
מ י גערעכטיגסיים ^32 ד
»1בברי8 דרייפ»כעו פ»ר זיך נױיס כאפעס־פאראיין

יוניאנס אויןז
 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

מעד׳. םקעבעז צו רעכם .דאם  אנשםאם געז
 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

ס... צו ײנ  דער אויף ענלעך איז דאס א
 אז אידען. םרומע בײ פילאזאסיע אםאליגער

 דאנקען מען דארף פוס א צעברעכם מען ויעז
ץ... געבליבעז איז איינצ װאס גאם' 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

Price 
10 C e n ts

: ט ל א ה נ י א
זײס

בטיגסטע דאס :ד-כינסקי ד*ד  געוױנם ארבעטער װי
ש 2 —----------- -----------------------------יאר היינטינ

i 4---------------------------הדדש פון לן;ס אין :פארכער ש.
ײטוננ אנץי׳: ד. ת און באד  ליניע ״נייער״ דער פ־ן םיבו

6■ — —---------------------------1-----------קאטוגיזש פון
ױפקא -אזא ױאדא שע :נע 8 — קינדערלעך נעגערי

ײטען : כארוכאױ י. טרײד דער אין וואוקס פו; קראנקה
9-------------------------------------------באװעגונג '־ניאז

ץ: רו א ס א ל 1-----------------(דערציילונג) באן דער אין ל. 2
ײן ברכה שם ט :קאפ ס פרעזידענ אין באזוך דובינסקי׳

על בית שאנ 1-------------------:----------------אינטערנע 3
ײטאן ד. דיגער ױש א :פ ב׳ ת״ ״תיקו• טו  דער אין םעו

שיבםע 1-----------------------------ידניאן אונזער פון גע 5
16 באװעגונג ארבעטער אטעריקאנײר דער אין : *י*סי ש.

אלען פונש :קיםמאן ײםר דר. אנ אצי םערנ  ארבעטער אינ
1--------------------------------------------------------לעבען 8

על אונזער אין נײעס שאנ 2------------------------אינטערנע 1
 קלאוקטאבער דער פץ רודער ב"ש :נאגלער אײידאר

אן 2--------------------------------------------------------יוני 7
שאפ אין פרעשערש קלאוק די טים :כרעסלאױ ײשי .

אן דער אין און 2-----------------------------*--------ױני 7
אן טאנטרעאלער :שעהן בערנארד פארהאנדעלט ױני

ען •:־עגען ט באניי ענ ם רי 3--------------------------------אג 0
אן **איש מ ײ אן פינישערש קלאוק דער אין :ד ױני

אקאל 3  -----------------------— 9 י 1
על שאנ ע ט אעטערנ ל־ גי ת די הי 32 פארפלײצוגנ פ־ן קרבנו
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4  t w nגערעכטיגקיים

מ מו זדכםיגםםע ת מנ ט געװנס א־ טי ד י*ר ז
)1955 יאר אץ דטרגרײנונגט! ארבעסער די פון אמטאצןע לײבאר־דעי (א

ץ, דװ* םיז ל ם ג בי פרעזידענם אינםערנעשאנעל דו

 םארגעקוםען זײנען יאר הײגםיגען םון משך ין
 האבען װעלען װאם פאםירוגגעז, וױכםיגע םילע

 צװי- לעבען. אויםן וױרקונג באדײםעגדיגע א
 די אין גןישעענישעז געװען זיינעז זײ שען

םלוכות; צוזישען באציאונגען איגםערנאציאנאלע
כחות־ גייע געשאםען האבען וױדער אײגיגע

 גרופען םארשײדעגע צװישען םארהעלםענישעז
ײ ת ג  די אנגעו־ירם מער האבען אגדערע װידזנר און לאנד אין זא

 באםעלקערוגג. דער איז שיכםעז געוריסע םין לאגע ןיקאגאםישע
על מצי  וױכ־ די װי אינדוםםריעם. געװיםע אין ארבעםער פון ס

מ א ג  באםראכם געשעענישען אץ פאסירוגגעז אלע די אם פין םי
דרײ: פאלגעגדע די איך

 בא־ געביט אינםערנאציאגאלען אין געשעעגישען אלע םון )1
 העכסםע די סוץ קאנםערענץ די װיכםיגםםע דאם םאר איך םראכם

 בא־ איך זשענעווע. איז גרויםםאכםען די םוץ רןגירונגס־םירער
 אינםער־ אין געשעעניש װיכםיגסםע די פאר קאנםערענץ די םראכם

 נים װער איד װאם דעם םראץ יאר, הײנםיגם געבים נאציאנאלען
 זיינען דאס װי שמייכלען זיםע און רײד םילדע םוץ גתיעל שםארק

 הער־ םאװעםישע די אז אן, וױיזעז םילע װי אםח, איז ןים אגדער^
מז שער ײ  אפ־ נישם זשענעװע אין קאגםערעגצען די אין נאך ז

םראמז  אבער פונקם. קײז אין שםאגדפונקם פריערדיגען זײער r«גע
 צוזאםען האבען פארשםײער רעגירוגגם רוםישע די ודאם פאקס דער
 מלוכות דעםאקראםישע גרויםע דרײ די םון םארשםײער די םים

 איבער זיך צוזאםענרײדען פאר פוגזאןםעגם א זשענעװזי אין געלײגם
ר געוױנם. א שוין איז ■ראבלעמז פארשײדעגע מ י  מיר מחזנז ז
 װאם פארגעםעז גים םאי־עז םיר װאכזאםקײם. אוגזעד־ אויפתאלםעז

ם  םיר םלחםד- קאלםער דער פון יארען די אין ®ארמ^וימנן אח ן
 װאם עװלות אלע םאכם־האבער. רוםישע די םון םעשים אלע חײסען

ן םיר אוץ באגאנגעז׳ זי׳יגען זײ ע נ  בלויז געםרױעז נים יעריבער מ
 װעם דעריגער און מעשים׳ אויף װארםען מחעז םיר רײד. גוםע
 די אבעו־ אםשאצוגס ריכםיגע א פאכען םעגלעד צוקונםם די בלױז

געװינס. א אויך שוין איז צוזאםעגרעדען זיך קענעז צו נמגלעכקײם
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 נײע א פאר אנהויב אן זײן ײעם דאם אז האםען, םענשעז מיליאנען
 לויט דעריבער. איז זשענע\וע אין קאנםערענץ די װעלם. םרידלעכע

מוע, פייז  אינםער־ איז יאר דאם געשעעניש וױכםיגםםע די מי
געביט. נאציאגאלעז

 לאנד אין אונז בײ ארבעםער־לעבען צום באצוג אין אויך )2
 ױגיאנס רייע א געשעעגישען. װיכפיגע םארגעקוםען יאר דאם זיינען

 האבען ױױאבם צאל א פארבעםערונגען. װיכםיגע נעװאוגען האבען
 פאר זיכערקײם םער שאםען צו וועגעז נייע אויף פארנוםען זיך

 מען מוז געבים דעם אױף וױכםיגםםע דאס װי םיםגלידער. זײערע
 דעם און םעדעריישאן דער םח פאראייניגונג די באםראכםען אבער

 ױאס פעדעחזאיע׳ ױניאן םרייד פאראייניגםע אית איז א• אי• םי.
יאר. םוף ווערען דורכגעםירם אסיציעל װעם

 פליגלען צוױי די םון װידער־םאראײניגונג דער םאר קאמף דער
 די אנגעגאעען איז באװעגונג ױגיאן םרייד אםעריקאנער דער פון

 געפילם האבען אלע שיאלםונג. דער זיגם יאר׳ צװאנציג גאנצע
 אונז םאר נויםיג גים דא איז עם פאראיינגגונג םון וױכםיגקיים די

 םאראייניגםער א םין פארצוגעז אלע די אויםצורעכעגען װידער
 אנװײזען, בלויז דא װיל איך אםעריקע. אין באװעגונג ױניאן םריח־

 די פאר םאראייניגונג דער םון געװינםעז אגדערע אלע צװישען אז
 די פון צובונד פעםטערער דער אויד איז ארבעםער ארגאגיזירםע

 געװען את עס ײי םעדעראציע׳ דער צו ױניאנם אנגעשלאםענע
 אויסגעארבע־ דער אין פארמחען װערם װאם ל״ אװ x * דער אין

 םעדעראציע. ױניאן פאראייגיגםער דער פאר קאנסםיםוציע םער
מ םח םעלערעז די ®ח איינע על  גאװעגונג יוניאן םרייד אוגזער װ
 איבער־ די געװען איז פארגאגגענהיים, דער אין געליםעז האם

ע מנ רי  אנגעשלאםענע די םח אויםאנאמיע די אנהאלםען פאר ארג1 ם
 פעדע־ צענםראלער חנר דערלאזם גים האס דאם אינםערנעשאגעלם.

עגןן שםעלונג א נעםןן צו ראציע  לעצםע די איבלען. שרייאיגע ג
x דער אין זיך האם יאר צװײ  Jt ען ל. אװ ם מי  שםעלונג. די אם ג

 א גענומען לעצםענם האם לייבאר אװ פעחנריישאן אםעריקאן די
 עלע־ קאםוניםטישע געגען אח רעקעםיריגג געגען שםעלוגג םעסםע

 אנ־ אירע פון •אר א אין אריעגעשםוגעלם זיך האבען וואם םענםעז׳
 דער אין אז געםאכם מעגלעך האט דאס ױניאנם. געשלאסעגע

 געגעבען ארגאגיזאציע צעגטראלער דער זאל קאגסםיםוציע נײער
 שטיץ זאלען ױגיאנס די אז זען צו םלינם די און רעכם דאם ווערען

 פאראנטווארט־ אמ מאראל ארבעטער פמ הויד געהעריגער דער אויף
 וועלםעיר־ זייערע םון םאתואלםונג דער אין םפעציעל און לעכקײם׳
 פון געװינסען װיכטיגםםע די םון אײנער זיכער איז דאם פאנדען.

יאר. דעם באװעגונג ארבעםער דער
 דאס ארבעםער די םון דערגרײכונג װיכטיגסטע דריטע די )3

 ארבעםער םון לוין מינימום דעם םח העכערוגג די םםק אן איז יאר,
 קאנגרעס װאם שעד״ א דאלער אײן צו סענם זיבעציג און םיגף פון

 רע־ איתענהאוער׳ם פרעזידענט איבערשםיםענדיג אגגענוםען׳ האם
 פארביטערטען דעם און שעה א םענם נײנציג בלויז יםון ןאמענדאציע

 מאנוםעקטשו־ און םינאגםירען געװיםע םון לאבים די װאכ קאמף
 האבען געגענטען צוריקגעשטאנענע סון פאליטישענם און רערם

 װיכ* נאך געװינס דעם אט םאכט עם װאם ■דעם. קעגען געפירט
 נאר םטרייקם, אן געװארען געוואונען איז עם װאס דאם איז טיגער,

 ארגאניזירטע די מצד אגשטרענגועען פאליטישע דורך בלויז
ארבעםער.

 באטראכט לוין מינימום געזעצלעכען דעם פון העכערונג די
 אמע־ די פון דערגרײכונגען װיכטיגםםע די םון אײנע װי איך

 ערש־ אורזאכען. עטלעכע איבער יאר, הײנטיגס ארבעטער קאגער
 מענשען צאל גרעםערע םיל א געניסען װעלען דעם פון וױיל טענס,

 פארבעםער־נג אנדער איז עם וועלכע םון װי באפעלקערונג דער פון
סטא־ לײבאר אװ ביורא דער םון ציםערען די לויט יאר. הײנט-גם

--------------------------}> 1955 סע^טעמבער,
 צװיי גאנצע ייאנד אין אונז בײ פאראן איצט נאך זײגעז םיסמיקס.

 איז שכירות װעמעס ארבעםער, םייזענם הונדערם מיט מיליאן
 ארבעטער צאל גרויםע די אם שעה. א דאלער איין װי װײניגער

ז וועלעז י ל  װי גיך אזוי העכערוגג לוין באדײטענדיגע א קריגען ג
 צאל די בלויז אבער איז דאס קראפם. אין אריץ וועם געזעץ דאס
 אויף העכערונג א באלד דירעקט און אויםאמאטיש קריגען װעם װאס

 וועלכע ארבעטער. אנדערע מיליאנען װעלען זײ חוץ א שכירות. די
 לוין באקומען אויך מינימום, נייער דער װי מער איצט קריגען

 דער װערען אויפגעהאלטען מוז שעפער די אין וױיל העכערונגען,
 אר־ קוואליפיצירםע בעםער געלערנםע, רער פאר געהאלט העכערער

 בעלי די פון װילען גוטען דעם אויפצוהאלםען כדי בעטער,
 פאר־ גרעסערע די װאם קויף־קראפט, געהעכערמע די מלאכות.
 פארקויף גרעסערען א ברעעען אויך װעם שאפען׳ װעלען דינםטען

 גאנצע די געניםען וועט עם װעלכע פון באשעפםיגונג. מער און
ארבעםםגעבער. און ארבעםער עקאנאמיע,

 געזעצלעכען דעם פון העכערונג די וואס פאר אורזאך צװײטע א
 העכערונג די װאס דאם איז דערגרײכינג, װיכםיגםםע די איז מינימום

 אר־ ניט און ארעמםטע די באקומען צוערשט און דירעקס װעלען
 העלפען. צו אליין זיך שוואך צו זײנען װאם ארבעםער׳ גאניזירםע

 אינדוםטריעל־ די אין קאנצענטרירם זיינען זײ פון מערסםע די
 דע־ לײבאר פון ציפערען די לױט געגענטען. צוריקגעשטאנענסםע

 קריגען װאם ארבעטער, די פון טײל גרעםטע די זיינען פארםמענט,
 סאוט. דער פון שםעם די אין שעה, א דאלער א װי װײניגער נאך

 דער געווארען איבערהויפם איז געגענט ציריקגעשםאנענער יענער
 פון עדן גן דער און עקספלואטאציע אוממענשלעכער פיז צענםער

 געװארען עם איז דעם איבער טשיזלער. און באםעם סװעם־שאפ
 פאב־ לעגיטימע די צו קאנקורענץ אוממענשלעכער פון קװאל דער

 באסעם פאר אנרעגונג די אוץ ארבעםסגעבער און ריקאנטען
 זיינען זיי יואו שםעט פיז פאבריקען זייערע אהין אריבערצופירען

 א דאלער אייז פון לוין מינימום דער יארען. צענדליגער געװען
 דער־ און אפשװאכען פארצוג דעם אװ קאנקירענץ די אם װעם שעה
 אנצו־ פאליםישענם דיערע פאר אורזאך די אװעקנעמען אויך מים

 זייערע איז ױניאנם פארפאלגעז אמ געזעצעו אנטײױניאן נעמען
שםעם.
 די פון פאזע דער אם סדן געניסען װעלען וואם מערםסע, די

 אר־ די זײנען לוין, מינימום העכערען דעם דורך פארבעסערונגען
 סױזס■ נאדעל די םפעציעל אינדוםטריעס. לײכםע די פון בעםער

 ארבעםער. פרויען־קליידער אונזערע אויך זײנעז עם װעלכע צװישען
 פץ קאנקורענץ די אויםגעזעצם מער זיינען אינדוםמריעם די אט

 איז עם װייל געגזינטען. צוריקגעשטאנענע אנדערע און סאוט דער
 איבער שםעם אנדערע אין אריבערצופירען שעפער די אם לײכםער

 טראנס־ לייכםע די און נויםיג, זימען װאס מאשינען, גרינגע די
 אונזער איז דזים איבעד סחורות. פראדוצירטע די פון פארמאציע

 די מיט צוזאמען ױניאנס, אגגעשלאםענע אירע און אינטערנעישאנעל
 קאמפיץ דעם אין טעטיג מער געווען ױניאנס, םרייד נאדעל אנדערע

 ערשטען צרם האבעז און אינדוםטריעם אנדערע אין ױניאנס װי
 אין קאמיטעט פאראייניגטען א געשאפען געשיכםע דער אין מאל

געזעץ. דעם פאר געארבעט צוזאמען
אנשטרענ־ די גערוען איז עס אז זאגען, שםאלץ מים מעגען מיר

 אנגעפירט. האבען מיר וואם קאמפייז דער יוניאנם, אונזערע פון גונג
 צו קאנגרעםלײט די פון טײל גרויסען א געצוואונגען האם װאם

 פון װילען דעם טאן אנשטאם מי:ימום דאלער דעם פאר שטימען
 דעם העכערען צו אדמיניסטראציע דער און פארטײ־פירער זייערע

 נאכגעפאלגט האט עס ווער שעה. א סענט נײנציג צו בלויז מינימום
 די פאר פארהערען די װעגען צײטונגען די אין באריכטען די

 בא־ זיכער האט געזעץ־פראיעקט דעם איבער קאמיטעם קאנגרעס
 האבען ױניאנם אונזערע װעלכע מיט ענערגיע ריזיגע די מערקט

 װי מינימום, העכערען דעם אננעמען זאיי קאנגרעם אז געארבעט,
 פי־ אינזערע זײנען נאר ניט רעקאמענדירט. האט פרעזידענט דער
 אפים גענעראל דעם פון מיטגלידער, אהטיװע און באאמטע רער.

 טעטיק געװען לאנד גאנצעז איבערן לאקאלען קלענםטע די צו ביז
 פאר אויפגעםראטען אליין מיר זיינעז נאר ניט :קאמפייז דעם אין
 פאר־ זייערע און מ-םגלידער אונזערע נאר קאמיטעס, קאנגרעס די

 זייערע פון םימפאטיע די געװאונען און אײפגעקלערט האבעז שטייער
באוואויגען זיי און ארבעםפגעבעד דיערע אויך אזץ פרײנד שכנים,

3 דיט '►---------------------------------------
 און קאנגרעםלײם זייעדע מים פערזענלעך רעדןין אדער שרייבען צו

העכערען דעם פאר שם*מען צו געװינען זיי איז סענאםארען
ג־לזדז• לוין מינימ־ם

 אונ- םון װײניג גאר וואם דעם׳ םראץ געטאן מיר האבען דאס
 שכירות די פון העכערוגג דירעקםע א דערװארטען מיטגלידער זערע
 כמעם זיינען אינדוסםריע אונזער אין געזעץ. דעם דורך זיך פאר

 םינימום געזעצלעכעז דעם בלויז קריגען װאס ארבעטער, קיץ נישטא
 אין ארבעםער די פון פראצענם נײנציג איבער ארבעם. זייער פאר

 אונםעו־ שעפער די איז אץ ארגאניזירם׳ זיינען םריידס אונזערע
 װאם מײדלעז־, ניט־קװאליפיצירםע די אפילו קריגען קאנטאל ױניאז

ny ױי מער האנט, דער צו בלויז דערלאגגען r .מיר.האבען םיניםום 
 דעם פון דורכפירונג דער פון װיכטיגקייט די באגריפען אבער
 סעװעגדעאג האבען מיר און אונזערע ארבעטער אלע פאר געזעץ

װערעז• אנגענוםען זאל עס אז וױרקעז׳ צו כוחות אונזערע אלע
 א געװינעז צו קאמף העפםיגער א געפאדערם זיך האם עם און

 םראץ מיניםום, שעה א דאלער דעם פאר קאנגרעס אין מערהײט
 אז באריכטען, די פח באקומעז האבען פילע וואם אײנדרוק דעם

 איז םון_די מערהײם גרעםטע די אדער קאנגרעםלײם אלע כמעט
 העכערען צו פארשלאג דער אז איז, אמוז דער דעם. פאר געװען

 .דורכגעםאללן איז שעה א סענט ניינציג צו בלויז מינימום דעם
 פאר געשטימם האבען 168 שטימען. פיגף בלות מים קאנגרעם איז
 דרײ נאך בלויז װען געגעז• געשטימט האבען 173 און םענם 90

 די רואלם פארלערם, געשםימט דעמאלם וואלמעז קאנגרעסלײם
 פאד־ דער וױ נאכדעם ןירשט םענט. נײנציג בלויז געווען העכערונג

 געפילם האבען אלע און דורכגעפאלען איז םענט ניינציג פאר שלאג
 רעפוב־ פילע זיד האבעז דורכגיץ, װעם מיגימום דאלער דער אז

 דער פאר געשטימט אייד אמ װאגעז אויפן ארויפגעכאפט ליקאנער
 אז פילעך׳ שםאלץ מים דעריבער מעגעז מיר העכלרונג. דאלערי

 רורך בלויז געזעץ געװארען איז לוין מיגימום העכערער דער
אנשטרענגונגעז• אינזערע

 דאם געלונגען. נים ארבעם אונזער איז הינזיכם איין איז בלויז
 זאלעו פארטא־ריקא אין אז פאדערוגג, אונזער צו באצוג אין איז
 און םינף זעלביגןי די מים װערעז געהעכערם אויך מינימומם די

 איצ־ דער כדי לאנד׳ אין מינימומס די װי שעה א סענט צװאנציג
 גרעםער נים זאל שכירות מינימום די אין אונםערשייד טיגער
 דער־ צו רעכם א געהאם האבען מיר איצם. איז עס װי ווערען

 דער אם םמ יושר׳דיגיקייט די אײנזען וועם קאנגרעם אז װארםען,
 אר־ די פאר םיי און לאנד פוץ עקאנאמיע דער פאר סײ פאדערונג

 פאר ארבעםען דארפעו ניט זאלעז זײ אז פארםא־ריקא, איז בעםער
 אױם־ די אוץ ליבע שטארקע די דאנק א אבער שכירווז. הונגער
 וואשינגםאז איז אדמיניםםראציע פארמא־ריקאנער דער פון גאבען

 רעםרעזענ־ אװ האמ דער אין דורכגעפאלען פארשלאג אונזער איז
 מיר^ םענאם. אין געװארען אנגענוטען איז ןים װי נאכדעם טייטױוס

 אינ־ די װאם קאנקורענץ. שארפע די אז איבערצײגט, אבער זײנען
 נארם, די וױ גוט אזדי האבען איצט וועלען סאוט דער פון דיסטריעם

 ארבעםער די פאר גערעכטיגקײט און יושר פון פאדערונגען די און
 קאנגרעם אויפן דרוק געהעריגען דעם שאפעז װעט פארטא־ריקא, פין
פןילער. דעם אם פארריכטען צ'

• • •

 װיכםיגע די םח אפשאצונג אונזער קלרצען איז איז דאס אט
 לעקציע די יאר. דאם אדבעטער אמעריקאנער די פון דערגרײכונג

 װען געשעענישען, די פון לערנעז דארפען ארבעטער אונזערע װאם
איז דעי, לייבאר היײיאר דעם װעגען פארםראכםען זיך װעלען זײ
 טקאנאנזמסטר דער פאר מעטיגקײס פאליטישע איז עס װיכטיג װי

 מים צוזאמפן אז ארן לעבען ארבעםטר׳ס דעס פון פארבטסערונג
 װאכם פאליםישע זײן אנװטנז־טן אויך טר טוז מאכם עקאנאמישט זיין
דטרפאלגרײך. זײן צו

קומענ־ דאס יאר. דאם נויטיג באזונדערס איז לעקציע די אט
 אויסגאנג דעם פון וואלען, אונז בײ פארקומען װעלען יאר דיגע

 פאר־ צו ארבעטער די פון כח דער אפהענגען װעם עם װעלכע פון
 די םאר מעגלעכקייט די און סטאנדארם לעבענס זייערע םײדיגען
ארבעם. נארמאלער זייער מים אנצוגיץ ײניאנס
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 אץ אדםיניסטראציע רע«וכליק*נישער דער איז ?*נגרעם םיטן *יפיידען »לע
 און רעיוכליקאנער די ק*םיליםענםען טײלען צײטדעען — וד*שינגט*ן.

 נעװינסען דיילאמאטישע אונזערע םים שםחה די איז װ#ם — דעם*קר*מען.
gugap אין rr ? — שװײג׳ס״ ״בזןנציע *דןןר פידעד אין גלױכען כלינדער 

הזמומ•

 !יינדגגען די לצסערענדיג
 פאר־ דעס זשוץ־נאלען ארן

 אדער סח־ש גאבגענעס
 די u !והערענדיג ז״־ך

 אנערקענ־ די פרן דרשות
 פי־ געזעלשאפםלעכע םע

װעגװײזעו־ rat רער
 םוץ נשתוםם םען װערם ראד־א, דער *ויף
 זײ־ !זפרידעגקײם אױסעדגעודיגלעכער דער

 פון פירונמז און םעשים אלע &יט ערעד
 ארן *םעריקע איז אהנז בײ םלימ־פירער די

 *־י־ װען זעלםען יעגדעד. ןאיצדע יײ איז
ד  קריםיקירען w «p<tr זיד מרגיגם «

 ®ץ באשלום אדעד האגדלונג איז עם ודעלכע
r w n t ד מ מ מ עז  אײנזהײקען אדןר ג

 דער ®ץ «*ליםים די םים ײסעגסחוריר1*וס
 נ*ר נים ׳ארן אדםיניסםוזסױזס ראגירמגם

מו די זיימז  פירדנ־ די םים ומרידען םןנ
m® גןן m  r מ מ  אײד נאד ריגירער. ייי
ר די םים מ ר m* *ז מ m .יע־ לעגיצד
 די־ ®ץ !זזאםעגקום «זר*נ*י1גאאיגס*ר דער

מז מ * ל  וױכסיגע * וױ ב*«חגגק זזצהז «
 פרן אי׳ימר װ*ם וז*דם יעדעם :געשמגיש

 *י־ יצדעד זזכםהן * »יז *רײם רעדם זי׳י
ד m מ uאמדהערעגיש אן ב׳רײז **ילד ־
n *אדשםעמײגזנג * ײיד t פ*ר ישועה א 
נמנגשזזײם. ג*טנ*ר דעד

 קריםיקער ®)דביםערםסע די זסילו.
 5י5י ■*לסצסעז ם*ל *לן ®לעמז װעלמ

 קיקעז *ז פ*רשל*ג יגיעץ *ח האנדלתג
 זײער ®ז פירער די אױף *פילו אטד םים

ײממד  ודעגען רעדעגדיג גים שזין •ןרנזי׳י. א
 *רער •*רנייי געגגעדישזד * פון אייגעם

 יי׳ינען לאסי• פרעפד * r® #*דשס״יער א
 ®־ח־לעך און יצךגךפדײ מױ*רען *למליע
 י*לי' *ח םלוכה־םעגשצו *לע u געשסיסם

 ®*יגינען וזן» די אסילו ־ממנר.1ם* םישע
ד עםװןמ קריםיקירען a ®יז ייד א * 

 עם סועז מרעדעז• סאנבע *ו־ף *גוזײזען
־ נים זזלילה זיד היםעז *ץ פילד מז מ  אי

 באשײג«עדלעך איז עם פאס. די כא*ען
 בלייז מיםאכס ודערם קריםיק די *־ו קעגםיג

מ ר יין «י יי ר «  ־3נ* ןןדעד •*רסײ ון
מן קו געזמדיגזזײם. » !י

cut באצי־ די זדן עגדעדונג פאדפע די 
 געזמגעבער ארן פליכה־פירער די n אוגגען

 *רםייד די איז *רויסגעװיזען <ןל*ר ײד ד-אם
 םען84 דעם װ׳גמז קאםעגמד^ן איו יען

 זיך האם עם רײ סןכדעם באא־ ?*גנרעם
שיןהןז rcy ערשםע ייץ גע c צסען דעז 

 גײ־דערװײלםער א ידען ®אי'■ 7אי *ײגר^ם•
מז פלעגם ?*נגדעם  םעפיע. ערשםע זײן שיי

 די r* רעדאקשארם י*דיםי־גע די פלעגעו
 דעם מדריבלעז זשירנארען *ון !ײםיגמז
ז די ארבעס• זייז r® רעקארד מ מ װן» מ

 װאס פראיעקםען די און אנגענומען האם ער
 באזונדער יעדער און פארוואר־פען, האם ער

 פאר־ א אונטער װערען זגקזעםלנירם פלעגם
 װער נאכפארשען םלעגם מעז גרעסער־גלאז.

 האגדלונג דער פח נוצזנו האבען ולעם עס
 מאםי־ די און שאדען װעם עס װעפען און

 םערהײם די באודאויגען ד״אבען וואם װען
 קײן געםעלם נים האס דערכיי קאגגרעם. 1אי

 אעוהע־ םעםער^־יגע אמ קריםיק שארפע
 גע־ ניט קײנעם האס םען הכלל. רענישעז•

ם... נים קײנעם םרױםיאון שױג גע
 זשורנאליסםען זײ האבען אנדעדש גאנץ

 הײנםיגס גןנהאלשען זיך קןםענםאםאדס *ץ
 גע־ זיך האם קאמרעס דעד װי גלײך יאד.

 דער־ די געלויבם איע ײ׳י האבעז שלאםעז
 !וגעשריבען און סעסיע דער ®ץ גר׳ײסזגען

 די U גן^יםען םיר װאס זאכעז גחטע *לע
 אײזענהאוער־אד־ דער פח ■*ליסיס קלוגע

 און םיכםיגער דןנר u און יע1יםםר*1םי
 סענאם. אח ?*גרעס ®ז אדבעם געגי*לער

 *ארםײ־פירער. ךי ®ז אויסנאם דעד םים
 גרעססען דעם נעסען n געזדבם ה*בען װ*ם
 *ין םעבשען ייעדע פאר קױןדים ®ז םײל

 דערגרײכםע נים די פאר שדלד זײ װ*רמן
 געשםעלס. כלוםרשם tt ה*ם םען ודאס !ילען
 אלע האבען מרםײ, מגמגרישעד דעד אױף

 בײדע n קתניים דעם גענ^׳ילם אנס׳עדע
 פארגעםען גאמנען אין כבנעס *ח *אדםײען

 למםער דער ®ץ *רבעם די יען.עשעל די
ע םי  קאכד$נ־ די האבען — קאגגרעם פרן מ

 !ופרידעג־ האבען — פארזימרם ס*ס*רס
 רעײב־ די װ׳י דעמאקראםען די משםעלם
 פארםײ זײן *רן פרעזידענם דעד לימגער.

 אין ■ראגראם. זײעד דורכגעפירם האבען
15n ה*לבעץ * o זײ־ װאם געדעמן׳ די ®ץ 

 םעסיע םער15ל דער אין דח־־כגעגאנגען גען
פאי־םא־ םון םארםײדיגתג די קאנגרעב^ פרן

 איבער געזעץ דעם ®ץ פארלעגגערוגג די
 אנהאלםען וױיםער האנדעל. געגעגזײםיגען

 ין1ל געממ יסל*נד׳1א פאר הילף אמזער
 פע־ דער פרן אנגעשםעלםע פאר העכערונגען

 גע־ דעם העכערען און רעגירונג דעראלעד
 איז ארבעםער• פאר ®יגיפװם־לוין זעצלעכעז

מ ש*זען5ג י ז ו עו  אינ־ ססשמדדיגער א ג
ר האלם  לערע אײזענהארער׳ס ®יעזידעגם פן

 ״פרא־ און קאנםערוזאסתם״ .דינאםישזת »ץ
 אויפםראוגנען די נועםיגקײם׳. גרעסיװער

 װיעי־ כאסש װידער דעםאקראםען די ®ז
 דער פאל *לע איז דאס װי *נזעעגדיג גער
 יך1א איז יע־י»־םײ.1ן»*זי אן ®ץ פאל

 געהאנדעלם האבעז די באדײסעגדי^ געװזין
 א־8א קאגםםררקסיװע א איס *אםריאםיש.

 ארבעם די געשםערם גיט דיאבען ;יע1די
 האבען און לדיכעיס אויף ®רזיזידעגם פו׳ן

 דורכ־ דער n בייםראג גרױםזװ א געם*נם
 אין פאליפיפ *יעזידענם־ס דעם פין פירתג

^ יפלענדישע1א י נ י י ן

 און פײערלעכקײט דער פון קװאל דער
 דער פון טאךגעבער די פין פרייגדלעכקײט
 פון אונםערשײד אן פרעסע בירגערלעכער

 רע־ און געזעצגעבער אונזערע n פארםייען
 פארשםענד־ װערם היי־יאר, גירוגגם־םירער

 אפגע־ די גאך קוקם מען ױען ערשם לעד
 פון םעםיע לעצטער דער פון ארבעם טועגע

 גאנץ עם ד,אט װאם א־שציגע די קאגגרעס.
 אגגע־ קלאר און ארויםגעבראכם םיכטיג

 ארבעטער־פרעםע. די איז דעם אויף װיזען
 פא־ אויסלעגדישע פאר פראיעקםען במיז
 מיליםערישע פאר בודזשעםען די און ליסיס

 קאנגרעס אין דורכגעגאנגען זייגען אויסגאבען
 און פארםײזמ ביידע פון הילף דער מיט

 פרא־ אינערלעכע בנוגע איינשםימיג״ כפעם
 כמעט געווען פארםײען ביידע זײנען גען,

 גרויסע מימ אנגעגוםען האבען אדער אייניג
 זיינען וואם געזעצען אזוינע בלויז סערהײםעז

 רייכע די פת איגםערעסעז די אין געװען
 געזעץ־פראיעק־ קלאסען. פארפעגלעכע ן1א

 ארבעםער׳ מאםען,די ברײםע די בת1לם םען
 סיםעל־ ארעמערע די און פארמער ארעםע

 איגנארירם. אדער מען האם קלאס־םעגשען,
 בעם־ אין אדער, אפגעלייגם, נידערגעשםימט׳

 זאל עס אז פארקריפעלם אזוי די פאל, םען
 גע־ זיינען זיי צװישען נוצען. מײניגער װאס
 איײב-ירען פאר געזעץ־פראיעקםען זײ װען

 די.םא־ ליבעראליזירען געז^ם־פאחיכער־נג.
 בי־ פאר הילף געזעצען׳ סעקײריםי׳ שעל
 אמעג־ בילדוע. פאר הילף ודאײנינגעז■ ליגע

 געזעץ־ '..װאלםער־מעקאר&ױ דעם דירען
 די װאס פראיעקםען אנדערע רײע א און

 פאקסיש האבעז פארםייען ביידע פת פירער
 ײניאן־ברעכע־ דער פארשפראבען. געהאם
 פארבליבען איז געזעץ םעפם־הארםלי רישער

 פאר־ ערגםםע די אין אפילו או־םפארענדערם
 אלײן רעפובליקאנער די ױאס זײנע, שריפםען

 זײ װייל ענדערען. צו פארשפראכעז האבעז
 העכערעג די ברעכעריש. ײניאן אנזן זײבען

 איז שעה א דאלאר א n םיגיסתז־לוין ®ז
 -אנ־ די םח געװארען ארױ־םגעריםעז קוים

 קאנסערװאסיזם״ דינאםישען פון הענגער
 די פת אנשםרענגונגעז גרעפםע די םים

 דעם פיז הילף דער יאנק א איץ ײניאנם
 געזעץ־גע־ םרײנדלעכע ארבעםער הײפעלע

 די פח געהאלםען די אין העכערונג די כער.
 דיויכע אנדערע אמ פעגאטארען קאנגרעסלײם-

 איינשםי־ כמעם דורבגעגאנגען איז בעאםםע
 די פאו־ העכעדינג די איז דאגעגעז כיג.

 באצאלםע נידעריג אנדערע *ת ®אסם־אסיס
 זײער רעגירונג דער אץ אנגעשםעלםע

 בלײז געחיארעז אנגעמסען איז און קלײז
 אדפינים־ דער פים קאםף העסםיגען א נאך

סראציע.
 אויפ־ די פון רעקארד ־ער איז דאס אם

 דעם פון העסיע ערשםער דער פרן סראתגעז
 געשלאםען זיך האם װאס קאנגרעפ, םעז84

 «די- נאר גיט איז דאה כאנאם. לעצםען
 קאנםער־ א :אר קאנפערװאםיזם״. גאכלישער

 פלאדען מיט אנגעפילט איז װאס 'ואסיזם
 די געגעז דיגאםים פים און רייכע די פאר

 קאנגרעכ אזא םאלקפ־באםען. אמ ארגעםער
 פארדינכ פלוכה־אדפיניפטראציע אזא ן1א

און גוסע אלע פיז לויב־געזאנג דעם באפת

-------------1955 סעפמעמבער,
 אין משדתים זייערע פון אץ לײם פרומע

פרעסע. דער
* * *

 זײער דער צו בײטראג געװיסען א
 האבען װאס די פון האלטונג פרײנדלעכער

 עפענטלעכער דער אויף אײנפלוס געוניסען א
 אדמיניסטראציע איצטיגער דער צו מיינונג

 גע־ אויך װארשײנלעך האט װאשינגטאן אין
 פירונגען די מאטיװ. פאלימישער דער מאכט

 אד־ רעפובליקאנישער דער פרן פאליםים און
 גע־ געפעלען שטארק אזוי איז מיניסםראציע

 דער איבער דעה די האבען װאס די װארען
 מאכט אין האלטען איר וױלען די אז פרעסע

 רע־ פון כוח דעם װיסענדיג לענגער. װאס
 א שאפען צו אײס עם די נוצען קלאמע

 גוטסקײט גרויםקײט, פון שטראלען־קרוין
 דעם פון פארםרעטען די ארום חכמה און

 פארזיכערען צו ױעצים דינע און פרעזידענט
 קומענדי־ דערוױילונג און נאםינאציע זייער

 איז דאם אז םימנים זיך וױתען עם יאר. גען
 קאנפערװאמױוע םײל א פון װאונש דער אויך

 שוין רעדען זײ פון מאגכע דעמאקראםען.
 איבערלאזען געװאלט װאלמען די װי איצם
 בלױז און פרעזידענם. רעפובליקאגישען דעם

 אין מערהײט דעפאקראםישע א דערװיילען
 אױפצוהאלםען כדי םעגאם, את קאנגדעם

 אויך זיך צײגם דאס פארםיי־קארעםע. די
 דעם באהאנדלען די אזוי ,וז־ ן61א דעם אין

 זײ־ און בכלל פרעזידענם בליקאנישען1רעפ
בפרם. אויםםואונגעז דיפלאפאםישע נע

 אויםזעצען נים נאםירלעך קען קיינער
 אײניגקײם אינסערפארםייאישער דער געגען

 עפ װאם פאליסים, אינםערנאציאנאלע אין
 אין וואשינגםאן. אין געװארען געשאםען איז

 לאגע אינםערנאציאנאלער איצםיגער דער
 די סון דרוק דעם נםער1א װעלם, דער אין

 לאםוניפםישער דער פון פאליםים אגרעםיװע
 לענ־ פרייע די אז נאטירלעך איז דיקםאםח־.

 שםאםען, פאראייניגםע די םפעציןל את דער
 דעם פאר הויפם־כוח דער זײנען װעלכע

 זאלען לענדער, פרײע די פח זעלבסם־שוץ
 אײניגקיים זיך בײ שאפען םעגלעך װיים װי

 אינםערנא־ פון פראגעס אין הײם דער אין
 דאה באװאפענונג. את באצישגגעז ציאנאלע

 אמן זאגעז דארף נוען אז ניס אבער מײנם
 די וראם אלץ אויף אױגען פארפאכםע מים

 םיען, רעכירונג אײגענער דער פון פירער
 זייערע אונםערנעפונג יעדע באזינגען את

 דער־ קאלאםאלער א װי געבים דעם אויף
 'דורכפאל דער ווען דעמאלם אפילו םאלג.
 קען פריאװ אזא יגען.1א די פשוס רײסם
 אדער הויבען צו צװעק דעם פאר זײן בלייז

 איעענעם דעם פוץ פי־עםםיזש דעם באשיצען
 בירגער די פון אויגעז די אין פארשםייער

 אנ־ נים חלילה זאלען זיי אז הײם, דער אין
 אפשר שױן איז עס אז םראכםעז ועיבען

^־בעדבײט. אן םאר צײם
 צייט־ אונזערע .ױאס דאך איז דאס אח

 פון פאל דעם אין געטאן האבען שריפםען
 קאנ־ די װאס םעג זעקס די דורך זשענעװע.

ר׳ .גרויםע די צוױשען פערענץ  אנ־ איז פי
 זיך האם כוען װעז פי־יער. אדן נעגאנגעז
 אנ־ םען האם כאנפעייענץ, דער n געגרײם

 צו פיםלעז אלערלײ פים עדלם דעם געצײגען
 דארם װעלןן פירער אינזערע אז דעדװארסעז

 מען האם םאג יעדען װאן־נדער. יפםאן1א
 זשע־ פון ונפלאות נםים אנדעדע דעמײלם

 באנ־ זייערע געשפרעכען זײערע פרן נעװע.
פארוױיל-נגען, את .װיצען םםען1םא קעםען׳

 רעדעס ״זײ־געזונט״ די װעגען טיף צ־ם און
 דעם אײנער געזאגט דארט האט י־ען װאם

 מען האם קאנפערענץ דער נאך און צוױיטען
 כאםש אז עולם, דעם פארזיבערט האפערדיג

 מינד־ די געװארען דערגדײכט ניט איז דארט
 פארשטייער די צװישען פארשטענדיגיגג סםע
 אװעק־ זיינען זײ אץ מלוכ־ת פיר די פץ

 אהין זײגען ױי װאס דעם מיט געפארען
 דערגרײכט סך א זײער אבער איז געקומען,
 הא־ זײ װאם אלײן, רערמיט שיין גע־וארען

 דעם אײנער אפגעביסען ניט דארט בען
 אז אײנגעשטימט האבען אץ נאז די צװייטען

 איבער־ זאלען פרעמיער־מיניסטארען זײערע
 אײ־ זיך פרובירען און דזשאב דעם נערען
עפעט. אדיף ניגען

 גע־ פאראויס אין האט מען באטראכט.
 פאר־ און געדדנגען זיך געשפרעכען. פירט

 דעם פאר טאג־ארדענונג א װעגען האנדעלט
 אנגע־ פיר״. ״גרויםע די פון צוזאמענקום

 פאראיי־ :פונקטען פיר זײען געװארען נ־מען
 שוץ, אײראפעאיסער דײטשלאנד׳ פון ניגונג

 די אפצושאפען אזוי װי און אגמװאפענדגג
 די פון פארהאנג. אײזערנעם דעם מחיצ־.

 פאר־ םעג זעקס נאך לענדער. קאמוניטטישע
 גע־ נים נאר נים זיך מען האם האנדלוגגען

 פרא־ די אם פון אײנער קיײ אויף אייניגט
 האם באםייליגטע די פון קײגער גאר געס,
 זײן אין ענדערוגג מינדסםע די געמאכט ניט

 פון אײנער יעדער שטעלוגג. פריערדיגער
 די מים אהײם אװעקגעפארען איז פיר די

 אץ געקירען. איז ער װי מײגונגען זעלכיגע
 און אונזערע פרעטע גאנצע די האט דאך
 אונזער געלויבט חכםים פאליםישע אלע

 גע־ דעם פאר ייעצים זײגע און פרעזידעגם
 געמאבם האם ער ױאם דערפאייג ח־אלדיגען

 אידען כריסמשעװ• בולגאגין, זשענעװע. אין
 אפ־ נים זיכער דערכים מען ־ועט פאר און

 ווײ־ די און געיוען דארם ױינען די נאר<ן.
 דערפאלג. דער גע־וען איז עט גרוים װי כען
 שירים די אז אעעמען דערפאר מוז מען

 הייםישען פארן געצילם דינען תשבחות1
.פארברויך . .

* • •

 ערנסםע אויך װאם איז מערקיױרדיג
 דערפא־ און פארגעשריםענע און צײטונגען

 התפעלות מים רעדען פאליטיקער רענע
 די פון דערגרײכרנגען גרויטע די װעגען

 די אפילו זשענעװע. אין מײכה־הויפטען
 אװ פעדעריישאן אמעריקעז דער פון פירער
 לענדער פרייע די אז בלויז װארענען לײבאר
 יעדען געלם גוט פאר אננעמען :ים זאלען
 און דיקםאםארם םאױעםישע די פדן צחאג
 גי־ אבער אלע פינגער. די אויף ױי קוקעז

 איז לאגע אינמערנאציאנאלע די אז צו ב<ן
 רע־ ױי פון ײאנכע און בעטער פיל געווארען

 עס װי אזוי האפענונג גי־ײם מים אפילי דען
 פון סוף א בײ געהאלםען טאקע שוין װאלם

 אונסער־ און בירם־פארגיסוגגען מלחפות,
 אנ־ אפילו שוין גיבען אייניגע דריקונגען.

 אן קופען באלד װעט עט יאז ציהערעניש
 אינםער־ אונםער אנכײאפענ־נג פאר אפפאך

 אץ פורא פץ סיף א קאנטראל■ נאציאנאלען
 צױייםער דער צו לא;ד איין פץ א־טצ־טרי'

 באלד ײעס פארהאגג״ ״אייזערנער דער און
 אי־ װעם און בר־ד אין יוערען פארקויפם

 פון טםאםוע א אין רוערען בערגעשפאלצען
דישלום. פלאך

 אפםי־ דעם אט פץ א־רזאך די איז וואט
םז פלוצ־ ד<ם פץ קדואל דער א'ז לואו פיז

6 זייט '►ן------------------—
 פון אידעאליזם דעם אין גלויבען לונגען

 דיאט איצט ביז אז װײסען אלע ? ציניקער
 קארדינאלע די אין געביםען װײניג גאר זיך

 די גרויסמאכםען. די פון אײנשטעלוגגען
 אויםער האבען׳ דיקטאטארס סאװעטישע
 זײ געגעבען. ניס גאר כםעט שמייכלען,

 עסט־ אין שלום א צו האבען'אײנגעשטיפט
 ארוםגעשונדען האבען זײ װי נאכדעם רײך
 צו־ זי און באפעלקערוגג די און לאנד דאם

 עקאנאםישען פאװעטישען צום געבונדען
 פאר־ און חובות פון שטריק די מיט באדען

 זײ יארען; צענדליגער פאר פליכטונגען
 ױגאסלא־ טיטא׳ס םיט געםאכט שלום האבען

 בלױז געהאם האבען ױי װעלכער םיט װיע
 באפריים האבעז זיי יא, םשפחה־םכםוך; א

 האגןן זיי וואם קריגס־געפאנגענע עטלעכע
 פארשקלאפם אלן פארהאלטען יארען־לאגג

 בארעכםי־ אדער רעכט איז עס װעלכע אן
 איינגעהאלםען אביםעל האבען אדן גדנג,

 אזוי נים זאלען זײ אז בלעם׳ם זייערע
 מענ־ יעדען זידלען און שעלטעז שפוצען,

 גלױבם און דיקטאםור זײער האםט װאס שען,
 געװירקם אויך האבען די קנום. אין ניט

 לענדער אנדערע אין וואסאלען זייערע אײף
 געגען שםריקעל דעם אביםעל נאכצולאזען

אויסלענדער.
 האבען שותפים אונזערע פון פיל אויך

 '15ל דורך.די זייערעיפיתנגען געביםעז נים
 פרובירם פראנקיײז חדשים. עטלעכע םע

 םפשלה קאלאניאלע איר אנהאלםען אלץ גאך
 ן1א שםאל פים םאראקא און אלזשיר אין

 אירע נאך בארואיגם עגגלאנד ; פולווער
 זעלביגע די פים אפריקע אין קעסם־קינדער

 אגערקענען n גריים איז אוץ פעדיצינעז
 דיק־ קאפוניםםישע די םים זיך תבר׳ען איז

 זײ אריב כינע און רוטלאנד פון םאםארם
 געשעסם פאכען צו איעשםיפעז נאר װעלען

 עם באשםעלונגעז• פראפיםאבלע געבען אץ
 םען1פארגעק באפת איז דא װאם אז שײנם

 זיך האבען גרויסםאכסען די װאס בלךיז איז
 11 װי אנדערע די פון אײנע אױסגעלערענם

 באל־ די ;געשעפםעז פראפיםאבלע פאכען
 חשאן־ פון איבערמנופען האבעז שעװיקעס

 םי־ שיקען פח פעםאדע קלאסישע זיין בול
 !יגרײ־ דם1 לענדער פרעמדע אין סיאנערעז

 אר־ *ז סדחדים די פאר באדעז דעם םעז
 אנשםאם װאס אונםערשײד דעם פים םײען.

 םיסיאנעדען ענגלישע די װאס ועיך, דעם
iy גוצען, פלעגען ru באלשעװיםםישע די 

 זײע־ לעניױ. אדן פארקם םיסיאגערען.תו־רת•
 האבען װידער חברים דעפאקראםישע רע

 אכזריות׳דיגען דעם ®־ן נוצעז די אײנגעזען
 אץ רעבעלעז׳ בארמיגען צו אױף קאנסשיק

ן די מ י מעגלעך. אץ ט־יםיג װאו עם נ
 גע* דער אין שםיפונגען געענדערםע די

 אן קדפען עס אז איינרעדעניש די זעלשאפם,
 פמ דעריבער זיך געפען !ײםען. בעפערע

 זײנען פענשעז די עגםוועדער .װאם דעם׳
 פוץ פארשװײפעלם א.ץ אויסגעםאםערם אזוי

 יאדהע־ םיגען1אי פץ יארען בלוםיגע די
 צופריז־ענ־ זיך גרײם זיעען זײ אז דערם,

 פארל־יכסעררנגעז. קל־ינינלע פים שםעלען
 פךן אדער קיים, לענגעדער א אביכעל פיס

r. .ojnע די דורך האבזמ די אס ם מ  יא־ ל
 *דן אורםײל פץ חדש דעם פארלארעז רען
 ודארם. יפן1א זײעדע העדשער די גלױבען די

j אין r n םראגעדין א עס איז פאלעי 
שפחה. א אנשםאם

א דערגרײכם האם פענשהײס די ־ב א
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ר ns סינזוז אה באױיםונג ע ד ר. ע ?אסוניזמ ״ון ליניע ד
c װעלמז פאקם. א איז 

לײקע־ גישם קען קײגער
 ברענגם םאג יעדער :נען

 ױעלכע ידיעור^ אונז
 דרײ * םים טיד װאלםען

 באםראכם גודיק יאר
זױבעדרא־ װי געדדארעז.

ס מ מ״י ע ש
 םון וױכםיגססע די *ױםרעמגזמ ל*מיר

 םים שלום א שליםם םןיװענױרוטלאנד זײ־
 װעלמ אויף באדינגוגגעז. אויף עםםיײד

ז ®ח ®*ד׳לײז• *יז האם זי  איגע־ זיך יאר מ
 פאכם םאוועבדרוסלאגד ;*ייעושסיםען זאגם

 זשור* ; פארזזאנג- .ןןי״זעדנעם דעם ודייכעד
 פליםען םוריםםען דעלעממיעם׳ מזליםםען.

 גע־ זדצם בס זױז 'יעלמם לאגד דעם יייז
 אלעםעז פאר פארבאסעץ וױ כ&זים װען

 ;םעגשעז ®ןרםרויאונגםפולע פאר אויםער
j r x tm o לימםוױר־ *רױם װײזעז ®ירער 

 םראמן. איז «שדות אײף גרײםקײס דיגקײס-
 ארויםגעוזײ־ *יאם ביז האמז זײ ודעלכע איץ
m .ײנגעש«ארםקײס קאםאראכױסראזמקײם« 
 יײע־ *ק זױבער דרוקען זײ ; גראבקײם *יז
 פירעו־ פיז רעדעם צײםדגנעז קאזיאנע רע
 םען ;םערב־פלוכות ®דן דיאלאכגאםעז או׳ן

ר די אישאסעז יאלעז זײ אז שםועםם.  מנזו
 צום זאח זשורנאליםםעז אױסלעגזײשע פאר
די «םוף  פח גײםם דעם אונםצרצוהאלמז .נ

 ו די אז אסיציעל. םעז מעלדעם זשןנעװע״.
&svva jn צו באשלאסעז האם רעגירונג 

 אדיף כוזזווז באוואםענםע די פארקלעגערעז
םאן. םױזעגם 640

 יעדען פאר זיך שםעלען פראגעז צוױי
 םאגאנ־ איז םארשםייז וױל װעלכער איינעם,

 קומם עם וואם 'דעם׳ אין זיך דערקלייבעז
 אלע די באדייםען וואם ערשםענס, 5פאר

נישם־ די אױך את אײבענאױסגערעכענםע

 הער* די םיז שםייכעל א בלויז אז שםופע
 איגרע־ און שםיץ וױיניגער אביסעלע שער,
 ארויס־ איר בײ קעז ברוים שםילעל םער

 דאך זי איז פדייד, באגײסםער־נג,און רופען
 אױף שטוםע דער פון נידעריגער״ געזובקעז
 .באנ־ העלד. פרצ׳עס ל. י. אונזער וועלכער

 האם ער וועז געשםאנען, איז שוױיג׳, גיע
 דעם פאר פוםער מיט בולקע א דערקלערם

 יענער זיך. װינשם ער ױאם גליק העכסםעז
 יארען זיתע אלע האם װעלכער באנגיע.

 אן םארלאנגם כאםש האם געהונגערם,
 הײנטיגע די פוטער. מיט בולקע אמת׳ע

 אםאל האבעז װעלכע פון מאנכע באנציעם׳
 מיט זיך באנוגענען אידעאלען• הויכע געהאם

 דאס װידער אויב בולקע. א פאר צוזאג א
 הא־ םענשעז די אױב פא< דער איז צווייםע

 אורםײל־ קריםישע זייער פארלארען געז
 כוחות אײגענע איז גלויבעז דעם און קראפם

 שיקזאל דעם אנצוםרויען גרײם זײנעז זײ אוץ
 פאר א פון העגט די אין מעגשבײם דער פוץ

 גרונם גענדג פאראז איז דעמאלם יחידים.
 דעם פיז צוקונפם דער אין םארצוױיפלעז צו

מין. מענשעז
יאר פינף םראגעדיע. די פאר זיך שםעלם

אנץ ד. פןי

 י זשעסםעז און פאקםעז אױסגערעכענםע
 װאם םיבות׳ די זײגען װעלכע צווײםעצס,

ארױםגערוםעןי זײ האבעז
 אז םעםםשםעלעז, כל קודם דארף פעז

 אסעםעז• צו לייכםער געווארעז איז עם אויב
 קאםונים־ דער תײל דערםאר. נאר זים איז

 און םיבות צוליב — ד.אם בלאק םישער
 זיך יױעלעז םיר װעייכע אויף אוםשםעגדען,

 ענ־ צו באשלאםעז — שפעםער אסשםעלעז
 נישם ביז איז וועלכע םאקםיק. זײז דזרצז

ת באשםאנען לאמ  אגרעסיעס כםדר׳דיגע ג
 פרײ־ אמ שלום געגעז פארשװערונגען אח

 װער־ אגדערע מים םעלקןיר. די פח היים
 םון אויםלייםערונג די אנםשפאנוגג. די :םער
 אין אטםאסםערע. אגגעשסרזנמםער אזוי דעד

מז םיר ררעלכער א  נישם גאר ביז געלעבם ה
 אױסשליסלעו א*העניגג געװעז איז לאסג

 נישם און לאגער קאםוניםםישעז דעם םיץ
 די םים בראש קאפיםאליםםישעז■ דעם פון

מ מיג  פא־ םאװעםישע די שםאםען. פאראי
 איז יאר האלבעז לעצםעז דעם פח ליםיק

 פון אפלייקענונג ללארםםע און בעםםע די
 וועלכע פראפאגאנדע. קאמוניםםישער דער
 .מלחמה־ דער םאר שולד די געװארפעז האס

 -אטעריקאנער דעם אויף אםמאםםערע׳
 איצט זיך האם װעלם די קרי^ם־העמר-.

 מלחמה אדער שלום אז אימרציינען. געקאנם
 לענדער, פרייע די פון נ*ט אפהעגגיג איז
 קאטו־ די ווען קאמוניסםישע: די פון נאר

 וױי־ צו באשלאםען האבען לענדער ניסטישע
 װעלט פרײע די איז שלום, פון זשעסם א זען
אנםקעגען. געקומען גלייד די

 צװאנציגסטען פון העלפט צוױיטע־ דער אין
 מענשהײט די װי גאכדעם יארהונדערט׳

 בא־ צו בלום יםים רים באצאלם האם
 םאר־ און הערשער אלערליי פון זיך פדײען

 באשטימען צו רעכט איר פאר און זארגער
 צוזאמען זיך קומען גורל. אײגענעם איר
 ערגעץ מענשען, אײנצעלנע יחידים, פיר
 צװי־ און ערד־קײל דעם פון װינקעל א אין

 װיצען, םלאכע מיט מאי^צײטעז רײכע שען
 שאמפא־ און סקאטש װאדקא- מיט באנעצט

 גאנ־ דער פון גורל דעם זײ באשטימען ניער/
.מענשהײט צער .  קוקען פעלקער די און .
 ספעקטאגןעל. דעם פ־ן אן קװעלן און צו זיך
 דערמאנען צז אײן נישט אפילו זײ םאלם עם
 אזא םארגעקומען אמאל שײן איז עס אז זיך
 דעמאלם־ די וואו װין, איז קאנםערענץ ■מיז

 רום־ צארישע די גרויםמאכטען. דרײ דיגע
 אים־ די און פרײסען י־נקער־שע .די י*אנד

 געשאםען•״דעם האבען עסםרײך פעריאלע
 פארהאלםען האט וואם םארבאנד״ הײיייגען

 פעלקער אײראפעאישע די פון באפרייאונג די
 דאס אם יארהונדערם. האלבען א נאך פאו׳
זיך. פרײען םיר װעלבער פים גאולד. די איז

אדן ״פאקפען״ די באדײסען ױ«ןס
ד ע ם ם ן מ מ ״

 גערו־ אזוי די װעגען ווערםער פאר א
.זשעםםעד• און .פאקםעד פעגע

 געםערלעו און םאלש געװען װאלם זנס
 באדיי־ איבערגעםריבענע אז זײ צרצוגעבעז

 זי־ אין האבעז מאל אלןי דארף םעז םומ.
 עםם־ םיז אםשר אויסגאם םיםז — אז נען.

 םאל אלע קאםוניםםעז די קענעז —
 געגעבען. האבעז זיי װאס צוריק, צדגעמעז

 דיקםאםור םאםאליםארע קאםוניסםישע די
 אין דיקםאטור: אויס געווארען גישם איז

 קאםוניםםישע די פח לעבעז אינערלעכען
 גארנישם כמעמ דערוױיל זיך האט לענדער

 דעם דעריבער םארדיגעז ױי ;געעגדערם
פריער. װי אומצוםרוי. זעלבעז

 זי־ די האבלן קעז ב״שפיל, צום װער.
 באמת האבען סאװעםעז רי אז כערקיים,

 םױזענם 640 אויף ארמײ זייער פארקלענערם
 אםע־ אין ווען י עס באהויפטען זיי װי םאן,

 א אין אדער ענגלאנד. א־ן אדער ריקע.
 לאנד פרייען אנדערען איז גישם װעלכעז

 שרים ענלעכעז אן אונםערגענובלען מען װאלם
 נישם םאקע מעז האס אםעריקע איז (אח

 קיײ וואלם ארמיי), די םארקלענערם לאנג
 די אז חשד. דער איינגעפאלען נישם נעם

 נאר אמת׳ע, קית גישם איז פארקלענערונג
 פאר־ דער אדעד קאנגרעס, דער םיקטױוע. א

 אנםשםרעכענ־ די געקירצם וואלם לאמענם.
 דעמא־ וואלםען זעלנער קרעדיטען•, דיגע

 םרײע א — פרעםע די ;געװארען ביליזירם
 דער צו געגנעריש־געשטימטע א אםט און

 בא־ פרײ דעם וועגען וואלט — רעגירונג
 ארום, אזױ װאלם. פאלק דאס ריכטעם.

 װי־ אויף קאנטראלירען צו אימשטאנד געווען
 צוזאגען. אירע אױס םילט רעגירונג די פיל
 קאנ־ ענלעכען אן דורכפירען אבער קען ורער

 אנדער אז אין אדער רוסלאנד. איז םראל
 נישט, אםילו וױיס מען ז לאנד קאמוניסטיש

 :ארמיי סאװעטישע די איז עס גרויס װי
 אמעריקע, אין מיליאזי פינף אדער םיר
 מיל־ צװײ :גענוי מען 'ײײס ביישפיל. צום
 סאװעםען די טויזענט. 850 מים יאן

 װער י קריגס־קרעדיטען ױיערע קירצען
 גוד־ זײער צו צוטרוי א האבעז אבער קעז

 אנגענומען אלעמאל װערם װעלכער זשעם.
 קריםיק, מינדםטער דער אן אײנשטימיג,

 י פארטײ־פונקציאנערען געהארכזאכיע מצד
 סא־ דער םון פאכמענער (אמת׳ע רעגלעך

 אין אגב צוױיפלעז עקאנאמיע װעטישער
 ב־דזשעט, םאוועטישער דער אז נישט), דעם

 פיק־ זייער אין אםגעשטימט װערם װעלכער
 א איז ראט) (העכסטען פא־לאמענט טיװען

 בא־ אײף אויסגאבעז אמת׳ע די ;פאלשער
 דאך זײנעז לאנד דאזיגעו דעם אין װאפענונג

 גאר ביז דעם אויסער באעאנט, נישט קײנעם
 מאכם־ אמת׳ע די פין קרײז באגרענעצטעז

האבער.
 פון פארקלענערונג די װען אפילו און

 װירק־ א זײז זאל ארכדי םאןועטישער דער
 דאך איז עםז באװייזט װאס פאקט. לעכער

 םירער םאוועםישע די אז װארשײנלעך, זייער
 וואק־ מער אלץ דער םון אנבלי־ איז זײנען.

 געװע־ אסאמישע פיז באדײםונג סענדיגער
רי־ זײער אז אויםםיר, צרם געקוםעז רען.

, ר ע נ ס ע ס ^ ע 4 ו955 ם
 מי־ דעם נישם םער ד,ײ:ם האס ארמיי זיגע

 געהאם האם זי וועלכען ווערט. ליטערישען
 קו־ געקענט האט סאוהןם־ייסלאנד אמאל;

 אםע־ מאגכע װי באשי־יש זעלבען צום םען
 איי־ פרעזידענם און גענעראלעז ריקאנער

 א פת קראפט די אז נעמלעך, זעגהאוער,
 גישם עפאכע. געגעבענער דער אין איז, לאנד
 דיװיזיעט צאל דער פון אפהעגג־ג פיל אזוי
 םאנ־ אדער ארטילעריע, אינפאנםעריע. םון

 שנעלקײם און קראפס דער םח נאר קען.
 באםבצס. אםאמישע און אװיאציע איר סון

 ־Hh צום געקדמען זײנען סאװעםען די אויב
 אננעמען געמוזט זײ האבען לוק״, .ניו בען
 ארמיי אן קירצען :באשלוסען זעלבע די^

 כער, און םער אלץ װערם באדײטונג װעמעס
 געשםעלם פראגרעס, טעכנישען דעם צוליב

 צװײטע א אויך םראגע־צײכען. א אונטער
 סאװעט־ :אויסגעשלאסען נישט איז השערה

 צו געצװארנגען זימ געקענט האם רוסלאנד
 שאר־ דעם ציליב ארםײ איר פארקלענערעז

 װעל־ םון ארבעטס־קראפט, אין מאגגעל פען
מ עם כען ^  לאנדװירם־ סאװעםישע די הן ל

 װע* אינדוסטדיע. סאײעםישע די הן שאפט.
 װעגען און כרושטשעװ אפעז רעדם דעם גען

 סאװעטישע די אפטער נאך שרײבט דעם•
פרעסע.
״זשעסטען״ אנדערע אלע שייך איז װאם

 װערען נתפעל זײ םון קענען *םאקםעך. אמ
 די נישט קענען װעלכע יעניגע. די נאר

 םא־ פון און באלשעױיזם פ־ן פארגאנגענהײט
 יא־ צוואנציגער די איז רעזשים. װעטישען

 און — ״נעפ״ פון פעריאד דעם אין — רען
 די פון העלפם ערשםער דער אין אפילו

 געװען ריסלאנד אין איז יארעז דרײסיגער
 :איצט װי פרייהײט, מער אוםםארגלײכלעך

 געםארען אהין זײנען טוריסמען מער סך א
 גע־ זײנען בירגער סאוועטישע מער פיל און

 זײנען סאװעטען די אײסלאנד. קיץ פארעז
 געװיסע צז םרײנטלעכער מער פיל געװען

 האבען זיי װען לענדער, קאפיטאליסטישע
 געדארפט לעגדער דאזיגע די — זײ

 די דערםאנען בלויז זיך לאמיר האבען.
 םץ םאקט׳ פראנקא־םאװעטישען פון צײטען

 אויך און ענגלאנד מיט פריינטשאפט דער
 מלחמה־ די אין באזונדערס אמעריקע■ מיט

 אז געשםעו־ט, נישט האט אלץ דאם יארען.
 זי װאם דאפ- װערען וױדער זאל רוסלאנד

 אײס־ דער טױט. סטאלינ׳ס פאר געװען איז
 זוך .יױל װעלכער אײנעם, יעדען פון פיר

 :זײן געדארסט װאלט נארען, נישט אלײן
 םען טאר דיקטאטור קאמוניסטישער דער

 דיק־ א פארבלײבט זי זמן כל טרױען. גישט
און פארזיכטיגקײט דאקטיניאלע :טאטור

 ;דרך דער זיין דארף דאס - אומציטרױ
 אויסגעטיטען קענען דרך דעם אײף נאר

 די װצלכע פאר שריט. געפערלעכע ־וערען
 זײער מיט באצאלען קענעז פעלקער פרײע

עקזיסטענץ.
א־י־ געזאגט שוין ־אבען מיר װי דאך■

 עפעפ אז יקענען.“י נישט מען קען בען.
 בא־ איז ענדערונג די געענדערט. זיך האט

 דערמאנט מען װען דראפטישע, א זינדערם
 דער־ זײנען עם שפאנונג א פאר װאס צו זיך

 באצי־ אינטערנאציאנאלע די געווארען פירט
 םטאלינים פץ יארען לעצטע די אין אונגען
 אבגעג־מען האבען קאמיניםטען די ־עבען.

 דער אז שײנט, עס און קודם מילדערען א
 אייץ־פארניכ־ אטאמישער• אז פון קאשמאר

אומ־ אזוי נישט העגנט מלחמה שענדיגצר

 לי־ רואו קעפ. א־נזערע א'בע•־ מיטעיבאר
קורסו כילדערען דעם אם פדן פיבות די גען

טיבות דרי״
 דרײ פאראן זײנען עפ אז שײ:ם, א־גז

 געצװאוגגען האבעז װעלכע הויפם־םיבות,
 ״נייעם׳׳ דעם אנצ־געײען םאוועם־רוםלאנד

ק־רם. -םילדען״ אדער
 די נישט ווארשײנלעך, פיבה. ערשטע די

 װעלכע עגדערינגען. די איז ױיכסיגסטע
 יארען לעצםע די פון פארלײף אין זײנען

 סםאלינ׳ס גופא. רופי״אנד אין פארגעקומען
 נישט װענדפונלןם א שייד־ליגיע. א איז םויט
 נאר ר־סלאנד, פץ געשיכםע דער אין בלויז
 װעלם. דער פון געשיכסע דער אין אויך
 פאגיק־שטי- פון .באהערשםע ױרשים, זײנע

 כל קויח טראכםען געפוזט האבען מונגעך,
 דער װעגען מאכט, זײער װעגען זיך. יועגן[

 דער — קאפ זײער רעזשים. פון עקזיסטענץ
 זאר־ געמוזט האם — קאפ״ ״קאלעקטױוער

 װעגען :אר אגרעסיעס, 'וועגעז נישם גען
 אייגצנע די באפןסםיגעז פסאביליזירען.

 צע־ א געויצן איז מאכם די אז מאכם.
 די עדות זאגען דעם װעגען טרײסעלטע.

 פארגעקימען זײנען װעלכע געשעצנישען,
 און ביטערער א געװןן איז עפ שפעטער.

 כרױ גרופע די ביז קאמף ־ארטגעקיגער
 ' אוי־ דעם פארנומען זזאט שטשעױ־בולגאנין

 מיטקעמ־ פאר׳יתומ׳םע די צוױשען כענאן
 מען באלעבאס, פארשטארבענעם פץ פער
 זײנע און בעריא׳ן באױיטיגען געמוזט האט
 גע־ האט מען אנהענגער, אײנפלוסרײכע נײע

 מא־ אומשעדלעך ארער נײטראליזירען, מוזט
 דאם מענשען. זײגע מיט מאלענקאװץ כען
 ענערגיע פיל פארלאנגט זיכער האט אלץ
 אלע־ נאך יאך׳ זײנען באלשעוױקעס די און

 קענען זײ מענשען. װי .פער׳ נישט מען׳
 אלע אויף אמאל מיט ארבעטען נישט דאך

 אױס־ אוץ צוגרייטען צוטראכטען׳ :פראנטען
 הינטער־ זײער װען אגרעסיעס. נײע פירען
 אומזיכער־ פץ םימנים פ אר. װײזט לאנד
קײט.

 דער־ דעם א־יפער זיך האט װעלט די
 כרושטשעװ׳ן פץ מאל דאם אין װאוסט
 די דערפירט האט םטאלין אז — אליץ,

 די באזונדערס, און עקאנאמיע, סאװעטישע
 קאטאםטראפע. א צ־ כמעט לאנדװירטשאפט.

 ״אײנצעל־' אזעלכע דעײוא־פם זיך האט מען
 נישט װאלט קײנער װעלכע אין הײטעך/

 פון ארויס :ישט קומען זיי װען געגלױבט,
 דער װי פערזאן. אויטאריטעטפולער אזא

 די פארטײ. דער פון פעקרעטאר ערשטער
 ער־ אן אין היינט איז פי־צ־כט פאװעטישע

. ץי צישםאנד גערען . . ן י  בא־ די ;1913 א
 באזארגט איז םאװעט־רוסלאנד אז הויפטונג,

 אן פאר ארויסגעװיזען זיך האט ברויט מיט
 עם ;בארימעריי״ ״אומפאראנטװארטלעכער

 לאנד־ דער אין אפילו ארבעטם־הענט■ פעלען
 באשעפ־ ערד־אדבעט מיט הגם װירטשאפט,

 הונדערט װי מער ׳־יפ־אנד אין זיד טיגען
 פראצענט 60 ביז 55 (פ־ן מענשען מיליאן

 לײענער דעם כדי באפעלקערינגיו. דער פין
 צושטאנד א פאר ײאס צו ־וערעז קלאר זאל
 זײער דערפירט האבען באלשעוױקעפ די

 דערמאנען, צו גענוג איז באלעבאטישקײט,
 פראדוצירט מען װאו אטעריקע׳ א־ן אז

 זײ־ ר־סלאנד, אין װי :־ער, אומפארגלײכלעך
 בלזיז באשעפםיגט לאנדװירטשאפט נעז־מיט

צושטאנד אזא מענשען. מיל־אן 10 ביז 8 פ־ז

7דים ►(
 זיכער איז וױרםשאפם סאװעטישער דער פ.ץ

 אגרעםױוער אן פאר גיגםםיג געווען נישם
פאליםיק.

 אונז. לויט האם, וועלכע סיבה׳ צוױיסע די
 שלים־ אין קאמוניפםען די פארװאנדעלם

 אנםשלאסעגר די און קראפם די איז זוכער,
 האבען םערב־לעגחנר די װעלכע קײם.

יארעז• לעצםע די פון לױף אין ארויםגעװיזען
 אי?*געװען םוים סטאלינ׳פ בלויז נישם

 צזױי־ א ;געשיכטע דער א־ן װעגד־פונקט א
מדער א גאך אפשר און — טער מזי  --*‘ױי

 באשלוס םרומאנ׳ס געװען איז װענד־פונקט
 טרומאךבא־ דער קארעא. פארטיידיגען צו

 פאר צ'ים די אז אגזאג, אן געווען איז שלדס
 קאמוניםטישע אוםריזיקאלישע און לייכםע

 אז סיגנאל, .א פארבײ, א'ז פארכאפונגען
 — בראש אמעריקע מיט דעמאקראםיעס, די

 *פילו אומעםרם, פארםיידיגען זיך וועלען
 שװער. זייער דאם איז זײ וואו ערטער׳ אין

 אנדערע אלע די און אטלאנםיק־פאקט דער
 דעמאקרא־ די פון פארבאנדען און פאקםען

 צו באשלום דער װי פוגקמ לענדער׳ םישע
 מאס באגרענעצםער א אין באװאפענען

 וױיטערדיגע געװען זײנען מערב־דײטשלאנד,
 די או גישט געהערען מיר װארענוגגען.

 דייטשער דער פון אגהענגער פרינציפיעלע
 בא־ געקענט װאלמען םיר באוואפענונג.•

 פאר־ אײביג אויף זאל דײטשלאנד אז שםײן,
 זיך רואלםצז מיר ארמיי; אן אן בלייבען

 דער װען אעגליקלעך׳ געפילט נישט זיכער
 ארםיי מערב־דייטשע א שאפען צו באשלוס

 םוז מען יפאפיר. אױפן פארבלײבען זאל
 ׳סיבות. די צװישען אז אנערקענען, אבער

 אויםניכטערעגדיג געװירקט האבען װעלכע
 חדשיס, לעצטע די Isא קאמוגיסטען די אויף

 ב^עאפענען צו באשלוס דער אויך פיגורירט
 װעט אפשר דייםשען. מיליאן האלבען א

 מים בייטש, א װי פאדבלײבען, באשלום דער
 נישס אבער פאכען׳ בלויז װעט מען װעלכען

.אפשר באננצען. .  עס ־ואלטען אלע מיר .
סט... בדויז באגרי

 לעצטע די אין האם מערב־וועלט די
 אנטשלאםענ־ בלויז נישט אנטפלעקט יארען

 רעאל־ װי קראפט. מיליטערישע און קײט
 אויך קאמוניסטען ז׳י זיך מוזען פאליטיקעי־

 אומבאשםרײטבארען דעם מיט רעכענען
 און פראגנאזען זײערע אלע װאם פאקט׳

 מערב־װעלט דער בנוגע פאראויסזאגונגען
 קאמוניפ־ די געװארען. מקוים נישט זײנען

 באװא־ אינטענםױוע אז געהאפט, האבען טען
 זײערע מיט האבען זײ וועלכער צו פענונג,

 מערב־װעלם, די געשריבען האנדלונגען
 זייערע מיט * הםבם אין — דערפירען ױעט

 לענדער קאפיטאליםטישע די —- טעאריעס
 זײ ;מאםעךפארארעמוגג אדן קריזיםעז צו

 פאדקלעגער־נג א אז געהאפט, װײטער האבען
 װצט באװאפענונגפ־פראדוקציע דער פון

 פאר־ מאםען־ארבעטסלאזיגקײט, ארײםרופען
 צושטאנד, א פארצװײפלונג ביטערונג.

 זשיאר־ קאמעיסטישען אויפן הײסט װעלכער
 די סיטואציע״. ״רעװאלוציאנערע — גאז

 בארעכטיגמ נישט אבער האט װירקלעכקײט
 א זיין צו ־ײיט פראכנאזען. דאזיגע די

 אין לאגע עקאנאמישע די א־ז גלענצענדיגע,
 קאטאס־ קײן גישט אויך מערב־לענדער די

 אלע אין װי כניעט פארקערט׳ טראפאלע.
 לאגע עקאנאמישע די זיך האט מערב־לענדער

 פאר־ באדייטענדיג יארען לעצטע די פאר
אר־ אױס פעלען ענגלאנד אין בעסערט.



ם י >8 ד

 װי כפעם איז פראנקרײד *יז ;בעםס־העגם
 מערב־ איץ ;ארבעםםלאזינקײם קײן :ישםא

 אויפ־ װירםשאםםלעבער g *יז דײסשלאגד
־ י הןס אמעריקע איז אח שדדאתג־.  מ

o דערגרײכם שעסםיגוגג n רעקאדד־ציפער 
 אויך איז לאנד דעם אין הגם םילי*ן, 65 פרן

*ן ר  װעלכע ארבעםסלאזיגקײם- געװיםע א מ
אלארםירעגדיגע. אז ייז «ו חײם אפער איז

ײג מ מ  דעם מים זאזאל■ װידעד זיך, מנו
 צו־ אזא הײסם זשארגאז. ?*סוניםסישען

 :סםאב׳־ליזאציזױ ״?*•ינמליםםישע שםאנד
n t xrg אזא אז אדנםערצושםדײכעז׳ אי־בעריג 

 *ז פאר אופגינםםיג זײער איז צדשסאנד
 i קאםתיזם פרן פאליסיק .*קםחדיםסישעד׳

 עז■כשסײיוצראתסע איבעריג אויד *יז עס
 םיר זײמז צושםאנד. דעם אם ד*נק» אן

 םון בארג־אראפ באדײםעגדימז א פון עדזת
 םר׳ײע די איז באװעגונגעז ממוגיססישע די

 איז .םםאב׳־לחאזיד* די אס אז *ץ לעגדער
 צװיגגם װעלכער ®יקגזאדזנז. די p® ןי׳יגעד

 א ודעלם דער וױיזעז צז מםוגיססעז די
 בײזעז קײן נישם אה שםײדעדדימז א ינים

דדאענדיגעז. אה
 זעם װעלכע סיבה׳ דדיםע די איצם את

 איז דאס װיכםיגםםע. די זיין צו אױס אומ
 רעודאלדציזי. טעבנאלאגישזי גוחזלדיגע די

 דער אמ אוי־ד אדיםײיד׳מז זיד מוז ודעלמ
 אוםאפהענגיג געשםאלםוגג מלינױשמר

 זוײזנער ד*גםאסיש אוץ ®ןמסיש ת׳י דעדפת
 יײז. נישס זןןל צז־דים יש?ט■^לי די פרן
ע די מיג  איז ד^לוציעעור םעבגאלאגישע *י

 םמ פאכם׳ זי װאס דעדםים׳ מרקװירדיג
 אופ־ לאגיש *ז ז׳ינלאז ^םלחסדת45«ײ *י״יז

 עפעגם זייס׳ אנדעדעד ד׳ןד pc אדן. םעגלןך
 ודידי׳ײ ®ץ מעגלעבידיםעז שממהריעדע זי

 זולגדנײעד ער,גאײגי כפעס דע׳ד זשסאנד
 פרן עםאנצימציע באםרײאונג. פדן םדדים

 םעכ־ געגעבזינע די בײ הדן. trrreiyo דער
 #ערמעיזסי־ אדן םעגלעמײסען בןלאגישע

 .ױידקלעכקײס איז ודערעז מרזדאנדזילם ימן,
 נישם נלער יזא דא■ זאגעז סיר װאם דאם

 באשטע־ רעאליםעם- פאהסיעוע נזןר ודיזין.
 ודיפענ־ אדימןריסעםפולססע די פון סיגם

 בא־ באקרעפסימזןײערע ידעלמ .ערלצאסס
באה׳ײזזיז• עקסמעדיםעגםאלע סיכז ידיפטדנגעז

 הײ־ אמ אםאכיישע עלזיםםירעז עם *ז
p m r n ען ודעלמ באםבזיס  *פלדישעז מג

 אנגענו־ אן שי׳יז איז ®לאנעםע גאנצע די
 .אםאם פמ קאגטערענץ די פאקם. סעגער

 איצם קוםס װעלכע דעקעױ,צי־סשלי פאר
 די אנםפלעקם האם ןסענעדוע. איז ®ןר

 דער־ נײע די ודזןם סעגלעכקײסעז, גווזלדיגע
 םון װאויל סאי״ז ושןזבעז קענעז פיגדוגמז
 אין אדיםאכואציע מים געאארם פעגשלז.

 מענשהײם, די הײנם האס ;פראדזקציזי דער
 כלי־זיז. דעם אסאם־ענערגיע. דער דאנק א

 די רעםארמירען צו םסוגל איז װעלמד
 בלײבעז נישם קעז ימזכװנמם דער װעלם.

 רעודא־ םעכנאלאנישער דער אם צו םױב
 אין זזלםע. זיי:ע בײ זיד האלםעז און לדציע
 איתשםעלונ־ רעאקציאנערע גענומזיז• גרדנם

 הזוםוניםםישע נײע די בועםאדעז. זדז מז
 םאר־ צו װארשײנלעך, אז■ הײבעז םדשלים

 סםאלינים־ דער םיז פאליםיק די אז שםיין,
 לענינים־ די װי פינקם דעםפאםיע. םישער
 מים גישם מער זיד פארעז דאגבועס םישע

 םעכ־ מאדערנער דער פזץ םעגלעמײםעז די
דער װײל ״רוארשײנלעך״, זאגעז םיר ניי^

 לאזם און קאמפליצירםער א זייער איז עגין
 עס פום. אית אייף אױפקלערען נישם זיך
 קאמוניס־ די אויב אז םפק, קײן נישסא איז

 זײ, פח םייל א לפחוה אדעו־ םירער, סישע
 אנדערע, םאראז זײגען ודעגען, גײע זוכען

 םעםא־ אלםע די אז זיד קלאפערזױ ודעלכע
 װײםגייעגדיגע אז פארשםייעז, זײ ודײל דען,

 שםעלען אח צעסרײםלעז װעלען ענדערונגען
 רע־ דעם פיז גופא עקזיםסענץ די קאז אין

מד איז עם זשינ^  זיכער, װי כםעם דעדי
 קא־ די װעלען יארעז גאענםססע די אין אז

 נזאנעװ־ פרן פאליםיק די עזצארועפ םוניסםצן
 צודײ איז םאראײס םדים ״זזײן פון רירעז׳

 װעלעז זײ בייםש. אץ צוקעדקע פון צודיק״.
 זײ יוײל םערב. םיםן פארשםעגדיגתג זוכען
 אבער װעלען זיי * געצװאונגען דערצד זײנען
 זיך בײ לײצעם די צופיל אפלזדזנז נישם

 קודם״ -לימגראלער * הײל חײ̂נ דער אמ
ז  אבער םוף. זײער םון אנהויב דעד יײז מ

»r קרײז מר׳כישופ׳םער * שאםעז זיך םח: 
 צװישען אז פארלאנגט, םאוישםעגדיגדנג א

מר א העדשעז זן^ צדדים די םי די ענ  מג
 שענקען צד םעגלעך אבעד דען איז ן צוסדוי
 װעלכע דיקםאםוד. טאט^׳ייטאו״עד א צדםרדי

 דעד־ ®ןרגאנגעמזײם מןנצעד איר םים האס
שםי עס פארזײנם זי אז ודיזעץ. ני
 דער גים רעװאלדציע םעכנ^לאגישע די

 דעם שלאגען צו םעגלעכקייט א מערב־װעלם
 םערב־ די קאםונמם. pc קןמער לעצסען

 כועד גענוםען, עקאנאםיש הײזנם. איז װעלם
 עקםפלוזך דער px פאראינסערעסירס גישס

 זיאסיש־אפרי־א עאליאנלא? ד׳י pc םאציע
 םען19 »יז pn גםעז8 זייז ®עלקעד• קאנישע

 גע־ עקספלואםאציע אזא איז יארהמדשרם
גיאנבע פאד נריםודעבדינקײס א אסשד װען

גערעכמיגסײם
 האט ענגלאנד לענדער. קאפיםאליםםישע

 דער פיז ״באנקיר דער װערען געקעגם
 עקאנאמישער אן םיץ פרייז פארן װעלם״

 מיליאנען הונדערםער פון פארשקלאפוגג
 ״פריםיםױדע דאזיגע די איז היינם ? מענשעז

םיג נישם םער אקוםולאציע״  פארקערם. נוי
 הײנם װערט מארק אינדוסםריעלער דער

 פאר״ינםערע־ בלוםיג — פאראינטערעםירט
 לעבענם־םטאנדארד דעם הויבעז צו — םירם

 ער אםריקאנע־־. און אזיאםלז םיליאנען םח
 אי פאליםיש. אי פאראינסערעסירט אי♦

 ארויסצורײסעז כדי פאליםיש, ;עקאנאמיש
 ודעלכעז אין קאםינמם, פץ קארם לעצםע די
 אונםער־ יארעז־לאנג םארצדוײפדלםע. די

 אויסװעג; אז זעז קענען פעלקער דדיקםע
 פאר מערק נייע שאםעז צו כדי עקאנאכליש׳

 פאר־ קען װעלכע סראדוקציע, ריזיגער דער
 אםאם־ענערגיע אדאנה װעלם די ײצעןפל
 ודאלם מערב־װעלס די אויםאמאציע pא

 עלעמענ־ אז צוליב םאז געםחם אויך עס
 אפצאלען מח זי :יושר םמ געפיל סארעז

 צו בכוח עס איז זי װעז היינס׳ חוב, א
אן... ם
 גרייסע רעאליזירעז הײנם קדז דועלם די
 דזךיגער דער פת פעגלעכקײםעז די דאכעז.

 גרוי־ א זײער איז אמי־ זײנלז רעאליזאציע
 ענדערונגען po אדער אפהעגגיג. מאס םעד
 פארשסעגדיגונג א פמ ,אדער רוסלאנד איז

 םיםז םארשם^דיגונג די קאמונמם. סיםז
 דעדםים. םארשװערם אבער איז קאמוניזם

ע׳ די צי נישם׳ וױיס קײנער װאס ניי  לי־ ׳
 בלויז אדער ענדערוגג. אז װירקלעד איז ניע

 אײגצדשללפערעז, זוכם װעלכער מאנעיועד■ א
^ pא אפצישזדאכען ס  פרײע די פאתיכםעז ל

װעלס.

א ^ ו נ װ א ד א װ ו ג :נ

הינדערלעד נעגערישע
י ז ד ע ג די ע — א ש יי שן ז ®י ע ר ע ט  ש
pagpt — !עיסלעד5 ײ p r װוןלען 
 סיפפוערמדכיםערען שיסזן זײ

pp ןנגעקײאיעז• כעשטזןלם זײער*
 אדיסנעגאסען. כראנז pe גדםיש׳לעך
 כראנזעליעשזןן. pc גערןלאע — ררל׳זןכלזןך

 ראסעס םײכםיגןן :ױנקעל־־ם׳ויאיגע,
ד גלעשען. םאמעםעז די בלײןעז/ ײי

 יארקער ניד גאםען די אײל יײלעז סיפלעד
 פלימען. אםרירע׳ם pc ײפזמזןן די

 סארזארכש״, שאישקלאסמע, זײדעס ז^ערע
ם ^ םי ע ו פ י ען כ ר ע ר ך ® א . נ ן ע נ ײ װ

אײגען, םרא«<״שע די אױןז לי?
 שםער״ן. כראנז־בדרמעם געזמינסעד, pא

 אנגיןסלזיכעז, םייר אױר :מױ.יס
הערען. איך קעץ קיל אסריקע׳ס

 אסדילאנער. נעככז pc שכזיםעז די
 גאסען. די ײיד גאנג pא שבטים שוחןרצע

 — אנעז םײן pא סארגא< pn נײ איך
ע ז ם ב׳ ײ׳ ל רי ע מ עי א ל ל ע . pא ש ען ס א ר

'ארק.

9 דיט ^ 1955 פעפטעמבער,

באװעגונג ױניאן םוײו רער אז וואוקס פה הראנקחײטעו
 װאם גצחוגות, גרויםע י

יו־ םרייד מעכםיגע די
אויטאמא־ די פון ניאנם
עלעק־ און שםאל־ ביל.־

 ארבעםער ־ םריציםעם
אפגע־ לעצםעגס האבען

 א ״אז כפעם האלםען
 זיי־ פארהאנדלונגם־םיש, בײס בלויז שאס.

דערמוסיגענדיג, דעהפרייענדיג, אוודאי נען
 רע־ גיױיכצייםיג אבער באפליגלענדיג, אפילו

 םח־ באאומרואיגענדיגע צו אז אייד זיי געז
 דערםאר, גים צוקונפם. דער וועגען שבות
 דאם אמת׳*, זיין צו גוט ;ג איז .עס װײל
סתם פאםאליסםישע קית עפעס נים איז

 איבער זארג ראציאגאייסםישע א נאר מורא-
 אונז פאר אװעק זיך שסעלען װאם פראגעס,

 דער־ דאזיגע די דורך גראד קאנקרעם גאנץ
:דעען פראגעם די א־ן גרײכרנגען.

 װעלכען םים אופן. פרידלעכער דער איז
 םאםען־פראדוקציןי־ די פין ארבעםער די

 דעראבערם אקארשם האבען איגדוססריעס
 םרא־ לעבענם־װיכםיגע אזריגע זיך פאר

 אדער דערשיינוגג, צופעליגע א בלײז פייען.
 פרידלעכער נייער א פון אגר״ײב אן עס איז

 באציאונגען געגענױיםיגע די אין עפאכע
 אכלערי־ אין קאפיםאל אוץ ארבעט צוױשען

 אנהויב דער איז דאס אויב אח ז קע
pc ר א ז  דאזיגע די װעלעז עםאכע. ד

 איצ־ ביז די וױ זיין, דערגרייכוטנען נייע
 ארבע־ די פת פריװילעגיע די בלויז טיגע.
 גרויסע די אין ארגאניזירם זיינען װאס טער■

 מאסען־פראדוקציע־אינדוםי די pc ײניאנפ
 םאסען מיליאניגע איבעריגע די אח טריעס׳

 בליי־ אלץ וועלען לאנד אין ײין־או־בעםער
 װעם פאריערי ביז א הינםערשםזדיג, בען
 די פון רייען די אין ריס עקאנאםישער דער

 אזוי איצם שויז איז וואס ג־פא. ארבעםער
 ברייםערז אין גרעסער אלץ װערען גרויס-

 איג־ דער אין גרױםקײם ארום, אזוי איז. צ'
 גוםע א בכלל או־גאניזאציע דופטריעלער

 צי :וױדער ױים, צװײםער דער פון זאךי
 נים םאגנאםעז אינדוסםריעלע די וועלען

 םץ קאסםען די אריבזירצואווארסען זיך מיעז
 די אויף ארבעטער די צו הנחות לעצםע די

 באפעלקערינג גאגצער דער פון פײיצעס
 אױס־ די אויף פרײזען די הויבען דירך

 ״ױגײטעד װי פונקם פראדוקםען, געארבעםע
 שױן עס האם קארפאריישאך• סטיל סטײםס
? געסאן

 עיםש. עי. זשורגאליסם באקאנשער דער
 צענדליגער יןיש שרײבט װאס ראסקין•

 די װעגען םײמז״ יארק »גױ דעי פאר יארען
 קאפיםאל און ארבעם צװישען באציאונגען

 פרא־ דאזיגע די פון םייל א האם לאנד. אין
 ארטי־ ספעציעלען א אין אויפגעכאפש געפ

 אין נים זאכעז די ער זעם אװדאי קעל.
 מאכט ער און זײ, זעדן מיר װי אזוי, גאנצען

 מאכען. מיר װי אנדערע, גאר אויספירען
 ער איז זאכען די אין אינפארמירט אבער
 זײן מים דא זיך באגוצען םיר און זייער,

אינםארמאציע.

בארונאװ •־. פה

?)קאם םץ פארפען נײע אדער ־ען נ
 קאפיטאל pא ארכעם ־ישען

ז איץ ? ק י ר ע מ »
 אויס בילד דאם זעם אויף אויבען _ון
אידיליע■: אן װי כםעט

 איצש דיגעז פעגשען םיליאז 65 קארגע
 אין אםעריקע. אין ארבעם בײ באשעפםיגם

 פעלעז װירטשאפם דער פון צוױיגען סך א
 באשעפ־ די ארבעמען ארבעםם־העגם, אוים

 ארוגםער לאזעז און אויבער׳שעה׳ען טיגםע
 קעשעגעס די אין לויךקאנװערםען .פעםע״

 אר־ די זיך קויפען געלם דעם פאר אריץ.
 אח גוםם אלדאם pc אייז שפעםער בעטער

 םעלע־ אייז־קאםםענם, אויםאסאבילען. —
 נויםיגע נאך און גאך און װיזיע־אפאראםען

 אײן איז האלטעז פראדוקםען באקװעםע אח
 די אויף קאגיױיערס די םים ארונםערפארען

 מאסעךפראדוקציע־אינ־ דער פון פאבריקעז
 װע־ ארבעםער׳ם דעם פון אלץ — דוסםריע

 דער אויף אינדוםטריע־מאגגאםען, די גען.
 ארונםער דעם דורך שנײדען זײט, צוױיםער

 גענזענ־ אן באל (דאם פעםען זייער אויך
 פראםפעריםעם־קוכען. דעם pc חלק פיסלעך)

 גיך אויף צאלם פראדוקםיװיםעם הויכע די
 קאפיםאל־אינװעםםירונ־ ספעציעלע די אוים
 צו אויף ארייסנעלייגם האם םען װאס געז,

 פאר־ טעכגאלאגיש בכלל אדער אױםאםירעז׳
 דיװידענדען די פאבריקען. די בעםערען,

 פראפיםען די pk שםײגען אקציעס זײ אויף
 יולי םען1 צום צייגען אוגםערנעפער די pפ

 מיליאנען הוגתנרםער יאר הישםיגס פון
 צוריק פאראיארען. ױלי ם«ן1 צום װי מער

 דערשלא־ ארבעםער־דים, דער אייף וײדער
 גריגג pא גיך ױניאגס טרייד די זיך געז
 שכירות־ אין געװינםען אוםגעהויערע צו

 פעגםיע־םארזיכערונגען, את העכערונגעז
 אורלויב־ לענגערער א צו זיך דערשלאגעז

 אר־ גאראנםירטען א צו אפילו pא ציים
 וואס אין זאך׳ א — יאר׳ דורכן בעםם־לוין

 גע• גים נעכםען נאך האט קײנער כםעם
גלויבט.
 אן ארבעםער די דערגרײכען אלץ דאס

אינחשאנק־ -פיקעם־לײנם׳. אן סםרייקם,  אז.
 בלויז — אפילו- בלום בית אז שאנס״.

 די מיט פרידלעך זיך דורכשמועסען דורכן
 פארהאנד־ בײם פארםנערס געגעגאיבערדיגע

 די אונםערשרײבען נאכז און לוגגס־טיש.
y פארשטײער די גיבען אפמאכען r ’n pd 

 װעגען דערקלערונגען ענלעכע אפ צדדים
 פאראינםערעםירטקײם שותפות׳ד-נער דער

 אינדדס־ דער אין קאפיםאל pא ארבעט pפ
 פאר־ געגענזיײגער דער װעגען אץ ריע

 ביים זײ צזוישען הערשם װאט שטענדעניש,
 אויםגלײכען בײם אדער סכםוכים די לײזען

 ארויף שװימען װעלכע וױדעראנאנדען, די
 ״שותפותדיגע די אט צײט. צו צײט פון

 *געגענזײםיגע ארן פאראינטערעסירטהײט״
 װאס קלאםען׳ די צװישען פארשטענדעניש״

 מיטן אײגער מעסערם אויף גיץ אמאל פלעגען
 נאר נים אױםדרוק צדס קומען אנדערען׳

די באגייען גײם סטרייקם אויסמיידען אין

 םינף אין מאל איץ אפםאכזגז קאלעקםױוע
 אן נעםם זי ;יאר דרײ אין מאל p^ אדעד
 א פת פארלויף אין פארפען אנדערע אוי.ך
 צונויפגעזאפעלם האם ראםקין יאר. גאנץ

דעם. צו ביישפילען רײע א
 װאם זעם־םאכערס־אינדוסםריע, דער אין

 פא־ דער דאנק א געװארען אפגעשװאכט איז
 ארבעםער־ די האם הים, אן גיק פון דע

 איינגע־ p .אוז פ א. (.העםערס׳, ױגיאן
 דעם זאלען או:םערנעפער די אז שםיפם,
 פאר־ געזאלם האבען זײ .־ואם דאלאר, פיליאן

 7'<לט<ר־פלג&י די ־עכערעז צו אויף גוצען
 סים־ אדיף אויסגעבען ארבעםער, די פאר

 די דאפען־הים. pc פארקױף דעם צוהעלפען
ע  עםלעכע םים האם װאס ױגיאן, מלביג
 קאםע איד אויסגעלײדיגם צוריק פאנאםעו

 איצם האם סםרײק, פארצויגעגעם א אין
 פאברי־ א דאלאר 250,000 אויסגעליעז אויך

 שליםןין גים זאל ער אבי ױרד. ,א קאגם
 איבער באשעפנ^גם װאס פאבריק, זיין

הום־םאכער. םױזענם
 פרעזידענם דער פעקדאנאלד, דייװיד

pc שםאל־ארבעםער־יוניאן. ריזיגער דער 
 דורכ־ םאל עםלעכע שוין איז א.< אי• סי.

ע דער איז לאנד דאס געפארען ע  אק pא ל
 םעיר־ בענחשאפין פים צוזאםען ברײם דער
 םםיל סםייםם ״ױנײםעד pd פירער דער לעס,

ען אדםיראל םים pא קארפארײשאז״,  פא־ ג
 .שות־ םיםן לאפלין׳ אח דזשאונפ פח ריל,

 מערער שאפעז העלפען צו ציל פות׳דיגען״
 ךי pk ארבעםער די צװישעז כ<יינםשאפם

 דעם ח־רך *ץ פאבריקען די אויף פארליים
 פרא• דער פון װאוקם דעם סםיםולירען

דוקציע.
 קארפאראציע די װאו סםודעבעיקער. בײ

 קאנקו* די אויסהאלםעז געקעגם נים האס
 (דזשענעראל דרײ׳ ״גרױסע די פון רענץ

 דןיר איז קרײםלעו־) pk פארד באסארפ,
 צוגע־ ארמםער די האבען איגדדפםריע,

 די שנײדען די ביי זאל מען אז שםיםם,
 דעם דורך כדי פראצעגם 15 אויף שכירות

 דורכצוםראגעז בתים בעלי די העלפען צו
 פאםירם האם זעלביגע דאם קריזיס. דעם
 אק ״אםים״, עלעוױיםאר־פאבריק דער אין

 אײגגע־ זיעעז ארבעםער די װאו יאנקערס,
 פירמע די אבי שכירות׳ קלענערע אויף גאנגען

 101 גאך — װעסט דער צו לויפען נים זאל
 גלייכען דאס פלאץ. אלטצו אויפן לעבעז יאר
 פעלץ־ יארקער נױ גרויםער א אין געשען איז

 אײגגע־ האבעז ארבעטעד די װאו פירמע׳
 אבי ארבעט׳ פראצענם פופציג אויף שטימם

 פאב־ די שליםען גיט זאלען בתים בעלי די
 .מאטאר פון װידער׳ ארבעטער, די ריק.

 הא־ דעטראים אין קארפאריישאן״ פראדאקם
 דער pc אקציעס אײנגעקויפם אלע זיד כען

 אן דערלאזען צו נים דערםיט כדי פירמע
 פאברייק די איבערצונעםען קאםפאניע אנדער

 אנדער אז איז דערגאד זי אריבערפירען און
 פון צעטעל דעם װ. אז. א. װ.׳ אז. א• פלאץ׳
 ארבעםער די פון שרים עגלעכע און אזוינע

 זיעען זיי ײאו פירםעס׳ די אקעגעגאיבער
 אײםציען געקאנם מען װאלט באשעפטיגם,

אומענדלעכקייט. דער ביז
כבש, אם זאב וגר צײטען. םשיח׳ס ממש

הויזען װעלען לצמעלע מיםן וואלף דער א'ן



-------------------------סו רים
 פרעזידענט דער םיגי, דזשארדזש צחאםען.

 לײבאר, אװ פעדעריישאז *םעריק«ז דער פון
ס האבמז מאל ־״קײז אז דערקלערס,  די ן

 איצם׳, װי גום אזוי געהאם נים ארבעםר
 װאם צװייטען, דעם םארד הענרי םאר *ון

 קאפיםאל, פון אידעאלאג אן וױ פאזירס
אמעריקאגעד מיליאז 162 אלע גאר זייגזמ•

 װי זעם, ראסקין אויך קאפיםאליססען. —
 אג־ זיך ד,אם ארבעםער אםעריקאנער ,דער

 ים1 — מיםעל־קלאם דעם אז געשלאסעז
 אויסקוק״. אין אויר נאר איינקונפט. איז גלױז
 שכירות, פון העכערונג רעגולערער א םיס
 יארען אויף ״תשאב״ גאראמזירםעז א םים

 פאר־ םאציאלער ברײםעדער א מים פאראוים,
מרוגג  ארבעםס־ציים קירצערער א און זי

 ווע־ סראכםען צו אן ארבעםער דער זץיבם-
 א געזעלשאפם. דער אין פאזיציע א געז
 אויםא־ נייער א היים׳ צוגעקליבענע פייז

 אדער זון א םןלעױתיע־איאראם, א סאביל,
 די איז דאס — קאלעדזש אין גזאכםער א

 פאהי־ מיליאגען פאר לעבעז גוים א פיז מאס
 סאסעז־פראדוקציע־אינדוסםרי־ די אין ליעם

 שםרע־ דערפילטע קיין נים נאך זייערע עם.
 דורך װערען אויםגעדריקט קאנען בדנגען

 *,,זעלביגען דעם פון «מער װערסעו־: די
 אז דערווארםען, גאר שוין מען קאן װי םא
 דעד אין שטעלען זיך זאל ארבעטעי דער אט

 אלץ, ק»ז ער אז װאםז צו לײן״ז ״פיקעם
 םריד־ א אויף דערגרײכען דארף, ער װאם

װעג. לעכעז
 תוך איו איז אידיליע דאזיגע די אבער

 װירק־ דער פון שילדערונג ריכםיגע קיין נים
 זיבער נים װײם איז ראסקין אויך לעכקײט.'

 הערשט װאם פרידען, כלומרשםעז דעם מיט
 מאסעךפראדדקציע־אינדום־ ־ די אין איצם

 לעצ־ די אז גוט, זײער װייםט ער טריעם.
 שװע־ די אין ױניאנס די :האבען גצחונות טע
 גע־ אמון׳ען דער אין אינדוםםריעס רע

 אײגענע זייער באוױיזען דורכן וואונען
 טיפ, זעלביגעז דעם פון מאבט עקאנאמישע

 דער פאר כאראקטעריסטיש געװען איז װאס
 ביםערע די אין ארבעםער די פון מאכם

 ״גיט יארען. פארנאנגענע די פון םטרײקם
 רוסקלען נאר — ראםקין׳ זאגט — לאגיק,
 באשםימענדיגער דער געי-ען דערין זיינען

 װע־ פארדץ, בײ געװען איז אזוי פאקטאר״.
 אופן אײדעלען אן אייף האט ױניאן די מען

 געװען איז אזוי װאנט, דעד צ־ צוגעשטיקט
 שוין האט װאס מאטארס״, .דזשענעראל בײ
 אויך געמוזט קאפ. דעם בויגען פארד׳ס גאך

אזוי באדינגונגעז זעלביגע די נאכגעבען
 אין געװןין עס איז — מער נאך און■ —

 האט ױניאן די ױאו שטאל־אינדוסטריע, דעיד
פויםם דער רים געטאן סטראשע א פאקטיש

 אויס־ אין צוגעגרײטע םטדײק צ־ם די מיט -
 פאבריקען, מיט מאן; 6'ססס.םס געפירטע

 פולער ביז כמעט געארבעם האבען אס1ו
 דער פון אנפירונג די זיך האט קאפאציטעט,

 א פאר דערשראקען אינדוסטריע שםאל־
נאכגעגעבען. גלײך האט און סםרײל

 ניםא פאקםיש איז פרידען קײן אי*זא,
 הײנם. אויד קאפיטאל אזז ארבעם צװישען

 כלי־ וױנםיגםטער דער א^ץ נאך איז כיח
 קלאםען די צװישען קאמף דעם אין זײן

 כיטעל־קלאס־ איר מיט אמעריקע אין אםילו
 קאמף דעם פון פארמען די :אר פיייאזאפיע.

 אין םפעציעל ביםלעבװייז. זיד ענדערען
 ארבעט וואס אינדוסטריע. שװערער דער
מאםען־פראז־וקציע פון םיםםעפ דער לײם

 צו אויך באלד'אריבערגײן װעט װאס איז
 םיםםעם דאזיקער דער אין אויטאםירוגג.

 ארא־ ײץ׳קאפיםאליסםישע די דאד זיעעז
 שטײגענדיגער אלץ םון אפהעגגיג םיטעז

 הויכער פון און זײט׳ אײז פרן פראדוקציע,
 פון באפעלקערונג, דער פון קויף־קראפם

 םיס־ די אז הייסם, דאס זײם. אנדערער דער
ניט פארטראגט מאםעךפראדוקציע פון טעם

פרא־ דער אין שטילשטאנד קיין ארגאניש
 אר־ די םץ פאופעריזאציע קייז איז דוקציע
דער־ ניט מען םאר איצט איז ;בעםער
 קײן צו און םטרײקם אפטע קײן צו לאזען

 די מוזען ממילא ארעמקייט. דויערענדיגער
 װע־ קלאםען די צװישען קאמף םון פאר&ען

 געגענזײ־ פון םאלען די און מילדער, רען
 קעמ־ אבער אפםער. — קאאפעראציע םיגעד

 םאר אםילו מוזען, אויך דא מען וועט םען
מען װעט זעלביגען״ דעם םון ״מערער

 טע־ א אויף עס װעט קײנער קעמםען, מרזעז
צוםראגען. נים לערעל
 און געםארען ארויף שווימען דא און

 גראד פארבונדעז זײנעז וואס פראבלעמען,
 אינדוםםריעלער דער פון וואוקם דעם מים

 מאסען־ פון םיסטעם דער מיט רעװאלוציע,
 םון אויםאמירונג דער מיט און פראדוקציע

פאבריקען. די

גרויסקײמ פון געםארען
 קאנצענטראציע דער צו אנטשפרעכענדיג

 אינ־ דער פון װאוקם צום און קאפיםאל פון
 ױניאנס טרײד די אויך דא ז״ײנען דוסטריע,

 גע־ גארנים האט אנדערש געװאקםען. ריזיג
 גיגאנטישע די אנט?עגענאיבער :זי־ין קאנט

 קרילען׳ איתעז״ שטאל׳ אין אונטערנעמונגען
 זיך האבען אויסאמאבילען עלעקםריע. גאפט׳

 ארבעטער־ױ־ גרױסע אױםבילדען געמוזט
 נאך ארבעטער די וואלטען אױט ניאנס.
 דעדגריי־ די פון װײם זייער געװעז איצט

 אין פראספעריטעט זײ ברענגען װאס כונגען,
 סטיל ױנײטעד און עם. ״דזשי. רים לעבעז.
 נאר פארהאנדלען דערפאלגרײך קאנען

 אץ קאםעס רײכע מיט יוניאנס שטארקע
 גלויבען מיר מיסכלידערשאפט. פילצאלינער

 צו אמעריקע אין געזונט איז עם אז נים,
 דאם פרינציפ. אין גרויסקײט פאי־אידטײלען

 דער פון איבערצײגונג די זײן געקאנם האם
 באגײם־ האט װאס מיטעל־קלאס־פילאזאפיע׳

 ״קלעי־ דעם עקט״.און ״שערמאן דעם טעדט
 דערפאלג קײן דעריבער האט און עקט״ טאן
 נא־ אין מאנאפאלען בא?עמפען געהאם. ניט
 מא־ ארעמע די פון אינטערעסען די פון מען
 באקעמפען אײנער. יעדער אן נעמט — םעז

 פיש, קלענערע פון נאמען אין לויתנ׳ס די
 פאר־ וױיניגער ניט יעדענפאלס זײנען װאס

 נעמט רויבערס, גרױסע די װי צוקענדיג
 עולם. ברײטען בײם אױם שטארק אזײ ניט
 פאלקס־אינטערעםען די פץ נארען אין אץ

 •גאר גרויסקײט דער געגען קאמף דער װאלם
 גרויס־ די װאלט ער :אויםגעזעז אנדערש

 עם װי שטיקער, אויף געפיצעלט ניט קײט
 נאר קלעיטאךאקט. אץ שערמאן־ דער טום
 און קאנטראלירט שטאטלעך זי װאלט עד

 קאמף דער װאלם דעמאלט און רעגולירם.
 נייר נײן< דערפאייג, מימ באקרוינט געװען

 .פרינציפ אין גר־יםקײט ניט פאראודםיילעז
 און דעם. הינטער פדאגרעס שטעהם עס

 און גרויםע פון שםארק זייער האלםעז מיר
'ילניאגם. י ׳םרייד מעכטיגע
קומען װאוקס ד*<ם &יט צוזאמלז אבער

גערעבפױגקײם ^--------------
 פון ״קראנקריײטען גערוםענע אזוי די אויך

 ווארפם ױניאנם גרױסע די אין װאוקס״.
 אױס* אױגען.די די אין אלץ פון פריער זי.ך

 זײער אין בױראקראטישקײט געװאקסענע
 ברײ' אלץ װערט טאג יעדען מיט אנפירומ.

 ענד ״רענק די צװישען מחיצה די םער
 אויפן העכער שטייען ױאם די׳ און פאיל׳

 ױניאן. דער אין לײטער בױראקראטישעי
 וואק־ גוםא שטייענדיגע״ ״העכער די צװישען

 גראדאציעה םארשײדענע אוים אויך םען
 זײ. צװישען דיסטאנץ פארשײדענער א מיט

 דאך איז םירער, די צו קימם עס אז היינט
 ױניאךםירער מאנכע שיין־. ניט אװדאי שוין

 זײערע מיט שםארק זײער זיך ליציטירעז
 די פון פארטנערס אנםקעגענאיבערדיגע

 שטײ־ אינם אינדוסטריעם אגטשפרעכענדיגע
 ױניאן־ די און לייטען. פאר זיך פירען גער

 רוי־ אויך אםטמאל רײכער, עס מאכען פירער
 קנאפע די פון נאך איז דאס אבער שיגער.

 זאכען שעדלעכערע טרעםען עס s אומגליקען
אױך.

פארהאנדלונ־ ״גרויסע לעצטע די אין
 בתים בעלי די און ױניאנס די ״צװישען גען
 שטאל־אינדוס־ און אױטאמאביל־ דער אין

 פאק־ האבען — מען דערציילט — טריעס
 הינטער געפירמ פארהאנדלונגען די טיש

 צוױי צו אדער אײנעם צו טירעז געשלאםעגע
 צאל־ די און צדדים, בײדע פון פארשטײער

 בײדע םון זײגען װאס קאמיטעטען, רײכע
 דעם צו געװארען אויםגעקליבען זײטען
 א אן ״ארומגעװאנדערט״ זיך האבעו צװעק,
 די הערען צו געווארם און ארבעט שטאך

 פי־ העכסטען זײער םון שורה אונטערשטע
 דער פון איז דאס אװעק װײט .װי רער.

 ױניאן־ די פון דורכשניט־מאסע, ברײטער
 פול־ די פירער דעם גיט וואס מיטגלידער׳

 • נאמען איר אין האנדלען צו אזוי מאכטען
 די פון םטאדיע איין אויף האם אומזיסט ניט

 צװײטער דער פארד הענרי םארהאנדלונגן
 זא־ יוניאן־פארשטײער די אז פארגעלײגם,

 ארבעמער די געבעז (צו אנבאט זיק לען
 יאריגע גאראנטירטע אגשטאט אקציעס

 צװי־ רעפערענדום א צו שכירות)'שטעלען
 :פארז־־פאבריקען די פון ארבעטער די שען
 שטאך טיפען א דערמיט געמײנט האט ער
 האט ער אין ארבעטער־םירער, די טאן צ״

שײנם. עם װי אויך, געטראפען אביסעל
 װעלכער בײ אראנזשירונג, דאזיגע די

 פון ״פראפעםיאגאלען״ די זיך טרעםען עס
 אויס ״האמערען״ אלײן די און צדדים בײדע

 ״פארשטענדיגונג״, דער פון פונקטעז די
 מאנכע געפארען. אםילו זיך אין טראגט

 ױלי־ די באשריבען האבען זשורגאליסטען
 פיטםבורג אין שטאל אין פארהאנדלונגעו

 פארשטעלונג, ציגעגרײטע פאראױס פון א װי
 פון פאדערונגען די אז זאגט, ראסקין און

 װילקאמען זײער געװען זײנען ױניאן דער
 זײ האט דאס װײל שםאיי־מאגנאשען. די בײ

 פרײזען די העכערען צי גרונט א געגעבען
 פריער פון שוין האבען זײ װאפ שטאל, אײף

 געהאט ניט האבען זײ נאר טאן. געװאלט
 זאל אופן אזא אויף דערצו. אויסרײד קית

 האבען פיטםבורג אין ״שלאכט״ גאנצע די
 ״אפערעטע־שלאכט״ אן וױ מער ניט געװעז

 רעפע־ און אײנגעשטעלט פאראויפ פון —
םירט.

 װאס קראנקהײט. געפארפולפטע די נאר
 גרויס* פץ־דעי װאויןס פארבונדעךמיטן איז

דסר אין ױניאנם די פון אץ אינדוםםריע
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 זיך עפענט װאס שער׳ די איז איגדוםטריע,

 באזונדערע צװישען נרײטער אלץ פאגאנדער
 אר־ די לאנד. אין ארבעטער די פון טײלען

 מאסען־פראדוקציע־איג־ דער פון בעםער
 פיגף און פיר צװישען :אלץ האבען דוסטריע
 העכער. און שכירות יאר א דאלאר טויזענט

 איצם אורלויבען׳ עלטער־פענםיע׳ געזיכערטע
 מעכטיגע און שכירות, גאראנטירמע אויך

 זייערע גרײט מאל אלע זיינען װאם ױניאנם
 ארבעטער* די ;שיצען צו דעראבערונגען

 אינדום־ ,.קאנװעגציאגעלע״ די פח מאםע
 דער פון ניט גאנצען אין געניסט טריעס

 ארעמע אויף ארבעט זי פראספעריטעם,
 אנ־ פארזיכערונגען׳ וױיניג האט שכירות,

 ױניאנס די און סלעק, — גאראנטיעס שטאט
 עס אומבאהאלפען. און שװאך זײנען זײערע
 ארבעםער־אריסטא־ אן לאנד איז זיך שאפט

 פארשטעלונג קיק באלד װעם װאס קראםיע׳
 אירע לעבען עם װי דעם׳ סון האבען ניט

 אר־ אן איגדוסטריעס. אנדערע איז ברידער
 פסיכא־ גײט װאס בעטער־אריסטאקראטיע,

 מי־ פון שטאנד צום אריבער טאקע לאגיש
 אן צו נאך געהערט זי הגם טעל־קלאס,

 פאר פראצע פון לעבט און ארבעםער־ױניאן
 מיט מיט גייען ױניאנס די און פרעמדע.

 און געפירם ווערען זײ וועג, דאזיגען דעם
 — ריכטוגג׳ דאזיגער דער אין אליק פירעז

 אין און עס. בארערקענדיג ניט מאל אפט
 דער פאר געפאר גרױסע א שםעקט דעם

 װאס קלאם, א װי ארבעטער, די פון צוקונפט
 אזא װי שטײן אמעריקע אין אויך מוז

 געגנער װירטשאפטלעכע זייגע געגענאיבער
קאפיטאליםםען. די —

 איז װאם פראבלעם- א נאך לעצם צ־
 און װאוקס אינדוסטריעלען מיט פארבונדען

 אין ריס דעם צו שייכות ענגסטע די האט
 אקארשט האבען מיר װאס איגדוסטריע, דער

געשילדערט.

דריטער״ ״סמרגעסענןןר דער
 מעג־ אײן פאר מורא זײער האט ראסקין

 ״געגענזײטי־ דער אט פון רעזולטאט לעכען
 און ארבעט צװישען פארשטענדעניש״ גער

 די פון פירער צװישעןידי אדער קאפיטאל,
 די פון פירער די און אונטערנעמוגגען

 ״פארגעסענעם פונם גלגול פארן :ױניאנם
 זעט ראסקין קאנםימענט. דעם דריטען״,

 :קרעפטען גרויסע דרײ װידטשאפם דער אין
 קאפי־ קאנסומענט. אזן ארבעט קאפיטאל,

 אויך, «—־ ארבעט גרופע, ענגע אן איז טאל
 — אלגעמײנהײט די איז קאנםומענט בלויז
 פראצענט־ דעם און באנק־דירעקםאר פינם
 הױז־פרױ. דער ב־ז ארבעטער ד־רכן ניק,
 פאר־ איר װײל הויז־פרוי, די — עיקר דעי־

 געשטיצט װערען אלע ניט. קײנער טײדיגט
 און ױניאנס פאראי־נען. ענגע זייערע דורך

 הויז־ איעמע די ניט מער געזעלשאפטען.
הפקר. אויף געבליבען איז פרױ

 פארפאלגט סכעמע דער אין אט און
װאם װיזיע: פײניקענדיגע א ראםקינ׳ען

 ארגאניזירטען פון פירער די אז זיין, װעט
 ארגאניזירטער פון פירער די מיט קאפיטאל

 חשבון אויפן אחת יד דאכען װעלען ארבעט
 קאנסו־ דעם דריטען׳/ י׳פארגעסענעם פ״נם

 אונטערגײז! דאך װעט ־ועלט די מענטי
 זײן ייײט האט■ פאסירען. קאז דאס אז אין

 פיםם־ אין ״קאמעדיע״ די באוױזעז רײױנג
 שטאל־ די צװישען אפילו קײנער- בזרג.

פארגעשםעלט, ניט זיך האט אייגענטימער-

 מים דאלאר ך העכערען קאנען זאל בען אז
 הא־ אלע שטאל. טאן א אויף סענט פופציג

 רו־ קאן אינדוסטריע די אז געװאוםט, בען
 פאר שכירות־העכערוגג א פארטראגען איג
 אויף פרײז־העכערונג א אן ארבעטער די

פראדוקציע געשטיגעגע הויך די :שםאל
 נײע די אויך דעקען קאנען *נרינג זײער װעט

 װעגען האט ױניאן־אנפירונג די אויסגאבע.
S פאר געשריבען א־ן גערעדט סך א דעם y i 

 געקו־ איז פלוצלינג אבער פארשטענדיגונג.
 צװישען אפמאך״ *שוױיגעגדיגער דער מען

 ״יו־ שטאל־פירער, די און יוניאךפירער די
 אלע גאכגעגעבען האט סטיל״ סטײטס נײטעד

 גלײך האט און ױ:יאן דער פון פאדערונגען
 פרײז־העכערונג אומגעהערטע די געמעלדעט

 האבען ױניאן־פירער די שםיל. שא. — און
 אין װאסער מיט מײלער פולע אנגענומען

 ױניאן או־טאמאביל־ארבעטער די שװײגען.
 איבער טומעל דעם אויפגעהויבען גאר האם
 װעט װאס שטאל, אין פרײז־העכערונג דער
 פרײ־ די אויף אױך אריבערקײקלען דאך זיך
 אלע װעלען דאז און אויטאמאבילען פון זען

 אן קריגען ארבעטער די פון דערגרײכונגען
 שטאל־ די ;כאראקטער אינפלאציאניםטישען

 אז באוױיזען, זאל דאס שװייגען. ארבעטער
 איז אפמאך״ טיױולאנישער ״געהײמער דער

 פונם חשבץ אויפן געװארען געשלאסען טאקע
קאנסומענט.

 אין כמעט איבער גײס מירא ראסקינ׳ס
 גע־ אזוינע אז טראכט, ער װען פאניל^ א

 פאר־ זיך קאנען צונויפריידענישען הײם
 גױוי־ פון קארופציע פשוט׳ער אין װאנדלען

 ױגיאן־פירער — שװינדלער פארנעם: סען
 שלי־ קאגען ביזנעס־פירער — שװינדלער און
 ױדע מי אפטאן אין זיך צװישען בדאט סען

 װײט װי שטיק. גענגסטערישע א פאר װאס
 לעפקע אץ קאפאנע אל פון צײמ די דען איז

.י בוכהאלטער
 זײער מורא דאזיגע די איז נאםירלעך׳

 געבויט איז זי װײל איבערגעטריבענע, אן
 קאנסומעגט דער סכעמע. פאלשער א אויף
 װאס דריטער״׳ ״פארגעםענער דער ניט איז

 אין קײנעם דורך רעפרעזענטירט ניט .װערט
 צוזאמענ־ דער אין אדער קאנפליקט, דעם

 און קאפיטאל, און ארבעט צװישען ארבעט,
 יושר־ צום אפעלירען צו גאר בלײבט עם

 דער אין גרױםראכטען צױײ די פון געפיל
 האבעו רחמנות זאלען זײ אז װירטשאפט,

 הויז־פרוי, ארעמע די פארגעטען ניט און
 און ״מילך די מיט זיך טײלען ביידע זיי בעת

 דריטער, דער װירטשאפט. דער פון האניג״
 די קאנסומענט, דעם רעפרעזענטירט װאס

 זײן מיט שטאט דער איז אלגעמײנהײטען,
 עט טוט רעגירונג די אױב און רעגירונג.

 טאן, צו עס שטויסען זי מען דארף ניט,
 אויף אנדערע אן אויםקלײבען — אגיט
ארט. איר

 גארניט איז עם אז אויך, װײםט ראסקין
u א דירכצופירען גרינג אזוי iT ’r צװישען 

 גע־ אונזער אין לאנטומענט אדן ארבעטער
 פערזענלעכקײט״ ״געשפאלטענע זעלשאפט.

 זײט אײן פץ :ארבעטער דעם אן ער רופט
 א ױיט אנדערער דער פון ארבעטער, אן

 פאלש װידער איז דאס אבער קאנסומענט.
 אויב קאנסומענטען• די ז־ינען װער ת־ך. אין
 ״ארעמע די איז װער ארבעםערי די ניט

 וױיב, ארבעטער׳ס דעם ניט אויב הויז־פרוי״,
צו ציגאב א װי ווירטשאםס די פירט װאט
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 וױיב׳ם, זיץ אדער זײן, אדער ארבעם, איר

 די װען צײט, א געװען ל מוטער אלםע
 גע־ האבען עגגלאנד אין קאאפעראטיםטען

 און עקאנאמישער ספעציעלער אין גלויבט
 קאנסו־ הײםט וואס קאטעגאריע׳ סאציאלער

 שוין אילוזיע דאיגע די האבען זײ i מענט
 אין גאר זיך מיען און פארװארפען לאנג
 ארבעטער דעם העלפען צו ארבעמ זײער
 איבעריגע אלדאם און קאנםימענם, א הי אויז

 און ארבעטער־פארטײ דער פאר זײ לאזען
 אויך אליין זײנען זײ װאו ?וניאנם, די פאר

 דארפען לאנד אין דא אײך אגגעשלאםען.
 אר־ דער אזוי. צוגײן זאך ער ז צו ר• ס

 װי אזוי אבער קאנםומענם, דער איז בעםער
 אין ארגאניזירט זײנען ארבעטער אלע ניט
 ניט־ארגאניזיר־ די זײ, בלײבען ױניאנס, די

 װי םײ ארבעטער, װי סײ אומגעשיצט טע,
קאנכומענםען.
 ױגיאן־ די צו אפע^ירט דען אז דעריבער.

 קאנ־ דעם פארגעסען ניט זאלען זײ פירער,
 פאר־ און קאנפליקטען זײערע אין סומענט

 קאן קאפיטאל׳ פון פירער די מיט האנדלונגען
 ארגאניזירט :זאך אײן נאר באדײטען* דאס
 מאכט די פארשפרײט ארבעטער; מער װאם
 אינדוס־ אלע איבער ױניאנם אײערע פון

 װעלען אפגעשטאגענסטע׳ די אפילו טריעם,
 אינ־ די־ װערען געשיצט ממילא שוין

 אין — קאגסומענטען די פץ אויך טערעסען
װארט. פונם זינען ברײטען
 אומארגאניזירטע די ארגאניזירען דאס

 פרא־ הוילער פון זאך קײן ניט אבער, איז,
 פרא־ ביסלעכוױתער א איז דאס ;פאגאנדע

 אינדוםטריע־ דער אין װארצעלט װאס צעם,
 זעל־ דאם איז דאם בכלל. אנטװיקלוגג לער
 די אויד ארײנצוציען שטרעבען דאס װי בע,

 םים־ דער אין אינדוסטריע קאנװענציאנעלע
 אויטאםײ אין מאםעךפראדוקציע פון טעם
 נאר טאן אויך קאז װידער. דאס, רוגג.
 פון רעגירונג. זײן מיט אלײן שטאט דער

 די צו צוקומען גיט זאלען מיר זײם װעלכער
 אױף אן זיך מיר שטויסען פראבלעמען׳ אלע
 נויט־ אביעקטױוער זעלביגער דער און אײן

אדער קאגפליקטען, די א-ן װענדיגקײט:
 קא׳ און ארבעט צװישען ״פארשטענדיגונגען״,

 דריטער דער אויך נעמען אנטײל מוז פיטאל
 דער — װירםשאפט׳ דער אין כוח גרויסער

 רע־ אץ קאנטראלירען אלץ דארןז װאפ כוח,
 אלגע־ דער פון אינטערעסען די אין גולירען

מײגהײט.
 זעען אפילו ארבעטער־פירער פיל זייער

 זײער זעען זײ דערװײל. ניט נאך דאם
 גע־ און קעמפען אין אויפגאבע אײנציגע

י פאר מער װאס װיגען  ױניאן־ אײגענע ן
 אײנשטעלונג אזא פאלש. איז דאס ברידער.

 ארבעטער־ פינם אינטערעםען די געגען גײט
 אין ױניאן־ברידער זייערע פון אויך כלל׳

 און סטאליער, דער אז סך־הכל. לעצטען
 שניידער, און טאבאק־ארבעטער- און שוםטער׳

 האטעל־באדי־ און טעקסטיל־ארבעטער. א־ן
 לעבען דארפעו נאך לענגער װעלען נער

 אויך װעט פראםפעריטעט־מינימום. אונטערן
 שטאל, ביי ארבעטער פונם פראספעריטעט די

 ארוגטער־ נאפט בײ און שטייךקױלען׳ אין
 פאר־ ױניאךפירער פילע ורערען. געדריקט

 שטעקט דעם אין א־ן ניט נאך עס שטײען
 מןיר נים אויד איז דאס אבער געפאר. א

 מיט װעט װאם װאיקט. פון קראנקהײט א װי
פארשװעדען. צײט דער
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ז א פ ד נ <ן לאםאװין ל. פזיח
מתנה!• א הפסקעל נז.

הענ־ *יז *יז אװעגם עגען
גארד־קאדא־ דעדסאנװיל.

 *רײגגעשםיגען לײנ*
יונג־ yoap א צ־ג אין

 עלםער אינם ודאדג
ז צװישעז מ ר  זירך מ
 זעלבימן *ינם זעמעז■

 זומעד־קעמפס. די »ין זי זעם סען וױ הילדך
 ®ןדקזן־ *דער קידנע ייז — זיינגלעד די

 *סןרמז׳דיגע פיס .דדשיד־דצחלז. ימדםע
 *דיף ^ילןגדאפ צ$וארענע ם׳ים בלוזיןםי

ר גים *יפצימױגע ע ס  אדיס־ האבלן מ
 ודןמ *ינםעדש׳י-ד. פיםן סײדלעד• די געקדקם

 פיש־נע־ אדן העגם־ די ד׳־מז לעצסע די בײ
מם*רבם. ר־׳ים מװעז גדל

 זיד זוײנגעריט. נישס apt חבדד- די
מז םימלד׳יג * ר ס מ ם דז « ע ב  גע־ ודןגאן. י

 cr^t :)אגעסןװ גע׳הכםזד® ייד אכם־4־
r p y e ש  די *ז ש^צללז־■ לגיידע^ר

 זיך apt ?גלדגעז די אויף ידשעלעד ווי׳יסע
 װײסער א געסאן הדיב א דאדם *ץ דא

m■ * איז נײגעד פים באסדאכם װי׳יל 
 פים אדן געסם אופגזגבעםענע די חידדש

מל ױ אח גיריקמלײגם. זיד פ
 מפערקס apt אנדערזי װי םער אנעם.

 פאהא־ עלסערע די גײ *ומופרידעגלײס די
 זוייעוגעםען. זיד אנשסאם אבעד זשירז.

 בא־ שקאמרי׳יען. גײע ®ראזדאצירם זי האם
 אױף געווען זי את אנגעשפײסעז זונדעדם

 אנ־ מאל אלע an יועלמ אלםיםשקע. אז
 בלי־ גרײלעכע אירע איר אױף געשםזןלם

 ױאס םינע• א םים אבסערװירם זי און קען
apt קאן .װי דיבורים: קלארע גערעדם 
צעלאזעןײ אױי זיץ םיידע־* גרײס אזא

 ארײם־ אנעם האם ענםפער אז אנשםאם
a געם»ם n .וױיכע די פארריכם שפיגעלע 

 צו־ שםערן, גרײסעז אויפן קאשםאנען־האר
 אויג אייז את ליפעז יי *י פארב געגעמז

 װאלם זי װי זקנה. דער אויף געזזאלםען
 מיט אויסזען. איי םים *ימרגעגוםעז ײד
 יע:ע געדארפם ־אם ױ ייעז אמ יוגעגם׳ איר

 בארירם ״אומגערך* איר ײ ד.אם פארבייגײן.
 אנםשולדיגם העםלעך זיך קאפ. װײסען דעם
זעלביגע. דאס געםאז יױיסער שפעםער איז

 פדיז־צל דאם האם פאסאזשיר א נאד צ״
 גע־ איז דאס קריוודע• שםאריןע א געוזאם

 נאכ־ מים «ע:ש שםאל־אהגעלדיגער א ייעז
 זײםען די בײ קרויזען לעסיג־געװארפענע

 פנים, םיף־געקארבםען און ערנסםעז זיין םיז
 ס׳האם און בוך א איז פארפאז געידען איז ער
 נים זעם און“ ניפ הערם ער געדאכם. זיד

 האם אנעם אים. ארים סאי ם־קומם וואם
 אעזונגען פליאים ײד האם זי • גערײגם עם

 עפע־ גענירען גאר צי צעשריע־ אדער
 נים ם׳האם שויב. דער אויף אויםינלאפעז

.,געהאי  אין עקשן דער צי ביך דאס ^
 כויידעלשע אלע געױען גובר ד.אם אים.

אן־ויסריפען.
 װי ריאיג. װאגאן אין ױערם אהאל מים

 ענדיעד װאלם עלםערע די פץ געבעם דאס
אױעק איז חברוז די געײארען. פארנימעז

 פאסא־ די אדדעכם־ברײס. צום .דײנער״ ,אק
 איבער זיך קוקעז אפגערעדם׳ װי זשירען.

אויסרוף־צײכענס. איז פרעג־ םים
ד — די ז״ עיוער ױ .
״ .םהעגק — . . . י ד א ג
ד עי .װהאס — ג ײנ ג

ap שםילקייס די װען t גע־ שױן זיך
 ריס־ דעם חוץ אין אײמעשסעלם רעבם האס

 פען האס רעדער די פיז קלאפעז פישעז
 דער אנגעהויבעז זיך האס געהערם. גאדגישס

 עולם. יונגען פרנם *וריקקער םוםעלזײמיר
a אבעד n פאדגרעפערםער א פים פןיר 

 דאס װי און עגערגיע. פרישעד פיס טזפפנא•
 יעדעד נאד האם געדוען, געניג נישס ח־אלם

ל א פיפמבראכם ע ש  גע־ .קאקא־קאלא״- ^ן
 אנדערען. אוינך זרינס :עש»י־צם םדזשקען׳

 גע־ םלאפענס עסלעכע זיעעז אופגעריכם
זקנד- איינגעשראסענער דער «ויף פאי־־עז

 דאס אװעקגעלײגם האם ®יעפדער דער
T3■ גאנצער יײן אין אריפגעשסעלם זיך 

 דער םרן רעגצעל א אראפגןגיפען הויך.
 געסאץ װאונק א פינגער פיםז און פאי*ימ

 די צו נאכגײז אים ס׳זאל ײגגװארג צים
^פלעצער. לײדיגע רײען פאר  אינג• די ז
 הא־ מײדלעך. די םאקע באזינד־ערש את לעד•
 גע־ װאונדערענדיג און נײגעריג זיד בען

a ער ניאן. דיויכען נאכז לאזעז tn גערעדם 
;אנעס׳ן בלדיז געפײנם אבער אלע. צו

 דורכגע* זי ער האס — י זיך זעצם —
 און אויגדן שםאל־קאלםע זײנע פים בוםען

 און זיך, לעבען ארס אן אנגעײיזען איר
 געפאלגם. האם מיידעל דאס — בוערקווירדיג

 אויף אץ געשסײכעלם פארלארען האס זי
געווארם. עפעס

 פרן ארײםגעקראגען האם פרעמדעי דער
 װיע־ הוים־פינזלען, שםירעבצען. רענצעל

פרדרע. בערשפלזיד״
 עי פאר םטאף םהיפ איז .װהאם —

 געפרעגם עפיצער האם — י״ פעשקער^
חחק. םים

 האם ער געעגטפערם. נים האם פאן דער
:מיידעל צ־ם גערעדם

תי נים זעכצען. א־צם זיים איר —  אפ
 צוואנ־ און םיר צו אויסזען איר יועט אזדי אט
ע  גע־ פיר א מענש מאדנער דעי־ האם — צ
 בא־ געזיכם. איר איבער פינזעל מיםן טאז

 די איגסער שםערן. דעם דארט און דא רירם
מויל. בײם אויגען־הײםלעך.

געזע־ איז ארים, חברה די װי אנעם.
 פאראינטע־ שטארק געשנזאנען אדער סעז

 גע־ געדולדיג און שפיל א איז װי רעסירם
:אפגעלאזען נים האם פרעמדער דער ױארם.
 פינף אייער דערגרײכט איר האם אם —

 ער איז — געבוירענםאג פערציגםםען און
 .פארשםײם זײם איר — ערגסט טיף גערועז

 ־שיין האט איר פארהיירעם. לאנג זיד׳
 אים בײ האבען — קינדער דער־ראקסענע

 האם, ער גערוט. ניט צונג. די װי הענט, די
 צו געניפען געארבעם. ג־־ך־גיד פכשף. א װי

 גענוצט צוױיםע. א אם פאמאדע, איק הילף
בערשםעלעך, און פינזלען םך א און אפם

נערעכםיגסײם <--------------
 גרויםעז צים דערזעז■ זיך פאר מ׳האם בת

פרױ.' פיםעליאריגע א חידוש,
 געקוקט געשםויגם, ד.אס ױנגװארג דאס

 פרעפדן, אויפן דא אויגן אויפגעריסענע פים
 אימ אין געהאלםען זיך אנעם׳י, אויף דא

 ארויסציברעג־ געהאם פורא אח ױאונדערעז
 גע־ האם םײדעל דאם אויך װארס. א געז

 גע־ מאל אײן נישט האס זי כאמש שװיגען,
 דזנם זיך פון אפצושםופען ®ןרלאנג א האם

 שםי־ זײזנע םים גריםירער איינגעשפארטען
מז אץ רזנכצען דוי ס ם׳נײ אויף אנ ע  א מ

 די ערנסס װי זעענדיג נאר שקאצערײ.
 געװאדען אױך זי איז זי, באסראכס חברה

 האם זי םוף. אויפן געװארם אץ נײגעריג
־ רעדען װידער געהעדם איצם אים

 זעמיגססע און פינף an גײס אײך —
 בײ באזדך א ®ז זירשם קופם איר יאר.

 םיד אביסעדע זײם איר אײניקלעך. זדיערע
 אװחוי אצינד זיך יואלס איר שלעפעריב אדן

 האס — יעבע װי קי׳שעלע א אויף צוגעלײגם
 און אלםיםשקער. דער אויף אנגעודיזען ער

ס אזן ®לינק ער an פעשה בעת  :ןײים־ גןני
 אויף גראבענם אדן הנײםשעז םיםע געבראכס

 גאםבע ארן אדימז די אינסער פון פנינ^ איר
 דער און עלעדבסאד אראפגעהאנגען זײנעז

 apt פרדדע. םים באדעקם געדיכם •9הא
 על־ — אדן ודײםער אויסזען נעקענם נישם
 צו געבאפסי איצס האם םײדעל an םער•

 פון אנבליק דעם איבערראשונג. אלעמגם
זקנד- שלאםעבדיגער דער

 פת ארויסגעשלןיפם apt פרעפדער דער
 איר און שפיגעל פירקאנםיגען א רעבצעל

 צעלאכען, געװאלם זיך האם זי דערי׳אנגם.
 געבליבען איר איז געלעכםער דער נאר

 צעשראקעגע א האם זי קעל. אין שםעקעז
 בלי־ אלם־אייסנעצױגעבע די פירען גענוםעז

 םים און אנדערען. אגיםן אייגעם פרן קעז
װאגאן. םרן ארויםגעלאפעז געוױײ הילכיגזיז א

 צונויפגענופען געלאםעז האם מאז דער
 די און בערשםעלעך די סלויעקלעך. די

 אין ארײנגעלייגם זיי מםלםלין, אנדערע
 ארם דץ אויף צ־ריקגעזעצם זיך רענצעל,

בוך. אין םאדםיםם װידער זיך און
 בא־ וױיל א נאד האם ײנגווארג דאפ
 דלם פארוואונדערונג און נײגער פיט טראכם

מיידעל. דאס זוכען אוועק איז און פרעםדן

 אײנינ־ א. אי. סי. און ל. אוו פ. א.
 מען5 דעם לײט־לאנװענשאן,

דעצעםבער
.t א. 450 םון ציזאםענפאר ספעציעלער א

 חודש פאריגען איז װאס פארשטייער. ל. אװ
 עןaבאשלז האם שיקאגא. אין פארגעקומעז

 קאנווענשאן ל• אײ פ• א. םע74 די אפלײגען
 ערשםען דעם אויף סעפםעםבער םעז15 פוגם

 םאר־ װעמ צתאםענםאר דער דעצעמבער.
 זעלביגער דער ארום יארק. :ױ אין קופעז

 אשהאלםען 4? אי. סי. דער אויך וועם צײט
 פעדע־ ביידע װי נאכדעם צ-זאמענפאר. ײיז

 צוזאמענ־ באזונדערע בײ װעלעז ראציעס
 קאנםםיםוציע די ראטיפיצירען קונפםען

 װעם קערפערשאםם׳ פאראײניגטער דער פאר
 א װערעז אפגעהאלםען דעצעמבער םען5 דעם

 עם װעייכען בײ צוזאמענפאר. געפײנזאםער
 א םון געבורם די װערען פראקלאמירם דועם

 אין פעדעראציע ײניאן סרײד פאראײניגםער
אמעריקע.

-------------------------------------------}י־• 1955 סעפפעמבער,

כית איז באזוד חנ־נפדפ פרעז־דענם
פאך־ דער פ,ץ געשיכםע י

 חײם קרית אין שולע
פאר־ א וארלאזאראף),

 װאס חיפה. פת שטעםעל
 בית נאכנען דעם םראגם

 ז י א איגםערנעשאנעל,
אלם. יאר 9 בערך
 באזוך איצםיגען ריםן פארביגדינג אין

 אין םאל ערשםען צום דובינםקי. דדד פון
 גרינדונג. איר זינם א'ז װעלכע שולע, דער

 דער םח קרובה לײבלעכע א — אים דאנק א
 איז אפעריקע. איז יוניאן אינםערנעשאנלל

 איר פון אביסעלע סיי דערצ״־לען צו כדאי
 םוב׳די־* ײם דער װלגען פיי אח געשיכםע

 זײ פון פגים איי פנים באגעגלניש גער
 פים תלפידים. איז דערלר די גרינדזנר,

 פרײנם. אופבאקאנםעז לאנג־יאזײכען דייער
דובינסקי. דיד

 פארלנ־ אפעריקע איז תאט 1945 אין
 יפוראל הסוזדרות דער פרן שליהוה זײן דיגם

 האס "ל־׳כער פריםז ואדצטער פעדעפיגסקי
 יאר זעקס פת פשך איז געװעז פצליח

 צױישלז פאל. ערשנזלז צ־ם אויפצוקלערלז
 דעם ארבלטערשאפס, אפערילאנער דער

 ארץ דער פץ ציי־ען די אין כאראקםער
 .הכ־ פעדעראציע ארבעטער ישראל׳דיגער

 לייס־ אזא פאר אנערקענביג א־־פ תדרות׳׳.
 קאאפע־ פו־־ער איז געידען איז װאס םונג.

 פעדעריישאן אפעריקען דער רים ראציע
 האם אינםערנעשאנעל. דלר און לײבאר אװ
 רשות אין געשםעלם דעפאלם דובינסקי דוד
 דא־ םויזעגם הונדערם מערעםינסקיין פין

 אין ציועקעז׳• .פראדוקםיװע פאר לאר
 נא־ אויפן בײען צו אויף — רייד קלארע

 פראפע־ א אינםערנעשאגעל דער פון פען
א־נפסיטוציע. סיאנעיע
חיפה, קיין אנגעקופעז איז םרום יוען

 דעמאי^םדיגער דער חושי, אבא אים האם
 קאונ־ ארבעםער חיפה׳ר פין סעקרעםאר

 מען זאל געלם דעם םים אז געבעםען טיל.
 וועלכע חײם׳ קרית אין פאך־ש־י־ע א בויען
 מיםן וואקפען אין געהאלםען דעםאלם האם

די םעמפא  מערע־ אימיגראנטען. יײע פון.
 פאר־ אנדערל׳ אויך און דעט. האם מינסקי

 עקזעקוםיװע דער פאר געבראכט שייאגען
 נים זײנען מיינונגען די הפרעל. ועד פון

 צו זיך באשםימט מ׳האט און אייניג געװען
 אנפראגע. אן מיט דובעםקי׳ן צו װענדען

 סאך־ א לםיבת אנםשידען האם דיבינםקי
חײם. קרית אין שולע

מען, האם ש־לע די בײען אנגעהײבעז
 אויף בכלל. ישראל אין אן ם׳הויבם װי

 זיינען ארום צײם א אין שםײן. אין זאמד
 געבײדעם, קלײנע עםלעכע געשםאנען שוין

 די — שליאך, א אן גראז, אן פארקאן. א אן
 מיםן װאוליגייז געלאזט זיך האבען װינטען

 תמיד האבען קינדער די אץ — זאמד.
 ־א־ וועלכע בצי־ג־יעד נײע מיט געקעמפם

אין ארײנגאנג דעם פארשםעלס זײ בען
יײילןו

 מער־ געװען זײנען שילער ערשםע די
 גע־ האבענדיג ניט עולים. נײע סטענם

 פיל עס האט שפראך העברעאישע די קלנס
אגםװיק־ נאםירלעכע די געמאכט שװערער

לאפשטיץ ברכה ̂פ

 אבער ציים, א פאר שולע דער פון לונג
 קײן געשאנלװעם נים ד״אט פארײאי־ם־נג די

 און לערער גיטע באשצפםיגם יאם םי,
 ד^בלז װעלכע אינםפרוקםזןרען. פעאיגע

 צײם קורצער א אין פארשטענדעניש מים
 אין פראבלעמז׳ ערשםע די בײגעקומען

 דער־ צו געװעז נים איז צייס קורצ־ער א אין
 האפענונגען םך א גאר שר^ע. די קענען

a װעלכע ײנענם דער נעגעבלז ױ האס n 
 הא־ אבער 4דערזזײי ג^לרעפם. איר אין
ז  לאנד איברן שפוײיטען געגופעז זיך מ

 יאר איז האם למשל. אזוי פלחפה־װאלקענט.
 אין אריסזאגעס שית פען פלג (איצם 1948
 פגן שסאב פולער א ועפונען זיך שולע דער
 זיך האבען קעפפער ױנגע װאו הגנה. דער

 דער אין פארפוי־כאמס את געייערענם
.געװער פים אופגײז פרן תורה .  די .

 דעם םים שפעםער. זיך האס אפםײלינג
 אויפגעליתם פדינד״ דער פון אויפקום

 פאריוענ־ װידער זײנען ציפערעז אי׳ע את
שיל־צױעקען. פאר געודארעז דעס

 פארסרעם־ער אח גאסם ערשםעד דער
 איז ישראל איז איגםער:עשאנע' דער פון

 די האמ וועלכער זיפערמאז- םאשא געויעז
 אױסשסאםונג איר אין געזען שוין שלע

 אלס און לערךציםערען, אדן פאשינען פים
 דע־ ער האם באגײסםערו:ג פון אויםדרוק

 כאדערנזיר םיס שולע די באזארגם פאלם
 )22 לאקאל פון פועה (אלס באלײכםונג

זיפערטאנ׳ס :םען וױיסם הײנם ביז א־ן
שולעי די בא^ויכםען האם באזוך

 פאך־ 13 דא ישראל אין זײנען הײנם
 הײםען װעלכע הסתדרות- דער פון שולען

 שולע נײסםע טאמע די פראצע. .עםל״,
 לײנאםײפ. מ׳לערעגם װאז דרוקערײ. א איז

 טע14 (די וױיםער אז־י און האנט־ארבעם
 ״אפסעם״ אן עפענעז צד זיך מען קלײבט
 די האם אבער צײם ה־פשער א פאר ש־לע)
 חיים קרית אין אינםערנעשאנעל״ .בית

 נאר ניט אײפמערקזארקײט די געצויגען
 צאל די ישוב. גאנצען פדנם גאר געםם, פון

 דארטען געװאלם האבען װעלכע תלמידים.
 װי גרעסער געװען תמיד זײנען לערנען,

 דער פון אויפנעמזין. געקאנם האם שול די
 האבען מלחמה־יארען די — זײט צוױיםער

 ענדיגען געלאזט נים קינדער די ליידער
 די אויף געדארפם זײ האט זי שולע. די

 מעכא־ פערםעל און האייבע פראנםען...
 דער פון אוועקגענומען זי האם ניקער

 אומגע־ זיך האבען אלע נים און שול.
 יא האבען װעלכע די אבער קערמ...

 געענ־ האבען צוריק קוםען צו געװען זוכה
 מעכאניקער אויסגןךדיכענמע אלס דיגט

 מים געװארעז פארזארגט באלד זײנען אװ
 גע־ האם לאנד דאם וױיל פאסםענס, גוםע
 מעכאניקער. אויסגעשולמע ליכם םים זוכט
 אויף אחריות גרוים אר־יפגעלײגם האם דאס
 געמחם מ׳האם שול־פאר״דאלםונג, דער

 איר פאר גיכער און ערגםםער זארגען
וואוקס.
תמיד אבער איר האס מזל גומער דער

13 דים jj־־---------------------

א״נםערנעשאנעל
 אנ־ שפעטער האבעז עס װען ציגעשפילם,

 לאנד, אין געםס אפםע קומען געהויבען
 דער פיז וױיפ־פרעזידעגםען צאל א בפרט

 אז גאטירלעד׳ געיוען איז אינםערנעשאנעל.
 דעדזעעגדיג שולע. די זען קופען זאלען זיי

 די ךעלכער צו קיגד״ רואקהעגדיגע .דאס
 — זײ האבעז קרובד, א איז 1איגםערנעשאגעי

 גע־ צדשםײער — אופן, זימ אויף יעדערער
 אזײ וואוקפ. איר אויף שודצ ד*ר געבען

 יאר עםלזנכע לעצםע די םון פשך אין האם
 נײע אין פארגרעםערם נאר ניס זיך שול די

 זי גאר לערלן־ציפערען. מער איז בנינינ£•
 — פאשינען װיכסיגע גײע צאי־ א פארפאגם

 איג־ דער פיז חײס־פרעזידענםעז, פון פועות
 פתנה א פאשיך־. ״שײפיע א םערנעשאנעל.

a פאלקיפאז ,װעלכע .io לזקאל פמ n 
 געגעבעןז שרל דער אין באזוך ערשסען זײץ

 װעל־ אדיף פאשיז׳ צרױיםזנ א אויך שפעםעד
 נאגלער פרן נעפען די זיך געסמעז <ס■ כע
 האס קאפלאן בענדזשאפת פאליקפאן. אץ

מז — באזדך זײן אײף ע עג  א שדל דער ג
 אדיף r* פאשין- םדלגרײדיע א םועה
אײטגעקריצס. H7 לאקאל איז דעם

 באזוכס האס ד־ה צבייץ װען ,1949 אין
T פארשםיים עי. האם ישראל. t■ באזוכם 

 אים האם ריצלכע אינםער:עשאנעל, בית די
אגמגעם לאנד. גאנצע דאם װי —  איבער־ .

 צוגעםײלם דעפאלם אים איז עס ראשם״.
 גרינד־ דעם לײגען צי כביד ד<ר געויארען

 עטלזיכע װאו גןנביידע, נייער א פאר שםייז
 געעפענס שפעםער זײנען אפסיי־יוגגעז :ייע

 ,װאוקס דעם צי אויד האבעז עם געודארעז.
 דעלעגאםען־ בײגעטי־אגעז שולע דער פין

אנדערע. און אי־בעםער־רינג. פון געסם
 דער צו צדשםייער באדייםענדיגען א גאר

 ישראל אין באזוך זית אויף האט שול פאך
 35 לאקאל פץ מענעדזשער דער געגענען

 ער ברעפלאװ. ױםף י-ניאז. הי׳איקמאכער
 אויפן פאך־ביבליאםעק א געעפענם האם

 הײנמיגעז ביים דיבינפקי. דרד פון נאמעז
 ארם .דובינםקי דער אין זיך געפינען םאג
 אלע כמעם — ביבליאםזיק״ קרעפט ענד

 דער פאר נאי־ נים פאד־ביכער װיכטיגע
 פאך־שולען הסתדרות אלע נאר גופא, שולע

 נײםיגע די מים זיך באנוצען לאנד איבערען
פארמאגם. ביבליאטעק די װאם ביכער

 דירעקמער דער אונםער האם שפעםער
 שול די םעיעםינסקי׳ן, פח אנפירערשאפם

 אינםערנע־ דער פון פוזעאום א געעפענם
 קאנצענםרירם און זאמעלם װעלכע שאנעל,

 אז. ארן בילדער. ביכע־■ דאקרמענםעז, אלע
 אינטערנע־ דער פון געשיכםצ דער פון ײ.,

 םפע־ א אויף םאג. הײנםיגען ביז — סאנעל
 שװאר־ אין בילדער הענגען וואנם, ציעלער

 אוועקגעגאנגענע אלע פת — ראמען צע
 לאגגע צו דיבינםקי — ביז פרעזידענטען

- וואנם אנדער אן אויף יאר.  פון בילדער -
 דױיפ־ איגטערנעשאנעל די פון גרין, װיליאם

 זי־ :שול דער אין געסם און פרעזידענםען
 העלד, — ע״ה פײנבערג האכפאן, מערמאן,
 אדן גאלדבערג נאגלער, פאליקמאן, קאפלאן,

ײ גראדדאירםען געפאלענעם א פון בילד א : 
.לער . .

שי־ פעאיגסטע די צו װערען יאר יעדען



---------------------4 14 זײט
 אויםגע־ תלמידים, נויםבאדערםםיגע אץ לער

 אױך דובינסקי. דוד פון םםיפענדיעם םיילט
 — פוז פאך־שולען אנדערע פון שילער

 סטיפענדיעם. זעלבע די באקופען הסתדרות״
 איג־ אינםערנעשאגעל די האט איצם ביז

 דער פון עקזיסםענץ דעד אין װעסםירם,
 הםתדרות די דאלאר. םויזענט 215 שולע.

 שםענדי־ דער פאר זיך, פארשםייט זארגם,
 װעלכע שולע׳ דער פון אויםהאלםונג גער
 א םונט טויזענם 40 פון בודזשעם א האם
 צו־ רעגולער לעצםענם גים דעם אויף יאר.

 זיבען מוניסיפאליטעט, חיפה די שםייער,
יאר. א פונם הונדערט פינף טויזענט

 דער אין לערנען יאר א תלמידים 78
 און יאר, 18 ביז 14 פץ עלםער אין שול׳

 רעגולערע און העכערע די אין תלמידים 6»
 לערער, זעקם דערװאקםענע. פאר קורסען

 באשעפ־ ווערען אינסטדוקטארען זעקס און
 די אבער פארװאלטער׳ דעם אויסער םיגם

 לי־מו־ אלגעמײנע די גרינג. נים איז ארבעט
 פי־ געשיכםע. תנ״ך. עברית׳ זיינען: דים
 פאכען: די ענגליש. און מאטעמאםיק זיק,

 (װעל־ שװײסען מעכאניק׳ עלעקטראטעכניק,
 מאשי־ אויטא־מעכאניק׳ שמידערײ, דיגג),

 און האנם־שלײפען כלערלײ און נעז־בוי
 יאר. דריי דויערעז לימודים די גראװירען.

 דורך תלסידים אלע גייעז יאר ערשםעז אין
 לעצטע די איז האנם־ארבעט. מינים אלע
 מא־ אלע אויף זײ ארבעטען — יאר צוױי

 פארפאל־ און אוים קלײבען זײ ביז שינען,
 ענ־ זײ װען פראסעסיע. אײן אין זיך קאםעז
 פארװאל־ דעד אונז פארזיכערם — דיגעז
 מען ״כאפט — גנוני מ. ,1950 זינט — טער

אוים!״. זײ
 אץ שולע אץ :עםמ ד♦ םץ אױפנאםע די

מוזעאום אינטערנעשאנןןל אץ כאזוך •ער
 װאס נים׳ חידוש קײז דעריבער איז עס
 חושי, אבא חיפד״ פון מעיאר דער בשעת

 איבער שפאצירט געסט זײנע מיט נאך האט
 אינדו־ פארשײדענע אירע און שטאם דער

 דער צו װעג אויפן צענםעדען. סםריעלע
 פארװאלטונג די געשטאנען שוין איז שול,

 אויגען די און שול פון ארייגגאנג דעם בײ
געםט. ליבע זײערע אויף זיך אײסגעקוקם

 פרײנט לאנג־יאריגע וױ אייגענע, װי
 דובינםקים, די איצט באגעגענט זיך האבען

 זײן און חושי׳ אבא פמ באגליימונג דער אין
 פארװאלםער די סיט אלכאגי. םעקרעטאר,

ת פון בי  ®ים בראש אינםערנעשאנעל׳׳, .
 מערעמינסקי. םריינט לאנג־יאריגעז דעם

 געבליבען דובינסקי איז םמום פאר א
 װארעמער דער םון געדירם טיף שםײן

 אריבערגע־ האם ער איידער באגעגעגיש-
 װאו בנין, ערשםען םונם שװעל די שפאנט

 הענם םיר אנםקעגעז וואגם דער אויף
 עברית, און עגגליש איז דאקומענם דער

 אין גע־וארעז געגרינדעם איז שול די אז
 מים קאאםעראציע םון םיםבאל אלם <1948

 הסתדרות דער און ארבעםער אפעריקאנער
 אםערי־ אח אידישע די ישדאל. ארץ אין

 צו גיבען זייםען בײדע בײ םאגען קאגער
 װעלכער לעבען ודאנם. דער כבדד סיםן
 שםײן בלייבען דובינסקי <פא את דוד

.אםעם םארכאפםען םים םינום פאר א . .
 צימער דער האם פאל ערשםעז צום

 דערזעענדיג תיקון. אמת׳עז זייז באקוםעז
 פרעזי־ אוועקגעגאנגענע די םים װאנם די

פאפענםאל דובינסקי דור האס דענםעז,

 גע־ די וואם זכות גרויסען דעם דערפילט
 גע־ טיף אין צוגעטײלט, אים האט שיכטע

 זיך אין געפוגען ער האט טאן לײטערםען
 דעם דערציילען צו שפראך טיטיגע די

 גע־ קאפיטעל לאנגען א אים ארום עולם
 אינ־ דער פון אנטשטייאוגג דער פון שיכטע

 דערםאנט כבוד גרוים פים טערנעשאנעל,
 פרעזי־ אװעקגעגאנגענע די פון נעמען אלע ער

 פארדינםםען גרויסע זייערע און דענטען
 ד-ארץ פים ער האט בפרט ,״ערשטע״. אלס
 לעצםע די װעגען גערעדט מםש נשמה און

 און זיגםאנ׳ען װעגען פרעזידענטען, צװײ
 ,״זיינע אן רופט ער װעלכע שלעזינגערץ,

 זייער װעגען דערצײלט האט ער לערער״.
 בשעת קאםוניסטען, די פיט קאםף מוטיגען

 אינגאנ־ דעםאלט ניט שיר איז ױניאן די
 זײער װעגען געווארען... צעבראכען צעז

 כוח, פיזישען אויך און גײםטיגען גרויסען
 די ציריקגעשטעלט האבען די װעלכען םיט

 בא־ דערציילט ער פיס. די אויף ױניאן
 שלע־ םיט םיטארבעט זײן װעגען זונדערס
 זכיה א פאר באטדאכט ער װאס זיגגערץ,

 ״די אים פון געלערענט האבעז קאנען צו
 באװעגונג ארבעטער די׳ בויען צו םודות

 ניט אויך פארגעסט ער אמעדיקע״. אין
 עפיזאדען וױכטיגע עטלעכע שילדערען צו

 דעם אײגשליסענדיג ארבעטער־קאמפען, פון
 און כוח דעם ביז — 1910 פון סטרײק

 הײנטיגען ױניאן דער פון װאוקס דעם
.טאג . .

 וױ באמערקט ניט אלײן האט עולם דער
 געווארען איז ער באװירקט און פארכאפט

 בע־ אדער, לעקציע, ספאנםאנער דער פון
 די פון גרום לעבעדיגען פונם געזאגט, סער

 אמעריקע, אין ברידער״ ארבעטער ״װײטע
 פראבלעםען את לעבען װעםענם װעגעז

ישראל. אין גענוג ניט לײדער מ׳װייסט
 ער־ דער פון זעלבםט־געלײטערטער א

 שפאנט שולע, אין איבערלעבונג שםער
 איבער טראט לײכטען מיט דובינסקי איצט

 געבײדעס. די פון קארידארען ברײטע די
 שמײכעל. פרײלעכער א געמיט זיין אויף

 זיך. ער דערפילט הײם דער אין זיך בײ װי
 און — ״שאפ״ אין זיך פען געפינם אם

 שטיין זעט ער װעלכען בחור ערשטען דעם
 «א< — ער, דערקאנם םאשין, דער בײ

 געשפרוג־ נעכטען האט װאס דער איז דאס
 אלםע װי זיך צעשמײכלען בײדע געך.

 א פון אײנער איז שילער (דער באקאנםע.
 פרי־ דעם זיך האט יועלכער ספארט־קלוב,

 קבלת דעם אין באםײליגם אװענם ערדיגעז
 גע־ האם חיפה וואם געסט די פאר פגים

פאכט).
 פייער־ םאשינעךרויש, פון ים א אין

 גרויס און פײלעז האםער־קלאפ, געשפריץ,
 אץ אצינה געםט די זיך געפינעז טוםעל,

 אײן :ים אוים, זעט פאלם, שילער די
 זײע־ נאר ארבעםען׳ אויפצוהערען אםילו

 בלייבם ער גאסם... דעם שלינגען בליקען רע
 צי זײ פרעגט זיי, פון אײניגע לעבעז שםיין

 ער הערט ״אביסעלע״, ט.יאידי ױי רימען
 ענג־ אידיש^ זיי םיט רעדם ער תשובדצ א

 פאררויםלען זײ רוסיש און פויליש ליש,'
 עס װאס נאענטקײם דער פץ שטארק זיך

־ גאסט״. ״גרויסער דער ארוים זיי וױיזם
 דובינסקי האם שאפ, אין שפאצירענדיג

 מאשי־ די אויף אױפשריפטען די באפערקם
i לאקאל ,io לאקאל םון נעז n, באקאנטע 

ען.... ר ע פ גלעם אץ שטייז בלײבם ער צי

גערעכטעקײט &--------------
ען... די שיג  םעכאניקער די בעם ער מא

 פרײד דין און זיי, אויף ארבעטען איצטער
 װי ניט שיר נחת׳ קלײבט ער קװעלט.

 זיך קוקט ער בשעת ברודער, עלטערער אן
ע... ארבעטען די װי צו ק א ט

אפגעשטעלט. דאך האם,זיך ארבעט די
 שטו־ געגוםען זיך האבען ױנגװארג חברה

 געסט די םון ריכטונג דער אין אלע פען
 ארױםגעזען. קוים שוין זיי ם׳האט און

 אויף םחותן נאענטער דער מערעמינסקי,
 יםיט געסט. די באגריםען געמם שםחד״ דער

 :ער זאגט שטימע דער אין גערירטקײט
 אונ־ אויף געװארט פיר האבען יאר ״ניין
 גע־ אים האבען פיר פרײנט. ליבען זער

 האבען עפ װען דעמאלט שוין זען װאלט
 אונזער ארום זאמדען די געבושעװעט נאך

 אונזער איז הײנט אבער שולע. קלײנער
 ריידען נים װיל איך םיב• ױם גרויסער

 אלע. אים קאגט איר דובינםקי׳ן, װעגען
 וואם שטאלץ כ׳בין :זאגען נאר װיל איך

 םין נאך דובינםקי׳ן װעגען רײדען כ׳קאן
 פינאנ־ אץ קאמפס־יארען שװערע יענע

 און ױניאן. דער אין קריזס־צײםען ציעלע
 כוח דעם געפוגען ער האט דעמאלט שוין

 די האט היינט הםתדרורצ די שטיצען צו
 םיט־ מיליאן האלבען א צו גאענט ױניאז

 אזוי נים לײכט״ אזוי ניט אבער גלידער.
 ארויף...״ בארג װעג דער געװען איז פשוט

 דובינםקי עמא פרוי די באזונדער לױבט ער
 די אין פארשטענדעניש גוטער איר פאר

 קומט אלייז «זי וױיל מאן, איר פון װעגען
 װינשט מערעמינסקי ארבעטער־רײען״ פון
 לאדען הארציג ״און אונז פמ האבען נחת זײ

^מאל. װידער קומט :אײז אײך מיר
 פיל זען װעט איר אז צו אײך זאגעז מיר

םער״.
 פנימ׳ער די אין איץ זיך קוקט דובינסקי

 פדײ־ די אין קערערס״, ״קוימען די םון
 אץ אויגען, שווארצע און בלויע לעכע
 דער פון ארויס שטראלען וואס צײן, ווייסע

 זיך פאר זעט ער הוים. םארסאזשעםער
 םארשמירטע םמאלע מיט געזונטע יונגע די

 זײנען װעלכע קינדער, די פון פוםקולען
 ער איצטער. געווארען נאענט אזוי אים
 אים שלאגען זיי נאר זיי, צו ריידען װיל

 זײ מתנה: א אים דערלאנגען זײ איבער.
 דער סון שליםעל דעם צו אים טראגען

.פרימט־ פון מגילה׳לע קלײנע א :שול
 פאר לייענט גאסט, צים ליבע״ און שאםם

 בא־ דובינסקי עמא ענגליש. איז קינד א
 פאר מעסער םעטאלענעם א םתנה׳ א קומט
 האבען תלמידים די װאס עפענען ברױו
געמאכט. אלײז

 מיט פתנות די האלטען דובינםקיס די
 דער פץ פירער דער און הענט. ציםערדיגע

 .א־ר קינדער•: די צו זאגט איגםערנעשאנעל
 אר־ בײ אינגעל׳ א געװען אמאל אויך בין

 מען האט מיך געוואקסען. עלםערעז בעםער
 זיך האב איך פלאכה. קײן געלערענם ניט

 טא־ אונזערע אליין. אויסהאלםען געדארפם
 קײן לערנען אונז געקאנט נים האבען םעס

 פעד־ געװארען אונז פון כך א זײנען מלאכד״
 גע־ קײן געהאט ניט האבען זײ װײל ,3לער

 1א״א- פראפעסיע. א לערנען צו לעגענהײט
 אומ־ געירען בחור אידישען א פאר בכלל איז

 ראשין־ פעכאנישע די לערנען צו מעגלעך
 ײניאן, אונזער פון פירער םיר, ארבעם.

 נייער דער אז באשטימם דערפאר האכען
)26 דיט אױף (שלום
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ױניאן אונזער פה געש־כטע דער rs ׳tod ״תיקון ®נ׳דנעו ױפ א
 פונקט צוריק, יאר 45 יט

 דער אט װען םאג דעם
״גערעכטיגקייט״ נומער

פאר־ איז דערשיינט,
 דעד געווארען ענדיגט

גענעראל־ ר ע ם ש ר ע
יאר־ גױ די פץ סטרײק

 אװעקגעשטעלט האט װאס קלאוקמאכער, קער
 םעםטען א אויף אינםערנעשאנעל אונזער

 אלע םון ױניאן ‘מעכםיגע א װי פונדאמענט
 דעם לאנד. אין דא ארבעטער קלײדער פרויען

 פאר־ די האבען 1910 נאוועמבער צוױיםען
 פון אין באארד דזשאינט קלאוק םון שטײער
 פארשטײער די און אינטערנעשאנעל, אונזער

 פראטעק־ מאנופעקטשורערם קלאוק דער פון
 אפמאך, דעם גע׳חתמ׳עט אסאסיאיײטאן םיװ
 געשיכטע דער אין או־יין נאכדעם איז וואפ

פרידען״. םון ״פראטאקאל דער װי
 אויסגע־ אויך יאר יענעם איז ציפעליג

 םעפטעמ־ פינפטען דעם דעי לײבאר פאלען
 און פינף צ־ם יאר. הײנטיגם װי פונקט בער,

 פרי־ יענעם פון ױבילײ יאריגען פערציג
 װאס אינדוםטריע׳ אונזער אין אפמאד דעגס

 האט און רעוואלוציע א פאקטיש געװען איז
 עגדערונג געוואלדיגע די געמאכט מעגלעך

 טויזענ־ ה־נדערטער די פון לעבען דעם אין
 שעפער, אונזערע אין םלאכ־ת בעל טער

 פ־ן געשיכטע דער פון םטודענטען װעלען
 מענשען און באװעגונג ױניאן טרײד דער
 אנטװיק־ דער מיט זיר איגטערעסירען װאס
 ארבעטער צװישען באציאונגען די פון לונג
 פון רעדענדיג ניט שוין ארבעטםגעבער. און
 יענעם דורכגעלעבט אלײן האנען וואס די

 װע־ םארטראכטען זיכער זיך דאנערשםאג,
 צו־ איז עם אזוי װי און אפמאך יענעם גען

 וױכטיג דערפאר איז עם געקורען. שטאנד
 װעגען זכרון דעם ביסעל א אויפצופרישען

 אישוס די און סעטלמענט, און םטרײק יענעם
 םארװיקעלט. געװען דערבײ זײנען װאס

 צוריק־ װיכטיגער נאך עם איז יאר הײנטיגס
 יענעם פון געשיכטע די צובלעטערען

 איצט איז עס װייל סעטלמענט, און סטרײק
 דער אין טעות א געװארען אויפגעדעקט

 פארמולע, די דערםונדען האט װאס פערזאן,
 אר־ די פאר געמאכט מעגלעך האט װעלכע
 אויפ־ און םטרײק דעם געװינען צו בעטער

יזניאז• פעסטע א בויען
 יענעם אין שםרײט־פונקט הויפם דער

 און ײניאז קלאוקמאכער דער צװישען קאמף
 אםאסיא־ ״פראטעקטיװ דער פון פירער די

 ױגיאז קלאוזד דעם װעגען געדוען איז שאן״
 פון געלערענט האבען ארבעםער די שאפ.
 עקא־ אלע אז דערפארונג, םריערדיצער זײער

 פינדסטען דעם ניט האבען געװינסען נאםישע
 די נים קאנטראלירם ױניאן די אויב ווערם

 דעריבער האבען זײ פאבריק. אק ארבעםער
 דער פון מיטגלידער בלויז אז געםאדערט,

 די אין װערען באשעפטיגט זאלען ױניאן
 װידער מאנופעקטשורערם די שעפער. קלאוק
 :אכ־ געװאלט נים איםן באין עם האבען
 ייניאן די װען אז האבענדיג מורא געבען.

 שאפ, אין ארבעטער אלע קאנטראלירען װעם
 און הבית בעל אמת׳ער דער װערען זי װעמ

דעמ איבער וויל. זי װאס דודכפירען קענען

סײמאן ה. פץ

 אויף פארהאנדלונגען ערשטע די זײנען פונקט
 אפגעבראכען סםרײק פון װאך דריטער דער

געװארעי•
װאכען, דרײ גאך אוועק אזוי זיינען עס

 באסעם די אויגוכט. אין װאך לעצטע די ביז
 דער אינךזשאנקשאנס. געקראגען האבען

 און פארביטערט זייער געווארען איז םטרײק
 עס אייסװעג. קײן געזען ניט זיך ־אט עס

 װי געװארען׳ ארײגגעצויגען דעמאלט זײנען
 סופריפ שפעטערדיגער דער פארמיםלער,

 דער און בראנדעיס ד. י־אים ריכטער קאורט
 באסטאן׳ פון םיחר ליבעראלער און טוער כלל

 ציזאמענברענגען זען צו פילען עדװארד
 אויך איז ארבעטער די מצד צדדים. בײדע

 סע־ פרעזידענט געװארען ארײנגעצויגען
 פעדע־ אמעריקאן דער פין גאמפערס מױעל

 פאר־ אויפן האט, ער און לייבאר, אװ ריישאן
 דעם באשטימט פירער, סטרײק די פץ לאנג

 לעננאן, פעדעריישאן, דער פון טרעזשורער
 קײ־ וױיל ארבעט, די אנפירען זײ העלפען צי

 די געהאט ניט האט באאמטע די פון נער
 ארבע־ גרויםען אזא אנצופירען דערפארונג

סטרײק. טער
 פארענדיגט האט װאם אפמאך, דעב אין

 שאפ ױניאן פון פראגע די איז סטרײק, דעם
 איז וואם פשרר״ א דורך געװארען געלײזט

 ״פרעפערעגשעל א װי געװארען באצײכענט
 געװארעז׳ פארטײטשט איז דאם שאפ״. יוניאן

 פון ײניאן די אנערקענען בתים בעלי די אז
 געבען 1פא• אלע װעלען אץ ארבעטער די

 אנשטע־ ביים מיטגלידער ייניאן צו פארצוג
 װעלען זײ מלאכות. בעלי אפלײגען אז־ער לען

 ניט־ױניאן באשעפטיגען מעגען אויך אבער
שאפ. אין לײט

 נײא׳גקײט א געװען איז אײנפיר דער אט
 אמעניקע. אין ױניאנס פון אפמאכען די אין

 אײנגעשלאםען םטרײק. פון פירער אײניגע
 אינ־ דער פון פרעזידענט דעמאלטדיגער דער

 אנט־ געװען זײנען ראזענבערג, טערנעשאנעל,
 בלייז אפמאך. אזא אננעמען קעגען שלאםען

 דער אז קלאר, געװען שוין איז עס װען
 װע־ אנגעהאלטען ניט לענגער קען סטרײק

 געווארען• אנגענומען ענדלעך עס איז רען,
 שאפ״ ״פרעפערענשעל דער איז דעמאלט זיגמ

 אפ־ פארשײדענע אין געװארען אנגענומען
בתים. בעלי און יוניאנס צװישען מאכען

 אט פון דעפינדער דער געװען איז װער
 ױניאז פארציגלעכען א פאר פארמולע דער
 אז פאדערונג, געוױיגלעכע די אנשטאם שאפ
 יו־ דער צי באלאנגעז מ־זען ארבעטער אלע

אןי  װאס די און שרײבער געשיכטע אלע ני
 האבען סםרייק אין גענומען האבען,אנםייל

 לואיס ריכטער צי דעם פאר קרעדיט געגעבען
 אז געװארעז׳ אנגענומען איז עס בראנדעיס.

 צדדים ביידע פארגעשלאגען דאס האט ער
פארהאנדלונגעז• די בײ פשרה א װי

געװארעז׳ אויפגעדעקם איז איצט ערשם
 בראנדעיס■ ריכםער ניט טע־וז. א איז דאס אז

 דער געװען איז גאמפערס פרעזידענט נאר
אויפגע־ און פארמולע. דער פון באשאפער

 פק מעפט פיליפ פראפעפאר עם האט דעקט
 אנגע״ איז װעלכער אוניװערזיטעט, בראץ

 געשיכטע די שרײבען צו געזוארען שטעלט
 לײבאר. אװ פעדערײשאן אמעריקאן דער פון
 דער אין געװארען דערמאנם שוין איז דאם װי

 ״גערעכטיגקײט״. דער פון אויסגאבע אויגוסט
 אין גאמפןירס פרעזידענט פון בריװ די אין
 יפרא־ האט ל. אװ פ. א. דער פון ארכיױען די

 באשטעטי- גענויע א געפונען טעפט פעסאר
 ברױו״ א פון קאפיע א אין דעם פאר גונג
 צו געשריבען האט גאמפערס פרעזידענם װאם

 פרעזי* דעמאלמדיגער ראזענבערג, אברהם
 װעלכער אינטערגעשאנעל, דער פון דענט
 און צדשטימונג דער אייף געהאט חרטה האט
פשרה. דער אויף אײנצוגיין אנטזאגט זיך האט

 עס װי לאנגער, א זייער איז בריװ דער
 פרעזידענם פון געװאוינהײט די געורען איז

 אײנצעל־ אלע מיט שרײבען צו גאמפערס
 בריװ דעם אין באשרײבט גאמפערם הײטען.

 אזוי װי אץ פארגעקומעז איז עס װאס אלץ
 די העלפען צד אנגעשטרענגט זיך האט ער

 טאדעלט ער קארף. דעם אין קלאוקמאכער
 גאנצע די און אים שטעלען פאר ראזענבערג׳ן

 ליכט שלעכטע א אין באװעגונג יוניאן טרײד
 װאם פינקט׳ א אויף האבען חרמה דורך

 האט אים חוץ קאמיטע סטרײק גאנצע די
 ״פרעפערענשעל דעם װעגען גוטגעהײםען.

 שרײבט אגרימענט אין פונקט שאפ״ יוניאן
:פאלגט װי ברױו אין ער

 װאס אנדערע די אץ אײך דאכ ״איך
 פארהאנד■ די אץ גאטײליכט זיך האכען
 םדן צײט אץ אז װיםען, געלאזט לונגען

״ דיםקרםיע דעד אץ איכעררײפ אן : 
 כראנ• הערען די מיט ריאנפערןןנץ דײי

 אנגעשריכען איך דאכ פילען און דעיפ
 מיר צו האט עס ױאס זאך, געװיסןן א

 פארגע־י האכ איך װעלכע אץ אפעלירט
 קענען״מעג• זײ װאם דעט צרליכ ײיעכט,

 דעם; אץ אינטערעפ אן האכען דעך
 ערנסטע קײן געהאט כישט האכען ײי אז

 האב איך װאס דעפ, געגען א־יסזעצונג
 ױי דינען רןען דאם אז אץ אנגעצייכענט

 זאל דאם דערקלערוננ א פאר כאזיס א
 אםא• דער אפבאך־(מיט דעם באנלײטען
 אנ־• דאפ דא אי״ד גיכ איד ביאײשאז).
::עשריכענע

 עקזים־ די פץ אפשאפרנג דער ״פאר
 אײגשםעלונכ די און אי־כלען טיירענדיגע

עי איז כאדינגונגען םארכעסערמע פץ  י
 אײנצױ אינדדםםריע, סרט אץ רןלאוק

 צריישען כאציארנגען כעפערע שטעלען
 אץ ארכעטער די אץ ארכעמפגעכער די

 ארכעטםגעכער ײ װינשןןן טדײיד, דעפ
 םדופט• זײערע אנהאלטעץ אץ שאפען צר

 דער מיט געשעפטפ־פארפינדוננען כארע
 אײפריכ־ טימ אץ ד—ם, דעפ אין ידנײאן

 אנצוהאלםען זרכען אץ העלםען םיגקײם
 טרע• צידעי, דעם פאר ױניאךשאי. דעפ
 פאלגענדען אין ארײן איצם מיר טען

 אױי שכירדת, מיט שײכדת אץ אפטאך
 כאדמגונגען ־ ארכעטפ שמונדען, ■ כעטפ

 אץ אפמאך פץ כאנ״־אונג מיר פאד אדן
)25 זײם אויף (שלוס
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װזיל־ םים ■ראבלעםעז■ ח׳־י
 אםעריקאנער די כןי

 באײעגוגג ױניאו םרײד
 א שויז זיך ראנגעלם

פא־ זײגען. צײם. לאסנע
אװעקגע־ חודש, ריגעז

 א איז געווארעז שםעלם
 בײדע םדר־הײם. אויםן פארם ?זנקרעסער
 איינער םארבונדעז :ay זײנעז •ראכלעםען

אנדערזז• מיםן
 פץ עםיגראציע די איז •ראבלעם *ײז

 געגעגםעז, םיז אינדזססריע־אונםערנעםומעז
 קאגםראי אונםעוץ געשםאנען זײנעז זײ װאו
 שםא־ (סאוםערן) דרום די «ו יונין*©. די «ן
W 4מ i רע־ גרױסער א פאראז איז «ם 

 דער ארבעםם־העגם. ביליגע ®ץ זערוזאואר
 אום־ סוץ ארםײ די איז ■ראבלעם צח׳ײםעד

 לאנד. אונזער איז ארבעםער ארגאביזירםע
 געװארען אױפגענוסעז איז פראגע ערשםע די

 עקזעקו־ ל. אוו & א. םונם זיצועעז די בײ
 ציױיםע די אוץ שיקאגא• איז קאוגםייל םיװ

םונם עקזעקוםיװע דער בײ — פראגע
א. אי. םי.

אינדוסםריעס םון םיגדאציע די
 דיאם ל. אװ ם. א. דער פיז קאםיםעם א

 פון אונםעחוכונג גריגםלעכע א געמאכם
cyi אינדוםםריע־םיגרא־ דער ם,ץ ®ןרנעם 
 אנדערער דער אין געגענם זייין ®ז «יע
 איבעח־ואנדע־ דער אס פ-יז םיבות די את

 דאזיגער דער םון רעזולםאסעז די רוסס
 באריכם־בראשור א אין זיינעז אוגםערװכונג

 פונם געװארעז נאהאנדעלם זייםעז 84 םיז
 דערעםענונגם־ זיין בײ קאוגסיל עקזעקוםיװ

אויגוסם. םעז8 דעם זיצוסס
 אונםער־ דער אם םון םאקטעז עםלעבע

 אונ־ צו איבערצוגעבעז כדאי זײגעז זוכונג
לײעגער. זערע

 די עםיגרירען װאנעז פץ :כל קודם
ױ עםיגרירזנז וואוהין אח סאבריקעז  וואו זי

 װאו און געוואקםעז ארבעםער צאל די איז
י געפאלזיז —

 אגגעוױזען, װערם בראשור דער אין
 און 1939 צװישעז אז אנדערעס■ צװישען

 פאר־ איז ארבעטער צאל די זיינעז 1955
 לאנדװיים־ מחוץ אינדוטטריעם, שיידענע

 א אוץ 49 ביז 30 פיז געוואקםעז שאםם.
 אי־ פון וואוקם א איז דאס םיליאז. האלב

 איז וואוקם דער איבער פראצענט. 60 בער
 אי*ע אין גלייך פראפארציאגעל געװען נים

לאנד. םון געגענםען
 לםשל. שםאםען. נײ־ענגלאנד איז בעת

 ראוד מאסאםשוזעםם. אייז שליסעז װאס
 גע־ זײנען וועלכע קאנעםיקום. און אײלאגד

 םעקםםיל־אינ־ דער םון וױגעלע דאס װעז
 צא- דער אין וואוקס דער איז דוסםריע.

 צויײ פרן געשםיגען ארבעטער באשעפםיגטע
 מיליאן האלב א אץ דרײ צו האלב א און

 שםא־ דרײ אין זײנען פראצענס), 37 (ארום
וואשינגםאן, אקעאז־ פאםיפישען בײם םעז

ש ש. םת איבעחיכם ױי ו

 ארבעםער צאל די קאליפארניע, און ארעגאז
 מיריאן האלב א צוױי קגאפע פון געוואקסען

 פרא־ 104 (איבער םיליאז פיגף איבער צו
צענם)•
 אינדוסםריע־ אלםע גרעסםע דרײ די אין

 א*ן תשוירזי נױ גױ־יארק- — שםאםען
 באשעםםיגםע צאל די איז — פעניסלװיעיע

 און 1939 צוװשען געשסיגען, ארבעםער
 אין אבער פראצענם. 44 בלויז אויף ,1953

 ארקענםא, — שםאטען םאוסערן פיר די
 איז — םעקםאס איז אקלאראמא לואיזיאנ^

 זעל־ דער אין געוואקסען ארבעםערשאפם די
פראצענט. 91 איבער אויף פעריאדע ביגער

 אעדוסםריע־ נײע די אין װאוקם דער
 םון רעזולטאם א עיקר דער איז שםאםעז

מיגראציע.
 מיגראציע דער אם םון םארנעם דער

 באזונ־ װערם װירקונג שעדלעכע איר און
 די אז אכם, אין געםם םען וועז בולם דערס

 אין עיקר דער אנגעגאנגען איז װאנדערונג
 בא־ סעקסםיל, אינדוםסריעם; קליינע םינף

דאםען־זאקעז• און םעבעל פאפיר, קלײדונס
 םעקס־ אלטע אז זאך, באקאנםע א איז עס

 «מש זײגען נױ־ענגלאנד אין םיל־שםעם
 זײ פאבריקען. םיז געװארען אויסגעליידיגם

 .גאוםם אין געווארען פארװאנדעלם זישען
 יאר צענדליג צוויי לעצםע די אין סאונס״.

 אריבערגע־ אדער ליקװידירם זיך האבעז
 םעקםםיל־ 350 דרום־שםאםען אין צױגען
 םויזענם 600 איצם האם םאום די םילס.

 אין בעת םעקםםיל־ארבעסער. באשעפםיגםע
 טוי־ 170 בלויז פאראן זײנען ניו־ענגלאנד

 און קאםאן םיז מיגראציע די nyTm זעגם.
 אנגעהויבען זיך האם םעקםםיל־סילס רעיאז

 קאגצענםרירט געווען נױ־ענגלאגד אין איז
 טעקםםיל־פראדוק־ דער פון פראצענם 80

 פראצענט 80 פארקערם, איז הײנם ציע.
 פראדוקציע רעיאן און קאםאן דער םון

םאום. דער א׳ץ קאגצענםרירט
 אין אויר מען זעם בילד זעלביגע דאס

אינד־סטריעס. דערםאנםע פריער אנדערע די
 אינ־ די איז למשל. באקליידונג. איז

 אזע'כע אין קאנצענםרירם אלץ נאך דוסםדיע
 און דזשײרזי נױ יארק, נױ װי שםאםען

 פעריאדע דער א־ן אבער פענסילוױיניע.
 בא• צאל די איז 1953 און 1947 צװישען

 קלײ־ אלטע די אין ארבעטער שעפםיגםע
 io איבער אײף געםאלען דער־צענםערם

 איז צײם זעלביגער דער אין פראצענם.
 די װירדזשיניא. .װי שטאםען אזעלכע אין

 פלארידא און דזשארדזשיא קאראליינאס•
 דורכשניט א אויף באשעפטיגונג געשםיגעז

 אליץ קאראלײנא סאוט פראצענט. 45 פץ
 פרא־ 110 פ־ן ציאוואוקם א געהאמ האט

פראצענט. N5 פלארידא אץ צע:ט
? מיגראציע דער פון סיבות די דינען װאס

אויספארשומם־קאמיםעם ל. ^״ו פ. די

 שםיי־ )1 :הויפם־םיבות דריי אױף אן וױיזם
 םובםידיעס דירעקםע און ער־פריװילעגיעס

 קלײנ־ וועלכע םים שטאט־םארוואלםונגען פון
 אג־ זיך באמיען סאוס דער אין שםעם גע

 ;אינדוסםריע־אונטערגעםונגעז נייע צולאקעז
 s ארבעםס־הענם ביליגע פון רעזערװ א )2

 װאם געזעצען. אנםי־ױניאן כםיים )3 און
 ארבעסער נײ־ווערבירםע די ניט דערלאזען

ױניאנס. ארגאניזירען צו סאום דער אין
 אנדערע- אויך פאראן געװים דינען עס

 איגחם־ ביאנכע םארװאפ סיבות לעגיםיםע,
 עלעקםרישע שםאל. אויםאפאביל, װי םריעם,

 אפםיילונגען עפענען אנדערע. און מכשירים
 םאלען מאנכצ אין דרום־שמאטען. די אין

 נעענ* געאגראםיש זיק אינדוםםריעם װילען
 איינ־ און קאנםומערם פאטענציעלע צו טער

 םאב־ פת םראנספארםאציע־קאסםעז שפארען
 וואו שםאםעז די פון ארטיקלען, ריצירטע

 אין הויסט־פאבריקעז. די פאראן עס־זײנען
 אינדוסםריעם זיך באםיען םאלען אגדערע

 קווא־ רוי־מאםעריאל צו נענעםער זיק צו
 אינ־ קליינע אבער ווייטער. אזוי און רען,

 זשעד־ זיינען אונםערנעםער וואו דוםמריעם,
 ארבעםס־קאס־ רענם, אויף שפארען צו נע

 עיקר דער װערען הוצאות אנדערע און םען
 אונםער־ דיערע אריבערצוציען צוגעצויגען

 םון רעקלאםעם אנלאקענדיגע דורך נעמונגען
 דער אין שםאם־םארװאלםוסנען אנםי־ױניאן

םאום.
 אין געםינען שעפער און פאבריקען נייע

 בי־ םװ מארק וואקפענדיגען א םאום דער
 פון רעזערוואואר דער ארבעםם־הענם. יייגע

 דורך פארגרעםערם װערם ארבעםס־הענם
 דארפי־ דער פון ציפלוס װאקםענדיגען א

 און ארבעם זוכם וואס באפעלקער־גג. שער
 די פאבריקען. שםאםישע די אין ברײם

 סאום דער אין אימיגראנםען־אונטערנעמער
 אר־ געהארכזאמע מער אויד דארם געפינען
 פראצעװען צו גרײט זײנען װאס בעטער,
 ארבעםס־באדינגוסנען. ערגסםע די אינםער

 םון עדן גן א דארם געפינען בתים בעלי די
 וואס געזעצען• ־ ארבעטער פארע־יםערםע

r עקספלואמאציע זייער אין זײ העלפם c די 
 םריײויליגע די דארט האבען ױי ארבעםער.

 צו געריכםעז און פאליציי דער פון הילף
 פאבריקען אײנגעװאגדערטע די באשיצעז

 געפינען ױי ארן י־ניאן־ארגאגיזאציע געגען
 וואם ױניאנם- געגען שנאה אלגעםײנע אן

 מיםעל־ דער םץ הערצר ד* אין װארצעלט
 םון נאד ירושה אלט באשעלקערונג אם1קי
 ײניאנם ווען בירגער־קריג, פװ צײםען די

 קאמף אינם אוואנגארד דער געװען זײנען
געגער־שקלאפען. די באפרייען צו

 קאונסיל עקזעקוםיײ ל. אװ פ. א. דער
 פרא־ לעגיםלאםױוען א אנגענומען האט

 מילדערען צו אויף פונקטעז פיר פון גראם
 אינדוםטריע־מיגראציע. פון פראבלעש דעם

 ױניאױםעדעראציע די פאדעדט ערשטענס■
 א דירכפירען זאל נ־פא קאנגרעס דער אז

י איבער אונטערזוכונג גרינטלעכע  עקא־ י
רעזולטאטען שעדלעכע און סיבות נאםישע

:----------4 1955 םע*טעמבער,
 ;איבערוואנדערונג אינדוסםריעלער דער םון

 שטייער־ פעדעראלער דער זאל צוױיםעגס,
 באווארעגישען געהעריגע די אנגעםען אםם

 שםייער־פרױױ־ די פח םיסברױכען געגען
 שטאם־פאר־ פון סוכםידיעס די און לעגיעם

 זאלען דריםעגם, :םאום דער אין וואלםונגען
 געהעכערם סינימום־שכירות געזעצלעכע די

 שעד.; א סעגם 25 מים דאלאר א צו וועדען
 די װערען אויםגעגלייכם זאלען פערטעגם.

 פאר־ ארבעםםלאזע די אין איגםערשיידעז
 דורך שםאםען די צװישען ױכערונג־געזעצעז

 פארזיכערוגג־ אדבעםסלאזען םעדעראלען א
 דער ווערען געמאכם בםל זן** עס און געזעץ.

 (םעקשאן געזעץ םעפב־הארםלי פוגם םייל
 באזונדערע די געגעבען הןןם װאס ־בי)׳14

 גע־ אזוי די אנצונעמען רעכט א שטאםען
געזעצען. װארק״ םו ירײם ריםענע

 די איז געבים עקאנאםישען אויפן אבער
 מיגראציע־פראבלעם דעם אם םון לײזוגג

 אומארגאניזירטע די פון ארגאניזירונג די
ארבעםער.

ארגאניזיר־פאנד דוןליזר מילי^ן א
 א. אי. םי. םונם באארד עקזעקוםיװ דער

 א אנגענומען םיםינג לעצםען זײז בײ ד,אם
 ביישטײערעז זאל יוגיאן יעדע אז באשלוס,

 אלגעמײנעם אן צו םיםגליד פער דאלאר א
 געשםעלם זאל פאנד דער ארגאניזיר־םאנד.

 פאראײניגםער דער םון דיגסט אין ווערען
 װערען פארװענדעט זאל און םעדעראציע

 אומארגאגיזירםע די ארגאנ׳זירען צו אויף
ארבעםער.

 דער פון פרעזידעגם גיני. דזשארדזש
 קומענ־ דער װארשיינלעך און ל. אװ ם. א.

 פאראייניגםער דער םון פרעזידעגס דיגער
 דאזיגען דעם שםיצם ױגיאז־םעדעראציע.

 און װערען אנגעגומען זאל ער אויג םלאן.
 א., אי. סי. אח ל• אײ »• א• ױגיאז׳ יעדע

 מיםגליד פער דאלאר א ביישםייערעז זאל
 נייער א םאר סומע ריזיגע א זיץ עם וועם

 ארגאניזיר־קאמפא־ אסנעפירםער צעגםראל
 סך א זײער קען מען גועלכער מים ניע

דערגרײכען
 ארום פאראן זײנען עם אז רעכענם מען

 װעלכע םון בױרא־אנגעשטעלטע מיליאן אכם
 ױינען םויזענם הונדערט צװײ- ארום בלױז

 ױניא־ רעשטעל דאזיגע דאפ ארגאניזירם.
 אונ־ צעםײלם איז אםיס־ארבעםער ניזירםע

 פאר־ און ױריסדיקציעם םארשיידענע םער
 םאראן ױינען דעם חוץ א ױניאנס. שיידעגע

 ארבע־ אוםארגאניזירםע מיליאן זיבעז גאך
 אין האנדעל. האלםייל און ריםייל אין טער

 אינדוס־ >»דערע אין און באדינונג־טרײדס
 אומארגאניזירטע די איינשלידלעך טריעס׳

סאום. דער אין ארבעםער
 די אם ארגאניזירען קענען צו כדי אבער
 מיליאנןין נאר גיט נײטיג איז ארבעםער
 וױלען ענטשלאםענעם אן אױך נאר דאלארעו

 השגות באגרענעצטע אײגענע די זיין צו גובר
 גרענע־ פאך־ױריסדיקציע ד־ פארגעסען און

 צע־ געהאלטען איצט ביז האבען װאם צען-
ארבעטער־רײען. די צעברעקעלם און טײלט

 :אראנ■ געדינמ ױניאן שמאל־ארכעםער
 אפשאך אץ שכירות יעריעכע םירטע

םירמעם *ױײ מיט
 פאריגען האם ױניאן שטאל־ארבעםער די
צװיי מים אפמאך אן אונטערגעשריבען חודש

 בלעכענע פראדוצירען ״אם הויפט־םירמעס,
 די וועלכען לױם שאכםלעך. און פושקעס

 ארבע* ױיערע גאראנטירען אוגםערנעמער
 אדבעםסלאזען צום צוגאב־צאלוגגען םער

 דער אין יאר. א וואכען 52 אויף בענעפים
 צוגאב־צאלונ־ די זײנען אויםא־אינדוםםריע

 .דזשענע־ און .פארד״ פון גאראנטירם גען
 יאר• א וואכעז 26 בלויז א־יף מאםארם׳• ראל

 קאם־ קען .אםעריקען פירםעס: צוױי די
 קאמפאגי׳ קען -קאנםינענםאל די און פאני׳

 אר־ םויזענם 35 ארום צוזאמען באשעפםיגען
בעםער.
 אוגםער־ די װעלען אפמאך דעם לוים
 אקםא־ ערשםען דעם אנהײבענדיג געמער■

 צו שעה א םענם םינף ארדם צאלען בער,
 םלא־ בעל ארבעםסלאזע װעלכעז םון פאגד א

 בײ באשעפםיגם געווען זימען װאם כות׳
 קריגען וועלען יאר׳ דרײ איבעי־ םירמע דער

 גענעפים ארבעםסלאזען זיער צו ציגאב א
 צוגאבען די װאכען. 52 פון פארלויף אין

 אר־ דער אז אזוי, בארעכענם זייז װעלען
 ארבעםסלא־ םיםן צ־זאמען זאל בעםסלאזער

 65 קריגען מלוכה, דער פון זען־בענעפים
 די שכירות. נארמאלע זײנע םון פראצענם

 זיך ווןילען ציגאב־צאלונגען גאראנטירטע
.1956 אקטאבער ערשםען דעם אנהויבען

 אן געוואונען דעם חוץ א האם ױניאן די
 סענם צען פיז העכערונג לױן אלגעמײנע

 עלםער־פענ־ די אויף העכערונג א שעד,; א
 געדעקם אעגאנצען װערען װעלכע סיעם.

 אנדערע רייע א אין אונםערנעמער די פון
פארבעםערונגען.

 ארױס זיף גראכם יוני*ו קײלעךגרעכער
קריזים םונם

 קוילען־ די װאם אגרימענם, נייער דער
 לעצ־ אונטערגעשדיבען ריאט ױניאן גרעבער

 וױיכע פון בתים בעלי די מים חידש טעז
 לאנד, פון צפון־םייל אינם הוילען־גרובעז

 פונם ארוים זיך גראבם ױניאן די אז ווייזם
 איבערגעלעבט האם זי .יואם קריזיס• שױערען

 װע־ אגרימענם לויטן יאר. דרײ לעצםע די
 קרי־ קוילען־גרעבער םויזענט 120 ארים לען
 די טאג א דאלאר צװײ פרן הוספה א גען

 קױלען־אינ־ דער אין העכערוטנ לוין לעצטע
 1952 אין געיוארען גע־ואונען איז דיסםריע

 דאלאר א באםראפען האט העכערונכ די און
םאג. א סע:ם 90 מים

 רעזולםאט א איז אגרימענט נײער דער
 אינ־ דער אין לאגע פארבעםערטער דער פון

 האם קײלעז פון עקספארט דער דוסטריע.
 צוױי מים פארנלײך אין פארטאפעלט ײד
 שםאל־ און עלעקטריק־פלענםס צוריק. יאר

 פראדוק־ די קוילען. םער ג־צען גיםערייען
 פארגרע־ זיך דאם אלבעטער םיװיםעט-פער

 מא־ נײע םון אײנפירונג דער דורך סערט
 גרע־ מאכען קוילען־מאגנאטען די שינען.
 קענען אויך װעלען די אץ פראפיטען סערע

 װי פונקט קוילען׳ אויף פרײזען די העכערען
 אויף געטאן׳ עס האבעז שםאל־מאגנאטען די
 דער פץ תי־•צא עקסטי־ע די דעקען צ־

העכערונג. לוין
 קײלען־אינ־ די גײט יארען לעצטע די

 דער קריזים. שװערען א דמ־ך רוםםריע
 אױל געפאלען. איז קײלען פץ פארברליך

 דעם מער א־ן מער פארנעמען גאז אין
 ?רעךשםאף. און הײץ־ װי קוילען פץ פלאץ

ברע־ פלעגען װאס אײזענבאן־לאקאםאםױוען,

!7 דיט &---------------------
 ארױםגע־ מער און מער ווערען קוילעז׳ נען

 געםריבען דיזעל־םאסארען, ד־רך שםויסעז
 פאר־ א צו געפירם האם דאס א,יל. דורך

 אר־ צו אויך און פראדוקציע קלענערטער
 קױלעךגרובען. די אין בעםסלאזיגקײם

 איגדום־ דער אין באשעפםיגם זײנען הײנם
 אנשםאט ארבעםער םויזענם 200 ארום םריע

 געװען זיינעז ויאס םויזענם הונדערם 400 די
 צוריי^ יאר עםלעכע םים בלויז באשעפםיגם

 קוילען־גרע־ צאל פארקלענערםע די אפילו
װאכען• האלבע בלױז ארבעםען בער

 יאר האלבען ערשםעז דעם אין ערשם
 א מערקעז אנגעהויבען זיך האם 1955 פון

 די פאר פארבעםעדוגג א — פארבעסערונג
 מאשינען מאדערנע גייע קױלען־מאגגאםען.

 ארבעםם־ פת פלעצער די פארנומעז האבען
 גע־ האם דאם וואס קוילען־גרעבער, לאזע

 װײ־ םים קוילען םער אויםגראבען האלםען
 זיך האם פראדוקציע ארבעמס־הענם. ניגער

 א םאן האלב א און 7 פון געםאז הויב א
 און 9 צו ,1952 אין ארבעטער, פער טאג

 פון העלםם ערשםען אינם םאן, האלב א
יאר. הײנםיגען

 פון פראדוקםיװיםעם די אילוםםרירען צו
 דערמאנען דא מיר װעלען מאשעען, נײע

 קארפא־ םםיל *יו־עס די פאקם. איין בלויז
 שםאל־פראדוצירענ־ גרעסטע די ריישאז׳׳,

 באזיצם וואס אםעריקע, א־ן םירמע דיגע
 מים האם קוילען־גרובען, אייגענע אירע
 מאשין, גייע א געקויפם צוריק יאר צװיי
 טאן 250 ביז 120 פון אויסגראבען קען װאם

 דרײ בלויז מיט ציים, שעה אכם אין קוילען
 לוים פאשין. די באדינען ,וועלכע ארבעםער

 מען וואלם ארבעםם־מעםאדע אלםער דער
 קוילען־גרע־ 40 און 20 צװישען געדארפם

ארבעם. דאזיגע די םאן צו בער
 דער םים אגרימענט איצםיגען דעם לוים

 ®ון פראצענם 60 אויף חל איז וואם ױניאז׳
 אזעלכע אין איגדוםםריע. וױיכע־קיײלעז דער

 וױר־ װעםם פענםילוױעיע. װי שםאטען
 איללי־ אהייא- קענםאקי. םענעסי, דזשיניא,

 גדערילענד, און אלאבאמא אינדיאנא. גאי׳
 הוסםה א קריגען קוילעז־גרעבער די וועלען

 אנהוי־ םאג. א סענם 20 מים דאלאר א פון
 פון צוגאב א און חודש הײנםיגעז בענדיג

 .1956 אפריל, ערשםען פון םאנ א םענם 80
 איר פיז אנפירונג דער אונםער ױניאן, די

 דארף לואים, ־ ל. דזשאז פרעזידענט אלםען
י םים םארהאנדלען איצם  קוילען־מאגגאסען י

 װעלכע לאנד, פון םײל דרום׳דיגען דעם אין
 קאול יסאוםערן דער פון מיםגלידער זיינען

אטאסיאיישאז׳. פראדײסערס
 אײפ־ אביםעל וועם אגרימענם נייער דער
 ליאיס ל. דזשאו פון פרעסםיזש דעם הויבען

 באװעגונג. ארבעםער אלגעמײנער דער אין
 פון גרינדער אריגינעלען פונם אנזען דער
 צוזאמענהאנג אין לעצטענס, איז א. אי. סי.

 פעדערא־ פון-בײדע פאראייניגונג דעד מיט
 געווארען. אפגעבליאקעװעט היפשלעך ציעם.

 אונטערשרײבען בײם דערקלערוגג זייז איז
 צװישען לואיס, האם אגרימענם נײעם דעם

 אגרימענט נייער ״דער געזאגם: אנדערעם.
 קוואטש מארקסיםטישען פונם פרײ איז
 יואסער״. אץ װינם קיץ ניט ענטהאלם א־ן

 פדעזידענם באיארטער דער אז משמעות,
 דא האם ײניאן קױלען־גרעבער דער פון

 יונגען זײן זײט אין טאן רײב א געװאלט
 לעצטען דעם מיט רוםער, װאלםער געגנער׳

אויטא־איגדוטםריע. דער אין אגריםענם
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היסט»ן ױפן* דר. פוז היםטארי־ קומענדיגער ער
 שרייבען װעם װאם קער,

 אונזער פון געשיכםע די
מע־ װעט דור, הײגטיגען

 אונזערע באצײכענעז גען
טעג׳ הײםע איצטיגע

 װי ,1955 זומער דעם
 דעם אין צײם־אפשנים וױכטיגםטען דעם

 פון צײט די נאד־־מלחמה־פעריאד, גאנצעז
 אנ־ דער אין װענדונג ראדיקאל&טער דער

 פרן משך אין װעלט־פאליטיק. געצויגענער
 װעלט די האט צײט װאכען עטלעכע קורצע

 אויפן םריט מעכטיגע מים םארנומעז זיך
 אויפן שלום, דויערהאפטען צום םון װעג
פעלקער־קאאפעראציע. שרידלעכער צו װעג

 וועלם־ היינםיגער דער פון סודות די
 פון חושך אין אײנגעשלאםען זײנעז פאליםיק

 װי וױיניגער נישט צײם־געשיכטע אונזער
קראפם. אטאמישער פיז סוד דער

 אטמאם־ די געביטען זיך האם עס אגער
 אנינר־. יעדער שוין היינט מוז דאם פערע,
 הא־ הערשער סאוועםישע די אויך קענעז.

 דערפארונג, די געםאכט זעלםען ניט בעז
 אין געלאזם מאל איין אנםװיקלונג, די אז

 זעם עם ײי וױיטער מאל אסם גײם גאנג,
.ליניע׳• אבגעצײכענםע די פאר

 האבעז קאנםערענץ אמאמישער דער אויף
 זאגען צו אזוי עקכפערםען גרעםםע די

 װעלם. דער פאר קארםעך די .אויפגעדעקם
 האבען וועלם גאנצער דער פון פעלקער די

 דער־ צו האבען זיי װאם געהערס. אח נעזעז
 רעדיצי־ פאד קראםם אםאמישע װארםעז:

 פון לעבעז איץ געזונם פאוץ צװעקעז■ נישע
 פאר קראפם אםאמישע םענשהײם; דער
 װי פראדוקציע, לאנדוױרםשאפםלעכער דער

 אונסערדערנערםע פאר שפײז םון הוואל א
 פאר פרוכפערקײם פון קודאל א םעלקער,

 אן װי קראפם אסאמישע ;םדברױוז פוסםע
 עלעקםרי־ פאר קוואל אוםאדיםשעפלעכער

 פרא־ אינדוסםריעלער פאר ענערניע. שער
בכלל. דוקציע
 דער פאר איז צײם זעלבער דער איז
 נאך געווארען אױםגעדעקם װעלם װייםער

 דער מים קראפט. אםאםישער פיז םוד אי׳ץ
מלתײה אטאמישע :קלארקײם פו־יםטער

מסנםשהייס־פארניכטונג. — סײ:ם
ץ װאכזאפקײם אוץ דאפעגוכג  דער א

שער רעױאלוציע *טאמי
 אבער ציפאל, א װי מער נישם ס׳איז

 די ערב אז ציפאל. םימבאלישער א פארם
 אפגע־ איז זשענעווע פון קאנפערענצעז צוױי

 קאנ־ דער לאנדאן אין נעווארעז האלםעז
 אינםערנאציא־ סאציאליסםישען פון גרעם
 אפשאצען, נישם הײנט קאז קייגער נאל.

 האבען וועם עם װירקונג און כוח װיפיל
 אין אינטערנאציאנאל םאציאליכסישער דער

 גודל־ םיז פאל אין לענדער, איינצעלנע די
צ־ם באריכם אין אבער אנםשיידיגגעז׳ דיגע

 ציםערען איבער^עגזשנען זיינען קאערענו
 אי־ באװעגונג דער פון פארנעם דעם װעגען

 אי־ אז באשםעטיגעז װאס װעלם, דער בער
 די היינט איז סאציאליזם אז מאל, בעריגעז

 אין װעלם־באװעגונג, פאליטישע שטארקםטע
 פרידלעכער םון וועלט נייער א פאר האמף

 גע־ סאציאלער און פעלקער־קאאפעראציע
רעכםיגקײט.

אנגעשלא־ זיינעז אינטערנאציאגאל אין
 לענ־ 40 םח פארםייעז סאציאליסםישע סען

 קגאפע פץ מיםגלידערשאפם א מים דער׳
 פאר־ לעצטע די בײ מעגשען. מיליאז 40

 הא־ לענדער דאזיגע די איז לאמענט־װאלען
 זיך אויף םאראייגיגט פארטייען אלע די בען

 לענ־ 10 אין שטימען. מיליאז 64 העכער
 בײ פארםייען סאציאליםםישע די זיינען דער
 אין אדער אליין — רעגירונגס־מאכט דער

פארטייעז. אנדערע מים קאאליציע
 איבער גים .פאפױלער- פאריזער דער

 ס׳דיאט וואם רעפעראט אינטערעםאנטען אן
 די פיז אימער קאנגרעם אויםן געהאלםען
 פון םירער םאציאליםטישע באוואוסטע
 אגערקענטער אן מאק, זשיל םראנקרײך,

 מיט האם ער מלחסה־םעכניק. אין םאכמאץ
 גרויסע די באלויכמען ^יםערען עםלעכע

 געױארען געמאכם זיינען װאס .פארשרייט-,
 פארניכםונגם־גע־ םון אנטװיקלונג דער אין

 פארגיכםען צו כדי :געזאגט האם ער ציינ.
 םיליאן 40 (פון פראגצויזען די ױי פאלק א

 ,1945 ביז באנוצעז׳ געמוזם מען האם נפשות)
 עקזיםםי־ דעמאלם די םון םױזענם הונדערם
 זיינען 1946 נאך ז באמבעם שװערע רענדיגע

 אםאמישע םויזענם זעקם גענוג געװען שייז
 אם פאר גענוג זייגעז 1952 זינם :באמבעס

 פער־ םארניכטעז םון צוועק ,איידעלעך* דעם
 פופצען װי מער נישט מענשען מיליאז ציג

באמבעם. האידראדזשען שםיק
 אםאמישער דער אין זיך געםינעז מיר

 קיץ אדער װעלם איין וועלם־רעיואלוציע.
נישט. יועלט שום

 דער פץ קאנםערזןנצזןן ױיכטיגע ערכ
שקר כ#ימןגונג ארכעטער ענגלי

 װערעז אפגעהאלטעז ױעלעז גיכעז איז
 פון קאגפערענצען יערלעכע די ענגלאנד אין

 'באװע־ ארבעטער דער פון ציױיגען ביידע
 דער און ױניאגיםםישער טרייד דער גונג,

 סעפ־ חודש, איצםיגעז איז פאליםישער־
 פון קאנםערענץ די פארקוםען װעם םעמבער.

 בא־ װי איז, (דאם קאנגרעם יתיאן םרײד
 דער פון נאמען אפיציעלער דער װאוסט,

 אין פעדעראציע)- ױניאן טרייד ענגלישער
 דער פון קאנפערענץ די — אקטאבער חודש

פארםיי. לײבאר בריםישער
 ארויםגע־ װעדען םראגען באזונדעדע

יעדער פיז פאג־ארדענונג דעד אויף שםעלם

 דינען עם — קאגםערענצעז ביידע די פון
 באוועגרנגען, זעבםטשםענדיגע צוױי דאך
 ארנעםס־געביט באזונדערען איר מיט יעדע

 דער אויף פראגען םארשיידעגע די אבער —
 םון און צוזאמענפאר אייז פון טאג־ארדענונג

 דעם און איק פון אלע שםאמען צוױיםען
קוואל• זעלביגעז

 פאר געשאםען זיך האט לאגע ערנסטע אן
 אין עגגלאנד: אין באוועגונג ארבעטער דער

 די םארשפילט זי האט קאמף פאליטישען
 עקאנאמישען אין פארלאמעגט, צום וואלען
 געזונם קײן צוגעקומען יישם איר איז קאמף
 סטרײקס, אומגליקלעכע לעצםע די דורך

 אייזענבאן־ אין סטרײקס די דורך באזוגדערס
 װאס דאק־ארבעטער, די םון אמ פארקער

 פארביטערונג גרוים ארויסגעריפען האבען
 ארײנגערע־ מײנונג, עפענטלעכער דער אין

 ארבע־ דער םון טיילען גרויםע אויך כעגם
 ביי׳ אויף דעלעגאטען די וועלען טערשאםם.

 םארנעמען דארפעז זיך צוזאמענםארען דע
 דעביי :עני;ים זעלביגע די םיט תוך אין

 געהעריגע די באםראכטען דארפען זײ וועלען
 ױניא־ םרייד אויפן םײ װעגען, און מיטלען

 פאלי־ פון געביט אויפן סיי געביט, ניםטישען
 שװע־ איצםיגע די בײצוקומען קאמף, טישעז

ריגקייטען.
־ ^נפירונג די צענםראליזירען פאר  פון

ארבעמער־קאמפט!
 צוגע־ זיינען װאם םארשלאגען, רייע א
 קאנ־ ױניאן מרייד דער צו געװארען גרײם

 גרע־ א געבען צו צװעק דעם האבען םערענץ,
 צענםראלער דער אהער ביז וױ מאכט םערע

 אין קאנגרעם. ױניאן םרייד פון אנפירומ
 גרוי־ א פון ארבעםס־קאנפליקטען םון פאל
 םיםואציע די איז איצט ביז םארנעם. םעז

 איז װאם ױניאן, יעדע :װעלכע אם געװען
 קאנגרעס. ױניאן טרייד דעם אן אנגעשלאסען

 ארוים־ קאן זי אױםאנאם. פולשםעגדיג איז
 קלײנעם אין םאך. איר אין םטרייק א רופען

 מאםשטאב, גאציאנאלען אין אדער םארנעם
 נישמ שאלות קייז קימעם בײ דארף און

 םרײד פון אנפירונג צענםראלע די םרעגן.
 נאר ארישמישען זיך מעג קאנגרעם ױניאן

 צװי־ םארגלי^םארהאנדלונגעז די ווען דאן.
 צעשלאגען סםרייק אין צדדים ביידע שען
ך םארציט סםרייק דער און זיך זי

 עלעמענ־ באוואופטער, גום א אבער ם׳איז
 ארבעטער־קאמפען גרויםע אז םאקט, טארעד

 דעם אויף באגרענעצט נישם מאל יןייז זײנען
 אוים־ ם׳איז וועלכען אין פראדוקציע־צוױיג,

 זיך רופען זיי האגפליקט. דער געבראכען
 אנ־ די פון ארבעםערשאםס דער אויף אפ

 עקא־ דער אויף פראדוקציע־צװײגען׳ דערע
 איבדרהויפט. לאנד גאגצער פון גאמיע

 אין פירער ױניאן םרײד געגיםע טענה׳ן
 גרויםען אין םטרײק יעדער אז ענגלאנד,
 םרייד גאנצען פון ענין אן איז פארנעם

 דער פון בלױז נישם און קאנגרעם ױניאן
ארויס דירעקם איז ױאס ױגיאן, אייגןנזר

4 1955 סעפטעמבער,
 די אויך מוז טא אזוי, א־יב און קאמף אין

 הא־ קאגגרעס ױגיאן סרייד פון אנפירונג
 סטרייק, גרױםען יעדען איבער דעה א בען
ר נאך ע ^  וױיט, אזוי דערגאנגען ס׳איז א

 זיך האבען אויםגלייך־פארהאנדלונגען אז
צעשלאגען.

 קאן פראגע, דאזיגע די ש׳איז װיכטיג װי
 אומבאשטימםע לויט אז דערפון, זען מען

 רעגירונגס־קרײ־ אין זיך זאלען באריכטען
 גע־ איעפירען־ װעגען דיסקוםיעס פירען זען

 מא־ גרויסע געגען באגרעגעצונגען זעצלעכע
 ניט זאל דאס אזוי װי אבער סען־סטרײקס.

 אז זיץ׳ משער לײכט זיך מען קאן זיין,
 ױניאן טרייד פון קאנפערענץ דער אויף

 געגנערשאפט שארפע א זײן װעט קאנגרעס
 מאכט די פארשטארקען צו פארשלאגען געגען

 איע־ די איבער אנפירונג צענטראלער דער פון
 שטייען זײ ױניאנס. אנגעשלאםענע צעלגע
 אויםאנאמיע פולער פון שטאנד&ונקט אויפן

 אײפערזיכטי־ מיט רעכט זייערע היטען און
עקשנות. גער

 יאר־ק^נפערענץ אויף שםרייט־פראגען אלטע
פארםײ לייבאר פון

 ארגא־ אלע םון אויפרודערונג טיפע די
 פא־ אקטועלע די דורך לאנד אין גיזאציעס

 די אין אפ זיך שפיגעלט פראגען ליטישע
 יאר־קא:־ דער צו פארשלאגען הונדערטער

 צוגעשיקם איצט ביז זײנען װאם פערענץ
<קזעקוטיװ־קאמיםעם. צום געװארען
 רעזאלוציע־פאר־ 73 װי וױיניגער נישט
 ארגאניזאציא־ מיט זיך פארנעמען שלאגען

 באהאנדלען דעזאלוציעס 17 פראגען, נעלע
 אויפן פארםיי לײבאר דער םון טאקטיק די

 צענדליגער אויםלאנד־פאליטיק, פון געביט
 אינ־ פון װעג דעם אן צײבענען רעזאלוציעס

 פאדערען מערסטע די פאליסיק, לענדישער
 פא־ סאציאליםטישע ״פולבלוטיגע״ מער א

 א,ין אײזען פון נאציאגאליזאציע די ליםיק,
א. א. אינדוסםריע כעמישער דער פון שטאל.

 רייע א זײנעז אינטערעסאנם באזונדערס
 פרא־ מימ זיך פארנ^מען וואט רעזאלוציעם,

ר דער פדן בלעמען ^  אינדוסטריעלער ני
 אי־ און ענערגיע אסאמישע רעוואלוציע:

 פראדוקציע־מע־ אױטאפאטישע צו בערגאנג
(״אויםאמיישאן״). טאדען
 צוגעשיקםע צאל די באטרעפט הכל סך

.418 װי װײניגער נישט רעזאלוציעס

ניכטערען ארכעטעד איטאליענישע
אױס זיד

 גע־ ד,אבז« איטאליע אין קאמוגיםםען ײ
ען ט  פון וואלען די בײ םפלות שװערע "

 םון פאבריקען די אין ארבעטער־פארשםייער
 די איםאליע. אין אינדוסםריע׳צװײגען אלע

 דער פון משך אין פארגעקומען זײנען װאלען
 זײ־ זײ יאר, איצטיגען פץ העלפט ערשמער

 צײט־ פארשײדענע אין פארגעקימען נען
 פאבריק־אונטער־ אײנצעלנע די אין פינקטען

 די באקאנט שוין זײנען איצט נעמונגען,
 דער און ־uks גאנצען איבערן רעזולםאטען

 װאל־ די מיט פארגלײך אין אז איז, הכל סך
 קא־ די האבען פאראיארען פון רעזולמאםען

 14 ביז דירכשניט אין פארליירען מוניםטען
 אנטי־קאמונים* די בשעת שטימען׳ פראצענט

 פרא־ 36 ביז געוואונען האבען ױניאנם טישע
שטימען. צענט

דװקא אז ווערען, באמערקם דארף דערבײ

 אונטערנע־ אינד־פטריעלע גרויסע די אין
 די געליטען קאמוגיםטען די האבען מונגען

 כאראקטע־ באזוגדערם א מפלות. גרעסטע
 אין רעזולטאט דער איז בײשפייז ריםטישער

 אויטאדאביל־פאבריק-פיאט״ בארי&טער דער
 צייט גאגצער דער פאר איז װאם טורין, אין

 קאמוניסטישער דער פון פעםטונג א געװען
 די האבען צוריק יאר א מיס באװעגוגג:

 63 העכער באקומען דארטען קאמוניסטען
 ארבעטער־ אפגעגעבענע די פון פראצענט

 שטי־ פראצענט 37 איבעריקע ,די שטימען
 אנטי־קאמוניסטישע די באק־מען האבען מ<ן

 ארױס־ איז װאלען איצטיגע די בײ ױניאנם.
 קאמוניםםען די :בילד פארקערט א געקומען

 צענטעל 7 מיט 36 אויף אראפגעפאלען זײנען
 אנטי־קאמו־ די שטימען, די פון פראצענט

 פרא־ 63 אויף ארויפגעשטיגען זײנען ניסטען
צעגט.

 די אז װערען׳ געזאגט נישט זאל דערמים
 די אנגעװאוירען שוין האבען קאמוניסטען

 באדויע־ צום איטאליע. פון ארבעטערשאפט
 ױגיאנס קאמוניסטיש־געפירםע די זײנען רען
 :ארגאניזאציעם שטארקע זײער אלץ נאך
 ארבע־ ארגאניזירטער דער פון פראצענט 54

 קא־ אונטער אלץ נאץ־ זיך געפינט טערשאפט
אנפירוע. מוניסטישער

 פאבריק־פארשםייער פרן וואלען די אין
 יאר איצטיגען דעם באטײליגט זיך האבען

 טויזענט 12 מיט ארבעטער, טויזענם 437
פאראיארען• װי בערער
 אזא בײ שטימען פיל אזוי פארלירען צו

 אליק זיך פאר איז וױילער־מאםע, גדויסער
 קאמוניסטען, די פאר אנטוישונג גרויםע א

 גראד געקומען איז מפלה די װען נאך בפרט
 װאס סיםואציע, פאליםישער אלגעמיק אן אין

 פריינט־ באזונדער א זית צי אויסגעזען האם
 רעגירונג 3ניה די קאמיניסטען: די צו לעכע

 פרעםיער־םיניס־ מיםן בראש איםאליע, אין
 צענםער׳, פון ״לינקם מער איז םעגני, טער

 אונםער קאבינעם פריערדיגער דער בשעמ
 פרעסיער־םיגיםטער פונם אנפירוגג דער

 פא־ שארפע מער א פא־נומען האט שעלבא
 נײער דער קאמוניםםען. די געגען זיציע

 אויס־ איז איםאליע פון מלוכה־פרעזידענט
 קא־ פח הילף דער מיט געווארען געקליבען

 האט אלץ דאס און שטימען, מוניםטישע
 די פון פרעסםיזש דעם פארשטארקט זייער

 אז געהאפם, שײן האבען זײ קאמוניסםען.
 עם ביז דויערען, לאנג .פער נישט װעט עס

 קאבינעם אין װערען אריינגענומען װעלען
 פיעם־ פון םאציאליםםען פרא־קאמוניסטישע

דורכפאל אזא — פליצים חדר. נעגי׳ס רא
 דײנושען צװישען פאאד פון ארכעמער

 א״יראפעאישזער אץ נאציאנאליזם
אינםעגראציע

 סקװער 900 ארום פ־ן לענדעלע קלייז א
 װי וױיניגער פון באפעלקערונג א מיט מייל,

 ארויסגערוקם זיך ד,אם נפשות, מיליאן א
 פאלי־ גרױסע די פון צעגטער סאמע אין

 די זיך צו ציט און װעלט־נייעס טישע
 מײ־ מיר װעלם. דער פון אײפמערקזאמקײם

 דײטשע קלײנע .די סאאר־געביט דעם נען
 פראנקרײך. פון גרענעץ דער אויף פראװינץ

 וי־ע־ אנםשידען זאל אקטאבער םען23 דעם
 גירל דער פאלקס־אפשםימונג א ד־רך רען
 פארבונדען עס זאל צי לענדעלע: דעם פון

 זאל צי אדער מערב־דייטשלאנד מיט װערען
דיסםריקם, אומאפהענגיגער אן װערען עט

19 זייט &
 אייראפעאישען אן פון השגחה דער אונטער

 מיט פארבונדען עקאנאמיש מלוכה־פארבאגד,
פראנקרייך.

 מערב־ פץ םלוכות דעמאקראםישע די
 דעפיניטױוען א באשלאסען האבען אײראפע
 די לענדעלע? קליעעם דעם פאר סטאטוס

 אייראפע־ דער פון טײל א װערען זאל סאאר
 זי זאל עקאנאםיש געמײנשאפם. אישער

 פאליטיש פראגקרייך, מיט זיין פארבונדען
 פאראײניגטער דער אין סיטואציע איר זאל

 סי־ די װי זעלביגע די בעדך זיץ אײראפע
 אין קאלאנזביא אװ דיסםריןןט פונם טואציע

 ד. אמעריקע, פון שטאםען פאראייניגםע די
 נישט באלאנגען נישט זי זאל פאקטיש ה.
 גאר פראגקרײך, צו נישט און דײמשלאנד צו

 אנ־ אירע מיט פארוןאלטען זעלבסטשטעגדיג
 אויםאגאמע ברײטערע מיט געלעגענהײטען,

 װאשינגםאן לאנד אין אונז בײ װי רעכט
 די וױיל קאלאמביא, דיםםריקט.אװ מיטן

 װאל־רעכט געהאט װאלטען סאאר פון בירגער
 קער־ געזעצגעברישע פולבארעכםיגטע און

אגגעלעגענהײםען. זייערע פאר פערשאפטען
 דורכגע־ עס זאל פראגע דער אם װעגען

 דעם פאלקס־אפשטיםוגג די פון װערען פירט
אקטאבער. טען23

 אלגעמיק־אייראפעאישע גרויסע די אין
 פרא־ די פיגורירט פראיעקטען איז פלענער
 דער פון חלק א װי סאר־געביט פץ דוקציע

 אויס* ביים םײ :עקאנאמיע פראנצויזישער
 אייראפעאישער פון סיסטעם דעם ארבעטען

 קוי־ די אױפבויען ביים סײ פארטיידיגוגג,
 מערב׳ 7 די פון שטאל־געמיינשאפם און לען־

 העכםם א אלזא ס׳איז מלוכות. אײראפעאישע
 אריייסגע־ דארף װאם אנטשײדונג װיכטיגע
 םאלקם־אפשםי־ דער דורך װערען מראגען

 אנטשיידונג, אן :אקטאבער םען23 פח מונג
 נישם אפהענגיג זיינען עם װעלכער פון

 באציאונ־ פרײגטשאפטלעכע די בלויז
 פערב־דייםש־ און פראגקרייך צװישען געז

 פלענער די פח גודל דער אויך גאר לאנד,
 פאראײ־ די אויפבויען פאר פראיעקטעז און

אייראפע. פח שםאטען נעםע
 באפעלקעריגג דער פון מאיאריםעם די

 אין ארבעםער פץ באשטײם סאאר־געבים אין
קוילען־גדעבער :שװער־אינדוסטריע דער
 ארבעםער ויעלעז שםאל־ארבעםער. און

 אין אפשטימונג. דער בײ אנםשײדען דארפען
 בא־ א געװארען געשאפען איז סאאר־געבים

 םאציאל־דעמאקרא־ סארלענדישע זונדערע
 פאליםיק די שטיצט וואם פארטיי- טישע

 װעם און אײראפע פאראייניגטער א פון
 .סאר־סםא־ אפעאישעןTאי פארן שםימען

 באװעגוגג. ױניאן דער אין אויך טונױ.
 דעם אט פאר שטימונג די איז מען, גלויבט

גוטע. א שטאנדפונקט
 נאציא־ דײםשען פון כוואליע א אבער

 צום לאנד. דאם פארפלייצם האם נאליזם
 פעסםשםע־ מען דארף באדויערען גרויםען

 םאציאל־דעמאקראםישע די אויך אז לען,
 אויםגעקליבען האם דייטשלאנד פון פארטיי

 געגען נאציאנאליזם, דײטשען פון וועג דעם
 אינםעגרא־ אײראפעאישער פון פלענער די

 "א געװארען געשאפען אפילו ס׳איז ציע.
 סאציאל־דעמא־ דייםשע די פארטײ: נייע

 מ׳קאן סאר־געביט• פון פארטיי קראטישצ
 דער פץ אויסגאנג דעם פאראױסזאגען נישט

 מוז איינע דאם אבער פאלקס־אפשםימונג,
 םאציאל־דעמאקרא־ דייטשע אז זאגען, מען
נישם זײער אין סאר אין זיך געפיגען טען



2ס ײט1
,66 לאסאל פון מענעוזשעו פרידםאן, ל. זכריוז

געשםארנען
 די םון מעגעדזשער פרידםאז׳ ל. זכריה

 פליםערם םןןקערם׳ ארבעםער, עמבדןידערי
 אונזער פח 66 לאקאל ײניאן םםיםשערם און

 געשםארבען פלוצלונג איז אינםערנעשאגעל,
 פון עלםער אין אויגוםם, םעז8 דעם פאנםאג,

יאר. 72
 פיא־ דעם פון אייגער געווען איז פרידפאז

 סוץ אינםערנעשאגעל. אונזער אין נערעז־דור
 געבליבען. םיל נים שוין זיינעז עס װעלכע

 האבען װאם די פח איינער געודען איז ער
 אונזערע םאר פ־נדאסענםען די געםויערם

 םי־ געריםענע אזוי די אין ױניאגם לאקאל
 קיין געקוםען איז ער םריידס. םעלייגיאוס

 איבערצײגםער םארםיג א שױן אםעריקע
 םא־ םרייהײםלעמר א און םרייד־ײניאניםם

 צוגרייםונגס־ לאגדאנער דעד םון גיאליסם
 םון בויער ערשטע די פון םר א וואו שולע•

 גע־ האבען ױניאן אינםערגעשאנעל אונזער
 אין ײניאניזם. םרייד פון א״ב דעם לערענם
 מע־ א װי געארבעם האם ער וואו לאגדאן.

 םון אײנער געװען ער איז בעל־םםאליאר,
 םעק• צײט יאר צוױי פאר אוץ גרינדער די

 אין ײניאן אוםאפהעגגיגער אז פון רעטאר
 ער איז אמעריקע קייז קוםענדיג פאך. דעם

 האם און םרײד עמבראידערי דעם איי אריץ
 דעם פון ױניאן דער אז אנגעשלאסען זיך

 דער אין גרינדוגג. איר נאך באלד פאך
 אלע די אקםױו פארבליבען ער ױניאן,איז

יארעז•
 גאנצען זיין םים איז פרידםאז זכריהו

 דער איבערגעבעז און געטרײ געדיעז װעזען
 באזע־ האט ער מ'םגלידער. די און ױניאז

 פי־ פאר פעאיגקײםען אדיםגעצייכענםע סעז
 האם ער אבער א־־גאניזאציע. און רערשאפם

 ארויסצושטע־ זיך אמביציעס קיין געהאם נים
 אידעאלים־ זייז געטאז ער האט שטיל לען.

 געפילט האם ער נאר .ױאן ארבעט טישע
 האט דערמיט דעם. אין זיך נויםיגט מען אז
 אנער־ און אכטונג די ארויםגערופען ער

 הא־ זײ און מיטארבעםער זײנע «ץ קענרנג
נאכגעיאלגם. מאל אלע אים בעז

 און ריםגליךער די םון ציםרוי דער אז
 איז פירערשאפם אינםערנעשאנעל דער פון

געװיזען האט בארעכםיגם םולקאם געווען

 66 לאקאל אין ארבעם דערפאלגרײכע זיין
 געויארעז איז םרידםאן יארען. אלע די דודך

 װען און 1917 אין לאקאל פח טשערמאז
 לאקאל 1פי מענעדזשער דער האם 1939 אין

 עקזעקוטיװ גענעראל דער האט רעזיגנירם
 בא־ אים אינםערנעשאגעל דער םון באאדד
 האט אמם דעם מענעדזשער. אלם שטיסם

ביזן יאר זעכצען אלע די אגגעהאלסעז ער

 זײן אונטער לעבען. זיין םװ םאג לעצטען
 אויםגעוואקםען לאקאל דער איז םירערשאםם

 און גרויסע די פון אײנער געװארעז איז און
 איניטער־ אונזער אין לאקאלס אײנפלוסרײכע

 פאראײ־ זיינען צײט דער דורך נעשאנעל.
 אונ־ פאכען אנדערע רייע א געװארען ניגט
 לאקאל. דעם פון ױריסדיקציע דער טער

 בא־ ארבעםער עמבראידערי באנאז די חוץ א
 האנם־עמ־ די 66 לאקאל צום איצט לאנגען

 סטיטשערס, םאקערס. פליטערם, בראידעריס,
 ארבע־ קארדעי ארבעטער, באטאן קאװערד

 צען איבער איצט האם לאקאיי דןר םער,
 נאציא־ אלערלײ פון מיםגלידער םויזענט

ארי־נ־ זײנען יארען לעצםע די נאליםעםען.

גערעכטיגסײם &--------------
 פארטא־ צאל א פאכען די אין געק־מען
 שפאניש־רעדענדיגע אנדער? און ריקאנער

 דערפאלגרײך האם לאקאל דע־ און ארבעטער
ױניאן. דער אין א־ינגעשלאסען זײ

 דער אין וואוקס דעם פון װיכטיגעד נאך
 פארבעםע־ גרױסע איז-״די מיטגלידער צאל
 ארבעםער. די פאר באדינגונגען אין רונג

 אין פאנאנדערטײלונג גרױסער דעד םראץ
 פראבלעמען; באזינדערע זײערע מיט פאכען
 די פװ פארשיידענארםיגקײם דער טראיץ

 מים־ די פון נאציאנאלימעםען און שפראכען
 םרידמאנ׳ם אונטער ױניאז דער איז גלידער,

 די םאר געוױנען צו געייונגןין פירערשאפט
 ױ־ און ארבעטס־באדינגונגען די ארבעטער

םריידס. אונזערע פון ניאךסםאנדארדם
 פונקם געשםארבען איז םרידמאן .זכריה

 געלעבם האם ער געלעבם. האם ער װי
 געשםארבען איז און באש״דען און שםיל

 קראנק איז ער ױניאן־ארבעם. זײן םוענדיג
 מים קאנםערענץ א בײ זיצענדיג געװארען

 אסאסיאיישאן דער פון ארבעטסגעבער די
 אגרימענט עקטײוען1קאי דעם באנייען װעגען

 אנם־ זיך האם ער אינדוםטריע. דער אין
 אװעק־ איז איז האםפיטאל אין גײן צו זאגט

 אײניגע מים האט ער וואי אהײם. געפארען
 לעצ־ זײז אױסגעהױכם שפעםעל שםונדען

אםעם. טען
דאנערשםאג, פארגעקומען איז לװיה די

 אוידי־ רוזװעלט םון אויגוסט. טען 11 דןים
 פון גיטגלידןיר צאל גרויסע א טארױם.

 ארבעם די געװארפען האבען ױניאן דער
 םארםרעםער לװיזז. דער צו געקומען און
 און פרײנד אוץ ױניאנם לאקאל אנדערע פון

 ביים זאל. דעם אנגעפילם האבען קאלעגען
 וױיס־ :געררען מםפיד אים האבען ארון

 האם װעלכער האכמאן, דזשולױם פרעזידענט
 װעלכער דובינסקי׳ פרעזידענט פארטראטען

 דער צו שיקאגא אין געװען דעמאי^ם איז
 פע־ דער פון קאונסיל עקזעקוטיװ פון זיצונג

 גרינ־ הערי וױים־פרעזידענם ;דעריישאן
 פון מענעדזשער םואװים׳ דזשאזעף בערג,

 עמ־ דער פת ם^רםרעטער און ,142 לאקאל
 זײ־ םעלעגראמעס טרויער־ ױניאן. בראידערי

 גע־ רײע גאנצער א פין אנגעקומען נען
 ארגאניזאציעט, ארבעםער א־ן זעלשאפטלעכע

מצטיג. זײעי געווען איז פי־ידטאן װאו
 אן איבער לאזט פארשםארבענער דער
 אץ מרים טעכםער צוױי אץ סילע אלמנה

שארלאט.
 צוגעשיקט האם דובינסקי פרעזידענט

 דער צו מיטגעפיל־טעלעגראמע פאלגענדע
פאמיליצ: און אלמנה

 דעם דײד אױפגעשזידערט ״שיעקלעד
 קאלעגע, אונזער ארן מאן אײער םץ טריט
 אץ אינטעל״גענץ אידעאלױם, דער

 ױאם איכיןרגעבענהײט זעלכסטײכטראזע
 ארכעם דער אין ארײנגעםאן האט זכריה

 לעכענס־םםאנדארד דעם אײםהײכען פאר
 זײ־ ארכעמער, קליידער םויזענםער םץ
 דעם םון אפשפיגלונג דיכטיגע א בען

 צױעק, דעם געדינם האם עד מענשען.
 זעלםענער מיט געליכט האם ער ױאס

 א איכער ראזט םארלוםט זײן עניױת.
 םדן נאמען אץ רייען. אמזערע אץ כלױז
 סץ אז*ן באארד יןקזערןוטיױ גענעראל דעם
 הארציגיןן מײן אייך איף שיק אלײן מיר

טרײפט. אץ מיטגעפיל
י .ק ס נ י כ ו ד ד ו ד

 דעם אױף וױיל געזעלשאפט, פיינער קייז
 געשטעלס זיך האבען שםאנדפוינקם זעלביגעז

נאצים. די סיי קאסוניםםען, די סײ

 סאױעטישןן פץ קרבנות די גרום א
שקלאםען־לאגערעז

 אויפשטאנד העלדישען פון יאר־םאג צ'ם
 וואר־ פרן שקלאםעךלאגער םאוועםישען אין

 קאנפע־ אײםערנאציאנאלע די האם קומא
 פאנ־ ױניאנס טרייד פרייע די פון דעראציע

 קורץ־כװאליגער דער איבער אנדערגעשיקט
 אויפ־ און םאלידאריטעם פין גרוס א ראדיא

 שקלאפען־ אלע פין קרבנות די צי מונטער-נג
אין און םאױעם־רוםלאנד אין לאגערען

 אײזערנעם דעם הינםער ענדער1־ אגדערע די
פארהאנג.

אז נעזאגט׳ װערם מעטעדזש דעם אין

 פופציג העכער אירע מיט קאנפעדעראציע די
 לענ־ פרײע אלע אין מיטגלידעד מיליאן

 אר־ דער אין װערען מיד :ישם יוועם דער
 די װעלט דער סאר אױפצודעקען בעט

 שקלאםען־סיסטעם, סאװעםישען פון גרוילעז
 אפשאפען פאר קאמף אין ווערען מיד נישם

 מענטש־ פץ םיסמעם בארבארישען דעם אם
*הײט־פארקנעכםונג.

װער־ די מיט זיך ענדיגט אויפרוף דער
:טער

 די םעראו־! םאװעםישען פון ״קרבנות
 !פארגעסען נישט אייך האט וועלט פרייע

 .פדײער אינםערנאציאנאלער, דער פון מיר
 אונ־ איבער חזר׳ען באװעגוגג ױניאן טרײד

 פירען צו װײטער שבועה- פײערלעכע זער
 געגען אץ פארשקלאפונג געגען קאמף דעם

 װעלען מיר ביז אונטע-דריקונג, םאטאלער
באפרײאונג״. אלעמענס אייער דערגרי^עז

2ו דיט •&4 1955 סעפטעמבעד,

 פון ברײטהארציגקײט
 אינטערנעשאנעל ר ע ד

העל־ א אױסצושטרעקען
 האנםצוקרבנות פענדיגע

קאטאסםרא־ ־ נאטור פון
 צום געקומען איז פעם

חודש, לעצטען אויסדרוק
 האט דער־ױניאן פון פרעזידעגם דער װען

 אינטערנעשאנעל די אז געמאכט, באקאנט
 פאר דאלאר טויזעגט 100 אטיגנירם האט

 פארפלײ־ שרעקלעכער דער פון געליטענע די
 זײנען סומע, אסיגנירטער דער חוץ א צוגג.

 אויפגע־ ױניאן אונזער פון מיטגלידער די
 בײ־ מיט העלפען צו געװארעז פאדערט

^ רויטען דעם שטײערונגען רי  װעלכער ק
מעדיצינישע געבען צו אויפגאבע די האט

 אין פאראומגליקטע די צו שפייז און הילף
 זעקס אין מבול־אויםברוך, שרעקלעכען דעם

מזרח־שטאטען.
שטא־ צװײ אין ױגיאנם אינטערנעשאנל

 פענםילוױיניע, אין און דזשײרזי נױ איז טען׳
 הילפם־ארבעט דער צז בײטי־אג זייער מאכען

 נױ אין שטײגער. אײגענאיםיגען אן אויף
 157 און 150 לאקאלעו די האבען דזשױרזי

 דעפארטמענט טאון אװ אום איסטעוץ פונם
 פון פאנד א צוריק צײם א מים געשאפען

 אמבולאנס אן געקויפט האבען זײ וועלכען
 דא־ דער רידוער. סאום שטעסעל דעם פאר

 גע־ געשטעלט איצט איז אמבולאנם זיגער
 הילף־אפםײלוגג דער פון דינטט אין װארען

 און געגענם םרענטאן און פרינסםאז אין
 פון טעג עםלעכע ערשםע די אין האט ער

 מעת אין שעה 24 געארבעט פארפלײצונג דער
 רעגען־ פונם קרבנית ראטעיוען צו לעת

שםורעם.
 איסט נארד דער האט פענסילװײניע אין

 ױ־ מאביל ״העלםה א געבוים דעפארםמענט
 האס־ פארענדיגער א באמת איז װאס ניט״,

 מיטגלידער זיינע באדינען צו אויף פיטאל
 שםעם. גרויסע פון וױיט װאוינען װעלכע

 גע־ איצט איז ױניט מאביל דאזיגער דער
 דער פון דינםט אין געװארען שטעלט

 מעדי־ געבען העלפען צו שםאם־רעגירונג
 װאם מבול, פונם געליםענע די הילף נישע
 אש געםראפען שםארק פאזרנדערם האם
סםייט. דעט

 געייט־ אין אײך אז זיכער, זײנען מיר
 מיטגלידער אונזערע װעלען ביישםייערונגען

 מאל אלע װי הינטערשםעליג. בלײבעז ניט
 ערשטע די פון אײנע אינטערנעשאנעל די איז

 דינםט אין זיך שםעלט ײאם ארגאניזאציעס,
 הילף ױען לאמױניםי, אלגעמײנער דער פון
נויטיג. איז

 פון רךבנות די העלפט
פאדפלײצונג. דער

ט ק י ט ר י ע ײ ג א נ ו ר ע ײ ט ט י ײ  ב
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 איגאניזירש ױניאז קלאולו
שעפעי 92

v_____________________________ J
 דע־ אלגאניױישאן פ־נם באריכם א לױם

 דזשאינמ קלאוק יארקער נױ אין פארטמענם
 צװישען חדשים, 6 די אין זײנען באארד.

 אויגוסם, סעז1 דעם און פעבריאר מען1 דעם
 םיר־ נייע 92 געווארען ארגאניזירמ הײ־יאר,

 געװען נויטיג איז פירמעס נײן געגען מעם.
 אנערקענט האבען זײ ביז סטרײקם פירען צו
 באדינגינגען ײניאן אײנגעפירמ און ײניאן די

שעפער. זײןירע אין
זײ־ פירמעס נײ־ארגאניזירטע 92 די פון

 ״אינ־ דער אין מיםגלידער געװארען נײן נען
 פיר־ 24 ;אכאםיאײשאך קאונסייי דאםםריעל

 ״מויר- דער אן אנגעשייאסען זיך האבען מעס
 פאר־ זיך האבען 41 אפאסיאײשאןי; טשענט
 (קאנמראק־ ״אמעריקען דער מימ מ־נדען
 געװארען זײנען 15 אםאסיאיישאן״; טארס)

 מא־ סקוירם ״נעשאנעל דער אין םיטגלידער
 פירמע איין אסאטיאיישאן״• נופעקמיטורערס

 אסאםיאיײטאן״ קאיט ״םשילדרען ־,דע אין —
 אינדע־ אונםערגעשריבען האבען ציױי און

אגרימענטם. פענדענט
 דע־ ארגאניזײשאן פץ מענעדזשער דער

 אז באריכםעם. האראװיץ. מעקס פארטמענט,
 נײע 24 זײנען הערבסם־סעזאן הײנטיגען דעם

 15 װעלכע פון ביזנעס, אין ארײן פירמעם
 די פון געװארען. ארגאניזירם גלײך דינען

 אפליקאנטען דרײ זײנען פירמעס נײן אנדערע
 זיך האבען פירמעם צװיי אסאסיאיישאנס, אין
 אינ־ דער אין אנציאיוארעמען באװיזען :יט

 םעםל־ געמאכט ווערען פיר מיט און דוסםריע
טע רײ א םענםס.  האבען ױאס פירמעפ, א̂־

 איינ־ דורכן זײנען יקװידירען,1' צי געפלאנט
 איזידאר גענעראל־מענעדזשער פץ פלוס

 פארהאנדלונגען, ײניאן דורך אץ נאגי^ער
ביזנעס. אין פארב־ייבען װידער

r---------------------------\
 גײנבערג וױים־פ^עױדענט

 עקטינג־ ס6)א באשט״מט
66 פול מענעדזשער

v_______:______________________j

 דער גרינבערג, הערי װײס־פרעזידענט
 דרעסמא־ טשילדרען דער פין מענעדזשער

 גע־ באשטימט איז ,91 לאקאל ױניאן כער
 עק־ אלס דובינסקי פרעזידענט פון ויארען

 עמבראידערי- דער פין טינג־מענעדזשער
 66 לאקאל ױניאז םטיטשערס און טאלערם

 ביז לאקאל דעם צײטװייליג פארוואלטען צי
 פערמאנענםע ױערען געמאכם װעלען עס

 אויפן פירערשאפט, דער װעגען באשליסען
 פארשטארבענעם פלדצלונג דעם פין פייאץ

פרידמאן. זכריה לאקאל פין מעגעדזשער

 געווארען באשטימט איז גרינבערג זזערי
 ער וױיל פארוואלטער, צײםוױיליגער אלס
 אינדוסםריע דער מים באקאנט נאענט איז
 לאקאל. דעם פון פראבלעמען די מיט און

 גע־ אלית איז גרעבערג וױיס־פרעזידענם
 מענעדזשער געװען איז און טאקער א װעז
ר ,41 לאקאל םאקערם דעם פון ^  די אי

 פאראייניגם דינען פאך דעם פון ארבעםער
 ארבעמער עמבראידערי די מים געווארען

 לאנג צײם א- .66 לאקאל איצטיגען דעם אין
 װײס־פרעזידענט איז פאראײגיגונג דער נאך

 א״ן ערען־מיטגליד אן געװען אויך גרינבערג
 .66 לאקאל פדן באארד עקזעקוםיװ דעם

 גע־ דעריבער האט דובינסקי פרעזידענם
 פאנאנדער־ לייכם זיך וועם ער אז פילט

 און פארװאלםען פין פראגען די אין קלײבען
ארבעט. דער אויף אויפפאםען

 די געראכם האם דובינםקי פרעזידענט
 גיט־ גים האם ער װי נאכדעם באשטימונג

 אגענ־ ביזגעם די פון באשלוס דעם געהײםען
 פון מיטגלידער באארד עקזעקוטיװ און טען

 מע־ זײער פון טויט נאכן באלד ,66 לאקאל
 נייעם א גלײך דערוױילען צו נעדזשער,

 ער אז דערקלערט האט ער מענעדזשער.
 קענען צו טעג דרײםיג ארום אין דערװארט

 לא־ פ־ן עקזעקוסױוע דער רעקאמענדירען
אמט. פארן פערזאן פאסיגען א קאל

 באשטימט איז געהילף־מענעדזשער אלס
 ,66 לאקאל פון אגענט ביזנעם דער געווארען

טריםטמאן. דזשארדזש

r--------------------------ץ
 באארד דזשאינט דייעם
 װעגען פלענעי אן נעמט

בענעפ״טס פארבעםעיען
V___________________________

 נױ אין באארד חשאינט דרעם דער
 מיט קאנפערענצען רײע א נאך האט יארק

 אין עקםפערטען און לאקאל־מענעז־זשערס די
 צו פלענער פארמולירט געזונט־פארזיכערינג,

 די פאר העלטה־בענעפיטם די פארבעסערען
 װייס־פרעזידענט באריכטעט ריטגלידער,

 מענעדזשער גענעראל האכמאן׳ דזשולױס
 זײנען פלענער די באארד. דזשאינט פונם
 בתים בעלי די פון געװארען אנגענומען שוין

 פארעפענטלעכט װעלען אץ אםאסיאיישאנם
 באארד דזשאינט דער װי שנעל אזוי װערען

גוטהײםען. זײ ױעט
 אין צנדערונגען פארגעשלאגענע די

 זיינען בענעפיטם וועלפעיר״ ענד ״העלםה
 קאלעקטיװע באנייטע די פון רעזולטאם א

 די װען אינדוסטריע. דער אין אגרימענםס
 לעצ־ געױארען, באנײט זײנען אגרימענםס

 לאנגע נאד י־ניאן די האט פעברואר, טען
 אינם העכערונג א געױאוגען פאר־אנדייונגעז

 4 פין פא:ד העלטה צום ראל״־אפצאל ״פעי
זײנען העכערונגען די פראצענם. 5 אויף



----------------------4 22 דימ
היי־יאר. םאי, םען1 דעם קראפט איז *ריין
 וועל־ ענד ״העלטה דער איז דעם חדן א

 פאר־ זיין פיז געװארען באפרי־ט פז^ד פעיר״
קראנקען־בענעפ־םס. צאלען צו פליכסינג

 פונם לאגע פינאנציעלע פארבעםערםע די
 ברײ־ שאפעז צו געםאכם םעגלעך האם פאגד

 פאר געזונט־פארזיכערוגג pc פלענער םע
 פאר זיך םים שםעלען .ודאם דרעםםאכער די
 ױגיאז- דער פון דערנרייכונג גרויסע א

• • *
 האלמ פאנד רעםייערמעגם דרעס דער

 עלםער־פענסיע די בא־.אנדלען איז איצם
 גע־ ארײנגעגעמז זיינען ודאס אפליקאציעס.

 אריינגעקײ דינען עם יאר. הײנםיגט װארעז
 אפליקאציעם. נײע 194 א.ץ םויזעגם פען

 אםליקאציעם 349 פאראז זיינעז דזים חוץ א
 פון געודאדעז אריבערגעםראגעז זײנען װאס
 פעסםגעשםעלם איצם ביז איז עס וױ .1954

 אפליקאנ־ 102 םיס כױזעגם זײנען געװארעז
 באדיי־ א רעםײערעז• *ו בארעכםיגם םען

 בא־ זיינעז רואס אסליקאנםען. צאל נזענדיגע
 םים זיך באגיצעז רעםײערען, צז רעבסי־גם

 איינ־ לעצםענם איז רואס פריוױלעגיע. דער
 א האס אםליקאנם אן געװארעז. געפירם

 םים רעסײערםענם. די׳ן ןמצולײנען רעכם
 באשליטט ער ייעז אז סארשסעגד־־גינג. דזיר
 ער דארף ארבעם דעריפמ צודיקצוציעז זין־
 אױספאכזין פוץ *־אצעס דעם דדרכגײן ניס

ע. נײע א צ־ א  אזא האם דעם m א ^יכ
 רעםײערען. «ו באשליסס ער װען **ליקאנם•

 יאר. םיםזה איז W® צו עם רעבם א
• • *

 דע־ פרייז־סעםעלםענם פוגם באריבט א
 באארד דזשאיגם דדעט דעם אין פארםםעגם

 גע־ דיינעז װאס םםײלס צאי־ די אז װ׳ײזם
 פינף עדשםע די אין גזדדארזװ פעםעלס

 װי קלעגער איז יאו־ וזײנטינען pc חדשים
מראיארעז. *עריאדע. זעלביגעיי דער איז

 1954 פרן חדשים פינף ערשטע די איז
 סםײלס. 104(36 געװארען געםעםעלס זײנעז

 פעריאדע זעלביגער דער אין זױז 1955 איז
 דאגעגען סםײלם. 9.307 געװארעז געםעםעלם

י איז  די נרעם געדדעז םעסעלםענםם צאל י
 געודא־ געםאכם דײגען 1954 איז זעלביגע•

— 1955 אין ארן םעםעימגםם 1.046 רעז
.14)23

f ---------------------------------\
 א בױעז העלפט סו לאשאל

 קליניק מעדיצינישען
ן י ל א א י ש י

/_______________________________V
 ײ־ קאםערס .10 -יאקאל rc םיםגלידער

 םויזעגם 17 איבזיר געזאםעלם האבעז ניאן.
 םעדיצינישען א בויעז העלפעז צו ד>דאר
 אביב. תל לעבעז רמב״ם. גבועת איז קליניק

 פון םענעדזשער פאליקמאן. ביא באריכםעם
 באדי־ וועם ױעלכער ק־יניק. דער יאקאל.

 נייעם דעם אם אױ באפעלקערונג די נען
 סי פיז באשםײם אביב■ תל פון פארשםעםעל

 גע־' דריײשטאקיגער נייער א אין צימערען,
 מא־ די םים אײסגעשםאםעם איז און ביידע

 א אײנריכםינגען. מעדיצינישע דערנכםע
אפםייק. אן אץ לאבאראםאריע

 פון מעגעדזשער דער באריכםעם עם װי
בײ־ מיםגלידער די דערװארטען ,io לאקאל

 פאר דאלאר טויזענם 25 ביז צושטייערען
 קלי־ דער אינסםיםוציע. נוצלעכער דער אט

 װערען. דערעפענט בקרוב װעם װאס ניק,
 קופת פון פארװאלםוגג דער אונטער שםײם
 םארזארגוגג־אינםטי־ מפךיצינישע א חולים׳
 דער םון ארגאניזירםי ישראל, אין םוציע

2־םתדרור
 די פון ברײטהארציגקײם די לויבענדיג

 דערקלערם: םאליקניאן מא האם מיםגלידער
 פון אספעקםען מערקווירדיגע די פון .איינע

 וואם פאקם דער איז הילםם־אקציע דער אם
 אלע בײגעשםייערט האבען זאמלועען די צו

 אדער רעליגיע פון אונטערשייד אן קאםערם׳
 אפ שפיגעלט דאס אפשםיםונ^ גאציאנאלער

 די צװישעז באציאונגען ברידערלעכע די
״.10 פון־לאקאל מיםגלידער

• • *

 פון אײנעס פארלוירען האס io לאקאל
 פריד. םארים פיםגלידער. עלםערע אירע
 פױםגליד א געװען איז פארשםארבענער דער
 םיםגליד א אח 1913 זיגם לאקאל אינם
.1939 זינם באארד עקזעקוםיװ אינם

r----------------------------------ץ
 לויז געוױגש 40 לאקאל

 באנײען העכערגגבײם
אגיימעגם

v ____________________________ j

 געװאונען האם בעלםמאכער. 40 לאקאל
 םױזענם פיר זײנע פאר העכערונג לוין א

 פע־ שודארץ, העגרי באריכםעס פיםגלידער,
 העבערונג לוין די לאקאל. פוגם נעדזשער

 םונם םײל א איז װאך א דאלאר צדוײ פון
 באנײם איז װאם אגרימענם. ?אלעקםיװעז

 .בעלם דער םים חודש םאריגעז געװארען
אסאסיאיישאז־. סאנופעקםשורערם

 אר־ די אױף חל איז אגריפענם דער
 195 אין באשעפםיגם זײגען װןילמ בעםער•
 די םיםגלידער. אםאסיאײשאן פת שעפער
 אום־ די מים איצם פארהאנדעלם יוניאן

 באשעםסיגען ודעלכע פירטעס, אםהעגגיגע
 די באניײען צו אי־בעםער. םויזעגם ארום

באדינגונגען. זעלביגע די אויף אגריפעגםס
 יוניאן די וזאם העכערונג לױן א חוץ א

 םיניםום־ די אויף העפערונג א געװאונען
 וואס אויטבעסערונגען. אנדערע און שכירות
 ױניאן־ דעם פארשםארקען העלפען װעלעז

אינדוסםריע. דער איז קאנםראל
 זיינען וועלכע םארהאנדלונגעז. די איז

 העגרי םענעדזשער פץ געווארעז אנגעפירם
 ביזנעם־ די באםייליגם זיד האבען שיוארץ.

 פישביץ מאריס גאלדבערג. סאל אגענםען
 עקזעקוםיװ די אויך װי גאלאנםי, דזשאו און

 ױאל בלומבערג• נײםעז םיםגלידער באארד
 פרענ־ קלערענס אוערבאך ארםשי אדלער.

 דרעסעל. העלען טשיקאםא, אנדזשעלא סיס•
 חשעריינסקי, אםקאר פערטשיקאנםע. פיליס
זיידמאן. מארים א־ן װארנער יהישע

l-  > ו <«» 
> t  ̂^u. ID

 ־ארבע־ בראזיר א־ן לארבעם .32 לאקא̂י
 צערעמאניע פייערלעכער א ביי האט טער,

 15 צ־ טשעקס עלםער־פענסיע אײסגעםיילם
 רעםייערם, איצם האבעז וואט מיםגלידער.
פון םענעדזשער nyTv.o אברהם באריכםעט

נערעכטימךש ׳►ן--------------
 בײ פארגעקומען איז צערעמאניע די לאקאל.

לאקאל. פונם עקזעקוטיװע דער פון מיטינג א
 אז אויך, באריכטעט סנײדער ברודער

 אנ־ אקםיװען אן גענומען האט לאקאל דער
 מאסעךמיטינג דעם ארגאניזירען בײם םייל
 װעלכען בײ ארבעםער, פארטא־ריקאנער פון
 דער םון מיםגלידער שפאניש־רעדענדיגע די

 הע־ א געפאדערם האבען אינטערנעשאנעל
 פאר־ אין טינימום־שכירות די אויף כערונג

םא־ריקא•

r----------------------------------ץ
 מע־ מאליסאנ/ עדוארד

ל פון נעדדסעי־ א ן ל א  ,4» ל
י־עםײערם

v _____________________________ j
 םע־ שאליםאגי. עדוארד ווייס־פרעזידעגס

 איםאליענישע 48 לאקאל פון נעדזשער
 רעםײערם. האם יארק. נױ אין קלאוקםאכער

 רעזיעאציע זיק געזוגם• שװאכען זית פחםת
 געװארען אנגענופזח באדויערעז םים איז
 בײם לאקאל. םונם עקזעקוםיװע דער ביי

 זעלביגעו בײם יולי. טעז26 דעם םיםינג
 עקזעקוםיוו־םעקרעםאר דער איז מיםעג

 זון א מאליסאני. האוארד לאקאל. םונם
 דעתוײלם םענעדזשער, רעםי^־םען פונם

ױניאן. דער םון פאררדאלםער אלם געװארען
 פיא־ די צו געהערם פאליראני עדוארד

 באםי־י־ זיך האס ער ־־ניאן. דער םון נערעז
 םםריײ^ קלאוקםאכער באריםםען איגם ליגם

 א השפילם שפעסער האם און .1910 איז
 לאקאל ארגאגיזיו־עז בײם ראלע װיכסיגע

 איםאליענישע די אינםעגרירען את 48
 קלאוק־ אלגעםיינער דער אין קלאוקפאכער

ארגאניזאציע. מאכער
 מאלי־ עדוארד האס פאך. פת שניידער א
מז סאני  יױיש ייניאז־קאדיערע דת אנגעהוי

 9 לאקאל םמ םיםגליד באארד עקזעקוםיװ
 םעם־ די דעפאלם .3 לאקאל אין שםעםער אזץ

 קלאוק־אינ* דער אין יוניאן מאכער פעל
 ער איז צײם זעלביגער דער אין דיסמריע.

 איסאליענישען םונם פרעזידענם געװען
 אין באארד. דזשאינם קלאדק םוץ ברענםש

 לא־ ארגאניזירעז געהאלםעז ער האם 1917
 דער־ ער איז שפעםער יאר א םים .48 קאל

 פונס עקזעקוםיװע דער אין געווארען וױילם
לאקאל•
 דער־ גואליסאני עדוארד איז 1920 אין
 לאקאל םיז פרעזידעגם אלס געווארען וױילם

 אנגעהאלםען האם ער וועלכען אמם אן .48
 געײארעז דערװיילם ,1938 אין איז• ער ביז

 מאליםאני איז 1943 אין מענעדזשער. אלם
 וױיס־פרעזידענט אלם געווארעז דעריױילט

אינםערנעשאנעל. דער פין
 48 לאקאל פיז באארד עקזעקוםיװ די

 בא־ בעאמםעז רעםייערםען דעם האם
ערעז־מענעדזשער. אלם שםימט

 אקאל,1' פונם מעגעדזשער נייער דער
 גע־ אײנגעשוואוירעז איז מאליסאני. האוארד
 םייעד־ א בײ אמט נײעם זײן אין ווארען
 אויגוסט. דריםען דעם צערעמאניע לעכער

 באגריפונגס־רע* דובינםקי. פרעזידעגש דירך
 געהאל־ געלעגענהייט דער בײ האבען דעס
 אנםא־ ל־אידזשי וױים־פרעזידענטען די םען

 םאלוואטארע א־ז נאגלער איזידאר ניני,
ניגםא

> 1955 םעפטעמבעד,
 סטרײרז געװעט m לאלאל

 פיירמעס צוױי געגען
^_________________^

 האט ארבעטער, ניט־גודס ,155 לאקאל
 ימארגא דער געגען םמרײק א נעוואונען

 מילס״, נימינג םפון ״פיין איז מילס״ יםינג2
 נעלםאן, לואים וױיס־פרעזידענט באריכטעם

 זײנען סםרײקס די אקאל.1י פונם מענעדזשער
 ארגאני־ פונם טײל א װי געווארעז געםירם

 קאנטראל אונטערן שטעלען צו זיר־קאםפיין
 דער אין -אפען־שעפער״ די ױניאן דער פון

 אנגע־ ווערם קמאפייז דער אינדוסםריע.
דזשעיקאבסאן. ארסוד דורך פירם

 גע־ האבען ארבעםער םטרייקענדיגע די
 העכערמ־ לוין ױניאךאגרירענם, א וראונען

 אנ־ און ארבעםס־שםונדען קירצערע גען.
יוניאן־פארבעסערונגעז. דערע

 לעצטען איז ענםיטיידדנג װיכםיגע א
 אימ־ פלנם געיוארעז ארויסגעכעבען חודש

 נים־גודס דעד פון טשערטאן פארטייאישעז
אינדוםםריע.

 אנ־ אן וועגען געהאנדעלם זיך האם עפ
 פאנופעק־ א געגען ױניאן דער פון קלאגע

 סװע־ אימפארסירם האם וועלכער טשורער
 די :עגעז איז דאס װאס יאפאן, פון םערס

 אגריפענט. קאלעקםײועז פונם םארשריפםען
 דערקלערם אויסדריקלעך האס ױניאן די
 איספארםאציעס געגען נים איז זי הגם אז

 אבער זי םח סוזורות. אויםלענדישע פון
 קאלזיק־ םונם פארשריפםען די אז באשםייז,

 אפגעהים שםרענג זאלען אגרימעבט שיעיץ
דוערען.
 אומפארםייאישען פון ענםשײד״נג די

 אפ־ מח פירמע די אז געװעץ. איז םשערמאן
 יאפאן פמ סוועםערם אימפארםירען שסעלען

 צו שאדעךערזאץ באצאלעז דארף זי אז און
ױניאז. דער

 ױניאז־ 70 רעםייערם האם 155 לאקאל
 נים־גודם די יאר. ה־ינטיגען ױעםעראנען

 176 רעטײערט איצם ביז שױן האם ױניאן
םיימערס׳. ,אי״ד

 גאראנםידםע געװינם 132 לאר,אל
 ארבעםער פאר באשעפטיגונג
פידמע פון

 אר־ נאוועלםיס אץ באטאז ,132 ייאקאל
 בא־ גאראגטירטע נעװאונעז האט בעםער,

 דער פון ארבעםער די פאר שעפםיגינג
 םי־ דזשוירזי אין קאמםאני׳ םלעסםיק .עבי

 מענעד־ פעלדמז^ מארמין גאריכםעם טי.
 אג־ דריי־יאריגען א אין לאקאל. םון זשער

 אונםערגע־ האם פירםע די וואם רימענם.
 די גאראנםירען ױניאן. דעי מים שריבען

 באשעפ־ פולער פון װאכען 48 אונטערנעמער
 באשעפטיגם שאפ דער יא־. אינם טיגונג

ארבעםער. 50
 האט באשעםטיגוגג גאראנטירטער חרץ א

 ן1פ העכערונג לוין א גערוארגען ױניאן די
 װאכען צוױי און פראצענט האלב א און 7

װאקאצ־עס. באצא״יטע
 גא־ װעגען פינקט אײגענארטיגער דער

 נײ איז װעלכער באשעפםיגינג. דאנטירטער
 װערט עס װי װעט. אינדוםטריע, דער אין

 אגרימענטם פאר מוסטער א זיץ דערװארם,־
פירמעס. אנדערע מיט

 מ״טגלידעדשאםט 99 לאר,אל
 28 אױןז פארגרעסערט

פראצענט
 אפים .99 לאקאל פון מיטגלידערשאפם די

 אין זיך האט ארבעםער, דיסטריבױשאן און
 אויף פארגדעסערט חדשים 12 לעצטע די
 אפעלםאן, שעלי באריכםעט פראצענט, 28

 צואװאוקם דער לאקאל. פון מענעדזשער
 נים־גודם דעם אין געקומען מײםםענם איז

 קאמ־ א אן פירט ױניאן די װאו םעקשאן.
 דיםםרי• את אפים די ארגאניזיי־ען צו פיק

 אין אינחםםריע. דער אין ארבעםער ביושאן
 זיינען. אינדוסםריע דער אט פון פירמעם 19

 לואים ווײס־פרעזידענם פון הילף דער מים
 די געװארען ארגאניזירם לעצטענס נעלסאן.

ארבעםער. אםים
 מים םדיזענם 4 איצם האם 99 לאקאל

מיםגלידער. 380

r — ----------------------------\
 דעפ. טאון אװ אוט איםםערן

שעפער צען איגאניזיי־ט
v _______________________ _ j

 גע־ האראװיץ. איזראעל װיים־פרעזידענם
 אוו אוס איסםערן םון נעראל־םענעחשער

 דע־ דער אז באריכטעמ דעפארםמעכם. םאח
 אין שעפער 10 ארגאניזירם האס פארםפעגם

 ױריסדיק־ דער אונםער שםעם פארשיידענע
 שע־ 10 די פון 7 דעםארממענם. פונם ציע
 לאנג־ אין געװארען ארגאניזירם זײנעז פער

 ױניאן־אנערקעגונג, געװינענדיג איילענד,
 אנדערע אח ארבעמם־שםונדען קירצערע

ארבעםער. 200 איבער פאר פארבעםערונגען
 לאנג־ אין שעםער נײ־ארגאניזירםע די

 אין קלעםיקם, פלארעם ;זיינען איילענד
 אין קאםפאני, דרעם לי קעראל ;פארק אזאז

 אם־ אין קרעאיישאנם, ראסלין מעםפעט;
 ספריעפילד אין מאודם, ראקםעין = םאריא

 ברענם־ אין ספארםװעיר, סםעלא ;נארדענס
 םעלדאן אין קאמפאני- די־עם םעלדאן וואוז־;

 םע־ אין קאמפאני. גארמעגם װעווערלי און
 געווא־ ארגאניזירם זיינען שעפער די םשוג.

 ריםשארד פון אנפירוגג דער אונםער רען
לאנג־אײלענד. אין מענעדזשער םערבאן,

 ניײ די פאר געיואוגען האם ױניאן די
 אר־ רעדוצירםע א רעקרוםען ארגאניזירטע

 קאם־ מים שעד״ 35 אויף 40 פון בעטס־װאך
באצאלמע העכערונגען: לוין פענסירעגדע

 רע־ און װעלפעיר העלםר״ און מובים ױם
 גײ־אר־ די פון 4 בענעסיםם. טייערמענם
 מים־ געווארען זײנען פירמעס גאניזירטע

 ארן אסאםיאיישאנס גדהעריגע די פון גייידער
 אינדעםענ־ אונטערגעשריבעז האבען דרײ

אגריםענםט. דענט
 שעפער ארגאניזירםע דריי אנדערע די
 םטע־ אין םפארטװעיר. ראב־ל די :זײנען

 אין קאםפאני, דרעס װיליאם ;םען־אײלענד
 פרצנסעל די און דזשוירזי, נױ װאליםבורג,
 נױ נוארק. אין קאמפאני- םפארםװעיר

 גע־ ארגאניזירט זײנען שעפער די דזשוירזי.
 מענעדזשער דעםלעפסען, פיטער דורך װארען

 זיץ בייט .221 אץ 154 לאקאלעו די פון
סטעף.

 דרײ נאד ־אט דעפארםמענם דער
 דעם באנײם פארהאנדלינגען לאנגע חדשים

 ענד בלעריקאן ״ווען דער מים אגרימענט
קוירטעין גרעםטע די פון אײנע קאמפאני״

23 דיט (5־*---------------------
 שװע־ די לאנד. אין פירמעס (פארהאנגעס

 געװען איז פארהאנדלוגגען די אין ריגקײם
 עםאבלירעז צו ױניאן דער פון פאדערונג די
 .װען די ארבעםס־וואך. שעה׳איגע 35 א

 צװײ די פון איינע גןיװען איז בלעריקאן״
 איסםערן פון קאנםראל אונטערן פירמעס,

 נאך האם װאם דעפארטמענט, טאון אװ אוט
 איז ױניאז די .יואך. א שעה 40 געארבעם

 פאר סםרייק א ארויםצורופען גריים געיוען
פאדערונג. דער אם

 צו געװען מםכים פירמע די האם ענדלעך
 pc פארלויף אין ארבעםס־װאך, די קירצען

 מים שעה, 35 צו אגרימענם־פעריאדע דער
 װ*ס העכערונגען. לױן קאםפענסירענדע

 pc סארלויף איז פראצענט 16 באםרעפעז
pc האם יוניאץ די יאר. דריי קומענדיגע די 

 בא* אײן נאך pc ציגאב א געװאונעז אויך
 שםיק פאר דעי, פעמאריעל םוב. יוס צאלםעז

װאכען־ארבעםער. אח
 ארגאגיזיר־ אן פירם דעפארםפענם דער
 א אינק.׳׳, לצין .דזשידי געגען םטרײק

 קיגגסםאן. אין רעינוועיר־פאנופעקםשורער
 ארגאנתירען צו קאםפיין דער יארק. ניו

 חודש. א איבער אן שוין גײם שאפ ד<ם
 שאפ pc הבית בעל דער האט לעצםענס

 געגען געריבם אין קלאגע א ארײנגעבראכם
 האם הבית בעל דער סםרייק־פיקעסס. צװײ

 םסרײ־ צז־ז״י ארעםםירזז געלאזם נעפלעך
 און קאלאא אױגוסם ארבעםער. קענדע

 זײ אז אגקלאגע. דער אויף אהל. דזשעיםס
 אבער רו. עסענםלעכע די געשםערם האבען

 אז ארױםגעשםעלם. ױך האם געריכם אין
 רו די געשםערם בלייז האבען פיקעםס די

ד״ביוד בעל פונס
 נעבד האם באה פארצוױיפעלםער דעד

מן פיקעםם די אז גע׳םעגה׳ם, לעך א  גןך ה
 שאם פונם פעגצםער דעם אונםער פייפם

 דערפון זײנען שאפ אין אלע אז הויך. אזוי
 זיך האס געריכם אין געדדארען. צערודערם

 סםרייקער איץ בלויז אז ארויסגעשםעלם,
 האם פענש איץ בלדיז אװ געםײפם האם

 האם ריכםער דעד באס. דער — געהערם עס
 ארױסגעװאר־ אנקלאגע גאנצע די דעריבער

םעז•
 דער געגעז םםרײק פיםן פארבינדונג איז

 אר־ אן געםירם אויך װערס לעיך■ ״דזשח־י
 קאנםראקםיע־ פיר אדום גאניזיר־קאפפיץ

 פירםע. דער פאר ארבעםעז װאם שעפער.
 קאמ־ גארפעגם .רעיגבא די זיינען: דאס

 ״געגשײר ,•יארק נױ פאקיפסי. איז פאני״-
חיז נױ קיסארם. אק האםסאני׳. שוי  .בא־ דז

 העםפ־ וועםם איז קאפפאני״׳ פעגינגםאן גי
 קאנ־ ענד .םאץ אח איילענד, לאגג םםעד.
דישוירזי. נױ ניוטאן. אין םרי״,

 6שא עפענט בלאוז־פירטע
פילאדעלםיע אץ

 דרעס פמ מענעײ^צר ראם. װיליאם
 באריכ* פילאדעלפיע, אין באארד דזשאינם

 דעדשײנוגג אײגענארםיגער אן וועגעז םעט
 pc בלאח־פירפע א פת צוריקקער דעם —

 םידגי פילאדעלפיע. קײז קאראליינא נארד
 דער צו שותפים די פון איינער שװארץ׳

 קארא־ נאדד אין פירמע בלאוז״ ״שערעין
 פארםנערשיפ זיץ אײפנעגעבעו האט ליינא׳

 עפענען גו באשלאםען און פירמע דער אין
 פירפע די פילאדעלפיע. אין בלאוז־שאפ א

 אר־ הונדזרם ארום באשעפםיגעז צו פלאנט
שא^ פעשאנס״ *מארםעי נײעם אינם בעםער



-------------------->־ 24 זײט
 דעפארםמענט איםט נארד

 אין פארבעסערונגעז געװינט
אגר־ימענטס באגײטע

^ _______________  v
 סא־ האם דעפארםםעגם איסם גארד דער

 צאל א םים אגרימענםם באױים חודש ריגעז
 קירצערע א געװינענדיג םירםעם, גרדיסע

 פארבעםעח־עעז, אגדערע אוץ ארמםס־װאך
 גיג־ דייוױד וױיס־פרעזידעגם באריכםעם

דעפארםמענט. פוגם דירעקםאר גאלד,
 מים געווארען באניים זיינען אגריפעגםס

 פענ־ איז םירםעם אנדערװעיר גרױסע דריי
 קאם־ פראדאקםם .מעקעי די סיליוײניע:

 אנדער־ .דאטשעס די םאאיר; איז פאגי״.
 און פארדזש׳ אלד אין קארפאריישאך, ודעיר

 די העריםבורג. אין איידיס׳*. דזשאאן די
 םויזענם איבער באשעפםיגעז םירםעס דריי

ארבעםער.
 בא־ די איז געװאונעז האם ױגיאן די
 ארבעםס־װאך, קירצערע א אגריםענםס גײסע

 םאר־ אנדערע ארן מיניםום־סקעילס העכערע
 גע־ זײנען פארהאנדלונגעז ד־ בעסערונגען.

 געי האלפערין, תשעק דורך געװארען סירם
 און דעפארטמענט, פוגם הילף־דירעקםאר

דיםםריקם־מעגעדזשער. שינדלער. הערי
 דע־ דער דאט פארבעסערונגען ענלעכע
 דעם באגײען בײם געװאונען אויך פארטםענט
 אין בראדערם״ .דיױױדסאן מיט אגריםענם

 פארהאנדלונ־ די איילענד. ראוד קאװעגםרי,
 באשעםםיגט װעלכע םירמע, דער אם םים גען

 גע- זיך האבעז ארבעםער, הונדערם דריי
 געװען נויםיג איז עם חדשים. לאנגע צויגען

 אגגעהאלטען האם װאם סטרײק, א רוםען צו
 ענדלעך איז אגרימענם דער ביז םעג- צודײ

געווארען. באניים
 קירצערע א געוואונען האס ױניאז די

 העכערונג לױן אלגעמײנע אן ארבעםס־װאך׳
 םובים ױם באצאלטע זעקם פראצעגם. 6 םון
 עלםער־פענםיע אז םון עםאבלירוגג די אוץ

פאגד.

r ץ
 אהייא־קענטאלד פונם

דעפאיטמענט
v.________________ :_____________j

 בא־ קוירמלאן ניקאלאס וויים־פרעזידענט
 אין יוניאנס די פון פארשטייער אז ריכטעם.

 א אפגעהאלטען האבען קענםאקי אוז אהײא
 אויפגע* זיינעז עס ,לעלכער בײ קאגסערענץ,

 פרא־ דעם װעגען באריכטען געווארען נומען
 בײדע אין ארנאניזיר־דרײװ פונם גרעט

 געװארען געמאכט זיינעו עם און סםײםם
 ױניאניזיר־ די אױסציברײםערען פלענער

קאמפאניע.
 די װעט פלענער אנגענומענע די לוים

״ װי. ״בי. די ארום ארגאגיזיר־ארבעט  די
 ניט־ אלטע װערען. אינטענסיפיצירט שעפער
 און דעיטאן אשטאבול, אין שעפער ױניאן

 צענטראל־ די װערען װעלעז מענטפילד
 װײםער אויך װעט עם דרייװ. פונם פונקםען

 ארגאניזיר־ארבעט די װערען פארגעזעצט
 םינסינעםי אין באארדס השאינט די פוץ
קליװלאנד. את

אוים־ אײך זיינען קאנפערענץ דער בײ

 דער װעגען באריכםען געווארען געהערם
 אין יוניאנם די פון טעט־גקײט פאליםישער

 גע־ םעסםגעשםעלם איז עס םםײםס. ביידע
 קאמפאניע אנגעשטרענגטע די אז װארען,

 מינימום־שכירות געזעצלעבע די העכערען צו
 אונ־ אז רעזולטאםען. גוטע געבראכם האם

 אגדערעס, צװישען באוױזען, האט םערזוכונג
 און אהייא פון קאנגרעםלײט 23 די םוץ אז

 בלויז האט קענםאקי פון קאנגרעםליים אכם
 פי־ די העכערען געגען געשםימם אײנער

 אין שעד- א דאלאר א צו גימום־לוינעז
 צוױי דורכצואווארפען געלונגען איז אהייא

 לא־ מאגבע געזעץ־פראיעקםען. אנטי־ױניאז
 פאנ־ זאמלעז אנגעהויבעז שוין ריאבעז קאלעז

 צו־ דער אין ארבעט פאליםישער פאר דען
וואל־קאמפיק. קומענדיגען דעם פאר גרײםונג

 זיינען לאגע אינדוסטריעלער דער וועגען
 לואיס סץ באריכםען געװארעז אפגעגעבען

 אין באארד דזשאינט פון מענעחשער פרענד,
 מענעדזשער םאלאמאן, דיױויד ;קליװלאנד

 םינםינעםי, אין באארד דזשאינם פונם1
 פונם םארוואלםערין מעקגרודער׳ בערנעאדין

 װי־ און קליװלאנד, אין קאונםיל גים־גודס
 יוניאנס די פון מענעדזשער קאוםמאן׳ ליאם

קענםאקי. איז
 אפגעשפיגעלם זיך האט באריכטען די אין

 װאם םרײד. קלאוק אין לאגע אומגינסטיגע די
 קליװ־ אין לאנד. גאנצען אין אלגעמיק איז

 אר־ צאל א באזעצען צו געלונגען איז לאנד
 שעפער װעמענם קלא־קמאכער, בעטםלאזע

 און נים־גודס אין ליקװידירט, זיך האבען עס
 אין און קענטאקי אין שעפער. ספארםװעיר

 אין פארבעםערונגען זיד מערקען קלױולאנד
דרעס־שעפער. קאטאן און ספארםװעיר

וױי־ פאנדעז וועלפעיר די םיז באריכטען
 ױני, טען30 ביזן חדשים, 6 די אין אז זען-

 טויזענט 140 געװארען אויסגעצאלט זיינען
 בענע־ ומנלםעיר ענד העלטה איו דאלאר
 האבען מיטגלידער אינםערנעשאנעל פיםם.
 םוי־ 300 ארום אײסגעצאלט געקראגען אוין־
 היי־ וואקאציע־בענעםיטם, אין דאלאר זענם
יאר•

 גע־ אפגעגעבען זײנען צוגאב־באריכטען
 בערק־ מייער ביזנעס־אגענטעז די פון ווארעז

 סעם ;זימאן ל־אים אוז באקעי אל. מאן׳
 פון פרעזידענטען עםיג. מארים און רידער
 רוטסא. טאני און באארדם׳ דזשאינט בײדע

.44 לאקאל פץ םשערמאן
 אנדערעט צװישען האט קאנפערענץ די

 דעפארט־ דעם אײטאריזירען צו באשלאםען
 ספעציע־ א באשטימעז צו מענט־דירעקטאר

 בילדעג דער מיט אנציפירען מענשען׳ לעז
דעפארטמענם. ס־נם ארב-<ט קולט־ר אץ

r
 אץ און שילואגא אײן

װעסט מיטעל דעי
v ______________________________

 צ» זיך גרײט שיקאגא אין ױגיאן די
 קאלעקטױוען פונם באנייאונג די פארהאנדלען

 אינדרסטריע קלאוק דער אין אגרימענט
 אםא־ מאנופעקטשורערם דער מיט אץ

 •וױיס־ באריכטעם מאון׳ אװ אוט םיאיײטאן
 פין מענעדזשער ביאליס, מאריט פרעזידענט

 מיטעל פונם דירעקטאר און ױניאן דער
 קאנפע־ ערשטע די דעפארטפענט. װעסט
^טאטיאיי־ קלאוק שיקאגער דער מיט רענץ

גערעכטינהײט &-------------
 חודש. הײנםיגען אנהויב פארקומעז װעם שאז
 אק־ טעז15 דעם אויס גײט אגרימענט דער

מאבער.
אםאםיאײ־ מאנופעקטשורערס דער מיט

 אינדאם־ ״גארמענם די טאון, אוו אוט שאן
 אפגעהאלטען שוין איז איללינאי׳, אװ טריס

 פאריגען קאנפערענצען ערשטע די געװארען
ר גרופע א האט דערוױיל חוז־ש. ע  מא־ קל^

 רעזיג־ אילל״ דעקעיטאר. אין גופעקםשורערם
 האבען זײ אסאסיאיישאן. דער פון נירם

 גרינ־ װעלען זיי אז ױניאן, דער אינפארמירט
 ױניאן די אסאםיאיישאן. אײגענע אן דעז

 נים װעם זי אז װיסען, געלאזט אבער האם
 מאנוסעקםשורערס די אם פים פארהאנדלען

 די שליכטען װעלען זײ ביז גרופע א אלס
 זייערע בנוגע ױניאן דער םון קאמפלעינס

פאנד. רעםייערמענט צום חובות
• • •

 םאר־ צו געװעז מסכים האש ױניאן די
 ״םמאלער מיט אגרימענט דעם לענגערען

 דעם מחמת אילל״ הערין׳ אין בראדערם׳,
 רעאר־ געדארפט זיך האט פירמע די װאם

 לעצ־ קארפארייזטאן. א ווערען צו גאניזירען
 אן װיסען, געלאזט פירמע די האט טענם
 אר־ 40 אפזאגען זי װיל עפישעגםי צוליב

 ענערגיש באלד איז ױניאן די בעטער.
 אזוי פלאן. דעם אט געגען ארויסגעטראטען

 פארגרע־ װעגען זיך האנדעלט עס אבער װי
 שאפ, פונם עםישעגסי־מעטאדען די םערען

 איבער׳יוגעבען געװען מםכים ױניאן די האט
 דעפארטמענט אינזשענירינג צום ענין דעם
 אן דורכצופירען אינםערנעשאנעל דער פון

 םארלענ־ איז אגרימענט דער אונםערזוכונג.
 סעפםעמ־ אכםעו דעם ביז געװארען גערם
בער.

• • •
 געקראגען האט שיקאגא א*ן 54 לאקאל

 ארביטריי־ פונם ענטשײדונג גינסםיגע א
 -אט־ װעלכער לוים דײװים. פיערם טאר׳
 פארארדענט איז קאמפאני״ רעינװעיר לאם

 עלטער־פענםיע אן אײנצושטעלען געװארעז
 פארוואל־ שותפות׳דיגער א אונטער פאנד׳
פירמע. דער און ױניאן דער פון םונג

/ -----------------------------------------------N
 ״םויר־ א־ז אינדזשאנקשאן

פי־ פאיבאט סטרײס ביז״
םטײט גאנצען אי; כעט־ננ

v  _______________ג
 װאם אינדזשאנקשאן נ-־יעסטען דעם לויט

 םעיטװיל, אין לי אײ. אר• ריכטער דער
 חודש, פאריגעז ארייסגעגעבען »אט טענעסי׳

 פי- ניט ארבעטער םטרײקענדיגע די טארען
 אין נאר נים ״סוירבין״־פירמע, די קעטען

 שאפ, דער זיד געפינט עט װאו פעיעטװיל.
 איז דאם סטײט. טענעםי גאנצען אין נאר
 פון געשיכטע דער אין מאל ערשטע דאס

 אינדזשאנקשאן אזא װאס ארבעטער־םטרײקט,
 פריערדיגען א אין ארויםגעגעבען. װערט

 ריכטער זעלביגער דער האט אינדזשאנקשאן
 ארבעטער, םטרייקענדיגע ־י אז פארבאטען,

 ניט זיד טארען משפחות אץ פרײנם זייערע
 ארדם פום טויזענט פון •טטח א אז*יף געפינען

שאפ. פארסטרײקטען דעם
 די־ קעהרער, טי. אי• באריכטעט עט װי

װעל• דעפארטגיענט, איסם סאיט פון רעקםאר

25 דיט4 ו955 סעפטעמבער,
 שוין זײנען סםרײק, מיטן אן פירט כער
 צעגדליגער געױארען גענלאכט איצם ביז

 ארוים־ שוין האט געריכט דאס און ארעםטען
 און שטראף־טערמינען צענדליגער געגעבען

 אין ארבעטער, םםדײקענדיגע פאר תםיםה
 דאזיגען דעם ברעכען צו באמיאוע דער

 דעם דערקלערט האט ױניאן די סטרייק.
 פירמע די װען אפריל, טען20 דעם םטרייק

 אלטען איר באנייען צו אפגעזאנט זיך האט
אגרימענט.*

 קלארע א איז פעיעטװיל אין םטרײק דער
 א וואם שוועריגקײטען די פון אילוםטראציע

 א רופס זי ווען אױסצושםיין האם ױניאן
 שםאט־ די שטעםעל. םאוטערן א אין םטרייק

 געריכם דאס איץ פאליצײ די פארוואלטוגג,
 וועלכע פירמע, פארםטרייקטער דער דינען

 איר אויפצוגעבען געװארען אנגעלאקט איז
 זיך אריבערציען און קלױולאנד אין שאפ
 ספע־ אנגעשטעלט האט פירמע די אהין.

 סםרייקברע־ װערבירען צו מענשעז ציעלע
 װערבירטער יעדער אז טאן, אכטונג און כער

 מים באציאונגען שום קיין האם ארבעטער
 פאלען געװען אבער זיינען עם יוגיאךלייט.

 אר־ סטרײקענדיגע נאכגעפאלגם מ׳האט וואו
 גע־ װאלטען זײ װי פונקט גאם איז בעטער

פארברעכער. װען
 א צורעכענען נאך מען דארף דעם צו
 סטרײקער, די געגען טעראר־אקטעז סעריע

 זיך געצוואונגעז ווערען מאנכע וועלכע ®ץ
 זײ וױיל היימען״ זייערע פון ארויסצוציעז

 שטח, פוס טויזעגט דעם אינערהאלב וואוינען
 איז גופא ױניאן די פאבריק. דער צו :אענם

 ווייל אפיס, איר אריבערצוציען געצװאונגען
 ױניאן דער פון הױפם־קווארםיר די אױך

 לויט נאענם צו — שאפ צום נאענט צו איז
 דערמאנ־ פדיער פונם איגדזשאנקשאז דעם
 װא־ עטלעכע ערשטע די אין ריכסער. םעז
 אר־• םטרײקענדיגע זײנען םטרײק פונם כען

 און מאסענוױמ געווארעז ארעםםירט בעםער
 מערהײט די געריכם. אין געװארעי גשלעפם

 זײ־ םטרײקער אקםיװע און ארגאנימערס
 תפיסה־םער־ מיט געווארען באשטראפט נעז

 ביז ם־שטראפען1געי און טעג 60 פון מינעז
דאלאר. הונדערם פינף

 גײם שװעריגקײםען אלע םראץ אבער
 גרופעס האבען לעצטענס אן. סםרייק דער
 אין אנגעטאן ארבעםער, סטרייקײנדיגע םון

 אוועקגעלאזט זיד ארעסטאנטען, פון ללײדער
 צי שםאטען און שםעט שכגװדדיגע די איז

 ריטעיל־ די ארום ליפ-עםס פארטיילען
 דער פון פראדוקטעז פארקויפען ײאס סטארם,

 זײ־ סםרייקער גריפעס ״סױרבין״־פירמע.
 בויר־ טשאטאנוגא, נעשוויל, אין געררען נען

 מעמפים, לואיװיל, סינםינעטי, ניינגהעם,
 פאדוקא ליקסעגגטאן. אטלאיםא. נאקסװיל,

 איז פיקעט־לײז א שיקאגא. אין אפילו און
 אנדע־ דער אויף געווארען אוועקגעשטעלט

 אין טענעסי־םטייט, פון גרענעץ זייט רער
אלאבאמא.

 העכערען א צו אפעלירט האט ױניאן די
 און שטראף־טערמינעז די געגען געריכם

ריכטער. פעיעטװיל פינם אינדזשאנקשאנם

 פץ קרבנות די העלפט
םארפלײצונג דער

 ביײטטײערונג אײער שיקט
קרײץ. רױטען צום

 פאדערש דעפ. װעםט שאוט
 בא־טעפטיגונג גאיאנטירטע

ארבעםער לואיס םש. פאי
V ___________________________

 האם דעפארטמענט וועסט סאיט דער
 גאראנ־ פאר פאדערונג א ארויםגעשטעלם

 באשםימםער א אויף באשעפטיגונג, טירטער
 אר־ קליידער די פאר יאר, אין וואכען צאל

 וױים־, באריכםעט לואים, םימם איז בעטער
 דירעקםאר פערלשםית. מייער פרעזידןינם

 גע־ איז פאדעריגג די דעפארטמענם. פונם
 קאנפע־ ערשטע די בײ געװארען שםעלט
 נארמענט ״אםאשיאײטעד דער מיט רענצען

 דער צו און לואים* םיינט אװ איגדאסטריס
 פאלען ביידע איז קאםפאני׳. סטיקס .רײם

 ביים געווארען געשטעלט פאדערונג די איז
אגרימענםס. םרן באנייאונג די פארהאנדלען

אםאסיאיי־ דער מיט קאנפעי־ענצען די בײ
 מעלות די געװארען דיסקוטירם איז שאן
 קליידער־אר־ די װעלכען לויכ פלאז א פת

 ארבעט מיט פארזיכערט זיײ זאלען בעטער
 אנ־ האם ױניאן די יאר. פונם פארלויף אין

 פארדינ־ יערלעכע איצםיקע די אז נעװיזען,
 נידעריג צו זיינעז מלאכות בעל דעי פון סטען
 נוי־ םאמע די איינקויפען קענען צו אויף

 צו נויטיג איז עם לעבענס־מיטעל. םיגסטע
 פארגרע• צו אזוי װי מיטלען באםראכטען

 ארבע־ די פון הכנםות יערלעכע די םערען
 די אין םארדינסטעז די בלייז נים און טער

 זײנען מלאכות בעל די יועלכע איז װאכען
באשעפםיגט.
 צו געקובלעו ניט נאד רעז איז דערװייל

 פארהאנד־לונ־ די פארמולע. באשטימטער א
פארגעזעצט. יײיטער ווערען געז

 האט לאמפאני״ סםיקם ״דײס דער בנוגע
 פונס פארלענגערונג א פארלאנגט פירמע די

 דאר־ דערביי אבער אגריניענם. איצםיגען
 זאכען־: ציױי װערעז גענומען אבם אין פעז

 געװיסע קריגען יוניאן די װיל ערשטענס,
 צוױי־ און, באשעפטיגונג פאר גאראנטיעם

 טאון אװ אוט זעקם פירמע די האט טענם,
 פארלאנגם יוניאן די וועלכע פאר שעפער

אפמאך. איינהײטלעכען אן

 פא־ געיואונען האט דעפארטרענט דער
 אנדערע און העכערינגען לוין חודש ריגען

דריי אין ארבעטער די פאר פארבעסערונגען

> w j>L. |JS CX)

 פון מענעדזשער קעסלער, דזשאזעף
 מאכט ארבעטער׳—רעיגוועיו ,20 לאקאל

 אנהויבען װעט לאקאל דער אז באקאנט,
 עלטער־פענ־ פאר אפלילאציעס אננעמעז

 אפ־ םעפטעמבער. זעלטטעז דעם פיעס
 ביזן װערעז אנגענומען ^1ורעי ליקאציעם

 לאקאל, פין אפיס איז סעפטעמבער, טוף
םטריט. טע39 װעסט 273

 פון עלטער זיינען װאם מיטגלידער,
 רעטייערען צו בדעה האבען אין יאר 65

 אפ־ א־יםמאכעז מעגען יאר, קומענדיגען
 בא- טאן עם דארפען זײ לילאציעס.

צײטענם.

 מים אגרימענםם די באנייען ביים שעפער
פירמעם. די

קאםפאני׳, גארמענט .אר־סעל דער אין
 גע־ ױניאן די האם מיזירי, קאלאמביא, אין

 א סענם 25 פון. העכעתנגעז לוין װאונען
 םענט 15 קאםערם־מארקערם, די פאר שעה

 םענט 10 קאםערס, אנדערע די פאר שעה א
 פיר און װאכען־הענם אלע פאר שעה א

 יאיז עם שםיק־ארבעטער. די פאר פראצענט
 אסאסיאיײ די אויב אז געווארען, פארשטאנען

 פלאן א אגנעמען װעט לואיס סײנט אין שאן
 ' די וועט באשעפטיגונג, גאראנםירטער .£אי

 פלאן זעלביגען דעם אינקארפארירען פלרמע
ױניאן. דער מיט אגריםענט איר אין

ארבע־ די ורעלכע בײ פירמעס אנדערע
 זיי־ העכערונגען לוין קריגען װעלען טער
 איז איגק.'׳ מאודם ״אמעריקען די נען

 *דיק־ די און אילל., רידהאח, און האל ווהיים
קעגםאקי. הענדערסאן, אין פראקס״, לו סי

f--------------------------------\י
 לאם איז ארגאניזיר־דרײװ

 אנגע־ װערט אנדזשעלעם
ט^ײדם אלע איז פייט

v _______________ : _____________j

 אנײשע־ לאם אין ארגאניזיד־דריײו דער
 האם ם,Tםרי אלע אין אן גײט ױעלכער לעם,

 שעפער נייע 12 געבראכם חודש פאריגען
 באריכ־ ױניאן, דער פון קאנטראל אונטערן

 פאםי־ אטא׳ סעמיעל וױיס־פרעזידענט טעם
 ניײ די פון דריי דירעקטאר. קאוםט פיק

 קלאיק אין זיינען שעפער ארגאגיזירטע
טרייד.
 באריכם לויםז זײנען׳ שעפער קלאוק די

 פינם מענעדזשער סםענזאר, איזידאר פון
 פאלגט! וױ באארד, דזשאינט קלאוק

 — -אנטאנעם״ און גארמענם״ ״מײערםאן
 ״םשאפ־ אדן מאנטלען. פון מאנופעקטשורערם

 מאנופעקטשורערם — ארידזשינעי^ס״ מאן
 שע־ נײ־ארגאניזירטע אנדערע סיטם. פון

 קאמ־ מאניפעקטשורינג םשאג זיינען: פער
 נא• סםייל ״לאקי ז שאפ פלעסטיי א פאני׳.
 און שאפ, עמבראידערי אן קאמפאני״. ױעלטי

 טשאיעס״, ״דעריום שעפער ספארםוועיר די
 ענד ״עס אץ םפארטװעיר״ ״עז בארם״, ״ראי

ספארטוועיד״. עם
 ארגאניזירם זיינען טאון אװ אוט אי:ם
 לאנג איז באראן״, ״עסטעל די געװארען

 אזוסא, אין מאטערניטי״, ״דיאנא די ביטש,
ניט־וועיר״. ״פלאמינגא אץ

* # #
 אץ האם אנדזשעלעס לאם אין ייניאן די

 גלו־ מארים פון דערקלערינג לענגערער א
 אינטערנעשאנעל, דער פון הויפט־לאיער שייז.

 בא• די אומבאגרינדעט אלס אפגעווארפען
 קא־ טרייד ״פעדעראל דער פון שולדיגונג

 ילוכה־אגענ־ די ײניאן. דער געגען מישאן״
 לאס אין יוניאז די באשולדיגט האט טיר

 אםא־ בתים בעלי צוױי אײד ײי אנדזשעלעם
 םירמעם, אינדיווידועלע 83 און סיאיישאנם

 אינם האנדעל פרייען דעם שטערען זײ אז
טרייד. קליידער

 צױישען װערט דערללערעג דער אין
י אז אנגעװיזען, אנדערעס  אג־ קאלעקםיװע י
 איבער ױניאױקאנטראל דער און רימענטס

 נילאכ״ת בעל די פון ארבעטס־באדינגונגעז די
לאנג־ א םון רעזולםאט א זיינעו שעפער, אין



ט י 2 ד 6 4-----------------------------------------

 האם איינםערנעשאגעל די װאס קאםף יןןריגןז
 םים־ שװיץ־שא■- דעם אויםצוראםעז געפיו־ם

ר »ק קעם  גע־ די קלײדער־אינדוםםריזג דן
 *ײנגעםוג־ זײנען ®*רבעםעדדעןיז װאתןגע

 אײ מארקעם קלײדער יעדעז איז דעװעם
ן ר  באשולדיגם אויך מאם ױניאן די לאגד. מ

 בא־ זי אז קאםישאף, םרײד ״שעחגראלע די
 איגם םאכם איר אוימזבדײםערעז זיד םים

 אינ־ איז .ימזלעקםיװ־בארגעניגג״ םין מגבים
 גע• האם קאגגדעם דער וועלכעז דוםםריןם

 .געשאנעל םונם אױםזיכם אונםעת שםןלס
באארזי׳.. רעלײשאנם לײבאר

 קלעסיק״ ״װילשייד פח ארגעםער די
 זיך שאס־שםחה » בײ מאבעז שאפ ל*וק9

ם ג ן ג מ  דזשעק אוץ ־אײזעגבערג פמקם פים מ
 םיםגלײ איז ױניאן־װעמראנעז *זױ׳י שיק.
ר  ח־עלכע באארד. דזשאינם קלאוק פוגם דן

מן א  רעםײערםע די יולי• םוף רעםײערם ה
 דער םון םיםגלידער יײנעז ״אלד־םײםזרס׳

 שסחה דער אין יאר. 50 צי נאעגם ײניאז
מז * ן ד י  סון פארשםייער באםייליגם אזיד ז

 אםאסיאיישאן, בתים בעלי איז יוניאז דער
 םשערםאן איםאארםײאישער דער אוי־ך ווי
אי־נדוםטריע. חגױ איז

רעםיידר־ די לכבוד באגריםונגס־דעדעם
 וױים־ געהאלםעז־ האבען װעםעראנען סע

 באארד דזשאינם אםא. םעםועל פרעזידענם
 געהילף־פע־ םםעגזאר. איזידאר םעגעדזשזנר

 ביזנןים דער רוביגשםײז, העגרי נעדזשער
ם  אר־ דער און םיגעל םעם שא# פזנס אמג

 אוםפאר־ דער האאז. ג*ניזײש*ז*דירעקםאר
 באזונדערס א אין האם םשערםאז םײאישער
 הארמאגישע די געלײבם רעדע ודאריםער

 דרײ די אינדוםםריע. דער איץ באאיאונגעז
 סעםםאן, הערי שאפ, פונם גתים בעל

 זײנןין ליוױ. בענארד און האלםער םשארלם
 ױניאן. דער םון םיםגלידער געזדעזעגע #7ל
 פונם געװארען אנגעםירם איז שםחה די

װאנאםעיקער. פאריס שאי־םשערםאז

 ם*נײט מאראנםא איז יוניאז
 עמגראידערי אין אגריפענם

םרייד
v ______________________________ J

 באנײם האם םאראנטא אין ימיאז די
 םרײד, עםבראידערי אינם אגריםענם דעם

 פון מענעדזשער קרײזםאן. םעם כארינםעם
 היינטיגען פונם אנהויבענדיג ױניאן. דער
 קריגען ארבעםער עםבראידערי װעלען ױלי
 מע־ יאר. א װאקאציע באצאלםע וואכען צוויי

 א אז אויך, גאריכםעם קריחמאן נעדזשער
 װעל־ װעגען קלאוק־-םטאפעדזש״, דעם דאנק

 פאריגען אין געשריבעז געװען איז עם כען
 טאראנםא אין זיינעז .גערעכםיגקײם׳, :וםער

 נים־ די פון העלפם א געװארען ארגאניזירם
 ארום אינדוםמריע. דער אין שעפער ױגיאז

 אומארגא* םון רעשםעל פארנליבענעם דעם
 קאנ־ איצם ױניאן די װעם שעפער גיזירםע

 פאראן זײנעז עם דרייוו. איר נענםדירען
 צײס קורצער א אין אז אויםזיכטעז, גוטע
 װערען אויםגערײניגם אינדוסםריע די װעם

שטאם. דער אין שאפקעס נים־ױניאן פון
 ברו־ שרײבם קלאוק־סטאפעדזש. «דער

נייעפ א ארייגגעבראכם ד.אם קריחםאן, דער

 אין ארגאגיזאציע. דער אין קאפםס־גײסס
 קלאוקםאכער די זײנען יאר אעז לעצםע די

 אגריפענםס באנייען צו געווארען צוגעװאוינם
מ אן על  דאם אבער קאנפליקםען. איז עם װ

םיג איז מאל  צום םאביליזאציע א געװעז טי
 דעם פילען צו װאונדערבאר איז עם קאמף.

 םים* דער ביי קאםסס־םום אויםגעװאכםעז
גלידערשאפם׳.

אגגעהוי־ זיך ד.אם הארבסם־םעזאז דער
 דינען עם לאגע. אוםגיגםםיגער אן אין בעז

 שע־ װעםעגם ארבעםפלאזע, צאל א געזועז
 םוף ביים ליקװידירם זיך האבען עם פער
 קאם־ איםאן ״םי. די־ םרילינג־םעזאן. םתם

 דעפארםםענם־םםאר גרעםםער דער ■אגי״.
 קלאוק א געהאם האם וועלכער קאנאדע׳ אין

 אםאל םים האם יאר, םוםאיג לעצםע די שא■
 ארום שאפ. איר ליקװידירען צו באשלאמען

 פארלוירען האבען ארבעםער הוגדערם צח׳ײ
 פארגרע־ גאד האם דאם חשאבס. זייערע
 דער אין פראבלעם ארבעםםלאזען דעם םערם
 באנייען געדארפם םען האם דא און שםאם

אגריםענם. קאלעקםױוען דעם
 .שרײבם באריכםען, פיר קענעז ״איצם

 באוױזען האבען םיר אז קרײזםאן, ברודער
 צו םלאכות בעל ארבעםסלאזע םייםםע די

מען  נים איז עם הגם דזשאבם, אויף באז
 קלאוק־אינ־ אין׳דער ארבעם צוםיל פאראן

*.,דוםםריע
זיך האם ספארםװעיר אין אויך

 םפארם־ םך א שוועדיגקייםען ארייע געשאםעז
 רעגעגםאנמ־ פראדוצירם האכען שעפער וועיר

 הײנ־ װארעס. קינםםלערע פח םוםס אױ לעז
 אר־ וױיניג זייער זית צו שיינמ סעזאז םיגען

 אויך איז עם איץ רעגענםאנםלעז בײ בעם
 םון סוםס בײ ארבעם װייניג זײער פאראן

 אז איז, רעזולםאם דער װארעם. סינםעםישע
 נים האבען שעפער די אם אין םלאכות בעל
 שעפער. םפארםוועיר די באיזש ארבעם׳ קיק

 םקוירםס, און בלאוזעם פראדוצירען וואם
 רעגענ־ אלע נים אבער ביזי. זייער זיינעז

 םקורםם בײ ארבעםען קעגעז םאכער ־םאנםעל
 לאגע, א דעדיבער מיר זזאבעז גלאחעם. אח
 םיר האבען אינדוםםריע דער םץ םייל איז אז
 אר־ קייז גיטא איז עס אבער ארבעםער׳ די

 םאראן איז םייל אנדערען אז אין בעת בעם
 אר־ די נים האבען םיר אבער ארבעם- די

בעםער.

 אפליקא־ אן נעמט 23 לאר,אל
עלטעד־פענסיעס פאר ציעס

 םפארטוועיר און סקוירם .23 לאקאל
 אפליקאציעס אננעמעז װעט ארבעםער.

 םען1 דעם צװישען עלםער־פענםיעם פאר
 הײ־ אקטאבער■ טען15 און סעפטעםבער

 מענע־ ריעס. לואיס באקאנט מאכם יאר.
 גאלדבערג, סאול און לאקאל. םון דזשער

 אפליקאנטען, בארעכטינטע פארװאלםער.
 יאר, קומענדעז רעםייערען װילען װעלכע

 אפליקאציעם זייערע אױסםאכעז דארפעז
 טען15 דעם ביז לאקאל׳ פונם אפיס אינם

אקטאבער.
 סקוירמ פון רעגולאציעם און רולס די

 זיי־ פאנד רעטײערםענם םפארטױעיר און
פאראיארעו• װי זעלביגע די געז

גערעכטיגהײט -----------------
 באזוך דובינטקי׳ס פדעדדעגט

איבטעדנעשאנעל בית אין
)14 זײם פון (שלוס

 דער אין בלאנדזשען דארפען נים זאל דור
 געשטיצם מיר האבען דעריבער וועלמ.

 יחגז את שולעז• בויען זאלען זיי .ארט״, דעם
 א בייעז וועגען דערציילם אונז האמ םזין

 איר באגריפען מיר האבען ישראל אין שולע
 באגרײף איך געהאלפען. זײ און װיכטיגקײט

 אייער אין גליקלעך זיך פילס איר װי איצם
 פנים־ אייערע אויף פרייד די זע איך לאגד,

. . ר.  םיר אז װיםען זאלם איר װיל איך ע
 אין כי:ע■ אין שולען אזעלכע אויך האבען
 האבען לאבדאן אין איםאליע. און פאריז

 .ים־ די פאר קלוב א אײנגעארדענם םיר
 ױניאו אינםערנעשאנעל אן •אלס ארבעםער׳.

 אין פעלקער אלע צו פליכטען םיר האבען
 האב איך קױם. דיער פאר געראגגעל זייער
 באגײס־ מיך האס עס וואס געזען. פיל שוין

 םך א צו גיט שול אייער ישראל. איז טערם
 אין אייד גרים איך באגײםםערונג. םײן צו

 מי״ין אין און ארגאניזאצע מית פון נאםעז
גאםען. פרוי׳ס םי? אין און נאמען אײגענעם

 איבער זעצם רערעמינסקי װי נאכדעם
 אויף שטראלען עכרית אויף, באגריסונג די
 װאלםען זײ װי שילער די' פון פנימ׳ער די

.רײד אזעלכע הערען צו דערווארם נים . .
 צום צוריק װעג אויפן הױף׳ אין צוריק
 געסט די ערשט באמערקען בניז ערשטען

 וױיכע דאס און בלומען און בײמער אלייעז די
 זיך שװער מ׳שפאנט. װעלכען אויף גראז

 יאר פאר א מיט איז דאם אז פארצושםעלען
ש... געװען צוריק אנדער
 און שוין״ .װאגם ױנגווארג חברה די

געםט. — די מים בילד א האבען װילען זײ
 ױ־ םרײלעכער דער צװישען — ,דוביגםקי

 יאר 63 זײנע פלוצלינג פארגעסט — געגט
 פאר בענק אליין טאסקען נעםם ער און —

 םאברעס די בײ — *םאםאגראפיע״ דעי־
 א געװען. חן :ושא אויס, זעם דאס. האט

 צו נים אים אית גארנים פאלט זײ סיםן,
ען...  גאפט דעם ארום גערודער דער לאז

 ניט װען אנגעהאלטען. לאנג אזוי גאך װאלט
 גע־ איצט האט װאס — פאםאגראפער דער

 שרײלע־ דעם אײגצושטילען שװער ארבעם
םומעל. בען

בא־ בלומען״ ביקעטען .ס־רפר־ז מיט
 געסט. ליבע די הויף פון ארוים מען גלײט
 אין האנט־דרוקען װארעמע שלום, שלים.

 ״אײנ־ זיר האבען װאס בליקען. װארעמע
 מיט מעו נעמט — הארצען״ אין געגעסען

 באזוך פונם - צוריק װעג אויםן זיך מיט
אינטערנעשאנעל. בית אין

ב־־יװ אוץס ענטפערס
ש נ פעטערסאן, רובין אםתר שוועסטער צו ח

 דער־ מיר פארװאס זיך באקייאגט איר
 1910 פון סטרײק קלאוקמאכער דעם דאנען

 װײסט־ לײדיס דעם ניט דערמאנען מיר און
 קלאוקמאכער דעם .1909 אין סמרײק מאכער
 טען45 צום דערמאנט מיר האבען םטרײק

 ױלי. לעצםען א־יפגעפאלען איז װאס ײבל.
 ענלעכער. אן בײ אז אײך, פארזיכעךען םיר

 דערמאנט אויך ױעט געלעגענהײט פאסיגער
/1909 פץ סטרײק דרעפםאכער דער װערען

27 דיט &* 1955 סעפמעמבער,

ױניאן קילאוקמאכער דער פון רודער בײם
ארםי־ הײנטיגען דעם •ן

 װידער מיד קימם קעל
װע־ שרײבעז צו אײס

 פון פראבלעמעז די גען
רעםייעדמענט־ אונזער

 מיר װעלכע מים פאנד,
 לעצםע די זיך ראגגלען

 א מיס עם םו איד אבער יאר. עםלעמ
 געליג־ אונז איז עס װייל פרײז־ פון געפיל

 וועם וואס אויסװעג אן גןיפינעז צו געז
 קומענ־ דעם רעםייערעז צו מאכען מעגלעד

 יקאגםען1אפ' בארעכםיגםע אלע יאר דיגעז
עלטער־פעגפיעס. פאר

 געװען װאלם מענש זייםיגען א םאר
 אינ־ פון פראבלעמען די באנעםען צו שווער

 אײגענםלעך וױיל רעםייערמעגם־פאנד. זער
 אר־ אםבעסםעז פענסיע־פאנד אונזער איז

 עלםער־ העכסםע די צאלם ער ;גאניזירם
 אייזען־ איז פיגדאמענט זיין און פעגםיעם
שםארק.
 דער װען .1946 ױלי. עדשםען דעם ױים

 הא־ םינקציאנירען. אנגעהויבען האם פאנד
 מיט םויזענט זיבען רעםייערם שוין מיר בען
 פאנד דער מיםגלידער־וועםעראנען. 735
 ער וואם צײם דער פון פאיילויף אין האם

 מיל־ 50 צו נאענם ארייגגענומעז עקזיםםירם
 זײנען דאלאר מיליאז 21 איבן״ר דאלאר. יאן

 עלםער־פענםיעס איז געװארעז אויםגעצאלם
 מיל־ 29 רעזערװ איר אין איבערלאזענדיג

 בא־ פולשםענדיגע א איז װאר דאלאר. יאז
 םיםגלי־ רעטייערםע אונזער אז ווארעניש.

 אזוי פענסיעם זייערע קדיגען וועלען דער
 הונדערם ביז לעבען. ו.-עלעז זײ װי אנג1'

יאר. צוואנציג און
 רעכם מים מעג רעטייערמענם אונזער
 דערגרײ־ גדויםע א פאר װערעז באםראכם

 מיר װעלכעז אויף ױניאן. אונזע'־ פון כינג
 מיר אס פאקס דער שטאייץ. זײנען אלע

 פון פיל אזײ באזארגען צי אימשםאנד זיינען
 פענ־ מינימום א מים װעםעראנען אונזערע

 דעד צו צ־גאב אין עלטער. דער אױף םיע
 סאציאל־פארזי־ פעדעראייען םונס פענסיע

 אנגעפילט אלעמאל האט כערונג־סיסםעם.
פרייד. גרויס םיט הארץ מיץ

 פ־נם פראבייעמען די עס זײנען װאס טא
פאנדי

 לאגע א געשאפען זיך תאם 1953 זײם
 אײף אפליקאנטען מער פאראן זײנען עס אז

 א-מ־ איז פאנד דער װי עלטער־פענסיע,
 צושטאנד דאזיגער דער אנצונעמען. שםאנד

 אומגינסטי־ •דער צוליב געשאפען זיך האט
 אײן פון אינדוםםריע. דער אין לאגע גער
 פאר־ פאנד פונם הכנםות די זיך האבען זייט

 הא־ זײם אנדערער דער פון איז קלעגערט
 רעטײערען צ־ בעלנים צאיי די זיך בען

 הא־ װאס סיבות זעלביגע די פארגרעסערט.
 אײננאמען. פאנרם דעם פארקלענערט בען

 באדערפע־ זײנע פארגרעסערט אייך האבען
נישען.
 גע־ דעריבער אונז האט װאס פראגע די

 מען נעמט אזוי װי :געװען איז מאטערם
 מיטגלידער. די רעםײערען צו געלם גענוג
 רע־ צו בארעכטיגם זײנען איז װילען וואס

דער פון פירערשאפם דער פאר טײערעזי

rc נאנלעה איזידאר
באארד דזשאינם קלאוק מענעדזשסר גענטראל

 אנגעוױיםאגםע זײער א דאס איז ױניאן
פראגע.

מ יער ענ מ ר ײן מ ע ץ פראכדעם ר 1953 א
 געשטאנען איז פי־אבייעם דאזיגע דאס

 מים שארפקײם פולער דער מיט אונז פאר
 בא־ האבעז םיר א׳׳ידער צוריק, יאר צוױי
 די מים אגרימענם קאלעקטיװען דעם נײם

 זיך האם עס אסאסיאיישאנפ. בתים בעייי
 הונדערט 17 איבער ם1אנגעזאמעי דעמאלט

 דער ליים אבער פענסיע־אפליקאציעס.
 דע־ געקאנם מען ד.אם פאנד פונם תכנםה

אפליקאנםען. 540 בלײז טייערען
 אנדערע די מים םאן מעז זאל װאס מא
 אזוי װי אפליקאנטעןד הונדערם 12 קנאפע
 פאר־ אלע די אט דעדקלערעז מיר קענען

 קען ױניאן די אז װעםעראנען. דינסטפולע
י מאן גארנים זײ פאר

 אגרימענםס די באנײם דאן האבען מיר
 זײנען זיי איידער פריער חדשים זעקס מיס

 אנ־ צװישעז האבעז מיר און אױסגעגאנגען
 אויף דריי פון העכערונג א געוואונען דערעס

 צאלונגען ״פעי־ראל׳ די אין פראצענם פיי
 האבען בתים בעלי די פענםיע־פאנד. צום

 יוני. אין נגיהעכער די צאלען אנגעהויבען
 דערמעגלעכם אינז האט דאס אבער .1954

 דע־ האבען װאס אלע. די רעםייערען צו
 באדעכ־ געײען זיינען א־ן געװאלט מאלט
רעטייערען. צו םיגם

 פאר־ איז אגרימענטס די באנייען בײם
 פון טשערמאן דער אז געווארען. ׳טםאנען

 אלם־ דזשעי ארםיר פאנד־פארװאלםונג. דער
 אי־ אונםערזוכונג אן דירכפיי־עז זאי מייער,

 פאנד פינם צושטאנד פינאגסיעלען דעם בער
 דער אז פעםטשםעלען װעט ער יאויב און

 די װעלען געלט. מער האבען דארף פאנד
 אנהויבענדיג ;־!•1צאי דארפען בתים בעייי
 א פין צ־גאב א .1956 ײני. ערשטען פינם

 זײן ניט װעט דאט אײב פראצענט. האלבען
 שא־ צי פארפליכםעט ײניאן די איז גענוג.

 טה1העי ד־רכז פדאצענט האלבען א נאך פען
פאנד. װעלפעיד ענד

 גרע־ 1פיי א געױען ז־ינען יאר לעצמען
 רע־ דער פענםיע־אפליקאנםען. ,צאי סערע

 רע־ געקענט אבער האט טײערמענט־פאנד
 דא .1צאי דער פין העיפט א ק־ים םייערען

 מיט װי פראגע, די געשטאנען װידער איז
 אנ־ די מיט מען םיט ײאפ :ציײק יאר צװײ

 זײנען אץ װיי*ען װאם אפליקאנטען, דערע
רעטײערעןי צו בארעכטיגט

 װערען געפינען געלענט האט לײזינג די
 רעטײע־ )1 :איפנים דרײ פאלגענדע אויף
 רעכע־ נים זיך און אפליקאנטען אלע רעז
 געגוג פאראן איז עם צי דעם, מיט נען

 אפגע־ זיך- פארשםײט װאלט. דאס געלט.
 פעם פונדאמענם געזונטען דעם שוואכט

 לויט טאן׳ ניט אויך מען קען דאם פאנד.
אגרימענט; פז־ן פארשריפטען די

אפליקאנ־ פיל אזוי בלויז רעטײערען )2

 דער לוים אימשםאנד זיינען סיר װיפיל םען
 אנ־ צו געמײנם װידער יואלם דאס היואםע.
 וועמעראנעז. אונזערע פיז פיל אזוי םוישען

 װעלכען אויף עיקר־פרינציפ, דער דאך איז
 גע־ געבוים איז רעםייערמענם־פאנד אונזער
 א מיםגלידער אונזערע געבעז צו ווארעז■
 װערען ױי װען הילף פארזיכערםע געװיסע

 םא ארבעםעז• כיער נים קענען איז אלם
 דעם־א אויף זײז עיבר מיר קענעז אזדי װי

ד פרינציפ
 דעם י^יתען צו אופן דריטעי־ דער )3

 די רעדיצירען צו געייעז װאלם פראבלעם.
 פאר־ אדער עלםער־פענסיעס ח־דש׳לעכע

 למשל, וױ- בענעפיםען אנדערע קלענערען
 םוי־ דאלאר 500 פמ צאלינגעז די אפשאפעז

 געװאלם נים מיד האבעז דאם םעז־בענעפיט.
 םאן צי אנמשלאסעז געירען זיעעז מיר מאז.
 פאדקלענע־ צו נים מעגלעד• איז וואס אלץ
 מיםגלי־ אונזערע פאר בענעפיםען די רעז

דער•

לײזדנג בעסערע א געסינם ימיאן
 אלע אפגעווארפעז דעריבער האבעז מיר

 געפײ צו באמים זיד און אויסװעגען דרײ
 דעם אנרירעז נים זאל װאס לייזונג א נעז

 זאל און פאנד פונם פונדאמענס שמאי־קען
בענעפיםען. שום קימ פארםינערעז ניט אויך

 פיר זיעעז פארהאגדלינגדן רײ א ואד
 פאר־ פאלגענדער דער צו געקומעז דנדלעד

 העלםה דער אז ערשטענס, שמענדיג־נג:
 װי פונקם װערם. װאם וועלפעיר־פאנד, ענד
 בשותפות פארוואלםעם פענסיע־פאנד. דעי־
 צייט־ װעט בעלי־בתים■ אוז ײניאז דער פון

 צו פארפליכסדנג די איכדרנעריזזו וײיליג
 פאר־ פץ יורשים צי דאלארי סס? די צאלעז

;פענםיאנערעז שטארבענע
 דערפארונ־ די פװ ליכט איז ציױימענם.

 געהאם האם פענסיע־פאנד דעד יואר 'גדד.
 אכט אין נעמענדיג און יארעד. פמ משד אײ

 מיט שײכות א האבען װאס פאהרז״ריײ. א^ײ
 ווע־ פאנד, פונם לאוע פױארםיעייןיר ד־ײ

 פונם פארשריפרזעל די װדרעו ראמראים די“י
 עם וועלכע לויט אגרימלזנט. דאלזזהטייודז

 צים צאלינגען די װדרען געהזזכדרט דארפען
 געםאן וועם דאפ יאר. הומעידיגעז פאנד

 רע־ צו מאכצז צ־ מעגלעד 1ץ״ מיתז װד.י*עז
 בא־ זימעז און װילען ײאש אלע די טײדרעז

 אויך און -1956 אױ רדםײערען צו רײהיזיגט
 פונ־ געזונטען דעם אפהימעז גלײרצײטיג

 די פרעזערװירען א־ן פאדד פונם דאמדנט
בלנעפיטען. א'צטיגע
 איז אלעישען־פאנד” דנד ךלולמה דער

 פאנד דער צישטאנד. גלענצענדעז א איז
 איך יוי און רעזערוו. באדייטענדײדז א האה
 חשאינט־ דעם בײ דערקלדרט אפיייי האכ

 פאר־ צי מעגלעכלײט די איד זע לאארד,
 רע־ אויפן העלטה־כענעפיטעז די וי־דםערעז

 פונם אײגנאמען <־כע,1יערי די פץ כײברנג
פאיד.

T גרײסצ א בארױ״ מיר פאר איז דס n c 
 עם אז מיטגלידעי, אונזערע מיטציטיילען

 אינזערע פאר געפײעז צו געלװגעז אינז איז
 וואס לייזונג. אזא פראבלצמען רעטייערמענט

די נאכצוקומען דערמעגלעכען אונז װעם
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 װע־ פארדינםםםול$ אונזערע םון פארלאנגען
 בארעכ־ זיינען את װילען וואס םעראגען.

רעםײערזין. צו םיגם
 צו־ א געםינען צו באםיאוגגען די אין

 פרא־ דעם םאר לײזונג םרידענשםעלענדיגע
 איך האב פארהאגדלוגמן די אין און בלעם

 םיםארבעםערשאםם םולהארציגע די געהאם
 און דזשאיגם־באארד םונם קאןאעראציע און
 לא־ אנגעשלאםענע די פון פיז־זירשאסם די

דיויך. זייער שאץ איך װאס קאלען.

 םענןןדזשןןר נײןןם *ום באגריםוע א
48 ל$קאל סון

ױ־ די 48 לאקאל האם חודש םאריגען
 מיםגלידער, איםאליענישע אונזערע פת גיאן

 האוארד םענעדזשער זייער אלם דערװיילם
 דעם םארנעםען װעם װעלכער םאליםאגי,

 םאליםאני. עדוארד פאםער. זײז םון פלאץ
 צו־ זיך האם םאליםאני וױיס־פרעזידעגם

 מענעדזשער־אםט זײז םון ריקגעצױגען
געזונם. שװאכזמ זייז םחםת
עדו־ װאס צו/באדויערעז באםת איז עם

םגעמן גןיםוזם האם סאליםאני ארד  זיין אוי
 גע־ ער ױניאן. דער אין ארבעם אקםײדע

 אר־ דער םיץ פיאנערעז די צו אונז ביי הער
 די םון איעער געווען איז ער גאניזאציע.

 םיםגע־■ איז און 48 לאקאל פון גרינדער
 מאליסאני עד. ױניאן. דער מים װאקסען

 ברידער־ שאפען צו בייגעםראגען םך א האם
 אי־ און אידישע גװישזין באציאונגען לעכע

 און שעפער די אין ארבעםער םאליענישע
ר אין / ײניאן. דן

 האם פאליםאני עד. וױיס־םרעזידענם
 לא־ םון םעגעדזשער אלם קאריערע זייז איז

 בײ־ באדייטענדיגען א געםאכם 48 קאל
 נײ־געקו־ אינםעגרירען העיםעז צו טו־אג
 דעם אין איםאליע פיז אימיגראנםעז מענע

 גע־ אליין איז ער יוניאן. אונזער םיז לעבעז
 אױםגעקומען איז אים אימיגראנם. אן וועז

 שנײ־ א םון ליידענס־װעג דעם םיםצומאמן
 סװעם־ םונם צײם דןיר פיז דער־ארבעםער

 הויכער דיײנם־דערגרײכםער דער ביז שאפ
אינדוםםריע. דער אין יוניאז דער פת שםופע
 גע־ דעי־צױגען איז מאליםאני, זון, יייז
 איבערגעגע־ אז פח היים דער אין װארען
 האם׳באשטימט ער םריידײמיאניםם. בענעם

 די םביבה הײמישע זיל אין אײנגעאםעמם,
 םרייד־ױניאן םץ צילען איז מאראל הױכע

 באגלייםען אים וועם וואם ארגאגיזאציע
 אויםגאבען די דערםילען בײם װעג ױין אויף

אמם. נייעם זײז םח
 מאליםאני האוארד ברודער װינש איד

 מעגעדזשער אלס גליק און דערפאלג םד א
48 לאקאל םון

ײנםיגען צדפ באגריםוכג  דעי לי*^אר ה
השנה ראש אץ

 םיר שיקען דעי לײבאר היעםיגען גים
 נױםגלידער םיליאנען די גר גרוס אוגזער

 אמע־ איז ארגאביזאאיעס יוניאן םרייד די םיז
מ ריקע• ל ע  א םרן שודעל אויפן שםייען װ
 פעז־ןי־ פאראיעיגםער און םעכםיגער נייער

ע מי  גארער דער אין ארבעםער די x און ס
 דער זנ-נםער פאראישיגם זײנען .יואס װעלם.

WC קאנפעדע־ אינטערגאגיאנאלער דער פון 
 םיר יוניאנם. םרײד פרי־ע rc ראגיע

אינם דערגרייכונגען גרייסע זײ װיגשען

---------------—----------------------------------->e נערעכמיןפײמ

 פרױעך ארבאגיזירען צו m« נאעליסם ױניאן
דע8נ8ס איו פרײד הליידער

 ק»נ«דע אין לאקאלען די — דאלאר. םױזענם 25 ערשטע גיט אינטערנעשאנעל
 אלם באשטימם הערבםט םעט - םוםע. ענלעכע »ן בײטראגען װעלען

דירעקטאר. קאםפײן

טאראנ־ מאנםרעאל, אין װערען געפירם װעם
 די אין און װאנקאואװער װינזפעג׳ טא׳

 אם ארום געגענטען אין און פארשטעםלעך דעם
שטעט. די * קליידער־מאר־

 קא־ איז לאקאלעז אינטערנעשאנעל די
 ברײט־פארצװײגםען א םירעז וועלען נאדע׳

 אויסצושפרײםעז ארגאניזיר־קאמפיין
 אלע אין ױניאז־קאגםראל

 ױניאניזירען און לאנד׳ איבערען קעםס
 אומארגאני־ םויזענם 20 און 15 צװישעז

 דאזיגער דער ארבעטער. קלייה^ר זירםע
 קאנ־ א בײ געװארען אנגענומען איז באשלום
 וואם לאקאל־מענעדזשערם, אלע פון פערענץ

 דעם מאגםרעאל, אק םארגעקוםעז איז
אויגוםט. סםען22

וועל־ אין קאנפערענץ דאזיגער דער ביי
 וױים־פרעזי־ אנםיילגןינומען האבען עם כער

 פון הערבםם, םעם שעדיז; בערנארד דענם
 און םאראנםא, פון קרײזםאן, סעם װיניפעג;

 דרעם־ םאראנםער דער םון פעקם׳ דזשא
 פלענער געווארען אויםגענומעז זײנעז ױניאן,

 פון פראבלעמען די באגעגענען צו אזוי װי
 פון אנםלויפען דאם שעפער, םאון אוו אום

 פאר־ די אין שעםער אר«אניזירםןי מאנכע
 אזוי װי און לאנד׳ םץ שםעטלעך ווארפענע

 ארגאני־ אינםענםױוען אן אויםצושפרײםען
 אנפי־ צענםראלער א אונםער זיר־קאםסיק,

לאנד. גאנצען איבערז רונג׳
 פאר־ די האבען אויגוםם םםען24 דעם
 אויפגע־ ױגיאנס קאנאדער די פון וואלםעו

 פרעזי־ מיט ארגאניזיר־םלענער די נוםען
 אז אנגעװיזען, האבען זײ דובינםקי. דענם

 קאסטעז װעם קאמפײן דעם דורכצוםירען
 הא- זײ און דאלאר טויזענט הונדערט ארום

 פינאנ־ זאל העלפט א אז פארגעשלאגען, בען
 קאנאדע אין לאקאלעז די פון ווערען סירם

 אינםערנעשאנעל. דער פון העלםם א און
 אינטערנעשאנעל דער םון פיעזידענם דער
 פלע־ פארגעשלאגענע די אויפגענומען האם
 האט ער און צופרידענהיים גרױם מימ נער

 דע־ דער איבערגעגעבען ארם אױפן גלייך
 דאלאר, םויזענם 25 אויף םשעק א לעגאציע

 א װערעו אנגעהויבען זאל עם װעלכען םים
 נא־ אונםערען קאמפיץ־פאנד׳ ספעציעלער

 ארגאניזיר־ אינטערנעשאנעל .קאנאדער מען
 אינ־ די װעלען פאנד דאזיגען צום פאנד״.

 אויך קאנאדע אין לאקאלעז םערנעשאגעל
חלק. זײער בײםראגען

ױ־ דער פון מענעדזשער הערבסם. סעם
 געווארעז באשםימם איז װיניםעג. אין ניאז
 ארגאניזיר־קאמפײן. םונם דירע^זאר אלס

 אדוױי־ אן געװארען געשאפעז אויד איז עס
 לאקאל־מזיגעחשערס אלע םת זערי־קאמיםעם

 ךער• וױים־פרעעזדענם םה פארזיץ אונםערן
 אנפירונג דער אין םיםצוהעלפעז שעהן, נארד

קאמפיק ךער יר-ארבעם.ארגאניז ד?ר פח
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 שלום פרייהײם, דעפאקראםישער קאםףיפאר
גערעכםיגקײם. סאציאלער ארן

 אוגזער ®ין בעאםםע אח מיםגלידער די
 דער און װעםעראנען רעםײערםע די ײניאן.

 איך װינש בכלל ארבעטערשאםם אידישער
 א השנה ראש ®ז מלעמנהײם דער צו

תכתס־־. םובה לשנה הארציגען

 דעם םון פרעזידענם דזשאדװע, קלאוד
 און קאגגרעם, לײבאר ענד םרײדם קאנאדער

 דרעם־ םונם מענעדזשער געװעזענער דער
 פאר־ האם מאנםרעאל- אין באארד דזשאינם־
 דער מצד קאאפעראציע פולע די שפראכען

 אינם ארנאניזאציע ארגעטער צענםראלער
 אינםערנעשא־ דער םון ארגאניזיד־קאמ&ײן

קאנאדע. אין נעל

 טעות״ ״תיקון טוב׳דיגער ױם א
 אונזער פון געשיכטע דער אץ

ױניאן
מ פון (שלוס )15 די

 װערנז דאם װי אעריאדקן כאשטיםטע
םארגעשדיבען. נאכדעם
 צױ זיד דעריולעיען כתים כעלי ״די

 און קלאוק די ארגאניזירען דאם גונםםען
 סאד דעם םץ יוניאנם אץ ארכעטער סום

 אינ■ חןר פון ױריםדיקציע דן$ר< אמטער
^ם םערגעשאנעל  װאר• גארמענט לע

 באשיעםטי- געכען אץ און ימיאן קערס
 םעאיגקײמען די װאו מיר, װעלען נונג,

 צו סארצוג געכען מאל אלע גלײד, זײנעז
םיטכלידןןר״. ױניאן
 פארשלאג אריגינעלער דער איז דאם אט

 װאס שאפ. ױניאן פרעפערענשעל דעם פאר
 קלאוקאמכער די געראטעװעט דעמאלט האט

 ארײנפאר ערשטען דעם װי געדינם און ױניאן
 און ארבעסער צװישען באציאונגען די אין

 און אינדוםםריע, אונזער אין ארבעטסגעבער
 געװינםען שפעםערדיגע די געמאכם גרינגער

 דעם פאר קרעדיט פארגעםערונגען. און
 און גרינדער דעם צו באלאנגם אײסוועג

 אװ םעדעריישאן אמעריקאן דער פון בויער
גאמפערס. םעמױעל לײבאר.

 ״סרי־ דעם פון ױבילײ םע45 דעם צו
 דעם פון װאך דער אין פראםאקאל״ דענס

 םארריכמען דעי. לײבאר ױם־םוב׳ ארבעטער
 און געשיכסע דער פון םעות דעם דא מיר

קוםט. עם װאם דעם צו קרעדיט דעם גיבען

 רעטײער־ אן נעטט סו5 לאד,אל
םענט־אפל'ר,אציעס

לא־ פון מענעדזשזנר קאהען. ל. פארםין
 בא־ פאכם ארבעםער. םגאו־סום -105 קאל

 רע־ אעעמען װעם לאקאל דער אז קאגם,
 אקםאבעד־. סוף ביז םײערפענם־אסליקאציעם

 דארפען עלםער־פענםיעם פאר אפליקאציעס
 דעם פרן אסים אינם װערען אױסגעמאכם

יאקאל•
 82 רעמייערם שוין האם 105 לאהאל

 פאנד פענםיע דער זינם ודעםעראנען. ױניאז
.1950 *יז פונקציאנירעז• אנגעהויבען האם

> 1955 ®עפמעמבער,

ק וי םיט אזו m אױ פרעםערם מ
 ,איז סעזאן ק־איק וגזער
 דא ס׳איז גאנג. פולען אין

 אונזערע און ארבעט
 עס ארבעטען. מענשען

 די ניטא דערװייל איז
 װי פראספעריטי, גרויסע

דערװארטעט. האט מען
 דערגרײכט גיט דערװיילט גאך האם עם

 זיך זאלען קלאוקמאכער אז צושםאנד א
 אר־ מען ״אז באקלאגען, װידער אנהויבען

 דערװײל אבער שװער״. צו און צופיל בעט
 בא־ ארבעטער כאיאריםעם גרויסע די את

שעפטיגט.
 אנא־ מען קען טרײד אין צושטאנד דעם
 די :אופן פאלגענדען דעם אויף ליזירען

 ביזי. זייער זײגען שעפער קאום טשילדרען
 ארבעם• גענוג פאראן איז קאוטפ ביי אױך

 בײ נאר ארבעם דא vk סוטם בײ אבער
 מי־ און ביליגער דער בײ ליין. גוטער דער

 ארבעט. וױיניג דא איז סיסט לײן טעלער
 שעפער ספארמװעיר אץ סקוירכס די אבער
 דער־ צו :ײםיג איז עס ב״ז־. זייער זײנער

 לײן ביליגע די ־ואס סיבה די אז קלערען.
 פראדוק־ אין ארונטערגעפאלען איז סוםם
 זײער ־אבען זײ װייל דערפאר, איז ציע

 טפארטװעיר דער מיט שײכות גאענטע א
אינדוסםריע.

 ח־ץ א אינדלסםריע, ספארטװעיר די
 טײ־ די אין סקוירטפ פראדוצירט זי דואס

 קאמביגײ־ אײף דארט מען ארבעט זענםער-
 א פ־ן באשטײען קאמכיניישאנס די שאנס.
 א אין סױעטער. א מיט סקױרט בלאוז׳

 — דזשעקעט אומגעלײנטען אן מיט םקוירט
 קאניב״נא־ סארטען דרײ אלע אמאל און

 נאקעטער. דער און גענומען. צוזאמען ציעם
 דער, פסתמא איז חשעקעט אומגעלײנטער

 םלטס• ליץ ביליגע די באגראבט װעלכער
 װעלכע שעפער■ אלע אז לאגע, א שאפע דאס

 אײף געארבעט מײסטענס יארעז אלע האבען
 שעפער׳ די אין אבער ביזי. זיינען קן)וםם,

 אייף מײטטענם געארבעט האט מען װאס
םלאו. איז סוטס,

 קא־טם די בײ װאלטען פרעסערס אונזערע
 ב־י אבער ארבעם׳ גענוג געהאט אלײן

 זאך קײן אפ ניט מאל קײן גײט קלאוקם
 דער איז סעזאן הײנםיגען דעם אין גלאם.

 ״בול־ פרעסערט אונזערע פאר דזשימדזשיק
 װי־ װילט איר אױב םעראנאס״. אין גאנאס

 װע־ איז, טעראנאט א־ן בולגאנאס װאס סען
 א איז דאט אז דערקלערען, אײך מיר לען

 פאר ביליגע ױי אויס קרקט וואס ווארע
 אלטער דער איז דאפ אז זאגען, אנדערע

 בע־ אביכער נאר מאטעריאל■ פייליפאבריק
 קלעי־ בתים בעלי די אזוי, צי אזױ םער.
 ײי:ציג מען דארף װארעס די אז מען,

 אז ערשמענס, איז. טענה אונזער פרעסען.
 צ־ייײ אץ■ פרעסען■ צו װאס דא יא איז עם

 טײל א פרעסערס אינזערע ױינען מענס,
 איײך דארפעז זײ און אינדוס^ריע דער פון

 האם דעם פאר 'יעלט. דע־־ אויף לעבעז
 קאמ־ שםארקען א אננעפירט לאקאל אונזער

 באר״כםען. צ־ צרפרידען זימען מיר און פימ
 א־יטגעיאזט זיך ד,אט קאםפיין אונזער אז

 מערטמע די אין האבען מיר שלעכם. נים
אז א־פן• אזא אײף אפגעסעטעלם שעפער

^ פון ס װ, ױ א ל ם ע ך וױים־פרעזידעגם ב

 און לעבען. א מאכען זאלען פרעסערס די
 ביי מיר האלטען שעפער אגדערע די אין

 אונזערע ארבעטען אזוי אט סעטלען.
 דער אויף אלץ נאך װארטען א,ץ מזןנשען
פראספעײטי• גרױסער
 אין אז אויפמערקזאמקײט, די ציען טיר

 הא־ יולי און ױני פון ״גערעכטיגקײט״ דער
 רעקאמענ־ די װעגען געשריבען מיר בען

 דזשאינט דעם צו אקאל1י אונזעד פון דאצ־עס
 אינםערע־ די פארטײדיגען װעגען באארד

 אזוי װי און ״איגסײד״־שאפ דעם פדן לען
 יארקער נױ די פאר דזשאבם קריגען צו

 הויפם־רעקאמענדא־ אינזער קלאוקמאכער.
 בתים׳ בעלי געװיםע װען אז געװען, איז ציע
 האבען און ביזנעס אין געװען זײנען װאס

 קומען די און ״אינםײד־׳־שעפער- געהאט
 אנדערע מיט זיך פארביגדען און צ־ריק

 אגער־ גים די ײניאן די זאל פארטנערט,
 זיי םיידען סעטלען, ניט זײ מיט און קענען
 ״איגםײז־׳־שעפער. אײנשטעלען אײך װעלען

 דעזיי־ האבען זיי אויב אז איז, געדאנק דער
 זאל קאטערם און סעמפעל־ראכערם :ערט׳

 ביז ארבעטען צו דוערען דערלױבען ניט זײ
 באשעפטיגען צו אדיך צושטימען װעי־ען זײ

פרעסערם. און פינישערם אפערײטא־־ט.
 דערקלע־ צו ציפרידען נײר זיינעז איצט

 גום־ האם • באארד דזשאינט דער אז רען.
 איינ־ די רעקאמענדאציע. אינזער געהײכען

 איצט זיך גויטיגט מען ־ואס אין זאך. ציגע
 דורכ־ מען זאל רעקאםענןאציע די אז איז.

 דורכצופי־ דאם כדי און לעבעז. אין פירען
 קאאפעראציע דער אין זיך ניען ג־יטיגט רען
 אלע פון נאר פרעםערם, ד־ פון :אר ניט

 דאס דעריבער רעכענען רימ קיא־קדאכער.
 פאראינטע־ אנדערע די ריט אויפצונעמען

 ם׳איז אזוי וױ זען און ראקאיען רעםירטע
 פראקםישען אין ד־רכצ־פירען דאט מעגלעך
לעבען•
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ץ טיטיכג האטעל א
דוכמסקי פרעזידעגם

 קבלת דעם אױף אפ זיך שטעלען מיר
 דובינסקי, פרעזידענט לכבוד מיטיגג פגים
 אויסער־ אן פאר עס באטראכטען מיר װײל

 ױגיאן. אוגזער אין געשעעניש געװײנדעכער
 אינםער־ אוגזער פון פרעזידענט דער זי:ט

 פין דעלעגאם אלט געפארען איז נעשאנעל
 צו לייבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען דער
 אין ױניאגס Tטרי די פין קאגפערענץ דער
 באקאבם איז עס װען ספעציעל, אין װין,

 מדיגת באזוכען װעם ער אז געװארען.
 ער װען אז געפילם, א-ע האבען ישראל

 א הערען םיר װעלען צוריקקוסעי, לועט
 הםתדרלת דער און ישראל :תימד פץ גררס
 אינםערעםאנם. באזונדערס זייז ױעט ױאס
 אלט אז געפיל, דעם געהאט האבען ריר

 פץ פרעזידענם אץ פ־רער י־נ־אן טר״ד
 ער וועם אינטערנעשאנעל גר־יטער א־נדער

 בא־ :ים נאך איצם ביז באאבאכטען און זעז
 אונז וועם ער און דערשײנונגען מערקםע

לע־1? דעם יועגען באר״כט קלארע; א געבעז

29 זײט ^

יזניאן דער אין
 איבערצײגט, געװען אויך דינען מיר מען.

 װעט אומפארםייאישקײט די און אמת דער אז
אויבערהאנט. די נעמען אים בײ

 פרעזידענט האם קומען זײן נאך באלד
 א צו באריכט ערשטען זימ אין דוביגםקי׳

 אויך און בעאמםע ױניאן אלע פון מיטינג
 געלע־ די געהאט ד-אבען מיר װי נאכדעם
 אר־ אידישען ביים אים הערען צו גענהײט

 ער אז געזען, מיר האבען בעטער־קאמיטעם
 גיט און — זזארצען פון — הלב מן רעדם

 דע־ בילדער. רעאליםםישע אמת׳ע, איבער
 דער געשאפען אונז בײ זיך האט ריבער

 לאקאל־ױניאנם אידישע די אז געדאנק,
 מיט־ זייערע און מיטינג א האבען זאלען

 צו געלעגענהײם א האבען זאלען גלידער
 פון אײנדרוקען פרעזידעגט׳ם דעם הערען
הסתדרות. דער און ישראל מדיגת

 איז װעלכער מיטינג, פנים קבלת דער
 זעקם פאלגענדע די פון געווארען גערופען

 ;ױניאז פינישערס ,9 לאקאל :לאקאלעז
 ,22 לאקאל ױניאן; קאטערם לאקאל

 און קלאוק ,35 לאקאל :ױגיאן דרעםמאכער
 דרעם ,60 לאקאל ;יוניאן פרעסערט סקוירם

 קלאוק ,117 לאקאל און ױניאז׳ פרעםערם
 אפגעהאלטען איז וואם ױגיאן, אפערײםארם

 הא־ אין יולי, םען27 דעם םיטוואך, געװארען
 אויסערגע־ אן געווען איז יארקער, ניו טעל

 אליין דעם מיט "שוין דערפאלג. וױינלעכער
 געװארען אפגעהאלטען איז מיטיגג דער װאם
 איז מיטינג דער און םאג הײםען זײער א אין

 מיר אז טאקע, אמת באזוכט. גום אזוי געװען
 גרעםערען א םך א האבען געקעגט האבען

 װאונש דער געווען איז עם גאר מיםימ,
 מיטיגג דער אז דובינםקי, פרעזידענט פון
 כאראקטער. אינטימען אן מער טראגען זאל

 גע־ האט באזוכער יעדער וואס דעם טראץ
 איז ארײנצוקומען, טיקעט א האבען דארפט

 פאר־ די איבערגעפאקם. געװען מיטיגג דער
 זײן נאט אויםגעצײכענט זיך האט זאמלוגג
 ישראל צו ליבע און ענטוזיאזפ גרויסען

געשאפען. דארטען װערט װאם אלץ און
 ארײנגיץ ניט דא נאטירלעך קענעז מיר

 רע־ פרעזידענט׳ם דעם פון דעטאלען די אין
 איז, באריכםען יא קענען מ־י וואם אלץ דע.
 װעגען גערעדט האט ער וױ אלפן דער אז

 דער פון און ישראל פון איינדרוקען זײנע
 ארויס־ פארזאמעלטע די בײ האם הסתדרות,

 די אין באגײםםערונג. העכםםע די גערופען
 זיך האבען וועלכע לאקאלען׳ די פון קרײזען

 מיטינג. פנים קבלת דעם אין באטייליגם
 װע־ רעדען אײן אין איצט נאך מען האלם

 ישראל. פון גרוס פרעזידענם׳ס דעם גען
 באגײס־ װאם פון געווען װירקלעך איז עס

ווערעז• צו םערם
אן ש ײ אל ספ מ ען בײם א עז ^י טאליז אי

48 לאקאל
 איג־ דעם אין באםייליגם זיך האבען מיר

 װאו ,48 לאקאל פון מיםינג סםאליישאן
 פענעדזשער פת זײ דער פ־אליסאני, האוארד

 פרעזידענט פיז איז םאליסאני, עדווארד
 אלס געדזארען אײעעשרדאוירעז דז־בינםקי

 װי אינטםאליישאן, דער פענעחשער. :ייער
 כים געװען איז פײערונגען. אזעלכע אלע

םים אםפאספערע, שײנעד א םים גלופען.



ם י -----------------------------------» 30 ד
 דעם אבער באזוכם. גום *מ רעדעס שי׳שע
 *־יף האבען פערזעגלעך פיד געזאגם׳ אמת
 אזוי געפילם נים זיד אלײשאז««מ& דעם
 ודײל דערפאר. גים זױז הוס םוב׳דיג• יום
 לאקאל דעם געגעז עפעם חלילה האבען סיר

 מאר־ םזננעדזשער. נײעם דעם געגזז ןזדער
 גליק םד א םיר וױנשען לאקאל דעס קעדם.

 און אודדאי םעגעדזשער נײעם דעם אזץ
 דערפאנם זיך נױר האבעז דא אבעד אװחוי.

 גע־ האמז to ױזרו״, .ויזזד *ץ •םוק זייז
 בא־ םים געמישם םר׳ײד ®ץ געפיל א האם

 װאס מיר האבען באדויערם אױ דײז׳רעז.
 רע־ האם פאליטאני עזײדארד אלםער דער

םײערם.
 ד.אס ער װעז .1911 זינם אים קזנגעז םיר

ם מ י מ  קאם־ קלאוק .םםרעםןמ ז״ ביי ג
 שסיק־שנײדער א געדועז איז ער װען *אגי׳

 אים געדמקעז מיר סעמפע״י־ראכער. א ירן
 געםשאר־ איז 48 לא?אל ײעז •1915 *ז

 ער ראלע 8 פאר ודאם את געידארעז םעדם
 אין אנםיײ׳ זײז געשפילם. דעסאלם האס
 זיייגפלוס, יייז םםרייק. קלאוקמאכער 1916

 איםאליעגישע די צו צונאגג אךן װירקמג
 ער װען אים. געדעגמז פדר קלאוקפאכער.

 עק־ דער איז מעםבער א געװען גאך זױז
 םארםרע־ באארד דזשאינם *ץ זעקוםײוע

 נע־ ער איז שפעםער לאקאל. זײן םעגדיג
 זיץ םח *רעזידענם את םשערםאו ודארעז

 גע־ איז ער װען געדענקעז מיר לאקאל.
 48 לאקאל םח םענעדזשער דער װארזמ

 אינםערנע־ דער pc װײס־פרעזידענם און
שאגעל.
 וואס כאראקםעריסםיש. זייער איז עס
 ברוי־ אידען• װי זײנצז• איםאליענער כאםש
 מאלײ עדווארד איז קאכענדיג, און זעגדיג

 ער םענש. געלאםענער א שםעגדיג םאני
 הא־ וואס די, םת געוועז נים קײנםאל איז
 געװאלדען. און געשרייען מיט גענובעז בעז
 לאגיק, םים אז געגלױבט, מאל אלע האט עד

 מעז קען באוױיזען און דיפלאמאםיע מים
 קוקענ־ נים װיל. מעז וואס קריגעז גיכער

 זיינע פון טעםפעראםענט דעם אויף דיג
 זיץ מים ער האם מעמבערם, איםאל<?נישע

 קרי־ צו םארשםאגעז בעסםעז צום קילעים
אומשםענדען. די אונםער בעםםע דאם גען

 אלע־ ער איז ױניאן אלגעפיינער דער צו
 דזשאינם דעם צו סײ לאיאל׳ גזװיעז מאל

 אינםערנעשאנעל. דער צו סײ און באארד
 באאיינ־ געלאזם גים קיממאל זיך האם ער

 שטענ־ וואלם ער װי דעמאגאגען, סמ פלוסעז
 ױ־ דער אין גאנג זיין אז דערםאגם, דיג
 און גיץ• צו װעג ריכםיגער דער איז ניאז
 איז פראגען• נאציאנאלע איז באציאונג זימ
 די געװען ברידער א־דישע זיינע םים ער

 מוםאליני־ דער אין אםילו םריעם. בעסםע
 שםענדיג ער האם פאשיזם םון פעריאדע

 די םמ אינםערעםעז די אז געפרעדיגם.
 די מיט געקניפם עגג זיינען איםאליענער
 נאציאנאלע אנדערע די םון אינםערעסעז

 אנער־ געגעבען שםענדיג האם ער גרופעם.
 זײ אז אימיגראנםען, אידישע די קענונג
 בא־ אונזער איז פיאנערעז די געומוז זייגעז

 גע־ האבעז איםאליענער די אז און װעגונג
 דעריבער און אידען די םים צמארעז בױם

 האם ער האלםען. צ־זאמען זיך מעז דארף
 אנםיםע־ פת שפור קימ אז געהיט. םאקע

דער אין ארײנכאפען נים זיד זאל םיטיזם
ײניאז•
איבער־ ער איז 35 לאקאל אונזער םים

 דא אויב פרײנם. בעסםע די געדיען הויפס
 יייץ־ א געםראםעז זיך האס דארםען אדןיר

p« אים ער האם אי־בעראל. םרעפם עס וױ 
 ריכ־ אױםן אײעקגעשסעלם איז אפגעקילם

 םרײזנם־ א םים דדדכגייעגדיג פלאץ. םיגען
מז ע  צתאמעז, י^רען סיל אזוי פעבשען ל

 און איגםםאלײשאן אן צו קוםם איר װעז איז
 םאליסאני װי פערזאנען אזוינע .אז זזנם איר

 קראנקזזיים צוליב צ־ריקציזין זיך דארםעז
גום. נים זײער מען פיילם עלםער, אדער

 געפרײם• אונז האם צײם זעלבער דער אין
 םרן װערען פארנומעז װעם פלאץ זײז װאס
 איז װעלכער האוארד, •H אייגענעם זײז
 םא־ דעם פוץ קאפיע א הינזיכשעז פילע אין

 אינגער אביםעל םאקע איז ער אםו^ םער
 בעםע־ א רעדם אמעריקאניזירם• טער אה
 באגריסען די האם ער אבער ענגליש. רעז
םאםע. דער װי פארשםעגדעגיש די את

עם־ איז אגרימענם ער
 זיך האם םרייד בראידערי
ױ־ םען31 דעם געענדיגם

אפ־ שויז האבען מיר לי•
קאנםע־ דרײ געהאלםען

 בעלי די מיט רענצעז
 ױינען מיר איז בתים

 ניט נאד םארשםעגדיגונג קײז צו דערודײל
 נאכגעבען װילען בתים בעלי די געקוםען.

 םארבעסע־ די םץ םייל קלימעם א בלויז
םאר״לאנגעז• מיר װאס רעגעז

 פאל־ אייז שליסען םאדערונגעז אונזעדע
 אפרענטערשיפ םון פעריאד דער גענדעם!

 פאר חדשים. 6 אויף װערעז פארקירצם זאל
 זיץ לערעז־פעריאד דער זאל סםיטשערם

 דזשדנעראל פאד און האלב א אוץ יאר א
 לעגאלע צוױי נאך :יאר 1 — העלפ םלאר

 די העכערען :באצאלם מיט טובים ױם
 העלנוה צום בתים בעלי ד* םון צאלונגעז

 פראצענם האלבען א אמ אית מים פאנד
 צאלען זאלעז מאנוםעקטשורערס די אז את

 רע־ א פאר פןיי־ראל פון פראצענם דריי
מיטגלידער. עלםערע פאר פאנד טייערמענם

מז מיר א  פרא• io פארלאגגם אײד ה
 פראצענם 10 איז לױן אין העכערונג צענס

מינימום־לײנם. די אין העכערונג
 גרײט בתים בעלי די זיינען גזחאגם. װי

 אנער־ שויו װילען זיי נאכצוגעבען. אביםעל
 רעםייערמענם א אז פרינציפ. דעם קענען
 אנגע־ האבען זיי אבער נויםיג. איז פאנד

 אז איעצאליגג, אוםבאדייטענדע אזא באטעז
ערנםט. נעמען געקאנם נים עם האבען מיר

 אין *דעדלאק׳ א געקומעז איז פארלויםיג
 אײף ווארםען מיר און םארהאנדלוגגען די

ענםוױהלומען. ךױיטערע
ץ םרייד קלאול, א

 'געװיסע געהאט לעצםענם האבעז מיר
 מאנוםעקטשו־ קלאוק די מים שוועריגקײםעז

בײגעקומען. זײ זיינעז םיר אבער רערים.
צו־ גענומען זיד האבעז שרועריגקײםען די

פעב־ .פאיל נוצעז צו מאדע נייער דער ליב

נערעכםיגהײם ־̂י----------------
מז א  אין גײז װעם ער אז דעריבער. םיר ה

 דאך את ער ווײל םאםעז• זײן םון דרכים די
 אומ־ זעלבער דער אין געװארען דערצוימז

 אים מיר באגר׳יםען םאטע. דער וױ געבדנג
 דערפאלג בעסםעז דעם אים וױנשען און

 פים 48 לאקאל פת פענעדזשער נײער אלם
 אנהאלסען ,יועלען מיר אז האםעגונג. דער

 צו און איצם. ביז וױ באציאינגען זעלבע די
 יובילעאום־פײערונג הונדערם־יאריגער דער
ר זאלען מאליסאני לדװארד םח  בא־ זיך פי

וואונשען. פריינטלעכע אונזערע פים םײליגעז
תג ס ײ אג כ ץ לײבאר־דעי םאר אי  א

גליקװאונשזןן השנה ראש
 צום פעפבערם אונזערע באגריםעז פיר

 צום און דעי• לייבאר םוב• ױם ארבעםער
 מיר השנה. ראש אונזער גיײיאר, אידישען
 און געזונם און גליק סד א אלעמעז װינשען
פרנסד-

ק׳  מאנםלען. קלאוק פאר מאםעריאלען רי
 מים־ אונזערע אנגערירם שםארק האם דאם

 אוועק איז ארבעט דער פון םכום א גלידער.
 אונ־ פאר־שעפער• אין קאנטראקםארם צו

 א דערצו נעמען געמחם האם ױניאן זער
שםעלונ^
 קלאוק דעם אויפגעםאחירם מיר האבען

 זאל מעז אז קאונםיל• מאנופעקטשורערם
 צו ארבעם ארױסשיקעז דאם אפשטעלען

 דעם געגעז איז ?ים וױיל פאר־שעפער• די
 אגרימענט •דער אגרימענט קאלעקטױוען

 אן קלאוקם, אלע אז בפירוש, לויטעט
 װע־ זײ ורארעס װעלכער פון אונטערשייד

 אין װערען פראדוצירט מוזעז געמאכט• רעז
שעפער  ניאנופעקטשו־ א אויב און אינסי^

 ער מוז קאנטראקטאר א צו שיקען װיל רער
ר פין דערלויבעניש א קריגען דערצו דן
ױניאז•
 ארנמערהאגד־ פארגעקומען זיינען עס
 בתים בעלי די האבען און,ענדלעד לונגעז

 אז נעמייעך, פארלאנג, אונזער נאכגעגעבעז
 שע־ די אין װערען געטאן דארף ארבעם די

 וואו אויסנאמען געװיםע מיט גופא פער
 קאנטראקטאר. צו שיקען צו נויטיג איז עם

 דער מיט ווערען געטאן מוז דאס — אבער
ױניאן. דער םון דערלױבעניש

 באקומען קענען מיטגלידער
 האמפענ־ װענען בראשוד

פאציע־פראבלעמען
 וױםען דארף ארבעםער יעדער -װאס

 אויף ארבעטער־קאמפענסאציע׳. װעגען
 בילדונגס־דע• דער האט טעמע דער אט

 אינטערנעשאנעל דער פון פארטמענט
 בראשור, ספעציעלע א ארויסגעגעבען

 םרײ. קריגען קען מיטגליד יעדער װאם
 געװארעז אנגעשריבען איז בראשור די

 לאיער• יארקעד נױ א קאטצמאן• מ. םון
 מיט דערפארונג יאר 25 האט װעלכער

קאמפענסאציע־פראבלעמען.

 נאנײען_ װענמו פארהאנדעלם יוניאן פאנםרעאלער
גרימענס8עםנר»ידערי־

שעהן בערנארד װײם־פרעזידענם פון

C -

—--------*--------------------------------4 ו955 ^עעטעמפער,

9 האל55ל ױניאן פינישערס המה וער אין
םענעדזשער הײמאן, לואיס פון

 לאנד אין אז זאגם ען
 גרעםמע די הערשט

 אוגזער אין ®יאםפעריטי
מי־ 65 איבער געשיכםע.

באשעםםיגם. זיינעז ליאן
פראדוק־ גאציאגאלע די

דא־ אין געםאסםען ציע,
 דער־ יאר דאס וועם מעז רעכענט לארען•
 אין דאלאר. ביליאן 383 פץ םער גרייכען

 פון פארקויף דער זיך האס געשעםםען די
 פרא־ io ביז 8 פון פארגרעסערמ םחורות

 םאר־ אונז האם מעז װען דעריבער• צענם.
 גוםען א האבעז װעלען םיר אז אויסגעזאגם

 אור־ געהאם זיך. דגגם מיר, האבעז םעזאן•
 מיר װעלען מאל דאס אז גלויבען צו זאכעז

 זייגען באדויערען, צום װערען. אנםוישט נים
 אין געװארען. מקױם נים נביאות גוםע די
 אנגעהויבען םען האם שעפער מערםםע די
 ריכםיגע קימ אין שפעם• צו ארבעםעז צו

ביזי׳  פראספע־ די הכלל, געװען. גיט איז .
 קלאוקס בײ אלעמען. פאר נים איז ריטי
דעם. פון םימן קיין נים מען זעם

 װען טעג• הײסע אםת די פון אײנעם אין
 קומט גראד- 90 איבער געװען איז היץ די

 צע־ א צעפלאמטער• א פינישער, א אריק
 אן װיל ער ערז װיל וואם פארעםער.
 זיך: ער צערעדט פערפיט. אװערטיים
 םשוגע׳נער א ווערען, עס זאל פארברעגט

 אפשר מיר ארבעטען גאגצען אין םיסטעם.
 קאלט איז עס װען איז יאר. א וואכען 25

 עװענײ זטער אין ארום זיך מיר דרייען
 װי ברעגט עם װען איצט, און פרירען, און
 ארנעטען מיך דארפען קאלך־אױװען, א אין

 װאלט װינטער־מאנטלען. שװערע די אויף
 די צו מאכט מען ווען גלײכער געװען ױם

 זאל םען אץ אויגוםט און ױלי אין שעפער
 ארבע־ מאגאםען די אט גראד דארפען :יט
 ארוםגײן מאנאטען קאלםע די אין און םען

י לײדיג
 םיר אז פינישער, דעם מיר ענטםערען

 באדארםט טאקע האם מען אז אײן שטימען
 און םאנאטען קעלטערע די אין ארבעטען

 זאגען אגער, ױלי. אין װאקאציע נעמען
 אזעלכע אין טאג א אפ ארבעט םען אז מיר,

 װילט .יואס צי געגוג. ניט דעז עס איז היצען
 דארף םען אװערטײםו ארבעטען נאך איר
 אניט אװערםײם, ארבעםען — ער זאגט —

 קאן סטאפען. מוזען אפערײטארס די װעלעז
 פיני־ עטלענע נאך אװעקזעצען דאך מען

 ארבעםסלאזעד דאך האבען מיר שערס,
 נו׳ ער• פארזיכערם — פלאץ קײן ניטא

 צו אגענט ביזנעס דעם שיקען מיר װעלען
 קײן :יטא טאקע ס׳איז צי זיך איבערצײגען

 דער שוין איז פיגישער. א נאך פאר פלאץ
 זײנען מיר :לשיז א מיט ארויס ארבעטער

 פארגעטרימ־ אביסעל געװען ביזי• ניט גאר
 אר־ אנגעקליבען זיך ד,אט גארמענםס. טע

 אװערי עטלעכע מאכען םיר דארפען בעט,
 די קױם זײן װעם װאך נעקסטע טײמם.

.דערציעי צו װאך . .
 איז דאס אז מײנען ניט איר זאלט אגב,

 אויסנאם אן פארקערט■ אויסנאם־פאל. אן
װאו שאפ א אויף טרעפט מען װען איז

 פי־ נייע ארויפצ־נעםען העלפען פינישערס
 זיי זײנען פאלען מערםםע די אין נישערס.

 תירוצים ענעTפארשי אז געבען און געגען
 גום אזוי שוין קאנען מיר ארגוםענםען. און

 םיטעז אין עס קאנען מיר אז םענות זייערע
 איבער־ אויגען פארמאכםע םים נאכט דער

 װי טענות די זיינען געוױינלעך זאגען.
 םלעק׳ לאנגען א געהאט האכען מיר :פאלגט

 פערםע אדער דריםע די ערשם ארבעטעז
 ארויפגעמען איצם וועם מען אז און וואך.

 םפרינג־סעזאן- אין זימ וועט וואס פינישער.
ארבעםי וױיניג גאר פאראן ס׳איז װען

 הערען םענות אנדערע נאך און די אט
 װיל מען ווען פאלען מערסםע די אין מיר

 נו, פינישער. ארבעםםלאזען אן אװעקזעצען
 אז כײגען זאל מען אז ניט וױלען מיר

 אזעלכע חלילה זײנען מיםגלידער אונזערע
 שלעכםע די איז שולדיג מענשען. שלעכטע

 דא איז עם װאו שעפער פאראן לאגע.
 נאך אװעקזעצען געקאגמ מ׳װאלט און ארבעם

 טאקע דארט אבער איז פינישערס, עטלעכע
 װאו שעפער פאראן און ניטא. פלאץ קײן

ארבעט. גענוג ניםא איז פלאץ, דא ם׳איז
 שװעריגקײטען אלע אויף קוקעגד־ג ניט
 מיטלען אלערלײ אנגעורעגדעט םיר האבעז

 פלע־ אויף באזעצען צו געלונגען ם׳איז און
 א אבער ארבעטסלאזע. מערםטע די צער
 זײנען — צאל קליינע א זיין זאל — צאל

 פאר־ זײנען די איז דזשאבס. אן פארבליבען
 מעג־ אלץ טוען מיר אז גלויבעןיניט ביםערט

 זײ פלעצעו־. אויף זײ באזעצען צו לעכעס
 זי קאן נאר וױל ױניאן די װען אז גלויבען,

 אי, שעפער. אין באזעצעז זיי צוױי, אײנם,
 אין י װעלען ניט יוניאן די זאל פארװאס

ארײן. ניט זיך זײ םדאכטען דעם
 או־ :באהײפטדגג אזא אפמ הערען מיר
 מיר און אװערטײם מען ארבעט מעםום

 טשעקס די אפילו מיר׳ן ליידיג. ארום גייען
 די מאכען ניט מיר׳ן אױב קריגען קאגען נים

 פאר־ מיר אז און םעזאן. אין װאכען פאר
 קיץ אומעטום ניט ארבעם מען אז זיכערען.

 איז שעפער מערסטע די אין אז אװערטיים,
 צאל קלײנער א אין בלױז אז און ביזי ניט

 האם אװערטײם ארבעט מען װאו שעפער
 פאר און פינישערם ארויפגענומען יא מען
 גלויבט ניטא, פלאץ קײז דארט איז מער
 איבער־ צו שװער איז עס און ניט׳ מען

אראפ־ ניט מען טאר פונדעסטױעגען צײגען.
 אלע אננעמען מ׳מוז אץ הענם די לאזען ^
 ארבעםסלאזע די פאר געפ־נען צו מיטלען ״

שעפער.

 גע־ רײכער א'ז ״װאקאבולאר״ אונזער
 טער־ װי קלינגען װאס ווערטער מיט װארען

 קינפט־ די פון נעמען די מײנען מיר קיש.
 ב־ל־ איעגרא, װי טעקסטיל־שטאפען לעכע

 סעזאן אנהויב גלײכען. דאס און גאניס
 דעם באהאנדעלט מענעדזשערס די האבען

 מ׳דארף אז אײנגעשטימט האבען און ענין
 פרא־ זאלען גארמענטס אזעלכע אם אז זען

 ווייזם שעפער. אונזערע אין װערען דוצירט
מיט ס׳איז אז ארויס זיד שװע־ פארבונדען'

3ו זייט ►ן------------------------
 די קריגעז מען דארף צוערשם ריגקײמען.

 קאנען און וו״לעז זאי׳עז װאם קאנםראקםארם
 צר דארף םען גארמענםם. די אט מאכען

 פאר־ און פאריער־מאשינען האבען דעם
 װילען אפערײםארס אונזערע אפערײםארס.

 גאר־ אזעלכע ביי ארבעםעז גערען נים
 װײניג דעם ביי האבען פרעסערט די מענםס.
 ארבעם גראד האבען פינישערם די ארבעם.

 זיך זײ באקלאגען גארפעגטם, די אם ביי
 קריכם ווארע דער אם פון האר די אז אבער

 ארבעםען דאך אויגען. די איז איז האלז אין
פינישערס. צאל היפשע א דערבײ

 גאדמעגםם די אט אז זיך, פארשםיים
 רעגולערע די צו צוגאב קיץ נים דינען

 װעם קאום אזא קױפם .יואס פרוי א קראוקס.
 רעגולערער פון קאום א נאך קויפעז נים

 מען אז זען צו גויםיג זיכער עם איז װארע.
 אונזערע אין פאכען גארמענםס די אם זאל

 פארגאכלעסיגעז «ם זאל מען אויב שעפער.
 פעניש־םםײל די םים אפאל װי זיק עם קאז

 בעלי די פארלארען. האבעז מיר וואם סוםס
 גארפענםם די אט מאכען צו זוכען בתים

 שעפער אנדערע אין און פאר־שעפער אין
ױריםדיקציע. אונזער אויסער
 אז זינען אין האבען אויך דארף מען

 געשאפען װעלען דערלאזעו עס מען זאל קוים
 אט זיי מאכעז הײנט ױאו שעפער װערען

 אנ• זיי קאנעז רארגעז און גארמענטם די
 קלאוקס. רעגולערע פראדיצירען צו הויבען

 דערלאזען נים מען מען טאי דערפאר אם
 פון ארויסגליםשען זיד גארמענטם די אט

שעפער. אונזערע

 פאנד רעמײערמענט קלאוק
 ביזן אציעס)אפליל אן נעמט
פעפטעמבער וטען5

 גענעראל־מענעד־ נאגלער, איזידאר
 און באארד, דזשאינט קלאוק פונם זשער
 קלאוק־ פונם מענעדזשער קרוגמאן. הערי

 בא־ .מאכען פא:ד׳ רעמײערמענט מאכער
 רע־ װילען ױאס מיטגלידער אז קאנט,

 רעגיס־ זיד דארפען 1956 אין טײערען
 .1955 םעפטעמבער, 15 ביזן טרירען

 אין אנגענומען װערען רעגיםטראציעם
 פונם לאקאלען די פ־ן אפיסעם ׳ז־י

 אפלי־ דער וועלכע אין באארד דזשאינט
מיטגליד. א איז לאנט

 אריינגע־ האבען וואס קלאוקמאכער.
 יאר פאריגען אפליקאציעס זייערע געבען

 ניט םיבות פארשײדענע מחמת האבען און
 בא־ איצם װילען זײ אבער רעטייערם׳

 זיך דארפען אפליקאציעס, זײערע נײען
 רע־ פעם אפים צ־ם דירעקט ױענדען

 אױפן בראד־ױי׳ 1407 פאנד, טײערמענט
פלאר. טען12

 רע־ פאר רעגולאציעם און רולם די
 דינען װעלכע טייערמענם־אפליקאנםען.

 באארד דזשאינם קלאוק פ־ן מיטגלידער
 מאון אװ אוט קלאוק פונפ און לאקאלען

 זעלביגע די היי־יאר זיינען דעפארטמענט,
יאר. לעצטען אינם ױי
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לעי־ אינםערנעשאנעל י
װאר־ גארמענם דים

אנ־ די און ױניאז קערם
 און לאקאלם געשלאםענע

 אין אירע• דעפארמענםם
 האם װאם געגעגם דעם

שםו־ דעם םוץ געליםען
אנגלהוײ האבען פארפלייצוגג• אח רעם
 גע־ די םאר הילםס־ארבעם םיכםיגע א בעז

 באשםימם האם אפים ^עגעראל זיער ליםענע.
 פאר דאלאר םויזענם הונדערט פיז סומע די

אינ* אונזער םה םיםגלידער די צו הילף
 זײ־ פאדלוירעז האבעז וואס םערנעשאנעל.

 געלם־ אנדערע געליםעז אדער הייהעז ערע
 אויף איז םארסלײצונג דער דורך םארלוםםעז

 רױםען־ פון הילפם־טעםיגקײם די שםיצעז
 די אין קאםיםעם לאקאלע די און קרײץ
האבען דעם חוץ א געגענםען. אוז שםעט

 שםעםלעד און שםעם די איז לאקאלס די
 ױ־ וועמעם אונםער דעפארטמענםם׳ די אוץ

 מאבילי־ שנעל באלאנגען, זיי ריסדיקציע
 הילפס־םיםלעז מעדיצינישע זייערע זירם
 זיך האם מעז װעלכע איז קרבבות די םאר

גענױםיגם. שםארק דארם
 הונדערם די באשםימען צו באשלום דער
 פיז געווארעז געמאכס איז דאלאר םויזעגם

 עקזע־ געגעראל פיז םינאנם־קאמיםע דער
 דובינ־ פרעזידענס װעלכע באארד. קוסיװ

 םפע־ א צו צרזאמענגערופעז גלייך האם םקי
 דער פוץ געלם די חוץ א זיצונג. ציעלער

 פרעזידענם האם קאםע. אינםערנעשאגעל
 םעלעגראמעם ארײםגלשיקם אײך דובינסקי

 און לאנד איבערז ױניאנם לאקאל אלע צו
 בײשםייעה־נ־ זאסלעז צו אויםגעפאדערם זײ

 גלייך עם און הילפס־פאנד דעם םאר גען
 דער סון אםים גענעראל צום ארײגשיקעז

 הילף םיל אזוי שאםעז צו כדי אינםעדנעשאגעל
קרבנות. די םאר םעגלעד נאר װי

 האבעז וואם מיגזינםעז די איז לאקאלס
 װע־ סארםלייצונג. דער םון געליםען שודער

 אײפגעפאדערט םעלעגראמעס די אין רעז
 קא־ צו קאמיםעס. םאעציעלע באששיטעז צו

 הילף־ארגאניזא־ לאתאלע די םים אפעדירעו
ס r הילף נויםיגע די געכען צו אדן דן i 

 גע־ שודזמי ז׳ימעז ױאם נױםגלידעי ײניאן
געװארעו. םראםען

 איז םעלעגראםע דיביגטקי׳ם •רעזידענם
פאלגם־ ודי

 גרדיםער ד׳ער באודאוםם זיכער איז .אײ׳ר
 פאדאור־ האס פאדפלײצונג די ודאס חורבן
מ סיס פװרזדשכזאםעז די איז זאכם ע םל  ע
 אינםער־ דער פמ כויםגלידעי צודיק• םעג

 פאר־ האבעז געגעגםען די אין נעשאנעל
 געליםעז האבעז אוץ הײםעז ז״יערע לדירעז
n שדדער r םשע־ א בײ הײגם• הינזיכםען. פיל 

 פינאנם־קאנױ־ אונזעד האם זיציגס ציעלער
 םמ םוםע א באװיליגם אנד\יב• אן װ׳י סע.

 די צד הילף פאר דאלאר סויזעבם התדערם
 *רא־ דעם םאר אה םיםגל׳ח־ער1 געליםענע

 פארפלײציעם־ רײםעז־שרײץ פיז גראס
 דעם םאר גריפעס. י*אהאלע די ארן הילף

 אײנעם יעדעז אײף פיר פאדערעז צדועק
re ארגאניזאציצס. אגגעשלאסעגע אונזערע 

לי־ אסיס גענעדאל אין אדײנצושיקען באלד

ר פילע ע װ ש ר. ע ד לי םג  פח געטראםען םי
 עקזעקו־ גענעראל — פארפלײצונג.

ע ױו ט ט  דע־ — דאלאר. ioo,ooo ני
םם ט שיקען פארטםענ ױרי  און דאקט

צין. מעדי

 צו אפעלירט דובינםקי פרעזידענט
 בײשטײע־ שנעלע פאר לאקאלם

הילפם־פאנד צום ר־וננען

 ספעציע־ דעם פאר ביישםייערונגען בעראלע
 איז צײם הילםם־פאנד. אינםערנעשאגעל לען

 איר אז ערנסט. האף איך און םייעד זייער
העלפען. צו מעגלעכסםע דאס םאז וועם

 דוביגסקי, דוד (אוגטערגעשריבען)
פרעזידענם.״

 אין לאקאלס אינטערנעשאנעל אונזערע
 האבען וואם םםײטס׳ זעלם די פון שטעט די

 פארפלײ־ און שםורעם דעם פון געליםען
 מיטגלי־ די װעלכע אין שעפער די און צונג
 ױרים־ דער אונםעד שםייעז ארבעםען, דער

 דעפארט־ םאון אװ אום דרײ די םון דיקציע
 דער דעפארטמענט׳ נארד־איסם דער מענםס.
 דער און דעפארםמענט םאון אװ אוט קלאוק

 צים דעפארטמענס. םאון אװ אום איםםערעז
 מים־ אונזעדע געליםעז האבעז שווערםםעז

 אונ־ שםייעז וואם פענסילוױעיע׳ אין גלידער
 מיר וועז דעפאר&זענם. נארד־איםם מערן
 .גערעכ־ נומער דעם מיט דרוק צום גײען

 םולען קיץ ניס נאך מיר האבעז םיגקײם״
 גרוים די געליםענע, צאל דער פון באריכס

 װעלעז עס שעפער פיל װי א,ץ שאדען פח
 און צײם לענגערע א פארמאכם פארבלײבען

 ארבעםסלאז. ױק װעלעז מיםגלידער די
 ביז זײגען וואס באריכםעז די לוים אבער
 געליםענע צאל די איז אדייגגעקומען איצם
 בלױז אומגעהויער. שאדזת דער אה גרײס

 םםראדסבורג איםמאן. פון געגענם דעם אין
 אום־ האבעז פענםילוױיניע, בעםהלעהעם. איז

 אונזערע מיםגלידער םויזענש א געםער
 — שםעםעל אײן אין בלויז געליטען. שודער

 אונזערע םת הייפזין 33 זײנען רוגעםװיל.
 זײ־ עלענםאת אק ;איינגעפאי^עז פעמבערס

 ארונםערגעשװענקם איגגאנצעז הײםען 15 נען
 פארס־ בעםהלעהענ^ איסםאן, אין געודאדעז.

 עםלעכע זײנען שסראדםבודג איז את לאגד
געװארצז• חרוב אינגאנצעז שעפער גרײםע

 האבען פארפלײצדנג דער פון געליםען
 איםםערז ®ץ קאנסראל אוגםעוץ שעימר אריך
 הויפםזעכלעד דעפארםמענם, םאמ איד אום
 םץ און .דזשדיחי נױ איז קאנעםיקום אק

 וױים־ די דעפארטמעגם. מאיז ארו אום קלאוק
 םענעד־ האראװיץ א־זדאעל פרעזידענםעז

 און םאוץ. אװ אום איםםעת פח זשער
 םאון אוו אום קלאוק פח רוביז׳ דזשאררזש

 שאדען דער אז באריכםען דמארםםענם.
 םעדי־ זייערע אין םיסגלידער אונזערע םיז

 אבער גרוים׳ אזוי געודען נים איז םאדיעס
געליםען. דאד האבעז פילע

 גע־ גלײך האבען דעפארםמעגםם אלע די
מז ע  לא־ די םעגלעך. װי הילןי פיל אזוי ג
רויםען םיםען קאאפערירס האכעז קאלט

^ רי מעדיצינישע באזארגען איז םפעציעל ק
הילף.

 םיט באנוצם זיך האבען ױניאנם אוגזערע
 אנ-ל זיינעז וואם נוירםעס און דאקםױרים די

 דע־ געזוגם־םארזיכערוגג די אין געשםעלט
 מע־ געבען צו לאקאלס די פרן פארםמענםם

קרבגות. די הילף דיצינישע
 דער סום ארבעט נוצלעכע באזונדערס א

 איסם נארם םונם ױניםי ״העלםה־מאביל
 העלםה־םענ־ דאזיגער דער דעפארםמענם.

 געווארען געשאםען איז רעדלעך אויף םער
 אינ־ צו הילף מעדיצינישע געבעז צו אויף

 װאוינען וועלכע מ־טגלידער, טערנעשאנעל
 זיך קענען און געגענםען פארװארפענע אין
 עםאבלירטע גרויסע די מ*ט באנוצען ניט

 מארקעמס. צענטראלע אין םענטערס העלטה
 אויף באנוצט ױנים מאביל דער ווערט איצם

 קרבגות די צו הילף מעדיצעישע געבען צו
םארםל^ונג. דער פון

 ריזיגע א איז ױניט״ מאביל העלמה דער
 וױ אױסגעשםאםעם איז וואם לאסם־אוים^

 .״עקסרעי׳־מא־ אן מיט אםים. דאקםאר׳ם א
 מעדי־ פארשײדענע און לאבאראטאריע שין.

 באריכםעט עם װי איינריכםינגען. צינישע
 דירעקםאר גינגאלד. דייװיד וױים־פרעזידענם

 די האם דעפארםפענם. איסס נארד םונם
 טעלע־ פארפלײצוגג דער נאך גלייד ױניאן

 םענםילדױיניע םון גאױערגאר דעם פאנירם
 מעדײ דער אט םת הילף די אמעבאטען את

 האם גאווערנאר דער איינריכםוגג. צינישער
ם אנגענוםעז נערן  ױניאן דער םון אנבאם דן

 אפםײלונג ססעציעלע א דעלעגירם האם אח
 מאביל .העלםה דעם באג^יסעז צו פאליציי

ם׳ מי קאםאסםראםע־געגעביםען, די איבער י
 דער האם םעג עםלעכע ערשםע די אין

 םעדיצי־ ערשםע געגעבןן ױגיאן־אנשםאלם
 םארוואונדעטע. אמ קראגקע צו הילף נישע

 םי־ געגען איינשפריצונגען געגעבעז האם ער
 שםעם־ איז איינװאוינער םויזענםער צו פוס
 צום זײנעז װאס פענםילוױמיע אין לעך

 אומ־ םונם געוואדען געםראפען שודערסםעז
 אונםערז איז װאס ראביל־ױנים. דער גליק.

 פדן דירעקםאר פיינבערג. דר. םון אײסזיכם
 האם װילקעסבאר. אין םענםער העלםה ײניאן

 שםראז־סבורג, יארדלי. האלםסוױל, באזוכם
 שװער־געםראםענע אנדערע איז מילעזרד

 אז ארויסגעשסעלם. זיך האם עם שםעםלעך.
ם׳ םאביל .העלםה ױניאן דער  נים את ױני

 אזעלכע אין העלפען צו צוגעפאהם װ׳ײניגער
 סאג ft םאג זײז איז איז ער וױ םאלעז■
פיםגלידער. ייניאז פאר דינסס

 פון טעמבע־שים־ידטינג
117 לאר&י

i לאקאל אפלרײסאדס קלאוק דער n 
 פזיםבערשיפ־בױםינג א אפהאלםען װעם

 גאך גלײך םעאםעםמר, םעז13 יינםםאג.
 210 האםעל. ריםלזמאם אין ארבעם- דער

 וױיס־פרעזידעגם םםרים. םע43 װעםם
 פון פענעדזשער קאילאן• בענחשאכליז

 םרײד דעם יועגען באריכםען ורעם לאקאל■
יוגיאן. דער םץ ארבעם דער וועגען אח
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