײנם זײנען וױילער די אז געסען,
 קענטע־ פאליםישער מיט באזארגם בעםער

 אפילו אדער 50 מיט געווען זײנען זײ װי ניש,
 װערען סרן היטען זיך מוז זי ציריק. יאר 30

דעמאנאגיע. אין פארדעכםיגט
פאר־ לײבאר די אז מײנם עם רוער אבער

 בלויז מאל דאס באקומען האם זי ווייל טײ
 בײם האלט שםימען. אלע פון פראצענט 47

 נישט־ דער וואם לייענען דארף דער שטארבן,
 גארדיען״ ״מאנםשעסםער סאציאליסטישער

 זאגט, צייטונג די געשריבען. וואס נאר האט
 די װעם ױארשײנלעכקײטען אלע «לױם אז

 רעגי־ א זייז רעגירונג ענגלישע נאענטםטע
פארטײ׳. לײבאר דער פין רונג
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ישראל א־ן ארפנעם פרעכטינער
 װאלט דובינםקי ד־ד ען

ארבע־ קײן געווען גיט
אמערי־ אין פירער מער

 וואלט ער װען און קע
גע־ ניט אמאל ־ אמאל
 א פון צרות קײן האט

צאר). דעם (פון קעניג
 ישראל אין האט ער אז געזאגט, איך װאלט

 װי אבער אויפנאמע. קעניגלעכע א געהאט
 ארבעטער־טוער אן אז זאגען, צו עם פאסט
 װעל ז אויפנאמע קעניגלעכע א געןזאם האט
 א געהאט האם ער אז זאגען, דעדיבער איך

 איר כדי נאר אײפנאמע. דעמאקראםישע
 דא איז ער אזױ װי באגריף א האבען זאלט

 זיך בײ איר זאלם געװארען, אויפגענומען
 קעניגלעכע א געװען איז דאם אז םראכטען.
 אמת׳ע דאס האבען װעט איר און אויפגאמע.

בילד.
 ישראל קײן געקומען איז דובינסקי דוד

 אױף לעבעז. זײז אין מאל ערשםע דאס
ע פון אײנער  איז אים װאם רעדעס, צעז די:

 בײ ישראל אין האלטען צו אויסגעקומען
ע ^ענ ש ר א  פייערלעכקײטען׳ אפיציעלע פ

 פאר־ מיר■ פרעגט מען געזאגט־ ער האט
 אין געױען ניט איצט ביז בין איך װאם

שראלי  איך אז ענםפערען, אײך איך װןיל י
 גע־ מיר איז עס שכל. װי מזל מער האב

 זײנען ישראל ארץ אין װען פריזןר, לונגען.
 װײניג און בוימעלעך, קלײנע געווען גאך

 באװעגונג, ארבעטער קלײנע א און דערפער,
 וױיס־פרעזי־ רײנע אהער געשיקט איך האב

 געקימען■ אליין בין איך אז איצט, דענמעץ.
 סך א און בוימער. גרויסע שוין איך זע

 באווע־ ארבעטער גרויסע א און דערפער,
 איך און לעבען׳ מלוכה׳ש פול א און גונג
 און צוזאמען זיך אין אײנזאפען אלץ דאם קען

 איך האב צי נו, פרײד. גרויסע די האבען
 ניט מיר עס איז צי ? שכל װי מזל מער ניט

? נעלונגען
 ער האט דובינסקי ד־ד מיט רעדענדיג

 געװיסע א געהאם האם ער אז געזאגט. מיר
 שםעלם עס װאם דעם וועגען פארשטעלונג

 דאם, אבער ,1ישראי מדינת פאר זיך מים
 שטײגמ געפילט, אץ געזען האט עד וואם

 גארניט איז עס פאנםאזיע. זיין אריבער
 דאט באנעמען צ־ דערוױיטענפ פון מעגלעך

 ליטע־ שים קײן זעען. אויגען די װאס אלץ,
 ניט קען באשרײבעג שום קיץ ראםור•

 מען װען יױ ב^ר. פולע דאס איבערגעבען
 דער מיט קאנטאקט דירעקטען אין קומט

װירקלעכקײט.
 מיט ישראל קײן געקדמען איז דובינפקי

 ל. אױ פ. א. דער פץ מעמבערס צוױי נאך
 — נאױיק ד. אדן בראון א. — דעלעגאציע

 םלי־ אויפן יוניאן־קאנגרעס. װינער צדם
 אפגעווארט געםט די זײנען לוד אין פעלד

 םעקרעטאר גענעראל דעם דורך געװארען
 פאר־ אדן נאמיר. מ. הםחדר־ת. דער פװ

 עקזעקוטיװע. הםתדרות דער פון שטײער
ך האבען גלײך און  אפי־ די אנגעהויבען ד

 געדויערט האבען װעלכע אויפנאמען. ציעלע
אין געװען איז דובינסקי װי לאנג אזוי

״פאיז־נרל;״. פון איבערגעדרוקט •)

 לאנד דאס װאם אײנדרוק •טטארקער דער
 הא־ איגםטיטוציעם געשאפענע ד• א־ן
 די געװינט — א*ט. אױ־ געטאנט בען

 גאנצער דער פון ליבע און אבטונג
באפעלקערנוג.

צאנין*) מ. פין

 דעם ביז מאי טען31 דעם פון — ‘,ישרא
אװענט. אין י־ני אטען

 איז אינדערפרי צומארגענס אויף בא־יד
 אין הסתדרות דער פון בנין נײעם דעם אין

 אדיפ־ אפיציעלע די פארגעקומען תל־אביב
 אויפ־ דער אין דעלעגאציע. דער פאר נאמע
 מים־ אלע באסייליגט זיך האבען נאמע

 דער פון עקזעקוטיװע דער פון גלידער
 באזונדערע די פון לײטער די און הסתדרות

 דעלע־ די איז דעם נאך גלײך אפטיילונגען.
 מיניס־ זיכערהײטם דעם אין אװעק גאציע

 אוים־ איז זי װאו תל־אביב, אין םערױם
 זיכערהײטס־ דעם דורך געװארען גענומען

 טאג זעלבען דעם בן־גורױן. דוד מיניפםער
 געװארען אויפגענומען דעלעגאציע די איז

 אין אמבאםאדאר אמעריקאנער דעם דורך
 דער בײ לאוסאן. ב. עדװארד מר. ישראל.

 בײ ארבעטם־אטאשע דעם פון אנװעזענהײט
 סי. ע. מר. אמבאסאדע, אמעריקאנער דער

־ארטעסאז•
 די האם מיטאג נאך טאג זעלבען דעם

 ארבעט שװערע איר אנגעהויבען דעלעגאציע
 איך פלעצער. פארשיידענע באזוכען צו —

 עטלעכע נאך װײל ארבעט״, ״שװערע זאג
 בא־ איך האב זעץ, און ארומפארען טעג

 גע־ איז װאס גאװיק, מ. האטעל אין געגענט
 מרם. און מידקײט פון שיכור פשוט װען

 און דינער דעם פון רעזיגנירט האט ;אװיק
 און דוביגסקי שלאפען. געגאנגען גלײך איז

 די אױםגעהאלטען האבעז דובינסקי ררפ.
 בא־ זײער פון סיף צים ביז פראגראם גאנצע

 הטתדרות דער פ־ן פירער די ױארים ז־ך.
 זען זאלען געסט די אז געוואלט. האבען

 הסתדרות. דער צו גע־ערט עס װאם א״ץ
 האט אפטײלונג אן פרן לײטער יעדער אץ

 זײן אויסלאזען ניט זאל מען אז געװאלט,
געביט.

הײזער־אפטײ־ דער פון דירעקטאר דער
 דעלעגאציע די אז געוראלם, האט ״שכון״ ייגג’

 װאס דעם מיט באקענען זיד אלץ פאר זאל
 רײזע ערשטע די איז הסתדרות. די בויט עס

 באראכאװ, קרית אין תל־אביב, אר־ם געװען
 פון מעיאר דער שײן האט חילרן. אץ י־וד

 אויך זאל דעלעגאציע די אז געױאלט. ח־ל־ן
 איז װאס חולון. װארים שטאט. זײן זען

 הײנט געהער זאמדען. פדן ארויסגעױאקסען
 און ישראל אין שטעטלעך שענםטע די צו

 דרײםיג א פין באפעלקער־נג א פארמאגט
אײנײאוינער. טײזענט

הײזער־פראיעקט׳ דעם מיט זיך באקענט
 אינ־ צומארגענס א־יף דעלעגאציע די איז

 דער פין טײל א זען געפארען דערפרי
 ערש־ זייער אינדוםטריע. הסתדר־ת׳ישער

 רערן־ דער אין געװען איז באזוך טער
די אשקלו־, נעבען גד־ ימן< כאברי?

 500 ארום באשעפטיגט װאס רערן־פאבריק׳
 וואסער־געזעל־ דער צו געהער ארבעטער.

 האט הםתדרות די װאו ״מקורות״, שאפם
 דער צו און שערס׳ םײל גרעסטען דעם

 בוי־ און קאנםראקטארס־ הסתדרות׳ישער
בונה״. ״םולל געזעלשאפט

 דע־ די האט באר־שבע קײן װעג אויפן
 ניט נחל־עוז, קאלאניע די באזוכט לעגאציע

גרענעץ. עגי&טישער דער פון װײט
 גע־ דעלעגאציע די האט באר־שבע אין

 דעם דורך אויפנאמע פײערלעכע א האט
 ארטי־ דעם פון סעקרעטאר דעם און מעיאר

 די האבען לאנטש פארן ארבעטם־ראם. געז
 פראיעקטען הסתדרות׳ישע די באזוכט נעכם

 דו־ אומדערמידלעכער דער באר־שבע. פון
 ער קינד. א װי געפרײט זיך האם בינםקי

 פאר־ ברײם דער װעגען געהערט פיל האם
 און הםתדרות דעד פון ארבעם צװײגםער

 װירקלעכ־ דער אין אלץ דאס ער זעט איצט
 ארבעםס־םאג פראדוקטיװען לעם נאך 15קיי
 צוריק־ אווענם אין שפעם דעלעגאציןי די איז

 הרצליה, אין ״שרוז״־האםעל אין געקומען
תל־אביב. פון וױיט נים ים. פון ברעג אויפן

 גע־ זיך האט דובינסקי וזען באגינען׳
 גע־ האםעל בײם שױן האם ים, אין באדען
 ק*־ן דעלעגאציע די נעמען צו קאר א װארם

 א געװען איז טאג דאזיגער דער ירושלים.
 פארגאנגע־ דער װי פארשידענארטיגערער

 אפ־ מען איז ירושלים קײן װעג אויפן נער.
 קארידאר ירושלימ׳ער דעם אין געטראסען

 אימיגראנטען־דערפער דארטיגע די אין
 זיך האט דובינסקי פתחיה. און מםילת־צױן

 אי־ די פון לעבען דעם מים אינטערעסירם
 זייערע און ארבעט זייער מים מיגראנםען,

 אויפ־ זײערע מיט באקענט זיך און זארגען׳
 שטײנער־ דעם פון אדויסרײסען בײם טוען,

 גרינס־ אויף פעלד שטיללעך באדען נעם
צוכט.

 בײם געהאט דעלעגאציע די האט לאנטש
 לאגםש בי״ם שרת. מ. פדעמיער־מיניםטער

 ארבעטס־מיגים־ די געווען אנװעזענד זײנען
 פראפאגאנדע־ דער מײערסאן, גאלדע טארשע

 כנסת־מיטגלידערין די אדן, זלמן מיניסטער
 מיטאג נאך אנדערע. אזן אידעלסאן בבה
 דעלעגאציע דער א־יף געװארט שוין האט

 פרע־ דער אוניװערםיטעם. אין אויפנאמע די
 פראפעסאר אז־נעװערסיטעט פון זידענט
 דעלע־ די אויפגענומען האמ מאזור בנימין
 גע־ דער ביי און טײ גלעזעל א מים גאציע

 שמועם א אנטװיקעלט זיך האמ לעגענהײט
 אמע־ אין באװעגונג ארבעטער דער װעגען
 האם פדאפעסארען די פון איינער ריקע.

 אנווײזען זאל ער אז דובינסקיץ געבעטען
 געקענם װאלט װאם מאן. ריכטיגען דעם אויף

 םטודענ־ די פאר לעקציעס םעריע א געבען
 אםערי־ דער ורעגעץ אונױוערםיםעט פון טעז

 איז דא אץ באװעגונג. ארבעטער לאנער
 וואם סצענע. אינטערעסאנטע אן פארגעקומען

 פאלקסטימ־ הארציגער דער אויף באװײזט
 אנ־ האט דובינםקי דלבינסקי׳ן. פון לעכקײט
 אויף לעקטשורען א פין נאמען דעם גערופען

 איניװערםיםע־ אמעריקאנער די פון אײנעם
 אײך וואלט מאן דער אט :געזאגט און טען

אמע־ דער װעגען לעקציע א געבען געקענט
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חיפה אין שולע פאך דער פון תלטידים אדרעםירט דובינסקי םרעזידענט

פאך קיץ נים ארבעס, קײן נים — האס איר װאם תהאס נישם און ארעמער *ון לעמריגער ? — איגגעל א געזדצז נין *יד :תלסירים די *ו דוביזםקי
.געלעי־זנס מיך םזװ האם . .

 אידיש. איז באװעגוגג ארבעםער ריקאגער
 גיט זיד האם װעלכער *־אםעםאר. דעי־

 מים עם.שםעלם װאס אוץ ודעד אריעגםירם
 פים געםאן דריי $ האם דובינםקי. פאר זיד

 אין — ןאגעשןזקעלם: זיד אוץ גאז דעד
אידישזן

 האם — ו אידיש אין אויב װאס. איז —
 איז עיקר דער — געזאגם, ?yvsxe תכינםקי

י *ז דאך.  און גוםע זיין זאלצו לעקציעם ו
 זאלען לעקציעם די ורעלכער אין שאראך- די

 צוױים־ראנגיגצ א .איז ווערען. געגעבעז
 קענם לצקציצם גוםע האם איר אויג םראגע.

 אונױוערםיםעט אפעריקאנצר אן איז זײ איר
 װעט העכסםענס אח העברעאיש אײף לײענעז

 צכגליש. אויף איבערזעצצז לעקציע די םען
 םאר־ מײן אויף זיך איר װאונדערם װאס איז

 באהאװעגםען א םין לעקציעם די אז שלאס
י אידיש אויף זיץ זאלען םאז

 אז געכאפט, זיך האם פראםעםאר דער
 און אומםאקםישקײם אז באגאנגען איז ער

 כדי צו־הילף, געקימען אים זײנען אנדערע
 םים־אציע. דער פרן ארויםצישלעפען אים

קײן זיץ נים קען אידיש אז דערקלערנדיג,

 א װי געסילם זיך האם דובינםקי אפהאלם-
, זיגער.
 באזוכם דעלעגאציע די האם אוועגס אין

 פון וױים נים החפישד״ םעלה קיבוץ דעם
 פים צוזאמצן דינער געגעסעז אח ירושלים׳

 פענםיאן. ארםיגעז דעם אין קיבוצניקעם די
 דים־ א פארגעקוםען איז דיגער דער בצת

 פיםגלידער די און געסם די צװישען קוםיע
 אינ־ זיך האט דובינסקי קיבוץ. דעם פון

 דעם פון פראבלעמען די םים סערעםירם
 דער פון וױיט נים זיך גצפינם װאם קיבוץ.

גרענעץ. ירדנישער
 דעלעגאציע די איז ^'רענם אין שפעם

 קינג אין ירושלים• קיין צוריקגעפארעז
האםעל. דיױויד

 דע־ די איז אינדערפרי צומארגענס אויף
 דעם דורך געװארען אויפגענומען לעגאציע

 האם װאס בן־צבי, יצחק פדינה־פרעזידענם
 ארעםפ. אםענע מיט באגעגענט דוביגסקי׳ן

 דוביגםקי׳ן און פרעזידענם דעם צװישען
 געשפרעך לאנגצר א אנםװיקעלט זיך האט

 א־ן מדינה דער פין פראבלעביען די װעגען
 ד־- אויסגעפרעגם האט פרעזידענט דער

פאר מטיק עס װאס דעם װעגען בינסקי׳ן

באװעגונג. ארבעםער אמעריקאנער דער אין
 דעם באזוכם יצלצגאציצ די האם דאן

 אומ־ דער אין האם וואס רפת־רחל׳ קיבוץ
 העל־ אזא געשפילם םלחמה אפהעגגיגקײם

 וואו קאםטעל, מאונם דעם און ראל, דישע
 שםיין־ הסתדרות׳ישע א זיך געפינם עס

 װיכ־ א געשפילם אויך האט און האקעריי,
 אומ־ דער אין קאמפען די אין ראל מיגע

 פלע־ דאזיגע די צו מלחמה. אפהענג״גקײם
 געװארען באגליים דעלעגאציע די איז צער
ארבעםער־פירער. ירושלימ׳ער די פון

 די האט ירושלים קײן צוריקוועגם אויף
 הסתדרות־ גײע די באזוכם דעלעגאציע

 אין פארענדיגם איצם װערם װאס געבײדע׳
 לאנטש געגעפען דאן און הויפם־שםאט, דער
 אגענ־ אידישער דער פון פארזיצער דעם בײ

 אויך זײנען לאנטש בײם לאקער. בערל טור.
 אשכול. לוי פינאנץ־מיניסםער דער געװען

 פון קולטור־אפטײלונג דער פון לײטער דער
 א. און שזר, זלמן אגענטור אידישער דער

 דעלע־ די איז לאנםש נאך גלײך דאבקין.
 איז זי װאו תל־אביב, קײן געקומען גאציע

 טײ גלעזעל א אויף געװארען אױפגענומען
גאלדע ארבעטס־מיגיסטארשע דער ד־רך

 גארטען־ פרעכטיגען דעם אין מייערםאן,
״רמת־אביב״. האטעל
 מרפ. און דוביגסקי איז אװענם אין און

 פאר־ בײם דינער אויף געװען ד־בינסקי
שפריגצאק. ױכף כנסת■ דער פון זיצער
 רב־נל־ דער װאס י גס, א געשעז איז עם

 זאלען אידעז אז באפוילען, האם של־עולם
 און װאך. דער פון טאג זיבעטען דעם רוען
 אפרו־ דער שבת איז ישראל אין װי אזוי
 האל־ א כאםש געקענם דובינסקי האט טאג,
 איינ־ אלע די פארדייען און רועז םאג בען

 די אין איבערגעלעבם האמ ער וואם דרוקען.
םעג. פאר

 מיר אויף אײנדרוק שמארקסםען ״דעס
 האט — ישראל אין אידען די געמאכם האבען

 אויפן זיצענדיג דובינסקי, פיר צו געזאגם
 האב איך — האם^ל. זיין םאר ים פון ברעג

 איר װעז געזעז• נים אידען אזעלכע נאך
 זײנען דאס אז איר. װײסט גאם אין זײ זעט

 ארבעםעז זײ זעם איר ווען אבער אידען,
 אז קוים, גלויבט איר גוײם. דאך זײ דינעז

 גרא־ פון אגהויבענדיג ארבעטען. אלע די אם
 אן פירען םים ענדיגענדיג און ערד די בען

 אידישע דורך אויסגעפירט ווערען עראפלאז׳
 רעדען מיר װען גײסם. אידישען און הענם

 גע־ מיר זײנען ארבעםער אידישע װעגעז
ז וואויגם י ל  אי־ גערופענע אזוי די זען צו ג

 ניט קײנמאל זעען מיר אבער פאכען, דישע
 קיץ לאקאמאטיװ־פירער׳ קײן אויגען די פאר

 דער װעג־פלאסםערער. קיץ גאםען־קערער,
 זיך אסאציאירט ארבעטער אידישער נאמען

 אין דא און פאכען. די אם םים זעלטען
 ארבעםער ידישע דיא םירען־אויס ישראל

 מײן פאר דא. אט ארבעטען. אויםנאם אן אלע
 ארבעטער אן װי געזען איך האב האםעל.

 האב איך װען וועג. א אויםגעגלײכם האט
 אז געזעז׳ איך האב פנים אין אנגצקוקם אים
 זײן ניט דאך קען ער אץ איד, א איז דאם

 האם ער װען אבער איד, א װי אגדערש עפעם
 אנגעהויבען און הענט די אין געטאן שפײ א

 מיר בײ ער איז לאפעםע די םיפ ארבעםעז
 ניט אנדערש אים האב איך גױ. א געװארעז

 ארבעטער־ אן װי מיר, און זען. געקענט
 סארגעניגען. פיל פארשאפט דאם האם םוער.

דערגרײכונג״. קאלאסאלע א א'ז דאס
 דובינסקי האט זיך פארםראכטענדיג און
 םאטיפפאק־ אמת׳ע אן האב ״איך :געזאגט

 באםײליגט זיך האבען מיר וואס דערמיט ציע
 עס מדיגה. אידישע די אויפשטעלעז אין

 איז איד. א װי מיר, פאר געלוינם! האם
 גע־ דער איבערלעבונג געוואלדיגע $ געװען

 ניט און מדינה־פרעזידענט. דעם מים שפרעך
 א מים ט1גערע האב איך וואם דערפאר,

 לעבען מיין אין שוין האב איך פרעזידענט.
 דאפ נאר פרעזידענמען. פאר א מים גערעדם

 לעבען׳ מײן אין מאל ערשםע דאס געװען איז
 מדינה־פרע־ א מים גערעדט האב איך װאם

ש: זידעגט  װירק־ פאנטאםטישע די אט אידי
פיל״. ױיער פיל. זײער מיר פאר איז לעכקייט

 דער־ האט איבערלעבונג גרויסע א און
 איי־ איז צומארגענס אריף דובינטקיץ ױארט

 עמק אין קאלאניעס עלטסטע די פון נער
 ערש־ דאם אויך איז נהלל נהלל.— יזרלאל

 פון ישראל איז דארף קאאפעראטיװע טע
 שױן ויאט נהלל גוט־באזיצער. נעײ1קי

 מענשען בעסטע די פון דור א ארויםגעגעבען
וואוינט דארף דאזיגען דעם אין ײזזראל- אין

------------------------> 1955 ױלי,
 מענ־ און פאציפיםט פאפולערער דער אײך

 דא איז דובינסקי הפשי. נתן שען־פרײנט
 אײג־ די פון געװארען באאײנדרוקם שטארק

 די פון לאנדװירטען. אידישע געזעםענע
 די פין און דארף, דעם ארים פעלדער גרינע

גערעדט. זײ מיט האט ער װאם מענשען.
 אין אורנים. אין איז א־־ענט אין שבת

 אר־ חיפה׳ער דעם פ*ן טור־צענטער1?־' דעם
 אייפ־ אן געװארען געגעבען בעםער־ראם,

 . בא־ דער מים דעלעגאציע. דער פאר נאמע
 אבא חיפד.. פון מעיאר דעם פון םײליגונג

 ארבע־ דעם פון םעקרעםאר דעם אדן חושי,
אלמוני. ױסף חיפה. אין טער־ראמ

 צוגע־ זײנען װאס פײערלעכקײםען- די
 חיפד״ אין דובינסקי׳ן פאר געװארען גר־ימ
 באגינען פארגעם. גרייטען פין געיוען זײנען

 געװארען אײפגענומען דעלעגאציע די איז
 מעיאר דעם דורך מוניציפאליטעט דער אין
 אװעק געזעלשאפם נאנצע די איז דאן און
 אליעזר, קרית חיפה. פון פארשמאט דער אין
 דיבינטקי־סטאדױם, דוד דעם באזוכען צו

 אינםערנעשאנאל דער אין — דארם פון און
 פאר־ ציױיםע א קרית־חײם, אין פאך־שדל

 דאס איז דיבינסקיץ פאר חיפה. פין שםאמ
 זען צו איבערלעבונג, גרויכע א געװען אלץ

 געהאלפען האם ער װאס אעסטיטוציעם. די
 די זײ פאר זארגט ער און אויפשטעלען

 איז שול אינםערנעשאנאל דער אין אויפנאמע
 די פאר לערער. די פאר ױם־טוב א געדוען

 דוד פאר אװדאי און אװדאי און שילער,
דיבינסקי.

 װי אריבער שוין איז טאג גאנצער דער
 געסט די זײנען לאנטש אויף יום־טוב. א

 פרן דעק דער אױף געווארען אײנגעלאדען
 עם חיפד- פדן פארט אין ״נגבה״ שיף דער

 ארבעטער־ די פארזאמערט דא זיך האבען
 אויד איז לאנטש צ״ם חיפה. פ־ן טוער

 אםעריקאנעד דער גײיוארען אײנגעלאדען
 און טשעיז, װ. ניר. חיפה. אין װײם־קאנסול

 פײערלעכע א פארגעק־מען איז אװענט אין
 תל־ איז דעייעגאציע דער פאר אדיפנאמע

 אר־ תל־אביב׳ער דעם דירך געגעבען אביב.
בעטער־ראט.

 אײנדרוקס־ אץ גרעסטער דער אבער
 פארגעקומען איז ד־בינסקי־אװענט פ־לפטער

 פליגעל נײעם א פון דערעפענונג דער בײ
 פתח־תקװה. אין ביילינסאן־שפיטאל דעם אין

 באצײכענען צו געװען איז פייערונג די כאםש
 שפיטאל־פליגעל, דעם פון דערעפענונג די

 גע־ פארװאנדעלם נט5אװ גאנצער דער איז
דיבינםקי׳ן. דוד כב־ד אפגעבען אין װארען

גע־ איז בנין נײעם ריזיגען דעם פאר
 און טריבונע גרײכע א אויפגעשטעלט װען

 ד׳אט טריבונע דער אנטקעגען פעלד אײפן
 דרײ א פיז ע־לם אן ציגויפגעזאמעלט זיך

 דער אויף געםם. אײנגעלאדענע טויזענט
 און דובינםקי דיד געזעםען זײנען טריבונע

 נאװיק מרט. א־ן נא־ױק מ. ד־בינכקי. מרס.
 .פרעמיער־ דער דעלעגאציע, דער פין —

 פון פארזיצער דער שרת, משה מיניסטער
 ארבעטס־ די שפרינצאק, ױסף כנפת דער

 גע־ דער מײערםאן, גאלדע מיניסטארשע
 גע־ דער פערלין. ײפף זינטהײםס־נייניסטער

 מ. הסתדרות דער פון נעראל־סעלרעטאר
 אין אטבאסאדאר אמעריקאנער דער נמיר,

 פ.ץ מיטגלידער ייא־כאן. ב• ע. םר. ישראל.
 פון לײטונג די ־סתדר־ת־עקזעקוטי־וע. דער

גז־הי׳ אנדערע אדן ו׳|יקופי.־תןי

 דעם פון דירעקטאר דער װי דעם נאך
 גע־ האם שתקאי, דר. בײלינסאן־שפיםאל,

 . פץ קלאנגזין די אונטער פייערינג די עפענם
 און ארבעםער־ארקעסםער תל־אביב׳ער דעם

 פע־ די געװארען ארויפגעצויגען זײנעז כאון,
 מדינה דער פת פאן יױיס־בלויצ די — נער
 האם ארבעםער, די פון פאן רויטע די א־ן

 הסתדרות דער פוץ סעקרעםאר גענעראל דער
 דערגרײכונגען די וועגען גערעדם נמיר מ.

 זימ געביםעז אלע אויף הםתדרות דער פון
 נזעזצן געזונםהײםם פון געבים אויפן אויך
 דאם באקוםם עם מאסען. ארבעםער די פאר

 שפרינצאק ױםף כנםת־פארזיצער דער װארם
דובינסקי. דוד גאםם דעם פארצושםעלעז

הוםאר, מים פול פארס׳ לײכםער א אין
 שפרינ־ ױםף פץ שםייגער דער איז דאס װי

 אז זאצען׳ זױדישע םים דורכגעווארפען צאק.
 ««ן װאם פארשםײז זאל דובינםקי אױך

 שפרינ«מ םר• האם — אים װעגען רעדט
 פארדינס־ די .יועגעז אפשאצונג אן געגעבעז

 אינםערעסןן די פאר דובינסקי דיד פץ םען
ך דאן הסתדרװ^ דער און מדינה דער פון  ם

דובינסקי. דוד װארם דאם קדממ
 דוביגםקי װאם רעדעם, צען די צ־ױשען

 געלעגענ־ פארשיידענע בײ געהאלטען האט
 דער בײ רעדע זײן איז ישראל, אין הײטעז

 און גרעםםע די געװען פייערונג דאזיגער
 םאל פיל האט עולם דער ענםוזיאסטישסםע.

 שםורפישע מים איבערגעריסען רעדע די
אפלאדיכמענטען.

 דו־ האם — פילען, זאלט איר װיל ״איך
 אז — געזאגם■ אבדערען צװישען בינסקי

 אםערי־ די פרײנט. אייער איז אמעריקע
 בײדע פת טיילעז און ארבעטערשאפט קאנער

 רע־ דער פון םײ אמעריקע, אין פארטײען
 דעמאקראטי־ דער פון םײ און פובליקאנער

 ישראל, צו פרײנםלעך זײגען פארטײ, שער
 פון פעםמונג א ישראל אין זעען זײ וױיל

 צוריקגעשםאנענער דער אין דעמאקראטיע
 אין זעען מיר מזרח. מימעלען פון װעלמ•
 דעטאקראםיע פאר פארפאסםען דעם ישראל

 די. זיק וועם איר און וועלם־םײל דעם אין
 דער־ דעמאקראםישע די װעלען װעלכע

 קרייז דעם אין פארשפרײםען אבערונגען
- פעלקער׳. אפגעשטאנענע די לטלבת

 א געזען לעבען מיץ אין שוין האב ״איך
 אר־ די אבער באװעגעגען, ארבעםער סך

 איבער שםייגם ישראל אין באוועגוגג בעמער
 געזען. איצט ביז האב איך .ױאם אלץ׳

 מוסםעד א ױק קענען דעראבער־נגען אײערע
 שטאלץ זײן דארפם איר און .יועלט דער פאר
 — געשאפען, האט איר װאם דעם ריט
 שםו־ א אונםער אויסגערופען דובינםקי האט
 אײך קען איך — אפלאדיסמענטען. פון רעם

 מיני, פרעזידצנט פון נאמען אין פארזיכערען
 און אונז, מיט ניט דא צופעליג איז ער װאס
 אמערי־ די אז נאמען, אײגענעם מײן אין

 פאר־ נים אײך װעט ארבעםערשאפט קאנער
 די װעז צײט׳ א געװעז איז עס !לאזעז

 די געװען איז ארבעטערשאפט אמעריקאנער
 די איזאלאציאניזם. פון הויפט־טרעגערין

 צוריק־ ניט מער װעט און אװעק איז צײט
 ארבצםעדשאפם אמעריקאנער די קומען.

 דעראבערונגען אירע אז פארשטאנען, האט
 אנ־ די אויב האפט׳ קיין האבען ניט װעלצן
צ  אין װצלט, דצר פץ ארבצטצרשאפטצן דצי

 פאר־ זיץ ײצלצן מדינות׳ דצמאקראטישצ די
אמצריקאניצר די איז דעריבער און שקלאפט.

15 דיט --------------------------
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ט י ----------------------------------> 16 ד
ם ם מ ד מ מ ד  די אין מראינםערעםירם ן
j r o r w B T ודעלם דער פרן ®־ײהי׳יםעז 

*r ארבעםער די פון פעםסקײם דער *יז 
מ ם  ארבעסער איר. לעד*־. *לן ייז «

r י׳ידיל. *יז « a p ד היםםארישעז ן  ײז
m מבםםע די דעדגרײכם *עם ss־ן קלוגג ׳־* 
 העלפעז םיר ײעלעז :ןנםח׳יקלמג זײ אס

isi און »ױ«הזלמז yn»c היסםא־ אי־רע 
«ן י׳ דעראבערונגעז *ח מששיםתמן ױ

 םאר־ דובינםקי האם — וױ׳יסעז *םיר
 איר שװעריגקײםן. האם איד אז — געזעמ

ר פײנם׳ םים ארדםגעריעעלם זײזגם מ  א
 א זײנען לאנד אין דערגרײכוגגעז אײערע

 אויםער־ די אויך וועם איר אז גאדאגםיע,
 האם איר בײקוםעץ. שודעדיגקײםעז לןכע

 שװערען א איז אז באװיזעז. איבעדיגעגם
u m a אנםשפרע־ דעם געבען איר קענם 

 דריײםויזענם־קעפײ דער עגםסעך׳. כענזײגען
 אפלאדירם עגםחיאםםיש האם עזלם געד
 פײערלעך האם דובינסקי און דעדמיו־ דעס

to r o g o p f ארבעם אײעו־ םים אן ״גײם 
b» יז31 װי־ r װע־ םרײנם, אײערע םירי איז 
םיםואאיעס׳. אלע איז *ײד נױם זיץ ללז

םי־ צװאנציג א גערןידם האם דוביגםקי־
 האס אידיש׳ זאסםיגער זײץ שכױ* ייױ גוםי

 שוין האם װאם עדלם, דעם םיםמנריםען
 װאם רעדע, אזא געהעדם נים לאמ לאנס

 םעםפעדא־ און ברעז מים םול געװען איז
 ער װעז אז מימים׳ ms אמלירם ארן םןגם
a p די אםילד האבען רעד׳עז גמגדיגם 

S7SSV גע־ זײנען װעלכע שפי־םאל, פון 
 לאנג לאסג באלקאמן, די זיײז• שסאגאז

רעדגער. דעם אאלאדירם
ר דער גערעדם האם דדבינםקיי׳ן מ

 האם ער שרו^ סשד. ירןםיןר־נױגיםםער
מד־ אדן מברעאיש אױף אנגעזע׳ימז  אי

ISUTOt זאל דוביגםקי סײ עסנליש. *ײך 
מן WP ער 4<אד*סײ הוי מ  אז דעיהי* אנ

 אײפגעג" ער האם צזד׳יק םעג «אר א םים
 ■רעמיעד־ (מנױ׳יגם נודיסס גרז׳יםעז * ם«ן

o איאס אדן בודםא) *רן גו- ם׳יגיםםאד p עד 
מז א באגר׳־סעז »י בגוד ד*ם ריי  בונדיםם ג

w «ד p משילדערם װ׳עדםער ודאר׳עםע זײן 
 זי־׳־נעם דוב׳יגםקי׳ז, *ץ מדזעגלעבקײם די

 ניכױ יערזןגלעככקײסען גרײםע די «רן
מז ודעימ אימי־םםעז. א  דעם באגרימז ה

שדאיא «ז יײפםי  ®דיגחיישראל. »ץ דדי
 דער או אימרגןיגאנגעז ®ד את דאן אח

הםחדרווצ ד*ד ®ץ דזל
 באגײםםעדםער א אװעק איז עולם דער

 גרײ־ יייץ געודעז איז װאם אװעגם׳ דעם *ץ
 בײם דדכינסקי. דוד פאר םאניאעםםאאיע םע
 גוגע־ ײך־ איד יזאב •לאץ דעם רלאזעזפא

 נא־ דער עולנ^ פח שפדעםען די או העדם
 אויף געװארען געםראגעז אי־ז דובינסקי סען

 פר׳יינם״ א הײםם דאם -אם לי«עז. אלאמגם
 ז$ אין אײגער װי געהערם איד האג —

 דיפ־ אן »ײינם -א — געזאגם האס גרואע
 פריעם אזעלכע האבען מיר אײב לאםאםי־ע.

 בײ־ גרית איע פיר װעיען *סעריקע■ »יץ
קוםעז׳.

 גע־ דוביגםקי םיר האם זיײעקםארן םאת
 דער װאס שםארק באדײער .איך זאג*
 ישראל. איז קוראער אזא געדדעז איז ודיזים

 אבער גלײמן. נים לעגגער לײדער קען איך
 קוםען סאקע א.ץ אםןזל. נאך קוםען םת איך
זאל איך כדי פרײואם. גאר ןמי־איעל. גים

שת:ל פרן  ד־בינשקי פרעזידענט איז י
 זיך האם ער װאו איסאליע נאך אסגעפארען
 די פון גראדואירונג דעד אין באםײליגם

 רוז־ דעלעינא פרענקלין דעם איז שילער
 אינ־ דער פאלזנרמא. אין איגםםיםום װעלם

 מים געווארען איבערגעבוים איז סםיםום
 און איגםערגעשאנעל דער םון בייסראגעז די

 קאונ־ לײבאר אפעריקאן .איםאליאן דעם
 אויםגעהאלםען םיילוױת ווערם אח םיל״
 ארגא־ די פון בײםראגען יערלעכע די םים

ניזאאיעס.
אינםטי־ דעם פון גראדואגיע זיבעמע די

 םען12 דעם זונםאג, פארגעקומען איז םום
 אנגעקומען איז דובינסקי ארעזידענם ױני.
ען דעם שבו^ פאלערמא אין ם  אין ױני- ח

 וױיס ראםװאלדי, םעראסינא פח באגלײםונג
 איםאליען־אכלעריקאן דעם םון פרעזידענם

 גע־ באגעגענם זיינןין זײ קאונםיל. לייבאד
 פרעזידענ־ דער פרן לופם־פעלד אויפן װארעז

 די בואצי׳ רינא פרױ אינםם־־םוס, םון םין
 ברונא פארםירער ארבעםער דעם םון אלמגה
 אנ־ די און דירעקםאר מיםז צתאמען בוזמי.
באאפםע. דערע

ע דער בײ  פאר־ געוועז זײנען גראדוזמי
 רעגירונג איסאליענישער דער םרן סרעםער

 סי־ פרן ■ראװינזרפאדוואלםונג ד׳ןר פיז *ת
 פי־- רעליגיעזע אדן געזעלשאסםלעבע איליע.

 דעם פת פארםרעםער אדן פאלערפא םון רער
 אינפאר־ די און קאנסולאם אכועריקאגער

ם די מאאיע־ד׳־גסם. ז װןג  די־ אינסםיםוט «
 םראנםפאראנםען םפי Tyissr«a געװען נען

 ירניאז םרי׳יד אםעריקאנער די באנריסענדיג
 פרעזידענם איגםערנןןשאנעל. די באװעגוסג
ראםדואלדי. און אנםאניני דיביגםקי-

 דירכגע־ איז *ערעפאניע גראדדאיר די
 די היסעל. ®ײיען אוננמרן מידארען פירם

 אלערליי דודכמפי־רמ האבען גראדדאגםען
 גע־ און געזוסנען און איסינגעז גימנאסםישע

 צװישען באגריסונגען לײ׳ןנעז נאכן שפילם.
מ ל ע o װ 'rsso ss גערוא־ אױפגעגופען איז 

 בראצי מאדאם האם בײפאל גרײם םים רעז
 האם װעלכער ראפװאידין. פארגעשםעלם

 איםאליעניש־אמע־ פת נאםען אין גערעדם
 איבער־געגע־ און ראם ארכעםער ריקאנישען

אנםאניני. פרעזידעגם. איר פת גרום א בעז
r מיםגלידער איםאליעגישע די c א־נ־

 אםםאספערע די זיך אין ארײנזאסעז כענעז
 איך װאם אלץ ישראל. פמ שםייגער דעם און

 בא־ מיר בײ ארויסגערופען האט געזען האב
 פראב־ פאדאן אייד ײינעז זיכער גײטםערונג.

 גע־ אין לעבען. םאג־םעגלעכעז אין לעפען
 איך לעבען. פאליםישען און זעלשאפםלעכען

 פראב־ די כדי קירץ צו געײעז אבער בין
 ווע־* אײפנעמען. און דערקענעז צו לעםען

 לאל צװײםען א א־יף איבערלאזעז דאם איך
 x האבען אין פרײואם זיין דא כ׳וועל װען

 דעם נאענם דער פון זעז צו נזעגלענקיים
 פון טאג־םעגלעכקיים די א־ן שנדיגער
לעבעד•

 ראמוואלדי האם — איגטערנעשאנעל זער
 דעם געבראכם זיך םים האבען — געזאגט.

 םאלידארי־ אינםעדנאציאנאלער פון געפיל
 כאראקםעריםםיש אזוי געווען איז װאס ט<ם
 ארבעםער איםאליענישער פריער דער פ>.ר

 געםראםען זײ האבעז אמעריקע אין באוועגוגג.
 אינםערנע־ דער פון גרינדער אידישע די

 איצםיגע און אכלאליגע איי־ע און שאנעל
 םראדיציעם שטארקערע נאך מיט פי־רער

 איײ אינםערנאציאנאלע און גאציאנאלע פון
 םיפע די עם שטאמם דעם פון גיגקײם.

/ פארשטענדיגונג  אינטערגעשאנעל דער פ
 םאר װי ה־לפס־טעםיגקײםען אונזערע פאר
אינםםיםום. דעם

 אין גערעדם האט דובינסקי פרעזידענם
 גע־ איבערזעצם איז רעדע זית און ענגליש
 איםאליעגיש. אין ראמ-ואלדי םון װארען

 און פריװאםע די אויף אנגעװיזען האם <ר
 אישאליע צו אמעריקע פמ הילף רעגירוגגס

 זיך איר העלםען צו םלחםה דער גאך באלד
 האם ױ אז אץ םים די אויף צוריקשםעלזיז

 איםאליע מאכען צו געזוכם נים קײנמאל
 געזוכם האס נאר לאנד, םאםעליםען א פאר

 און אומאפהעגגיג שםארק- איר מאכען צו
s אלעםעז• טים גרייך

 אינםערנע* אונזער צו אריבערגײענדיג
םקי האם שאנעל  אונ־ אז אנגעוויזען.׳ תבינ

 אזוי געװען מאל אלע ניט איז ױניאן ז<ר
ריז  באדינגונגען גוםזנ אין און דערפאלג

 דעם מעגען גערעדם האם ער הײנם. װי
 אין אדבעםער די פיז לעבעז גענןאםערםען

 פראצע. שװערע זײער יארען. ערשםזי די
שע די  פי־ אױפן פארפאלגונגעז פאל^ייאי

 אױ־ף אנגרינמז און ארעםםעז די קצם־לאין.
 צו ודענדעגדיג זיך הםרײקעדם. ערשםע די
 געזאגם. זײ דוביגםקי האס טסודענםען די
 קופם זאך קית אז געדענקען. דארפען די •אז

 מח פען נאר לעבען. אין גרינג אן נים
געזאגם: האם ער דעם. פאר קעפפען
די  װילען סיםגלידער אינםערנעשאגעל .

 חוץ א הילף. זייער פאר T’* פיז ניש גאר
 װערען צו אגשרענ^נגען צינםטע א'י<^ע

 דעמאקראםישע א םץ פיםגלידער װירדיגע
 םארלירען צו נים םאל קית ;געזע^שאפם

 םרײהײם פון אידעאלען די אין גלריבען דעם
 קײן אלץ, םח מער און גערעכםיגקײט אץ

 בארעכםיגםע די םארראםען צו נים כאל
 באוועגונג ארבןןסער דעד םון שםרעבינגען

 צוקונםמ דער םאר האפענוגג אײגציגע די —
װעלם״. דער פון

 דו־ פרעזידענט האבעז רעדעם די נאך
 םתנות אויסגעםיילם ראםוואלדי און בינהקי

 אויס־ זיך האבען װעייכע טםודעגםען די צ־
 םאר־ די באזוכם האבען ד־י און געצײכענם

 ספעציעל אינםםיםום םת געביידעס שיידענע
 געבײדעס נייע פארענדיגםע, נאר־װאס די

עם םון :אכעז א־־פן  קארלא דערדארדעםען י
 םאר־ האם דיבינסקי פרעזידענם טרעסקא.
 אינסםיםוט פארן הײף רױיסערע שפראכעז

ר. די רים געשפרעד א אין םע ^ רו א  נאכ־ פ
 די מים לאנטש געהאם האם ער ױי דעם

סםודענטען.

\

 ארבעםער אויטאמאב־ל י
 ד.אט א.) אי. (סי. ױניאן

 געםאכם חודש פאריגען
 דורכברוך ערשםען דעם
גאראנ־ פאר קאמף אינם

 די אין שכירות טירטע
אינ־ פראדוקציצ מאסען

 דורכברוך דער אמעריקע. אין דוסםריעס
 אגרימענטס די אין געװארען געמאכם איז

 מיט אונטערגעשריבען האט ױניאן די װאם
 מיט אדן קאמפאני" מאטאר .פארד דער

 אפ־ דאזיגע די אין מאםארס״. .דזשענעראל
 אויף געװארען באנײם דינען װעלכע מאכען׳

 מיל־ האלבען א ארום נעמען און יאר דרײ
 .גאראנםיר־ װארט דאס איז ארבעםער. יאן
ת׳ יערלעכע טע  אבער דערמאגט. גים שכירו

 זײנען ארבעססגעבער די אז פרינציפ, דער
 אז ארבעמער זײערע פאר זארגען צו מחויב

 א־יסקו־ געהעדיגען דצם דיאבען זאלען זײ
 אױף איז ארבעטסלאז, װעדען זײ װען מען

ם׳ן דיער א  געװארען עטאבלירט אופן בוי
אפדאבען. אונםערגעשריבענע די אין

 געשיכםע דער אין כאל ערשםעז צום
 הא־ ײניאנס כיט אפפאכצן קאלעקםיווע פמ

 צו פארפליכטעט זיך ארבעםסגעבער בען
 פרא־ געװיטען א ארבעטער זײערע צאלען
ת זייערע פון צעגם א פ ר א  אין שכירות נ

 דאזיגע די ארבעםסי־אזיגק־יט. פון צייםען
 ספע־ פת "<־־*ז געמאכם ולצלען צאלינגעז

 אינ־ ודעלען װאס פאנדען. געשאפענע ציעל
 בעלי די פון װערען אויסגעהאלטען גאנצעז
 אגרירענטם די לויס דינצ■ צארוגגעז די בתים.

 באגרע־ אױסא־פירטעם. גרעססע 2 די פים
 שכירות גארמאלע די פת פראצענפ 60 צו גיצם

 אבער וואכען. 26 פמ פאקסיפום א צו ארן
 דער מים אז פארשםײן. צ' לייכס איז עס

 אט פון באזים אויפן ױניאגס. װצלעז צייט
 אויסצואװירקען בכ־ח זיץ פרינציפ. דעם

 גאראנסיעפ די אויסצושפרײטען אויך אװ
 ווא־ ארבעטסלאזע צאל גרעסערער א אויף
כעז•

 דאזיגער דער א־יך װעט צײם דער םים
 ײניאן־ אין דדערען פארקערפערם פלאן

 אנ־ אין ארבעטסגעבער מימ קאנםראקםען
 אינדיסטריעס. פראד־קציע מאםען דערע
 אינ־ פריװאםע פיז צוגאבען די וױ פונקם

 צא^־נגען עלטער־פענסיע די צו דוסםריעם
 12־ 10 לעצטע די אין ךײנען מליכה דער פון
 פץ טײל אינםעגראלער ?ן געװארען יאר

 אינדו־ מײסמע אין אגריםענטם יוניאן■
 פאר־ איצט די אויך קעגען אזוי סםריעס.
 בע־ ארבעמסלאזען צום צ־גאבעז מולירטע

 דער מיט װערען. מלוכה דער פון נעפים
 קא־ די אין פראצעדור נארראלע א צײט,

 גאנץ איבער י־נ־אן־אפמאכען לעקםיװע
אכלעריקע.

 דעיי פ־ן צ־ינען א ספק בלי איז עס
 פ־ן און א־יטא־ױניאן דע־ פון שסארקײם

 ענערגי־ איר פין סטראםעגיע קלדגער דער
עם װאם רדטעד, ־ואלםער פרעזידענט שען

וױים ש. פון איבערזיכם

 קאלעקטיװע די באנײען צ־ געל־גגען איז
 פירמעם׳ גרעסטע צװײ די מיט אפמאכען

 פראצענט 40 איבער באשעפטיגען װעלכע
 אויםא־אינדו־ דער אין ארבעטער די פון

 פאר־ װיכםיגע אזעלכע א־ן.געװינען פטריע
 פארהאנדלונ־ פי־ידלעכע דיי־ך בעםערונגען

 פי־ געדארפם ױניאן די האט 1949 אין גען.
אנגען א רען  סטרײק פארביטערטען א־ן י

 גע־ צו אויף מאטארס״ ״דזשענעואל געגען
 פירמע די װי מער שעה א פע:ם א װינען

אנגעבאטען. אריגינעל האט
 װאלם דאסמאל אויך אז זײן, קען עם
 געהעריגען דעם קריגען צי שװער געװען

 מאטארס״, ״דזשעגעראל מיט אגרימענט
 ניט ודאלם אגרימענט זעלביגער דער װען

 דער דורך אונטערגעשריבען פריער געװען
 גע־ דא דיאט ױניאן די קאײפאני״. ״פאי־ד
 ביזנעפ־קאגקורענץ די אײפגעױצט שיקט

 געוױנען צו אויף פירכ<פ בי־דע צװישען
 א אויף ארבעםער די פאר פארבעפער־נגען

 ציים זעלביגער דעױ א-ן א־פן. פרידלעכען
 גאנצען איר צ־געגרייט י־ניאן די האט

םיג װ<ם עפ פאל אין פטרייק־אפאראם  נוי
 פירפעס די ארבעט. די אפצושטעלען זיץ

 ױניאן די אז פארשטאנען, גרט גאנץ ד.אב<ן
 לענ־ א אויפציהאלטעז בכיח פאל דאס איז

םטרייק. גערעז
 אויםא־ די זײנען זײט אנדערער דער פץ

 אפ־ לאזען צו נים באמים געידעז פאגנאםען
 פרא־ פץ רעגען גאלדענעם ד<ם שטצלעז

 אין ארײן שטראםען װאם פיט־דאלאדען•
 די פון געשעפםם־פירער די קאפעפ. ז־־יערע

 אז אײפגערעכענם. האבען אדיטא־פירכעס
 בלויז װעלען געװינסען ארבעטער אלע די

קען א קאכטען  רי־ זייערע פץ םי־ל ?״־:ינ
 ביזנעס־ א־צםיגע די אייב פראפיטען. זיג<

 אויטא־אינדוסםריע דעד אין קאניולט־ר
 םראץ ױ־ ױעלען אנהאי־טען. װײטע־ װעט

 פארגרעםצרען נאככערי צעאב־הוצאדת די
פראפיםען. זייערע

אדיטא־ארכענזזןד די האבען ױאס
» m ! •0 <rt

 גע־ דערמאנט פריער שוין איז עס יוי
 װאם דאס. ה־־״פם־געיײנס דעל איז ויארען.

 צא־ צו ױך פארפליכטען אײטא־פירמעפ די
 בענעפלט ארבעטםי־אזען צ־ש צוגאבען לען
מליכה. דער פץ

 אינם פארמ־לירט א־ז ער װי פיאן. דער
 ארן קאמפאני״׳ ״פארד דער ריט אגרימענט

 דער דורך גע־וארען אקצעפטירט שפעטער
:פאלגט װי איז מאטארם״, ״דזשענע־אל

 .1956 י־ני. ערשטען פ־נם אגהייבענדיג
 באשעפ־ גע־־ען איז װאם ארבעטער■ אן י־עט
 אץ יאר א איבער פירניע דער בײ טיגט

 ארבעם׳ דער פון געװארען אפגעלײגט איז
געשא־ פפעציעל א פ־ן אײםגעצאלט קריגען

 װעכןינםלןנ־ זיץ צו צוגאב א פאנד פענעם
בעגעפים. ארבעטםלאזען כען

 אזױ װי ביישפיל קאגקרעםער א איז אם
 ווערען: געמאכם װעלען צוגאב־צאלוגגען די
 םםיים, מישיגען אין אױטא־ארבעטער אן

 פאר־ און קינד א און פרוי א האט װאם
 אלע װי גאכדעם וואך, א דאלאר א7 דינם

 איז ארונטערגערעכענט׳ ךינען שםייערען
 42 צו געזעץ, ארטיגען לויטן בארעכםיגט.

 אזא בענעפים. ארבעטםלאזען װאך א דאלאר
 14 פון צדגאב א קריגעז װעם ארגעטעד

 ספעציעלען פונם םענם 56 מיט דאלאר
 םיםן צוזאםען אויסמאכען װעמ װאפ פאנד,

 56 םים דאלאר 56 בענעפים ארבעטםלאזען
 פראצענם 65 גענוי איז דאס װאך. א סענם

שכירוו^ װעכענםלעכע גארמאלע זיינע פון
 קריגען ער וועם צוגאב דאזיגען דעם

 פון פארלויף אין װאך, ערשםער דער גאך
 װאכען. ארבעםםלאזע 4 גאכפאלגעגדיגצ די

 נים בכלל ווערם וואך ערשםער דער (פאר
 נאך בענעפים). ארבעםםלאזעז קית געצאלם

 א בלות קריגען ער װעם וואכען פיר די
 װאס םענם׳ 21 םים דאלאר io פץ צ־גאב

 בע־ ארבעטסלאזעז זיץ ברענגעז וועט דאס
 װאך א םצנם 21 םים דאלאר 52 צו נעפים

 נארפאלע זײנע פון פראצענם 60 געגײ —
שכירור^

ױ לטשל. רױ, סטײםפ. אנדערע אין  ני
 ארבעםס־ דער srr, נױ־דזשוירזי־, את יארק

 א דאלאר 36 בלדיז איז בענעפים לאזען
 הע־ זײן ציגאב־צאלוגגען די װעלען װאך,

 אגרי־ לײםן דארף- פאלעז אלע איז כערע.
ען דע־ כענט,  די א׳־ן בענעפים ארמםסלאז

מן װאכען 4 ערשםזי א ם פ  ®יאצצנם 65 אוי
 נאכ־ די אין ארן שכירות נארםאלע די פון

 פראצענם 65 ביז — װאכען 22 פאלגענדיגע
 דער דארף פאל קײן אין שבירלוט די פון

 25 וױ סער באםרעפען נים צ־גאב־אפצאל
 װע־ געצאלם נים דארף אץ װאך א דאלאר

װאכען. ארבעםםלאזע 26 פאר דוי מער רען
געשא־ װעם קאםפאני״ -פארד דער אין

 איײ פאנדען: באזינדערע צוױי װ<רען פען
ע די אין ארבעםער די פאר נער  רעגולעי

 א און פירמע. דער פון אויטא־פאבריקען
 די אויף ארבעםען וואם די פאר צ־וײםער

 צא* װעם פירמע די דעפזינפ־באשםעלונגען.
 פון ארבעםס־שעה יעדעל פאר סענש 5 לען

 אנזאם־ זיך װעם עפ ביז ארבעטער יעדען
 דאלאר• מיליאן 55 פץ מאקםימום א לען

 איז מאטארס״ ,דזשענעראל פון פאנד אינם
 ביידע דאלאר. מיליאן 150 מאקסימום דער

 די צו צאלונגען מאכען אן הויבען פירמעם
 אגרימענםם די װען םאג דעם פון פאנדען

 פאנדען די ווען געװארען. באנײם זײנען
 פאר־ מאקםימים דעם דערגי־ײכען װעלען
אויפהערען. צאלונגען ד*• װעלען רעגען.

ץ מעלדת די ת א רונו ם פ ח פלאן פונ
ת: רײ א האט פלאן דאזיגער דער מעלו

פון אינםערעס דעם פארשםארקען װעס עס



גערעכמיגסײט ■׳►> ו8 דיט
 אר־ וױיניגער וואם אפצולײגען םירמעם די

 דעם אײפצובײצז גיכער װאם כדי בעםער.
 אויפהע־ דערנאד און מאקםימום ביזן פאנד

 פאר־ זייז וועלען פירמעס די צאלען. רעז
 ליבע־ מער אויסצואװירקען אינםערעסירט

 םון צאלוגגען בעגצפיט ארבעםסלאזע ראלע
 װעם מלוכה די מער װאס װײל מליכה. דער

 צדגאב־ די זיין װעלעז קלענער אלץ צאייצו
אינדוסםריע־פאנדען. די פון צאלינגען

 ארבעםער ארבעםסלאזע צײםוױיליגע די
 פאר־ באשםימט קענען וואכען 4 צרשםצ (די

 ארבעטם־ צײםוױיליג פאר װערעןי רעכענם
 פרא־ 65 מים פארזיכערם זײז וועלען לאז)

 אויב הכנסות. נארמאלע זייצרצ פיז ^צענם
 ארבעטםלאזע אז לאגע, א זיד מאכם צם

 אריבערװאר־ זיך דאדפען אײםא־ארבעמער
 דער װעט אינדדסטריעס, אנדערע צו פעז

 ארבעטס־ אזעלכע אז דערםעגלעכען, פלאן
 פארלויף^פ^-אי־" אין זאלעז אךבעםער לאזע
 אויסקו־ זײער האבען דע^וױיל יאר האלב

 נארמאלע זײערע םת פראצעגם 60 — מען
 שםוים־ א בכלל וועם פלאן דער שכירות.

 אר־ ד׳צכצרע פון אידעע די פאר־אוים םאן
 צס װעלכער פאר בענעםים, בעםסלאזען

 באװע־ ארבעםעד ארגאניזירםע די קעםםם
 איז ארבעםםלאזע־פארזיבערונג זײם גונג

געווארען• אײנגעפירם
 רײ א אויך ליידצר האם פלאן דער

 פי־אבלעם דעם ניט וױים ליחם ער חסרונות:
 דער געװען איז דאם וואם אויםאמירונג. פון

 גא־ פון פאדערונג ײניאנס דער פאר באזים
 פראצעם דער שכירות. יערלעכע ראנםירםע

 גי־ סף א פאראויס יאגט אײםאםירונג פיז
 מער פאראורזאכען צו מסוגל איז אוץ כער

 אר־ םך א פאר װאכען ארבעםסלאזע 26 װי
בעמער.
זא־ םירמצט בייז־צ פון פאנדען די כדי

 דארף פונקציאנירצן געהעריג קענען לצז
 ארבעםס* װעגען געזעצען די צנדצרצו מען

 װאו סםייםס, 30 ארום אין בענצפיט לאזען
 אין פאבריקען. זייערע האבעז פירמעס די

 געזעצלעכער א פאראן איז םםײםס מייםםע
 ארבעםפלאזער אן וועלכעז לוים פארשריפם

 בענע־ מאקסימום צום בארעכםיגט נים איז
 פון גצלם אויסגעצאלם קריגט ער אױב פים

 דאזיגע די ארבעטסגעבער. פריװאטען א
 װע־ געענדערט מוזען װעלען פארשריפטען

 קענען זאלען אויםא־ארבעםער די כדי רען
 די פון צוגאב־צאלינגען די אי אעעמען

 בארעכ־ זיין אי ארן פאנדען. אינדיסםריע
 ארבעטםלאזען־ מאקםימום זײצר צ' םיגם

םלוכה. דער פון בצנצפיט
 קאמ־ .פארד דער פץ פארשםייער די
 פאר־ פארהאנדלונגען די בײ האבען פאנײ׳

 מיט צוזאמען וועט פירמע די אז שפראכען,
 די אויסצואװירקעז באמיצן זיך ױגיאז דער

 םםיים־גע־ די אין ענדערונגען געהעריגע
 אויטא־ די פון װירקדנג די אבער זעצען.

 מי־ איז צוםפייסםען גילםען הצז פירפעס
 די פאראן זיינען עס װאו סםיים. שיגעז

 אנדערע די אין בעת פאבריקען. גרעססע
 םטײט־לעגיסלאםירען די אין ײעם םטייםס

 גע־ די פאר קאמף א װערען געפירם םדזעז
 ביז־ די װעלען דארט ענדזױ־ונגען. העריגע

 מא־ אנדערע . די אין אינטערעסען נעט
י אינדוםטריעס, סען־פראדײ־צ־ע  עלעק־ ״

 גומי־אויסארבע־ אויל• םכשיריב. סרישע
 מורא, האבען יועלכע אנדערע. און טוגגעז

אויסשפרײטען זיך װעט פלאן נייער דעד אז

 באמיען זיך אינדוםטריעס, זײערע אין אויד
ענדערונגען. נױטיגע די באקעמפען צו

״פארד״־פיר* די פארלאנגם דעם חוץ א
 דערלויבען איר זאל מען אז למשל, מע.

 פאנד צום צאלוגגען די ארונםערצורעכענען
 אין הננסה־שםײערען. פעדעראלע אירע פון

 פאר־ דעפעגס־באשטעלונגען די פדן פאל
 צו־ זאלעז שעה א םענט 5 די אז זי, לאנגט

 ארבעםם־־קאסםען, צו^די ווערען גערעכענם
 זיך קענען דא באצאלט. מלוכה די װאס

 מען װעלכע שװעריגקײטען רײ א שאפען
 'פארהאנד־ בײם געװען גובר טאקע האט

 אריבערגע־ װעלען זײ אבער לונגס־טיש
 געביט, לעגיסלאםױוען אויםן װערען פירט

 גע־ אויפסנײ דארפעז װעט קאמף דער װאו
r ווערען. פירט

 אױטא■ די אץ םארבעםערונגען ^צדערע
אגריםענטם

 פריער־דער־ דער זזוץ א האם. ױניאן די
 פארבעםע־ געוואונעז אויך פלאן, מאנטעז
 צאלונגען. עלםער־פענסיע די אין רונגעז

 װערען געהעכערם װעלען עלטער־פענםיעס
 א דאלאר 161 מאקםימום פריערדיגען פונם

 פעדע־ פונם פענםיעם אײנשליםלעך חודש׳
 צו םאציאל־פארזיכערונגס־םיסטעם, ראלען

 פענ־ העכערע די פח חודש. א דאלאר 188
 פענסיאנע־ אלםע די געניםעז װעלען סיעס

נייע. די װי אזוי פוגקם רען
 נײע די איז פארבזיםערונג װיכטיגע א ׳

 נאך קענען׳ וועלען ארבעםער אז אײנפידונג,
io זיך פירמע, דער בײ באשעפצןיגונג יאר 

 פענסיע־צאלונגען, אויף רעכט אנזאמלען
 אײדער פירמע די פארלאזען זיי װען אפילו

 עלטער. יאריגעז 65 זייער דערגרייכען זיי
 אויטאמאביל־אר־ אן איז: פלאן נײער דער

 איז און יאר 40 פון עלםער איז װאם בעטער,
 מי־ א פירמע דער בײ באשעפטיגט געוועז
 אנזאמ־ זיד קענען װעט יאר, io פון נימום

 דער לוים עלטער־פענסיע; אויף רעכט לען
 יעדען פאר חודש א דאלאר 225 פמ נארמע

 אנ־ באשעםםיגט, געװען איז ער וואם יאר
 איז ער װען יאר ערשםען פונם הויבענדיג

 אנגעזא־ דאזיגע מ געװארען. אנגעשםעלט
 ארבעםער דער װעט עלםער־פענסיע מעלטע
 ער װען חודש׳לעך אײםגעצאלט קריגען

 אפילו עלטעד יאריגען 65 זײן דערגרײבם
 דער בײ באשעפטיגם מער ניט איז ער װעז

פירמע.
 װי האבען. אויםא־אינדוסםריע דער איז

 אינדוםםרי־ קיץ נים ארבעטער די באקאנם.
 האם פירמע יעדער פענםיע־פאנד. עלעז

 ארבעטער אן ווען פאנד. אײגענעם איר זיך
 ער פארלירט פירמע דער פון אװעק גײם
 אנהויבען געמוזם דאן האם ער פעגסיע. זימ

 פיר־ נייער דער בײ פענםיע־רעכט אנזאמלעז
 אזא װעם איצם פונדאםנײ. אינגאנצען מע

 פארלירען. נים פענסיע־רעכם ײמ ארבעםער
 אנגעשםעלם איז ארבעםער אן למשל, אויב.

 דעם אין .פארד״־פירמע דער בײ געווארעז
 15 נאד האם ער און יאר 30 םון עייםער

 ערגעץ באשעפםיגוגג געפונען ארבעט יאר
 א אנגעזאמעלם האבען ער װעט אנדערש,

 דאלאר 33 פון צלםער־פענסיע חודש׳לעכע
 קרי־ קענעז װעם עד װאס םענם. 75 מים
 יאריגען 65 זײן דערגרײכט ער װען גען

 פענ־ פעדעראלע זית צו צ־גאב אין עלםער
טיע•

הצ־ לוין גצוואונעז אויך האט ױניאן די

 אײנ־ שעה. א סענס 17 ביז 6 פון כערונגען
 שעה א םענט אײן פון הוספה אן שליםלעך

 צו־ א :פראדוקטױױטעט געהעכערטער פאר
 אר־ פאר װאקאציע װאך האלבע א םון גאב

 די בײ באשעפטיגט זיינען װאס בעטער
 צװײ פון צעאב א יאו־; io איבער פירמעם
 דרײפאכע ;יאר א טובים ױם האלבע

 צו־ א און ארבעם טובים ױם פאר שכירות
 שבת־ארבעט. פאר פראצענם 50 פון גאב

 פון בענעפיטס, האספיטאל העכעדע אויך װי
 די געניסען קענען אויך װעלען עס װעלכע

אויםא־ארבעטער. די פון משפחות
 צו ױניאז די רעכענט ארום און ארום

 .&ענט 20 פון ״פעקעדזש״ א געוואונען האבען
 פערטעל דריי אז טשיקאװע, איז עס שעה. א

 פאדשײדענע פאר גײט םענט 20 די פון
 פער־ אײן בלויז און װעלפעיר־בענעפיטם

 העכערונגען. לוין דירעקטע פאר — טעל
 װעלפעיר־ אז אמאל, װידער גאוױיזט, דאס

 פארזי־ בעסערע אײנשליסלעך בענעפיםס׳
 די אלץ נאך זײנען דזשאב, מיטן כערונג

 קאלעקםיװע די אין עלעמענטען װיכטיגסטע
 די און ארבעםסגעבער צװישען אגרימענםס

ױניאנם.

םטרײק־פראנם אױסן
 םוי־ דרײ האבען פלארידא׳ מיאמי׳ איז

 האטע־ אין אגגעשטעלטע ארבעםער, זענם
 א דערקלערט רעםםאראנען, אין און לען

 קירצערע העכערונגען, לוין פאר סטרייק
 םארבעסערונ־ אנדערע און ארבעםם־שעה׳ן

 די ארבעמם־באדיגגונגען. זײעוע אין גען
 ארבעטער רעםטאראן און האטעל מײסםע

 װאך, א טעג 7 מאג׳ א שעה 12 פראצעװען
 אין איז װאם לוין, מיזעראבלען א פאר

 א און 12 װי גידעריג אזוי פאלען מאגכע
 האט סםרײק דער שעה. א סענט האלבען

 מיליא־ די פון צװײ אין אנגעהויבען זיך
 מאנםא־ און סעקסאני — האטעלען נערסקע
 גענומען שפעםער זיך האט און — קארלא

 האםעלען אנדערע די איבער אויסשפרײטען
שטאט. דער אין .רעסטאראנען און

 ארויס־ נאר ניט האבען בתים בעלי די
 װאס געריכט־אינדזשאנקשאן׳ א גענומעז
 סטרייק־ אנדערע אדער פיקעטען פארבאט

 אםאסיאיישאן זייער נאר אקטױױטעטען,
 טעלעגראמעס מיט געװענדעט אויך זיך האט

 שטעט, 75 אין טאג־צײסונגען גרויסע צו
 שום קיין אנצונעניעז נים זײ װארנענדיג

 ױניאן דער פון באקאנםמאכונגען באצאלטע
 אן גײט עם אז נײס, פארעפענםלעכען אדער

 האםעלצן רײכע די מיאמי. אין סטרײק א
 די פון איינע געװארעז איז װאס מיאמי. אין

 לאנד. אין רעזארט־פלעצער פאפולערסטע
 צו־ כסדר׳דיגען א אויף אנגעװיזען זײנען
 פון םײלען פארשיידענצ פון געםט פון פלום

 ױניאן־רעקלא־ אז מורא, זיי האבען לאנד.
 אפשר קען סםרײק װעגען נײם אדער מעם

ביזנעס.• די מאכען קאליע
 סםראשען האםעל־אײגענםימער רײכע די

 אעעםען וועלעז זײ אויב אז צײםוגגען, די
 אנגעקלאגם זיי װעלען ױניאן־רעקלאמעס.

 עובר פאר און שאדעז־ערזאץ פאר װערען
 הויפם־ דער װאס אינחשאנקשאן, אויפן זייז

 סטייט רעאקציאנערען דעם אט אין געריכם
באשטעטיגם. לאנג ניט דא האט

 דער פון געפירם װערם סטרײק דער
 אינםער־ עטפלאיס רעפםאראן ענד .האםעל

אך נעשאנעל ל.). אװ פ. (א. ױני

p,cr קיסמאן

19 דיט -<{4 1955 ױלי,

קאנ־ אינטערנאציאנאלע י
 פרײע די פון פעדעראציע

 מיט האט ייניאנס טרײד
 איר פץ באשלוםען די

פאר־ קאגגרעס פערטען
פארפעס־ און שטארקט

 אירע פאזיציע די טיגט
 קארף אין ארבעט פרײער פין פעםםונג א ױי

 דירי־ פארקנעכטינג און פארשקלאפונג געגען
 :יט חיל־ק קיץ — רעזשימען טאםאליטארע

 ״פאלקס־דעמא־ קאםיניסטישע זיינען דאם צי
 איבער רעזשימען קאלאניאלע צי קראםיעס״

לענדער. אפגעשטאנענע
 געװארען אפגעהאלטען איז קאנגרעס דער

 מאי. חודש פין װאך לעצטער דער װין, אין
 אינטערנאציאנאל ױניאן טרײד פרײער דער
 קאנ־ דאזיגען דעם צ־ פרעזענסירט זיך האט

 מי־ 54 פון מיטגלידער־צאל א מים גרעס
 לענ- 75 אין ארבעטער, ארגאניזירםע ליאן
 ערד־ אײפן קאנםינענםען אלע םו־ן דער

קיגעל•
 ױיכטיגסטע די ק-רצן. אין זײנען. אט

 אנגע־ האט קאנגרעס דער װאם באשלוםען,
:נזמעז

 די געװארעז צדריקגעװיזען זײנען עס
פראנט״׳ ״פאראײניגטען פון מאנעװרעס

 קאמ־ניסטישער דער פון אנבאט דער סײ
 די סיי װעלט־פעדעראציע יוניאן טרייד

 פץ דערנענטערונג ״פריינםשאפטלעכע״
ייניאנס: יוגאסלאװישע די

 װעלט־ א געװארען באשלאםען ס׳איז
 זײנעז װאס פראדוקטען, געגען באיקאט

־ שקלאפען־ארבעט דורך אױםגעארבעט
 לענ־ אלע פון ױניאנס טרײד פרײע די

 א'יף װירקען צו גער־פען װערען דער
 ניט זאלען די אז רעגירונגען, זייערע

פראדוק־ פון אימפארט דעם אריינלאזען
ארנאגיזיר־ שקלאפעךארבעם: פון מען
ײע־ פאמיליעס זײערע און ארבעטער טע

 אזעלכע קויפעז צ:־ גיט גערופען רען
פראדוקטען:

 רײ א געװארען אנגענומען זײנען עס
 פאר־ צ־ אויף מאס־מיטלען װירקזאמע
 פאר ארגאניזיר־ארבעט די שםארקען

 דער איבער ױניאניזם טרייד פרייען
 אין ארגאניזאציע דער העלפען צו װעלט•

 ש־ואך צו איז זי ױאו לענדער, איינצעלנע
 קאמיניס־ דער אנםקעגענצישטעלען זיך

 די באשיצען צו אינפילטראציע, טישער
 ציריקגעשטאנענע די אין ארבעםערשאפמ

 ארײגצופאלען געפאר דער געגען לענדער
 אגעגםען. קאמוניסטישע פון נעצען אין

געװא־ געשאפען איז צוועק דעם אט פאר
 א מיט דעפארטמענט. ספעציעלער א רעז

פארטרעטער: דרײ און דירעקטאר
אײסגע־ א־יך האט קאנגרעס דער

 װידער־ דער צ־ הסכםה פ־לע די דריקט
טײל א װי דייםשלאנד, פץ באיואפענ־נג

. פון ר ד

פארטײדיגונג־ אײראפעאישער דער פון
אגרע־ םאװעטישער געגען ארגאניזאציע

סיע-
 זיך מעגרעכקײט קײן :יט האבען מיר

 אײנצעלנע די אײף ברײטער אפצושטעלען
 װיכטיגער פאר מיר האלטען באשליסען,

 כאראק־ דעם באלױכטען צ־ ־יז1ב' דערװײל
 אנצו־ באשלוםען. אנגענומענע די פון טער

 עס װעלכען אין גײסט, דעם אײף װייזען
 באראטונ־ די געװארען רכגעפירטיד זײגען

 טרײד פרײען פון קאנגרעם װינער פונם גען
אינטערנאציאנאל. ייגיאן
װעלם־סיםואציע פאופלאנטעוטע א

אינטערנאציא־ ױגיאן טרייד פרײער דער
 קאנגרעם׳ װינער אײפן איצטער, איז נאל

 קאמפדי־ ־עכםט א פאר געװארען געשטעלט
 װײטערדיגער דין פין פראבלעם צירםען

טאקטיק.
 ביז־ זײן פץ יאר זעקס קנאפע די אין

 לאנ־ אין (געגרינדעט עקזיסםענץ איצטיגער
 אינטער־ פדן װעג דער איז )1949 דאן,

 װאקלע־ אן גלײכער, א געױען נאציאנאל
 זעקס די פדן במשך אפג־יגען. און נישען

 מזרח צװישען מלחמה קאלטע די האט יאר
 פארשארפען אײן אין געתאלטען מערב א־ן
 איז בלאק סאװעטישען פון טאן דער זיך,

 פון פרעסע די אגרעסיװער. אלץ געװארען
 םאוועט־רוס־ אין ״ױניאנס״ כלומרשטע די

 האט סאטעליטעךלענדער אירע און לאנד
 גאל און גיפט שפײען אײן אין געהאלטען

באוועגוגג. ארדעטער פרײער דער אויף
 פארביסענעם פון םיטואציע דער אט אין
 קאנפעדע־ די איז פראנטען אלע אויף קאמף

 דער פון הויך דער אויף געשטאנען ראציע
 גע־ איז זי װעלכער פאר מיסיע- גרויסער

 דער איבער װאכען צ־ געװארען: ש־אפען
 העכע־ פאר קעמפען צו ארבעט, פ־ן פרייהײט

 אלע אין ארבעט פון סטאנדארד דעם רען
 די היטען צו װעלט. דער איבער לענדער
 אר־ פרײער דער פון גאנצקײט און רײנקײט

 קאמוניםטישער געגען באװעגונג בעטער
אינפילטראציע.

 דער אין סיט־אציע די אבער זיך האט
 אומגע־ פליצים■ געביטען׳ װעדט־פאליםיק

 געקומען פ׳איז נאכט: איבער ממש ריכט״
 סאװעטי־ דער אנטשפאנונג. אלגעמײנע אן

 וועגען רעדען גענומען האט בלאק שער
 אן שרין הויבט וואם שפראך, א אין שלים,

 אוםצוםרוי איצםיגען ביז דעם פארקלענערען
 פץ באזוך דער שלום־רייד. קאמוניסטישע צו
 אין פארשםייער סאװעםישע העכסםע די

 דיק־ מיטן זיך איבערבעמען זײער בעלגראד,
 ערשם נעכםען ביז איז װאס טיטא- מאםאר

 טימ־ א ווי זײ פון געװארען אװעקגעשטעלט
א־ן פאררעטער״, ״פאשיסםישען א פון באל

 גע־ װערען װאס צ־גרײטונגען׳ די ענדלעך
 העכסטצ די פון קאנפצרצנץ א צו מאכט

 פיר״: ״גרויםצ די פון מלוכה־פארשטייער
 כאױצט־ אין פראנקרײך צנגלאנד, אמצריקצ־
רוסלאנד.

 אטמאס־ נײצ א גצשאפצן האט אלץ דאס
 דצר אין אייך װצלט, דצר איבצר פצרצ

 אפגצ־ ס׳איז באװצגונג. קאמוניסטישצר
 דצר גצגצן דיצצע די געווארצן שטצלט
 װצלם־ דצר אין באװעגונג. ארבצטצר פרייער
 א באױיזען שוין אפילו זיך האם פרצםצ
 צו בדצ־ האבצן זאל מאסקװצ אז ידיצר״

 די אם — ״קאמאינפארם״ דצם ליקװידירען
 גצװארצן גצשאפצן איז װאם ארגאניזאציצ,

 קאמוניסטישצן פון טצטיגקײט דצר פאר
לצנדצר. אלצ איז קאלום״ ״פינפטצן
 ױניאן טרײד קאמיניסטישצ די אויך

 שטײן בלײבען ניט קאן װצלט־פעדעראציע
 קא־ דאס אם איצטער. האלט זי װאו דארםען,

 איר האם װאס באשצפצניש, מוניסטישצ
 אינ־ שוין איז װין, אין אפיס צצנטראלצן

 קאמונים־ גצװארצן. אײנגצדארט גאנצצן
 אץ פראנקרײך אין יוניאנס טיש־גצפירטצ

 אר־ ארבצטצר איינציגצ די זײנצן איטאליצ
 האל־ װאס לצנדצר, פרײצ אין גאניזאציצס

 ״װצלט־פצדצראציצ׳/ דצר אן נאך זיך טצן
 סאװצטישע די פץ קאמאנדצ דצר אונטצר

״ױגיאנס״•
מאנעװרעם אלטע טענער, נייער

 פרײצן פץ קאנגרצם דצם צרב גראד
 גצ־ דצר האט אינטצרנאציאנאל יוניאן טרײד
 קאמוניסטישער דצר פון םצקרעטאר נעראל

 צוגצשיקט סאיא!, לואי װצלט־פעדעראציע.
 גצנצראל־ צים אײנלאדונג דרינגלצכצ א

 אינטצרנאציאנאלצר דצר פון םצקרצטאר
 שא־ צו אלדענברו?], ה. דזש קאנפצדצראציצ,

 פראנט״. ״פאראייניגטצן א אויפםניי פען
 אײ־ דאס בלויז גצפאז־צרט צר האם דצרוױיל

 צוזאמצן זאלצן ארגאגיזאציצס ביידצ אז נצ,
 עמננזענ־ פון ״טשארטער א אויסארבצטצן

 קלאר, ס׳איז אבצר ארבעטער־רעכט״, טארע
 אנהויב אן נאר זײן גצזאלט האט דאס ,אז

 װײ־ אין װיימצר גיץ גצדארפט מ׳האט און’
פראגט. פאראײניגםצן א אויף טצר

 יו־ די האבצן פריצר צײט היפשצ א נאך
 פאר־ א אנגצהויבצו ױניאנם גאסלאװישצ

 כיסלצכ־ ארײנצודרינגצז אקציצ שטארקםצ
 אינטצר־ צװײ קאנפצדצראציצ• דצר אין װײז

 קאנפציצ־ יצר פץ פארבאנדצן :אציאנאלצ
 א־ן מײנצרס פון פארבאנדצן די — ראציצ

 שוין טאקצ האבעז — בױ־ארבצטצר פון
 פון יוניאנם יוגאםלאװישצ די אויפגענוםצן

 יו־ אין ױניאנם אנדערצ פאכען. דאזיגצ די
 דצם גיין צו גצגרײם זיד האבצן גאםלאױיצ
 סוף כל סוף אז האפצנדיג ײצג׳ זעלביגצן

 איג־ פולקאמצנצ די אײנגעבען זיד װעם
 םרײד ירגאםלאװישצר דצר פון פילםראציצ

אינםצרגאציא־ ד<ר אין באוועגונג ידגיאן



 םרייד פרײע די םון קאנפעדזיראציע נאלער
ײניאנם.
 אנם־ םון שםיםוגג א זיים אייז אויף
 די צװישען דערגענםערוגג און שפאנוגג

מ םלע  װעלם־םאלי־ דער איז לאגערעז פייג
 געפארען נייע זײם צװײםער דער אויף םיק.

 דער אין אינפילםראציע קאמוניסםישער פח
 איז דאם — באװעגינג ארבעםןיר פרייןיר
 װעלכער אין סיםואציע. שױערע די געײעז
 אינםער־ די גןװארעז אװעקגעשםעלם ס׳איז

ע נאציאנאלע מי םעדעח אנ  םרייע די פרן ק
װין. אין קאגגרעם אויפן ײניאגס םרײד

 דטלעגאציע אמעריקאנער די
?*אנגרעם 1אויפ

pc גע• אויבען האבעז םיר ודאם דעם 
 בא־ די פון גאגנ דער קלאי־ שײז איז זאגם

 פון שםיםונגעז קאגגרעס. אױםז ראסוגגען
מ בײדע די עצלע עגז עג מן, ג ענ ד עג  אויף ם

מ ל דן עז׳ האכעו םיר ו מוייז מז אג א  בא־ ה
 אויף יממגרעם• צום דעלןגאםעז די העדשם

ױלןן דער ־זײם זיײן  אר״־עוםדאגעז נים ו
 אינםער־ דעם איז זײםהארםאניע פיז םאז א

 פאר־ אח םרידעז םון קןמצערס גאייאנאלעז
 די זיים: אנדערער דער אױף ;שםעגדיגגגג

גונג. רציי מ  ױניאן םרייד פרייער דער אז אי
אנאל  נים איצםער אייד םאי־ איגםערסמי

 א װי פאזיציע זייז פון האר א אססרעםעז
ארבעם. םון םרייהיים דער איבער װעכםער

 פאר־ האם שםאנדפינקט לעצםען דעם אם
 אמערי־ די עגערגיע גרײס מים םראםען

קאנגרעם. צום דעלעגאציע קאנער
 אמע־ דער םון רעפרעזענםאנםעז די פון

 קאנ־ אױםן באוועגוגג ױניאן םרייד ריקאגער
ש :םיר דערמאנעז גרעס מיגי. חשארדז

 דיװױד :ל אוו פ. א. דער םון פרעזידענם
 ;אינטערנעשאנאל םון םרעזידענם דדבינםקי-

 אםאל־ דער םון פרעזידעגם פאםאםסקי, דזש.
אן; גאמײםעד  אוים־ בראמ׳ אוירװיגג ײני
 אװ פ. א. דער םון סארשםייער לעבדישער

 װיצע־פרעזידענט קרײנדלער, םשארלס ל.!
 םון םענעדזשער און אינםערנעשאגאל םרן

.25 לאקאל
 געװען אסםמאל זײגען דיסקוסיןיס די
 בראון אוירװינג לײדענשאפםלעכע. זייעו־

 גע־ דעם געגען ארויסגעםראטען שארף איז
 ער װעלכעז אלדעגברוק. נעראל־סעקרעםאר

 שםע־ װאקעלדיגער א אין באשולדיגם האם
 פרא־ דער אין ספעציעל אפיזםענם. פון לונג

 װידער־באװאפענונג. דייםשער דער פון גע
 פון זיץ־ארם דער אז געםאדערם, האס ער

 איבערגעםראגען זאל קאנפעדעראציע דער
 דער כדי פאריז קייז בריסעל פון ױערען

 אונםער געםינען זיך זאל סעקרעםאריאם
 טרײד פראנצויזישע די פון השגחה דער

 געגוג־ א געװען איז דאס פירער, ױניאז
 אפגעשװאכםען װעגען אנצוהערעניש שארסע
אלדענברוק. סעקרעםאר צום צוםרוי

 שארף איז קרײנדלער םש. ברודער
 אינםערנאציא־ די געגען ארױסגעםראטען

 מײ־ די פון פארבאנדען ױניאן םרייד נאלע
 ארײנ־ האבען װאס בוי־ארבעםער, און נערם

 האט ער ױניאגם. ױגאסלאווישע גענומען
 ױגאםלאװיע אין אויך אז אונםערגעשםראכען,

 אן מלוכה־אינםטיטוציעם, ייניאנס די זײנען
 אײנציגע זײ־לר באװעגונגס־פרייהײט. שום

באפעלען די אויסצישירעז איז אײםגאבע

------------------------4 20 דיט
 ארם קײז זיי פאר נישטא רעגירונג. דער פון
 קאנפעדערא־ אינםערנאציאנאלער דער אין

 נאר פאראייניגט זיינעז עס וועלכער אין ציע׳
דיג די  אומאפ־ענגיגע אגן פרייע אמת׳

יוניאנם.
 אמעריקאנער דער פון שםאגדפינקם דער

 פולשטענדיג איז באוועגונג יוניאן םרײד
 דאס קאגגרעם. דעם אויף דורכגעדרינגען

 רעזאליציעס. אנגענומענע די פון מען זעם
 בא־ דער איז באדייםונג באונדערער א םון

 פאר דעפארםמענם נייעם א שאםען צו שלוס
 אר^אניזיר־ארבעם, אינםערנאציאנאלער דעד

 אויף דירעקםאר. אײגענעם אן מים בראש
 מאכס די באגרעגעצם װערם אוםן דעם אם

 געבים אויפן אלדענברוק םעקרעםאר פונם
 םון פארזיצער דער און ארגאגידאציע םון

 איז װאס בעקו. אמער קאנםעדעראציע. דער
 דירעקטאר. פון אמם םארן פאראויםגעזען

 פון פעלד ברײםער א באקוםען איצס וועס
םעםיגקײם.

 רעכמ פאר קאמף אץ נזאכמ־פאקםאר א
פרייהײם און

 עםלעכע םים כאםש סיף צום לאםיר
 אויסערלעכען דעם אויף אנוױמען װערםער

 זיינען באראםונגען די קאנגרעם. פח בילד
 קאנצערם־הויז אין געווארעז אפגעהאלםען

 דעלעגאמען די װין. םאציאליםםישען םון
 סאציאלים־ םונם געווארען באגריסם זיינען

 םונם ארן יאנאם, שטאם- םון םעיאר םישעז
 עסם־ דער פון פרעזידענם סאציאליםםישען

קערנער. רעפובליק׳ רײכישער
 דערמאנם ״ארבעטער־צײםוגג״ װינער די

 צענד־ דרײ מים צײט, די עדיםאריעל אן אין
 אפגע־ איז װין אין װען צוריק׳ יאר ליג

 אינםערנאציאגאלער אן געװארען האלםען
 זיך דעמאלם ם׳האם קאנגרןיס. ױניאן םרייד
 אינ־ פון מאכט דער מיט געגרויםם זייער

 פאראײניגט האט װעלכער םערנאציאנאל.
 מיט־ ,א מיט ױגיאנס מרייד רייען זישע אין

 אין ארבעםער מיליאן 14 םרן גלידער־צאל
 אויסגע־ מחנה די איז איצט לענדער. 22

 75 אין ארבעםער םיליאן 54 אויף װאקםען
קאנםגנענםען. אלע פון לןינדער

 קאנפעדעראציע אינםערנאציאנאלע די
 ארויםגע־ איז ױניאנס טרייד םרײע די פון

 אײנער װי װעלם־ארענע דער אויף םראטען
 אין מאכם־פאקםארען װירקזאםסטע די םון

 פאר ארבעט. פון םרײהײט דער םאר קאמף
 מענשלעכען פאר םרייהײט. מענשלעכער

בכלל. װאוילזײן

 אינ■ כעגען רןעוקציאנןןרען אסעריקאגער
לײכאר־אסיפ טערנאציאנאלען

 רעאקציא־ די אין װי צײט לאנגע א שויז
 פאליםישען אמעריקאנער פון נערע.קרייזעז

 אינטענסיװע.אקציע אן געםירם װערם לעבעז
 אינ־ געגעז סאבאטאזש און אינםריגעם פון

 (אי־על־א). אפיס לײבאר טערנאציאנאלעז
 ארבעטער־ און איזאלאציאניסטען פינםםערע

 גרוי־ די אריבערטראגען ניט קענעז שונאים
 אינטערנאציא־ פון געבים אויפן ארבעם סע

 געטאן ווערם װאם סאציאל־פאליטיק, נאלער
 קערפער־ אינטערנאציאנאלער דןיר אט פון

 קאאפעראציע הארמאנישער דער בײ שאםט.
 רע־ פון דעלעגאטען: גרופען דרײ די פון

 אזן ארגאניזאציעס אדבעטער גירוגנען׳
ארגאניזאציעס. אונטערגןןמזגר

אינטערנאציא־ פץ קאנפערענץ דער אױף
 אפ־ איצט װערט וואס אפיס. לײבאר נאלען

 די האט שװייץ, זשענעװע, אין געהאלםען
 קאפיםא־ אםעריקאנער פון שנאה בלינדע
 דער פץ ליכם אין באװיזען זיך ליססען

 — און עםענםלעכקײם אינםערנאציאנאלער
מפלה. א געליטען
 אמעריקאנער דער פון פארשםייער דער

 מאנופעקםשו־ אװ אםאסיאיישאן ״נעשאנאל
 דער פון נאמעז אין האם גראםה, מעק רערם׳*.

 דער־ אונםערנעמער־גרופע אמעריקאנער
 זי־ אלע באיקאםירען װעלען זיי אז קלערם,

 םא־ זיך באטייליגעז עס װעלכע אין צגבונגען.
 װייל פארשטייער, אונמערנעמער װעטישע

 פארשטײער רעגירונגס פאקטיש זיינען דאס
 פרײע פריװאםע פון דעלגאםען קײן ניט און

אונטערנעמונגזןן.
נייע. קיץ ניט איז פראגע די

 אנגע־ װידער זיך האמ םאװעם־רוםלאנד
 צוריק. יאר א מים נאך אי־על־א אן שלאסען

 אלע אז געװאוסם, דעמאלם שױן מעז האם
 זײנען סאװעט־רוסלאנד פון דעלעגאםען

 די םשינאװניקעס. רעגירינגס פאקמיש
 צוריק, יאר א מים דעמאלם, איז פראגע

 געװארען. געשלאסעז — און אויפגעהױבען
 אויפ־ אויפסנײ האם גראטה םעק מר. אויב

 פשוט געשען עם איז פראגע. די געהויבען
 געהאלטען דאם האם ער װײל דעם. צוליב

 סטראטע^ע דער אין מיטעל פאסיגען א פאר
אי־על־א. געגען סאבאטאזש פון

 אומפאראנטװארםלעכען דעם אט געגען
 דער ארויסגעטראםען שארף זײער איז אקט

 דזשארדזש ל״ אװ פ. א. דער פון פרעזידענם
 גראטה ניעק אז געװיזען, האם ער מיני.
 דער אויף כאפען געלאזט פשיט זיך האט

 די פאליםיק. סאװעטישער דער פון װענטקע
 די איצם מאכען דעלעגאטעז סאװעםישע

 ארויםצודרייען זיך אנשטרענגונגען גרעסםע
 אר־ שקלאםען װעגען אויספארשונג דער פון

 אײזערנעם דעם הינטער לענדער די אין בעט
 אי־על־א. םץ געפירט װערט װאם פארהאנג.

 ספראשעגדיג גראטה■ מעק צוהילף זײ קומט
 אונ־ װײםער וואלט װאס באיקאט. א מיט

 אי־על־א. פון אױטאריםעט די טערגעגראבען
 באװעגונג ױניאן םרײד אמעריקאנער די אױב
אן״ רוםישע טאלערירען מוז ױני  פאר־ .

 טשי־ אמת׳ען דער אין זײיען װאס שטײער,
 םאר־ װעלכע רעגירוגג. א פץ נאװניקעם

 ניט זײ גיט אין ארבעטער אירע שקלאפט
 זייער אויםצודריקען מעגלעכקײם שום קײן

 אמע־ די פון דעלעגאטען די מעגען װילען,
 מאכען שלום מאנופעקטשורערט ריקאנער

 דעלעגאטען רוםישע די אז געדאנק, מיטן
 ענטער־ ״פרי פון פארשטײער קײן ניט זײנען

 כדי װערען. געטאן אלץ מוז עס פרייז״.
 פון אויספארשונג די אז מאכען, צי מעגלעך

 סא־ אין ארבעט שקלאפען װעגען אי־על־א
 דורככגעפירט געהעריג זאל ױעט־רוסלאנד

װערעז•
 מי־ מיניםטער לײבאר אמעריקאנער דער

 דאזיגען דעם םאר פריער, נאך האט טשעל
 פאר־ װאךעמקײט גרוים מיט אינצידענט,

 פון אנגריפעו די געגען אי־עד־א טײדיגט
 אסא־ דער פון פרײנט זײנע און גראטה מעק

מאנופעקטשורערס. אװ פיאיײדאן
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 קלײן א — פעיעטוױל ין
 שטעטעלע פארווארפען

— םטייט טענעםי אין
דרא־ א פאר איצט קומט

 װאס קאמף. מאטישער
הא־ װעט אײסגאנג זייז
 ענםשײדענדיגע אז בען

 ױגיאךאדגא־ פון דערפאלג אויפן װירקונג
 דעם דא מײנען מיר םאים. דעד אין ניזאציע
 צו כדי פירט ױניאן אונזער וואס סטרייק.

 ארבעםס־באדינגונ־ מענשלעכע עטאבלירען
 אינ־ ״סוירבען פון קליידער־שאפ אינם גען

קארםארייםעד׳.
 געארבעט האט פעיעםװיל אין שאפ דער
 אילטער־ אונזער מיט אגרימענט אן אונטעד

 האם ױניאן די .1954 מאי- ביז נעשאנעל
 א פאר פארהאנדלען אנגעהויבען דעמאלם

 ניט זיך האם מען אבער אגרימענמ. נײעם
 פון באדינגונגען די אויף אײניגען געקענט

 פארהאנדלונגען די אגרימענט. ם5נײז דעם
 איז עס פעך. פון װי געצײגען זיך האבען
 הבית בעל דער אז געװארען. קלאו־ אבער

 ױ־ דער פץ ורערען פטלר אינגאנצען װיל
 ״אפער אן אנהאלםען און ניאךקאנטראל

שאפ״.
 דער־ ױניאן די האט אפריל לעצטען

 ארױם־ זיך האט עס װי סטרײק. א קלערט
 ציגע־ געהאט פירמע די האט געשטעלם

 אפאראס. סטרײק־בדעכער גאכצען א גרײט
 באװאפענטע צאל א אנגעשטעלט האט זי

 אין אנגעשםעלטע זײ פץ מאנכע װעכטער,
 זיך האבען װאס שםאט־פארװאלטינג, דער

 די פון שאפ דעם ״באשיצען״ צו גענומען
 דער־ האט ריכטער א פיקעטס. םטרײקענדע

 פיקע־ צו פארבאט א ארײסגעגעבען ווייל
 דער איז נאכדעם באלד שאפ. דעם טען

 פונם געװארען ״אמענדירט״ אינדזשאנקשאן
 דערבײ פארבאטענדיג ריכטער, זעלביגען

 קרובים, און פרײנט זייערע סטרײקער. ״די
 גע־ צי פארטדעטער אץ לאיערס זײערע
 טוי־ פץ נענטער שטרעקע א אויף זיך פינען
 פאבריק״. פארסטרײקטער דער פון פום זענט

 ניט פארבאם דעם אט אין אפילו איז עס
 די פאר אויסנאם קײן געװארען געמאכט

 זײ־ האבען װאס פאבדיק־ארבעיםער, יעניגע
 פוס• טויזענט די אינערהאלב היימען ערע

 אײ־ דײז פון ארויס זיך צי און נעם כאטש
 מיט סטרײקער. א ביסט דו װייל הויז, גען

 ״אײזערנעם דעם ױניאן די עס רושט רעכט
אינדזשאנקשאן. פארהאנג״

 גאנצע דאס צעטײלט האט סםרײק דער
 איין אױף :לאגערען צװײ אויף שטעטעל

 ארבעטעד־באפעלקערונג. די שטײט זײט
 סטרײ־ די מיטלען אלע ריט העלפט װאט

 צוױיטער דער א־יף און ארבעטער, קענדע
 ביזנעס־גרופעס׳ פ־ן אנפירער שטייען זײט

 דער פון און קאמױניטי דער פון פירער
 געריכט מיטן ציזאמען שטאט־פארװאלטונג.

בעל־ דעם העלפען װעלכע פאליציי״ א־ן

 ט»-8נ פון קראנקהײם דער טדוטת
 סעקרעםאר־טרע-זשו־ טינקאף-, מ. ניעל
 ױניאן, דרעםטאכער דער פדן רער

 אפטײ־ שםענדיגע זײן ניט דערשײנם
 אינם פראנט״ דרעםטאכער ״אױפן לונג

נוטער. הײנטיגען
מיטצוםײלען, צופרידען זײנען טיר

 געזונט־צו־ טינקאפ׳ם ברודער אז
 פארבעםערעז אין זיך האלט שטאנד

 אפםײלונג זײן אז האפען, םיר אדן
 נו־ קוםענדיגען אין דערשײנען דועם
״גערעכטיגקײט״. טער

שלכה. רפואה א איש וױנשען מ*ר
רעדאקציע. די

 פירמע פארסטרײקטער דער פון הבית
סטרײק. דעם ברעכען צ־

 ױניאן און םםרײקערס הונדערט איבער
 אין געװארעז אדעםטירט זײנען ארגאנײזערם

 באשםראםט זײנען און םטרײק פונם פארלויף
 א תפיסה־טערמינען הויכע מיט געװארען

 קומען טעגלעך אבער געלט־שטראף. ץיח
 אנםשלא־ די פיקעט־דעמאנםטראציעס. פאר

 צו־ ארבעטער סטרײקענדע די פון סענקײם
 דעם אינטער רעכטען זײערע ריקצוגעװינען

 ארעסטען די דורך קען ױניאן־אגרימענט
 געברא־ ניט געריכט־אינדזשאגקשאננם און
װערען• כען

r ץ־
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/______________________________

 געװען הײ־יאר איז פרילינג־סעזאן דער
 באריכטעם טרײד, דרעם אין בעסטער דער

 פון מענעדזשער גענעראל האכמאן, דזשולייס
 פרית־ אלע אין באארד. דזשאינט דרעס

 ארבעט. מער יאר דאפ געױען איז אינס;י
 פראדוקציע די זיך האט דורכשניט אין

 פראצענט. דרײ מיט יאר דאס געהעכערם
 אין געװען אבער איז העכערונג גרעסטע די
פרייז־לאינס. מיטעלע אין ביליגע די

 האכמאנ׳ס מענעדזשעד גענעראל לויט
 דער האט באארה דזשאינט צים באריכט

 ביז דרעסעפ׳ ביליגערע די פון פארקויף
 זיך שטיק, א סענט 75 מיט דאלאר זעקס

 פרא־ האלב א און דריי מיט פארגרעסעי־ט
 אין זיד פארקויפען װעלכע דרעסעם : צענט

 דאלאר צען ביז דאלאר זיבען פון האלסעיל
 געװארען פראדיצירם זײנען סענט, 75 מיט
 ביז עלף פון די און מער פראצענט דרײ מיט

 נײן־צענ־ און דרײ מיט — דאלאר זעכצען
 פארקוי־ װאס דרעםעם די פראצענט. טעל
i דאלצר זעכצען איבער פאר זיך ס$ן

 מיט בלויז געװארען פארקויפט זײנען שםיק,
מער. פראצענט אנדערטהאלבעז

 פאקטיש שוין םעזאן דער איז איצטער
 געלע־ א ױניאן דער גיט דאס געענדיגם.

 עם װאם זען אץ ארומצוקוקען זיך גענ־ײט
טיג איז  שװע־ םאנכע בײצוקומען טאן צו נוי

 נאכ־ מאל אלע זיך באוױיזען װאם ריגקײטען
 אגרימענט. דער באנײט װערט עס װי דעם

 דער װעלכע אײף שװאכקײםען די פון אײנע
 איז אנגעװיזען, האט מענעדזשער גענעראל

 מאנכע פון געשעפט דעם אויפגעבען דאס
 דינען קען ביישפיל א װי פירמעם. אלםע

 ״אינםערנע־ דער פון זיך םארמאכען דאם
 בראדוױי. 1.400 פון קאמפאני״ דרעם שאנעל

 1913 זינט ביזנעס אין געװען איז פירמע די
 געװען איז זי שאפ. ױניאן א מאל אלע און

 אין פירמעם גרעסטע די פון אײנע אמאל'
 צװאג־ און צוױי ביז באשעפטיגט האט טרייד.

 האבעז יארען לעצמע די קאנטראקמארם. ציג
 יאר אין פארערגערם. געשעפםען אירע זיך

 געשעפט בלויז געטאן שוין זי האט 1954
 מיליאן האלב און צוױי פון סומע דער אויף

 קאנטראקםארס ניץ באשעפטיגט און דאלאר
 מלאכות. בעל 400 ארים מים פערמאנענם

 ארוים־ געווארעז געצוואוגגען זי איז איצט
 אײנפאך האם פירמע די ביזנעס. פון ציגײן

 אין ענדערונגען די נאכהאלטען געקענם נים
עי אינדוםטריע. ד

 קאנטדאהטאד פון מאנט ױניאן
 פון ארבעטעױ פאד שבירות

שאב־קאנטראתטאר
 ניט־ פון פלאנטער מערקװירדיגער א

 םאב־ א פרן ארבעטער־שכירות דערצאלטע
 צ״ם געיוארען באריכטעט איז קאנטראקטא'־,

 נארד־איסט דער באארד. דזשאינט דרעם
 פענסיל־ םקרענםאן, אין אפיס דעפארטמענט

 דזשאינט דעם וױסען געלאזט האט װייניע,
 ״אר־ קאנטראקטאר געװיסער א אז באארד,

 אר־ די באצאלט ניט האט פעשאנס׳/ נאלד
 די פון אײנער אין שכירות די בעטער

 האט פירמע די װעמען פאר דזשאבערס
 פעשאנס׳/ געי ״שוירל די איז געארבעט

 נעשאנעל ךער אן אנגעשלאפען איז װאם
אסאסיאײשאן.

מענ־ באארד דזשאינט די װי נאכדעם
 זיך האט ביכער די אוגטערזוכט האבען שען

 איז קאנטראקטאר דער אז ארױםגעשטעלט,
 דא־ 4,591 ארבעטער די שולדיג געבליבען

 דער פון טייל א אז און סענט 28 מים לאר
 קאנ־ ױניאן א פאר געװען איז ארבעט

 פלעגט װאס קופערמאן׳/ ״סעמיול טראקטאר׳
 װאס סאב־קאנטראקטינג׳ ארױסגעבען אים
 פארבאטען. אגריטענט ױניאן דעם לויט איז,
 פארקלאגם דאן האט באארד דזשאינט דער
 םאב־ דעם אץ קאנטראקטאר דזשאבער׳ דעם

 אימפארשעל צום דרײ׳ אלע קאנטראקטאר,
םשערמאן.

טעט״ 1ד.^כרא *ײ כ רי דער, שײן האט מ



 אן ארויםגעגעבען טשערמאן אימפארשעל
 דזשא־ דער זײ פון צוױי געגען ענםשיידונג

שוירל די בער,  בא־ דארפען פעשאנם״ געי .
 דא־ צװײ מיט םויזענם ױניאן דער צאלען

 איר אנגעטראפען האם עס װיפיל לאר,
 קאנםראק־ דער קאנםראקםאר. בײם ארבעם

 ד-אבען מלאכות בעל' די װעמען פאר טאר
 סומע פולע די באצאלען דארף געארבעם,

 אנט־ די דאלאר. 4,591 — זײ קומם עם וואס
 האט ױאס קאגםראקםאר דעם געגען שיידונג

 נאך איז סאב־קאגטראקםינג, ארויסגעגעבען
ם געװארען. ארויסגעגעבען ני

 די בײ פארםראםעז געווען איז ױניאן די
 דער שלעזיגער, אײב דורך פארהערען

 פאדערט ױניאן די ױניאן. דער פון לאיער
 ער וױיל .געלט, די קופערמאן סעמיול םון

 דעם דורך אגרימענם דעם פארבראכען האם
 םאב־קאנטי־אק־ א צו ארבעם די ארויסגעבען

םאר.

r------------------------ץ
 װארעס קלאורן קינםטלעכע

 פאר ארבעט מער שאפעז
קאטערס

V_____________ 1_______________ J
 װארעס קינסטלעכע פון געברױך דער

 שטא־ פוטער־עגלעכע אץ ארלאן דײנעל. װי
 דער אין ארײנגעקומען זײנען וועלכע פעז,

 מער שאפען וועלען סעזאן. הײגטיגען מאדע
 באריכ־ ער),T(צ־שני קאטערס פאר ארבעם

 דער פון םענעדזשער םאליקמאן, מא םעם
 װאס ד<ם מחמת .io יאקאל ױניאן, קאםערט

 װא־ די פפעציעל שטאםען, נייע דאזיגע די
 זײנען פוםער, צי ענלעך זיינען וואס רעפ

 גאר װערען געשניטען קענעז און דיק זייער
 קענען מיטאמאל, פלאכען קלענערע אין

 געשניטען גארטענםס צאל קליינע א בלדיז
ער״. אייז איז װערעז לעי  פאראור־ דאס .

בא־ װען ספעציעל ארבעם׳ םיער סך א זאכם
 סארם דעם פון קלאוקס אײף שםעלוגגעז ,

 אין ארײנקוםען וױללען םעקסםיל־שםאפען
צאל. גרעפערע א

 האם io לאקאל פון םענעדזשער דער
 איצטיגען דעם ערב באריכיט, זיין אין

 דעם אין אז אנגעוױזען, הערבסם־םעזאן.
 אין זיינען יאר, פאריגען םון פעזאן הערבסס

 אריינגע־ סעזאן פונם װאכען שפעסערע די
 גע־ האט דאס באשסזילינגזןין. נײע קוםזין
 גע־ נים ־אבעז ריםעילער פך א אז צייגם.

 בא־ צ־ אויף פטאק געניג צוגעגרײם האם
 קונים. זייערזי פץ :אכפראגע די םרידיגעז

 אז אויטזיכט, אז פאראז דעריבער איז עס
 ראכען ריםעיל־טוחרים די ודעלעז הײ־יאר

 פון אנהריב בײם באשםעלינגען גרעסערע
 דערפא־ די דלרכציפאבען נים כדי םעזאן.

 פאר־ האבען זײ ודען 'אר, פאריגען פון ריגג
ט ביזנ<פ. לוירעז  ציגעגרייט האבענדיג ;י

סטאק. געגיג
 די אין אקטיױיטעט פארשטאדטטע די
 גע־ האט םריידט סיסעלעינאוט איז דרעס
 דזשאבט צא~ א קריגעז צ' מעגי־עך פואכט

 פא־ ברודער האם קאםערט, שאפלאזע פאר
 זשאלעוועמ י־גיאן די באריכטעט. י*יקפאן

 קא־ פאר דזשאבס געפינדן צ' רי קית ניט
ארבעטסלאד נעבליבזין זײ:ען ױעלגע טערט,
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 רעארגאני־ אדער ליקװידאציע דער מחמת

פירמעס, זייערע פון זאציע
• • •

 האט ער אז אויך, באריכטעט 10 לאקאל
 רעזערװ א מיט 1954 יאר דעם אפגעשלאםען

 ױניאן־ דער אין דאלאר סויזענט 57 פץ
 ,1954 אין לאקאל, פונם הכנסה די קאסע.

 אבער דאלאר. טויזענט 392 באטראפען האט
 םומע דער אויף בלויז געװען זײנען היצאות

דאלאר. טויזענט 335 פץ

 העבעךען 9ו און 62 לאל,אלען
װאקאציע־בענעפיטס

 אנדער־ און נעגליזשעי ■b2 יאקאלען די
 םשילדרען ,91 לאקאל און ארבעםער, װעיר

 די געהעכערט הײ־יאר האבען דרעסמאכער,
 מיםגלידער זייערע צו װאקאציע־בענעפיטם

 לויטן װעט, 91 לאקאל דאלאר. דדײ אויף
 גרינ־ הערי װײם־פרעזידענט פון באריכט

 א־יסצא־ ראקאל, פינם מענעדזשער בערג,
 ארבעטעך די צו ,װאקאציע־םשעקס די לען
 װעט שאפ יעדער באזונדער. שאפ יעדען פון
 צו װען װיסען, צ' קריגעז פאראויס אין

ױניאן. דער פון אפיס אין ק־מען
 מע־ םטאלבערג- ליאי װײם־פ־עזידעגט

 מיט צוזאמען האט ,62 לאקאל פון נעדזשער
 װאקא־ געהעכערטע די װעגען באריכט זײן

 ענטדזיאסטיש איז װעלכער ציע־טשעקם,
 אלגעמײנעם בײש געװארען אויפגענומען

טינג  אז מיטגעטײלט, אויך לאקאל, פון מי
 אין איז ײניאן דער פון פענםיע־פאנד דער

 158 מיט צושםאנד, אויסגעצײכענטען אן
 50 קריגען װאם װעטעראנען רעמײערטע

 פע־ די צו צוגאב א װי חודש׳לעך דאלאר
 פענ־ די פון ליסטע די פענסיעם. דעראלע

 פארגרע־ זיך, פארשסייט װעם, טיאנערען
 אפ־ הײ־יאריגע די װי נאכדעם װערעז סערם

 הײנ־ װערען באשטעטיגט װעלען ליקאציעם
זומער. טיגען

r  n

 אגרימעגט באנײט סו2 .)לאד
 ספארטװעיר אין

אינדוסםריע
v___________________________

 דריידוערס דרעפ און קלאוק .102 לאקאל
 פאר־ לאנגע חדשים דרײ נאך האם ױניאן,

 אגרי־ קאלעקטיװען ד<ם באנײט האנדליגגען
 ענד סקוירט ״נעשאנעל דער מים מענם

 סעם באריכטעם אהאסיאיישאן׳, טפארםװעיר
 מים־ 5סס לאקאל. פ.ץ םענעדזשער בערגער,
 דעם אם אונםער באשעפםיגם זייגען ג*ידער

 לוין געוואונען האם ױניאן די אגרימענם.
ען רונג מ ע  ארבעםס־ שע־יאיגע 35 א אץ ה

װזיד•
 דריײוערה די ײעיען אגי״־פענם לײסן

 װאך, א דאלאר דרײ םון העכערוגג א לי־יגעז
 .1955 אפריל• פערםען פונם רעטראעקטיװ

 פון אנהויבענדיג וועם. ארבעםסיײאד די
 37 פלן ווערען רעדיצירט .1956 אקטאבער,

 די װאך. א שעה 35 צ־ שעה האייבע א און
 זעלביגע די קריגען דאן װעלען דריייוערט

 ארבעטס־ לענגערער דער פאר װי שכיר־ת
וואך.

האט 102 לאקאל פץ םענצדזשער דער

 פרעזי־ צו דאנקבארקײט ױץ אויסגעדריקט
 איזי־ װײס־פרעזידענם צז דובינסקי, דענט
 מענע־ רעים, לואיס צו און גאגלער, דאר

 ספארטװעיר־ און סקוירט דער פון דזש?ר
 בײם מיטהילף זײער פאר ,23 לאקאל ױניאן,

 פארשלעפטע די דערפאלגרײך פארענדיגען
פארהאנדלונגען.

r ----------------------------------------------- n

 אונטער שי־ײבט 99 לאר,אל
 ניט־װעיר טיט אגי־ימענט

מאנופעקטשורערס
V_______________________________ J

 אן אונטערגעשריבען האט ,99 לאקאל
 מאנופעק־ ״ניט־װעיר דער מיט אגרימענט
 דיס־ און אפיס די פאר קאונםיל״, טשורערס

 יגאשעפ־ זײנען װאם ארהעטער׳ םריבױשאן
 דער אט פון מיטגלידער נײן די בײ טיגט

 מענעדזשער עפעלטאן, שעלי אסאסיאיישאן.
 אגרימענט דער אז באריכםעם, לאקאל, פונם

 ױניאן דער פון זיג באדײטענדיגעד א איז
 װערט עם ואסי ארגאניזיר־קאמפײן אינם

 אינדוסטריע ניט־װעיר דער אין אנגעפירט
 און אפים־אנגעשטעלטע די ארגאניזירען צו
 ױניאן די דיםםריבױשאךארבעטער. די

 קאטעגאריע די אט ארגאניזירען צו האפט
 אין פירמעט ניט־גידם 150 פץ ארבעםער

יארק. נױ
 נײ־ די פאר געױאונען האט ױניאן די

 לוין אלגעמײנע ארבעטער ארגאניזירטע
 פץ רעדוקציע גראדועלע א העכערונגען,

 באצאלטע װאך, א שעה 35 צי ארבעםס־ציים
 צו בתים בעלי די פון צאלונגען טובים, ידם
 פארבע־ אנדערע און װעלפעיר־פאנדען די

 נעלםאן. ליאים װײס־פרעזידענט סערונגען.
 ארבעטער ניט־גודס דער פין מענעדזשער

 דעם גיט .155 לאקאל יארק, נײ אין ױניאן
 דעם אין הילף באדײטענדיגע 99 לאקאל

ארגאגיזיד־קאמפיץ.
 זײנען ארבעסער נײ־ארגאניזירטע די

 ניםערס, קעשמיר דער בײ באשעםטיגט
טינג סאייטא  םפארטװעיר. אדװענם מילס, ני

 ארטעקס ניטװעיר. נאבעל ניטװעיר, לאפטיס
 יארק גױ מאניפעקטשורינג, געיפאי מיייס.

טינג מארקעם. און מירס ני
 הונדערט געוואונען א־יד האם 99 ייאקאל

 באשעפטיגט זײנען װעיכע מיטגלידער, נײע
יארק. נױ אין שעפער כום און קלאוק איז

גערעכטעקי־יט -----------------

 אי־גאנױייט האט סו5 לאלו.
פירמעס 3ו

V_____________________________ J
 האט אי־בעםער. סנא־טוט .105 ‘יאיןא־■

 אר־ 1955 פין חדשים פינף ערשטע די אין
 מאר־ באריכטעם שעפער. נייע 31 גאניזירט

 .‘אקאי1י פונם פענעדזשער קאהען, י םיז
 הונ־ פיר ארים באשעפםיגען שעפער 31 די

ארבעםעד. דערט
זײ־ פירמעם נײ־ארגאניזירטע 31 די פדן

קאנמראקטארס. 24 און דזשאבערס ר גען
ך באריכטעם 105 אקאל1'  ער אז אוי
 טױזענט הינדערם איבער אויסגעצאלט האם

 רעטייער־ א־ן וועלפעיר העלם- אין דאלאר
בענעפיטס• מעגם

 ״םײדניי אין אפשטימונג נײע
 דעײװאיט עליס״־שאפ
הודש הײנטעע*

v__________________________ J
 דעפארטמענט טאון אװ אוט קלאזק דער

 רע־ לײבאר נעשאנעל דער אז דערװארט,
 נײע א דירכפירען װעט באארד לײשאנס

 הײנ־ עליס־שאפ״ ״סידני אינם אפשטימונג
 װײס־פרעזידענט ־באריכטעט חודש, טיגען
 דעפארט־ דעם פון מענעדזשער רובין, גדליה
 אפשטימונג׳ דריטע די זײן װעט דאט מענט.

 ארבע־ די צװישען דורכגעפירט װערט װאס
 צוױי לעצטע די אין פירמע דער פון טער
 אפ־ לעצטער דער אין יאר. האלב א און

 פאריגען פארגעקומען איז װאס שטימונג,
 מיט בלויז פאללוירען יוניאן די האט יאר,

 גע־ האבען ארבעטער 253 שטימען. זיבען
געגען. 260 און ױניאן דער פאר שטימט
 די פון אײנע איז ״סידנײעליס־פירמע די

 דעם אין קלאוק־פירמעס ניט־ייניאן גרעסטע
 האט פירמע די מארקעט. טאון אװ אים

 איבער מיט שעפער, צוױי געהאט פריער
 זי האט הײנט ארבעטער. הונדערט פ־נף
 קא־ מאנטשעסטער׳ אין — שאפ אײן בלױז

 אר־ הונדערט דרײ ארום םיט — געטיקוט,
בעטער•

• • •
 פון מענעדזשער סאלעריקא, אמאדעא

 דע■ טאון אװ אוט קלאזק אינם ,135 אקאל11
 חודש• לעצטען געשטארבען איז פארםמענם,

 האט דעפארטמענט פונם מענעדזשער דער
 דער מיט מיםגעפיל טיפען אויסגעדריקם

ױניאן־םוער. פארשטארבענעם פונם משפחה
--------------------------------------ץ

 דעפ. טאון אװ אוט איסטעיז
שעפעי־ נײע 4 ארגאניזירט

v---------------------------------------- y
 גע־ האראװיץ, איזראעל וױים־פרעזידענם
 אװ איט איסטערן פוןי נעראל־מענעדזשער

 ױ־ די אז באריכטעט, דעפארטמענט, טאון
 פיר ארגאניזירט חידש לעצםען האט ניאן

 ארבעטס־ קירצערע א געװינענדיג שעפער,
פארבעטערונגען. אנדערע א-ן װאך

 שעפער ניײארגאניזירטע די פון דרײ
 איז אײנער אין בלאח־קאנטראקטארס זײנען

 זײ־ בלאוז־שעפער דרײ די דרעס־שאפ.’ א
 נױ־ א־ז \ספארטײעיר". ״העי־די :נען

מאנופעקטשורינג ״דזשעי די :בראנזװיק
 ספארטװעיר״, .דיקערסאן ארן קאמפאני״,

 ״אדווענם די איז שאפ דרעס דער נוארק. אין
ענגלישטאון. אין קאמפאני״ פעשאן
 װעלעז ארבעמער ניי־ארגאניזידטע די
 ־35 א שכירות. העכערע געניסען איצם

 יוםי באצאייםע ארבעםס־װאך. שעה׳איגע
 אנדערע און בענעפ־מעז װעלפעיר טובים,

 קא־ די מים אײנקלאגג אין פארבעםערונגעז
 און בלאוז־ די אין אגרימענטס לעקםיװע

יארק• נײ אין דרעס־אינדיסםדיעס

-------------------------4 1955 ױלי,

געהערי־ ד־רך האם דעפארטמענם דער
 צו־ געהאלפען קאאפעראציע און געדולד גען
פין שאפ ליקװידירםען דעם עםאבלירען ריק

 אין קאמפאני״ אנדערגארמענט ״ראיאל דער
 14 האט װעלכער שאפ דער יארק. ניו טראי,

 דער םים אגרימענט אן געהאט צײט י$ר
 יאנואר׳ אין ליקװידירט זיך האם יוניאן,

 זײ־ פארלוירען האבען ארבעטער 75 .1954
 צו אויסזיכטען װעלכע אז דזשאבם׳ ערע

 שעפצר אנדערע אין באשעפטיגונג קריגען
געגענט. דעם אין

םאמערם׳ עדוארד האט חדשים צװײ נאר
 מענעדזשער פראדאקשאן פריערדיגער דער
 עפע־ צו צוריק באשלאםען פירמע, דער פדן
 אנצו־ צוריק גראדועל אדן שאפ דעם נען

 די אײב ארבעטער, פריערדיגע די שטעלען
 קאא־ געהעריגע די געבען אים װעט ױניאן

 די אונטערנעםונג. דער אט אין פעראציע
 קאאפעראציע דאזיגע די אים האט ױגיאן

 װי נאכדעם חודש, לעצטען און געגעבען
 אײגגע־ געהעריג זיך האט פירמע נײע די

 א געױארען א־נטערגעשריבען איז שטעלט,
 ױניאן די װעלכען לויט אגרימענט, נײער
 ארבעטס־ שעה׳איגע 35 א געװאונען האט
 און שטיק פאר טובים, ױם באצאלטע װאך,

 און װעלפעיר־יבענעפיטען ארבעטער, װאכען
 אײנקלאנג אין פארבעסערוגגען, אנדערע

 דער אין אגרימענטס קאלעקטיװע די מיט
 יארק. נױ אין אינדופטריע אנדעי־װעיר

• • •
קאנװענ־ םטער77 דער בײ רעדע א אין

 לייבאר אװ פעדעריישאן סטײט דער פון שאן
 סוף פארגעקומען איז װאס דזשוירזי, נײ אין
 װײם־פרע־ האט סיטי, אטלאנטיק אין מאי

 די אנאליזירט האראװיץ, איזראעל זידענט,
 ער לאנד. אין לאגע עקאנאמישע איצטיגע

 פארהעלט־ דער טדאץ אז אנגעװיזען, האט
 אינ־ מאנכע אין פראכפעריטי ניםמעסיגער

 יעדע פון פיגף זײנען זײסטריע־געביםצז
 אר־ אלץ נאך ארבעטער לוין הונדערט
 האראװיץ אינדוסטריעם. סך א אין נעטסלאז

 גאװערנאר פונם באריכט א פון ציטירט האט
 אינם אז וױיזם, ,ױאס דזשוירזי, נױ אין

 באדײטענדיגע גאנץ א פאראן זײנען סטייט
 פאר צאלונגען אז און ארבעטםלאזע צאל

גרעסער. כסדר װערען רעליף
 איס־ פרנם גענעראל־מענעחשער דער

 בא־ האט דעפארממענם םאוז אװ אוט םערן
 דער פון נאמען אין קאנװענשאן די גריסט

 אנגעשלאםענע אירע און אינטערנעשאנעל
דזשוירזי. נײ אין לאקאלען

r-----------------------ץ
 געװינט דעפ. איםם נאיד
 איז העכעױנגעז לויז

אגי־ימעגטס באני״טע
v _______________ :______________ /

 גע־ האם דעפארםמענם נארד־איסט דער
 פאר־ אנדערע און העכערונגען לוין װאוגען

 מים אגריםענםס באנייען בײם בעםערונגען
 װײס־פרעזידענט באריכטעט פירמעס, צאיי א

 דע־ דעם פון דירעקטאר גינגאלד, דיױויד
 אויך האט דעפארממענט דער פארםמענט.

 אין ארגאױזיר־יסטרייקס צױײ געװארנען
פענסילוױיניע.

 געדויערם האט װעלכער סטרײק. אײן
 געגעז געװארען געפירם איז װאכען, צוױי

 אין קאמפאני״ מאנופעקםשורינג ״אײריס די
ארבעטער 60 די פענסילװײניע. פאטסטאון,

 סםרײק א דערקלערט האבען שאפ פ־גם
 שנײדען גענומען האט פירמע די װי נאכדעם

 אנדער־ דעם אין פרײזען שטיק־ארבעט די
 אנ־ דאן האט פירמע די שאפ. גארמענם
 אבער פארבעסער־נגען■ פארשײדעגע געבאםען

 פו־ אויף באשטאנען זײנען ארבעטער די
 די שאפ. זײער איבער יוניאן־קאנטראל לען

 צו געצװאונגען געװען זײנען בתים בעלי
 אן װעגען ױגיאן דער מיט פאדהאנדלען

אגרימענם.
 אנ־ אן צוריקגעצויגען האט ױניאן די
 געשאנעל דער בײ פירמע דער געגען קלאגע
 אויך איז עם באארד. רעליישאנס לײבאר

 פאר פעטיציע א געװארען צ־ריקגעצױגען
 מער ניט איצם איז װעלכע אפשטימונג, אן

 װערען אגרימענט אן פון דעםאלען נויטיג.
אויסגעהאמערט. איצט
 גע־ גערופען איז סטרײק צװײטער א

 קאמפא־ קריסטאל ״דײװיד דער בײ װארען
 רעדיגג אין דרעס־שעפער צװײ אירע אין ני״
 דער פענפילװײניע. טרומבארסװיל. אין און

 איז ארבעטער הונדערט פיר די פון סטרײק
 שטיצען צו אויף געװארען אדויסגערופען

 באארד דזשאינם דרעם פונם פאדערונגען די
 דורכ־ שםרענגער דער פאר יארק, נױ אין

 דער אגרימענט. קאלעקטיװעז פונם פירונג
 די װען געװארען אפגעשטעלט איז סטדײק
 דעם ברענגען צו געיוען מםכים האט פירמע
 א־מפארטייאי־ .צ־ם ױניאן דער מיט פכסוך

משערמאן. שען
 פארבע־ אנדערע אץ העכערונגען לײן

 געװאו־ דעפארטמענט דעד האט פערונגען
 די מיט אגרימענטפ די באנײען בײם נען

 ראנופעקשו־ ״װאםקא :שעפער פאלגעגדע
 ױ־ די װאו באסטאן, אין קאמפאני״ רינג
 רעםײערמענם א געװאונען אײך האט ניאן

 רא־ ״באםטאן ארבעטער; 125 די פאר פאנד
 וואו באםטאן׳ אין קאמפאני״ פעםיקאוט יאל

 אד־ קירצערע א געוואונען האם ױניאן די
 הע־ לוין קאמפענםירענדע מיט בעטס־װאך

 קאמ־ מאנופעקטשורינג ״מאלדען :כערונגען
 קאמפאני״, םפארםװעיר ״ראקלענד פאני״,

קאמפאגי״. מאנופעקםשורינג ״יענקי און

23 דיט --------------------------

 פאדהאנד־ אז פירט דעפארטמענט דער
 צוױי מיט אגרימענטם באנייען צו לדנגען
 דיפםריקט׳ םקרענםאן אין פירמעפ גרויפע

 ארבעטער. טויזענם איבער באשעפטיגען װאם
 מאנופעק־ ״מעקעי די :זיינען פירמעפ די

 ״דא־ די און םייער, אין קאמפאני" טשורינג
 פארדזש, אלד אין הארפ.״ אנדערװעיר טשעפ

״ פענפיל־ױיניןי.
•0 0

 פענ־ העיים־ יוניאז מיטן דערפאלג דער
 די אין ייניט) (מאביל רעדלעך אויף טער

 לא־ די אגגערעגט האט חדשים אכט לעצםע
 דע־ :ארד־איםם דעם פון קאל־כענעדזשערם

 נאך בויען צו באמיען צ־ זיך פארםמענט
 העלמה־םענטערם. ארומפארענדיגע אזעלכע

 פונם קאמיטע װעלפעיר ענד העלםה די
 אן איצט דעריבער םאכס דעפארםמענט
 מעגלעכ־ די באםראכםען צו אויספארשונג

 מעדיצינישע פון פ^אם א ■שאפען פון קײט
 זאלען וואם אויםאם. לאםט אויף קליגיקם
 פארוואר־ די אין מיםגלידער די באדינען

 ברײם־פארצוױיג־ דעם פון שטעםלעך פענע
דעפארםמענם. נארד־איפם םען



2* דים
 אין אוז שינ$גא אין

j װעסם מיםעי דער
דירעק־ ביאלים, מאריס חײס־ירעזידעגם

 סן־ דעיארםמןגם, םיםעל־װעסט פון םאר
 גע־ עגדדעך ״אם ײגיאן די .אז ריכםעם
 .םעריל דער נײ סםרייק דעם םעםזילם

 װים־ פעריל, אין קאטפאני״. װאולעז מילם
 דרײ אנגעהאלםזיז האס םםרײק דער ק*נםיז.
חדשים.

בא־ זיר ײם1 גאגצזי די האם פירםע די
 און סטרייק־ברעכער מים ארבעםען צז מים

 חודש פאריגעז .אסעךשאפ״. אן צסאבלירצז
 א פארגעקופען פיקענױלאין דער אויף איז

 ארעםםירם זײגןין עס איז צח*םענשסוים
 פיקעם. אייז און ארגאנייזער *י׳ץ געדוארעז

 אין באםעלקערונג די אויפגערעגם האם דאס
 הא־ ײניאן־סיםפאםיקער 250 און שםעםעל

 םיקעם־לאין. דער אז אגגעשראסען זיד בעז
 געיוארען מצװאונגען דאז איז םירםע די

אגריםענם. אז אונםערצושרייבעז
קרי־ ארבעםער די ווזנלען אפסאך לויםז

 5 םון העכערונג לױן אלגעמײנע אז געז
 ערשמען פיז רעםראעקטיװ שעד״ א סעגם

 און 37 םון איינםירונג די ,1954 נאודעםבער■
 אנהױבענדיג ארבעם. וואך א שעה האלב א

 איק פון הײ־יאר, נאװעמבער, ערשםען םונם
 זעקס װאקאציע, באצאלטע װאכען צװײ ביז

 פארבע־ אנדערע אין םובים ױם באצאלםע
םערוגגען.

• • •

 אראנזשירם האט שיקאגא אין ױניאז די
 םעשאן־ דער בײ פיקעט־דעמאנםםראצ־ע א

 פראטעסםירצן צי האטעל םאריםאן אין שא
 פירמע דער פון באםײליגוגג דער געגען

 אינ־ די וועלכער געגען איגק•׳. ״סוירבאן
 פעיעט־ אין םםרײק א פ־רס םערנעשאנעל

 אגגעגאנ־ איז פיקעםען דאס םענעסי. װיל.
 פעשאךשא. דער םון צײט גאנצע די גען

• • •
 פין פארטרעטער אינםערנעשאנעל 27

 װי האבען׳ םעריטאריע מיםעל־װעםם דער
 ארבע־ ארגאניזירטע די פון דעלעגאציע א

 קאנגרעס־ די וואשינגםאז אין באזוכם םער■
 איגדיאגא. מישיגען. איללינאי- פון ליים

 אויפםערק־ זײ און אייאווא אח װיסקאנםיז
 הע־ צו נײםיגקיים דער אויף געםאכט זאם

 צו מיגימום־שכירות פעדעראלע די כערען
שעה. א םענט 25 מים דאלאר א

אינםערנעשא־ די .האם וואשיגגםאז אין
 ענ־ מיט פאראײניגם זיך דעלעגאציע געל

 אםאלגעמיײ ד*לר פון דעלעגאציעם לעכע
 ארבעטער־ מילינערי און טעקםטיל מעד.

ױניאנס.

 שי־ר&גא אץ רוזװעלם־האלעדזש
ױבילײ צענםען פײערט

 לע־ פראגרעםײוע א ר־זוועלט־קארעדזש.
 פארי־ האט שיקאגא, אין רעז־אינסטיםוציע

 ױבילײ צענטען איר געפײערם חודש געז
 דירעקטאר ביאליט, כיאדים וױיס־פרעזידענם

 מענע־ און דעפארםמענם מיםעל־װעשם םון
 װאס שיקאגא, אין י-גי־אז דער פון דזשער

 דער אין מימגליד אקםיװער אז געדרען איז
פארטרא־ האט קאלעדזש. פונם פארוואלםונג

 ױביליײ דער ביי אינםערנעשאגעל די םען
פייעררגג.

 בײ באלד האם רוזװעלט־קאלעדזש דער
 טרייד־ױגיןןן דער געגעמז גרינדוגג זית

 זימ אין ^ארםרעםערשאפם גלייכע באװעגונג
 האם לערצז־אינסםיםוצ^ע די פארװאלםונס

 אײנגע־ אלם אן געבראכזװ אופן אזא אויף
 פארםרעםער־ געבען צו פראצעדור שםעלםע

גרופעס. רעליגיןיזע און ביזגעס צו בלות שאפם
 אוים־ דינעז יובילײ־סײערונג דער בײ

 הויפם־ צום כיבודים: געווארען געטיילם
 גע־ האס װעלכער װארען, אוירד ריכםער
 ױרים־ פון דאקםאר םיטול דעם קראגען

 פאר סאלק- חשאגא דאקסאר צו ;פרודעגץ
 װעקסין׳ אגםײפאליא פוגם דערפינדוע זית
 אלםנה די רוזװעלם, עלעגאר םרס. צו און

רחוועלם. םרענקלין םרעזידענם פונם

r --------------------------------------------n
 אהײא־קענםאל,י אין

דעפארםמענם
v___________________________ ;

 װאס קליװלאנד- אין םארקעם אינם
 מאנו־ װאם צרה דער פון לעצטענס לײדט

 װײ־ ביזגעס. פון ארויס גייען פעקםשורערס
 האפענוגגם־שםראלען׳ נייע איצם זיך זען

 קוירצ־ ניקאלאס וױים־פרעזידענם באריכםעם
 דע־ או?ייא־קענםאקי פון דירעקטאר מאן.

 זיך האבען שעפער נייע צאל א פארםמענם.
 אויך האפעגםלעך. װעלען, װעלכע געעפענם

 פון ארבעטער צאל א אבסארבירען ־עלםען
שעפער. ליקװידירםע די

םינג די ש״ני  גי־ א קאמפאגי״, .פײנגעדז
 געע־ האם קליװלאנד, אין שאפ םיגג־גודס

 װע־ עם װעלכען אין סקײרם־שאפ א פענט
 בעל צאל א װערעז באשעפטיגם קענען לען

 דער .פעיםאס׳־דרעם־שאפ. פונם מלאכות
 125 אץ צוגעםאכם זיך האט שאפ דאזיגער

 זײ־ םארלוירען דערמיט האבען דרעסמאכער
 די — פירמע נײע צוױיטע א דזשאבס. עי־ע

 האט קאםפאני״, מאנופעקטשורינג .גודםאן
 װעל־ אין קלאוק־אפםײלוגג א געעפעגט

 װערען באשעפםיגט קענען װעלען עס כער
קלאוקמאכער. שאפלאזע צאל א

ע אן נערט ױניאן די  בא־ צו מיטלען אי
 ארבעטסלאזצ סעזאן הײנםיגען דעם זעצען

דזשאבס. אויף מלאסץז בעל
• • •

 פאריגען האט קענטאקי אין יוניאן די
 אין ענטשײדונגען גינסטיגע געװאונען ה־דש
 זײנען װעלכע ארביםרעישאן־קײסעם. דרײ

 אומפארטײאי־ בײם געװארען פארגעבראכט
טשערמאן. שען

 א אפערײםארין, אז איז קעיס אײז איז
 ,געװא־ אפגעזאגט .526 ראקאל אין מיטגליד

 האט זי. װי נאכדעם אדבעט דער פון רען
 אויסצולערנען זין־ באװיזען ניט טעג 23 אין

 דזשאב. אלמען איר צי צוגאב־ארבעם נייע א
 האט פירפע די אז גע׳םעגה׳ט, האט יוניאן די

 אייטצו־ ציים געהעריגע די געגעבען גיט
מלאכה. נייע די לערנען
 האט טשערמאן אומפארטייאישער דער

 צ־ריק דארף ארבעטערין די אז ענטשײדעט,
 און ארבעט דער צו װערען אנגעשטעלט

 שכירית פארלוירענע אירע באצאלט קריגען
חדשים. פיר פאר

די האט קעיסעס צוױי אנדערע די אין

גערענטיגנךט
ט. ױניאן ה׳ םענ  די־ פאלזמ ביידע אין אז מ

 אפגעלייגט אום׳יושר׳דיג ארבעםעד די נען
 האם ױגיאן די ארבעט. דער פון געווארען
 םירמעם די אז עגםשיידונגען, געוואונעז

 אר־ אפגעזאגטע די אנשםעלעז צוריק זאלען
 פון מענעדזשער קאופפאן, וױליאם בעםער.

 דרײ אלע האם קענםאקי, אין ױניאז דער
 אומפארםייאישען בײם פארםראםען קעיסעם

םשערמאן.
• • •

 םרייד־ פת דעלעגאטען פופציג איבער
 דע־ צען אײנשליםלעך אהײא׳ אין ױניאגם

 איגם יאקאלען איגםערנעשאגעל פון לעגאטעז
 מיטגלי־ מיליאן א פאדטרעםען װאס סטיים,

 םי־אי־א און ל. אװ פ. א. די אין דער
 רײזע טאגיגער צוױי א א;־יף האבען ױניאנס

 און קאנגרעםלייט באזוכם וואשינגםאן. קית
 אין איבערצײגען צו ױי כדי סענאםארעז

 די אויף העכערונג א פון נויםיגקײם דער
 דאלאו־ אײן צו מיניםום־שכירות פעדעראלע

 םע־ דער האט (אגב, שעה א סענט 25 מיט
 באשלום א אנגענומען חודש פאריגען גאט

 אײן צו מינימום־שכירות די העכערען צו
שעה). א דאלאר
 דעלעגאציע די װעמען קאנגרעסלײם. די

 הא־ דעמאקראטען. מײסטענס באזוכט, האם
 קאאפערא־ ארן הילף זײער צוגעזאגט בען
 װעטיפאר־ געזעץ־פראיעקט דער װען ציע.

רעפרעזענםאנםעךהױז. איז װערעז האנדעלם
 אינטערנעשאנעל די פון דעלעגאציע די

 װײס־ פון באשטאגען איז אהייא אין ױניאנס
 דירעקטאר קוירצמאן, ניקאלאם פרעזידעכט

 לואיס :דעפארטמענט אהײא־קענטאקי פון
 באארד דזשאינט פונם מענעדזשער פרענד,

 מעקגרודער, - בערנארדין ;קליװלאנד אין
 אין קאונסיל ניט־גוםס פץ מענעדזשערין

 םונם פרעזידענט רײדער. סעם קליװלאנד;
 מארגארעט באקעי. על איז באארד. דדטאינם
 מאריס מעקדאל- מילדרעד האף. ען װאקער.

געבערד. עדנא און עסיג

--------------------------------------------------------ץ

 טענעסייבא־ איז סטי־ײלןעי־ס
 זײן עובר פאי־ שטראפט

אעדדטאנקשאן אױ,ה
v __________________________

 ױניאךארגאנײ־ 6 אץ סטרײקערט 84
 גע־ באשטראפט חודש פאריגען זײנען זערס

 אויפן זײן ע־בי פאי־ ט״רמע מיט װארען
 ״סוירבין די װאס געריכט־אינדזשאנקשאן.

 1מיטעי אלס ארויסגענומען האט קאמפאני״
 פיר אירע פון סטרײק דעם אפצושטעלען

 טענעםי. פעיעטװיל, אין ארבעטער הונדערט
אך פאר געפירט װערט װאם סטרײק, דער  ױני

 אפדיל. טען20 דעם זינט אן גײט אנערקענונג•
 בײם גלײך האט פעיםװיל, אין ריכטער א

 אן ארײסגעגעבען סטריי־ק. פונט אנהויב
 װאס פארהאנג״־אינדזשאנקשאן- ״אײזערנעם

 אויך אז נאר פיקעםען, בלויז ניט פארבאם
 מ־טפחית און פרײנט זײערע סטרײקערס, די

 טױ־ פון נעענטער געפינען גיט זיך מארען
 שאפ. פארסטרײקטען דעם פון פ־ט זענט

 געמוזט אפילו האבען ארבעטער מאנכע
 זײ װעלכע אין דיײמען זייערע פארלאזען

פאבריל. דער פון נאענם װאלינען
 133 האבען געריכט אין פארהער בײם

דער אנגעפאקט םטרײק־פיקעםס ארעסטירטע

 זיי ױאס מענשען געריכט־צימער. קלײנעם
 און קאמפען אמאליגע די מיט באקאנם נען

 הא־ אינדוסםריע קלײדער דער אין סםרייקם
 גע־ געריכם־םצענע דאזיגער דער אויף בען

 אלםע, די פון איבער׳חזר׳ונג אן זען קע:ם
 אינדזשאנקשאן פ־ן צײטען פארגעסענע שייז
 געדונגענע אפילו תפיםה־שםראפען. און

 אויפגע־ זײנען ױאס פירמע. דעד פון עדות
 ניט האבען סטרייקערס, די געגען טראםען

געפעלם.
 די־ קעהרער, טי. אי. באריכםעט עס װי

ר ^ ק ע  װאס דעפאי־םמענם. סאום־איסם פון ר
 געריכט אין איז םטרײק. מיםז אן פירט

 האט פירמע די אז געווארען. ארויםגעבראכט
 -כאשי־ צו װעכטער באוואפענטע געדונגען

 א געבילדעט האבען זײ שאפ. דעם צען״
 באלעס־ כסדד אץ פאבריק דער ארום רינג

 זײנען ״ױעכטער״ מאנכע פיקעטס. די םיגט
 דער באאמםע. שםאטישע אויך גלײכצײטיג

 באפעלקערונג די צעםיילם האם סטרײק
 לא־ סםרײקענדיגע ציױי אין שםעטעל פונם

 װאם ארבעטער. פון לאגער אײן ;גערען
 זײ אין סםרייקערם די מיט סימפאםיזירען

 בעםערע פאר קאמף דעם געװינען העלפען
 די פון לאגער א אין ארבעטם־באדינגונגען.

 סםראשונקעס די גלויבען װאס ביזנעסלײט-
 דעם פארמאכען װעם זי אז פירמע, דער פון

 פאר־ ״פעי־ראל״ א פאראורזאכען אין שאפ
 פערםעל דרײ פון קאמױניטי דעד אין וםט1י

יאר. א דאיאר מיליאז
 ענטמוטיגט ניט זיינען סטרײקערס די

 געריכט־שטראפען. די און ארעסטען די פון
 אנטשלא־ זײער שטארקט דאס :פארקערט

 קאמף דעם אנצ־האלטען װײטער סענקײם
ף.יס זיגרייכען א ביז

׳-----------------------------------------------------ץ

 טאבט מיאמי איז געי־יבט
 א־ג־ אינחשאנקשאן בטל

םטיײק ״דלד״
v --------------------------------------------J

 האט פלארידע. מיאמי. אין געדינט א
 די װאס אינדזשאנקשאן. אן געמאכט בםל

 ארײסגענומען אריגינעל האט פירמע ״גילד״
 בא־ ארבעטער. סטרײקענדיגע אידע געגען

 אינטערנעשאנעל אטקין.1פי אברהם ריכםעט
 מאנדפעקטשורערס מיאמי. אין ארגאנײזער

 קליידער־מאר־ װאקסענדיגען דעם אט אין
 נאכגעפאלגט אינטערעס מיט האבען קעט
 מאנכע שאפ. ״גילד״ אינם סםרייק דעם

 דערמ־טיגונג געפינען צו געהאפט האבען
 ױניאז־קאנטראל. געגען קאמף זײער אין

 געריכט־אינ־ דעם מאכען 1בטי מיטן אבער
 האפע־ באגרינדעטע פאראן איז דזשאנקשאן

 פון מײםטע םטרייק. דעם געװינען צו נונגען
 שפאניש־רײדענדיגע זײנען סטרײקערס די

ק^ידער־ארבעטער.
 אז אײד׳ באריכטעט פלאטלין אברהם

 א ארגאניזירם האט מיאמי אין ױניאן די
 צוױי״ א נאך מיט״. ״סמאדט פירמע. נייע

 א געװאונען האט ױניאן די סטרײק. טאגיגען
 העכערונג ליין א ארבעםס־װאך, קירצערע

 העלטה ענד װאקאציע און פראצענט 6 פון
בענעםיטס.

 טויזענט איבער האבען ױני סען6 דעם
קאונסיל באארד דזשאינט פונם מיטגלידער

-------------------------> 1955 ױלי,
 א און 37 ארבעטען אנגעהויבען מיאמי אין

 װאס שעה, 40 אנשםאמ װאך. א שעה האלבע
 די איז דאס איצט. ביז געארבעם האבען זײ

 ארבע־ די פון יוניאניזם פון פר־כם ערשטע
 א מארקעם. קליידער מיאמעד אינם טער

 אברהם פון אנפירונג דער אונטער קאמיטעט
 אינםער־ פון ארגאנימער גענעראל פלאםקין.
 מענעדזשער מעיטי, ל. ס. אץ .‘נעשאנע־

ם פונס שאינ  גלעד־ ראבערם און קאונסיל. ח
 אכ־ מארקעם אין םאג דעם געװען איז ניק,
 אפשטע־ זאלען שעפעד די אז טאן, צו םוגג
 אין פריער׳ שעה האייבע א ארבעם די לען

 ױני׳ איז אגרימענט. דעם מים אײנקלאנג
 דעם לויט ארבעםס־װאך. די װעם ,1956

 אויף ײערצז געקירצם אגרימענט. זעלביגען
שעה. 35

 אז אויך, באריכטעט פייאטקין ברודער
 אגרי־ געווארען אינטערגעשריבען איז צס

 און עמבראידערי־שעפער צוױי מיט מענטס
קאנםעםא• די — דרעס־שאפ גרויסען א מים

־ f—-----------------------------------------------------------------------------------------------ץ
 געוױנט רעפ. װעםט סאוט

 אײ־ פאר פעי״ ״סעװערענם
לואיס סײנט איז בעטעי

v ________________________ ______ J

האם. דעפארטמענט סאום־װעסם דער
 ״רײם־סםיקס דער מיט אגרימענט אן לײט
 .םעװערענם געוואונען קאמפאני״ גידס דרײ

 6 נומער שאפ פון ארבעטער די פא^ פעי"
 װײם־פרעזי־ באריכםעם לואיס• סײגט אין

 דעם פון דירעקטאר פערלשטײן, מײער דענט
 געװעז זיינעז װאס ארבעטעד דעפארטםענט.

 שאפ ליקװידירטען דעם אין באשעפטיגט
 אױסגע־ קריגען װעלען פירמע דער פין

 שכירות. פולע טאג 5 ביז 88 פון ט1צאי
טי1י  געארבעט האבען זײ װאם צײט דער י

 רעכענם סומע, גאנצע די פירמע. דער בײ
 טויזענט 25 ארום אויסמאכען ױעם מעז.

 קריגען װעלען ארבעמער מאנכע דאלאד.
דאלאר. םויזענט װי ה־יך אזוי

ווע־ .סעװערענם־פעי״ צום צ־גאב איז
 פץ אויסגעצאלט קריגען ארבעםער 47 לען
ױאקאציע. ױאכען צװײ ביז אײן

 מםכים אויך האט דעפארטמענט דער
 מיט אגרימעגטס די פארלענגערען צ־ געװען

 סײנט מחוץ שעפער איי־ע פאר פירמע. דדר
 .1955 אויגוסט. צענטען דעם ביז ־איפ.11

 פזץ־האנד־ די פאר צײט מער האבען צי אויף
 דער מיט אפמאכען די באױיען צ־ לוננען

פירמע.
אײפגע־ געריכט דורכן האט ױניאן די
 די פאר דאלאר טויזענט דרײ קנאפע ראנט

 מאנופעקטשורינג ״װערנער פין ארבעםער
 דא־ די מיזורי. ספרינגפילד. אין קאמפאני״

 װאקאציעס שכירית• פאר איז סירע זיגע
 געבלי־ איז פירמע די װאס ט־בים ײם און
 איר ליקװידירט האט זי יוען שייידיג, בען

•טאפ.
 מיטגלידער אקםיױע ה־נדערט איבער

 אײנווא־ דעם באזנגס האבען באאמטע אץ
 דעפארט־ םאוט־װעםט םרן אינםטיטיט כיגען
 אוניװערזי־ װיסקאנםינער דעם אין מענט
 גע־ אנגעפירט איז אינסטיטוט דער טעט.

 פץ דירעקטאר סטאר, מארק דירך װארען
בילדונגס־דעפארטמעגט. אינםערנעשאנעל

 און אנדזשעלעס לאס אין
פיל בײם אסי לןאוסם פ

v ______________________________ /
דירעק־ 4אט? טעמ־על ױייפ־פרעזידעבם

 אז באריכםעט, קא־סט. פאסיפיל בײס םאר
 די באנײען צ* געליגגען איז י-ניאן דער

 םאלם איז פירםעס צװיי פיט אגרימענםס
 דורכגע־ איז עס איידער יוםא. סיםי. לעיק
רייט ארםיגער דער געווארען פירם  טו .

 פאר־ איז עם וועלכען לוים געזעץ. װארק״
 אגרימענםם. יוניאן־שאפ מאכען צי באטעז

 םםײם םער18 דער באקאנם. װי איז. ױמא
 א דורכגעפירם ייאנג נים ערשם האם װאס

 דער שטערען צו געזעץ װארק״ םו ״רייט
מרייד־ײניאניזם. פון ונג1אנםװיקי

 געווארען באניים זײנען אגרימענםט די
 מאנו־ .פייק און א׳דעי״ ״מאוד דער מים

 באשעפמי־ .יועלכע קאמפאני״. פעקמשורינג
 פח מיטגלידער ארבעםער, 350 ארום גען

 .״פאוד מים אגרימענם דער .385 לאקאל
 דרײ אויף געװארעז באנײם איז א׳דעי״

 אויף — קאמפאני״ .פײק ד$ר מים און יאר
האלב. א מיט יאר א

• • •
פאנ־ וועלפעיר און װאקיישאן העייטד״ די

 היײיאר האבען אנדזשעלעם לאם אין דעז
 צו דאלאר טייזענט 370 איבער אויםגעצאלט

 קליידער־ הונדערם זעקס אץ טויזענם צען
 דעד יוניאן. דער פין מיטגלידער ארבעטער.

 פאר־ דער אונטער באארד. דזשאינט קלאוק
 אויס* האט םםענזאר, איזידאר פון װאלטינג
 הונדערם פינף נייט םײזענט 4 געצאלט
n פון סומע דער אויף משעקם o םױזענט 

 קלאוקמא־ די דאלאר. הונדערט פייף מיט
 װאקאציע־בענעפיםם זייערע קריגען כער

 דרײ־פערםעל און אייז לוים אליפגערעכענם
 פון פארדינסטען יערלעכע די פון פראצענם

מלאכה. בעל יעדען
 אויסגע־ געקראגען האבען דיעםמאכער

 ספארם־ די און דאלאר טויזענט 50 צאי^ם
 די דאלאר. טליזענט 150 — װעיר־ארבעטער

 קריגען ארבעטער ספארטװעיר איז דרעם
 יער־ זײערע פון פראצענט 2 אײםגעצאלט

פארדינסטען. ייעכע
• » •

 פירמע דער בײ ספארטװעיר־קאטערס
 הא־ אנדדשעלעס, לאס איז דזשעימס״, *סער

 דעם אין ױניאן־אנערקענוגג גע־ואונען בען
 אונםערגע־ האט 84 לאקאל וואם אגרימענט

 אגרימענט דער פירמע. דער מים שדיבען
 ארגאניזיר־ לאנגען א פון רעזולםאם א איז

 מאל דרײ זײנען עס װעלכען אין קאמפיין,
נ. א. אץ פטרייקם. גע־וארען ארויםגערופעז

 קא־ די װעלככער אין אפשטימונג ב. ר. ל.
גע־ יוניט, באזיונדערער א װי האבען, םערס

 פאר־ זײ זאל אינטערנעשאנעל די אז שטימט .
טרעטען.

 ניײ די פאר געװאונען האט ױניאן די
 אײנ־ גראדועלע א קאטערם ארגאניזירטע

 ארבעטס־ שעה׳איגער 35 דער פון פיר-נג
 א און 5 פון צאלונגען ״פעי־ראל״ װאד.
 וועלפעיר ענד העלטה צום פראצענט האלב
 צום פראצענט האלבען א און אײן און פאנד

פאנד. עלטער־פענסיע
• • •

 פראנ־ םאן אין ױניאן קלאוקמאכעד די
הענדי פון פארוואלטונג דער אונטער ציסקא,

25 דים &------------------------



 םצ־ דזשעני וױים־פרעזידענטין און זאכארין
 די אויסצוצאלצו איצם זיך גרײם םיאום,

 בא־ צו םשעקס עלםער־פענםיע ערשםע
םיםגלידער. רעכטיגםע

׳/------------------------------------•—<
 טאראגםא איז ױניאז קלאוק

 פוז פארלאנגען צױ־ית װייזם
בתים ב<לי

v____________________________ )
 האם םאראנםא. אין קלאוק־ײניאן די

 קלאוק די פח פארלאנגען די צוריקגעװיזעז
 פאר־ לױפענדצ די אין מאגוםעקםשלרערם

 קאלעקםיװען דעם באנייען צו האנדל־גגען
 קרײזמאן, ם. ברודער באריכםעט אגריםענם.

 מאנופעק־ די ילגיאן. דער םיז םענעחשער
 די פארלאנגם האם אסאטיאיישאז םשורערס

 אײנצו־ םעקשאךסיםטעם, פונם אייגםירונג
 יו־ די וואם העכערונגען, לוין די שליסען

 פרייז־ די אין געוואוגען איצם ביז האם ניאז
 צו און שטיק־ארבעט פאר םעםעלפעגםס

 פרייז־ .באדי״ פון םעשאדעז די רעװידירען
סצםעלםצגםט.

 איינגע־, זאל זים אז פאדערט. יוניאן די
 ארבעםס־וואך, שעה׳איגע 35 א װערעז פירם
 קור־ די אנםגעגענצואװירקעז םיםעל א אלס
 אויף העכערוגג א םרייד, אינם סעזאגעז צע
 װאכען־ארבעםער םאר םיגיםום־שכירית די

 יקרות־־וםםות, די אויף העכערונג א און
 פרײז־סע־ די צו צוגערעכענם װערען ױאס

 די פון שםיק־ארבעםער, פאר םצלםענםס
 די פי־אצעגם. 50 צו פראצענם 45 איצםיגע

 נים נאך דערוױיל האבעז פארהאנדלעגעז
 אגריםענם׳ פונם באנייאוגג א צו געפירם

ױני. טםעז30 דעם אויס גײס װאס
• • •

 און קלאוק ד<ר פון םיםגלידער די
 םארדי־ טאראנטא אין יוניאן טפארטולציר

 םיכםי־ זייער פאר ווערען צו באגריסם גען
 פראווינץ־וואלעז. לעצםצ די איז אננזײל געז

 ױניאן אונזער קרייזםאן. ברודער שרייכם
 שאפצן צו איניציאםײוע די געגדפען האם

 וואל־דיס־ די אין קאונסילס יוניאן םרײד
 קאפ־ א געפירם האבען םיר װאו סריקםזין

 קא־ דער םון קאנדידאטצז די פאר פאניצ
 קא־ אין עף.) סי. סי. פעדעריישאן פאנװעלם

 דער־ צר באװיזען נים האבען פיר נאדע.
̂־מ  פראודינז־ צום האנדידאםעז סך א ױיײ

 איי:ע אין אבער אנטאריא. פרן פארלאפענס
rc ױינען מיר ו4װ דיטטריקסעז פיר די 

 גע־ םיר האבצז אקטױו. באז־נדערס גציוען
 רעטדאנאלד, דאנאלד דעריױ״יען האלשעז

 טי. דער פץ פירער די פרן זז״נער איז ױאס
 ז״ם־ אנדערע די אין אנטאדיא. אין עף. סי.

 פארגרע־ געהא־יפעז ריר האבעז םרי?=*ז
 קאנדידא־ די פאר שטיפען צאי־ די סערעז

פארטיי. ארבעםער דער rc מעז
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םרדער־אױשדדה
 אי־ םרײער טיפען נלי־־ן אויט דריק איך

 גערועזענער ברייען, אי'ב פין םוים בערן
ד ע ב פ r מ c 1לאהאי i n. מײז שיק איר 

עפ" פיז אריטדרוק םג פאפיליע. זיץ צי 1פי
טגליד קעטלער. טשאר־יט  1לאקא־ פץ פי
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ר ע ו א נ א ײ אינםערנעשאנעל ה  פון האנװענשאן נ
ס ד י ױ סאננרעס לייכאר ענד ם

ל־בערםאן, םעם ־יז
געהילפס־מענעדזשער

נערעכטינקײמ <־ן----------------------------------—-----------------

 אדנזער פון דעלעגאציע י
 ױניאנם אינטערנעשאנעל

 זיך האט קאנאדע׳ אין
 אויך און אבגעזען גוט

 װיכםיגע א געשפילט
קאנװענ־ דער בײ ראלע

 קאנאדער דעם פון שאז
ם ^ ר ם  קאנ־ די קאנגרעס״. לײבאר ענד .
 אין געװארען אפגעהאלםעז איז װענשאז

 װאך ערשםער דער אין אנטאריא, װינדזאר,
ױני. פון

 מאג־ פון לאקאלען אינםערנעשאנעל די
 גע־ זײנען װיניפעג און םאראנטע טרעאל.

 בײ דעלעגאםען 15 םים פארםראםען וועז
 נאטירלעך, םערםםע. די קאנװענשאן. דער

מאנםרעאל. םח געוועז זײנען
 שםענדיג האם אינםערנןישאנעל אונזער

 דעם אין אײנפלום שםארקען א אויסגעאיבם
 אנגעשלא־ זיינען os װעלכעז אן קאגגרעס■

 קא־ אין ױניאנם ל. אוו פ. א. ארע סען
 600 פון םיםגלידערשאפט א םיס נאדע׳

 קאנגרעס. פרן פרעזידענם דער םויזענם.
 רייען. אונזערע םון קומם זשאדװען, קלאוד

 אר־ םרייד־ױניאן זיץ אנגעפאגגעז האם ןײ־
 אינםערנע־ םאנטרעאלער אונזער אין געם

 אין גאאמטער א געװען איז און שאנעל
 איז ער ביז יןזרען. םך א ױניאן אונזער

 דעם פארנעמען צו געװארען דערוױילם
 לײבאר ענד .םריידס פון אמם העכםמעז

קאנגרעס״.
 די איז קאגװענשזןן איצםיגער דער בײ

 דער םון פאראײניגוגג די געווען הײפם־אישו
ן ןן ױני ^ רי קאנאדע.. אין באוועגונג ם

 שםענדיג הןןם אינםערנעשןןנעל אונזער
 ציל דעם דערגרייכען צו געארבעם םיכםיג

 קאג־ איצםיגער דער בײ פאראײניגוטט פח
 איינ־ און ענםוזיאזם גרױם םים איז והיגשןזן
 מןשלוס דער געװארען אנגענימען שסיפיג

 אױ .קאנגרעס םיםן זיך פאראײניגען צו
 די פון פארבאנד דער איז וואס לייבאר״,
 400.000 ציילען װעלכע ױניאנס, סי־אי־א

קאגאדע. אין מיםגייידער
 זיך האם דעלעגאציע אונזער געזאגם. װי

 מים־ א קאנווענשאן. דער בײ אנגעזען גיט
 שאר־ איוועם דעלעגאציע. אונזער פון גליד

 פאבייק־ אונזער פת דירעקםארין פענםיע,
 גע־ באשסיפם איז אפםיילינג. רעליישאנם

 װיכםיגע א אין סעקרעםאריז פאר װארען
r קאםיטע c קא־ די — קאגווןינשאן. דער 

 אנגעלעגענ־ײ־ לעגיסלאםײוע איבער םיםע
םעז•

 גאמינירט איז דזשאדװען קלאוד חען
 האבילן וױדער־דערװיילונג. פאר געודארען

 אלע פון דעלעגאפען געשטיםם אים פאר
 גע־ שפארק אוגז האם דאס פראוײגצען.

 גאך אים באםראכםעז םיר ױייל פריים,
r אייגעם פאר אלץ c ,װאלם <ר װי אונזזנרע 

 דעלעגאציע• אונזער פון מיםגליד א געיוען
r פאראייניגוגג די װען אז אויס. זעט עס c 

 קאנגרעםען םרײד־ױניאן קאנאדער ביידע
ירידער װעפ ױ<רען דירכגעפירפ '־עט

 דער םון פרעזידענמ דער װערצן דזשאדװען
איגאניזאציע. פאראײניגטער

 דער ביי געםט־באגריסער די צװישען
 דער בארםעל, משה געװען איז קאנווענשאן

 ססד די ישראל. פון פארםרעםער הםתדרות
 אינטערעס גרליס מיט האבען דעלעגאםען

 ער װעלכער אין רעדע זיין אויסגעהערט
 ראלע קאנסםרוקטיװע די געשילדערט האם
 אנםװיקרונג דער אין הסתדרות דער פון
 ראלע װיכםיגע איר אויך און ישראל פון
 בא־ טרײד־יוניאן אלװעלםלעכער דער אין

 אינ־ דער מים פארבוגדען זײצנדיג וועגונג׳
 פרײע פון קאנפעדעראציע םערנאציאנאלע

ױניאנם.
 פארנוסען אויך זיך האם קאנװענשאן די

 און רײםס״ ״ױמען פרן פראבלעםען די מיט
א ראסעךדיסקריםיגאציע. געגען קאמף
 אי־ צום געװארען אויסגעדריקט איז דאנק

 קאא־ דעל םאר ארבעפער־קאמיםעם דישען
אין קאנגרעס צום גים ער װאס פעראציע

אקםיװיטעס. ד<ר אט
םרײד קראור, אץ לאכע די

 איך האב באריכט’ פריערדיגען פייז אין
אין באדינגונגען די אז איבערגעגעבען.
 צו נים אייגעמײז א'ן זײנען קלאוקס־םרייד

 פון לויף אין זיך האט לאגע די גינסטיג.
 אבער געביטען. ניט פונדאמענםאל חודש

סעזאן :ייעם צום זיד דערנענםערען םיר
 פאר־ זיך װעט דאגע די אז האפען, מיר און

בעפערעז.
 די אין לעבעדיג געװארען איז דערוױיל
 ער־ םאנועפקםשורערס די אץ .שאו־רומס״

 בא־ פער בישע^ע א קריגען צו ווארםען
סעזאז• קומענדעז ד<ם פאי־ ששעי^ונגצז

 בײ מיטינגען ד־רך דערװײל פירען מיר
 צ־ פרײז־קאםיםעם באשסירען םיר וועלכע

 םעזאן. נעקסםעז דעם פאר פרייזען כעםייען
ץ ס א ע ד ײ ײ י ז ג

 איצש װערט ײניאן דרעס דער אין
 פץ רעגיסטראציע צוױיטע די ד־רסנעפײ־ם
 צי בארעכמיגט זײנען רועלכע םיםגלידער

 רעםײערמענש־ דעם פרן בענעפיםען די
פאנד.

 די פאר װאקאציע־צ־ים אויך איז עש
r מיסגלידער c ײניאן. דרעססאכער דער

 װערען שורות דאזיגע די װען איצש.
 שאפ־ ריפען צי זיך ריר גרײםען געשריבען.
 אויסגע־ "«לעז עם װעלכע בײ פיטינגען.

וואקאציע־פשצקס. די ווערען טײייס

 פון לולטו־־אוגטערנעמוננ
אינטערנעשאנעל

r קײיטור־אפטײײנג די c אינםערנע־ 
 אר־יספאר־באזוך אן אראנזשירט שאנעל

 האד־ אן אנאדעיל קא-עדלש. בארד אין
 ביים אויםאב־ס־י־ימע אז איז דאם שאן.

 װעם ארײשפאו־ דער האדשאן. פון ברעג
םען דעם שבת. פארקופעז  אויגוםם. סי

 ״ערען געשאבש דארפען רעזערי״אציעש
דאלאר. דריי קאספ ו<—ו די באצייםענש.
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ױניאן קל^וקמאבער ױער פון רורער בײם
 עם ױאש אפטימיזם, ער

אינ־ דער אין זיך רערקט
 אנ־־יב בי־ם דיםטריע

הערבשט־ איצםיגען פו:ם
 האבען צו ־שײנט סעזאן,

אורזאכען. בארעכטיגטע
 פאריגען ״שאאינגס״ די

 אינ־ א־יפגעלעבטען אן געװיזען האבען חודש
 טע־כ־ נײע די אין בײערש ריטעיל פץ טערעש

 זײ:ען ־ואס סםיילס, נײע אץ םיל־װארעס
 אינטע־ דער מארקעט. אינם ארײנגעקימען

 דער אײף בלויז ניט זיך באגרענעצט רעס
 פאי איז דאש "אש ארבעט. לײן בעסערער

 אפטימיזם דער װיכםיג. באזונדערס או:ז
ע אדומגענומען האבען צו שײנט  פאקטארען אי

 רי־ טריח־־פרעסע, די איגדוםפריע. דער אין
 עקשפערטען און עקאנארישטעז םעילערט.

 א פאראױם זאגען אינדוסטריע אינזער אין
םעזאז• ג־םען
ף האפענ־ננעז די  סעזאן בעםערען א א״

 פאק־ װיבםיגע צװײ צױייב זיך בארעכטיגען
 ױיע באנ־צט הײ־יאר ווערען עס טארען.

 שיםש א־ן קא־טט שאר םעקסםיל־װארעס
 ריםעיל־ פ־ן אויג דאש פארכאכפען װאס

 פאר־ סארט א פאראן איז ‘ספעציע־ סוחר.
 ״אנרײ־ וועם עס אױב ״אש שםאף, ענלעכער

 באדייםענדיג דאש קען רארקעט אי:ם סען״
 פרא־ די איז פארקליף דעם פארגדעסערעז

r קציעיד c .איצט שרין פרײעךמאנטלען 
מעגלעך ״עט עש אז דעם. װעגעי מען רעדט

:פעטער
:םאפעז•

א־יספעיען

״ ד ״ י ן י ^,* ״ ^ ײ י י י י ס י * ^ פרן ס t ip * * ׳
באארד דזשאינמ קלאוק מענעדזשער גענעראל

 דער אינדושטריע, סיט און קלא־ק די רען
־ די אין אימבײם דעם צױ״יב עיקר ג נ ^ו ל  ק

 שפארםױעיר, פר״יען. פ־ן געװאײגהײטען
 קלײדונג, ״קעזשועל״ ר־פען ריר י־אס אדער

 מער די װי פארקויפט מער אלץ :אך ריערען
 אונזער װעלכע קאלטש■ א־ז ש־טש קאםטבארע

 לעצםער דער פראד־צירט. אינדיסםריע
 אושגינ־ די אז געװיזען. האט שפרינג־סעזאן

אגע טםיגע  װאס אינדוםטריע• אונזער אד י
 זיך האט יאר. עטלעכע לעצטע די אן ־אי^ט

געעגדערט. באדײםענדיג ניט דעריױיי־
 ענד ״קאדט נעשאנעל פ־נם ציפערען די

 פאר־ דער אז .ױײזען באארד״ רעקא־וערי םוט
 דער אין איזי קאנס־דער־״לעיבעל״ פל:ם לויף

 א־ן יאנואר םען8 דעם צװישעז פעריאדע
 קנאפע אויף געפאלען .1955 ױגי, טען4 דעם
 זעל־ דער מים פארגײיך א־ן פראצענם עלף

 פ־ן הכנטה די .1954 אין פעריאדע ביגער
 פץ איז. פאנד װע־פעיר ענד העלטה א־נזער

 גע־ היי־יאר, כיאי. טוף ביז יאנואר ערשםען
פראצענט. 9.2 אײף באי׳ען

 רערלען געזאגט, פריער שײן װי אבער.
 עטלעכצ טצזאן איצטיגען פ־ן אנהײב בײם זיך

ן דארפען מיר הגם שםראלען. ייכטיגצ י  ז
 פאראויטזאגונגצן, איבערײריבענע פיז היטען
ײף האפצז צ־ אורזאכצן מיר האבצן  בצ־ א א
הײ־יאר. הצרבסם־סצזאן. טצלצן

 מאנסע-. קאסטבאלצז א־ז פארשצייען מצר
 רוט־ נײצ די שײנען ראט געומטער א אין

 קלײ־ גצצנדערםע די באפרידיגצז צו םערצז
 קצז מעז פרױען. פ־ן דונג־געילאו׳ינהײםען

^עב־נג 1שםיקצי א דערווארטצז דעריבצר  אוי
 ארבעם מ<ר און אינד־טטריע אינזצר אין

 מלאכײן 1בעי אונזערצ וואט סעזאן. הײנסיגצן
האבען. •שםארק עט דארפען

 דאט ווען מאפצנט. איצםיגצן אי:ם אבצר
תרם  פאראויש־ פרי צי :אך איז גצשריבצז. י

 בארת יועלצן האפענניגצן אינזצרצ צי צתאגצן
 די זייבעז צרשםענט. . װעלצז רצאליזירט

 ריטעי״־בייערט ױאט באשםצ־׳־גגצן. צרשםע
r :־ם חחלט. פאריגעז גצמאכם ־אבעז 'P ריכ־ 
 הא־ מיר טצזאן. פארן באראמצםצר טיגער

 אינדוסםריע, אינזצר אין 1כיי אימער אז בצז
 דלרל נים באשםימש יוצרם שעזאן דצר אז
 ־רײ די דורך נאר ירני. ״איז ־ארדערס די

סצפםעמבער. אץ אייגוסם אין ארדערס״
 קא:־ מײטמע פון יאגצ די איז צוױיטעגס,

 פא־ װי בעסצר טך א גצ״ארצן נימ כומערט
 ציפע־ אפיציצלע ווימען עט וױ יאר. ריגען

 אין בלייבם װאס געלט סומע די איז רעז
 פאר אױסצוגעבען אײף קערשעגע קאנס-כיערפ

 זיינקריף דצל גצ״ארצן. לי*צנצר קייײדונג
 גע־ איז באקליידינג ל'נד<ר און פרײען פון

יארען. פריערדיגע סים פארגלייך אין פאלען
געװא־ געםדאפען איז שװער באזינדערט

באטראכם ניט טאר כצן.
ווי נאר ן. א ״ני דער אין
א־ג איז ד טגיי ביי פצי־
װי פ־נקם אלז םשפחה.

םיט. א״ז דארף פשפחה
ד ׳י ד1, אזי י מיטגי אנדצ־־צז
זאי י טיאדער ארבעט דער אז

ד־י• א א'ז דאט שאפ. א

 קאנםראקטאר דצר װצלכען פאר טיש־רצר
דעגיסטרירט. ניט איז

 רעכענען פאלען מאנכע אין ױײט. איך
 א ארײנכאפען װעלען זײ אז מלאכ־ת. בעל

 וואנען פון קיקצז נימ א־ן ארבצם ביטצל
 דער־ װעם קײנצר אז מײנצן, זײ קדמט. עם
r האבצז נים פץ ’P .אבער ראכצן זײ שאדען 

 דער אין שטערונג ר־נדסטצ יעדצ מעות. א
 אויף בלױז ניט אפ זיך ריפט פראדרקציע

 נאר ױניאז׳ דער פון פונקציעט נארםאלע די
 ארבעטס־באדינ־ די אויף אפ אויך זיך ר־פט

 דצרפארענע װי מיאכ־ת. בצל די פין ג־נגצז
צי פ־ן מיטגלידצר  אינ־ דארפען ייניאן אינז

 פראצעדור די אז װיסען, מלאכות 1בצי זערע
 איע־ איז קאנםראקטאייס רעגיסםרירען פין

 ארבע־ די פון שוץ פארן געװאיען גצפירט
 ארײנצוכאפען גצלונגם צט װעז אפילו טצי־.

 כל םוף װעלען באנדלצך• םריפה׳נצ צטלעכצ
 קאנ־ אינם ארבצםער די סײ לײדען סוף

 פ־נם ארבצםצר די סיי א*ן טראקםאל־שאפ
 װצל־ פאר דזשאבער. אדצר כאנופצקמשװ־צר

גצםאכם. װערצן גארמענםס די בצז

א- 45 ם י מ קלאוק־ כאדימםען דעפ ז
' r ״

 יולי״ םעז7 דצם ציריק. יאר 45 מיט
i9io. קלאוק־ סויזזינםער צצנדײגצר האבצן 

 ארבצם די ׳גצ־וארפען יארק נױ אין מאכער
 די געגען רצוואלטירם אלז שצפצר די אין

 וואס ארבעטם־באד־־נגונגעז. א־ממ״נשיעכצ
 קלאוק־ דצר אין גצ־צרשם דצמא״יט האבצן

r סםרײק. דאזיגער דעד אינדיטםריצ. s דער
ר ע י ד ר : ג
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 סיף ארבעםען אנגצהײבצן שײן האבען פצל
 אנצ־הוי־ זיך גרי״םען אנלצ־צ די און ײגי
" פערטצן נאכן בען  שײן האב איך .י1י
 ווע־ געשריבען ארטיקעל פאײגצן נײץ אין
 האם יוניאן די ־יאט צוגרייטלנגצן די גען

 דער בײ אבער טעזאן. נײעם פארן געמאכם
 נאכאמאל איך וױל געייעגעג־ײט איצטיגער
 קא־ צל מיםגיײדער א־נזעלצ צי אפעלירען
 הצלפצז צ־ באאמטצ זייצלצ מיט אפעריי־־ען

 װאם באזצצצן איפן לצרי־עכצז בר א א־יף
 די אין מי^אכלת ב־ד ארשעטטיאזצ מער

שצפער.
 זײן פארל־ירעז האט "אט ארבעםצר אז

 זיך ־אם •שאפ ליץ יױיל דערפאר דז־שאב
אירזא־ אנדצלצ ב;יצ-י אדער אייפגעגעבצן.

אײגענער אן אין

ארגאניזאציצ. אינזער פרן 1מאראי דצר פאר
 װיכםיג: זייער איז ־יאט זאך. ציוייםצ א

 דאר־ קאנםראקםינג־שעפער אין ארבעטער
 אויף ארבעסעז צו נים םאז אכםלנג פען

פאנופעק־ אז־צר דזשאבער א פון גארמעגםט

 פרימאר־ גרויען דעם פין ארבצסט־שצה׳ן.
 שפו־ אין נאכם• דצר אין שפצם ביז גצז

 איבערגע־ סוועם־שעפער. פינצטצרע ציגע.
 האם םען װעלכע בײ םאשינעז בײ ב־יגעז

 חיונד^ אויף אליטארבעםעז גצקענם קלים
 בא־ הפקר׳דיגע װילדע, די געדענלעז זיי

 פארליים און בתים בעלי אזײ ליי האנדללנג,
 ארבעםער איב־צר איזדצקצירצט זיך האבצי

 האלד־ די געדענקען זיי שעפער. די אין
 קלאוק־ דער אין קאנקורענץ שניידצנדע

 ללאוקפאכער דער "צלכער אין אינד־טטריע.
r געװארעז- צעליבעז הילפלאז איז x די 

 פארהארערדעםען ד<ם rפ רעכטיאזיגקיים
שאפ. איגם קלאלקמאכצר

 קלאדק־ פלנס ילבילײ טטען45 צ־ם דדינם.
 צו רעכם א פיר האבצן סםרײק. פאכער

 r* געשעעניש װיכםיגע די אס פייערצז
ד ודאס פהלך ױייםצז לצם לצרפאנען זיך  פי

.1910 זײם אפגצגאנגעז זיינען
 אינ־ גאנצער דער איז פיר האבצז הײנם
 שעה׳־ 35 פעסם־אײנגעלשטעלםע א ד־ססריע

 דער װאך. א םעג פינף ארבעםס־:ײאך. איגע
 פענשלעכע זישע האם שאפ אין ארבצםצר

 די אין פארקצרפעדם זיינען װאס רעכםצן
 בתים; בעלי די מים אגריפענםס קאלצקםיודע

 באפים. אײפעריג איז װאס יוניאן שסארקע א
r אינםעגריםעם rא חשיבווז די אז c יעדען
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ט י ק ױ ם ו א ל ס ? ר ע ס ע ר ר אין און m אין פ ע ן ר א י נ ױ
שורוו^ די שרייבצן םיר ,*ן

 קוםם צם אז םען, רעדם
פראםםצ־ גרויםע א אן

םרייד. אונזער אין ריםי
דערםון, זיך נעםם עס

זיי־ שאו־רומם די וואס
 די ;באיערס םים פול געז

 גצםאקם, .אזױ זײנצן אםיסעס עװענױ םע7
ײז כםעם איז עם אז םא^י  די וואו פלאץ ני

 מאנוםעק־ די אח — אײצקצלזצצצז באיערס
 שריײ באיערס די אז צרקלערען• םשורערס

 זןז י םאקע, אפת אײך. ארדצרם םאקע בעז
עז סוםס אײף  גים באשםעלוגגעז די דינ
 קאוםס, אנבאלאנגם װאם אבער גרוים׳ זייער

גום. גאנץ זיין צו אוים צם זעם
 שװער זײער אונז פאר איז נאטירלעך.

 זיך בריט מען אז ווייל, נביאװז זאגצז צו
 קאלםען. אויםן מען בלאזס — הײםען אויפן

 די פון נביאות די אז מיר, מיינעז דערמיט
 ארויסגצװי־ זיך האם יאר צםלעכצ לעצםע

 זיך האלם דעריבער ריכטיג׳ נים פאר זען
 מײ־ פאזיםיװע א זאגעז םון צוריק יעדער

 באקאנט זײגעז װאם אלע די אבער נונג.
ד מיםן  סעזאן הײנטיגען אינם אז זאגען. םױי
 זיך געמם עם ארבעם. מער זייז באמת װעם

 אונםערשטרײ־ באיצדס די װאס דעם. פון
 אויב און — דטליחטרי פון צייט די כען
 םאר־ א צס מײנם דטליװטרי, פון רעדם מ׳עז

 מאל דאס זיך זאל דללוואי סעזאן. לענגערםער
וױיל, נביאות, די ריכסיג פאר ארויסוױיזען

 זייער צט דארפען ארבעםער די װער, װצר׳
האבען. נײםיג

 איז איצט, טאן קצו ױניאן די װאם אלץ
 אויםנוצען עס כדי דצם, פאר צוגרײםצו זיך

 מעמ־ די פון אינטערעסען בעסטע די םאר
בערם.
 געטאן האבען מיר װאס זאך ערשםע די

טינג א רופען צו איז- סעזאן דעם ערב  מי
 דער איז אגב. און מעמבערם, אונזעךע םון

טינג  מיר און — גום־באזוכטער א געװען מי
 פארשיידענע ארומגערעדט דארם האבעז

 אויפ־ שטארק האבען מיר םרײד־םראגען.
 אז מעמכערס, אונזערע געמאכט מערקזאם

 דער פון פארפירען לאזען ניט זיך זאלעז זײ
 גע־ האט װאס שםימונג פצסימיםםישצר

 פאנגט מען װי אזײ און איצם. ביז הערשם
 <ס זײ זאלען פרײזען, סעטלעז צו אז שויז
 נאר חשבון, אײגענעם אויפן אלײן םאז נים

שוין װצם ױניאן די און ױניאן, די רוםען

װײס־םרעזידענם בדעסלאװ, יוסה פח

לעבען. א מאכעו זאלצו די אז םאן, אבםוגג
 דאם ארומגערעדם אויך האבצז מיר

 װאם פאר־װארעס, נייע די םון פראבלעם
 םא־ מאנופעקסשורערס אונזערע פון אייניגע

 :נעמען די מים אן עם רופעז זיי און כעז
 פאר האבען םיר םעראנע. אדן באולגאנע

 םאר־ די מיט געםראפען זיך צװעק דעם
 פאר־ א װעגען אסאסיאיישאנם שיידענע

 װעלכע ווארעם׳ נײע די בנוגע שםענדיגונג
 נים האבען פרעסערס די אז קלעיםען, די

 די חוץ א פרעסען- מיט באדער צוםיל קיין
 מיר אז דערקלצרט׳ זײ האבצז םיר לײניגג.
 אונזער אין נאר לײנינג, קײן נים סעםלען

 באזים דעם מיר נוצען פרית־סעםעלמענם
 אויב אז און -צװערעדזש־גארמענם״ אן פון
 ״עװערעדזש־. דעם אט אפשאםען װילען זײ

 אנדערע די פאר מיר פארלאנגען פרײז״
 איז רעזולטאם דער גצלט. מער גארמענםס

 דורכצוקומען צוגעזאגם האבען זײ אז געװען,
םראגע. דער אין ױניאן דער מיט

םינג בײם  גע־ ארומגערעדט אויך איז מי
 מע־ גענעדאל פון רעקאמענדאציע די װארען

 די םעטלען צו אזוי װי גאגלער, נעדזשער
 לאקאל אונזער װײל און םעקשאן־ארבעט.

 רעקאפענ־ זעלבע די שטארק אונטערשטיצט
 געװארעז ארויסגעזאגט אבער איז דאצ«גט,

 די געװארען גוטגעהײםען און געדאנק דער
 מיטע־ און ביליגער דער בײ אז שםעלונג.

 אומבאדיגגם מען דארף ארבעט לײן לער
 רעקאמענדא־ די כדי שטיק. פון ארבעטען

 א זיין זאל מענעדזשער גענעראל פון ציעם
טינג דער דערפאלג.  גוטגעהיײ אויך האט מי

 עקזע־ אונזער פון רעקאמענדאציע די סען
 פא־ די װערען מוז דאס אז בא>»־ד, קוטיװ

ױניאן. גאנצער דער פון ליסי
 צום רעקאמענדירט אויך האבען מיר

 בעלי געװיסע װען אז באארד, דזשאינט
 א־ן ביזנעס אין געװען זײנען װאם בתים

 קומען זיי װען און שעפער אינסאיד געהאט
 אנדערע מיט זיך פארבינדען און צוריק

 אנערקע־ ניט זײ ױניאן די זאל פארטנערם,
 װע־ זײ סײדען סעםלען ניט זײ מיט און נען
 שאפ. אינסאיד אן אײנשטעלען אויך לעז

 דע־ האבען זײ אויב אז איז, געדאנק דעד
קאטערס׳ און סעמפעל־מאכערם זײנערס.

 װע־ אפגעהיםען געהעריג זאל מלאכה בעל
 צװי־ באציאונגען פאראנטװארטלעכע ;רען
 אינדוסטריע דער אין פאקטארען אלע שען

 ;ארדענונג םטאביליזירםע מער א לטיבת
 דער פון רעכענונג אויפן וועלפעיר־פאכדען

 גע־ ארבעטער די װעלכע פון אינדיטםריע
 האספיםאליזאציע, קראנקען־בענעפיט, ניםען

 די אויף פענסיעס אץ װאקאציע־בענעפיםס
יארען. עלטערע

 די אם פון װערם דעם ח־ץ א אבער
 װעל• פון פארבעסערונגען׳ מאםעריע^ע אלצ
 פץ פיםגלידער די איצם געניסעז עס כע

 45 לעצטע די אין אײך זײנען יוניאן. אונזער
־וערםען, גײסםיגע גע־-ארען נעשאפעז יאר

 ריזיגער דער פון סימבאלען װי שטײען װאס
 אימיגראנטעז־ אידישע די װעלכע ענערגיע

 אידי־ דער אין ארײנגעםראגעז האט מאפע
 אלגעמײנער דער אין און געזעלשאפט שער

אמעריקע. אין באװעגונג ארבעטער
 צים מיטגלידער אונזערע באגרים איך

םטרײק. בארימטען יענעם פץ ױבל סםען45
 צײם דער םון פארלויף איז האבען מיר
 געװאונען און פראבלעמען סך א געלײזט
 מיר האפעז הײנט דערגרײכונגען. גרויסע

 אבער צילען. נײע אײך אץ *׳אבלעםעז נייע
 פיאנערען אונזערע פון קאמםס־גייםם דער
 האש עמ־ד דער אונז פאר פארבלײבען װעם
ארבעם. װײטערדיגער אינזער אין

 ארבעטען צו דערלויבען ניט זײ מען זאל
 באשעפ־ צו אױך צושםימעז װעלען זיי ביז

 פרע־ און פינישערם אפעיײםארס. טיגען
 אונזער דארף דורכצופירען דאס כדי סערם.
 גע־ אכםונג זייער באארד דזשאינט קלאוק

 דעזיגנירםע די פאר קאנםראל דער אז בען,
עי פון זיץ זאל קאנםראקםארם  הויפט־ ד

 א זײן דארף קאנםראל דעד װיכטיגקײט.
פעסםער. און שםארקער

 אויפ־ םאקע ױיגען רעקאמענדאציעס אלע
 דזשאינם אשזער פץ געװארען גענימען
 קומעו מיר אז זיכעד, זײנען מיר און באארד.

 פראגע, דער װעגעז פארשםענדעניש א צו
 פון אינםעדעםען בעסםע די אין איז װעלכע

 דער פאר אײך און — מעמבערס אינזערע
 אז האפען, לאמיר גאנצע. א אלס ױניאן

 קומענ־ דעם פאר דערװארטונגען די םאי
 אלע םון דורכפירונג די סאי און סעזאן דעז

 בעםערע ברענגען װעלעז רעקאמענדאציעם
 מעמבערס אונזעדע װעלכע אויף צײםעז

, װארםען.
 פץ טױמ דעפ כאוײינען מיר

נײגער דזשאד
 דארפען צו װײטאג א וױרקלעד איז עם

 עס איז לײדער װײל שורות. די שרײבען
 צײט חודש אײן אין אז אזוי. אויסגעקומען

 דעם נאך אײנעם באװײנען. מיר דארפען
 ױ־ אונזער פון טוער אקטיװע צװײ צװײטען.

 אונזער ניט עם איז אײגענטלעך, אבער ניאן.
 אין געװענדם געװען ניט איז עס און שולד
 לעבען. בלײבען געװען זאלען זײ אז אונז.
 פריצײםיגען דעם אויף צער גדויםער דער

 שטארקער א איז נײגער דזשאו פון טויט
 אויך און פערזענלעך אונז פאר פארלוסט

גאנצע. א אלם ױניאן דער פאר
 פאר נײגער דזשאו געקענט האבען מיר

 צײט דער אין יאר. 40 אדער 39 לעצטע די
 פראצענט הונדערט װי מער געװעז ער איז
 סאי פרײנם■ לאיאלער איבערגעגעבענער. אן

 אין ױניאן. דער צו סאי אץ פערזענלעך אונז
 די מיט טדאבעלם אינזערע פון צײט דער

 אינערלעכע די אין סאי אץ בתים בעלי
 יוניאן, זײז פארטײדיגט ער האט טראבעלס.

 אײנצו־ נײטיג געװען איז עס װען אפילו
 אבער איז ער לעבען. אײגענע דאם שטעלען
 קײנ־ האט װעלכער אײנער- געױעז דערבײ

 האט ער אנדערען. קײן אנגעגריפען ניט מאל
 מיט לעבען. לאזען און לעבען פון געגייויבט

 ארײנגע־ שיקזאל דער זיך האט אײנמאל
 גע־ איז אונערװארטעט פלוצים. און מישט
סוף. דער קומען

 אינזערע אין א־יץ געטאן האבען מיר
 מיר האבען לײדער, ראטעװען. צו אים כ־חות

 װאם אייץ און ראטעװען. געקענט ניט אים
 אונזער ,באװײנען איז. טאן קענען מיר

 ײניאן. דער פון פארל־סט דעם און פארלוסט
 װייל טרײסטען, ניט מיד קענען פאמיליע די

 טרײםם־װעד־ אין זיך נייטיגען אליץ נייר
 געדענקצו אלצמאל אים ײצלצן םיר טציר.
אופן. ערצנהאפטצן אן אײף
 אײטאמאכיל דער צי כאכריםוכג א

ײניאן אדבעםעד
באגרי־ א גצשיקם האט לאקאיי אונזצר

9 לאסאל ױניאו פינישערס הלאוה דער אין
ם פון י א ו , ל ן א מ ײ פצנעדזשער ה
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י צו סונג צ  י־ניאן ארבצטצר אויטאמאביל י
 דצר מים אגרימצנם זייצר מיט זיג צום

 מא־ .דזשצגצראל א־ן קאמפאגי״ .פארד
 םצטצלמצנט דצם באטראכםצן מיר םארס׳.

 נאר אליין׳ זײ פאר נאר נים זיג א אלם
 באװצגונג. ארבצםער גאנצצי- דצר פאר אויך
 װײם־גײענדיגצר א איז סצםציימצנם דצר

 זי־ צײם דצר מים װעט ויצלכצר פארשריט
 דצם פאר אײנפל־פ גרויסצן א האבצן כצר

אמצריקע. אין ארבצטצר אלצ פין װאוילזייז
גצקרא־ :יט האבצן זײ אז אמת. איז צס

 וױידזשצס יערלעכצ פאר גאראנטי קײן גצן
 בײ עס. פארשםייען קיאוקראכצר, מיר. װי

 ק־ין טאים־גאראנטיצ פין פראגצ די איז אונז
 אר־ שצפער א־נזציצ פון סך א ניט. נײעס

 טאים־ א מיט צײם צו ציים פון בצםצז
 ײצן צײט די געדענקצן מיר גאראנטיצ.

 פאי־גצשלאגצן האט צ״ה פײנבערג ישראל
 װײ־ פון גאראנטיצ יצרלצכצ אלגעמײנצ אן

 האט פײנבצרג װאס דאם אבצר דזשצס.
 קייא־קדא־ די ױאס דאס און פארגעשלאגצז

 גא־ װארט דעם אונטצר פאושטײצן כצר
 פון אנדערש עפעס איז וױידזשצם ראנטירטצ

 האבען ארבעטער אויטאמאביל די װאס דצם
גצקראגצן.

 הבית 1בצי א לוען אז מצן, װײסט אונז בײ
 עס. מײנט יאר. א װאכצן 44 גאראנטיי־ט

 פעי. יאר א ױאכצן 44קריגצן־ דארף מצן אז
 װצלעז אבצי־ ארבצטצר אויטאטאביל די

 ארבצטסלא־ צקסטרא אויסגעצאלט קי־יגען
צז געדצקט ײצט װאם אינשורענט, זצ  װצי

 הא־ מיר קאמפאניעס. 1אויטאניאבי• די פון
 א־־ן ױאלט רצן װען אז זאגצן, צ• מורא בצז

 םעטצל־ אזא געמאכט חלילד״ טרײד. אוק1?•
 צס רציואליציעס לייפי״ װײסט ײצר מצנט׳

 די צי וױיםט. ווער און גציוען װאלטצן
 אבער אנגענומצן. עס װאלטצז ללאוקמאכצי

 צ־ און האר קײן א־יף ניט מינדערט דאס
 זיג■ גרויםצן דצם מיגימיזירען ניט טאר

 האבצז ארבצטצר אויטאמאביל די װעלכצן
 גצצ־ זײ האבצן צרשםצנס, אפגצהאלטצן.

 די װאס דעם, מיט טיר ברײטצ א פצנט
 זען■ צ־ פארפליכטצט זיך האבצן קאמפאניצס

 א מאכצן יאר דורכן זאלען ארבצטער די אז
 ארבעםצר יעז־צר װעם דצם ח-ץ א לצבצן.
 צקםטרא אין אייסגעצאלם קריגעז טאקע

 צ־ אינשורענס. אימצנט|אנעמפי ױין צו קעש
 אר־ צר ײצן בארצכטיגט■ איז צר װצלכצז

ניט. בצט
 דעם דורכציפירען אז פארשטײצן. מיר

 קאמפליציזיט- אין ש״יצר ז״יז װצם פ^אז
 טר א מיט באגצגצנצן דא זיך װצלען זײ וױיל

צצצן  דצרצ־ סםײטס. פארשײדעגצ פון ^ז
 פאר אז קאמפליצירטצר, אזא פלאן דער איז

 שװער זי־ן ױעם ארבצטער געוױינלעכען א
 שװעריג־ אלע די מיט אבצי־ פארשםיין. צו

 ארי די דארף קאמפליצירקײטצז ארן קײטצן
 באאמטע די גראטולירען באװלגונג בעםצר

 צ־גע־ זיי און ארבעטער אויטאמאביל די פון
 דאט אײסדויצר האבען זאלצז זײ מרט בען

 שװצר איז פילאן אײנצר יצדער דורכצופירען.
 אװעקגע־ דיאבצן זײ אבצר דורכצופירצן.

 איבצריגע דאם און ש־נדאמצנט דצם ייייגט
 אלײז• זיד פין קומצז צוביסלעך שוין װעמ

 אץ גראט־לירצז זײ מיר דארפצז דעריבצר
 פאר ױאינשען הארציגע א־נזע־ע ל־יקען ,־ײ

דערפאל^

-------------------------\> 1955 ױלי,

 די שרײבצן מיר שצת
 פאר םיר האבצז שירית

 צייטונג טרייד די זיך
מאנ־ פין װצר׳ ״װימצנס

יוני• סבטצז דעם םאג.
 די איבצר דארט מצן גיט

גרצ־ די פרן אז נײצס,
 גצ־ האבצז באיערס די רואס ארדצרס סציצ
 זיין וועט עס אז פאראויס, מצז זעט גצבצז

פאל־סצזאן. גרמער א
 וועגעז מײגונגצן אפטימיסםישזן ג־טצ•

 פריצר שוין מיר האבצן םעזאן קומענדען
 פאר־ מאל אזויפיל שוין האט מצן געהצרם.

 ניט זייגצן װאם טצזאגען׳ גוטצ אדיסגעזאגט
 םקעפ־ איז צולם אונזצר אז גע־וארען, מקוים

 דערווארטען מ׳קאן אז סיםנים כאטש םיש,
 אבער גענוג. פאראז זײנען םעזאן גוטצן א

 פאראוים־ פרובירצן מיר זאלצן װאס צו
ז’זאגצן,  דאס זען װעט איר װאנצן ביז א

 זיין שוין װעט געדרוקט שרייבצן מיר ױאס
 אנ־ זיך דארף ״ביזי״ די װען י־לי, אנ־ויב
 באמצרקצן׳ צ־ כדאי אבער ס׳איז הו־ט׳ען.

 פאל־ דער איז פינישצרס שײך װאס אז
 ספריגג־ א װי בעסער געװײנלצך פעזאן

 אזצל־ סטײלס די איצט זיינצן דערצו סצזאן.
 פאר ארבצט סך א אגטהאייטען װאס כע

 האט מען אז יאר צטלצכע שוין פינישערס.
 גאר־ פאר־געםרימטצ קײן t געמאכט :יט

 זײ־ סעזאן דעם סצמפצלם די אבצר מענטט.
 יצר־ מ׳קאן אז אזוי פאר־געטרימטצ• נען

ארבצט. האבצן זאלען פינישצרם אז ױארטען
 פירמצס צאל א גײצן גצלוײנלצך, ױי
 נאכן סצזאן. יצדצן נאך ביזגצס פין ארױט

 װײ־ אויפגעגצבצן זיך האבצן סעזאן לעצםצן
 דאס דערװארט. האט מצן װי שעפצר ניגצר

 הצרשענדצ די װאם דערפאר. אפנים איז
 בצ־ אז איז, בתים בצלי די צװישצן מײנונג
 עםלצכצ אבצר אן. קימען צײטצז םערע

 פאר־ און ביזנצס פון ארײם זײנצן פירמעם
 מיט־ אוגזצרע פון צאל א אז זיך, שטייט

 דזשאבס. זייצרצ פארלארצן האבעז גי־ידער
 זען צו מצגלצכצם אלצם טאז װעלען מיר

 ארבצטםלאזע. די פאר דזשאבם גצפינצן צ־
 צ־ װערען דערלויבט ניט װעם שאפ קײן

 פלאץ פאראן ס׳איז ״או א־־ערטיים, ארבעטצן
פינישצרם. נאך פאר

 האכצז באארד עקזעקוטיװ אומצר בײ
 אויפגצהוי־ צוריק חדשים א־יניגע מיט רימ

 פרײז־סעטל־ קאנטראל׳ פון פראגצן ד־ בצן
 סצקשאן איז ארבצטס־באדינגומען אין מענט

 א געשיקט דצמאלט האבצן מיר שצפער.
שער דזשצנעראל צ־ט קאמיטצ  פרן מצנעח

 דצר פראגען. די בנוגע באארד דדטאינט
 נאגלצר ברודצר מצגעדזשצר דזשצנצראל

 אונז האט און אײגגעשםימט אינז מיט האט
 ײצגען גצפינן צ' ארבצט צר אז דצרקלערמ.

פראבלצמען. די אם לײזצן צז מיטלצן אץ
״גצרצכטיגקײם״ נומצר לעצםצן אינם

 דיײםט רולס .כללים, אפגעדרוקט געױען איז
 דזשצגצ־ דצר שצפער. סצקשאן ■־ועגען צט.

 ארטיקצל זײן אין ־אט מענעדושצר רא״
 די אט װאם צו־ליב א־ן פארדאט דצרקלערט

 װעט דאד געװארען. אנגענוםען זײגען רייט
דצם װצגצן זאגען פר־בירען צו שאדען ג־ט

 םצםלצן צניז דצם גצמט װצרטער. פאר א
 גצםאכם װצרעז װאס גארמצנםס פריתצן.

 סיס־ טיילאריגג אזױ־גצרופענעם דצם לויט
 3 ,2 ,1 גרייד קלאסיפיצירם: װצי־צז םצם

 געװיםען א האט גרייד יצדער װ. אז. א.
 גע־ ניט איצט ביז איז םצקשאנם בײ פריט.

 האט יצז־צר גריידם. באשםימטצ קימ וועז
 איצם פארשטאנד. זײן לוים םצטלצן געקאנם

 סצקשאן די קלאםיפיצירם אדיך מען האם
 בא־ גצוויםצ אויסגצארבצט און גארמענטס

 אדצר סצקשאז יצדצר פאר פרימצן שטימםצ
ציצר אז כלל, דצר אפצראציצ•  דזשאבצר י

 סצםלמצנט א נאך װענדען זיך מוזען זאל
 אונטצר דצפארטמצנט, באארד דזשאינט צום

 דצר אז און שםײם, צר קאגטראל װעמענם
 זײן אנװצזצנד זאל ביזנצס־אגענם רעגולצרצר

 םצ־ דעפארטמצנט סעקשאן פמ עמיצצר װען
 בא־ פײנצר א אוודאי איז פרײזצן, טצלט
 ארבעט׳ שטיק און װאך שײך װאס שלוס.

 אין שטיק־ארבעט בצםצר אלגצמיץ אין איז
 װאו פאלען פאראז אבצר שעפצר׳ סצקשאז

װאן״ארבצט. בצסצר זיך לוינם צם
 א נאך בארירצן דא מיר װצלען איצם

 צו זיך װענדען צס װעלכצר מיט פראגצ•
 צלםצר זײנצז װאס מיטגלידצר סך א אונז
 איידזש אלד צו בארעכטיגט אוז יאר 65 פון

 מיר װילען פצנםיצס. םצקױריטי םאשעל
 אי־ איז װאם ארבעטער אז אז אויפקלערצן,

 אר־ צו פאר זצצט און אלט יאר 65 בצר
 1ססב װי מצר :יט פארדינט צר און בעטען
 קרי־ צל בארצכטיגט צר איז יאר, א דאייצר

 פון טשעקם מאנאטלעכע צװעלף אלע גען
צ פאר סעקױריטי. סאשצל צי  דאלצר 80 י

 א דאלצר 1200 װי מצר פארדינט צר װאם
 װײגיגער. טשצק אײן קריגצן ער װעט יאר

 ארבעטער אן זױפיל אומאפהענגיג אבער
 בא־ פונדטסטושגטן טר איז יאר, א פארדעט
 סטקױריםי םאשטל זיין קריגטן צו רטכטיגט

 ניט .האט טר װאס מאינאט יטדטן פאר טנסטק
 so װי וױיניגטר פארדינט אדטר גטארבטט

 אלט■ יאר 72 איז ארבעםער אן אויב דאלטר
 איז און װיל צר וױפיל פארדינצן ער קאן

צ קריגצן דארף און באי־צכטיגם  צװעלף אי
טשצקס•

• • •
הא־ מיר װאס באריכט פינאנץ דעם פון

 מצמבצר־ לעצםצן אונזצר בײ גצריצרט בען
 טצן 1 דצם אז ארויס, זיך וױיזט מיםינג שיפ

 פארמאגט לאקאל אונזער האם 1955 יאנואר
 אײננאמען די אםעטס. אין דאלצר 108.892

 דאלצר׳ 243.770 גצײצן זײנצז 1954 יאר אין
דאלצר. 24M33 אױסגאבצן די

 מיר האבצן מיםגלידצר, צאל דער בנוגצ
 מיט־ 4.267 געהאם .1955 יאנואר, טצן1 דעם

 זײנצז פראצצנט 63 װצלכע פון גלידצר׳
 פרא־ 64 מצנצר. פראצצנט 37 און פרויען

 פון אינגצר זײגען מיטגלידער די פדן צצ;ם
 בא־ האבען מיטגלידצר אונזעיצ יאר. 60

 האש־ קראנקצז• אין ירנ־אז דצר פון קימצן
 בצנצ־ װאקאציצ און מעדיצינישצ פיטאל׳
 ארײגגצרצכצנט ניט — 1954 יאר אין פיטען

 470,000 איבער — פאנד רעטאירמצנט דעם
דאלצר•
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רעדאקטאר׳ חשוב׳ער

װיי־ אלע װי האס. אינטערנצשאנעל די
 צ־ יאר 20 אײף n פין גע־עכערם פעז■
 אבער עלטער־פענםיע. צו בארעכטיגט זײן

עי מיץ איז ארבעםער אן טאן זאי װאס אג ל
ד אינם אפגעארבעט ־אב איך  אלס סייי

 יארען ער30 די אין יאר. 25 ײגיאז־סאן
 װייל ײניאז די פארלאזען געמתם איך האב
 איצם ארבעם. קײן געפונעז ניט האב איך
 יאר. 12 שרין םעפבער א צוריק איד ביז

 דאדף דעגולאציע נײער דער לײם אבער
 זיין צי כדי יאר אכם גאד ארבעםזין איך

 איז דאס עלםער־פענסיע. צי בארעכטעט
 79 שוין בין איך אוםמעגלעך. םיר םאר
r איינקונפם פית אלם. יאר c םע־ .םאשעל 

 פון העלםם א אפילו גים דעקם קױריםי״
 אין אז דענק, איך באדערפענישען. פײנע

r גאפעז c פען ודאלם ײניאן־ברודערשאפם 
 אן װי קעיס םייז באהאנד^עז געדארפם

 על־ אן באװיליגען פיר און אויסנאם־פאל
םער־פענסיע.

פעפ־ פינקעלשםײן. ױסף אכםונג. מים
r בזיר c 16121 נופער לזיד. .66 לאקאל. 

• • •
רעדאק־ אונזער פון װעגדונג דער אײף

 66 לאקאל פון באקופעז פיר האבען ציע
ענםסער: פאלגענדיגעז דעם

 פאר־ אז פזיסםשםעלעז. צוערשס לאםיר
 15 נאר 66 י*אקאל איז זיד פאדערם לײפיג

 בארעכ־ זיין צו כדי פיסגלידערשאפם יאר
בענעםיט. רעםײערפעגם צו םיגם

 -װאס :פראגע םינקעלשםיינ׳ס ברידער
, זית איז ארבעםער אן טאז זאל עי׳׳ אג  ל

 נים זיד קענעז פיר אז דאך איר סאלשםיים
 א איז עס פארעגםפערען. צו אונםערנעפעז

 ױ־ די את צרית• סד א נױט װעלם גרויסע
ט את ניאן  פרצםענדי־ םיר אװ — בכוח ני
 אלע* אנםגעגענקומעז קעגעו צי — נים רזיז

 פערזענלןך אלע לײזען צו און נויםעז סצגס
r *ראבלעפזװ כע c פיס־ גרויסער אונזער 

גלידערשאםם.
 אז באהויפםונג. פיגקעי׳שםיש׳ש ברידער

 ײ־ אלט טרייד אינם אפגעארבעס האס ער
ם נים שםיפם יאר 25 ניאן־פאן  אונזערע פי

 געװעזע־ דער איז 1952 אנהײב רעהארדס.
 פון 41 לאקאל םליםערס אה םאקערס גער
 .66 לאקאל איז ארית אינםערגעשאנעל■ דער

 דעפאלש איז פינקעלשםיץ ברודער אבער
 אנגע־ איז ער ימיאן־םאז. קײן געײעז גיט

 סעפםעט־ אין ערשם 66 לאקאל אין קומעז
 ארײםגע־ קורצעז אין איז אמ 1953 בעו־

 צו־ ביזנעס. איז ארית איז ער וױיל סאלען,
 ערשם ער איז 66 לאקאל איז ריקגעקימען

.1944 :אוועמבער. איז
 זיץ אז םארלאנג. זית אנבאלאנגט וואס

 אויט־ אן װי ױערעז באהאנדעלם זאל קעיס
 נים ױניאז דער פאר עס איז נאמם־םאל.

 אימ ײי מער ציליב נאכציקומען מעגלעך
 ױץ איז פינקעלשטיץ בדידער בײ םעם.
דער אין סיר. אבער אויסנאםס־פאל, אן סאל

 פאדערען יואם פאלעז סך א האבען ײניאן.
 פיל און אויסנאמען. װי װערען צו באטראכט

 דערצו בארעכםיגם םער אפשר זײנען זײ פון
פינקעלשםיין. בר־ד־ג־־ װי

 דער אז כלל, דעם בײ זיך האלםען םיר
ק איז אויסנאמען םון . ורעג  און צײגליטשי
 אויסגעזעצם מען איז װילען בעםטעז בײם

 אפ־ זיך װאו װיםען נים פוז געפאר דער צו
 איין אז זיכער, זיק צו ניט און צושםעלען

 אן װי ווערען צו באםראכם פארדינם פאל
דער און אויסנאם אנ  דאס פארדינט פאל אן׳

 בא־ נים קײגפאל םען ױעט אלענפאלס■ נים.
 געליטענעם. דעם איבערצײגען צי ודייזען

 םאקע אין נים• דאם פאדערם פאל זימ אז
 די איז םענות פינקעלשםיינ׳ס בדודער
דעי־צי. באשםעםיגונג בעפםע
 :.קלייניגקײם״ א נאד לעצט צום און

 א אונםער איז רעםייערםענם־פאנד דער
 צו־ ױניאן דער פח םראפםים אוו באארד
 פארםרעםער־ בתים בעלי די םים זאמעז
פינקעל־ ברודער גלייך. אויף שאפם■
 און קעים זיץ אפעלירש שוין האם שםית

געווארען. אנגענופען ניט איז אפיל זימ

שנײדער־ אונזערע דינען ״דאפ
<ו ׳׳

רעדאקשאר, חשיב׳ער
 פון דרעםמאכער רעטיערםער א אלש
ר. געװעזענער און -22 לאקאל ע ^  בעם שנ

 גע־ די געבען מיר זאלם איר אז אייך. איר
ץ אויםצרדדיקעז לעגענהײש  ווע־ םיינונג פי

*גערעכםיגקײש״. אונזער גען
 דער וואפ פעשה׳לע א געדענק איך

 אברהם פאעש. גרויסער םארשםארבענעד
 לע־ א דא ם׳איז דערצײלם: האם ריחען.
 פאפיליע דער פון ערשםער דער אז גענדע.

 דער און שניידער א געוועזען איז ראםשילד
 ראזענפעלד. פאריס פאעם פארשסארבענער

 װען שנײדער. א געוועזעז אויך דאך איז
 האם דייששלאנד אין געװען איז ראזענפעלד

 דער אװ אווענש אן אים פאר געפאכם פעז
 האט זאנענמאל אקםיאר אידיש־דייסשער

 זאגם לידער. ראזענםעלד׳ם דעקלאפירם
 זײבען .דאס :ראזענפעייד׳ז צו ראסשילד

שניידערלעד״■ אונזערע אלץ
 .גערעכםיג־ די חודש אלע לײענזיגדיג

 קראוועץ. םאיער םון שריפשעז די אח קײש״
 קלמן קריײיצקי, דוד םילווערפאן, פאםים

 פין שרייבער אנדערע םילע און היתלער
 ״דאס :שטאלץ םים איך זאג םאך. אוגזער
.שניידערלעך אונזערע זיינען . ״ .

ג י ד ^ י  6 א שוין עלםער. דער אויף ז
 דער װען און דעםײערם. האב איך װי יאר

ט איז גןדונם  גײן צו אײף איי. איי. אזוי ני
 פאר־ גרײפער א איז אינשערנעמונגען, צי

 אץ .גערעכםיגקײש״ די קריגען צו געניגען
 זעצש פאד־ברידער. מײנע םץ זאכען לייענען

 זיץ זײ זאלען ברידער, ליבע מיינע פאר.
 שא־ זייערע פרן געניסעז ייאמיר איז געזונט
 נאך. זעען אויגען די לאנג װי פינגען

רעזניק. נתן גרום׳ ברודערלעכען מים

גערעכטעהךימ ־̂י----------------
 פונם סעטיגקײט די לױבט

בילדוגנפ־דעפארטמענט
רעדאקציע, חשוב׳ע

ווער־ פאר א זאגען צו מיר ערלייבט
 דעפארם־ עדײקיישאנעל דעם וועגען טער

 פמ אינםערנעשאגעל, אונזער פץ מענש
 דירעקםאר דער איז הםאר מאיק װעלכען

 סעקרעםארין. די איז קאהען מ. פאניא און
 םירט קאהעז שוועםםער װי יארען םך א שוין

 צו בילדונג געבען פון ארבעם דעו־ מיש אן
 א קליינע. א איז זי מיםגלידער. אינגערע

 האו־! שווארצלעך־גראע קאפ א מים פולע,
 גײם זי ענערגיש. זייער און אינטעליגענש

 מיט הײמיש זיך האלט אנגעסאז׳ אײנפאך
 פראפע־ די מים אויד און מיטגלידער די

 זי אונז. סאר לעקטשורען װעלכע סארעז,
הומאר. מים אויד און װיסען פים שפרודעלש

 אינטערעסאנםער איץ קייז ניטא איז עס
ױ אין פלאץ  קאהעז שװעםםער אז יארק. נ

 מיםגלידער גרופען גענוםען האבען נים זאל
 אראנ־ זי וואם באזיכען. שבת׳דיגע די אױף

 פארק א פוזעאום• א איז דאם צי זשירם.
 אראנ־ זי אינםטיםיציע. היפםארישע א אדער

ײ ױנײםעד די אין באזיכען אפםע זשירם  ני
 עםיצער דא מאל אלע איז אומעםום שאגס.

 אונזער בארײכערם און אויף קייערש װאס
 װאם מיש באוואונדערען צו איז עס ױיםען.

 ױניאן די ברײםקײם און פארנעם א פאר
 קיץ בילדונגם־דעפארםמענם. דעם אן פירם

םייער. צו אדער שוועד צו נים איז זאך
 נײ־ ״יונײםעד די אין געווען זײנעז מיד
 מען צוריק. חדשים עםלעכע מיש שאנס״.

ער: פינף אונז פאר אראנזשירש האם  רעדנ
 פארשםיי־ אנדערע פיר און רחװעלם מרס.

 האט רוזוועלט מרם. ״יי־עז״. דער פרן ער
 מענש* פון פראגרעש דעם וועגעז גערעדם

 גע־ האבען אנדערע די און רעכש עכע1י
 און איז -יי־ען״ די וואם דעם ױעגען רעדם

 אויפצוהאל־ כדי םיס ארגאניזאציע די וואס
 גזיבעז דועגען פעלקער, צוױשען שלום םען

 װי אמ הילף׳ עקאנאמישע אװ םעכנישע
 װיי־ די אין אומװיםענהײם אפצושאםעז אייד

לענדער. אנםװיקעלםע ניג
r באשםאנעז איז גריפע אונזער c *פאר 

 אז קאלירעז■ rא נאציאנאי^יםעםעז שיידענע
ע r דעפרעזענםאג׳ז אפת׳ c צוזאפענ־ דעם 
r שםעל c יוניאן. אונזעד
r באמערהינג די c פארזיצערין. די 

 פארגע־ האש דועייכע קאהען• שידעםסער
 אנדערע װי אזוי אז רעדנער. די ששעלם

תז  םשוירםש. אין אדער םינאגאג אין גי
ר קופעז אזוי ד מי  בא־ צו כדי ציזאכיעז זי

 פראקםיצירען צו װיסען. אונזעי־ רייכערעז
 אונ־ אקמיװ דינעז צו כדי rא פרײנםשאםם

 rא באיועגונג ארבעםער דער ײניאן. זער
r לאנד די אויך c ביר־ זיעעז מיר וועלכען 
 אינ־ סון גײםם דעם אױסגעדריקם האם גער.
 נים האט מאל, אלע װי און יוניאז. זער

r איז םראגעז היץ אײסגעפעלש v אוים־ 
r טויש c .מיינונגען

 די צ' בילדינג געבעז פון ארבעם די
 כאנדט יאר. גאנץ א אז גײם מיםגלידעד

r צײש א איז ייעבען מיר c אינםע־ ראדיא׳ 
 געפי־ טעלעװיזשאן. און מואװים רעםאנטע

םג^דער. צאיי א 1מאי ?1אי ײד בען  װעל• מי
 צו אויך און ארויםפארעז די צו קומען כע
לעקציעס. די

םרייד־ױניאן דעם אויך האבען מיר

 מיםגלי־ לערנם װאס אינסםיםום, טרעיגינג
 װעדען צו קינדער זייערע אויך און דער

 א איז דאס אבער ױניאן. דער פון באאמטע
 דאזיגער דער קען צי זיך. פאר קאפיםעל

 דעם און גײסט דעם איינפלאנצען אינסםיםום
 די האבען װאס פיאנערעז די פון אידעאליזם

טי ױניאן עבוי  אויסלער־ זיך מען קעז צי ג
r צו נען ’i א אדן האכמאן א זיםערמאן, א 

סקיי בינ באוױיזען. צוקונפם די װעט דאס דו
 לעק־ מעז װעלכע איבעי־ טעמעס די

 און פארשידען אזױ זײנען אונז בײ משורם
T אזוי ’t װירק־ איז עס אז אינהאלם, אין 
 װאלט עם דורכצולאזען. נים זײ מוז א לעך

 אויס־ דא אלע זײ פלאץ פיל צו פארנומען
צירעכזינעז.

 דער אין אמת דעם וױטען זאלסש «דו
 עדיו־ דער פרײ״. מאכען דיך װעם אמת

 ױניאן ד<ר פ־ן דזיפארםמענט קיישאגעל
 פיט־ די לערנם אינפארמירט, אויף. קאירט
 װעלען בפילא און אםת דעם זען. צו גלידער

 שונאים די זיינען <ס װעד װיםען שוין זײ
 באװע־ ארבעמער דער פון ױניאן. דער פין

 דעמאקראםיש אונזער פון אויך און גונג
 װערען װאס פענעל־דיסק־סיעס, די לאנד.

װאונדער. א גאר זײנען לעךריע. דורכגעפירם
 לעצםער דער בײ באנקעם. גײםטיגער א

 א געהאט פיר האבעז פענעל־דיסקיסיע
 רע־ דעם ססײן, בר־דער 4גאס: חשוב׳ן

r דאקםאר c דזשאסםיה״. ענגלישער אונזער 
 ״דזשאסםיס״. ענגלישער אונז־לר פון דאקםאר

נאכםיםאג. דעם בארײכערט האט געהאלטען
 ביל־ דער ױאס אפשאצונג אן געב<ן צו

 און אויפגעטאן האט דונגם־דעפארםמענט
 םוזיק. פון געבים אויפן יארען די דורך טום *

 אין אויך און ליםעראם־ר קוגםט. דראמע,
 דאס פאכמאן א האבען מען דארף פאליםיק

 אין אריץ נאך נעפם מען װען אפצושאצען.
 לא־ די פון בילדונגס־אפטיילונגעז די חשבון
r בילד גיגאנםיש א זיך באקופט קאלען c 

 לע־ א פאכען ^ באנדלעד אייפקלערונג
 דעם םים אבער וױכטיג סאקע איז בען

 עם צי נים וױיס איך נים. םען לעבם אליין
 אזא האבעז זאיי װאס ייניאן א נאך דא איז

 אונזער װי בילדוגגש־דעפארםפענם רייכען
 פישגלי־ די אויף הײבם ױאט האס• יוגיאן

 װיםען. rc שטופע ־עכסטער דער צו דער
 אינספירי־ צו שטרעבט װאס קרלםור. פון

 אקםיװיזירען צו ױי און םיסגלידער די רען
 ױ־ אונזער אין סיי ױניאן־םעטיגקײםען. איז

אז  ארבעםער אלגעפיינער דער אין ®יי און נ'
 בעםערער א פאר ארבעטעז און באוועגונג

װעלס. פרײערער אין
 געניסען װאס םיסגלידער, פשיש׳ע מיר.

א פילעו פראגראמען. בילדונגס די פון

------------------------4 1955 ױלי,

 אראנדטירט 9 לאר,אל
א־ױספאר

 קלאוק־ פ־ן קאמיטע עדױקיישאנעל די
 זונ־ אויף אראנזשירט 9 לאקאי פינישערם

 מיט ארויספאר אן ױלי, םען24 דעם טאג,
 אין זיך באזארגט ראי־ביםש. “צ שיף א

 קרי־ קאז םען װעלכע םילעםס. מים צײט
 װעםט 22 ,9 אקאל,י פון אפיס אין גען
 איז טיקעטם פין פרײז דער גאם. טע58

 פענט 90 און דער־־אקסענע פאר 51.50
קינדער. פאר

 ליבע אויך װי ױניאן דער צז דאנקבארקײט
 איבערהויפם מענשען. די צו אגערקענוגג און
 אם םים אן פירט װאם קאהען. מ. פאניא 'צו

ארבעט. דער
 לעדזשער ,22 לאקאל פאלאק, מעקס

.32762 נומער
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do זײמ פון <שלוס
 גרױספאכט א עקאנאמיש װערען אמעריקע

באטײט. ערשט־קלאםיגען פ־ן
 ל<נד<ר דרים־אמעריקאנישע מאגכע אין

 פונדעס־ דיקטאםיר־רעזשימען. עקזיפטירען
 אײנ־ גרונט פרייהײטלעכע די• איז טװעגען

 אר־ די א־ן באפעלקערונג דער פון שםעלונג
 געניגענדע א טראדיציעם ליבעראי־ע טיגע

 אינדוסםריאליזירוגגס־ דער אז גאראגםיע,
 נים װעט לענדער דאזיג־ל די אין פי־אצעם
 7פ־ פארמען דיקטאםארישע די אננעמען

 פון פארמעז דעמאקראםישע די נאר מזרח,
די  עקאנאמישע איצטיגע די מערב־לענדער. '

 דרום־אמעריקאנישע די פון פראבלעפען
 דארף מען אבער ערנםטע. זײנען לענדער

פראבלעמען• טראגישע באטראכטעז,ױי ניט זײ

liMt
 ^אצעטלער פון ארױסגעגעבן

פארבאנד
 א פמ נאמען דער איז דא״ זײנען ״מיר

 פארבאנד דער װאס זשורנאל פראכטפולען
 און קאצעםלער אידישע געװעזענע די פון

 צענ־ צים אר־יסגעגעבען האט פארםיזאגער
 זײנע פון באפרייאונג דער פון יאר־טאג טען

r מיטגלידער c קאנצענטראציע דײםשע די 
.1945 מאי- אין לאגערען,

 פלי־ דער האם געדענק־טאג דאזיגען דעם
 ®אי׳ ם<ן22 דעם געפײערט טים־פארבאנד

 .91 לאקאל פון אױדיטארײם רוזװעלם אין
 אנדערעם צײישען איז פייערוגג דער אויף

 :אינפצעניזאציע א געװארען אויפגעפירט
 פון אנגעשריבען באפרייאונג׳׳, יאר ״צען
 אין קינדער־אויפסארש. א און פאט- יעקב

 אםע־ די באםייליגש זיך האבען עס װעלכען
r קינדער געבוירענע ריקאנער c בא־ די 

מארטירער־העלדעז• אידישע פר־יםע

 אױפגעפא־ אפערײטא־־פ יולאו־ה
 לײ־ װעגען בא־יבטעז צו דערט

שעפער אין טאשינען דיגע
 דעם פץ מעםבערשיפ־מישיגג דעם בײ

 פארגע־ איז ױאט ,ii7 לאקאל אםערײםארם
 װייש־פרעזידענט האט חודש, פאריגען קומען

 לאקאל. פון מענעדזשער קאפלאן. בענדזשאמין
 צ־ אכטונג דער!ימיטגי די אויפגעפאדערם

 זאלען שעפער אין מאשינען לײדיגע אז םאן,
 בעל־ ארבעטסלאזע מיט װערען באזעצם
 מיטגלידער אז אפעלירם, האם ער מלאכות.

 עפ װען ױניאז דעי צו באריכטען זאלען
 און שאפ אין מאשינען לײדיגע פאראן זײנען

 דער־ :ימ לועט עס אז געװארענט, האט ער
 ביז אװערטײם ארבעםען צי װערען לויבם

 קריגעז װעי־יען םיטגלידער ארבעטסייאזע די
דזשאבס.

31 זײט •&(
 אין *יא־־וטפ און לער,ציעס

, ױניטי־הױז
 װא־ פרעכטיגער דער ױניטי־הויז. די
 איגטערנעשאנעל דער פ־ן פיאץ קאצ־<

 פענסילרױי־ אין בערג. פאקאגא די אין
 לעקציעס ערנפםע אראנזשירט גיע,
 אדנטער־ די צ• צ־גאב אין פאר־מס און

 פאר־ װערען ױאט האלטועםגאװענטען,
 פון באםײליגונג דער טים אנשטאלטעט

 םעלעװיזשאן און ראדיא ביג<, באקאנםע
סטארס.

 אנגעהייבעז איז לעקציעם טעריע די
 גע־ םרעגער, פר<:ק דר. דירך געװארען
 פיר״־ ״פונקט פון דירעקטאר װעזענער
 פראפע־ איצט אדן בורמא אין פראגיאם

 אדנױוערזיסעם׳ יארק<ר נױ דעם אין כאר
 פארהאנד־ די אנאליזירם האם ױעלכער

 אזיע־ דזלר rפ באשלוםען rx לוגגעז
 אינ־ באנדונג, אין קאגפערענץ אפריקע

דאנעזיע•
טאמאס. גארמאן װעט ױלי כטען דעם

 פירער• סאציאליסםישער באקאנםעד דער
 *רעװיזיעס װןיגען לעלציע א האלטען

 פראק־ און טעאריע כאציאליםטישער אין
טיק״.

 ראלין פ<ם ױעט ידלי ט<ן14 דעם
לע װעגעז ר<ד<ז ױ צ״  :אך פרייה־יט<ן .

מעקארטי״.
פע־ דזשעימס װעם ײלי טען19 דעם

 ״פאר־ װעגען לעלצ־ע א האלםען טאן
 ארבעםער׳ם ד<ם אץ פאריטעט מער׳ס

הוצאות״.
 נײםצן װעט אויג־סט צוױיםען דעם

 .אדיםאמ'רוגג רועגען רעדען וױינבעלג
שכירות״. גאראנםירםע א־ן

 צװײ די זיינען דאס אויגוסם, אץ ױלי
עיכע אין חדשים  מיםגלי־ מייטםע די 'י

 איז <ש װאקאציעם. זייערע נעםען דער
 רעזערװא־ באכעז צו גויםיג דעריבער

 נרע־ א קריגען צו כדי באצייםענס, ציעס
r אויםװאל טערען c דעד אין צימערען 

 זו־ פיץ־אריטגעשטאםעםער באקװעפער,
r מער־ה״ים c אשטערנעשאנעל. דער

 װערען געטאכס קענען ףעזערױאציעס
r אפיס איז c .דדיםען אויפן ייניטל־הו־ת 

 געבײ־ אינטערנעשאנעל דער פ־ן שטאק
m דע, o ,אין און יארק־ ניד בראד־ױי 

r אפיט דעם c אין באארד דזשאיגם דעם 
סטרים. בראאד 929 פילאדעלפיע,

it 11 או י , ט
ט א"פן טרויערען םיר r ט" c אברהם 

 די אין שועי אקטיװער אן בערקאװיםש.
 ד<ר ױעלכען ריפערםאכער. די פון רײעז
אינז. פון אװעקגעריטעז לעצטעגס האט טייט

 גע־ געםרײ האם בערקאוױםש אביהם
 געודעזצנעם אינם ריפערמאכער די דינט

 פרית־ א'ן ביזנעט־אגענט אייס n לאקאל
 באשטימם ער איז שפעםער אדזשאםטער.

 אינ־ דער פון ארגאניתער אלפ געװארעז
 איז ער קענזעס־סיטי. אין םערגעשאגעל

 מענע־ דער צײט געװיסע א געדוען אײך
 לאקאל ארבעטער. אלטעריישאן פדן דזשעד

177.
אנדענק. זײז כב־ד

 פינם פרײנט גררפע א פאר שערער, א.
פארשטארבענעם.



ט י ---------------------------------------------------------------------------------------------$■־ 32 ד

 פון לאגע שילדערם סרײנדמןר •וױיפ־פועדדמט
ארכעםער נאדעל אײואפעאישע

 אין פעדעראציע טרײד פדן עקזעקוטױוע דער פון זיצונג םון םארזיצער געװען איז
 לעבענס־ גידעריגע אץ ױניאז־ארגאניזאציע שװאבער װעגען באריבטעז — װין.

ארבעטער. ױגאםלאוױשע ארײננעטען זיך אנםזאגען — םטאנדארדש.
 קרײגדלער םשארלם װיים־פרעזידענם

 צוריקגעקױ חידש פאריגען פון אגהויב אין איז
 פארזיצער אלס האט. ער װאו װין םון מען
 פעדעראציע אעםערנאציאנאלער דער םון
 פון זיצוגג א געהאט ארבעםער. קליידער פון

 פע־ די פארמראטען און עקזעקוםיװע דער
 קאנפעדע־ דער פון קאנגויעם צום דעראציע

 צוריקקומענדיג ײניאנם. פרײע פון ראציע
 צײטונגם־ נלים געשפרעך א איז ער האט
 די פון לאגע דער װעגען גערעדם ליים

 לענדער. אנדערע אין ארבעטער שניידער
 געװארען געשילדערט זײנען ױי װי לויט
 פון עקזעקוטיװע דער צו באריכטען די אין
 גע־ פארשיידענע די פון פארםרעםער די

 די דורן־ און געשפרעכען די אין גענםען.
 קרײנד־ און צײםונגם־לײם די םון פראגעז
 לע־ א געשאפען זיך האם ענטפערס לעד׳ס
 אונטערשײד גרויםען דעם פון בילד בעדיג

 ארגאניזאציע־ איז םײ באציאונגען׳ אין סיי
 ארבעטס־בא־ די אין מער נאך און כוחזת

 פון לעבענם־םטאנדארד דעם אין דינגונגעז
 םארשײדענע די איז ארבעטער ערTשני די

 א בילד, א געשאפען זיך האט עס לענדער.
 שארפע אירע מים דײטלעכע, א קלארע.

 און שאםען און ליכם פין קאנםראסםעז
 איץ פון איבערגאנג בײם גראדאציעם גרויע
 צײײםער. דער צו מאפע דער אויף לאנד
 באזונ־ עם איז מיםגלידער אונזערע פאר

דעדמיט. זיך באקענען צו װיכםיג דערם
 עם װאס באריכט. אלגעמײנעם דעם םוץ

 עקרע-6 עקזעקוטױו דער אפגעגעבען האט
 פון איז מילנער׳ פעדעראציע, דער םון םאר

 אפגעגעבען האבען עם וואם באריכםעז די
 םעק־ באזונדעדע די םון פארםרעםער די

:לאגע אזא ארויסגעװיזעז זיך האם םארם
 אײראפע אין לענדער צוױי אײנציגע די

 ניש־ פארדינען ארבעםעד באקלייד די װאו
 זײנען שטונדען ארבעמם די און קשה׳דיג

 מערב־ און ענגלאנד זײנעז דערליידען. צו
 ארבעםעז לענדער צװײ די אין דייםשלאנד.

 שעה 42 ביז 44 פון ארבזיטער שניידער די
 אײ־ פון לענדער אנדערע די אין וואך. א

 אין װאך. א שעה 50־48 זיי ארבעטען ראפע
 ערגער. נאך לאגע די איז אפריקע און אזיע

 פעםם־ קײן נישםא איבערהויפם איז דארם
 ארבעם מען שעה׳ן. ארבעטס באשטימםע

זיך. לאזם עם פיל װי
 אר־ די פארקירצען וועגעז פראגע די

 איז דערקלערט. קרײנדלער האם בעםם־ציים,
 פעדע־ דער פין געווארעז אויפגענומען גאד

 איז עם אץ צוריק יאר אייניגע מים ראציע
 ױ־ די אז געװארען באשלאםען דעמאלט

 שרים געהעריגע אונםערנעמען זאלעז ניאגס
 איז עם ארבעטס־ציים. די פארקירצען צו

 וױים־ װי געװארען. נים גאר דערםץ אבעד
 איז עם. דערקלערם קרײנדלער פדעזידענם

 מער* די װאס דעם. איבער שװעריגקײט די
 און שםיק פון ארבעםעז מלאכות בעל סםע

 דעריבער קימערש זײ אהײם. זא־בעש נעםעז
רעכענען׳ זיי וױיל שטונדען לאנגע די נים

צו מער מעגלעכקײט א זײ גיט דאם אז ' 
״ פארדינען.

 איז פארדינסטען, די אנבאלאנגט װאם
 אץ װאלױטע אין אונטעױישײד דער אבער

 אומ־ לעבענס־מיםלען פין קאסםעז די אין
 םומע דער לויט זײ פארגלײכען צי מעגלעך

 בלויז עם קעז מעז פארדינען. זײ ־ואם געלט
 בעל א װאס צײט דער דירך פארגלייכעז

 א קויפעז צו כדי אדכעטען ^ךא־ף מלאכה
 ב־י־ צום האט■ מען װען |סהורה. גע־ױםע

 עםטרייכישע די פין פארטרעטער דדם שפיל,
 גוטער מיטעלמעםיגער א אז ןגעזאגט, יוניאנס
 ארום אמערי־ע אין קאסט ־ |איצוג מענער
 א װי װ־יניגער איז ױאם ^־אלאר׳ פופציג

 אז דערקלערט■ יענער האט ץכיי־ות, װאד
 אװעקגע־ ארבעטער אן דארף זןסמרײך אין

בעך  פאר געהאלם װאכעז פיר אדער דרײ .
 מער־ די אין און פראנקרײך אין אנצוג. אזא

 דערקלערט לענדעי־, אײראפעאישע םטע
 אן צאלען ארבעטער דע.ר מוז קרײנדלער,

אנצוג. אן פאר פרימ ענלעכען
ארגאניזירט־ ניט דאם איז ער!םטע דאס

 די אין ארבעטער שנײדער די פץ קײט
 לויט .1פאי דעד איז דאס ייענדער. ניערסטע

 אין בלויז ניט קרײנדלער, װײס־פרעזידענט
 אין אפילו נאר לענדער׳ אפגעשטאיענע די
 האבען װאם אײראפע פון לענדער רײע א

 אדגאני־ אן פון טראדיציעם לאנג־יאי־יגע
 למשל, אזוי. באױעגונג. ארבעטער זירםער

 ארבע־ שנײדער טויזענם 300 די פון זײנעז
 דדײםיג אר־ם ויז“בי פראנקרײך אין טער

 אנגע־ פראצענט׳' צען ארום אדער טויזענם,
 צעטיילם זײנען זײ און ױניאן א אז שלאסען

ארגאניזאציעם. באזונדערע דרײ אין
 אנגענוםען םאקע האט עקזעקוסיװע די

 צו כדי כוחות אלע אנצואװענדען באשלוסעז
 ארגאניזירען און ױניאנם •די פארשטארקען

 א לענדער. אלע איז ארבעטער שניידער די
 געװארען באשטימט איז קאמיםיע כפעצידלע

 ארבע־ די אױף װירקעז צו צװעק דעם פאר
פראנקרײך. אין םער

 פארגעקומען איז דעבאטע העפםיגע א
 איבער עקזעהוטיװע דער םון זיצונג דעי־ בײ

ײ^אדינג דער  גע־ דערהאלטעז איז װאס א
 יוגא־ אין ױניאנס שנײדער די פץ װארען

 זייער צו דעלעגאציע א שיקען צו סלאװיע
 גע־ אפגעהאלטען דארט א־ז וואס קאנגרעס

 קריינ־ װײם־פרעזידענט ײנ־־. אין װארען
 געגען העפםיג ארײכגעםראטען איז דלער

 אז דערקלערענדיג. אײנלאדונג. די אננעמעז
 װי פינקט זײנעז• ייניאנם יוגאםלאױישע די
 דיקטאטארישע אנדערע די אין ײניאנם די

 רעגי־ דער פין אגענםורען בלויז לענדער.
 ניט זײ קענען ױניאנם פרייע אץ רונג

 נאכ־ איז זײנע. שםעלונג די אם אנערקענען.
 דער פון .געװארען אנגענומען אייד דעם

 װאם קאנפעדעראציע■ אינםערנאציאנאלער
 סעקרע־ טרײד אנדערע די געװארענם האם

 קאבי־ניסםי־ די אנצוהאייטען נים טאריאםען
ארגאניזאציעס. זײערע אין ױניאנס שע

גערעכטעהײט --------------
ד א ס ע פ א ד ן פ א מ ב י ש ל ר ע  ה

ן ע ב ר א ט ש ע ג

 ױני טעז9 דעם איז שװית■ זשענעװע׳ אין
 און געלערנםער גרויסער דער געשםארבען
 קראנק איז ער הערש. ליבמאן סאציאליסט

 ער װאו קאנאדע׳ מאנטרעאל, אין געװארעז
ער צו געקומען איז  װעלם־קאנפע־ דריטער י

 אװעקגענומען דארט איז און ״בעד״ פון רעגץ
 עטוואם איז ער װען שפיטאל. א אין געווארעז

 אהײם אפגעפארען ער איז געװארען בעסער
 דאר־ א אין געװארען ארײנגענומען איז א״ז

 ױני טען9 דעם איז ער ױאו שפיטאל, טיגעז
יאר. 73 פון עלטער אין געשטארבען

געלערע:־ א געװען איז תערש פראפעסאר
 געװען איז ער װעלט־נאמען. א מים םער

 םטאטיםטיק. אין דעמאגראפיע םון פראפעםאר
 זינט יאדהונדערט, בען1לאי א איבער פאר

19U5, גע־וען איז און באלאנגט ער ר.ײט 
 רלחמה־ די אין ״בונד״. איז טעטיג זײער

 דער אין אקטױו זײער געױען ער איז יארען
 הא־ װאס אידען ארויסצוראטעיוען ארבעט

 אץ נאצי־רעזשים אונטערן געפונען זיך בען
ם די א־ינארדענען טי שװײצאריע. אין פיי

 הערש פדאפעסאר האט מלחמד■ דער נאך
 טע־ געזעלשאםטלעכע גױײסע א אנטװיקעלט

 ארויםגע־ איז און בארײזם האט ער טיגקײט.
 אין רעפעראםען א,ין לעהציעס מיט סראטען

 ארגעגטינע. אין און דרום־אפריקע אמעריקע,
 גע־ איז םאציאליםט געםרײער גרויםער. דער

 דער אין — געלעבט האט ער װי שםארבען
אידעאלען. םאציאליסטישע די פאר ארבעט

אנדענק. זײן כבוד

ר ע ד ד ע ט ו ר ו ע ב ע ל ד ע ־ י נ ע מ א ז ו  צ
ן ר,ום ו ד פ ע ל ד א ר ע ב י י ל ט ד א פ

 זיך האבען מענשען הונדערם 18 ארום
 צו־ יערלעכען עלפטען דעם אין באטײליגט
 נױ אין פארטי ליבעראל דער פץ זאמענקום

 צוזאמענקום, פײערלעכעז דעם בײ יארק.
 מאי. סטען26 דעם פארגעקומען איז װאס
 ליבעראל די איז האטעל. קאמאדאר איז

 גאװערנאר פון געװארען באגריסט פארםי
װאגנער. מעיאר אןן הערימאן עװעריל
 דערע־ איז באנקעם פייערלעכער דער

 לואיס װײס־פרעזידענם פון געװארען פענם
 אנדע־ צװישען האם װעלכער סטאלבערג,

די :דערקלערם רעם  פארטיי ליבעראלע ,
 בלייבט זי אויפצולייזען. זיך בדעה ניט האט

 אונזערע פון װאונשען די טראץ עקזיסםירעז
 בײם רעדנער אנדערע געגנער״. פאליםישע

פראפעםאר :געװען ןײנען צהאמענקום
 פאר־ דער פון טשערמאן בוירל. א. אדאלף

 די נױבערגער, ריטשארד ררס. און טײ-
 ליבעראלען נײ־דערוױילםען דעם פון פרוי

ארעגאן. פדן סעגאטאר

נ נ י ט י מ ־ פ י ש ד ע ב מ ע ן מ ו  פ
ל א ק א װ7 ל

 117 לאקאל אפערײםארם קלאוק דער
 מעמבערשיפ־מיםעג א אפהאלטען װעם

 דער נאך גלײך אויגוםט. טען2 דינםםאג,
 210 האםעל׳ דיפלאמאט אין ארבעם,

 וױיס־פרעזידענם סםרים. סטע43 װעכם
שער קאפלאן■ כענדזשאמין  פון מענעח

 םרײד דעם װעגען ■באריכטען װעט לאקאל.
ױניאן. דער פון ארבעט דער װעגען און
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-------------------------------------------------------עדיטאריעל
---------------------------הודש פון לױף אין :פארבער ש.
אדער רעװאלוציע קאפיטאליםמישע בארוגאװי: י.

--------------------- — דעםאקראטיע? עקאנאםישע
-------------------------— (ליד) אײניגקײט :קריודיצקי ד.
און טיבה זײער ענגלאנד, אין סטרײקם די :כליט ל.

------------------------------------- —--------כאדײטונג
 — (לידער) טאטע טײן ;םוזע אלטע די :"ן1־— י1*

ניט ענדערעז םעקםיקא אין װאלען זוכי:
-----------------------------------קורם פאליטישען ר•^

-------------------(דערצײלונג) טאג נײער א :ר,ראױעץ מ.
זײן פדן באריכט דובינטקי׳ס פרעזידענט :סײמאן ש.

-------------י--------------------לענדער דרײ אין באזון
 אץ טיניםדט־שכירות העכערע פאר קאמף דער :ױ. ש.

-----------------— --------------------------פארטא־ריקא
ארבעטער אינטערנאציאנאלעץ פונט :קיסמאן ײםף דר.

_ __ __ __ _ __ _ _ _ __ __ __ _

באװעגונג ארבעטער אטערי־קאנער דער אץ :וײים ש.
--------------------------אינטערנעשאנעל אונזער אין נײעם

קלאוקכאבער דער פון רודער בײט :נאגלער איזידאר
אן -------------------------------------------------------------------ױני

געניםען דרעםםאכער מאנטרעאלער ליכערמאן: סעם
--------------------------------------םעזאן גינםםיגען פ,ץ
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