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ווייזער .sssp אימומממל ד פוז דערעפענוננ פײעומנן
 אויפגעבוים שויז זיינען ס

קא־ איגםערנעשאנעל די
 pk הייזער אםעראםיװע

 א שאםעז װאס יארק. נױ
 1-668 פאר מעגלעכקיים

 באזארגען צו סאםיליעם
 א אויף װאוינונגעז מאדערנע מים זיך

 גרו־ ערשםע די אופן. קאאפעראםײדען
 גיכעז אין ייד װעלעז זזײנװאוינער יעס

 דער־ אפיציעלע די אהיז• ארייגציען אגהויבעז
 אנאנ־ װערעז- דודכגעפירם װצם עשעגונג

 דעם שבת- דובינםקי. פרצזידענם םידם
 אז דערװארם- ווערם עם אקםאבער. םעז22
 גע־ דזץ־ איז געשעעניש וײכםיגע די אם

 אגםוויקלונג דער אין יארק ניו pc שיכםע
pc דעם אין איז ודאוינונגעז קאזאעראםיײע 

 באװעגונג ײניאז םרײד דער pc בײסראג
 זאל נעזעלשאםם. דער pc װאוילזײז צום

 אויפן באזוכער םויזענםער צתאםעגברענגעז
 pc צערעמאניע אםיגיצלע די װאו «לאץ.

 רוע־ דורכגעסירם װעם *ײנווײהונג דער
 טםרים גרעגד אויף הייזער די לעבעז רצז■

 איפם־ בײם דרײװ״. .רתײזױיס דעם pא
רידדער.

 זיך ײעלזנז צעיעמאניעס זזײנח׳ײזזוגג די
 בײטאג. זײגער א אײנס גאד האלב אגס־יבעז
 געװא־ אײגגעלאדעז זײנעז דיי^דאס צדוישצז

עז  דזירעסע־ דער אין זיך באםי^׳יייגעז צו י
 גארדערנאר העריכואן. זדױזעריל זיינעז־ ג״גג

 הערבערם פענאבזארעז ;פםיים יארק גײ pפ
ראבערם :אײײס אײיײדינג p* י*עד.בלאז ד״
ױ pc טעיאר װאגנער. פ.  מרם• יארל; נ

 דער גואזעם. ראבערם ריזװעלס. עייענאר
 אײפפא־ שסאםישצר אה ?אםישאנעי־ «אר־ק

 אנדערע און א־יכיםעקםור. דער אויף םער
 שםאס דער pc הײזער־בײ איבער באאםכע

r פארײא־יםדנג. t א סםייטpc p דער • נ  מ
רעגיריגג. םראלער
עי pc הויפס־פארטיעטער דער  אר• ד
 םיני, דזשארדזש P'1 ײעט באײעגינג נעםער

פעדעריישאן אסעריקאן דער pc פרעזידענם

 איינ־ דינען צוזאמעז אים םים לייבאר. אװ
 דעם pc מיםגלידער אלע געװארעז געלאדעז

 םעדעריישאן דעי־ pc קאונסיל עקזעקוטיװ
אנוועזענד. זײז צו ערווארם ווערעז זיי pא

 םאר pא אינםערנעשאגעל אונזער פאר
 pc דערעפענונג די האם מיםגלידער אירע

 אײפ־ זיינען װאס היתער קאאפעראסױוע די
 פינאנציעלער דעד םים געװארעז געדויס

 באזינדערס א גאי־ ױניאן. אינזער pם הילף
 גע־ איז יוניאן אונזער באדייםונג. װיכםיגע

 איסם נידעריגער דער אויף געװאי־עז בײרען
 קא־ די וואו שכנה׳שאפם דער אין סייד

 זייעדע אויף הריבעז הייזער אפעראםױוע
 בא־ דער וואלקענם. די גו סירעמם שלאנקע

 יאר צװיי סים איז פארנעפען זיי ידאס יזמ
 זעל־ די מים פארבוים געװען נאד, צוריק
 זיד האבעז עם װאו םענעמענם־חירבות ביגע

 װייסם־ קלאוקמאכער אמאליגע די געשסיקם
 נאדעל־םרייד אידישע אנדערע און מאכער

 דארם שאפ• סװעם pc קרבנות אי־בעםער.
 צי־ פארשםיקםע אין גדװאײנם זײ האבעז
 הא־ דאי־םע יכם.1י אז Pא לוסם אז םערעז

ם זײ בזיז ק מנ ע  אײסגעשפיגעז וזאבעז pא ג
 .וױיסער דער pc הרבנות לוגגעז• זײדרע
 קראנקהײנהמ. אנדערע אלער^י און פ^אד׳
 pא בײסאג געפראצעװעם זיי האבעז דארם

 אויף בײנאכם ליפם םס׳איגע די געשלדנגעז
 זיד האבעז זיי ביז .פייער־עסהעיפס-. די

 אייםגעקעמפם ביםלעכװײז את אייגאנמירם
 שע־ סאניםאי־ע pא באדינגונגעז מענשלעכע

 אי״נ־ דארםיגע די האס ױניאז אינזעד ®ער.
 אוץ קנעבסשאפם pc ארדיסגעםירם ײאוינער

 זעלביגע די האם איצה אה חררבית די פיז
 איז גרײם אײסגעדדאהסלז. פערםיג ײניאן.

 די ארונסזירגדריםען מיםלעז■ אין Pא צאל
 אײסגעבוים פלאץ דײעד אײף p» חירבות

 פאר ײאויגמגעז — געבײדעט *רעכדיגע די
 לינ־ די דיר. הײנםיגעז דדס pc ארמםלר

פיאנערעז. ידנע סײ איעייללדד pא דער
הײ• קאאפעי־אסי^ אינטדרנעשאנדל די

 דירוער .איםם זיד• ררסעז זײ ױי אדער זער.
זיינען זײ צאל. אח פיר דינעז הײזער״.

 מים געביידעס שםאקיגע איל־אוךצוואנציג
 עס װי לוים איינריכםונגעז- מאדערנע אלע
 םרעזידענם דער קעיזי^ אברהם איבער גים
pc װאם געזעלשאםם קאאפעראםיװער דער 
 דאם דורכצופירען געווארען געשאפעז איז

 ערשטע די זיי זיינען הײזער, די pc בויען
 געווארעו פארםיג שוין ױינען יואס הײזער

pc די אונםער ביי־אונטערנעמונגעז אלע די 
 קאטעגאריע ערשםעי־ דער פון ראדינגונגעז

pc פין הויז־בוי־געזעץ נאציאנאלעז דעם 
 פונדאמענט א פאר אויםגראבונג די .1946
 יאר צװײ לנאפע מיט אנגעהײבזמ זיך האם

 אונםער־ די .1953 נאוועמבער. איז צוריל-
עיינג  מיליאז צוואנצע קנאפע אז סרעפם נ

 גע־ האמ אינםערנןישאנעל אונזער דאלאר.
 מיליאז פוסצען pc מארםגעחש א גדבסן
 הא־ דא^אר מייייאז פיר איכער Pא דאייאר

 ײאה קאאםערײטארס- די איינגעצא^ם בעז
אהין. אריינציען זיך ורעלעז

 מע־ םול מאדעי^ןן־װאוינינגעז. עםלעכע
 איעגעאר־ זײנען אויסנעשםאם. אױ בלירם
 מעז pא געביידעם די איז געװארעז דענם

 בת מאנםאג pc םאג. יעדדז זעז זײ העז
 א סינף ביז איעס נאד האלב pc פײיםאג.

 אין זײגער א ע^ף פמ pא פארנאכם זײגער
 יעדען נארםיםאג דינעי־ א פיר ביז פרי דער

זדנםאג. אמ שבת

 קוױסען <יפ דעגיסטראציע
 איצם װעדעז 22 יאהאי אץ

אננענומען
 pc בײידוגג־דירעהטאר מעיזיר. דזשאו

 יױםלז, י*אזם .22 לאהאל דרעסמאכער דעם
 pc םדואז נייעם פארז רעגיסםראציעס אז

 אנ־ איצס ווערזװ בילדעג־אקםיײיםעםעז
 אױף ?ורםעז געפייאנם יוערעז עט געגוםעז.

 םיר יועלכער איז וועלם .ד־ :םעמע דער
 אונ־ pc סםרוקםור P8 פינקציעס עבעז׳.1'

 פאר שפרןוד־הירסן ענגלישע און ײניאז זער
פיסגלידער. שםאגיש־רײדנדילע
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r. ״ל אי; :פא־בע־ ---------------------— הודיב פ־; י
אץ בערזע דער א־־ל קראך דער :ך־כיצקי א. פ־אפ.

— אורזאכען ז״נע
-------------(דערצײלרנג) פלאץ נײעש א א־י־ :לדײן

------------------------(ליד) הענדלער דער :צלי—* ־.
 ״ארם״ יאר 75 — ,י'־כ'ל דיטענם א :אראנפאן ■;א־י

 (ברך־רעזוענזיע) ר״טעיש — גוייש ;'1אי נים :;ארדץ
עקזעקוםיװ גענעראל אונזער פ״ן באעל־שען אדן %אריכש

---------------------------------- ----------------באארד
ארבעםער אינשערנאציאגאלעץ פדנש :רןיסשאל ײשי ־־.

_ _ __ __ _ _ __ __ _ lx׳/-
באװעגוננ ארבעשער אכדעריקאנער דער אץ : ־־״: ~

-------------------------אעבערנעעאנעל אונזער אץ נ**עש
קיאדקשאכער דער פ־ן רודער בײש ::אגלע- אײידאד
--------------------------------------------------------18'־:*

 — נאװעםבער אנשען דעש ו־אל;ץ די אין זיך באט־^יינש
B8T אץ פרעסערס קלאוק די דיס :כרעפלאױ '־פל

--------------------------------------ןאיני- דער יןא ץא
ײ א ״ינ r ב r־p : סםרײקעז דרעסםאנער שאנםרעאלער

*«««««« _ _ _ __ '¥mm * י־־ 1 ״'Ix^x 4*״
ת הנובת פײערלעכער קאא®• אינםעתעשאנעי פץ הני
-----------------------------------------------------הײזער

נאשיצען ברי־י,
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 באאדד געגער#ל די
 אוז באקלוסען

באדײמונג דיער

 באארד עקזעקוטיװ גענעראל דער
 האט אינטעלנעשאנעל אונזער פון
 אטי איז צוזאסענקום לעצםען זיין בײ

 םך א אױסגעהערם סיםי לאנטיק
 אנגעדסען האם באריכםעז׳ וױכםיגע

 קאספליצירםע פארשיידענע צו שםעלונג א געגומעז און בא^לוסען
 אינ־ אדנזער פח פפעציפישע םײ את אלגעסייגע םיי פראגלעםעז.

 זײנעז באשלוסען איז האנדלונגעז די פון פערםםע די דוםםריע.
 װאס מענשען. יעדען פון פארשםאנען לײכם װערעז אדן פשום׳ע

 איז באדינגונגעז אינדוסםריעלע איצםיגע די םיס באקאנם איז
 אין פראגעם. געוויסע צו יוניאנס םרייד די םון שםעלונג דער םיס
 עקזע־ גענעראל אונזער פיז שםעלונג די איז אבער פראגע איין

 דערקלערם, האם עקזעקוםיװע אונזער אןיסגאם. אז געױעז קגטיװן
 פאר געהאלם יערלעכעז גאראגםירםעז א שאר פאדערונג די אז
 אלם געשסעלט לעצםענם האבעז ױניאגס מאגכזי וואס ארכעםעד, די

 רעאליזי־ אנגעהױבען שױן האבעז ייגיאנם גרױםע פאר א אח ציל
 ארבעםםלאזע ןילםםרא םיםגלידעד זײעדע פאר געװיגעז דורך רעץ

 בא־ די צו צוגעפאםם גים איז די.ארבעססגעבער׳ פרן בענעפזםם
אינדוםםריע. קליידער פרויעז דער אין דינגזגגען

 באארד עקזעקוםיװ ;עגעראל דער ײאס דעקלאראציע דער אין
 גאראנטירםען א צו שסעלונג אונזער װעגעז ^רויסגעגעבען האם

 אז געמאבם, קלאר װעדם ארבעטעד די םאר געהאלס יערלעכען
 קריםי־ און אױסצחעצען ניט גאר האם איגםערנעשאנעל אונזער

 פאר גאראנטיע אזא געמאכס האבעז וואס ױניאגם די גישם קױים
 ארבעטסגעבער. די צו פאדערונגעז זייערע סון פונקם הויפם דעם

 דער־ געוועז זײנען װעלכע ױניאנם די באגריםעז מיר םארקערם.
 בענעפיסם ארבעםםלאזע די צו צוגאב א געוואונעז און פאלציײיך

 אינ־ די אין ארבעםםגעכער די אז פאקם דער רעגירונג. דער פמ
 דעקלא־ די זאגט — פלאן אויפז אײנגעשטיטמ האבעז ד־םםריעט

 די באװייזט — באארד עקזעקוםיװ געגעראל אוגזער םרן ראצי*
 רועט דאס װאם װירקונג קאנססרוקםיװע די און באדעכםיגונג

מן א  אומשםענדעז די עקאנאםיע. אונזער םמ טײלעז יע:ע אײף ה
 אנ־ גאנץ אבער זײנען אינדיסםריע קליידעד פרויען דער איז

 א פאר ארבעטסגעבער די פון נאראנםיע דירעקםע א אוץ דעדע
װערעז• דורכגעפירט דערפאלגרײך נים קען געהאייס יעדלעכען

 גענעראל דער איז אײסרעכענוגגעז םעארעטישע דורך נים
 אינדוסטריע אינזער אין אז שלוט צ*ם געקיפעז באארד עקזעקוםױו

 נאר דערפאלגרײך, דין :יט לוין יערלעכער גאראנשירמער א קען
 זײנען .יואס עקספערימענםען. איז דערפארינג פראקםישער דורך

צוריק. יארעז מיט נאך אינדוםסריע אינזער אין געװארען געםאכס

גערעכטינקײט ־̂י---------------------------------
 אדנזערע אז אן, וױיזמ באארד גענעראל דעם פון דעקלאראציע די

 ארבעםסגעבער פון קריגען מים עקספערימענםירט האבען ױניאנס
 אזײ נאך מלאכות בעל די פאר הכנסה יערלעכע גאראנטירטע א

 פינף־זעקס מיט הייםט דאם ;1920*1919 יאר אין װי צוריק וױים
 געויא־ אנםםןםיגט נים אויך זײנען םיר צוריק. יאר דרײםיג און
 ניט האבען גאראנטיעט ־י ווען דורכפאלען, ערשםע די פון רעז

 ד־ געװארען. אױפגעגעבען זײנען און אנהאלטעז לעגגער געקענם
 אנדערע אין שפעטער געװארען געמאכט זײגעז עקםפערימענטען

 ניט האט די פין קײנע אבער אומשטענדען. אנדערע און שטעט
 אינ־ דער פון פונדאמענט דער וױיל פערמאנענט׳ אנגעהאלםעז

אײנפיר. אזא מעגלעך מאכען צו גענוג שטארק ניט איז דוסטריע
* * *

 אונזער פ־ן געשיכםע דער מים באקאנם זײנען װאם די םאר
 ױניאן אונזער װאס *וא־נדער ?ימ גישם עס איז אינטערנעשאנעל,

 אזא מיט צוריק יארעז פיל אזוי םים עקםםערימענםירם האט
 אײבקונפט יערלעכען גאראנטירםעז א װי איינפירונג ראדיקאלער

 װעז װאונדער א געױען װאלם עם פארקערם׳ ארבעטער. די פאר
 אײנצו־ ערשםע די געווען איז‘ װעלכע אינםערןעשאנעל. אוגזער

 - פינף־טאגיגע א דרעםמאכער יארקעו־ נױ די פאר שםעלען
 אנהויב דעם פאר יאר צען מיט ארבעטם־וואד פערציג־שםונדיגע

 איינגע־ האט װעלכע ױניאן די ; 1923 אין נאך דיעל״, ״נױ פון
 הילף, מעדיצינישע און׳ פאדהיטונג געזונט פון סיסםעס א שםעלט

 ױניאנם אנדערע װען טעטיגקײטען׳ םארוױילונגם און בילדונגם
 אינטערנעשאנעל. אונזער גע׳חלומ׳ט; נים דעם פון האבען.נאך

 אויםצו־ מוטיגםטע און ערשטע די צװישען געװען איז װעלכע
 מא־ און דערהויבונג סאציאלער דער אין װעגען נײע פרובירען

 האבען ניט זאל — ארבעסער די פאר פארבעםערוגג טעריעלער
 גאנ־ דררכן חױנה םים מיטגלידער די פארזיכערען צו פרובירם

♦ יאר• צעז
 פרויעז דער אין אױםקומען גענױזם םאדערונג אזא האם זיכער

 דער םון חדשים ןירשםע ד- אין ספעציעל אינדוםםריע קלײדער
 לאנגע און ארבעםס־םעזאנען קורצע די מים ערא׳ סװעט־שאפ

 זאטע פארהעלםניםייעסיג א נאך װען ארבעטםלאזיגקיים. חדשים
 גאנץ אדן נויט ביםערער פיז חדשים אנקוםען פלעגען װאכען פאר
 גרויסע א איז ארבעםער דער װען :הונגער םשום׳עז פין אפט
 און לענדלארד פון חםד אויםן אנגעװיזעז געװען יאר פון טײל

 סעזאן קומענדיגען ביזן באדג אויף לעבען אים לאזעז צו קרעמער
 יעדע שכירות פאר געהאלם. שטענדיגען א םאר פאדערוגגען האבען

ם װאד  געבױרען טאקע דינען פארלאנגען אזוינע און קומען. מסוז
 װי־ אירע פון ארוים איז ױניאן אונזער איידער גאך געווארעז

 עס האבען זײ װי דזשאב״ ״םםעדי א האבען צו חלום דער קעלעך.
 אימיגראנםען־ די םון מוחות די באװעלםיגם האם גערופען עס

 אמעריקאנער דעם באשראםען האבעז זײ װי גיך אזוי ארבעםער
 איז ארבעט״ .םםעדי אדער סעזאנעז לאנגע פון צחאג דער באדען.
 די פארנארען צו פאסטקע דער אין ביםעז געשמאקער דער געװען

 ערגםטע די א־בערטראגען זאלעז זיי אז גײ־אריבערגעקומענןי
 פאר־ האבען דאס פלאץ. דעם פארלאזעז ניט און באדינגונגען

 די אויך פארשטאנען האבעז דאם און ױניאז־פירער די שםאנען
 א'ן אז טאקע מיר געםינען דעריבער מאנופעקטשרערס. קליגערע

 מיט אונטערגעשריבען האם ױניאן אונזער װאס אגריםענט■ אז
 יאר אין קליװלאנד, אין מאנוםעקםשורעיס גרעסטע די פון איײעם

 גאנץ א כמעט גאראנטירט האט װאס פוגקם. א געװען איז ,1919
 באס־ אין ױניאן אונזער האט שפעטער יאר איין מים ארבעם. יאר
 אין האט 1925 אין םיםטעם. דעם אט אײנפירען פרובירט טאז
 קלאוק די אז רעקאמענדירט קאמיםיע גאװערנאר׳ס א יארק נױ

 באשעפטיגונג מלאכות בעל די גאראגטירען זאלען פאבריקאנםען
 מיט אפמאכעז אזוינע יאר. א װאכען צאל באשטימטער א פאר

 נאך ױגיאנס אונזערע פון ווערען מאנופעקטשורערם אײנצעלנע
מעגלעך. איז דאס װען צײט. צו צײט פץ געמאכם הײגם

אױטנאם־פא־ אײנצעלנע אין בלויז מעגלעך אבער איז דאס
 פראקטישע קיץ נישטא איז גאנצע אלם אינדוםטריע דער פאד לען.

 פאר הכנטה יערלעכע גאראנטירטע א אײגצושמעלען מעגלעכקײם
 אינדוטטריע. דער פמ אפצאל אז דורך פערמאנענט, ארבעטער די

״אס דערפארונג דער פון געלעדענם טאקע ױגיאן אינזער האט דאס

3 דיט ►4 1955 נאװעמבער,
 דער אין דערנייט עקטפערימענםען די אין געהאט האבען ריר

פארגאנגענהײט.
 עקזעקוםױו געגעראל דער אן וױיזם דעם פאר אירזאך די
 ארויס־ איז װאס ענין דעם וועגען דעקלאראציע דיז אין באארד

 דארם סיםי. אטלאנטיק איז צלזאכלענקום בײם געװארעז געגעבעז
 עקםפע־ אלע די פארוואס הויפט־םיבה די אז אנגעװיזען, ווערט

 צו באוױזען נים האבען הכנטה גאראנטירםער א פאר רימענםען
 קלײדער פײויען די װאם דערפאר, איז פערמאנענם פארבלײבעז
 פראדולציע־ קלײנע צאל ריזיגע א פין באשטײט אינדוםטריע
 פאדערם יעדע װאם קליידער, פארשײדענארטיגע פיז אײנהײטען׳
 מאשי־ ספעציעלע אנדערע אויך אפט און דערפארונג באזונדערע

 דאס מאדע. דער ם-ן אפ פיל זײער הענגם פארקויף דער און נען
 גײם עס װאו אינדוסםריע אן מיט דא האנדלען מיר אז רײנט

 ספעציאליזירען ארבעםסגעבער די וואי קאנקורענץ, שארפע א אן
 באשםעלונגען גים װאס אינדוסטריע דער פון צװײג איק אויף זיד

 און קלימאט דעם לויט יאר פון צײםען באשטימטע אין בלויז
 בא־ גאראנםירםע קען באדיגגונגעז אזײנע אין מאדע. דער ויט1י

ווערען. דורכגעםירט ניט יאר גאנצען דורכן שעפטיגונג
 צ' גיט גאר םוט ײניאז אונזער אז ניט אבער מײנם דאם

 אונזערע פון אײנקונפט און באשעפטיגונג מאם די פארגרעסערען
 גע־ דער זאגט דעקלאראציע זעלביגער דער אין מיטגליז־ער.

 װירקזאמ־ ״דער איז אינדוםםריע אינזער אין אז באארד נעראל
 פארדינםטען, און באשעפטיגונג סטאביליזירען צו מיטעל םםער

 װאס אויף איז דאס א,ץ ארבעטס־ציים״. דער פון פארקירצונג די
 דער־ גאנץ עס טוט און געװיכט הויפט איר לײגט ױגיאן אזנזער

 באארד עקזעקוםיװ גענעראל צום באריסטלז די אין פאלגרײך.
 קאנםראל אונטערן שעפער די אין אז געװארען, אנגעװיזען איז
 םון פראצענט 95 ארבעםעז עס װאו אינטערנעשאנעל אונזער פון

 און פינף די געווארען פארזיכערם שוין איז מיטגלידער איגזערע
 אר־ די העלםט ארבעטם־ציים קירצערע די וואך. שטונדען דרײסיג

 די פארלענגערען צו און גלײכמעסיג מער זיין זאל בעט־םארםיילוגג
 פארדינסםען העכערע איז מיםעל צוױיטער א ארבעטס־סעזאנען.

 הכנסה. יערלעכע די פארגרעסערעז צו םעזאן. פ־ן צייט אין
 ארגאניזאציע אונזער פארדאם אורזאך די טײלוױמ איז דאס
 געזעצלעכער דער אז װירקען צו אקטיװ שמארק אזוי געװען איז

 װאס שעה, א םענט נײגציג די װי העכער זײז זאל לוין מינימום
 האם אויך דעם איבער און רעקאמענדירם האם פרעזידענם דער
 אלע צו דירעקםיװ דעם ארויסגעגעבען איצם באארד גענעראל דער

 מינימום־ העכערער דער ווען אז זען, צו ױניאז אונזער םון םיילען
 זאלען קראסם, אין ארימ װעם שעה א דאלאר איין םון געזעץ לוין
 פריער האבען וואם שעפער, די אין ארבעטער אנדערע די אויך

 אויף העכערונגען קריגען שעד״ א דאלאר א װי מער געקראגעז
 פדא־ די אויפצוהאלטעז כדי פרייזען, ארבעטס און שכירות די

ער לויט ארבעטער די צװישען פארדיגםםען םון פארץ  פעאיג־ זי
 הטכערע און ארבעםס־שםונדע! ?ןירצערע קװאליםיקאציע. און קײט

 ‘פאר אינדוססריע אװזער פין באדינגונגטן די אין זײנען שכירות
 לעבמנס־ ריעכערען א פארזיכערען צו נזיםלען איינציגע די לויפיג

יאר גאנצען דורנן ארבעמער אונזטרע פאר סמאנדארד

 פ*ן פרונט די
 און גלױבען

צוזאמענארנעט

אינטערנעשא־ די פון הבית חנדכת דער
 איסם דער אויף הײזער האאפעראטױוע נעל
 ױם א געשאפען האם יארק נױ פון סייד
 קרייזען אין אפילו .1איבערא־ שטימונג טיב
 טרײד דער פון סײ װײט זיינען ױאם

 די געדאנק. קאאפעראטײוען דעם פין םײ אץ באװעגונג ױניאז
 טױ־ די פזץ בליקען די אין אפגעשפיגעלט זיך האט באגייםטערונג

 די פון הױף איז סייערונג דער פץ פלאץ אויפן צושויער זענםער
 צװי־ םלאטפארמע דער א'יף רעדעס די אין -, געביידעס פרעכטיגע

 םרײד דער פון םירער העכסטע די געװען זײנען עם װעלכע שעז
 פראדינענםסםע די און באװעגונג לאאפעראםיװער דער אץ ױניאן

 פעדעראלע אמ סםײם שטאם. דער פון פארשטײער פאליטישע
 פץ קאמענםארען עד'םאריעלע און באריכםען די אין רעגירונגען;

 עס האם עם װער ראדיא. דער אויף און צײטונגען װיכטיגסטע די
 זשעםםען, אץ בליקען אין װער .און װערטער אין אויסגעדריקם

 בא• זײ אז אײנדרוק, דעם זעז געקענם מען האט אלע אויף אבער
 א װי הייזער קאפעראטיװע די אט םון דערעפענונג די טראכטען
יארק. נױ פון געשיכטע דער אין געשעעניש װיכטיגע

סי קימם ־וי  פיר, וױיסען אײנוואױנער, יארקער נױ די ע
 גאנצער דער בגיגים. הױכע ריזיגע פון נתפעל װײניג 'יערען

 איבערן װאלקענס די זיי. מים פול איז ראנהעםען אין האריזאנם
 ארויפגעשםאכען װי אוים קוקען אינזעל דעם פון טייל דרומ׳דיגען

 זיי צװישען פאראן מאנםםער־געביידעם. פון טורעם־שפיצען א'יף
י װעלכע געגען ריזען.  צוױי־אוז־צוואנציג איז איץ־אוךצוואגדיג י

 הײ־ קא;'פעראטיװע אינטערנעשאנעל דיי פון געבײדעס עטאזשיקע
 אנדער קית זיד׳ דוכם האם, — דאך און ארויס. קוים זיך זעען זער

 *ידנײםעד די פץ פאלאץ דעם פון אויסנאם דער מים אפשר בנין׳
 אויפמערק־ פיל אזוי צײם לעצטע די ארױסגערופען ניט ניישאגס*,
 קאאפע־ ״אינםערנעשאנעל דעם פ־ן געבײדעם פיר די װי זאמקײט,

ל אורזאך די איז איז װאס װילעדזש״. ראטיװ
 דץ אין דובינסקי פרעזידעגט געגעבען האם ענטפער דעם

געזאגם: האם ער פייערונג. דער בײ אײנלײטונג־רעדע
 פאר איםיגראנטעז פוץ קינדער די זײנען אונז םון ״פילע

 אט םון באשטאנען אנהויב אין איז לאנד׳ ׳גאלדענע דאם װעלכע
 שפיל־פלעצער ערשםע אונזערע םענעמענם־הייזער. קלעגלעכע די

ען... שמוציגע די אם געװען זײנען ם א  נאר יאר׳ צוױי נים ג
 חורבות די ארונםערצורײםען געגומען האם יארהונדערם האלבער א

 היימען, םים זײ פארבייטען און מאנהעטען פון װינקעל דעם אט פון
.באשעפענישען מענשלעכע פאר זיך פאםען וואס .  פיר די אט .

 אין גלויבען אונזער פון דיװידענדען םאציאלע די זייבען געביידעם
 םםרײקס. גרויםע אונזערע םון פראפיטען די זײנען זיי ױניאניזם.

 האבען װעלכע פרױען, און מענער די צו מאמ־טענםען זיינען זיי
פרייהײם-, אין געגלויבט שםארק
 דער װאס םוב׳דיגקײט יים דער םון אירזאך די איז דאס אם

 האט הימער קאאפעראטיװע אינטערנעשאנעל די פון הבית חנוכת
 געביידעס די בלויז נים געװען זיינען עס זיך. ארום געשפרײט

 אין דערגרייכעגען פרעכטיגע די בלויז נים שטאל, און שטיין פיז
 זיבע־ קנאפד פאר װאײנומען מאדערנע רײכע, און ארכימעקטור

 עס מענשען. פאלקם את ארבעטער םץ משפחות הונדערם צען
 פון חלום אױםגעבענקטען 'לאנג א פון פארװירקלעכונג די איז

 האבען װעלכע פון פילע קעמפער, און איד־עאליסטען דודית צוױי
 מענשלעכע מאכען צו מעגלעך געװען. מקריב לעבענם זייערע

 יענע פץ אײניקלעך אץ קינדער די פאר עבענס־באדיעונגעז1י
אימיגראנטען.

 פון אנדענק צום מאמטענם א מים ציזאםען עטיואם. גאך אין
 ארבעטער אימיגראנטען די געהאלפען און געפירם האבען װאם די

 םעכ־ די אויפבויען איז זיד ארגאניזירען צו םייד איסם דער פון
 אויםבויםונג געגען שוץ זייער פאר ױניאן- אינטלרנעשאנעל טיגע

 קאאפע־ די זײנען ווערדע, מענשלעכער דיער פון פארטיידיגוגג און
 די דערצײלט עם װייםער. אויף אנװימ אן אײד הייזער ראטיווע
 געםײנשאפטלעכער ד־רך ווערען דערגרײכט קען עס װאם מענשען

אידעאלען. צו געםריישאפט אמ ציזאמענארבעם
 נעמען די פראקלארירם האט דובינסקי פרעזידענם װען און

 ״בענדזשא־ j װערען גערופען װעלען געביידעם פיר די וועלכע מים
 ״ערליך את הילקוױם׳ ״מארים זיגמאן״, •״מאריס שלעזינגער״, רין
 גייס־ די ארױסגעשוואומען פאגםאזיע דער אין זיינען אלםער״. איז

 צװי־ הויך עם ארומגעשװעבם האבען און מענשען די אט פין םער
 — שלעזינגער בענדזשאמין געבײדעס. די פון טורעמס די שען
 בײם געשטאנען מאל דרײ איז װאם אגיטאטאר און פרעדיגער דער

 מארים פרעזידענם! אלם אינטערנעשאנעל דער פון שטײער־ראד
 הער־ אװ אידעאליזם פאר קעמפער עקשנות׳דיגער דער — זיגמאן

 שאטען אין ױניאן־פאן די געהאלטען הויך האט װאס לעכקײט׳
 ראםגעבער און אד־ואקאט דער הילקװיט, מאריס תליה: דער פון
 דורך דורכגעטראגען זי האט וואם אינםערנעשאנעל, אונזער פון
 פארנ־ צו זי געמאכט האבען באםעם װאם אטאקעם שװערסטע די

 און ערליד דערמארדעטע די — צוױי לעצטע די — און ניכםעז
 דעספאםישען פון קרבנות מארםירער, םאציאליםםישע אלםער,

 דיער מים דערװעקם האבען זיי צארן און האס וועמענם קאמוניזם,
אײםגעהאלטענידים. א־ז פערזענלעכקײט מאראלישער

הארי־ אויפן יארק. נױ פאר םיב ױם א געװעז איז עס יא.
 םורעםם, נייע פיר צוגעקומען זײנען מעטראפאליע דער םון זאנט
 זייע־ באדייטונג גײםםיגער דער מיט אנזעז לאנג זין־ רדעלעז װאם
 האשען, םץ ארײנגאנ: ביים פרײהײם־סםאםוע דער צו צ־גאב א רער.

 אנדערע און :יישאנם׳ ״ױױיםעד די פץ הױפם־קװארםיר די
גײםם. פרן םימבאלען
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 געכוים ®דאס^ריפי א — אורזאך. די אדן סםרים ױאר אץ באנ&אכ שידארגער דער

 איצטינער דעד סץ פאליםים ארכןןמער די — פונדאמענם. זאמדינעז א אויף
 אינטער־ אץ אײף — עבר• כלוסיגען טדס *דריקקער א — אדסיגיםםראגיע.

םזןקינלי. כײ ױידיןר םיר האלטעז ■אײסים נאטיאנאלע

בירזע׳ דער אױף קראך ער
 םען26 דעם םאגםאג,

גע־ האם סעפםעםבער,
 וױ עולם דעם םראפעץ

הי־ קלארען ®ץ דדנער א
 םעג צודײ םים מעל.

*24 ד«ם שבת, פריער,
 געומז אלצ כםעם זיינצז סעפםעםבעד, םעז

 פון פעריאדע א דוי־ד לצכעז םיר זןז זיכער
 גאך װעם ודאס פראספעריםי העכםסער דעד

 רענירונגם־ ציים. לאנגע גאנץ א אנהאלמז
 םםאסיסקיקער. אדן עקאג$פיםםעז םצגשען.

 אזן םראסם־מאגנאםדן בערזע־שפעקויאגםעז,
פארזיכצרם. האבען םשרתים יוצר זייערע

 אודעקגןשםעלם איז שפע אמעדיקאנעד די אז
 קײן אז פונדאםענם םעלזען־םעסםען אזא אדיף
 צייסועען. איז רירען. נים איר קזגז זאד

 באוײ־ איז ראדיא דץר אײף איץ זשורגאלזז
 אונ־ אז וםופתים אותות םיס גןװאריז זעז
 אז סאליד אזוי איז געביידע עקןמאםישע זער

 פראדוקציע צוזאפענברעכעין. נים קעז זי
 די ;שסופע ריעכסמ די דערגרײכם האס
ר שייז שםײגם כאשצפםיגםצ ןהאל מ  64 אי

 גייכתז. אלע פאר י־עקאדד א — םיליאן
 די איז באםעלקערונג דער פת הכגסה די

 או דערגרייכם האבען פראפיטעז העכםםע;
רױ־ די האבען םיר ציפעוי; אוםגלײבלעכען

 קאפיםא־ די ארטעםם־קראפם. די שםאשעז.
 דינען װאם זאכעז אגדערזי אלע אח לעז

 גים בשםע אלצדימ פראדוצירעז צו נײםיג
 באסעלקעדונג. אייגענער אוגזער פאר גאר
 אנ־ אין םיידואלים ארעמע די פאר אויך נאר

אויף געבױם עקאגאםיע אז לענדער. דערע
צוזא ניס פשום קעז פוגדאםענפעז אזײנע

פצגגרןכעז.
 זיך האם עם נענלײבם. האס עולם דער

 א שפעקויאציעס. פין טדרזז א אנגעזזײבעז
 זיך האם ײאס עולם. ברײםען דעם פמ םײל
ת שײז  סםרים אלT אין אפגעבריס םאל א
 אנגע־ װידער ייסלעכוױיז האם ,1929 אין

 אקציעם פמ פרײזעז שפעקולירען. הויבעז
 האבען כיענשען אץ געששיגען גיך זייגעז
 װץרעז• רײד פת חלומ׳עז אגגעזזײבעז שויז
 דעם כאגםאג, קראך. א — פי־זנ־ישג איז

 פינף אײנע אין איז סעפםעמנער, סבםעז
 אקציעס די פ־ן פרית ײדכשנים דער שעד.

 בלויז פונקטזז 32 דויאפ* טים געפאלעז
 וױ װײגיגער פונקטעז האלב א א־ז זעקס מיס
 װאם ■1929 אין פרײםאג״ -שװארצען דעם איז

הואווער־קריזיד. דעם ארײנגעבראכם האם
 קראך דזם פאר א־רזאד אפיציע^ע די װי

 גצדוארען אנגעגעבעז איז בערזע דער אױף
 פרןףידענם דער אז ידיע־ פלוצלוגגע די

 איז דאס הארץ־אסאקע. א געלינמז האס
ר מ װאט אםת׳ן ,האלבע״ יזנע םת אײנ« א

 א א־ן אויף. דעטם עכ ײ־ םעד םארדעקם
פון פאליטיס די װא־ לא:ד. דעםאקדאםיש

 פאר־ א פון באשטי&ט װערען רעגירוע דער
 קאםע־ צדױי אין מערהײט לאמענםארישער

 דער פון באאײגפלוםס ווערעז און רעז
 קראנקהיים די קען םײנונג, עפענםלעכער

 פלוצלונג מאכען נים םלוכה־הויפם דעם פון
 אויפםרייס־ זאל וואס איבערקערןניש■ אזא
 עקא־ דער םיז םדנדאםענםעז םאםע די לען

 דער ווען געשען, בלויז קיז דאם נאםיע.
 און צעשםויבם איז פונדאסענם עקאגאםישער

 בלינדען אויף בלות זיך האלם גןביידע די
 גרינם־ א םארבלענדעניש. אויף אדער צוםדוי

 פון קוואלען די פון באםראכםונג לעכערע
 דאס אז באוױיזען■ וועלען שפע איצםיגער דער
פאל• דער םאקע איז

 אין פארקויף און פראדוקציע הויכע די
 ארוים װאקםט װ־דםשאפם גאנצזיר דעד

 אוני־ אן פון ־ קװאלען דריי ®ץ הויפםזעכלעך
 און גוי די אין םאדגרעסערוגג געהויערער

 שםאל אין את םעסיגקײםעז קאנםםרוקציע
 געוואלדי־ א פון אופזאץ; אויסאפאביל אי־ז

 פרא־ אינדוסםריעלע די פת עקספאגםיע גער
 םא־ פאגריקען■ (נייע דיציל־קאפאציסעםזז

 צו אפאראסעז אויסאםאםישע את שינעז
 צוריק פיז איז ;פראדדקציע) פארזמללזדען

 רעזערװ־לאגער?ן■ די סחודה םיס אגםילזיז
 דורך געװארעי אויםגעליידיגם זײנען וואס
 איבערגעשםי־ האם פארקײף דער װאס דעם
 םיבער־ דער דאנק א םראדוקציע. די געז

 איז געביםען׳ דדיי די אין םעםיגקיימ דיגער
 זעכציג און פיר איבער אז געװען םעגלעך
 באשעפםיגוגג האבעז זאלען מעגשעז מיליאז

 דער־ זאל לאנד גאגצעז פון הכגסה די און
 אבער ביזי גרויםע די הויך. אזא גרייכען

 הא־ עקאגאפיע דער פרן צװײגעז דריי די אין
 אוםשסעגדען ספעציעלע פיז געשםאםם בעז
 אנ־ נים לענגער פיל שויז װעלןין זיי אא

האלםעז•
ד  דער געװען איז קוואל װיכםיגסםער דן

 אין און דירות אין מאגגעי איםגעהויערער
 די ערשם צו וואס בגינים אנדערע אלערלײ
 קאדעא איז קריג דער נאכדעם און מלחמה

 באנ־ די פון פראפים־גיריגקײס די אח
 גוסצומא־ אוםמעגלעד געמאכס האבען קען
 מיס פאל דזיי־ געיועז איז זעלבע דאס כעז.

 פראײצידט וױיניג איז ודאס אויםאראבילען
 פיל דער פאר קלעקען ןאל עס געווארעז

 איז װאם באפעלקעדונג ציװילער גרעםערער
 ארויס־ זיד געװארזז געצוואונגען דערצו נאך

 גע־ ארוסיגע די אין שםעס די פון יעזrצ
 ײײ1 די דידו*^ איז ראנגעל איבער געגםעז
 ציגאב אין אינדוסםריע. דער םון ציױיגעז

 האכען באשסןלונגען. םיליםער־שע די צו
 פון אפזאץ געװאלדיגען דעם געשאפעז דאס

שםאל.
פינאנפ־ די האט דערצו געהאלפען םיל

 רזיפיבליקא* דער פץ שסייער־פאל־סיס איז
און באנקירען די פוץ און רעגירונג :עד

 אויסברײ געװאלדיגע די פעאנץ־מאגנאטען.
 דערמוםיגט האם װאס קרעדיטען פון םערונג

אי־ זיך פארשולדיגען צו באפעלקערונג די
 אפ־ קלײנע אױף עןנעמ ךדור קאפ ןבער

 םעגשעז אז דערצו געפירם האם צאלונגען
 מע־ אדיטאמאבילס׳ הײסען, געקויפט האבען

 אזוינע נאך און מכשירים עלעקםרישע בעל,
 פאר״ געלם סך א קאסםען װאס ארםיקלען
 יאדעז פאר פארדינפםעז זײערע םשכנ׳דיג

 רעגי־ די אח פראצענםעז גידעריגע די לאגג.
 אויף מארםגעלזשעס פון גאראנםיע ה־נגם

 בױ־אונטעדנע־ די גאראנםירם האט הייםען
 געקענם האבעז זײ וואס געלם. ױיער םער

 שטײערעך די בענק. די אין דיםקאנטירעז
 פארקלענע־ די רעגירונג, דער פון פאליסי

 קאר־ רייכע די אויף שםײערען פון רונג
 אינ־ פאר דערלויבעניש די את פאראציעם

 פאב־ גייע אמארםיזירען צו דוססריאליםםען
 אנשםאם ין־ר פינף איז מאשינעז אח ריקעז

 ארונםעררעכעגען עס אץ יאר צוואנציג איז
 בויעז צו דערמוטיגס האס שםייערע? די פון
 פראדוציר־ נײע םער װאס אויםשםאםען און

סיםלען.
 רעגי־ די געענדיגם. אלץ דאס איז איצם

 שאםען םארז דערשראקען זיד ד-אם אלימ רונג
 האבען פאליסיס די אם וואס אינפלאציע פון

 אײנצא־ אנגעהויבעז האם א.ץ ארײםגעריפען
 דער־ באלד פעז האם דאס קרעדישןז. די מעז

 1צאי די אח ^י־אינדדסםריע דער אין פילס
 אונםערגעשרי־ זײנען װאס בױ־קאנםראקםעז

 בא־ שוין איז חודש לעצםעז געװארעז בען
 אויםא־אינדום־ דער אין קלעגער. דייםענד

 באדייםענדיגע א אז אפען פעז רעדם םריע
 ביי בלײבען יאר דעם וועיען קארם צאל

 ײעלען א־ז פאבריקאנסעז און העגדלער די
 װאל אויף קראך דער װערען. פארקויפם נים

 קאלסע סיט אפגעגאםען אויך האס סםרים
 די םארגרעםערען צו געיעג דעם ער5ווזי

 װאלס דאס אבער פראדיקציע־קאפאציםעם.
 פארקלע־ דער מים אפגעש^ןלם■ װי סיי זיך

 אנגרײם דער װי םארקויןלד^ונקס םון נערשג
 פארי גיכען אין זיך מת רעזערװ־סחורות פון

 שעפען שפע■ פת קויאלעז דרײ די עגדיגען.
 בערזע־שפעקולאציע די און אויס אלזא זיך

 געמוזט האט דערםוטיגם האבען זיי װאס
 גע־ בייײז זיך האם זי צוזאםענגרעכען.

 אינדוס־ די פון בטחון דעם אויף האלםען
 רע־ דער אין פינאנסירען און םריאליסםעז
 ניט װעט זי אז אדפיניסםראציע■ פובליקאנער

 אין קריזיס עקאנאפישען קײז דערלאזעז
 װאפ וואלען■ נאציאנאלע ד־ םוץ יאר דעם

 פרעזי־ דעם דורכפאל. א ברענגען מוזען
 געשםעלס אבער האם קראנקהײם דענם׳ס

 װאלען. די פון אויםגאנג דעם צוױיפעל איז
פאניק. די דעריבער און

 אזוי איז טטריט װאל א-־ף קראך דער
 עקאנא־ די פון רעזילטאם א געורזוז אדום
 רעפובליקאנישער דער פון פאליסיס פישע

 איז דאס ױאשינגםאן. א־ן אדםיניפםראציע
 אוי־ די אײף גאלד גיסען צו פאליםי די

 װירםשאפטלעכער דער םון שיכםען בערשםע
טראפענם אז האפענונג. דער אין פיראמידע

M M ■

-------------}> 1955 נאוועמבער,
 דערגרײ־ און אי־ונטעררינען װעלען דערפון

 פץ באדען פאו־םריקענםען דעם אױך כען
 אײגענם־ זיעען פאליםיס די אם באזע. דער
 רעגירונגט די צו צדיײקקער א געװען לעך

 פעריא־ הארדיגג־האואװער דער אין פאליסיס
 האט ״נױ־דיעל״ ר־זװעיים׳ס ױעלכע דע■

 ברוכװארג די מיט צ־זאמען געװען מקבר
 האבען זײ אדן קו־טים■ דעם פון אש און

 רעזולטאםען ענלעבע געבראבט מאל דאס
 די אבער פארדע. שי־דערער א אין כאטש
 בא־ און טױטע לאגג אײגציגע די ניט זײנען

 אד־ איצטיגע די ױאס פאלי־פ־ס■ גראבענע
 צים ציריקברענגען פר־בירט מיניסטדאציע

 אינדוסםריעיע צי שםע־יונג איר אין לעבען.
 א־ן ארבעטער־ױניאנס צױישען באציאונגעז

 די פ־ן נאענם שויז זי האלט בתים בעלי
 די אין געגאלםען האבען װאס פירונגען

 פריערדיגען פון יארען נײנציגער אץ אכציג
 ,הײ• דער פון יארען די — יארהונדערט

 דעם א־ז שיקאגא אין רארקעם׳םראגעדיע
פענסילוױיניע. אין סםרײק״ ״האמםםעד

 איז װאס געזעץ■ .םעפס־הארםלי׳ דער
 פרעזידענם איבער געױארעז דורכגעפירט

 רעפובליקאגישען דעם פון װעטא טרומאנ׳ם
 אנהויב דער געװען איז ,1947 איז קאנגרעס

 םטרײק־ אמאליגע די צ־ צדריקקער א פח
 םרו־ פאליטיס. אנסי־ױגיאן אץ ברעכערישע

 יאר צוױי מים דערוױילוגג ויידער מאנ׳ם
 מאכען צו ;^עשטערט זײ האם שפעםער
 קאנ־ אין ריכטונג דער אין םרים ווייםערע

 קאנצענ־ דעריבער זיך האבען זײ גרעס.
 געזע־ אנםי־ױניאן דורכפירען אויף טרירם

 אזוי דער ססײס־לעגיםלאםורען. אין צעז
 איז געזעץ ארבעם* אייף .רעכט גןנרופענער

 רע־ די װי שנעל אזוי אגער םוםסער. א
 איבערגענופעז האט פארטיי פובליקאנישע

 מענשען ױיערע האבען 1953 אין פאכט די
 ביױ אנדערע די אין און באארד לײבאר ןיא

 אינדוםםריע־ כיט טאן צו האבען װאס רא־■
 פעגלעד :אר װאס געטאן באציאוגגען, לע
 אין י־י שטערען און ידײאנס די פענםען צו

 הא־ זײ ארבעטער־אינםערעסען. די באשיצען
 אםמאספערע. אזא געשאפען ארום אזוי בען
 װי־ שםײעז .ארבעטער ארגאניזירטע די אז

 אינדזשאנקשאנס, םיט פנים אל פנים דער
 איפפארםירםע פ״קעםען׳ צ״ פארבאםען

 מערי געדינגענע אח םורמעס סטרײקברעכער.
 ארויסצוגײן געציואונגעז ױ־״לן זײ ווען דער,

סםרײק. אין
 אנגעװעגדעם װערען עט װאס פיםלען. די

 ארבצםער די פץ סםרייק דעם ברעכען צו
 ״פערפעקם דער פון פאבריקן פיר די אין

 די־ קען איגדיאגא. אין קאפפאנ'״ ט־ירקעל
 פץ פארםרעטער יוען מופטער. א װי גען

 אנגע־ האבעז ױניאן ארגעטער אויםא דער
 פאר פירמע דער םים פארהאגדלען הויבען

 זעל־ די געפאדערם א־ן אגרימענם נײעם א
 :אבגעגעבען האבען עס וױ באדינגונגען ביגע

 אינדיס־ דער אין קארפאראציעם גרעםםע די
 אלע אנםזאגמ אײגענםימער דער האם טריע,

 העכע־ א אנגעבאםען כלויז און פאדערינגען
 שכירות. די אױף שעה א סגנס צען פון רונג
 אנםזאגם זיך פירײע די האט אלץ פון מער

 פאר־ די װען ױניאז־שאפ. דעם :אבציגעבען
 און געװארען אפגעבראכעז זײנען האנדלונגצז

 סטרײק, אין ארונםער זײנען ארבעםער די
 אינדזשאנק־ אן ארײסגענומען פירמע די האט
אני און פיקעםס צאל די באגרענעצען צו שאן

 די סםרײקברעכער. פיט ארבעטען געדיויבען
 צו פעגלעך װאט א־ץ געטאן האט פירמע

 געשלעגען. צי סטרײקער די פראױאצירען
 ארעס־ פאליצײ די האם פארלאנג איר אויף

 קאמפאני די א־ן סטרײקער מאסע א טירם
אך אקםיװסםע די װיסען געיאזט האט  ייני

 די פון אנםזאגם זײנען זײ אז מיטגלידער
 געװעז איז ארבעםער ײ פאר פלעצער.

 פץ איועקצונעמען זדכען באסעס די אז קייאר
 דער־ואר־ די אין שטיםען צו רעכט דאס זײ
 פאר־ פאר אפיטטימ־נגעז באארד לײבאר טע

 א האבען זאלען סקעבס די כדי טרעטער
 דערצר יוניאן. דער געגען שטירען מערהײט

 םקעבט די באװאפענט פיררע די האט נאך
 פראװא־ א־ן געװער קאלטע און הײסע מיט

 פאב־ ארום צחאמענשטױס בלוטיגען א צירט
 סטרײק־ דריי און טטרײקער פינף ײאו ריק.

גע־וארען. פארװאוגדעט זײנען ברעכער

 1ציי דער געװען אי־גענםלעך איז דאס
 גא־וערגאר דער געזוכט. האם הפרה די וראס
 דער־ און מיליץ ארײנגעשיקט באלד האט

 געגענם דעם א־ן קריגט־צ־שטאנד קלערט
 ברע־ צי מיטעל 'אויטנעפרובירט אלם, אן -

 מאל הײנםיגם װעט דאם אויב סטרייקם. כען
 בלויז זײן עט װעט דערפאלגרייך, זײן :יט
 שםאר־ פיל הײנטיגער- דער פארדאנקען צד

 בא־ ױניאן םרייד דער פון פאזיציע קערער
 אנצו־ איר פאר מעגלעך םאכס װאס וועגונג

 די ברעכען צר מיםלעז אגדערע ױענדען
 שוין האם ײניאן די באסעס. די פון עקשנות

 אין ארבעםער די אז אגציהערען געגעבען
 אין פארד פון פאבריקען ארגאגיזירםע די

 מא־ די גענוצט ווערען עס װאו קרײזלעד,
 פירםע פארסםרײקםע די װאס שיךםיילען

 אר־ צו אנםזאגעז זיך װעלען פראדוצירם,
.סלעב־פראדרקםעז די מיט בעטען .  אמת. .

ט אפשר איז דאט ד־:י י  כשר גאנצעז אין א'
 אבער געזעץ״■ ״טעפם־הארטלי דעם י־ױט
.הכשר א מען נעפינט רפיאה א אױף . .

אנא אין געשעענישען די  זײנען אעדי
 פאליצייאי־ םיז• דעם פין אײנציגע די ניט

 פראױא־ סטדייק־ברעכערישע םעראר. שער
 טור־ און געריכט־אינדזשאנקשאנס קאציעס,

 אלסעגלעכע אן געװארעז װידער זײנען פעפ
 םים קאמף אין בתים בעלי די פץ פראקט־ק

 ארבעטס בעטערע פאר ארכעםער־פאדערונגען
 באדיג־ די איבער דעה א און סטאנדארדם

 ארבעםען. זאלען זײ װעלכע אינםר גינגען
 האםעל־ארבעםער די פון םטרייה דעם אין
 סםײט דער שוין זיך דערלויבם פלארידא אין

 ארבעםער אז אנםשײדען, צי קאירט סופרים
 אײ־ אונםערנעמינג אן פילעסען ניט סארעז

 רערהײט די אז באװיזען האט יוניאן די דער
 פאר־ אין פארםרעשען זײ זאי ײניאן די װיל

 אומרעגלעך כמעם מאכם דאס האנדלוגגען.
 א אין ארגאניזאציע־םטרײקס. פירען צ־

 פירט ײניאן אייגענע אי־נזער ײאס סםרייק■
לצצםען זינט םצנעטי, א״ן אן

 די און סםרייקערם די זיך ראנגלען אפריל.
 געריכם־אינ־ שענדלעכע מיט ארגאנײזערס

 טע־ וואס בויאנעס, געדינגענע דזשאנקשאנס,
 מער־ אלערלײ און ארבעטער די ראריזירען

 ױניאױהעדקװא־ אײף א־בערפאיעז דערישע
 ױניאױלײם הינדערם צזױי איבער טערס•
 גע־ ארעסםירם צ־יט דער דירך שײן זי־גען

 געװא־ פאר׳משפם זײנען טײי' א אין ווארען
 האבען ױניאנס אנדערע טורמע. צ' רען

לעצ־ דערפארינגעז ענלעכע דורכגעמאכט

ם ►------------------------------------- י 6 ד
 ראכםהאבער די .•קלאר איז ציל דער טענט.
 פאליטיכ ארבעםעי־ די צ־ריקברענגען זיכען

יארהונדערם. פריערדיגען פון

 פאליםיס אינםערנאציאנאלע אין אויך
 מער אדמיניטטראציע איצםיגע די זיך נויגם

 פיזישער אץ נאציאנאליזם ענגען דעם צו
 נאכפאל־ זיץ און מעקיגלי פ־ן פאליסים מאכט

 םעא־ די צו װי ודזװעלט, טהעאדאר גער
 קא־ פון יארד,ו:ד<רט הײנטיגען פלן ריעם

 אינםערנאציאגא־ אין זיכערקײט לעקטיװער
 איי־ די פון פאליסיס• די אחרױת. לער

 איין אויסצונוצען דעמאקראטיעס ראפעאישע
 אדעד צאם אין האלםען צו דיקטאםארט כעט

 חברה, זייער פון מין אנדער אז באזיגען צד
 פארשםאר־ דער צו צוערשט געפירט האט
 צדױיםער דער און גאצי־רײך דעם פון ק־נג

 פאר־ דער צו :אכדעם אץ דועלט־מלחסה
 םא־ דער פון אויטבדײטערונג א־ן פעסםיגיגג

 אי־ז זי אז גראד, אזא צו ודעטעךדיקםאטור
 די פון עקזיססענץ דער פאר געפאר א איצם

 איצםיגע א־נזער לענדער. דעפאקראט^שע
 האבען צו גים אבער שײנם אדפיניסטראציע

 פון רעזולםאםען די פון זאך קיין געיערענט
 דער־ פת פינכעז׳ אין םסחר םשעפבערלײנ׳ם

 באגרא־ גארגעל־שניידער פראנקא׳ט לאזען
 שפא־ אין םלוכה רעפיביייקאנישע די בען
 דיקםאםור, זיין מיט זי פארבייםען אין :יע
 בלו־ די קעכלעז אײגעגעם אינזער פץ אין

 געגעזיוואג א װי םםאלין־דיקםאםור טיגע
 איצם• איז רעגירונג אינזער נאציזם. צ׳ם

 קעז וואם יעדעז העלפען צו גרייט ו־ידער
 די געגען ודערען אדיסגענוצם פאפענם פארן

 אכ־ :יס ײאטאלען■ ײיערע אץ םאײעםעז
 פארבינדם אמעריקע זײנעז. זײ ווער םענדיג

 פראנ־ וױ .דעפאקראםיעם׳׳ אזױנע פים זיד
 די און ײגאםלאײיע טיםא׳כ שפאניע. קאיס
 הער־ קלענערע אוץ גרעםערע אנדערע אלע

 אין איבערקויפען. צים די זוכם אין שערי
 ווארםדא־ אירע שםיצען נײשאנס ײנײםער די

 גע־ זייער איו מלוכות קאלאניאי*ע די גער
 נאציאנא־ אויפגעוואכםעז דעם פיט ראגגעל

 אנלאליגע זייערע אין פעלקער די פון ליזם
 און איינצוהאלםען אלץ דאס איפפעריעם.

 פארםיידי־ צו שווזפים צאל די פארגרעסערען
 דער אנגריף. סאוועםישעז א געגען זיך געז

 פארקער־ א דא אויך אבער איז רעזולטאם
 אוים זיד לערנעז לענדער אנדערע די טער.

 מאמענםאנע זייערע באזארגעז צו אונז פון
 רעזול־ די וואם געאכםעם נים אינםערעטעז

 זיך יאגם שפעםער. ױיז ײעלעז טאםעז
 אדן כינע רויםעז אין פערק נאך ענגלאנד

 םום :לענדער םאוועםישע אנדערע איז אייד
 און מאראקא אין אלזשיר. אין פראנקרײך

 דארטיגע די געגען װיל זי װאם טוניס אין
 האלםען אדער זי שטיצען מיר אץ פעלקער

 די אז איז. רעזדלטאם דער יױימען. פת זיד
 איבעראל פארלירט שטאםען פאראײניגםע

 סא־ די און פרעסטיזש, איז איינפלום איר
 דער פעלקער די בײ 'וערט וועטען־דיקטאםור

הגואל. פלאך
 פאליסיט אינםערנאציאנאלע אין אײד 'א׳

 גע* אדפיניםםראצי? איצטיגע א־נזער האם
 האלבען א אויף נאזאד״ ״השיבינו אז פאכט

 געסאן עס האם זי װי פונקם יארהוגדערט
 פאליםים. לײבאר און עקאנאפישע אירע אין
 א — זעלביגזיר דער איז רעזילםאם דער אין

ד־רכפאל. פ־לשםענדיגער
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אוחאכען תע אוז בערזע דעו אװ הראו וער
 סעפםעמבער םעז26 עם

 אמעריקאנער די האט
 פא־- א באהעדשם בערזע

 איינע פון משך אין ניק.
אקצי־ זײגען שעה פאר
 געפאלעז וסםאקם־׳), <ם
 16 םון װערם דעם איז

 אמערי־ די האם פאניק .אזא דאלאר. ביליאז
 איר אין דורכגעמאכט נים בערזע קאנער

 און .1929 אין חיץ א — געשיכמע גאנצער
 דער אויף פאניק די האם 1929 אין וױ אזוי

 עקאגא־ אלגעמײז אן גאכגעפאייגם בערזע
 אין זיך האם װאס לאנד. אין קי־יזיס מישעץ
מז י  גע־ פארוואנדעלט א*ז פארשפרייס ג

 פאר־ גאנץ איז װעלם־קריזיס. א אין װארעז
 װאס אומרואיגקײם די דעריבער שטענדלעך

 רעזול־ א װי אמעי־יקע ארומגעכאפס האט
 ספע־ געשעעניש׳ דאזיגעד דער פח םאם
 פא־ די האס מאל הײנםיגס אויך װען ציעל

 נאכגע־ בערזע אמעריקאנער דער אויף ניק
 אלע פון בערזעס די אויף פאגיק א פאלגם

װעלם־צענםעלם. וױכםיגע
 בא־ וױ איז, בירזע דער אויף פאניק די

 פרע־ צ־ליב געײארעז ארױסגערוםעז װאוסם,
 איז עס קראנקהײם. אײזענהאועל׳ס זידענם

 מעכ־ א געװארען געםאכם גלייך רערפאר
 דעם איבעלצײגען צ־ אנשסרענג־נג מיגע

 איז קראנקהײט אײזענהאז־ער׳ט ' אז עולם,
 פאניק דער פאר סיב־ אײנציגע די סאקע

 נאר נעשעעניש גאנצע די איז דערםאר איז
 האמ לעבען, מיר דערשײנינג. צײםודייליגזי א

 םון סטאדיע א אין פארזיכערם, אונז נלעז
 לאגע עקאנאמישע די פראספעריםי, הויכער

 ווא־ פרייז די און געזונם םולשםענדיג איז
 נים שפיגלעז בערזע דער אויף קעלנישעז

קאנױקםיל. אמת׳ע די אפ מאל אלע
 געװיםע צוליב א־יך יאון דעם־ צוליב

 געמאכם אפילו איז מאטיװען. פאליטישע
 אימ־ ביסעל היפש א — פארזוך א נעװארזה

 פאר־ די רעדאקםירעז צו — עלוםפערם
 בולעטינען מעדיצינישע די פון י.לירונג

קראנקהײט. פרעזידענםם דעם ייעגען
 די שטילען צו געלונגען איז אנהױב איז

 בערזע דער אויף פאניק די אומרזאיגקײם.
 פון קורס דער אפגעשװאכט. געווארעז איז

 אבער שטייגען. גענומעז האט װעלם־פאפילען
 .ױיכטיג־ די פון קורס דזך־ גיכען.האם אין

 צו אנגעהויבעז יוידער װערם־פאפירען סםע
 איז אקטאבער, םעז7 דעם פרײסאג. פאלען.

 ד<ר אויף קראך צ־רייםעל א פארגעקומעז
 װידער איז אקציעס פץ ווערם דער בערזע.

 ביליאן 15 םון סורע “דעי אריף געפאלען
 פלייז־ די האבען דעמאלט זינט און דאלאר,

 אנגענימען בערזע דער אײף װאקלענישען
 זײנען טאג אײז כאדאקםער. כראנישעז א

 פאלען טאג צ־וייםעז א העכער. ביסעל א זײ
 דורך מאכם בערזע די װארם איץ מיס זײ
וואקלענישעז. פיבעלישצ פ־ז פעריאד א

 טאקע איז י דערםין א־רזאך די איז ױאס
 זאלעז רעפובליקאנער די אז מורא. די באמת

 ויאלען קימענדיגע די אין באזיגס װערעז
 א אז ממש ויארפם דאס א־ גרדיס. אזױ

 פון םירער פינאנציעלע ד• אױף פאניק
לאנדו

דוביצקי א. פ־אפ. פיז

איבערצײגט. באמת טאקע מיר זײנען
 געפערלע־ אזא איז למשל. סםיװענסאז. אז

 װע־ זאל ער אויב אז רעוואלוציאנער, כער
 אונםערגראבען דאס װעם פרעזידענט, רעז
 קאפיםאליםטישע אםעײקאנער גאנצע די

 אי־ גענוג איז עס אז זיך, דוכט היםםעםי
 ארטיקעל אן סםיװענסאג׳ם בערצזל״«ענען

 אי־ צי זיד כדי מאגאזין. -פארטש־ן״ איז
 זינען אין ניט ד-אט ער אז בערצײגען.

ר א אפילו  אונזער פדן זיילען די םאן צו ײ
- ארדענונג. עקאנאמישער

 אז איז. געשיכםע דער פון אמת דער
 אויף< פרײזעז פארוואס פרעגען. צו אגשטאם

 איז פאלעז, אנגעהױבען האבעז בערזע דער
 פריתעז פארװאם פרעגעז■ צו נויםיג זיכער
 א פין משך אין האבען בערזע דעי- אויף

 שםײגעז אײז איז געהאלםעז ציים לענגערע
 שםוי־ אזא דערגרײכט לעצםענם ־אבען און

הויך. נענדיגען
 דער אויף ענטפער אויבערפלעכלעכעד אן
 אויף פרײזען הויכע די אז ױץ, קאן פראגע

 דער פון אפשפיגלונג אן איז בערזע דער
 לאנד. אין לאגע עקאנאמישעו־ א^געמײנער

 הויכער פוך צײט א איז דאך לעבען מיר
 בעדזע דער אויף ייאגע די פראספעריםי.
 גלױ־ פעסטעז דעם דערפאר רעפלעקטירט

 םםאביליטעט עקאגאמישער דער אין בען
 און מאכיענט, איצםיגען דעם אין לאנד םון

 צוקונפ־ דער פאר אפםימיזם זיכערען דעם
אנםװיקלונג. טיגער
 גע־ א שטענדיג בערזע די אבעד איז

 עקאנאמישער דער פץ באראמעםער נויער
ו קאנײקטור

 יאר פאר א מים האם לאנד דאס ווען
 װען קריזיס, געװיסען א דורכגעמאכם צ־ריק

 נא־ דער און פראדוקציע אינדוסטריעלע די
 אײף געפאלעז זײנעז איינקונפט ציאנאלער

 סחורות. פיז פארקגיף דער ;פראצענט 2
 ארבעטםלאזע צאיי די און פראצענט 4 אײף
 דער גראד איז מיליאן, 3 א דערגרײכם האם

 בערזע דער אייף װערם־פאפירען פון קודס
 פראצענט. פערציג אדיף כמעט געשטיגען

 מאל אלע אפ ניט אלזא שפיגעלט בערזע די
 אורזאך די צישטאנד. עקאנאםישעז דעם
 מ־ז בערזע דער אויף װאקלעניש דער פאר

אנדערע. אן זייז דעריבער
 בערזע דער אויף קראך איצפיגער דער

 עקאנא־ אן צ' פירען אומבאדינגם נים מוז
 יאר פץ פאר־נעם דעם פ־ן קריזיס מישען

 :ד־ט־ עקאנארישע אמעריהאנער די .1929
 א צויייב טאנ• הײנם־גען בײ איז טעם

 אין װי שטארהער פיל סיב־ת. רײ גאנצע
 דער ניט דירכאויס איז דאס איז .1929 יאר

 אדמיניסטרא־ איצםיגער דער פון פארדינסם
 אן נים איז פראםפעריםי הײנםיגע די ציע.

 רעפי־ די וױ פראספעריטי״, ״אייזענהאיער
אײנרעדעז. אונז װילעז בליקאנער

 סיסםעם עקאנאמישע אגןעריקאנער די
 םראנספאר־ געװיסע א דורכגעמאכט האם

םון יאד צװאנציג די םיז םשך אין כיאציע

 א צו דערפירם האם װאס ״נױ־דיל״, דעם
 פין פאנאנדערטײלונג גלײכמעסיגער מער
רײכטום. לאנד׳ס דעם

 ארבעטסלאזע־ פארזימרונג, סאציאלע
 אויף פריחען אויפהאלםען פארזיכערונג.

 מינימום װעגען געזעצעז פארם־פראדוקםען,
 בעסערע פאר רעגירונגס־הילף וױידזשעם.
 געזעצגעבע־ אנדעדע רײ א ארן וואוינו־נגען

 שטארקען געהאלפען האבען אקטען רישע
.ױירטשאפט. נאציא־אלע די

 ױניאנס םרײד שםארק פון װאוקס דער
 דורכ״ אה אײנקונפט דעם געהעכערט האט
 ארבעטער־ דער פרן קײף־קראפט די דעם

באפעייקעדונג.
 באײאםענונגס־פרא־ דער און םלחםה די
 אומ־ אז אין ־אט מייחמד״ דער נאך גראם

 גױאלטיגע א סטימוייירם מאס געהויעי־ע
 אינאײ־ אייץ דאס עקספאנסיע. עקאנאמישע

 די באפרייען צ־ דערמעגלעכם האט נעם
 קײ־ די פין פראד־קציע־כ־חות אײנגעצוימםע

 עקא־ מאדקעט אומםלאנירםער אז פון םען
נאמיע.

 עקא־ איצטיגע די איז^ פונדעסטװעגען
 ענלעך הינזיכסען געװיסע איז לאגע נאמישע

 יא־ צװאנציגער די אין באדינגונגען די צו
רעז•

 װאקסענדיגע א מיר האבען ערשםענם׳
 א־י־ די אין רײכטום פון קאנצענמראציע

:באפעלקערונג דער פון שיכטען בערשטע
 דיפ־ באדייטענדיגע א הערשט ציױיטענם,

 פרא־ פון םארגרעםערינג דער אין פי־אפארץ
 העכערינג דער מיט פארגלײך איז פיטען

 הענגט שכירות םין גראד און שכיי־ות. םיז
 1טיײ גרעסםען דעם פון הכנטה די אפ דאך
 קײף־ איר און באפעייקערונג דער פון

 אז פאר גרינם־באזע די איז װאס קראפמ,
 אנםװיק־ עקאנאמישער אויםגעברײטערםער

 א איז קייף־קראפט מאסעז הויכע א לונג.
 אמערי־ דער פון גי־ונם־כאראלםעריםםיק

 איז עס אנטװיקלונג. .עקאנאנײשער קאנער
 די אין אגע1י דער אױף מאן צ־ היק א גענוג

 כדי לענדער אפגעשטאנענע אינדוםטריעל
 קױף־ נידעריגע א אזוי װי פארשטײן צ־

 חיץ א - באפעייקערינג דער פץ קראפט
 עקאנא־ זײער שטערט — סיב־ת אנדערע

אנטװיקלונג. מישע
 באפעלקערינג דעי־ פון קײף־קראפט די

 פון באראמעטער בעסערער א דערפאר איז
 פרייזען װי קאנײקטור עקאנאמישער דער
בערזע. דעד אריף װערט־פאפירען אײף

 פון באשטעםיגם װערם פאקם דער אט
 װערם װאה אומריאיגקײט. אלגעמײנער דער

 אלע פיז ארויסגעזאגט אײנשטיריג כמעם
 גוואל־ דעם װעגען באאיאכטער עקאנאמישע

 אביערײ דער פון חובית סץ וואוקס טיגען
 פער־ דעם פון סײ — באפע^יעדונג לאנדר

 דערגרײכט האט וואס געברויך. זענלעכען
 סײ דאלאר׳ בייייאז 40 איבער פון הויד די

 פאר רארטגעדזשעם פמ פארם דער אין
 ח7 איבער פון סימע דער איז — הייזער
 אינםםאל־ פיז פארס דע.ר אין םײ ביליאן.
 25 איבער פיז סומע דער אין — מענםם
דאלאר. ביליאן
באמערקם דעם׳ מים פארבינדונג אין

 ״א אז קאמערס׳/ א*ו ״דזשוירנאל דעד
 גי־ א אויף באזירט איז װאס פראספעריטי,

 זײן ניט קען חובות אדיף אנװאוקס כען
םטאביל״.
 א־מ־ דער פון הויפט־סיבזת די פןן איינע

 איז פראסםעריטי אונזער פון םטאביליטעט
 עקאנאמישע די װאם דעם, מיט פארבונדען

 געהעריג ־וי נים איז אנד‘' פון אנטװיקלונג
באלאנםירט.

 דעפ, אין אויס דאט זיך דריקט קאגקרעם
 אפ שםיים װײדזשעס פון װאוקם דער װאם
 די<ר פ־ן װאוקס דעם מיט פארגלײך אין

 הינ־ דער אין און ארבעט־פראדוקטיװיטעט.
 דעם, צו ענלעך לאגע די איצש איז זיכט
 קריזיס דעם עדב עקזיסטירט האט עם װאס
.1929 פון

 איצ־ דער םון שװאכקײטעז די אט םאר
 יאנ־ די טראגט לאגע • עקאנאמישער טיגער

 רע־ הײנטיגע די פאראנטווארטלעכקײט צע
גירונג־אדמיניסטראציע.

 לעבט לאנד דאס װאס פראםפעריםי, די
 פון פארדינסט דער ניט איז דורך, איצם
 נאר אדמיניסםראציע, רעפובליקאנער דער

 רעפארמען, פאציאלע די פון רעזולטאט א
 אײדער געװארען דורכגעפירט זײנען װאס

 דער צ־ געקורען זײנען רעפובליקאנעד די
סימואציע. מלחסה׳דיגער דער פון אץ מאכט■

 עקאגא־ די װאס פאקט. דעם פאר אבער
 געהעריג ניט איצט איז אנסװיקלונג םישע

 פאראנםװארם־ אינגאנצען איז באלאנסירט,
 די און םילאזאפיע עקאנאמישע די לעך

 רעפובליקא־ די פון פאליטיק עקאנאמישע
 רע־ דירעקטער ד-לד איז דאס פירער. :ער

 דער פון יאר האלב א און 2 די םון זולטאט
 איז דאט און הערשאפט. רעפ־בליקאגישער

 לער־ קען םען װאס לעקציע, װיבטיגע די
בערזע. דער אויף קראך דעם פון נען

 געװען איז צייט לענגעדער א פאר שוין
 זײ־ בערזע דער אויף פרײזען די אז קלאר,

 מען אז און ארױפגעשרויפס קינסםלעך נען
 טאג. יעדען כמעט קראר א דערױארטען קען
 שפעטער׳ אדער פריער פאםירם װאלט דאס
קראנקהײם. אײזענהאוער׳ס ניט אפילו װען

 פאליטיק צקאנאמישע די איז ניט..נאל
 בא־ א אדמיניםטראציע איצטיגער .דער פץ

 און — אויך נאר כיג־גיזנעס■ פין ליטיק.
 װאס פאליטיק א — ;־רגער פיל איז דאס
 דײ־עקט — סטימולירם באװאוסטזיניג האט
 בפחע־ אוטגעהויערע — איטדירעקט אין

 מיר האבען דעמ צוליב אם ס&עקול^ציעם.
 דער אױף בים אוטג-לזונטען אזא ט8זל5ג

 קינסםלצ־ א געײעז איז בים דער בערזע.
 בערזע דער אײף פרײזען הויכע די צער.

 עלא־ אמת׳ע די אפלצשפעעלט ;ים האזבען
לאנד. אין סיטיאציע ישע5גא

 פארװאט פארשטײן. צר גריגגער איז עס
 ארײגציו־ אײדעי־ געפלאצט האט בום דער

 גע־ — קאמפליצירםע אלע די אין דרינגען
 פין מאניפ^אציעם — אפענע און הײםע

 אדמיני־ איצטיגער דער םון פירער געװיםע
בום. קינסםלעכען אזא שאפען צר ססראציע

 אזױנע פאר פרײז העהםטען דעם און
 װע־ געגעבען יעכט לייט פיז אקטיװיט^םען

 דהי אוו םעקרעםעי־י חשוב׳ען ם1דז רען
 וועלכער האמפרי. דזשארדזש טרעזשורי,

 פין !’1מיםגי לו£רײכסטער6אײנ דער איז
עלא־ בגולל שטים װעמענס און קאגינעט

-------------4 1955 נאוועמבער,
 אנטשײדענדיג* די איז פאי*יטיק נאניישער

סטע.
 פון תלמיד געטרײםטער לע־ א־ז עי־

 ענ־ דער פון פילאזאפיע עקאנאמישער דער
צװאנציגער די פץ עפאכע מעלאן דרױ

געשא־ מוז ער ־איט פראספעריטי יאלעז•
דעפ פין אײבערשטע די פאר ױען .״ע פען

אראפטרי־ עס דועט ט דעמאל און ־ שטויסעי
שיכטעז• רע :ידע-י־יגע די Tjr צ־

צו ■1953 אין פאליטיק פינאנציעלע זײז
רעגירונגס־ פאר נטען פראצע די העכערען

 אלגעמײנער אן צו דערפירט האט באנדס,
 און הלװאות אויף פראצענט פרן העכער־גג

 װערט־פא־ פאר נאכפרעג גרעסערען א צו
 זזעכע־ צו דערפירם אריך ־אט דאס פירען.

 קארפאראציעם די פון דיװידעגדען די רען
 זײערע אויף נאכפרעג גרעסערען א צי און

אקציעס.
 פארקלענע־ די געקומען איז :אכדעפ

 די קויפען בײם אײנצאלונגען די פון רונג
 פראצעגט׳ 50 ביז 75 פון װערט־פאפייען

 אלערלײ פאר געמאכם גריגגער האט װאס
סםאק. מיט האנדלען צז ספעקולאנטען

 שטייערעךפאליםיק די - - כ־לכ 1ועי און
 םטאק־ אדמיניםטראציע. איצטיגער דער פין

 אן צו געװארען דעדתויבען זײנען האלדערם
 װאם גררפע. כרױױלעגירטע אױסדערװײלט

 גידעריגע פאר בארעכטיגט כפעציעל זײנען
טעקטעס.

 פאר־ זײ האם אדםיגיסטראציע די און
 אז אגהויב- אן בל־יז איז דאס אז זיכערט.

 װאס געזעצען■ נײע דערױארטען קענען זײ
 אײנקונפם פון באפדײען אינגאנצען זײ זאל

 קאר־ פץ דיװידעגדען די אךיף שטײערען
פאראציעם.
 באגקען, אפשפארונגען. מיט מענשען
 קאמפאניס אינװעסטמענט און אינשורענס

 קויפען געטאן לאז א זיך האבען אלע —
 טעקס ספעציעלע די אויסצונוצען אום טטאק

פרײוילעגיעם.
 די פץ פראפיטען הויכע אבנארכיאל די

 פאי לעצםע די איז קארפאראציעס ניזנעט
 גיגאנטישע יד פון באזונדערס — יאר

 אפגע־ איז עם װאס דעם דירך ט^־אסטט
 ״עקסעם־פראפיט־ דער געװארען שאפט
 דער פון װאוקס דעם צוליב אויך און טעקס״

 פאר־ אייך האט — ארבעם־פראדוקסױױטעט
 די םטאק. אױף נאכפרעג דצם גדעםערם

 װאם דעם■ צוליב לארפאראציעס■ דאז־גע
 געװא־ פארקלענערם זי־נען שסײערען זײערע

 האט ארבעט־פראדוקטיװיטעס די א־ן רען
 הע־ געקענם זיבער װאלסען געהעכערם זיד

 און ארבעטער ױיעי־ע פון שכיריה די כערען
 ממשות־ אגרירענדיג ניט פריױען. שנײדעז

 האבען דעם• אנשטאט פראפיםען. דיערע ד־ג
 אינװעם־ צו קאפיםאל זייער אויסגענוצט זי׳

 צײט גלײכער צו אין סםא־ אין טיר?}ן
 אק־ פארקויפען פץ ציריקגעהאלטען זיך

 אונטעינעמונגען. אי'גע:ע זײערע פץ ציעס
 נאכ־ דעם פארג־עסערם מער :אך ־אט דאס

 װערם־ פץ קירס ד<ם געהעכערם אץ פרעג
פאפירען.

 אימטטאבי־ דער פאר פא־טאי א נאך
 אין דיםפ־אפארץ גרײסער דעי־ איז ליטעט

 א פראפיטען.' די םץ פאנאנדערטײלוגצ דער
 נישטיגער א כמעט זאגעז ק?ן לען ר■5קלײ:

לארפאראציצס, גיגאנםישע די פ־ן פראצעצמ

 גיואל־ א הענם זײערע אין האנצענטרירען
פראפיטען. אלע פון פראצענט טיגען

 פון פאליטיק עקאנאמישע די האט בכלל
 דערפירט אדמיניסטראציע איצטיגער דער

 אינדיװי־ םײ — אינװעסטארם אז דעם, צו
 און קארפאראציעס׳ םײ פערזאנען. דועלע

 אינוועסטמעגם און אינשורענם באנקען. םײ
 צ' געטאן לאז א זיך ^אבען — קאכפאנים

 זײער אינװעסטירען אנשטאט םטאק, קויפען
צװעקען. פראדוקטיװע פאר קאפיטאל

 דערשײנונג נארמאלע קײן ניט איז דאט
 קען און שםאנדפ־נקם עקאנאמישען אן פון

 װירם־ רעזולטאטען נעגאסיװע צו פירעז
 לעזולטאםען פאליםישע די אויך שאפטלעך.

שעדלעך. זײעל זיק קען דעם פין
 פון אייגיגע אלגעמײן׳ אין זיעען, דאם

 לעצםע די האבען װאם הויפט־סיבות, די
 בום אומגעהויעללן אזא אלױםגעלופען יאלען

בערזע. דער אדיף
 אז נײם, די אנגעקומען איז עס װען

 די האט קראנק איז אייזענהאועל פדעזידענט
 אדםיני* די פאניק, א אלומגעכאפט בעלזע

 ניט איז עס אז אונז, פארזיכערט סטראציע
 פאניק. אזא פאל סיבה שום קײן פאראן

 בא־ זײם. אנדער דעל פון עלאגאמיםםען׳
 אומפאל־ געװען איז קלאך אזא אז שטייען,

 פראגע, א געװען ניט מעל איז עפ מײדלעך.
 אײזענהאוער׳ם פאפידען. װעם דאס װען

 און געטאן שטופ א נאר האט קלאנקהײט
 װי סײ איז װאם דערשײנונג, א פאלגיגעלט

. אומפארמיידלעך. געװעז
 דעם אײנלעדען פריבירט װאל־םםליט

 צוליב םא\־געקומצן איז קראך דעל אז עולם,
 פאר־ װעלען לעפובליקאנעל די אז מולא, דעל

 דעמא־ די און װאלען קומענדיגע די לילען
טאכט. דעל צו ציליק קומען װעלען קלאםען

 איז פאניק דער פון סיבה אמת׳ע די
:פשום׳ע א זײעל אבעל
 בערזע־ די צװישען העכם גלױםע די

 האט פילעל. פינאנציעלע די ספעקולאנםען,
 דעם, צוליב אומיואיגקײט אן אלומגעכאפם

 זײעלע װען סאמענט דעם אין גראד ױאס
 איע־ פײן אזוי געװען זײנען מאניפולאציעם

 אזוי צ־געגאנגען איז אלץ און געאלדענט■
 װאם געשעעניש, א פאלגעקומעז איז גלאטיג,

אידיליע.- גאנצע די צעשטעלם האט
 פײן, אין שײן אזײ אנגעגאנגען איז אי׳ץ

 הא־ אינדוסטריאליםםען די און ביג־ביזנעס
 אזא געהאמ נים צײט לענגעלע א פאר בען

 אד־ דער אין שטימע װאגיקע און מעכטיגע
איצט. װי מיניסטלאציפ

 קאמי־ עקזשײגחש ענד ״סעקױלישי די
 אין אפדעטען באדאלפם װאלט װאס שען׳/

 כערזע■ דצל פין אקטױויםעט די יעגילירען
 די פץ פאלשנד״לל מיט אנגעפאקמ איז

 בא־ װאלש קאמישען די װעלכע יעניגע.
 און באנקירעז םים — לעגילירעז דאלפט

קאמפאנים. אינװעסטמענם פון לאיערם
 די געװינען זאלעז אקראט<ןמד;* די אז
 פאר־ מעגלעך הינזיכם דעל אין װעט װאלען
ענדערוגג. געװיפע א קז־מען

 יע5אדמיניםטלא איצטיגעל דעי־ אין
 אלגצמײנע די אריבעל ביג־ביזנעס װ<גם

 מעג־ אבער קעז דאס לאנד. פץ א־נט־ללעטען
 ד?מאקל§- די א־יב װעלען. געענדערט לעך
 דעט איין אין װאילען. די געװינען זאלען טען

 זלויף פאניק דעל פון סיבה אמת׳ע די ליגט
בעלזע. דעל

7 זייט &-------------------------
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קליין נ. =־ת(דערצײלונג)פלא? נײעם א אױלי

p ̂ע  הזןבען ,זײםען אי
 ארײנקידעז אנגעהויבעז

םרוי־ אויף באשםעלומעז
 שאפ איז עדקלײדזנר•

םו־ א געשםאנעז איז
 לײפענדיגע םמ םעל

הא־ צדשנײדער ®אשינען.
 לאנגע איבער ודארע ענגעז1• משלעפם בען

 פלאכעז אויף פייאמז גןלײגם זײ םישעז.
 שנײד־ עלעקםדישע הויך. די םויםם א ביז

 געפײניגםע וױ געריםשעם האבזח מאיױגעז
 אר־ רוקענם. פראנםען. אויםגעשניםעז חי־ות.
 געװאלדעװעם האבעז שםיסען עםלעכע בעל.

 גע־ האם ןיםיצער רגע. זעלבער דער איז
 האס־ יאר, שידאדצעז צדם .פארװאט• ;שריעז

. דאם םו . . ז אז ם  נים 'קןינסם דו אויכ ת
 נים איז דא דאנען: pc גײ םא ארבעם׳ די

 וײ זיד האם אנדערש עמיצער חדרױ קײן
 געםאז, עם האב איך נים -אז געבעםעז!

.אײך איך זאג .׳ .
 מיםעל־ א געשםאנען איז םיש לעבזה

 מים מויל. אין ציגאר א מים מאן יאריגער
 שםיק א איז ארײנגעקוקם ער האם אויג זייין

 ער תאם אויג אנדעד דעם םיט אמ װארע
 .הם־הם.״• קאםער. נייעם דעב נאכגעשפירם

 דאםעלטער דער אין געבורםשעם ער האם
 מיר ער נעמם .קאםעדס ארימ. םארדע
.שיתף םײז ארדיף .  יוערען דא וועם באלד .

זקנים...* מושב רעגעלער א
 דארם זיך האם האםער, נייער דצר חש#ו.
 מיט פרימארגעז. יענעם ארבעםעז געשםעלם

 ער איז ארערס ייאנגע px אהסלעז ברײםע די
 שםאל־גרויער זייז אבער העלדיש, געשםאנעז

 םאררא־ האבעז פנים פארזארגםער אמ האפ
 גער־ זיד האם ער יאר. פוסציג זיינע םעז
 גע־ מיש. בײם ארויף־אראפ געיאגם װעז

 די אויף אײנע זיידענצייג דינע די שפרייס
 אלע ריט שורות. פילפארביגע איז אנדערע

 מיםצוהאלםען כדי געלאפעז׳ ער איז כמזות
 די געםאז האם וואס מאז• ייגגצז םיםז

 יענער אויף אים אנםקעגעז ארבעם זעלביגע
 םעמ׳ען געווען מקנא האם דזשאו םיש. זײט

 אפ־ אז שפאנעז אין געהאלםען האם ער װי
 אנשםרענ־ שום אז כמעס ריטמיש׳ שםעל.

 די געפילט שםארק האם חשאו גונג.
 זײ־ דירך דיל צעמענטענעם םונם קלעפ

 די אין פאדעשיועס און זײלעז דינע נע
 פארלײרען באלד שױן האבעז װאס םיס.

 ביז נײן פמ עלאסםישקײם. ױגענםלעכע די
 גע־ נאך האבען פרי דער איז אזייגער עלף

 םעמ׳עז. מיט מיטצולײפען כוזזות םםייעם
 פי־ אנגעהויבעז זיד ער האם אבעד דערנאד

 אין געשװיצם און געפרייכם שװאכער, לעז
 אין געהאלטעז האם יענער ימיז צײט׳ דער
מאשין. א װי גי׳ץ

 פץ אװעקגעקוקט נים האם דזשא־ כאםש
 לינקס, נים אץ רעכםס ניט ארבעם דער
 שסע־ די זיך אויף געפילם פארם ער האס

 לעצטע די הבית. בעל פונם בליקען כענדינע
 צו שאפ פ־ן ױאנדערענדיג יאר, עסלעכע

 זיך האט ״דזשאבס״, צייטוױיליגע אויף שאפ
חוש העלזעערישער א אנםװיקעלם אים בײ

 אפילו געדאנקען, הבית בעל דעם ליענעז פת
 גע* איצם האם ער ודאגם. זיים יענער פת

 די פח געדאנקעז קאהעג׳ס פיסםער אנם
 אויף געװאר־םעז האס יענעד װאס בליקען,

פים. אדז הענם דינע
 נישם ער קוקם םײװעל. צים .פארשאם-

 נע־ חשאו האם — קאפ״ פימ אויף אםאל
 פינף די נים דארםעז זעם .את — קלערם

 איך װאס םים דערפארונג יאר צװאנציג און
. קעז . . ן ז ע נ י  אנםקעגעז• דער א אם את ד
 םײ־ דער.׳יוניאן־ירודער׳ לערעדיונג, דער

. . ר. ע  םערד א וױ אזוי ער לויפם װאס ג
.. א איז ףז. ױ ל ד ענ  דער פמ שפרינגם ער װ

ת- בעל םארן ׳אויםצזאח׳ײזעד םיך ועים  הבי
 אדוים נישס רעז־ם אנגעצדינעז• פנים זײן
 ודאםער. םרונק קײן נישם נעםם װאדם. קיק
 בעל אויפז סאילעם איז נים אםילו גימז

״ הבית .. ם.  הא־ דור איצםיגער .דער ציי
 גע־ ביםערניש מים ער האם — םערם׳
 דעם שונא מער אםם .זײגען — מראכם

 אלײז״•״ הביח בעל דער וױ ארבעםער. גייעם
 אײפגדפירמ. זיד חשאו׳ ע־. האם אזיי נים
 שםעלע שםענדיגע א געהאם האם ער װעז
 נייעם דעם ער האם ז) שײז צוריק לאנג (װי

 אז צו אײגענעם. אז וױ באהאנדעלס מענשעז
 דעם ארױםגעוױזעז ער האם עלסערעז אז

 איגגערען דעם אח רעספעקם, געזזעריגעז
 ארבעם, דער מים אנצוגײז װי אנגעװיזעז

פלאץ. אױםז בלײבען צו כדי
 םרא־ סך א םון דערגיילעז ?עז דזשאו

 אים ניים זיך האבען װאס עפיזאדעז. גישע
 וואל־ ער זינט יארעז לעצםע די פארלאםעז

 .עקםםרא״ אלם שעפער די איז זיד גערם
 דארם שטייען וואס ארבעםער, די קאםער.

 ניט זיד זאל ער ניורא. האבעז פריער, פין
 איינער װערעז ארום אזוי אמ ,ארײנדרײעױ

 פאדערעז px שםענדיגע משפחה דער pפ
p>r טוען ״םלעק״צײם. איז ארבעם חלק 
 נידער־ אלערלײ שיקאנעס. אלערלײ אים זיי

טרעכטיגקײםעז.
געקלערם, פארצוױיפלינג מים האם ער

 אויפ־ זיך װי מער נים הײנם װײסט ער אז
 גיך ער ארבעם שאפ. נייעם א אין צופירען

 אונםער ״ברידער׳ די אים שםעלעז גוט, און
 נישט אפילו דערלעבם ער אז פיםעל, אזא

 ער ארבעט פארענדיגעז. צו םאג דעם אמאל
 צי הבית בעל דער אים לאזט — לאנגזאם

 קײז נים איז דא אז וױםען פארמאז דער
זקנים. מושב

px ארויף־אראפ לויפענדיג איצט. אויך 
 ד־- מים סיש לאגגען צום צוגעבינדען װי

 סוף זײז געפילם ער האט װארע, לענגען
 זײסיגע םפריטנע, לאהענ׳ס מיםטער אין

 מיט אנגעזאפט לופט דער אין px קוקעלעך
 זייט יענער פץ געבלאזעז האם ױאס שנאד״
טיש.

 צוגע־ זיד האט פרימארגעז דער װעז
 זיד דזשאו האט אזייגער׳ צוועלף צ־ דראפעם

 די אםעפ. דעם אפגעכאפט און אפגעשםעלם
 דינעז פיס px הענם זײנע pd מיסקולעז

 א־ן גיץ, ליידיג לאנכען פון געווארעז וױיך
 זיך האם ער געקרעמפט. איצט אים האבען
דעם ארױפגעצױגען הארץ, געמאכם אבער

ד םים עגערגיש, ראק ױנגז  באי־ל־עגען׳ .
 פאר־ און םעם. װי הויך, אױסגעצויגען זיך

 ר^:ער־ מיס הבית בעל דעם בײגעשפרייזם
םרים. דיגע

 קרײז אין םעם׳עז געפונען האם ער
 עלעװײםער. ם.ץ םיר דער ארום מענשעז

 פנים אויפן שמײכעל א אנגעםאן האס חשאו
px וױיל אױג׳ םעמ׳ס כאפען פרדבירם האס 
 גײם װארם סעפ׳ס אז געפילם האם ער

 האט סעם אבער קאהנ׳ען. היסםער בײ וױיס
 װען גארנישם. נלער px םיד די געזען גאר
 גע־ איז אנגעקומען, איז עלעוױיםער דער

 אלע שםופערײ. א px געדראגג א ויארען
 מ׳האט מאל. p’x מים ארײז געװאלם האבען

 אקסלען עלענבויגענס. מים געשםײסעז זיך
px .קיק מים גערעכענם נים זיך היפםען 

 דער פרוי. קית מיט פענשען׳ עלםערעז
 עם־ איז אנגעפאקם זיך האמ עלעװייםער

 געבליבעז איז חשאו אבער סעקונדען. לעכע
ער אויסענװייניג  דעם אראפגעלאזט האם .

 איך בלייב שאפ׳ אין װי דא. ״אויך קאפ.
 האם געדאנק דורכן אויםענװײניג״. תםיד

 בא־ אפםע אן וױיב׳ס זיק דורכגעבליצם אים
 זײ פריינד, מײז דרויסען. ״איז מערקונג:

 דזשענ־ דער מאן, פימער דער םאל אלע נים
םעלםען...״

 םיס זיעע האבעז גאס, דער אױף אונםעז,
 ״זיבע־ דער גאך געדוענדעם מעכאניש זיך

 ״מארקעם״ דער קאפעםעריע״, ערוענױ םער
pc האט וױים, גאס האלבע א קאםערס. די 
 פנים׳ער אנגעצויגענע די באמערקם שויז ער
pc פרײנד דינע חברים־ארבעםסלאזע. דינע 
 מאטענם איצטיגעז ביים אבער ליײען. איז

 ער האם אלייץ. בלײבעו געוואלס ער האם
 איז px גאם זײטיגער א צו פארנומען זיך

 זײטיגער א דורך קאפעטעריע א איז ארימ
 געװען איז רעסםאראז םינקעלער דער טיר.

 גערויש px טשאד הײסען מיט אנגעפילט
 םון רייד הויכע px געשיר קלאפעדיגע פץ
 נעגערס, איטאליענער. אידען, קונדען: די
 מים זופ םעלער א געקראגעז מען האם דא

 זיל־ קלײנער א פאר ברײם פענעץ גרויםען א
מםבע. בערנער
־ײ1בי צו כדי לאנגזאם■ געגעטעז האם ער

 םיס. די אויםצורוען לענגער, וואס זיצעז בען
 געװאונשען, זיד ער האט צוריקגײענדיג,

 אפציהאלםעז אים פאםירעז עפעס זאל זזלװאי
 ער האט אט, שאפ. אין pארייפצוגי פץ

 פאראז ס׳איז וואו פלאץ א איז געקלערם,
 זיין און אים פאר ברויט px ארבעט

 רײםעז מעניטעז שלעכטע אבער משפחה.
מויל• פװ ביסען דעם ארוים

 סעמ׳ס האט נאכמיםאג אזײגער דרײ ארום
 גע־ שוין זיך שדיד־מאשין עלעקטרישע

 װארע אײפגעלײגטער דער דורך דראשעז
 ערא־ אן pd פראפעלערם pd שט־רעם מיטז
 געראנגעלט אלץ נאד זיד האט דזשאו פלאן.
 שסײפ־ א געפילט האט ער אויפלײגען. מיטן
 רו־ איז שטעכעניש א אץ סיס די אין דײט
 1מאי עםלעכע אים איז קא־זען מיםםער יען.

 די געציילם ער האם דא פארבײגעגאנגען.
דזשאו־ געפרעגם ער האם דא ווארע, םלאכען

9 זײמ is►}> 1955 נאוועמבער,
 אױםגעשני־ זיק װעלען פראנםען די צי ען

 אויסשטיקער די צו געבען צ' צײט אין טען
 פראנטען די מיט צוזאמען ועמבראידערערס)

 פאר־ אים האט דזשאו שנײדט. סעם װאס
 גענומען זיך האט און יגעוױס, יא. אז זיכערט

 קאהען מיסםער כדחות. די פדן אויטשלאגען
 איבער־ זיך px קאפ םיטן געשאקעלם האם

 האמ אװעקגייעגדיג, סעמיעז. מיס געוואוגקען
 קול א אױף זיך צו ארויסגעםודמעלט ער
 .העל־ :געהערם ־אם שאפ גאנצער דער אז

 מײ־ שותף דער ארויף, מיר ער נעםט דען
ר... ע  מיט רואינירעז גאך סיר װעם <ר נ

״ פריינםלעך אינםעליגענםע די ע... ײנ ז
 אויפ־ זיך דזשאו האם אזייגער פיר ארום
 ®ום־ און נערװעז דינע יאגען צו געהערס

 געויאלם נישם מער פשום אים האבען לילעז
 פון געפיל דאס px פידלײם די פאלגען.

 זיך פארלאנג זיץ אפגעםוים האבען דורכפאל
 יאגען דאס וואס צו אנצושםרענגען. הער
ךי סס... זי םזי  זײנען םירעז אלע אז או
פארשלאםען... װי סײ אים פאר

 וויי־ די אז אױסגעװיזען אים זיו ט׳האם
 געשלעפט זיך האבעז זייגער אויפן זערס
 םאקע האם ער פינף ביז פיר pd שעה צוױי

 האם סעם אבער פראנטען, די אײסגעשניםען
 נײעם א אױפלייגעז אין געהאלםןן שוין

 אר־ אויפגעהערט גישט האס םעם ילאט״.
 האם דזשאו אזײגער. פינף נאך אפילו בעםעז

 גע־ גום האם ער געוואונדערט. ניס זיך
 ארכעם שעפער מערסטע די אין אז װאוםם

 ס׳װערט ווען לעגגער אביסעל pארי מען
 אז, הבית בעל דעם ־ױיזען צי כדי ביזי׳

 אר־ די אויםשניידען שוין מ׳דועט נישקשה,
. נײע אז בעט ט.. ענ  םאקע ריזיקירם מ־<ץ ה

 װאס ױניאן דער pd װערעז צו געכאפם
 דעם אי זאכען אזעלכע פאר באשטראפם
 האם דזשאו הבית. בעל דעס אי ארבעטער,

 אן אפצושטעלעז זיך געװאגט נים אבער
םעמ׳ען.

 אפ־ זיך טעם האט זעלם צ־ פערטעל א
 פאר־ קירצען דעם אראפגעריסען געשםעלם.

 אדיפן ארויםגעשטעלם לענדען׳ די pd טוך
 אפגעשטויבט צװײםען. נאכן פוס אית טיש

 קינ־ אויםגעשפיגען פארטוך. ריטן שיד די
 םיט ארויס איז את מויל זײם איץ דורך ציג

טריט. הילכענדיגע
 ארויס־ לעצםער דער געװען איז דזשאו

 דער־ ער האט סעקונדע יעדער צז צונײן.
 און אפשטעלען אים זאל עמיצער אז ווארם

 אבער ארײנקומען. נישט מארגען הײסען
 px קאנטאר. פון טיר די פארבײ ער איז אם
 שװעל זײט יענער אויף ש־ין ער איז אט
 אין אפגעשטעלט. ניט אים האס קײנער אץ
 באהאל־ א צעװארעמט זיך האס הארץ זײן

 אויס־ ניט דאד עם איז :האפענונג טענע
 איז קאהען ר־טטער דער אז געשלאסען.

 אלײן װארשײנלעך דערפארוגג, מיט מענש א
 אז אײן ער זעט רלאכה, בעל אלטער אן

 אר־ טאג גוטען א געבען אים קען דזשאו
 געלעגענ־ די קריגען נאר זאל ער װען בעט,
 צופאסען פלאץ- צום צוצוגע־ואױנען זיך ־ײט

.מי רעגעלמעסיגער צו פיס אץ הענט . . 
 אין שולדיג אליין דזשאו, ער, איז אפיטר
.י צרות זײנע .  אײן נאר ער זאל אט. .
 מורא־ דין אראפװארפען מאל אלע פאר מאל

 כיט גלײך אי־בעם קריגען ער װעט געפיל,
 הי־ אין צד א האבען יענע װאם, אלעמען.

אז פילאזאפירט׳ ער האס ס׳פאסירע. ? מעל

 זײנע םיט שונא, אײגענער זײז איז מענש א
געדאנקען. שרעקענדיגע

 זעל־ דער געשטאנען איז פירהױז אין
 אזוי :ישם אבער בייםאג״ װי עולם ביגער

 אנגעקומען איז עלעוױיטער דער טוכעלדיג.
 דרייסם, געשטופם אדיך זיך האט דזשאו א*ן
 זיץ גיכער װאס געוואלם אייגזעעניש, אן

 און וױיב צום גיק צו אהײם כדי אונטען,
ער האפענוגס נייער דער מיט קינדער די

 פון האנם א װען אינעוױיניג, געווען שוין איז
 ארבעל. פארן אנגעכאפם אים האם דרויםען

 שיק־איגגלעך• די פ־ן אײנער געװען ס׳איז
 אז זאגם באס דער קאטער׳ ״מיטטער

p אײך פאר האם <ר v םאו־גען. נים ארבעם 
.פעי אײער פאר װאך נעקסטע קומם  .׳ .

 פאר פארהאקם זיך האם טיר אייזערנןי די
 אעע־ האם עלעוױיםער ד<ר פנים. דזשאו׳ם
.זינקען זינקען. פאגגעז . .

הענדלער דער:\י2\ריװיצ2 ר.
 'אריד. א איז מארק אריפן

 איד. אדן גױ האנדלען, אלע
 מארק דעם צר כערל זיד יאגס
ר,ארק. אױםן זעקעל א סים

 — יאריד דעם צו סליש בערל
 ;ניש ער האם גראשען רןײן כאטש

 ם׳קעז ער, האם כטחמ נאר
געשען. נס א איפ מים אײך

«  לאנג שוץ א'ז הענדלער די נ
 ;גא:ג פולען אץ יאריד דעי
 פארלױםם, אנדערען דעפ איין
םארקויםם. דער קויפען, זוכם דעד

 זײ. צדוישען בעדל זיד דדײט
 צױײ, שטײען עס װאו אױם, ױא^םט
 אום, םזרען צױישען י,ריכט

אומעטום. :ישטערט אץ ז*כט
;זעם ער ױאם קױםען זיך ם׳ױילט  

 גלעם ארן טאפמ אץ זיד עי דינגט
 :האכט דער צו אים ל,רמט ױאס אלץ
געױאנט. שטיק א ׳ם;*ל און טעל

 שםריק ? אױף :ער דערזעם כאלד
 צ'^ א פויערמע א פירט

 — ?לערט ער אץ שוץ עד חשבונ׳ם
ז װערם זיץ ציג די קען ױיפיל

 דערדזערט ער האט אגאל טיט
 ױערם כערל קװאקען. הינער
 לײםם עד און כאגײסםערם גלײד

געקױפם. זײ ער ױאלם צי ז;ץ
 ארום, אזדי זיף עי יאכם

 אוםעמדם, זיד שטויסם זיך, שטרפט
 ;ניט ער האם מזל קײן נאר
.י&ריד דער איז אים פאר גים . .

 געוו^רט ער האם לאנג ױאכען
 געג?זרט געהאםם, טאג, דעם אויף

 ױאס, עפעם פארדינען הײכמ
ך ױ^ס םץ’ ? ױאם מים פארדין, נאר

 םאר^לימ, שעה נאף שעה א אץ
 יאריד, דעם מימ אדים איז כאדד
 אױעק, כאלד שוץ טאג דער ש׳איז

אץ ײר פא־עו שוהרים
 דדכט איש װאס סחודה ער זעט

 — געזוכט ער האט דאס אט אז
 דרײ. הענדלעד דארם שוין שטײען

פאיכ". שםיל כערל זײ גי־יט

 נאכט. שוץ ם׳את און װײל א נאך
 צוגעפאכט, ױערען קראמען

 םערד, די שדץ שפאנען גייפ
ױערט. סוםטער אלץ מארק דןןר אין

 ׳גױ א שטײט זעקלעף לעכען
 אזוי םתם ארן צד ער גייט
 :פרעג א כױ דעפ כ״ ער גיט

זעק? די אץ מײעש טשםא־םא

 ציט זיך שטאט פון ארױס וײיט
 יאריד. דעם םון םדר נאף פ*ר

 אײנכעשטילמ, שוץ מארק דער פ׳א'ז
אײנגעהילם. שאטענס אץ ײגט

ײ*ט דעד אן :ער דעדזעט כאדד
ט׳ ײ קיי ארן כדטדז ײט א שט
• m * /ןח ײפע א ־ נר א" לעכען

ט !דאדכ א טי -‘ י *י*! *V׳ *A ■» *♦%*׳״ >i0 1

— נ*ץ אכער !צױאכציג אפשר —
• א■■"* ״■ • ן ו ט זיך זיי טי ט עד דינג

ט איז ױערט ני ̂ל“ ׳כ ? *ט* ציג ױאנ צ
w 10im • , מ » .

• v יי^ «■****% 11 !*>*■ V •0 * & ** * — ‘ •׳ j I
האן. רויטען גךויסען א טיט

 :ג־י לעכען שוץ איז כערל
אזו'. ג־אט עי פרעגט ׳ ״פלאללא״

 מארק װינקעל א איײ עיכעץ
 שטארר״ כאזויפען גױ א זינגט

 װעלט, דעד מיט זיך קריגט זידעלט,
אויפגעםעלט. װאם אייד האט א*פ

 יאריד, פץ אריך גײט בע״ל
 מיד, אץ הונגעריג זיד שלעפם

 :זאיג אץ נױט זעלכער דער מיט
’ כארג. ודידער אץ לײ *וידער

 כאגליקט גאט דאט םד,ש צופ נאר
 צוגעשיקט איפ אץ כערל׳ען

פיאטאק. א פארדינפטעל, א

זאר,. זײן פארקויפט דאט כערל
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אמצרי־ אידישער דער יז

 נים שײז םעז דארף קע,
 דערציילצז צו באריכדת

 וועגען .ארם״, װעגען
םאר־ און אױפםועז זיינע

איצם, װען און דינםםען.
צו־ חדשים פאר א םים

 זשע־ אין קאסנרעם םפעציעלען א *ויף ר־יק׳
 געפראװעם פייערלעך .אי־ם׳ דער האט 'נעװ

75 o r tעקזיםםענז• זײז ײבל~פון סםעז — 
 קןדצע גאר םים באגדצגמען זיד םעז קען

 זאל1 לײענער *ידישער דער* צד* דייבורים.
 היםםארישעז דעם װעגען דערבגןזנלז זיך

 זייז איז אפפרישעז איז *ארם׳ םיז ,יחום״
 אגם־ זיא פיז עם£פ$ן װינטימזםע דייי זכרלו

 אין פריער — מםייגקיאיו., זײז איז װיקלונג
 און רוסלאנד ׳ פאי־רעוראלמיאנערע דעם

 ס׳איז װאו *וטעםום, נאכד^ם — נאכדעם.
 אי־ סעםיגגר איז לעגעדיגער א פאראז נאר

.קיבוץ דישער . ־ .
 אדיפנאכע די און ״אדט״ פןן גדמדקר די

ג?ך»םעלמ זיך ה$געז זײ װאס
 אז םיםאס- א לעגעגדצ. א כמעם ס׳איז

 יאר אוז פעסערכורג. אין ך.אס .^רגד דעם
 םילאנ־ רוסישע גרופע א געשאםעןי .1880

 -ארס׳ דער אז און באגקירען. און םראםצז
 זיך פאר געשםעלם ניט אז סייז'אנהויב האם
 געזעלשאסםלעכע װיכסיגע גרײטע׳ קײז

 דער בײ געװים. אידעאלען. אמ אויפגאגעז
 אין גןיזעלשאםם אידישצד א פוז גרינדדנג

 75 םים סדינה. גארישער אםאליגער דעל־
 אויסקו־ געקענם נים מעז האם צלריק. יאר
 -איידענבאך אן םוז נױםהילף דער אז מעז

 גינזבורג. באדאז א און פאליאקאװ קעניג״
 אבער. באגקירען. אידישע די םרן איעעם

 גע־ אידיש־ריםישע רי שםודירם װאס דער.
 דעם אין װען — צײם. יענער פון שיכםע

 צװײ־ dm אלעקסאנדער פון יאר לעצםעז
 אײפגעקופעז װידער זײנעז לעבעז. םעג׳ם

 נא־ דער וועגען אילוזיעס און האסעגונגעז
 םוז לאגע דלד פון פארלײככודרונג ענםער

 םון אפשאפונג דער װעגען אפילו אידען, די
 גע־ וױים — רעכםלאזיגקײם. אידישער דער
 שוין האם אידענםים רוסי^עי דאס אז נוי■

 אינםעליגענםע ■געגוג םארםאגם י דאםאלם
 הינםער געוױרקם האבעז וועלכע קאדדעם.

 אמת׳ע די גצײעז זײסעז איז קוליםעז די
 הא־ ױי לעבען. אידישען פיז שרײב־קראםם

 אידע־ קאנםםריקםיױע גרויסע געהאט בצז
 פי־ פון וױיםע גאנץ פראגראמען. אוז אלעז

שתדלנרת. אדער אנטראפיע1י
̂י־ אין אריינצוהוקען געגוג  װסיש־ דז

 ודעמאלם תקופה יענער פץ -פרעטע אידישע
 הא־ ױאם זשורנאלען. צ־ױי דערשינעז זיינעז

 און בעסטע די זיך ארום קאנצענטרירם בעז
 דער פון פא־־שטייער :אציאנאיי־געששימסע

 סאר־ יועזענםלעד גאנץ את גענץי4אינםעי
 כדי שםימינגעד) געזעלשאפסלעכע • די מירט

 איז *,.ארט דער אז איבעי-צייגעז, צי ײד
ב פת ײי  א אלם אנגענ־םען, גפװזיז או אנ

 קאנ־ און גרויםעז א פון ענין ײיכטיגער
 האבעז דארפש .איר פארגעם. פסרוקםײדען

.ראפוועם׳, געשריבען האס — זיגען איז

אראנסאן גריכארי םרז

 ״ארט״, דעם בנוגע ,1880 ױלי, טעז3 דעם
 גראשעז־שםיצע קײן נים איז דאס אז —

 צײם־ קײן נים נשרפים, ראדאמיסלער פאר
 אומ־ אן פין געליםענע פאר הילף וױיליגע

 פונקמ. יענעם אדער דעם אין גערענמניש
 און אלגטמיינע אז מען ארגאניזירם דאס

 מאסע גאנצער דעו׳ פאר הילף ראדיקאלעי
 װאס הילף. א איז דאס — אידען, רוסישע

 בא־ היסטארישע אײביגע אן האבעז װעם
 און בעסער אז זאגען, לזען מען דײםונג״

 פרימיטי־ פון זיך אפצוטרײסלען פרעצמער
 דאפ װי פילאנטראפיע. פיז פארמען װע

 כמעט געװעז איז ״ראםװעם״, געםאז האם
םיג נים  וואמ־ באמת זיד קעז מעז און נוי

 האבען צוריק יאר 75 מים הויך װי דזדען.
ארם׳ פיז פיאגערען די  דעם אפגעשאצם ׳

 ערש־ אויפן ארויסשםעלענדיג ענין׳ גאנצעז
 רזןדיקאלע און -אלגעםיינע די פלאן סעז

 נײער דער פת צוועק דעם אלס — הילף״
 .איײ די סאראויםזעענדיג און געזעלשאםם

 דער װאס באדייםונג״, היסמןרישע ביגע
 לעבען אידישען אין האבעז דארף .ארם-

דורות. לדור
 אז דערמאנען, צו דא װיכםיג איז עס

 האט ״ארנױ דעם שאפעז צו געדאנק דעד
 בלויז נאר נים ארויםגערופעז דאמאלם שוין

 אידישער ברײםסטער דער אין סיכפאטיעס
 גאנצעז דעם אין רוסלאנד, םון פי־אװינץ

 פאלקס־באװע־ אםת׳ אן נאר המושב, תחום
 געפינען נים מעז קעז איר צו וואס גונג׳'
 שפעטערדיגע די אין אפילו גלייכעז קיץ

 גרוי־ דעם דא דערמאנען ם׳לוינם יאר. 25
 רוף דעם אױף אז פאקם. היםםארישעז סען
 ארויסגע־ געװעז איז וואס פעסערבןרג. םיז

 זײנען פראװינץ, אידישער דער צו שיקם
ס׳8. צים ציגעשםאנען  5 פין משך אין י

 שםעט 407 םון מענשען 12.457 חדשים
 באשםײערם זיד האבען װאס שטעםלעך און

 הײנ־ דעד ספהות. אן רובל. 219.000 מים
 אנערקענ־ לאנג שוין םארצװײגםער. םיגער.

 שטאלץ זײן קען ״ארם׳ פאפולערער םער.
 אױף אויטקריצען און ״יחוה־ברױו׳ זיץ מיט

 ערשטע הערלעכע דאזיגע די לוחות זײנע
געשיכטע. זיץ פון זײםעל

 ריםלאנד אין פאגיאםען די נאך געװיס,
 בימי װי דעם׳ נאך יארעז- ער80 די פוז

 פאר־ זיך האט דריםעז דעם אלעקסאגדער
 דער אץ רעאהציע פאי^יםישע די שטארהם

 — ייאנד. אין אנםיסענייטיזם אפיציעלער
 לעגלעכ־ די באקומען נים ״ארט׳ דער האט
 איז אידעאלען זיינע םארװירקלעכען צו קײט

 אי־בעט געזעלשאפט־יעכע ברײםע א אגפידען
 אידישער ד״ר פ־ן אינםערעסען די אין

 דער פארמאטטען. זיד האט ער װי כיאפע,
 פאביעדאנאס־ סינאד. פיז אבער־פראה״ראױ

 רוטישזזר דעי־ פון פאי־קערפערונג די צײ־י
 פאר־ צו גדשיזרעביז האס װאמ רײאיציע.

 אידען ריםישע בנוגע האט רוםלאנד. פרירעז
 א :*פדאגו־אם ראדימלערע יא נזןך געה£ןם

ארויזט־ דריטזיל א .,רדיןזעל־אוים׳הדג׳ענזמ

״ארט״
 רוסי־ — דריםעל א און לאנד, פון םרײבען
 אזעלכע כײ טויפען. אםימילירען, פיצירען.
 אידישע אלע זײנען אויבען, פון פלענער
 דארף דעם צו געװארען. צערונען םרוימען

 הארע־ און בי־ײטג די אז צוגעבען. מען
 גע־ האמ װאס אלײן, מאסע אידישע פאשנע
 רעכםלאזיג־ אין נוים. און דוחק אין לעבם
 גע־ איז — ןןפגעשםאנעגקײט אין און קײם
 רייף נים ארגאניזירם- שװאך דיעי־ װען
 דער פאר את זעלבסםשםענדיגקײט דער פאר

 אז פארגעםען• נים דארף מעז זעלבססהילף•
 אין דעמאקראטיע פאר באגריפען אונזערע

 אין זײנען םעםיגקײס געזעלשאםטלעכע דער
 שפע־ פיל דער פון פראדוקםען אלגעמית

 םײ אליסערע• סײ אלע, די אין צייט. טעי־ער
 גע־ האבען דערשיינונגען״ אינעוױינינסםע

 ווערען צו -ארם״ רוםישען דעם שטערם
 אין װערען געוואלט האט ער װאם דאס.

 אי־ ־ליליאניגען6 דאמאלםם דעם פון לעבען
רוסלאנד. אין קאלעקמיװ דישען

 צױיזזען >ןרם"״ םץ אויסלןןכונג די
1918 און 1905

— .1905־07 — רעװאלוציע. ערשטע די
 מים װעלם־םלחמה ערשטע די םער נאך און

 לעבען אידישען פון אויפטרײסלונגען אירע
 הים־ לאנגער א נאך האבען, רוכלאנד. אין

 בלאט נײעם א געעפענט ״פאוזע״, טארישער
 װיכ־ דאס ״ארם״. שון געשיכטע דער אין

 גע־ תקופה יענער אין איז װאס טיגםטע.
 דעמאקראםיױ־ פראצעס-סון דער איז שען•
 ארײנציאונג די געזעלשאפם. דער פון רונג
 די אין מאסע ארבעםער ברײםער דער פון

 און ארגאניזאציע דער פון איינריכםונגען
 ארבעםס־ םה פארמען נײע פון אויפקום דער

 ראלע גרויסע א געספילט האבען .ױאס הילף.
 אינםערע־ באזונדערס לעבען. אידישעז אין

 בא־ די געווען איז :זינזיכם דער אין םאנט
 צונויםגע־ האט .ארט״ ד<ר װאס ראםוגג.

 ,1916 פעברואר, אין פעםערבירג, אין רופען
 כמעם פארטראםען געװען זײנען עס וואו
 אי־ אין גרופירונגען פארשײדענארםיגע אלע

 סאציא־ און דעמאקראטישע לעבען. רישען
 צײניסםעךםאציא־ (בונדיסםען, ליססישע

 אנט־ זיר ם׳האט וואו און א.)- א. ליסטען
 די ארום קאמף פילפארביגער דער װיקעלם

 רעקאנ־ אידישער דעי־ פון פראבלעמען אלע
 די זיך צו צעעצױגען האט װאס סטרוקציע,
אױפםערקזאמקײט. אלגעמײנע

 האבען רוסלאנד אין מאסען אידישע די
 צײ־ םראגישע זייער דורכגעםאכס דאמאלסם

 אנ־ םעכםיג זיך האבען דײםשען די :טעז
 די און רוסלאנד, אין מיפער אלץ געריקט
 פילימעד־מאכט אנםיסעמיטישע צארישע

 אויסװעג אנדער קײן געפונעז ניט האט
 ארײסצושיקען גוואלט מיט װי זיך. פאר

 1.899 פון גובערניעס. 16 פץ אידען 211.691
 און — גע־ואיינט, האבען זײ ױאי פינקטען.

אבױנים. פשוט׳ע אין זײ פארוואנדלען צו
רוםי־ דעם פץ בילד שרעקלעכע דאס

 ״ארם״■ דעס געשםויסען האם אידענםום שען
 פרא־ מיט זיך סארגומען דאז ביז האט װאם

 דער מיס בילדונג. פעטיאנגל־סעכנישער
די צי הילף לעךעךאינגלעך, פיז פראבלעם

4̂ 1955 גאוועמבער,גערעכמיגקײט ^--------------
i םיט — וױ־יגיגער ביסעל 8 און מלאכות ,בצ:

פאר־ צ־ — _<ט• , i ־,־ - די א <ר> >
' י- <<f\ u [ צ ו , u ין ו «) ײט<ו _

פארמיםלונגס־בױראפ, ן א ארבעט־ מעטום א
טיטי־ציעט.— א <. , '• 10 ׳״ K׳ אי

אין ,לי^זיסטירט w.% 1 ר^)
״ארט^. ם - — <«׳ ̂ו i iu ן •j בר >.א
ו .. ׳. רצ־וא־ ד<ר פ , <י ד אין אייב

שצו ,......... רי צ,י • * ־״1 ו ו < ליצ
זיך האט װאס <,< '־ ס i < ד א < w י w ו ו

צג־ דעם יצגען יי-־-ו i י <ץ
פאר קאמף ־צם .<ו ^ י1וא^<גבו^  .i ן>;

אג־-טרצנגוגג צ׳־ , ט . a . י j jינ ̂ייג״ או-
:אציא^צ ריש< א. -1 , a cj ג<זי

• ״ארט״ דצר גצװצז דאס , — פטװי״טור.
 איז א־יפגאבע ױץ או פארשטא״ע,. ד,אט <ר
בא־ סאסמיטלען. .< סוי״^ט שאעלן ד״יץ א

פין חשיבות די בען ’ .גויו א אין ױ או שםייט
חשיבות די לעבען׳ י <ז אידי.י >ין > ארבצט

אין אידצז• רײ ־ײ ־מצני ,לבצטט א דצם ן פ
״ארט״־ פ־ן יסיד דצל ג<:לעגצו איז דעם

געװצן טיצך אײגצנ: איז דאס יע. א־דצאלאג
האבען <ט צ װצלכ • ״ארטיזם״ ן '2 צצ די איי

 געבראכט און געםראגען פאן זייער אויף
 אמע■ קיין איז אײראפע קײן אויפראגד, קײן

 ״ארט־ פאפולערען דעם פון בײער די ריקע.
 פון -פארםיפ־נג׳ דער נאך ״ען פארבאנד״,

 אין איז נ־עװאמציע באלשעױיסטישער דער
 א פאר פיאץ קײן געבליבען ניט ריטיאגד
 געזערשאפםלע־ א־מאפהענג־גער פרײער.

.טעטיגקײט כער . .
 ד&נד-ארגאניזא• א שץ א־יכעדנאנכ דעד

װעדם־פארכאכד א צד ציע
זיד׳ דערמאנען צו אינסערעסאנט ס׳איז

 האם ״ארט״ אז דעם, װעגען געדאגק דעי־ אז
 נים דארף אץ אױפגאבען איגעמײן־אידישע

 גרעני־ די צ־ טעטיגקײט זיץ באשרענקען
 גאד אויפגעק־םען זײנען ריטלאגד. פרן צען
 פין פארלאגג א לויט װען- ,1913 יאד א־ן

 אז געױארען געשאפען איז בראמסאן, י־עא
 דער בײ קאמיטיזך אינטערגאציאגאלע ,

 ם׳איז אץ פעטערבדרג אין ,.ארט״־צענטראלע
 דעל<' א שיקען צ־ באשלאסעז געױארען

 װעלט־ די אמעריקע. קײן ״ארט״ פון גאצ־ע
 מעגלעכקײט די געגענען גיט האט רלדזמה

 נאר געדאנק. אזא לעבען א־ז דירכציפירען
 פאמע אין אז געװאלט. ד,אט ציפאי־ דער

 האט ,1916 יאר אין מ^המד״ דער פ־ן כרען
 ״ארט׳׳, פון פירער אינגערער א אנדעיער. אן
 א אין פארבראכט האט װאט לױאוײטש. ד.

 אמעריקע• אין שליחית געזעלשאפטלעכער
 דעם פץ סימפאטיעס די צ־געצ־יגען האט

 פץ טעט־־גקײט דער צ־ ״ארבדטער־ריגנ״
 האט ארבעטער־רינג״ דער אין ״.ט,אר

 אר־ די אױף דאלאר ט־ײענ 15 אסיגנירט
 ״ארט״• ד־רכן ארבעטס־בײרא בעטער־קיכעז׳

 האט שודות דאזיגע די פץ שרײבצר דער
 בריװעל א באקומעז .i9it< אין דאניאייט.

 סאציאל־דעמאקראטי־ פאפילערען דעם פץ
 טשעכאידזע, ניקאייאי ד־םע־דעפ־טאט. ץע•ד
 די פון געלט אנגעקומען אים צ־ איז עס אז

 װאס ארעריקע■ אין אלבעטער אידישע
 אינםטיטו־ א־נזערע פאר צונ־צקוםעז יעז

 דרײ־ דעם אין ארנעטס־הילף. פ־ז ציעפ
ארבעטער־ריגג״• מים: לעבר שץ *ײנקעל

 קען צייט ־ענצר פץ טשעכעאידזע־,אר^׳
דער פון צײכען ניפכאלישעז א זעז מען

 בא־ את ארעריקע׳ א-דישע די ״אס רא־ע.
אין אפם6 א־דישע ־ . . < ^ ,

גן^שיכטע ‘<ו « ן «» ג<-- א.<«
 די עון אר־יס אין ער <ן • ־־ ׳׳,l ״או ן ^

 פארוואגדעלט זיך ארן רוסיאגד פון ואמען
 פעדערא־ ^טערנאציאנאיצ א ,יי.< א א ן א
i > גא־ דער ן אי ־ארגאגיז״ציעט ״ארט -~ן 

 אין ברײ^־בא^אנטען ד<ט י.ץ ,ל־ט■ ■ רע
באנד׳/ ״ארם־פאו ט .״ע דיי-ער א ד<ר

 אפשר און — פראץ. ל;ר גיט דא כיאיז
 צו בארינות — גארניט• רא& ס<ן דארף

 דורכ־ איז ־ואס <טאפען, ע א די <רמאג<, ;
 די פאר ״ארט־פארבא:ד״ דער געגאצצלן

 ״ארם׳ פון פארשטײער די יאר. ל< ל־לצטע
 םערי־ דער אויף באיױזען r - זיר האבען
 אין שטאםען פאראײניגשע די פון טאריע
 פון נעפען די :יארען סג־לר די פין א:ר.־יכ

 שוין דינען (װאם לרואװיםש ד. בראמסאן. ל.
 באריםםער דער און ־ועלט), דער פת א־ועק

 אים — .סינגאלאװסקי א ״ארט״־רעדנער,
 געפונען גלײך האבען — יארען. לאגגע צו

 צװישען באזונדערס אץ — אפעריקע• אין
 געמרײצ — ארבצםצרשאפם, אידישצר דצר

 צו גרײםשאפט ברײטסםע די אץ פרײנט
 די פארװירקלעכען צו ריצלפצן און שםיצען

 פרעםצ׳ אידישע די פלצנער. קאנטטרוקטױוע
 ױ־ אידישע די ״פארװערטם׳׳, מיסן בראש
 ״אמאל־ און ״איגטערנעשאנצל״ מיםן נ-אנפ

 ״ארבעםער־ דצר ;שפיץ דצר אין געמײםעד״
 גאגצצ די אלן ברעגםשצפ זיינצ מיט רינג״

 אמעריקצ׳ אין לאנדפמאנשאפם־באװעגונג
 -ארט־ דעם פון באזעס די געװארצן זײנען

 ״ארט׳־, אמצריקאנער דצם פון און פארבאנד״,
 אײנער אלם אנטװיקעלמ זיך האם ער װען
 .ארט״־ דצר פון ציױיגען גו־צסםצ די פין

באװצגוגג.
 איז ״ארט״־פארבאנד פץ גצשיכטצ די

 םרא־ אלע די פיט פארבינדצז :אטירלצך
 פון צײט, אונזער פון געשעענישען גישע
 רעדואלוציעס, און מלחמית פון צײמ דצר
 קאםא־ שרצקלצכצר דצר פון צײט דער פ־ן

 םזדח־ איז פאלק אידישצן יצם פון םסראפע
 געשםעלט האס ״ארם״ דצר װען אײראפע.

 צר האם רוסלאנד, פוזוץ טרים ערשםצ זײנע
 ארגאנישצר זיין צי אויגצן זײנצ גצײצנדצט

 פוילען• פרן אידצז די צ־ — כביבה, אץ באזע
 זיינעז׳ דארם בעםאראביע. לצטלאנד, ליטצ■

 גצ־ געבוירעז רצגצן. א נאד שװאמען װי
 ארם־ ארם־קאמיטעטען׳ פילצאליגע ־וארען
 צרד־ארבצם־קאאפצ־ קירסצן: א*ן ש־לצן

 פאר אינםטיטוציצס ספצציצלצ ראטיװען,
 םזרח־אײראפע, איז דאלט• מלאכות. בצל
 דצר פץ פראצצםצז די ריט אי־נקלאנג אין

 נײ־ די פון אנםײיקלעג אינדופטריעלצר
 ,ארם״ דצר ל,אט לצנדצר. א־יפגצל־מצנצ

 פראבלעם דצם פיט פארנ־מצן אקטיװ זיך
 אידישער דצר פון אינד־סטריאליזיר־נג פץ

 קאטאםטרא־ די פון הוראגאז דצר אלבצט.
 צוזאמען ד,אט צר־תקופה1היטי דער פדן פעס
 אויך פארניכטצט אידען מיליאן 6 די מיט

 לאנג־ דער פון רעזילטאטען די — פר־כט די
 פץ ארבצם פראדוקטיױער אץ יאריגעד

״ארט״.
 גאר א־יגצן די אין ױל *וארפט ס ״אט

 פץ געשיכטע גאנצער דער אין באזונדער
 איז װאם איז יאר■ 25 לצצטע די םאר ״ארם״

פמ פירערשאםם דער םאר כאראקטעריסטיש

 וואוג־ איז — באװעגעג, דאזיגצר דצר
 די צו זיך צזצו&אסען פעאיגקײם ד<רבארע

8.i j n ^ w .u טעטיג־ זיק איג<רבויןלן אין 
״  אײ^קאנג אק ציע6<1ארגאסי 1וײ \״ן עי

j ן די ״ עויעי^וצז ד־לם ט
דצר האט דאס לצבען. iא-די/-< פ,ן

i־,!? ״ w j i 1װצ דאן״ לאך בלזװיוצן 
j דער שן שליארצן פרי״צ די צ$ך הא̂נ 

 ארבצ־ אססל^ויבען חללט־מלתםדו *.,ײט<ר
ת טלן  גיס קאגגלנ״רא^יע־ל^״לדןנן. די ״
>  דער־ טיט ^זרטםען זיך ״ארט־ האט נ

 גאר םעגשען, פאר׳יאושיטע די ״אך א גן,ג
 זייערצ 1אי אנצונדען דאסנײ אויף ס^קע

 ד״אםעטגג. און נטחון פון פונקען די נשםות
 םון באריכםען די אין לײענען פיר װען און

 זשע־ אין קאגגרעס ױבל׳דיגען לצצטען דעם
 דארםען איז װאס .דצקדאראציע*, די נעװ,

 פייער־ ס׳איז וואו און געװארען, אלגענומען
 פארגרעסעי ״צו וױלען דער פארמולירמ לצך
 דער פון דינסט אין אגשטרע:גוגגען די רען

 אפ־ דער אז מיר, פילל, *רבזצ״־•, רישער אי
 יטראץ צאל, איו )ײן אין ״׳,.׳נ<ן

כא־ הײגם טיז -־,׳׳בט ׳ צ-ייצ) << ו '* ץ א
״ארט׳־. ^ארן א^טצריסטי׳״ ו

.ארט״־טצםיג־ דצר פ־ן פאקמצן דדײ
 בעםםצן יצם אויף דאט םשריךען איל קײט

 באקאגם, ברײש איז ט א:פן. שצנסטצן ן א
 דער האט עטאפ לצצטצן דצם אויף אז

 קולטור־טצכנישע זײן אנטװיקעלט ״א־ם״
 אין אץ יעראל אין ארבצט קאגסטרוקסיווע

 איראן. אין איז צפץ־אפריקצ אין איםאליע,
אידעך גאנצצ דאס איז טצריטאריצ זײן

 דער אנםשפרעכט גצאגראפיע זײן און לאנד,
 צע־ איצש ביױיבען עס װעלכער אויף מאפע,

 קיבוצים. אידישע די צעזײם און שפרײט
 אםילו באקאנם וױיניג אבצר זײנצן צפ

״ארם׳־ארבעם, דצר פץ פאקםצז אלצלכצ
 צום לױנט צס א־:ז• צו נאצנם שטייען װאס
 אפצושםעלען קרדצצז אין ארםיקצל פץ םוף
זיי. אויף זיך

יארק. נױ איז .ארם״־שילען די אין אט
 הא־ יאר, 10 איבעד שױן צקזיסטירען װאס
 15 פון מצר פאך א אויסגעלערצנט זיד כען

אט פח־יען. אין מענער פצרזאן, טויזצנט
 דער מיט מאנםצדי, אין פראנקרײך. אין

 לעי־ ״אינטצרנצשאנצל׳ דצם פין שטיצונג
 גצ־ איז — ױניאן. װארקערם גארמענט דיס

 ״ארט׳־, ןיפ מוסטער־שול א גצװארצן שאפצן
 קוואפילי־ הונדערטער ארוים י־אזט װאס

 פארשיידענארטיגצ די פון ארבעםער צירטצ
 מעל־ א פון זיר מיר דצרוױסען אט פאכצן.

 מעגשען טליזענםער אז תל־אביב. פון ד־נג
 ״ארט״ דער ױאס קדרסען, אץ פאכצז די אין

 זייער באקומען ישראל, אין גציטאפעז האט
בילדעג. פראפצסיאנצלע אץ טעכנישע

דאר־ איליפטראציעם לארגצ דאזעצ די
 פאר־ אץ בדײם װי באװײזען, אונז פען

 «ארט*. פון טעטיגקייט די איז שײדענארטיג
 אפגעגעבען איז װאס באריכט, פולער דער

 זשענעװ, אין ױבל־קאגגרצם אויפז געװארען
 ״ארט״־פארבאנד, דצר אז געװיזען, האט
 רוסי־ פץ טראדיציעס די טרײ בלײבם װאס
 פארברייטערם האט ״אייט״, אמאליגען שען
 ױעל־ וועגען פארגצם, אזא אויף ירושה זײן
 ױאס ,1880 יאר יצם פון פיאנעו־צן די כען

 האבצן ארגאניזאציע, די געגרינדעט האבען
סרויםען. געקענט נים אםילו

ח דיט ^-------------------—
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גוײם-רשעים אלע ניט
re גארדין אבא

כהד, בעיל םון זאלד־ אין איד .א
זײםצן. 153 טןגבוך. ן שון כלןסלעך

m יארק. ניו s. אידישער ®ןרלאג 
.ציקא־. איז קולסור־קאגגרעס

 א םון םאג־בוד א איז אם
אגם־ איז װאם אידעז
 סלאבאדקער םיז לאםע?
זױים־ זיד האם *־ז געםא

לים־ א בײ באהאלםען
 זײז איז פויער• א װין.

 עס כאםקןי. :!•רעםער
ד רצדם  סאר־ זיך מען האם באםת אזוי. זי

ס ק מ  םןרד־ א אין חזיר־שמאל, א אין ש
װאלד. אין קוםםעם. די איז אײד איז שםאל־

 איבערלע־ זיינע באשרײבם םזזבר דער
מז r איבערלעבונגעז די זײז בונ e וואס די׳ 
 באזזעל־ אין אים םים געפונעז זיך ד׳אבעז

ש:  זאלבע־ געװען זיי זײנעז אםאל טעני
 זאל־ מאל א זאלבעדרים, בלויז אמאל אכם

בעפינף.
 איץ איז זיד אויםבאהלםען דאס װעז

 צי אומדערםרעגלעך. *ו געווארעז איז «לאץ
 דזיר סון אייניגע פלעגעז געפערלעד, צז

 באהעלםעניש א זוכעז אװעקגימ .חברותא׳
 ם׳רוב אבער םױערעל. גוםען אנדער אן ביי

 ניט זײנעז עם צוריק. קוםעז זײ פלעגעז
 װאל־ וואס פויערים. אזעלכע םך קײז געװעז

 רא־ צו אום לעבעז זײער אײגםשעלען םעז
 אםילו עטלעכע אדער אידעז איץ םעװעז

גום־באצאלט. פאר
 גע־ די האם כאםע פויערישע אית נים ״

 פויער איץ נים און פארברענם, שטא«א
 פץ פארברעכען דעם פאר אײםגעהאנגעז

 לאפעס די פון לעבעז אידענס א ראטעװעז
re חיה־רעה. דייטשעד דער

 דער א־נז זאגט ארײנםיר דעם אין גלײד
 געםא אין אידעז פארשפארטע די אז «חבד,
 מיםן באגװעלטיגט אזוי געװען נים דעעז
 אין דײטשען די re נעמעז ראכע פון געפיל
 װי דייטשען. 1צאי א אומברענגען פון טייטש

 צי דראנג ברענענדיגען מיטז דורכגענוכיעז
 פרוי, א מאן, א לעבען. אידיש א ראםעײעז

 רעםונגם־ארציע. אט־די דאם- ארן קינד• א
 וױרקלעכע דאס פאר באטראכם זײ האבען

מערדער. די אז נקמה־נעמען;
 גע־ טאג־בוך דאם אט איז וואו איז װעז
געווארעזי שריבצז
 פון טאג־ביד־נאטיצעז פאלגענדיגע «די

 אין געשריבען געטא־פליט. אידישעז א
 קוס־ װילדע אין פויערים םיז חזיר־שטאלזוז

וועלדער. ליםװישע א״ז םעפ
די  גע־ פאיצייכענט זיינעז ׳בלצטלצד׳ .
 — פאפיר אין 1,מאננע צוליב — ווארעז

 רולייש־קראם ליסויישער א פוז דעפט א אויו•
 הע־ ראשרירזיז א ם*ז שירית די צוײשדז אוז

).6וז. ייידער־כיכעל״ סייעאיש־״ידייזז
 עט שלדכט װי געײ» איד ערדז1• דאר

 שארזיכעי־ט דעררוײל גזװודז איז גדימיד איז
 פיז ליהװידאציע, פוז טאג לעצטזױ כיזז

 האס געטא פמ אנםלױםעז דאס איריהום.
מם ײםגדז  פרן געפאי דער צו בורח דעם א

אים. כאפס מעז נאר װי דערשאסעז• ודערעז

 יעדען אייף געלריערט האבעז םכנות את
 גע־ האם מען אז אזוי, שרים. און םריט

 םויט־ צוױי צװישען אויסקלייבען דארפמ
געפאדלז•
 מח געטא ^ אז געהאלםען. האב *איןי

 הדשים צען מיט בעסער אװעקגית מעז
 ;שפעטער מינום צען מים איידלר פריער.
רען... צו שוץ בעסעד קי  צו איידער ריזי

*p זיכער דערוױיל rx אין זיד שםעלעז 
 פליצימדיגעז א דורך בלייבען צו געפאר
(דארם). םוים־פאסטקע דער אין אגםאל

 דעם געםא פון אנטלאפעז איז מחבר דער
 אים האם םעז .1943 אקםאבעד׳ םעז20

 פו, ארוים קען ער אז בשורה. די אנגעזאגם
 אויגוםט, טען3 דעם ערשט באהעלםעניש

 אײםבא־ זיך ער האם חדשים צעז .1944
 די האבעז קאפ r^ איבער און האלםען

r פליגלען די געםאכעם צײם גאנצע e .םוים 
 נים ער האם חדשים צעז גאנצע די פאר

געגען זיכערקײט אין םיגום אית געלעבט
םוים.

 געראטע־ פארם זיד ער האט אזוי װי
 נם גרעסםעז דער און נסים דורך װעםי

 געםונען זיך האט עם וואם דער, געווען איז
 גוטע א און םאדייאוש׳ פויער, גוטער א

 עטלעכע די האב«י זײ בארבארא. פויערםע.
 גע־ אין געשטיצט אידען אויסבאהאלטענע

 דעד אוז געפארעז אלע געגען שירעמם
 פאר־ הונגער. פון אויםגײן געפאר׳ גי־עםטער

קעלם. פיז טויט אײף ווערעז פרארען
 ױיער צו אן קומען געטא פיז פליטים די

 היתקע׳, מיץ אי־ז ״׳דאם — רלטונגם־פלאץ
 צעזינגט עם ציפרידען. פויעד דער זאגם —
 מםתמא פילט עס וואס פרײד• א אונז אין זיך

 פון בשלים אראפ קריכט װאם מענש. א
תליה־בענקעל.

 אײנגע־ אלטע אן א־נז באגעגענט עם
 סאר־ און סארדארט פויערטע. שרומפענע

.קװארט .  װי זײן איר װעט מיר ׳בײ — .
 צעװײנען פדויען די קינדער׳. אײגענע
. . . ך י  איז ס׳הארץ ארן פארקלעמט בין איד ז

 בילד אומגעװײנטלעכען פון פארשטײנערם
 ליט־ װילד־םרעמדע א :צײטען איצטיגע אין

 אי־ פאר א קושעז צ״ פאלט תקנה װישע
).H וז. דישקעס״

 א ױען צײט א אין אז אוים, וױיזט עס
 טײ־ אין פארװאנדעלט װערען מענשען 1צא־

 אין פארװאנדעלט אײניגע װערען װאלים,
 אזא געבושעװעט האט אר־ם װעז יייאכים.

 פײנט־ א אהערט1געפי האט עס אין רשעופ
 אנית. געפונעז. זיך ה-בןזז אידען. צ' שאפט

 פײע־ פשיט׳ע ציילען. צו פינגדר די א*יח
 ארײסגע־ האילז װאס פײערטעס א־ן ריס

 די צו ליבשאפט ישראל״, ״אהרד ציינט
ראט. גרוימעי־ א גאר אין פארפא^יטע

 פאה־ אט־די זיד מ׳דערמאנט ױעז און
 פינצ־ די איז אויד אז מעז, טראכט מזיז׳

 איז הערשאפט היםלעי־ם פױ יאדדז טײיע
אי מענשלזזכיײם־געפיל דאה  אייפ־ נים ד

 ײיננזז עם אינגאנצזה־ גלווארזוז גדלאשעד
 אוייגןז־ האיזוז יראס צוױיפיםיגע ג?ז*ידז

מענ־ מיליאנעז אויםגעמארדעװלם בראכט.

נערעכטיגקײט ^---------------
 געװען, אויך אבער. זײנען. עס אידען. שען.

 גע־ האבען וואס אויסנאם־אײנצעיינע. כאםש
 צאלען צו געװען גרײמ און אידען ראםעװעם

דערפאר. לעבען אײגעגעם דיער מים
די וואר־ חױת. ׳אזעלכע :זאגם אלטע .

 אױך גריבער. די אין קיגדער לעבעדיגע פען
 װעלען םיר אבער אזעלכע. זײנען אונזערע

).12 (ז. אויםהיםען׳״ אייך
 עט־ די הונם. א געװען איז פויער בײם

 א מים גערוםען אים האבען אידען לעכע
 הי־ (דער ישראל׳ ״שומר איראניע ביםערער

 נע־ פלעגם הונם דער אז ישראל). re םער
 בא־ זיך לויפען מעו םלעגט בילען. מען

 פרעמ־ א קומם םאמער וױיל האלמען,
 לעבען דאס דאך איז אונז. דערזעם און דער

פארשפילם.
 םאר־ גללעגען מען איז םאג גאנצען א

 געםײלט םאקע חזיר־שטאל, אין שטעקם
 אווענט אין בלויז חזיר. מיםן שםאל דעם

 דעם דערלויבען געקענם זיך ױי האבען
 א פארוױילען און אריינצוגימ ״פארגעניגעױ

כאםקע. דער אין שעה פאר
 דער אין אלע זיינען מיר אװענט. ״איז
 דער שסארק זיד צעבילם פלוצים כאםקע.

 פעםטער א זיד הערט פענצטער אין הונט.
 םארלעשט זיכער?ײם־װעגען צוליב קלאפ.

 א איז פייער ס־אם םייעו־ דאם תיכף םען
 בא־ פויערים ארעמע די װאם מיט קינעלע,
 פינצטערע די אין כאטקעס זייערע לויכטען

הערבסט־נעכט).
 מאל דאס אפגעקומען אי־ז מען הכלל

 דער געקומען איז עם טויט־שרעק. מים
 אי־ פאר די נאראיעט עס האם װאט פוילר,

 די זײ פאר געםרנען און םאדייאושען צ־ דען
אנטאנאם. איז נאמען זית באהעלטעניש.

 א פלייצע םיז אראפ נעמם גאםם ״דער
 געקוטען איז ער אונז. פאר עסען מיט זאק

ען... גרויםע אין און חושך אין ציפום מפ  זו
 םארבלאטיגט. און אויסגעיױיקט איז ער

 צע־ איז װאם פנים, איבערן רינט שװיים
 טיט ער צופרידען: יד“א אבער שראקען,

 עבען.1י זײן אײנשטעלענדיג מצווה, א דאך
 געלט קײן נעמען ניט אופן בשום װיל ער

).13 (ז. פראדוקמען״ די פאר
פארצװײפלען. ניט מען טאר אזוי, אויב

 אויף מענשען גוטע פאראז נאך זײנעז עס
 דאך קען מענש גוטער אײן אוז װעלט, דער

סדים. אפילו ראטעװען
 אויפ באהאלט װאם ,פריעו* אלטער דער

:רעדט אידען אנטלאפענע די
 איד װאם דערפאר. ניט עס טו ״איד —

 גענדג שוין ביו איד געלם• םארדינעו װיל
 דאס און — זיבעציג) איבער וגעװען אלט

 מיטנעמען. ניט איד װעל ערד דער איז געייט
 פארגאסעז ױט ס׳זאל אז אבער• װיל איד

 איך װאלט בלוט. אומשולדיג נאד װערעז
 אידעו. נאד געראטעװעט איד װאלט גןיהענמ■

 די. באשי'צען איד ײעל נים■ עס איד הען
 װיל איך געראטעװעט. יא האר איד װעמען

 זײ־ ליטוױנער אלע ניט אז יױיזען, אויד
. . . עז n וז. נ s .ריצחים

עי רעדט דאס  טא־ פײעד׳ אײנפאכער ד
:דייאיש

 הדטםדז םאלדאםדז װ?ון פארשטײ. ״אײ
 מארדעז און נעמעד אבער פאזיצילט. אײו׳

 נאר קלנעז דאם — הינדער אוז פרוידז
).17 וז. רוצחים״ פחדנ׳ישע

לים־ און דײטשע די ער ר״פט אזוי אם

ו

--------------> ו955 :אוועמבער,
 דער מיט קאלאבארירען ױאפ רערדער װישע

רוצחים״. ״פהדנ׳ישע :געשסאפא דײםשער
 האט וואם ד<ר פויער, צװײטער דער

 פון מאן א איז פיראדוקםען׳ די געבראכט
 א אויך ר.אט <ר אנטאנאס׳ אכציג יאר א

פראװיזיע. געבראכס מאל צוױימען
. .  אכציג־יערײ באיד אלםער, דער «.

 אויף גענומען האט פויער, ליטװישער גער,
 פופציג־זעכציג מיט זאק א פלײצעס זײנע
 דורך צופוס זיך געשלעפט פראך־קטעו. קילא

 לאזען צו ניט כדי דמפען. און בלאםעס
).51 (ז. הונגער׳ פון אידען זעקס אויסגיק

 דין צו פון װײם איז בילד דאם אבער
 הילפגע־ און מענשלעכקײם סון אידיליע אן

 געפינם װאס צוױיטען, צ־ם אײנער ביגקײט
לאגע. צרה׳דיגער זעלבער דער אין זיך

 גע־ געםא פרן פליםים אכט די צװישען
 ניט װיל מחבר דער רועםען מאן, א זיך פי:ם

 מיטן אים רופט ער נאמען. זיין ביי אגרוםען
 װערט נים איז ער און .פריץ״. צונאםען

 דײך געװען איז <ר אים. טראגט ערד די װאמ
 א זיך מיט אויך נאך ער האס איצמער און
 הא־ בגדים. זײגע אין פארשסעקט געלט םך

 געסאכם אים בײ זעקם איבעריגע די בען
 דעם ער םאנט ברוים. קויםעז צד הלוואה אן

 אפילו דראט ער שלאגען. זיך כאפם ער חיב.
 זײ פרירען, זײ מוםר׳ן. גײן זײ װעם ער אז

 דער צוצודעקען. זיך װאס מיט גים האבען
 און פעלצען האבען װײבעל זיץ מיט פריץ
 פאר אײנע אנבאטען ״אבער קאלדרעס. זעקס

 — צידעק א פעלם עס װעמען עמעצען,
 א'ן — פעלצען גרויסע האבען זײ חלילה!
).26 (ז. \״ מײז די פאר זײ האלטען

 אי־ געװעזענער דער האט געלם ״צוליב
 אױפגערעגט׳ אזוי הײנט זיך פריץ דישער

 געװאר־ זיך רציחה גרוים מיט האט ער אז
).49 (ז. שלאגען״ פען

 שלעכטער׳ א בלײבט אויס װײזט עס וױ
 קײנע אין שלעכט. מענש פארדארבענער

 רשעות׳ זײן פון אים קענען יסזרים און צרות
אויסהײלען. ניס שלעכטסקײט

 געצױגען זיך האבען װאס חדשים. צען
 מען אריבער. זײנען אײביגקייטען, צען װי

 אויסבאהאלטען אץ פארשטארקט זיך האט
 געדיכט־צעװאקסענע װילד אין זומפען, אין

 פארט האט מען אין װעלדער. אין קוסטעס-
 בשורה׳ גוטע גרויסע די הערען צו דערלעבט

 איז עם איידער געקומען דאך איז נחמה די
 װאם טויט־אנגסטען׳ די פון נשמה די ארױס

 שעד׳' שעה־אײן איבעדגעלעבט האט מען
 פיז שטונדען פיראונצװאנציג די דורך אויס

מעת־לעת. יעדען
 די אונז צו קימט טאג פון גרויען ״מיטן

 ניט אײם, שרײט און פארסאפעטע א אלטע
:קול איר מיט

.ן פריי זײט איר __ . פזן ארויס גײט ,
 זי ״ .שטוב אין ארײן קומט ׳. קוםטעס די

 פלאמט פנים איר אויפגערעגט. שטארק איז
).145 (ז. פרייד״ פון

פארגליװער־ װי בלײבען אידען פאר די
י זײ װעלען װאוהין טע. ײן  װעלען װעמעז ג
 האבען זײ אז בשורה די אנזאגען גײן זײ
 אומגעקו־ זײנען אלע װען געראטעװעט, זיך

ברידער. שװעסםער, טאטע־מאםע, :מען
 די װי מערער. פיל זיינען טויטע ״די

 מאל ט׳ייזענט־טויזענםער לעבען־געבליבענע.
 חלל: איז קללות שטומע דיערע און םערער■

 שטאר־ פיל־פיל זיינען טײט!׳ זײנען ׳מיר
ס׳הארץ און — אונזעריגע די װי קער,

 ־ע:־ בלײבט ליפען די אויף א-ן פארקרעמם,
 ׳מיר אויסגעשרײ: דאס פארגליװערט געז

•U46 (ז. * געראםעװצט;׳ זײנען
 די מחבר דער שילדערט שטארק זיילר

 אלמען דעם דים זיך שײדען פין שםערצען
 איבער־ שרעק לײדען. אלטיםשקער. אין

 דוי שטארקער פארבינדען ציזאמעז געלעבם
 עםלעכע די און פארגעניגעגס■ און פרײדען

 ליסװישער דער און אידען געראםעדועםע
 םשפחה, אײן װי װערען פויערמע און פויער

 אר־ זיינען די קערפער. אײז װי מער. און
 דארף איצם און ציזאםענגע^ואקםען גאגיש

 יױיםאג־ איז עם און rםאנא:דע!־גי זיך םען
 פון גליד א החי״, מן ״אבר רייםען װי דיג

 גערוםען זײ האבען טאדייאוש׳ן קערפער. א
 גע־ זײ האבען בארבאר׳ן, איר, און פאמער
 װי די צו געװען איז זי און מוטער רופען

מאמע. א
צעקו־ אלםען׳ מימן זיך געזעגענען «מיר

 אײנ־ גיט קען קײנעד און שמארק זיך שען
 טריט שװערע םיט םרערען... די האלטן

 ליב־געװארענער דער פון ארייס םיר גייען
 ליבען א ארויס מען טראגט אזוי כאטע.

ב... א פדן מת  באגלײט אלםע די שטו
.. ז. נ  שאםײ צום קוסםעם די דורך' או

.רעדם פען װי םער. שומיגם מעז .  די .
 ליגט מענשען פרן גורל׳דיגקײם טראגישע

 צעשײדען אײנפאכען דעם אט אין טיף אזוי
״ ך... ).149 (ז. זי
 אויסגע־ פץ גאכם פינסמערער דער אין

 דעם אויף געװיסען, רענשלעכען לאשענעם
 פולשטענדיגער םרן הימעל פאר׳חושכ׳םען
 לבנה ליכטיגע א װי אויף גײם בעםטיאליטעם

 ליכט מים פול פנים דערפרײענדיגער דעד
 טאדייאוש־אנםאנאס־ םרן מענשעךליבפ און

בארבארא.
 דער־ זאל :אצים די צי ה1קלי יעדער מיט

ברכד״ א מים נאמען זײער מאנט.ויערען

 טעאטער־אונטערבע־ יעךלענע
״צוקונפט״ דעד פון מונג

 חודש־זשורנאל אידישער עלטפטער דער
 א יאר יעדעט אײן ארדענט צוקונפט״ ״די

 װיכ־ א איז װאם טעאטער־אונטערנעמוגג׳
זשורנאל. דעם פאר הכנםה־קװאל טיגער

 טעא־ רײכע א פאר קלמט הײ־יאר אויך
 דעם אװענט, דאנערשטאג טער־אונטערנעמונג

 קומט אוגטערנעמונג די נאװעמבער. טען10
 (סעקאנד קינסט־טעאטער אידישען אין פאר

 די־ דער אונטער גאם) האוסטאו אין עװענױ
שווארץ. מארים פון רעקציע

 ״צוקונםט״־אװענם דעם פאר ספעציעל
:אויפגעפירט װערען װעט
 בערקאװיטש׳עם ד. י. פון אקט אײן .1

״לאנדםלײט״
 ״דאס עלי׳כמ׳ם שלום פון אקט אײן .2

געװינס״. גרויפע
 קינםטלע־ אידישען פון קאנצערט א .3

ליד. און װארט רישען
 בינע־ טאלאנטפולע די פון אויפגעפירט

 זא־ עדמונד בערגער, גוםטאװ :קינסטלער
 מנחם קאלינאװא. דארא קרעםין, מרים יענדא,
 װעט אװענט דער שווארץ. מאריס און רובין

 אלע פאר ױם־םוב קולטור גרויסער א זיק
 ליטע־ אידישער פון ליבהאבער און פדײנט
טעאטער. אידישען בעםערען און ראטור

 זײער װערען ארגאניזאציעם פרײנטלעכע
 אינטער־ קימ אראנזשירען צו ניט געבצםען
אווענט. דעם אין נעמוגגען

ו3 זײם ־־#----------------------

װ י כ ־ י ן א פ ױ ן א ע מ א ן נ ו  פ

ן ד א ײ ד פ ר ס ר ו ק
 ארבעםער אידישער דער פ•: ארכיײ דער

 ק־רפקי פראגץ פון נאמען אויפן באוועמגג
 אײפ־ דעם ד*רך געווארען געגרינדעט איז

 אנהויב איז ״בדנד״ פדן לענדישען'קאמיטעט
 זשע־ אין יארהונדערט הײנםיגעז דעם פין

 געפיגעז ארכיװ דער זיך האם דארט געװע.
 פון אויפזיכם אונטערן ,1919 יאר ד<ם ביז

 ״בונד׳׳, םון פירער פארשטארבענעם דעם
 פערצען נעקסטזנ די פאר קורםקי. פראגץ

 ביז בערלין אין געװען ארכיװ דער איז יאר
 ביז פאריז איז גאכדעם אויפקום, היםלער׳ם

 קאארדעניר־קא־ דער ווען מלחמה דער נאך
 מאטעריאלעז אלע די האט ״בונד״ פון מיםעם

 איז איצם יארק. נױ קײן אריבערגעבראכט
 ״אםראן דער אין אײנגעארדענם ארכיװ דער

קולםור־הויז׳.
 פאקםיש איצם איז קורםקי־ארכױו דער

 אידישער דער פון ארכידו אײנציגער דער
 דארם באוועגוגג. ראדיקאלער און ארבעםער

 ארכױו־מא־ םון אוצרװז אנגעזאםצלט זײנעין
 אין אפצױפאצען ניט זײנען װאם טעריאלעז

 גןשיכטע־פארשער, פאר וױכטיגקײט זייער
 :ויםיגען װאס שרײבער און היפטאריקער

 זײער פאר מאטעדיאלען אזױנע אין זיך
 אקטיױד די שארדינם ארכױו דער ארבעם.

 פון געשיכטע די װעמען יעדען פון הילף
 באװעגונג ראדיקאלער און ארבעטער דער
ווערטפול. איז

 אי־ דװ־ד מען קען ארכיװ דעם העלפען
 . האבען װאם מאטעריאלען אים בערגעבען

 בא־ ארבעטער אידישער דער צו שײכות א
 דירך אדער ים, זײםען בײדע אדיף װעגונג

 גע־ דער אין מיטגליד אלם זיך אנשליפען
 אן פון אפצאל דער ארכיװ. בײם זעלשאפט

 דא־ פינף בלויז איו מיטגליד אײנצעלנעם
 אױך זיך קענען ארגאניזאציעפ יאר. א לאר

ביישטײערונגען. גרעםערע מיט אנשליםען
 צום ױענדען צו זיך אײנצעלהײטען נאך

 אטראן גיײער, דוד ארכיװ, פון דירעקטאר
יארק. נױ גאם, טע78 איםט 25 הויז,

 פון װערר, נעקלינענע דעדשינען
זשיטלאווסלץ חײם דר.

 פץ בוך נײע דאפ דערשינען איז עס
 בײס פאלקס־ביבלי׳אטעק שטײן מ. ל. דער

 װטרק גטקליבענע די — קולטור־קאנגרעם
____ זש־טלאװסקי. חײם דר. פון

 פין צונויפגעשטעלט איז װאם בוך, דאם
 אפטײלונגעןי: פאלגענדיגע האט מארק, ױדל
 און פאלק פאר קאניף אין מענש, און איד

 אידײען־פארבינדונגען, היםטארישע שפראך,
 זכרונות. געדאנק, פרייער ארן רעליגיעס

ארטיקלען. און פראגמענטען
 גרע־ 21 בוך אין ארײן גײען םך־הכל

 חײם דר. פדן ארבעטען קלענערע און סערע
 זײםען 420 האלט בוך דאם זשיטלאװםקי.

 ביאגרא* לענגערען א מיט פארזען איז און
װל פון ארײנפיר פיש־קריטישען מארק. י

 אבא־ דאלאר. 3 איז בוך פון פרײז דער
 ביב־ שטײן־פאלקם ט. ל. דעי־ פון נענטען

 דריטער דער פון ביכער 4 באקומען ליאמעק
סענם. 50 מים דאלאר 7 פאר סעריע



גערעכמינקײט ■►ן^ 14 דים

אװ8נ עקמקזםיװ נמנעראל אונזעו פה םיםיננ נײס
 קלײדער םרױען דער אין אויסזיכטען וױימערדיגע און לאגע עתאנאמישער װעגען אױפגעגומען באריכםען

 טעטיג־ און פאליסיס וױיטערדיגע פא־ רעקאמענדאציעס דובינםכןי׳ס פרעזידענט — אינדוסםריע.
גוטגעהײםען. נןײטען

האלבײער־ צוױיםער ער ------------------
 דעם פ.ץ םיםיגג לעכער

9 U» ןיקזעקושיװ־ געגעראל
איג־ אונזעד שץ באארד

הײג־ ד<ם ם<ר:<שאג<ל
P I H■ אפגע־ איז יאר. םיגען

 די אין געװארזין האלםעז
אםלאנםיק אין אקםאבער פת װאד לרשםזנ

 אויםער־ געװען זײנען זיצרגנעז די סיםי.
 םעג־ ױצונגעז צוױי אינםעגםיװזי. געװײגלעד

 מיםאג. פאר איבערריים קורצעז 8 םים יעך
 די בײ פארזיצער אלם דוגינםקי פרעזידענם

 פאו־• װאס אלץ אויסגעםיםעז האם זיצתגען
 גע־ אח צײם אוםזיםםע געװײנלעך געמס

 ודי פונקם. צום שםרעגג *לעםעז האלםעז
 זי* אכם די דורך איז דערפת רעזולם*ם *

 האם באארד געגעראל דער װאס צונגעז׳
 *ר־ םער מידאחת אויפגעםזו *■מתןלםען,

 דער־ גןיקעגם געח׳ײנלעך װאלם עס װי בעם
צ׳ײם. םיל אזוי פאל צוױי איז ודערעז גרײכם
 פרעזידענם האם צײם שפארעז צו כדי

 דעם םיילוױיז געביםעז פאל דאס דיכיגםקי
 אנצוהוי־ אנשםאם הױס. םדד געודײנלעכעז

 די םח באריכםלז די םים זיצונגען די בען
טערי־ זיץ םון יעדער פרעזידענםען- וױים

 ער האם אינדוסםריע־צװייג, אדער םאריע ״
 באריכם דעם מיט זיצונגען די דערעפלנם

re .פון דירעקםאר ריםוירטש םעפעד, דר 
 עקאנא־ דער איבער אינםערנעשאנעל׳ דער

 לןיצטע די אין בכלל אנםװיקלונג מישער
 דער אין לאגע דער װעגען און יאר פאר

 דאס בפרם_ אינדוסםריע קליידער םרויזין
 דעם באארד גענעדאל דעם געגעבעז האם

 עקאנא־ דער םרן הינםערגרונם ברייםערעז
 װעלכע םיז לאנד. אין אנםוױקלונג מישער
 נאכדעם םייל. א איז איגדוסםריע אונזער
 באריכםען די געװארען אפגעגעבען זיינלז

 איג־ דער םמ צווייגען פארשיידעגע די פון
 מאר־ פארשײדענע די איז איז דיסםריע

 דער םין וױיס־פרעזידענםעז די וואס קעםס.
 שריפם־ צוגעשםעלם האבען אינשערנעשאנעל

 םאר־ אין האם׳ דרבינסקי פרעזידלנם ייעד.
 אל־ אן געגעבען -באריכםען. די מיט בינדינג

 אוז לאגע דער איבער איבערבליק געסײנעם
 דעד־ די פין דיכל םד א אוגםערגעצײגעז

 גע־ האס דאס פראבלעםען. און גרײכונגען
 געפאכם און קלארקײם מער פיל שאפען

 קו־ אוץ םראגעז די דיסקוסירען צו מעגלעך
 לעצםע די בײ זיינען ודאם פסקנות, צו גיעז

 באשלוםען װי געװארען אנגעגוםעז ײצוגגעז
 און באארד עקזעקוםיװ גענעראל דזים פון

דעקלאראציעם• םאליטי
 דעי װענען באריבט םעפעדם דר.

לאנע עקאנאטײטער
 די פארשםענדלעך פער םאכזת צו

r פראבלזמעז און שװעריגקייסען c דעם 
r פאלעז את שםײגעז e פראדוקציע דער 

ר איז אופזאץ דער אח  קליידער פרױען ת
מ אײף אינדוטםריע- על םיס־ אונזערע װ

 חױנד״ זייער םים אנגעװיזען דינען גלידער
 צי־ װיכםיגםםע די צוערשם םעפער דר. גים

 אלגעםײ־ דער אין לאגע דער װעגעז פעדען
 אז אן, וױתם ער לאנד. איז עקאנאםי נער

r ערהאלונג די e די װאם ריםעסיע, דער 
 ,1954—1953 איז געליטעז האם עקאנאםי

 םאנכע װי גרוגםלעכע אזא נים וױים איז
 אינדוסםרײ די עולם. דעם איינרעדעז װילעז

 דר. וױחם אויגוםם, אין פראדוקציע עלע
 און צװיי פים געװען םאקע איז אן, סעפער

 יולי r» װי העכער פראצענם צוויײצענסעל
 ריםעםיע. דער סאר הױכפונקם דעם — 1953
 באםעלקערונג די איז אבער צײם דער דודך

 דרײ םים געװארען םארגרעםערם לאנד איז
ע די פראצעגם. האלב א איז רו מ ע  דע־ איז ה

r װײם ריבער e פאקםיש םײנם עם געגוג 
r סארקלענערונג א e פראדוצירםע פאס דער 

קאפ. פער עם רעכעגם םעד װעז סחורד״
 פרא־ די אז אן, אויך יױתם טעפער דר.

 אלגע נים איז לאנד אין איצם םפעריטי
 הויסם־ םאר קוםט אויסלעבונג די אז םײן;

 דער אין אינדוסםריעם: צװיי איז זעכלעו
 אויםא־אינ־ דער אין און בוי־אינדוםםריע

 דער טראץ אז אן, אויך וױמם ער דוסםריע.
 גע־ געװארען גע־טאפען נים איז אויפלעבונג

 צי־ די לוים אלע. פאר באשעסטיגונג נרג
 פער־ א מיט צוױי געװעז נאך ױיגען פעי־עז

 הײנטיגען דעם ארבעטסלאזע םיליאן טעל
 &יליאן א מיפ אלץ נאד איז װאס אויגוםט■

 פון אויגוםט אין געװען זײנען עם װי מער
 װי װײניגער עםװאם זײנען ױי כאםש .1953

פאראיארען.
 םעפער דר. קומם ציפערען אלע די םון

 פון קוגפער צאל גרעסערע די אז שלום, צים
 םארא- מיט פארגלײך אין יאר. דאס םחורות
 פארמעג־ מער די סון געײען דינעז יארען׳
 קויפעז זיד קענען װעלכע קלאסעז׳ לעכע
 שםוב־אײנאר־ און מעבעל הײמען. רײכע

 אויף געלם םער אויסגעבעז און דנוגגעז
 אפרו־פלע־ לוקסוריעזע rא פארוױילונגעז

 די פון פארברײםערונג דער צוליב •צקיר.
 קלאפען פיםעלע די אויך האבען קרעדיטען

 םע־ און ראייא װי סחורות אזוינע געקויםם
 אויםא־ אייז־קאםםענם. לעװיזיע־אפאראםען,

 םאר־ דער ארםיקלען. ענלעכע און םאכילען
 באקלײדונג װי סזזורות״ ״װײכע פיז קויף

 ביפעל א או־־ד זיד ד,אם זאכען ענלעכע און
 מאס אזא אין נים וױים אבער םארבעםערט,

 אלע פאר באשעפםיגונג געגוג באזארגעז צו
אינדוטטריעט. די אין ארבעםער

 וױיזם אינדיסםריע. קליידער פר־יען די
 פרנקט העכסטען דעם האם םעפער, דר. אן

 אין דעדגרייכם פארקויף און פו־אדדקציע אין
 1953 אין איז ריסעסיע דער איבער ו.95י

 םרוי־ פראדוצירטע די פון געלם־ודערם דער
 וױײ פראצענם איץ פים געװען ק־^ײדער עז

 פים געפאלעז עס איז 1954 אין איז ניגער
״י נאד  דער האם יאר יענעם פיאצענט. צ'

r געלט״וערס c פרויעז אייסגעארבעםע די

ר ע ^  פיט גיליאן צעז בלויז אנגעםראפען ק
דאלאר• םיליאן 377

 1955 פון חדשים זעקם ערשםע די אין
 קליידער פרויען ^ פארקויף דער ד.אם

 דעם פראצענט דריי מים איבערגעשםיגעז
 דעם פון ציים זעלביגער דער אין אומזאץ
 די םון פראדוקציע די אױך יאר. לזנצםעז

 גע־ ױינעז בגדים פרױען םארםען םערםםע
ווערם. אין איז קוואנםיםעם אין גרעסער װען

 דעפארם־ די אין םארקויף דיםײל דער
 אן אױך װײזם יאר, הײנםיגם םטארס, מענם

 כאקלייד־אר־ סארטען אלע איז אויפלעבונג
 םאנטלען םרן אויםנאם דעם פים םיקלען.

 װיײ פארקויפם זיד האבען װאם סוםס, און
 סײ און ד-עכער־געפריתםע די אין םײ גיגער

 פארקלענערונג די סארםען. ביליגערע די אין
 ביליגערע די אין מער געװען אבעד איז

 לאינם. העכער־געפרײזםע די אין װי לאינס
 וױי־ געווארען םארקײפם איז ערשםע די אין

 די אין ארן פראצענם זיבען םיט ניגער
פראצענם. פיר מיט בלויז — צוױיםע
 איז ארםיקלען באקלייד אנדערע די אין

 װי אנדערש באדייםענדיג געװען לאגע די
 דרעסעס• ס־ן פארקויף דער קלאוקס. בײ

 הויז־דרעסעם און אוניפארמען פארםוכער,
 יאר דאם איז םטארס דעפארטמעגט די אין

 לאינם. ביליגע די אין בלױז קלענער געװען
 איז דעפארטמענטס העכערע־פרייז די אין

 דער געװארען. פארגרעסערם םארקויף דעך
 אפ־ הויפט דעם אין דרעסעס םון פארקויף

 בע־ (די סטארם דעפארטמענם די פון טייל
 געװארען פארגרעםערם איז לאין) םערע

 .1954 מיט פארגלייד אין פראצענם פינף מיט
 זיך האט פארגרעסערונג באדײטענדיגע א

 בלוזעס, פון פארקויף דעם אין געװיזען אויך
 קליידלעך. קינדער ספארטםװעיר, קלײדלעך,
בראזיערס. און קארסעטען

 פראדוצירטע די פין געלם־װערם דער
 פארגרע־ נים זיך האם םוטם און קלאוקס

 דעם םון פערטעל צוױיטעז צום ביז םעדט
 העכערונג גרויסע די אבער יאר. הײנטיגען
 פרא־ 10.3 פון העכערזנג א — נאכדעם.

 פארגרעםערען צו גענוג געװען איז צענם.
 האל־ ערשםען דעם פאר געלם־ווערט דעם
 דער איבער פדאצענט 2.6 מיט יאר בען

 איז וואינדער דער .1954 אין צי״ט זעלב־גער
 פאר־ קלאוקס װאם דערמיט גרעכער נאד

 װינםער־ די איז מער געװײנלעך זיך קדיפען
זומער־ציים. אין און פרילינג אין װי הדשים
 עפ איז דרעסעס םון פארקויף דעם אין
 אן װיתם קלאוקס. גײ װי אנדערש נעדוען

 איז 1954 און 1952 צ־וישען סעפער. דר.
 דרע־ אויפגענײםע די פון געלם־ווערם דער
 איז קיואנםיטעט אין און געשטיגען. סעם

 פראדוצירם זײנען וואס דרעסעם צאל די
 געװא־ פארקלענערם פאקםיש געװארען

 אײד ױך האס טענדענץ זעלביגע די רען.
 די װאס צ־יט דער אין יאר. היינםיגס געזען

 געװארען םארגרעסערם איז דרעסעם צאל
געלט־ווערט דער איז פראצענט 3.2 םימ

i

 מים געװארעז פארגרעסעדט דרעסעם די פון
 עס אז װײזט, דאס פראצענט. אכט איבער
 געפרײזטע העכער די פארקויפם מער ױערעז

דרעסעס.
 מער אין ארײן אויך גײט טעפער דר.

 אדן אנטװיקלונג דער איבער איינצעלהײםען
 באקלייד־אר־ אנדערע פדן פראד־קציע די

 בגדים. גע־טטריקםע סוועטערם. װי טיקלען,
 דער ענלעפע. און נעגליזשעיש א־נטערװעש.

 דעי־ איז עיאנאמ־־ש, אבער, ױצא, פועל
זעלביגער.

-------------]> 1955 נאוועטבער,
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 עקזעקוטיװ נענעראל
באאדד

 אין געשעענישעז א־ן באדינגונגען די
 די אין אינדדםםריע קלײדער פרויען דער

 לאנד פון געגענדעז און צוױיגען פארשיידענע
 געװארען ארויסגעבראכט דעםאל אין זײנען

 וױיס־פרעזידענ־ די וואס באריכםען די אין
 עק־ געגעראל צ־ם צוגעשםעלם האבען טען

 דעם איבער דא גיבען מיר באארד. זעקוםיװ
 זייערע ארן באריכםען די אס פון תמצית

 דו־ פרעזידענט װי פוגקטען װיכטיגםטע
 מי־ בײם ארויסגעבראכם עס האש בינסקי

םיטי. אטלאגטיק אין טינג
 נ^גלער. איזידאר װײם־פרעזידענט

 דזשאינט־ קלאוק דעם ש־ן מענעדזשער
 די אז באריכטעש, יארק. נױ אין באארד

 צװײג וױכטיגען דעם אם אין מלאכ־ת בעל
 לײדט אינדוסטריע קלײדער פיויען דער פדן

 די װי פעקט ארבעט, ויײניג פון אלץ נאך
 א־יבערן מארקעטפ איע אין שעפער קלא־ק
 פרי־ הײנטיגען איז פי־אז־יקציע די לאנד.

 יאר• לעצטען װי קלענער געװען ליגג־סעזאן
 אויפגעגע־ זיד האבען װאס שעפער צאל די

 װי קלענער יאר דאס געװען אויך איז בען
 לעצמע די אין זײנען הכל בסך פאראיארען.

 1953 ײני. ערשטען דעם (פון מאנאםען 25
 קלאיק־ 219 )1955 ױלי, ערשסען צלם ביז

 נײע 132 און ביזנעס פץ ארײט פירכיעס
 אז קיעט׳ דאס ציגעק־נ־ען. זײנען פירמעס

 האט יארק נײ אין אינד־סטריע קלאוק די
 פארלוסט נעטעז א צײט דער דורך געהאט

 אין פירמעט. אלט־אײנגעפונדעװעטע 87 פץ
 פין פראדוקציע די איז כעזאן װינטער דעם

 נײע ד־רך געװארען סטימולירט קא־טס
 ארײנגעקומען זימען יואס װארעס כארםען

געברייד• איז
 קלאוקם פון פראדוקציע פארקלעגערטע די

 פארדינטםען די פארקלעגערם נאר ניט ר,אט
 פאר־ אויך האס נאר מלאכות, בעל די פון

 װאס פאנדען■ די פון הכנםה די קלענעדט
 פעי־ראל פ״ן פראצענט א וױ ארײן קומט
 סיועי האם דאס צאלען. בתים בעלי די װאס
 צ' באארד דזשאיגט פארן געמאכט רער

 בא' זײנען וואס מימגלידער אלע רעטײערען
 גע־ איבערשיכטען דורך דערצ-. רעכטיגט

 צ־ם רעטייערנלעגם־פאנד פון צאל־נגען ױיםע
 צ־שםי־ דער מים פאגד פארזיכערדנג געזונט

 בהיםי בעדי די פין פארםרעםער די פון מינג
 ג־יטיגע די שאפען צד גע-ארצז מעגלעך איז

 זײ־ וואם אייע, יד רן^ייעוען צי ^עזעי־ווען
בארעכטיגש• דערצי גען

 האכפאן, דזשולױם דױים־פרעזידענט
 חשאינט דרעס פ־ן מענעדזשער גענעראל

 לאגע דער װעגעז באר־כטעט האם באארד,
האט ער אינדוםטריע. דער פץ צירײג דעם אין

 פון פראדוקציע יערלעכע די אז אנגעװיזען,
 שדין איז מארקעט יארקער נױ אין דרעהעס

 געװארען סטאביליזירט יאר פאר לעצטע די
 1 גאנץ מים םומע, זעלביגער דער אױף כמעם

 האט ביישפיל צום אזוי ענדעדוגגען. קליינע
 אנ־ 1953 אין דרעסעס פין פראדוקציע די

 איז דאם דאלאר. מיליאן 201 געטראפעז
 פרא־ איין פיז זיבען־צענטעל מיט געװען
 האט 1954.אין .1952 אין װי װײניגער צענט

 טול־ 600 מים מיליאן 199 אנגעםראפען עס
r מיט הײםט װאס זענט, ’x פיר און מיליאן 

 אין װי ווײניגער דאלאר םויזענט הרנדערט
 אכם ערשטע די אין יאר. פריעדדיגען דעם

 די איז ווידער, יאר היינטיגען פדן מאנאטעז
 גע־ פארגרעסערם דרעםעס פון פראדיהציע

 פרא־ אײן פמ זיבען־צענטעל מים ױארען
 פראדוקציע די איז פאקםיס אז אזוי. צענם.
 בלויז איז אונטעדשייד דער גלײכע. א כמעט

 שעפער די אין און דרעםעס סארםעו די אין
 בײ־ צום יאר דאם געמאכט. װערעז זײ װאו

 העכער־ די פון מער פארקויפם װערם שפיל
 די איז דעדיבער און דרעםעם געפריתטע

 דא־ זייער כאטש קלענערע א קלײדער צאל
 לעצםען װי גרעםערער א איז לאר־ױערם

 שעפער די אז קענטיג, אויך איז עס יאר.
 ארבעט חלק דעם נים קריגען יארק נײ אין
 די און בארעכםיגט זײנען זיי װעלכעז צד

דערפון. ניער קריגען שעפער אר־מיגע
 אויך האם האכמאן מענעדזשער גענעראל

 דעם װעגען אײנצעלהײטען די איבערגעגעבען
 אוי־פפאסונג מעדיצינישער פ־ן סיםטעם נייעם
 מיםגלידער באארד חשאינט דרעס די װאם

 בא־ געװען שוין איז דאס װי איצם, ^י־יגעז
 פאר־ די דורך און צײטדנגעז די אין ריכםעם

 זיך האט פראגע דער איבער זאמלונגען.
 דיסקוסיע אינםערעסאנטע אן אנטװיקעלט

 האבען װײם־פרעזידענטען פיל װעלכע אין
 ט־טארלם װײם־פרעזידענט באטייליגט. זיך

 דרעסמא־ דער פון מענעדזשער זימערמאן■
אקאל ײניאן, כער  דערגאנצט האם ,22 ̂י

פראגע. דער איבער באריכט ־אכמאניט
 קרײנ־ טשארלם װײט־פרעזידענט לײט
 ױינען ,25 לאקאל פץ מענעדזשער דלער,

 בלאוז דער אין כעזאנען צװײ לעצטע די
 די אין שלעכט. ניט געװען טרייד וױיסט און

 ארגאני־ ױניאן די האט חדשים פיר לעצטע
 קאגםראק׳ די אין דזשאבערם פערצען זירט

 קא־ דער ארבעט. זייער מאכען "אס טארס.
^ בלאוז אין אגרימענם לעקטיװער ר  גײם מ

 גרײט ײניאן די און יאר הײנטיגס סרף אויפ
 די מים פארהאנדלונגען די אנצ־הױבען זיך

 דעם ײעגעז בתים בעלי די פון פארטרעטעד
אגרימע^. נײעם

 סטאלבערנ, לוא*ס װײם־פרעזידענם
 אז איבער. גיש ,62 לאקאי פ*ן םענעדזשער

̂ע  נע־ אדן אונםערװעש דעם פ־ן צוױיגען אי
 װאס יאר, בעססען דעם האבען טרײד יזשי1ג'

 פאר פארלאנגען געהאם. ווען האבען זײ
 דער זיך. פאי־רערעז ארבעט אװערטאים

 האם (סליפס), אונטערינליידער פון פארקויף
 ענ־ לעצםע די ציליב פארגרעםערש ,פיי זיד

 ענדערונ־ די און םאדע דער אין דער־נגען
 לעבען. ארט אין געיואוינהײםעז די אין גען

 אין םער פארברעגגעז מעגשען מאכם וואס
 און אפאראםעז טעלעיויזיע די ביי הײם דער

 אויסזיר ווארינען דואס צאל די פארגרעסערט
שמאם. דער

נאך קימם טרײד דרעט םשילדרענס אין

̂ץ  איבעריועקסלונג, כסדר׳דיגע א פאר אי
ת, הערי װײס־פרעזידענט אן וױיזט ע ב ג רי  ג

 לעצםע די אין .91 לאקאל פון מענעדזשער
 13 אויפגעגעבען זיך האבען מאנאםען זעקכ

n באשעפטיגט האבען װעלכע פירמעם, o 
 צייט זעלביגער דער אין אבער םלאכות בעל
 פירמעס נײל 22 ארגאגיזירט ױניאן די האם
 כםדר׳- די אט איבער ארבעטער. 375 מים

 שטןינדיג ױניאן די איז ענדערונגען דיגע
 ארבעםם־ די באשיצען צו װאך דער אײף

 די פון־ סטאנדארדס די איז באדעגונגלז
ארבעטער.

 פון ־ פאלוואלטלר צײטװייליגער דער װי
 זכריה דזשער,עמענ זייער זינס ,66 לאקאל

 װא־ עטלעכע מים געשטארבען. איז פרידמאן,
 גרינ־ װײם-פרעזידענם האט צוריק, כען

 פארענ־ האט ער אז באריכטעם, אויך בערג
 דלס באנײם און פארהאנדלונגען די דיגם

 דער אין בתים בעלי די מיס אגרימלנם
אינדוסםריע.

ם-פרעזידענט ױי  מע־ נעלםאן, לואיס ו
 אין אז װײזם ,155 לאקאל פון :עדזשער

 נים־ דער אין פעי־ראל דער אז באריכם, ײיז
 הויכלר א אויף וױתט אינדוםםריע גידס

 פא־ באנײםע די שעפער. די אין פראדוקציע
 צו־ האט סוטם געשםריקםע פון פילאריטעם

r אײנע ריקגעבראכם e פרא־ שווערםטע די 
 אזזי וױ — ױניאךקאנםראל אין בלעמעז

 ױאם בגדים, באזונדלרע די אז אײפצופאסען,
 װערלז און קאסטױם אײן פון טיילען זײנען

 זאלען פלעצער, פארשיידענע אין פראדדצירט
ױניאן־שלפער. אין װערען געמאכט אלע

דלפארם* םאון אװ אוט איסטערן דער
 רײ די פארלנדיגט פאקטיש שוין האט מענט
 שטונ־ 35 די אײנצושליסען אױפגאבע ויגע
 בעלי די מיט אגרימענטם אלע אין װאך דען

 װײם־ לױט דעפארטמענט, דעם אין בתים
ט ץ, איזראעל פרעזידענ  די־ דער האראװי

 דע־ דער װאם שעפער 822 די פון רעלטאר.
 בעל די ארבעטען קאנטראלירט. פארטמענט

 :שמונדען־װאך 35 א זײ פון 781 אין מלאכווז
 איבערגאנגס־ דער אין זײנען שעפער 40

 א און 37 צייטוױיליג ארבעטען און שםופע
 איינ־ איץ בלויז את װאו־ א שטונדע האלבע
וואך• א שעה 40 נאך ארבעט שאפ ציגער

 רובין דזשארדזש װײם־פרעזידענט
 טאון אװ אום קלאוק דער אז באריכטעם,

 ארגאני־ םיכטיגע א אן האלם דעפארטםענם
 באזונדערע די טראץ םעטיגקײט, זאציע

 אינ־ אומגינסטיגע די איבער שװעריגקײםעז
 װאם קלאוקס, בײ באדיגגוגגען דוסמדיעלע

 דער־ דעם געשםערט פאלען מאנכע אין האט
 דע־ דער האט קאמף ביםערסטעז דעם פאלג.

 «עלים״ דער מים אנגעפירם פארטמ׳^נט
 האם יוניאן די װאו קאנעטיקום, אין׳ פירמע,

 אפשםי־ באארד לייבאר דריםע א פארלוירען
 מים שםימען. 153 געגעז 118 מים — מונג
אי דדײ  געארבעם דארט האבען צוריק י

 װײני־ איצם. מלאכור״ בעל הונדערם זיבען
 8 לעצםע די אין דערפון. העלפם א װי גער

 פארלוירען דעפארםםענט דעי- האם מאנאםען
מיםגלידער. 1.083 מיט שעפער 47

r פארדיגםםען rx באשעפטיגונג e די 
r שעפעד די אין ארבעטער e איםם נאו־ד 

 זױיהנן את פאדשיידעז זײנען דעפארםפענט
 דלם לוים מענדענץ. איינהײסלעכע קײז נים

ױד װײס־פרעזידענם re באריכם ײ  נינ־ די
גענעראל צים באריכם זיין דירעקםאר. גאלד,

15 דיט ----------------------
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דו סי מו קז ד ן ר א ■U מזוגדערם זיך am מ

 און שםורעם r® שאדעז דעם אדיף צ*סעלסג
ג מ אי » ד  אויף און דיססריקם זײן *יז «

 און םיםגלידער זײ צו הילן* מלםעגעד ד*ר
 דזי־ דער װאם בכלל. בןסעלקעדתג ד&ר
 דורך ספעציצל געלײםםעם am סענסס«אר
a n שען מײ־עגלןכעז קליניק. םעדיציני

ממז גזעדסםע די ■נ  ןסער־ דעם אי־ז *
 אויד אײגגעשלןאזען דמארםמעגם, ס^יסה

 װאך, שםרגדען 35 א אײן פיליסןן □זלםים^ר■
ױ• ם ד*ם ל כ די ט םיז מ דעג רןוזי ם־י ײ  װ

ס י ר מ ר. * ע די ײנ ר ל א זייז ק  פאלעז מ
am אײמגארםיגע *ו ײני׳ןזז די ד*רם 

^ ס ל ס רן  שע«זגר אינםער־געשאגעל םד א י
מז חז *יז זיי מ  גאדעל־ *גדעדצ םים ש
מסער, םרײד מ י על  שעה, 40 ארבעםעז װ

 בשותפות׳דיגע צוזאםצז האבען סאגבע ארן
 פון און צו זיי פירען װ*ם אייםןסאכילצן

 ארבעטס־צײם קירצערע ,די *רבעט. דער
 זײ אז בלויז. םיינם ארבעםער אזויגע פ*ר

עז חי  אי־ אן גאם אין ארוםדרײעז זיך דז
 אנדערע די ביז װארםעז און «זנה כןדימ^
גןן # מי׳ספזרעז. *ן
וועל־ םארשײדענצ די פח אײננאמעז די
 דזשאינם דרעס דעם פון פאנדען פעיר

 דיצכער געװען זיינעז םילאדעלםיע אין כאארד
 הײנםיגצן פון מאנאםען אבם ערשםע די איז
 זעלביגע די אין וױ םראצצנם עלף םים יאר

 רעזולםאט א איז דאם יאר. לעצטען חדשים
 מער־ די םרײד. אין לאגע בעסערער דער £יז

 אין רעגעלמעםיג ארבעסעז םאבריקען םםע
 פארגרעסצרצן צו פלאנירעז זיי םמ מאנכע

 מענעדזשער פון באריכט דעם לוים זיך,
ראם. װילי^ם
 װײס־פרעזידענט פון באריכם דעם לױם

 די פון לאגע די איז קױרצםאן ניקאלאם,
 שװע־ א זייער קליװלאנד אין קלאוקמאכער

 איינשרענקען. אייז איז האלם סרייז דער רע.
 בא־ געםינעז צו אז זיד שםדעגגם ױניאז די

 די אין מלאכות בצל די פאר שעםםיגונג
 על־ קליידער. םרויען אנדערע םון שעפער

 פראבלצם זייער לעזעז מלאכות בעל םערצ
 אויף ארבעם דער םון זיד צוריקציצז דורך

 זעען אבער■ ארבעםער. ײנגערע די פעגםיע.
 אנדערע די אין אײן. דארם פאד זײער װי

 דערםוםיגענדע. פער א לאגע די איז ציױיגעז
 פארבע־ דרעס־םרײד אין באדיגגוגגעז די

 איגדוטםריצ ספארסװעיר די זיך. סערם
 לאגע די איז םרײד גים־גרדם איז װאקסם.

גים- גאר
 האם ביאלים טאריס װײם־פרעזידעגם

 דער װעגעז באריכם דעםאלעז א אפגעגעבצז
 םיטעל־ דער אין אוץ שיקאגא אין לאגע

 אין אגרימענט קאלעקםױוער דער װעםס.
 אק* םען15 דעם אויס גײט םרייד קלאוק

 א ארױסגעשםעלם האם ײניאן די םאבער.
 םים פארהאנדלוגגעז די אין פאדעױנגעז רײ
י די ל  אנדערע רייע א איז אייד כתים• מ

 די װערען באנײם גיכעז אין דארפעז שםעם
םס מג  ארבעםען עס װאו שעפער איז אגרי

מלאכית. כעל םויזענם נית ארום
 דרים־פזרח אין שעפער םערכםע די זרן

עי קעהרער, x ע. כאי־יכסעם געגעגנ^  ד
 יזיר ארבעט. געגיג פאראן איז דירעקםאר

 פיטגלי־ םײדענס איבער צוגעהראגעז האבען
 ױי־ װאס ײניאן־אגריסענטס. די דדרך רער

lya מן שרי מסערגיג הײעזיגם געידארען ן

 אנ־ ארגאניזאציאגעלע גרעםםע די יאר.
 אין געװארעז געמאכם זייגען שםרעגגוגגען

 שעפער״, .האלםרוף די ארום קאמגדינם די
 םעיעטװיל. אין קאםפאני״. -סײרבין די

 מאנוםעקםשורינג ״גלענדעיל די איז און
קאראלײנא. גארד עשװיל אין קאבפאני־.

 ודײס־ באריכםעם קאוםם׳ פאםיפיק ביים
לעצ־ דעם איז םעפװעל פר־;זװ״<גם

JO‘* •«»*■' *. באדײטעגדיגע
 מאר־ און צװײגען אלע אין פארכעםערוגג

 קלאוק די אויך איגדוססריע. דער פון קעםס
 דעם (מים אגחשערעם לאס אין שעפער

 און םירםעס), גרײסע פאר א םון אײםנאם
 און פראגציסקא םאז אין שעפער קלאוק זײ

 גע־ דערםון האבען ארעגאז- פארםלאנד. אין
 סיאטעל. אין קלאוקםאכער די בלויז גאסעז•

 םולע קית געהאפ נים האבעז וואשינגםאן.
 סעזאן. גאגצען דעם דורך ארבעמ װאכען

 םרײדס ספארםוועיר און דרעם אין לאגע די
 םפעציעל אויםגעצײכענט, גאר געװען איז
 אגגע־ װערם עס לאיגס. ביליגערע די אין

טעםיגקײם. ארגאניזאציע םיכםיגע א םירם
ײ באריכםעם קאנאדע׳ אין  װײם־פרעז

 בײ םעזאן דער איז שעהן, בערנארד דענט
 מיס פארגלײך אין שװאך. געװען ק;אוקס
סעזאן דער בעסער פיל געווען איז קלאוקס

 װײס־ די פון באריכטען די פוםירענדיג
 פאנאנדערגלידערענדיג און פרעזידענםען

 דובינםקי פרעזידענט האם באדײטונג, זײער
 טרײד אין לאגע איצםיגע די ארומגערעדם

 אונזער װאס פאליסיס די אנגעצײכענם און
 גאענםער דער אין נאכפאלגען דארף ױניאן

צוקוגםט.
 אנגעהויבען האט דובינםקי פרעזידענט

 נאך רייזע זייז פון באריכם קורצען א מים
 ארע־ דער פון פארםרעםער אלס אײראפע

 קא:־ צ־ם לייבאר אװ פעדעריישאז ריקאן
 יאנפע־ אינםערגאציאנאלער דער פץ גרעס

 באזוך זיין ארן ײניאנס פלײע פון דעראציע
 רח־ ד. .פרענקלין דעם אין און ישראל איז

 האם ער איטאליע. איז אינסםיטוט״ ה־עלט
 אר־ דער ורעגען גערעדט קורצען אין אדיך

ױנ־אן. דער אין לאגע גאניזאציאנעלער
 איגםעדנע־ דער אין םיםגלידער צאל די

 אנגע־ דוביגםקי פרעזידענם ד.אם שאגעל.
 דער געביטען. נ^ט םאקםיש זיך האט װיזען,
 אינ־ אלםע די אין םיסגלידער אין יסט)פארי

 געװא־ גום־געמאכם איז צענםערס• ד־ססריע
 האבען װעלכע צעגםערט. נייערע די איז רען

 דער סיםגלידער. צאל זייער פארגרעסעים
 די אין כיטגלידער. א־־ן פארל־םם נעםער

 געװען איז ,1955 פון חדשים זעקס ערשטע
 די א'יך אריינגערעכעגם ש־ין ,1,742 בלויז
 דרעט און קלאוק די ־דאס םיטגלידער 3.159

 פאר־ האבען יארק נױ אין גאארדס דזשאינם
 אײנגעשלא־ טיבות אלערלײ איבער לוירען

 אין לאקא־״ס אנדערע רעטײערםענט. סעז
 דעפארט־ טאין אװ איט די א־ן יארק ני*

מיםגלידער• צ־געײאינען האבעז :זענםס
 פ־ז פראבלעמעז די צ־ איבערגײענדיג

 ד*בי;־ פרעזידענם האם אינדוהםריע אונזער־
גע־ דעד װאם װירקוגג די ארוםגערעדם סקי

נערעכמיגקײם *ן
 קאמםעין ארגאגיזאציע דעד דרעםעס. בײ

 ד<ר אונםער דאםיניען. גאנצען דעם פאר
 זיך האם הערבםם, ל ט־לטי ט.־ן *ד-״א&ט ו .־

 מאג־ אין דערםאלגרײך אנגעהויב־לן שײן
 װערען אריבערגעםראגען װ־לט און <אל ט■
 באדיג־ די װען מארקעםס. אנרערע רי ן א<
דעם. פאר פאסיג זײן װעלען דארטען עז—ט

 ־יאש באארד עקזעקוםיױ געגעראל ד<ר
 ברודער פ,ן באריכט א דערד.אלם<ן א־יך

ץ, דעניעל  דער סח םענעדזשעד ניםנעװי
<דיחד ^  ױניאן-. ארבעםער נאװעלםי ״ו'

 *15 איר איצם פײערם מעלנע .98 ?^\<ל
 פון םארשרים דעם װעגען ױבילײ, יאײ;ען

 פארבעםערונג די און ארגאגיואציע דלר
 האם עם װאס םיםגלידער די פון לעבען אין

געבראנט.
 באריכטען די װעגען דיסקוסיעם די אין

 לעצםע די םון באדייםוגג די װעגען א־ן
 האבצן אינדוסטריע, דער אין אנטװיקלונגען

 :וױים־פרעזידענםען די באטײליגט אויך זיך
 בען ברעםלאו, ײסף אגטאניני, לואידזשי
 מעטהיעם דזשעגי הײמאן, לואיס קאפלאן•

 וױים־פרעזידענם נינפא. סאלװאםארע איז
 מאליםאני עדװארד אדן פערל^טײן מאיר
 צוליב מיטינג דעם צו געקומען נים זײנען

קראנקהײט.

 האבען װעט געזעץ לוין מינימום העכערטער
 אין ארבעםער די פין פארדינסטען די א:יף
 די און אינדוםטריע קלײדער פרויען דער

 ױניאן אונזער גיט דאס װאם געלעגענ־ײט
 ער ארבעם. ארגאניזאציאנעלע וױיטעדע פ»■
 אנגעשםרענגםער דער אױף אנגעװיזען האט

 אין אינםערנעשאנעל אונזער פון ארבעם
 קאנגרעס אין דררכציפירען געראנגעל דעם
 א דאלאר אײן פון מינימים דיעכערעז ד<ם
 אין מינימום העכערען א פאר און שעה

 אין אז אנגעוױזען. האס ער ריקא. פארםא
 םיני־ העכערער דער װעט רארקעטם סך א

 שכירות די דירעקט העכערעז גיט לײן כי־ם
 ױניאן־ די אדער ריטגײדער א־גזערע פין

 בא• איצטער שױן זײנען זיי וױיל מינירומס.
 שרײבט געזעץ דער װי העכער דייטענדיג

 נײ־ דער איז אבער פלעצער פייע זע־ן פאר.
 פ*ן גאענם אזוי םינים־ם געזעצלעכער ער
 דורכשניט־ די פון אין ײניאן־מינימומס די

 אין געװארען באשםיםם זיינען װאם לײנען.
 מוזען ױי אז םינימים, די אט פון ראם דער

 שכירות די אויף וױרקונג דירעקטע א האבען
 האבען װאם די סײ מלאכות. בעל אלע פ־ז

 נייער דער װי וױעיגער געקראגעז פריער
 די םײ און געזעץ אוגםערן מינימדם

 מערער. עםװאס געקראגען האבען װאס
 הוספות. םאדערען צו בארעכטיגט ד־נען
 מינימום געזעצלעכער העכערער דער ױייל

 אונםערשײד דעם רעדוצירט אדער אפ שאפט
 קוואלי־ העכער אלס געהאלט זייער צװישעז

 די פון שכירות די אץ ארבעטער פיצידטע
 פא־ די איז םלאכוו^ בעל פעאיגע ייײניגער

אן די מיז יען  פאיהאנדלונ־ דירד זיכען ";י
 אויס־ געײעען צ־ בתיס י1בע־ די ריט ג;־ן

 ארבןוטס־ איז אױ שכירית א־ן גלײכ־גגען
מיטגלידער. די םון פרייזען
גאדען גיגססיגען א אויך שאפט דאס

פ פרעזידענפ הי׳ ס ה דונינ כלי ר ע שלוסען די אװ אינ  כא
ל פון א ר ע ענ װ נ פי מו ח כאארד עס

ז955 נאװעםבער,
 םארשטארקםען א פאר גויםיגקײמ א אמ

 נים־ידניאז די ארגאניזירען צי קאםפעין
 הע־ די געװינען גיט ק<ן מען ױאו ש־<םער.
 דורך ארבעטער גרופעם די אם פאר כערונג

 עקזעקומױו געגע־א' דער םארהאנדלוגגען.
 פרעזידענטם םיטן אײנקלאנג אין האט באארד

 דעם אויםאריזירם דעריבער רעקאמעגדאציע
 אר־ םיכםיגזנ א אנצוהויבען אפיכ גענעראל

 אויטגוצען זאל װאס טעסיגקײם גאניזאציע
 םון כיח דעם און געלעגעגהײם גוטע די

 בא־ איז פרעזידענט דער *ץ ױניאז דער
 אזײ אנצושמעלען געווארען פילמעכםיגט

 פאר געפינען ױעם ער װי ארגאנײזןרם פיל
ארבעט. די טאן צי גײםיג

 גע־ דער האט דערדיט פארביגד־נג אין
 די אײסצופאלשען באשלאסען באארד נעדאל

 ־1א' אן אגצוהויבען ג־כען אין ראטזאמקײט
 דעם אין קאמפעין ארגאניזאציע געםײנעם

 ױײס־ די פין קאמיטע א געגענם. יארקער נױ
 ברעסלאו. האכמאן. גאגלער, פרעזידענטען:

 װײם־פרעזי־ מיט געלסאן. און טםאלבערג
 אינ־ װעלען םשערמאן, אלס זימערמאן דענט

 צו באריכםען און דאטזאמקײט די טערזוכען
 גענעראל־ פון מיטגלידער יארקער נױ די

עקזעקוטיװ.
 ארגאגיזאציע־ דער פץ אנה־יב אן ־װי

 אנגע־ קאמפעינם צװײ שוין זײנעז ארבעם
 אליטא־ איז דריטער א אץ גע־וארען הײבען

 דערע־ שױן זיך ־אט ?אנאד< אין ריזירט.
 װעל־ פאר קאםפעין אלגעמײנער דער פענט

 םפע־ א געווארען אסיגנירט איז עס כען
 פאר דאלאר. טויזענט ioo פון פאנד ציעלער
 דובינסקי פרעזידענם האט ריקא פארסא

 װע־ 4 נאך און ארגאנײזערס 2 באשטימם
 אונ־ װעלען זיי רוערען. באשטימם באלד לען
 גלעד־ ראבערט םון פירעדשאםס דער טער
 גרונט אויפן קאמפעין א אנפירען דארם ניק
 גע־ דעם אין אונמערשײד גרויסען דעם פון

 ארבעטער די פאר ליין מינימים זעצלעכען
 און לא;ד אין דא טריידס זעלביגע די אין

 אנ־ װעם קאמפעין דריטער א אינזעל. אויפן
 אנ־ מיטן פארבינדונג איז װערען געהויבען
 געהאלט העכערען און פאזיציע די האלםען

 אין דא ארבעםער קװאליפיצירטע די םון
 בא־ מינימומס. ריעכערע די אונםער לאנד

 געגעבעז װעם אויפםערקזאמקײט זונדערע
 ציריקגעשטאנענע 1אינדוסטריע־ די װערען

 ענלעכע ארן סאוטה דער אין געגענטעז
פ־״עצער.

 די װעגען דעקלאראציעס אנגענומעגע <די
 העכערע די מיט פארבינד'נג אין קאמפעינס
 אינ־ א־נזער פון שםעלונג די און מינימימס

 גאה»• סון פראגע דער צו טערנעשאנעל
 פארעפעגם־ זײנען שכיר־ת. יערלעכע טירטע

 :יכיער דעם אין אץ1פי באזונדער א אױף עך1י
״גערעכטיגלײס׳׳.).
 ד־בעסקי׳ס פרעזידע:ט אייסהערענדיג

 אונ־ פון הי־ף־ארבעם דער ױעגען באריכם
 פץ קרבנות די פאר אינטערנעשאנעל זער

 אײנגעשלאסען פארפלײצוע. א־ן שטורעם
 די און דאלאר םויזענט דוו פון שאפען דאם

 .העלשדי בארועגייעכען דעם פמ ־ייסטרנגען1־
 הילף רעדיצינישעד שנעיער פאר פענםער'

 באאו־ז־ גענעראל דער האט פענםילוױיניע. איז
 איינריכםונגען ענייעכע בויען צ־ אייסאריזירם

 אין ארגאניזאציעם איגםערנעשאנעל די פאר
לאנד. אין פראװינץ־געגענםען אנדערע

דע־ דעדוױילט אינטערנעשאנעל
w I I l <ן . i ן < 4

h 7 .1. א. N.
 פץ באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער
 מי־ ז־ין בײ האט אינטערנעשאנעד אי־נזער

 אכם דערוױילם סיטי אםלאנטיק אין טינג
 אינםערנע־ די פארםדעטען צו דעלעגאםען

קאנװענשאן היםטארישער דער בײ שאנעל

 ג$#רד עקזעקוטיוד גע:ער»ל דער
 האם אינטערנעשאנעל אונזער פדן

 םיטי מטלאנטיק אץ מיטינג כײם
 דןןקלא־ װיכטיגזן צװײ ארויסגעגעכען

 פץ «#ליסיס לוץ די װעגען ראציעם
 ■זײ־ דעקלאראציעם די ױגיאן. אוגעזר

:פאלגט ױי נען
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 העכערען דעם פון אגבאטראכט אין
 קאנגרעם דער װאס געועץ. לוין וײיניר־ם

 אג־ האט שטאםען פאראײניגטע די פון
 עק־ גענעראל די דערקלערט געױניען,

 אז אינםערנעשאנעל, דער פין זעק־טי־וע
 קאנױענ־ 1953 אונזער פון באשײס דער
 די מיט אפמאכען נײע ̂•1אי אז שאן,
 פאר אײנשטעלען דארפען בתים, י1בעי

 װײניגם־ לױן דינימ־ם א ארבעטער די
 העכער, שעה א סענט צעו מיט טענם

 בלײבט מינימום געזעצלעכער דער וױ
 נײעם דעם מיט אויך קראפט איז ױײטער
 עקזעקו־ גענעראל דער מינימום. דאייאר

 אינ־ אלע אױך באפעלט באארד טיױ
 אז ױניאנס. אנגעשלאםענע טערנעשאנעל

 מיגימום־ פעדעראלער נײער דער װען
 אלע זאילעז קראפט. אין אדײן ג־יט דין1י

 שטיק־אר־ אײנגעשלאםען לליז־טקאייעס■
 עם כדי װערען׳ געהעכערט פ׳־ײזען. בעט
 זעלבי־ דער װערען אייפגעהאלטען זאי־
 מינימום* דעם צױידען פראפארץ גער
 עם וױ פארדינסטען. ד־רפ־טניט און לוין
.1956 מערץ• םען1 דעם פאי געװען איז

 ייעד־ װענען:אראגטידטען
געהאלט לעבען

 פון באארד עלזעקוםיװ גענערא' דער
 גארמענט לעידים איגםערנעשאנעל לע־

 זי־ רעגולערע זײן בײ ײנ־אז װארקערש
 די אפלאדירט פיטי• אטי־אנטיק איז צ־נג•

 דערפאלגרײד האבען ױעיכע ״ניאנש■
 גאראנ־ א פץ א־יגשטעלעג די געמאכט
 דעם פאר געהאלט יערלעכען טירטען

 קאנטראקט לעצםע זייערע פדן הייפט־צ-ל
 ארבעםס־ די װאס דאס פארהאנדלונגען.

 אײנ־ האבען אינדוסטריעם די אין געבער
 בא־ די באװייזם פלאן, א־יפן געשםימט

 כא־ קאנםטרוקםיװען דעם און רעכטיג־נג
 אין אײנפירינג נייע די אט פץ ראקטעי־

עקאנאםי. איגזער פון טײלען ־ענע
 אין באעעפםיגונג סטאביייזירען צ־

 געװען אײ ארבעםער. די פ־ן הכגסה ד־
 אונזער אין פאי־מעסט כסדר׳דיגער א

װי צ־ריק, וױים אזוי נאך אינדיכםריע.

17 דיט ־̂י
 לײבאר אוו פעדעריישאז אמעריקעז דער פ*ן
s פת אייניגקיים־צוזאמענםאר בײם און  jf 
 פאר־ וועלען װעלכע א.. אי. סי. אין י אװ

יארק. גױ אין דעצעמבער אנהױב לופען
 אינטערנעשאנצל דער פון דעלעגאציע די
 און דובינסקי פרעזידענם פרן באשטיין ־ועט

 אנםאניגי, לואיחשי װײס־פרעזידענםען די
 מארים זיםצרםאן, םשארלס גאגלער. דאריאיז

 און סטאלבערג לואיס 4אם? סעמועל ביא־יס.
ברעםלאװ. דזשאזעף

ס לוין סי ר א פ
 עקםפערי־ ״וניאן אונזער האט ,1919 אין

 גאראנטירםע פאר פלאן א מיט רענטיי־ט
 איין מיט קליױלאנד. אין באשעפמיגוגג

 ױ־ אונזער האם ,1920 אין שפעטער, יאר
 אײגפירען ^־ובירם באסטאן אין ניאן
 םפע־ א האט .1925 יאר אין סיםט^לם. אזא

 גאווערנאר פון באשםימם קאמיםיע׳ ‘ציעלע
 גאראנםירטע א רעקאמענדירט סמיטה,

 יארקער נױ פאר באשעפטיגונג פעריאדע
 1940 די אין ױי שפעט אזוי קלאוקפאכער.

 אין פונקציאנירם פלאן אזא האט יארען
 פי־ אין אפטײלונגען אוגזערע פון אײנער

לאדעלפיע.
הא־ פלענער די אט פ־ן קײנע אבער

 פער־ פארבלײבען צי בא״ויזען ניט בען
 איבער הױפטזעבלעד איז דאס גאנענט.

 קליי־ פרויען דער פון כאראקטער דעם
 פון באשטיים װעלכע אינדוסטריע- דער

 אײנ־ פראדוקציע קלײנע צאי ריזיגע א
 און צװײגען פארשיידענארטיגע הײטעז■

 אפ פיל זײער הענגען ,ױאס פראדדקטען,
 די הערשם עס װאו אין מאדע דער פון

קאנקורענץ. שארפסםע
 פעסט־אי־ אונזער דעריבער איז עס

 אונ־ אין אז איבערצײגינג, בערלײגטצ
 , ביז װי פארבלײבט. אינדדסטריע זעד

 צו םיםעל װירקזאמסטער דער איצט.
 פאר־ אװ באשעפםיגונג סטאביליזירען

 אר־ דער פון פארקירצונג די דינסטען.
 בא־ צו גליקלעד זײנעז מיר בצטס־צײט.

 אונזצר פון מאנדאט דצר אז ריכשצן.
 שטונדען־ 35 די אז קאנייצנשאן, 1953
 אלצ איז וועי־עז אײנגצשלאסצז זאל ױאך

 ארבצםם־ די מיט האנטראקטצן אונזצרע
 אין גצװארען דמי־כגצפירט איז גצבצר,

 אין אינדוסםריצ אינזצר פץ ציױיגען אלצ
 פרא־ 95 פאר שטאםען פא־אײניגטצ ײ

מיטגלידצר. אונזערע פ־ן צענט
 א־נדי־טריצ, דער פין פארױאלטער די

 קאנסםרוקטי־ א פאר צס באטראכםצגדיג
 אין קאאפצרירט דיאבצו ענדערוגג■ ױע

 שטונדצן־ 35 די אין אונםצרנצמונג דצר
 א אן גצױארען אײנגעפירט איז װאך

אן קאמף  קאנםומצנ־ די םםרײק. א אין.
 פאר־ דצר ד־רך גצליםצן :יט האבצן טען

 אין ניט ארבצםס־צייט, דצר פין קירצונג
 אין נים אץ םחורה. vs צישםצל דעם

 אין ארבצםער די צאלצן. זיי ײאס פרייז
 פיז גענאסעז ־אבצז אינדוס״ריע אינז-ר

 געהאל־ זיכצר האט ־־אכ צנדערינג, דע־
 כאשצפםיגעג . ײיצד טטאביליױרעז פען
הכנסה. אץ
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ע י ם  *נפירער הענסםע מ
pc ארגעגםינער דער 

אר־ pc .האנםעמראציע
 אמםערסזגיגע בענד,

אראפגצ־ מונם כשדתים
TTOXP סזזז דיקםאםאר 
 באזײםיגם זײנצז מראן,

 רצודאלם א איץ אםםעז. זײערזי pc געװזוחמ
pc דאס איז געשזז םיםגלידערשאסם. דער 

 אוםגע־ איגגאנצעז אקםאבער. םזח5 דעם
 לאקײצז■ פעראניםםישע אלסע די ס*ר רעכם
 אי־ געמאכם גאך מגםיג׳ זיך האבצז װ*ס

 קעגעז pk ע& װי ײד ײעלצז זײ אז דזיעם•‘־
 אונםער אײד פאכם• דער בײ דערזשןלםעז

רעזשיס. ני׳־עם דעס
 סוף פריער. םעג עםלעבע סים ערשם

מר.  גע־ איצםיגער במ דער איז מיםעם
 קאנפעדעראציע. דער סרן גערן^־םעקרעםאר

 האגם. רזנכםע פעראנ׳ם יטמרא,5 די הוגא
 קיר־ א םים ראדיא דער אױף ארדיסגעקוסען

ר  שםאלץ האם ער ודעלכער איז רעדע. מ
 די װאם הנחוה װיכםיגע ודעגען געםןילדעז

 דער געםאכם האם רעגירונג רעודןילוציאגצדצ
 צװישען — קאנשעדעראציצ •עדןגיםםישער

 לאזען װעם םען אז ידעלכע: אם אבדעדע
 םעז *ז לאגד־ pc ג׳צז*צרא ארדיסםארעז

 ארבצטס־אפ־ קאלעקםײז׳צ די ד\סעז9א רועם
 פען אז ;קאנםעדעראציע דער pc טאכצז

 פרײריײנןען און רפכם די רססמקםירע! װעם
 P* ארבענױ פון .קאנפעדעראציט דפר פון
 פאס־ *נגעגוםעמ די באםדאכסעז אנואל גאך

 אין ױניאנם ®עראניפםישע נעגען םיםלען
לאנד. pc םײלעז *ארשײדענע

 דער געװען באשערם נישם אבער־ ט׳איז
מ אלםער  pc פרוכם די געגיפצז צו קלי

 דער »ם גאד באלד וזײל הנחו̂ו דאזיגע די
 נײעס די גצקוםצז איז םריאוםף־מלדוע

 קאנפעד־ערא- ד־ער אין רערדאלם דעס יחנמז
 חברה־ פעראנ׳ס געװען םשלח האם ודאם ציע.
 pc אנפירונג די איבערנצגצבצז pא לײם
 א pc הענם די אין יוגיאךבאודצגונג דער

 דורכ־ וועם װאם קאכיםעם. צײםודײליגעז
װזזלעז• נײע פירעז

 איז דאם — װייםערי זיץ װעם וואם
 ביז די פון סםך אויפן דערגיד. צו שװער

מ םי צ  אונזער לױם פרעמ־םעלדוגגען. אי
 אפטיםיס־ די בארעכםיגט נישם איז מיינתג
 גאלד און גיד םאקע אז האםענוגג. םישע
 באוועגונג ײניאז םרייד םריע א זייז װעם

pk .אז פאראויסצוזען, ם׳איז ארגעגםינע 
 וועלכער פראצעם שװערער א זי־יז וועם דאם
 שױעריג־ גרויםע אז אבשםייםעז זיד װעם

 שםיק היפש א נעמען װעם עס pא קײםעז
 די רוערען דורכגעפירם וועם עם ביז ציים

 םרייהײם pc ים^ות אויף רעארגאניזאציע
pk .אומאיהענגיגהײם

 פינם ראדיא־רעדע דערמאנםע אױבעז די
 פיצם־ די געגעראל־סעקרעםאר געװעזענעם

רעגי־ נײער דער pc הניזווז די וועגען ריי

pc .סיסמאן װסח דר

 קאנםעדעחמיע •עראגיםסישער דעד צו רימ
 pc מראקםער עצם אויפז שאםדן א װארפם

 דאד• פעז זעם pc־nn רך׳יל רעגירמג דעד
 האם :(אדער זוכם רעזשים נײעד דער אז

 קאמפראמיס pc װעג א תחילת) געזוכס.
 נישם זיכער איז דאם רעזשים. אלםען מיםז
 ױניא־ םרײד פרייען םארז דערמוםיגונג קית

ניזם-
 די םאכצז איינדרוק שװערערעז םיל א גאד

 ספאנ־ א װעגען פרעםע דער אין נועלדתגעז
 דעם םוב׳ ױם פעראנס pc פייערוגג םאנער

 פרא־ בשעתו האם פעראן אקםאבער. םען17
 יאר־ דעם אקםאבער. םען17 דעם קלאםירם

ז (מים םאכם דער צו קופעז זית pc םאג  מ
 די םוג ױם נאציאנאלען א וױ צוריק). יאר
 אפגע־ זיך. פארשםײם האם- רעגירונג גייע

 אויך האם זי םוג יום דאזיגען דעם שאסם
 איז ארבעם די איבערצורייסען פארבאםען

 איז םעלדונגען די לױם אבער םאס דעם אם
 פון פראצענם 35 בערך זײנעז פרעסע דער
 היים דער pk געדליבען ארבעםערשאפם דער
 איז דאס ארבעס. דער צו געקופען נישם און

 פעראניס־ pc דעםאנםםראציע שםארקע א
ארבעםערשאסם. דער pk כוחויז םישע

 דיקםא־ ערשםער דער נישם איז פעראז
 pc פיםלען ראסינירםע םים האס װאס םאד

 די אײנגעקויפם זיך פאל"שיק םאציאלער
 און ארבעםער־ בוײיםע די pc פרײגםשאסם

 םוחות זייערע פארנעפעלם pk פאלקפ־פאסען
לאזונגען. פאשיסםישע פים

 װעט באוועגוגג ױניאן םרייד פרײע די
 ארגעגםינע אין וועג א דורכברעכען זיכער
 נישם. צי דאס װיל רענירונג די צי אויד■
 בארג־ארויף, װעג שווערער א ס׳איז אבער
שיעור. א אז כ.יח pk ארבעם פאדערם װאם

 קאנםאיידידט •ארםיי לײבאר כרינזישע
כוחדת אינערלעכע אירע

 בריטישער דער פיז יאר־קאנפערענץ די
 גע־ אפגעהאלםען איז וואם פארםיי׳ לײבאר
 טעןpc 10 םעג די אין םארגעים, אין ווארעז

 גרינםלעכע איז האם אקטאבער, טען15 ביח
 באלויכ־ דיםקוסיעם הײסע און רעפעראםען

 דער אין פארםײ דער פון פאזיציע די םען
 האם וואם סיםואציע קאםפליצירםער העכסם

 פאר־ לעצםע די גאך איר פאר געשאםען זיך
 •איז װאלקען שווערצר א װי לאמענם־וואלצז.

 טרוי־ דער באראםוגגען לי איבער געהאנגען
 מ׳האט וואלןן. די פון רעזולםאט עריגער
 פאר־ פראגע, דער אויף ענםפער אז גצזוכם

 אזויפיל םארלוירעז האם פארטײ די וואס
 צקשנות־ דער אויף — נאד םער pk שםיםען

 די פצז םארהים אזוי װי םראגצ: דיגער
דורכפאלעןי וױיםערדיגע פאר פארטיי

 איי־ האם פראגע ערשםצר דצר אויף
קאנפערענץ דער pc פארלויף יצר גצנםלצד

 צייס דער איז ענספער. אז געגעבעז גופא
 שודות, די אם געשוײבצן ידערצז עם װעז

 דירעקםע די זיך פאר נישם גאך םיר האבען
 ארבעםער־ צנגלישער דצר pc כאריכםען

 םעלעגראפישע די זיך, דאכמ אבער פרעםע.
 הײםישער אונזער אין קארצספאנדענצעז

 לייצ־ אױםםערקזאםעז דעם האבען פרעסע
 די פארצנםפערצז גצמחם אויך נער

 גצנומצן זיך האם עם וואנען pc פראגע,
 ליי־ דצר pc שםימעךפארלוםט גרויםער דער
 מאי. םעזpc 25 װאלעז די ביי פארםיי באר

 זיד האבען פריצר איז עם װעז װי שארפער
 די קאנפערענץ דצר אם אויף אנםסלעקם

 פאר־ דער אין גצגצנזאצצן אינערלעכע םיםע
 לא־ די קריזיס, שװערצר דער אם pk םיי.

 די געבראכצן צס האם שפאלםונג. םעגםצ
 אץ פארןגוי דצר pc קראפם שלאגערישע

רואלצז• די בײ דורכפאל צום געפירם האם
 נישט םז^ האם פראגע צודיטער דער אויף
 פולשטענדיגען קיץ דערװארםען געקעגם
 קאנפערצנץ. איצםיגצר דצר pc עגםסער

 pc אויפסו דצר p’t גצקענם נישם האם עם
 פארםײ די ארױםצוסירען קאנפערענץ דער
pc סון װעג אויפן לאגצ, איצםיגער דער 

 ארבצםער־פאליםיק. דינאפישער באגײםער א
 קאנסםרוקםיװצ איר פארזיכערצן זאל וואס

 איצם איז זי וואו פאדלאפענם, אין אםאזיציע
 א צו פירצז זיך pk םינדערהײס, א נאך

 פארלאפענט־ קופענדיגצ די בײ םערהײם
 דער pn גצקענם נישם האס דאם װאלען.
 פארםיי־בארא־ איצםיגצ די pc אױסםו
 דער נישם נאך איצם איז דערצו םונגעז,

פאפענם. ריכםיגער
 גצװארצז׳ געםאכט איז אנד״ײב אן אבער

 נאגפצרצנץ די האם םרים ערשםען דעם
 װעג, נייעם דעם אם אויף געשםעלם שוק

 פאזיםיװען א pk םײ pi'rKW א אין סיי
 שארפצ א גצווארצז דורכגצפירם ס׳איז זין.

 םע־ צצשםערערישצר דצר םים אפרעכצגונג
 צס און אפאזיציצ לינקצר דצר pc םיגקײם

 פראגראמא־ די גצווארצן אנגעםצרקם דינצז
 פון װירקזאםקײם דצר פאר פוגקטען םישצ

 ארגאניזאציאנעלע רייע א pk פארטיי דער
 א פארזיכצרעז איר זאלצן װאס רעסארםען,

 קאמף־פצאיג־ און באוועגלעכקײט גרעסערע
מאמענםצן. אנטשיידצנדיגע אין קײט

בעװאן, אנערין מים בראש אפאזיציע. די
 מיט גצקומעז מאל איצטיגען דעם אויך איז

 זיך פאז־צרט עס אז טצנות, אלםצ אירצ
 פרױואטער דצר פון נאציאנאליזאציצ מצר

 קצמפען זאל פארםײ די אז pk אינדוםטריצ
 אױםלאנדט־ בריטישצ די -באפרייעױ פאר

 פום־מרים די אין נאכפאלגצן pc פאליטיק
pc •װעל־ אויף װי שװאכצר אבצר ארצריקצ 

 האבצן קאנפציצנץ סריערדיגצר ם׳איז כער
 דצר אײף אפגצרופצן זיד דצלעגאםעז די

צר פוז .פלאטפארםע״  האט זי אפאזיציע. י
 פרא־ 20 צרך אן װי מצר גישט באקוםען

שטיםען. צענם
דןשײמס לײבאר־פירער באקאנםצר דצר

*
-------------4 1955 גאװעםבער,

 עקזעקוםיװ pc נאמצז אין האס׳ יסה9גרי
 גייעם א פאר פלאן א פאדגעלייגם קאפיםעס,
 װאס פארטיי, לײבאר דער pc פראגראם

,cyr פראגצז אלצ ארוםגצםצז pc נא־ דער 
 און אינלעגדישער pc צקאנאכיצ, ציאגאלער

 פאר־ װעלצן עס פאליםיק. אויסלענדישער
 פריװא־ װעגצז פאדערוטנצן װעיצז פולירם

 ודע־ װירםשאפם, נאציאנאליזירםער pk םער
 װצגצן און פלאגירונג עקאנאפישצר גען

 צקאנא־ דצר איבער קאנםראל םלוכה׳שען
 װעגען פארזיכערונג. שאצ'אלצר װעגען פיע,

 און פול־באשצסטיגונג pc פראבלעפןן די
א. פראדוקציצ דער pc -אױםאפאםיזאציצ׳

 ברײם אזא שאפצן ודעגצן פלאן דער
 אנגצט־ איז פראגראם גייעם פארםאסםענעם

םערהײם. ט־ויסער א םיש געווארעז םצן
 ארױםגעװיזען זיך האם שטארקסטצן צום

 דצר בײ אפאזאציע דצר pc דורכפאל דצר
י פארטיי־םרעזשורער. פוגם וואל  שטיםען ו

 קאג־ יצם פאר :אזוי פארנדילם זיך האבצן
 אנצרין אפאזיציצ■ ליגקצר דער פון דידאם
 דצלעגאטען, צאל א גצשםיםם האבצן בצוואן׳

 פצרםצל א און 1 רעפרעזצגכירצז וואם
 קאנדי־ אפיציצלצן פארן םיסגלידער, מיליאז

 דצלצגאטען׳ צאל א — גציםסקיל ד.ױ דאם
 מי־ האלב א pk 4 רעפרעזצננױרצן װאס
םיםגלידער. ליאז

 א אמצניםען א'יך האם קאנםעו־צנץ .די
ישראל. פאר באגריםונגם־רןזאלוציצ

 אץ ארכעםער־^אסשען שווערע
פראנקרײך

 קא־ פראנצױזישצר דצר pc קריזימ יצר
 אויבען־ דצם פארנצײט פאליםיק לאניזולער

 סײ אויסלאנד, אין סיי פרצסצ׳ דער אין אן
 אויפ־ וױיניגער פיל גופא. סראנקריז אין

 דצם אויף אפגצגעבען װערם מערקזאפקײם
 האם וואם גצראגגצל. םאציאלצז אינערלעכצז

לא:ד. עקצן אלע אין צעברענם זיך
סםרײק־באווצ־ די זיך האם אעעהויבצן

 כאנאםען מים נאך פראנקרײך אין גונג
 דער pc צצנטערען גרויסצ די אין צוריק,

 אץ םעךנאדער אין פעםאל־אינדוסםריצ,
 P’? אריבצרגצםראגצז זיך האס זי נאנס.

 האס זי לע־האװרע, ברעסם, ,1לאריא 4ריא
 די אינדוסטריצ- שיף־בוי די ארוםגצכאפם

 פאר־ זיך האם זי אויםאםאביל־אינדוסםריצ.
 אײ־ דצם טראנטפארט־װעזען׳ אױפן שפרײט

 פאר־ שטאטישצז דצם pk זצנבאן־פארקצר
 (אונ־ .פעטרא׳ און באםעס פאריז, פון קער

באן). טצרדישצ
 םטרײק־באוועגלנג דער פ־ן אנפירינג די

 נישט איז דאפ אײנהײטלעכע. קית נישט איז
 טרײד דער pc צריסענקײט דער בײ רצגלצך

 צװי־ סראגקרײך, אין ארגאניזאציע ײניאן
 ארגאניזאציע יוניאן טרײד פרייער דער שען

 קאמוניסםישצר דער און אואחריער״ .פארם
p םע־זשע־טע. c i j i גצלרלנגצן, מימלא איז 

 נישט איז קאמף pc םשראםעגיצ די אױך אז
 נישט — אויך אפשר און אײנהייטלעכע קיין
באםראכםצ. גצהצריג קײן

 ביז פםרײקם די האבען םונדעסטװעגען
 דיכציפלי־ א-ן ר־איגעי א געהאם איצםצר
 אויסשליס־ אן טראגען זײ פארלויף. נירטצן

 גצקוקט נישנן כאראקטער, עקאנאמישצן צך1י
 קאםוניסטצן, pc באטײליגונג דער אױף

אויסגענוצש שטענדיג פריער האבען װעלכע

 פאנצוורצס. פאליםישע אײף ארבעםס־אומרו
 גע־ צפ איז צוזאכצגשםויטעז בליםיגצ צו

 דאר־ גראד אבצר םעךנארטר, אמ נאר קוםצן
 גרוי־ א דציגרײכם ארבצםער די האבצן סען
 פרא־ pc 22 ־צכצרדנג שכיר־ת א זיג, סען

צצנם.
 די דצרגרייכם האבצז ז־־ג גרויטען א
 נאציא־ די אין אויך יוגיאנט פר־־ד פרײצ

 אין ״רענאו׳. מעםאל־פאבריקען נאליזירטע
 ארבצ־ די ר״אבען אפטאך קאלעקםױוצן דעם
 שםייגצן וואס געװינםען, דצרגרייכם םצר

 כאציאלע די pc באשטיםוגגצז די אריבצר
ױ: גצזצצען,  בא־ ם־בים׳ ױם באצאלםצ ו

 לענ־ PK קראנקהײם pc פאל אין צאלונג
 פארגצזען דיגען צם װי װאקאציצט גערע

 פרײ־ מים שכירות pc אויסגױיך געזצץ׳ אין
א. א. סקציל׳) (-סליידיגג זען

 די און .פאפ^ילערי סאציאליטטישצר דצר
 בא־ ױגיאן םרייד פרייצר דער pc פרעסצ
 איצסיגע די אז אוגםצר, שטרײכען װצגונג

 אן אויסשליסלעך םראגם פםרײק־כװאליע
 אויף געקוקם גישם כאראקטצר, צקאנאמישצן

 װעל־ קאמוניסטצז, די pc באםייליגונג דצר
 יע־ אויםגצנוצם שםצנדיג פריצר האגען כע

 פאלי־ זייערע אויף ארבצם פון אומרו דצן
 ארגעםער־פרצסצ די מאנצװרצם. טישצ

 באציען זיך זאל זי אז רצגירונג די װארענם
 אויפ־ גאנצער דער מים באוועגוגג דער צו

 אינצװײניגסטער דצר וױיל מצרקזאמקײם,
 האם פראנקרייך אין קאנפליקם סאציאלצר

 קא־ דער ווי באדייםונג קלענערע קיץ נישם
צפת־אפריקצ• אין קאנפליקם לאניאלצר

 פאגיאריסםישע ארן ידניאנם טרײד פרײע
 םרײהײם אץ פרידען סאר כאױעכתג

טאראקא אץ
 נאציאגאלער פאר ראראקא אין קאפף דער

 אין ארליםגצרופצז האם זעלבםםשםענדיגקײם
 פעלקער* pc כוחות װילדצ לאגצרעז בייז־צ
 בלום־ נאציאנאלער פרן גײסש דצם שנאד״

 מארא־ pc מאסען פאנאםיזירםע בײ שיכרות
 הערשער־גײםם צצבושצײצםצז דצם לאנער.

pc די בײ קאלאניאליזם רצקאציאנצי־עו 
 װאק־ בלוםיגער יצר כיטצן אין פראנצויזען.

 אויפריכםיגצ אייגציגצ דאט איז כאנאליצ
 פצלקצר־כרי־ אץ מצנשלצכקיים פון װארם

 :ארבצםצרשאפם דצר פון גצקומצן דצרשאפם
 קאנפעדעראציצ איגםצרנאציאנאלצר דצר פץ
pc אץ יוניאנס טרייד פרייע pc פרא:־ דער 

פארטיי. סאציאליסטישצר צויזישער
 פץ קאנפעדצראציצ אינטצר:אצ'אנאלצ די
 מיס ארויסגצקומצן איז ױניאנס טרײד פרײע

 װעלכען אין פרעםע• דער אין סמײטמענט א
 אז באש־לדיגוגג- די צוייקגעױיזען װערם עס
 אין ארגאניזאציעט יוניאן טרײד פרייע די

 אין באםייליגם האבען זיך זאלען ראראקא
 פריי־ דער טעראר־אקםען. נאציאנאליםטישע

 דריקט אינטצרנאציאנאל יוניאן טרייד ער
 פארזיכערונ־ די מיט צופרידענקײט זײן אויס
 שוין װעט זי אז רעגירונג, דער פון גען

 דצר pc אדיפבוי דעם שטערען ניט מער
 סטיים־ דעם אין ארגאניזאציע. י־ניאז טרײד
:אנלצרצם צװישען גצזאגט׳ װערם דענט

 דער ס־ן קאנגרעפ לעצמען דעם יאײף
 pc קאנפציצראציצ אינטערגאציאנאלער

 מיר האבען װין אין ױניאנס טרײד פרייע
פאלק נןארן זעלבסם־באשטימונג גצפאדערט

ו9 דים ־<------------—...-....
pc צט אז געפאדערס, האבעז סיר םאראמס 

 צלצפענםאר־צ די ױצרצז רעםפעקםירם זאלען
 הא־ םיר לאנד. דעם אם אין מצנשען־רצכם

 װאם גצפארעז די פאר געװארעגט ערגסם ב<ן
 פונ־ די pc פארלצצונגען די פון זיך נצםען

 בא־ דאזיגצד דער pc פרייהײסען דאמצנםאלע
 בא־ צום איז װארעטנג אונזער פעלקערונט

 בלו־ די *־ן געוואחמ געהערם נישם דויערען
 בא־ דיאבצן כאראקא אין אוםרוען פיגע

ר אז שםצםיגם,  געוחנן. גערצכם זײנען גי
 געװאלד פון אקםען די פאראורםיילען מיר
pk ,םעראר pc זן^׳ען זיי זיים װעלכער 

 םיר פראםעטםירעז באדונדערם קוםען. נישם
 װעלם דער pc םײנונג עפענםלצבער דער צו

 ודע־ וואס שםראפען, .קאלעקטיװע״ די געגען
 פראנצויזישער דער pc דורכגעפירם רען

רצגירונט
 דעם פץ םיסיצ א קופען וועם גיכען אין
 ק״ז אינםצרנאציאנאל ױניאז םרייד פרייעז

 ארגאני־ די אויפבויצן העלפצן צו מאראקא
 די פאקםעז דורך באוױמען צו כדי זאציצס׳

 דער pc םאלידאריםעם אינםערנאציאנאלצ
 אר־ די םיט באװעגונג ארבעםער פרייער

מאראלא. פון מאסען בצםצגדיגצ
 פרידלענטר צו רופס פארםיי םאציאליסםישע

קאאפעראציע
 בלוםיגע די pc ציים גאנצער דצר פאר
 סאציאליס־ די האם מאראקן^ אין א־םרוען

 פאדזאםלונגען עפענםלעכע איז פארטײ םישע
 אײץ אין גצהאלםעז פרעםע איר דורך ׳א,ץ

 רצפרעסיצס ברומאלע די גצגען פראסעססירען
pc הױכע און םיליםער פראנצויזישען דצם 

 לייענען נױר מאראקן^ איז בצאםםע ציװיל
 םים ארםיקלען פלאםענדיגצ -פאפולצר׳ אין

 פאר־ בלום גענוג ״שוין :וױ ריפצז׳ אזצלכצ
 אריעפירען אונז רצגירוגג די װיל גאפצן;

 ־pcx גאנץ זאל ז קאםאסםראפצ נייער א אין
 פלתפה־ א pc װצרען פארכאפם אפריקצ

ד״ שרפה
 גצ־ איינגעשםילם זײגצז צס װי דצם :אך
 סא־ די איז 4מאראקן איז אומריצז די .ײארצן

 אן פים ארײסגעקומצז פארטיי ציאליםםישע
 װעגען עפענסלעכקײם יצר צו רוף צרגסםצן

 מא• און פראנקרײך צױישען באציאונגצן די
 א אױסגעדריקם װערם רוף יצם אין ראקא.

 האט רצגירונג די װאס דעם, קצגן פראמצטם
 געשםעלם ניאכם־פונקציצס וױכםיגםםע אירצ

 אין פיליטער־לײט בי־וםאלע pc רשות אין
 — פארטיי סאציאליסטישצ די מאראקא.

 פאיצרם — ר־ף דעם אין גצזאגם װערם
 קא־ אמת׳צ אן װערען נצשאפען זאל עם אז

 מאכמצ־ און פראנצױזען צװישען אפצראציצ
 די אײם דריקט זי מאראקא• אין דאנצר

 פראגקרײד pc פאזיציצ די אז איבצרצייג־גג
 ײצרען פארזיכצרם קעז צפון־אפריקצ אין
 בא־ דער מים מיטארבעם לאיאלצר דורך גאר

 פון פאליטיק א דורך נישט און פצלקערונג
 װערמ פארשטצנדיגינג פון װעג דער אט כוח.

י ד״רך פארשפארט  ד<ר pפ װאקלענישען י
 שפצם. צו ניט נאך אבצר איז עם רעגירוגג.

 דעמאקראםיע פץ פרײנם אױפריכטיגצ אלצ
 פרייען א פאר קעמפצן צל געתפעז ױצרען

 און מאראקא px פראנקרײך צװישעז בונד
 וואם יצנע pc פאליטיק די אפצואווארפצן

 רא־ pc אױםערעסצן פריװאטצ די שטיצען
םיסאל.
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װײס ש. םון איבערזיכם הײנםי־ אינם װעלען יר
דערציי־ איבערזיכם גען
ארבע־ דרײ װעגען לען

 אײנער :לטרײקם טער
צוױי־ א אינדיאנא; איז

סלארידע, אין — םער
 אין — דריטער א און

 קודם ווייזען םטרײקם דריי די וױסקאנסין.
 דער פון וױיט זײער נאך האלט עס אז כל.

 זיך, וױלען שרײבעד םאגכע וואם אידיליןן׳
 אינם אז אײגדעדען, לייענער. זייערע און

 הויזם לעבען אינדנםםריעלען אמעריקאנער
 איז עם אז שעםעלע׳ מיטן בשלום לייב דער

 צוױשען שאם דויערעגדיגער׳ א נים' שיעור
 וױי־ םםרייקם דרײ די ארבעט. און קאפימאל

 טעפם־הארםלי םונם פרצוף דעם בולם זען
 מייײעל־שאםען א װי לייערט וואם מחעץ׳
 דרײ אלע אין און קאנפליקםזח• די איבער

 א ארוים אוגםערנןםער די װייזען םםרייקם
 םילען, זיי םזזמוז האםערדיגקײט באזונהןרע

 איז װאשינגטאז אין׳ 'אדמינלסםראציע די אז
 שםערען נים זײ װעמ און זיים זייער אויף

 עם װעז אפילו םםרייקס די ברעכזח צו
 םםרײ־ די בלויז נים ליידען דערפון ייעלעז

 געמײנ־ די אויך נאר ארבעםער. קענדיגע
לעבען. זיי וועלכע אין דעס

אינדייאגא אין םטדײק דער
 דער פון םאבריקען 4 די איז םםרייק דער

 נױ־ איז קארפארײשאן״, םוירקל ״פערםעקם
 ריטשםאנד, אין א.ץ העגערםטאון׳ קעםל-

 םען25 דעם אויםגעבראצען איז אינדיאגא,
 (סי־ ױניאז אויםאמאביל־ארבעטער די יולי.

 הונ־ 12 אירע ארױםגערופען האם אי־א),
 בא־ געווען זיינען וואם םיםגלידער׳ דערם

 וועלכע מעטאל־םאבריקען׳ די אין שעםטיגם
 אויטא־ צו םיילען מײםםענס פראדוצירען

 לאנגע גאך האט פירמע די װען מאבילען.
 באנייען צו אפגעזאגם זיך םארהאנדלונגעז

ױניאן. דער מיט אפםאד דעם
 ״ױ־ א געפאדערם האבען ארבעטער די

 *ום צדגאבען שכירדת, העכערע ניאז־שאפ׳,
 דעם, צו ענלעך ארבעםםלאזען־בז^עפים,

 אין געקראגען האם אויםא־ױניאן די װאם
 אויםאמאביל־ מײסםע די מים אפמאכעז די

 אר־ צו אפאראם אן איינשםעלזוז און םירםעם
 ארבעםער צװישעז קאנפליקםען ביםרירעז

 גע־ םםכים האם םירםע די םירםע. דער אוץ
 םענם io פון העכערונג לוין א געבעז צו װען

 גע־ נים אוםז בשדם האם זי אבער שעה׳ א
 .ױניאז־שאפי׳ א װעגען םארהאנדלעז װאלם

 האם ױניאז די פאדערוגגעז. אנדערע די אװ
 םאר־ םארהאנדלונגען די פיז םארלויף אין

 זאלען שםריים־פונקטעז די אז געשלאגען,
 ארביםראזש. אן צו ויצרען איבערגעגעבעז

 איז אזוי געװאלם. נים עס האם פירםע די
םםרייק. דער געוואי־ען דערקלערם

 צו פארטםעז גלייך זיך האם םיךםע די
 פלע־ די סאו־נעםען צו םענשען װערבירען

אד־ ארבעםער. םםרײקענדיגע די םון צער

 זיינען װאס לײט׳ ניט־ױניאן די מיט זאטען
 גע־ זי האט םריער, פון באשעםטיגט געמען
 אין םאבריק די עפענען צו פרואױ א םאכם

 זיך פידמע, די האט גלײכצײטיג נױ־קעםל.
 מינאריטעט קלײגער דער אויף שטיצענדיג
 געשא־ צום געװענדעט זיך לײט, נים־ױניאן

 דורכצו־ באארד רעליישאנם לײבאר נעל
 ארבעםער די צי אפשטיטוגג נייע א פירען
 פארטרע־ זיי זאל ױניאן די אז בבלל׳ װילען

 דער איז ב. ר. ל. נ.' צום ײעגדונג די טען.
קאנפליקט גאנצען דעם םון טשװאק
 דארף געזעץ טעפט־הארטלי דעם לוימ

 אפשטי־ נײע א דורכםירען ב. ר. ל. נ. דער
 ווען אבער ארום. חדשים עמלעכע אין מו׳נג

 האבען דורכגעפירט װערט אפשטימונג די
 ארבע־ די באטייליגען צו זיך רעכט א בלויז
 אר־ פריערדיגע די פאבריק. דער אין םער

 םטרייק, אין ארויס זיינען װעלכע בעטער.
 באםײליגען צו זיד רעכם דאם סארלירען

 די אז אוים, קומט אפשםימונג. דער אין
 געזעצ־ איינציגע די ױינען סםרײקברעכער

 םירמע. דער פון ארבעםער אנערקענטע לעך
 שםי־ װעלען םםרײקברעכער דאזיגעי די אז

 זעלבסם־ דאך איז יױניאן, דער געגען םען
 דעריבער דופעט פירמע די פאדשטענדלעך.

 געבוג װערבירען װעט זי אז דעם,• אויף
 ל. נ. דער געבען צו כדי םטרײקברעכער,

 געזעצ־ געהעריגען דעם ב.־אפשטימונג ר.
 װערען פטור ארום אזוי און אויםזען לעכען

 םטרייק־ דאזיגעז דער אט ױניאן. דער פון
 טעפט־הארטלי אינם פונקם ברעכערישעז

 אײזענ־ פרעזידענט אםילו ורעלכען געזעץ,
 ביזן איז ענדערען׳ צו צוגעזאגט האם האוער

ם גילטיגער א טאג הײנטיגעז  גע־ פונקטאינ
 ענין הויפט־װיכטיגער דער איז ער און זעץ

 אינ־ אין קאנפליקם פונם הינטערגרונט אינם
דיאנא•

 אױיס־ פירמע די האט אקםאבער אנהױב
 ארבעטער. פריערדיגע 35 צו בריװ געשיקט
 ױ־ דער םון הויפם־אנםירער די זײ צװישען

 ארבעם. דער פון אפגעזאגט די און ניאן
 גרוים ארויםגערופען :אםירלעך האט דאם

 װעלכע םםרײקערס, די צװישען אויםרעגונג
 םארזא־ אקטאבער טען5 דעם זיך האבען
 אפצו־ םאבריק. נױ־קעםל דער בײ םעלט

 דארט פיקעם־דןימאנםטראציע. א האלטען
 םטריי־ די צװישען קאמף א פארגעקוםען איז

 איז קאםף דער סםרײקברעכער. אץ קער
 נאר שםײנער. מים בלויז נים אגגעגאנגען

 בײ שים־געװער׳ הײסען מים אויך םאקע
 םארוואונדעם ױינען ארבעםער 8 ורעלכעז

 אינדיא־ אין שםאם־רעגירונג די געווארען.
 דער פון 600 ארויםגערופען באלד האם גא,

 אפגע־ האבען װעלכע מיליץ׳ נאציאנאלער
 ארויםגע־ האבען ױי געשלעגען. די שםעלם

 דער פון םםרייקברעכער 100 ארום םירם
שפעםער פארםאכם. שאפ דעם איז פאבריק

 שיםע־ די אז געװארען, פעסטגעשטעלט איז
סםרײק־ברעכער. די אנגעה־יבען דיאבען רײ

 באלד האבען שירמע־םארװאלטערס די
 גע־ האבען און שטדיקלעך ציען גענומען
 גאורערנאר רעפובליקאנישען אויפן װירקט
 גאװער־ דער פאבריק. די עפענען צו צוריק

 אויםנאם־צו־ דערקלערט אויך האט נאר
 די ױעלכע אין קאונםיס, דרײ די אין שטאנד

 פאדריקען, אירע האט סוירקל״ ״פערםעקט
 שטאם־פאר־ די װעט אויס, זעט עם װי און

 םסרײק־ פערםעקטען א דורכפירען װאלםונג
 דאס װען םירםע. דער פאר דזשאב בהעכער

 קאוגםיס דדײ די זײנען געשריבען װערט
 ארמײ דער פון םארװאלטונג דער אונטער

 די אויף אויםגעשטעלט איז מאשין־געװער
 אין ארײנגאנג בײם פונקטען םטראטעגישע

 קײנער טאנקען. פיר אויך װי פאבריק דער
 זײ צוװשען ארבעטס־פערסאנאל׳ דער חוץ א

 אין דערלויבם ניס איז םטרײקברעכער, די
 בא־ האם פירמע די ארײנצוגײן. פאבריק דער

 אן אלץ גײט דערװײל אז געמאכט, קאנט
n r ’T <אל...4נ מ  דער זאגט ווארטען׳ מיר ־

 פון אויםגאנג דעם אויף פירמע־מענעדזשער,
מונג... ב. ר. ל. נ. דער שטי אפ

 דער־ צו כדאי איז צוזאמענהאנג דעם אין
 האט יעיאן אניטא־ארבעטער די אז מאנען,

 מים־ איר םון פראצענט 87 איבער איצט
 יױניאן־שאפ׳־אפ־ אונטער גלידערשאפט

 בײ םאדערט זי װאס דעם צו ענלעך מאכען׳
 די פון םירמע. סוירקעל׳ יפערםעקט דער

 אויטא־ױניאן די װאם אגרימענטם, 1,583
 גרוים, און קליץ אונטערנעמער, מיט האט

 לויט .ױניאן־שאפ׳׳־אגרימענםס, 989 זײנען
 בא־ א נאך דארפען׳ -ארבעטער נײע װעלכע

 דער אין מיטגלידער װערען צײט, שםימטע
 פון פארװאלםער די אז משמעות, ױניאן.

 װי־ קארפארײשאך. סוירקעל ״פערפעקט דער
 דריי־ די צו זײגער דעם צוריקדרײען לען

 הא־ אויטא־ארבעםער די װען יארען, סיגער
 ױ־ אויםקעמפען אנגעהויבען אקארשט בען

ניאן־אנערקענונג.

שלארידא אין האטעל־םטרײק דער
 פלא־ םיאמי׳ אין האםעל־םםרײק דער

 אפריל, טעז13 דעם זײט אן גײט װאס רידא.
 איז םםרײק דער ארגאניזיר־סםרײק. אן אין
 עט־ אין געװארען דערקלערט ערשט צום

 גיך זיך האט און האטעלען גרויםע לעכע
 שטאט. דעד איבער אויסשפרײטען גענומען

 ארבע־ טויזענמ דרײ ארום סטרײקען איצט
 הא־ רעםםאראן־און די םון םיםגלידער מער,
 אין ל.) אװ פ. (א. ארבעטער־ױניאנס טעל

 רײכע די אין ארבעםעד די האםעלען. 2י
 װאם פלארידא, ביטש, מיאמי אין האטעלעז

 װא־ מיליאנערסקען א סאר פאררעכענט איז
 עקספלו־ שוידערלעך װערען פלאץ, קאציע

 א טעג זיבצז ארבעטם־טעג, לאנגע אטירם.
 די זײבען שכירות, מיזעראבלע פאר ױאך

 די םאר ארבעטם־באדינגונגען סןאנדארד
מיאםי. איז ארבעםער רעסםאראן און האםעל

------------> 1955 נאװעמבעד,
 גע־ ארגאניזיר־םטרײקס װערען נארמאל

 נע־ דעם פון א&שטימונגען דורך שליכטעט
 א אויב באארד. רעלײשאנס איבאר שאנעל

 דערקלע־ ארבעטער באטײליגםע מעדהײט
 אז װילען זײ אז שטים־צעטעל, דורכן רען
 פאר־ אין פארטרעטען זײ, זאל ױניאן די

 זײנען אוגטערנעמער, די מיט האנדלועען
 געזעץ דורכן געצװאונגען אונטערנעמער דיי
 פאר־ פירען און ײניאן די אנערקענען צו

 ארבעטער־פארשטײער, די מיט האנדלונגען
 פאל אינם אבער ױני»ן־אפמאך. א װענען

 ל. נ. דער האט האטעל־ארבעטער, די םון
 קײן נים האם ער אז ענטשײדעט, ב. ר.

 גע־ זײ וױיל האטעלען, איבער ױריםדיקציע
 די פון קלאסיפיקאציע דער צו גיט הערען

אינמערסטײט־אונטערגעמונגען.
 אזעלכע װאלטען שטאםען אנדעדע אין

 איבערגעגאנגען מיאמי אין װי קאנפליקטעז
 לײבאר סטײט פון מריםדיקציע דער אונטער

 איז פלארידא אין אבער באארד. רעליישאנס
 די אגענטור. אזא פאראן ניט אינגאגצען

 דעריבער זײנען ארבעטער די און ױגיאן
 צו כ*חות אײגענע זייערע אויף אנגעװיזען
 דערפאלגרײ־ א צו סטרײק דעם דערפירען

נצחון. כען
 געריכט צים אפעלירט האט ױניאן די
 ב. ר. ל. נ. דעם פין ענםשײדונג דער געגען

 אױפגענומעז אפיל דער דארף ערשט צום
 פלא־ אין געריכט העכםטען דעם םון װערען

 סופרים־ פונם שפעטער און סםײט רידא
 פארשלעפםע א איז דאם אבער קאורט.
 פון לעהמאן סעגאטאר האט דערוױיל קרענק.

 סוב־קאמיטע א אז פארגעשלאגען, יארק גױ
 דורכ־ זאל קאמיםעט לײבאר םענאט דעם פון

 פון פאליםים די אין או;טערזוכונג אן פירען
 פארבינדונג אין םפעציעל ב. ר. ל. נ. דעם
 קאמי־ אזא אבער מיאמי. אין סטרײק מיטן
 בלױז װעט זוכען, גוט װעט ער אויב םעט׳

 דער אז פאקט, וױיט־באקאנטען דעם געפינען
 נאך פאלגם עס מערהײם װעםענס ב. ר. ל.

 אײזענהאועד־אדמיני־ דער פון פאליסיס די
 פון אפגעטרײםעלט בכיװן האט םטראציע,

 פריערדיגער זײן פון דריטעל א ארום זיך
 ארבע־ מער אז װיל, ער ודיל ױריםדיקציע,

 װע־ איבערגעלאזען זאלען טער־קאנפליקטען
 שטא־ באזינדערע די פון הענט די אין רען
 די האלטען שטאטען, באזונדערע די טען.

 רעגי־ איצטיגער דער אין ביזגעם־פירעי•
 געבען עצה אן בעסער זיד קענען רונג׳
 דער װי אפילו בעםער ארבעםער, די מיט

געזעץ. טעפם־הארטלי פעדעראלער
 פלא־ טאקע איז בײשפיל בעסטער דער

 האטעל־סטרײק. ארטיגער דער און רידא,
 אנטי־ליײ שטדענגסטע די האט שטאט דער
 אלץ פארבאטען. איז פיקעםען געזעצען. באר
 אפע־ איז■ טאן קענען םטרײקערם די װאם

 אמע־ גאנץ איבער פרעםע דער דורך לירען
 קײן קומען ניט זאלען טוריסטען אז ריקע.

 ,זזאטעל־ ארטיגעז דעם מחםת פלארידא
 אפילס דאזיגע די האבען איצם ביז סםרייק.

געהאלפעו• װאס וױיניג
 דערװײל וױיזען האטעל־אײגענטיםעד די

 אנערקענען צו װילען שים קיץ ארוים ניט
 איעםי־ און ארבעטער זייערע ױניאןץפון די

 אין ארבעטם־באדינגונגען מענשלעכע רען
 דער איגדוסטריע. ־1דאלא ביליאנען דער

 דער־ האט שלום אינדוםטריעלען פון גײסט
 אין ים־ברעג דעם דערגרײכם נים װײל

פלארידא.

װיפקאנסץ אץ פטרייי, הןאהלער דער
 קאמ־ ״קאהלער דער בײ סטרײק דער

 דוכט איז, װיםקאנםין, קאהיער׳ אין פא;י״,
 אין סטדייקען לענגסטע־ די פון אײנער זיך,
 אין ארבעטער־קאמפען פ׳ן געשיכטע דער

 דעם אגגעהױבען זיך האט ער אמעריקע.
 טױזענט 3 איבער די .1954 אפריל, טען5

 אױטא־אר־ דער פון מיטגלידער ארבעטער,
 װי פונקט האבען, (סי־אי־א), ילביאן בעטעד

 אר־ די געװארפען אינדיאנא־סטרײק, אינם
 צו אפגעזאגט זיך האם פירמע די װען בעט

 אידגאלד ײניאן די אגרימענט. דעם באנײען
 װאס אלץ אז איבערצײגט, געױען דעמאלם

 דעם מאכעז צו בטל איז, װיל פירמע די
פאבריק. דער אין ױניאן־קאנטראקט

 האט דערי״פירמע מים קאנפליקט דער
 קע־ מיר װעלכע פאר־געשיכםע, לאנגע א

 יאר אין דערמאנען: קורצען אין נאר דא נען
 ערשטען צום ל״ אװ פ. א. די האט 1934
 זיך פירמע׳ דער פיז געשיכטע דער אין מאל

 פא־ די ארבעטער. די ארגאניזירען גענומען
 און װאש־בעיםינס װאנעס, פראדוצירט בריק

 דא־ דעם װאסערלײטוגג־ארטיקלען. אנדערע
 געבראכען פירמע די האט סטרײק זיגען
 װעל־ באנדעס, באוואפענטע אנשטעלען דורך

 וױ סטרײקערס, די אויף שיסען פלעגען כע
 פון טאקטיק אנגענוםענע די געװען איז עס
 יארען• ער30 די אין פירפעס ״אפעךשאפ״ די

 געװא־ דערמארדעט זיינען ארבעטער צװײ
 אײנעם אין פארוואונדעט שװער 46 און רען
, פיקעט־ו־עמאנםטראציעס. די פון

 א ארגאניזירט דאן ־אט שירםע די
 םונקציא־ האט װעלכע ״קאמפאגיע־ױניאן״.

פ און צײט לענגערע א נירם  װעמענם מי
 די זײן צו גובר באװיזען האט זי הילף

 ארגאניזירען צו ױניאן־באמיאוגגען ערשטע
 םי־ די האט 1952 אין ערשט ארבעטער. די

ר. ל. נ. א געװאונען אויטא־יוניאן אי־א
 האט שפעטער חדשים אכט ב.־אפשטימונג.

 מיט אפמאך אן אונטערגעשריבען פירמע די
 ד»אט קאהלער־פירמע די אבער ױניאן. דער
האט אז פארגעסען, ניט  גע־ אמאל שוין זי.

 גע־ זיך האט זי ױניאן־םטרײק. א בראכען
 װי זעלביגע דאם םאן צו מאל דאס גרײט

 פאר־ בײם האט ױניאן די װען .1934 אין
 א געפאדערט אגרימענט גײעם א האנדלען

 פארבעסע־רונ־ אנדערע און העכערונג ליין
 נאכצו־ אפגעזאגט זיך פירמע די האט גען

 ארויס־ גענומען זי האט שפעטער געבען.
 יוניאן־ אקטיװסטע די פאבריק פץ ווארפען

 דעם ארויפגעצװאונגען ארום אזוי און טוער
סטרײק. איצטיגען

 גוםע די זײם איר אויף האט םירמע די
 אין שםאט־ו־עגירונג דער מיט פארבינדונגען

 דעי־ קאהלער, װ. הערבערט װיסקאנסין.
 פעטער א איז פירסע, דער פון אײגענטימער

 גאווער־ רעפובליקאנישען איצטיגען פונם
 דער אגב, איז׳ װאם װיםקאנםין, אין נאר

 געװען מזכה האט װאס סטײט, זעלביגער
 מעקארטי. דזשאזעף סענאטאר מים אמעריקע

 םעם הילף דער אויף ד״פעט פירמע די אין
 איז עם װעלכען לוים סטײט־געזעץ׳ איצטיגען

 פא־ די פיקעטען צו געװארען באגרענעצט
 הילף קלײנע קײן נים איז דאם װאס בריק•
 םטרײק־ אדײנציפירען פירמע דער פאר

ברעכער•
 םירמע די אנגעקלאגט האט ױניאן די

באארד רעליישאנס לײבאר נעשאנעל צ־ם

ט ־ימ---------------------------------- ײ 2ו ז
 איז װאס אײפפירונג, אומ׳יושר׳דיגער פאר
 גיגסטי־ א פון געזעץ. מיטן הסכם אין ניט
^ונג גער ש ט  איז אנקלאגע דער אט אױף ענ

 גוטער דער מאס, גרױסער א אין אפהענגיג,
 ל. נ. דער אײב םטרײק. פוגם אויסגאנג

 ייניאךאנקלאגע די אדויסװארפען זאל ב. ר.
 מיטגלידער ארבעטער, פריערדיגע די און
 קײן האבען גיט װעלעז ױניאן׳ דעד פון

 אפ־ נײער א אין זיך באטײליגעז צו רעכט
 פריער־ דעם לויט ױניאן, די קען שטימונג,

 פונקט םטרײק־ברעכערישען דערמאנטען
 דעם פארלירען געזעץ, טעפט־הארטלי פדנם

 ױניאך די אויב אבער, פארקערט, םטרײק.
 בא־ צו רעכט א האבען װעלען מיטגלידער

 אפ־ שפעטערדיגער א אין זיך טײליגען
 פאר נצחץ זיכערער א עם איז שטימונג,

ױניאן. דעד
 אר־ ארגאניזירטע די האבען דערוױיל

 א פראקלאמירט װיםקאנםין אין בעטער
 די אט פאר הילף־אקציע מוסטערהאפטע
 צענטראלע די ארבעטער. םטרײקענדיגע

 א. אץ סי־אי־א דער פון קערפערשאפטען
 געמיינשאפם־ א ארגאניזידט האבען ל. אװ פ.

 םםרײק. דעם געװינען צו קאמיטעט לצכען
 די צו אפעלירען קערפערשאםטען בײדע

 און שפיט שיקען צו ױניאנם אנגעשלאסענע
 פאריגען סטרײקער. קאהלער די צו געלט
 קאמיטעם פאראײניגםער דער האט חודש

 איגם מאפען־דעמאנםטראציע א ארגאניזידט
 װיסקאנ־ שעבאגען. שטעטעל׳ שכנות׳דיגען

 גע־ זײנען ױניאךמיטגלידער אקםיװע םין.
 מיט־ סטײש• אינם טײלעז אלע פ־ן קומען

 משפחות די פאר שפײז־םתנות ברענגענדיג
םטרײקערם. די פדן

 שע־ אין מאםען־פארזאמלוגג, דער בײ
 פרעזידענט דזשאנסאן, ראסעל האט באגען,

 טוער א אין קאמיטעט פאראײניגםען פונם
 דערקלערט: מאשיניסםען־ױניאז, דער אין

 קאה־ דער געגען םטרייק מיטן שײכות ״אין
 סי־אי־א קײן פאראן ניט איז לער־פירמע,

 פאר־ גרויסע, איץ נאי' ל״ אװ פ. א. אדער
 אנטשלאםען איז װעלכע ױניאז׳ אייניגטע

 פרידלע־ און גערעכטיגקײט אױםצוקעמפען
 סטייט. איגם באציאונגעך אינדוסטריעלע כע

 װיס־ איז געװינען ניט טאר קאהלעריזם
"קאנםין . . .
 דער געװען איז דעמאנםטראציע די

 ארבעטער־סאלידא־ פון אויסדרוק פײנסטער
 אויד איז דאס יאדען. לעצטע די אין ריטעט
 אונ־ רעאקציאנערע די צו אנזאג אן געװען

 זײ װעלען 1956 יאר אין אז טערנעמער,
 פאראײניגטער א מים רעכענען דארפען זיך

 פארטיי־ װעט װאם באװעגונג, טרייד־ױניאן
 א־גאניזירטער דער פון פאזיציעס די דיגען

לאנד. אונזער אין ארבעטערשאפם

 דעם דודך ביכער אײעדע קוי&ט
דעפ. בילדונגם אינטערגעשאגעל

 א האט דעפארטמענם בילדוגגס דער
 פאר דינסט ביכער־אײנקויף ספעציעלען
 װעלכער ױניאן,. דער פון מיםגלידער

 ביכער פאסענדע די אויםקלײבעז העלפט
 או־יף מיטגלידער די פאר זײ קריגט און

פרייזען. רעדזצירטע
 מ. פאניא :צר זיך װענדעט ביכער פאר

 אינטער־ דעםארטמענט, עדײקיישאנעל קאהן,
n געביידע, נעשאנעל io ,יארק. נױ בדאז־װײ
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 חודש דער איז אוועסבער
גאר־ זיד ענדיגט עס וועז
הערבסם־ס־ל־ דער ניאל
 זיך נעמס מען און זאן

פריליגג־ צ־ם גרײםען
 טאדעללן נייזי די טעזאן.

 מלבושים ־ פריליגג פאר
 צװײ די םריידם, דרעט און קלארק די אין

 װע־ איגדיסםריל, אוגזער איז ועיפם־ציײיגעז
הודש. הײנםיגען דעם אויהגעשםעלס רצז

 ארי־ .פעש.;ן דער פלז פיםגלידער די
 יויתען אנהויבען װערען גילד״ דזשיגעיםארט

 םען7 דעס פרילינג־םופםערעז ערשםע ז׳ייערע
 דער פון םיסגלידעד די אויד־ גאװעפבער.

 ®אנוםעקםשודערס לאוגטיל .איכדאססריעל
 קלאוק־ re ארגאניזאציע די אםאסיאיישאױ
 בעטערלר דער אין םײםםןגם פאבריקאגםען.

 פעשאן־שאוס זייערע אנהײבעז װעלען לײז•
 דרעם־אינדוסםריע די םאג* זעלביגען דעם
 נעסען אנצוהויבעז פייאנס ״?Hr ניו איז

 אין טפרינג־םאדצלצז אײף באשסעלונגען
 אין ארום נאװעםבער. זכעז םיז ייאד דער

 םען18 און דםעז דעמ צװישןן װעם ארים
 פרילינג־ מײםםע די סארלומען נאױעםבער
 יאר־ נײ איגם אויסשםעלונגעז רוםםערצז

מארקעם. קער
 קלאוק די אין םעממל־שנײדערט די

 עט־ לעצםע די זיינען אינדדסג־ריעט דרעם אין
מ ע מז ל א  באשעפ• געוועז אקםאבער אין וו
םאדעלען• נייע די אויפפארםיגען בײם םיגם

 הײנםיגען דעם אן הױכען םאל אלע װי
 אינדוטםריע דער אין צקספערםצז די חודש

 אויםזיכםען די װעגען *ראגנאז דעם שםעלעז
 אין איז עס 'לצלכצז פון פעזאז. ױיעם פארז

 נאשעפ־ די אױך אפהענגיג פאה גרויסער א
 דעם אין םיםגל'דער אינזערע סאר סמלנג

םארקצם. קליידער יאר־נער נײ גרעםםעז
 בא־ פראגנאז אסטימיסםישען יצם פאר

 זיײ לא:ד אין 'לאט פאקם. דעם פעז ניצם
 מענשען. םיליאן m אינער באשעפםיגם נען
 ניט איז זי הגם לאגד. אין פראספעײטי די

 גאנ־ דער איבער פארשפרייט אלגעםייז אזײ
 אױבעגאויפיג לען עט װי װירםשאפם צער

 פפי־ גיםע א פו:דעסםװעגען זזאס אייםזען.
 קײף־קראפט דער א״ף •וירק־גג כאלאגישע

 דרעם־טרייד אינם באפצילצײנג. דער פיז
 גריגסלעכען דעם אויף טד א בלצז שסעלם
 פארקו־ װעט ל־ואס דאדע. דעי־ אין אדפבײם

 צ־לעצט א־ז פרילינג. ריײנםיגען פען
 איטטער ױאט דעם׳ א־יף א'יד פעז שםעלש

 ערשםען ד<ם יאר ק־טעגדיגעז אײס פאלם
 און פאראיארען. ױי פריער ־ואך א אפריל•
 דעם באגײן :יט יועלען טוחרים ריםעיל

 מעז 'רען פאי־איארען. "י םעיער זעלביגען
מ‘״ צ' ־אם  באשםעלינגען. כליט געײארט א
שפעט. צ* געײעז איז עט ביז

 יײט פעס־ריטס־שער יעי־ א־יף אבער
 לעצטע די פון דערפארינגען די מיר האבען

 אפטימיט־ אלע פון ״ען םעזאנצז, עםלעכע
אױסגע־ זיך האש פאראויסזאגונגען םישע

 װי, םרײד־פרעסע. די ־גם טײך. א לאזט
 הא־ זייער איז װעיר״, .װימענם די למשל■

 פרילינג• קומענדיגען דעם בניגע פערדיג
 זײם אונזער פדן אבער פיר װעלען טעזאן.

 דער ביז דיאגנאז, אונזער מים אפװארטעז
 האפענ־ אנהויבען. פאקםיש זיד װלם טעזאן

 בע־ א האבען םיר װעלען מאל דאם אז דיג.
פאראיארען• װי טפרינג־טעזאן סערען

r ------------------------------------------ \
 באארד דזשאינם 4ל,לאור

 רךאנלעז העכערש
בענעפיטס

v_____________________________ >
 מע־ גאגלער• איזידאר *יײט־פרעזידעגם

 דזשאינם קלאוק יארק נױ פינם נעדזשער
 פונם סיםיגג לעצםען בי־ם האם באארד,

 אקםאבער. עלפסען דעם באארד. דזשאינם
 פונם פארוואלםונג די אז געמאכם. כאקאנם
 כאשםע־ האם פאנד וועלפעיר ענד העלםה

 ױניאן־ דער פון רעקאמענדאציעס די םיגם
 בענע־ קראנקען די העכערען צו אגפיר־נג

מיםגלידער. פאר פיםס
:פאלגם װי זיינען פארבעסערונגןין די

 ױעט בענעפים קראנקען װעכענםלעכער דער
 דאלאר. י 30 אײף 26 פון װערלן געהעכערם

 מאקסיםום־וואכען צאל זעלביגער דער פאר
 געהע־ וועם האספיםאליזאציע ;פריער ױי

ײ אויף װערעז כערם װ  פון פיל. אזוי מאל /
 זעל־ דער פאר םאג. א דאלאר 10 אויף 5

 פאר ;םריער וױ מאקטימום־טעג צאל ביגער
 צא* פאנד דער װעם אפעראציעס כירורגישע

 ױאס דאלאר 50 די אנשםאם דאלאר ioo ־ען
איצט. ביז געװארען געצאלם .ױינעז *ט

T פארבעסערונגעז ײ r'i אין ארײן 
.1956 יאנואר• ערשטעז דעם קראפם
 ױין אין האם מענעדדטער ־,גענערא דער
 אויפגע־ ענםוזיאסםיש איז וועלכער באריכס.

 דע* באארד דזשאינט די םון געױארען נ־כיען
 געהעכער־ די טראץ אז באטאנם. לעגאסען.

 וועלםעיר ענד העלטה דער איז היצאות. םע
 צושםאנד. גוטען אויסנעצייכענם אן איז שאני

 פאנד דאזיגער דער האם באקאנס איז עס ױי
 ד־ צאלען צ־ אחרױת די זיך א־יף געגופען

 םון ױרשים די צו דאלאר הונדערם פינף
 מיטגלידער. רעםייערםע פארשטארבענע

 ביז האם■ פאנד עלםער־םענסיע דער יועלכע
 װעמ ענדער־נג דאזיגע די געצאלם. א'צמ

 פענטיע־אפיילאנםען, אז מאכען רעגייעד
 זא־ רעטייערען, צר בארעכטיגט זײנען װעלכע

.1956 יאג־אר. אנהויב רעםייערען קענען לען
 די פץ באריכט אויטב-ירלעכען זייז אין

 גע־ דער פץ באשליםען איז פארדיאנדלונגען
 אינטערגעשא־ דער פ־ן עקזעק־טיװע נעראי

 די אז מיטגעםײלט. אײך נאגלער האט 1נע־
 אויפן רעמאריעל־םאנד פונם פארױאלםוגג

דזשאינמ קלאוק .פארשםארבענעם פון גאמעז

 האט פײנבערג. ישראל מענעחשער באאד
 ״פעשאן דעם הײ־יאר געבען צו באשלאטען
 םוי־ 10 די טעכנאלאדזשי״ אװ אינסטיטום

 אײס םײלם פאנד דער וואס דאלאר. זע:ם
 דער װעלכע אין אינסט־טוציעס צו יערלעך

 געהאט האט ױניאן־פירער פארשםארבענער
איגטערעם. ווארימען א

 הערען ׳עקז«מינעדס ,82 לאד«אל
מענעדזשעך פונם

םיטגלי־ פלאאר־העלפ, אין צקזאםינערס
 גום־בא־ א בײ האבעז .82 יאקאל פון דער

 אויס־ אקמאבער, םען13 דעם םיטינג. זוכםען
 װעגען באריכט אדיםפירלעכען אן געהערם

 מענע״ זײער פח לאקאר פץ צושםאנד דעם
 מיםינג בײם בערנשםיין. ססארלס דזשער,

 פון פארשטייער א אויפגעסראםצן אדיך איז
 אפע־ האט װעלכער פארםי. ליבעראל דער

 רעגיס־ צו זיך פארזאמעלטע די צו לירס
 דעם וואלען די א־ן שםיסען א.יז טרירען

נאוועמבער. טען8
אנדע־ צװישען האט בערנשםײן ברודער

 אין העכעריגגען די וױלגען באריכםעט רעס
 אויף 26 פון צאלונגען קראנקען־בענעפיט די
 האםפיטאלי־ העכערע ;ױאך א דאלאר 30

 העלמה פוגם בענעפיםען אנדערע און זאציע
 ײצלכער מיטינג׳ בײם פאנד. װעלפעיר «נד
 מאקט טשערםאן פונם געװארען געפירט איז

 לאקאל פון םענעדזשער דער האט שװארץ.
 דעם מיםגלידער די צו פארגעשמעלט אויך

 םאגעל• יהישע געהילף־מענעדזשעד• נײעם
 האם צ<־ אז דערקלערם, האט בערנשםייז

 לאמפצםצנםען א געדכם צײם ענגערע‘־־ א
 איבערצו־ אימשטאנד ױץ זאל װאס רצנש,
ו מענעדזשער־ארט דעם נעמען  איז לאקאל א'

 דצם אין געסינען מעגש אזא האם ער אז
פאגעל. יהושצ פון פערזאן
 װעל־ געהילף־מעגעדזשער• נייער דער

 ביזגעם־אגענט א גציועז איצט ביז איז כער
 רעדע ערשםער זײז אין האט .9 יאקאל פץ
 אויף אפגעשםצלט זיד עקזאמינערס די צו

 82 לאקאל װאס רצפוטאציע גוםער דער
 דזשאינט קלאוק אינם דערװארבען זיך ־אט

אינדיפםריע. דער אין אץ טאארד

 מ. נאטאניעל
ץ א

וױדע־
אפיס

 נא־ אז וױסעז מיר לאזען פרײד מים
 סעקרצםאר־םרעזשירער מינקאף, מ. באניצל

 שױן זיך שילם באארד, דדטאינט דרצס פ־נם
 םייל־ אויםצונעמען װידער גענוג לרעפטיג

 מיר ארבעט. פאראנטווארטלעכע זײז ווייז
 נימער נאענטםטען אין אז א*יך, דערװארטען

 דעד־ אנהױבען װידער *ועט ״גערעכטיגהײם״
 .אייטן אפטיילונג שטענדיגע זיין שײנען

פראנם*. דרעסםאכער
י • ד ע י צ ק א ד ע ר

23 דיט {a־•;> 1955 נאװעמבער,
 אימיגיאנטעז־טאםעם פוז זיז

 איז מיטגלידעי װערען
סו לאקאל

'V______________I  J
 װעלכען פלן ,10 לאלאיי קאםערס דער

 וױיגי־ איז מענעדזשער, איז פאליקמאן מא
 אנ־ װי צוקונפט זײן ױצגצז באזארגט גער

 אידישצ ויאס ייניאנס נאדעל־טרײד דערע
 אמעריקצ• אין גצבוים האבען אימיגראגםען

 פאראן איז גאדעל־פאכעז מײסטצ אין בעת
 אמעריקאנער אז טענדענץ. אלגעמײנע אן

 אימיגראנ־ אידישע פץ ?יגדער גע^וירעגע
 זייע־ פון פרנסות די איבער :יר נעמעז םען
 צושנײ־ אינם אבער זיך מערקט םאםעס רע

 :דערשײנונג דערפרײענדיגע די לער־פאך
 נײ־ א ארויס ךוײזען קאמערפ. פון זין ױנגע
 די פח פוסטרים די א-ן :אכצופאלגען גונג

ױניאן. דער אין אייך װי פאך אינם טאמעס
 פץ מענעדזשער דער באריככעט עם װי
 ארײנ־ צושנײדער־ױניאן די האט ,10 לאקאל

 הונ־ יאר עטלצכע לעצםע די אין גענופען
 װעלכצ קאטערפ, עלםערע פיז זין דערםער

 און מלאכה די אויםגעלערענם זיך הא^ען
 אין מיםגלידער נ־צלעבע געװארעז זײנען

 האבצז ,אלד־םײמצרס׳ מאגכע ױגיאן. דער
 איידעמם- זײערע כרייד אינם ארײגגעגוםען
 קרובים. ױנגע אנדערצ אדצר פלימעניקעס

 מיט צוזאמען זין איבעטען פאלען סך א אין
 דע־ און צושניש־םיש זעלביגען בײם טאםעס
 פונם םעכניק די זון דעם לערענמ טאםע
 פארהצלט־ די אז זיך, פארשטי־ם עם פאך.

 בע־ װעלפעיר און שכירית גוםע ניסמעסיג
 צלציאונגס־ באזונדערע א האבען נעפיםען

 דורכשניט־ דער מענשען. ױנגע פאר קראפט
 no ביז 85 פון איז קאטערט פאר שכירות
 און װאלאציצס צו צוגאב אין װאך א דאלאר
עלםער־פענסיעם. אץ בענעפיטכ העלםה
 אריעגע־ io לאלאל האט אלגעםיץ אין

 ײנגצלײם צאר בא׳־ײטענדיגע גאנץ א נוסען
 זײ פון מא:כע יארען, לצצטע די אין

 פונם זען מען קען דאס מלחםה־װעםעראגען.
 פץ גענרמען האם לאקא' דעד וואס צענזוס,

 יאר א איבער מיט מיטגלידערשאפט זית
 נא־ אז וױיזט צענזוס דאזיגער דער צוריק.

 לאקאל פץ מיטגלידעד סייזענט דרײ פון ענם
 2-820 פין יאר. 40 פץ אינגצר זײנען 10

 צלםער־גרופצ דאזיגער דער אין מיטגלידער
 זײנען 932 יאר. 29 פון אינגער 890 זײנען

 א־ז יאר 34 אץ 30 צוױשען עלםער אין
אלט. יאר 39 און 35 צװישען זײנען 998

לא־ פון מענעדזשער דער םאליקמאן, מא
 איז טיער איבערגעגעבענער אן און io קאל
 איז, באװעגרנג, ױניאן טדײד אידישער דער

 אט מיט ציפרידען שטארל זיך פארשטײט
 לכיי אז באװייזט. װאס דערשײבינג׳ דער

 נאדעל־ אידישע די פ־ן אײנעם אין הפחות
 פרנסות די איבער קינדער די געמען פאכען

 פארשטײט א־ז. ‘ייאפא־ דער טאםעס. די פון
 ביים־ מער ארײגציגערעז ג״ט פארזיכטיג זיך.

 אבטאדבירען. קען א־נדיםטריע די װי גלידער
• • •

לא־ אז אויך, באריכטעט פאליקמאן מא
 קאטערפ ױגגע 140 אנגענימען האט io קאל

 קורם׳ ־ױאכיגען20 דעם אין נעמען צו אנטיל
 דריטצן, דעם אנגעהוינען זיך האט וואס

צװײטער דער איד דאס חודש. פאריגען

 האט 1יאקא־ דער װאס ק־רט יצרלעכער
 די קאטערס ײנגע לערנען צ־ אײנגעפירם

אכה  פעטערן־ און מארקינג גרעידינג, ןיפ מ̂י
 פאך־ ערשםען פונם ש־לער 45 מעיקינג.

 ױלי• פאריגצן גראדואירט האבען קלרס
 אנגעפירט װערען ־ואס פאך־קורסען׳ די

 צו שײנען מיטגלידער, 10 לאקאל צווײ פון
 מעד אץ מער דערפאלג. גרויסען האבען
 דצם אין נעמען אנטײל װילען קאטערס ױנגע

 זײע־ פארפולקאמען צו אויף לערען־פראגראם
 פלאנם לאקאל דער פאך־קענםענישען. רצ

 לער־ צו קורס העכערען א איינצופירען אויך
פעםערנם. מאכצן פיז מלאכה די נען

י \-----------------------------------------
 אגדיםענט; באנײט 132 לאק.

 פארבעםעיונגעז געוױגט
^................................. מיטגלידער 3ססס, פאי

אקא'  אר־ נאװעלםי אץ באטאנס .132 1'
 אג־ קאלעקםײוען ד<ם באנײט האם בעםער,
 פראדאקטס ״פלעסםיק דצר מיט רירענם

 פעלד־ מארםיז באריכטעם אסאםיאיישאן*.
 אגרי־ דער .‘אקאי|י פונם מענעדזשער מאן,

 םים־ טײזענם דרײ אױף חל איז ױאפ מענט,
 קראפט אין זײן װעט ױניאן. דער פון גלידער

 דעם ביז .1955 אקםאבער, ערשטען דעם פון
.1959 מערץ. ערשםען

 אלגעמײנע אן געױאונען האט ױגיאן די
 אנ־ שער״ א סענט פינף פון העכערוגג לוין

 ,1955 אקםאבער, ערשטען דעם דיויגעגדיג
 אנהוי־ שעד״ א סענם 5 פון ציגאב א אין

 מי־ די .1956 מערץ, ערשטען פדנם בענדיג
 געווא־ אײנגעשטעלם זײנען נימום־שכירות

 שעה. א סענט 15 מיט דאלאר א אױף רען
 דעם ביז װעלען וױיניגער פארדינען װאס די

 לוין קריגען םוזען .1956 מערץ, ערשםען
 װעט עם ביז חדשים צ־ױי יעדע העכערונגען
 מיני־ עטאבלירםער דער װערעו דערגרײכט

 מינימום־ א קריגען יועלעז מאלדערם מ־ם.
שע־. א טצנם 35 מים דאלאר i פ־ן סקעיל

 באשטימט זײנען לערנערס פאר שכירות
 ערשטע די פאר שעה א דאלאר א זײן צז
 א דאלאר 1.15 — נאכדעם און חדשים 7

 ־צרשט האט אגרימצנט אלטער דער שעה.
 אבער ,1956 א־יגוטם, אין אויסגײן געזאלם

 דעם באנייען צד באדיט זיך ־אט ױניאן די
 פאר־ באלדיגע געװינענדיג איצם- אגרימענט

ארבעםער. די פאר בעסערינגצז

J I jiNLWtS•
%* י

 װײס־פךע עו־ט אן
ר־עימעך :יליפ

 האט באסטאן אין באארד דזיטאינט דער
 קרעימצר, פיליפ װײט־פרעזידענט געערם

 באסםאן, אץ ױניאן דער פין רענעדזשער
 אין אקטאבער. טען29 דעם באגקעט. א בײ

 פײערינג די באסםאן. בדעדפארד. האטעל
 פין אויםדרוק אלס געױאדען אראנזשירט איז

 טצטיגקײט יאר 30 זײנע פאר אנערקענלנג
באללעגונג. ילניאן טרײד דער אין

 אינמערנעשאנעל דער פלן דעלעגאציצ א
 דעם באגריכט האט עקזעק״טײלע ;ענעראל

 געלע־ פײערלעכער דער אט צל שמחה בצל
גענהײט.

 דעפ. טאון אװ אוט איסטערן
 שעפער 42 ארגאניזירם ר.אט
 חדשים אבט לעצטע ד־

ל--------.——________/
 האט האראלליץ איזראעל װײס־פרעזידענם

 דיםטריקט־מעינעדזשערס׳ פון מיטינג א בײ
 איםסערן דער אז באריכטעט חודש, פאריגען

 די איז האט דעפארטמענט םאון אװ אוט
 שעפער. 42 ארגאניזירט חדשים אכט לעצטע

 דעפאדם־ פונם מעגעדזשער געגעראל דער
 אר־ די אז דערקלערט, דערב־י האט מעגם

 באזונדערס איז פירבלעס נײצ פלן גאניזירונג
 פאר־ די מאכען צל גום כדי נליטרוענדיג

 םירמעם אלםע ווען צנםשםייען, װאס ליסםען
 דערמאגט האט האראוױץ זיך. ליקװידירען

 חדשים, עםילעמ לעצםע די אין פאלען רײע א
 איכער* צו ױניאן דער געלוגגען איז עס װאל

 איבערצונעמען אונטערגעמער נייע צײגען
 אופן אזא אויף און פירמעם ליקולידירםע
מלאכות. בעל די פון דדטאבם די אײנהאלטען

שעה׳אי־ 35 א פון אייגפירונג דער בנוגע
 האט מיםגלידער די פאר ארבעםס־לואך גער

 אויפן אנגעוױזעז 'שםאלץ םימ האראוױץ
 יז־ דער אלנםער שעפער• 822 פת אז פאקם

 בלויז איז דצפארםמענם, פוגם ריסדיקציע
 «לאכות. בעל 31 מים שאפ איין געבליבען

 אלע אין שעד,. 40 נאך ארבעט מען װאו
 די אײגנעפירם שוין איז שעפער אנדערע

 דא־ דעם מיט ארבעםס־װאך. שעה׳איגע 35
 אג־ דער געלוארען באנײט איז שאפ זיגען.

 אינםערגעשא־ דער פאר ,1953 איז רימענט׳
 װעם אגרימענם דער װען קאנלוענשאן. נעל

 ווערען אײנגעפירט דא אליך װעם אליסגײן
ארבעםס־װאך. קירצערע די

 אויפ־ איז וואס פראבלעמעז, די פון אײנע
 האט קאנןערענץ׳ דער בײ געװארען גענלמען

 ױינען וועלכע ארבעםער די מיט שײכות א
 שעפער. אינדעפענדענם 42 איז באשעפטיגמ

 צוױי ארלם מים שעפער, דאזיגע די אין־
 זיץ נויםיג איצט וועם ארבעטער, טליזענט

 פלנקנ^ א אגרימענםס די אין ארייגצופירען
 איבער־ זאלען בתים בעלי די ללעלכען לוים

 פאר צאלען צו פארפליכטונג די נעמעז
 הסכם אין אינשורעגס, דיםאביליטי סטיים

 דרעם יארקער נױ פונם פאליםים די מיט
 עלף מיט אגרימענטס אין באארד. דזשאינם

 מיםעלייני־ די אין פירמעם אינדעפענדעגט
 שלין דעפארםמענם דער האמ םרײדס אלס

פינקם. אזא אײנגעפירם
 גע־ אליפפערקזאם אויך האט האראלויץ

 װעגען דיססריקט־מענעדזשערם די מאכט
 דעם אלגטערצוהאלםען נליםיגקײם דער

 אג־ דער ,אונטער 25 לאקאל בלאוזמאכער
 קריע־ נהדארלס װײס־פרעזידזינם פלן פירונג
 באנייען צו פארהאנדללנגען זיינע אין דלער,

 בלאח־ דער אין אגרימענם קאלעקטיללען דעם
 יו־ דער אלנטער בלאלז־שעפצר אינדלסכריע.

 װעמענס דעפארטמענט. פלנם ריסדיקציע
 דער פלן טיםגלידער ײינען עס בתים בעלי

 װעלען אסאסיאײשאן. בלאלז־קאנטראקםארס
 קא־ גינפםיגען א פון בצנעפיטירען דירעקם

אינדלםטריע. דער אין אגרימענט לעקטיװען
 דעפארם־ דער װעלכע שעפער די צללישען

 ױינען חלדש לעצטען ארגאנתירט האט מענט
משיל־ א פראקס׳/ ״באנימא די פאראן:

אינקאר־ ״פלעיקינס אלן שאפ- דרעס דרען



 פרא־ לייװענםענע פון שאפ א *ארײסעד׳.
 דזשױרזי. גױ פעםערסאן׳ אין ביידע דוקםען.

 שעפער ביידע אין געוואונעז האם ױגיאז די
 פון ארבעםם־צײם דער אין רעדוקציע א

 קאמפענסי־ מים וואד״ א שעה 35 אױף 40
 פראצעגם. 14 סון העבערונגען לוין רענדיגע

 אנהויבענדיג וועלען׳ םיניםום־שכירות די
 דאלאר l.io זייז ׳1956 םערץ. ערשםען פונם

 דער װי העכער שעה א םענם צען שעד״ א
םיניסום. געזעצלעכער

 שעפער נײ־ארגאניזירטע די םון איינער <
 קאמפאני״. מאנופעקםשורינג ״לעםעל די איז
 דא־ דער פאקיפםי. איז אנדערװעיר־שאפ אז

 ניט־ געויעז צײם יאר עלף איז שאפ זיגער
 דעפארם־ דער האם דא אויך ארנאניזירם.

 ארבעםם־וואך קירצערע א געוואונען םענם
 העכערונגען. לוין קאםפענםידענדיגע םים
 דורך גזיווארען ארגאניזירם איז שאפ דער

 פין פארוואלםונג דער אונםער ,268 לאקאל
 װײם*« םון הילף דער םים אלסמאז׳ װיליאם

 מענעדזשער םםאלבערג, לואיט פרעזידענם
יארק. נױ אין .62 אנדערוועיר־יאקאל פון

 איז דערגרײכונג װיכםיגע באזונדערס א
 דרעס .םענם־סאסי דער פון ארגאניזירוגג די

 דער קאנעםיקום. :ארװיםש׳ אין קאמפאני׳
 סעם פון אנגעזיירט קאמפייז׳ ־ ארגאניזיר
 פאריגען מאי׳ זינם אנגעגאנגעז איז חשעגיס׳

 באזונדערע געהאם האם יוניאן די יאר.
 שאפ דעם ארגאניזירען צ־ שװעריגקייסען

 גע־ האם םירמע די ױאס הילף דער מחםת
 אױ טשעמבער ארםיגער דער פון קראגעז

 מים שאפ. דער איז ענדלעך אבער קאמוירס.
געווארען. אי־נאניזירם ארבעםער׳ 90
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 געוױנט דעפ. איסט גארד

 אץ אפשטימונג פ ר. ל. נ.
״טילהעם־שאפ״

v ------------ : ___________________ j

 גע־ האם דעפארםםענט איטם גארד דער
 רעליישאגס 'יייבאר געשאנעל א װאונען
 דער םיז שאפ דעם אין אפשםיםרנג באארד

 דאר־ אין קאמפאני- פראדאקםם -םילהעם
 וױיס־ באריכםעם םאסאטשיזעםס. םשעססער.
 פון דירעלטאר גינגאלד. דייװיד פרעזידעגם

 אפשםיםונג. דער אין דעפארםםעגם. דעם
 פעפטער־ ם<ז22 דעם פארגעליםען איז װאס
 צודײ געשםימם ארבעםער די האבעז בער,

 פארםרעםען זיי זאל ױניאן די אז אישס׳ צו
פירםע. דער פים פארהאגדלינגען איז

 .נױל־ ד<ר זדן ארגאניזיד־קאכפײז דער
 ייעצםען אנגעהױבעז זיך ד׳אם העם״־םירמע

 על־ מײסםענם ארבעטער. ײ װען פעברדאר
 ארבעט די געװארפען ־אבען פר"זח■ םערע

 אוטדערםרעגלעכע די געגען פראםעסט אלס
דע די שאפ. איגם ארבעטכ*באדי:גשגעז  פיי

 געריכם־איג* א אר־יסגענופעז באלד האם
 אפ־ װעם דאס אז גלויבענדיג׳ דזשאנקשאן׳

- צװינגען די איז ארבעםער די שרעלעז  צ
 אינ־ דער אבער שאפ. איז ריקציקוםען
 ברעכען צ־ באװיזען נים ד׳אם דזשאנ?שאן

 די אנגעקלאגס האם ײניאן די םםרייק. דעם
 שפיאנירעז שאר ב. ר. ל. נ. צים פײ־מע

 זי אז םטראשען. פאר אין ארבעטער אירע
 האט דער־ױיל שאפ. דעם ליקױידירען װעם

 ארגעםס־ פעדעראלער דער אריינגעכ־שט ײך
אויס־ אז *ו געבראגם אץ אםם פארםיםלונג

---------------------•־g} 24 זײט
 גערוא־ פארשטאנען דעמאלם איז עם גלייך.

 אר־ אלע צוריק נעמם פירמע די אז רען׳
 דיסקרימינאציעם איז עס װעלכע אן בעםער

 דורכ' גיכען אין וועט ב. ר. ל. ב דער אז אץ
 אפשטימונג די אם אפשפימונג. אז פירעז

. געװאונעז ױגיאן די איצט האט
 געווארען אגגעםירט איז סםרייק דער

 געהילף־דידעקטאר האלפערן׳ דזשעק ד־רך
 מענע־ דיםטריקט און דעפארטמענט׳ פונם

 פי־ וױים־פרעזידעגט לעװין. מערי דזשערין
 דזשאינם םונם םעגעחשער קרעימער׳ ליפ

 אין געהאלפען האם באכםאן׳ אין באארד
שאפ. דעם ארגאניזירען צו ארבעט דער

ארגאני־ זײגען װעלכע שעפער אנדערע
 םערי־ נױ־ענגלאנד דער א־ן געױארען זירם

 ספארם־ קרעפט ״הײד די ױיגען: טאריע
 די מאסם.; לאװעל׳ אין קאםפאני״ װעיר

 פאטאקעם׳ אין קאמפאני״ דרעס ״דינקאלן
 קאמ־ בעלם .קלאװער די אץ ראוד־איילענד׳

באסםא;. אין פאני״
• • •

 חודש פאריגען האט דעפארטםענם דער
 ניט־ אלםען אן ארגאניזירען צו באװיזען

 קאמפא־ װײסבערג «בען די — שאפ יוניאן
 דער פענםילוױינלע. קארבאנדעיל׳ איז ני׳

 בא־ װעלכער דרעס־קאנטראקטאר׳ דאזיגער
 צײם יאר is האם ארבעםער׳ 160 שעפטיגם
 ױ־ דער אנטקעגענצושםעלען זיך באװיזען

 פון ארגאניזירונג די ניאן־ארגאניזאציע.
 אונ־ צוגעהאלפען האט ווייםבערג־שאפ דעם

 אנדערע מים אגרימענט אז טערצושרייבען
 אויף קארבאנדעיל. אין םירמעד נים־ױניאן

 איז וױיםבערנ־שאפ דעם אדגאניזירען צל
 אין ארבעט די אפצושםעלען נויטיג געווען

 ױריס־ דער אונםער שעפער׳ אנדערע דריי
 וױים־ דעפארםמענםס. אנדערע םיז דיקציע

 פון מענעדזשער גרינבערג׳ הערי פרעזידענם
 לאקאל ױניאן דרעסםאכער משילדרען דער

 געהאלפען באזונדערם האט יארק׳ נױ אין 91
שאפ. דעם ארגאניזירען בײם

 נײע די פאר געוואונען האם ייניאז די
 םינף ארבעםס־וואד. קייצערע א רעקרוםען
 וועלפעיר ענד העלםה םובים׳ ױם באצאלםע
 מיניםום־סקעילם. העכערע אץ בענעםיםס

 ארגאגיזירם איז װאס שאפ׳ צוױיםער דער
 »סען- די איז קארבאנדעיל. אין געווארעז

דרעס־קאנםראקםאר. א דאר״.
 פעגםילײייניע אין געגענםען אנדערע אין
 ״נײ־פארם די געווארצז ארגאניזירס זײנען

 די ־ט נײפי־ אין האפפאני׳ לינדזשערי
 האמ• לינדזשערי האפםאן ענד .דארפםאז

 סםי־ ״ארט די און דזשעראם. אין סאני״
רעדינג. אין קאפפאני־ םי:גי1פ־ ענד םשינג

 ארגאניזירם זיינען שעפער דו־" אנדערע
 דאס דיססרילם. העריםבורג אין געווארען

 ,׳ליםעיי און סאגס״ .דזשועל די זיינעז:
 ריאלםי״ .מארט איז קאלאמביא• אין פרינ׳ױ

 מלאכ־מ בעל ניי־ארגאניזירםע די ליט־ץ. אין
.108 לאקאל א'ז םיםגלידער געיוארען זײנען
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 וױיס־פרעד־ עדען פענסילוױיניע

גיבגאלד דײוױד דעגם
 א״נ־ דער פון םיטגייידער טײזענם 50 די

 א־נ־ סםיים. פענסיליױיניע אין טערנעשאנעל
 דע־ איסט נארד פון ױריסדיקציע דער טער

 פארשטײער זייערןי דורך האבען פארםרענט.
נײ גיגגאלד׳ דיױויד וױים־פרןןזידעגם געערס

 הא־ אמעריקום איז באנקעט פייערלעכען א
 פײע־ די פענסילװײניע. עלענםאון׳ אין טעל

 טען25 דעם םארגעקומען איז װעלכע רונג׳
 אן וײ געװארעז אראגדטירם איז אקמאבער׳
 פאר־ דער פאר אנערקענונג פון אויסדרוק

 40 האם גינגאלד וואס ארבעט דינסטפולער
 באװע־ ארבעטער דער געװידמעט ציים יאר

 דער פון דעפארטמענט גארד־איסט דער גונג.
 ײץ אונטער איצט האט אינטערנעשאנעל

 סיםגלידער. םױזענט 75 ארים ײריסדיקציע
 אג־ די איבערגענומען האט גיגגאא־ װען

 יאר 12 סים ;י&טיילוגג׳ דער אם םון סירונג
 אין געהאם אינטערנעשאנעל די האט צוריק׳

מיםגלידער. םויזענם 25 ארום געגענם דעם
 װעם אנערקענונג פץ אויםדרוק אן װי

 םעדיצינישער א ישראל אין װערען געשאפען
 גינגאלד׳ דייװיד פון נאמען אויםן קליניק

 בא־ א ארויסגעוױזעז אלעמאל האט װעלכער
 אינ־ םעדיצינישע אין אינםערעס זעדערען

 איז גינגאלד ארבעםער. פאר סםיטוציעס
 איג־ צאל א פון איניציאסאר דער געווען

 מיםגלי־ םאר סענםער העלטה םערנעשאנעל
 אויך װי דעפארטמענם׳ איסם נארד פונם דער
 .מע־ דער סענםער׳ מאביל־העלטה דעם פון

 בא־ וואם רעדלעך״. אויף קליניה דיצינישער
 פארװארפענע אין ױניאן־מיטגלידער דינט

םםײם. פענסילוױיניע אין שטעםלעך
 זײנען שמחה בעל דעם גאגריםען צל

 דובינסקי׳ פרעזידענט געװארען איינגעלאדען
 ישראל. שון אמבאםאדאר איבאן■ אבא

 פענ־ פץ גאװערנאר לידער, מ. דזשארדזש
 פאר־ פראםינענםע צאל א און סילוױיניע׳

 אר־ דער און אינדוםםו־יע דער פון שטייער
גאוועג־נג. ארבעםער ארגאניזירםער םיגער

/ -------------------------------------------N
 א־; און שיהאנא איז

װעסס משעל דעי־
v ___________________________ J

 ייעצםענפ האם שיהאגא א־ן יוניאן די
 גע־ אײפן דערפאיינען רײע א םארצייכענם

 באריכ־ שעפער. נײע ארגאניױרען פון ביט
 מע־ ביאליס׳ רארים וױים־פרעזידענט טעם

 לעצםען ײניאן. שיקאגער דעײ פון נעדזשער
 קאנ־ זיד ארגאניזיר־ססעף דער האט ח*דש

 םון ארבעםער די ארגאניזירען צ־ צענםרירם
 .סםייל־ פירמע. קוירםעין פלעסםיק דער
קאמפאני*. פאגופעקםשירינג טאון

גע־ באלד האס ארגאנתיד־דריײו דער
 באדייםענדיגע א דערפאלג- גרויסען א האט
 זייער א־יסגעדריקם האבעז ארבעטער צאל

 די ױניאז• דער צו געהערען צי פארי*אנג
עי צו געװענדעם דאן ױך האט י־ניאז  ד
 םאר־ די אים ײערען צ' אנערקענמ פירםע

 םיר־ די אבער ארבעטער. ד־ פון טרעטערין
 אפ־ ב. ר. ל. א דדרך אז רעכענס. מע

 איינצוהאלםען געלינגען א־ד װעם שםימו:ג
 די סםאםז־ס. ניט־יי־ניאז איצטיגען דעם

 פעטיציע א מיט געיועגדעם זיר האס ײניאן
 אפשטימע:. אן דירכצופירען ב. ר. ל. נ• צום

 אינ־ מער מים אן דרײװ דע־ גײם דערווייל
 מער־ גרויטע א פארזיכערעז צו טענםױוקײט

 קומענדיגער דער אין ױניאן דער פאר הײם
אפשםימונג.

אז יד  לעצטענס האט שיקאגא א־ז "ני
 פראדאקםס קרעפט ״קאל די ארגאניזירט

•*ד• די האפ פאל דאזיגען דעם אין איגק.״.

גערעבטינהײמ <----------------
 יױלען דעם אנערקענט אנהויב איז גלײך רע
 דער צ־ געהערען צי ארבעסער די פון

 קאמפליקא־ די אויסמײדעגדיג און ױגיאן
 אפ־ ב. ר. ל. נ. ספעציעלער א מיט ציעס

 אגדי־ אן אונםערגעשריבען זי האט שטימונג
.76 ,לאקאי מים מענט

—> 1955 נאװעםבעי,

דעי־ ייםשארד שיקאגא. פון מעיאר דער
 ראר״ס װײס־פרעזידענם באשםימט האט לי׳

 מיטגלידער דרײ די פון אײנעם אלם ביאלים
 טי־ שטאטישען פינם פארוואלטזנג דער אין

 דער איז סי1ביאי בערקולאז־סאנאםארײם.
 באשטימט איז װאם ױניאן־פירער. צוױיטער
 שטא־ װיכטיגעז א צ' מעיאר פונם געווארעז

 צוריק צײם געװיסע א מיט אמם. םישען
 א. שיקאגער דער פץ פרעזידענט דער איז
 געױארען באשםימם .,1י װיליאם ל״ אװ פ.

 קא־ םײרױיס 1סיײיי דער אין די1מימגי אלם
מישאז•

׳/---------------------------------------------\
 זיך גײיט ױניאז לױולאנד)ר

 באנײ־ פאי־האנד־לעז צו זיךי
אגיימענטס פון אדנג

v ______________ : ____________ j

 צי זיד גרײט קליװלאנד אין ױניאן די
 אגו־י״ אלע באנײען וועגען פארהאנדלען

 בא־ יאר. הײנםיגעז א־יט גי'עז װאם מענםם,
 די־ קוירצמאז• j װייס־פרעזידענט ריכםעם
 דעפ^־טמענם. אהײא־הענטאקי פון רעקםאר

 ױערען געפירם וועלעז פארהאנדלרנגעז די
םפארטװעיר־םירמעס. און קלאוק די מים

 מאנופעקםשי־ םפארטײעיר *ץ קלאו? די
 ױ־ דער װיםען געלאזט שײן האבעז רערם
 אמאסיאיישאז זייער אויף גיבעז זײ אז גיאן,

 אינדיױידועלע פארהאנדייען ייילעז די אץ
 די ספארםװעיר־פירמע. איץ אגרימענםם.

 רעדיע־ א פארי^אנגט אינה.״. בי־וקס .באבי
 אויף און פרײזעז שטיק־ארבעט די אויוי ציע

 דער פירמט. ציײיטע א :יוארעד־שרירית
 װי־ געלאזם האם מאוד־*. ״מימ שאפ׳ קלאוק

 איר ליקװידירען צ־ זיי־ גי־ײט זי אז טעז׳
 באארד. דזשאינם ללאיק דער אבער שאפ.

 רױיס־פרדײדענם פיד אניזירונג דעי■ אינײליר
 מענעדזשעי■ פרענד׳ יאיס1' איז קױרצמאז

 אפ־ אנטש^אסעז איז באארד, דזשאינם פונם
 זײנען 'יאס דערגרייכינגדז׳ אי*ע ציהיםען

 אגרי־ האלעקטיװדז דעם אין פארהערפערט
 פאי־־ ײעלען אגריכיענםס נײע יועז יללנט.

װערען. האנדזלט
 פארמולירט ־אם באארד דזשאינם דער

 ארײםגע־ עז1?'” ױאט פאדײרונגלן. רײ א
פארהאנ־ היריזנדיגע די אײ וודרעו

 ,אין פירמעס אינדירוידילייע די מיט ד^ינגדז
 ארגא־ צי יזאויפ-יז דער ײדיט ג^יייציישיג

 מים שעפער אורארגאניזירםע די ניזירעז
אנגעפירט. וױימער אינםענטיװל״-ט רער

 בא־ די פארהאנדלעז אייד װדט ײניאי די
 פאר־ די פאר אגייכילנס דדם פדן :ייאינג

 עלטער־פענ־ אװ װעלפעיר ה^ט• איעיגוזע
 וןיזען זײים א־יס גייײ יױזיירדר פאנדען. סיע

 פארהאנד^ינגען די הײ־יאר. דעצערפלר.
 קוירצ־ ווייס־פרעזידענט פון ועפיי־ט װזירעז

 מענע־ באארד דזשאינט פרענד. ואיס1’ מאז.
ניש־גודס מעקגרודער. בערנארדין דזשערז

 דזשאינם רידער, טעם . רענעדזשער קא-גסיי״
 נים־גודט בלעיז. טעד :טשערניאן באארד

 אר־ גיראלניק׳ דדגולױס :טשערמאן קאו־נסיי
 מייער ביזנעט־אגענטען די אץ גאנייזער,
 זיםאן. לואיט איז בא־־עי על בערלראז■

• • *
ר. ל. נ. דער ױאס אפשטימינג דער אין

 ארבע־ די צ־וישען דירכגעפירט האט ב.
 קאמפאני״. ,פײי עם ״סטענלי דער פ־ן טער
 גע־ ארבעטער 16 האבען קלײולאנד, אין

 פארםרעטען זײ זאל ױניאן די אז שםימט,
 און פיררע• דער מיט פארהאנדלונגעז אין
 ם־מפאטישע די געגען. געשטימם האבען 38

 זיך האט װאס ייניאן. דעד פאר שםימוגג
 ארגאניזיר־ פינם צײם דער דורך געמערקם
 בעל דער װען געביטען זיך האט קאמפיץ.

 דער ערב םאג א ־.אם. פירמע דער פ־ן הבית
 אין רעדע שארפע א געהאי^טען אפ־טטירו:ג

 דער־ אפשרעקענדיג ײניאן׳ דע.י געגען שאפ
 שטימען זאלען זײ אז ארבעטער. די בייט

 העכע־ א ציזאגענדיג אץ ױניאן דער געגען
 ױ־ די פרײזען. שטיק־ארבעט די אויף ר־גג
 אפ־ די מאכען צי בטל איצט פאדעי־ט ניאז

 אי־ האם פײל־פירמע סמענלי די שטיפעג.
 די אבער שאפ. :יט־ױניאן א יאר 30 בער

 באײיא־נ־ אירע אײפגעבען ניט װעס *וניאן
שאפ. פ״נם ארבעטער די אדגאניזיי־ען צ• גען

 האט דעפארטרענט אהײא־קענטאקי דער
 דער מיש אגרימענט אן אונטערגעשריבען

 אין קאמפאני״. מאנופעקםשורינג ״מארעלי
 אפי אן איז שאפ דער אהייא. אשטאבוייא,

 אין קאמ״אני״ ״גאטפריד דער פץ טײלינג
 איבעי־ האם װעלכע פיררע א קליװייאנד.

אי 5ס  נײ־אר־ דער י־ניאן. די באקעמפש י
 אפטיילונג ציױיטע די איז שאפ גאניזירםער

 אפ־ ערשםע די ״גאםפריד״־פירמע. דער פץ
 אין קארפאני״ ״בײקאר־ס די א־ז טיילינג

 אינטערן א־י^ איז ױעי׳כע אהייא. בײקאריס.
"ניאז. דער פון 1־לאנטיא

f--------------------------------------------ץ
 גענגםטעיים באװאפענטע

ױניאךהײם אױ,ה שיםעז
 פעיעטוױל,טענעסײ אץ

v__________________׳
 באפא^ען זײנען :עגגסםערס באויאפענםע

 אין טענעסי. פעיעטױיל. איל ייניאי־הײם די
 הא־ כ<1ױעי ?!■1קויי עכ<1,עם אריעגעשאסען

 סםריי־ א פץ קינד א געטוים נים שיעיר בען
 אינק.״. ״םוירבין דער פוז ארבעשער יענדיגעל

 געיוא־ אויסגעפירם איז ביקסען־אםאלע די
 אײםאמאביל. פארבייפארענדיגעז א דורך רען
 צען־ די פארשױאינדען. באיד איז כער1'ועי

 םעכטערעי^ א ברעדפארד, דלשאנעם יאריגע
 אײף װארטענדיגען איז. סםרײלער א פ־ן
 ייעבעל פענסםער בײם געלײטעו טאטען. איר

 געטראפען א-ל ײלייכדר פײגעל־שםייג. א
ײי א פץ געײארעז  דעם דער׳הרג׳ענדיג ל

שםייג. אינם פ־יגעל
 אין איז איז אשאלע בר־טאלע דאליגע די

 פעיעטװיל׳ איל מ״י־אר דדס מים שלרה אימ
 די אפצישרעלעז אנגעורענדעט װערט ײאם

 װעלכע פירמע׳ .סיירבין• דער פון ארבעטער
אר־ אן אפריל. טען20 דעם זינם סםרײלען

 אינ־ אן ארליסגעגעבען האט ריכםער טיגער
 פאר־ איז פילעטען *ועלכען לליט דזשאגקשאז׳

 דאזיגער דער געגען סטײט גאנצען אין באטען
 עטלעכע לעצטע די פון משך אין פירמע.
 איבער געװארען ארעסםירם זײנען חדשים

 צאל גרויסע א םמרײקערם. הונדערט צוױי
 גע־ באשטראפט זײנען ױניאן־אקטיװיסטעז

תפיסה־טערמינען. מיט װארען
 ארטיגער דער אין באריכט א איז אם

 זי װי שיס־אםאלע׳ דער דדעגען צײטוגג
 יוניאךארגא־ דירכז איבערגעגעבען װערם
 אײםאראביל, ״אן סיטלא־ פרענל גייזער

 הויז צים צוגעפארעז איז לאליר- בלויער
 בא־ ווערם װאס סטרים׳ עדלשראנם אײף
 ײניאךהעדלווא־ ציים״ױיליגע פאר נ־צם

 האט ױניאן־אפיס פערמאנענטען (דעם טערס.
 געװען איל ער װייל אױפגעבען. געמלזט כיען

 אין פום טױזענם די אינערהאלב סיטואירט
 געריכם־ אריגינעלען דעם לײט װעלכע.

 געפינען נים זיך םארען עס אינדזשאנלשאן׳
 זיי־ שאםען עםלעכ־ םטי־יילערס־). שים לייז
 פענםםער דורכן געווארען אפגעפייערט נעז

אויטאמאביל. ןיפ
 הויז הינטלרן גערטענדעל דעם ,אין

ליסלא׳ דזשאז םיסלא. פי־ענל געלעםען זײנעז
 און מד. אמ ײניאל־ארגאניתער׳ צוױיםער א

 צעז־יא־ זייער ברעדפארד. לאירענם מרס.
 אינם איינציגע די געײען איז טעכטזורעל ריג

 גע־ האבעז קוילען די װאו פראנט־צימער,
םראפען.
 דער װאס אײפפאלדנדיג׳ לײער איל ׳•זיס

 לך־ ״סײרביױ־פיי־מע, דער פץ הבית בעל
 שטאם, אין געווען גראד איל סוירבין, איס

 עם^עכןי אױעק געװען איז עי ײי נאכדעם
חדשים״.

ס* דיט ---------------------

 פארענדיגט סםדײר, ־ גלענדעיל
ױניאן דע־ פא־ דג א מיט

 מא־ ,;לענדעיל דער געגען סםרײק דער
 גלענדעיל׳ אין יאמפאני״ ניפעקםשלרינג

 פאר־ חודש פאריגעז אין יאיאליינא. נארדט
 דער פאר נצחין א מים געווארעז ענדיגם
 דירעק־ לעהרער׳ ם. באריכםעט ױניאן.

 דער דעפארםמענם. איםט פאוט פון םאר
 די װעז געייארעז פאדץנדיגם איז פםרײל
 אז אפמאך אן אלנטערגעשריבעז האם פירכלע

̂ם ײניאז ד• אנערלענם זי  פארטרע־ די אי
 ארבעםער. באשעפטיגטע 130 די פין טערין

 װע־ פארמולירם וועלען איעצעלהײמעז מער
 מים פארהאנדלוגגען װייםערדיגע' די אין רען
פירמע. דער

 דא־ דעם ארײםגערופלז האם ײניאן די
 זינם איל וואם מאי■ י״דצמעל סחרײק זױעל

 פארבײ םד א מיט געױארען געפירט דאז
 צו באמים ליד האט פיררע די טערםלייט.

 אדויםגענומען האם אמ סטדייל דעם יי־עכעז
 פילעםען באגרדנעצעז צי אינדלשאנלשאז אל

 ארגאנייחירס ייניאז דריי שאפ. דעס אײם
 געװארען פאר׳נלשפט איז ארעםטירם דינעז

 פארגע־ אדיד זײנעז עס תפיםה. טעג 30 צ•
 ארבע־ סםריילענדיגע אײף אנפאי^ען הומען
םער.

 גלענדליל אין ניענם1,־טעםע טטרײל דער
 פץ געװארען אויפגענומעז פרייד מיט איז
יוניאן. דער און ארבעםער סםרײקענדיגע די



 באשפיםפ װעקםלעי ם.
 איגפער־ פון דירעשםאר
פלארידא אין נעשאנעל

v_____________________________׳>
 געודען איז ,ידעלכער יוזמסלער. ®עקס

 דע־ איטס גארד re זײםםריקנױפענעדזשער
 יארק נױ ן»םסםײם איז ײגיןגם *זןרםםעגם

 אלם מיװארען באשםיפם איז װערםאג^ און
 אין ױניאנס איגםערגעשןזנעל *ת דירעקםזור

 די איגערנעםען װעם װעקסלער 4®ל*רידן
םיאםי. איז ארגאגיזיר־דרייװ פונם *נפירונג
צי־ יאר 17 םים האם װןקםלער סעקם

 ױניזיז־ ללייגעם דעם איבעדמנוםעז ריק
 יארל. נױ א«םססייס העדקיפער- אח ןמים

 צײם יאר זיבען ער האם ן»ים דעם ןזם «ן
 פרויען די אין *רגאניזיר־ארמם *נגעפירם

 יארק. נױ *פםםםיים איז שעיער קלײדער
 ײניאז־אםים זייז איז צוריל יאר io םים

 גרעםערעז א אין נעודאדעז אריבערמיצײגצז
 װעלםלער װען יארק. גױ ײםיק* איז ■לאץ
 אין ײניאדםעםיגקיים זייז אמעהױבעז תאס
 איגםערנע־ די האם געגענם, דאזימז חנם

 םים־ הונדערם אכם ארום געהאם שאגעל
 נױ אפםםםיים אין זייגעז היינם גליזיער.

 אינםערנע־ 18 פאראז װערמאגס *יז י*רק
 טויזעגם זיבעז ארום מים לןמאלעז ש*מל

םיםגלידער.

 אדגאױדרט כדאכד אץ יזניאז
שעמער פיר

 ארגאניזירם. האס מיאטי איז ײגיאז די
 סע־ באריכםעם שעמר. פיר חודש. פאריגעז

 חשאיגם פונס םעגעדזשער םעיםי• ל. םו*ל
 אונםערגעשרי־ זייגעז אגרימענסס קאוגםיל.

 אינק.״. ווארשאו .םעל םיס געװארעז בעז
 אנדערגארםעגם .סלארידא אינק.*. ״גיזעל

םעשאנם״. .פריװיו איז אני״0לאם
 נײ־ די פאר געװאונען האם ײניאן די

 אין רעדולציע א ארבןיםער ארגאניזירםע
 שעדז 35 אויף 40 םת *רמםס־שםוגדעז די
 אין װערעז דורכגעפײ־ם דארף װאס װאך, א

 וועם איצט שוין אגהױבעגדיג ;פאזעז צח׳יי
 37 צו ורערעז רעדוצירם ארבעםם־װאד די

 קאםסענסירעגדי* א םים שעד- האלב א און
 אין און פראצענם 6 פת העכערונג לוין גער
 רןידו־ ארבעםם־װאך די װעט .1936 ייגי.

 צוױיםער א םיט שעה 35 צו װערען צירם
 ווע־ פירמעם די פראצענם. 6 פוז הענערומ

 .״פעי־ פיגם פראצזינט 4 צאלעז אויד לעז
פאנד. װעלפעיר ענד העלםה צום ראל״

f----------------------------------------------ץ
 םאוט־װעסט דעם איז

דע^ארטטזמט
_____ ___________________ j

 אין האם דעפארםמענט סאום־װעםם דער
 .אסאשיעיםעד דער צי בריװ צוױיטען א

 גע־ ליאיס״ סײנם אװ אינדאסײריט גארםענם
 אנ־ ניט װעם ױניאן די אז װיםען, לאזם

 דער פון עגםפןיר נעגאםײוען דעם נעמען
 דער אויף אסאסיאײשאן מאנופעקטשירערס

יער־ גאראנםיו־טע װעגען םאדערוננ 6ױניאג

 ארבעםער די פאר שכירות מינימום לעבע
אינדוםטריע. דער אין

םײ־ וױיס־פרעזידענט באריכםעם עם וױ
 סאום־וועםם פמ דירעקםאר פערלשםיין, ער

r א ײניאז די האם דעפארםסעגם. n די 
 אויך הכנסות מיניפום יערלעכע גאראנםירםע

:םאדערוגגען פאלגעגדע אדויםגעשםעלם
 פוגם פראצענם האיבען א פון צ־גאב א )1

 אג־ פראצענם האלבען איז דריי ״פעי־ראל״■
 פאנד, .ױעלפעיר צום פראצעגט, דריי שםאס

 פאר בענעפיטם קראנקעז שאסעז צו אויף
 און העכערינגעז לוין )2 ;ײניאז־פיםגלידער

 •עםערגםא־ םאר שכירות םיניםום העכערע
 קאםערס. קוואליפיצירםע גרעידערס■ בער.

 עקזא• פרעםערם, םיגישערס, אסערייםארם׳
 צען )3 און ;ארבעםער אנדעי־ע און מינערם

 שםיק־ארבע־ פאר דיעבערינג לוין פראצעגם
 װעכענםלעכע זייערע צו צוגערעכעגם םער׳

פארדיגםםען.
װי־ געלאזם אויך האם דעפארםםענם דער

 אסאםיאיישאן, םאנופעקםשורערס דער סעז
 און דרעם קלאוק. אין אגריםענםם די אז

 הײנ־ סוף אוים גייען םריידט עםבראידערי
י איז יאר םיגען  בא־ צו דערװארם ױניאץ י
באצײםענט. אגרימענםס די גייען

 ױניאן די װעלכןי אגריפענםם, אנדערע
 :זיינען גיכען. אין באנייען צו דערוואים

 ״אלפרעד אינק.״. .לאנג־קאהען דער כים
 ארידזשע־ -בריידעל ארידזשענעלס׳. םםעיםי
 .דעיל אינק.׳, פארםעלס .נאדין נעלס׳.

 מאנו־ דרעס .אילעין אינק.*. םפארםװעיר
 פאנוםעק* פראקס .עלעגאר פעקםשורערס׳־.

 גארםענם -מאר־לין קאםפאני״. םשורימ
 אינק.״ דזשוניארס .ריטשעלע ־אפפאגי־.

 אין זיינען פירםעס אלע *,אינק. -םאמבא און
לואים. סײנם

• י •

 אונםערגעשריבען האם דעפארטמעגם דער
 אג־ אײן םירםעם. צװײ מים אגריס<נטם ױיע

 פיס געווארען אמםערגעשריבען איז רימעגם
 און אילל״ אםאמפשאן, אין קאנםראקםאר א

 -הילס־ דער מים אגריפענם צװײםער דער
 היי״םבארא, אין קאדפאני׳ גארםענם בארא
אי־לל.

r  \

 ימיאנם אנדזשעלעפ לאפ
שעפער צעז ארגאניזיי־ען

V_____________________________ J
 האבען אנדזשעלעם לאם אין ױניאנם די

 וױים־ באריכטעש שעפער׳ io אי־גאניזירם
 קאוסט פאהיפיק אטא, םעמיעל פרעזידענט
 די פץ טײל גרעםסעו יעם איז דירעקטאר.

 נויטיג געװען איז שעפער נײ־ארגאניזירטע
 דער־ צ־ אויף םטרײקס קורצע פירעז צו

סעטעלםענם. א גרײכעז
 פראדו־ שעפער גײ־ארגאניזירטע פי:ף

 דזשאבערם די זײנען דאס קלא־קם. צלרען
 סמיט״ ״מיקי א־ן ארידזשענעלס״ ״דע־ײיל

 פעשאנם״, ״באלקין קאנטראקטארט די אץ
 די קאום״. ״פלארענם אװ קולטשין סעם

 זײנען שעפער קלאוק די מים אגריםענטס
 פטענ־ איזידאר דדרך געװארען פארהאנדעלט

 דזשאינט קיקלא פינם מענעדזשער זאר,
 גע־ זײנען קלאוק־שעפער צװײ אין באארד.

עט אײדער סטרײקס קירצע געווארעז פירם

בערעכטיגקײם ^
 אגרי־ די גןןװארען אונםערגעשריבען זײנען

מעגםס.
זײ־ שעםער :'־*ארגאניזירםע אנדערע די

 .פיםער און פעשאנם״ קצי. עני .די• נעז־
 דרעם־ כיידע קאליפארניע״. אײ םאני ענד

 .דזשא יםפארםוועיר־שעםער די און שעפער.
 דער ״פרעדיםי. און בארם״ .ראי רארםש.
 אדנםער געארבעם פריײר האם שאפ לעצםער

 נוי־ געווען איז עט אבער ײניאדקאנטראל.
 די איבערצייגען צו סטרײק קורצער א םיג
 די אז פירכיע, דער פון אײגענטימער נייע

 אויפצוגעבעז בדעה נים האבעו ארבעםער
ױניאן־דערגרייכונגען. זייערע

 דזשאינם ספארמוועיר און דרעס דער
 דזשאן פין פארװאלםוגג דער אונםער באארד.

 בא־ פצני מצנעדזשערין אסיטטענם און יולין
 פער־ דעם מאםעז־םיםינג. א בײ האס ראקס,

 ארגא- נײעם א פראקלאמירם אקטאבער, טען
 בײם אינדוסםריע. דער אײ ניזיר־קאמפיץ

 קאמי־ א געװארען ארגאגיזירט איז מיםיגג
 אינם העלפען צו װאלונםירען פץ טעם

ארגאניזיר־דריױו.
• • •

 ארגאניזיר־דעפארטפענט, נים־גודס דער
 םילווער־ מייער פון אנפירונג דער אונמער

 מא־ קעגן סםרײק א דערהלערם האט םםיץ,
 פירםע ניט־גודס גרעםערע א האלמאן. ריס
 אקםיװיםםען ירניאז אנדזשעלעם. לאס איז

שאפ. פארסםרייקםעז דעם פיקעםען העלםען

r־ א
טא  ארגאניױרם ױניאן טאײ̂ו

 אינם אנהױב אלס יסאפ
ױגיאדדרײװ נײעם

v _ _ — --------------------------^
ארגאני־ האם טאראנםא אץ ייניאז די

 דעם אין אגהײב אן װי שאפ■ נײעם א זירט
 קרימ־ ם׳עם באריכםעס ױניאךדרײװ. :ײעם
 נײער דער םאראנטא. איז מענעדזשער מאז•

 דעם סון םייל א איז ארגאניזיר־קאמםײן
 אינםערגע־ די װאם קאמפײן אלגעמײנעם

 נײ־ דער קאנאדע. אין איצט פירט שאנעל
 קז־ויל• ״טאדאנםא די איז שאפ ארגאניזירםער

 באשעפ־ ייאס הארפאני״■ פליטינג ענד טינג
ארבעטער. 60 אייבער טיגט

 זײנען קאמפײן דעם אנצוריױבעו אייף
 טעג■ עטלע?ע אײף טאי-אנטא קײן געקומען

 פעב אמ שעהז בערנארד ױײפ־פרעזידעגם
 אין ױגיאן דער פ־ן מעגעדזשער העי־בסט•
 נעװארען באשטימט איז װעלכעד וױניפעג׳

 די ארגאניזיר־דרײװ. פונם דירעקםאר אלס
 א אפגעהאלטען האט טאראנטא אין ױניאן

 עקזעקוטױו און שאפ־טשערלײט פון מיטינג
 מיט דעלעגאטען באארד דזשאינט און באארז־

 איז עם װעלכען בײ געסט, אנגעזעענע די
 דער געװארעז אויפגענומען ענטוזיאזם מיט

 אר־ צו אינטערנעשאנעל דער פון באש־י־ס
 קלײדער־אר־ איניארגאניזירטע די גאניזירען

רארקעטם. אלע אין בעםער
 איצט האלנו טאראנטא אי: ייניאו די

 פון װאלונטיר־קאמיטעס ארגאניזירען בײם
 אנ־ העלפען צו י מיטגלידער הונדערטער

קאמפײן. דעם פירען

17 דיט &-------------------------------------------------------------------------*ײ 1955 גאװעמבע־,

ױניאן קלאוקמאכער דער פון רודער בײם
געבעדאל־ פינם מיטיגג ײם

 םת באארד עקזעקוםיװ
אינטערנעשאנעל. אינזעי־

םיטי, אםלאנטיק אין
דובינ־ פרעזידענט האם
אימפא־ ײין אין טקי.

אגא־ באריכש, סענדיגען
 דערגרייכונגען די אץ םעטיגקײם די זירטי1י

 עקאנאמישען אײפן ארגאניזאציע אונזער פון
 זיין געביט. אינד־סמריעייען און פאליםישען

 די פון באריכםען די מיט צוזאמען באריכם
 א נעגעבעז אינז האט יײים־פרעזידענםעז

 פארצײײג־ דער פון בייד קייאר און פילצז
 אונ־ ײניאן. א־נזער פץ םעםיגהײם טער
 זײן באשטימט ײעלען מיםגייידער זערע

 אײנ־ אלע לייענען צ' פאראינטערצסירם
 זיינען ־יאס פראגעס די װעגען צעלהייםען

 באשל־םען די אץ געװארען באהאנדעלמ
 זי־ די בײ געװאי־ען אגגענומען זײנען װאם

 פאר־ זײנען (זיי סיטי. אטלאנטיק אין צוגגען
 איגם אץ1״־ אנדער אן אויף עפענםלעכט

״געי־עכםיגקײט״.). נומער איצטיגען
אפגעגע־ זײנען ־ואם באריכטען די אין

 דער אין צושטאנד דעם פ־ן געװארען בען
 גאנ־ איבערן אינדוסטריע, סוש און קלאוק

 די אז זען, געקענט מעז האם לאנד, צעז
 איז מארקעטס פארשײדענע די אין לאגע
 די יארק. נױ פ־ן אפשפיגלינג אן בלױז

 אין זעייביגע. די אומעטום דינען פראבלעםען
 גע־ א איז י*אגע די איז כיארקעםס םאנכע
 ניו־ אין אונז בײ װי ערגער מאס װיסער
 געפאלען איז זיך. מערלט אוכיעםום 'ארק.

 קארםט בײ כאטש סוטפ• אײף פראדיקציע די
 דעם .ױי ארבעם וױיניגער נים געווען איז

 געפא־ די אבער הערבכט־סעזאן. פאריגען
 שלעכט שוין האם םים־פראדוקציע י׳ענע

 אנ־ בײ א־יר סעזאן. גאנצען אויפן געװירקם
 פרא־ די איז באקייײדמגס־ארםיקלען דעדע

זײן■ צ' דארף עס װי געװען ניט דוקציע
 מער ,איא נאך קױפם ע־^ם ברײטעד דער

 ען1ארםיקי ״הארד־גודס״ אזוי־גערופענע די
 יױיזעז• ציפערען סטאטינזטישע קלײדונג. װי
 אריסגע־ 1954 אין האבען קאנסירערס אז

 באהלײדונגם־אר־ פארײזײדענע אייף געבען
 אכט־ אץ אכט םין דיי־גשניט א טיקלעז
 איז בעת דאלאר. פינם פדאצענט צענטעל

 פראצענט• אײםגעגעבען מעז האט 1946
 קנאפע בלייז םאקע איז אונםערשײד דער
 בארעכענט■ מען װען אבער פראצענט• דרײ

 קליידונג פראדיצירט אינדוסטריע די אז
 די מאכען יאר, א דאייאי■ ביליאנען פאר
 באדײםענדיגע גאנץ א אויס פראצענט דרײ

 עלא־ אלגעמײנע די איז דעם חיץ א סומע.
 ױי גום אזײ נים ייאנד אין לאגע נאמישע

 פראספע־ די אײבענא־יף. א-יטזען קען עס
 עטלעכע איז דערהויפט אן זיד זעט ריטי

 א־בער־ עדלם, ביײיטער דער אינדוסםריעס.
 קליינע מיט עסי1ארבעטדײ־פאמיי הויפם

 דע־ צו אימשטאנד נים זיינען אײננאמען,
 באדערפענישען זייערע געהעריג װי קען

קליידונג. אײף
 באגריסט דארף צוזאטענהאנג דעם אין
 ־1גענעראי אינזער פון נאשלוס דער ױערען

 אגריניענםם נײע די אין אז עקזעקלטײוע,
אײנגעשסעלט סקעײיס ר־נימ־ם די דארפען

rD -נאניעד, איזידא,־
באארד דזשאינם קלאוק מענעדזשער גענעראל

 דער װי מער שעה א סענט in מים װערען
 לוין־ אלע אז און מינימ־ם, פעדעראלער

 כדי װערען געהעכערט דארפען סקעיי^ס
 די צײישען פל־אפארץ דעם אײנציהאי־םען

 דורכשנים־פארדינ־ די און ריגימים־לײגען
 איז <ס װי ארבעםער. אנדערע די פון סםען

 װעז ■1956 מערץ■ ערשטען דעם פאר געיוען
 נייני־ ני'ער דער קראפט אין ארײן גי־ט עט

ײין־געזעץ. ר־ם
 ני'־ געזעצלעכען דעם פון העכער־נג די

 א דאלאי א אײף סענמ 75 פין "!1:'מום־י
 אין דא■ א־נז פאר •1אפיי ײיכטיג איז שעה

 באק^ידונס־אינדוסםריע. דער אין יארק. נױ
 שעה א טענם 75 רואי געגענםען איז טפעציעל

 ארבעטער־ פץ מאקיטמום דער געװען איז
 למשל. װי. מינימים. דעם אנשטאט שכירדת.

 סא־ים, דער אין קאמיוניטיס קליינע םך א אין
 העלפען מינימום־לױנען העכערע די וועלען

 ארגאני־ די מים קאנקירענץ די אפשױאכען
לאנד. איבערן מאיקעטם זירטע

 מינימומם, העכערע די וועלען צוױיטענם,
 פריעידיגען פונם דריםעי גאנצען א אײף

 פארבע־ צו דירעקם העלפען מינימום־לוין.
 צ־ײי איבער פון לאגע עקאנאדישע די טערעז
 גע־ איצט ביז האבען װאס ארבעטע'־. מיליאן
 װעלען אימדירעקט שעה. א םענם 75 לראגעז

 פין פארדינסםען די װערען פארבעסערט אויך
 ארבעטער. וין1י נידעריג־באצאלםע אגדערע
 אויך באטײם ארבעטע־־פארדינםםען העכערע

 פאטענציע־ 1צאי דע.י־ פ־ן פארגרעסער־נג א
 צײישען לאנסים־ארטילייען■ אויף ק־נים לע
'יד^נג.1?־ אײף אײך זיי

 פרעזי־ ריים אעטערנעשאנעי אונזער
 האט אנפירוגג. דער אין דיבינםקי דענט
 דירכ־ זאל עם אז געאי־בעם. ענעייגיש זײער

 שכי־ ניינירים ־עכערער א װערען געפיי־ם
 דער געײעז איז ײניאן א־נזער רית־געזעץ.

 פא־ דעם אט אין טרײב־כ־ח שטארקםםער
 ד־בינ־ פרעזידענמ חיץ א דרײױ. ליטישען

 פאר־ בײם א״יפטריט אײנדי־וקספייער הקיס
 ײבאר־קאמיטעס.1' קאנגיעס די פץ הער

 איבערן מיטגלידער אינטעױנעיטאנע־־' האבען
 ױענדונ־ און פעטיציעס ד־י־ד אנד1־ גאנצען

 םענאטארען איז קאנגרעםלײט זייערע צו גען
 שטי־ סימפאטישע א שאפען צי געױירלם

 פאר־ נויטיגע די פאר קאוגרעט אינם גיונג
שכיי״ת־געזעץ. ט־יניר־פ אינם .רעטערעגעז

א״“‘״“י ל** M“******** אצ***“״ K8
שכייות יעדלעכע

 גענעראל־ אינזער •יאס דעקלאראציע די
 װעגען אנגענ־מען האט באארד עלזעליטיװ

 יערלעכע־ גאראנטירטע פוד פראגע דער
 פערזענ־ א געױען דיר פאר איז שכיי־ות,

 א:ט־ דערללערונג די באפרידיג״נג. לעכע
 איך ײאט מײנינגען, זעלביגע די כמעט האלט
 אין ארטיהעל מײן איז אייסגעדרילט האט

 נאכ־ באלד ױני, םטען24 דעם ״פארווערטט׳/
 ײניאן ארבעטער אויטאמאביל די װי דעם,
אגרי־ די אונטערגעשריבען געהאט האט

 אײםא־קאם־ גרעסטע צוױי די מים טענטס
פאניעס.
 אנגע־ איך האב ארםיקעל יענעם אין

 גאראג־ צױישען אינטערשייד אייפן װיזען
 פאר־ איז עט װי שכירות. יערלעכע טירםע

 ױניאן־פײ אונזעדע פון געווארען שטאנען
 דעם און יארען צוואנציגעד די אין נאך רער

 ארבעםס־ צום צ־גאב־צאלונגען פון םיםםעם
 אין פארלערפערם איז ױאס בענעפים. יאזען

 םיס־ דער אט כאטש אײמא־אגרימענםס. די
 וױכ* א פאר װערען באטראכט דאי־ף טעם
 אייםאמאביל־ דער פץ דערגרײכוגג טיגע

 די אבער קעז מיטגלידער. אירע פאר י־ניאן
 ווערען אנגעױענדעט ניט סכערע זעלביגע

ארבעםער. אלע פאר אינדוסםריעס אלע אין
 אין איך האב אינדוםםריע. א־נזער בנוגע

 הויפם־ דרײ דערמאנם ארטיקעל יענעם
 קזיז אײטא־פלאן דער פארװאם אורזאכען

 לליי־ פר*יעז פאר ווערען אנגעװענדעט נים
:ארבעטער דער

 די פון םםאביליםעם די איז ערשםענס,
 װיכטיג־ דער אינדוטטריע־אונםערנעמונגען

 באשעפ־ מטאבילער פאר פארבאדינג םטער
 אגרי־ אן מאכען צר איז זאך איין טיג־נג.

 װאם י־ס״׳1ראט? ״דזשענעראל מים רענם
 אינ־ אן ביזנעס־אונטערנעמונג איר אין האט

 גע־ די דאייארען.- ביליאנען פץ װעטטמענם
 על־ פ־נם אפהענגיג נים איז שעפטס־פירונג

 אונטער* פונם לעבענם־דויער דעם א־ן מער
 לייכט אזױ ניט' קען פירמע די אין נעמזײ־

 פאר־ א ערגעץ^זין ארבעם איר ארײכפירען
 געםינען צו כדי ייאנד פון װינלעל ײארפען

 לאגע די אבער ארבעטס־מארק. ביליגען א
 טראכם מען ײען אנדערש■ ?!1גרינטי איז

 בא־ דער אין אגרירענט אזא ד־־כצופירען
ליײדונוט־אינדוטםריע.

 גע־ אינד־סםריע אינזער איז צױײטענט■
 סון אומבײם כםדר׳דיגעז א ריט שטראפט
 קאפי־ קלײנע מיט אונרזערנעריער פיירעט.

 דער אין ארײנלומעז ײכט‘־ לענעז טאלעז
 אװעל־ לײכט אזײ פונקט און אינד־טטריע

 זייער פלאנעז אדנטערנעמער מייםטע גײז.
 דער אין טעזאן צו העזאן פון פראז״לציע

 אינטעדגעווארפען איז ג־פא אינדוסטריע
 פון אין מאדע דער פץ קאפריזען די אונסער

‘יי״יײ
 באק^ײדינגס־ פי־ייען די איז דייטענט,
 ללײ־ טײזענשער אין צעפיצעלט אינדוסשריע

 דזשענע־ ,!ײשי1י בעת, אינמערנעמונגעז. נע
 צרױי בלויז ״פארד׳/ אץ מאםארס״ י־אל

 פי־אצענט 75 כמעט ירעז1>לאנטרא פירמעט.
 קען אײטא־פראדוקציע. גאגצער ־1ד״ ןיפ

 בעסטען אין פירמע. אײנצעלנע אז אונז בײ
 פון פראצענט איין קיים לאנטראלירען פא<
פראדיקציע. דער

 גע־ אינזער פין דערללערונג איצטיגע די
 מים אן, וױתט באארד :עראל־עקזעליטיױ

 פלענעד די פון איינציגער ״קײן אז רעכט.
 אינזער איז באשעפטיגינג סטאביליזירען צ'

 א־ירגעפרואװם זיינען וועלכע איגד״כטריע■
 הא־ טארקעםם, פארשײדענע אין געװארען

 פערמא־ פארבלײבען צי באװיזען ניט בען
 דעם איבער הויפםזעכלעך איז דאם נצנט.

 אינ־ קליידער פרייען דער פץ כאראקטער *
צאל ריזיגע א פין באשטײט װאס דוסטריע,



גערעכטיבקײט ------------------------------------------------------

נ$װעםנעו אכםעו דעם וממו די איז זיד באטײלינט
״סי״ רי־י קאנדידאטען, פארטי ליבעראל די פאר שטימט

מ י -------------------.--------------A « ד
 פארשיידענאר־ פראדוקציע־ױניםס, קליינע

 ארםיקלען, און פראדוקציע־צוױיגען םיגע
 מאדע דער םון אפ םיל ױיער הענגען וואס
 קאנקו־ שארפםםע די הערשם עס וואו און

רעגז׳•
אונ־ אין באשעםםיגונג םםאביליזירצו צו

 דער אלץ נאד פאדבלייבם אינדוסםריע זער
 קיר־ פון םיםצל אויפגעפרואװםער אלטער

 צס האבען מיר װי ארבעםם־צייט, די צעז
 איצט. ביז גצםאן יצרפאלג מים
בענןןסימס װעיפעיר געהןןכערטע די

 געהעכערטע פון אײנפירונג דער מים
 (ד.י האספיטאל־בענעםיטם און קראנקען

 אויף פארעפענטלעכם זײנען איינצעלהײםען
 ״גערעכ־ נומער דעם אין פלאץ אנדער אן

 צוױי דורכגעפירם מיר האבען םיגקײם״)
 וועל־ אונזערע אין פארבעסצרונגען װיכםיגע

 ער־ די מיםגלידער. פאר פעיר־בצנעפיטען
 איך װעלכער וועגען פארבעםצרונג׳ שםע
 םא־ מיץ אין געשריבען אויםסורלעכער דיאב

 פארזיכע־ צו געװען׳ איז אדםיקעל, ריגעז
 האבעז ײצלכצ מיטגלידער. צלםערע די רןןן

 זיינען און פענסיע־עלםער זײער דערגרייכם
 cy זאלען רעםייערען, װילען און בארעכםיגט

 אײגגעהאל־ םיר האבצז דערביי םאן. קענען
 דערמים בענעםיםען. פריערדיגע אלע נזעז

 חוב גרױםען א דערסילם איצם םיר האבצז
װעםעראגעז• אונזערע צו

 םיר האבעז פארבעםערונג צװײםע די
 בליײ ודאס םיםגלידער. די פאר דדרנגעפירם

 די זײנען. דאם אינדיםםריע. דער איז בען
רע מ y האםפיםאליזאציצ איז קחןנקעז הע i- 
ע pk נעפיםם ר מ  כיח־ר• פאד צאלונגצז הע

 באםראכםען םיר כאםש אפעראציעס. גישע
 וױכ־ זײער פאר פארבעסערונגצז דאזיגע די

 םים־ אונזערע װינשעז אבער יײל םיג־
ץ צי גלידער  ױײניגעד װאס את געזוגם ד

בענעפיםם. די אם םים באניצעז דארפעז זיך
ס ם ע ג  דעם *כױמען *ו גים מי

נ*װעםכער *כםען
 ניט האבצן װאס אוגזערע. םיםגלידער די

 װיל רעגיססרירען, צו זיד םארנאבלעםיגם
 אפ־ פארגעסען צו נים דערפאגצז• דא איך

 נא־ אכםעז דעם שםיםען זײ־ערע צוגעבעז
 זײער דעדםאנען אײד דארפדז זײ װעםבער.
 צו שאס־מיםגלידער *ח םרייגם משפחד-

 אח םליכם דעםאקראםישע זײער דערםילען
 איז cy װאלען. קיםענדיגע די אין שםיםעז

 סאר יאר א — היי־יאר װיכםיג באזוגדערס
 אויםן שםיםען צו — פרעזידיננם״װאלעז די

 אזוי אח פארםי■ ליבעייאל דער pc םיקעם
 די pc כוח דעם שסארקען העלפען ארום

 אין בירגער אופאפהענגיגע אה ליבעראלע
 םםיים אונזער םמ לעבען פאליםישען דעם

לאנד. אונזער pc pא

 ליבעראל דצר pc לאזונג הויפם דער
 איצטיגע די אין יארק׳ ניו אין פארטי
 אכםען דעם שטימע אײער איז: װאלעז׳

 איר פוגקציע. דאפעלטע א האט נאװעניבער
 קאנדידאםען די דערוױילען העלפען קענם

 שטארקען און פארמיי ליבעראלער דער פון
 קו־ פרעזידענט־וואלען, די אין פארטיי די

יאר. מענדיגען
 ליבעראל אויפן שםימען צאל גרויםע א

 אפשפיגלען ײעם 1955 אין םיקעם פארםי
 בירגער די pc סענםימענמ ליבעראלען דזגם
 א נאר אז וױיזען װעם pk יארק נױ אין

 גע־ קען פרעזידענט־קאנדידאט ליבעראלער
.1956 אין םםײט גרעסםען דעם װינען
 לי־ דער po שםימען אומאפהענגיגע די

 פארגאנגענ־ דער אין האבען פארםי בעראל
 דערװײלען און אויסקלייבען געהאלםעז הײם

 און םענאם פרעזידענם, םאר קאנדידאםען
 פאר שםימען צאל גרויסע א קאנגרעם.

 װעם הײ־יאר, פארםײ. ליבעראלער דער
 קאגדידא־ פראגרעסיװע נאםינירען העלםעז

 און פרעזידענם־ קוםענדיגע די אין םען
קאנגרעם־װאלען•

 קאמפיין דער איז בראנ?ס י' אץ
pc קאנצענםרירם פארםי ליבעראל דער 

 דיסםריקם קאונםי פאד קאנדידאם איר אח־ם
 אומ־ דער איז ער ארר. םעםדעל אנרירני.

 ליבעראלער דער po קאנדידאם אפהענגיגעד
 פער* באקאנםע א איז ארר םעםחנל פאדםײ.

 און םאציאליסםישער דער אין חננלעכקײם
 pא 1938 צװישעז באװעגונס ארבעסער

 דעפױםי־ ססעציעלער געװען ער איז 1942
 אדםי־ גװארדיא׳ס לא אונםער קאנםראלער
 דעמאלם אים האס גװארדיא לא ניםםראציע.

אמט אן ריכסער- ז7שםאםיש אלס באשםיםם

 געגעראל אסיסםענם דער גראס, םארעי
 איז באארד. חשאינם דרעם pc מענעדזשער

 מענעדזשער־סעק־ אלס געװארען באשםיםם
 אר־ עמבראידערי באנאז דער pc רעםאר
 אײ:־ איז גראס .66 לאקאל יוניאן. בעםער
 רע־ דער אויף געװארען דעדווײלס שםיפיג

 פרע־ אינםערנעשאנעל דעם pc קאמענדאציע
 ספעציעלען א בײ דובינםקי דוד זידענם
 לא־ סון באארד עקזעקוםיװ דעם pc םיםינג

 פריערדי־ pc פלאץ דעם פארנעפעז צו קאל
 וועלכער סרידפאן. זכריהו םענעדזשער געז
אויגוםם םען8 דעם געשםארבען איז

 pc פענעדזשער ניײדערידײלםער דער
 ארב־<- דער פים פארבונדען איז 66 לאקאל

 די .פאר באװעגונג ױניאן םדייד pא םעד
 pc םיםען אין יאר. צענדליג דדײ לעצםע

 פאר־ געווען ער איז יארעז צװאנציגער די
 אין ױניאן. היםעלפאכער דער פים בונדעז

 דרעס־ אין אריינגעסראםזןן ער איז 1928
 איז שפעםער יאר פאר א םים pk םרײד

 pc םיםגליד אלס געװארען דערװײלם ער
 דעם לאקאל. pc באארד עקזעלוםיײ דעם

 געווארעז באשםיםם ער איז יאר זעלביגעז
 אנגעהאל־ האם pk קלוירק קאםפלײנם אלפ
אין דינעז אוועק איז ןיר כיז דעם.אפם סען

 אנגע־ װירדע סך א מיט האט ער ױעלכען
 םפק בלי פארדיגט ער .1952 ביז האלםען

 אין פראגרעסיװען יעדען pc שטימען די
בראנקס. הי אין בירגער ליבעראלען

קאנדידא־ אוניאפהענגיגע אנדערע צ.יױי
 אונזער מיט פארבונדען זיינען װאם טען׳

 קאנ־ ברעװין׳ הײםאז זײנען אינםערנעשאנעל,
 דיױויד pk קאונטי־ריכםער, פאר דידאט
 אין םםײט־סעגאםאר פאר קאנדידאם װעלם׳

 גע־ איז וועלס סענאם־דיסטריקם. טען26
 דעפארט־ פאליסישען אינם הילף־דירעקטאר

 פאראן אויך זײנען בראנקס די אין מענם.
 ריכ־ פאר קאנדידאםען אומאפהענגיגע דרײ

דזשאזעף שיפרין, ייאיס טצר־אםםען:
קעניג. מארעי pk דזשאזעפסאן

ץ ס א ױנ ^ פאר־ ליבעראל דער איז ל
 קאנ־ דעם ארום קאנצענםרירט קאםפיץ טי

 ד. סרענק אםוירני דיםטריקט פאר דידאט
 דע־ ױין געװאונען האם ױעלכעד אקאנער׳

 די געגען פארםײ־נאםינאציע מאקראםישע
 םאר־ דער אין עלעמענםען קאנםערוואםיװע

 אקא־ םר. האם סםיים־סעגאםאר אלס םיי.
 פראגרע־ א pn צו ארויםגעװיזען זיד נער

ארבעםער־פרײנם. אן pk םענש סױוער
װערם קאונטי ריטשמאנד אין

ר pc קאםפית דער  גע־ םארםי ליבעראל דן
 קאנדי־ םאגיקאלק^ װ. אלבערם ארים פירם
 נא־ דר• pk בארא־פרצזידענם, פאר דאם

קאוגםילםאן. פאר קאנדידאם קאלאםי׳ טאלע

 דעם שמימען צו גיט םאדגעפט
 פאר שטיםט נאװעמבער. אכמען

 לי־ דער פץ קאגדידאטען אלע
״סי״. ױי פארטײ, בעדאלער

 פון צוריקקוםעגדיג .1942 אין ארםײ דער
 געװארען באשםיםם ער איז 1945 אין דיגםם

 pc זשער1גענעראל־םענע צום געהילף אלס
 — האכמאן דזשולױם באארד דזשאינם דרעס

איצם. ביז אן האלם ער וואס אפם אן
 דער־ ײץ אינםעליגענץ. גראם׳ מארעי

 האנד־ pk ױניאן א פארדאלםען אין פארונג
 איבערגע־ זימ pk ארבעםסגעבער םים לען

 םא־ באװעגונג ארבעםער דער צו בענהײם
 װיכ־ דעם צו צוגעפאםט באזונדערס אים כען

 בא־ איצם איז עד װעלכען אויף אםם םיגעז
 פארוואל־ pk פירער אלס געװארען׳ שםיפם

 איבער pc לאקאל גרויסען דעם pc םער
 בא־ זיינען וואס םיםגלידןןר. םויזעגם צילן

 דער אונמער םריידס׳ פילע די אין שעפםיגם
לאקאל. דעם pc ױריםדיקציע

טעות תילןון
 .דזשילייס pc שאפ־רעזז^ליציע ער1 אין

 .גע־ נופער פאריגען אין שטיינמאןי־שאם.
 אויסגע־ םעית פי על זיינען י־עכטיגקײם״.

 אינ־ דעם םון נעםעז די געווארען אזעז1י
 םענע־ דעפארםפענם קאונםיל דאסםריעל

 געהילן•. זימ pk מילער. אלעקס חשער,
יוינדמאן. נצם
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ױניאז וער אז אזז m אץ פרעםערם מק ף םיט
 איבער זיך חזרט טרײד ין

פאר־ װאס זערבע דאס
צײט. ד<ר אין איארען

 זיך האבען סעזאנען די
א^׳ ג<<נו<ךט. ,ייב

װינ־ דער װאס שטאט
 זיך פלעגט סעזאן טער

 עלעק־ אין ענדיגען א־ן ױלי אין אנפאנגען
 ראשיג־ דער און גאװעמבער, אין שען־דעי,

 סעפטעמבער אין זײן כ־עגט סעזאן סטער
 פארקערט. פ־נקט היינט איז אקטאבער, און

 ־,מ אין אן ז־ך הויבט פעזאן װינטער דעד
 די ק־מען מאנאט יענעם אין וױיל יוני, טען

 און ארדערס ערשטע די גיבען און באיערס
 אין גראד סעפםעםבער. ביז ארבעם מען

 ריכ־ די ער־וארט מען .ױען סעפטעמבער,
 ןוערט עס אז גראד■ פאםירם ביזי, םיגע

 װערט עס און דרויסען אין הײס שםארק
סעזאן. אויס

 געמאכט באיערם די זיך האבען דערצו
 װעט מען אז װײסען, זײ װייל אז מאדע, א

 ױילען. זײ װען ארבעט די דעלױוערען די
 אר־ צלױיטע די געבען צד נים זיך זיי איילעז
 נוי־ זײ װען אז איז, רעזולםאם דער דערס.
 פאר־ ארבעט דעד אין שוין זיך םיגעז

 איז סעזאן דער אז קלאנג, א פען שפריים
 װע־ רעדען צו אן ה־יבם מען pK פאריבער

 אין פראמאושען אץ — ״פראםאושעך גען
 מען ױילען זײ אז פשום, מײ:ם פאל דעם
 בי־ פאר מאכען םעזאךארבעם דיזעלבע זאל

 װאס אײנציגע, די און פריתען. ליגערע
 אר־ די זייגען, ביליגער מאבען דארפען
בעםער.
פאנופעקטשו־ א אז אויך. פאסירט עס

 חהם א זײן ױיל דזשאבער א אדער רער
 קאנטראקטאר- דעם איץ רעדט ער און

 א זיך ראכט <ר און ארבעםער די אדער
 א מיט ארײס קוםם און דיל םעקרעטנעם
 דעמאלם רארקעט. פארן פרייז געשניםענעם

 רע־ דער א־ן בהלה גאנצע א :<ן זיך פאגגם
 זיך מען הרג׳עט אזוי אז איז, זולםאם

 װאס ארבעט. װאכען פאר די אװעק אליץ
 צײגעז- פאקטען די מאכען. נאך קען מען

 מעו האט יאר פאר לעצםע די פאר אז
 דעצעמבער און נאװעמבער מאנאסען די אין

 האט מען װי וױגםער־ארבעמ מעד גצםאכט
 האלבי אין און סעפסעמבער אין געמאכט

אקטאטער•
 שטארק זײער ציען מיר וױלען דעריבער

 אונ־ פיז איבערהײפט אויפמערקזאמקײם. די
 אזעלכע איז אז ארבעםער. אײגענן זערע

 אץ לויפעז פיל אזוי ניט זײ זאלען פאלען.
 טימנים ארע ידי פארצוױיפעלם. ווערצן נים

 ױינסער־ גענוג הײ־יאר זײן נאך װעם וױמען,
 בײ וױיל לאוטס. בײ ספעציעל און ארבעס
 ארבעט• אן עי־שט איצט זיד פאנגש קאוםס

 א־ן איבעראיילט זיין נים רען זאל דעריבער
 אנ־ די אננעפען :יט און — דערשראקען

 שטע־ אינזער ביליגער. ארבעםען צו באסען
 סעזאן דער איז איצם, טאקע אז איז. לוינג
 מ־ז ארבעם. די איצט דארפעז זיי אויב און

 -א־ עס וואס פרייז. דעם באצאלען מעז
זיך. ד<רם

איז פעזאז אנפאנג דער אז אמת. איז עם

״ פון ס , ױ װ א ל ס ע ־ װײם־פרעזידענט ב

 ארן ערװארטעט האט רען ורי געװען :יט
 פראפפעריטי דער פיט אײגקיאגג אין נ־ט
 אז פאקט. א אויך איז עם אבער יאנד. אין

 בע־ געױען איז אנפאנג־םעזאן דער אפיל:
 נישטא איז עס א־ן — פאראיארען װי פער
 פע־ א אין איצט ארײנצופאלען א־רזאך קײן

 ברידער :זאגעז מיר שמימוגג. פימיפםישער
 דאפ pk פרײזען. קײן פץ ארעטער :יט לאזט

 זיך איז — טאן קענט איר ױאפ בעפטע
 ױ־ דער מיט באראטען צ־ זען שטענדיג

 װי אייך, װעם ױניאן אײער א־ן — ניאן
 אונטער בעםםע די עצד״ אן געבען אלעמאל.

אימשטענדען. די
 װאם נאר :איצם רעטייערען ר,ען מען

אײלןןגיש? די איז
 װאס דעם׳ אנטג־לגען עם זאגען מיר

 צוגעאיילט זיך האבען עלאוקניאכער כילע
 זייער פאר אפליקאציעס זײערע טאכען צ־

 עס װײל דערפאר, דו־כאוים רעטייערמענם,
 םאר־ אין קלאנג א ארומגעטראגען זיך האט
 רעטייערען. צו שױער זימ װעט עם אז קעט.
 דעם נים רעםייערם א־־עער אז הרילה, א־יב.
 רעטייערען. קעגען ניט פעי־ ער װעט יאר,
 דערפאר, פאל דעם װעגען שרײב־לן מיר
 פון מעמבערס אונזערע פח מאנכע װײל

 אין אונז צו געקומען זײנען .35 לאקאל
עצדי• אן פרעגען אפים

גע־ איז פראגען דיערע פ־ן נוסח דער
 קע־ אײך אויף מעגעדזשער, ״ברודער :װען
 אינז זאגם טא פארלאזען. דאך זיך מיר בען

 צו װי װיםען זאלען מיר כדי — אמת דעם
האנדלען.
 א אפילו און יארען די אין זײנען ״כיר

 זײנען םיר װעלכע לויס אריב־לר. ביפעל
 אליץ מיר אבער רעםײערען. צ־ באי־עכםיגט

 םאג־אר־ א מאכעז נאך קענען גאם• דאנקען
 לע־ א מאכעז און דזשאבס האבען מיר בעט•
 זיך װיל װאס אײנער, יעדער װי נאר בען.

 װי לױם אץ עלםער, דער אויף פארזארגען
 p(א עװענױ זיבעםער דער א"ף רעדט מען

 װע־ םען וױיסם עװעניו זיבעםער דער אויף
 ווארםען צי פ־רא ריר האבען אלץ^ גען

 דע־ רעטייערען. אונזער מיט שפעטער אליף
 מיר ווארט. אײער הערען מיר װילען ריבער

 ארבעםען בלייבען געװאלם :אך װאלטען
 געװאלם װאלטען ריר אבעד יאר. עטלעכע

 אמת קערענז־על א פאראן איז עס צ' װיפען
 אויב אז געפאר. א דא איז עס אז דעם. אין
 מעגלעכ־ די מען פארלירט — באלד ניט

רעםײערען?״ לענען צ־ קי״ט
 געענט־ קלאר דעם אײף האבען ריר

 דער־ אײך צם האבען מיר און — פצרם
 לאקאל־מיטיגג, לצצמצן אונזער בײ קיעי־ט

 לעצטע די ריט אײנהיאנג אין אז —
 גצװא־ גצמאכט זײנען ײאכ אראנזשמענםס.

 װעל־ באארד׳ס דזשאינט אינזער ד־רך רען
 די pc צושמיםלנג דער מיט פציי־־פאנד.

 נים. צוױיפצל קײן גאר צס איז ם•יבת בצלי
 רע־ צו בארןיכטיגט זײנען װאס אלצ• אז

נאכ־ יצטייצרצן. קזננען װנלען — טײצרעז

 דצר װצט — אראנדזשמצנטפ די דורך מער,
 די אליספילצן קצגען רצטײצרמעגט־פאנד

 יאר׳ דרײ וױיטערצ די פאר אייך קװאטצ
 אונ־ דצריבצר איז צס שװעריגקײטען. אן

 אויב אז עצד״ אוגזצר אויך און מײגונג זער
 קצ־ צי פארזיכצרם איצט איז אײנער יעדצר

 אײ־ די װאס צו איז — רצםײערען״ נצן
י לצניש

 א ציליב רצםײצרצן מוז אײנצר אויב
 פארשטיק. צו לייכט איז דאם קראנקהײט,

 און גצזלנט׳ ב״ה׳ איז׳ אײנער אבצר אויב
 א מים פארזארגם דצרוױיל מצן איז דצרצו

 קראנקצן־בצנצפיט, מיט װאקצישאן־טשצק,
 מיט און אנצמפלאימצנט־איגשורענס מיט

 ניט דא קענצז (מיר — סאשעל־סעקױריטי,
 מיר. גלויבען יצטאלצן)׳ אלצ אין אדײגגײן

 קען אײלצן. צל זיך װאס ניםא איז צפ אז
 זי־ זײן אץ ארבצטצן רדאיג דצרפאר מצן

 זײן ארן דארפצן ײצט מצן װען אז כצר,
 קצנען מען ײעם — רצטייערען צו װיליג

. אויך שפצםצר . .
כןןנעפיטען ױניאן געהעכערטןן נײע, די

 אויפמצרקואמקײם די ציצן װילען מיר
 בא־ דצם לוים אז מצמבצרס, אונזעדע פון

 קא־ װעלפעיר ענז־ .העלםה דער פון שלום
 װעם דזשאינם־באארד׳ אונזצר פה מיטע״

 מעמ־ אונזערע פאר קראנקעז־בענעפים דצר
 איצםיגע די pc ווערעז געהעכערם בצרס

 חוץ (א וואך. א דאלאר 30 אױף דאלאר 26
 אייגע* pc קריגם מען װאס בצנצפים דצם
 גע* װצם האםפיםאליזאציע לאקאל)! געם

 דאלאר io אויף 5 די pc װערצן העכערט
 גצ־ האם מצן װאס םצג. bO פאר םאג א

 אפצראציעס פאר pא — איצט ביז צאלם
 הונ־ אויף pc 50 גצווארען גצהצכערם איז

 בענע־ גצהעכצרטצ אלצ די דאלאר. דערט
 יאנואר, אין קראפם אין אריץ ײצלצן פיםען
1956.

 אז האפצן. און װינשען פצרזצנלעך מיר
 חלילה, װעלען. מעמבצרס אונזצרצ pc קײגער

 בצנצפיטם. די צו אנקומצז דארפען נים
נויט א אין ײצט יא׳ חלילה׳ אויב, אבצר.

ת ג.יט ע־ גצהעכצרםצ׳ גייע, די קומען צונ  ג
גצפיטצן.

 םאג אץ שםיםען גײן צו ניט פארגעסט
עלעקשאן פץ

פארגצסצן. :ים זאלם איר אז װילען מיר
 איז גאװעמבער. אכסצן דצם דינסםאג, אז

 מאל דאס אז ארת. איז צם צלצקשאן־דצי•
 אבער ״פרעזידענם־עלעקשאן*. קיץ גים איז
 וועל־ איז צלעקשאן. יצדצר אז גלויבצן, מיר
 באאמםצ פארשייז־צגע ־ויילען דארף םצן כער
באמייליגען. צו זיך װיכםיג איז ריכםדר אין

 אז אדיך, זעם נאר אלײן. איר נאר נים
 אייעדע פרישם, אייצרצ פאמיליצ׳ איתר

 שאפ אמ מיטארבעםצר אייערע את שכנים
 פארגצםש דעדבײ און שםימצז. גײן זאלען

 pc קאנדידאםצו די פאר שטימצז צו ניט
 פאל־ דערמיט וױיל ליבעראל־פאדםי, דער

 איר pk — בירגער אלפ זיך א־־ר זיכצרם
 יו־ אײצר pc ®־צםםיזש דעם פארשםארקם

 דצם אין פאראעםערצפירט איז רועלכצ ניאן.
ליבצראל־פארםי. דער pc זיג



 נענען םםרייסען דועסםאמו מגםחמומו
פירמע נרױםער

שעהן בערנארד װײם־פרעזידענם פון

---------------------------------------------------* so דים

 יוניאז דרעםמאכער וגזער
סעפ־ םםען23 דעם האם

 א דערקלערם םזימסער
םיר־ דער געגעז םטרייק

 םעשאן .םילװער מע
באשעם־ וועלכע אינק.*.

ארבע־ ioo ארום טיגם
 גע־ װערען שורוח דאזיגע די יוען און םער׳

מז•  דער װערם אקםאבער. םיםעז איז שרי
 פרא־ םירמע די אנגעהאלםעז. נאך םםרײק
 אים־אװ־םיזעז און םוםס בעידינג דוצירם

הויז־קאוםס.
 מיר האבען םירמע דאזיגער דער מים
 אײ־ םים אגרימענם אן געשלאםען געהאם

איינגע־ האם םירמע די צוריק. חדשים ניגע

 44 סוץ שםונדען ארבעםם די רעדוצירעז צו
 די העכערעז צו איז װאד א שםונדעז 40 צו

 דאלאר 1.500 אײגגעלײגם האם זי לוינעז.
 אלע נאכקוםען װעם זי אז סעיןױריםי, פאר

 אגריםעגם דער אגריםענם. פון #וגקםעז
 םען1 דעם קראםם אין ארײמײן געזאלם האם

.1955 םעיםעםבער.
 געווענדעט זיד מיר האבעז גלײכצײםיג

 א נאך באארד׳ רעליישאנם .לײבאר דער צו
 אגערקענם. האם באארד די םערםעםיקאציע.

 אר־ די פץ מאיאריםעם א האבעז מיר אז
 םעכני־ א געםונען האם זי אבער מםער.

 םערםי־ א אונז געבעז צי נים גרונד שעז
םייממוע.

פע־ ״סילװער םיז הבױז בעל דדר וועז
 דערוואוםט. דערםון זיך האם אינק.״ שאן
 קאנ־ דעם אפברערעז גענוכיעז ער האם

 ער האט לאנםש־שטונדע דער אין םראהם.
 הונדערט זיינע מים מיםינג א אפגדהאלםעז

 דד־ פרעמיעד אז געזאגם. זיי אמ אדבעםזור
 דער מים גייז זאלדז זיי אז ניט. װיל םלדסי

 האם םאג זןילבען דדם אין איננהורנלשאנעל.
 שאפ, פמ טשצרליידי דער אפגעזאגס ער
 אפגעזאגט דר האם טאג צוױיטעז אויםז איז

 פון ארבעםזיר די ױניאז־לײט. םדםיגע צווײ
 און אומריאיג געװארעז 1דערוױײ זיינלז שאפ

ײניאן. דער צו געקיניעז
 פילדז אױ םטיײיה דדר איז געזאגם, ױי

 אנצוהאל־ ענטשלאםלז זיינעז מיר שװאונג.
 אע־ װעם פירמע די ביז םםרייה דדם םעז

אגרימענם. אז םערשרייבעז
שױאונג םולען אין ארנאנײזיי־^אמפיץ

 חידש. םאריגעז םיז באריכם ניייז אין
 האבען יייר אז איכערגדגדכעז, איד האב
 — בכייל לאנד אירדרז אמ — גיאיםרדאל איז

 איצט ארגאניזיר־ראמפימ. אז פראילארירט
 איז האמפײד דדר אז דאריכטדז. אײ־ הדז
 אי־• צאל גרןיםדרד א אז גאנג. סילדז איז

 שדפזזר נים־אדואנמירםע די פיז בדרזדר
 אונזער אז אנגעשלאסעז שײן זיד־ האדדז

אינמדדגרשאנדל.
סעפטעסמר. םםלז79 דדם ךאגדרשםאג.

 םאר־ אין םאג היסטארישדר א געװעז איז
וױיני־ נים קאציםיק. דעם אם מים במדונג

 דא־ דעם האבען מיטגלידער 3.500 װי גער
 נים־ די ארום דעמאנםםרירט טאג זיגען

 םארשײ־ אין זיינען וועלכע שעפער. ױניאן
 לים־ געםיילם אץ שטאם, םץ םיילען דענע
 געווען דינען דאס ארבעםער. די גו לעםס

 אפגע־ האבען װעלכע דעמאנםטראגיעם.
 אינ־ אונזער םון שטארקײט די שפיגעלט

מאנטרעאל. אין טערנזישאגעל
 האבען אקםאבער, םען18 דעם דינטםאג,

 ארגאניזיר־קאמ־ אן געמאכם װידער מיר
 גארמענט־ דעם אין פײז־דעמאנסםראציע

 נים־ די צו ליפלעםס געםיילט און צענטער
 בתים בעלי די ארבעםער. ארגאניזידםע

 נערװעזיםעט. ביםעל היבש א ארויס ווייזען
אנגעםירם װערם ארגאניזיר־קאמפית דער

 אין ױניאן דער םון מענעדזשער דערבםם.
וױניפעג.

טרײד ?לאורן אץ
 לעצ־ מיר האבען קלאוק־טרייד דעם אין

 די םון שעפער צוױי צוגעקראגען טענם
אינק.', ספארםסוועיר .םעשאז :םירמעס
 .פע־ און ארבעםער. 25 באשעפםיגט װעלכע

 בא־ װאם מאנוםעקטשורינג•. חשוניאר שאן
ארבעםער. 15 שעפםיגם

 איינגעשםימט האבעז פירמעס דאזיגע די
 סוט ענד ״קלאוק פװ מיטגלידער װערען צו

 נאכקומעז און קאונםיל׳ מאנוםעהםשורערס
 אגרי־ קאלעהטיװעז דעם פון פונקםעז אלע

 דער מיט האם קאונםיל דער װאס מענם
. ײניאז■

טארגעןגעש ײדערסג ראוז
אנ־1’ א נאד איז. סעםטלמבדר םעז23 דעם

 סניידער, ראח געשםאדבען הראנההײט. גער
 מענעד• דער םניידער, אברהם פון םרוי די

 אר־ ביאזיר און הארםעם חןר םוז זשער
 אינטער־ דער פון 32 לאהאל ױניאן בעטדר

 גע־ אלם איז פארשטארבענזי די נעשאנעל.
יאר. 67 וועז

 אלםײולר אז גדוועז איז סניידער ראוז
 אין אינטלרנעשאנעל אינזער איז מיטנליד

 םיכםיגען א געברמעז האם און פילאדעלפיע
 לטאב־ צו פיאנערעז־האמפלז די אין אנטייל
שטאם. דער אין ױניאז די ארעז

אנדענק. איר כביד

 די־עד פאר פיײנט באדאנקט
מיטגעם״ל

t ״גלרלכםיגהיים׳ רעדאלציע
 סיי־ נײיז אויםצרדריקען מיר דערלײבם

 לאייעגען אמ פרימט א־*ע צי דאנק סםזוז
 זײ ײאס מיםגעפיל, הארצינעז זייער פאר

 םא־ מיין אמ מיר צו אויםגעדריהם האילז
 דוו־ד פארלוסם שײדיעז דעם אויף ריליע

 ליידלר בין איד םרײ• מייז םזץ םײט דעם
 באזינ־ יעדעז באדאנלען צו אימשטאנד ניט

מ אין דער,  אונזער מים דערפאר זיד באנ
 פץ דאנק דלם זיי אויםצודדיהעז צײטינג

 פערזענלעד• מיר פיז אוץ משפחה דלר
ם ה ר ב . א ר ע ד י י נ ם

 פון לןו־לטור־אונטערנעמוגג
אינטערבעשאגעל

 1:15 גאוועמבערי טען12 דעם שבת,
 קאלעחש, האנםער אין וועם בײםאג. אזײגער

 צימער אין םםריט. סםע69 און עווענױ פארק
 גאס םון לעקציע א װערען געגעבעז .1405

 דער פון דירעקםאר פאליטישער טעילאר.
 ״וואס טעמע: דער אויף אינםערנעשאנעל,

 פארלא• דעם צװישען אונםערשײד דער איז
 אונ־ אץ אײראפע אין סיםםעם מענםארישען

? רעגירונגם־סיםםעם׳ פעדעראלען זער
 ביל־ םונם אראנזשירם איז לעקציע די

 םאניא — סעקרעםארין דוגגם־דעפארםמענם.
קאהן. מ.

גערעכטיגקײם <---------------

בריװ אױה ענטפערס
כלױסארכ יערןכ צד

 פאר־ פארגעניגען מים וואלטעז מיר
 מים* אייערע צו דאנק אייער עםענםלעכם

 אין שאפ. בלומענשטײנ׳ס איז ארבעטלר
 זיי־ מיר פארלאנגט. האט איר װי עברית,

 מיטאר־ מערסםע די אז זיכער. אבלר נען
 שייז אזוי זיך האבען װאם אייערע, בדטער

 .רעםייער־ אייער צו אײד מים געזעגענם
 און לייענעז געהענם נים װאלםען מענט׳*,

 װאלם דאם צושריפט. אייער םארשםאנעז נים
 עם זיי. גדגלז עװלה אז גדוועז נאחירלדד

 צעג־ די געגעז עװלה אד געװלז אויד וואלם
 ״גל־ ■fln םץ לייענער טויזענםער דליגער

 אוים־ איינצללנע מיט ײעלכע, רעכםיגקייט׳
 דלרםאר עברית. קיק נים הענעז נאמעז
דערםילען. נים בקשה אײער מיר לענען

PT ATFM KNT OF T ^ F  O W V F F 8H T P  W4N■ 
AOFMFNT. A W  r T F rF T ,4 T T O N  F F O F T F F D  
HY T H F  ACT O F O O V fiR FSS O F A T O rR T  24 
1Q12 4 8  AMFNT>FD RY T H F  APTS OF

MARCH 3. 1933. AND J U I Y  2. 1046
Of .? °י*י׳ ז0 ו — .Towich F H ^ in r  m ihHcf’f'rl

m o n t l i l v  a t  J e r s e y  City.  N. J . .  f o r  N o v e m W
1. 1955.

1 T h e  n n m e ׳  a n d  nddrrocf .o 0 f 
pn h H sh e r .  e d i to r  manacr in i?  e d i to r ,  a n d  bu°i• 

m n n a e e r c  a r e
P n h l i« h e r •  I n t e r n a t i o n a l  l . ad ie s ’ G a r m e n t  

W o r k e r “' F n f o n .  *SOI S u m m it  Ave.. J e r s e y  
C i tv  6 N 1

E d i t o r :  S im o n  A. F a r h e r ,  1710 R r o a d w a y .
N’p״  York IQ \  Y

M an a e in f f  F d i t o r :  S. Weiss .  1710 Broad•
w av  New Y ork  IQ. N. Y.

B u s in e ss  m a n a g e r •  Jo*pnh GladstoT*e. 1"10 
B ro a d w ay .  Nrw York  19. N Y.

2. t h e  o w n e r  is: I n t e r n a t i o n a l  Ladie®׳
G a r m e n t  Worker®' O nion.  591 S u m m i t  
Ave.. J e r s e y  C i ty  6. N. J . . :  D av id  Duhin«־ky. 
Pres .-Gen.  Spe'v T reas . .  1710 B ro a d w a y .  New 
York  \ o  N Y

3. T he  k n o w n  bo n d h o ld e rs ,  morteacrees .
a n d  o th e r  * eeu r i ty  ho lder-־ o w n in e  o r
h o ld in e  1 p e r  r e n t  o r  m o re  of t o t a l  a m o u n t  
of bonds,  m or t f races .  o r  o t h e r  s ec u r i t i e s  a r e :  
None .

4 P a r a g r a p h s  2 a n d  3 inc lude ,  in cases  
w h e re  t h e  -s tockholder  o r  s e c u r i t y  h o ld e r  an- 
p e a r s  u p o n  th e  hook® o f  t h e  e o m n a n y  a c 
t r u s t e e  o r  in  a n y  o t h e r  f id u c ia ry  r e l a t i o n ,  th e  
n a m e  o f  t h e  p e rson  o r  c o r p o r a t i o n  fo r  w hom  
such  t r u s t e e  is a c t i n g :  a l - o  t h e  s t a t e m e n t s  in 
t h e  tw o  p a r a g r a p h s  ®how t h e  a f f ian t ' s  full  
kn o w led g e  a n d  belief  a s  to  th e  c i r c u m s ta n c e s  
a n d  c o n d i t i o n s  u n d e r  which  s to ck h o ld e r s  a n d  
s e c u r i t y  holder® w h o  do no t  a p p e a r  u p o n  th e  
books  o f  t h e  c o m p a n y  a® t ru s te e s ,  ho ld  s tock  
a n d  s ec u r i t i e s  in  a  c a p a c i t y  o t h e r  t h a n  t h a t  
o f  a b o n a  fide ow ner .

J O S E P H  GLADSTONE.
Bu«ine®s Manager

Sw orn  to  nn d  ®ubscrihed before  m e  th i s  
2 9 th  d a y  of  S ep tem b e r .  1Q55.

SIMEON L HAMBURGER.
Notary Public

(My co m m iss io n  e x p i r e s  M arch  30, 1957)

סזים ברודער פון אויפזיכט דער אונמער .ױגיאז־באדינגונגען איינצושםעלען שםיםם

;> 1955 נאװעמבעד,

סיםגל ̂אונזלרע
 45 איז װניאן רעינלאוטמאנע־

ױנג יאױ
רעדאקטאר, חשוב׳ער

 מײנע באגריפען צו דא מיר דערלויבמ
 לא־ פון מעמבערס ברידער. און שװעסםער

 פון געבורםס־טאג סטען45 דעם צו .20 קאל
לאקאל. אונזער

 איז םעפםעמבער, סטעז27 דעס דינםטאג,
 איז לאקאל אונזער זינט יאר 45 געװארען
 אינ־ מעכטיגער דער פון טייל א געװארען

 װארקערס גארמענם לײדיס טערנעשאנעל
 יע־ אין צײט לאנגע א איז יאר 45 ױניאן.

 ױניאן. א אין םפעציעל און לעבעז׳ דענם
 דעם מיםגעמאכט האט װעלכער אײנעד. אלס

 פון מיםגליד א זײענדיג אין םםרײק. 1910
 יאר. 40 גענויע באארד עקזעקוםיװ דער
 רעקארדינג־ אלם יאר 23 לעצםע די און

 דעם אויף צזריק איצט איך קוק סעקרעטאר.
 דורכגעגאנ־ זײנען מיר װאם װעג שװערען

 פין שװערעו־: א געװען איז װעג דעד גען.
 אין שטערונגען געװען דינעז זײםען אלע

 מיר האבעז פינדעםטװעגען ארבעס. אונזער
 ערא־ האבען און געקעמפט אומדערמידלעך

 אנדערער. דער נאך פאזיציע אײן בערט
 גע־ איז דערגרײכונגען אונזערע פון אײנע

 ־54 די געשניםען האבעז מיר װאס װען
 הײנטיגע די צו ארבעטס־װאד שטונדיגע

שטונדען. 35
 אונזערע פאר אויסגעקעמפט האבען מיר

 װעלפעיר־בענעפיטס. אץ געזונם מעמבערם
 בענעפיטען׳ אנדערע און האספיטאליזיישאן

 האבען איצט שכירווז. העכערע אויך װי
 מיטגלי־ עייטערע אונזעלע פאד אויך מיר
 חשבון אויפן צאלונגען עלטער־פענסיע דעד
 קריגען זײ װעלכע אינדוסטריע. דער פון
 דער פון חוב א װי נאר טשאריט־. װי ניט

 גע־ דעם פאר ארבעטער די צו אינדוסםריע
 אװעק־ האבען זײ װאס יארען די אין זרנם

ארבעםענדיג. געגעבען
 פאר םיב 6ױ גרויסעד א געווען איז עס
 הא־ מעםבערס ססס.י װען 20 לאקאל אינזער

 רוזװעלט־ דעם אין פארזאמעלט זיך בען
 ערשטע די אויסםײלען בײם אדיטארױם.

 ױ־ אונזער פון װעטעראנען 23 צו טשעקס
ניאז•

 איז ױבילײ אונזער פרן פײערונג דער צ־
 דער־ גרעסטע די אז אנצואװײזען. נזיטיג

 לעצ־ די אין געהאט מיר האבען גרײס־נגען
 מעמבער־ א םון יאר. האלב א און 13 טע

 זײ־ ,600 פון װייניגער .1942 יאר אין שיפ.
 דא איצט רײען אונזערע אין :ען

 אפיס אונזער מיטגלידער. 3ססס. גענויע
 גאדמענם־ פץ הארץ אין איצם זיר געפינם

 ביזנעס־ 4 פון סםעף א מיט צענטצר.
 דערגרײכונ־ די און װאוקס דעד אגענטען.

 גע־ דערמעגלעכט איז ױניאן. דער פ*ן נען
 פוךאונ־ פירערשאפט דער דאנק א ײארען

 קעםלער. דזשאו בדודער מענעדזשער. זער
 אז װאך. דער אויף אימער איז וועלכער

 זאלען .?אזיצילס עראבערטע די פון קײנע
נאסעם. אונזלרע :דן װערען קירם1אט> ניט

שרײבען ידער
 מאנעװרעס מאכען פרובירען זיי װען און
 גע־ דעם זײ קריגען י־ניאן. די שעדיגען צ־

 פירט קעםלער דזשאו ענםפער. העריגען
 פארשטענדעניש. און הארץ מיט אפיט דעם

 זײן פון םיר די דאט. פילען מעםבערס די
 מעמ־ יעדען פאר אפ<ן שטענדיג איז אפיס
 מעגלעכ־ א דא נאר איז עס אויב און בער.
 שפארט העלפען, צי מעמבער דעם קײט

 זיך פילט ער טאן. צד דאס מי קײן ניט עד
 מים מיםגלידער די מיט פארבונדען נאענט
 לעצ־ די געװאקםען צוזאמען איז ער װעלכע

זײ• פון אײגער װי זיך פילט ער יאר. 40 טע
 איז ברידער, און שװעםםער מײנע דאם.

 װעלכער לאקאל, אונזער פון צושטאנד דער
 גע־ דער בײ איצט, און ױגג׳ יאר 45 איז

 גזן־ קאפ מײן מיט איך. װיל לעגענהײט,
 די אויף בלומען קראנץ א לײגען בויגען.
 גע־ זײנען רועלכע פיאנערען. די פון קברים

 האבען׳ און לאקאל פון גרינדער די װען
 אונז, מים זײן צו דערלעבם נים לײדער.

 פון ױבל סטען45 דעם פײערען מיר װען
לאקאל. אונזער

 אלם־ איזידאר גרוס■ ברידערלעכען מיט
. .3636 גומער לעדזשער שולער.

 מיט דך געזעגענט שאפ דדעס
װעטעראן א

 דרעם דער פאר ארבעם פון יאר י6 נאד
 סעמועל זיד האם גענז. הענרי פון פירמע

 שאפ־בדידער. זײנע מיט געזעגענט עםיק
 םען5 דעם בײטאג, מיטװאך געװען איז דאם

 איז טיש קאטער׳ם ריזיגער א אקטאבער.
ווארעם אנשטאט און געװארען אפגעלײדיגט

 דאר־ שאפ־קאמיםע די האט שנײדען, צ,־ם
 טוב: כל פון עםענװארג אװעקגעלײגט טען

און קעיק און קעז כאלאמי, און הערינג
 אינמיטען און אויך. זיך׳ פארשטײט שנאפס,

 אן געשטאנען איז עולם גרױםען דעם פון
 ברו־ אונזער טחותן, א װי אויסגעפוצטער,

 אי־ געװען איז און עסיק, סעמועל דער,
װינטשעװאניעס גוטע די מיט בערגענומען

עלטער. געזונטען און גוםען א פאר
 געפעלמ נים זיך, פארשטײט האבען, עם

 אזא בײ זיך פירט עס .ױי רעדעם, קײן
 הײפאן געװען איז ס. מ. דעם געלעגעגהײם.

 גענז ־ענרי פון טשערמאן דעד שפיטאלניק,
 מארגא־ נײםען גערעדם•. האבען עס שאפ.
 לאקאל םון אםיםטענם־מענעדזשער דער ליס,

 ביזנעס* צייםװײליגער ברעסלאו, ישראל .22
 פון טשערמאן דער עליע, שאפ, פון אגענט

 אליין, בעל־שמחה דער און פרעסערם, די
 געשיל־ האבען רעדנעד אלע עםיק. סעמועל

 אר־ אידישען דעם פון אמאל דעם דערט
 איצ־ דער מים פארגליכען אים און בעסער
 גרוי־ דעם אויף אנוױיזענדיג לאגע, טיגער

 באװע־ ױניאן טרײד דער פון בײםראג סען
 דעם לטובת און ארבעטער די לטובת גינג

לאנד.
 די געװען אויך ױינען שמחה דער בײ

אן: דער פון באאמטע פאלגענדע  לואיס ייני
 סקאל־ ארםור קראװעץ, מאיער ראזענטאל.

ברענט. עלים און ניק
 װיליאם נאמען דער איז שמחה דער בײ

 געווא־ דערמאנט מאל עטלעכע הימעלפארב
 ביז־ לאנג־יאו־יגער דער הימעלפארב, רען.

 אייניגע שײן איז שאפ, פון :עם־אגענט
 פון איז טעלעגראמע א אין קראנק. חדשים

 אים, צו געװארעז אפגעשיקט פארטי דער
שלמה. רפואה גיכע א אים װינשענדיג
 קא־ די טשערמאן. שפיטאלניק. הײמאן

 קראװםשיק, בען באלסקי. הײמאן :מיטע
 שוך, סעם קעםמאן, מעקס בערגעד, םאל

קושמאן. אײראן און בעני װאולף, איזידאר

31 דיט ^----------------------

!אױפמערקזאם ״גערעכטעקײט״ פון לײענעד
 אייער אז גים באקסעלע׳ דאם אױם טTשני אדרעם. אײער בײט איר װען

:צו עם שיקט און נומער. לעדזשער און לאקאל אדרעס, נײעם נאמען,
“Gerechtigkeit”, 1710 Broadway, New York 19, N. Y.

............................................................................................. נאניצז

............................................................................................ אדרעס נײער

אדרעס אלטער

....................................................................... לאקאל

............................................................... לעדזשער
״גערעכטיגקײט״ די צוגעשיקם קריגען אינםערנעשאנעל דעד פון ריטגלידער

 רע־ האט איר װייל זשורנאל דעם קריגען אויפגעהערט האט איר אויב פרײ.
 דאם אוים פילם װיםען. אונז לאזט סיבות, אנדערע מחמת אדער טייערט

:״גערעכטיגקײט* פון אדרעם אויפן צו עס שיקט און באקםעלע
1710 Broadway, New York 19, N. Y.
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אײנװאוי־ מעגשען, טױזענם םינף איבער
ר  מים־ סייד. איסם יארקער נױ דער סח ת

 און ױניאן אונזער פדן בעאמםע איז גלידער
 אלגע־ אין אידישער דער פדן פארשםייער

 בא־ זיך האבען באװעגונג. ארבעםער םיינער
 דערעפענמג פייערלעכער דער איז םײליגם

 הײ־ ;אאפעראםײדע אינםערנעשאנעל די פח
אקםאבער. םעז22 דעם בייםאג. שבת זעד.

 הער־ א גזױיעז איז פארזאפייינג ריזיגע זײ
באוועגינג דער פאר דעםאגםסי־אציע לעכע

 די פאר אין הײזעד־ביי קאאפעראםי־דעז
 אינםערנעשאנעל. אונזער םיז דזנרגרײכונמז

 בוי־פרא־ קאאפעראטײועז דעם וזאס ודעלכע
פינאנטירם. יעקם

 פרעב־ :־יע פיר די צװישעז צענםער אינם
 דער זײז שפעםער װזיס דדאס געבײדעס. םיגע

 װי־ -אינםערנעשאנעל פ־נם םקװעד־גארםען
 בינע א געיוארעז אויטגעבוים איז לעדזש׳,

 ײץ־פלע־ פיל אזױ מים ארופגערינגעלט איז
 פארנעמען. געקענם האם שםח דער ודי צער
 אויסנעזעצט געודען זײנען ביגע דער אױף

 עקזזיקוםיװ ל. אװ x א. *ל מיםגלידער די
ז געקוםעז זײנען ררעלכע קאונםיל.  נױ קי

 פון פיםינג פערםעל־יזירלעכען דעם צו יארק
 ארך יוניאז־קערפערשאפם. מנםראי׳ער דער

 פארםרעסער אח געטס אײגגעילאדעגע די
 קא• דער פון איז שםאם־יעגירינ: דעד ®ץ

 דער ארים און באידעג־גג. אאעראםײ״ער
 געביידעס׳ שטאקיגע 21 םײ־ די — בינע

 צע־ אץ שטאיי איז עדית װי האבען װעלכע
 לויב־ איינדר־קספרלע די ןאגעקלינגען םענם

רעדגער. די פון װעדםעד
 דעדפענוגגס־פארזאםלונג ׳ פײערלעכע די

 דו־ פרעזידענם פון נעדדארצז זױז'ןגגעפירס
 םים פרײד פיז שסדאל׳עגדיגער א בינסקי.

 ײניאן דער פמ דערגרײס־נג גײעטםער דער
 אינםערנע־ דער פון •רעזייעגם דער האם

 אנגע־ דערעפענשגט־רעדזי זייז איז שאנעל
 פוץ באסיים היססארישעז דעם אויף װיזעז

א הײזער. קאאיעראםיײע די  או:ז פץ סך .
עז  פאר־ *ץ איםעראנםעז r>c קינדער יינ

 אץ אגגעזזערמקײס רעליגיעזער שײדעגער
 די װעפען פאר אפשםאפוגג. ער>יאנאי1גא

 םיזעראבייע די געידען איז םדיגה׳ ׳גאלדעגע
 פייד. איטט דער אײף םעגעמגם־הייזער

 גע־ זיינזיז שפיי־פייעצעך־ ערשטע אינזערצ
 מיר טי־אם:. די פץ גא=עז די אײף ײעז

 קראנלז־ די דלית. דעם פארגעטעז נים יזינעז
 די שעפעי היים־ארבעס די 2היים*םגפוי

געגענם׳. דעם אט אין קינדער־ארבעםער
 און םענער האבעז סלאםט די אם ־איז
ע פרױעז, כ ל  פאר־ n כעג געקעפפם ־אבעז ^

 אל־ ד־לר אין אונטערדר'קי:ג אמ פאלגוגג
 געגעז קעםפעז צי געניטעז זיד ײע^ס, םער

 האבען זיי לאנד. נײעם זיתר אמ ארעםקײט
n’' פאראייניגם r האבען און קאמפס־רים 

 ראנטםריקסי־ א אידצאליזם זײער געדאכם
 די ע. אםערי פץ לעבצז דעט איז כוח ייעז

 אר־ קליידע־ פרײען פ־ז אינםערנעשאנעל
 געגד*:דעט צ'ריק יאר 5י םיט אייז בעםער

 ען.—פי איז מעגער די אם דורך געדוארעז
טי־ד׳. א־יטס דער אויף דא

 דער־ דאן האט ייבינטקי *דעזידעגם
דער *ואס עולם פארזאמעיםעז דעם קלזירם

 ױ־ דער פאר באמײט בוים־פראיעקט דאזיגער
 ווע־ װעלכע משפחות, 1^68 די פאר און ניאן
 דירות. רחבות׳דיגע נייע די אין װאוינען לען

 איבער די װעלען ױאויגונגען דאזיגע די ״אין
 בע־ א פון גצניסען *םשפחות הונדערט 16

 געניסען דירעקט רועלען זיי לעבען. סערעז
 אדמײ גאנצער א פץ דערגרייכונגען די פון

 פיאנערעז־ זייערע און קליידער־ארבעםער
 פונ־ דעט געלייגם האבען ױעלכע פירער.

 פיא־ די זײ. געביידעס. די אט פאר דאםענם
 סראכ־ נים קרבנות :עבראכם האבעז גערעז•

זײער פין געניסען ־יעלעז ױי אז םענדיג.

 אינםערנעשאנעי די באםרזאכםעז
היתער קאאפעראםױוע

ו לינקס ®ון  ראבערט קאניישאנער «*רק : רעכטס ז
 קעמין, *בי־דם און דובינםק' דיד ארעז־זשנט ראזעט.

 •יאב הײזער־בײ, קאאפדחמױטןין סון זדנשיאטאר דער
א־נ־עי־נזדי::. ד־ דירנגעפ־רס ־אד

 עס 'יאפ געיואוסם נים האבען זיי ארבעם.
 הע^םה ארבעםס־וואך. שעזז׳איגע 35 א פישם

 העייסה י*:יאז בענעפיםס- װעלפעיר ענד
 ױניאדהײ־ קאאפעראםיווע אדער םענסערט

.זער׳■ . .
סאציא־ די זישען געביידעם םיר די .אם

 דעס אין במחמ אונזער פון די־וידענדען י־ע
 ״פראפיםעך די זיינצז זיי ײניאניזם. פרן כיח
rc דינען די םםרייקט. גרײסע אוגזערע 

 פאללט־רעגשעז די םון אנדענק־כואגיפעגסען
 אין געגלײבט ־טםארי אזי' האבעז ײאס

כרײהיים*.
 ציםער־ א םים דאן האם רעדנער דער

 געביידעס פיר די אז דערהלערם דם״ם דיגער
עז ע'  בענדזשאםין פיז: נעכיעז די טראגעז 'י

 פארשטאר־ זיגמאז• סאריס אץ ש^זמינגער
 אינםערנעשא־ דער פץ פרעזידענםעז בענע

און לערער ״אונזער הילקװים. מארים ;‘נעי

 געביידעם די פח איינע פירער׳׳. גײםטינער
 אלםער, אמ ערליד גאדעז דעם טדאגעז װעם

 אז דעדמאנונג אײביגע אז זייז װעט .װעלכע
 ױי־ און פרייהײט ליב האבען מענשען פרייע

 ברענ־ דורך פארטיידיגען צו עס גרײט בען
קרבך. פערזענלעכעז גרױםען א גען

 -איסם דער םרן פרעזידענם קגיזין. אברהם
 אנער־ אז קארפאריישאד*. האחיגג רױוער

 היײ קאאפעראםײועז אין עקספערם קענםער
 סאר פאראנםווארטלעד איז וועלכער זער־בײ.

 רע־ זיץ ,אי האם בוי־פראיעקם. גאנצען דעם
 פון ײיכםיגקײם דער א־יף אנגעװיזעז דע

 דעם םילדערען צ־ יזייזער לאאפעראםײיע
 מים משפחות פאר וואויגומען אױף דוחק

 דאר־ און קענען .ױניאנס הכנסות. מיםעלע
 דא־ דעם אין ראלע ױיכםיגע א שאילעז פען

 געבים׳ קאגםםררקםיװעז און װיכמיגען זיגען
 איז עס :םער נאד געזאגם■ קעיזין א. האם

 דעם הע^פען צו אוזרי־ת א־ז פליכם זייער
 דירית בעםערע קריגען צי לוין־ארבעםער

 דער אזיף םאדלאזעז זיך דארפעז נים אוץ
.מלוכה־אגענםורעך פון הילף .  ״ײניאנס .
 א האבען םינאנץ־רעזערװעז גרויםע מים

 דזןר־ צו עס געלעגענהיים ױאוגדערבארע
 טפאנסא־ דירד אוםנים: צױײ אויף גרײכעז

ד אװ בוי־פראיעקםעז נייע רען  אינװעס־ דוי
 הייזער קאאפצראםיװע אין פאנדעז םירעז

פראצענט׳. געהעריגזװ א אייף מארםגעדזשעם
 דער פוץ פרעזידענם מיני. דדדארדזש

 רעדע קורצער זײז איז האס ל~ איו פ. א.
̂ימ געזאגט: אנדערעם צדוישען  געבײ־ א ,

 צ־ גיייקלעד איד בין יארק׳ נױ אין רעגער
 איסם דער םון םראנספארכלאציע די זען

 כאםש טיח־. איהס די געדענק איד סייד•
 גרוי־ מים פענשעז אײסגעײאקםעז זימעז דא
 אויך סײד איסס די איז אידעאלען. סע

 ארעםקײם, גרויס פוז פלאץ דער :עדדעז
 שרויץ־שע■ שיידערלעכע די אוז הראנההײסעז

 ארד פ. א. דער סיז פרעזידענם דער פער*.
 ייאס קאמפעז די גדטילדערם דאז האס <
 געדארפם האס באוועגונג ײניאז םרײד די

 אלגע־ איצטיגע איר קריגעז צו אדיף פירעז
 האם ער אנערקעגינג. געזעלשאפםייעכע נזײן

r אדיפסי דעם געלײבם s אינטערנעשא־ דער 
 גרוי• -פארץ דובינסקי פרעזידענם און נאל
 אינ־ אמ אמעריקאנער דער צו בײםראג דעז

 צום באװעגונג*. ארבעסער םערנאציאנאלער
 «די :בארערקמ מיני פרעזידענם האם סוף

 זיך װעם אח דארף באװעגינג ארבעםער
 ל־אאפע־ פמ געבים״ נייעם דעם אמ ױידנזעז

הײזער־בױ. ראםיװעז
זיי־ פייערונג דער בײ רעדנער אנדערע

 סענא־ רתידעלם- עלענאר מים. געיוען: נעז
 אײװם, אײרװיגג אוץ לזיהמאז הערבעדם םאר

 סעיאר מאזעס• ראבערס ®ארה־י־אמישאנער
 אד־ קאדל, ה. אלבערם װאגנער. ראבערם

 פינאנץ- הימער דער פיז ריניטםראטאר
 ײלאז בארא־פרעזידענם נלאנהעמעז אגענםיר.

 םץ דירעקםאר װאורהויז, דדשערי אמ דזשעה
ג׳ .האאפעראסײוער דער אמלרירע. איז לי

 די געװיזעז מעז האם פײערונג דער פאר
 וואײנינגען נײ־איינגעריכטעםע די געסם

 װעלען שכגים־קאאפעראםארם די ײעלכע איז
חודש. הײנםיגעז ארײעיען אנהױבען זיך
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