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 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 ---------------
 הערש ליבמאן פדאפעסאד

געשטארבען
 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

 צוזאמענ־ יעדלעבער ווטעד דער
פאדטי ליבעראל דעד פון ר,ום

 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

 פון מעמבעדשיפ־מיטיננ
װ7 לאקאל

 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
---------------------------------------------------------ױניאן

געניםען דרעםםאכער מאנטרעאלער ליכערמאן: סעם
----------------------------------םעזאן גינםםיגען פ,ץ
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 זעקם װי םער פון נןערהײם $ םים
 געהצכערם קאנגרעם האם איינס צו

 פון כיניםום־לוין געזעצלעכצן דעם
דא־ אית צו סענם זיבעציג און םיגף
בא־ זעלביגער דער שעד- א לאר

 א־־ץ םצנאם. אין געװארען אנגענופען פריעו־ שײז איז שלום
 זאל מיניםום־לוין פוץ העכערונג די כדי נױםיג נאך איז װאם

 װעם עם וואם אונםערשריםם, פרעזידעננום דעם איז געזעץ, װערען
באקומען. װארשײגלעך העכסם
 סעה א דאלאר א צו םיגינװם־לױן דעם םון העכןרוגג די

ץ באפעלקערונג גאנצער דער םאר געװינם וױכםיגער א איז  א
 און לאנג ד-אבען װעלכע יעניגע. די םאר אויך אפילו אםעריקע.

 :ידערצושםיכצן אים געזוכם אי־ז פראיעקם דעם באקעםסם ביםער
 קאגגרעסמאן מאנעװרצס. פאליטישצ און םיםלעו אלערלײ םים

 אין קאםף דעם אנגעפירט האם וועלכער מעקארםא^ װ. דזשאן
 פאר־ צו ^ארזובען אלע געגען רעפרעזענםייםיװם אװ האוז דער

 פול־ געװען איז אמענדמענםס, דורך פראיעקם דעם קריםלעז
מומ דער גאך האט ער װען גערעכם שםענדיג שטי  :געזאגט אפ

פארשרים״• צו װעג אויפן סלאכט געװאונענע א נאך איז .דאם
 מינימום־לוין דעם פון געש־כטע דער אויף צוריק בליק א
 דעם אויף גע־אט האט עם װאס װירקונג די ,און איצם ביז געזעץ

 פין עקאנאדיע דער אויף ארבעטער, די םון לעבענס־םטאנדארד
 אב'<ק- יעדען איבערצײגען מוז פראדוקציצ דער אױף און לאנד

 מי־ פון העכער־נג :־יע די אט איז עם װיכםיג ,וױ פערזאז םױוען
נימום־לײן.

 אנגענומעגעם דעם דורך געװיגער באלדיגע און ערשםע די
 װע־ אגגעשטעלטצ■ און ארבעםער די זײן וועלעז:אםירלעך געזעץ

 שעה. א דאלאר א װי װײױגער איצם גאך זײגען עס שכירות מעס
 זײ װע־*ען קראפט, אין אריץ גײט געזעץ דער װי שגעל אזײ

 די און ענװעלאם״. -פעי זײעי־ אין דערפון װירקונג די דערפילצז
 באדײטענ־ גאנץ א נאך איז לאנד אין ארבעםער אזוינע םון צאל

 װא־ אין ארבעטס־מיניסטערױם פון אפשאצונג דער לוים דיגע.
 שעה א דאלאר א װי װײניגער איצםער נאך באקומען שיגגטאן

 ב4 די פון ארבעטער טױזענט הונדערט און מיליאן צדױי גאנצע
 דאפ געזעץ. םינימום־לױן דער חל איז עס װעמען אויף םיליאן,

 װײט גרופע דער אט אין צװעלף יעדע פון ארבעטער אײן אז מײנם
 שבירי־י,. די א-יף הוםפה דיו־צקטצ א קריגעז געזעץ נײעם דורכן

 מע״-עז פאר באדייטענדיגע. גאנץ א זיץ יועם העכערוגג די און
 דאראר דרײסיג א־ן פינף ביז דרײסיג פון בלײז פארדיגען וואס

 ױעכעגטלעכצן צום דאלאר צען ביז פינף פון צ־גאב א איז וואך א
איצר. גאנצער א געד״אלם

גערעכט׳יגקײט &—____________________
 װעמעם די, פון מערםטע די װאם דאס, איז װיכטיג באזונדערס

 געזעץ דעם דורך װערען געהעכערט דירעקמ. װעם עס געהאלם
 לעבענס־ און ארבעםס־ דער װאו דרום־שםאםען, די אין זײנצן

 נידעריגע די לאנד. גאנצען םון נידעריגםםער דער איז סמאנדארד
 שםיין א װי הענגם םאוםה דער אןן ארבעםער די פח שכירות

 אינדוסםריעל די אין ארבעםער ארגאגיזירםע די פון האלז אריםן
 קאנקורענץ דיער אםעסען. ניס זיי לאזם אח שםאםען אנטװיקעלםע

 םוועט־שאפ די מים אן לאקם עס אינדוםםריעם. גאנצע דערדריקם
 אין בתים בעלי די פון אויםזייגער שענדלעכםםע די באדינגונגען,

ױ את מזרח די  זייערע אהין אריבערצופירען שםאםען ענגלאנד נ
 םוי־ צענדליגער פח באשעםםיגונג די אװע^נעםען און פאבריקען

 דער פון חױנה זייער געצויגען האבען וואס פאםיליעס זענםער
אנג דורות פאבריקען די אין ארבעם  דעם פון העכערוגג די ל

 פארקלענע־ וועם שעה א דאלאר א צו מיניםום־לוין געזעצלעכען
אויםזײגער. די ביי געגגםען יענע םון דעם רען

 זײן נים אבער ררעלעז ארבעםער באצאלטע ערגםםען צום די ,
 פאר־ עקאגאםישע די געזעץ. דעם פון פראםיםירען צו אײגציגע די

 איר ו?אבען םח ארגעםער׳ די פח פראצענם אכם פאר בעםעדונג
 די אין מלאכות בעל באצאלםע בעםער די אויף אויך װירקונג
ס זעלביגע ^ ר  ערשטענפ. ־ ווזגגען צוױי דװ־ך אינדוסםריעס און ם

 זאלען ארבן^ער באצאלםע בעםער די אז דערצו פירען עם מוז
ליג בעכערונגןן לוין געװינעז אויך און פאדערען  קווא־ זייערע צו

 גע־ דער דורך צוױיםעגם, און, פראדוקםיװיםעם, און ליפיקאציעם
 בא־ 'מער װערם באפעלקערינג דער םון קױף־קראפם העכערםער
 פארדינ־ העכערע עס ברענגם םאלגלעד און םרייד אין שעפסיגונג

 אינדוםטריע־אײגענ־ די אױך נאר ארבעםער, די נאר נים סםען.
 העכערע פון סוף כל סוף סראםיםירען הענדלער און סימער

 זײ פון פילע כאםש לעבעגם־םםאנדארד. העכערען א און שכירות
זעז• עם קענעז צו קורצזיכםיג צו זײנען

• • •

אן. אנהױב פ,ץ געזעץ, םיניםום־לדין דעם פון געשיכםע די
 געװארען. געבוירען איז געזעץ א1א דורכצוםירען אידעע די ױען
 אויף גע־אם האם דאס װאם װירקונג, די און םאג, צו הײנס ביז

 בא־ מאפען. די םח לעבען אױםן און לאנד םון עקאנאםיע דער
 מינימום־ העכערען פון װירקונג קאנסםרוקםיװע די סײ שםעסיגען

 ארבע־ ארגאנתירטע די וואם ראלע גרויםע די סײ און געזעץ לײן
אין באװעגונג םער ם. ל  גע־ פראגרעסיװע די ארויםצװינגען שפי

געזעצגעבער. די און אינדוסםריאליםםז די אויף זעצען
 באשטימען און ארבעםס־צייט די באגרענעצען םון אידעע די

 מען װעלכעם פון וױיניגער ארבעםער, םאר געהאלט מינימאלעז א
 גאנ־ דער װען ,1933 אין געווארען געבױרען איז צאלען. נים טאר
 אץ חורבות אין געװען איז אםעריקע םון בנין עלא:אכלישער צער

 פאראליזירטע, װי געלעגען זײנען איגדוסםריע פון קאפיטאנען די
 האט חורבן דער ױען ,1933 אין םאן. צו װאס וױסענדיג ניט

 געקראכט האבען בענק און פינאנץ־אינססיםוצימט די דערגרײכם
 אנגע־ קאנגרעט האט לאנד, גאנצען איבערן געשלאסען זיך אדן

 דיאט װאם עקט״ רעקאװערי אינדאסםריעל ״נעשאנעל דעם נירען
 ארבעטס־צײט די באנרענעצט אמעריקע אין מאל ערשטען צום
געזעץ• דורכז לױן מינימאלען א באשטירט אין

 רעװא־ פרן וױיט געװען זײנען באשטימונגען געזעצלעכע די
 שעדי׳איגע פערציג א — מעס־גע זײער געװען דינען די ל־ציאנער.
 דאי״אר. פ־־פצען ביז צװעלף פון מינימום־לױן א און װאך ארבעטס־

 צו־דערשלאגען געפילט ארבעטםגעבער די זיך האבען אגהױב אין
 װען דפעטער, געזעץ. דאס באקעמםען און אנטקעגענצושטעלעז זיך
 פון אײניגע האבעז חורבן, םונם דערהאלם אביסעל זיך האבען זײ
 קאורט סופרים דער און געריכטצן די אין קאסף א אנגהױבען זײ

קאגםטיםוציאנעל. נים געזעץ דעם דערקלערט האט
 ~ויאפ און אװעקגע־טטעלט געװעז אבער שוין איז פרינציפ דער

 אז ציגעבען געמ־זט האבען באקעכפם געזעץ דעם האבען דאט די
 הכנסה און באשעםםיגינג מאס גרעסערער דער פץ וױרקונג די

 עס װעלכער ,ױי מער האט געשאפען, האם געזעץ דער אט ידאס
 עקאנאמיע די האט וואס שםוים, דעם געגעבען :ײםעל אנדער את
 שפע־ יאר ציױי מים באװעגונג. אין צ־ריקגעבראכט י לאנד פון

 איז װאס עקט״ ״וואגנער דעם דורנגעפירם קאנגרעס האט טער
םםאםוט־ביכצר. די אױף •:״ין;:ארב־״יבצן

פעיר דער װאס מינימ־ם־לוין, דער עקט״ סטאנדארדם לײבאר .
עם אז קלײן מיזצרנצ אזוי געדוען איז באשטימט, אריגינעל האט

 פוז לױן כדניםום
 שעה א דאלאר אײן

נעוױנס וױכטע א

-----------------------------------'4 1955 אױנוםט,
 הײנםיגע אונזערע לױם אומגלויבלעך, כמעם אויס איצט קוקם

 פאר־ דצמאלם געזעץ דער האט שעה א סצנם 25 בלויז באגריפען.
 רים בלויז געווארען אנגעגומען דאך איז דאם און געשריבען.

 ײי אבער וועלם־קריג. צוױיטען דעם ערב צוריק, יאר זיבעצעז
 געװירקם דאך עם האם געווען איז מינימום געזעצלעכער דער קליץ

 צצן אומגעפער מים ווערען זאל לוין דורנשניטלעכער דער אז
 קנאפע ביז 1930 איז סענם האלב א 56 פון העכער, פראצענם

.1938 םוף םענם. 63

 אריץ איז וואגנער־אקט דער זינט יאר, זיבעצען די דורך
 געווארעז• געהעכערט מאל דריי מינימום דער איז קראפם, איז
 עם איז 1950 אין שעד- א םענם 45 געװארעז עס איז 1945 אין

 יעדעס דאלאר. אייז צי איצם׳ אח שעה א םענם 75 צו געשםיגען
 פרא־ א געווארען ארישגעםראגען קאנגרעם אין איז עם װען מאל,
 באגע־ עם איז מינימום־לוין, דצם אביםעל אויפצוהויבען יעקם
 געדונ־ זייערע און בתים בעלי די םון יללות מיט געווארעז גצנם
 םענות זייערע אלע אין און פארםיידיגער. םרייװיליגע אדער גענע

 זײ קרױודע, אייגעגע זייער אגגענומען נים חלילה זיך זיי האבען
 נאר געלם־אינםערעםען, זייערע פארהיםען צו געזוכט גים האבען

 אונ־ פארזיכערם פארהערען די בײ האבען זיי הכלל. טובת דעם
עצמבער זערע  אר־ די םון םיגיםום־לוין דעם העכערען אז געז

 אינדוםםריע־אייגענ־ די אז לאנד; דאם רואינירען וו־עם בעםער
 צומא־ זיך װעלען פאבריקעז די באגקראםירען; וועלען םימער

 אונזערע פארכאפען וועלען האםענםאםען און כיגעזער די :כען
 פעכנען און ליידיג ארוםגיק װעלען ארבעםער ארנזערע און מערק

י געשען איז וואס און הונגער. פאר

 געװארען באשםימם איז עם װי נאכדעם באלד ,1939 אין
 דורבשנים דער איז שעד״ א םענם 25 פון מינימום־לוין דער

 זיבען־ םים 62 געװען לאנד אין דא ארבעםער אן םח םארדינסם
 _ךעם געהצכערם האם מען ווען ,1945 אין שעה; א םענס צענםעל
 סאר* דורכשנים דער שוין איז שעד״ א םענם פערציג צו מינימום

 צױײ םים דאלאר איץ געווען םלאכות בעל זעלביגע די םון דינסם
 75 צו געהעכערם עס האם םען ווען ,1950 אין שעה; א סענם
 םלאכות בעל די םיז םארדיגםם דורכשנים דער איז שעד״ א םענם

שעוט א םענם 47 םים דאלאר אײן צו געשםיגעז

 נאך געשםיגעז איז ארבעםער די םון הננםה יערלעכע די אז
 געהעכערםער פיל דער סון זען מען קען יארען די דודך מער

 די אגנעםענדיג באשעסםיגוגג. מער מיינם דאם וואס פראדוקציע,
 איז פראצענם הדנדערם װי 1949־1947 יארען די פון פראדוקציע

 25 םון םיגימום־לױן א בײ ,1939 אין געווען פראדוקציע די
 א םענם פערציג בײ ,1946 אין פראצענם; 57 — שעד• א סענם
 פראצצנם 80 געװען פראדוקציע יערלעכע די איז מינימום. שעדי

 מינימום־לוין דעם געהעכערם האם מען װי :אכדעם ,1950 אין און
 צו געשםיגען לאנד אין פראדוקציע די איז שעה. א םענם 75 צו

פראצצנס• 114
 געגנער די פון ארגוםענטען די אז קלאר, װיתען ציפערען די

 שע־ אדער שםערט דאס אז גצזעץ, דורכן מינימומם העכערע פון
 פאר־ א פונקם איז װירקונג די פאלש. איז אינדוםםריע, די דיגם

 א װאם פראדוקציע דער איז שטערונג צייטוױיליגע די קערטע.
 ערשםענס, איז, פלעצער אייניגע אין פאראורזאכם ליץ העכערער

 צײם קורצע גאנץ א בלויז אן עם האלם צװײםענם, און, קלײן
 באמת ווערען וואם אונםערנצמונגען םםאביליזירט. װערם עם ביז

ט קענען זיי װייל אויפצוגעבען זיך געצװאועען  מיני־ די צאלען ני
 פאראזיםען בלויז זיינען באשםימט געזעץ דער וואם שכירות מאלע
 אפילו נים, נוצעז קיץ קײנעם בדעגגעז און אינדוםםריצ דער אויף
 שליםען םאבריקלעך אזוינע גיכער װאס אייגענםימצר. זייערע גיט
 אינ־ דער םאר סיי און ארבעםער די פאר סײ געזינטער אלץ זיך׳

דוסמריע.
 געגנערשאפט די איז ציפערען, און פאקטעז אלע די טראץ

 העכערע צו רעגירונגם־מענשען און ארבעםסגעבער םייל א פון
 רצפובליקאנישע די װען געװארען. םארקלענערם נים מינימומם

 געצװאונגען געװען שוין איז װאשיגגטאן אין אדמיניסטראציע
 צו געזוכט זי האם געזעץ אין ענדערונג אן רעקאמעגדירעז צו

 נײנציג װי מער ניט םעגלעך, וױ קליין אזוי העכערו^ג די מאכען
 העפטיגען א אגפירען געמוזט האבען ױניאנם די 4שעו א םענם

 דעם געגען דאלאר אײן פון מיגימום דעם געװינען צו קאמפיין
 ביטערען באזונדערם א אדםיניםטראציע. דער פון װידערשטאנד

די פון פארלאנג דעם געגען אנגעפירם געגנער די האבען קאמף

3 דיט &--------------------------------------------
 עס װאס העכערונג זעלביגע די אז ארבעםער די און ױניאנס

 לאנד, אין ארבעםער די פון מיגימום דעם אין באשםימם װצרט
 ביז דער כדי ריקא, פארםא אין ארבעםער די קריגען אויך זאלצן
 ארבעםער די צוױשען שכירות אין אונםערשייד גרױםער איצם
 גרעםער. נאך װערען נים זאל סטייםם די אין און אינזעל אויפז

 דער אס אין אײסגעצײכענם באזונדערם זיך האם ױניאן אונזער
 נים פארלויפיג נאך איז אױםגאנג דער אבער קאמף. פון פאזע

באשםיםם.
 הונגער־ די אױפהאלםען װילען װאם די פון ארגוםענטען די

 אז םםראשען זײ זעלביגע. די איז ריקא פארטא אין שכירות
 אינזעל. םװ פאבריקעז די פארםרײבען װעם שכירות העכערע

 איז םובות בעלי די פון אויםרײד דער אז איז, אבער אמת דער
 װאם ארבעטער די פמ טובה די אויםען נים זײנען זיי פאלש.
 די װאו גאכבארשאםם דער םון אדער באשעםםיגם דארם ווערען

 העכע־ געגעז זיעען ױי נאר זיך. געפינמ אונםערנעמונג
 ענםװעדער ארבעםער די פון םיניפום־געהאלם דעם רען

מז צו שי  זײנעו ודאס געלם־אינםערעםען אײגענע זייערע בא
 פאר׳םם׳ם זײנען זיי אדער הענם אומםעאיגע אין אינוועםםירט

 שוין זײנען װאם פײעוגען אפגעלעבטע און פאר־אורםײל פון
פאלש. װי געווארען באװיזען לאנג

• • •

י ד ץ חו  מיני- געהעכערםעז דעם פ.ץ געודינםען דירעקםע א
 דא האבען נױר װעלכע שעד״ א דאלאר אײן צו געזעץ מום־לוין

 געדױנםען אוםדירעקםע דרײ פאראן נאך זײנען אויםגערעכענם,
 זײנעז װאם בכלל פםזעלשאגע דעד פאר און ארבעםער די פאר
 פארבצםזירונגצן דירעקםצ די ווי באדײםוע קלענערער ניט פת

מן אופדירעקםע דרײ די ברענגען. זיי וואס װינ  די זײנען: גע
 די פאדערניד־רען צו םאראורזאכם דאם װאם פארשנעלערוסנ

 גאנ־ דער אויף בענעפים דעם םיז אױםשפרייםוע די :אינדוםםריע
 ז נים־אדגאניױרםע און ארגאניזידםע באסעלקערוטג ארבעםער צער
 אםעריקע םון כבח־ און אנזעז דעם דערהויבם דאם װאם איז

םעלקער. אנדערע צװישען
 אל־ די ארן םיניםום־לױן געזעצלעכען דעם םת העכערוגג די

 װידקם אוםדירעקם, ברעסנם דאס װאס העכערונג לײן געמײנע
 פאב־ זײערע םאדערנתירען צו אונםערנעמער די אויף נאםירלעך

 מאדעדנע און מאשינען בעםערע װאם אײנשםעלען דורך ריקעז
 רצןפאשדאײגצ כדי םאקע עש םוען זײ פראדוקציע. םון מעםאדען

 די פון פראדוקםיוױםעם די פארגרעםערעז דורך ארבעםס־געלם,
 םעגלעך מאכם דאם אז אבער את רעזולםאם דער ארבעםער.

 אנשםאם און ביליגער. םארקויפען צו ארן םער פראדוצירען צו
ר עם ברענגם באשעפםיגונג אװעקנעמען זאל עס ע באשעסםיגוסג ג

 װערם װאס העכערונג לוין די װאם איז, מעלה צווײטע די
ם געזעץ דעם דורך געבראכם צושטאנד מר ע  און שכירות די ה

 אופבא־ שװאכםםע. די םװ לעבענם־םםאנדארד דעם אויף הויבם
 נים־ אדער נים־ארגאניזירםע די םון ארבעםער, די פון האלפענסםע

 גע־ בים םיםלען אנדערע מים קען לױן װעמעם ארגאניזירבארע,
 די ײד דערשלאגעז עם װאם שכירות, העכערע װערען. העכערם

 ארבעסער ארגאניזירםע און געלערענםע מער קוואליפיצירטע,
 די םון ארויסגעדדיקם צײטענװײז ארבעטםגעבער די פון ווערען

 שיכ־ נים־ארגאניזירטע און ניט־קװאליפיצירםע די פון קצשענעם
 ענםװעדער עם םוען בתים בעלי די באפעלקערונג. דער םון מעז

 סאבריקען אין ארבעםער םת שכירות די ארונטערדריקען דורך
 נים זײנען ארבעטער די װאו פלעצער איז אן האלטעז זיי װאם

ך אדער ארגאניזירט, ר מרלז ת ע  םחדדווד די פון פרײז דעם ה
רת העכערונג לוין א אמ עם איז אבער אנדערש גאנץ  געזעץ, דו
 נים־ארגאנתירםע אוץ ארעמע די צו אױך צאלען זיי מחען דאם
 פאר שודערעד אויך עם איז אלגעמי? זייענדיג אמ מלאכות בעל

סרית. דעם העכערעז צו זײ
 די אין װעם מינימום־לוין שעה א דאלאר דער — צולעצם און

 פלעק דעם ארונםערנעמעז װעלם ציװיליזירםער דער םון אויגען
 אינײםטריע־ און פיגאנםירען אונזערע וואם דאלאר־צייכען דעם פון

 דאלאד־ דער איז לאנג יארען געבראכם. אים האבען מאגנאטעז
 געװא־ באםראכט .עם*, בוכשםאב דורכגעקרײצםער דער צייכען,

 בידער־ אץ געלט־גײציגקייט קארגשאםם, פון צייכען א װי רעז
 העכ־ דעם פץ סימבאל א צי״כעז דער װערם איצם מרעכטיגקײם.

 א ארעםע. די פון ארעמםםע די םאר לעבענם־םטאנדאײ סםען
פראגרעם. כסדר׳זײגען און באהאנדלוגג מענשלעכער פון צײכען
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fi^ r= ^ i פ#רבער ש. פון ױוי p$&׳ ש ®ח ל ד חו
 פראססע־ לאנגע יארןןן אוכז שארעפרעכען אעדדםםריאליםטען אץ םלוכדדםעגשען

 סון מיניםטארען — װאשיעטאן. אץ אטםיםיזם םון קװאל דער — ריםי.
 איז כאנרןיר יארקער ניו א — שטימזן. אײן םים רעדעז ארכעם און האנחןל

מלוכה־יאליסים. אונזזןו־זן פון םאטןן דער

אפםי־ יבערגאםירלעכער
 זיך פארשפרײ׳ם םיזם

אויסער־ םים לעצםענס
 שנעלקײס געודײנלזכער

 <יון פירער די צודישעז
העכ־ די און אינדוסםריע

 דא סלובה־םמשעז םםע
 פארשװאונדעז זײנעז עם לאנד. אין אוגז בײ
שמנםםער די  .אםאםישע באלדיןע םון גע

 הארי־ אמםעתאאיאנאלען אויפז םלחמות
מז. «ח זאגם: * *  םא־ את רחגס«ראש ש

מם מי טאמ ט יעדעז אונםער בא ח מ  וױ־ י
שעז אן ®ץ ל«י3מ  איגדום־ און מאנאםי

 און חידבן הוגגער. ־םיס קריזיס םריעלען
 □ןהאלטענעד דער אפילו און .ערעזזאלוצ׳י

מר מזיק־ די מג קרי  אונ־ װזאם םאציאליזם״. ״
w• זער a rr ip מז ירעצים זײנע *ת  היי

 די־ עלעקסרישע די איז פארםײעס געזען
ז נאםאס  אריסאריםי׳ װאלי ״םעבעםי דער «

 אננױ־ םלעשלעך אומזיסםזנ די איץ און
 אויך איז םקןל־קינדןיר. פאר װאקםי־ז «אליא

ען רונ  אלע די אם אגשםאם מװארזנז. מ
מר » סון כנמרעס מיגסםערע אג  פאג־ קר

מ7ײ םיט םאייע.  עקאנאםישע אוגוערע ל
 פאראיםערם .האבע פירער פאלינױשע אח

 <זאבעז באםעלקעח־גג. דער פון לעבעז דאם
מ און ליכםיגע אױפמנשײגם ג*ר מ ר מ  פײ־ ו

 פארשפרעכען װאס אפכימיזם׳ םין ערלןך
 לאנגער לאנגער. א םאר שםע און פרידען רו.

צײם•
 דאנקבאר און םרייען זיך מיר דארפעז

 געבראכם צושסאנד האבען װאס די. זײן
 דער איז איבערביים געװאונשענעם דעם אם

 ניק מיר םארען גלײמײסיג'אבער שטיפוסג
 אפםיםיזס אימרםריבענער אז פאדגעםדן.

 בא־ נים וױ געפערלעך װימיגער נים איז
 פעסיסיזם אויב ®עסיםיזם. רעכםיגםער

 אװעק נעםם אוץ אסהלנםיג אײגעם םאכם
 םאכם זיך׳ העלםעז צו ווילען דעם אים בײ

 אוםפארזיכםיג מענשעז אפטיםיזם םאלשןר
 איז און שםרײכלונגעז אח שסערוגמז פאר

 מוז מעז געפערלעד• אזוי פונקט דעריבער
 װא־ פון קוחילעז די אויםדעמז זארגםעלםיג

 געס־מען. זיך האס אפםגמיזם דער נען
 םאקע זיך האם עם אז זיכער זית «ו כדי

מ די געביםען א  שםי־ די בלויז גיט אח ל
ג נ מי

• • •
r איז וואם ’r אינםערנאזױאנאלער דער 

 םאד־ א פאר אויסזיכסען די װעגעז לאגע.
 אח םןרב־לגגדער די ג־ױשעז שםןגדעגיש

שמ קאםוניסםיש די  װאס לענדער- גאהער
 דעד איז קריג. קאלםזת דןם אפשםעלען זאל

 פארזיכםיג א וואשינגםאז אין אפםיםיזם
 קאנסע־ דער נאך ערשם באגרענמסער.

 םלוכה־פירער העכסםע די *װישען רזגנץ
 םוף זשעגעװע- איז גרײסםאכםגז די םון

אדער םער קעגעז םעז וועם יולי. חח־ש

 צי באשםימטקײט, מיט זאגעז װײניגער
 באזים א שאפעז צו געלוגגען די איז עם

 דערי־- איז עס פארשמענדעניש. זןזא פאר
 נביאות פרובירעז צו איצם פךיצײטיג בער

 אונזער םון אפםיםיזם דעד אײב זאגען
 דא־ בארעכםיגם. איז דעפארםפענם םםיים
 די פת אטטיסתם דער האש אבער געגעז

 וועגען פיגאנםירען אמ איגדוסםריע־פירער
 גרע־ קיץ גאר אויםזיכטעז׳ עקאנאםישע די

 געװאל־ א װעגען נביאות זייער נים. געץ
םי ראספערי פ ר' מ  צװי־ פארשפריים װערם די

 רעקלאמע־מע־ כיםרע אזױנע םים עולם שען
ח עס אז םאדעז׳  חשד דער בארעכםיגם א

ען א סח םםזיניג או  אפצוגארען םארזוך מוז
פארסירען. את

 פלעגם צוריק חדשים עםלעכע םיט ביז
 דער אין םאן־געבער םח צחאםעגקרש א בײ

ע די געשעפםס־והילט  גע־ פאר הויפם־סען
 און ריםעסיע עקאנאםישע די זיין שפריעמװ

 עקא־ דעם ארתםערשםויםען װעס זי םיף װי
מ טצב גאמי׳שען  פלעגען די אפעריקע. א

 שויין האם קריזים דער צי דיםקוםירעז
 מען וואם את דעק סאסע דעם דערגרײכם

 ממנסםםער דער פאר דערוןארםען דארף
 רא־ םעפע זײער זיך האם איצם צוקוגפם.

 װע־ פזיר נים זארגען די געביסען. דיקאל
 די םאלגען. אירע און ריסעםיע דער גען

מרעז עקאנאםיע.  אן אין איז זײ. םארזי
םען םגעצײמג מ־ די צושםאנד. אוי ם א ר  פ

 פראגע די שםייגען. אין אלץ נאד האלם ריםי
 אי אגהאלםען׳ וועם זי לאנג וױ בלויז איז

 אדער װאכען פח טערמינעז אין גיט דאס,
ץ נאר חדשים, יארען. א

 חודש לעצםען האם בײשפיל, צום אזױ.
 אז געזאגם אינדוסםריאליםם בארואוסםער א

 גע־ גוטע זעלםעז. אויף וױחען סיםנים -אלע
 םיר נעקסםע די פאר וױעיגםםענס שעפםען

ת די אם יאר״. סינף אדער או  ער האם גגי
 זעכצען םת צתאפזןגפאר א בײ ארויסגעזאגם

 גרויםע פון ®ןרקײף־דירעקםארען הוגדערם
 איינער קײז און געשעפםם־אונםערנעםוגגען

 נים־אײנשםי־ אויםגעדריקם האם זיי פיז
 נעמם וואנען פון ?ווליפעל• אדער מיגקײם

 י איינשסיםיגקײם די אס זיך
• • •

אל דעם  נים איז אפםימיזם זייער פת ^ו
 ש־םי־ צו זיך שײנם ער ג׳עפיגען. צו שווער

 מינים־ אונזעדע םח באריכםען די אויף צען
 םאג, זעלביגעז דעם ײאשינגםאן. איז םארען

 ארויסגע־ איז אמדוטםריאליסם דער װ«ן
 קא־ זײנע םון פארזאמלונג דעד ביי םראםעז

 א פון בשורה פריילעכער דער םים לעגצז
מז אל  יהאם צענדליג^מראספעריםי. יאר ון

 האנדעלס־מיניסםערױם פון ביורא צענזוס די
 ארבעםט־ פח אפםיילונג םםאםיםםישע לי אח

 באריכםען פארעפענסלןכם םיניסםעריום
 איז דא צושםאנד עקאנאמישעז דעם ורעמז
אלץ אויפשםייג. זײ באריכםען בײדע לאנד.

 אום־ דער פראדוקציע. די : זיך פארגרעםערט
 ארבעםם־שעה׳ן, דורכשניטלעכע די ןאץ,
 אר־ װעכענטלעכע די פון דורכשגים דער

 באשעפטיגטע צאל די פארדינםטען׳ בעםער
 אר־ צאל די אויך מערקוױרדיג, — און

פארגרעםערען. אין זיך האיט בעםסלאזע
 עקאגאמישען פון גייעם פריילעכע די

 פאר׳שיכור׳ם אזױ קענםיג האם אויפשםײג
 אז װאשינגםאן׳ אין אדמיױסטראציע אונזער

 װאם באריכטען׳ באזונדערע די מים צחאמען
 ארבעםם־מי־ און האנדעלס־מיניםםער דער

 פון יעדער מאנאםלעך ארויס גיבען ניסםער
 ארויסגע־ מאל דאם זיי האבען אפטייל, זיק

 דער צו סםײטפעגם דיגעז שותםות א געבעז
 אפםימיזם. םים פשוט אטעםם וואם פרעםע.

 אז׳ דארם זײ װייזען באשעפטיגטע, צאל די
 די דערגרײכם ױני חודש אנהויב אין האם

 מילאז־ זעכציג און פיר איבער םת ציפער
 אין װי םער םויזענם הוגדערט דריי םים —

 האם צאל די װען .1953 אױגוםם, חןדש
 די רעקאי־ז־; העכםםען דעם דערגרייכט

 םארגדע־ זיך האם פאבריק־ארבעםער צאל
 דעם פון משך אין םויזענם 148 מים םערם
 א ארבעט דורכשנים־שםונדען די ;חודש
 דער אם פאר העכםםע די געװען איז וואך
 מען םלחמד■; דער גאך זיכמ יאר אין ציים
 פרא־ די אװערםיים; נוער געארבעם האם

 צוױי־ אלע אין כמעם !עשםיגען איז דוקציע
 זיך באשטעלונגען. די אויך אזוי און גען

 זאגען ציפערען. די אם אויף שטיצענדיג
 יאר דאם .אז פאראױם. םיניסםאי־ען אונזערע

 עקאנא־ פמ רעקארד א שאפען װעם 1955
לאנד. אין דא װאױלשםאנד מישען

 שטערט וואלקענדעל קליק אייז בלויז
 וואויל־ און זעם פיז בילד פרעבטיגעז דעם

 גרע־ װערם ארבעםסלאזע צאל די שםאנד.
 װערען מענשען מער װאם am םראץ סער׳

 זיך האם מאי חודש דעם דורך באשעםםיגם.
 190 מים פארגרעסערם גוידער צאל זייער

 ציפער די דערגרײכם שוין האט און טויזענם
 פאר־ די םויזעגם. 679 מיט םיליאן צוױי פון

 פארטונקעלט ארבעםםלאזע צאל גרעםערםע
 מיניםםארי־ דעם םון פארב העלע די היפש

 ברעבען אונזער םים שמחה די געםעל. שען
 דער םיס 1953 אױגוםם פץ רעקארד דעם

 ארבעטער באשעםםיגםע צאל גרעסםער
 דעם דורך פארשטערם באדייםענדיג ווערט

 דעם געבראכען נאר נים האבעז םיר װאס
 צאל דער אין חודש יענעם פון רעקארד

 גרינט־ פיל האבען מיר גאר באשעפםיגטע.
 דער אין רעקארד זײער געבראכען לעכער

 דיײנם האבעז מיר װאס ארבעםםלאזע צאל
 240 םיט כיליאן דעם םאפעלט װי פער

גןנווען. דעמאלם זיינען וואס סויזענם
 אפשטאם דער $לאר שוין ווערט איצט

 פענסטער• הױכע די אין אפםיסיזם דעם פון
 די אויטםײםשען 'קאנסעקווענם זאל םען ררען

 דער־ דרינגען אח ציפערןין פארעפנםלעכםע
 דער פאר דזנרווארםען דארפען מיר װאס פון

לד: אזא שאפען זיך ורןים צוקונפם  פאר בי
 קאמער־ פינאנסירען. אינדוסםריאליםםען,

 פון לעבען וואם אנדןרע. אלע אק ציאנטען
 עקא־ דער איז קאפיםאל, אינװעםםירםען

הויכע א גוםער. א באםת צושםאנד :אםישער

----------------}>- 1955 *גױגוסט,
 הויכע פארקויף, גרויסער א פראדוקציע׳

 גרע־ גאך אויף אױםזיכטען און פראפיטען
 האנדעלס־מיניסטער דער פארדיגסטען. סערע

 גערעכט פולשטענדיג דעריבער איז האמפרי
 די, צו באריכט דערמוםיגענדיגען זיק מיט

 אז דינען, דארף מיניםטערױם זית וועמען
 גוטען רעקארד א דערװארטען מעגען די

 האפערדיגער דער אבער א־ז דערפאר יאר.
 גאר ארבעטס־מיניסטער אונזער פון באריכט

 פארפירען צו עלול איז און בארעכםיגם נים
 בא־ עס דארף ער אינטערעסען װעמעס די.

 אומ־ דער םראץ װאס פאקם דער שיצען.
 פאר־ און פראדוקציע גרױסער געהויערער

 ארבעםםלאזע צאל די אלץ גאך האלם קױף
 שװערד דער אז מײגם זיך, פארגרעסערעז אין
 הענגען װײםער װעט ארבעטםלאזיגקײם פון

 די גוט װי ארבעםער פון קעפ די איבער
 זיך וועלעז זײ םיידען זיץ. ניט זאלען צייטען

 גרע־ באדייםענדיג א באקומען צו דערשלאגען
 ױי אז פראדוקציע, דער פון חלק סערען
 וואט דעם פון מער פארברויכען קענעז זאלען

 םים ארבעטער די םיײיסטען באשאפען. זײ
 באשעפםיגםע, צאל םארגרעסערםער דער
 אבפארבירען געקענם נים אפילו האם וואס
מז דעם ע ל ר ע  הענם, ױנגע פון צואװאוקם י

. די אין זאמד די שיםען מיינם . . ען ג י  אי
 די פון צװעק דער זײן צו מאקע שײנם דאס

באריכםען. אפםימיסםישע געוואלדיג
• • •

 װעגען באריכמ געמײנשאםםלעכער דער
 אונזער פון צושםאנד גלעגצענדיגען 'דעם

 וואס םאל ערשםע דאם ד־ם איז עקאנאמיע
 איצםיגער דער פוך דער-ארבעםם־ם'ניםםער

 רעדם מיטשעל, פ. דזשײםם אדמיניסםראציע.
 האנדעלס־מינים־ דעם פון שםיפע דער מים
 עקאנאמישער פון פראגען אין װיקס. םער

 אײנשםי־ מער איבערהײפם הערשם פאליםי
 קא־ איתענהאוער׳ט פרעזידענם אין מיגקײם

 פרא־ אנדער איז עס װעלכער אין װי בינעם
 איבער־ רעדעו דאס אז ז־ך דוכט אפט גע.

 איז עס אז :או* מ־ניםטארען. די גים דיײפט
 קדש־ם קדשי פדן ווידער׳קול א עכא, אן

. באנלירעו־בױרא א פון . .
 חידש לעצטען מצן איז פאל איץ א'ז

 מלוכה־פא־ װיכטיגע ודאנצז פון דערגאנגען
 דאס אפ. שםאסען װאשינגטאן אין ליםים

 קאינ־ דעם פון פאל דעם אין געװען איז
 קא־ ענערדזשי ״אטאמיק די וראס טראקט
 1באפעי פרעזידענט׳ס אויפן ריאם כישאן״

 קאכ־ .דיקפאן־יעטס ד־לר מים געשלאסען
 עלעקםרישע אן אויפבויצן זאל זי פאגי״.

 םוי־ 650 פראדיצירען צו קראפט־סטאנציע
 אויס־ אייף עייעקםריציטעם קילאוואט זענם

 אויטאריטי״ װאלי יםענעטי דער מיט טוישען
 פאר באזארגט זי װאם קדאפט. דער פאר

 פאדיקא. אין איינריכםונגען אםאמישע אירע
 ארו־ די און טענעטי פון באפעלקעתנג די

 בי־ דער פרן געניםען װעלכע םםייםס. מיגע
 הא־ עי״ װי םי. פװ עלעקםדיציםעט ליגער

 צו־ רערפיס. שםאט די פראםעמםירם. בען
 גע־ כלומרשט <ם האם מען וועלכער ליב

 איר באזארגען צי קאנםראקם דעם שלאסען
 קראפט עלעקםרישער נויםיגער דער מים
 וועם פאד־קא אין פאבריק אטאמישע די װען

 איר פאר קראפט מערטםע די אוועקגעמען
 זי אז דערקלערט האם געבדױך, אײגענעם

 פרױוא- א פין עלעקםריציםעם קיין נים װיל
 אלײן בעטער ורעם זי אין קאמפאני טער

קאנגרעט אץ קראפם־םטאנציע. א אױםבױען

 אפא־ שארפע ג^נץ א פארמירט זיך האט
 פרעזידענם דער אבעד׳ קאנטדאקט. צ־ם זיציע

 געבליבען זיינען אדמיניטםראציע די אין
 זיך האט קאמפאניע פרױואםע די און פעסט

קראפט־טטאנציע. ד־ בײען גענורען
 זײערע און אדמיניםטראציע־מענשען די

 דעם מאכען צו געזןכט האבען אנהעגגער
 דעם אום זיך האנדעלט דא אז אײנדרוק

 אינ־ געגען פאליסיס א־יגענע פרעײדענט׳ט
 עלעקטרישער אין רל־כה־געלט ודעםטירען

 אז אגגעװיזען׳ האט מען באזארגיני. קראפט
 קאנ־ צום צושריפט בידזשעט זיץ אין נאך

 איי־ פרעזידענם האט 1954 יאר פארן גרעס
 םער װעט מען אז דערהלערם זענהאוער

 עי.״ װי «םי. פאר געלם קיץ באװיליגען ניט
 עלעקםרי־ דאםף־געטריבענע מער ב־יען צו

 איינלאדען וועם מען נאר גענעראמארס, שע
 מער באזארגען צו א־נטערנעמער פריװאטע

 דיק־ דער מיט אפמאך דעם ד־רך קראפט.
 גע׳םענה.׳ט. זיי האבען פירמע, סאן־יעיטם

 זיין דורכגעפירם בלויז פרעזידענט דער האט
פארשפרעכען.

 דערװאוםם זיך האט מען װען ערשט
 מיט שידוך דער אזױ װי אײנצעלהײטען רער

 נײ־געגרינדעםער דער פון אײגענטימער די
 האם געקוםען צושטאנד איז קארפאראציע

 םע־ סקאנדאל. מים שמעקעז אנגעהויבען עס
 די אין אז באמערקם האט קיפאווער נאטאר

 זיך ווארפס אפמאך דעם וועגען רעקארדס
 וױיס־ א װענצעל. ה. אדאלף נאמען א ד־רך

 פינאנץ־אינ־ יארקער ניו א פון פרעזידענם
 אזױנע אין זיך טפעציאליזירט ײאס םטיםוציע.

 עקספערם זעלביגער דער אז אץ זאכען.
 ראטגעבער א װי רעגירעג דער אויך די:ם
 נאכזוכענדיג בודזשעם־בױרא. דער פאר

 װאס באנק די פארוואם און ראלע ױענצעל׳ס
 פאראינםערע־ שםארק אזוי איז פארטרעט ער

 ן!ארויסגע- זיך האם אפראך דעם אין סירט
 מר. דער אז ערשטענם. :זאכען צװײ וױזען

 באלד ,1953 אנהויב אין נאך האט װעגצעל
 איז אדמיניסטראציע רעפדבליקאנישע די ױי

 געראםען וואשינגםאן, אין מאכט אין ארײן
 באװיליגען צו ניט ביורא בודזשעם דער
 אויטא־ ײאלי טענעםי דער צ' געלט לײן

 עי־עקםריציםעם־איעריכםונ־ נײע פאר ריטי
 פרױואטער א צו איבערגעבען עפ נאר גען.

 פון פירמע. די אז צױײטענם. אץ. קאמפאניע
 וױיס־פרעזידענם, איז װענצעל מר. װע־־כער

 האט קארפאריישאן״, באטטאן ״פוירסט די
 געלמ־טראנסאקציעס גײםיגע די דורכגעפירט

 צו קארפאראציע נײ־געשאפענער דער פאר
ארבעם. די אנהײבען קענען
 פרירואםען א מאכען צו א-יזא אידעע די

. דער צו שלתף א פאר טראםט טי  עי.״ װי. .
 װאס דעם פון לאנד דאס פארהיטעל צו כדי
 טא־ ״קריכענדיגער רופען פינאנטירען די

 פונם נים אייגענםלצך יטםאײם ציאליזם״.
 ױ־ און באנקירען די פדן נאר פרעזידענט.

 באגקירצן די כאםש אץ טיליםי־קאמפאניעם.
 פאר־ עיקר דער זײנען טראסם־ביאגנאטען און

 פארהיםען צו הכלל ט־בות אין אינםערעס״רם
 זײ היםען ייצלן. רהמנא פאציא־יזם פון אונז
 דער־ נים חלילה זאלען זײ אז שםארק ז־ד

 דער מים קאנםראקם דער עטה. צים לײגען
 ״דיקפאז־יעיםס די פארזיכערט רעגירלנג

 פראפיםען שײנע גאנץ נײם קארפאריישאך
 ריזיקע. איז עט לועלכער אן לאנג, 'ארען פאר

 איצם. אפילל אז באולארענם גלט אזלי איז עס
עם אז אײנגעזען האט פרעזידעגט דער ולען

ט &---------------------------------------- י 6 ד

 זיין פון פרעםטיזש פארן געזינטצר זיין װעט
 מאכען צו בטל פארטײ און אדמיניםטראציע

 באצא־ רעגירונג די װעט קאנטראקט, ד<ם
 צו פארגיםיגוגג םלמע היפשע גאנץ א לען

 דאם קארפאריישאן׳. *דיקםאן־יעיםם דער
 פארװאס דערקלערם, אויך אגב שוין האט
 מיט פארהאנדלונגען די געהאלטען האט מען
 לעצ־ דער ביז םודות בסוד קאמפאניע דער
 געגעבען נים אפילו מ׳האט און מינוט טער
 אנצובא־ פירמעם אגדערע געלעגענהײט קיין
 געזעץ דאם װי באדיגגונגען, בעםערע טען

 מלוכה־קאנ־ ארױםגעבעז בײם פאר שרײבט
 בייז א פאר געהאם מורא ם׳האם םראקטען.

. . . ג י או
• * •

 לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען די
 אדגא־ אינדאםםריעל אװ קאנגרעס דער און

 באװאוםםע אנגעשםעלט האבעז נידישאנם
 פון געשיכםע די שרייבען צו אקאדעפיקער

 האט פעדעריישאן די ארגאניזאציעם. זייערע
 צקא־ דער פמ פארזיצער דעם אנגעשםעלם

 אוניװערםי־ בראח פון אפםיילינג גאמישער
 שרײבען צו םעפם. פיליפ .פראפ^םאר םעם

 געבענדיג ל״ אװ פ. jc דער פון געשיכסע די
ז »לע צו צוםרים פוײיעז א אים י י  אר־ א

 סי־ דער דאקופענםען. אח כיװ־פאטעריאלען
 פון סופןי א באשםיםם האם װידער א. אי.
 פארעי ״פיליפ דער פון דאלאר טויזעגם 35

 ®ז שםאב א פינאנסירען צו פאונדײשאן׳
 דירעק־ דער אונםער געלערענםע הארװארד

 שריי־ צו דונלאפ דזשאן פראפעטאר פון ציע
ארגאגיזאציע. דער פח געשיכםע די בען

 פון געשיכםע דער אין אינםערעם דער
 אפעריקע איז באװעגונג ילניאן םרײד דער
 אויםן וױרקונג את אנםדויקלוטנ איר און

 לע־ םאציאלען את פאליםישזנז עקאגאפ־שן-
 פארשםארקם פיל זיך האם לאנד. אין דא בען

ז יאר עםלעכע לעצםע די בי  זײנען איצם .
 אינםער־ אײנצעלנע פת אליםנאם דער פים

 פון טײלען קלײנע און יוניאנט :עשאנעל
 האבען װאם באװעגונג, יוניאן םוײיד דער

 אײגענע דיערע װעגןין ב־כער ארויסגעגעבען
 אביעק־ צװײ בלויז געווען ארגאגיזאציעס.

 בא־ ארבעםער דער װעגען געשיכםעם םיווע
 בירד םערי אח םשאו־לס פץ איינע װעגלטג

ײ קאםפאנם. ר. דזשאן פץ צוױיםע די און  בי
 דעקען אלן פארעלםערם זײנען ױי פון דע

 ױניאן םרייד דער פון אויפבלי דעם ניס
 אונ־ יאר דרייםיג לעצםע די אין באלועגונג

 האם װעלם ארוםיגע די דיעל. נױ דעם םער
ם אינמערעסירם וױיניג זיך  ארבע־ דער פי

 אלײן פירער ױניאן די און באװעגונג טער
 סון פענשעז די גענוג געטרוים נים האבעז

 איצם קרײז. אײגןינעם דיער אויסערהאלב
 אנערקענעז אלע מזינדערם. עם זיך ־אם
 איז באװעגונג ױניאז םרייד זײ אז שוין

 כאדעלירצן װאס הויפם־כיחלת. די פון איינע
םיג דעריבער איז עם אדן געזעלשאפם די  נוי
 אנם־ איר את געשיכםע איר שםודירען צל

 אײז עס זןיען אקאדעםיקער די װיקלונג.
 בא־ די בלויז. דעם אויסצופילען זלכעז אח

 גע־ דער אין גרופעש אנדערע פון ציאונגעז
 ז־ינדלעך אזױ פער :ים אויך איז זעלשאפס

 שםארק אזוי נים פער זיד דארף מען אץ
 גע־ נלעגלעד עס איז דעריבער באהאלםעז.

 ®לאפעםזןר די װי אקאדעפיקער, אז ליארען
 זא- דונלאפ, דזשאן און םעפם פיליפ רעז
 שרײבען צו ארבעם די אלנםערנעםדז לעז

ילניאנס. םרייד פח געשיכםע
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 אינדוסםריעלע גרויםע
 אונדער טון רעװאלוציע

 ביז האם .יארהוגדערם
גרע־ פיל געמאכם איצם

 אין פארשרים סערעז
 װי יעמז פאקםישעז

דןינ־ פרן װעלם דער אק
. ז ד האם םעז מ  דעם איבערגענומעז גי

 װאו .קאנװײער״; םיםן •לעגנד־ ״אםעמבלי
 איבער־ םער איז געקענם׳ האם םען נאר

 מאםעז־פרא־ םון םיםםעם דער צו געגאנגעז
 יאגם מען :אינדוסםריע דער אין דדקציע

ד  אויםםוען גײםםע די *rp אםילו *ױץ זי
 צו־ באלד זיך װעם םען ;אויםאםירונג פרן

 דער איז אםאם־עגןירגיע צו אײך געװאויגעז
 װעלכע צו דורכםראכםען. אבער וױרםשאסם.

 פא־ אוץ ?זאציאלעז אין איבעדקןירענישעל
 קאן, רעוהאלוציע דאזיגע די לעבעז ליםישעז

 גע־ בלויז םרעז דאס — םירעז• םת. און
מ די אס אסיל' וױ׳ילםע. ײני  דערםראכםען װ

ח עניז דעם נים ח׳ײס  זײ אבער םוף, בי
 צד כאםש שםרעבען זײ כאםש. םראכםעז

 םון אױםםירונגעז איז נים װעלכע םאכען
לעבעגם־דע^ארוגגען. אנגעהויפםע די

 הענרי איז וױיניקע די אם פוץ אײגער
 םון פרעזידענם דער צװײםזיר, דער םארד .

 םען28 דעם קאמפאני׳/ כלאכאר .םארד דער
 אםא־ די אדרעםירט ער האם .1955 אפריל.

 צײםונגם־ אמעריקאנער די םרן ציאציע
 צונײםקום יערלעכעז איר אויף ארױםגעבער

 שפעםער איז אדרעם דער און יארק׳ ניו אין
 פארם דער איז געווארעז םארעםענםלעכם

 .פערדענ• :גאטען אונםערן בראשור א םוץ
 אויף קוק *ייער א — פערדענזיז אוץ קראםם

 זיך מירן װירםשאםם׳. אםעריקאנער דער
 קוק״ .נייעם דעם אם מ־ם באקענעז דא
וױיניגע״ די םון ״איינעם פארד. הענרי םיז
 װע־ אנהויבען נאר שטייגער. זיין אויף —

 זײנע מים און אלייז פארד׳ז סים םיר לען
 שםיים דאס וױיל אויםםוען, אינדוםטריעלע

 װאם דעם׳ מים פארבינדוגג דירעקםער אין
ם׳ ער מ ד ע ר פ בראשור. זיין אין .

 סארד־ דער סץ #רעזידןןנם דער
אימעריע

 איז םארד־אונםערנעמונג גיגאנםישע די
 נים — אקציע־געזעלשאפם געשלאסענע א

 םאר־ איר פיז קארפאראציעס אנדערע די װי
 קאםירם ווערען אקציעס זייערע װאט נעם,
 קאן אײנער יעדער און בערזע דער אויף

 האם ער ווען און װיל ער װען .קויפען, זיי
 פארד־געזעלשאפט דער פון דערצו. געלט

 קיינעם צו אקציע איץ קייז נים געהערם
 פער־ םינף פארד־משפחה. דעד אויסער גיט,
 אץ םארמעגען דעם איצם קאנםראלירעז זאן
 אייניק־ פיר : פירמע דער פון געשעפטען די

 פון גרינדער דעם פארד, הענרי פון לעך
 עדזעל פרוי מוםער- זײער א־ן פירמע, דער

 פארד הענרי :זײנען אייניקלעך די פארד.
 פארד בענסאן פארד, װיליאם טער.2 דער
 דאזיגע די פארד. ביהל װאלטעי־ פרוי און
ע  זיך בײ האלט משפחה צונײפגעקניפטע ע
 אקציעס טויזענט 172 די גא־ הענט די אין
צו רעכם דאם גיבען װאס «בי׳, קלאס פון

ו י. פת ו א כ ו ר א ב

 םון גורל דעם באשםימעז צו אץ שםיפעז
 האלב א און 3 קארגע די פון םירםע. דער

אז לי - קלאס םון אקציעס כי עי  אן ה. ד. ,
 האלב א פשפחה די האם• שםים־רעכם.

 םיליאן 3 את הענם די אין זיך בײ םיליאן
 .פארד־ פילאנםראפישער דער צו געהערעז

 אוי־ אקציעם׳ מיליאן 15 גאך פונדאציע׳.
 ליגען ארויםגעלאזםע. נים און םארתירםע

 וױםיל פירםע. דער םיז קאסעם די אין
 זאגעז, נים קיינער קאן באםרעפם. אלץ דאס
 צום 'װאלם, מען ווען אז האלם, םען וױיל

- קלאס םון אקציעם די ביישפיל. עי׳  װאס .
 שסיק. א דאלאר 135 צו םארשריבען זײנען

 זײ וואלםזין בערזע. דער אויף ארויםגעלאזען
הימעל־הויך. ארויפגעשפרוגגען

דינאם־ געשלאסענער דער אם צװישען
ם אױס זיך םיילם םיע  כאראקםער זיץ כי
 הענרי גןישעםםם־סעאיגקײםען גרױסע אח

 םיט האם פירםע די ווען םער.2 דער םארד
 םינאנ־ א איבערגעלעבם צוריק יאר אכם

 כמעם םארלירען פלעגם את קריזיס ציעלעז
 געװען עם איז חודש, א דאלאך םיליאן 9

 מים האם װאס םער,2 דער פארד העגרי
 װײםערען און װילענס־קראםם ענערגיע. זיין
 ניט באװיזען װירםשאםם דער אויף קוק
 גע־ אויף םירמע די צוריקצושםעלען נאר

 פאר־ םאז צו שםוים א זי נאר םיס, זונםע
 ער פארנעם. און אימ&עם סך א מים אוים
 די אויםגעיעט האנט שםארקער א מיט האט

 האם אונטערנעמונג, דער פון װילדגראז
 ארבעטס־ און פעאיגע נײע. אנגעשםעלם

 די דעצענםראליזירט האם מענשען זאמע
 געגעבען פראדוציר־אפםיילונגען. באזונדערע

 צו אויטאריטעט מערערע זייערע פירער די
 מים פארוואלטען זעלבסםשםענדיגער קאנעז
 אײ־ דער אין אפעראציעם. אײגענע זייערע
 א אונטערגענומען ער האט צײם גענער

 פאבריקען נײע צובויען פון ריזען־פראגראם
 מאדערניזי־ םון אלםע, די איבערבויען און
 פראדוציר־רע־ די אץ מאשינעריע די רען

 די הויך דער איז טרייבען פון םאדען.
 פרא־ די פראדוקציע. דער פון עקספאנסיע

 1 אפגעקאסט איצט ביז שוין האט גראם
 בײ און דאלאר, מיליאן ססד און ביליאז

 פארענ■? זײן וועט פראגראם די װען ,1958
 ביליאן 2 אפגעקאסם האבען עס װעם דיגט.

. דאלאר מיליאן 325 מיט
 פראגרע־ דער אט פון רעזולםאטען די

 ממש זײנען געשעפםס־אנפירונג סײוער
 יאר 8־7 פארגאנגענע די פאר גלאנצפולע.

 איר פארדאפעלט װי מער פירמע די האם
 טאג צו הײנט אומזאץ. איר און פראדוקציע

 דעפאס 20 און פאבריקען 63 פארד פארמאגט
 184 :אשעפטיגט טיילען; באזונדערע פאר

 מיט געשעפטען פירט ;ארבעטער טױזענט
 טײ־ באזינדערע פץ צושטעלער טויזענט 6

 ״לינ־ און ״מערקורים״ ״פארדס״. די צו לען
 פאר־ !אוים ארבעט פירמע די ,װאם קאלנס״
 שטאל גאנצען דעם םון פראצענט 6 ברויכט

גומי־אויםארבע־ אלע םון פראצענם 20 און

 30 כםעט צו שםןילם :לאנד אין םונגען
 אויםאםא־ אלגעםיעער דער םון פראצענם

 האלם .פארדנד צאל די און ביל־פראדוקציע
 .שעװראלעים׳ צאל די אריבעריאגעז ביי

 םון פראםיםעז די גרוים װי יאר. הײנםיגעז
 נים. פעז דערציילם דינען. םירםע דער
 ױמען פראםיםען די אז אבער, וױיסם, מעז

גרויס. זייער
 די אויך זײנען זיים, צוױיםער דער םון

 די םארד׳ז ביי ארבעםער די פון שכירות
 םירםע די אינדוסםריע. דער אין העכםםע

 קאנםליקםען אויםצוםיידעז געניים זיך האם
 ױניאן. דער םים אדער ארבעםער די םים
 צייםען. יענע פארגעסעז גאר שוין האם פען
 אויםצושםייז געהאם האם יוניאן די ווען
 םאר קאםף םאר׳עקשנ׳טען שװערען אזא
 די פארד׳ן. בײ גראד אנערקענונג איר

 בלאזען גענומעז דארם האבען יארען לעצטע
 האם מען ווינםען. -ליבעראלערע׳ פרישע.

 מים־ קאנען צו כדי אז אז איינזען, גענומען
 קאנען צו כדי ציים. :ייער דער םים גיין
 מאדערניזירען, צו פאבריק דער אין אלץ אי
 םען מח פארגרעסערען. פראםיםען די אי
 ארבעםען סםאביליזירען, פראדוקציע די

 שסילשםאנד, קיין האבעז נים ״אלאלאנג׳.
 די אויך מײנם דאס און איבעררייסען. קיין

צוםרידעגצושםעלען. ארבעםער
 זיך אין ד.אט םער2 דער פארד הענרי

 איז יענער זיידען. גרויםען זײן םון סך א
 נא־ א װאגענדיגער, א דרײםסער, א געווען

 וואוקס מיטן הסכם אין אלץ אבער וואטאר,
 גע־ האט ער פראפיטען. אײגעגע די פון

 — קאנםערװאטיװ און ליבעראל זייץ קאנם
 א געװען איז ער געלוינם. האם עס װי

 געלעבם האט אץ אפארטיניםט גרויםער
װען אז כלל, מיטן  אריבער. גיט קאן מען ,
 גע־ אבער. האט. ער :ארונטער- מען גײט
 דער פון געבאםען די פאר חוש א האם

 װע־ גײם עס װאם זען. געקאיט האט צײם,
 טאל מערער דעריבער איז ער און רען,

 אײניקעל דין אויך ארונטער. װי אריבער
 ער שםריכען. זעלביגע די זיך מיט טראגט

 נאכנעבען געוואלם ניט אװדאי איצט האט
 די גאראנטירען פון ױניאן־פרינציפ דעם

 ער אז אבער שכירות, יאריגע ארבעטער
 ער קאז םטרייק א ד־רך אז געפילט, האט

 בי־ צװײ די גאר געפאר א-ז שטעלען איצט
 פאבריקעז זײנע פון מאדערניזאציע ליאניגע
 הא־ װאם ריזען־פראפיםען. די מיט צוזאמען

 דעם, דאנק א ארײנפליסען גענומען בען
 צום שכירות גאראנטירטע די אױך ער האם
 זייט, צוױיםער דער פון נאכגעגעבען. טייל

 פירער אנדערע די אץ זיך, ער האט אבער,
 געהאט לכתחילה פארד־פירמע. דעד םון

 גאראנםירען םון געדאנק צום צוגעגרײם
 אנדערען אדער דעם אויף ארבעטער, די

 דער אין פאזיציע םטאביליזירטע זײער אופן,
 געלאזען זיך האט ער בשעת אינדוסטריע,

 דער פון רעארגאניזאציע ריזיגער 'דער אויף
פארד־אונטערנעמונג.

 אזוי ניט זעען קאפיטאליסטען אנדערע
 ניט פארשטײען און זעט, פארד װי װײם,
 (״נע־ ״נאם״ פון פירער די זיג־זאגען. זײנע

מאנוםעקטשו־ אװ אםאםיאײשאן שאנעל

------------------> 1955 אויגושמ,
 דעם פארשםיינען צו גרײם זײגען רערם״)

 םירעל א אויף עפענם װאס .פאררעמער״,
 דער אין סאציאליזם* ״קריכענדיגען פארן

 זיי ער ענםפערם װירםשאפס. אםעריקאנער
 פאנאנ־ זײ פאר װיקעלם בו־אש־ר. זײן אין

 אמעריקא־ דער אויף קוק״ ״גייעם זײז דער
װירטשאפם. נער

 רעודאלוציע״ ״קאסימאליסםישע די
אמעריקע אין

 דינא־ א איז םער2 דער פארד העגרי
 אבסערװא־ וואכזאםער א און מענש מישער

 און דורך קאפיםאליםם א איז ער :טאר
 זאגם — קאפיםאליסם אזא נים אבער דירך,

 א וועגען ערנםם הײנט .רעדם וואס — ער
 ןיק־ האם װעלכע םעאריע. קאפיטאליססישעד

 עקא־ ענגלישעז דעם פון מ־ח אינם זיסםירם
 דאס -.1776 אין כפים אדאם גאםיפם

 קאגסערוואםױוער. קיין נים איז ער : הײסס
 צווײ־ דער סת קאפיטאליסם. הארםקעפעער

 פארשםיין, נים איויך ער קאן די־ם. םער
 אלץ נאך צײם הײנםיגער איז קאן מען װי

 ארבע־ פון .עקספלואםאציע װעגען רײדען
 פראפיםעך, צו ״זשעדנעקײם און טער״

 די פון נוםח דער געװען איז עס װי אזוי
 צוריק. יארהונדערם א ארבעטעד־פירער

 רעלאםי־ו פריםיםיװער. דער װי זעט. פארד
 פאר־ דער םון קא&יםאליזם אומםםאבילער.

 פלאץ דין אפגעםראםען האט גאנגענהײם
 דאמינירט איז װאם סיסםעם, ״נייער א פאר

 אין אלייז זיד .רעגולירם קאנפומענמ דורכן
 פון מאםע גרויםער דער פץ אינםערעסען די

q ער באפעלקערוני•'. דער ji, באזיץ דער װי 
 אלץ װערם אײגענטום אינדוםםריעלען פונם
 און מער אלץ װי ;דעדאקראטיזירט מער
 ווערען אנגעשטעייםע און ארבצםער כיער

 װעל־ פאר פירמעס, די אין מיט־בעלי־בתים
 די אין אנםײלנעמען דורך ארבעםען, זײ כע

 אקציעס די זיך איינקויפען דורך פראפיםען.
 ד־רכן אינדירעקם. אדער. פירמעס די פון

 ״רעטײערמענם״־ און פענפיע־ פץ געניסען
 בעל פארצייטיגען דעם אנשטאט פאנדעז.

 אויפגעשטאנען גאר איז הב־ת־א״גענטימעי־
 ״ייענעדזשערס״, פראפעסיאנעלע פון קי*אס א

 אזײ און אינדופטריע די אן פירען װאה
 אײגענטי־ אז באקומען, <ס זיך האט ארום
 זײנען ארבעטער אץ ״מענעדזשער״ מער.

 פאראײ־ קאפיטאריזם סאדערנעם דעם אין
 םאר אינטערעס געמײנזאמען א אין ניגט
 אלע־ זײ שפײזט װאס אונטעךנערונג, דער
דרייעןי' נ־ען

 רעװא־ ״קאפ*טאל'סטישער דער אט אץ
 די האט - פארד באגיערקט - ליציעי

 א־ר אויסגעברײטערט ױואלדיג רעגירונג
 אימ־ דער רעגירינג די איז הײנט רא־ע.

 פארשײדענע ציוישען ב־רר פארטײאישער
 זעט און באפעלקעררגג דער פ־ן גריפעס

 זײערע צױישען ג־ײכגע־ױכט א״נציהא־יםען
 בא־ רעגיר״נג די אינטערעפען. געגענגעזעצטע

 שטײער־ גערואלדיגער א־ר םיט זיך נוצט
 עקא־ פון פארהימען צו קרעדיש־מאכט און

 רעגירינג. די :ניער נאך קריזיםען. :אדישע
 רעװאלוצ־אנערער איר פץ הילף דער מיט

 פארמעגען־שטײע־ אין הכנסה־ פץ פאליטיק
 פארמע־ דעם א־יס ביטלעכרױיז שפרײס רען,
 דער פון גרופעס פאי־שײדענע צװישען גען

 ניט די אײם גלײכט א״ל באפעלקער־נג
 םאציאלער אלטער דער פץ שיכטען גלײכע

געזעלשאפט. א־נזער אין פיראמידע

 מעםאדען פרױואםע און שטאטלעכע די
 םים־ האבעז פארזיכערוע פאציאייער פון

 סמאביליםעם די פאררינדיגען צו געהאלפען
 צו און װירםשאפם אמעריהאנער דער פון

 בײ זיכערקײם פח גײסט דעט פארפעסםיגען
 — זי איז דאס און באפעייקער־נג. דער

 איז וואם םיפםעם, דער פץ געשיכםע די
 יע־ פאר פראפים פין מאםיװ אויפן געבוים
 רעוואלוציע■ גרויסע די זי איז דאפ דערען.

 פאר־ לאנד אין איינעם יעדען האט װאם
 ״קא־ די — קאפיםאליסם, א אין וואנדעלס

רעיואלוציע*. פיםא־ייהםישע
 צו געסאז לאז א אפילד ז־ך האם פארד

 אויטגעםראכם גאר האם װיםענשאפם, דער
 אנאלאגיעם. און דעםיניציעס גייע שפאגע'

 מים מײנם ער וואס פאכען צו קלאר אבי
רעוואלוציע״. .קאפיםאליסםישער דער

 א אויף זיך — פארד זאגם — לאכיר
 נים איז קאפיםאל אז פארשםעלען. וױילע

 רײכםום. אדער פארמעגען אקומולירם קײן
 פראדוציר־קראםם, פין פאםענציאל א :אר
 ארן מאשינען. אין באד״אלמען ליגם װאם
 דעם םעפםלן דאן מיר קאנען אזוי, אויב

 מאס, זעלביגער דער מים קאפיםאל דאזיגען
 פדן קראפם די ניעסם מען װעלכער מיט

 איצם פערדענקראפט. ריט — מאשינען,
 גע־ עס װאו זוכען, און װײטער מיר גײען
 אין פערדענקראפט צאל גרעפטע די ז־ך פינם
 גרעםטע די זיך געפינם עפ װאו ה. ד. לא:ד,

 מיר געפינען זוכעגדיג, אזיי קאפיטאל. צאל
 און אינדוםטריע פךיװאטע אונזער אז א־יס,

ען’ אגריקולטור צ א״  פאטענ־ א צוזאמען ב
 האלב און איין אדער איץ ערך אן פון ציאל

 נאציאנאל אינזער סערדעגלראםם. ביליאן
 העגם די אין זיך געפינט ױאם אײגעגטים,

 מוניציפאליטעטען, די פון און שטאט פונם
 פער־ מיליאן 75 צו בלויז עקװיװאלענט איז

 .הויז־קא־ דער אבער, דערפאר. דענקראפם.
 אויטא־ אן פון אלצדינג. ־. ד. פיטאליזם,

 ראזיר־מאשינ־ עלעקטרישער אן ביז מאביל
 באזיצט באפעייקערונג גאנצע די ױאם קע.
 פארן עס נוצט און הייזער די א״ן זיך בײ

 ארדם נעמם אלץ דאס — געברױך, אײגענעם
 ביליאן 4 װײניגםטענס פץ פאטעגצ־אל א

 חי מער ה. ד. פערדעגהראפט, מיליאן 700
 איבעריגל די װיפיל פיי־. אזײ מאר צײײ

באזיצט. לאנד אין מאכט
 קאפי־ אמעריקאנער פץ נביא דער א־ן
 טרי־ און פאטאס מים אויס שרײט סאיייזם

:אוניף
 װי געװיזען, אײר האב א־ך ׳אז ״איצט.

 קאפי־ מער מאל סך א באזיצט פאלק דאס
 אינדוסטריע די װי ;אינדוסטריע די וױ טאל
 גרעסערע אלץ פדן באזיץ דער װערם גופא

 פאך װי ;באפעלקערעג דער פין צאלען
 אלץ אויף זיך עפענען אמעריקאנער א־ע
 פארגע־ און קאכיפארט פ־ן האריזאנטען נ־יע

 מיט װאם קאמפארט, אזא פץ ניגען
 דער־ געקאנט זיך עם האבען צוריק יארען

 מוזט דאן פארמעגלעכע, גאנץ די נאר ל־יבעז
 סיפ־ אינזער אז באשלום, צום ל־מען א־ר

 פארן אויפגעבויט אלעמען, נאך איז, טעם
 פ־ן — קאפיטאליסטען ײ פץ דוא־ילדין

אמעריקאנער״. די־־אן 160 אלע
פארשטייט - פארד גײיבט איצם

קאפיטא־ ״אמעריקאנער אז יערער ייזי־• יי I ׳>
״איזם״, ש־ם קײז צ' געג־יכעז טיג ' איי יב״

װאם זאך, אײגענארטיגע אן איז דאס
אײנעם. יעדען פאר גדיק ענגט

7 דים ---------------------------
 .װיסענשאפט־ אזא כען קאן נאם'רלעך,

 שםיי־ א אן לײענעז גים פלוידערײ לעכע׳
 פא־ צו אײנפאל סארא ליפען. די אויף בעל
שעז רימ דעם כעץ  פער־ פת באגריף פיד

 זױן אױך דעגאפיגאטאר א פאר דענקראפם
 ארן • קאםעגאריעס סאציאל־עקאגאם־שע

 סױטן אלץ אנצירדפעז באבע־םעשה סארא
 גע־ רעדם םען װען קאפיםאליזםי. נאמען

 פרא־ דער פון את קאפיטאל פת וױינםלעך
 מען םײנם קאפיםאליזם. פ־ן דוציר־סיסםעם

ץ פין פריער דאך  פראדוציר־טיםלען. די אי
 אנ־ ארע יע:ע און פראדוציר־םאשינען די

 אין ארית גײען װאס אוצרות. געזאפעלםע
ק װערען את פראדוציר־פראצעס דעם  ד

 האס ראדיר־םאשינקע . די םרײב־קראפם.
 פראדוציר־ קאפיםאליםםישען צום שייכות א

 װי פראדוצירמ װערם זי װען גאר פראצעס.
 זי װען אױך. :אך םייל צדם ;סחורה א

 פראפיםירוגג געשעפם. ײאר באניצם װערם
 ברײםערען אין פראדוקציע־אויסםויש און

 דעם, פץ הענם די אין װארם. פונם זינען
 זי איז איר, םים אליץ. זיך ראזירם דואט
 קאסעגאריע. קאפיטאליטטישע קיץ םער גים

 אין אינוועסםירם װען לפשל- געלם. אויך
 אב<ר קאפימאל, עס איז פראדדקציע, דער
 אויסברענ־ אויף עט שליידערם מען ױען

 פאר קאפיטאל זיין צו אײף עס הערט געכץ,
 קריגט װאס דער׳ אדיס. עם גים װאס יענעם,

 װע־ װעט ער אויב קאנען. ױעם געלם, דאס
קאפיטאל. אין פארװאנדלען צוריק עס לען.

 זײט א אן אװעק אבער םיר׳ לײגען
 זייגע בלויז נעמען און ״טעאריע׳ פארד׳ם

 קא־ דער אם אז מיר, זעען אבסערוואציעס,
 דער פון געלערנט יא צפעס האם פיםאליםם

 קאפיםאליסטישער דער אין םטאדיע נייער
 םייםשט ער אמת. אטעריקע. פון אנטװיקלונג

 דאט אבער באאבאבטינגען. זײנע כאטש אוים
 און באמערקט נייע דאס האם ער װאס גוםא,

 דער פץ באוױת א איז אקצעפטירט, עס
 דעם אדיםמייטשען פאלש זײן אפילו צײט.
 באװײז דער װערם ענדערונגען די פון זינען
 באד.אנדעלט מען װען פארקערטען. פונם

 קריםיק. פון גלאז דער אונטער עס
ד דרײנז ײרד די ײר ײ ץ א ע א ק ײ ע מ • • • א

זיך. אין איינגעגלויבט זײער איז פארד
 ער װאגענדיג, אין דר־יסט נאר ניט איז ער

ער חוצפה׳דיג. זיא  ביטול מיט איראניזירט '
 ארבעטער־ ״קאנטערװאטיװע״ יענע א״בער
 1מ־« װי הײ:ט■ נאך רײדען װאס פירער,

 ״עקספלוא־ װעגען צוריק׳ יאר הונדערט
 ״זשעדנע־ און ארבעטער״ די פון טאציע

 זאל עפ אמעריקע. אין פראפיטען״ צ' קײט
 דערפץ אז ־ארקאזם. פארד׳ט לײט הײסען.

 זכר קײן י־אננ שויז אמערי־ע איז איז
 װײסט טער2 דער פארד העגדי אבער ניטא.

 און מאראלישע״ ״הויך בי״דע די אז זיכער.
 עקזיסטי־ אײגענשאפטען ״פײדעטטעטישע״

 קאפיטא- אמעריקאנער אין אלץ נאד רעז
 אינדיט־ די אין פיל אזוי ניט אפשר ליזם,

 טיסטעם דעם ליים ארבעסעז װאס םריעם׳
 אנ־ אלע אין אבער מאסען־פראדודציע, פון

ט אינדוסטריעם ז־עו־ע  אלץ, נאך עט בל'
 דער פ־ן צייטען״ גיטע ״אלטע. די איז װי

 ,יו^• דעיואליציע. אינדוםטריעלער ערשטער
 פאר־ באשעפטיגען דאט דען איז *ואם רים

 א״ויף רע־םיקאנער א־ן .נעגערכ םא־ריקאנער
 געזעצלצכען דעם אונםער :אד אניאל געצאלט
ם מי שעהי אן םענט 75 םיז דעי  ארבעט־

ארעמע באשעפטיגען לאט דעו איז װאס
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 ױגאסלא־ און אירלענדער ארן איםאליענער
 גוױשעז שכירות אויף פאליאקעז איז װען
 א העכםםענם אדער דאלאר א אוז םענם 75

 העם־ די אין שעה א כענם 25 םים דאלאר
 די אין װי ארבעטם־באדינגונגעז לעכםטע

 אלץ, דאם איז װאס — צײסעז אלםע אלטע,
 די פון עקםפלואטאציע ברוםאלע גים אויב

 געזעל־ דאם דעז איז וואם און ארבעםערז
 הפ* מםש אומםאראנםווארםלעכע׳ שאםםלעך

 אלם־איינגעםונדע־ םח לויפען קרות׳זײגע
 פון אינדדסטריע־אונםערנעםונגעז װעםע,

 עגגלאנד, ניו םון שםעםלעך אוז שםעם די
 םזרח־ אנדערע את קאנעפיקום יארק. נױ

 איז װאס ;*םאום׳ דער צו שסאםען ךיגע
 עלםינם ביוז װי שםעם לאזעז דאט דעז

 אויף באםעלקערונג די אזץ זיד הינםער
 װאס — נוים, אוז הונגער םון אויסצוגײז

 פרײ העסלענע. גים אויב אלץ דאס דעז איז
 פרא־ צו זשעדנעקיים עגאאיםםישע םיםיוזע,
 װאם ארבעםער־םירער. יענע גײן, םיםעזי
 קאנ־ גארניס שוין זײנעז דערפון. רײדעז

אלםםאדיש. נים לגםרי סעדװאםיװ,
 היפאקרים־ װי םער נים יגט איז אויך

 הײג־ דער אין אז באהריפםעז. צו םםודע
 איי־ זײנען אינדוםםריע פאז־ערנעי־ םיגער

 ארבעםער און -פעגעדזשער׳ גענםימער,
 איגםע־ געמימזאנמז אייז אין פאראײניגם

 שפייזם װאס אונםערנעםונג. דער פאר רעס
 םאראיײ אםעם איק מים דדײזנז. אלעסעז זײ

 ביליאנעז די מים הבית בעל דעם ער ניגם
 די פיז ארגעםער דעם םים .פראפיסעז
 זזײנפונםם. יאר א דאלאר םויזענם דרײ־םיר

 .םאום׳ דער פח פארמער דער װי פונקם
 צאל־ א םים דארף װאס -םידװעםם־׳. ^ךןך

 םון פרנסה א אויף לעבען פשפזזה רײכער
 יאר א דאלאר סויזענם צדדײ ביז סויזענם

 קאסיסאליס־ מיליאן 160 די סי־ז זזײנער איז
 ®אםירעז■ קאז עם װײל אםעריקע, איז םעז

 צעקאליעםשעסען אלםער. אן םדייבם ער *ז
 װעל־ פרן דױיסס װער האם. ער ריאס פארדל,

20־15 א פאר אײנגעהאנדעלם האנם, כער

אלע־ דעם אויף געכוקם :ים דאך. את
 נייזיר דער אין דערזעז פארד האם פעץ.

 אינ־ אםעריקאנעד דער םמ אנםדױקלדגג
 קלאסעז־ברי־ אנדערע װאס דאס׳ דוססריע

 לפשל, באסראכם. ער נים. דעעז זײנעץ דער
 .רעםײערפעננױ־ און פענסיע־ פרידואסע די

 םין פארם א װי ארבעםער די םוץ פאנדען
 דער ®ץ אייגענםום דעם אין פיםבאסײליגונג

 וױרק־ דער איץ נים עט איז דאס — םירםע
 ארײסגעריסענע אן גאר איז עס לעכקײםז

 פאר איינענםיםער די פיז קאמפעגסאגיע
 אין ארבעם באצאלםער גערזיכםיג גיס דער

 נים זעם .דאס יארצענדליגער םיז םארלויף
 זייז דערלאזעז נים קאן דאם וױיל םארד,

 דאך איז ער אבער נאטיר. קאפיםאליםסישע
 קאפיםא־ מערהײם דער פון פראגרעסױוער

 דערין נים שוין זעם ער וואס ליססען.
 אקע־ ארבעםער די רצד ‘.גאזלעײאי ?ית

 זעען עם רוי אזוי בתים. ’1בע־־ די גענאיבער
 עד זײנע קלאםען־ברידער אנדערע די עם

 «םאר- דערמאנםע פריער די בײ אויך הײם.
 קאפיסאליםטישער דער איז דריי׳ אייניגםע

 אנערקענט ער ודאס גום, איז אונטערנעםונג
 אר־ דעם םמ רעכם די וױיניגהטענט שוין

 אין ר״מעל צזם דריםער א דץ צו בעםער
 נאך קוקען .נאם״־פירער ד־ םאבריק. דער
געדונגע־ א אויף װי ארבעםער אדיפן *לץ

 ניט רעכם שום קײן האם וואס שקלאף. נעם
אינדוםטריע. דער אין

 אבסער־ פארד׳ס אין װיכםיגסמע דאס
 האט ער װאם דאם, אבער. איז- וואציעם

 אין פראםפעריםעט פוץ תיד דעם באגריפעז
 איז קאפיטאליםטען אלע פאר צייט. אונזער

 פון מאםעז ברײםע די פון פראספעריםעט
 צופאל. םון זאד א תוך אין באםעלקערונג דער

ש גום א װי פתקם  אפהענגיג איז גערעטעני
 פראס־ אלגעמיעע את אזוי היםלען, די פץ

 אנ־ צװישען שפיל םונם אפהעגגיג פעריםעם
 װ. אז. א. קרתיס־ציקלעז נאכםרעג. און באם
 דער דארף קומם, פראספלריםעם די אז און

 זיץ דאנקבאר בלויז הארעפאשניק ארעמער
השגחה. דער צו דערפאר

 אלגעמיינע די אז באגריפען, האם פארד
 איז באפעלקערונג דער פיז פראםפעריםעם

 םיס־ דער סיז באשםאנד־טייל ארגאנישער אן
 נױטװענדיג־ א פאסעז־פראדוקציע. ®ז םעם
 פראםיםען קאפיםאליססישע די פאר קײם
 ארבע־ די ״װען םיסםעם. דאזיגעד דער איז

ג׳ נים םארדינעז םער  א איז עם װעז מנז
מ קרמים שםיקעל  וײג־ «דז קויפם לאנד. א

 םארד זאגם — אױםאכלאבילעד ציגער
 נלא־ די אז ער, פארשםײס דעריבעד אלײן.

פארםראגם ודירםשאםם אמעריקאנעו־ דערנע

נןריװיצןזי: ד.

ט ײ ק ג י נ ײ א
 אײניגקײפו, כדר םון ttרpפא מען
 !זיץ שלרם זאל :שרײפז םען

 קלײכינקײס קײן ניס יאד ם׳איז ׳נו
 — אימיג?ײ« די און שלים דער
ארײן. קריג איז איך גײ

 צדכלײד אלעםען זידעל
;אײן ניס פדר מימ שםיםם ריאס
 רײד, איד כ? זידעלײרערפמןר איז
 — גיײד בלאםע דער סי» זײ מאד איךי
זײןי שלרם נאר זאל עס
^כם נים רןײנער איז מיר בײ ע  נ
 ;פױפ איז זאנם ?ןר װאס איז

 ארםכערעכגז, זײן םדז געגנער א
 — שלעכש און פאלש איז ארגוםענ® זײז
כרט. און קלדנ איז פיײגם נאר
 ורערט אדן #רינציפ אי׳ין נאר האכ איך
 אפכעהיט, שםארק מיר סיז
 כאגערט נאר אחדדת װאס דער אז

 — הערט ער דאס אלצדינג םאלגען םרז
ני־נז. קשױוז קײן סרעגט און
 אידעאל, מײז פאי זיד שלאג איך
 ז טריט און שרים אױ,? לעם^ איד
 ;כלל א מיר בײ שזץ איז דאס אץ
 גאל דעי איץ THP קריכען צר

אחדות:ים. קײן ם׳רויל דדער
 אײניגקײט, מיר םין םאדעדט מעןי
 ;גוט זײן ױעם אחדות אץ

 װײני׳נקײט מיץ ארײן איד ױארןז
 אײניגקײם, דער צרליכ רןריג אץ
כלוט. אץ כױ זיך שלאג אץ

ט ^-------------------- ײ ה טיג כ ע ר ע ג
 *לאקאוטם׳ םטרייקס, קײן מער ארגאניש נים

 אז ער׳ פארשסײם דעריבער שםילשטאנדען.
 אר־ און פארזיכערונג, םאציאלע פעדעראלע
 פעגסיע־ און אונמערשםיצונג, בעטסלאזע

 קראנקהײט פון פארזיכערונג אץ פאנדען,
 נדבות קימ נים זיינעז אומגליקס־פאלעז אמ

טיגע נאר ארבעטער, פארן  צו מימלען נוי
 פ«ר־ ער װירםשאפט. .די סטאביליזירען

 יא־ רטע גאראנט אויך אז ניט, נאך שטיים
 צװעק זעלביגען דעם דינען שכירות ריגע

 אבער וױרטיטאפט, די סטאביליזירען פון
 פארשםיץ, האפענטלעך עם, ער וועט מארגען

 ים~9(»רא זיינע צוליב הײנם׳ איז ער וױיל
 םייל צום געצװאונגען געווען אינסעךעםע!.

 זית צו ארים זעט פארד ;איינצוגײז דערויף
 דער־ אייגענער פון לערענם װאס מענש, א

פארוע.
 באלערענדיג־ דעם װעגען — צולעצם

 אבסערוואציעס. פארד׳ם אין אונז פאר סםען
 דער פון ראלע נײע די באגריפען האט ער

 אקצעפטירם ער אטעריקע. אין רעגירונג
 צװי־ קאנפליקםעז די אין ארביטראזש איר
 ניט נאר אכי קאפיםאל, איז ארבעם שען
 דער אין שםילשםאנדעז און סםרייקם קײז

 די אםילו אקצעפםירט ער אינדדסםריע.
 רע־ דער פון ראלע רעװאלוציאניזירענדיגע

 מים קלאסעז די ניװעלירען בײם גירונג
 פאר־ אויף שםייערען הויכע פון הילף דער

 ניט• אבער. זעם. ער פראפיטען. את מעגעז
 רעגירונג דער פיז נאםור נײע די אם אז

ח אויםברײםערעז םחעז לאגיש זיך וועם  בי
 און װירטשאםם. די קאנמרא^ירען םת רעכם

 דער םון גאנג דעם אין זיך ארײנמישעז
 אנפיר-נג דער דיקםירען און פראדוקציע,

 פאלק דאס שיצען און אינד־םטריע דער פון
קאפיםאיייםםעז• די פון אפעםיםען די געגעז

 װיל ער דערװײל. פארד נים זעם דאס
פינג מימם דאס װײל זען. ניס עס קרי  םא־ .

 פארד. אויך ציםערם דעם פאר אח שעליזם״■
 און ,זיכערקײם״ אז אויך. לכױטל, זעם. ער

 מער נים איז ארבעםער פאר .גאראנםיעס׳•
 ציםערען, דארף פען װעלכעז פאר שד, אזא

ר מ  אר־ דעם זיכערען צו קומם עם װען א
 פון פאל אויפן אנדערש אךער אזוי בעםער

 ארי־ ביים ארבעטסלאזיגקײס צײםוױיליגער
 דער־ אױטאמירונג. צו בײשפיל. צום בערגײן,
 דער־ דארף מען דערפאר. פארד זיך שרעקם

 אז גלויבם, ער ער. פײנם םאן. גארניט צו
 עצה אז זיד פריידיג וועם פאלק אונזער
 אויםרעגועען ספאראדישע די מים געבעז

 סיס־ די באגלייסען וואם צעמישענישע;, איז
 וואויל אזוי קאנקורענץ׳. פרייער פת ט׳עם
 האם פארד װאס דאם, גלויביגען• דעם איז

 גע־ געװעז איז ער װייל דערזען. יא שוין
 איז מאכען, צו שלים דערמים צװאונגען

 מא־ צו שרעק ױין אז באװייז! בעםםער דער
 פאקטען די פון אויםפירען ריכמיגע די כען
 אויספירעז ריכטיגע די באגרינדעםע. א איז

 פראפים־אינטערעסען די געגען גיץ מוזען
גלייכען. זײן און פארד פון

רעװא־ א אמעריקע אין אן אוודאי.גײט
 ״קאפיסאליס־ קיין ניט אבער, איז. זי :ציע

 גע- רעיואלוציע א נאר רעוואלוציע״, םישע
 קאפיםאליזם. דעםפאםישען ברוטאלען, געז

 עקא־ ברייםער עכטער, פאר רעוואלוציע א
 װירט־ דער םון נאמישער״דעמאקראםיזירונג

 גע־ שטאם. פון השגחה דער אונטער שאםם
 םענער אבער צוקמפט־נדזיק. דאס איז װיס
הערען. איצם שוין מען קאן מוזיק דער פון

g דיט g.____________________________________________________4 ו955 אױגוםט,

ר ענגלאנו, איו םםר־יקם ד ע ה ד נ ה ס־ נאריפזננ א
 ארטיקעל דאזיגע דאס ען

 אין געשריבען. װערם
מא־ פון םעג ערשטע די

 זיך האלט יולי, נאט
 דער פארענדיגען בײם

 אין סטרײק װאכיגער 6
הא־ ענגלישע אײניגע

 סםרייק־ א אין לעצםער דער איז עס פענס.
 ער־ די אויסגעטײלם האם װעלכע כוואליע.

 דער אין יאר הײנטיגס פון העלפם שטע
 לע־ םאציאלען ענגלישען דעם פח געשיכםע

מלחמה. דער נאך בען
מאגא־ צװײ לעצםע די פון פארלויף אין

 ארונ־ ניט כםרײקען פון פראגע די איז טען
 ענגלישען דעם אין םאג־ארדנונג פון טער

 זיך גיבען צייםונגען לעבען. פאליטישען
 זײ גאר ניט אומאויפהערלעך. דערמיט אפ

 באריבט־ ױיערע אין דעם װעגען שרײבען
 זײ־ אין מער נאך אפשר נאר אפםיילונגען.

 פאו״ אלע פון רעדנער ארטיקלען. ערע
 און ױניאנס םרײד די פון פירער טײען׳

 פון גײסםלעכע אגגעזעענע אונםערנעמער:
 עקםפערםען ;ריכםוגגען קריסטלעכע אי'ע
 יעדער, און דערשײנוגגען סאציאלע פון

 האבען צו דערשלאגען זיך קען װעלכער
 די אין באריכטעם אדער געדרוקט עפעס

 װע־ זאגען צו עפעס זיך באמים צײםונגען,
 האט יוני פון טעג לעצםע די את דעם• גען

 א געװידמעט פארלאמענט ענגלישער דעד
 אורזאכען די דעבאטירען צו טאג גאנצעו

 אויסװעג אן זוכען צו את םטרײקען די םון
 פראגע ברענענדיגסםע די איז עס זיי. פון
 ענגלישען פון לעבעז איגערלעכען דעם אין

מאמענם. איצטיגען דעם אין פאלק
דא־ די פון לייענער אײסלענדישער־ אז

 װערען געווארענם אבער דארף שירית זינע
 איבערםרײבונג. פון קרבן א פאלעז צו ני׳ט
 װאם באמת זען צו מעגלעד ערשט איז עס
 װיפיל אויס געפינם מען װען געשעם עס

 דאזיגע די אט איז אנםייל נעמען אי־בעםער
ג װי אמ םטרײקען אנ  אין זײ םםרײקען '

 רעגירונגס מאנאטלעכען דעם פון דורכשנים.
 גענױע די וױסעז צו פרי צו נאד איז באריכט

 מיר אבער װאז־• לעצםער דעי־ ביז ציפערען
 אט און ציפער מער־וױיױגע א שױן ווײסעז

:באוױתט זי װאם
 אײר האבעז יאר, פאריגען אין װי פונקם
 םטרײקען אין אנםיילגענומען יאר הײנטיגס

 — ארבעםער ענגלישע צאל קייינע זייער א
 באםייליגם זיך האבען יאר פאריגעז דעם
 ארבע־ אן אויף טױזענט •150 םטרײקס אין

 באשעפטיג־ דא ױינען (געםײנט טער־קלאס
 15 װי מעד פץ ארבעט) פיזישער אין טע

 פראצענטער אין פרויען. אץ מענער מיליאן
 ענ־ די פון פראצענט i נאר אז עם. ה'יסט

 אײן פאר אפילו האבען ארבעטער גלישע
 אויף 97 סטרײקען. אין אנטיילגענומען טאג

 זײ־ אלע דעדלײדיגט ־אבען הונדערט יעדע
 אונ־ דורך פארלאנגען און סיכסוכים ערע

 קאנפערענץ־םיש דעם ארים טערהאנדלונגען
 פארטדעטער יוניאן טרײד זייערע צװישען

 צו זאיים איר אױב אונםערנעמער. די אץ
 6 אנדערע די צורעכענען מיליאן 15 די

 אנגעשטעלטע אלס ארבעטעז וועלכע מיליאן.
אין און לערער פרױואםע), אוז (מלוכה׳שע

ל ל• פון (לאנדאן) טיב

 סטדײקען װעלכצ באשעפםיגונגען אגדערע
 בא־ סטרײק פראצענט דער װאלט דאן ניט,

 נעמער לוין צאל גאנצער דער פון טײליגטע
קלענער• נאך אויםגעפאלען ענגלאנד אין

 עפעגט־ ענגלישע די איז זשע פארװאם
 די פים פארנומען שטארק אזוי מיעונג לעכע

 דערויף ענםפער אייז סםרייקטז דאזיגע
 פון אםאשע לעיבאר דער געגעבען םיר האט

 לאנדאן. אין דא שטאםען פאראײניגםע די
 גערעדט האבען מיר װען געזאגם, האט ער

 ענגלעגדער ״די :םםרייקס לעצםע די װעגען
 זײ סםרײקס. פון אפגעוואוינם זיך האבען
 צוגעװאוינעה װידער די צו מוזען זיך װעלען

 דערשיינוגג נאטירלעכע א איז דאס וױיל
 געזעלשאפם, איגדוםטריעלער יעדער אין

 געוחמ איז דאס דעמאקראטיש״. איז װעלכע
 פארלויף אין באמערקונג. קלוגע זייער א

 גע־ נישם ענגלאנד האם יאר 30 קגאפע פון
 פאר־ באדייטענדיגען פון םםרײקס קײן האט
 דער דורכגעפאלען איז 1926 מאי אין נעם.

 ענגלישע די פון גענעראל־סםרײק גרויסער
 םרײד די האבען דעמאלם זינם ארבעםער.

 דיער אופגעשםעלם באוואוםטזיגיג ױניאנס
 אונםערהאנדליג־ אויף סםרייקס פון טאקםיק

 די ®־ז קאנגרעם היםכארישען אויפן גען.
 האם 1929 יאר אין יוגיאנם טדייד ענגלישע

 פון רעדע גרעסערער א נאך באװעגונג, די
 װאלטער גענעראל־סעקרעםאר דעמאלםיקען

 צי דעצידירט זיך םיםרין. לארד) :(הײנם
 צו אח םםרייקם פון קאפיטעל איר שליםען

 אויף םעגלעך׳ נאר איז עם וױיט וױ גיין.
 צוױ־ באציאונגען די אין װעגען פרידלעכע

אונטערגעםער. און ארבעםער שעז
 סםאגנאציע עקאנאמישער פון צײט די

 גע־ נישם נאטירלעך, איז, נילחמה דער ערב
 גע־ וואלטען סטרײקם ווען צײם קײן װען

 און מלחמה דער בעת אויפסאן. עפעם קענם
 געםישזאמע פון געפיל דאס האט איר :אך

 פםיכאלאגיש געמאכט פייכטען און געפארען
 דעם מיט זיך באנוצען דאס אוממעגלעך

 עקזיםםענץ די םםרייק. פון געװער שארפען
 1945 צוױשען ארבעםער־רעגירונג אן פון
 זעל־ דער אין געוױרקס אײד האם 1951 את

ריכטוגג. כיגער
װעל־ צאמונגען, פס־כאלאגישע דאזיגע די

 הײג־ אין זײנען םםרייקם, געגען וױרקען כע
 געװען ױינען זײ װי שױאכער ענגלאנד טיגען

 גענעראל־סםרײק נאכן ױנט א-ז עס װען
 רײד קײן זיין נישט איצט קעז עס .1926 אין

 פאר ,מפלה שארניכטענדיגער ^ װעגען
 ענג־ פאר׳מלחמה׳דיגען אין סמרייקענדיגע.

 באדײט אפש גאנץ סטרײק דער האט לאנד
 פח הײם דער אין נױט אוממיטעלבארע
 פאל אין געפאר, גרויס א־ן סםרייקענדיגען

 ארײנגעשטוי־ װערען צו נידערלאגע. א פון
 פון ארמיי באדייטעגדיגער דער אין סען

 געקענט האט דאם ארבעטסלאזע. שטענדיגע
 מוםיגםםען. דעם םון װילען ד־לם צעברעכען

 זײנען ארבעטם־אמטען די ווען אבער, הײנם.
 נויםיגע די צוצושטעלען אימשטאנד נישט
אונטערגעפער׳ די פאר ארבעטער צאל

 פאר־ כל קודם איז זײ, פאר בעטען װעלכע
 ארבעםםלאזיגקײט פון געפאר די שוואוגדען

 סםרײק, דעם בעת אז אמת, פטרייק. נאכן
 רייכער א דורך געפירם :ישט איז ער אויב

 היים• דער אין <:ג עםוואם עס איז ױגיאן,
 די אז װיתען, םםאםיםםיקס די אבער

 דורכשניט אין האבעז ענגלאנד אין סםרײקפ
 די פאד םעג 5 רױ מער נישם געדויערם

 קייז זײז נישם קען עס אדן אנםיילנצמער,
 װאך אײן בלױז פון פארלויף אין אז רייד,

 אלגצ־ פמ ארם דאם פארגעמען נוים זאל
 די פאר אפילו און וואוילשםאנד. מיינעם

 האט דעם חוץ א סםרייקס. פאר׳עקשנ׳מע
 געזעצגעבונג סאציאלע נאך־מלחפה׳דיגע די

 משפחות פאר אפילו הילף פאראדיסגעזען
 גע־ זאל םםרײקער ם< פאר׳עקש:׳ די פון

 דער (לוים פלוכד. דער דורך ווערען געבען
 נישם דארפעז קינדער און פרויען אז הגחד״
 זײערע פון אויפפירונג דער פאר ליידען
 רעזולמאם דער אויב פאטערפ. און מענער

 דעריבער הײנם איז עט הונגער). זיץ זאל
ץ את נישם װען װי םםרייקעז צו לייכטער  א

ענגלאנד. אינדרםםריעלען פון געשיבםע דער
 טיפער מיץ לוים איז, סיבת צוױיםע די

 דים־ סאציאלע אפגעשװאכםע די מײנונג,
 געבראכט זיך מים האם עס וועלכע ציפלין.

 סא־ אין פאליםישער קאנםערװאםיװער דער
 עכגלאנד איז זיד האם וואס רעזשים. ציאלער

 (װען 1951 פון סוף דעם זינם איינגעשמעלם
 אין פערהיים א געװאדנען האבעז םאריס די

 האם רעניח־נג לעיבאר די פארלאמענם).
 ענגלאנד חרוב האלב א אויפגעבו-ס צוריק

 אז פרינציפ, דעם אונםער פלחםה דער נאך
 געזעלשאפםלצכע זיין דערפילען פת יעדער
 פראקלא־ ברײט האבען טארים די פליכם.

 פרײ דארף יצדעד אז גלױבען, זייער מירט
 װערען צו רײך װיל■ ער װאם םאן צו זײז
 באגײם ער אויב נאר װיל, ער אזוי װי

 פארברעכען. קריםינעלעז קי? נישם דערבײ
 גע־ האבען די ציוישען אינטעליגענטערע די

 באדייםען װעט ״פרייזדים״ די אז וואוםם,
 דער פאר פראפיםען העכצרע נאר נישם

 א אויך נאר פארםעגלזיכע, צאל קלײנער
 אױם־ אובפארפעגלעכע די פאר טענדענץ

 באשעפםי־ פולער (בעו> כרח זייער צונוצען
 ביי־ אדער גיםען מים ארויםצורייסען גונג)

 װאם די. פון זיך לאזם עט װי פיל. אזוי זען
 פאר אז געודאוסם, האבעז זײ זיי צאלען

 קית עקספארט פון לעבם װעלכע ענגלאנד.
 העכערע פאר קאמף אזא וועם אויסלאנד.

 די זיך מיט ברענגצז לוינען העכערע און
 פץ וױרמשאפם דער פאר געפאר גרעסטע

 קאנקורירען צ־ מעגלעכקיים איר פאר לאנד,
 אמת׳ע די — יאפאן׳ אדער מיט-דײםשלאנד

 גע־ זייער אבער ענגלאנד. פאר געפארען
 קאפיטאליזם פון פרינציפען די צו טריישאפט

 װאס װארענונג. די װי שטארקער געװען איז
געגצבען. זײ האם פארשטאנד זייער
 די אז פילם׳ ארבעםער די םון טייל א

 צקספלואםירען דארף רײכע פאר ״פרייהיים׳
ם' דער אויף מיטלען אלע מיט ש  פאר־ ני

 עט געזעלשאפם. ד<ר פון םײל כעגלעכער
 באמערקען, צו אינםערעסאנט דערבײ איז
 אויד מאל. אלע זיינעז קאמ־ניסטען די אז

ארבע* אן געהערשם האם ענגלאנד אין בעת



----------------------------סו דיט
 קא־ דעם אויף געשטאגען םער־רעגירלנג.
 באציאוגגען די אז פרמציפ. פיםאליםםישעז

שײדמע צוױשען  גע־ דער איז גרלפעז פאר
 דעם אויף ווערען דעגולירמ דארף זעלשאםם

 אײ־ יעדען פון קאםף פון וועג אגארבישען
אגדערעז• יעדזין געגעז :<ם

פסרײקס די פון שעד)כ#ראר דקר
 גע־ דא האבעז םיר װאם אלצדינג :אך

 קליםאס סאציאלעז נעענדערטעז װעגען זאגם
 גרינגער םאכם ללאס עגגלאגד, היינםיגען אין

 — נישט (פארגעסם ארבעםער םײל א פאר
 זיך באנלצען צו הלגדערם•) אין דרײ נאר
 אבער עס איז םםרײק־מיםןיל. דעם םים

א אז זעלםענהײם, גרויםע א סי  מינ* די אם א
 פאר־ סטרײק אין ארלנםער זאל דערהײט

 גרעםטע די העכערונג. •לוין א לאנגענדיג
 באזלנדערס איז דאם (און םםרייקס צאל

 די אויף םםרײקם לעצטע ד־ װעגען ריכםיג
 װיי־ זייער האט האפענס) די אין און באגעז

 שכירות. מים טאז צו גארנישט אדער ניג
 אופן דעם אויף כדי געםטרײקט האבעז זיי
 ולערם וועלכע עװלה, אן דעדאנסטרירעז צו

 הא־ אלענפאלס אזוי — באגאנגען, די לגבי
K\ געגלליבס. זיי בען

 לאקאמאםיװ־פירער די פון ססרייק דער
 כא־ און אינםערעסאנט באזונדעדס איז

 סםרײק א געללעז איז עס ראקמעריפםיש.
 ארבעםער, די םוץ םײל צוױיםזמ א געגען

 איי־ די אויף באשעפםיגם דינעז װעלכע
 סיםפםאם א איז סםרײק דער זענבאנען.

 עקזיסטירט װעלכער קאנפליקם, א פלן
שע די צװישען ארבעסער. ענגיי

 באװעגונג ילניאז טרייד ענגלישצ די
 גילד־ארגא־ די פון יחוס גרויםען איר צים

 אמאליגע די פון געהילפען די פון :יזאציעם
 זײנען יארהונדערט טעז19 איז מלאכות• בעל

 גע־ אלע כמעט ױניאנס טרייד ענגלישע די
 פון מיםגלידער פון צוזאמענגעשטעלט ײעז

 שיכםען. ארבעטער הױך־קװאליפיצירטע די
 טאג־ארבעטער, די נישט־קוואליפיצירםע, די

 מארגען אלז ארבעם אייז הײנם םיען װעלכע
 םרײד קײן געהאט נישט האבען אנדערע, אן

 פרײז ש״ם קײן פאר וואלטען און ױניאנם,
 ארגא־ דער אין געװארען אדיינגענומען נישט

 ברידער געשולטע םער זייערע פון ניזאציע
 קלאסען צי ענלעך עטװאם איז ענגלאנד דאין

 רע־ אין נאר אנםשטאנען סאלידאריטעט
 אא־עאלאגיעפ סאציאליסטישע די פין זילטאט

 אײך איז דאם ארטײ.3 לעיבאר דעד פץ
 אינדום־ אן מיט לענדער אלע ױעגעז אמת

קלאס). אכבעטעג־ םריעלען
 יארהונדערט פאריגען פץ ם־ף אין ערשט

 פון פעריאד נײער דער אנגעהויבען זיך האט
 באװעגוננ ױניאן טרייד ענגלישער דער

 באן־ און גאז־ארבעטער דאקערפ, צװישען
 געװען איז בעװין ערנעםט אנגעשטעלטע.

 נישט־ די פון ארגאניזאטאד גרעסטער דער
 געמאכט זײ פון האם ער אץ רןולאליפיצירטע

 פאליטישען א־ן עקאנאמישען מעכטיגען א
 גרויםע זײערע דורך ענגלאנד. איז כ־ח

 װיכ־ א ווערען צ' באװיזען זײ האבעז צאיען
 צײט דער מים און יואל־עלעםענט, טיגער
 פאר־ לעיבאר די באהערשם כמעם זײ האבען

 מיםגלידער מיליאן זעקם 'די צוױשען טײ.
 װײ־ נישט זײנען פארםײ לײבאר דער פון

 ריט־ טויזענט 800 און םיליאן 2 ױי ניגער
 נישט־קגואליפיציר־ פון ױג־אנס פון גלידער

געטרײסטע די זײנען זײ א־ן ארבעםער. םע

 דער פון אונטערשםיצער לאיאלסטע און
 אנםײבעװאניםטי־ סאציאל־דעמאקראםישער

 ארבעמער ענגלישער דער פון םייל שער
 קוואליפי־ די אז נישט הײםט (דאס פארטײ
 מערהײט ױיער אין זײנען ארבעםער צירםע

 איז, זײ פון טייל א אבער בעוואנ׳ען, פאר
אנס זײעדע םון םייל א און מי  אנגע־ װערעז י

.קאמיניסטען). דורך פירם
 די פון כוח אויםגעװאקסענער דער

 מים געבראכט האט ארבעטער .שװארצע״
 מיט ענגלאנד. אין לויז־רעװאלוציע א זיד

 קװאליפײ א דא האם צוריק יאר הוגדערט
 אזוי מאל דרײ פארדינט ארבעטער צירטער

 איז הײנט ארבעטער. .שווארצער״ א װי פיל
 די אונםערשײד. יעדער פארשוואונדען כמעם

 נישט געםטרײקט האבען לאקאמאטױו־פירער
 הוםפה א פאר נאר לוינען. העכערע פאר

 פאר־ האבען (זיי ײיז נישט זאל זי קלײן װי
 דינעז זאל וואס מעו־) װאך א םעגם 50 לאנג

 דעם פעסטצושמעלען קלאר םיםבאל א װי
 װייני־ זײערע און זיי צװישען אונטעדשייד

 אײ־ די אויף קאלעגעז קװאליפיצירטע ;ער
 װעלכע אנדערע■ און פארטערם װי זענבאנעז)

 און הוספה. א באקומעז וואס נאר האבעז
 בלויז מטרייק דעם םארענדיגם האבען זײ

 אײנגע־ װעט דיפערענץ די אז צהאג, םארן
 זיך זאל עס װעז אפילו װערען האלטען

 פון אונטערשײד אן װעגען נאר האנדלען
 שפאנונגען סאציאלע די װאך. א סעגט 10

 זעל־ דעם אין גרופען פארשיידענע צוױשען
 גע־ זײז קען לױךנעמער פון קלאס ביגעז

 גאנצע צװישען קאמף דער וױ פערלעכער
 לאלאמאםיװ• די פרן סטרײק דער קלאסען.

 דאזיגער דער פון סימפטאם א איז םירער
 צו בא^רענעצט נישט איז װעלכע .שאפונג,

באשעפטיגונג. אדער פאך איין
 די אין דאקערס די פון סםרײק דער
 מים טאן צו נישם אויך האט װידער פארםען
 טרא־ םון אויסדרוק דער איז נאר שכירות,

 איגא־ דער אין עןTאונטערשי דיציאיעלע
ענגלאנד. אין ארבעטער־גרופען פון ניזאציע

יי ;1
i לײ\2 גןזגזיה\: !I I

ע ז ו מ ע ט ל א י ד׳
 גאנז כײ געכעטען תםיד :דאכ
 סוף, א נעמןןן זאל פראצע פרן
 — :זאנ גליקלעכער דער געקומען אײ
שלאיז. דער אױעק מיר פץ איז

 גלי־דער, און קאפ מײן פול פ׳ױעדען
 געדאנק. מײן שװער און שױאך ס׳ױערט

 — לידער רײן שאפען ;יט מער קןןן איך
? כעשאנק מוזע׳פ פץ םוןז; דער דאם איז

ע מ א מ ן י י מ
 לידער פץ כיד מיטן זיץ איד װען
 כליי״ מײן דייר אויף ציל אץ

 גלידער די אננעפילט ױןןו־ען
גליר,. אץ רד םישער מיט
 טרױעד סול אויגען דײנע זע אייך

 זײט. יענער פץ כעױענדט
 דױעד פץ טאג דער — זןן איד אץ
װײט. נימ מיר פדן אױך איז

גערעכפױגקײם <---------------
 אנטשטא־ דא איז באװעגונג ױניאן םרײד די

 ספאנטאנעם א פון רעזולטאם א װי נען
 שום אן געװאקםען איז און אויפשװאונג

 מער־ די פלאנירונג. קאנסםיטוציאנעלער
 אמאל האבען ױניאנס די פון טײל םטע

 האבען און ארט׳ איץ איז נאר פונקציאנירט
 אױםברייטע־ װעגען הערען געװאלט נישט

לאנך. םיז טיילען א:דערע אויף זיך רען
 םון םוף ביים ווען אמאל, װידער און

 פון אנחױב דעם און יארהונדערט פאריגען
 סי&*1 כטעכו דער פארגעקומען איז הײנםיגעז

 די פון ױניאנם םרייד די פון וואוקם דיגעד
 אין עם איז ארבעםער, נישט־קוואליפיצײטע

 פון רעזולטאט א געווען מאם גרויםער א
 לאקאלע הונדערטער פון פאראײניגונג דער

 אבער מאסשטאב. נאציאנאלען אין גרופעס
 אײנגע- נישם קיינמאל האבען ױניאנס טײל

 אומאפהענגיגקײט. זייער אפצוגעבעז שטימט
 האט ױניאנה אלטע דאזיגע די פון אײנע
 לאנ־ די אין מיטגלידער טויזענט 10 ארום

 צוריק יאר א מיט האט זי דאקען. דאנער
 (נישט אפאזיציאנעלע אן אויםנוצעז פרובירט

 מעכטיגער דער אין באודעגונג פאליםישע)
 ווארקערס ײשענעראל ענד ״טראנםפארט

 ברא־ 90 ארגאניזירט האם װעלכע ױגיאך׳,
 כדי האסען־ארבעטער. ענגלישע די פון צענם

 מיט־ םויזענט 10 ארום אפצורײםען איר םון
 די אבער צפמ־פארטען. די אין גלידער

 געװאלט נישט האם ױניאן טרייד גרעסערע
ע די אז דערלאזען׳ שפ^טענ  גרופען אפגע

 רע־ פון רעכט זעלביגע די באקומען זאלען
 פארט־ארבעטער, ענגלישע די פרעזענטירען

 אפילו װעלכע ױניאן, די עס האם עם װי
 פראצענט 80 איבער רעפרעזענטירט הײנט

 טויזענט 18 די פון סטרײק דער זיי. סון
 מים־ די פון סטרײק א איז דאק־ארבעםער

 געגען ױניאן קלענערער דער פון גלידער
גרעסערער. דער

• • •

 גע־ אין אנדערע און סטרײקם, צוױי די
 האבען צײטונגען, אדער קוילעךגרובען װיסע

 מער. װירםשאפט ענגלישער דער געקאסט
 סאציאלע פאר צאלען צו װיליג איז זי װי

 די פון מערהייט גרויסע די קאנפליקםען.
 בא־ גוט זיך איז ױניאנס טרײד ענגלישע

 זײנען קאנפליקטען איםזיניגע אז װאוסט,
 מיטגלידער זײערע פאר אזױ פונקט סם
 ״פעדע־ דער פון מיטגלידער די פאר וױ

 נאענט־ דער אינדוסטריעלער״׳. פון ראציע
 װעל־ ױניאנם, Tטרי די פון קאנגרעס סםער

 םעפטעמבער, אנהויב אין פאר קומט כער
 פראגעם. דאזיגע די דיסקוטירען זיכער װעט

 טרײד יעדער פון פרייהײט פולע די — אבער
 טײער־ די פון אײנע איז ענגלאנד אין ױניאז

 ארבע־ ענגלישע די װעלכע דיאמאנטען, סטע
 די נישט קײנער׳ שיצט. באײעגונג טער

 אפילו און פארלאמענט דער נישט רעגירונג,
 קען ױגיאנס. טרייד פץ קאנגרעם קײן נישט

 יעדער םון רעכט פאררעלע דאס באגרענעצען
 האלט זי װי האנדלען. צו גרדפע באזונדערער

 עם אבער נויטיג. און ריכטיג פאר עס
 די װירקט: וועלכע מאכט, אײן פאראן איז

 געגען קען סטרײק קײן מײנ־נג. עפענםלעכע
 די װײל און װערען. געװאונען נישט איר

״ דארפען זיך װעם געזעלשאםט ענגלישע  צ
 די װעלען םטרײקפ מער צ' געװאוינעז

 בעםערען א אנגעבען מוזען סטרײקערס
 לעצ־ די אין װי ־אנדל־נג, זײער פאר גרונט

פאלען. מע

װ זיי־ט׳.4 ו955 אױגוסט,

ץ װאלעז ן sp'dpjd א ע ר ת נ ם ניט ע ע dip פאל־טישען ד
 איז חודש פאריגען נהויב
פארגעקו־ מעקםיקע אין

נײ־ א פאר וואלען מען
דא־ די פארלאמענט. עם

גע־ א האבען װאלען זיגע
היס־ באזונדערע וױסע

 מחטת באדײטוגג- טארישע
 ערשטען צום דא האבען פרויען װאס דעם.
 פאר שטימען צו רעכט דאם געהאט מאל

 איז דעם חוץ א פארטרעטער. פארלאמענם
 אויסלענדישע פאר אינטערעסאנט בכלל עס

 אײגעגאר־ מיטן באקענען צו זיך מענשען
 װאם מעקסיןע אין פארטײ־םיסטעם טיגען

 אנדערע פון אנדערש גרינטלעך אזוי איז
 פאראן ניט זײנען דא הגם מערב־לענדער.

 פאר באגרענעצוגגען געזעצלעכע שום קײן
 .הערשם פארטייען נײע פון אויסבילדונג דער

 צענ־ זינט מעקםיקע׳ אין פאקטיש אבער
פארטײ. אײנציגע אײן יארען דליגער

 פאר־ דער איז װאלען די פון םאג אינם
 געװען געטראנקען אלקאהאלישע פון קויף

 גע־ די אז םארמײדען, צו כדי פארבאטען.
 טראפען׳ ביטערען פונם צעהיצםע מיטער.

 מײ־ פאליםישע זײערע ברענגען נים זאלען
 אױף אויסדרוק צ־ם נונגס־פארשײדענהײטען

 זעקס איבער אופן. ליידענשאפטלעכען א
 פאליצײ־באאמטע הונדערט פיר און טויזענט

 אוי־ פאליצײ 360 אין ארומגעפארען זײנען
 הויפט־ דער פון גאסען די איבער טאמאבילען

 מילי־ זײנען קאזארמעס די אין און שטאט
 געװארען געהאלטען אפסײלונגען טערישע

 עס פאל אין ארדנלנג אײנצושטעלען גרײט
 אומ־ איז עס װעלכע אױסברעכען װעלען

 דערקלערט׳ אויך האט רעגירונג די רוען.
 גע־ דאס באשיצען אלעמאל, װי װעט, זי אז־

 װידערדער־ די ניט דערלויבט װאס זעץ,
 אויף פארטרעטער. פאליטישע פון װײלוגג

 בא־ אלע געװארען געמאכט זײנען אופן אזא
 רו־ פון ד־רכפירונג דער פאר װארענישען

װאלען. װירדיגע און איגע
פארגעקו־ ניט ערגעץ אין איז פאקטיש

 די אין אומרוען ערנםטע שום קײן מען
 גראד הויכען דעם געלויבט האבען צײטונגען

 בא־ דער פון רײפקײם פאליטישע די פון
 באװיזען׳ האט זי װעלכע דורך פעלקערונג

 מי־ ״עפענטלעכע גוטע אנבאלאנגט װאס אז
 א־יף בירגער מעקםיקאנער די שטײען דות״
 ציװיליזירטע אלע װי מדרגה זעלביגער דער

פעלקער•
 אר־יט־ האבען פארטײען פאליטישע פיר

 װא־ די אין קאגדידאטען זײערע געשטעלט
 קאנדידאטען צװאנציג חודש. פאריגען לעז

 פיר די פון דרײ פרויען. געװען זײנען
 ראל• וױכטיגע קײן ניט שפילען פארטײען

 אדער נ. א. פ. הײסט װאם זיי, פון אײנע
 די פארטרעט פארטײ■ אקציע״ ״פאליטישע

 טײ־ צעז אויבערשטע די פון אינטערעסען
 אל־ דעם אין האט פארטײ דאזיגע די זענט.

 פאר־ צװײ בלויז געהאט פארלאמענט טען
 ״נאציאנאלע די איז צװײטע די טדעםער.
 די פראקטיש פארטרעט װעלכע פארטײ׳/

 קירכע׳ קאטויללשער דער פון אינטערעםען
 איו פארדעקען• צ' עס זיד באמיט זי הגם
פארטײ די אט האט פארלאמענט אלטעז דעם

 די פארטרעטערשאפט. שים קײן געהאט גיט
 קאמוניםטען די פ־ן די איז גרופע דריטע

 האט װעלכע ״פאיקם־פארטײ׳/ געשאפדנע
 צוױי בלויז געהאט פארלאמענט אלטען איגם

 רעפרע־ אופן אזא אויף האט אין מאנדאסען
 מאכםלאזיגקײט קאמוניסטישע די זענטירם

מעקסיקע. אין
 פאקטאר פאליטישער װיכטיגסטער דער

 די אדער אײ. .1א פ. די איז לאנד איי
 אײנריכטונ־ רעװאלוציאנערע פון ״פארטײ

 ארויםצורופען מסוגל איז נאמען דער גען״.
 איז אײ. אר. פ. די מיספארשטענדענישען.

 :אר רעװאלוציאנער :יט גאר אײגענטלעך
 געזעלשאפטלעכע די ד־רכאויס באשיצט זי

 פארלאמענט אלטען דעם אין איגםטיטוציעס.
 פארטיי די־א האט פארטרעטער 150 פון

 איבער־ דאזיגע די מאנדאטען. 145 געהאט
 אר. פ. די האט מאכט־פאזיציע װעגענדע

 ניט איז עם און יארען זײט שוין אײ.
 אין זיך װעט לאגע איר אז פאראויסגעזען,

 אם פארענדערען. צוקונפט נאענטער דער
 בײזען א געשאפען האט אומשטאנד דער
 אן מיט דיסקוםירט מעקםיקאנער א :װיץ

 פאר־ פאליטישע די װעגען אמעריקאנער
 דער זאגט לענדער. זײערע אין העיטענישען
 פאראײ־ די אין אונז, ״בײ :אמעריקאנעל

 6 ײאלען די זיך ענדיגען שטאטען, ניגםע
 שפע־ שעזז א מיט א־ן אװעגט אין אזײגער

 עם װער שוין ריר װײםען אזײגער׳ ר טער,
 אמע־ איז דאס אט געװארען. דערװיילט איז

.ארגאניזיר־פעאיגקײט״ ריקאנישע . ״דאס .

 פאלקס־ א דעריבער איז און פאלק נישען
 באזונ־ די איבער שטײט װאם געמײנשאפט

 אין דעריבער פארגעמט א־ן קלאסען דערע
 מאגאפאל־פאזיציע. געװיסע א פאליטיק דער
 דער אט פדן װאל־פארזאמלוגגען די בײ

 מרײד די פון פארטרעםער די האבען פארטײ
 ױניאן אומאפהעגגיקע פיר אלע — יוניאנס

 די פון פארשטײער די — פעדעראציעם
 מיטעל־ פונם און פויערים־אדגאניזאציעס

 צו װײלער זײערע אויפגעפאדערט שטאגד
 קאנדידאטען געמײנזאמע די פאר שטימען

ײ אלע פ־ן ר  פון פארטײלונג די סעקטארס. ז
 סעק־ אײנצעלנטע די צװישען מאנדאטען

 דער איגערהאלב דורכגעפירט װערט טארס
 געגענזײ־ געמאכט װערען עס װאו פארטײ

 און גרויס דער לויט 'קאגצעסיעס טיגע
 גרע־ םעקטאר• יעדען פון אײנפלום דעם

 בײ־ צום װי איגדוסטריע־גרופעס, סערע
 ארבעםער אײזעגבאן־ארבעטער, די שפיל״

 קוילען־גרעבער, אויל־איגדוסטריע, דער אין
 בא־ װערען וױיטער אזוי און פויערים די

 פארשײדענע די גענומען. אכט אין ז־נדערס
 קאנדידא־ זײערע ארויס שטעלען ײניאנס

 אזא אויף פארקערפערט אײ. אר. פ. די טען.
 פונם װאוילזײן געמײנזאמען דעם אדפן

 אינטערע־ באזונדערע די צו להיפוך פאלק
 דאזיגע די גרופעם. אײנצעלנע די פון סען

 רעװא־ דער פון שטאמט פארטיײםטרוקטור
 פאר־ אין זיך האם און פעריאדע לוציאנעדע

 אײנגעביר־ אזוי יארען צענדליגער פון לויף
 פון אנערקעגט איצט װערט זי דאס גערט

 ארבעטערשאפט דער צװישען פאלק. גאנצען
 דער פאר שטימונגען פ;<יאן זעלטען זײנען

 קלאסען־פארטײען באזונדערע פון יטאפונג
מוםטער. אײראפעאישעז דעם ל:יט

 רעק־ דער ענטעפרט יטלעכט׳ ניט גאר איז
 בע־ גאד עם איז א־נז בײ אבער םיקאנער,

 װער פריער יאר צ־ױי װײפען ריר פער.
.לוערען״ דערװײלט א־נז בײ װעט עפ . .

 קאנפטי־ די פארטײדיגם אײ. אר. פ. די
 מעקסיקע איז רעיואליציע די ״אס ט־צ־ע•

 פאציא־ א א־יך האט ז־ א־ן געשאפען ה&ט
 ענ־ זי ביאכט ױאפ רעפארם־פראגראם לען
 פארטייען םאציא״־דעמאקראטישע צ־ לעך
 פאר ארױס טרעט פארטײ די אײראפע. אין

 ארעמע די צו באדען פון פארטײלונג דעל
 די פץ אײפברײטערונג דער פאר פליערים,
 אײן זיך יפט#לט א־ן געזעצען פאציאלע

 לאנד. אינם אינדופטריאליזאצי? דער פאר
 אונ־ סטרוקטור ארגאניזאציאנעלער איר אין

 פ־ן אײ. אר. פ. די א:ע.ך זיך טערשײדעט
 די אין פארטײען י־ניעכע גע־ אנדערע די

 קלאפען־ קײז :יט איז זי כערב־לענדער.
 פאר־ פאר זאמעלפינקם א נאר פארטײ,
 זי געזעלשאפט. דער אין שיכטען שײדענע
 ארבעטער. — פעלטארפ דרײ פ־ן באשטײט
 אויך איז פריער מיטעלשטאנד. אץ פ־יערים

 איז װעלכער מיליטעי־־םעקטאר, א געװען
 געללארעז• בטל צ־ייק יארען מיט אבער
 אפ־ אפיצירען אלן פאידאטען קענען הײנם
 קאנדידאטען די פאר שטימען זײערע געבען

פעקטארפ. אנדערע די פלן
 אי־ די רעפרעזענטירט א״ אר. פ. די

מעקסיקא־ דעם פון מערהײט בערװעגענדע

הא־ אומשטענדען געגעבעגע די אט אין
 קײן ברענגען געקענט ניט ולאלען די יען
 פון אנטײל דער איבערראשלנגען. שום

 ביז איז לעבען פאליטישען אי;ם פרויען
 אויםדררק צלם געקומען ניט נאך איצט
 הא־ איצט ביז פארנעם. גרעסערען א אליף
 שטימען צו רעכט א גע־אט פרליען בען

 לוא־ דארפישע א־ן שטאטישע די בייײזיאץ
 ערשס זײ האבען רעכט דאזיגע דאפ אין לען

צון־יק. יאר אכט מיט געקראגען
 מיט פרעזידענט־לואלען. לעצטע די פײ

 פון קאנדידאט דער האט צ־ריק, יאר צװײ
 א געגעבען קארטינעז, אײ״ אר. פ. דער

 ללעט ער ללען אז פארשפרעכען, פײעי־לעפען
 פרליען אז זען ער װעט װערען, דערװײלט

 און ללאל־רעכט. אלגעמײנע קריגען זאלען
 ער האט געװארען דערלױילט איז ער װען
 פארטײ זײן װי אזוי געהאלטען. ציזאג זײן

 מערהײט איבערללעגענדע די געהאט האט
 אים איז פארלאמענט אינם פארטרעטער

 געזעץ א דלרכצלפירען געלוען שױער ניט
 מעק־ פ:ן פרליען די ולאל־רעכט גיט ױאם

 יא־ מיט איז רעפארם דאזיגער דער סיקע.
 די פלן געװארען אויפגענומען גײסטערונג

 באגריפט איז אץ פרליען אליפגעקלערטע
פאיק. גאנצען פון געױארען

םוד, קיין ניט זיך■ פארשטײט איז, עם
 ללאם מעקםיקע- אין פרויען שיכט דער אז

איז פאליטיק אין פאראינטערעסירט איז



ד א ע ײ ג ג א (דערצײלונג)ט
קראװעץ מ. פיז

ם י 1 ד 2 «-----------------------------------------

 פון מערהײם די דין. זײער דעדװײל גאד
 זייער נאן־ שםייט געשלצכם װייבלעכען דעם
 ל»נד. איז לעבעז פאליםישען דלם פון וױים

 ב&קומען האבען סרויען וזעז איצנז׳ ערשם
 ווע־ צו געװײלם און ײיילעז צו רעכם דאם
 אינםע־ זייער פארשםארקזין ײד װעם רעז.
י יזא רעס  עםענם־ דעם פון «ר*בלעםען י

מז ע לעבזמ■ ל
 נים איז פרויען פעקםיקאנער די «*ר

 פא־ זייערע םאר קאסף א פירען צד טיםיג
 גאםעךדעםאנסםרא־ דורך רעבם ליסישע

 עם װי אקציעם דירעקםע דורך אדער ציעם
ן מ £  אין סופראזשיםםקעם די געםאן ו

 הערשענדיגע אלםע יאר 25 די עסנלאנד.
 צוגעגג־ אויך איז פארםײ רעװןילדציאנערע

 באװעגונגען. פארשריםלעמ *לע «*ר לעך
 רע־ געװיםען א םאר רײף איז צײס די װען

 דער פיז וױנק א נויםיג בלויז איז ®ארם
 גע־ א אויף דערגדײכען. צו אױף יארםײ

צילען. געװאונשםע די אופן. זמםעםיגעז
 וואס סיבה די איז װאס םא אזוי. אויב

 געווארם לאגג אזוי האם אײ. או־• a די
װאלרעכםז פרױען געבןין *ו

 אור־ באגרינדעםע זייזיר זיך האם דאס
 בא־ מעקםיקע אין באםעלקערומ די זאכען.
 58 אינדיאנער. פראצענם 40 ®מ שםייים

ם מנ *  אוים־ פראצענם 2 און מולאםעס םר
 בײ .ראעע<ײדא איז אםעריקאנער לענדער,

 צו געהזירם פרוי די האם אינדיאגער די
 די האם שפאניער זײ בײ םםאדע. דער
 אליין גאס אין ארויםגייז געםארם נים פרוי

 דאפעלםע דאזיגע די אם באגלייםער. א אן
 בלויז פרױ די פאראודםיילם האס ירושה

 ווא־ Ak קאכעז צו קינדער- געבוירעז צו
 אויםן צו. נאך קוםם ,by װעלכזנז צו שען,

 םרױ די פעלד. אין ארגעם די אויך דארף,
 רעכם. אז םליכםזמ געהאם ארום אזױ האם
שיעור. א אן ארבעם און םרייד אז זארג

 א נאםירלעך איז פרוי פעקםיקאגער די
 קאםוילישער דער םון *נהענגערין שםארקע

 נים דאך האט קירכע די אבעד קירכע.
 בא־ א םים םארםיי םאלקסםיטלעכע קייז

 װי־ פרויען. םאר צוציאונגם-קראםם זונדערע
 סוף כל סוף דאד איז אײ. אר. פ. די דער

פארםיי. אנםי־רעליגיעזע נים״קײז
 הונ־ זײט קירכע, די איז םעקםיקע אין

 מלוכה. דער פון אפגעםיילם יארען. דערטער
 באפעלקערונג דער םון פראצענם 99 אבער

 אויך זיך שפיגעלט דאס און קאטויליש איז
 ווא־ איצטיגע די אין פארםײ. דער אין אפ

 גע* םרויעז־וױילער םערהײם די האבען לען
 װעלכע מעןער־קאנדידאםעו׳ די פאר שטיםס

 װי קאםאליקען גוםע אזעלכע פונקם זיינען
פרויען. זייערע
 פרא־ 80 איבער מים איז אײ. אר. פ. די
 וױי־ קאנדידאםען דערוױילםע אלע פון צענם
 אין םארםײ שםארקםםע די געבליבעז םער

 קען וואל־רעזולםאםען די אם םחםת לאגד.
 קו־ די םאר ווערען באםראכם מעקםיקע
 זײל שםארקםםער דער אלם יארעז מעגדיגע

 ברויזט וואס שטורעם פאליםישעז דעם אין
 לאםית־אמעריקאנער אנדערע אין אלץ נאד

 די און שםאסען פאראײניגםע די לעגדער.
 קענען אינדוםםריע־לענדער אייראפעאישע

 האנדעלם־ זייעדע אויסברייםערען וױיסןר
 אין וואלעז די םעקסיקע. מים באציאונגען

 אז באוויזעז׳ װידעראמאל האבען מעקםיקע
 געפארען שום קײז םאראז נים דיגעז דא

ענדערונגען. אויפםרײםלענדיגע פאר

אונ־ קיין גערוען נים איז ס
 עעל איך װאו שערשייד

שםאם. פרעמדע א גיץ.
 א את מענשען׳ פרעמדע
 געגריזשעם האם הונגער

פאר־ און בײנער מײנע
 קרעםפעז די שארפם

 קוים געווען. איך בין ױנג בויך. םיץ אין
 אױס־ האב איך כאםש גײנצעז׳ דערגרייכם

עלםער. געקוקס
 גע־ אין באנק א אײף געזעסעז איך ביז
 און קליידער מיינע רייםען װינם דעם לאזען

 מיק איבער קריכעז פינגער קאלםע מים
 הארבסם. אין שפעט געװען איז עם לייב.

 די זיך אויף געהאם גאך האבען בוימער די
 לאג־ גריגע בלעםער. פארםריקענםע געלע
 געטוליעם נאך זיד האבען גראז פון קעם

 פארװאל־ קאלםער א ערד. קאלמער דער צו
 געװארען םונקעלער נאך איז הימעל קענםער

אודענם. דעם םיז אנקומעז דעם מים
 אוי פארמאכםע םים געזעםען בין איד

 מיך האם מידקײם פארגליװערםע א געז.
 געהערט האב איך באנק. צום צוגעשמידם

 הילצערנעם דעם אין קלאפען כוואליעם די
 פון גערוך דעם געפילט האב און האפען

 איך װען האדםאן. םרן וואםער גזהאלצענעם
 די אויפגעעפענם• אנשםרעגגוגג םים האב

 געװען איגזעל מאנהעטעז דער איז אויגען,
 צוי־ א װי ליכט. מיליאנען מים באלויבםען

 פענצ־ די פון אראפגעשײנם זײ האבעז בער
 שטאט פון אםעם דער סורעמס. און טער
 דעם פון אנקום דעם ביים געביםען זיך האט

אווענם.
 גע־ ניט מיך האם• הונגער דער אפילו

 מיד צו געװען בין איך װאך. האלטעז קאנט
 איף האב מי מיט — אײגצודרימלען. ניט

 געהערם האב איך װען אויגען די געעפענם
 אײן אין געהאלטען האט װאס שטימע, א

 עס ױנגערמאן׳ אויף ״שטיי״ איבערזאגען:
 פארקילען זיך װעסם דו רעגענען! אן הויבם

 פון אװעק ניט װעסט דו אױב טויט ביז
אויףי שטײ !װאסעד
 זאל איך נעפעלדיג צו געווען איז עם

 געטאן. ציטער א האב איך געזיכם. זיין זעז
 אײנ־ זיך האבען קעלט די און נאםקײט די

. אין געגעסען ב  אויפגע־ זיז*־ האב איך ^י
בען1א און הױבען  אויגען די וואו גייז מהוי
 זיך האם פרעמדער דער םראגען. מיד װעלען

 מײן בײ שפאצירם און אויפגעהויבען אײך
דים.

. .יואוהין . . ז םי ם ײ  א דאך ביסט דו ג
 דו י־נגו אזײ און שטאט, אין פרעמדער

 קרי־ ױם שטאם־הײם א אין ארבעט װעםם
 אזא אין אלעמען פאר גענוג נישםא גען.

צײט״. יגעTלי
 גײ י ביםטו װער י דיך עס ארם װאם

 — צורו! מיד לאז און יאר גוטע אלדע
 הארצען אויפן ביםער געווען מיר איז עם
װײנען• צו װי געפילט האב איך את

לאשעקעל. ױגג א װי זיך בריקעסט ״דו
א־ן עסען עפעס װעלעץ מיר מיי־. מיט קום

ט ־ימ ײ ת טינ כ ע ר ע ג

 באשלי־ װעםטו דערנאד 'אנװארעמען. זיד
 נים דיד װעל איך םאז• װילסט דו וואם סען

מיר״. גלויב פארגװאלםיגען.
 הײסע געוױיגפ, אוײפארשעמם האב איך
 מיייך אויף געגליםשם זיך האבען םרעדען
 — טראפענם. זודיגע װי געזיכט קאלםעז

 איך װײםער. גײן געקענם נים האב איך
 גע־ און בוים א אן אנגעשפארם זיך האב

 און מיר לעבען געשטאנעז איז ער כליפעם.
 פאר־ א װי אױםגעקוקט האט ער געשװיגען.

 גענומען מיך האט ער שאטען. גליװערטער
 נאכגעםאלגם אים האב איך אוז האנם בײם

 װאוהין געארם ניט האט מיך בלינדער. א װי
מיך. פירם ער

 קאפע מית געםרונקעז שוין ד-אב א'ך
 מיך און מיר לעבעז געזעםען איז ער און

 א מים קורץ, געװען איז ער באטראכט.
 די פעך־שווארץ; האר די פנים. קײלעכדיג

ר דינע ערעגםםע, און בלויע אויגען ע ^  ק
 קרא־ ברײםעז ביזן שוך די םון שווארצע׳

 עם ױנג־אלם. געװעז איז געזיכט זײן וואם.
 איז ליכם די אזוי װי געווענדם זיך האט

 געװען איז אלגעמײז אין איס. אויף געפאייען
 און אומבאשטימטעס עפעס אויםזען זיק אין

רצםזעלהאםט.
 דאנען. םון וױים ניט צימער א ד.אב ״איך

 די איבערשלאפען מיר בײ װעםם דו קום.
 טאן צו װאס זען מיר װעלען דערנאד נאכט.

ר!״ מיט די
 בין איך נאכגעגאנגען. אים בין איך
 אים. מיט רעדען צו אפילו מיד צו געװען

 די אין אנגעקרמען זײנען מיר װען און׳
 עװענױ צעגמער דער בײ גאם- פערצענטע

 איז ״דאס געטאן: זאג א שטיל ער האט —
 דײגע אפריען קענען װעסמ דו הויז. די

 טיר די געעםענט האט ער בײנער״. אלטע
 קארי־ טונקעלען א אין אריין זײנען מיר און

יאר•
 לאגגע, צימערעז• צװײ געהאם האט ער

 אלםע און שטויב פון גערוך א מיט שםאלע,
 אז געםיל, דעם געהאט האב איך ביכעד.

 זײנען און פארהאקם זײנען פענצמער די
 עלעק־ די אפילו געװען. נים אפען קײנמאל

 פארםרייבען געקענט ניט האט ליכט טרישע
 שםײן געלאזט מיך האט ער — שאםענם. די

 בעם די געמאכם האם אץ פענצםער בײם
 סרישע געבראכט האט ער — מיר. פאר

 קורץ געװען זײנעז זײ זיייע, זיכער װעש.
 און לאנג געווען ב־ן איך און ברײם- און
דו יין.  דו אויב באד. א נעמען קעגסט ,

 דא איצט איז עם געזאגט. ער האם װילסטי
זיץ.״ ניט װעם שפעטער וואסער. ווארעמע
 אויםגע־ אז בעט אין געלעגען בין איך

 װארעם, צוגעדעקם פרישער׳ א װאשענער,
 צו געםוליעט זיך האם פינצםערניש די אץ

 טריט זײנע צו צוגעהערט זיך האב איך מיר.
 טראכ־ פרובירט האב צימער. צוויימען א״ן
 זײנען געדאנקען מײנע געקענם. נים און טעז

 געװען בין איך און פארגליװערט׳ געװען
 האט ענדלעך װערען. צו אנטשלאפען מיד צו
אין קלאפען אנגעהויבען רעגען הערבסט א

----------------4 1955 אױגוסט,
 אין פארװיגט מיך ריטמיש און שויבעז די
שלאף. טרוימלאזען א

* * •

פריםארגען. כמארגער א געװען איז עס
 געפוילט זיך און בעם אין געלעגען ביז איך

 ווארעם אזוי געװען איז עס אויפצושםיין.
 קאל־ דער אוגטער ליגען צו באקװעפ און

 גאר־ און אויגען האלב־פארמאכטע םים דרע
 אג־ געװעז איז צימער דער םראכטען. נים

 גרוים א ביכער. רעליגיעזע מיט געפילם
 דעם איבער געהאנגען איז יעזופען םון בילד
 צארט א םים בילד א געװען איז עס בעם.

 אויפן דערנער קראנץ א פנים. קינדעריש
 טרע־ מיט אגגעפילם אויגען בלויע די קאפ.
 פײגלעך זיך גליטשען סראפענס די אץ רען,

 אנםגעגענדי־ דער אויף באקען. זיינע איבער
 א פון בילד א געהאגגע? איז װאגט גער
 מאדאגישעז א מים פערציגער די אין פרוי

 ליפען פולע אויגען, צארםע מים אויםזען,
 איין איז - שמײכעל. אוםעטיגען אן און

 גלע־ מים שאפע א געשטאנען איז װינקעל
 זא־ קינדערשע מיט אנגעפילט םירזןז זערנע

 אגגע־ האם רחמנות גרויס פון געפיל א כען.
הארץ. מיין פילם

 לע־ דער װי שטיל אזוי געױען איז עס
 פארפרארען. געװען װאלם אטעם בעדיגער

 זיך האב איך געווען. ניט הויז אין איז ער
 א געװארמ אפגעוואשען, זיך אפגעראזירם,

 גע־ נים צוריק איז ער אבער מינים פאר
 בין און טיר די פארמאכם האב איך קולוען.

 שטיגען. הילצערנע די ארונטערגעגאנגעז
 איז אלץ דאס אז געפיל, א געהאט האב איך

 גע־ גיט איז אלעמען דעם אין אז חלום, א
 האם ױאס װירקלעכקײט, ,ברעקעי קיין ווען

לעבען• מיץ אין פאסירט
 געשטאנען איז שטיגען, די בײ אונםען,

 און געזיכם שמאלציגען א ריט פרוי א
 מיר האט זי אויגען. פאחשמורעטע קלײנע

 זאג־ א און שמייכעל בצסטעז איר געגעבען
 אכ־ אנגעזאגם מיר האט ״דזשים :געקאן

 צי־ זײן װעט ער דיר. אדיף געבען צו טונג״
 דיר, צו גוט זיץ װעל איך שפעטער. ריק

 מיר?״ צל גוט זײן װעסם דו אױב ברודער,
 און בויר פעטצר איי־ צעלאכם. זיך האם זי

 אירע אױסגעטאנצט האבען ברוסטען אירצ
װצרםצר.

געטאן• שמײכעל צינישצז א האב איך
 גע־ שױן איך האב יארען ױנגע מײנע פאר

 ױנגען א מיט קאפ אלטע אן צופיל. וואוסט
 די אויסגעשפאנט שוין האב איך קצרפער.

 צי־ גצױארען את געזעז אלץ װעלם, גאנצצ
מיז• מענשלצכען גאנצען צום ניש

 איר האב איך גאמעןי״ דײז איז .װאס
 אויף גיכפע ״א געטראכט: און אנגעקוקט

 א האב איך אבער ׳.׳׳ פלייש שטיק די איר,
מײן צארען־ מים זאג־געטאן  איז נאמען .

 דאס דארפסטו כאלעריע, דו וואס, צו מײק.
װיסצןל״ אלץ

 איד ■' מײק שטיק׳ קײן ניט ״פראװע
 בלײבםט דו אויב שלעכטם. קײן גים מימ
 איד אויםפאשען• דיך מען דארף אונז מיט
 װעל איך װאם ,1מאי יצדעם אז ניט װיל
 צעפאלען• בײנער דײנע זאלען אגי־ירען דיך
 וױיך א און בײנער הארטע ליב האב איך

לייב׳/
 װיםענדיג. ניט גצײאכט זיך האב איך

 זי זאל גצ׳הרג׳עט — איך האב גצםראכט
 האב איך נאר פלײש! שטיק די װעי־ען,
״װאם פנים. אין איר אנצושפײען װי געפילט

 ארויס גײ איך אײדער װיסען, װילסטו נאך
 סארקאס־ זאג־געטאן א איך האב גאס?" אין

 אוז ברוגז געװארען ניט איז זי אבער טיש.
געזיכם. אין ארײנגעלאכם מיר

געגאנגען. נים איך בין גאס אין אבצר
 ארונ־ האנט, דער פאר גענומען מיך האט זי

 מיך און שםיגעז פאר א גאך םציגצפירט
 ציםער. האלב־םונקעלען א אק ארײנגעפירם

 טישלעך רייגקײט. מיט געשמעקם האט עס
 עםלצכצ ווענם• די ארום געשמאנעז זײנען

 גע־ און געשמועםם געזעסעז• זיעען מענשען
 קאװע פרישע פון אראמאט דער רויכערם.

 גע־ האט םען צימער. דעם אנגצפילט האם
 אפענעם גרויםען א דורך קיך די זען קאנט

 גע־ און װארעם געווען איז עס פענצםצר.
מיםלעך.

 טיש צו םיש פון געפירם םיך האם זי
 איך האב דערנאך פארגעשםעלם. מיך און
 לע־ זי און טישעל א בײ אװעקגעזעצם זיך

מיר. בען
קי עםען, װילםםד ״װאס ײ  זארג — מ

 שוין װעט דזשים באצאלען. װעגען :יט זיך
 אויף געווארם ניט האם זי באזארגצך. אלץ
 און אויפגעהויבען זיך האט זי ענטפער. מײן
 מיט ציריקגעקומעז מיגוט פאר א אין איז

עסעגװארג. מיט אנגעפילט טעצעל. א
 גע־ מיר, פון אפגעטדאםעז ניט האם זי
 אױגען גרינע אירע םים מיר אױף קוקם

 גע־ מיר זי האם דערנאך אנגעקוואלען. אוז
 פאר אײנעם גענומען םיגארצט, א געבען

 איז ״עס :זיך אזוי גלאט געםאן זאג א זיך
 פאר־ יעזוס :וועלם דער אויף לעבען צו ג־ט

 דער אונטער װארעם א אפילו ניט לאזט
ערד׳*.

 זאג א איך האב איד׳׳, א בין ״איך
פארװאס. װיםענדיג ניט געטאן■

 גאט׳ס אלע דינען מיד י װאס ״איז
מיר װי אונםערשייד דער איז װאם קינדצר.

״ דינען םי א ג
 :גערופען עמיצער זי האט קיך פץ
 אויפגעהויבעז זיך האט זי ד גרײס ;״גרײם

קיך. אין אוועק הינםער־סיר א דירך איז אין
אליין. געזצסעז איך בין מינוטען פאר א

 אײנע געדויערט. ניט דאס האמ לאנג רגע א
 ארומגע* זיך גאס, פון ארײנגעקומעז איז

 זעצען זיך באשלאסען און צימער אין קוקט
 איג־ מיך זי האם אנהויב אין מיר. לעבען

 איז זי ווארט. קײן גערעדם ניט נארירם.
 קיך, פון פענםטער אפענעם צום צוגעגאגגען

 זיך און קאםע הייםער מיט צוריקגעקומעז
 מעפעלע דאם האלטענדע אװעקגעזעצט.

 וועלען װאלט זי װי הענט, בײדע מיט קאווע
 זי האט װארעמקײם, די זיך אין איינזאפען
 אזוי גלאם געטאז זאג א אין זופ א געגצבען

 נאכדעם דרויםען אין לויזיג ״ס׳איז :זיך
געשװיגען. און מיד אויף געקוקט

 ױנג אבער שײנןי׳ קײן געװען ניט איז זי
 אלץ געהאט האט לצרפער איר פריש. און

 זאך קײן פרוי. א אין זוכט מאן א וואס
 בלויע פיל. צו נים זאך קײן איבעריג, ניט

 צײן. וױיסע שארפע און ליפען פולע אויגען.
 אומפארשעמט איר אױף געקוקם האב איך
מאן; א פאר פרױ א איז דאס אז גצפילט און

 «הער מיו־: צו זאג א זי גים אמאל מיט
 אוי־ דײנע מיט נאקעט אױסםאן מיך אויף
דו װאס • גען אןי א ביםם דענקסטו,׳  דו מ

 אויםגעווייקטער אן װי אײס דאך קוקםם
 סיגארעט א פאררויכערט האט זי הערינג׳.

ד האנם איר אויסשםרעקענדיג און  גע־ מי
דערנאך אײנעם. אויך װיל איך אױב םרעגם,

ו3 זײט <ן-------------------------------
 ״איך :געטאן זאג א שמײכעל א מיט זי האט
אי געוען ניט פריער דיך האב  האם װען ד

.ז אהער געבראכט דיך דזשים .  א נאך .
.ז ראטעױען צו נשמה  דארף װאס גאם, .

״’ אזויפיל ער
 :מאמענט א פאר געשוױגען האב איך

םי איז .װער שי . זײן דאס איז דז . . י ז י ו  ה
 געוואלם איך האב <■...״גרייט איז ווער אװ

װיםעז•
ײ ם״ שי דז  אויפ־ האבען אויגצן אירע ,

װער געלויכםען.  געבעגשם דק, נים זאל ער .
 די אויף זאמעלם ער גאםען. זיק זית זאל

 דעם פץ מאכם און ערד דער פון שםויב
 ער אויב אונםערשייד דער איז וואס גאלד.

 נערס ער :גאט פת נאמען אין עם םום
 געפאלענע. די אויף הויבם הונגעריגע, די

 בא־ אים א.ץ פרידען געבען אים יעזוס זאל
פײך. זית פון פרייען

איז  געלם ער נעמט ױאו י הויז זיץ עם .
. ? אלעמען דעם פאר .״ .

 װילםם און געקומען צי־שם ביסם »דו
 פול איז לעבעז דאס — װיםען. אלץ שוין
 םאלק א דערגײן קען װער רעטענישען. מיט

רטי עס וואס אלץ װעגען  גיט, גאט, פאםי
 װע־ דינע פארשםיץ קען ווער נעמט. גאם
׳ גען ז

 מײנער — י מיידעל נאמען. דייז איז ״װאס
מײק״. איז

. ״פרענםים . ? וױםען װילםםו גאד וואם .
 אױעקגײן. דארף איך װייל. שנעל עס מאך
 קענסם דו אווענם. אין צוריק זיץ ײעל איך

 דו אויב ציםער מיץ אין מיר מים עסען
װילםט׳

א  דיר פון גוט איז עס פרענסים. דאני^ .
 דא טרעפען דיך װעל איך איינצולאדען. מיך
וױלםט״. דג ווען

 נים גאם. אין איר מיט ארויפ בין איך
 איך האב מצר, זאגען צו װאם געוואוסט

געשװיגען.
 א ביםט דו ? מייק ביםטו. אלט «װי

עי דײן איז װאו בחור. מאדנער לי מי א  — פ
 גציוען וואלם ערד די װי אױס קוקםט דו
דיר״. פאר קלית צי

 לויף איך גערעכט. ביסט דו אז זיץ «קצן
 װעם װעג מײז וואוהין משוגע. װי ארום

וױיםט!״ גאט י פירען
האנם. ןןיץ דריק א געגעבען האט זי

 וועל ״איך :געזאגט און געםאז שמײכעל א
זיכער דיך װעל איך שפעטעי. זען דיך

זען״•

אעען בין איך עג  אן גאםען די איבער ג
מז שטיקלעך ציל. א  גע־ זיך האבען געדאני

 שלעכםס און גוטס מוח. אין פלאגםצרט
 א געשאפען אךן אויםגעמישט זיד האבען
 םראכ־ פרובירט האב איך קאפ. אין טשאד

 גע־ ניט און לעבען אײגען מיין װעגען טעז
 האב מיר, מים זיץ איצט װעט דואס קענט.

 דערמאנט זיך האב איך געוואוסם. ניט איך
 שםיל־ איר האב און מאםראםען־ליד א אן

געזונגען. ערהײט

איך? זוך -װאס
בעם. װארינזע א קאפ, נזיץ איבסד דיאך א

גלעם. א האר נױינע פינגער צארמע פון
. ? איך בין ווער . .
. .  קען ,און םראכמ און טראכס איך .

פארשטײן נימ
װטל װאוהין קום, איך װאנען פון

גיץ״, אין

ו



ם י י 4. ו4 ז
 שוין איז צוריקגעקומעז, ביז איד ײעז

 גע־ ביז איד דרויםעז• אין םוגקעל גערדען
 צוריק געוואלם נים און שװעל ביים שםאנעז

 אוםהײם־ געװען םיר איז עם הױז. אין ארײן
 האב איך הארצען. אויפן שװער אוז לעד

 גרייס, ש&אלציגער דער וועגען געםראכם
 אױם־ שויז איז געזיכם זייז דזשימ׳ען. וועגען

 געדעכעניש. מיץ םיז געווארעז געבלייכם
 און פרענםים וועגען געםראכם האב איך
 קומען. צוריק װעט זי אויב געװאונדערם זיד

.ז זי איז װער . .י זי קומם וואנען פון . . . 
 פאר־ נים וועם זי אז געהאפם האב איד

 לע־ םיזעראבלען םײז אין ווערעז פלאנםערט
בעז•

 פאר־ היפשלעך געווען זיינען םישלעך די
 געוואנדערט האבעז אויגען מײנע פילם.
 ערגעץ אין איז םרעגסים איז צימער אדום

 א װי געפילט זיך האב איך געוועז. נים
 נים זזאב איך איבעריגער. *יז פרעמדער׳
 בין איך זיך. מים טאן צו וואם געוואוסם

 איך האב געלט קיין אבער הונגעריג, געווען
 צוריק אלץ נאד איז דזשים געהאם. נים
 גרײס שמאלציגע די אפילו געקומען. נים
 אז געםראכם האב איך פארשוואונדען. איז
 ארומ• גאם׳ אין נעכטיגען מחען וועל איד

 ערגעץ דרימלען איז זיצעז אדער וואנדערעז-
ו קארידאר. שכװציגעז א אין  געיוען בין אי

 ארײנגעקו־ איז דזשים װען גײן. צו פארסיג
טיש. מיץ בײ אװעקגעזעצט זיך און מעז

אױםגעמוםשעם. און בלײך געװעז איז ער
 אלעמןין. באגריסם שמײכעל א מיט האט ער
 באװיזען זיך האם הויט העלער דער פוץ

 אױםגעפוצ־ אז אויםגעצװאגענע׳ אן גרײםי.
םו געװען, ביסםו וואו םע. שי  ווארום דז

 וואס מיר זאג ז אפגערופען נים מיך האסםו
פאסירם׳. האם

 !עםען צו עפעם מײק׳ן און םיר .ברענג
 פאר* מיר זײנןין בײנער די װארעמס, עפעס

פרארעז׳.
 צײ און קיד אין םארשידאונדען איז זי

 דזשים — גוםם. אלדאם מים ריקגעקומען
 ליפען. די מים בארירם קוים אלעם םון האם

 געזיכט זיין פארםראכם׳ *עווען איז ער
 פאר־ שטערען דער און אויםגעמוםשעם

 עםען צו געשעמט זיך האב איך קנײםשם.
 און פאמעלזיך געגעםען איך האב םך. א

 האם גרייםי וואס. וױיסם גאם געםראכם
 האם און םיש אונזער בײ אוועקגעזעצם זיד

 צו װאס געוואוסט נים האב איד געשװיגען.
 דזשים זיד האם מיםעז איז — זאגעץ:

ך :געםאז זאג א שםיל אוץ אײםגעהויגעז אי . 
ר צו ארויף קוס םיד• אזוי סיד, אזוי בין  פי
 װערען. פארםיג וועסם דו װען ציפער איז

 בעט. זעלבער דעד אין שלאםעז קענםס
 םען וואס באשליםעז מיר װעלען מארגעז

 איז פיס לײםיגע םים דיר״. פאר םאז קעז
 נאכגע־ אים האם גרייסי און ארזיס ער

פאלגם.
 מינים א אריימעקומעז איז פרעגסיס

 מיד. ױיער אויםגעקוקם האט זי שפעםער.
 םישןול בײם אײעקגעזעצם באלד זיך האם זי

 געטאן. שפייכעל מידעז א און םיר לעבעז
 אץ פינום א םאר באםראכם איר האב איך

 װארים געווארען םיר איז עס געשוױגןין.
 ״װאס איר. אײף קוקענדיג הארצעז• איז

אגי גאנצעז א געםאז האססי האב איד ם

 צוריק קיינמאל שוין וועסט דו אז געטראכם
ד׳ נים קופען

 אז מײנסם ״דו צעלאכט: זיר זזאם !זי
 אמאל נאד געוואלט מיך טאקע האםם דו

.ד זען .׳ .
ם שפאםעז אויף -הער פרענסים. מיר, פי

דיר״. אין פארליבם בין איך אז דאכם םיר
 בחור א נאך האב איך מייק. אויך, «איך

 אנגענומען האט זי באגעגענט׳״. ניט דו װי
געגלעט. זי און האנט מײז

שוױיגענ־ וױילע א געקוקט האבען מיר
 דערנאך און אנדערע די אויף אײנע דיג

ר דערמאנסט ״דו :געטאן זאגט א זי האט  פי
 װער־ אין שטעטעל מײז איז עםעצען אן

 מיידעל ױנג א געװען בין איך װעז מאנם.
 דאס אים. אין פארליבם געװעז איך בין
 געהאט — צוריר^ לאנג אזוי געװען שוין איז

 װאס דא איז וואם נאר טרויםען! אזעלכע
רעדעך. צו

 וױים וױיט, געװארען געבארען בין ״איך
ט שטעטעל קלייז א דאנען. פון אוועק  פי

 זאם־ וױיסע םייכען. און װעלדער גרױסע
 קאשטאנעךבויפער. םך א און וועגען דיגע

 און ברידער מאמען׳ א טאטעז׳ א געהאם
ט מער איך װײס איצם אדן שוועםטער,  ני

געזאגם. איך האב זיינעך׳, זײ װאו
טוז״ — איד א ביםם ״דו ם בי
 װאס פרענםיס? דאס׳ פרעגסטו װאס יצו

ד׳. א בין איך יע׳ ד Tאוגטערשי דער איז אי
הא־ אויגען דײנע מײק. מיר, *פארגיב

מ דערמאנט. עפעס םיר בעז  ערשטע פי
 איז ער קינד. א געװען בין איך ווען ליבע,

 אים האב איך און איגגעל אידיש א געװען
 אג־ נים איז םאטען דעם אבער געהאט. ליב

 אים פארבאםען מיר האט ער געשטאנען!
ט קײנמאל דאם האב איך זען. צו  פאר־ ני

געםען׳•
לע־ איר וועגען דערציילט מיר האט זי
ך בען. אי  פאמען. מיק איז געראםעז בין ,

 זאכען די מיט צופרידען געװען נים קײנמאל
ײנען׳ די װי  געװען זי איז אומרואיגע אן — ז

 רעליגיעז, זײער טרערען. אױף גריגג און
 געבעם־ א באזוכם גיט קײנמאל האט אבער
 — זאגצז זי פלעגם — בעםען גאט הויז.

 זאל קײנער אײנזאםקײם! אין םען דארף
 דיר בײ איז עם װאם דערבײ. זיץ נים

 םײלען זיד נאר מען קען הארצעז אויפן
םאםע דער גאם. םים  געווען שוין איז ׳

 ערד. דער םיט געלעבם האט ער :אנדערש
 צר זײ זאכעז׳ םילעז געדארפם האם ער

ט האס ער פארשםיק.  םרוי־ קית געהאם ני
ט מען.  געװען איז און צופיל. דערווארם ני

 האב איד האט. ער װאם םים ציפרידען
 קראפט א פאר װאם גצםראכם מאל סך א

ם מאפעז דער האלם  צוזא־ טאםען דעם פי
. . . ן ן ע  געקענט ניט קײנמאל דאם האב מ

פארשםײך,
 ױנג זייער געווען נאך בץ איד ״וועז

 פאר־ צו באשלאסען געהאט שוין איך האב
 איך אז געוואיםט האב איך הײם. מית לאזען

 װעלען אויגען די וואו אוועק םוזען וועל
 ארבעט דא. איך בין איצם םראגען: מיר
 האםפיםאל. א אין קראנקען־שוועסםער אלס
 אפגעבלא־ רױםער דער אין צימער א האב

 באפרײנ־ םיך האם דזשים הױז. קעוועםער
 האבען גלדארפם דיער האב איך װען דעם

אלס שטודירען געהאלפען מיר פרײנד. א

ט ---------------------- ײ ק טינ כ ע ר ע ג
 און שפיטאל. אין ציטער א האב איך נױרס.

 איז אזוי — נאר. קען איך װען אהער קום
דאס׳׳. איז אזוי מײק. דאס,

 פון דערציילען איר פרובירט האב איך
 אין כאםע א היים׳ ״א לעבען. אײגען מיין

 אלע זײנען ודנגער און ארעמקײט פאלעםיע.
 מיר דינעז צען פון אונז. מים געװען מאל
 געשטארבען זײנען זיבען געבליבען. דרײ
 װער ברידער, שוועסטער, קינדהײם. דיער אין
. אםילו זײ קען . . ז ען ק ענ ד ע  א םאטע׳ א ג

 צעטראגעגע מיט בלײכער, א איד, פרומער
 פאר־ א װײנענדיגע, א מאמע די אויגען.

 געשטארבען איז בײנער׳ און הויט זארגטע׳
 שפע־ אויסגעגאנגען. אזוי שלאף- איר אין

 און געװארען קראנק טאטע דער איז טער
 ניט געבליבעז קינדער דרײ זיינען אױם:
 אין צוױי זײנען איצט אהין. גיט אהער

 בין איך בראזיל. אין איעער אמעריקע.
עסטער דער  ניט ארם קיץ 1זי W און אי

געםינעך.
צי־ אין דזשימי׳ן צו ארױף בין איך

 איר פרענסיס םיט אפגעמאכט ר.אב איך מער.
 זי תאט ®־ײטאג אווענט. אין שפעט זען צו

 פרייער איר געווען איז עס געארבעט׳ ניט
 צו צײם גענוג האבען װעלען מיר און טאג
 איך אז געפילט, האב איך צוזאםען. זייז
 גע־ מיר האם פרענסים זען. דזשימי׳ן םוז

 הויז, גאנצע דאס אויס האלט ער אז זאגט
 ״געלט״, קעז• ער װאס מיט אלעמען העלפט

 לופם: דער פון ער ״נעמט געזאגט׳ זי האט
 װאנען פון און איז, ער ווער ניט וױים קײנער

 פאסירען געמוזט האט עפעס קומט. ער
װאס. נים וױיס קײנער נאר לעבען. זײן אין

 איך טיר. די שטיל געעפענט האב איך
 ניט זיך און שװעל בײם שטײן געבליבען בין

ט האט ער גערירם.  ארײנ־ מיין געהערט ני
 קני די אויף געשטאנען איז ער קומען.
 געהאנגען איז איס איבער ,אלטאר. לעבעז

 בלוט טראפענם און גאט, יגטערrגעקרי דער
פיס. און הענט זײנע פון געטריפט האבען

 אגגע־ קאפ דעם געהאלטען האם דזשים —
 פאר־ אויגען די בדוסם, זיץ איבער בויגען
 די נאר פארטרערט. געזיכט דאם מאכט.
 שאטענס די נאר באװעגט, זיך האבען ליפעז
 בין איך אים. מיט באהעפט זיך האבען

 דערנאר און םעקונדעס פאר א געשטאנען
 פון ארויסגעשארט זיך שטילערהייט זיך

טיר. די פארמאכט און ציפער
 דעם אין װיילע א געשםאנעז ביז איד

געטראכט האב איך װאם קארידאר. טונקעלען
 געװעו זײנען פים מײנע וױיס. גאם —
ץ לײם׳ פון װי  דערנאך — שװער. קאפ פי

 ארויפגעשלעפט אויטאמאטיש זיך איך האב
 האב איד העכער. שטאק א שטיגען די

 האב איך טיר. פרענסעס אין אנגעקלאפט
 װעג מיץ געפילט טאפענדיג בלינדער א װי
 איך פירט. עם וואוהין געוואוסם נים און

 מיר טרים. שארענדיגע אירע געהערם האב
 פארמאכטער דער בײ געשטאנען בײדע זײנען

 האט פרענםיס צימער. טונקעלעז אין םיר
 צוגע־ םיך און האנט דער בײ גענומעז מיך

 האבען מיר פענסטער. אפענעם צום פירם
 און האםען באלויכטענעם צום ארויםגעקוקט

 אנגע־ האט טייך פון וואסער געזאלצענע די
 וױיםער פון געזונגעז האט אלץ לופט. די פילם

 לעגענ־ א פמ ערגעץ־לאנד, אז םיז וױיםקײם.
א״ נייעס א דע• ט

I

ו955 אױגוסט,

ס פרעדדענם ר ל ס נ ר ט ה כ ױ א ן פה כ באז ך
בא־ פון פארזאמלונג א ײ

אינ־ אונזערע פון אמסע
 און ױניאנם טערנעשאנעל

 האט געסט, געלאדענע
אפ־ דובינטקי פרעזידענט

 פון באריכט א געגעבעז
 אײרא&ע אין רײזע זיין

 אויף װאס אײנדריק, דעם געשילדערט און
 אינ־ און פלעצעד די געמאכט ׳האבען אים

 די און באזוכט האט ער װאס םטיטוציעס
 זיך האט ער װעלכע מיט שירער און מענשען

 ער װאם װאכען זעקס די דורך געטראפען.
 פרע־ ־אט א־יסלאנד אין פארבו־אכט האט

 קאנ־ אין באטײליגט זיך דובינסקי זידענט
 קא;־ ״אינטערנאציאנאלעד דער פון גרעס

 װין, אין ױניאנס״ פרײע פין פעדעראציע
 פעדע־ אמעריקאן דער פין דעלעגאט אלס

 די בײגעװאוינט האט ;לײבאר אװ ריישאן
 יתומים־ א פון תלמידים פון גראדואציע

 אײפן (אילזאליע)׳ פאלערמא• אין אנשטאלט
 רוז־ פדעזידענט פארשטארבענעפ פון נאמען
 און געװאי־ען אויפגעבױט איז װאס װעלט
 איגטערנע־ דער פזן אויפגעהאלטען װערט

 איטאליעניש־אמעהיקאני־ דעם און שאנעל
 ער און אמעריקע אין ארבעטער־ראט שען
 מדינת־ באז־כט מאל ערשטען צים האט

 דער־ אויפבוי, איר אין געזען זי און ישראל
 װעל־ מיט שרועריגקײטען די און גרײכונגען

 פארזאמלונג. דער בײ זיך. ראנגעלט זי כע
ען9 דעם ט  דובינסקי פרעזידענט האט ױני, י

 אײנדררקען די ציהערער די איבערגעגעבען
 דעם פ־ן געבראכט זיך מיט האט ער װאס

 טעטיג־ די פון אין פעלקער. די פץ רעבען
 אין א־גאניזאציעס אי־בעטער די פון קײטען

לענדער. דריי די

עס ד;*ר ר אנג ־ פון ק ע א־ ד צי א רנ ע ט  אינ
אלער ע נ צי א ע־ ד ע פ אנ -

 איז אנטאניני לואידדטי וױים־פרעזידענט
 א־ז פארזאריי־נג דער פון פארזיצער געװען

 פצרזאמעלטע די פון נאמען אין האט, ער
 פרע־ געםט, די באגריסט נאמען, זיץ אין און

 די־ עמא פרוי, זײז א־ן דדבינפקי זידענט
אײראפע. פון צוריקקומען דיער צי בינסקי.

 קאנפע־ אינטערנאציאנאלער דער װעגען
 אייסזיכ־ אירע אץ ארבעט איר דעראציע,

 אין אפגעשפיגעלט זיך האבען זײ װי טען,
 בײם באשל־סען די אץ פארהאנדלונגען די

 אנגצ־ ד־בינסקי כ־-עזידענם האט קאנגרעס.
 א געשאנקען האט קאנגײעם דער אז װיזען.

 פין׳ פראבלעמעז צו אױפמערקזאמקײט םך
 בארוע־ דער פאר פירערשאפט געהעריגער

 גע־ ד־בינסקי האט — ״באװעגונגען ג־נג.
ד לעבען איז ארויסגערופען װערעז זאגט,  ד־י

 קאליר אין אויסזען דיער אומשםענדען.
 קאנ־ די זייערע. פירער די פץ אבער ק־מט

 צענטער דער טאג צ״ הײנט איז פעדעראציע
 פון באװעגונג ארבעטער פרײער דעד פון

 די אנגעשלאסצז זײנען איר אן וועלט. דער
 מיטגלידער־ א מיט לענדער 73 פין ױניאנס
 האט זי ארבעםער. מייייאן 54 פון שאפיט
 גענוג ארויסגעוױזען ניט איצט ביז אבער

 און ארגאניזאציע־ארבעם דער אין ענערגיע
דער פון אײנפלוס דעם אויםבדײםערען אין

ש ע׳ ק ײ ע מ ס א פיו ײנ ר־ דער אין א ע ט  אינ
ר אלע אנ אצי ײד נ ר אן ט  באררעגונג. ױני

ר װינער ע ט ע רכ ען א צ אזי ך ב א נ
ען אליג ט  קאטכ־גי א

ע — אצי אדו ר  פ ג
ט אי ט ש אנ ־ ־ טי תו • 

 דערגרײכ־ גרוישע
ץ י־צראל. א

ם. און ־יסט אז טוזי  ענ
שאנעל ץ  אי־נטערנע

 — פאלערטא. אין
ת פון יננען רו ד ת ם ה

III • w. - ן פ

איז זיך ד.אט ט קאנגרע ים בי יע. ארגאניזאצ
אר־ פ דער <זען א:גי טארק ש כט הינזי דער
קא־ אמערי דער פמ :פי־וס א'־; ־ גרעסערםעי
אינטערנאציאנא־ דער א־ן גאציע דעיע נער
חיל איז װאס באדעג־נג, צטער ארב■ לער
די אין געװעז ז א־ עט װי איצט שטארלער
פט־ הוי זיך ;אט ה דאס צן. יאר; : פריערדיגע
אר־ פ צו באשלוס דעם אין :געזעז א: ;עבי־עד
פ־ן ׳־יזטיזױרײיז ארגאניזאציצ די שטארקען
דע■ !מעריקאגער > די װאס . ראציע פעדע דעד
טע־ אײנש דורך פארגעלײגט האט לעגאציע

 אונטער דעפארטמענט כפעציעלען א לען
 מענשען ספעציעלעז א פון פירערשאפט דער
 װײגיג די אין ארבעט ארגאגיזאציאנס פא■־

 אן אנצופירען א־ן לענדער■ אנטױיקעלטע
 פארשפרײ־ דעד געגען קאטף ענערגישען

 פי־ צו איינפלוס. קאמוניסטישעז פ־ן ט־נג
 אביע־ די האט טעמיגקײט, ־,ד אט נאנטירען
פאר־ צו אײנגעשטימם דעלעגאציע רילאגער

צו צאלונגען פעד־קאפיטא -י־ע זײע <רעז ’ c V ו״ ג
ראציע. קאנפעדע דער
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אײנדרוקען שטארקע זײער ■ די -ישעז ‘צ
קאנגרעס בײם ד־רכגעלעבט האט ער װאפ

געשיל־ ד־בינסקי פדעזידענט האט רין. י אין
ארבעטער די פץ ׳אנסטראציע דעכ די י דערט

דעלעגא־ די לכבוד ;יטי־־אל י ײייי••■ בײם
דע־ דעם קאנגרעם. ױגיאז ־ד טרײ צ־ם טען
רוי־ די האבען :פעקטאקעל ן טראטיװע דאנט

דורכגעפירט ארבעטער ־רטע ארגאניזי נעיי
םא־ דער קאנגרעס. פ־ן טאל לעצטעז דעם

האט יאנאס, װין, פץ מעיאר צ־א^יםטישער
יענעם פאר אפגעגעבען יועק צ־ דעם פאר

איז ראטהאוז דאס סיטי־האל. דעם .ט אװענ
 אײף בענק מיט אדומגערינגעלם געװען
 מענ־ םייזענטער געזעסען זײנען עט ־דעלכע

 געביידעם שטאטישע די פץ טירעמס די שען.
 עלעקםרישע אין א־ינגעט־נקען גערוען זײנען
 קאלירען רײכסטע די אין פײערוועי־ק ליכט.
 אץ געװארען ארײפגעשאסען כפדי־ זײנען

 די אץ פלאץ דעם פארװאנדעלט האבען
 פאנ־ א פון צײבער־בילד א אין רענשען
 פרע־ האט — בילד דאס מעשה׳לע. טאסםיש

 דער־ אים האם געזאגט, דובינטקי זידענט
 ער װאס ספעקטא?על ענלעבען אן אן מאנט
 א מימ פלאץ זעלביגען אײפן געזען האט

 װען ציריק, הדנדערט יאר פערטעל קגאפען
 דעם פון צײם אין װין אין געױען איז עי־

 קאנ־ סאציאליטמישען אינםערנאציאגאלען
דצמאלטדיגער דער 4931 יא»י אין גרעס
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ץ ןך ר א ע ד נ ע ל ײ. ר ד
ת, קארל װין, פון מעיאר סאציאליםטישער  זי

 אײנ־ דעמאלט דעלעגאטען די לכבוד ד-אט
 אין םטאדױם׳ אין םפעקטאקעל א געארדענט

 האבען ארבעטער טויזענט זיבען װעלכען
 זינט איז צײמ לאנגע ״א גענומען. אנטײל

 גע־ דובינסקי האט — פארבײ דעמאלט
 •םון גיהנם־יסורים די טראץ אבער זאגט.

 פון קאשמאר בלוטיגען דעם און מלרימר״
 קא־ די פון אקופאציע און גאציזם פאשיזם.

 אר־ װינער די װאס ארמײען, מוניםטישע
 דורכגע־ צײט דער דורך האבען בעטער
 גלויבען און ענטוזיאזם זײער האט לעבט,

 זײערע אויסגעשעפט. ניט זיך פרײהײט אין
 געקלונגען האבען אויסרופען און געזאנגען

דעמאלט. װי מוטיג און פעםט אזוי פונקט

 ״רוזװעלט פץ טוכ ױפ גראדואיר
איטאליןן אין אינםטיטוט״

דובינ־ פרעזידענט האט איםאליע. אין
 אין געטראפען זיך ער האם באריכםעט, טקי

 םא־ און יוניאניסטישע טרײד די מיט רויפ
 סאציאליסשי• דעם און פירער ציאליםטישע

 האט ער סאראגאט. װיצע־פרעמיער׳ שען
 װאם קאמף דעם װעגען זײ .מיט גערעדט

 סאציאלים־ די צװישען אן דארט גײט עם
 בא־ ער האט פלארענס אין גרופעס. טישע
 אר־ אגםװיקלען פאר אינסטיטוט אן זוכם

 באזונ־ געװען איז ער און פירער בעטעיר
 מעטא־ זײערע אז זען, צו צופרידען דערם

 ענ־ זייער איז לערע פון סיםטעם און דען
 אין אנגעװענדט דא װערען וואס די צו לעך
מינג ״אינטערנעשאנעל דעם  אינםטי־ טרי

 כא־ און ארגאנײזערם אויסבילדען פאר סוט״
 איז דארט פון ױניאנס. אוגזערע פאר אמטע

 (םיציליע), פאלערמא נאך אפגעפארען ער
 פון גראדואיר־צעדעמאניע די בײצואװאױנען

 רוז־ ד. פרענקלין דעם פץ שילער דרײסיג
מענדאלא. אין אינםםימוט װעלט

 אינטערנע־ די האט אינסטיטוט דעם אט
 צוריק יאר זיבען מיט אויפגעבויט שאנעל

 ארבעטער־מארטי־ פון יתוכיים דערציען צו
 לע־ זײערע פארלוירעז האבען װאם רעי

 לער־ דארם פאשיזם. געגען קאמף אין בענס
 קינדער הונדערמ דרײ ארום איצט זיך נען

 אלגע־ די צו צוגאב אין פאכען פארשיידענע
 אױסגעדריקט האט דובינםקי לימידים. ביײנע
 די וױ אופן דעם מים צופרידענהייט גרוי״
 מיט ספעציעל און אנגעפירט װערט סקול
 אלמנה די איז װעלכע• דירעקטארין דעד
 מארטי־ סאציאליםטישע די פון אײ:עם פון

 איטאל,־ דער און אינטערנעשאנעל די רער.
 װעל־ פון קאונסיל, לײבאר אמעריקאן יאן
 פרעזי־ איז אנטאניגי װײס־פרעזידענם כען

 אינםטי־ דעם אױף פאקםיש האלטען דענט,
טוט.

 גראדו־ דרייםיג די צו רעדע זײן אין
 פרעזי־ האט שילער אנדערע די אין אנטען
 דער אם אז אנגעױיזען, דובינסקי דענט

 זײ גיט עס וואס הילף די און אינסטיטוט
 לעבען א מאכען און פאך א זיך לערנען צד

 װאלםען עס װען געווען, מעגלעך ניט וואלט
 ױניאגס שטארקע געװארעז אײפגעבויט גיט
איםאליענישצ וועלכע צו אמעריקע׳ צין
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 די®־ האבעז זןרבעםער אײמעוסןנדערםע
בײמםדאגען. פיל

 אײגדרוקען דוביגסקי׳ס *רעזידענם
יעראל םון

דוביג־ סרעזידענם צו צוהערעגדיג זיד
 געזען הז«ם ער וחאם װעגען בזזריכם םקי׳ם

 םזןר• זייז פיז םעג גיין די דורך געפילם און
 םעז דערםילם ישראל, מדינת אי־ן װיילעז

 דורכ־ האם ער װאס ראנגלעניש שםארקע ד♦
ד איז געםאכם געשא־ האם ער ביז אלייז זי

 אג־ סאציאלע זימע צוױשעז הארמאגיע םעז ־
עען או  פון אח איגםערטאציאגאליזם םח שוי

 פון זח א װי געפילעז, פערזענלעכע זייגע
 םא־ אלם םארםירער־םאלי^ אידישקןן דעם

 צע• אין געגלויבס נים ער ד.אס ציאליםם.
 נא־ ,קלייגינקןי אין םענשהײם די ברעקלעז
 דאר־ ער, גלויבם םענשען. םלוכות. ציאנאלע

 פלאץ אויסז רעכם זײער פאר קעםםעז םעז
 א װי אבעד, איד א וױ זיך. געםינעז זײ װאו

ני  װעל־ םח םאלק׳ געפייניגםען דעם פוץ קי
 אויסגעשאכ־ האבעז בעםםיעם נאצי די כען
 אז געפילם׳ ער האם דריםעל, גאגץ א םעז

 צו בארעכםיגם ױינעז איבערגעבליבענע די
אוים־ זאלעז די װאו םקלם םקום א  קענעז׳

 הײם אײגענע שםיקעל א זיך םאר בײען
בתים. בעלי די זיין קזלעז אלייז זײ װאו
 טרייד דער םון פירער פראקםישער א וױ

 גע־ דילעםא די ער האם באװעגונג ײניאז
 ״םדינת אוסן. פראקםישעז דעם אויף לעזם

 םאקם היםםארישער א איז ער. זאגם ישראל.
 דע־ זײגען םיר אגערקענען. םוזען םיר װאם

 מדינה דער העלפןין צו םארםליכםעם ריבער
 אין געהאלםעז קען״. םעז גאר וואס םים
 די וואם דאס- אויך ווארשייגלעך האם דעם

 אר־ אז פון הענם די איז ליגם רעגירונג
 וואס דאס. איז ספא״י• די פארםיי. בעםער

 דארם איז ארגאניזאציזי ױגיאן םרייד די
 פאליםי־ עקאנאםישער. שםארקסםער דער
 געזעל• דער אין כוח סאציאלער און שער

שאפם.
 פרעזידענם וואס אױפנאםע ווארעםע די

 פון ישראל אין געקראגעז האם דיבינסקי
 ביז הארעפאשניקעם פשום׳ע די פון אלעפעז■

 די ;מליכה דער פון םארשםייער העכםםע די
 דאר־ אים האם מעז װאס ליבע. את אכםוגג

 איז ער וואו איבעראל ארויםגעוױזעז םעז
 געםוזם אים בײ אויך האם געקוםען. נאר

 רעזול־ דער געםילען. עגיעכע ארויסרופעז
 בא־ מער נאך איז ער אז געווען. איז סאם

 די לאנד, דעם פון געוואו־ען גײסםערם
 זײערע פון און אינםטיםוציעם די מענשען.

 גע־ פריער עם איז ער יױ דערגרייכונגען,
 םץ בלויז געקענט ױי ד.אם עי־ װעז ווען,

לייענעז• איז הערעז
 אים אײף האט אײנדו־'? שטארקען א

 װאס מענשעז• אין ענדער־נג די געמאכם
 גע־ דארם האם ער פארנעה־כען. דארט איז
 שווערםםע די טוען ױי וױ ער. זאגם — זעז

 די פלאסםערען שםיינער. האקען ארבעםען.
 לאקא־ םרײבען פעלדעי■ אקערען גאםען.

 אלץ — שיפען אן יאדעז און מאםיװען
 לאנד אנדער קיץ איז װאס ארבעםעז אזוינע

 האל־ די םאן. אידען געזען ניט מעז האם
 :אידישע א אלץ נאך איז פירינג די םעג.
 הענם די אבער יעקב״ .קיל איז קול דער

 טאן שייז קענען זײ אנדערע. שײן זײנען
די די רױ ארבעם זעלביגע די י עשױ׳. .

דוביגסקי פרעזידענם איז אזוי סונקם

 עגער־ געוואלםיגער דער םאר באגײםסערם
 אלץ דארם. כאזיצען םעגשען די װאס גיע-

ם  נײע שםעם, ױײג אויף. לעבם און זיך גוי
 שא־ מינעם, םאבריקען, דערפער, ?אלאגיעס,

 איבערגעבוים. ווערם ערד סאםע די םייען.
 ווערט באדעז שטײנערנער נאקעםער, דער

 זייד, גריגעם םון שלײער א אין איינגעהילם
 באשפרינקעלם װערם םדבר גרויער דער
מ םים נ ו  אויםלעבונג די און וועלדלעך. י
 גײם־ א אױך נאר םיזישע. א נאר נים איז

 מענשען די באלעבט נשמה נײע א םיגע׳
עי אין אפ זיך שפיגעלם את  צוזאמעגלע־ ױי
אינםםיםוציעם. זייערע אין און בען

 אבער האם איינדרוק שםארקםםזיז דעם
 ױ־ םרײד דארםיגע די געמאכם אים אויף
 פי־ אירע און הסתדרות די באוועגוגג, ניאז

 דו־ פרעזידענם האם — הסתדרות רער.\די
 אײגענאר־ גאנץ א איז — געזאגם גיגםקי

נים האם וואם באוועגונג ױניאן םרייד םיגע
ו  נאר נים לאנד. קייז איז גאיכעז קייו זי
 קאנ־ לעבעז ארומיגעז דעם אויף זי װירקם

 די אליין ממש בוים זי גאר סםרוקםיװ.
 געזעלשאפם־ און ׳עקאנאםישע פאליםישע

 אױפגעלעבםען דעם םון םטרוקםור לעכע
 אר־ אן נאר ניט איז הסתדרות די לאגד.

 ארבעטס די פארםיידיגט וואס גאניזאציע
 םא־ אין ארבעםער לוין םון גאדינט־גגען

 די װי געזעץ־געבונג׳ דער אין און בריק
 איז זי נאר לענדער, אנדערע אין ױניאנם

 אונטער־ גרעסםער דער אויך גלייכצײםיג
 קא־ ריזיגע א פון אנםירערין די נעמער,

 פון ארכיםעקםין די באוועגונג. אפעראםױדע
 סא־ װעלכע םון קבוצות- םאציאליםםישע די

 חלום׳ען לעגדער אנדערע אין ציאליםםעז
 םרייד זעלביגע די אם און דערװײל, גאך

 רעגירונג די אױך איז ארגאניזאציע ױניאן
 רעגירונג. דעםאקראםישע א און לאנד םון

 דער פון שםיצע דער דורך זיך האלט וואם
בירגער. די םון םערהייס

 דער־ אויך האט דובינםקי פרעזידעגם
 אין םלעצער פארשיידענע די יועגען צײלם
 די קבוצות- די באזוכס, האם ער װאס לאנד
 אינסטיםו־ די פושבים, איז דערפער נייע

 די בויען. געדיאלפעז האבען מיר וואם ציעם
 אײגוואוי־ םויזענם פינף םאר .אמון״־היתער

 טיילװייז געװארען געבויט איז וואם נער
 אונזערע װאס באנדם די פון הילף דער מיט

 די ;געקויפט האבען מיםגלידער און ײניאנם
 םאד־ די םאבריק. קאאפעראםיװע זעמאז

 אינםערנעשאנעל אונזער װאם חיפה אין שול
 שלעזינגער די עטאבלירען. געהאלסען האם

 חיפה אין סטאדױם״ «דוד דער קולטור־הויז.
 ד־בינסקי׳ס פרעזידענם אויף זיך רוםם וואס

 — געזאגם ער האם — אלץ דאס נאמען.
 בא־ אץ פרײד גרוים א־ײסגערופען האבען

גײסטערונ;ג
 אײנדדוק גוטער אײסערגעוױינלעך דער

 פירוגגען אץ דערגרײכונגען אלע די פון
 גע״ ניט פונדעםםװעגען האט לאנד. אין

 די זען צו דובינםקי פרעזידענט יטטערט
 װאם פראבלעמעןי און שװעריגקײםען ריזיגע

 שאםען די און ישראל פאר נאך שטייען עם
 דא. דארם לײדעד נאך זײנען ױאס זײםען.

 פץ פראבלעם דער אויף אגגעװיזען האט ער
ען וואם פאנאםיקער רעליגיעזע די כ  ײ

 ־1באפע־ גאגצער דער אייף ארױפצוצװינגען
 זײ און פידונגען און דינים זײערע קערונג

 אין םירינגעז אנדערע קײן ניס טאלערירען
ארומיגע די פון שנאה פארגיםענע די ;לאגד

ט ־►--------------------- ך ג ג םי כ ע ר ע ג
ט דערלאזעז װאם הערשער אראבישע  ני

 האל־ און באציאונגןין נארםאלע איינשםעלען
 קאםם װאם צושםאנד םלחמה דעם אן םען

 אבער םראץ אויפס־י. דעם שםזנרם און בלום
 דובינםקי פרעזידענם איז שרועריגקײםען די

 אויפ־ איז דארם װאס דעם פאר באגײסםערם
 אפםי־ איז און איצם ביז געווארען געםאן

 דער םאר אויםזיכםעז די וועגען מיסםיש
צוקונםם.

 האם ער װאס דעם םון הכל םך א װי
 דובינ־ פרעזידענט האם ישראל אין געזען

 איז עס םאלגם: װי אומגעםער םומירם סקי
 דערגרייכונגעז• גרויםע מיט לאנד קלייז א

 מעגלעכקײ־ גוםע און פראבלעמעז שװערע
 סאםעריעלע .יואונדערלעכןי די חוץ א םען

 האט ציים, קורצער אזא אין דערגרײכונגען
 העםלעכ־ די פון צוױי צעשמעםערם שוין עס

 אז :פאלק אידישען אױפן בלבולים סטע
 וואם לופם־מענשעז פץ פאלק א ױינען זײ

 צו שטעלען די אז און ארבעטען נים װילען
 קאמוניםםען. פראצעגט גרעםטען דעם

 בלויז איז דאס אז באװיזען, האם ישראל
 רעאקציא־ און אנםיםעמיטען פון בלבולים

 װירק־ םון שמץ קײז נים האבען װאם נערען
 איז לאנד. אין דארם איז וואס אלץ לעכקײט.

 הענם אידישע מיט געװארען אויפגעבײט
 געזעלשאפט־ און עקאגאמישע די טראץ און

 קאמוניםםען די זײנען שװעריגקײטען לעכע
 די איבער מינדערהײם. נישטיגע א דארם

 אונזערער חוב דער עם איז אורזאכען אלע
 אלץ מים די העלפען צו אבזעדיקע אין דא

 און מאראליש מאםעריעל. קענען םיר װאס
פאליטיש.

 הערט ליג״ ױניאן טרײד ״וױמענס
עקױסטירען צו אױ,ה

װימענס די  ארגא־ אן ליג*. ױניאן T’®־ .
 מים־ ױניאן טרייד וױיבלעכע פון ניזאציע
 גע־ יאר 50 איבער האם וועלכע גלידער,
 אײנ־ זײ און םרויען ארגאניזירעז האלםען

 באווע־ ארבעםער היגער דער אין גלידערען
 צו אײםגעהערם חודש פאריגען האם יגונג.

עי עקזיסםירען.,  ליקוױדירען צו באשלוס ד
 דעם געװארעז געםאכט איז ארגאניזאציע די
ױני. טען27

 גע־ איז ליג• ױניאז םרייד .װימענם די
 אין האט און 1904 אין געװארען גרינדעם
ר פון פארלויף  א געםאכט עקזיסטענץ א'
 םין ארגאניזירוגג דער צו בײטראג גרויסען
ם ^ ר  באשעפ־ זײגען פדויעז װעלכע אין ם

 און ענטוױקלונג דער צו אויך װי טיגט■
 ארבעטער אלגעמײנער דער םון פראגרעס

 ראוז פון אנפירונג דער אונטער באװעױנג.
 פון פרעזידענםין לאנג־יאריגע ^נײדערמאן.

 געהאלפען ארגאניזאציע די האט ״ליג״, דער
 אין מיטגלידער ױניאן װײב־יעכע דוערבירען

d־to גאדעל די t אינדוס־ אנדערע און 
טריעם.

 רו־ גערעל פון דערקלערונג דער לויט
ליג״ דער פון פרעזידענסין ביען.  זינט .
 אויםגעדינט ארגאגיזאציע די האט .1949
 האגען ױניאנס םרייד נוצלעכקײט. איר

 אױםצו־ מעגלעכקײטען געהער״גע די איצט
 קולטור־פוגקציעט און בילדונג־ ךי פירען

 פראבלע־ לעגיסלאטױוע די באהאנדלען און
 יא־ פיל אזױ איז ״ליג״ די וועלכע אין מען
טעטיג. געװען רען

(
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ר ע י top ו א א איז םידסזנרשכיחת זזעבערע : ק י א־ר ם ר א פ
 העכערע פאר קאמף ער

 אין שכירות מינימום
 די וועלכען פארםא־ריקא.
 ארבעםער ארגאניזירםע

 אמעריקע אין באוועגונג
 מיטן פאראלעל פירם
 העכערע פאר קארף

 פאר־ די אין שכירות מיניכום פעדעראלע
 חודש לעצטעז דעם האם שטאטען. אײגיגטע
 דער װענדונג. פאזיטיװע א גענומען
 צו־ אז באשלוס. א אנגענומען האם םענאם

 מינימום־ די פון העכערונג דער מיט גלייך
 א דאלאר א אויף סענט 75 פון שכירות

 ווע־ געהעכערט גראדועל אויך זאלען שעה
פארטא־ריקא. אין מינימום־שכירות די רעז

ארױםגערו־ גלײך האם באשלום דער־א
 פראפים־דורשטיגע די פון פראטעסטען פען

 בי־ דעם אויס נוצען װאס ביזנעס־קרייזען,
 אין פארםא־ריקא אין ארבעםם־מארק ליגעז

 די געגען קאנקורענץ אומ׳יושר׳דיגען אן
 שםאםען. פאראײגיגםע די אין אינדוסטריעס

 כיזנעם־אינטערעםען פרױואמע דאזיגע די
 גע־ פון געװארען אונטערגעהאלםען זיינען
 פארטא־ריקא, אין מלוכה־בעאמםע װיםע

 די פארםרעטען צו פרעטענדירען װעלכע
 ארבעםער־ ארטיגער דער פון זדנםערעםען

 זײ נאמען װעמענס אין און באםעלקערונג
 כדי וואשיגגטאן אין .לאבי״ א אן האלםען

 די אז קאנגרעס, דעם באאײנפלוסען צו
 פארטא־ אין מיגימום־שכירות מיזעראבלע

װערען. געהעכערט ניט זאלען ריקא
 װאס דאס, איז װענדונג נייע צווייםע א
קאנגרעס פונם אריבער איז קאםף דער

װ. *.W פװ

 נױ־ אין ארענע עפענםלעכער דער אויף
 באפעלקערונג אימיגדאנטען די וואו יארק.

 א אויסגעשטרעקט האם פארטא־ריקא פון
 און ברידער זייערע צו האנט העלפענדיגע

 זײערע אין הײמלאנד זייער אין שװעסטער
 עקא־ דיער פארבעסערען צו באמיאונגען

 דײדען לאזען צו אנשטאם דאליע. נאמישע
 פון שתדלנים פאליטישע פארשיידענע די

 די בלויז באיטיצען װאם הײמלאנד. זײער
 און םאנופעקםשורערם די פון אינטערעםען

 פארםא־רי־ די האבען אינדוסטריאליסטען,
 א גענומען ארבעטער־אימיגראנטען קאנער
װיכוח. דעם־א אין װארט
 פון מאכען־מיטינג איבערגעפאקטער אן

 פארטא־ריקא־ פון ארבעטער ארגאניזירטע
 דראמא־ א אייף חודש פאריגען האם נער

 די אויפצופאדערעז באשלאסען אופן טישען
 זיך היימלאנד ױיער אין מלוכה־פארשםייער

 שכי־ מינימום העכערע פאר אײנצושטעלען
 פארבעםע־ אזוי־נויטיגע די פאר און רות

 לעבענס־באדינ־ ארבעט־און די פון רונגען
׳ פארטא־ריקא. אין גונגען

מינימום־שכי־ העכערע םאר קאמף דער
 לעצ־ די אן שוין גיים פארטא־ריקא אין רות
 שטאלץ א באמת איז עס און יאר. צװײ םע
 אנםירערשאפט דער אין אז באריכםען צו דא
 אינ־ אונזער שטײט קאםף דאזיגען דעם פון

 דוד פרעזידענט, איר און םערגעשאנעל
דובינםקי.

 באזוכט דוכינסל,״ פרעזידענם
פארסא־ריקא

 דו־ פרעזידענט האם ,1954 יאנואר, אין
 מיט־ א אלס פארםא־ריקא׳ באזוכט בינסקי

 וואם אינדוםםריע־קאמימע׳ דער פון גליד
 העכע־ װעגען פראגע די באהאנדעלמ האט
 קארסעט דער אין מינימום־שכירות די רען
 באזוך זײז אויף בראזיר־אינדוסםריע. און

 אינטערנע־ דער פון פרעזידענם דער האט
 קאגפערעגצען רײ א אפגעהאלטען שאנעל

 און פארשטײער ארבעםער ארטיגע די מיט
 אינטענ־ אן אגצוזדיבען אויפגעפאדערט זײ

 צו און שכירות העכערען צו קאמפײן סיװען
 אין ארבעםם־באדינגונגען די פארבעסערען

 האט ער קליידעד־מארקעט. ארטיגען דעס
 דער פון הילף פולע די צוגעזאגט דערבײ

קאמפיין. דעם אט אין איגטערנעשאנעל
 זײגען שטרײםען װיכםיגסםע די אבער

 דער פון פארהערען די בײ פארגעקומען
 מאנופעק־ װעלכע בײ אינדוסטריע־קאמיטע׳

 פאר־ און אויפגעםראטען זײנען םשורערס
 פון גורל דעם אויף ציבעלע־םרערען גאםען

 חלילה׳ זאל׳ מען אויב אינדוסטריעס די
 פארםא־ איז מינימום־שכירות די העכערען

 גע־ אפילו האט מאגופעקםשורער אײן ריקא.
 די העכערען װעם מען אויב אז םםראשעם,

 ברא־ און קארסעם דער אין מינימום־לױנען
 געצוואונגען זיק ער װעם זיר־אינדוססריע
יאפאן• קיץ שעפער ע5זי אריבעויצופירען

 נאך האט אינדוםםריע־קאםיםע די װען
 באשלוס א אנגענומען הדעת ישוב לאנגען א

 די פאר מיגימום־שכירות די העכערען צו
 אויף 33 פון בראזיר־ארבעםער און קארסעם

 פליען גענופען האבען שעד״ א סע:ם 55
 אד־ די וואו וואשינגטאן, קײן פראטעםםען

 והן־ אין שכירות־געזעץ םונם מיניםםראצייע
 װע־ פארהערען דורכגעפירט האט שיגגטאן

 גע־ באשטעםיגט איז ענדלעך ענין. דעם גען
 אינ־ דער פון רעקאמענדאציע די װארען

 ,1954 נאװעמבער, אין און דוסםריע־קאמיטע
 פארגע־ די געװארען דורכגעפירט זיינען

העכערעגען. שלאגענע
 פע־ אין א־יך האט דובינסקי פרעזידענט

 צוריק־ זײן נאך יאי־• פאריגען פון ברואר
 אױס־ אן אפגעגעבען פארטא־ריקא, פץ קער

 קאונ־ עקזעקוטיװ ם”ב באריכט פירלעכען
 אר־ די ױעגען ל. אװ פ. א. דער פון סיל

 אויף פארטא־ריקא. אין בעטם־באדיגגונגען
 בא־ קאונסיל דער האט רעקאמענדאציע זײן

 זאל קאנגרעס דער אז װירקען, צי שלאסען
 מיני־ געזעצלעכע די העכערען ביםלעך צו

אי־בעטער. ארטיגע די פץ מום־שכירות
 דעם אײף האט סעגאט דער װען איצט.
 אונ־ לײבאר־קאמיטע. דער פון פארשלאג

 םענאטאר, ליבעראלען פונם פארזיץ טערן
 צו באשלאםען אילאנאי, פון דאגלאס. פאדל

 פארטא־ אין מינימים־שכירות די העכערען
 א אנםװיקעלם אויפסנײ זיך האט ריקא,

 כוחות ליבעראלע די צװישען קאמף שארפער
 זען װילען װאס קאנגרעס. דעם מחוץ א־ן אין

 מינימום־ געזעצלעכע די פון העכערונג א
 פראפיט־ די און פארטא־ריקא אין שכירות
 דורך געשטיצט מאנופעקטשירערפ, זשעדנע

װילען װאס ממכה־באאמטע. רעאקציאנערע

 ,22 לאקאל ױניאן, דילשראכער דער א־ן מיטגלש א פון םעכםערעל חנ׳עװדינצ דאס מארםינעז, אםתר
 פון פרעזידענט מארקאנא, ה־פאליטא :װבינסקי דוד פרעזידלנם פון אױפניערקזאמקײט באזונדערןי קריגס

 דיסטריקס טען2ס פון, קאנגרעטראן וײװשסאן, אוירװין i פארסא־ריקא אין פעדעיאציע ארבעטער דער
ױניאן. ארבעטער עלעקטרישע דער פון s לאקאל פון פארװאלסער ארסדעיל, װאן הערי און יארק, ױו אין
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 ניז־צ־ מיזצראבעל איצםיגע די אײןהאלםען

אינזעל. אויפן לױנען ארבעטער ריגע
קאנגדעס איכפ קאםןז דעד

 גע־ געפירט צרשט צים איז קאמף דער
 אין פאר־ערען צםצנםלעכצ די בײ ױאו־צן

 דער פץ פרעזידענט דצר וואו קאנגרעס-
 געלעגענהײ־ צוױי בײ איז איגטערגצשאנעל

 םאר־ דער אלם נאר :ים אײפגעטראטען םעו
 באװעגונג׳ ארבעטער היגע די פון שטייער

 אין מינימום־שכירות העכערע פאדערענדיג
 װי אויך *אר שטאטצן, פאראייניגטצ די

 צקס־ ־ שוידערלעך די פון אדװאקאט דעי־
 פארטא־ריקא. אין ארבעטער פלואםירמע

 םטאטיםטישען מאםצ א פון באזים אויפן
 בא־ םארהערען די בײ ער האט מאםעריאל

 איז עס װאס תהום געװאלטיגעז דעם װיזען
 די אין ארבעטם־לױן דעם צװישען פאראו

 און פארטא־ריקא און שטאםען פאראייגיגםע
 תהום דאזיגער דער אז .געםאדערט, האם ער

 דורך װערען פארםיפט מער גאך ניט זאל
 פארטא־ אין ארבצםצר־שכירות איבערלאזעז

 שטופע, נידעריגע איצםיגער דער אױף ריקא
 פצ־ די װערען געהעכצרם וועלעז עם בעת

לאנד. אונזער אין מיניטום־שכירות דעראלע
 קאמי־ דער האט זײט אנדערער דעד פון
 פערנאס־אי־ א. פארםא־ריקא׳ םון שאנער
 ילא־ סיכםיקען זײער א אנגעפירם סערעז■

 אין קאבגרעסליים די צוױשען בי״־קאמ&ײן
 דערלאזען נים זאלען זיי אז ײאשינגםאן,

 די ווערען געהעכערם חלילד״ זאלען■ עם
 אז םענה׳די^ פארטא־ריקא- אין שכירות

 איגדו־ ארטיגע די רואינירעז װעט דאס
• סםריעם.

 אריבער־ װיכוח דער איז וואשינגםאן פוז
 עם וואו יארק, נױ קײז געװארען געפידם

מז ע  םייזענםער צענדליגןיר ארבעטעז אח ל
 װעלכע פון פארטא־ריקא פון איםיגראנטען

 אונ־ אין מיםגלידער זיינעז םייל גרױסער א
 יארק נײ איז לאקאלען. אינםצרגצשאנעל זער
 ראבערט טעיאר םון םשערמאן דער איז

 קאמיםצ ראםגעבער ס&עציעלער וואגנער׳ם
 געװיםער א צנינים, ®ארטא־ריקאנער איבער

שי צדוארד  אין פלוצים דזשדניאר. פילער, ח
 קאמיםצ. גאנצער דצד פיז װיסעז דעם אן

 בא־ דצם געגען ארריסגעס־אםען צפענםלעך
 ארבעםער־ העכערעז צי סענאם פיז שלוס

 איבעריג איז עם פארטא־ריקא. אין לײנצן
 ארויםםריט וױלדער דער אם אז זאגעז, צו

 שםאט־אדםיניסםרא־ די װאו יארק, נױ אין
 ליבעראלעז א פון אנגעפירם וועי־ם ציצ

 אירע מיט באקאנם איז וואט און פזףאר
 האט געזעצגעברנג, ארבעםער פראגרעפײיצ

באוועגונג. ארבעםער גאנצע די שאקירם

ײעד שם  רע■ יארק ניד א״ן ארכעםעד־פאר
ר סדן זיגנידען א עי םע ױאגנער׳ס ג קאמי

מע־ אין ארבעטער־פארשםייער צלף די
 האבען ראםגעבער־האפיטע "אגנער׳ם יאר

 דער געגען פראםעםם אלס רעזיגנירט גלײך
 טשער־ קאםיטע פוגס שסעלונג הםקר׳דיגער

 באלד האם אינטערנעשאנעל די איז פאז
 די פון מאסעךטיםינג ריזיגעז א פאר־פען

 יארק. נױ אין ארנעסער פארםא־ײהאגער
 דעם פארגעקופען איז װעלכער פיטינג• כײם

TJcm •גע־ זישען עס ױעלמז צ' אץ יילי 
מז  ױניאן־םיםגלי* הונדערם 15 איבער הי

 אישוס די געדוארעז אײפגעגיפען זיינעז דער
פיניפדם־ אריף העבערשגעז אז קאפף׳ פונם

 זאלען שטאטען פאראײניגטע די אין שכירות
פארטא־ריקא• אויף װערעז אגגעװענדעט אויך

 פרעזידענט האם םיםינג דעם אט אויף
 רעדע, םעמפעראפענטפולער א אין דובינםקי

 שפא־ אין געווארען איבערגעזעצם איז װאס
 צו־ יאר צוױי מיט אזיביז אנגעװיזען, ניש׳
 פארטא־ אין ארבעםער־שכירות זײנען ריק

 האל־ א און 17 גידעריג.װי אזוי געװען ריקא
 לעצטע די אין ערשט שעה. א סענט בען

 פון באמיאונגען די דוי־ר זײנען יאר צוויי
 די קאמיטעם אינדוסטריעלע פארשײדענע

 אפילו אבער געװארען. געהעכערט שכירות
 איגדו־ מאנכע אין נאך מען ארבעט איצט

 22 םון לוין מיזעראבלען דעם פאר םטריעם
 עס איז דערבײ שעזז. א סענם האלבען א איז

 די כואן׳ םאן אין אז פאקט, באקאנםעד א
 לע־ זיינען פארטא־ריקא, פון הױפם־שטאם
 װעל־ אין װי טייערער נאך בענס־מיטעל

 אמעריקע• איז שטאט גרויםער איז עס כער
 אויפגעװיזען, מיטינג בײם האט דובינסקי

 םאר מיגימום־שכירות דורכשגיט די בעת אז
א יארק נױ אין ארבעטעד קייי״דער  איז'

 לוין דער איז שעה, א סענט 83 מיט דאלאר
 פארטא־ריקא אין ארבעטצר קלי^לר פאר
שעה. א סענם 39 װי נידעריג אזוי

 גי־ אז געדאנק, דעם אפ ווארפען .מיר
 באשעפםיגונג מער שאםם שבירות דעדיגע

 פאר־ געזאגט. דובינםקי האט לאנד- א אין
 הויכע דורך נאר אז גלויבען, מיר :קערט

 באשעפ־ פארגרעםערעז סעז קען שכירות
 םי־ יארק׳ נױ פאר גילםיג איז דאם טיגונג.
.פארםא־ריקא״ פאר אויך און סיסיפי . . 

 ד-עכערע אז ווייזען, ציפערעז ׳-סטאםיסטישע
 געבראכם האם פארםא־ריקא אין שכירות

 און באשעפםיגונג. וױיניגער נים און מער
 פארםא־ איז לעבעז עקאנאמישע דאס אז

 אונ־ געווארעז סטאביליזירט מער איז ריקא
ען..: ארבעטעד העכערע טער  .איר לוינ

 װירםשאפם שםארקע א אויסם־יען נים קענט
שקלאפען־שכירות״. פון באדעז אויפן

 האט לאגיק שםארקע באזוגדזירם א פים
 דער אױף געעגםפערם דובינםקי פרעזידענם

 געגנער אנדערע און םילער םר. פמ םע:ד.'
 אר־ הןגערע אז שכירות־העכערונגען, פח

 װעלען פארםא־ריקא אין לוינעז געטער
 פון אימיגראציע גרעםערע א פאראורזאכען

 אהער. דא ארבעםער פארםא־ריקאנישע די
 געזאגם, דובינםקי האם פארקערם, ״פונקם

 ‘פארםא־ איז ארבעםער ויעז אז גלויבען. פיר
 לע־ אנשםענדיג אן געםאכט וואלסעז ריקא

 וױיגו־ װאלםעז הײם־לאנד■ זייער אין מעז
 אום־ די עםיגרירען. געװאלם זיי םון גער

 די פארםרייבט* עקםפלואטאציע מענשלעכע
 זיי רײסם עס פארםא־ריקא, פיז ארבעםער

 עם און באדעז הייםישען זייער פון ארויס
 א זוכען פרעפד דער אין אױעק זײ םרײבם

״... שםיקעל ם רוי ב
אינםערנעשא־ דעד פון פרעזידענם דער

 געזעץ־פרא־ דער אז אסנעװיזען/ האם נעל
 אנגענומען האם סענאם דער װאם יעקם

 אין מיניםום־שכירות אז פאר, נים שלאגם
 דער צו װערעז געהעכערם זאל פארסא־ריקא

 פאראייניגםע די אין װי שםופע זעלביגער
 דער אז םארפיידעז. בלויז װיל ער שםאסען.

 םיניםום־ די צדוישען תהום געדואלדיגער
 נים זאל ®ארטא־ריקא אין און דא שכירות

 קריגם דערבײ איז. ער װי ווערעז םיפער נאך
 ציים. יאר האלב א און צײײ פארם־דיקא

גראדועל קענעז צו אויף 1958 יאנ־אר ביז

ט <{-------------------- ײ ת טיג כ ע ר ע ג
 מינימום־שכירות געזעצלעכע די העכערען

אינדוםטריעם. ארטיגע די אין
 דעם אין מיטינג איבערגעפאקטער דער

 מא־ ערשטער דער אוידיםארױם, רוזװעלט
 ארבע־ פארטא־ריקאנער די פון םען־מיטינג

 אנגע־ אײנשטימיג האם יארק, נױ אין טער
 דעם אויפצופאדערען רעזאלוציע א נומען

 מינימום־שכירות די העכערען צו קאגגרעם
 באשלוס מיטן הסכם אין םארםא־ריקא, איז
 גאוגןנר־ דעם אויפפאדערען און סענאט- פץ

 שטיצען זאל ער אז פארםא־ריקא, םון נאר
 הע־ צו ארבעטער די פו̂ן פארלאנגען די

הײם־לאנד. זײער אין’ שכירות די כעדען
 דער איז דוביגםקי פרעזידענט חוץ א

 אוירװין פון געווארען אדרעםירט מיםינג
 דיס־ סטען20 פון קאנגרעסמאן דיװױדםאן,

 שפא־ נאהאמא, םאבי ;יארק נױ אין טריקט
 דער םון ביזנעם־אגענט ניש־רןידענדיגער

 מארקא־ היפאליםא און ױניאן׳ דרעספאכער
 אין ל. אװ פ. א. דער פון רעזידענט6 גא,

 גע־ ספעציעל איז װעלכער פארטא־ריקא׳
 דעם אדרעסירען צו יארק נױ קײן קומען

מיטינג.
 דעם האט רעפרעזענטאנטען־הויז (דאס

 העבערען צו געזעץ א אנגענומען ױלי טען20
 פאראײניגטע די אין׳ םיניםום־שכירות די

 פרא־ די שםונדע. א דאלאר א אויף שטאטעז
 אויפגענומען נאך װעט פארםא־ריקא פון גע

 סענאט דער מים ־אנםערענץ דער בײ װערען
קאםיטע).

 קא־ לױבט שולע מרײד נאדעל
אינדושטריע פון אפעדאציע

דירעקסאר־פרינצי־ בראו־ן, נײםען דו־.
 הײ־ טעכניקעל ״נידעלטריידס דער פון פאל

 גראדואיר־ א בײ האם יארק. נױ אין םקול״
 חודש, פאריגען שילער, 3סס פח צערעםאניע

 דער אין קליידער־אינדוסםריע די געלויבט
 קריגען בײם קאאפעראציע איר פאר שטאם

 סטורעג־ גראדתאירטע פאר באשעפםיגוגג
 פאר חשאבם געפונען האם שולע די םען.

 סקעםשערס, דרעיפערם. אלם סםדדעגםעז
 האנם פאר און צושניידער פעםערען־םאכער.

 קאסםאם־טעילא־ און גײםארינם םאשין »ח
סעמפעל־שעפןר. איז איז ריגג

 האם נראדואיר־צערעםאניע דער בײ
 איינער נאגלער. איזידאר וױים־פרעזידענם

 פאד־שילע, דער פון דירעקםארען די פון
 פארדינםם־ די צו דיפלאםעם אויםגעםיילם

שילער. פולע

 װנה פון )װערר געקליבענע
ראזענפעלד

 םון דערצײלוגגעז געקליבענע באנד א
 אין דערשינעז איצט איז ראזענפעלד ױנה
 ביים שםייז־פאלקם־ביבליאםזיק ם. ל. דער

קולםור־קאנגרעם. אידישער אלוועלטלעכען
 דעם אין דערשינען איז װאם בוך. דאס

 פון צוזאמענגעשמעלם איז .ציקא״־פארלאג.
 בוך דאם עםעגם ניגער שםואל גראדע. וזיים
ארײנםיר. גיאגראפיש־קריםישען א םים

 3 — פרײז זייםען. 328 האם בוך דאם
דאלאר.
 איי- צום ווענדען זיך באשםעלונגען פים

 25 קולסור־קאנגדעם, אידישען װעלםלעכען
יארק. נױ- גאם. סםע78 איסם

■W ו9 זײט ׳4 1955 אויגוםט,

העכ־ דער פון צײט דער ין
 דער אין שפאנוגג םטער

 די װען װעלט־פאליטיק,
טאג־ ברענגען צײטועען

 ע ש י ט י ל א פ טעגלעך
געגעז־ אץ סםײטמעגטם
מלובה־ פון םטײטמענטם

 צײ־ װען לענדעו־; פארשײדענע איז מענער
 די אויף ערשט זיך ריכטען טונגס־לייענער

 פון קאנפערעגץ דער פון םעגםאציעס אמת׳ע
 אט אין — זשענעװע אין פיר״ ,גרויםע די
 א־נטער־ דער האט אונזערע טעג הײםע די

 פאר־ (אי־טל־א) לייבאר־אפיס :אציאנאלער
 און ציפערעז מיט באריכט, א עפענטלעכט

 ארגעםער־ דער פון מצב וועגעז פאקטען.
 דא־ דער גראד װעלט. דער איבער שאםט
 פאר־ באריכט טרוקענער קאלטער, זיגער
 טאר ער אויפמערקזאםקײט- גרעסםע די דינט
 די פון ים אין ווערען דערטרונקען נישט

סענםאציעס. טעגלעכע
 פרייע אלע אין אז װײזם, באריכט דער
 קורצער גאנץ א פון משך איז איז לענדער

 קאלאםאלע א געװארען דערגרײכט ציים
 אר־ פון לעבענם־םטאנדארד פונם העכערונג

 גלאט נישט זיך האנדעלט עם בעטער־קלאס.
 אין ארבעטם־שכירות פון העכערונגען וועגען
 מים לענדער אין אז וױיסען, םיר געלט.

 העכערונ־ אזעלכע האבען געלט־אינפלאציע
 מאל אפט באדייטונג, גרויסע קײז נישט געז
 םון באריכם אין :ישט. באדייםונג שום קית

 העכע־ די אויםגערעכענט ווערם אי־על־א
 דורכ־ דעם פיז קויף־קראפט דער פון רונג

 פארשיי־ אין ארבעטס־פארדיגסם שניטלעכן
 די ווערטער: אנדערע מיט לענדער, דענע

1לוי רעאלען דעם פון העכערונג
 אימצעל־ קיין אין ארײנגײעגדיג נישט

 איבער־ דא מיר װילען באריכט, פונב הײטען
 גראד לענדער. דריי פון נאר ציפערען געבעז

 געלט־ װאקעלדיגע און שװאכע בויט לענדער
 דורכ־ דער איז דײטשלאנד אין װאלוטעס:

 געהעכערט ארבעטס־פארדינסט שניטלעכער
 שטאנד דעם לגבי פראצענט 72 מים געװארעו

 פרײזען די וועלט־מלוזמה, צװײטער דער פמ
 32 מיט בלויז -— לעבענס־מיםלעז די פון

 ארבעטס־ דער איז איטאליע אין ;פראצענט
 די פראצענם, 72 מיט געשטיגען פארדינסם

 פראנק־ אין פראצענם; 27 מיט — פרײזען
 ענדערונגען גרעסטע די געװען דינען רייך
 איז געלט פון װערט דער װייל ציפערען, אין

 אר־ דער געפאלען: םיפסםען צום דארםען
 מים געשטיגעז דארםעז איז בעםס־פארדינםמ

 פאר םון שטאנד דעם לגבי פראצענט. 334
 פדא־ 304 םים — פריתען די מלועיה. דער

צעגט.
איז, חשבונות די אם פון הכל סך דער

 אין ארבעטער די פת לוין רעאלער דער אז
 25 מים געשטיגען איז לענדער פרייע די

 דער פאר פון מצב דעם לגבי פראצענט
פון באריכט דער װעלס־מלחםד״ צווייטער

 אר־ די אז אויספיר, צום קומט אי־על־א
 העכ־ דעם דערגרײכט איצט האבען בעטער

 געשיכטע גאנצער דער אין סטאנדארד סטען
אינדוסטריע. מענשלעכער פין

 און פרײהײט אץ ק^־עקזיסטטנץ
פראספעריםי

 אײן שטימען פונקט אײנעם דעם אין
 פרעסע, דער אין אפשאצועען אלע כמעט

 פון קאגפערענץ די קאן פאל בעםטען אין אז
 א פון אנהויב גוטער א זיין נאר זשענעװע

 צו פירען דארף וואס ענטװיקלונג, לאנגער
 נאר־ צו וועלט־שלום, פון פארזיכערונג דער

 פון לענדער די צװישען באציאונגען מאלע
 און יארען נעמען וועט עס מערב. און ניזרח

יארעז•
 אומ־ זיץ אויך זיכער װעלען עס אבער

 דער פון װירקונגען תיכפ׳דיגע מיםעלבארע,
 מען קוקט זארג גרוים מיט און קאנפערעגץ

 נישט װירקונגען דאזיגע די אויף ארויס
 אין אויך נאר קרײזען- פאליט־שע אין בלויז

 באזונ־ און עקאנאמיסטען פון קרײזעז די
באוועגוע. ארבעטער דער אין דערס
 לעבענס־סטאנ־ פון העכערונג גרויסע די
 גרעס־ די — ארבעטערשאפט דער פון דארד

 מענש־ פון געשיכמע דער אין העכערונג סע
 פעסט שטעלט עס װי אינדוסםריע, לענער

 דער פון רעזולםאם א איז — אי־צל־א
 דער אין איצט הערשט װאס פראםפעריטי.

 אויך וױיניגער נישט אבער וועלט׳ גאנצער
 די פון קאמף און ארבעט פון רעזולטאט א

 זיינען ארגאניזאציעם. ױניאן טרײד פרייע
 אין װענד־פונקם א צו צוגעל'סען איצם מיר

 וועלט. דער פון װירטשאפט און פאליטיק
 תען װי מער נאך איצט זיך פאדערט עם װעז
 דער פון װאכזאסקײט די פריער איז עס

 זאלען עם אז באװעגונג, ױניאן טרייד
 אז דערגרײכונגען, די װערען אײגגעהאלםען

 דער ווערען אראפגענידערט נישם זאל עס
ארבעםערשאפם. דער פון לעבענס־סםאנדארד

 איינע די :אר דערמאנען צו גענוג ם׳איז
 סיסםעם דער פון זיך נעםם װאס געפאר,

 םאװעט־רוסלאגד אין שקלאפעךארבעם פון
 לענדער. סאװעםישע אנדערע די אין און
 פאדערט, באוועגונג ױניאן טדייד פרײע רי
 םענער פרידלעכע די אויף געקוקט גישט אז

 ווערען געסירם וױיםער זאל מאסקווע פון
 אויספאר־ די ענערגיע גאנצער דער מיט

 װאם ביז איז׳ שקלאפען־ארבעם װעגען שונג
 שםרענג־ די װערען אנגענומען זאלען װען.
 פון מארק דעם פארהיםען צו מיטלען םםע

 םים פארפלייצונג א פון לענדעד פריע די
.שקלאפעךארבעט פון פראדוקםען . .

 מיר אז האםןין, שםאדק זיך װילט עם
 גליקלעכער א פיז אנהויב בײם םאקע האלםען

טענשהײט. גאנצער דער פאר ענםװיקלונג

 פרייע די קעטפט עס װעלכען פאר ציל דער
 צוזאמעכלעבען דאס :איז ארבעטערשאפט,

 קאאפע־ פרידלעכער אין פעלקעד אלע פון
 אונ־ פראספעריטי׳ און פרייהײט אין ראציע,

 אלצ פאר לצבצנם־באדינגונגעז גוטע טצר
מצנשצן. אדבצטצנדיגצ

פראנקא־שטאניע פון כאריכט א
 שפאניע אין גצװארצו שטיל איז צפצם

 מ׳באגצ־ װי לאנג שוין שפאניע, ארום און
 דצר אין פראנקא גאמען דצכ נישם גצנם

 א געוועז אבצר וואלט צם װצלט־פרצםע.
 בא־ דאם שפאניצ אויף אנצואווצנדצן טצות

 גוטצ איז נייצס, ״קײנצ ײצרטצל: װאוםטצ
 פון שטימונג א אז איז, אמת דצר נייצם*.
 פלצנ־ די ארומגצכאפם ד״אם אפאטיצ טיפצר

 פייצ־ איז ארבצטצר שפאניצ, פון טאסצן םצ
 האם הקברות בית פון שםילקײם א רים,
 אונ־ און לאנד גאנצצן איבעדן גצלײגט זיך

 רו פון מאגטצל אויםצרלצכצן דצם טצר
 צװי־ מראנגצל יצר אן גײם אריצנוגג און

 רע־ הצרשענדיגצן דצם פון קליקצס די שצן
 דצרשטיקטען פון פייצר דאם םליצם זשים.

פאלקס־צארן.
 ,פאר־ דייטשצר דצר האם לצצםצנם

 םאציאל־דצםא־ דצר םון ארגאן װעוםס׳,
 גצ־ דייםשלאנד, אין פאדםיי קראטישצר

 וועגען באריכם אױםפירלצכצן אן בראכם
 ײעל־ פין שפאגיע, אין לאגע הײנםיגצר דצר
 איבצרגעבצן װײטצר דא װילצן םיר כצז

פאקםצן: אינםצרעסאנטצ אײניגצ
פראנ־ דיקטאטאר דצר איז פרט איץ אין

 דצם פצראן׳ פרײנט ױץ פרן מזל׳דיגצר קא
 לצבט צר ארגצנםינע: איבצר געוועלטיגצר

 קײן קירך. קאטוילישצר דצר מים בשלום
 דאס איז פרײנםשאפם אין ליבע אמת׳צ
 פרומצר א טאקע איז פראנקא נישט. אבצר

 װי אים פאררצכצנם קירן־ די איז קאטאליק
 אין זײלצן שםארקסםע אירצ פון איינעם

 פאשיםטישצר זית צװישעז אבצר אײראפצ,
 אין .פאלאנגע״, שפאנישצר יצר פארםײ,

 פאר־ א אן גײם קלצר קאטײלישעי יצם
קאנקורענץ־קאמף• כיםצנצר

1ברודסרשאפסע שאפם קלער קאםוילישער
בארמהארציגקײס- .סאציאלער פאר

 אז גוט■ זייער גצדענקצז צדדים בייז־צ
 דצר :צװייםצן יצם איינצר זיך דארפצז זיי

 רצזשים דצר אז װאויל- זייצר װייסם קלצד
 בצםםצר דצר איז םעראר און גוואלט פון

 די צוױשעז נשםות כאפצז צו אויף באדעז
 פאלאנגצ די און אונםצרםאנעד ״געטרייצ

 וועלם״ יענער אויף גוםם דאס ״אל מים
 פראפאגאניצ פריםצ די אז נישם, פארגצםם

 איינצושלע־ אײף בדםצל בעםטע דאם איז
 ברוםאלצן דצם אונםער עולם׳ דעם פערען

 צדדים בייז־צ אבצר ווצלם. דטר אויף רצזשים
 דעם איינצר אויטגצצײכענם זיד קצגען

 וױיסען, ליים זײנצ און פראנקא צוױיםצן;
דגען איו האם קלער קאםוילישער דער אז
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 װיל ןיר נאר זאכען, הימלישע בלויז גישם
 האט אויך, עדד דער אױף הערשעז םאקע

pro זינם ספעציעל גלחיס׳ די אויף אויג 
ארגענםינע. סעשה דער

 פארשםארקם האם קירך קאםױלישע די
 לןצםע די £אר •ראאאגאנדע־אקאיע איר

 איז םאלידא pc ארצבישא■ דער י«ר. צדדײ
צו בריװ עמגםלעכען אן םים *רױסמקוםען

ן די  אאעלירןין דאדף װאם קדושים. מ
 בריװ דעם אין ארבעםער. די צו םיעאיעל

ז מ ז ז  ם«ציאלע רײזנ א ארױסגעשסעלם ו
 זאל עס ארבעםער: די פאר מי־עדממנז
מלעמןר דער װערעז געהעמרס װ  םיגי־ מ

 *דבע־ װערעז געבױס ‘מלעז עם םוס־לױז׳
 פארבעםערם זאלען עם םערײואריגונגעז-

 ארבעםער *וױשען באציאוגגעז די װערען
 זאל עם יוארם. אית םים אוגםערגעםער. אמ

 לעבעגפ־סלזאגדארד לער ז9װעי נעהעמדס
n  pc .ארבענזער
 ארבעםער־ געשאםעז האבען גלזזיס די

 פלאםפארםע. דער אם םים *רגאני״מיעס
 .ארבעםער־ זיד רוםעז ארגאניזןמיעס די

 סןמיאלע שײנע אלע די ברודזנרשאסםעד׳.
 .ברח־ער־ די אין געירעדיגם ײערען צילען

 דארף דערגר׳ייכעז אז צוגאב, םיםן שאסםעד•
 pc .בארםהארציגקײם״ דולד ג*ר זײ ®עז

 קאםף דורך חלילה ני**ז ״ברױם־געבער׳. די
 איז באװעגונג די רנעםער.9אונם זײ נױם

 דער pc דערסער די אין אגזעעװדיגע אז
 נאחארא, ■ראװינץ *•געשםאנענער שםארק

 זי איז לאנד pc םי־ילעז אגדןרע די איז
נישםיגן^ א

 דער םים געװינען. צו האסם קלער דער
 שםאר־ א ארגאניזאציעס• די אם pc הילף
ז םלוכה׳שע די אויף װירקונג קערע ױ ם . 

 א שאםען צו ביסלעכװייז אין ײניאנם׳
פארםיי. קריםםלעך־םאציאלע

^ וױים נאך האלם עס אבער פ ר  ער־ דע
 הער־ די װאך דער אױף שםיים שםענס.

 םאלאנגע, די פארםײ, פאשיםטישע שענדיגע
 קאג־ צו גרינג אזוי נישם איז צװייםענס,
 קריםםלעכע םרומע די אםילו םראלירעז

 אינדוסםריע־ אין ארבעםער־ארגאגיזאציעם.
 אונםערגעהאל־ זײ האבעז צםוךשפאניע לען
ם באציאונגען געהײמע םעז  אונטער־ דער פי

 אין גראד באוועגוגג. ארבעסער ערדישער
םםרײק־אומרוען. גרויםע די pc ציים דער

 פאשיםםישע שאפען וױל פאלאנגע
.סטאנאנאוױסםען׳

 בלויז נישט זיך םארלאזם שאלאנגע די
 קאנ־ צו םאכם־אפאראם מלוכה׳שעז אויםז

 גלחים די pc סעםיגקייט די םראלירען
 דער אויב ארבעםערשאפם. דער ציױשען

 פראפאגאנדע pn םירט קלער ?אםוילישער
 ווע־ םארבעסערט זאל עם אז לאזדע. מיםן
 די װיל קלימאם׳, .םאציאלער דער רעז

 הינטערשטעליג בלייבען נישם סאלאנגע
 קלינגענדיגע מים ארויסגעקומעז איז זי

 באדינגונגעז סאציאלע בעםערע םאר םראזעז
 צוגע־ אפילו ארבעםערשאפם דער האם pא

 לעצטענס זײנןיז עס ־ ביינדעל א װארפעז
 ארבעםער־וואוי־ צאל א געװארען געבײם
 שפיל־ געווארעז געשאפדז ױינעז עס נונגען■

װ. א. א. קינדער פאר פלעצער
 דער pc אויםםו װיכםיגסטער דער אבער
 שא־ גענומען זיד האט זי אז איז, פאלאנגע

 האם זי ״ארבעםער־אריםטאקראטיע*. אן םעז
ױגענם־ פאר ארבעםם־שולען אויםגעבױם

 צאל די לערן־איגגלעך. ארבעםער, לעכע
 בא־ שולען דאזיגע די אין ױגענםלעכע

 דאזיגע די pc םויזענם. 20 ארום סרעפם
 קדוא־ בעסער ארויםקומעז דארפעז שולען

 אר־ באצאלטע בןםער במילא אץ ליסיצירםע
 צװישען קלאם פריװילעגירםער א בעםער.

 װי — גײן װעם והיאן ארבעםערשאפט׳ דער
 פון װעג אויםן — פאלאנגע די האםם עם

* שפאגישעז יזם•4פ
p זאל דאם T ארבעםער־אריםטא־ די. 

 אבער צוקונםם, נאענםער דעד pc קראםיע׳
 צו־ דער םאר זארגען בלות גישם דארף מען

מח קונםם, מן דעם האבעז זיז איו ם׳ םי ײנ  ה
 איבערגענומען םאלאנגע די האם אױך. םאג

 אראנזשירם זי באלשעוויזם. פון םעםאדען
 פראדוקציע: פון םעלד אױםן װעם־געיעגעז

 פא־ י מערער שנעלער׳ ארבעטזױ װעם װעד
 געשא־ זאלעז םםאכאנאװיםםען לאגגיסםישע

 מאםעריעלע גרויםע צו ם׳זאגם ווערען. םעז
 לוים אבער בערג. גאלדעגע ממש געװיגםעז.

 דורכגע־ איצם ביז זיינעז באריכםען זיכערע
 דעם אם םון עקפפעריפעגםעז אלע סאלעז

מיז•
מאםען. די באהערשם אפאםיע גרויםע א

 — pא איבערגעפאקט זיינעז תסיסווז די
 וױי־ חזקה. ביד םמשלה זיץ סירם פראנקא

 פראנקא־ pc נייעס PV גישםא — םער
שפאניע.

 אינםעמא• ימיאן םרײד ?ריסםלעכער
 געגען ש«אלםיגגס*ארבענז םירמ ניאנאל

יוניאנם םרײד סרײע
 םרייד קריםםלעכע די pc קאנגרעט אויסן

 אויפ־ פלוצים איז סראנקרייך אין ױניאנם
 ארי־ װײט גײם וואס םראגע, א געשװאומעז

 דארף און םראגקרײך pc גרעניצעז די בער
 פרײער דער פאר דוארענונג א װי װירקעז

 לענדער.• אלע איז באורעגונג ױניאן םרייד
 טרײד קריםטלעגער דער pc ליים פרומע די

 אמת אז אויף זיך װילען באוועגונג ױניאן
 יוניאן טרײד פרייע די שפאלמען צום :עטען

 אין .לעגדער. ענעTפארשי איז באוועגונג
 באזונדערען א ױי זזאבען מאמענם איצםיגען

ז די אויף חשק י ר דײםשלאנד. pc ױניאנס ם
 דײםשלאנד אין האט מלחמה דער פאר

 אומבאדײםענדע pא שוואכע א עקזיסםירם
 דאס באװעגונג. ױניאן םרייד קאםוילישע

 ארבע־ פרידלעכע און סרומע געווען זײנעז
 מאל יעדען כמעם האבען װאס םער־גרופען,
 אלגע־ דער pc אקציעם אלע מיטגעמאכט

 דער נאך באוועגונג. ייניאן טרייד מײנער
 אויפגעבויט דײטשלאנד אין איז מלוזמז

 בא־ ױניאז טרײד אײנהײטלעכע אן געװארען
 pc מיםגלידער בזיליאן זעקס די ורעגונג.

 כמעט זײנען .״געווערקשאסם־בונד׳ דייםשען
 באפעלקערונג די וױיל קאםויליש, דורכאויס

 דורכ־ כמעם איז מערב־־־ײםשלאנד גאנץ סון
 נישט־ pא פרומע אבער קאםדילישע. א אוים

 געלעבט איצם ביז האבעז מיםגלידעד םרומע
 גע־ נישיט און ארגאניזאציע דער אין בשלום
w וועגען םראכט ^ c־p->:ny .זיך
 די pc 1אינטערנאציאנא־ דער אבער איז

 א געװארען יוניאנס םרייד קריסםלעכע
 ער ארגאניזאציע. מיליטאנםישע העכסם

 שטארקע געוואונען מלחמה דער נאך האט
 צעריסענער א מיט לענדער די אין פאזיציעס
 און פראנקרײך אין װי באוועגונג, ארבעםער
 נאך אמביציע pn געװאקסען איז איטאליע.

דער צו טאן נעם א זיך װיל ער םאכם.

© ־̂י--------------------- ד גנ טי כ ע ר ע ג
 אין באװעגונג ױגיאן טרײד אײנהײםלעכער

דײםשלאנד.
 טרײד קריסטלעכע די פון קאנגרעט אויפן

 אויפ־ ענין דער איז Tםראנקרי איז ױניאנם
 אפאזיציאנעלער אן סון געװארען געהױבען

 גלחים־ דער po מיד שוין איז װאם גרופע,
 אפאזיציע די ױניאבס. די אין הערשאפם

 סונם אנוועזענהײם די אויסגענוצט האם
 גאסםאן איגטןרנאציאנאל pc פרעזידענם

ט׳ אים px םרעסיע עג ר פ  !יי^לכע צוליב ע
 דייםשע די צעבדעכען װיל מען אורזאכען
 געענםסערט האט פרעזידענם דעד ױניאנס.

 װעל־ צװישען ארגומענםען, פארשיידענע םים
 זייער די אויך געםעלם גישם האם עם כע

זיץ וועם עם — אז םענד״ אומקריסםלעכע
.פראנקרייך׳ ראפ ם.ג.י .  ארויס־ האם דאס .

 קאנ־ אויפן פראטעםםען שםורםישע גערוםען
גרעם.

ר האבען צוריק לאנג גישם  געמאלדען פי
 דורכגע־ איז װאס שפאלטונג דער װעגען
 אײנהײם־ דער האלאנד: אין גזױוארעו פירם

 פראטעס־ קאטוילישע, pc פארבאנד לעכער
 איז ױניאנם סאציאליםםישע px םאנטישע

 אויף געװארען פאנאגדערגעריסען דארםען
 קאםוי־ דער געװאלם האם אזוי וױיל דרײען.
 וױתם קומם. אפעטים דער קלער. לישער

^ קריסםלעכער דער עםען. מיטן אויס. ר  ם
 אויפן ארוים איז אינמערנאציאנאל ױגיאן

 ארבעםער־ שפאלמען און ברעכען פון װעג
ארגאניזאציעס.

טשילע אין ארכעט סץ אוםרו
 כוואליע א פון פארפלײצם װערט טשילע

pc ס׳איז ארבעםען־קאמםען. ״ארביםערםע 
 אײךטאגיגער אן געװארען דורכגעפירט

 סםרייק אלגעמיינער אן אז גײט עם םטרייק,
 פאר קומען עס םראנםפארם־וועזןין, פון

 ס׳איז טעלעגראף, px פאסט pc םטרײקס
 עש האפענם, די אין ארבעס די אפגעשםעלם

 גע־ א פון געפאר די לאנד איבערן הענגם
 אין באגרענעצטען נישט א נעראל־סטרײק.

נדוסםריע.יא דער פון צוױיגען *דיע אין צײט׳
 איז גענעראל־םטרײק אײךטאגיגער דער

 יולי. דטען דעם געװארען דורכגעפירט
 כוחות־פארמעסט גרויסער א געװען ס׳איז

 בא־ באריכטען אלע אין רעגירינג דער מים
 דורכגע־ איז סטרײק דער אז שטעםיגען,

 ארדע־ מוםםערהאפטער אין געװארען פירם
 האט רעגירונג די דיסציפלין. און נונג

 די אבער אײסנאם־צושטאנד, פראקלאמירט
 קיין געהאם נישם האבען פאליציײקרעםםען

 געזארגט אלײן האבען ױניאגס די ארבעט׳
ארדענונג. פולשטענדיגער פאר

 האם גענןיראל־םםרײק אײךטאגיגער דער
 דער צו אולטימאטום אן מ*ם געענדיגט זיך

 די נאכגעבען נישט װעם זי אויב :רעגירונג
 אין ביז ארבעטער די pc לױךפאדערוגגען

 פראקלאמירט ס׳נײ אויף ױעט ארים׳ טעג צען
 אומבאגרע־ אז גענעראל־םטרײק. א װערען

 אזוי אנהאלטען װעם װאס צייט אין נעצטער
 דערגרײכם װעלען פאדערעגען די ביז לאנ;,

ווערען.
 די איבערגעבען נישט דא קע:ען מיר

 אײנ־ די אין ארבעטער די פון פאדערונגען
 אײנע דאס אינדוסטריע־צװײגען. צעלנע
 אײםשליס־ זײנען עט אז זאגען. מיר קענען

 לעבט טשילע שכירות־פאדערונגען. לעד
 אינפלאציע, מורא׳דיגע א איצםער איבער

)27 זיים אויף (שלום

ו

2ו זײט -־&cf 1955 אױגוסט,

 דער אין םעטעלמענט ער
א״נדיםסריע, ־ אויטא

 װי האם, ױני, לעצמען
גע־ אויס, וױיזט עס

אפםי־ דעם שטארקם
 אויפגעהויבען px מיזים

 שטימונג קעמפערישע די
 באוועגונג. ארבעטער ארגאניזירטער דער אין
 ‘נאכפאלגענ האט. ױניאן שםאל־ארבעטער די

 א־ן געפאדערט אויטא־סעטעלמענט. דעם דיג
 פאר העכערונג לוין גרעסערע א געװאונען

פ־ן פ^אן נייער דער :מיטגלידער אירע
 בענע־ ארבעטטלאזען צום צוגאב־צאלונגען

 װיכ־ דער איז וואם מלוכה. דער po פיט
 אונטערגעשריבענע די פון טייל םיגסםער

 .דזשעגע־ אין ״פארד- מ־ט קאנטראקטען
 אװעקגעשטעלט איצם ויערט כאטארס״, ראל
 אגרימענט־ אין פאדערינג װיכטיגע א אלס

 אינדום־ אנדערע רײע א אין פארהאנדלוגגען
 ײניאנס האבען פאלען צאל א אין pא טריעם

 פארמולעם מאדיפיצירםע געוואונען שוין
פלאן. זעלביגען פינם

 ױ־ ארבעטער מכשירים עלעקטרישע די
 אנ־ חידש פאריגען האט א.) אי. (סי. ניאן

 ״דזשענעראל מיט פארתאנדל־נגען געהויבען
 פירמע גרעסטע די קאמפאני״, עלעקטריק

 ל-5װ< אין עלעקטריע־אינדוסטריע. דער אין
 צום צוגאב־צאלונגען pc פאדערונג די כע

 ערשטער דער איז בענעפיט ארבעטסלאזען
 ױניאן זעלביגע די הױם. טד־־ אויפן פונקט

 טויזענט 35 אירע פאר געװאוגען שוין האם
 די אין באשעפטיגט זיינען ײאס מיטגלידער.

 מא־ ״דזשענעראל pc אײטא־פאבריקען
 צ־גאב־ גאראנטירטע pc פלאן דעם םארם׳*,

 איז עס ײי אלבעטסלאזע• פאר צאלונגען
 דער מיט אפמאכען די אין פארקערפערם

 דעם זי װיל איצט ירניאן. אויםא־ארבעטער
 גע־ אזיך פלאז דאזיגען

 מיטגי טויזענט הונדערט
על׳ דער בײ באשעפטיגט

 ױניאךאגרימענט דער
 ד םעפטעמבער. אין א־יפ גײמ עלעקטריק״

 געלעגענהײטען פריערדיגע בײ האט פירמע
 װידער־ עקשנית׳דיגען אן ארויסגעשטעלט

 אפ שכירות, כאראנטירטע געגען שטאנד
 ״פארד פ־נם פארמולע מילדער דער לױט

 איז יוניאן די אבער פלאן. מאטאר״
 עס א-יב סטרײק׳ א דערקלערען צו שלאסען

 די אט געױינען צר אײף נױטיג. זיין וועט
פאדערונג.

 די אין ־אט ױניאן אויטא־ארבעטער די
א־יטארא־ קלענערע די מיט פאדהאנדלונגען

 אץ טאמאבירען.
 "א קארפארײשאך/

 געשריבען. װערט
 פארזי ארבעטסלאזען ביגען

 אויםא־ גר־יפע די מיט אפמאכעז די אין
פירמעס.

קלענערע די פאה מעגלעך מאכעז צו כדי

װײם ש. PC איבערזיכם

 פארפליכטונגען זײערע :אכצו־ק־מען פירמעפ
 שאפען זאלען זײ אז פאר, ױניאן די לײגט

 זייערע װעלכעז pc פאנד בשותפות׳דיגען א
 געהעריגע קריגען קענען זאלען ארבעטער

 בענע־ ארבעטםלאזען צוס ציגאב־צאלונגען
פיט.

 ארױפגע־ אויך האט אײטא־ײניאן די
 ארבעטםלאזער pc פאדערונג די שטעלט

 מיט פאדהאנדלונגען די אדן פארזיכעריגג
 ״עלים הארװעסכער-, ״א־גםערנעשאנעל

 פון פראדוצענטען אנדערע px טשאלמערס״
 אגרימענטם װעמענס מאש־ינען. אגריק־־ם־ר

חודש. היינםיגען אנהויב זיך ענדיגען עט
ת־די אבער  ױניאן יטא־ארבעטעריא בע

 פאדזיכע־ צו פלאן נײעם א געשאפען האט
 אוים־ געװיםעז א מיט מיטג״־דער אירע רען

 ארבעטסלאזיגקײט pc צייטען אין קומען
 א געװאונען יוניאן שםאל־ארבעטער די האט
 װערען הטתם רן װעט ־ואם העכערונג׳ יי״ן

 בײ אינדוםטריעס אנדערע פאר נײסטער א
הײ־יאר. אגריניענט־פארהאנדלונגען

 שטאל■ דער אין אגרימענטפ די
אינד־בטריע

פארי־ האט ײניאן שטאל־ארבעטער די
 ח־ד• גען

 געױאינ<ז
א״ז שעד״ א

סטרייק׳ עה׳איגען ש א ױ נ נאד
סענם pc 15 ־נג דיעכער ץ "S ץ
מיט־ אירע פאר ־רכשניט׳ ” ׳ז
זעקם די בײ •טיגט באשענ עז זײ: :

די ר אײנשליםלע טא־■■פיררעס•
בא־ : העכערוט די כיפאניע״. לא ד

פענט 27 ביז איב px ה: א עלף
 פאך־קאטע־ פארשײדעגע iz די פאר א

אנהױבענ־ שטאי־גיםערייען. די אין גאריעס
פי:פ דיג אירע פאר ־אינעז

ארבעטער זיינען 'ואט ידער
פיצירטען ־פירמע. :לטריע

שט די ,דזשענעראל / מיט
־,ארעפאשניק.

ט פארהא:דלונגען. א־צט-גע פריער־ א יוי
סשטעלען ארוי געקענט :יט אפראך, דיגעז ינהײטעז
יערלעכע גאראגטירטע פאר אדער״בג פ: די װידער־

מן װעט פאדערונג דאזיגע די ׳ת. שכיר■ •1אפי־ ,
פאר־ בײם ױערען דטעלט ארויכגע הטתם ״פארד

.1956 יני, ױ אין אגרימענט. ם נײע א ען1 האנד־ ענט־ ־ז

א 1916 מא־ ראטארס׳/ :מערילען
ג האבען א־י־ נעש pא האדפאן

א־ן צעז לערד 1״טטידעבעילער־פע
י די איז דאס c װען אז נאד גײעז

.מז א-יפן זעל־ דעם :ארגעשיאגען
אי: " װי ו• א■1פי פארױכערלנג ז

 נאכן ײך1:־ האבען שםאל־ראגגאטען די
 װעלען זײ אז געמאכט, בא־אנט סעטעלמענט

 א px זיבען אײף פרײזען די העכערען
 איז דאס װאס שטאל׳ טאן א דאלאר האלב

 אין .1948 זינט פרײז־העכערונג גרעסטע די
>px i9ie ארבעטער די *וען ,1947 אין 

אפ־ ps העכערונגען לױן אנעז
 שעה א סענט זעכצען אץ הא־ב א א־ן צען

 דאלאר פינף גע-־ען העכער־נג פרייז
ל אן א ט ע
 די אז מײנען, געקענט לאד מעץ ױאלט

 איילען שטאל־לאמפאניעם די װאם פיבה
 פרײז גרױםע אזא ארײפצ־צװינגען אז־י זיך

ךערפאר, איז קאגסדמעה אױפן ־.עכערדגג

 קליק אזוי זײנען פראפיםעז ױיערע וואס
 צאלען קענען צו נים מורא האבען זײ אז
 פרא־ די ױיגען פאקםיש העכערונג. לױן די

 ניט קײנמאל שטאל־מאגנאםען די pd פיםען
איצם. װי גרויט אזוי געווען
 איז וועלכע ױניאן, שטאל־ארבעטער די

 באשםאנען פארהאנדלונגען איצטיגע די אין
 אויפהערען זאלצץ פיר״עס די אז דעם, אדיף

 לוין יעדער גאך גלײך פרײזען העכערען צו
 יאר יעדען געטאן עס האבען זײ װי הוםפד״

 אז באוױזען, האט מלחדר״ דער נאך זינט
 הויך זײנען שםאל־פראפיטען איצטיגע די

 העבערונג לוין א אבסארבירען צו גענוג
20 pp פרייז א אן שער״ א פענפ 30 ביז 

 צו נים אפילו װעט דאס px העכערונג
פראפיטען. זייערע אנרירעז שטארק

 לויט האט קאמפאני״ טטיל ״ױ־עס די
 די px פראדוצירט באריכטען אײגענע אירע

 יאר הײנםיגען פונם חדשים דרײ ערשטע
 װי ארבעטם־הענט ױייניגער מים שםאל מער
 יאר׳ פאריגען פעריאדע זעלביגער דער אין

 דריי איבער איפן אז>< אויף אײנשפארענדיג
 ארבעטער־ אויף בלויז דאלאר נייליאן

שכירות.
 שטאל־אר־ די האבען געדענקען. מיר װי

 הוםפה א געקראגען יאר פאריגען בעטער
9 p r איינשליסלעך שעה, א סענט 12 ביז 

 װעלפעיר־בעלעפיטס. די צו צוגאבען געװיסע
 שניידען גענומען דעמאלם האבען פירמע די
 רעדו־ px ארבעטער באשעפטיגטע צאיי די

 האט דאס װאם אױערטײב־ארבעט. צירען
 הוצאות עקסטרע די פארגיטיגט װי מער
 די האט פאקטיש הוספיוז. לוין די פאר

 דעם px קאמפאני״, סטיל סטײטם ״ײנײטעד
 בא־ יאר, הײנטיגען פון קװארטעל ערשטער
 װי װייניגער ארבעטער טויזענט 25 שעפטיגט
 481 פראדוצירכ האם זי א־ן יאר פאריגען
 פאראיארען. װי מער שטאל טאן טויזענט

 אופן אזא אײף האבען שטאל־מאגנאטען די
 העכערען דורך הוספות שכירות די געדעקט

ט אויםקזמעז דזרך און פראדוקציע די  מי
ארבעטער. װײניגער
 ״ױ־עם האט פראפיטען אנבאלאנגט װאם

 פץ חדשים דרײ ערשטע די אין כטיל״
 pc ריװח נעטען א געהאט יאר הײנטיגען

 דאט דאלאר. טויזענט 652 מיט מיליאן 72
 זעלביגען דעם אין װי ניער פראצענט 62 איז

יאר. פאריגען קװארטעל
אויםגערעכענם, נעמלעך, האט. ײניאן די

 פרא־ נעטען א געמאכם האט פירמע די אז
 ארבעםם־שעה. יעדער א־יף סענט 54 פין פיט

 די זינט גרעסםןן די זיינען פראפיטען די
 כאראהסעריסטיש זײער עקזיסטירט. פירמע

 זי פארװאם פירמע דער פ־ן טענה די איז
 זי שטאל. אויף פרײזען די העכערען מוז
 אײגהאלטען פראפיטען אירע זי. זאגט מוז.

 אירע ניאדערניזירען צו באניצעי צר אײף
 מער אײגצופירען װארשײנלעך פאבריקען,

 העכערען צי כדי מאשינען, אײםאמאטישע
 מײנט װערטער פשום׳ע אין פראד״קציע. די
מיט שטאל ניער גאך פראדוצירען :עס



------------■------------> 22 די־מ
 מער גאד כדי ארבעםם־הענם. װײניגער נאך

פראפיםען. אירע פארגרעסערען צו
 קא־ די לייענם איר ווען פונדעסםװעגען

 פרע־ קאפיםאליםםישער דער פוץ פענםארעז
 לױן די אז -איינדרוק, דעם איר האם סע

 ד׳א־ שםאל־ארבעםער די װאס העכערוגגען.
 פארן אומגליק ברענגעז וועם געװאונעז- בען

מז אנ  איז דאס וואס דעם םחםת לאנד ג
 אינ־ די שארגרעםערעז צו חלילה םסוגל

 קריםי־ אבער װערען וױיניג זײער פלאציע.
 ארויפשרוי־ פאר שםאל־פאגגאסעז די קירם

הויך. אזוי שםאל אויף פרײזזת די פען

 צזגאב־צזןלדנגען גזךויגען ידגיזןנס צדדײ
בזןכעםיש *רבעססלןןזען *ים

אי• (סי• יוניאױ םעדיםײם .נעשאנעל די
 אוג־ טסרײק םאגיגעז פיר א נאך האס ןג)

מן שדי מ עד  שיף־ די סים אגריםענם אד ם
מד. םי מג ײ  פארזי־ עגלעכע נעדדימגדיג *

 װי סיםגלידזר ארבעםסלאוע פאד מרוגגען
 לויםן יוניאן. אייםןמאביל־ארמםער די

 צאלזין בתים בעלי שיף די װעלען אגדיםענם
 בא־ יעדזנז פאר םאג א סעמז 25 עשםסדע

 ודעלפעיר אינם ים־ארבעםער שעפםיגםען
מז םון פאנד. על  סיםגלידער אדבעססלאזע װ

 אר־ צום צדסאב־צאלמגען קריגעז וזעלעז
 צאר פלדכה דער *ץ בענעפים בעםסלאזעז

װאמז. 26 ניח סאקסיסים א
 פלאן. כײ־עם פונם ןעיסדלזגצ^ייא די

ד מ ל  אינם הויאדאישו די מוזען איז װן
 פאדפו־ װעלעז םםר׳ײ^ ?גדץ־םעדםינימז

 קו־סענ־ די 7» פארלײף אין װערען לירם
 שדועוודדיגען א דדרך הדש׳ים עםלןבע דיגע

ז יממיםע* *־ *  שאר־ אדן *רסרעםןד8ײני
 דעם פון שיף־געזעלשאםםעז. די *ץ שסייעד

 םדײ 28 אדים געגיםעז װעלזװ «לזא נײעם
םנאדיז־ארבעמר. זעגם

*. צח׳־׳יםע די מי  געװאונען זזאם װאם י
 גאראנסירסע r* *לאו פאדיפישירסעז א

עמ  אג־ דרײ־יארימן א *יז שכירײן יזנרי
ר אן םים ײם׳עגס מ ל מ ײנ  די .איז פידטע *

עד םעקםסיל * זך. םי. ם מ *. אר  זדז ײני
 ודןלװעס .אםעדיקען דעד םיס אימאר אן

 ממםיקוט■ הסאניגגםאה• אין ״נאמ«אג
ז די זיד פאדפליכםעם נ ר י  צדד׳־י צזייעז צז ן

על זיבעז נױם ם ם מג מג *  יער־ *ירע r* *י
מ ע  זזעדען שכדי׳צרעז אײדזיר •ראסינהז י

 וזעלכען פרן פאנד א צו ארמםערגעדעכעגם.
 באשעפכױגש געװען איז ײאם ארבעםער אן

מ דער בײ ר ז אייבער »י  קרי־ ojn יאר מ
 צוגאב א ארבעםסלאױגקײם rc ‘פאי איז ג׳נז
ז מיז  ארבעםפלאזעז צים ידאד א דןזלאר מ

 די rc פאי־לײף איז פםײם פינם בעגעפ״ס
 פאל איז יואכעז• 26 גאד וואכען- 26 ערשםע

 ארבעםסלאז אלץ גאך >ױז כויאכה בעל רער
 פוף ביזז װאך א דאלאר 40 ?ריגעז ער װעם
 די גאראגםירם אוםן אזא אויף יאר. פוגם

 דיכנסר. םיגימאלע א ארבעםער אירע פיררע
 וואכען ארבעםסלאזע 52 פוץ פארלײף אין
יאר. איז

“דארךארבעמע דער פץ ר,א;'*עכשא* רי
ײניאז

 פארגע־ יאר? נױ אין איז חידש פאריגעז
 דער פון קאגײענשאן פיי־יעי־לעכע די קומען

 וועל־ אסאסיאיישאױ. .לאנגשאי־םען אלםער
 ארײסגעװאר־ צרריק יאר דרײ םים איז כע

םחםוג ל.׳ אװ פ. א. דער פץ געווארעז סען

 ״אםאםיאײ־ דער אט פון פארבינדונגען די
אונםערװעלם־מענשען. מיט שאך

 דער אויף פלאץ אנגעזעענסםען דעם
 פראגע, אײן פארנומען האט קאנווענשאן

 אלע געדריים זיך האבען עס װעלכער ארום
 פונם פטור מען ווערט אזוי וױ דיםקוםיעס:

 פון םיסטעם איבערן רעגירונגם־קאנםראל
 עס װאס האםען. איגם ארבעטןיר אנשםזןלען

 פארם־קאםי־ שותפות׳דיגע די אויס איבם
י סטייסס ײשוירזי ניו און יארק נױ פת סיע

 דאזיגער דער פון עקזיםםענץ דער םים
 לאנ־ א פארבונדען איז םםיים־קאמיכיע צדױי

 דער־ קורץ דא בלויז קען װאס םעש־ גע
 גע־ איז מלוכה־קאריםיע ײ ודערען. סאנם

 אדפיניס־ דער אונםער געודארעז שאםעז
 רעפובליקאנער דיואי. םאכואס ®ץ טראציע

 גרינםלעכער א גאך יארק. גײ פרן גאווערגאר
 פעשים ®זרברעבערישע די פון אונסערזדכונג

rc אירע ארן ױניאן דאק־ארבעםזד דער 
רעקעםיר־,װעלם. דעד םים פארבינדדנגען

אונםערזו־ די האס אנדערעם צװישען
 װיכסיגםםער דער אז פעםםגעשסעלם, כונג

ל ^ ־ ה פ ג כ  פאדברעכער־עלעפעננמת פון ה
 פח םיסםעם דער איז ודאסער־פראנם אויפן

 דאזיגען דעס לוים ארבעםער. אנשםעלזנז
מז םיסםעם א  גע־ זיך לאנגשארפען די ה
 אין פריםארגען יעדזז אויסשסעלען דארפם

 (.שעיפ־אא״) האפעז בײם האלב־קרײז א
 געדוען איז װאס פאך, .שםארקער דער און
 דער פון פירער א אי ארן פאדמאז א אי

 יענעם זאל עס װער באשםיםם ר,אס יוניאן.
 און פאדס אינם באשעפםיביגנ קריגען סאג
p אהײם הענם לײדיגע םיט זאל עס װער i 

קינד. און חײב צר
 אין מױיעז איז פאך .שםאדקער דער
 נים אונםערדועלכױסענש■ אן פאלעז פייסםע
 װאס פארברעמר־רעקארד, א פים זעלםען

 שיף־זד׳ימב־ פרנם כאבאר גענופען אי האס
 דער בײ ארדעגונג האלסען שאר כױסער
 פלאכה פער װאס ארײשברזגגען אדן אדבעם

ק״ א אי אה מ ק־ קי  םרעגער־אדבע־ ®יגם .
 בא־ קריגען צו *יידדילעגיע דער פאר םער

שעפםיגרנס
 ניו״יאדל אין שסאם־איגיגיפסדאציעס די

 לײס דעפאלש האבען דזשוירזי נױ און
p p x s e c .שװעוודד׳" א נןישאסעז מזעצען 

 זיר האם ױזזלכע רןגירונגם־האפיפין. מ
 הא־ די אמ נתילק א שאסזוו געסאן נעפ א

 אגב זײנען. רדאס טסייסג^ בײדע *ץ פענם
 עקהפארם־צעג* און איפפאדט־ גרעפםע די

 ראזיגע די אס סדיגד- אוגוער איז םערס
 אויגען די אין דארן א א'צם איז לאמיסיע

 ל. ארו פ. א. דער פון פירערשאפם דער פון
ױגיאן. דאק־ארבעסער פארשסײטעגער

 ד.א- קאטאז־אר־ אין קאגודענשאן דער בײ
ז האס יארק נײ איז סעל  הערען געקעגם מ

 םםײם־קאמיטיע דער געגען רעדעט ביםערע
 אייג־ פת סיי אץ פענשעױ פון.אײגענע םיי

 באשױידיגם האבען װעלכע געסם, געלאדענע
 -גע־ םים זיר באנוצם זי אז קאפיסיע. די

אנגשארםען.‘' די געגען שםאפא׳־פעםאדען
 דער געגען אנקלאגעם ביםערע די אבער
 דעם געפינען געקענם ייט האבען קאמיסיע

 ארבע־ עפענטלעכע אין אפקלאנג םינדסםען
 א 'איז עס װייל דערפאר פשים םער־קרייזעז

 דער פ־ן פירער די אז פאקט, באקאנםער
 פאראנםװארטלעד זײנען גופא ײניאן אלםער

 אר־ איבער רענירונגם־קאנםראל דעם םאר
את אװדאי האפען. אינם בעטער־עגינים

ט &--------------------- ײ ס ג טי כ ע ר ע ג
 רעגי־ ווען צושטאנד געזעטער קיץ ניט עס

 װאם פונקציעם איבער נעמען רונגס־ארגאגען
 אבער ױניאנם. צו אױםשליםלעך געהערעז

 האט אסאסיאיישאך ״לאנגשארמען אלטע די
 נים איז זי אז באװיזען, מעשים סך א פיט
 אנ־ אן איז װאס באנדע׳ א נאר ױניאן קײן

 טרעגער־ארבע־ פשום׳ע די אויף שיקעניש
האםענם. די אין םער

אד ם. א. דער חודש פאריגען האט גי
 אין דעפארםמענט. םדײדם םעריםיים ל. אוו

 אח ים־ 10 פארםראםען ױינען עם וועלכען
 הונ־ ארום םים ױגיאנם פארט־ארבעםער

 א אסנענופען םיםגלידער, םויזענם דערם
 ארגא־ גאנצען זית »םיט העלפען צו באשלום

 נײ־ דער פח קאכלפיץ דעם כתד ניזירםען
 לאנגשאדםען ל. אוו פ. א. ארגאניזירםער

 איבער קאנסראל דעם איבערצינעבען ײניאן
 אסלאגםישע די איז ארבעסס־באדינגונגען

 דער אן זיך אנשליםען דירך גאר האפענס.
 פח באסרײען ייד איז ױניאז ל. אװ J א•

 װעלען אונםערוועלם־פירער איצםיגע זייערע
 פארםיידיגען באפת קענען לאגשארםעז .ײ

 דער אן אינםערעםען, עקאנאםישע זײערע
םליכה־קערפערשאסםען. פת ארישפישונג

 םימסםערה ל. אוו פ. א. די האס ריידער
 נים גראד אירע, פת עטלעכע דורך יוניאן.
 שםריקלעך געצויגען פעגשען. זױבערע, זײער

 .לאנג־ אלםער דער םרן קאגװעבשאן דער בײ
 אזא פארםולירען צו אסאפיאיישאז׳ שארפעז

 אר־ ביידזנ צװישען שותםות־ארבעם םארם
 העלםען בלויז װעם דאס ױאס גאניזאציעפ

 רעקעםיר־עלע־ די באפעסםיגעז שסארקער
 ארום אזוי פארםען. די בלחר׳ן און איז פעגםעז

 םענ־ די ודערען פארשםארקם פער נאד װעם
 ארײנ־ זיד לערפערשאפםעו פלוכה־ םרן דענץ

 יונ* פון פירונסען אינעדלעכע אין צדםישען
ניאך־ארגאניזאציעט.

 סםרײזן געװמקן ארביעשער םזןנןסםיל
׳שכיררת־רזןדדקציעפ גןןגקן

א. אי. פי. ײניאן ארבעסעד םעקםםיל די
 םםרײק דעם געיואונןן חודש פאריגעז האס
 נײ־ענגלאנד אין ארבעסער םדיזענם 15 פרן

 שכירווז־רע־ געגען םעקסכױל־פאברייזען
 13 געדדיעדס האם פםרײק דער דרקציעפ.

 װען גןדוארען ארײפגעריפעז איז און ודאכען
 רע־ א פארלאנגם האבעז בתים בעלי די

שעה. א פענם io פין שכ־רות אײף דיקציע
 ארבעםער םעקפםיל די פון נצחמ דער

 דער rc עקשנית דער פרן רעזולסאם א איז
 דער אין לוין־שניםען אפצושםזדעז ױניאן

 םון אייםדרוק פיינער א אבער אינזײםםריע.
 ריכםיגער דעד אין ארכעםער־פאלידאריםעס

 זיג אינם געהאלפעז באדייםענדיג ד.אס צ״ם
 אויםא־ די ארבעםער. םםרײקענדיגע די פון

 שםאד־ארבעםער די און ײניאן ארבעםער
 אז געפאכט• באקאנם נעפלעד האבען ייניאז

 העל־ צו דאלאר םױזענם הונדערפ גיבען זיי
 עםלעכע ארבעטער. פםרײקענדיגע די פען
 דער איז באקאנםםאכונג דער ־אם :אך םעג

געװארעז• געשליכםצם כםרײק
 גרעםםע צוױי די מיט אגריפענט לויטן

 אין זײן װעם װעלכער טעקסםיל־פירמעס
 ארבעטער־ די װעלען יאר, צװײ קראפט

 שטופע זעלביגער דער אויף בלײבען שכירות
 אר־ די װאם שעה, א םענט דרײ פריער. װי

 »עם־ דעם אונטער געװאוגען האבען בעםער
 װעלען אגרימענט, אינם קעלײםער״־פונקט

גרוגט־לוין. צום װערען צעערעכענט

, ט ס ו ג י ו ט ־ימי■ ] 1955 א י 2 ד 3

אק־ פאר קלאסעז זומער י
י־ניאנים־ טרייד םיװע
 געריפענע אז־י די םען.

זיי־ אינפםיטוםם. זומער
שטענ־ א געײארען נ<ן

 אינם אינפםיםוציע דיגע
אינ־ אונזער פון לעבעז

 אדער ױני אין ז־רער י׳עדען סערנעשאנעל.
 אפסיי־ פארשיידענע די אראנזשיי־׳ען ײלי.

 אדער א־יגױאכיגע י־ניאז אונדער פון יונגןין
 <פ וועיכע בײ קיאסעז׳ זדפער צדדייםאגיגע

טי־ א'ז באצ־אייצ אויפגענופען ײערעז  פאיי
 לע־ קאמפעםעגםע פ*ז צײס־פראברערען שע

 זו־ ־ײנםיגען סוער. ײניאן םרײד אץ רער
 גע־ דירכגעפירש קירפען אזעלכע זײנען פער

ט אין פאוס־־ועסט פון װארען פ ע ז ־ו ל »  פ
 דרעס־ פיייאדע־פיעױ די ;דעפא-־םפענט

 םאיס־איפם ד<ם פין אץ באארד דזשאינם
. דעפארםפעגם.

 אינטער דעפארפפענפ. פאוס־וזעפט ד<ר
 פײער '־"ט־פרעזיז־ענט פין אנפידינג דער

 הײ־ ױת אפגע־איטצן האט פערלשםיין,
 װיםקאנםי־ דעם אין אינסט׳ים״ם יאריגען

 וױפקאנ־ פעדיפאן. אין אוניױערזיםעט. נער
 און םען18 דעם צװישען מאך דער אין פיך

 פון געווארען באזוכס איז אין ױני .יסםעז4
 באאפםע םרער. י־ניאז טריח־ אקטיװע 104
p א שטאםען. צען פיז ארגאנימערפ און n 

 דער אין י^י־ער פראפעפארען. פץ יעפציעכ
 באהאנדע־־ש האבען ־יעיכע אעיודערזיסעט■

ע דנ ה  די ענערגיע. אטאפישע ירי ענינים א
 ײעז־בא־” די דײםשלאנד, אין פראבלעפען

 זײנען א. א. אי:די< נײעם אינם וועגוגג
 :אענטע. פער איבער 'יצהציעפ געײעז אויד

פראביעפען. ײניאן דײפישע.
 דאם זײנען געגענשטאנדען נײ< ציי"

 פאום־װעםס בײם געויארעז דיפקרטירפ פאל
 פרן רעדאקסאר פפיץ. ־עאז אינפטיפיט.

שאפםיפ״. ס עםלעכע א'ז תאט ,ח ע צי עי  י
עז די אנאלת״דם אד אב ר  פרויען דער פין פ
כ אין איגדופטריע. באקליידינג ענ אי  באד־ פי

 פיינט אין פטעף אינטערנעשאנעי־ פינם נער
 אינדי־ איבער ק־רס א גלנעבען האם י*ואיפ.

 חוץ א פראבלעפען. פאצ־א־ע און יױדיעלע
 פט־דענ־ די באקענט לאפיאן א< האט דעם
 אינםערנעשאנעל פינם ארבעט דער םים טעז

שינירינג דיײויד און :דעפארטפענם אינז
 פאל-טײ פונם ארבעט דער מים — װעלפ

דעפארמרענט. שען
ארנ־ דעפארטםענם, מידעל־ױעסט דער

 וױיס־פרעזידענט פץ אנפירונג דער טער
 אינ־ זײן אפגעהאלטען האט ביא־^יס. מאריס

 א־ני־ ױיטקאנסינער זעיביגען א־נם סטיטוט
 צװי־ — שפעטער ױאך א ריפ װערזיטעט■

פטען5 דעם שען  ערשםען דעם און ױני י
 82 פון געױאדען באזוכט איז אין ױלי,

 א־גאנײ־ און םטעף׳אנגעשטעלטע שילער.
 זיײ װעלכע ■4געגעג־טטאנד< .עטלעכע זערפ.

סאוט־װעםט בײם געװארען געלערענט נען

 געװא־ אריבערגעטראגען זײנען אינםםיםיט.
 דע־ םידעל־וועםט פון קורםען די צו רען

 מארק און בארבאש דזשעק פארםמענם.
 אינ־ דער פרך בילדונגם־דירעקםאר םםאר,

 די אראנזשירם האם װעלכער טערנעשאנעל,
 פאםענציע־ «די דיסקוםירם האבען קלאםען,

 אייניג־ ױניאן םרייד פון מעגלעכקײםען לע
 ביאלים. מאריס וױיס־פרעזידענם קיים״.

 און צזזאמענקונפם דעם אדרעסירם האם
 לא־ די מים יוניאניםסען םרייד די באקענס

 װעל־ מים פראב^עמעז אינדיפםריע^ע ײאיע
 צו זיך אריס קומם דעפארםמענט דעם כע

ראנגלען.
 באארד דזשאינט דרעס פיער1אדעי1פײ דער

 אין זומער־קלאםען זיינע אראנזשירם האט
 דעם און סםען20 דעם צווישען ױניםי־הויז

 גע־ אפגעהאלםען זײנען עם יוני. יכםען4
ע 18 מים סעםיעס 15 *וארעז ^ענ ש ר א  פ

 ז^י־אנזשירם איז אינפטיםום דער רעדנער.
 װיליאם פיז אויפזיכם אונםערען געירארעז

 באארד, דזשאינם פונס מענעדזשער ראפ■
 פוגם געהי^ף־דירעקםאר ראגאף, םארוױן און

 אויך בילדוגג־דעפארספענם. אינםערנעשאנעל
 גע־ געװעז סעפיעם םייפטע די דינען דא

 שאפ־פראבלע־ און אינד־םםריע צו ווידפעם
רעז•

 האס איגםעדעם באז־נדערען גאנץ א
ש דר. פון י׳עקציע די ארויסגערדפעז ח ר א ש  ח

 אין פשערכאן איכפארטייאישער טעיי־אר•
 פילאדעלפיע, פון דרעס־אינדדפםריע דער

 איז דעדע זיין ״שאפ־פראבי־עמען״. "<ג<ז
 גערוארעז. דיסקוםירם ייעבהאפם ש&עטער

 זיך האבעז אינפםיסום פילאדעלפיעי־ אינם
 פאליטישער טאיי׳אר, גאכ באטיײייגס אײך

 און אינםערנעשאנעל׳ דער פון דירעקםאר
 עקזעקרסיוד־םע־ געהילף ליפםיג. דזשעיפס

 באזיכער די באקענט האס ידעלכער רעטאר
ה פארשיידענע די פיט ט העי  װצלפעיר <נד .

ײ:יאן. דעד אין פיעגער״
 אפ־ האם דעפארםפעגם פארט־איםם ד«ר

 אין ציזאפענקונפט יעריעכען זיץ ט«ז“געהאי
 דעם צװישען פי׳ארידע. ביםש■ דעיטאנא

 צוויי־םאגי־ דער אויף יולי. טען8 און ניטען
 אנדערעט צװישען זײגען קאנפערענץ גער

 די פון באריכאען געווארען אײפגענ־פען
 דורכגעפירט איז עט און לאקאלען ארטיגע

 די צװישען מײנונגפ־אױפםויש א געװארען
 זיי־ װעגען יוגיאניטטען טרייד באםיײײגטע

פראבלעמען. צ1אקאי1י ערע
 דע.י־ צו באגריסינג םפעציעלער א אין

 װערט ד־בינםקי פרעזידענט פץ קאנפערענץ
 פארביםער־ ״די געזאגם•. אנדערעס צװישען

 דע־ אײער ױאם םטרײקם, א־ן קאמפען טע
 אונ־ פון םײל א זײנען אן. פירט פארטמענט

 מיר סאום. דער אין ארגאניזיר־דרײװ זער
 ארגאניזיר־קאמפײן דאזי*ען דעם װעייען

 געריכט־אינדזשאנקשאגס די טראץ פארזעצען
 ארבעםער די ביז שםערונגען׳ אנדערע און
געני־ קענען עגדלעך װעלען כא־ט דער אין

 ארגא־ ױניאן טרייד פון בענעפיםס די סען
ניזאציע״.
 אין םםרייקם פארביםערםע די וועגען

 אינם באריכם א פאראן אגב. איז, סאוט דער
 אם אין .גערעכםיגקײם״, נומער הײנםיגען

אפםיילונג. דער
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 דערפאלג־ חודש פאריגען האבעז .10 קאל
 פאך־קורסען, ערשםע די פארענדיגם רײך
 םים אראנזשירם האם לאקאל דער װאס

 פאך־קור* די דורך צוריק. חדשים עםלעכע
 אויסצולערנען לאקאל דער באצװעקם םען

 גרעידינג. פח מלאכה די פיםגלידער ױגגע
 דער צו פעםערען־פעיקינס איז ניארקינג

 דעם גערדארען דורכגעפירם איז געלעגענהײם
 אין גראדיאיר־צערעםאניע א ירלי- זעקםםען

 האבען עס װעלכער אין ױניאן־אפים דעם
 שילער, גראדואירענדע די באטײליגם זיך
 אונ־ io לאקאל פון פירעי־ די און לערעד די

 מא מענעדזשער פ,ץ אנפיריגג דער םער
פאליקמאן.

 האם io לאקאל פון סענעדדטער דער
 פינקם־ זײער פאר םסדדענסעז די געלדיבס

 זײער פאר — לערער די אה באזיד י־עכעז
 פאך־קורםען זײ פראיעקם. דעם צי ביישםייער

 *ויסזען גרוים ארײםגעז״פעז האבען ודעלכע
 גע־ פאליקםאן האם אינדדםםריע. דער אין

 בלױז נים געיוארעז אראנזשירם זיי:ען זאגט.
 זאלען קאםערס ײגגע אז דערפעגלעכען צי

 צװײגען פארשיידזננע זײ אײסלערנען זיך
 געבען צו אויך נאר צושנײדער־פאך., אי:ם
 קוואליפי־ געהעריגע די אינדוטסריע דער

 קענען זאלזין װאם םלאכית בעל צירםע
 על־ די פמ פלצצער לײדיגע די פארנערען

 פונם אױעק גײען װאס מיםגלידער. םערע
 צוליב אדער רעםייערפןינם מחדת םרייד

טײם־פאל.
 ד־עען םםודעננמין גראדואירענדע די

 שא־ הערי פון געווארעז אדרעסירם אױך
 עקזעקוםיװע; דער פון סעקרעםאר פירא.

 און לאקאל. פון ^שערמאן װיניק. 1םעכײעי
 םיינט סאל אח קאהעז םאל לערער די פין

 פון מיםגלידער זייגען װעלכע דזשא.י־דזש«
.10 יאקאל

 דורכ־ פלענער איצם מאכם י*אקאל דער
 מאנ־ הערבסט. אין קלאם נײעם א צופירען

 דעם געבעםען האבען קאטערס ױנגע כע
 אויסשלים־ קורםען אראנזשירען צו לאקאל

 זײ וועלכע אויף פעטערך.מאכער פאר לעד
 אם אויסלערנען נרינטל־צו קענען זיד זאלען

מלאכה. די
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 דצפארט־ םאון אװ אום איםםערן דער
 צען געוואונען חודש פאריגען האם מע:ם

 ארבע• בא׳עױלדי׳םע די פאר דאלאר םױזצנם
 בא־ אינק.״, -פסארדאסם דער אין טער

 הארא־ אייראעל װייס־פרצזידענם ריכםעם
 דע־ דעם פון מענעדזסער גענעראל װיץ.

 געווען מםכים האם פירמע די פארםםעגם.
 עובר פאר םומע דאזיגע די אויםצוצאלצן

ױניאן. דער מים אגרימענט איר אויף זיין
 אם מים אגרימענם אינם פונקם א לויט

 גױ פאקיפסי׳ אין אנדערװעיר־םירמע דער
 קײן ארויסשיקען נים םירםע די טאר יארק׳

 אר־ די םיידען קאנםראקםארס צו ארבעט
 בא־ פול זיינען פאקיפםי־שאפ אינם בעםער

 אר־ די האבעז ,1953 ױלי, אין שעסםיגם.
 שיקט פירמע די אז באקלאגט׳ זיך בעםצר
 גענוג נים האבען זײ הגם ארבעם, ארויס

 צם האט פירמע די שאפ. זײער אין ארבעם
 אונםער־ אן אבען אפגעלײקענם, ערשם צום

 פעםט־ האם געשעפםס־בינער די םון זוכונג
 האם אינק.״ -סםארדאםם די אז געשםעלט,

 ,1954 אפריל, און .1953 ױלי. צװישען
 ״העיזעל־ דער צו ארבעט ארױםגעשיקם

 אין קאמפאני׳׳, םאגופעקםשורינג הארםם
דארדזשיא.

 האט זי אז גע׳םענה׳ם, האם םירמע די
 בצל די וױיל ארבעט ארויםשיקען געםוזם

 גע־ ניט אפט האבען שאפ איר אין מלאכות
 זי און וואכעז םולע קייז ארבעםעז װאלם

 ארבעטער נייע קריגעו געקענט נים האט
 פראדוק־ נויםיגע די ארױסצוקריגען אויף
 פיר־ די האם קאנפערענצען רײ א נאך ציע.

 שאדען־ערזאץ צאלען צו געווען מםכים מע
 דאלאר, טויזענם צען פון סומצ דער אויף

 גענע־ םונם באשלום א לוים זײנען, װעלכע
 אויס־ דעפארטמענם. פונם מעגעדזשער ראל

 פונם ארבעםער די צו געװארען געצאלם
פאקיפסי־שאפ.

• • •
 דער פון אי־בעטער הונדערט צוױי אר־ם

 ״מיס פון לינדזשערי־םירמע פריערדיגער
 װעלען יארק, נױ מיטצלטאון, אין סװענק״.

 אוט איםטערן פעם באמיאונגען די דאנק א
 צוריקקריגען איצט דעפארטמענט טאון אװ

 לעצטע די איז שאפ דער דזשאבס. זייערע
 װײל צ־געמאכט, אינגאנצען געװען חדשים 6

 האט שנײערסאן. מר. אײגענטימער. דער
 דעם אימשטאנד ניט איז ער אז דערקלעדט,

 האט הבית בעל דער אנצוהאלטען. שאפ
 גע־ געהילף מיטן געשפרעכען אין אבער,

 אנער־ קרעימער, עדוארד נעראל־מענעדדטער,
 און ארבעטער די צו פליכטעז זײסע קענט

 דעם װעט ער אז פארשפראכען, האט ער
 װעט װאס איינעם, צו נאר פארקויפען שאפ

 בא־ א,ץ ױניאן־שאפ א אנציהאלםען צוזאגען
ארבעטער. זעלביגע די שצםםיגען

 דער מאי פאריגען דעם איז ענדלעך
 האל־ לראים צו געװארען פארקויפם שאפ

 ראיאל ״פארק דער פון פרעזידענט פערין.
 אויך האם װעלכער קאמפאני׳/ לינדזשערי

 באדינגונגזס די אנצונעמען געװען מסכים
שאפ אויםן בעלנים מײםטע ױניאן. דער פ,ין

 די געמען זיך אויף געװאלם נים האבען
ױניאךשאפ. א אפערירען צו פארפליכטונגען

געדוםען• קרעימער עדוארד האט ױני אין
םינג א  ארבעםער, פריערדיגע די פינ מי

 אײפגענומען ענםוזיאםטיש האבען װעלכע
 זײערצ צוריקקריגען װעלעו זײ אז נײם, די

דזשאבס. אלםע

 האבען דעפארמטענם פונם ארגאניתערס
 אויסגעפונען, אויםםארשונג לענגעדע א נאך

 .עליזאבעם דער םון הבית בעל דער אז
 עליזאבעט, אין קאמפאני״. פעד שאלדצר

 לענ־ א מיט האט װעלכער דזשױרזי, נױ
 איז שאפ׳ זײן ליקװידירט צוריק צייט גערע
 «ױניאן דער םון אײגענטימער אמת׳ער דער

 האט ערשט צום קאמפאני״. פעד קאונםי
 איז ער אז גע׳םעגה׳ט, הבית בעל דעד

 דער אבער שאפ. פונם ארבעטער אן בלויז
 לאנגע קײן געמאכם נים האט דעפארםמענם

 פאר םירמע די געשטעלט האט :אר שהיות.
 אן אונטערצושדײבען אדער :ברירה דער

 פרי־ די צוריק אנשטעלען *ון אגרימענם
 שאפ, ליקװידירטען פונם ארבעטער ערדיגע

סםרײק. א דערקלערען װעט ױניאן די אדער
 די האט הדעת ישוב קורצען א נאך
 באדינ־ די אגצונעמען געװען מסכים פירמע
ױניאן. דער#פון גונגען

 יאדק, נױ טראי, אץ ו 63 לאר,אל
שעפעד צװײ אדגאניזידט

 האט יארק, נױ טראי, איז ,163 לאקאל
 גע־ שעפער צװיי ארגאגיזירט חודש לעצטען

 און ארבעםס־װאך קירצערע א װינענדיג
 ארבעטער, די פאר פארבעםערונגען אנדערע

 הא־ איזראעל װײס־פרעזידענט באריכטעט
 איםטערן םונם גענעראל־מענעדזשער ראװיץ,

דעפארטמענט. טאון אװ אוט
 ספארטװעיר ״טראיאנא די איז שאפ אײן
 גע־ זיך האט װאס בלאוז־שאפ. א אינק.",
 אונטער לאקאל, דער יאר. הײנטיגען עפענט

 האלט שלעזינגער, דזשעק פון אנפירונג דער
 שעפער, נייע די אױף אויג װאכזאם א

ט1> װערען װעלכע אניזיי  זײ װי גיך אזוי רג
 געװאױ־ האט ײניאן די ארבעסען. אן הויבען

 מיט ארבעטס־װאך שעת׳איגע 35 א :ען
 די פאר העכערוגגען לרין קאמפענסירענדע
 װעלען װאכען־הענט די שטיק־ארבעטער.

 קיר־ דער פאר שכירות זעלביגע די קריגען
 פריער האבען זײ ױי ארבעטם־װאך צערע

 און שטיק ארדעט: שעה 40 פאר געקראגען
 באצאלטע קריגען װעלעז ארבעטער װאכען

 די צאלען ױעט פירנ־ע די אין טובים י־ם
 פאי־ קראנקען־בענעפיט פאר קאסטען פילע

 יארקער נױ דעם מיט הטכם אץ זיכערונג־
^ טי געזעץ• ס

 מעיד ״בעסט די איז שאפ צװײטער דער
 דער דרעס־שאפ. טשילדרען א קאמפאני״,

 נע־ פריער אײגענטלעך האט שאפ דאזיגער
 לעצטען יוניאן. דער מיט אגרירענט אן האט
 װען איצט, ליקװידירט. זיך ער האט יאר

 דעם עפענען צו באשלאםען האט פירמע די
 אץ צוגעשטאנען באלד ױניאן די איז שאפ,

 איבערגעמען זאל פירמע די אז געפאדעדם,
 די אנבאלאגגט װאם פארפליכטונגען, אירע

 אלטען דעם *ױנטער ארבעטס־באדינגונגען,
 גע־ ױניאן די האט דעם חוץ א אגרימענט.

 דעם אין ארבעטס־װאד לןירצערע א װאונען
שאפ. אלט־נײעם

ם ײ ס טינ כ ע ר ע ג

ד ר א ט ג ם י ט א נ ע מ ט ר א פ ע  ד

ט ר י ק £ ײ ר ט ן ס ע ג ע ־ ג ־ נ א ל  ״

״ ר ע ט ם ע ע ק מ ר י פ
V------------------------------------------------^

 די־ גינגןןלד, דיױויד װײם־פרעזידענט
 בא־ דעפ^רםמענט. נארד־איםט פון רעקטאר
 אפטײ־ דרײ פון ארבעטער די אז ריכטעט,

 גארמענם «דאנקעסטער דער אין לונגען
 פענםילוױיניע, לאנקעסטער, אין קאמפאני״,

 אין ארויסגעטראטע[ חודש פאריגען זײנען
 פרא־ גאנצע די פאראליזירענדיג םםרייק,
 דעד איז םטרייק דער שאפ. אינם דוקציע

 װאם ארגאניזיר־קאמפײן םונם הייך־פוגקס
 אויף חדשים זעקם לעצטע די פירט ױניאן די
 די װאם ארבעטער, 175 די ארגאניזירען צו

 פראדוצירט פירמע די באשעפטיגם. פירמע
 ד״אלברײך״ ״קאהן פאר דרעסעם טשילדדען

אן א — דזשאבער. ניט־ױני
 פון פארלאנג אויפן האט ױניאן די װען

 װאס לאנקאםטער־שאפ, אינם ארבעטער די
 די אריבצרטראגען געקעגם מער נים האבען

 אנגעהוי־ ארבעטס־באדיגגוגגען, מיזעראבלע
 פירמע די האם ®גאניזיר־קאמפיין אן בעו

 אפ־ און ארבעםער די טעראריזירען גענומען
 ױניאניםםען ףרײד מער־אקםיװע די זאגען

 ארויםגע־ האט דאס אבער ארבעט. דער פון
 גאך האט און פארביטערונג מער נאך רופען

 ױ־ דער םאר סימפאטיעס די םארשםארקט
 דער פון אפטײלונגען אנדערע צוױי אין ױאן

 גאר־ טאון .עליזאבעט דער אין — פירמע
 מא־ ,דאופין דער אין און קאמפאני״ מענט

קאמפאני״. גוםעקטשורינג
* * •

 2 ארגאגיזירט האט דעפארטמענט דעד
 ״ראוז־ען די — פענםילװײניע אין שעפער

 די פעשאנם׳׳. פארק ״הײד די און פראקס״
 גע־ סקרענטאן, אין דרעפ־שעפער, בײדע

 װעלכער קאנסטאטינא, םטענלי צו הערען
 װילקעםבאר, אין ױניאן־שעפער צװײ האט
 אנגעקלאגט ערשט צום האט ױגיאן די פעג.

 טשערמאן אימפארםייאישען צ<ם פירמע די
 אגרי־ קאלעקטיװען אויפן זייז .עובר פאר

 גארמעגט ״פענסילװײניע דער מיט מענם
 בעל דער אסאםיאײשאן״: לאגופעקטשורערס

 ײניאני־ צו געווען מסכים דאז האט הבית
 האט ער שאפ. פארק״ ״הײד דעם זירען
 געהער ״דאוז־ען״ די אז גע׳טענה׳ט, אבער

 גע־ פון אינטערזיכונג אן נאר אים. צ־ ניט
 איז עאלפערן, דזשעק הילף־דירעקטאר,

 אייגענטי־ ד* אז געװארען. פעםסגעשטעלט
 קאנסטאטי־ מר. איז ״ראוז־ען״ פץ מערין

װײב. נאיס
 שעפער ביידע פון ארגאניײרינ דער מיט

 װאם קאמפיין א געװארען פאדענדיגט איז
 צײט. יאר א איבער אנגעהאלטען האט

* • •
 דער און דעפארטמענט :ארד־איסט דער

 פאר־ האבען באפטאן ןיא באארד דזשאינט
 אר־ בשותםות׳דיגען א פאר פלענער מולירט
 פלע־ די שטאט. דעד אין קאמפײן גאניזיר

 מי־ א בײ געװארען פארמולירט זײנען נער
 באטײליגט זיך האבען עס װעלכען אין טינג

 און גינגאלד דײװיד װײס־פרעזידענטען די
 די און האלפערן דזשעק קרעימער. פיליפ

ראבערטש ראלף דיםטדיקט־מענעדושערם
לעװין. מערי אין

-------------------4 ו 955 אױנוסט,
ן י ם א ע י ד , ר א ט נ ע , ר ־ א ײ ה  א

ם נ ע מ ט ר א פ ע ד
^ _________________ _____________j

 אר־ די ארגאניזירען צו באמיאונגען די
 קאמפאני״ פייל ״םטענלי דער פון בעםער

 קליװ־ אין מאנופעקטשורער הויז־דרעס א
 ממשות׳־ דערגרײכען צו שײנען — לאנד
 ײײם־פרעזי־ באריכטעט רעזולטאסען, דיגע
 פץ דירעקטאר קוירצמאן, ניקאלאס דעגם

 פירמע די דעפארטמענט. אהייא־קעגםאקי
 ניט־ױניאן א אנגעהאלטען יאר 35 האט

שאפ.
 א&גע־ הבית בעל דער האם לעצטענס

 ױניאךאקטױױ־ פאר ארבעטארין אן זאגט
 געװענדעט באלד זיך האט יוניאן די םעט.

 און באארד ריליישאנס לײבאר נעשאנעל צום
 ארבעטערין די אז דערווארט, װערט עס

 דער אין װערען. אנגעשםעלט צוריק װעט
 באטיי־ שאפ דעם ארום ארגאניזיר־ארבעט

 ארגאניתער גאדאלניק, דזשולױס זיך ליגען
 הענרי באארד, דזשאינט קלױולענדער פונם

.1א׳טוי ױירדזשיניע און ראו ראבערט גלעיזער,
 בערנאדין מיט צוזאמען גלעזער און ראו

 קליװלאנד פון סעגעדזשערין מעקגדודער,
 ארגאניזיר־ די פירען קאונסיל, ניט־גודם

 קאמ־ .מארעלי פון שאפ דעם ארום ארבעם
 דאזיגע די אהייא. אשטאבולא. אין פאני״,
 ניט־ איר אנגעפירט יאר 15 האט פירמע
שא&. ױניאן

• • •
 קליװלאנד אין באארד דזשאינט דער

 נײעם דעם לײזען צי פלענער איצט נלאכט
 דער דורך געשאפען זיך האט װאס פראבלעם

 אסא־ ״מאנופעקטשורס דער פון אויפלייזונג
 דער אט מיט אגרימענטם די סיאיישאן״.

 ספארט־ מאנכע מיט אויך װי אםאםיאיישאן
 אין אויס גייען מאנופעלטשורערס■ װעיר

היי־יאר. דעצעמבער,

r------------------------------1-------ץ
־ י ע ג א ן ר י ז ש א י נ ט ײ ל א ם צ ױ  א

ן א ע פ א נ ן ק א י ל י י מ א ל א  ד

ן ײ ע א י צ א ן ר א ו ם ו ט י פ ע נ ע ב
v __________________________

 הײ־יאר װעט שיקאגא אין יוניאן די
 אין אר1דאי מי^יאן קגאפען א אײסצאלען

 מיטגלידער, אירע צו בענעפיטס װאקאציזי
 ביאליט, מאריס װײס־פרעזידענט באריכטעם

באארד. דזשאינט שיקאגער פון מענעדזשער
 אויסגעצאלט איז םומע דער פון העלפט א

 אין דרעסמאכעד אץ קלאוק צי געוהארען
 ווערט דאלאר מיליאן פערטעל א יטיקאגא.

 פץ מיטגלידער די צי אויםגעצאלט איצט
 ײעט ױעשט די און 261 און 76 לאקאלעז די

 פון ארבעטער די צי װערען אויםגעטײלט
שעפער. טאון אװ איט די

 מיטגלידער־ דער פון העלםט א ארים
 האבען לאקאלעז בײדע די אט אין שאפט

 חודש. פאריגעז װאקאציעם זײערע גענומען
װאקאציע. וואכען צװיי קריגעז מײםטע
 ייא־ די פון מענעדזשער ג^אסמאן. םעם
 הערבסט־םעזאן דער אז באריכטעט, לא^ען.

 אין איז אינדוסםריע ספארטװעיר דער אין
ביליגערע דער פון שעפער אין גאנג. םיייען

 דער־ װערם אוזעס1בי א־ן דרעםעס ײן1’
 אנהױבען זיך װעט כעזאן דער אז װארט,

 פאראן זײנען עס אויגוסט. ערשטען דעם
 סעזאן הערבסם הײנטיגער דער אז סמנים.

פאראיארען. יױ בעטער זײן װעט

^------------------------------------ץ
ס ה ײ ־ י ט ז ם י ן א ר ע ט ו א ־ ס ע  ש

־ י ע ז פ ע ײ ז ג ן א ״ א ײ ־ ט י ל א  פ

ט ע ט י ל א ט ו ־ י ב ־ ײ צ
^ __________:__________^

 קליידער־ 1צאי א געגען סטדײקס די
 דעם טראץ אן גײען סאום דער אין פירמעס
 פאליצײ׳ דער פון ברוטאליטעט און טעראר

 פון דירעקםאר קעהרער. טי. אי. באריכטעט
 צײ־ באזונדערס דעפארםמענט. סאיט־איםט

 לאמפם־גײסם זײער מיט אױס זיך כענען
 דער געגען ארבעטער םטרײקענדיגע די

 אין קאמפאני״, ראנופקטשורינג ״גלענדעיל
 קאמ־ ״סוירבין דער ארן קאראלײנע, נארד

טענעסי. פעיעטװיל, אין פאני״.
 זײט אז סטרײק דער גײט גלענדעיל אין

 די האט אנהויב אין מאי. צװײטען דעם
 םטרייק־ צאיי גרײסע א געדונגען פיררע

 דאלאר 15 געצאלט זײ האט ארן ברעכער
 פיקעטליץ. די דורכגײן פאר בייײז טאג א

 אפילו וױיםען סקעבס געדונגענע דאזיגע די
 אלץ אײנצ־פעדעמען. נאדעל א אזוי װי ניט

 בלויז איז טאן, געדארפט האבען זײ װאס
 דעד ווען שאפ. אין אינדערפרי יעדען קימען

 אויף געװירקט ניט האט 1מיטעי לאזיגער
 די האט סטרייקער, די פון ניאראיי דער

 מער מיט באנ־צען גענומען ײד פירטע
מיטייען• דראסטישע

 פאר־ צײי1פאי די האט ױלי פינפטען דעם
 זינגען ניט טארען סטרײקער די אז ארדענט,

 עמי־ צו רעדען אדער פיקעט־ליין דער אויף
 ראוז ארגאנײזערם, די ױען גאס. אײפן צען

 לאמפערעלא- עד-ארד און א1לאפאי ניעיי
 װיל־ דעם אט געגען פראטעסטירט האבען

 צע־ און ארעסטירט זײ זײנען ,1באפעי דען
 א געהראגען האט עד־ארד געװארען. אגען1שי
 קאפ איבערן דזשעק״ ״בלעק א מיט אפ1קי

געװארעז• צעשייאגעז מערדעריעד א־ד
 ױניאנס ארטיגע די פון פראטעסט א־יפז

 פא־ דער ןיפ ;•?1אנפאי קאזאקישע די געגען
 פאליצײ־אנפירער די זיד האבען צײי1י

 ױניאן די אבער ענטש־לדיגט. עפענטלעך
 דער געגען אנקלאגען ארײנגעבראכט האט

 אין באטייליגט זיך האבען וועלכע פאליציי•
אנפאלען. ברוטאלע די

״סויר־ די האט טענעסי, .1פעיעטװיי אין
 אנקלאגע אן אייײנגעיראכט קאמפאני״ בין

 אלטען אן א־נטער סטי־ײלערס די געגען
 נעכי־ האט פירמע די לאנפפיראציע־געזעץ.

 ארבע־ סטרייקענדיגע די בא־ט־י^דיגט לעד
 קאנםפיראציע א געמאכט האבען זײ אז טער,

 גארמענטס פין ארײסשיקען דאפ שםערען צ־
 עהםפרעס מיט אדער אײזענבאז דעי• ״דירך

לאנד״. פון טײלען אנדעי־ע אין יזאמפאני
 אבער האט ײניאן דער פ־ז איער1י דער

 פארגעקו־ איז ויאס געריכט־פארהער׳ בײם
 די דאס באװיזען. ױייי. טען1? דעם רעז

 עם װעלכע געײאכט :יט האבען ארבעםער
 פון סחורה ארויסשי־קען בײם שטערונגען איז

אין געריכםען די אז און שטעטעל דעם

25 זייט ------------------------
ט, 1914 איז נאך האבען סענעסי ע ^ ש ט  ענ

 אג־ נים קען קאנם&יראציע־געעזץ דער אז
ױניאנס. געגען ווערען געװענדעט
 ברו־ און ארעסטען כסדר׳דיגע די טראץ
 איז ״<ם אן. םטרײקס די גייען טאליטעט

 װעלכען מים זעז צו דערמוטיגונג א באמת
 ױניאךרעקרוםעז יינגע די אט ענטוזיאזע

 מאכינאציעם אלע די קעגען א זיך שטעלען
 ברוםאלי־ די און ארבעםסגעבער זײער פון

 אנטשלא־ זייער אין פאליצײ דער פון טעטען
 שרײבט סטרײקס״. די געװינען צו סענקײט

 דעפארט־ כאוט־איסם פץ דירעקטאר דער
מענט.

* * •

באריכ־ דעפארטמענם סאוט־איפט דער
 דעם באגײט האט ױניאן די אז אויך, טעט

 מא־ ,װאלטערבארא דער מיט אגרימענט
 װאלםערבא־ אין קאמפאגי״, נ-פעקטשורינג

 גע־ האט ױניאן די קאראליינע. סאוט רא,
 א מיט ארבעטם־וואך קירצערע א װאונען

 פרא־ 6 פון העכערונג לוין קאמפענסירענדע
 באצאלםע װאך א נאך פון צוגאב א צענט,

 בא־ ױינען וואס איבעטער פאר װאקאציע
 יאר, פינף איבער פירמע דער בײ שעפטיגט

 גאראנםי, א און טובים ױם באצאלטע פינף
 פאדבלייבען װעלען מינימום־םקעילס די אז
 פעדעראלע די װי העכער שעה א פענם 5

 שאפ װאלטערבארא דער מינימום־שכירות.
 ,1954 מערץ, אין געװארען אי־גאגיזירט איז
סטרייק. ארגאניזיר־ חדשימ׳דיגען 8 אן נאך

r
ן י ם א ע ט ד ו א ט ם ס ע  װ

ט נ ע מ ט ר א פ ע ד
v____________:________j

 האט דעפארטמענט סאוט־װעםט דער
סירקים, הערי געגען קלאגעז ארײנגעבראכט

 קענזעם־סיטי, אין מאנופעקטשורער ק^אק א
 באארד, רעליישאנם לײבאר נעשאנעל צים
 ארגאניזי־ צו ארבעמער זײנע שטערען פאר
 װיים־פרעזידענט באריכטעט יוניאן, א רען

 דע־ פונם דירעלטאד פערלשטײן, מייער
 סירקוס מיסטער דאזיגער דער פארטמענט.

 קלאוק־מאנו־ אלטער אן אײגענטלעך איז
 גליקען :ײע כסדר זיכם ויאפ פעקטשירער,

 רע־ ארבעטער ביליגען א מיט פלעצער איז
זערװ.

קלאוק־ א געעפענט ערשט צום האט ער
 געקו־ ער איז שפעטער יארק. ניו אין שאפ
 א האם ער װאו קענזעס־סיטי, קײז ניען

 דער־ ײניאן־שאפ. א געהאט צײט שםיקעל
 און ליקוױדירט שאפ דעם־א ער האט נאך

 פאר־ אין פירמע א מיט שותף א געװארען
 אין צוריקגעקומעו ער איז איצט טא׳ריקא.

 ניט־ױניאן א געעפענט איז קעגזעס־סיטי
 שטע־ סטראשונקעם דירך װיל ער װאו שאפ,

ארגאניזירען. צי זיד ארבעטער די רען
* י *

 אינטער־ דער פץ אײנװענדונג דער אײף
 ל. אװ פ. א. דער צו דעלעגאציע נעשאנעל

 פאר־ די איז מיזװ־י, אין םטײט־קאנװענשאן
 קאנווענשאן די װאו האטעל, פונם װאלטונג

 גע־ צו געצוואונגען געװען פארגעקוכיען- איז
אטצז די בען עגער־ד^עג  מענש־ יכעי1גי א נ

 א פאר פאסט עס װי ראהאנדלונג, לעכע
םטייט. צױויליזירטען

אונ־ דעלצגאציע, אינטערנעשאנעל די
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 מענע־ ראגינט, יצז םון אנשירונג דעוי םער

 דזשאינם דרעס און קלאוק דעם pc דזשער
 פון פעגעדזשער קלעי. גלעז *ח*  באארד■

 אינדוםםריעם עלײד איז דרעס קאםען דעם
 רצזאלו־ א פארגצשלאגצן באארד, דזשאייגם

 עס װעלכעד לוים קאנװעבשאן דער בײ ציצ
 .צוקונפ־ די אז גצווארצן, באשלאסען איז

 אפגעהאל־ װעלעז םםײם־קאגי־ועגשאנם םיגע
 וואו שםעם אזעלכע אין נאר וזערןיז םזח

 װעלכער אן באהאנדעלם װערען דעלעגאםעז
דיםקריפיגאציצ׳. איז עם

s / ־

ס א ם ל ע ל ע ש ח נ ־ א ט ר א פ  ט

ר י ע ן װ א י נ ו ם י ר י ן פ ײ פ מ א  ק

ז י ג א נ י , ם י ל ר פ ע פ ע ש

אנדזשצ־ לאס אין ױניאז ספארםװציר די
 אר־ צו קאםפיץ אינםעגםיװעז אן פירם לעס

 אנדערצ און פליטיגג־שע&צי גאניזירצן
 פאר אםעסאריס פראד'צירצן װאס םירםעם

 וױים־פרעזײ באריכםעם איגדוסםריע, דער
 די־ קאיסט פאסיפיק אםא׳ סעםועל דענם

 גע־ םארשםארקם איז פיקצםינג רעקםאר,
 ענד #ליםינג .דיידויס pc שאפ ביים װארעז
 אסעסארי• גרעטםצר דער קאמפאני׳׳, באסעז

שטאם. דער אין שאפ
 ביז שוין ־אט דרייװ ארגאגיזיר דער

 רעזול־ פמשותידינע גאנץ געבראכם איצם
 געװא־ ארגאניזירם זײנצן לעצםעגס םאסעז•

י רעז אג ם ר׳ די. עי  אוו .ראלאנד און מארסדו
 שעפער קאגםראקםיגג צוויי קאליפארניע״.

זיינצז ארדם און ארום אינדוםםריע. דער אין
 12 געווארעז ארגאניזירם חודש *אריגעז

 און אגדזשעדעס לאס איז שעיער אםעםארי
 אינגיכען װעם עם אז דערװארם. װערם עם

 װידער־ טאלידער דער װערעז געבראכצז
 ױ־ גצגען אסעםארײפירםעס די פון שםאנד

גיאן־ארגאניזאציע.
 אנפירונג דער אונםער איז קאםםײז דער

pc טפארט־ פוגם פענעדזשער ױלין. דזשאז 
קאונםיל. װעיר

 האט ארגאגיזיר־דרייװ פוגם םייל א אלם
 מאנופעקםשו־ די אויסגעפאדערם ײניאז די

 דעם אפצוהיםען קאנםראקטארם און רערם
 לויט אגריפצנט, קאלעקםיװען אמם פונקם

 אסצסאריט. גאגוצען דארפען ױי װעלכען
 אין ײגיאן־באדונגונגען. אונםער םראדוצירט

 *אלצקס אגגעקלאגם ױניאן די האס פאל אית
 דזשאבער. ספארםוועיר גרויסע א קאולםאן״.

 עובר פאי־ םשערפאן אוםפארטייאישען צום
 אגריפענט. אינם אסעםארי־פיגקס אויפן זײן

 נאך האם. םשערםאן אופפארםייאישער דער
 ענםשײדינג, אז ארײםגעםראגצן פארהער א

 דעם אט אפציהיםעז פחײב איז פירפע די אז
 אהעטא־ אויפשי׳יהלעד באניצעז און פו:קט

ייניאן־שעפער. pc רים
• • •

גרײ־ א .םאר־דאר׳■ הייאוק־פירפע די
 א״ ל. אין פאנוםעקםשורער קלאוק סער
מז האם שרי  םיטן אגריפענם אז אונטערגע

^לכען לויס באארד, דזשאינם קלאוק  זי ו
 יאר א ארבעסס־ױאכעז 44 פולע גאראנםירםע

 אנחשע־יע־ לאס אי:ם ארבעטער אירע צי
ס צוױי אירע איז אויך װי שאפ סער  אװ א'
 אנא־ אין אץ אנא טיינט אין שעפער םאון
קאייפארנ־צ. ז«ײ*

ת ו א ל ״ ק ט ד ד ע פ א ם ם ן ״ י  א

א ס נ א ר א ם ט פ ל ע ו ה  צ

ן ע ײ נ א ם ב נ ע ם י ר ג א
V__________ ___________ J

 קלאוק־ די האבען ױלי ניינצענמעז דעם
 אר־ די אפגעשמעלט םאראנטא אין םאכעי־

 דער פון ריף אויפן שעפער די אין בעס
 מענע־ קריחםאן, םעם גאריכטעם ױניאן׳
 -סטא־ דער באארד. דזשאינם פוגם דזשער

 צאל א װען געװארען געפאכם איז פעדזש״
 מאנוםעקםשורערט־ דער םון םיטגלידצר

ו האבען אסאסיאיישאן י  בא־ צו אפגעזאגם ז
 אויסגע־ איז װעלכער אגריםענם, דעם נייען

יולי. םוף גאגגען
 אנ־ זײנען צם װי ציים לעגגערע א שוין

 מא־ דער םים םארהאנדל־גגען די געגאנגען
בא־ װעגען אסאסיאײשאן גופעקטשורערס

 די בײ אגריפענט. קאלעקםיװען דעם נײען
 גע־ בתים בעלי די האבען םארהאנדלונגען

 אין לאגע אוםגינסםיגע די אויםניצען װאלם
 צםרעכע לעצטע די אין אינדוסםריע דער
 ױ־ דער םון קאגצעםיעס קריגען איו יאר

 אגטשלא־ געװען איז ױניאן די אבער ניאן.
 אפהיםען און װאך דער אויף שטײו צו םען

י  בױ זיעען װאס ארבעסס־באדיגגינגען. י
 האט ענדלעך געווארען. אױסגעקעםםם איצם

 דעם פארלענגצרען צו געאײגיגם זיך םען
יאר. צװײ נאר אויף אגריםענם איצטיגען

 אײגגע־ אן פאראן איז םאראנםא אין
 קאלעקםיװער דע-י אז פראצעדרר. שםעלטע

 חוץ א אוגםערגעשריבען ווערם אגריפענם
 מאנופעקטשורערס דער פת באאםםע די פון

 אינדױוידו־ יעדען פון אויר אסאסיאיישאן
 םרן נאפען אוגםערן כאט־םעקםשורער עלעז

 אוג־ צום געקומען איז עס װען פירםע. זיין
 צאל באדײםעגדיגע א האבען םערשיײבען

 אונטער־ אפגעזאגם זיך מאנופעקםשורערם
 געענם־ גלײד האם ױגיאן די צושרײבען.

 גאנ־ דער אין .טטאפעדזש- א מים פערט
אינדוהטריצ. צער

 דעם אײפגעלעבם האט .טםאפ־לדזש״ דער
 אין און מיטגלידער די פון קאםםם־גייםם

 ױ־ די װאס םאסען־םיםינג. פונם םארלויף
 מאנו־ מײםםע האבען געררפען. האם ניאן

 אגרי־ דעם אונםערגעשריבען פעקםשורעדס
 זײנען עקשנים צאל קליינע א בלויז םענם•

 שפע־ טאג צוױי האבען■ װעלכע פארבליבען
 דער אונטערשריפטען. זײערע געגעבעז םער.

 אויפ־ געהאלםען אויך האס .סםאפעדזש״
 א איבער ײניאן־קאנםראל דעם שפרייםען

 ניט איצט ביז זיינעז וראס שעפער■ צאל
ארגאניזירם. געגען

די  אםאי װידער האבען קלאוקפאכער .
 טרײ־ און לאיאליםעם ױיער דעמאנםטרירם

 פענעדזשער שרײבם ײניאן. דער צו שאפם
 די אפצושםעלען ריף דער קריתםאן. טעם

 פאי איבערדאשינג אן געוועז איז ארגעט
 ־קורצער דער אינדוטםריע. גאנצער דער

 געוואלדיגען א געהאם האס םטאפעדזש
 באדײםעג־ האט און פארקעט אינם עפןיקט

 דער פץ פרעססיזש דעם אײפגעהייבען דיג
יוניאז׳׳.

ט & ײ ה טיג ב ע ר ע ג
ל א ק א 4 ל ט 0 ר י ן פ ע ג נ ו ל ד ג « ה ר א  פ
ן צו ע ײ נ א ס ב נ ע מ י ר ג #

 ,40 לאקאל פץ מענעדזשער שיוארץ, דזעגרי
ױ בעלםמאכער,  דער אז באריכםעם, יארק. נ

 פארהאנדלען אנגעהויבען ש־יז האם לאקאל
 אגרימצגטט קאלצקםױרצ די באנײצן װצגצן

 כיט און אסאפיאיישאן״ .בצלט דצר כים
 נאװעלטי ענד באקצל קאװערד הצנד די

 שצ־ 250 פארםרצםצן ײצלכצ אסאסיאײשאן׳
 טצן15 דצם אױם גייצן אגרימצנטכ די פצר.

הײ־יאר. אויגוסם,
 פ'נף איבצר האט ווצלכצר יאקאר, דצר
 אלגצ־ אן פאדצרט םיםגלידצר, םויזענט

ז מייגצ  בא־ פרן צ־גאב א ־צכצרונג, מי
 פארבצסצ־ אניצרצ און טובים ױם צאלטצ
אגרימצנםס. די אין רינגצן

 נײצם א אנגצשםצלם ־אט 40 לאקאל
 אי, װעלכצר גאלאנטי, דזשא ביזנצס־אגצנט,

 אין מיטגליד א גציוצן יא•־ is לצצטצ די
 דדטא און לאקאל. פונם צקזצקומײוצ דצר

 גראדואירט לצצטצנס האט וועלכער מאזיר•
 א־נ־ ױניאן טרייד אינטצרנצשאנצל פונם

סטיםוט.
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־א־ קאנאדע. װיניפעג׳ אין קיזזוקםאכצר
 סיםםען דעם געפײצרט חודש פאריגען בצן

 גלײכ־ .2ib לאקאל זײער פח גצבורםסםאג
 יא־ 20 גציוארצז גצפ"צרם אייד איז צײטיג

 אר־ איגטערנצשאנצי דיצרבםם. סצם זײם
 לא־ פימן פארבונדען אקםיװ איז גאנייזצר.

םעגעדזשער. אלם קאל
״רא־ אי:ם פארגצקומצן איז פײצר־נג די

 בא־ דצר פי# האםצל אלצקסאנדרא״ יא״
 מיטגל•־ ה־נדצרם נײן א־בצר פון םײליגונג

 פראמינצנטצ גצםט. אײנגעלאיצנצ ׳אין דער
 באװעגונג ארבצטער דצר פין פארשטייער

צר פרן ארן א־נדוטםריע דער פון  רצגירונג י
ען אנ  גצ־ האבצו א־ז ײניאן די באגי־יסט ־
 בײטראג הערבםט׳ס םעם כענעדזשער לויבט

 צװישצן באציאונגצן הארהאנ־שצ שאפצן צו
 פאר־ א־ן א־־נדוכטריצ ד<ר אין ידניאן דצר
יאר. 20 לצצטצ די פ־ן ל"ף

 א־ז באנקצט בײם הײפט־רצדנצ־ דצי־
 זימצרמאן• טשארלס וױים־פרצזידצנם גצײצן

 ױג־אן דרצפמאנער דער פון מענצדזשצר
 האט צלכצר” יארק■ ניו אין 22 לאקאל

 הערבםט .,דיבינםק־ פרעײרענט פארםדאםען
 זידצר־ מ־־ט פארב־נדצז נאצנם גצײצז איז

 יארק :י־ א'ן "ניאן־ארבצט דצר אין םאן
ײניפצג. קיץ א־יצק איז צר איידצר '

 גרינדען געהאי־פצן ־אט הצרבכש סצם
 די יצז2 1947 א'ן .1935 יאר אין 216 “ייאקאי

 אר־ אין דוהק א געהאט האט אינדוסטריצ
 גצ־ אויטאריזירם ־צ־בסט א־ז בצטס־־צנט

 צ־ קאנאדצ א־ן לצגירינג דער ד'רך ױאי־צז
 צ־י ױערבירצן א־ז אײי־אפצ קייז פארצז

שנײדצל. קװאליפיצירטצ טייזצנט
 בא־ הצי־בסט בר־דער איז באנקעט בײם

 זשאדװען, קי*אוד ד־רך געװארען גדיטם
ד פונם פרעזידצנט ר״ ט  קאנ־ י"באר צנד י

לאגג נים דא ביז אץ קאנאז־צ, אין גרצס״

------------------4 1955 אויגוםט,
 דזשאינם ח־צס דעם פון מענצדזשער דצר

 גרינלצי, טשארלס ;םאנטרצאל אין באארד
 נאלטאן מאניטאבא; אין ארבצםס־מיניסטער

 אמצריקצ- פץ קאונסיל־דזשצנצראל היקס׳
 װיניפעג. פון מעיאר שארפ, דזשארדזש און

 ױ־ דער פון ביזנצס־אגענט מיםשעל, מיקי
 דצר אלס פײצרונג. די גצצפצנם האט ניאן.

אראנזשמענט־קאמיםע. דער פון טשערמאן
 20 איבצר איבצרבליק אן געבצנדיג

 קלאוקמאכצר דצר פון דערגרייכונגצן יאר
 אויף אנגעװיזען שמחה בצל דער האם ױניאן

צם  הײנם. און 1935 צװישצן אוגםצרשײד י
צם לױם  מא־ די מים אגרימצנם הימסיגען י

 פון ארבצםצר די געניסצן נופעקםשורצרס
 עלםצר־ אן פאנד, װעלפציר ענד העלםה א

 ווא־ צוױי האספיטאליזאציע, פאנד, פצגםיצ
 ױם־ באצאלםצ װאקאציצ■ באצאלםע כצן

 פארפינפאכט זיינצן וועלכע שכירות טובים.
 ארבעטס־וואך אן און ,1395 זינט גצװארען

קירצצר. שצה 15 קים הײנם איז װאס

 און לאקאלען אינטערגעשאנעל
 געהאט האבען דעפארטמענטס
ױנימי־הױזי אין ארױשפאדען

 האבען יאר, אלע װי זומער, הײנםיגען
 דצר פװ דצפארטמצנםס און לאקאלעז צאל א

 ארויספאר־ אראנזשירם אינםערנעשאנעל
 ארוים־ די אין הויז. ױניםי אין ױם־םובים

 און םשערליים באמייליגם זיך האבעז פאו־צז
 מים־ אקםיװצ שצפער. די פרן םשערליידיס

 אויך און באאמםצ לאקאלצן, די סון גלידער
גצסם. אײנצעלנע

 אראנזשירט זײנען ארויםפארצז אזעלכע
 דצ־ םאון אװ אום קלאוק פונם געווארצז

 פון אנםירונג דער אונטצר פארטמענט.
 לאקאל און :רובין גדליה װייס־פרצזיז־צנם

 לואיס פיז פארוואלםונג דצר אונםער -23
 דע־ מאון אװ אום איםםצרן פון :ריעס

 וױים־ פון אנםירונג דער אונטצר פארםײצגם-
 נארד־ דצר האראװיץ; איזראעל פרעזידצנט

צר אונםצר דצפארםמצנם, איסם  אנפירונג י
 חוץ א גינגאלד. דיױויד וױים־פרצזידצנם פון

 דצר ארייספארצז אראנזשירם האבען דצם
שאינט דרעםמאכער  יארק נױ פון באארד ח

 לא־ קלאוקמאכער איטאיייצנישער דער און
.48 קאל

טי אין ארײספארען דאזיגע די  הויז ױני
 ברצנגצו זײ פינקציצ: דאפצלםצ א האבען

 אקםױויסטצו ױניאן צאל גרויסע א צוזאמצז
 צי כדי זונםאג, און שבת טעג. צוױי סאר

אין םארברצנגצן,  נאטור״, דצר פון שויס .
 זו־ אינםערנצשאנצל פרעכטיגער דצר םמ

 פארװײלונגצן. אנגצנצמצ את מער־הײם
 ארויספאר־ױם־טובים די זײגען גלייכצײטיג

 צו ײניאז דער מצד פארגיםיגונג קליינע א
 א אװצק גיבצז װעלכע אקםױויסםען. אירע

 אין יאר, גאנצצן א צייס, p« צנצרגיע סך
 באםיײ די ארגאניזאציע. דער פמ דינםם
 זיך מים שםעלען ױניאניםםעז םרייד ליגםע

 פיז מאםצ מענשצז קאליר־רײכע א פאר
 יוניאן־ ױנגע את יוניאן־װעטעראגען אלטצ

 אי־ אידישצ• פון געמיש א און רצקריםען
 פץ הארצפאשניקעם שפאנישע םאליענישע,
 ראםען■ און הדים־קלאירען פארשיידענע

 דצם איז זצז נאר מען ?צז אזעלכצם װאם
 אין אין אמעריקע הײםט װאם שמעייץ־טאפ

 באקלײד־ארבצםער. פרייצן פמ ױניאן דצר
 איז װאם אץ אינםצרנעשאנצל הײםם װאס

אינםערגאציאגאל. אמת׳ער אן

 אױסגעצאלט האט 62 לאר,אל
 אץ דאלאך טױזענט 600

װאקאציע־בענעפימס
 נעגלי־ און אנדערגארמענט .62 לאקאיי

 הײ־יאר האט יארק. גױ אין ארבצםצר, זשצי
 דאלאר םויזצגם 600 צ' נאצנם אויסגצצאלט

 וױיס־ באריכםעט בענעפיםס, וואקאציע אין
 מצנצדזשצר סטאלבצרג, ליאיכ פרעזידצנט

 אז אױך, באדיכטעט סטאלבערג לאקאל. פונם
 איז באשצפטיגונג און פארדײסםען ארבצםצר

 יאר הײנטיגען פון חדשים 6 ערשםע די אין
 פצריא־ זצלביגער דער אין װי בעסער געװען

יאר. פאריגען דצ
 צא־ ״פעי־ראל״ די פין אונםצרזוכונג אן
 װעל־ צנד 1הצלטד ױניאנם דער צו לונגצז

 גו־ א אלצמאל זײנעז װעלכע פאנד. פעיר
 אין צושםאנד דעם פאר באראמעםער טער
 היינ־ דצר אז אדיך, וױהם אינדיסטריע, דער

 װי בצסצר זיה װצם הצרבסט־םעזאן םיגעיי
אי. פאריגען דעם  פראדוק־ איז 1954 אין י
 דצר דורך געװארצן גצשםערט םיילוױיז ציצ

 רי־ די פון פארזיכטיגקײט איבצרםריבענער
 און סעזאן פון אנהויב בײם טײל־םוחרים

 םוף ביים םחורה נאך געיעג גרדיסען דעם
 צל־ גצווען שוין איז צפ װצז סעזאן■ פון

 אײף נאכפראגצ די באפי־ידיגען צו שפצם
אנדצרגארמצנםס.

 אלט באשטימט פאגעל יהושע
 אין :עהילה־מענעדזשער

82 לאר,אל
שער בעדנשםיץ, טשארלס  פון מצנעח

 העלפ. םלאר און צקואםינערם ■82 יאקאיי
 בא־ איז פאגצל יהושע ■ אז באקאנט. מאבט

 גצהילף־מצנצחשצר גצווארצן שטימם
 אי־ אמם נייצם זימ האט צר לאקאל. אינם

חודש. פאריגצן בצרגצנומצז
 טיצר לאנג־יאריגצר א איז פאגעל יהישצ

 מיטגליד אלם יוניאן. קייאדקמאכצר דצר אין
צי אין  ,9 לאקאל ױניאן, קלאוק־פינישצרם ד
 מיםגליד א געווען צייט לאנגע א ער איז
 די אין און באארד עקזעק־טידו דער אין

 דצם פארנומצן צר האט יאר 12 לצצטצ
 דזשאינם קלאוק אין ביזנעס־אגענט פון אמם

באארד.
 לא־ אין גצהילף־מצנצדזשצר נייער דצר

r א איז■ 82 קאיי n אויך ידניאן■ דצר אין 
 אידישצן אין ארבעטער־דיגג. אין טעםיג

 םא־ אידישעז אין און ארבצםער־קאמיטצם
 דצר איז צר וואו פארבאנד. ציאליסםישצז

 אין קאמיםצט שטאםישען פץ פארזיצער
 פין מיםגליד א גיײכצייםיג אין יארק ניו

צקזצקוטיװע. :אציאנאלצר דצר

 דץ בײ צוריק ני־שנעוױמש דניאל
אפיס אין ארבעט

 לא־ פון מצנעדזשצר ניסנעװיטש. דניאל
 ארבצמצר, נאײצלםי ראבצרייזד ,98 קאל
 קראנק־ לענגערצר א פון דערהאלם זיך האט
 אדבצם זייז בײ צ־ריק איצט איז און הײט
 די דאנקם ניםנעװיםש ברוז־צר אפיס. אין

 פאר םשצרליידים יטאפ און מיםגלידער פילצ
 צו־ אים האבצן זײ װאם וואונש־קארטצז- די

קראנקהײם. זיץ פון פארלויף אין גצשיקם

27 זײט ------------------------
 אינטערנאציאנאלען פונם

לעבען אךבעמעך
)20 זייט no (של;ם

 די פא^ען, אית איז האלם לוין רצאלצר דצר
 האלט מאסען ארבעםער די פון נויט־לאגע

זיך. פארשארפצן אײן אין
 װעגעז באגריף א מאכצן זיך מ׳וױל װען

 ארבע־ די הײגם זיך לצבט עם אזוי װי דצם,
 דצרםאגצן, זיך מצן דארף םשילצ, אין טצר

 ארבצםער־לע־ דאם אויםגעזען האט עס װי
 אין לענדצר, אײראפצאישע צאל $ אין בצן

 :וועלם־מלחמה ערשטער דער נאך יארען די
 גרוי־ די אבצר גצלם, אין גצשװאומצז מ׳איז

 ווערם דצם גצהאם האבצז אסיגנאציעס טצ
 גצװען זיינען עם שמאטצם. פאפירענצ פון

 אפילו אבצר שיצלר. א אן לוין־קאנםליקםען
 פא־ די געוואונען האבצן ארבעםצר די װען

 פאר־ שכירות־הוםפות די האבצז דערונגען,
 וױיל םאג, צוױיםען דצם ווערם דעם לוירען

 פאלען. איין אין געהאלםען ד,אט געלם דאס
 און בארג־אראפ גצגא^גצז דאם איז אזוי

 די אנגעהויבען זיך ס׳האט ביז בארג־אראפ.
 איצם דאס גײם אזרי בצרך סםאביליזאציצ.

םשילע. אין
 אפיציעלער דער הימט איז םשילע אין
 אזוי גצפאלען גצלם־װאלוסצ דצר פון װערם
 בא־ דאלאר אמצריקאנער איײ פאר אז וויים.
 אויפן .פצזאס״. םשיילעאנישע 190 מען קדמם
 פען קריגם מארק׳ .פדייען גערופענעם אזוי
 .פעזאס״ פאפירצנצ פיל אזוי מאל דרײ
 סיטואציע אזא דאלאר. אײנציגען אײן פאר
 גע־ דורך ווערען פארבעסערם נישם קצן

 אדער אײנצעלנע, אין םםרייקס װאונענע
 עם אינדוםםריצ־צודייגען. אלע אין אפילו

 דער פון רצפארם ראדיקאלע א זיך פאדצרט
צקאנאמיצ. נאציאנאייצר גאנצצר
פא־ נישט איצם ױינצן באדויצרצן צום

 דער־ זאל דאם אז אויסז־כםצן, קיין ראן
צוקונפם. נאצנםצר דצר אין װערען גרייכט

 ארױס־ אן האבען דרעסמאכער
אױגופט טען27 דעם פאר

 פארםי ליבצראל דיצסמאכצר דצר
 אראנ־ י״ װ. ג. ל. א. 22 לאקאל פון קלוב

 סטען27 דצם שבת, ארויםפאר אן זשירם
 האדסאן איבצרן שיף דצר מימ אויגוםם.

 אר־ םפצציצלצר א מאונםצין״. «בער צו
 עולם דצם אלנםצרד-אלםצן װעם קצםםצר

 פאר־ אנז־צרצ אראנדשירם װערצן צס און
שיף. דער אויף וױילונגצן

לצן׳ װאם ױניאן־מיטגלידער  זיך ווי
 דארפען ארויספאר, אינם באםייליגען
 ביז* די בײ בילעםצן קריגצן באצייםצנס

 דרצסמאכער־ױ־ דצר פון אגצנםצז נצס
 בילדונג־דע־ פץ אפים אין אדצר ניאן

 װעסם 216 ,22 לאקאל אין פארםמצנם.
םטריט. סםצ40

ק און אהין םיקצם א די  איץ קאםט צ'
 דעם מחמח םצנט. פופציג מימ דאלאר

 ענ־ גצלוצז זײנצז מיםגלידצר םך א װאם
 בילעםען קריגצן קצנצנדיג ניט טײשם

 בצם יאר, פאריגצז שיף־ארויספאר, צום
 מיםגלי־ אז קלוב, פוגם פארוואלםוגג די

צר  מאל דאס פארזיכצרצן זיך זאלען י
באצײנצנס. בילצטצן מים
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ם ײ ר ב ע ד ר פון ח ע ר ד ע כ א מ ן כ ו ̂ל יזניאן ק
 איג־ אונזער אין לאגע

 דערװייל זעם דוםםריע
 די גישקשה׳דיג. אוים

 אין שעפער םײסםע
 הא־ לײן בעםערער דער
ען p 4 ג ipװ אג־ ױרי מ

מז הוי ע  און ארבעםען ג
 גע־ םעזאן דןיר איז חודש פון מארלײף אין
 םייל גרעםםעז איגם גאנג םולעז איז װעז
איגדוםםריע. דער פו׳ן

ר. מ  שוין סלאץ אויף האב איד וױ א
 -גערעכשיג־ גדםער פאריגיװ איז באמזירקם•

 פרײ פאר היםעז זיך מען דארף קײם׳.
 איצםיגןין דעם בגוגע אסטימיזם עןצײסיג
 ארייגקומען אנהויבען װעלען עם ביז סעזאן•

 אדער באשםעלונגען נייע אל1 רעגרעסע א
 חודש הייגםיגען םת םיף ביים רי־ארדערס

 םעפםעםבער. םון וואכען ערשםזי די יןא און
 בארא־ בעםערעז א האבעז דאז ודעלען םיר

 הײנ־ פוגם םארנעם דעם םעםםען צו םעסער
הערבםם־םעזאן. םיגען

 מײםםע די אין שוין זיינען דערוױיל
 אר־ די געווארען געסעסעלם שםיק־שעפןיר
 םים אן גײם ױניאז די און בעםס־פרייזעז

 גאר־ די לײזען צו םונקציןיס נארמאלע אירע
 דערבײ אבער װיל איד פראבלעמען. םאלע
 םראבלעמען נארפאלע די אםילו אז זאגען׳

 אוים־ מער האבען צײםען היינםיגע דארםעז
אמאל. װי םערקזאםקײם
דזשאבער־קאגםראק־ איבער קאנםראל

 ארבעט, םון פארםײלונג באדינגונגען. מאר
 קרי־ זאלען מלאכות בעל די אז םאן, אכםונג

 פאר פרײזען געםעםעלםע געהעריגע די גען
 רע־ די צו חובות אויפמאנןין ארבעם׳ זייער

 ניט און װעלפעיד־פאנדען און םײערמענם
 פון אױפגאבע װיכטיגע זײער די לעצט צו

 אין מלאס־ת בעל ארבעםסלאזע באזעצען
 דאר־ װאם זאכעז׳ אלץ זײנען דאם שעפער.

 גאנצע די פאי־נעמען צײםען הײנםיגע פען
 ױגיאן־פארװאל־ דעל פון אויםמערקזאמקײט

 לא־ אומנארמאלע םטעף. דעם פח און םונג
 רואי־ און איגטענכיװערע םארלאנגען געם

באהאנדלונג גערע

נאגלער, איזידאר ®ח
ס קלאוק מענעדזשער גמנעראל שאינ באארד ח

 האם אינםערנעשאנעל אונזער םון זידענם
 ביי ישראל. איז רײזע זייז וועגעז אפגעגעבען

 לאקאל־מע־ די פון קבלת־סנים־םיםינג דעם
 הא־ אפםאר אינם בעאםםע׳ את נעדזשערם

 האבען צײםוגגען םעגלעכע די הגם םעל.
 אט םלן באריכםען ^ײסםירלעכע געבראכם

 נים זיר איך קען דאך׳ צוזאםענקוגםם׳ דעס
 װערםער פאר א זאגען פון צוריקהאלםעז

 באריכם דער־א וואס איינדרוק׳ דעם וועגען
אונז. אויף געדאבם האם

 אויפ־ ױיער א איז דובינסקי פרעזידענם
 איז דאס כאםש באאבאכםער. םערקזאםער

 האמ ישראל. אין באזוך ערשםזיד זײז געװעז
 אונז האט ער אז געזען. םיל אזוי אבער ער

 אי־ דער װעגען בילד פולערען א געגעבעז
 ביז געהאם האבען בייר װי םדינה דישער
איצם.

 וױיזט האבען אײנדרוק שםארקסםען דעם
 פון אנטװיקלונג די געמאכט אים אויף אוים

 פילזײטיגע פארצװייגםע. די און קיבוצים די
 אײ־ זייער בײדע — באװעגונג יוגיאן םרײד

 אידי־ דער אין אינםטיםוציעם גענארםיגע
 דוכט איז, גלײכען זײער װאם מדינה, שער
 אין לאנד אנדער קײן אין םאראז ניט זיך,
 דער־ די װעגען באריכם זית װעלם• דער

 באװעגונגען. בײדע די אם פון גרײכונגעז
 דערגרײכונ־ אלגעמײנע די וועגען אויד װי

 דער־ שטאדק אונז האט מדינה. דער פון גען
 די אז זאגען, צו איבעריג איז עם פרײמ.

 מײסטען האבען הסתדה־ת די און קיבוצים
עי צו בײגעטראגעז  פונם אויסגעשטאלטונג ד

 פון באדעז אויפן איד און מענש נײעם
 דובינפקי פרעזידענט װעלכען פאר ישראל,

באגײסטעדט. זײער איז
ך קירצען זײן אויף אז אוים, זעט עס  או

 פרע־ האט ישראל אין באזוך ערשטען אויך
פונם אויםדרוק דעם לויט דובינםקי- זידענם

 ױניאנם צוױי װאם צופרידען זייגען םיר
 — שםאל־ארבעםער און אויםאמאביל די —

 פאר־ קאלעקטױוע די פארענדיגט האבעז
 א אן אינדוסםריעס ױיערע אין האגדלונגען

 גרונט־אינדוס־ די אין סםרײקס םםרייק.
 עלע־ נײעם א ארײנגעםדאגעז וואלמען מריןןג
 עקאנאפישען אינם אומזיכעדקײם םת מעגם

 גע־ שלעכם געװיס וואלם דאס און לעבעז
 אזוי־גערדפענע. קלענערע• די אויף װירקם
אינדיסםריעס. גודס״ .סאםם

 סםאביי^ע די אז האפעז■ בלײז דארף םען
 לע־ עקאנאםישען אלגעכויינעם אינם לאגע

 אינדר־ ארנזער אז װירקען. אײן־ וועם בעז
 םיר און אויפלעבזין אביסעל זאל םםריע
 װעלכע אײף צייטעז• בעפערע האבעז זאלעז

מ רעצטע די שוין ווארםען םיד ע ל ס יאר. ע
 כאזרך דעפ ידעגען רדערםער עכזלעכע

» םיז ע ד עזי ד  דדכמסק- «
ץ י־»,-אל א

ס האב איד  אויםמערקזאםקײס םד א כי
י דער ידאס כאריכס. ציס צונעהערש ײד ־5פ

 זיך צאני־ן, מ. יפארװערטם״־רעפארטער,
 א.ר־ די װי אזוי פונקט ישראל. אין פארליבט

 אין פארליבט זיך האט באפעלקערינג טיגע
 ־1ישרא' דער װעגען באריכט זײן דובינסקי׳ן.

 טיפען א געמאכט אונז אױף האם רײזע
אײנדדוק.

ל. אױ ס. א. סנזײם יארל,ער נײ די
כאפאלא אין קאנויענשאן

בי־ הײך־פונקטען װיכטיגסטע צוױי די
 .קאנ־ ל. אװ פ. א. םםײם הײ־יאריגער דער

 פארי־ דעם פזורגעקימען איז װאם װ<נש>זן.
 די געײעז זיינען באפאלא. אין חודש• גען

ױ דעם פון רעדעס ״ סםײם יזןרקער נ ד נ  אי
 אין לרבין• איזידאר קאמישאנער. פטריעל

 ל״ אוו פ. א• דער פון פרעזידענם פונם
 א־יסגעקומען םיר איז גראד מיני. דזשארדזש

 פארצושםעייען און פארזיץ דעם פירען צו
 נייעם דעם דעלעגאטעז הוגדערם 14 די פאר

ם אינדוסםריעלע איבער קאמישאנער  עניני
 גע־ דערבײ ־אב איך סםייט. •־ארק נױ אין

םיג פאר האלטעז אנער־ אויםצידריקען ניי

 םון פארדינסםען גרויסע די פאר קענונג
 איבער בליק ליבעראלען זיץ און לובין מר.

 ױניאן םרייד די וועלכע אין פראגעז םך א
פאראינםערעםירם. איז באװעגומ

 אפגע־ האם לובין נזר. פון רעדע די
 םארשטענ־ םיםע און נאענםע זיץ שפיגעלם

 אינ־ און אדבעםער גורל׳דיגע פאר דעניש
 דין אוץ םםײם אינם דוםםריע־פראבלעמען

 אלגעםײנע איבער װיזיע סאציאלע ברײםע
 באריכטעט האם ער ענינים. עקאנאםישע

 פון פראגראם א װעגעז קאנווענשאן דער צו
 צו און שכירות העכערען צו געזעצגעבונג
 אין ארבעםם־באדינגונגען די פארבעסערען

 זיך גרײם ער וואס סםיים. יארק גױ
 סעםיע קומענדיגער דער בײ פארצושלאגען

 פרא־ דער־א סםײם־לעגיםלאםור. דער פון
 גע־ די פון העכערונגען אײן שליםט גראם

 הע־ סטײם. אעם שכירות מינימום זעצלעכע
 אויס־ זײ ארן ק־־אנקען־בענעפיםס די כעדען

 וואכען- צאל גרעסערע א אויף שפרײטען
 קאמפענסעישאן־ מאקםימום די העכערען

 װאכען. צאל די פארקלענערען בענעפיםס,
 קוואליםיצירט איז ארבעםער אן װעלכע לוים

 צו און בענעפים. ארבעטםלאזען קריגען צו
 בײ שכירות־סקעילס העכערע עטאבלירען
 לובין מר. אונטערגעמוגגען. עפענטלעכע

 גאראנםירםע פון פראגען בארירט אויך האט
 עקאנאמישע אלגעמײנע און שכירות יערלעכע

פראבלעדען.
 האט ער װאס עי־שטע, די רעדע. זײן

 םטײט־ ל. אװ פ. א. אן בײ געהאלטען
 קאמישא־ אינדאסטריעל אלס קאנװענשאן.

 אײנדרוק גוטען זײער א געמאכט האם נער.
 זיכער־ מיט קען מען דעלעגאטען. די אריף
ױ אז זאגען, קײט  קא־ א איצט האם יארק :

 וױ פראגען אינדוסטריעלע איבער מישאנער
 פון גײסט פראגרעםױוען פאדן פאסט עם

סטייט. אינזער
קאנװענ־ דער בײ רעדע װיכטיגםטע ד•

 פון פרעזידענט דער געהאייטען האט שאן
 אויס־ האט מיני דזשא־־דזש ל. אװ פ. א. דער

 קאנװענשאן די װאם מאמענט דעם געניצט
 ענטגילטיגע די ערב אפגעהאלםער װערט

 און ל. אװ פ. א. דער צװישען פאראייניגונג
 זײן פון טײל א האט עד און סי־אי־א די

 באדייטוגג גרויםער דער געװידמעט רעדע
 פאר־ א םון נויםיגקײם געוואלטיגע די און

 דעם אין באװעגוגג ױניאן טדײד אײניגטער
 ארבעםער־ רעאקציאנערע די געגען קאמף

געזעצען. פײנםי׳עכע
 דעם דערמאנם .ביי־טפיל אייס האט םיני

 לרים סנדים. װיסקאנסין אין געזעץ נײעם
 באגרע־ נייע געמאכם ווערען עס װעלכען

 םעםיגקײט פאליםישער דער פאר נעצונגען
 שטערען צו געזעץ־פראיעקםען ױניאנם. פון
 װערען ױניאנס פון אי־בעם פאליטישע די

 פובליםיטי־ גרט־פינאנםירטעז א דורך א'צס,
ן אויך צוגעגרײט קאבפית■  שטא־ אנדערע א'

 פרעזידענט ל. אװ פ. א. דער האם טען.
געזאגט.

 דעם א־יף אנגעװיזען אייך האם ער
 ״רײט די אויף און געזעץ טעפם־הארטלי

 אנגענוםען זיעען וואס יעזעצען■ יוארק״ טי
האפע־ רועלכע שטאםען. 18 א'ז געדארען

4 1955 אויגוסמ,

ף ל א ד או ל ע ען ה ם הו ע הנ ר א פון צווי ע ר ע ג ענ ע ל  לייז
שראל און אייראפע אין י

 אינטער־ די פץ דירעקטאר העלד, אדאלף
 פאריגען איז װעייפעיר־פאנדען. נעשאנעל

 רײזע לענגערער א פון צוריקגעק־רען חודש
 העלד. פריינט ישראל. אוז אײראפע אין

 אידישען פון פארזיצער דער איז װעלכער
 פראמינענטער א און ארבעםער־קאמיטעם

 אינסםי־ די באזוכם האט .ארט׳־. פון פירער
 ארבעטער־קאמיטעט א־דישן פונם טוציעס

 און פאך־שולען די אויך װי פראנקרײך אין
 אגן אײראפע אין ,ארם״ פון אינסםיםוציעס

ישראל.
ת אין ^ען א בײ באריכט ד צי  מי־ ספע

 פון עקזעקוטיװע נאציאנאלער דער פון טינג
 פאר־ איז װאס ארבעםער־קאמיטעט. אידישען
טען3 דעם מיטװאך, געקומען  אין יולי. ו

 זײנען עם װעלכען אויף יארהער. נױ האטעל
 פרא־ צאל באדײמענדיגע א געװען אנװעזענד
 ארבעטער היגער דער אין פירער מינענטע

 איבערגעגעבען גאסט דער האט באװעגונג.
 האט ער רײזע. דער פון אײנדרוקען זײנע

 ישראל■ צװישען פארגלײך א דורכגעפירט
 און 1949 אין געזען לאנד דאם האט ער װי

שפעטער. יאר 6 מיט בלױז איצט.
 פון געפארען 1949 אין בין איך .װען

 געזען איך ־אב שבע באר קית אביב תל
 פעל־ זאמדיגע און בערג שטיינערנע בלויז
 כניעט שטח זעיביגער דער איז איצט דער.

 מיט אויםגעבויט א־ן פאראקערט אומעטום
 ״מיט געזאגט. העלד אדאלף האט הײזער״.

 גע־ שבע באר שטאט די איז צוריק יאר 6
 געװען זיינען הײזער םך א חרוב. האלב װען

 אראבער. אנטלייפענדיגע די פון צעשטערט
 פון באפעלקערונג א שטאט די האט איצט

 טעאטערס, טיט מענשען. טויזעגט 20 העכער
 פארשײדענע און מוזעאדם א שפיטאלען,

 שפרו־ א איז עפ קולטור־אינסטיטוציעס.
 איז עס װאו דארט- לעבען אידיש דעלדיג
מדבר״. א געװען פריער

 דער־ גרויסע פון בילד זעי^בעע דאם
 א. האט יאר זעקס לעצטע די אין גרײכונגען

 עקא־ פינם װינקעלע יעדען אין געזען העלד
 העלד. פרײנט ישראל. אין לעבען נאמישען
 פון אויגען די ריט געזען אלץ האט װעלכער

 האט כלל־טוער, אידישען לאנג־יאריגען דעם
עטלעכע באהאנדעייט אױך באריכט זײן אין

 די שטערען און ארגאניזיר־ארבעט די װען
ײד פדן אנטװיקלונג  האט מיני ױניאנס. טי

 פארביטערטען דעם דערטאנט םפעציעל
 רעסטאראן־ און האטעל די װאס םטרײק.

 אויף פי׳ארידע א־ן איצט פיי־ען ארבעםער
 אזײ װי און אנערקענוגג ױגיאן געװינען צו
 נו־ אײגענםימער רעסםאראן און האםעל די

 קאםף אין םנדיט־געזעץ ארםיגען דעם צען
ארבעטער. טםרייקענדיגע די געגען
 א אנגעגומעז אגב. האט, קאנװענשאן די

 סענאטארען די צי װענדען צו זיך באשלוס
 זאלען זײ אז יארק. ניו פין אייװכ• און לעהמאן

 רעליי־ לײבאר :עשאנעל די אויפפאדערען
 דעם אין ארײנצ־מישען זיך באארד שאנס

 צװי־ אפשםיםונג אן דייכפירען אדן םכסוך
 פין רעכט דעם װעגען ארבעםער די שען
אן דער פארםרעםען. צו די 'וני

 זיך ראנגעלט עם װעלכע מיט פראבלעםען
 נייע פון אימיגראציע מדינה. אידישע די

 און קאלאניזאציע פון פראבייערען עולים,
 שכנים׳ אראבישע די מיט שלים איגדוסטריע.

 דער אין אלט אזץ ױגג צװישען שטרייט דער
 פאר־ האם ער װעלכען שטרײט א רדינה

 צװישען קאםפעז כםדר׳דיגע די מיט גליכען
באדען. אמעריקאנער אויפן דא, אי־ט און ױגג

 פלאץ באזונדערען א האט גאסט דער
 צװײ־ צום אפגעגעבען באריכט זײן איז

 האם ער ישראל. אין קאנפליקט שפראכען
 און קורסקי־ביבליאטעלן פראנץ די דערמאנט

 ארבע־ בונדיש־אריענםירטען ארטיגען דעם
 ארבעט פיינע א פירם װעלכער טער־רינג׳

 אידיש־לשון פון אויפהאלטונג דער פאר
 ער מדינה. דער אין קולטור אידישע און

 אי־ ארטיגער דער וועגען דערצײלט האט
 האם ״אבער׳ אידיש־טעאטער. דיש־פרעסע,

 ױגענם אידישע די בארערקט, גאסט דער
 ד»עברעאיש. אין אויס זיך לעבט און רעדט
 אויס זיך לעבט דא ױגענט די װי פונקם

ענגליש״. אין
 זיצונג קבלת־פנים פײערלעכער דער צו

 פרע־ דער דובינסקי, דוד געקומען אײך איז
 װעלכער אינטערנעשאנעל, דער פין זידענט

 דער ארום ישראל אין געװען איז
 זײן אין האט דובינסקי צײט. זעלביגער

 מםכים איז ער אז געזאגט, רעדע קורצער
 ״עס העלד. א• פץ אויספירונגען די מיט

 פאר־ט אײנער כװנות װעלכע מיט זיך װענדעט -
 אויב געזאגט. דיבינםקי האם ישראל, קײן
 װאס אױסצוזוכען ישראל קײן פארט מען
 געפי־ מען קען קריטיקירען צו פאראן איז עס
 אײנער אבער אײב מאטעריאל. גענוג נען

 אוי־ אפענע מים אלץ זען ישראל קײן פארט
 דערגרײכונגען פאזיטיװע די זען און גען

 פאר באגײםטערט זיין ער _מוז יאנד. פונם
מדינה״.' דער

 אײנ־ דובינכקי׳ס װעגען אויספירלעכער
 אן אײף באריכטעט איז ישראי פון דרוקען

אץ אנדערען  ״גע־ נומער הײנטיגען אינם פ̂־
רעכטיגקײט״.

ן ע נ י ש ר ע ד ד ב א ״ ב פ ו ן כ  פו
q c r ו ש א ט א פ א

 קולטור־קאנ־ בײם ״ציקא״־פארלאג אין
 ראמאן היםטארישער א דערשינען איז גרעס

 דער כוכבא׳׳, ״בר ע״ה אפאטאשו ייסף פ־ן
אײפשטאנד. לעצטער
 אידי־ דער פון מײםםער גרײפער דער

 דעם כוכבא״ ״בר אין שילדערט אזערפ שער
 גע־ אידען די פון א־יפשטאנד העראאישען

 דאס אונםערדריקונג. רױמישער דער גען
 אין םיף איין זיד קריצט וואם ב־ך א איז

 שא־ שעגםםע די צו געהערם אין זכרון
 זןפאםאשו. ידסף פמ פונגען

 בא־ מיט סענם. 75 בלים דאייאר 3 — פריח
ציקא״־ אין ױענדען צו זיך שםעלונגען . 

:פארלאג
CYCO-BTCHER-FARLAG

25 E. 78th St., New York 21 N. Y.

29 זײט ־̂י------------------------
 רע־ וױלען וואס ר,לאוקמאבער

 זיך ד^־פען 1956 אין טייערען
רעגיסמדירען איצט

שער גענעראל נאגלער, איזידאר  מענעח
 הערי איז באארד• דזשאינם קלאוק פונם

 קלאוקמאכער פונם מענעדזשער קרוגמאן,
 אז באקאנם, מאכעז פאנד׳ רעטײערמענט

 1956 אין רעםייערעז װילען וואס ריםגלידער
 ערשםען פונם רעגיםםרירען זיך דארםען
 רע־ .1955 סעפםעמבער. מען15 ביזן אויגוםם

 אפי־ די אין אנגענוםען ווערען גיםםראציעס
ם םונם לאקאלען די פון םעם שאינ  באארד ח
מיםגליד. א איז אפליקאגם דער וועלכע אין

 אריינגעגעבען האבען וואס קלאוקמאכער,
 האבען אח יאר פאריגעז אפליקאציעם זייערע
 רעםײערם. נים םיבות פארשיידענע מחמת
 אפ־ זייערע באנייען איצם װילען זיי אבער

 דירעקם ווענדען זיך דארפען ליקאציעם.
ה רעםייערמענם פונם אפים צום  1407 פאנ

פלאר. םען12 אויפז בראדוױי.
 רעםייער־ פאר רעגולאציעס אח רולס די

 מיטגלי־ זיינען וועלכע מענם־אפליקאנטען.
 לאקאלען באארד דזשאינם קלאוק פיז דער
 דעפארטםענס, מאון אװ אום קלאוק םונם און

 לעצ־ אינם װי זעלביגע די הײ־יאר זײנען
יאר• טעז

רעטײערט גאלוב בען
 לא־ פון מענעדזשער געהילף גאלוב, בען

 רןיםיי־ האם קלאוק־אפערײםארם, ׳117 קאל
 געזונס־צושטאגד׳' שװאכען זײן מחמת ערט

 טעטיגקײט אקטױוער פון יארען נאך.לאנגע
סגליד אלם ױניאז דער אין  אינ־ דער .פץ מי

 זיין פון באאמטער אלם און טערנעשאנעל
לאקאל.

 פון פיאנערעז די צו געהער גאלוב ב.
 לאנגע איז עד ױניאן. קלאוקמאכער דער

 מיםגליד באארד עקזעקוטיװ געווען יארען
 ער איז שפעטער לאקאל. אפערײטארם אינם

 און ביזנעס־אגענם אלס געווארען דערוױילט
 גע־ געװען ער איז יאר 20 לעצטע די אין

הילף־מענעדזשער.

דאנק־דעזאלוציע
 קלאוק־שאפ פון אפערײטארס די מיר׳

 יארק׳ ניו עװענױ׳ טע7 512 װײנשטייז״, ״ה.
 אנערקע־ .און דאגק. אוגזער זןויס דריקען

 פארקם׳ ביזנעם־אגענם׳ אונזער צו ננוג
 ארבעםם־ אונזזירע אויף םאז אכטוגג פאר

 אונזערע אױף אץ שאפ אין באדינגונגען
פרית־סעטעלמענטס.

 פישמאן׳ דיױו טעלל׳ הערי קאםיםע: די
 םיםגלי־ שאפידא׳ אהרן אמ קאמינסקי איזי
.117 לאקאל פת דער

 קלאוק פון בדטינג מעמבערשיפ
9 לאתאל פינישערס .

 װעם .9 לאקאל פינישערס קלאויק דער
םינג מעפבערשיפ א אפהאלסעז  דינ־ מי

q 23. ססאג■ jnאך אויגוםם׳ םען:
 האםעל׳ דיפלאםאם אין ארבעם׳ דער
םםרים. סםע43 װעםס 210

 פע־ היימאן׳ לואים יוײס־פרעזידענט
 באדיכםעז װעם לאקאל. פון נעדזשער

 אין אח םרייד אין לאגע דער װעגען
ױניאן. דער
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סעמו גינססיבעו פװ נעניסעו דרעסנאמו נמסרעןלער
ם «ז ע אן, ס מ ר ע ב לי

!ערױלפס־ממנסחשער
 םסנםרעסל זייז *ינז י׳י

מז א ען ם׳יר ה ז מי * ג
מז מזי זיין פעזאו גיג

 םע־ ד׳עד מרײזר. יד׳נם
a c t v t ןךךיםטד ךיד ’fv יי^ יי*# י ^ | י י

ױ ®יל יײז *ז װ׳יינז  מ
י  האבען #יו יזי מ

jawngwy םיםגלידעד *תזעד־ע m an 
u i m t ײס «ױ*ע ד !®ילײ1 *ח ו  t( ייי

י ביססלע ם י מ ו ן ז ד ן מ a שיז • n *שלסי׳ק 
מז םדי׳־ד ).ס?סגלוראי מהאם ם׳יר הי

ס «ז שי׳ימד  .r* ■י־זיכלעםעז ד ן
cant ז עם r ז «  o u v i l r n i ד  *m ח

ן ױ ס מ * םסדס גי׳יןד it ד אסעדי  .,פ
י םןדזזזןרסזיםיינרי׳זסן•  לע11 גים ודעלמן ר

o i ' i w i w ן מ י  באשעסכױגם. גלײד י
T>g די זיין t גאד־ די כנאכם םעז װאז

a n  on p® q u id ד יײגעז םשטעדיאל  מ
 Kst אנדעדע *בער אקגדזד. םמציעם ײ׳ימנ

m װײגיג »x .* מ
m a n ד םײ־ מ י סי מ ד מי א א  א פון ל

םא־ די קעגען שגמנדסמקם
ר קלאמז׳ נים זיד סשעקםשודזדם מ * ®v־ 

f a i n מ די איז נױםגלידער א  אזוי נים ל
גיגםםיג•
o שײד איז ודאם n עמברןױדערי־םרײד 

מז םעג מעגםםע די p* םיר ודעלעז ײ ה  *נ
o באנײעז ודעמז לעזאנדהרםא n .אגריםענם 

m איץ .זיך ענדיגם אגריםענם איצםיגער 
 אײגעג־ האבען אונםעדהאנדלונגעז אדינוסס.

מז געזאלם זיך םלעך ײ ה ר מריער• *נ מ  א
 װאר־ געװאלם האכעז םסגוסמםשחרערם זײ

 ודײם־ שעהן. בערנארד בררדער ביז סען
ם ע רעזיד  אום־ זיך װעם םעגלדזשער. *ץ •

 האם שעהן ברודער דײזע. זײז פון ?ערען
 רײ־ זײז אויף דײם למגערע א ®ןרבראכם

 אײדאפע־ צאל א אין *יז ישרזיל איז זע
y n הײנ־ *־םגעקערם זיך און עד.נדלע 
 ײד ידעלעז *ארזזאגדלונגעז די ודאך. נזיגע

 לעגכדעד דזיר אין ודארשימלעך אנײיבעז
וזודש. הײנםיגעז pc װאך

םןןגסקר הןןלםןה אוגזןןר
אוג־ םון לײםםונמז ודיכםיגע די װעגען

 בא־ שימ םיר האבעז העלםה־םעגםער זער
 איז עם *ודיק, חדשים «אר א םים ריכםעם

ר מ ו צוציגעבעז ודיכםיג א מ ^ ע ל ם  שו־ ד
 בילד׳ דאס קלארעד פאכעז זסל עם כד׳י רוי^

m  wpn אונ־ ®ןר םײגם עלסה־סענסעדה 
םאנםרעאל. אין פיםגלידער זערע

 ערעםעגם זיך האם ׳נזענםעד העלםה דעד
 ביז יאר. וזײגםיגען מערץ עדסםען דעס
o n ז ו ס ס ו ד 1-000 ארום זימען יולי ן  יי

 געװארען• באזזאנדעלם אים איז *יעגםעז
«  — מיםגלידער אונזערע סרן באזוכזנז 1«
 ודײזם- װאם רעקארד. גרױםער א זױז דאם

 געװאלדיגע א pk העלםה־םעגםער דעד אז
ײניאן. אונזער סאר נויםיגקײם

א, איבעמוגעבעז- וײכםיג אײד אי־ז עם
 םיםגלידער פון ליםםע לאנגע א האבעז םיר

די איסינםםענםם. אויף ודארםעז װעלכע

סל  אז גרוים- אזוי איז װאדםעבדימ ®ז י
 נדי־ דעד ודעגען םדאכסען אן דייימן םיר

 אויםבד׳ײסע־ ארן ®ןדגרעסעדען «ו םיגקײס
 העלםה־םענ־ אתזעד *ז סונקאיעס די רען

ססר-
ת ד^ר םדס» אדן ברודןןר ®סר ■ניס קסל

לי ס מ ד ע הן ב ע ״
a ם׳יםװאר- n -ברידעד זײזגעז ננסעז 

חן » אדן שז םען שעהץ םד קגעקו p !דדי c 
 לעג־ קזל א איז י׳אדזיל איבעד םוד ייזסי
i n אראגזש׳ירש האבען םיר א־י־ראאןס סרן 
 זעל־ ד׳עס קבלת־אנים האד־ייגעז א זײ פאר

o זייז םאג ביגעז n ארג־ פרן או׳ידיםאריום 
ײגיסרמבײד^ זעד

 ישראל קײן געסארעז איז שעהן ברדדעד
 גע־ איז -הםוזדדדח״ דןד «ז גאסס אלם

 גרו^ אינםעדעסאנםעז אן דארם #ון בראכם
 שםארקען א געםאכם אים אויף האם עם

 םים םעמסא םערקוױחײגער דער דדוקמיא
 די אױף לאנד דאס זיד בוים עם ודעלמז
 עם ארבעם- דעםאקראםישער ®ץ יסודדת

 גרױםע די איםסאנירם שםארק אים האם
 װירם* דעם אמ הסתדרות דער פח ראליע

מז שאססלעמז ז לאנד. פון ל
 דעם סארםראםעז האם שעהן ברודער

 ביי קאנגרעס. לײבאר ענד םרײדם קאנאדער
o n ױ־ םרייד פרייע די פון ר!חאסענסא 

o װעגעז אײד וײז• איז גיאגם n דער האם 
 גו פאקםעז אינםערעסאנםע געהאם גאסם

בארינםען.
o n האם אנקום דץ נאד םאג !װײםען 
®רעסע־קאנ־ א ביי גערעדם שעהן ברודער

ם ►מ---------------------- ײ ק ג םי כ ע ר ע ג
 pc !י׳יסוסנען אלע װעלגער דד פערענץ

 סאדסרעסער. זײערע געשיקם האבען שםאם
מז אײסונגםלײם די א  אינ־ ארדיסגעװױען ה

 באאבאכםונגען שעהנ׳ם ברודעד או םעדעם
 קאנגרעם װינעד בײם אויך וױ ישראל. אין
pc באא־ זײנע איץ *ח ײניאנם םר׳ײע די 

 לעבענם־ אלגעםײבע די ודעגעז באכםונגען
אײרזאע. אין באזײעונגעז

האם םעדזנראציע פאראײניגםע
ױן ן א ש ע מ א ג

 אײגיגקײס־קאמי־ or® באשלים א לוים
 םרן ®אדםרעמסד ®ז באשסײם װאס סע*

41 ® ra .ל po .ןר־ די װעם ןס אי. םי® 
o םראמז rvrsrgt אײניגםע n גאמעז 

t סאדכאנדען. ירניאן ביידע פרן n נאםען 
pc ער r ®ןדזדיניגםער ו m n yo װעם 
עד .אםעיײקעז זי׳ץ  ענד לײב*ר אדו ײ־שאןןדז

 ארגאניזײשאנם- איגדאםםריעל אװ קאנגרעם
 4̂ אי םי. po ל. אװ ® jft ;פארקירגם

 פאר־ װעם םאראײניגונג עט־גייכױש די
 דעם *חאמעגפאר געפײנזאנועז א בײ קימען

n םען5 n o y x n הײ־יאר

 באר\םען קענען מיםגלידער
 קאםפענ־ װעגען בראשור

סאציע־פראבלעמען
ר ״װאס ^  װיםען דארף ארבעםער י

 אויף ארבעםער־קאםםענסאאיע״. װעגען
^ רn האם םע&ע רn אם * ם לדונג  בי

 אינםערנעשאגעל דער pc םארםםענם
 בראשור- םפעגיעלע א ארויסגעגעבען

 סרײ. קריגעז קעז םיםגליד יעדער װאם
 געװארלן אנגעשריבעז איז בראשור די

pc .לאיער׳ יארקער גױ א קאםגםאן׳ ם 
ג יאר 25 האט װעלכער נ רו א ם  םים ^

קאמ&ענםאןייע־פראבלעמעו.

! אױפמערקזאם ״גערעכטינקײט׳/ םון לײענער
אײער אז גים באקםעלע- דאם אוים שניידם אורעס, אײער ביים איר װען

עם שיקם און נופער׳ לעדזשער 111  pk לאקאל אדרעם. נײעם נאםעו׳
“Gerechtigkcit”, 1710 Broadway, New York 19, N. Y.
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.................................................................................................. אדרעם נײער

אדרעם אלםער

....................................................................... מל •  לאי

 לעדזשער....................................................................
.גערעכםיגקײנױ די !וגעשיקם קריגעז אינםערנעשאנעל ר n  pc םיםגלידזװ־

רע־ האם איר וױיל זשורנאל דעם קריגען אויםגעהערם האם איר אױב םריי.  
דאם אויס פילם וױסען. אונז לאזם םיבות,  ' y i n « םחםת אדער םײערם   

i ״גערעכםיגקײם״ pc אדרעס אויםן  n עם שיקם אמ באקסעלע 
1710 Broadway, New York 19, N. Y.

ם■4 1995 אױנוםט, 3 די i

 פון געוױגטען די װעגען
אױטא־ארבעטער

 :.גערעכםיגקײס״ רעדאקציע נעערסז
o »ײז ניס זע איך n װאם װעזען גרויסען 

 גאראנ־ דעם װעגעז עדיסאריעל םאכם איר
 אויםאםאכיל די רואם יערדעך. לױץ םירםען

 אירע אין געװאונען האם ױניאן אדבעםער
 די.פארד״ pc ארבעטער די פאר אגריפענםס

pk אין ארבעםער מאםארס״ .חשענעראל 
 אין אונז בײ פאבריקען. אויםאפאביל די

 עס קעז אינדוםםריע סרײדס גאד^י דעד
 םעארעםיש. אנװענדונג. קיץ האבען נים

נים. גאר פראקםיש. אבער יא׳ אפשר
 נים־ דער אין אונז. בײ אז װ׳־ים. איך

 קאנםראלירם װערם װאם אינדוסטריע. גודם
pc פון בתים בעלי די זײנען ,155 לאקאל 

 אונזערע pc מער אדער פראצןינם נײנציג
 יערלעכען א םים זיכער נים אלימ שעפער
 פאדע־ נים קעז מען pא זיך פאר אײנקום

 pאלי האט ער װאס עםװאס. עמיצעז בײ רען
. . ם. י p נ ’p עם אונז קען הילף םאםעריעלע 

געבען. ניט
אכםונג. מימ

קאװענסקי. ד.

רעדאקציצ: דער פון
 אויב טעות א מאכט קאװענסקי ברידער

 װיכ־ זײנען ארבעטער פאר אז דענקט, ער
 װעל־ געװינםען, ארבעטער אזוינע בלויז טיג
p זײ בלויז כע rx דערווארטען גלײך קענען 
 װאל־ ױניאגס די װען זיך. פאר קריגען צו

 מיר וואלטען טאקטיק, די נאכגעפאלגט טען
 אפילו געהאם ניט צײטאג הײנט אפשר נאך

 בא־ װי באדינגונגצז עלעמענטארע אזױנע
 דעה א אדער ארבעטם־שטונדען גרענעצטע

 אר־ זאלעז מיר באדינגונגען װעלכע אונטער
בעטען-

 ארבעםער די װאס פארבעטערונג יעדע
 געװא־ אױםגעקעםפם פריער זײנען האבען-

 וועלכע םלאבות. בעל צאל קליינע א pc רען
 נויטיגע די געהאם דעמאלם שוין האבען

 אליץ, םאקם דער דעם. פאר באדינג־גגען
 צו דערשלאגען זיך האבען אייניגע וואס
 אז דערצו. געפירם האם פארבעסערונג, דער
^־ען עס זאלען רעnאנ אײך  מים pא פא
 ניט גאר איז עם אויםקעמפען. עם צײם דער
 פראקטישע ביז םעארעםישע םץ םהלך אזא

דערגדײכונגען•

 ארױםגע־ פון לאגע דער װעגען
מיטנלידער פאלענע

!רעדאקטאר חשוב׳ער
 האב ״גערעכםיגקײם״ נימער ױני אין

 ארויסגעפא־ אן פון ברױו א געלײענט איך
 פרעסערס קלאוק די pc מעמבער לעגעם
קײן קריגען ניט קען װעלכעד ,35 לאקאל

i עלםער־פענסיע n  pc א ױניאזp ער 
c ? :n, עפעס געדארפם האם ייניאן די אז 

 םיםגלידצר. ארויםגעפאלעגע די פאר םאן
 גע־ האם ױניאן די אז אזוי, אויך דענק איך

 ארויסגעפאלענע די פאר םאן עפעס דארפם
 pc םעםבער א אויך בין איך פיםגלידער.

 1910 אין געםראפענער, א אויך ,35 לאקאל
 בא־ האב פעםבער. א געװען שוין איך בין

 ;1926 יאר ביח לאיאל געװען pא לאנגם
 לעבעז• א כאכעז צו געזוכס און דײס געצאלם

 דעװען איז לאקאל דער וואס צײם קורצע די
 איז עס געצאלם. גים איך האב צעבראכען,

 עס װי שנעל אזױ װעמען. צו געװען נים
 װידער איך בין לאקאל א געווארען איז

 םע־ געװען דעמאלם איז וואסילעװםקי 4אריי
 מיץ געביםען מיר האם ער pא נעדזשער
 װי־ האב איך .2777 נוםעד אויף לעחשער

 א פאכען געםרײם און דױס געצאלם דער
 פזל קײן ניםא איז עס אז אבער לעבען.

 דאקמאר דער pא װערען קראנק םעז דארף
 אר־ לייכםע א זדכען צו געראטעז םיר האם

בעם.
 די אין געזען איך האב צופאל א דודך
 ״פארלאגגמ :אדװערטאיזמענט אן -טײמם״

 בין גאס״. סטער46 דער אין פרעםער א
 אנד״״יב אין האב איך ז«ן. צוגעפארען איך

 ביזנעס-. ״סולקעס א עפעס אפשר געדענקט
 קאסםאם־ pc לאקאל א טרעף איך ערשט

 פרע־ א דארף מען און ,38 לאקאל שניידער,
 טײלארס <נד ״ייארד אין ארבעטען צו םער

 מען צאלט צאלען סטאר״. עװענױ פינפטער
 דארף מען אבער װאך, א טאלער 40 דארט

 דארף ארבעטען הײסם דאס אי־בעטען. ניט
כט.ילי זײער זײער. נאר מען,

 א מיט 9 אפגעארבעט איך האב אזוי
 דעע פאר .1953 ביז 1943 פון יאר, האלב

 צים געצאלט םטאר די האט יאר לעצםען
 PV ניטא איז עט אז פאנד. רעטייערמענט

 4 ארונםער שיקט און סטאר די נעםם םזל.
זיי. פון אײנער בין איך און פרעםערס

 ברעטלאו ברודער איצםי מעו םום וואם
 געצאלט םאקע האב איך םאן. נים גאר קען

 א םאקע בין איך דײס; צײט גאנצע די
 :ים טאג איץ p’p :35 לאקאל סון םעםכעד

 גאר העז כארקין יארען. אלע סארפעלם
 .35 לאקאל צו באלאנג איך ווייל סאן, נים

 אבײר דזשאב. א זוכען געגימען איך האכ
 א קריגען צי לײכט הײנם עפעס איז עס

יארי pc 69 מאן א םאר דזשאב
 אפ־ איך האב דערפאלג. אן איז עס אז

 בין pk ,1954 סעפטעמבער- אין גי<סט>?פט
 די פרעגם ײניאן. דער pc ארײסגעפאלען

אזא מעםבער א מען דאלף — קשיא א װעלט

 איז מאלזיר 65 קית נים איז באשסראפעןי
 אבער םאלזיר. 30 איז ,40 איז ,50 נאםש

פארשםײץ. צו שודער איז דאס גארנישםי
p אךרעס P* נאפען פיץ איז דאס i אויך 

' נופער. לעדזשער דער
.2777 גופער לעדזשער נײמאן- פיליפ

דאנכן־רעזאלוציעט
 קאר* דזשארדזש pc ארבעםער די פיר,

 יארק, נױ אין עװעניו- טע7 530 שאם, פעלט
 דריקען מיםינג, שאפ א בײ זיך פארזאפלענזײג

 םשערראן, צום אנערקענונג ארנזער אײס
 אר־ גוםער זײן פאר גלאסםאן, אײב ברודער

 פרעזצנםירען מיר און שאפ דעם פאר בעט
מתנד- שײ:ער א מים אים

:קאמיםע די
 פון ארעטץ, סעם אין גאלדשםיץ מעקס

 דא־ םעם בארענשםי^ פשה ; 117 לאקאל
 :9 לאקאל pc זאלקין, איזע pא װידאװיםש

 זיפערםאן, בצני און ,10 לאקאל pc באלאן.
.35 לאקאל פ־ן

 מא־ גאטהעם דער pc פרעסערם די מיר.
 5ט?28 װעסט 120 קאמפאגי, נופעקטשורינג

 אנער־ אונזער אויס דריקען יארק, נױ כט«*ים.
 גוירסםײ^ װילי טשערמאן אונזעד צו קענונג

p פאר i פרעםערם די לטובת דינסט pc 
 מיט אים פרעזענםירען מיר שאפ. אינזער

מתנה. א
 pc פעמבערס שאפ, pc פרעטערס די

: 35 לאלאל
גאטענ־ י. טײבער, פ. דובערסטײך ה.

 מ. קאצמאן, פ. טשײקין- נ. בערג,
p דענסקי מעקס אוױנער, i .םפזגק־ ס

טאר.

 פון ?ולמור־אונטערגעמוננען
אינטעךנעשאנעל

 אינםערנע־ פון קולטור־אפטײלונג די
 ארױםפאר־באזוך אן אראנזשירם שאנעל

 האד־ אן אנאדעיל קאלעחש, בארד אין
 פרעזידעגם קעים- דזשעיפס דר. טאן.
pc ,פון םיטגלידער צוױי און קאלעדזש 

 בא־ די אדרעםירען װעלען פאקולסעם,
 די װעגעז טרײד־ייניאניםטען טײליגטע
צײט־פראגען. װיכטיגע
 פיט געמאכט װערט ארויספאר דער

p אויםאבוסען i שבת■ פארקומען װעט 
 אהין ־ רײזע די אויגוכט. סיסטען דעם
 רעזערװא־ דאלאר. דרײ קאםט צוריק און

 באצײ־ װערען געמאכט דאיפען ציעס
 pc בילדינג־דעפארםמענם אינם סענם

m אינטערנעשאנעל, o -נױ־ בראדוױי 
יארק•



מ י 3 ד ם ^2 סיי ג טי כ ע ר ע ג

איין אר ס־פ ע אפ ס כ י ױ ר זיך נ « עו פ כ « פ ריי »1בברי8 ד
ס אויןז אנ יוני

 געגען ױניאן־שאפ, געגען קאמף — פלענער. אױם ארבעט יארק נױ אין :
הכנשה. יערלעכער גאראנםירטער געגען און װאלען אין ד\לף ן
באראםוננ
ױניא

 צײם די זיך דערנענטערם עס מער װאם
 פופצצן די פון צוזאמענשמעלצונג דער םיז

 דצר םון ארבצסצר ארגאניזיו־םצ מיליאן
 סי. און לייבאר אװ פעדעריישאז אםעריקען

 פעדעראציצ פארזױיניגםער אייז איז א• אי•
 דער ווערט ענערגישער און שארםער אלץ

 פארבי־ די מצד ױניאנס די אוץי אנגריף
 .נעשאגעל דער פון שונאים ױניאז םענע

 צו מאנופעקטשורערם* אוו׳ אסאםיאיישאז
 װיי־ דערלאזען נים וואוקס. זייער שטערעז

 זײער אםשוואכעז און םארבעסעדינגען טערע
אינדוססריעם. די אין אײנפלום

 פרא־ םארשםארקםער דער צו צוגאב אין
 און זשורנאלען צײטונגצן, דורך פאגאנדע

 װע־ וואס פאמסלצםצן, ספעציל־געדרוקםע
 עקזעמפליא־ מיליאנען אין םארשפרײם רען
 נאכצו־ ניט באםעם דערמוטיגעז צו רען,

 פאר׳מיאוס׳ען און םאיערונגען יוניאן געבעז
 ארבצםצר, די פון אויגען די אין יוניאנם די

 םעמי־ םפעציעלע דורך לעצטענם זיי םירעז
 און מאנופעקםשורערם גרײכע פון נארען

 װערט עם וואו םאבריקען, פון פארוואלםער
 םון מיטלצן די און םאקטיש די אויםגעארבעם

 זעקם פיז אזוינער ציזאמענפאר אייז אנגריף•
 םאר־ איז פארװאלטצר און באסעם הונדערט
 צו יארק נױ אין יולי מיםצז אין גצקומצז

 צו אזוי װי מיםלצן װעגעז זיד באראםצן
 גע־ ניט זאלען ױניאנם די אז םארהיםעז

קאנ־ זעלביגע די ארבעםער די םאר װינצז

 בענע־ ארבעםטלאזע צקםטרא פון צעםיעס
 צאלונגען, סםיים די צו צוגאב אין םיטם
 אײניגע און אויםאמאביל־ארבעםער די װאס

 געוואונען. לעצםענם האבעז ױניאנס אנדערע
 פאר־ צו מיםלען פארנעשלאגענע די צװישען

 געווינצן נים זאלצן ארבעטער די אז היטען
 אםילו האם יאר, דורכן הבנםה געזיכערםע א

 פארגעלײגם דארם. רעדנער די פון אײנער
 פראיוא־ באםעם די זאלען נויםיג װען אז

 ניט כדי םטרײקען, צו ארבעטער די צירען
נאכנעבען. דארפען צ־

 געגען קאמף םארביםערטען זייער חוץ א
 פירט הכנסה, יערלעכער גאראנטירטער דער
 ראנופעק־ אײ אסאסיאיישאז נעשאנעל דיי

 נאך אויף קאמף אי;טענסױוען אן טשורערס
 ױניאן־ דעם פארבאטען צו — סראנםען צוױי
 באדינ־ אונטער אפילו געזעץ, דורכן שאפ

 געזעץ״ הארםלי ״טעפם דער װאו גונגען
 אין כמעם מאכען צו און יא עם דערלויבט

 צו ארבעםער די םאר אוממעגלעך גאנצעז
 פא־ איז ארגאניזירטערהײם זיך באםײליגען

 ױניאנס די פארבאםען דורך וואלען ליטישצ
 פינאנ־ גײצושםייערען מיםגלידער די און

 אין קאמפײז• אזא םון הוצאות די פאר ציעל
 א גאנצען איז םארבאםען צו פארזוך דעם

 גע־ שוין זײ האבעז אגרימענט ױניאז־שאפ
 אין דערפאלג. באדײםענדיגען גאנץ א האם

 גע־ אנגענומען שוין זײנעז סטײטס אכצצן
אר־ אויף .רעכם גערוםענע אזוי די װארעז

 כרודער אז האםענונג, אדנזעד
 פעקרעטאר־■ מינקאף, מ. נאםאניעל

 -רעשםאכער דןןם םון םרעזשורער
 ייירעז אלע די אץ באארד דזשאמט

 אין םיטארכןןטןןר רעגעלמעםינער א
 דעם אין ח־עט ״גןןרעפטיגיןײט״, דער

 װי־ ככוח זײן שוץ נומער איצטיגען
 לײןןנןןר אונזערע איכערגעכען דער
 דרעםמא־ ״אויםן םאר קומט עס ױאס
 טיםען אונזער צו איז פראנט״ כןןר

 געװארעז• דערםילט נישט כאדױערען
 געפילט נאד זיד האט מינקאף ברודער

 גע• ארכעט• די טאן צו שױאך צו
 די אכער זיד, כעסערט זמפױצדשטאנד

לאנגזאם. אױ’ ערהאלונג
 לײענער אונזערע מיט צוזאמען

 םארןןרער אץ םרײנד פילע זײנע אץ
 גע■ איפ מיר װיגשען ױניאן דער אין

 ניכעז אץ זאל ער אז פוחות און זונט
 פלאץ װיכטיגען זײן סארנעמען װידער

 כאױןך דער אין און ידניאן דער אץ
גונג.

ע. י צ רן א ד ןן ר י ד

 פאד־ צו געזעץ דער אויך געזעצען״. בעם
 פאר געלט בייצושטײערען ױניאנס באטעז

 דורכגעגאנגען שױן איז וח*לען, פאליטישע
 פארגעשלאגען ווערם און םטייטס צוױי איז
םטײםס. אנדערע צאל א אין

 אסא־ נעשאנעל די קלאר. איז זאך איץ
 זיך באנוצט מאנופעקטשורערס אװ סיאײשאן

 אר־ ארגאניזירטע די געגען האמף איר איז
 קומט עם וואם מיםעל יעדעז מיט בעטער

 האבען צײטען אלםע די איז האנם. צום איר
 ברע־ צו םעראר מיט באנוצט פשוט זיך זײ

 װאו דארםעז ױניאנם. און םםרײקס כעז
 גא־ די בײ פועל׳ן :עקענם נים האבען ױי

 שיקען צו פרעזידענט ביים אדער װערנארס
 םםרײקער. די געגען מיליץ און םאלדאטעז

 גענגםטערם געדונגענע גענוצם זײ האבען
 האבען צו שפעםער שםיאנעךאגענםודעז. אוץ
 םורמעם; און אינדזשאנקשאנם גענוצט זיי

 -אמעריקען און .אפעךשאפ* דעם נאכדעם
 אנטי־םראסם דעם גענוצם האבעז זיי פלעז״
 צצקריפע''ם אה ױניאנם די געגען געזעץ

 ײניאז־ברעכע- דעם דורך עקט װאגגער דעם
 גע־ זיי װען איצם. געזעץ״. ״םעםם רישעז
 קאנ* אין פועל׳עז צו שװעריגקייםען פינען
 דיסקרימינאציע־געזע־ וױיםערע פאר גרעם

 נו־ ארגאנמאציעם. ארבעםער די געגעז צען
לעגיםלאםירען. םםיים די אוים זיי צען

 ױניאגם די נים רעאגירעז באדויערעז צום
 אנ* געםערלעכע די אם אײף גענוג שםארק
 בלױז שונאים. ערגסםע זייעי־ע פצד גריםעז

 םםייםם פערצעז נאך איז דינעו יאר דאס
 םאר פראיעקםעז געווארעז אריעגעבראכם

ד׳. םקעבעז צו רעכם .דאם ע מ עז  אנשםאם ג
 אלארםירען זאלעז ײניאנם אונזעדע אבער

 זיך שפרײם מגיפה די וואס מיםגלידער די
 אנגעגריםעז אפילו שוין װערעז עם איז אויס
 זיי באריכםען םםייםם. פראגרעסיװע גאנץ
 דרײצען געזיגם האבעז ױניאנם די אז גאר

. צו ס.. ײנ  דער אויף ענלעך איז דאס א
 אז אידען. םרומע בײ פילאזאסיע אםאליגער

 דאנקען מען דארף פוס א צעברעכם מען ויעז
. געבליבעז איז איינצ װאס גאם' . ץ. אנ  ג
 געדאנק אזא איז ױניאן ארבצטצר אז פאר

לצגענם־געםצרלעך.

r דער r n ו־אקאציע » פארברענגען צו ציים אננענעםםםע די איז אוינוסם 
 דער אין פארגעניגעז און אפרו אן םאר איצס זיך רעגיםםרירם הויז. ידניםי איז

בערנ. פאקאנא די אין אינמעתעשאנעל דער פון זוטער־הײם פראכפזפ^ילער
 ױניםי אינש אנגענו^ען איצם נאך װערען אױגוסם פאר רעזערװאציעם

סםריש. בראאד 929 ױניאן־אםיש, פילאדעלפיער אין ארן בראדדױי, 1710 אםיס.
 שעפםעמבער, טען5 ביזן םען2 םון װיק־ענד, לײבאר־דעי פארן רעזערװאציעש

אויגוםם. טען16 םונש אנהױבענדיג װערען אנגענוםען װעלען
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