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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

םינג פערםעל־יזירלעכען דעם צו יארק  פון פי
ר דער ע םראי׳  ארך יוניאז־קערפערשאפם. מנ

 פארםרעסער אח געטס אײגגעילאדעגע די
רינ: דעד ®ץ  קא• דער פון איז שםאם־יעגי

 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

רס ױז'ןגגעפי  דו־ פרעזידענם פון נעדדארצז ז
 םים פרײד פיז שסדאל׳עגדיגער א בינסקי.

 ײניאן דער פמ דערגרײס־נג גײעטםער דער
ם דער האם עג רעזיי  אינםערנע־ דער פון •

 אנגע־ דערעפענשגט־רעדזי זייז איז שאנעל
 פוץ באסיים היססארישעז דעם אויף װיזעז

א הײזער. קאאיעראםיײע די ץ סך .  או:ז פ
עז נ י  פאר־ *ץ איםעראנםעז r>c קינדער י

 אץ אגגעזזערמקײס רעליגיעזער שײדעגער
 די װעפען פאר אפשםאפוגג. ער>יאנאי1גא

 םיזעראבייע די געידען איז םדיגה׳ ׳גאלדעגע
ם־הייזער  פייד. איטט דער אײף םעגעמג

 גע־ זיינזיז שפיי־פייעצעך־ ערשטע אינזערצ
 מיר טי־אם:. די פץ גא=עז די אײף ײעז

ם יזינעז  קראנלז־ די דלית. דעם פארגעטעז ני
 די שעפעי היים־ארבעס די 2היים*םגפוי

ם׳. דעם אט אין קינדער־ארבעםער געגענ
 און םענער האבעז סלאםט די אם ־איז
ע פרױעז, כ ל  פאר־ n כעג געקעפפם ־אבעז ^

קי:ג אמ פאלגוגג  אל־ ד־לר אין אונטערדר'
 געגעז קעםפעז צי געניטעז זיד ײע^ס, םער

מ ארעםקײט תר א  האבען זיי לאנד. נײעם זי
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
ריק יאר 5י םיט אייז בעםער  געגד*:דעט צ'

 ען.—פי איז מעגער די אם דורך געדוארעז
טי־ד׳. א־יטס דער אויף דא

בינטקי *דעזידעגם  דער־ דאן האט יי
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
אדהײ־ קאאפעראםיווע אדער םענסערט  ױני

.זער׳■ . .
סאציא־ די זישען געביידעם םיר די .אם

 דעס אין במחמ אונזער פון די־וידענדען י־ע
 ״פראפיםעך די זיינצז זיי ײניאניזם. פרן כיח
r c 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' י  בענדזשאםין פיז: נעכיעז די טראגעז '

 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

אנס הכנסות. מיםעלע ױני  דאר־ און קענען .
 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
אמלרירע. איז ליג׳ .האאפעראסײוער דער

 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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 פוז שוועל אױפן
 היסטארישער א

דערגרײכוגג

 םאר־ די אין באוועגונג ױניאן םרײד די
 שװעל אויפן שםײם שטאםעז אײניגםע

 דעם דערגרײכומ. היםםארישער א פח
 אמערי־ די װעלעז דעצעמבער פינפםעז

דער און לייבאר אי פעדעריישאן קען
 אין פאראייגיגעו זיך ארגאניזײשאנם אינדאסםריעל אוו קאגגרעם

 כמעט אנגעשלאםען זײן װעלען עם װעלכער אז םעדעראציע. אייז
אויסנאמען. פאר א בלויז סים ױױאנס, אלע

 געשעעניש היסםארישע א זיץ װעט פאראייניגוגג אסיציעלע די
אורזאבען. עםלעכע איבער

רי־ א געבוירען םאראײניגונג דער לורך װערם ערשםענם.
 מיםגלידער. מיליאז זעכצעז איבער םיז ארבעםער־ראכם זיגע

 װאס מאכם, א איז דאם קערפערשאפם. אייז איז צונױפגעבונדעז
נים סאל קייז איצם ביז האס באוחנגונג ױניאן םרײד פרייע די

 פא־ און אינדוסטריע־אײגענםיםער װעלכער םיס םאכם א געהאס.
 עםע־ צו בבוח איז וואס אין רעכענען מוזען זיד וועלעז ליםישענם

אין מעגלעכקײםען פון האריזאנםען נייע ארבעםער די פאר געז
דערגרייכוגגעז.
 ברענגט זי וױיל היםטאריש. פאראײניגונג די איז צװײםענס,

 רעא־ צו גאענם זייער באװעגונג ױגיאז םרייד אסעדיקאנער דער
 באגײס־ און באלעןם האט װאס סרוים, אלם־אלטען איר ליזירען

 פון שפראצונגען ערשםע די זי;ם פירער אוז בױער אירע םערם
 באדעז שםייניגעז דעם דורכגעבראכען האבען ארכעםער־זזייניגקײס

 פון חלום דעם — געזעץ פון םאגקציעם איז םעראר באםישען פוץ
 געהאלט פאר !;)רבעםע! ו^ס אלע פאר i<rir גוױסע אוץ האבען

 דערמו־ און םרייםט א װי געדינם זײרות־לאנג האם חלום דער אס
 םארלאדענע נאך ליידען און הונגער םון קרנגות די םאר םיגונג

 צײ־ האט אוםגעדולד האסענוניעז. אויסגעלאשעגע און םםרײקם
 דער איבער ױניאגם די אין שסרייםיגקײםעז צו געפירם םעגװייז
 ארבע־ די צעשפליםערם מער גאך האם וואס אײניגקייט פון פר^גע

 איצט פאראײניגונג. די ברענגען געגםער אנשםאס םער*רײעז
רעאליזירם. כםעם אײגיגקייס די איז

 םאראײױגונג דער פון באדייטונג װיכםיגסםע און דריםע די
 פראקטישע באלדיגע, די ליניע איין איז צחאמענברענגעז איר איז

 װאס ראלע. דער מים באװעגונג ױגיאן טריװ דער פח אײפגאבעז
 איבערבײ דעם אין שפילעץ צו אייגגעטיילם איר האט געשינםע די

 איצט ביז יסודות. סאציאלצ ברײםערע. אריף געזעלשאםם דער פין
 זיד און מיטגעגאנגען אמעריקע אין באװעגוגג ײניזיז םרייד די איז

 באדינ־ םאצ״אלע און צקאנאכיישע געעגדערטע די צו צוגעפאםס
 שפאלסועען. ־און שםרײטיגקײםעז אינערלעכע דורך בלויז גונגען

 באדינגינגען פאליםישע אדער עקאנאםישע אינדוסטריעלע. די װען
רראס ױניאניםטען■ טרײד ד• פץ טײל א האט געביטען. זיך האבען

נערענטינרץיט <[______________________
 בארד זיך זאר באװעגונג די אז פארלאנגט, אײ:געזען, דאפ האבען

 די װארטען. צו געדולד קיץ געהאם ניט האבען ױי און צופאסען
 טע .א די אן אייזען און שםאל געהאלםען זיך האם װידער מערהײט
 צעשםצ װי געגנער זײערע באםראכט און םראדיציעם און פארמען

 צײ דער אויף אויגען זייערע געהאלמען האבען ערשטע די רער.
 דער צו צוגעשרידם בליקען זיערע האבען לעצםע די און קי:פם

 געגעגױארט די געזען ניט האט זײ פוץ קײגער פארגאנגעגהײט.
 ײניאנס. די געםאכט חרוב שיעור האבען שפאלםונגען זײערע װא

 צדדיפ בײדע פון פירער די װען מאל ערשטען צום איז'עס איצט
 אנ־ צוזאמען ארבעטען זײ און פאנאראמע גאגצע די קלאר זעען

 דער פיכ. די אינםער צװײטען דעם אײנער זיך פלאנטערען שטאט
צעשםליטערונג. אנשטאט םאראייניגוגג איז רעזולטאט

 איצט זעען באװעגוגג ױניאז טרײד דער פון ווארםזאגער די אז
 װײםערדיגע די סײ און אײע אויםגאבען באלדיגע די םײ זיך פאר

עי אויף האט געשיכםע די װאס צילען■  ארויפגעלייגט• באװעגונג ד
 פארהאנד־ די װעלכען מים געדולד דעם םון נאר נים זען פען קען

 און םארשטענדעגיש דער פ־ן און געװארעז געפירט ױינען לדגגען
 אגז צדדים בײדע ארויסגעװיזען האבען עס וואם טאלעראנץ,
 דער־ די פון אויד נאר פעדערײשאן. דער םון מיגי פרעזידענט
 אויפגאבעס באלדיגע די װעגען געםאכם האבען זײ װאס קלערונגען

 פעדע־ פאראייניגםער דער םון דערווארםונגען שפעםערדיגע און
 ארגא־ דאם זײ באטראכםען אויפגאבע באלדיגע די װי ראציע.
 לאנד. אין ארכעםער נים־ארגאניזירטע מיליאנעז די ניזירען

 צפוךאמעריקע אין דא זײנען איצט אז אן ױייזט מיני פרעזידענט
 דרײ־ לױן־ארבעטער. אלע םון םערםעל א בלויז ארגאניזירט

 זײ־ איצט ביז ארגאניזירם. נים אלץ נאך זיינען זײ םון פערםעל
 רעק־ נײע אריבערגעװי*עז פון שוועריגקײםען גארמאלע די צו נעז

 באסעס די פון וױדערשםאנד דעם און געדאנק יוגיאן צום רוםעז
 ױניאנם צװישען קאנקורענץ פון שםערונגען די צוגעקוסען נאד
 איצט■ דופליקאציעס. נוצלאזע םון לאסט פינאנציעלע די און

 די װי דורכציפירען. םעגלעך עם װערם כוחות. סאראײגיגםע מיט
 באטראכטען צוקונפס דעד פאר זיד וױתען װאס האריזאנםען :ײע

 באװעגינג ארבעםער דער םון כװזות םארגרעםערםע די פירער די
 װי לעבען. פאליטישעז אװ עקאנאמישעז דעם באאיינפלוםען צו

 ױינע פון אײנער אין געזאגם האם ריגי דזשארדזש פרעזידענט
צוקוגסם• דער פאר אויםזיכסען די איבער רעדעס

גע־ מיני האט — פאראײגיגונג״ דער פון רעזולטאט א ״װי
 צו לאגע בעסערער םיל א אין זײן ארבעטער די .וועלען — זאגט

 זײ צוקונפט. דער ןון פארמעסם עקאגאםישעז דעם באגעגענען
 ארבעטם־ די מיט פארהאנדלען בײם מאכם טער באזיצען װעלען

 ניט־ מיליאנען די ארגאױזירען צו בכוח דץ װעלען זײ געבער;
 ארבעטער די הכנסה. ײיער העכערען און ארבעםער ארגאגיזירטע

 פץ לצבענם־סטאנדארד דעם העכערעז ארום אזוי װעם באװעגוגג
 אינדוםטריע װען באפעלקערונג• אונזער פץ מאםעז ברייםע די

 פארקויף אויסגעברײטערטען איז זין־ גייטיגען אגריקולםור און
פראדוקציע׳׳. פארגרעםערםער זײער פאר

 ז־יער ױגיאן־פירער די האלטען געביט פאליםישען אויפן אויד
 אין צוקונפט. דער און געגעגווארם דער אויף גליעצײםיג אויג
 ארבעםער־קאסף .דער געזאגם! םיגי דיאם רעדע זעלביגער דער
 געזעצגעבע־ די אין פאבריקען) די (םמ איבערגעסראגען זיך האם

 די אויף שטאם־לעגיםלאטורען. די און קאנגרעם םח זאלען רישע
 ערשט צו מפלות, געליםען יארען לעצטע די םיר האבען פראנםען

 אנדערע און געזעץ םעםם־האױםלי דעם דורכפירען דעם מיט
 אננעמען דורך שפעםער און געזעגעז פעדעראלע שטערערישע

 ״רעכט אגגערופעגע פאלש די םםײס־לעגיםלאמורען אכצען אין
 פא־ איז ארבעטער די פון כאטייליגינג די געזעצעך־. ארבעט אויף

 בא־ צי נאר ניט װערען געגוצס װעט איגטערנעהואען ליטישע
 אויסגעארבעט זײנעו װאס געזעצעד געגען באוועגינג אונזער שיצען

 דעם העכער נאד אויפצוהײבען אויד גאר םארגיכטעז. צו אונז
לעבעגםיםםאנדארד׳׳. אמעריקאנער

 אמעריקאנער די םון םאראײניגונג דער פון װיכטיגקיים די
 ארגאניזירטע די בלויז גים אײן זעען םעדעראציע איץ אין ױנ־אנס

 נאר באפעלקערונג. דער םח םײלען פראגרעםױוע די און ארבעםער
 פאליטישענס. די באױעגונג. ארבעטער דער םון שונאים די אויד

 לאכעז און לפנים יוני*גם די צו שמײבלען זןמאל פלעגעז װעלכע
ך צײישען זײ פון  אויפװאכעג־ די פאד דערשראקעז זיך האבען זי

 ציזאמען. גרענגם פאראימיגונג די יואס ארבעסער׳כוחות׳ דיגע
 דעם פון םשערםאן אריזאגא׳ םץ נאלדוואםער. באדי סענאטאר

די אײף שיים מיט האט קןאזיטעט■ םענאטארען רעפיבליקאױשעז

> 1955 דעצעמבע,-
 ילגיאן טרײד דער פון פאראייניגונג דער װעגען גערעדט ליפען

 גע־ אץ טעטיג פאלימיש װערען צ־ פלענער אירע און באװעגונג
 געוואלד־ באנוצט זי אז באװעגונג, ארבעטער די באשמוצען צו זוכט

 פאלי־ צו טענשען אײגענע דערװיילען צו קארופציע אץ טאםען
 גאםירלעד וױיסעז פאליםישענס רעאקציאנערע די אכםען. מישע

 פאר־ צו אבער עס זוכען זײ בלבול. ליגנערישער א איז דאס אז
 אױפװאכענ־ די פאר דערשראקען זיך האבען זײ װייל שפרײמען.

אן טרייד דער פון כוחות דיגע בא־ועגונג. ױני
 אפיציעלער דער פון טאג דער דעצעמבער, פינפטער דער יא.

 טרײד אמעריקאנער דער פון טיילען צװײ די פין פאראייניגינג
 היס־ א פארבלײבען וועם פעדעראציע׳ אײן אין באװעגונג ױניאן

 אינטערנעשאנעל אונזער פאר געשיכםע. דער אין דאטום טארישער
 האט ױניאן אונזער געשעעניש. פריידיגע באזונדערס א עס איז
 גר־י־ דעם צו סײ איז פאראייניגונג דער צו סיי בײגעטראגען פיל
 אט האט װאם באװעגונג, ױניאן טרייד דער פדן פארשריט סעז

 געמאכט. מעגלעד כוחות די פון פאראײניגונג פרידלעכע די
 דער םון באשאפער די צװישען געװען איז דובינסקי פרעזידענט

 Tםרי ברענגען צו ארגאניזיישאנס״ אינדאסטריעל אן ״לאמיםע
 אינדוסטריעם מאםעז־פראדוקציע די אין ארבעטער די צו ײניאגיזם

 װידער פאר ארבעםער טיכטיגסםע די צװישען געװען איז ער אץ
 װילצן זיין געגצז פארגעקומצן איז שפאלטונג די ײצן פאראײױגונג׳

ראט. זיץ איז
 פאר־ די אינמערנעשאנצל אונזער באגריסט פרײד־געפיל מים
 פ־ן נאמצן אין אמצריקצ אין פעדעראציע ױניאן טרײד אייניגטע

מיטגלידער. טויזענטצר הונדצרטער אירע

אלמפארטייאי־ פ־ן לנגTאנשי די
נעקװער־ דצר אין טשערמאן שען

אינטערנע־ אלנזער אז אינדלטםריצ■
פארגי־ צו בארצכטיגט איז שאנעל
מאנופעקטשו־ געװיםע פון טיגונג

 האם יאפאן, פץ בלוזעס ביליגע אימפארטירט ד׳אבצן װאס רצרס
 רעגירונגם־ אלן אײדלסטריעלע אין אויפזען גרוים ארויסגערופען

 אויםלענדישע פאר וועג דעם פארצאמצן פץ אנהענגצר קרייזען.
 אינטצר־ דער פון שטעלונג די אײסנלצצן פרובירצז פראדוקטצן

 בא־ א װי םחלרלת םלועם־שאפ םון אימפארט דעם געגען נעשאנעל
 שלץ־ הליכצ פאר זיינען ױניאנם פראגרעסױוע די אײד אז ילייז.

 י מאכצן וואם וױדער, קאמערציאנםצן, אץ הצנדלער טאריפצן;
 װאם סחורה אימפארטירען פ.ץ פראפיםען געשװאלענע זייער דװקא
 מיט םםראשען שקלאפען־באדינגלנגען׳ אונטעד פראדלצירט װערט

 קאמ־ניסטישצן אץ איזאלאציע פאליטישער חורבן, צקאנארישצן
 סוועט־שאפ פ־ן ארײנפיר דצם שטצרען װעט מען אויב גצחון׳

אמצריקצ• קײן פראדלקציצ
 אורפאר־ דצם םװ אנטשיידונג די אז פאסירט עס האט גראד
 װאס ױניאו־מאנופצקטש־רערס, די גצגען טשערמאן טייאישצן

 פארעפצנם־ איז יאפאן, כ־רן בלוזצם ביליגע די ארײנגעפירם האבצן
 אפגצהאל־ װערען וואשיגגםאן אין רוען צײם א איז געװארצז לצכט

 נױטיגקייט דצר ייצגצן רעגירונגס־קאמיסיצס פאר פארהצרצן טצן
 אימ־ געװיסע אײף אפצאל דעם פארקלענצרען אדער הצכערעז צו

 אין אפגעהאלטצן ווערען פארהערען אזוינצ סח־רית. פארםירטע
 אפמאכצן אינטערנאציאנאלצ די מים אלן געזעץ מיטן איינקלאנג

 אינטערנעשאנעל דער פלן שטצלינג די לצנז־צר. פרײנטלצכע מיט
ט  ױניאךקאנםראק־ האבען וואס ארבצמםגצבער, אז דערלאזצן צו ני

 פראד־צירם באקלײדונגס־ארטיקלען אימפארםירצן זאלעז טעז׳
 געגעבען האט אויםלאנד, אין באדינגונגצז םװעט־שאפ אונטער

 אויםניצצן עם םאריפצן הײכע פון אגהצנגצר די געלעגענהײם א
פראפאגאנז־צ. זייצר פאר

 הא- םלחרים זעלבםטזיכטיגצ אלטע. גאנץ א איז טאהטיק די
אל א״יצ כעז  ארונםצרצ־רײ־ װאלנש זייער פארדעקען צי געז*כט י
 קאנ־ דצר דלרך לאבד אין זיר בײ ארבצםט־סטאנדארדם די םען

 האנדצל ®־ייעז פיז מאסקע א מיט שקלאפען־ארבעמ, פלן קורצנץ
 געזלכם האבצן וואש װידער, קאלעגצן. זייערע פעלקצי: צילישען

 אינדוםםריא־ פרעמדע פ־ן קאנקורצנץ דער פון באפרײען צו זיד
 באהאלטען האבען פרייזעו הליכע רייסעז קענען צל כדי ליסםעו

 הײמישצ באשיצען פלן לאזונג א אונטער מאטיװ אמת׳צו זײער
 כדי מאסען. אײגענע די פאר ארבצם שאפען אץ אינדלםטריצ

 באמת זוכען רענשען די װאם דערזען נים זאל צילם ברײםער יצר
סחלרלת רארטען אלע צוזאמענגעמישם זײ האבען דערגרײכען. צו

מ <י[------------------------------------------------------------------- י י 3 ז

 דאס זײ טלצז מאל דאס אונטערשײד. אז באדינגלנגען אייצ איז
זצלביגצ.

באװע־ ארבעםער דער פץ שטעלונג די װי שטצלונג, אונזער
 האנדעל פרײען פאר זײנען מיר אנדערע. גאנץ א איז בכלל, גי:ג

 לעבעגם־ העכערעז א מעגלעך מאכם דאם װײל לצנז־צר, צװישען
 פוץ שםערונגען אן האנדעל, פרייער פעלקער. די פאר סםא:דארד

 העכע־ א און פראדוקציע גרעםערע א מצגלעך מאכט עיץ־טאריפצן
 גלייכ־ סחורה. פון אױסטויש גרעםערען א דורך פארברויך רצן

שר׳דיגע עם דערמוטיגט צײטיג  פרא־ בעםערע דורך קאנקורענץ ױ
 ברעגגם האגדעל פרייער פראפים. קלצנערען און דלקציע־מעםאדעז

 פריינטלעכע מער א פעלקער, די צװישען דערנענםערונג א א־יך
 קאאפעראציע אינםערנאציאנאלע פארשטארקם און אםמאספערע

נוצען. אלעמענס פאר
 ברענגען צו אימשטאגד זית זאל האנדעל פרײער אבער כדי

 האנדעל אינטערנאציאנאלער דער מוז פארבצםצרונגען אלע די אט
 פרייע ן1ם פראדוצירם װערען וואס םחורות׳ מיט װערען אגגצפירט
 שקלאפען־ארבעם, באדינגונגען. מענשלעכע אונםער ארבעטצר.

 לע־ דעם נישם העכערט קולי־פראדוקציע און סחורות כילעט־שאפ
 אונ־ האקם עם פארקערם, נאר, פעלקער׳ די פון בצנם־םטאנדארד

 איז עם װעמען פעלקער׳ די פון אויך לעבענם־סטאנדארד דצם םצר
 יאדן דורך לעבנם־םטאנדארד ד-עכעה א אויםצוקעמפן גצלונגצן

 םאר־ און פראדוקציע פארגרעםערען אנשםאט קרבנות. און מי פין
ױט און ארבעםםלאזיגקיים עם ברענגט ברויך,  לאנד דעם אין נ

 שווערע בלױז ברענגען און אימפארםירט ווערען ארטיגלען די וואו
ש אוממענשלעכצ און פראצע  אוועק נעמען וואם די פאר יאגעני

 אנשטאם ;שנאה עם ברעגגט פרײנטשאפם אנשטאם ארבעם. זייער
קאנקורענץ. האלז־שניידעגדע — קאאפצראציע

ט איז פראדוקציע סװעט־שאפ םעל קיין ני פעל־ פאר היל־מי
 נאר צוריקגעשםאגענקייט, אינדוסםריעלער פץ ליידען װאם קצר׳

 בלום־שםראם דעם פאר׳םמ׳ם װאס קראנקהײט, אנשטעקנדיגע אז
 חלאת אנשטעקענדיגע יעדע װי לעבען. פעלקערלצכען צװישען פץ
 פאר־ פון זי פארהיםען צו קאראנטין, אין פארהאלטען עם מצז מוז

.זיד שפרײטען .  אינטער־ אונזער פון שםעלונג די איז דאם אט .
 ארבעטער אםעריקאנער דער פון שטעלונג די איז דאס נעשאנעל.
באװעגונג.

 באװימען גערעכטע א און ריכטיגע א איז שטעלונג די אט אז
ײס־ אזוינע אין טאריף דעם פון רעזולטאםען איצטיגע ביז די  אינ

 ענלעכע און שטאפען קליידער און טעקסםיל ביליגע װי טי־יצם
ליגע פח אירפארם דער ארםיקלען.  מער איז יאפאן פון בלחעם בי

 םױזענם 887 פון יאר׳ אימ פון משך אין געווארען פארדרייפאכט װי
 גרעם־ דער יאר. הײנטיגען אין מיליאן דריי צו 1954 אין טיצצן

 אױסער־ פון ליידעז וואם דיסטריקטען׳ געפלאגטע די פדן טייל טצו־
עען ארבעטםלאזיגקײט, געוױינלעכער  די װאד געגענםען אין זי

 םדיידס םארטעז די אין באשעפםיגמ ױעען ארבעםער מצרסטע
 םטייםם צוריקגעשטאנענע די פון קאנקודענץ דער פון לײדען דאס
 םים לענדער פון אימפארם דעם און לאנד אין א־נז בײ

 נא־ און טעקסםיל די וױ ארבעטס־םםאנדארדס, נידעריגע אזדינצ
 נאדעל־ יאפאנעזישע די װי לאנג אזוי יאפאן. אין ארבצטער יצל

 דא־ פינף פאר שעה׳ען אומבאגרענעצםע שקלאפען יועלעז ארבצמער
 וועם בלאוז־ארבצםער, די מיט פאל דער איז דאם װי װאך, א לאר

 ארוים־ זיכער אמעריקע איז פראדוקציצ זייער פון ארײנפיר פרײער
 פון מאכער בלאוז און ווײםט אמעריקאנער טויזענטער װארםען

ט וועט און ארבצט. דער  פאר־ נןאםען יאפאנעזישע די העלפען ני
 לעכערלעד און פאלש געיוען וואלם עם לעבען. זייער בצשצרען

 ארבעטס־ פץ פארזוך דעם באקעמפען צו ױניאנס אונזצרע פאר
אן אין ארבעם געבצז צו געבצר ױני ט־  לאנד אונז ביי שעפער ני

 אימפארםירט ווערם ארבעם די װי גלייכגילטיג ציקוקעז זיד אץ
 בא־ אונםער פראדוצידם ווערען ארטיקלצן די וואו אייסלאנד. פץ

 סקצג־שעפער ערגסםע די אין װי ערגערע פיל פיל, דינגונגצן
■ ■ אמעריקע. אין

אנם די זיינען אנגעוויזען האט דובינםקי פו־צזידענט װי תי  י
 סוועם־ פמ אימפארם דעם קאנמראלירצן צו בכלח ניט ליידער א*ײ
 גד־ פוז ארבעם די לאנד. איז אונז בײ סחירה פראדוצירטע שאפ
 באדינגתגען די באשםימט װעלכע רעגירונג דןיר פון װערען מאז

 מיםעל דער אמ לענדער• די מיט אפמאכען די אין טאריף פארן
 האם פעדעריישאן דער פון מיני פרעזידענט װי פשוט׳ער. א איז
 ארבעםס־ םינימאל־גזענשלעכע פאר גאראנםיע א :אגגצװיזען ענז

 גדבען פאר באדינגונגען די םמ איינע זימ דארף סםאנדארדס
םחורות. אירע אױף טאריפען קלענערע פאר קאנצעסיצס לאנד א

 האנדעל פדײעד
 אױסשליסען מוז

אדבעט פװעט־שאפ
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 עס — אײםאהד־םיניםםןירען. פון ?*גפערענץ ז^ענןךוער דער *ז דורכמיי דער
 צרגע־ — םערב. מים מזרח דוי דד#נם א םים וחןנם א *דנױפםירען גריעער איז

 אדנמערעײד דער — זאמד. פדן שםריק א דררך־ איז ?ײםעז דררך כוגדעגקײם
ת ;ןאױ«ודי ם ח יענןפ♦ בייי רעװאלתיעם ארן הײם דזןר אין זיד כײ פל

 אוים־ פח קאנפערענץ
 פח םיגיםסארעז * לאנד

די  *יז פיר״ גרױסע .
 פאר־ די ;סצזאעשלג שוין
םלוכות די פוץ רעסעסר

ד זײנען ®אנאנ־ שױץ זי
אין יעדער רצזאשגערעד

ז הויאם־שקןם• זײן  יײנעז אחרעקגעפארעז »
 — געקוםעז זײגען זײ ודאס םים דןם• םיס זײ

 םים ײנקםלעד׳ זײן *ו אדער גארנישנ^ םים
ם גארנישם. ודי ת׳ײניגעד אגױםצל  נאר ני

oyn ם םיגיםסאר׳דז די *ץ קײגער  גע־ ני
 קן^עגעז■ זײנע pc *יז עס װאם קר׳אמז

 די דארט ®ןדלארזװ נאך האם עד נאר
מ םוי די ד ז  םיםגע־ *היז האם ער װאם ה

עז האפעגונג די — בדאכס ר םן מו ד די א  מ
מז ע מ ל אט מודיגען ארן יי׳י סוז  םםשית׳די־ ן

ם ר מ ז «ן י  לכל אדעד לאנד אי׳יגען י
m n w ז םאכען מ ײ ל ג די ג נ רו ע ק ל מ  *יז מ
ם האם ער *ז לאנד. ע מוזאוגעז• *אר־די מ
 אי־ נים קײגעם האבען רעזולםאםען די

 אוםקודירבארער אז בלויז װײל מרראשס.
 וזאם לשארל ידדע שאינו א אדשל ןאםינױםם

 דערגרײכוג־ «אזיםיודע דעחדארםען געקעגם
j #אדהאנדלוגגען. רי אם *ץ גןן »ck אז 

 װ*נם א צזזאםעגברצגגעז קעגען דייל^מןממ
 צימ־ נישם קענען זײ. אבער װאנם. א נױם

מז עג ר  האם עם װי מערב. *ח גזזדזז מגג
 איז .םזחז ;געזאגם «אעם דעד לאגג שױן

ב *יז פערב *ח נהחז ר  קע־ צװוי די און מ
גחאםענקונגעד. נים פאל קײז ײד נעז

 רעגירונגען *יר די פיז פירעי־ די אדיך
מז א  אוםםעג* כםעס איז עם אז בעדואוסם ה

ד עז «ו לנ ג פי  גופרי־ זאל װאס לײװנג־ א מ
 פערב־ די אי *דדים• גײדע שסעלצזעגד

שע די »י 4סלוכזר  םים דיקםאםור ס^ועסי
 חדשים םעז האם דערפאר װאסאלען. אירע
 איבער געדינגען זיד אח סאנעוורירם לאגג

 און קאנפערענץ דער פאר םאג־ארדמיגג א
 זאלען פדנקםען די ײעלכעז אין םדך. דעם

װערעז• פארהא:דעלם און אײפגעגוםען
ג גרינםלעכע א ג כי מכ ה ס עם פון מ  די־ י

 זןז יױתש• זשענעװע אין שפיל פלאםאםישעז
ש׳גי געײעז אן ןזנהױב פץ איז עס בוזזן  פ^ר׳
ען פוגקםעז פיר דורכפאל. א  געשם^גען דינ

 פזןראייניגונג די א> :םאג*ארדעגינג אײפן
 אײרא־ פץ זיכערקײם די a דײםשלאנד. פמ
 דערנענםער״ג )ד אין אנםייאםענ־גג ג) פע.

 נאך םערב־לענדער. און מזרח־ די גוױשעז
ש לאבגער א  םאײעטישע די צװישען דינגעני

 פאר־ די פין פארשםײער די און םאדםרעםער
 ערשמע די מען האם םערב־םלוכית אײניגםע

 אז ה״םם. דאם פאראיעיגם. פונקםעז ןױױי
 זי־ די און דײםשלאנד פיז םאדאייגיגונג די

 ײע־ דיסקיסירט זאלען אייראפע כערקײגדםח
די פץ עט, הייפם שײן. זײנעז צוזאםעז• רען

 גיך אזוי אבער דרײ. געודארעז פונקםען פיר
 דעם וועגען רעדעז אגגעהויבעז האס פען װי

און םאראיעיגונג דייםשע :צװ׳־לינג־פונקם
 געװא־ קלאר איז זיכערקײם ײײדאפעאישע

מלצונג די אז רען, ש םענ חא  נים גאר האם צ
 סאװעםעז־םאר־ פח פירער די געהאלפען.

 איז עיקר דער אז גע׳םענזדם האבעז באנד
 םײנם עס װאם זוידאפע. פון זיכערקײם די

ג די זײ םאר נ רו מ רזי א  דאםי־ דיער פמ אז פ
 געסי־ נים גאר װעם פאזיציע נירעגדיגער

ג איז דעם פאר װערען. נערם םי ױ  אז ג
 יא איז עם ײעז זזיל זי אויב דײםשלאנד.
 געבונ־ א זיץ םחעז זאל װערען, םאראײניגם

שען אונםערן דענע קנאםעל. סןװעםי
 און םערב־אייראפע פוץ !ןרםרעםער די

 א אן אז באשםאנען. זײנען װידער, אפעריקע.
 קעז דײםשלאנד פרײער את אדאײניגמערפ

 געפא־ האבעז זײ זיכער. זײן נים אײדאפע
 זאל פאראייניגוגג דײםשלאנד׳ס אז דערם

 װאס פארםדעםער פון ורערעז דורכמםירם
 דורך אויסקלײבען ודעלען אלי׳ץ דײסשען די

ען איבעדץ װאלען דעפאקראסישע םרײע. ע א  ג
ח לאנד םע  גרויס־ םיר די םץ אױפזיכם אונ

 ®*רלאפעגם אזא װאס רעגירינג. די כאכטען.
 םואװערענע די וזאבען זאל אײנשםעל^. װעס

ו רעכם  באשםיסעז און אפמאכען שליפען ג
 כ־ארי צו אבער כדי פא־ייסיס. אײגעגע זײגע

עז ר מ  גייער א געגעז מזרח־לענדער די זי
 פאר־ *ו גריים זײ זײנען אגדעםיע. דײםשעד
r פליכםעז t אפפאד אםיציעלען אן דורך 

 גרייפם דײםשלאנד פאל את זײ העלםעז צו
 צוריק• נואלאםאװ האם אגבאם דעם אן. די

 שאםען גענדינס װאלם דאס וױיל געװיזעז,
 די וואם אייראפע. אין כיזזית םון באלאנס א

דערלאזען• נים רױל םאװזםען־פאכם
גענו• האם מען ווען נעשען איז ענלעכעם

 פונקםען. צוױי אנדערע די םארהאנדלען מעז
 פארבאםען םײנס אנםװאפעגרנג םאלאםאודס

 פליכה זית וועלכע אין װאסען. אםאםישע
 אויסגלײכען את הינםערשםעליג אביסעל איז
 סאוועםען־ דער זף אוסן, אן אויף ארמײעז די

 איבעריױ־ די האבען װײםער זאל פאר־באנד
 אג* די םים פארםעסם א אין כיחות גענדע
 אז פיאלאםאוו וײל גאד דערצי דיײגדױ^ דערע

 דיפטא־ האװעםישע די געסרויען זאל ס־לז
 אײפפא־ געהעריגער אן װארם אויפן סארפ
 אײראפעאיש־אםעריקאנישע די פאר כוגג.

 שוין האבען ײעלכע װידער. פארםרעםער.
 באטײט דעם מים דעדפארעג גענוג געהאם

 שסרעניע א א-ז ציזאג. סאוועםישעז א פון
 אנט־ פאר באדינגרנג עי־שטע די אינספעקציע

װאפעױנג.
 :~טיפ צוױיטען דעם אײף זיך מען האט

 אנ־ ױאם אײניגען. געקענם גים אױך שײן
 ברענגען צו םונקם• לעצסעז דעם באלאנגם

 אץ מזרחי די צװישן דערנענטערונג א
סאװע־ די עס פארםײםשען רערב־לענדער.

 שםע־ ארע אר־נםערגערען זאל מען אז םען
 קײפעז צו ז־י פאר ש־דעריגקײםען אדן רונגעץ

 פאסע־ בטראטעגישע ללגדער אנדערע זאי
 צ־שם< לאזען די א־ן מאשינען און ריאלען

ען  זײ זײ זיך ל-ינם עס יוערען געױער י
 ודעט פצן אויב אויפצ־זעצען, :ים אויך ןבע-ד

 לעג־ אנדערע די פון איינװאויגער די לאןעז
 צייםונגען. קאםוניסםישע די קריגען דעז־

 ליםעראםור- ־ פראפאגאנדע און זשורנאלען
 אין זיך צו ארייגלאזעז זאלען זיי אז אבער
 — לענדערי אגדערע פח שריפסען לאנד
 ארײנמי־ זיך פייגם פארלאנג אזא נים. דאס
אנגעלעגענהײ אינערלעכע דיערע אין שןן

 אסעריקאנער׳ די אז זאגלן צו איבעריג
 אזא םים האבען פראנצייזעז און ענגי^עגדער

איינשםימען. נעקענם גים .דערגענםעדיגג-
 גאר דעריבער איז פארהאנדלונגען די

 זשעגעווע״ םץ .גײסם דער און געח־ארעז ניס
 פלאך א פון פארב וױיסע די פארלארען האמ

 פי־ צעשייאיפענע די אנגעגירעז און השלום
•געשפענסם א םץ זיאנאםיע . .
מז  אז צ־געבעז■ אבער פעז דארף האסת לנ

מז אין גישט איז שולד די אנ  די םצד ג
 אחרױת די פון םיײ׳ גרויהע א באלשעװיקעס.

 אינסערנאציאנא* געפערלעכער דער כאר
 א צי ודערעז צוגעשריבען דארף לאגע לעד

 רלײ דעראדראםישע די פץ םעות םאםאלעז
 פאליסיס. איגםערגאציאנאלע ז׳־יערע אין ם־ת
 וואס דעם■ אין באשםײם זיילרער םערת דער

 ז^םוױקעלס איגדוסםריעל אן אז דענקעז זיי
 צ'־ איבער באלעבאםעװען וױיםער קען לאגד

 קאלא־ די אין װי פעלקער ריקגעשםאנענע
ע ^ י  אינםער באהאלטען עס אין צײםען ג

 זעלבםס־באשםי־ את םרײהיים פון צחיעק א
 םים פרובירס דעריבער האבעי זײ מו־גס
 אײפגעיואכםען דעם צאמען צו כוחות אלע

 פעלקער. קאלאניאלע די פון נאציאנאליזם
 פץ את צוואנג־פיםלעז• מים זיים, אית פח

 אנצו־ כדי הנחית• םים זײט• צוױיסער דער
 זײנען זײ א־יבערהערשאפס. זייער האלםען

 פארםײדיגצן צו געווארען געצרואוגגעל אויך
 קאנקורענ־ אלע םין םעריםאריעס זײערע

 און פאליםישע זײערע איינגעשלאסעז םען,
שור״פים. םיליסערישע

 איז טעוי״ ד«ש אט םון ײצא פועל א װי
 גע־ פארװיקעלם מליכוש ד־ אם םון יעדע

 געפעכט■ דרײ־װינקעלדיגעז א אין ויארען
 געמיזט האם זײט אײן אין דערפא^ג א וואו

 ױיס. צװייטער דער אין דודכפאל א ברענגען
 געלרגגעז רל־כ־ת די פץ אײנער איז עס װען

 א םת כאפעלקערעג די אריבערצוגעװינעו
 אײ־ אירע פץ אײנער אין סײ םעריםאריע.

 פראנלרײד ײי לאייאניעס■ געװעזענע געגע
 ־1צענטרא־ איז ענגלאנד אדער אלזשיר אין

 אײ־ פון טעריםאריע א אין סײ און אפריקע.
 װי שותפים• פארבונדענע אירע פון נעם

 שטא־ פאראײניגסע די םיריע. אין ענגלאנד
 האבען פאודי־אראביע. און איראן אין טען
 פון אינםריגעם די םארגיעסערמ באלד זיך

 פון אנגריף אפעגער דער אץ שותפים אירע
 פרידען דעם צעשטערען צ' ש־נאים אירע

פאר־ אץ אנטאגאניזם. דעם פארשארפען א־ן

-------------->' 1955 “דעצעמבע
 אריינ־ אײגער געל־נגען א־ז עס װען קערם,

 האט טעריטאריע, פרעמדער א אין צודרינגען
 צו נוקס זיך געדכס םלוכה געקריװדעםע די

 פיסעל א איר אונמערשםעלען דורך זײן
 אײגענער איר פון פונקס שװאכסטען דעם אין

 א־ן קאנקירענץ די אש איינפלוס־פפערע.
 זייער העלפט שותפים די צױישען שגאה

 דיקכאכא־ די געגנערישע. די ארויפ שםארק
 גיט א־ז אגרעסיעט זייערע אין םלוכות רישע

 אן א:גריף ־ױ־טערדיגען פאי■ קיראזש זײ
כורא.

 דערב־ די צררישען קגאה־שנאד. די אט
 אז נים דערלאזם קאנקירעגץ. צוליב מלוכות

 אייניגי אםת׳ע זיך צױישען שאפען זאלעז זיי
 אפגעזינ־ אץ צעריסען די האלס און קײס

 אין עקאנאפישע די צי צוגאב אין דערם.
 זײ םיילען יואס אנםאגאניזפען פאליםישע
 די אויך צו לעצםענס נאך קוכט פאנאנדער.

 אין זײ. צװישען כעינערשאפם אידלאלאגישע
 יא־ ״דעכאקראטישען גערופענעם אזדי דעם

 פאר ארייגגענוםעז שוין םלז האם געױ״
ג' אפעריקע׳ צו שותפים גלייכבארעכםיגטע  עג

 .דעסאקראםיעם״ אזוינע Tוײpפראנ א.ץ לאנד
 שפאניע. פאשיסםישע די יוגאםלאודיע. װי

 די ארײכצוקריגען נאך דכם פעז אח איראק׳
 אנ־ יעדע אץ םלוכית אראבישע פעאדאלע

 אז אי־־ן. זיך רעדם פען ודאס םלוכה. דערע
 י*ע:דער דעפאקראםישע די העלםען װעם זי

 פארשײדענ־ די אם פלחפה. א פץ פאל אין
 די פארשארפעז צו גןםירלעד העלפס קײם

 ענ־ זייער איז רעזילםאם דער אורזריניגקיים.
 צײם אין אידען די בײ לא;ע דער אויף לעך
 איבער עפ גים הלפוד דער װי ודרבן. פין

 אינ־ א פון ענםפער דעס אין בילדלעך אזיי
 צתאפנ־ געבעפען אים האם פעז װעז געל.

 עפ וואס .‘שסויפעי צעבראכענעם א נײען
 די אײפבויען צוריק געכדינס אלעגאריש האס

אינגע־ דער זעלבססשםענדיגקײם. אידישע
פרע־ דעם האט - דארט זיך דערצײי־ט

 געזאגט און זאפד הײפען א דערלאגגם גער
 איך יועל פעדים דערפון צוזאפען פיר .דרײ

 יא, .,׳,שםײםע- דעט אױפנײען ד<רפיט דיר
 צ־- פעפט אזוי זיך האלםען פענשען װען

 דערפיט פען קען זאכד. פון פעדים ײי זאפען
. גאגץ גיט גאר . . ען כ א ד

• • •

ױײ־ ס#װעטעךפארבאנד פץ הערשער די
 קאנלײ די אנםאגאגיזפ־לן די גיס גאנץ סען

 ביטערער א אין איבער אפם :ייט װאם רענץ
 אינםערע־ אנטקעגענגעזעצמע די אין שגאה

 לא־ דעםאקראםישען אין פליכיר״ די פון עפן
עו זײ און גער  א״ם. געשיימ גאנץ עס ניז

 ציגע־ איר צ־ זײנען וואטאלען םאײעטישע די
 פיט :אר זאפד, פון פעדים םים ניט בוגדען

 סאטעליטען סאײעםישע די קייטען. אײזערנע
 די־ ײאס אגענטען אירע פץ רעגירט• זיערען

 האלאניעט די סין הײפט־שםעם די אין נען
 דיגען פלעגען פרא־קאנסולען אפאליגע יײ

 לאנ־ א־ינציגע די איפפעריע. רײפישער דער
 בעםער װעם עס װער איז זײ צײישען קורענץ

 זיך אין הערשער פאפקווער די געפעייען
 דיקטאםארפ די טשין. הענערען א דערדינען

 דעת פיסן רעכענען ניט אײך זיך דארפען
 צענ־ די מײגונג. עםענטלעכעד אדער ־קהל

 ױין ניט זא״ עט אז אײף שוין פאסט זור
מג. צװייטע ןיקי ז  די דעריבער נ־צען ױי מי

 .ױי געגנער די פץ אינטערעסעז םתירה׳ד״גע
 א״פ־ ארן רײען זײערע שפאלטען צו קלינעס

פען א־ן אנדערע. די געגען אײנע זײ נ־צעז

 גאנץ לעצטענט <ט טוען ד־ אז צ־געבען. רדז
דערפא־גרײך.

 א װי בײשפילען: צטי־עכע זיינען אט
 קא־ אין אנגדיפצן קאפ־ניסטישצ די פדן טייל
 הא־ םאלאי, ןיא פארפאזא אינדא־כינצ רלא,
 פארבאנד אטלאנטישעז פץ פי־כ־". די בען

ט אפגעפאכט  סםראםצגישע פאר־־־פצן צר :י
 קאמעיבטיש־באהעדשטע די צ־ פאטער־א־ען

 ע־כפארטײעז פ־ז אב<ר צ:גלא:ד לצנדצר.
ײע  רױ־ איפפארםירען ־צ:ען צ־ ::־•יי": א

 נײםיגט זי •־יצלכצ אין שפ־־ז׳ א־ן עטאפעז
 באטמעלרגכצן כינצזלר די איר גיבען זיך.

 ג־מע םים כאםצריאלצן בםראםעגישע א־יף
 ענג־ באדינגונגען. א:צי־ע:דיגע א־ן פרייזצן

 דצי־ אן. צס נצפם את פארי^אקם ־וצרט לאנד
 פארבאטענצ די פץ םייל א :איז רעז'לטאט

 אםצ־ פון ארײנגעשמדגצלט װערם טחור-ת
 פארכאפט רוצרם טייל א א־ן שיר״ף ריהצ׳ס

 א־נ־ — שצק לאי ט־טאן פ־ן קאנפיטקירט און
 רופט דאט פראטעקציצ. אפעריקצ׳פ טער

 דרײ ציױשען בלרט בײז א־ן שנאה ארדיפ
געגנער. קאפ־נ־טטישע די פון ש־תפים
 און קלית־אזיצ אין פאטירט זעלביגע דאט

 פראנקרי־ך זיך שלאגט פצרב־אפריקצ. אין
 אויםן אײל ר־טלאנד גיסם אלזשיר. אין

 אין זצלביגע דאט :ז״םצן בײדע פ־ן פײער
 אץ צנגלאגד צװישן טכטוך איז ;פאראלא

 גצ־ קאפוניםםען ױינצז ם־צץ. איבערן פצרים
 בא־ צו עגיפטען זיכט ;קאלאניאליזם גען

 געגצן, אין צגגלאגד א־ן טודאז דעם הערשצז
 פצלקער׳ פון ״זצלבכט־באשםיפונג דער איז

 קאפוניססען. די פאר געיוא־גשעז וױ לאז־נג
 פון ג-עגעצען די בײ ױען אבצר דערפאר

 אויף ווידער גליען מצרים אץ ישראל
 ערשםע די זיך יוייזצן צט אײ כלחפה־פ־נקעז

 פדבר־ םרוקענצ די אויף קװײטען בלוםיגע
 זײ־ טאוועםען־פארבאנד דער שילס זאפדצן.

 די פארקויפס rx אגענטעז טשצכישצ נע
 פאדערנצ אין פציאות געױאלםיגצ פצרים

 םאנ־ גצפאנצערםצ לאנאנעז• גהןיסצ זין. כלי
 דזשעם־צרא־ א־ז אונםערוואטללר־שיפעז קען•

 די פשום׳צר. א איז שכל דצר פ^אגצן.
 הא־ צי םורא וואס נים האט טאײצטצז־פאכס

 פץ װינקעל יצנצם איז פײצר א פאר בען
ײ• דצר  פויערישעד א זאגצז פ־יצגס ײי ע

 קײן שרפה א פאר ד-אב ״איד שפריכױארט:
צג ביים איז ־ויז פיץ ניט. פורא  דארף״. בי

 די געבען אפשר קעז ישראל אין שריפה א
 אריעצושםע־ געלעגענהײם א באלשעװיקעס

 םיטצללענדישען פון ברצג בײם פוס א לען
 סו- דעם אץ קאנטטאנטינאפאל צױישצן ים•
 און פייצר. דעם לצשען צ־ כליפרשט צץ

 צס װעם געלינגען■ :יט זא״ דאס אפילו אליב
 אפשוואכען אדער פארניכטען ױײניגסםצנס

ע די אד ײל א  פריבירען געעער זײערע ־ואט נ
אויפבדיצן. דארט

 סא די עלי־צס. דעפאקראטישצ די איבער
 פרעכי רלחרה־פ־״ערצופים די שאלצן -יעטצן

צ  קאדאנדירע בלריז שיקען זיי הענט. י
 ווא געװער, אלספאדישע איד טעכגיקער

 ביפע די איבערשפעיצען. צ־ם בייײז טייג
 פאס שיהצז פיזען זײ י־אס פעגשען א־יגענע

 קע צו איניפארפען פדעפדע אין זיי קילען
 פירצ ױי באטײ־יג־נג. ז״ער באהאלטען נצן
 אינטערנאציאנאל י.ײ ;יט ־״”פ״חפ ױיערע אן

 ביר אװ רע־־אל־ציעפ יײ נאל קץנפליקםען.
 ױי לענדער דעפאקראטישצ די גער־קריג.

ײעיע אן פירעז דעד איי ו.ײ אפען קאפפען ז

---------------------------w 5 דיט
 פוזעז זיי ציזאפצנשםדיטצן. טערגאציאגאלצ

 פאראנםװארם־ פולע די טראגען דעריבצר
 אינםערנאציאנאלע די אפ־יםצן את לצכקיים
 באל־ די בײ רעגולאציעם. וועגען אפםאכען

 נאר זייערע. נים מפלות די זיינען שצ־־ויקעס
 נאפען ־ועפצפ אין ט־ײואלים. ארערצ די פין

 אין געפירם. דוערם פלחפה די פכ־*ופרשט
 זײע־ נצחץ דער איז דצדפאלג. פץ אבצר פאל

ח צד צױײטער דצר רער.  נעםען זיך אדיף פ
ײ  דאט דורכפאלען. די סיי און :צח־ג־ת ד־ :
קאטםבארצר. אי ש־יצרצר אי איז

 גרעסםןד דער אייגצגםלעך איז דאפ א־ן
 דעםאקרא־ די פון םעית קאפטבארסטער אץ

 װילען זײ ײאס דעם איבער לענדער. םישע
 ארנםער ארדענונג קאלאניאלצ די א:האלםעז

 װיכםיג־ די אדיף זיי גיבעז פאסקע נ־־יער א
 באזע פאראלישע די זײערצ, פעכםדנג םטצ

 דאם םיראנײ גצגען קאמף אין פרײהײס פ־ן
 צו פעגלעבקײם די דיקםאטארס די גיט

 רײעראפב אמ כשיחים די װי זיך פאסקירען
 ארנםעדדדיקםע און פאסעז ארעפצ די פין

 װע• לענדעד דעפאקראםישצ די פעייקער.
אינגען רען  בלויז פירזגז צו דעם דורך תצוו

 זיײ־ זײעדע אדיף פארםײדיגינגט־קאםף א
 םאװעם׳״ די לאזען און םעריםאריצט גצנצ

ענדער שע  די לישאראפ ארן קאפף פון פרײ י
 זײן נים אויד אינז ציויגגם דאם גערצכםע.

 א אין ויײל שותפים• אין איבערללײבעריש
ד אז כלל “דצ גילס פלחפד־. ע ד  פון ששא .

ת ץ איז שוגא גי פוײינד״. כי
 די געװעז אבער ודאלם אנדערש גאנץ

י װען לאגע  »ײן ,־דאלסעז. מצרב־לעגדעד י
 *יפ־ דעד אז אייגגעזען. םאל. אלע פאר פאל

 קען קאלאניאליזס און סױם איז פצריאליזם
ם פער זיך  דעמאלס ודאלםעז זײ באצאלצן. ני

םיג געקצנט  דער פאר ארבעםצז אויפרינ
ז באפרייאונג בונג *  איגדום־ די פון יצרהיי

 פאר־ און פעלקעד צוריקגצשטאגעגע טריעל
שע פאי־ ודעג דעם שפארם  איגםדײ־ קאפעיםסי

 זודיך דצרנלצ פרײע די וזאלס דאם גצט.
 דעד־ א פירעז צו באזע מאראלע די גצגעבען

 קאפוגיססישעד דעד געגען קאםף פאיגרײכצז
 סי־ אינםעדגאציאנאלע דוי־ד נים טיראנײ.

 דעדגוױ דדדך נאר אפעראציעס■ ליטצרישע
ם העלפעז און טיגעז  מיםלען איז געװער פי

הײםלעמ די  אפ גײזיז װ׳צלכע גרופעם פריי
 צו לענדער׳ דיקםאםארישע די אין בלום פים

 זײערע פון לוערעז פםוד און זיד ארגאניזירען
ח אז תלינים. םע  פארהאנג אימערנעם אינ

 פענ־ צאלעז באדייטצנדיגצ אױ פאי־אן זײנען
 זײגצן אץ באפרייעז זיד ײילעז װאם שען

 פאר ױת םקריב זיד און קצםפעז צו גריים
 האט וואס יעדערעו פאר קלאר זית פוז ד־עם׳

לענדצד. יע:ע פון שצריא א־ן געלעבט אפאל
טײט. איז זשצגעװע פון גײסם דער יא•

 עם געלענם. ניש ראל קיץ פאקםיש האט ער
 עם פארבלעגדעניש. א בלויז געװען איז

 פון גײסם דצר ר־םלאנד אין אבער נאד לעבם
 דעקאגריס־ די פון — רציואלוציאנערעו די

 ערשטצנ׳ס דעם ניקאלאי פץ צײט אין סען
 געפאנגענע םאציאליםטישע די ביז קרײנדנג

 אין שקלאפעז־לאגערעז םאװעטישצ די אין
 רען דארף גײםט דעם אס סיביר• װײטען

 דע־ וועלען מיר און העלפעז און דערמוםיגען
 דיקםאטור טיראניי, פון װערען פםור מאלט

םלחמ־ױ.. אין
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1956 אין קאנגרילס איז ®־םי־שטױטינדטמ
 דעם פ-ן סעםיע צװייםצ י

 װאם קאנגרעס- םען84
קל־ עפענען זיך דארף

 װעט יאנואר׳ מענדיגען
געזעצ־ גאגצער איר אין

 םעטיגקײט געבערישער
 צײכען אונטערן שטייז

 גאװעמבעד. אין פרעזידעגם־וואלען די פון
 געזעץ־פראיעקטצן׳ די pc אויסוואל דער װי

 טאג־ארדענונג דער אויף שםײן װעלען װאס
pc טאקטישע די אויך אזוי םעםיע. דער 

 אפשטימען pא באהאנדלען בײם אײםםירוגג
בא־ שוין זײנען — פראיעהםען דאזיגע די

 דורך געווארען באשםימם וױ כמעט צייםענס
 דע־ דער pc *נסירוגגם־קצרפצרשאסטצן די

 רע־ און םענאם אין םארםיי כאקראםישער
 מען קאן נאםירלצך, םרעזענםאנםען־הויז.

 פאראריסזען; אלץ נים .יױיט פאליםיק אין
 בײ־ צים אױםערעז־פאליםיק, pc פראגען

 פיל אזרי פ־ן אפד״ענגיק זײנען לואם שפיל,
 pc אפילו קרצפםצן׳ אוםקאנםראלירבארע

 נערװע־ אונזער אין קאפר־זען. םענשלעכצ
 הײנם pc קאנצז צײם׳ אומרואיקער px זער
 זײער ענדערען אזוי ,1956 נאװעמבער, ביז

 גארניט זײ זאל מען אז אויסזען, אח תוך
 איגער־ דער אין אויך אסילי. דערקענעז

 םך א נאך זיך קאן לאנד pc פאליםיק לעכער
 פונדעםםװעגען ײאלען. די ביז ענדערען

 פראבלעמען גרונםיגע אזײנע עקזיםםירען
r x לצבצז דעם pc ,באזונדערט לצנדצר 
px װאם םייל׳ םאציא־י־עקאנאמישען דעם 
 דארף px קאן זיי אקעגענאיבער פאליםיק די

pc װערען. באשםיםם םאראוים px הא־ דאס 
 רע־ די אײך (זיכער דעםאקראםען די בעז

 מיר געםאן. זיים) זייער pc פובליקאנער
 די אט pc צםלצכצ אויםקלײבען דא וױלען

 דא װאס אין זען. px פראבלעמען גרונםיגע
חדשים. נאענטע די אין האגדלען זיך װעס

ך, רי ײןן ם ד רןאנםראל ש ע ב  סארםלײ־ אי
עז, ר צדע דזן ל ײי א מ . — א \ װי• ם' י  ע

מ ח י א
שםרייט־פרא־ פאליםישע וױכטיגע סך א

 דעמאקרא־ דער פין אנפירונג די װעם געז
 אױדאי זיך קאנגרעס אין פארםיי םישער

 װע־ זײ אריב — px אױפציה־יבען נים פיען
 װערען אײפגעהויבעז יא אנדערע דורך לצז
 ארונ־ זײ מעגלעך וױים װי זוכען זי װעם —

 — באזײםיגעז• פארשיױיגען, דערצודריקען.
 .םאלידען מיםז זיך צצקי־יגען צו נים כדי

 פירער דעמאקראםישע די װעמען דרום׳,
 נא־ די צד זיך םים אײנצוהאי*טעז האסען

 דאט װי: פראגען אזײנע װעםבער־װאלעז.
 אג־ געזעץ. םעפם־הארםלי דעם אפשאםעז

 רא־ געגען םאנקציעס םצדערא־צ װענדעז
 צנ־ «סא,־ם'. דער אויף םען־דיסקריריגאציצ

 מעקערען־איםיגראציצ־געזצץ ד«ם דערען
nt jt. יייבעראלער דער ודאס זאבען, - װ״ 

 פארסיי דעטאקראםישער דער pc פליגןיל
 אזײנע — זײ. געגען לאנג שײן זיך רײסם

 ליכ־ די אנזען נים Korea ודעלען םראגען
 םעסיצ קוסענדיגער דער אריף ש״ז םיגע

pc פוגקםען, יע:ע איז אײד אבעי קאסגרע־ 
 צינויפשםיליען איז עפ ײי גאד קאגעז װאם
r םארנזיי. דער אי־ן דרים םיםן pcx דעם x

בארובאוו י. פץ

 גע־ קעמפען צו פארװאס פיל דיער דא נאך
 גרלפען אײנפלוסרײכע רעאקציאנערע די געז
לאנד. אין

 װידער זיץ װעט פונקטען די פון אײנער
 שטײע־ די קירצען צו פראיעקט דער א?פאל

 פלײ־ די אױף ארויפגעלײגם װערען װאם רען,
 שיכטען פארדינענדיגע װײניג די פץ צעס
pc דעמאקראטישע די באפעלקערונג. דער 

 זאל — מען זאגם — קאנגרעם pc מערהײט
 pc םוםע די פארגרעסערען צו פארשלאגען

 א'יף pc 600 הכנפד״ שמײערען־פרײער
)7iX .א־ינציג דער זיץ װעט דאפ צ' דאלאר 

 פארגרעפערען צ• מיטעל פארגעשלאגענער
 מענשעלע קלײנעם פארן שטײער־לאםט די

 פארשלאגען אנדערע זײן דועלען עפ אדער
 ניט זאל עס ודי קלאר, איז אײנס — אריך
p ’i : שטײערעךענדע־ פון פראגע דער אין 

 א האבען דעמאקראםען די װעלען רינגען
 מיט קעפמען צו פעלד דאנקבאר און ברײם

 ױאם רעפובליקאנער. די געגען דערפאלג
 פרינציפ אין האם אדמיניםטראציע זײער

 פינאנס־פאליטיק גאנצע איר אװעקגעשםעלם
 דער pc פארםיײיונג רעאקציאנערער א אויף

 בא־ און רײכע די ױזעלפען שטייערען־ליאסם
 זאלען דעמאקראםען די ארעמע). די יאסםען

 באמת, p^ קאניפס־לוםם געניג האבעז נאר
 שםייערעך די ענדערען װעלען הארצען, מיטן

 געפי־ װאם מיליאנען. יענע לטובת פאליטיק
 פראספעריםעט־מינימים, ארנםערן זיך נען
p װעט דערפאייג זייער און 't .געזיכערם 

 די װעלען פ־נק* דטם אין :אר ױאם־וואס,
 געגען אפען גײן צו ציטערען רעפיבליקאנער

װאל־יאר. א אין פאיק
געזעץ־פראיעקםען, סון צעפעל דעם אויף

 ארײנצ״ זיך קלײבען דעמאקראטען די װאם
 קאנגרעפ־ קומענדיגער דער אויף טראגען
אן א אויך זיד געפינט מעסיע.  פע־ א פ־ן פי

 פארפ־ײצונגען. איבער קאנםיאל דעראלעז
 פיל אזוי רעגירונג דער אפ?אםםען קאן ־ואם

e דעמאלען די דא־־יאר. ביליאז דריי װי r e 
 בא־ באקאנמ. נים נאך אונז זײנען פלאן

 אין קארעספאנדענמען פאליטישע האיוענטע
 פיפ־ א — פלאן דעם אן רופען װאשינגםאן

 היייף קאנםטרוקטיװער פעדעראלער פץ םעם
 פארפלײצינגען. די pc געלים*ל:< די פאר
pc סריער זאל הילף דער pc גע־ אלץ 

רח־ די פ־ן באפעדקערינג די ניסעז מז ^  צפ
 גע־ גרויזאם אזוי זיינען ־ואט שםאםען, דיגע

 א־ן ־וראגאנען די pc געווארעז םראפזװ
 אין ד־פער lycxy1־ דעם אין שם־רעמפ
 געליםענע פאר pגי זאל פײל א px הארבטם,

pc שטא־ אנדעי־צ איז אויך פארפלײצ־נגען
לאנד. pc פ«ז

ך פאר פלאז דעם האבען נים י  קאנען ז
אײינלא־ נים דעלבםם־פארשםעגדלעך. פיר.
דעם. וועגען חקירות שום קייז אין זיך זען

אויפפערק־ נײםיק פאר אבער. האלםען, פיר
 די םיט געשיכםע די אז מאכזיז, צו דאם

 פאר־ לאנד אין סארפלײצונגען ספאראדישע
 עס זיד• צו באציאוגג ערנסםע אן גאר דינם

גע־ די דיעלפעז pc פראגע א גאר גים איז

 א־יך נאר פארפל״יצונגען, די pc ליםענע
 פאר־ pc לאגד דאס פאדהיטען pc פראגע א

 פארי די האבען אהער ביז בכלל. פלײצונגען
 װאלטען זײ עלעהײ אויםיעזען, פלײצונגען

 נאטור־קאטאםטרא־ אומפאררײדלעכע געװען
 מיםן צוזאמען געזעלשאפט, די און פעס

 פאר גדבות געבען העכםטענם קאנען שטאט,
 דעפ pc פארהיטען אבער געליטענע, די

 אלײז. אויבערשטער דער נאר קאן אומגליק
 פאראנטװארטלעכע א־ן ערנםטע אזא אפילו

 האט, םאימז״ יארק ״ניו די װי צײטונג
 געזען פארפלײצונגעז• די װעגען שרײבענדיג

 א־יי־ די וואפ פעלער, איץ־אײנציגעז נאר
 פארריכ־ צו זען דארפען טאריטעט־ארגאנען

 װארע־ פינקטלעכערע ז־ינעז דאס pא טען,
 דעם װעגען װעטער־בױראס די ד־רך :*נגען
פארפלײצינגען. די pc אנקום

 אזײ פינקם םען ־אם צ'ריק יארען מים
 פארפייײ־ שרעקלעכע די װעגען געטראכט

 זיך צײם צו צײט pc פלעגען װאס צ־נגען,
 דעם פון שטאםען די איבער אויםשפרײטען

 פאר־ px חורבן ברענגען אוז טענעפי־טאל
 גידעריגע די pc באפעלקערעג דער ניכטוגג
 פרעזי־ געקימען איז עם ־ואנען ביז פלאכען,

 ״נױ זײן מיט רוזװעלט ד. פרענקלין דענט
 עי. װי. טי. דער פין דאמבעם די מיט דיל׳״,

 פארפלײ־ די אםאריטי״); ײאלי (״טענעפי
p. פארשװאונדען זײנען צרנגען c פניט דעם 

 םענעפי־טאל דעם אין ערד״ דער pפ
px שפע פ־ן לעבען א px ציפרידענקײט 
 פריערדיגען pפ ארט א־יפן אנגעקומען איז

םױמ. px אימגליק
 אומגליקען די מיט איצם אױך איז אזײ

 צפוךרזרח־ די אין פארפל־יצינגען די פ,ץ
 קא־ דזשוירזי. נױ יארק. וני־ שםאםען דיגע

 אװדאי אנדערע). אין פענסילױײניע נעטיקוט,
 ברײ־ pפ סיסםעם א אױפב־יען רען דארף
 גע־־יי־ די פאר הירף קאנםטח־קטיױער מער

 אװדאי אין פארפלײצינגען די pc םענע
 דער ב־י װי אזײ. זיץ ניט ־ילף די דארף

 pc האט װאס אדמינ־פטראציע. איצטיגער
 שטאםס א'יף דאייאר ביליאן אסיגנירטען דעם

 דאלאר מיליאן הונדערם :ײן איבער הלװאות
 אונ־ קאפיטאליסטישע די פאר אײםגעטײלט

 שאדען־ זייערע אפציבײען אדיף טערנעדער
עיקר דער אבער פאברי^ען: געליםענע

 אויף װערען אװעקגעגעבען ענערגיע די דארף
 אײפצובויען אריף ה. ד. הילף, פרעװענםױוער

 און קאנאלען דאםבעט, pc סיםםעמען ריז;גע
 וועג דעם פארשפארעז זא־יען װאם ש-ױזען.

 ציק- די pc װאםערען צעיושעםע די פאר
 דעו־- זײ איידער נאך ה־ראגאנען. אין לאנען

 אונ־ אזא יבשה. באפצלקערםע די גרײכזט
 נאםירלעך, איז. דירכצופירען םערנעמינג
 רע־ p’i און שטאט דער בלויז אימשפאנד

גירונג.
px דער צי אמאל װידער מיר קוניעו דא 

 פא־ דעם אין װעם װאם עי.־אידעצ■ װי. םי.
 פאר־ יאד־ קופענדיגען pc קאכף ליםישען

 װעם סען ארם• אנגעזעעגעם אז זייער נעסעז
 אפע־ רי׳ז דאזיגער דער ארום ראנגייען ײד

 פארגעזעלשאפםלעכען pc פארם ריקאנער
 דער pc זיך ארישפישען px װירםשאסס די

 בײם — ״ביזנעס׳ פרױואםע px רעגירונג
די *רום דיקסאן־יעיםס־פאנאםע. ארום קאםף

---------------> 1955 דעצעמבער,
 דער אר־ם לאײמביא, טײך בײם דאמבעפ

 אינדוסטריע־אונטערגע־ די pc מיגראציע
 דר־ם־. px דרום צום צפוךמזרח pc מונגען
 אר־ כראנישער דער ארום ייאנד, T'x מערב

 װאנען pc שטאטען, די אין בעטםלאזיגקײט
 לעצט ״צו — px אנטלויפט. טריעcינדוx די

 דער ארום — װײניגםטען״ צום ניט אבער
 דער פאר הילף שטאטלעכער pc פראגע

פאדמעד־באפעלקערונג.

 עראדדציר• די אױםניצען זאל עס װער
 מען ״וײ אץ קאלומביא מײריפץ ר,ראפט

 ארכעטס־ כראנישע די אפשאמען זאל
ראיאנןןן אײניגע אין לאזיג^ײם

 צפלד אויפן שטאטען װײםע די איבער
 אין ארעגאז מאנטאנא. װאשינגטאן, פערב,

xnxT”x, טײך דעם פון װאסערען די פליסען 
 איז דאס בײ־םײכען. זײנע מיט קאלומביא

 קראפט־פראדוצירענדיגער גרעסטער דער
 נא־ איז שטאםען. םאראײניגםע די אין טײך

 eyeaxi בויען צו רעכט פאלז אז טירלעך.
px װאסער־פאלען די פון קראפט די צאמען 

 אריבערצופירען דאס כדי בערג די צװישען
px קאםף א אן גײט ענערגיע עלעקטרישער 

 px קראפט־קאמפאניעם פוײװאטע די צװישען
 עייעק־ פאר אסאסיאציעם געזעלשפאטלעכע

 דאך זיך האנדעלט עס קראפט. טרישער
 קילאװאט מיליאן דרײסיג מעגלענע װעגען

 צײט דער מיט װעט מען װאס עלעקםריע■
 קאלומביא דעם pc ארויםקריגען קאנען

 שפי־ קיץ גארניט שוין — וואסער־באםיץ,
לעכעל•

 ־c’ix װינהצל יענעם px איז לעצטענם
 א איבער קאנפליקט שארפער א געבראכען

 װיל םען װאס דאמבעס. רײ א אדער דאמבע.
 ״טײ־ טיף) די פוס wi pya’o«7 אינם בײען

 (״העלם בערג די צײישען *ועל־שפאלם׳
 ארע־ צװישען גרענעץ דער אויף קעניאז״)

 שלאנ־ דער פיייסט עם װאז־ אײדאהא, px גאן
ך ײ ט עד  קא־ טייד אין ארײז פאלט װאם ג

 דער געײארען שײן px עם װי אזוי לידביא.
 מאכט־ארגאנע!. פעדעראלע אלע pc שסײגער
 אדמיניסטרא־ רעפיבליקאנישער דער אונטער

ip האט ציע. x קראפט־קא־ פעדעראלע די 
 רעכס דאפ אװעקגעגעבען פי.> פי. ,עף. מיפיע

 קעגיאן״ ״העלם אין דאמבעם דרײ בויען צו
 ״*X״ פריװאט־קאםיטאליםטישער דער צו

 גריפע גאגצע א קאמפאני״. פאוער דאהא
ען געזעלשאפטלעכע גונג ^י ר א פ ם־ אפ ר  מיט ק

 אםאסיאיישאן- קעניאן העיים .געשאנעיי דער
 א ויפגעהויכעןx אכער האט שפיץ דער אין

 פי״. עף. דער pc שריט דעם געגען קאמף
 גאנצע די ברענגען צו זיד קלײנט זי px סי.

 אפעלאציע־גע־ פעדעראלען א צי נעשינטצ
צס ריכט.  אויפ־ ענין דעם ארים זיר האט א'

< אזא געה־יבעו  זיר האט עבא דין וואפ סינע
 גרענעצען די איבער יױיט אײבערגעקײקעלט

pc די שטאטען. צפיױםערב׳דיגצ פיר די 
 זיר דיאבעו קעניאך ״העלס T'x דאדכעס דרײ

 גרײםער א פון סימבאל א אין פארײאנדעלט
אי עם װער דעם. איבער שםרײם־פראגע  ז

 :קאל^פב״א־באסייץ דעם אנםײיקלעז בכיייי
 אינטערנעמונגען קאפיטאריםטישע ־ פרױואם

 אר־ די px רעגירינג. פןידעדאייע די אדער
 שםאט־ pc אנהענגעד די pc גימעגטאציע

ער ענ  גײש ענין דעם אין אריינםישעג י
ד קימ :אזוי  איניציא־ סריײאטע װעם רז

 מיט געבען עצה קיץ לא:עז נים זיד םײוע
באפעלקע־ דער ;ריזען־אינסערנעמשג אזא

 אױב שאדען, אר-יפקופען נאר ױעט י־גג
 דערצי• :עמען זיך ױעלען פירמעפ פריױאטע

 ענת דעם אין יױ ארגומעגטאציע זעלביגע די
 דיקסאן־יעיטפ־קאנ־ װערסופ עי. ױי. טי.

טראקט.
 פראבלעם טיף־אנגעװײטאגטע די אויך

 לאגד אין אי־בעטפלאזיגקײט כראנישער פ־ן
 לי:יע דער אײף גײסטער די שײדען ״עט

 קאפיטאליםטישע פריװאטע הפקר׳דיגע
 ארײנ־ רעגולירענדיגע ארער איניציאטיװע

 עס רעגירונג. פעדעראלער דער פון רישונג
װאס־ ײעגען אט זיך האנדע-ט

 פאר־ די אין אז מען. רעכענט געװײנלעך
 ביז דרײ פזן פאראן זײנען שטאטעו אייניגטע

 אר־ הונדערט יעדע אײף ארבעטפלאזע פ*ר
 120 פאראן אבער. דינען עם בעטענדיגע.

 בא־ ארבעטפלאזע צאל די װאו געגענטען,
 הונדערט יעדע אײף מער px זעקס טרעפם

 געגענ־ די אט pc מאנכע אין אץ ארבעטער
 אויף פדפצען ביז אפיי^ו עש דערגײט טען

 בא־ לײדען װאס געגענמען. די הונדערט.
 ז-י־ ארבעםסלאזיגקײט, פון שװער זונדערס

ױ פץ שטאטען די גען  דער אין ענגלאנד, :
 פענפילוױי־ אין און טעקסטיל־אינדוםטריע.

 ער־ די פון ק־־לעךמיגען. די אין ניע.
 אנם־ טעהסטיל־פאבריקאנםעז די ױינען שטע

 ארבעטס־קראפט די װאו דרום• צום לאפען
px ביליגער px ילא־ מוניציפאליטעטעז די 
 די און שטײער־פריװילעגיעס. מיט אן קצן

 װיל• וי1 קױלען־שטעט (אזיינע צװײטע
 די איז העיזעלםאן) פ־רענטאן. באר■ קעס

 װייל אײסזיכטלאזע, אן אדבעטסלאזיגקײט
 קוי־ ארויסגעשטויםען ד,אבען גאז px גאפט

הײצונג. pc לען
 אויפצוקלרירען אליף טאן מען זאל װאס

 געגענ־ קראנקע װירטשאפטלעכע דאזיגע די
 וואס קראנקהײט׳ שרעקלעכער דער פון טען

 די י ארבעטסלאזיגקײט״ ״נדאנישע הײםט
 גאר־ האט אדםיניפטראציע רעפובליקאנישע

 אין געטאן. גארנישט נמעט אדער נישט,
 אױס־ אײזענהאוער פרעזידענט האם 1953

 רעגי־ דער pc דאלאר ײיליאן י10 געגעבען
 שט־יער־פארלײכ־ געיױםע א.ײף רינגפ־קאסע

 די pc פאבריקאנםען די פאר טערוגגען
 עפ האט געהאלפעז אבער געגענטען. קראנקע

 סאר באשעפטיגעג געבראכט ־אם עס ;ניט
 אלגעמיינע די װען דאן מאז, טײזענם צען
 כםעט דארט דערגרײכט ארבעטםלאזע צזיל
 פרע־ דער האט 1954 אין דיליאן. 4 ביז

 מילי־ די פארגעלײגט העפלעך זײער זידענט
 בא־ זייערע ראכען צו אנפירעי טערישע

 געגענטען. לײדענדיגע די אין שטעלעגען
 העפלעך אזוי פונקט עס האבען יענע אבער

 באשםעלונגען ז־-ערע ג*בען ױי :געטאן ניט
 פאברי־ די ױאו דארטען. — זײ זאגען -

 פריתען. בי־ייגערע אײף ע־ מאכעז קאנטען
 רעפיבלילאנישצ די ־ואפ אלץ■ איז דאס אין

 ״פאראומגליק־ די פאר געטאן האם רעגירונג
איאנען״ טע װ־ י  געגענםען ד' ר־פט פען ו

 אײף ארבעטםלאזיגקײט כראנישער מים
 רע־ די pc לשין אפיציעלען פאלשען דעם

גירעגס־מיטטייל־נגעןן.
px פארװאם פארשםענדלעד• אייד איז עס 

 האט רעגיר־נגס־מאכט רעפובליקאנישע די
 מיט מיט״יען■ די דערצו. געטאן גארניט
 דיגר pc הײלען געהאנט ײאיט רען ײעדכע

 אזא פץ זײן פחצן קראנההײט. כראנישער
 די געגען :־ים וואס סארנעם. אזא און מין

רעפיבליקאנישער דער pc גרינט־פרינציפען

7 זײט -־&[____________:____
 ײאלט שטאט דער דױרטשאפטט־פאייטיל,.

 אינדזט־ די אין ש־תף מין א װערען דארפען
 װע־ װאלט ער ײאס אוגטערנעמינגען׳ טריעלע

 אין א־יפיעבעז ציריק אדעד אײנהאלטען ךלן
 סיס־ דורך מיט־שותף א :ראיאנען דאזיגע די

 דורך רעגירוגגס־באשטעלונגען, טעמאטישע
 PX רעזערױ־באנק דעם pc קרעדיט כ־יליגען

 געלם־םוב־ באדײטענדיגע דורך אדיך אמאל
 רע־ די אז נאטירלעך, מי־נט• דאס טידיעס.

 צו גאר ניט געצװאונגןןן זײן דאן װעט גירוגג
 נאר פראדוקציע, דער א־בער השגחה האבען

 קאן רעגידונג די רעגולירען. צו זי אויך
 אין עפענען פון פייאן צום קומען גאר דאן

 צענ־ די אין אונטערנעדונגען אײגענע גאנצעז
 קא־ ארבעטסלאזיגקײט• כראנישער פון טערם

 דאס — ? רעפובליקאנעד אײנײץ דערויף נען
 א־ין — סאשעלי^׳! ״קריפינג דאך איז

 װען גיץ• דעמאקראטען די דערויף װעלען
 װײסען אין ארײנקומען צ־ריק זאלען זײ

? הײז
שטרײט־פוגקט, א נאך װעגען לעצט צו

 ראלע גרעסטע די שפילען זיכער װעט װאס
 צװי־ װאל־פארסעםט קומעגדיגען דעם אין

 םראגע די איז דאס ;פארטײען בײדע די שען
 פארמער־באפעלקע־ דער העלפען צו אזוי װי

p רונג 'm rrH צײט, שװערער דער דורך 
איצם. זיד געפינט זי װעלכער אין

 פאייגעסענעם דעם ״ראמעװען צו ױי־
כ>»ז״

 פארם־באפצל־ דצר פון לאגצ שײצרצ די
 גצ* היפשצ א זיך הינטצר שױן האם קצרונג
 pc פאלצן אומאויפר׳צרלצכצ דאס שיכטצ.

 פרא־ לאנדװירםשאפטלצכצ אויף פרײזצן די
 צװאנציגצר די pc :אד זיך ציט דוקםצז

 יצר פון םיבה ױיבטיגםטצ די אן. יארצז
 װאוקס דצם אין שםצקט דצרשײנונג דאזיגצר

 דצרגרײכונגצן די אין px טצכניק דצר פון
 ד.א- װאס אגריקולטור־װיסצנשאפט. דצר פון

 משך אין פארשריט גװאלדיגצן גצראכם בצז
 אין דא יאר צצגדליג ידײ לצצטצ די פון

 װאם ציפצרצו׳ צטלצכצ זײנצז אט לאנד.
אילוםטרירצן: בולט דאס קאגצן

p שטח יצר s צרך אן איז אקצר־לאנד 
 גצװצן דא א-ז צר װי ה־ינט, זצלביגצר דצר
 מצנש־ דצר פון גרױם די אבצר .1920 אין

 איז פארמס די אויף ארבצטם־קראפט לצכצד
ר פאר צ  פץ ארונםערגצפזןלצן צײם דאזיגצר י

 קארגצ ביז מיליאן האיב א אין צלף קארגע
 האט גלײכצייםיג מיליאן. האלב א px זיבעז

 װאט פארם־ארבצםצר• דורכשניםלצכצר א
 אין אלצר־לאנד 32 קארגצ באארבצט האס
 אין איצר־י־אנד 47 קארגצ באארבעט .1920
1950 px באאר־ ייצט ער אז רעכצנט■ מצו 

ץ דאס .i9t>o אין אקצרם 5ה בצמצו  נצ״ט אי
 גציוצן אד זײנצו 19ס' אין ־יאט דערפייז׳ זיך

 1׳.י53 איז אץ טראקסארט טײזענט 24b בלויז
 1920 ביז טראלםאיט. ר־ײאן ־אי־בצז א איז 4

 פין גצרעטצניש דורכשניט״עכצ די טלצגם
 צנדציצן. װאם ורײניג ייד אקצר־לאגד אן

 לאנד־ די פארבעסצרט ד.אם מצן זינט אכצר
 ניצען גצגיפצז האם רצז px ר־לםיװירוגג
 האט באדיסטשגען• כצפישצ פארשײדצנע

 פין שםײגצז. גע:וד«ץ פרזידוקםיײיטצם די
 גצ־ פראדיקםישקיים די איז 1953 ביז 1930

פראצצנט. ס״ איבצר אויף שטיגצז
 א*ו זד־עדעז דעם pc רעזולסאט דער

ט די װאם דאס■ געויצז צי ײכי  שײעדען px שפ
צו) דים אויף (שלום



געדעכמיגכךם <> 8 דימ

ענגמנו א־ז לרדשעספעו שארפע עונ
r האם צוריק יאר א פים 

 געגרויסס עגגלאנד זיד
 צדוימועז שלום דעם נױט

ם מ ר קא«יםאל, איז א
*ײנ־ דארט rw ודעלכער

 *ין מודארען געשסעלש
 האם ענגלאנד װען םאג

 ייז היםלערידײטשלאנד צו קריג דעדקלשרם
ד. מ ם ע ם מ  אנגעהאלסען אסה *יז •19« ס

 קרינ־ דעם ®ארענדינען נאכז יאר 9 גאנזע
 ־P זױז עס שלדם, א װי פזץר געזדען *יז עס

־ פאי־ עדשם צים *וזאסעבארבעם א ודען  מ
ען האכוף דזנם װמען  שונא׳ אויסעדלעמז מג

 דאם איימבײעז *יריק פאי־ — דעתאד זײז
 הלוזכוה די ®ץ װירםשאםס איר זיון לאנד

מ־רבװס
 עקאטןד אין צוזאמגארבעם דאויגע די
מן סישעז ע ם האס ל קענ  ודע־ דעדגדײכם מ

 הא־ צדדים בי׳ידע ודען דעמאלם. נ»ד רען
ן  זײ־ זײ v* ציל געםײנזאםען » געהאם מ
 עםדדאס זײ׳ן גו מ?ריב געידען גדײם נען

 געהאלםען דאן ביז האבען זײ װ*ם דער*ץ.
 דעם כדי אום רעבם גאכױרלעמ זײער פאר
 הזך אונםערגעםער די דזןרגרײמז. צד ציל
ז  פאראנםװארם־ זײנען זײ אז אגערקעגם. מ
 דער מיז באשצפםמונג פילער דער ®ןד לעד

 לאנד־ *ין באפעלמרונג ארמסס־פעאינצר
 די פון רעבם דאס אנצרקעגם האבען זײ

 גלײכבא־ דין סחען װעלכע םרײד־ײגיאגם,
 אונםערהאנדליגגם־םיש. דעם או־ום רעבםינם

r פארשםײער אלס e את ארבענזער• זייעדע 
 ױני איז האם. פארםײ לײבאר די װעז

 עגגלישעז אין םערזזײם די געודאונעז .1945
 א םאר לאנד דאס רעגירס און מרלאמעגם

 באזיצענ־ די האבעז יאד. 6 איבער פרן ציים
 דאזי־ דער צו ארײםגעדױזעז קלאםעז דיגע
 כאםש לאיאלקײם■ גרויםע א רעגירונג גער
מז זײ םת «יל א  באצאלם םייער דערסאר ה
 ליב נים זײער זיי האבעז מער גאד אמ

 ױניאניםםעז םרייד פון רעגירונג א געהאם
םאציאליםםדז. און

 פאר האט צד צװייםער דעד אויך אבער
 פאק־ האבען ױניאנס םרייד די גצצאלם. דעם
 געװער דאס ארכיװ אין אודע?געלייגם םיש
n t אין ‘צוואנג םון םיםעל א אלם םםריײן 

 אנער־ האבען זיי לעבען. װירםשאםםלעכעז
 דעם װי כמעם םארזזאנדלונגם־זאל דעם קעגם

 װידערשפרעכענ־ זיך די װאו ארם אײנציגעז
 און אינדיססדיע דער אין אינםערעםעז דיגע

 זײ װערעז• געלייזט דארפעז האנדעל ><ין
 יאר ציױי קנאפע פיז פארלויף איז ראבעז

 לוין פאדערען םון אפגעזאגם םריױױליג זיך
 בעםער־ די םאר באזונחנרם העכערמגען.

 אונםערנע־ די װאם איבער פארדינפנדינע,
 פארפרירען צו איינגעשםימם האבעז מער

 אויף דיױידענדעז און םארדינסםעז ױיערע
 ױניאנס םרייד די הויך. דעםאלםדיגער דער

 פראקטיצירם׳ פראצענט הונדערש האכעז
 םאר־ מאל ערשםעז צים האבעז זיי װאס

 יאר אין סםרייק גענעראל נאכז שנ»»עז
 יע־ מים מיטארבעטעז מוזען ױי אז — 1926
 וואס פמ רעגירונג פארלאמענםארישער דער
 אזוי באשטיק, ניט זאל זי פארםײ א פאר
 די דינם צוזאמענארבעם דאזיגע די וױ לאנג

וועל־ םץ לאנד, גאנצעז םח אינםעדעסען

v i . (לאנדאס בלים ל

 פער זיינען ענגלאנד אין ארבעםער די כעז
הןילפם. א װי

 םםראםע־ דאזיגע די האס לעצםענס ביז
 פון סײ און אוגםערנעפער די פוץ םיי גיע.

ר די ע ס מ ר  יוניאגם- םדייד זײערע און א
 אין האם איר װען גוס. זײער געארבעס
 די םון פשך איז םםרײק א געהאס ענגלאנד

 פענסאציע. גאנצע א געװען עה איז יארען
 םון געידעז זיינעז סםרײקען םערסםע די ארן

ד הײסם דאס נאםור. ניפ־אפיציעלער א  גז
 ארן יתיאנם׳ םרײד די פרן װילזךן דעם גען

ד האבעז  צו־ פאדצגדיגם פאל יעדעז זייז זי
ם דעם ליב  נים־דיסציפלי־ די ®ץ פ»לה א פי

 די פיז םאדלײף איז עלעםעגםעז. נירםע
 גע־ לאנד גאנצעז אין איז יאר 15 לעצםע

 לאקאום א פון פאל *ײטדגער ײײז ײעז
 סקאסלאגד). אין חיוקעדײ גרויסער א יאיז
 םוץ םפלה א םים ®ארענדיגם ײד האם און
אינםערגעםעו־. די

 װעז געדדעז פעגלזיד איז אלץ דאס אבער
 רעגירונגען. געװען זײנען מאכט דער בײ

 םיםגןידזאלםען באודאוםםזיניג האבען ורעלכע
מ נויםיגע די שאסעז ע ל ד רי  אםפאספער פ

 גום האם רעגירונג לײבאר די לאנד. אין
 רע־ םאציאלע גרויםע אירע אז פארשםאנעז-

 נים װערעז דורכגעפירם קעגען פארמעז
 סרײהײ־ דעמאקראםישע די צעשםערענדיג

 געלוגגעז ױעם איר אויב לאגד. אין םזח
 וועלכער צו םינדערהײם. די איבערצוצייגעז

 האבען אונםערנעםער די םון פראצעגם 75
 רעזשים םאציאליםםישער א אז געהערם.

 געזעל־ בעסערע זיך םים ברענגען װעם
 זיץ נים וועם אח באציאונגעז, שאפםלעכע

בירגער־קריס א צו אווערםױרע קיץ
 םשוירםשיל־ די אויך אז אמת. איז עס

 דער צו געקוםען איז וועלכע רעגירונג.
 בא־ זיך האם ,1951 אקםאבער. אין פאכם

 האר־ םיז צישסאנד דעם אײגצוהאלםען מימ
 פון שיכםען םארשיידענע די צװישען מאניע

ען 21באםעלקערונ דער ױינ ען, ^ ש ר א  דער־ פ
 מלחמה׳דיגע נאך די םיבית. די געװען פאי־

 װי זעלביגע די ניט זיינען קאנםערוואםױוען
 צװישען ענגלאנד דעגירם האבען װעלכע די,

 גע־ פיל האבעז זײ װעלט־מלחמות. בײדע
 צװאנציגער אומגליקלעכע די פון לערענם

 פארשטא־ האבען און יארען דרײסיגער און
 ליב, האבעז זײ װאס ענגלאנד דאס אז נען.

 איבער־ נאכאפאל אימשםאנד זײן נים וועם
 עקא־ אץ דעפרעטיע גײסטיגע די צולעבען
 פון באלעבאםישקײט שליממזל׳דיגע נאמישע

 עס אז אנערקענם. האבעז זײ :יארען יענע
 אדער אײנעם מאכעו צו מעגלעך אפשר איז

 װעלכען צו ארט, דעם םון צידיק טריט צוױי
 דאס דערפירם האבען עטלי־רעגיר־נגען די

 אז געװאוסט. גום האבען זײ אבער לאנד.
 ריכ־ זעלביגער דער אין טריט דריטער א

 באפעל־ דעד פון מערהײט די װאלם םונג
 קאנטער־רעװאלו־ א װי באטראכם קערונג

טאלערירט. ניט װאלט זי װעלכע ציע,
 דער צוריקגעהאלטען אז מעגלעך, איז עס

װאס דאס׳ אויך האט טשוירםשיל־רעגירונג

 יאר אין האבעז קאנסערװאסייועז די כאטש
ס באקופען םאקע 1951  םער פ־םער 18 פי

 פארםיי. לײבאר די װי פארלאפענט אין
 א '_־ם געהאס שםיפעז אבער זיי האבען

 א־ פאצ די וױ וױיניגעד םיליאן פערטעל
מז. ם לי

םזןדיגין גן^נםןןרוו^םױדזן די
 אבער וזאבען .1955 פאי. אין וחילעז די

מ קאפדםעל נײעם א געעפענם אריס. זעט  א
 עס ענגלאנד. אין באציאונגען סאציאלע די

c p .פארשאר־ א ערב שסייעז פיר אז אויס 
 יו־ םרײד זײ אז אין לאגע, דער פון פונג

רע און ניאנם ^ אן 9 זי  װע־ פיסגלידער פילי
ס באנוצען זיך־ פיזען לען  םים־ שארפערע פי
ען צד אום לען ^ג טי ר א  אינםע־ דש»יפ פ

י מו ע ר
 פאנאדעז 6 םים פארלאפעגם־װאלען די
 די צו נצחת א געבראכם האבעז צוריק

 פער־ א איצט האב<ן זײ קאנסערװאסיװען.
 זײער מאכם וראם דעפוםאםען. 59 פת הייס

 דאס װי זיכזיר. את םםאביל פער רעגיוײנג
 צװישעז רעגירונג םשוירםשיל די געווזין איז
מז זײ •J 955־ 1951 יארען די א  םאקע ה

^ אין שםיפען עטװאס םארלײדען ג ר א  ם
 פאר־ האם פער נאך אבער .1951 יאר םיםז

 פארלא־ זייער פארטײ. לײבאר די ליירען
םעםסע. גאנץ א איז פאזיציע מענםארישע

מעז װאלען די געװיגען צו כדי אבער  ד
 דאס ױעלכען פאר סדים. א באגאנגעז זיי

 האמ ודאלעז די ערב צאלען. איצם םח לאנד
ר ^  אריינ־ באםלער. םיגאגץ־מיניסםער. זי

 בו־ יערלעכען געודיינלעכען דעם געםראגעז
i א געװען איז עס דזשעם. p n אםםימיס־ 
 דער צוגעזאגם האם ער בודזשעם; טישער

 האם און צוקונפם, ריזיגע א באםעלקערונג
 שםײער־פארלײכםע־ םון םארם דער אין

 שיכםעז געװיסע צו או^קגעגעבעז רוגגען
 מיליאן 150 איבער באפעלקערוגג דער פון

פונם.
 דאזיגען דעם האם אפאז־ציע לייבאר די

 וואל־דע־ אלס באצײכענט םרילינג־בודזשעם
 קלאר• זײער געווען איז דאן שוין מאגאגיע.

 צושטאנד א איז זיד געםינם לאנד דאס אז
 געלם מער האם עס אז אינםלאציע, פון

 זיך קען עס װי אויסגאבען. אינערלעכע אויף
 די מאכען קלענער דאס אז אדן דערלײבען;

 לאגע• די פארערגערעז נאך װעם שםײערען
 געענם־ דערויף האבען קאנסערוואטיװען די

 פארלויף אין האבען זײ חוזק. מים פערט
 לײבאר־ די באשולדיגם יארען לאנגע פון

 פורי־ דורך באהערשם איז זי אז פארטײ,
 באםעל־ דער נים פארגינען װעלכע מאנער.
 קײן ביםססעיק. שטיקעל ג*טען קײן קערונג

 קריפם, סטעפארד געלעכטער. לײכטזיניגען
 גע־ געמאלען זײנען געיםסקעיל און עטלי

 האלב־םאר־ און האלב־הײליגע װי ױארען
 מא־ צו שטרעבען װעלכע אסקעטען, ריקטע

 פאלק א ענגלענדער מיליאן 50 די פון כען
 קאנסערװאםיװען די האבען פירושים. פון

 געװען איז װאם אפריל־בודזשעט, דעם גאך
 מאי, איז װאל־קאמפעין דעם צו ארײנפיר אן

 װעל־ װארענונגען, אלע אײםלאכען פרובירט
 סא־ די פון זײט דער פון געקומעז זיינען כע

אומפארםײאישע אויך און ציאליסטישע

-------------4 ו955 דעצעמבער,
 א פת געפאר דער װעגען צקאנאםיסםען
אינפלאציע. ריאקסענדיגער

 געװאו־ די גאך מאנאסעז אייניגע אבער
 באםלער זעלביגער דער האט ודאלען. נענע

 םפע־ א מים פארלאםענם צום קופעז גע&וזם
 פארריכ־ דארף װעלכער בידזשעט. ציעלען

 אפרי־־ב־דזשעט. זיץ פיז פעלערען די טען
 צייט צדפיל קיץ געהאס :ים האש ער און

 גע־ איז לאגע די צוגאב־בודזשעם. זיין פאר
רדאך. צ־ װאך ®ץ ערגעד ודארען

 פדן אנדערש איז װירהשאםם ענגלאנד־ס
 גר־י־ אנדערעז יעדעז פת װירםשאפם דער
מז פיר װעלם. דער אין לאנד טען ע  פ.ץ י׳

 :אדיטי־אנד אין אײז קײפעז םיר װאס דע»
ד און עז קענען פי ל מ ^  גאר. דערפאר ב

 פראדדקטען רע5אונזז פאדקויםעז פיר אריב
 דער איז דעריבער לענדער. אנדערע אין

 ודא־ אינסערנאציאנאל־פ וח־כסיגע אזא פונס
 גרעסער גאד איז וײכסיגקײס איר לײםפ•
 זיך באנוצעז איד פים ייאס דעם• צוליב
 בריםישער דעד פרן לעבדער א^ע ככעם

 גע־ אדיך אמ קאנאד*)׳ הזיץ קאפעסזעלם
 ניט. איר צו געהערעז ודעלמ לענדעו־ וײפע
 װערען אנגעניפען רועס פרנט דער אבער

 האם ער וױ לאנג אזוי לענדער אנדערע אין
ע שטאר־קע א קו ע  אנ־ איז ארן גאלד אין ד

די װעלכע װאליוםענ^ גוםע דערע  באנק .
םי׳ לאנזיאנער דער אין עגגלאנד״ אוו סי . 

 ענג־ גאר וױ קעלערען. אירע איז האלם
 הוי־ קאםענוועלם־לענדער די אדער לאנד.

 פארדינען. ױי װי מער אויסציגעבען אז בעז
 די פון גאלס דאס ארויסצופליםען אן הויבם

 אװ לעידי ״אלד דער אין פאגצער־שענק
 באגק די גערופען װערם (אזוי סרעדגידל״

 צו אז הויבט פונם דער און ענגלאנד) אװ
 אן גײם דאס אויב װערם. זײן פארלירען

 '^ערפירען עס קען ציים• לענגערע א פאר
 פזלצן צום און פונם׳ פון באנקראם צים

 לע־ עקאנאמישעז גאנצען פון צוזאמענברוך
 — קאםענװעלט דער און עגגלאנד פון בעז

 אלצ אין מצנשצן מיליאן 550 ארום
װעלם. דצר םץ סיילצן
 א:־ דצם זי:ט געשעס עס וואס אם און

ען פמ הויב טיג ײג אי. ג  יא־ ערשםצן דעס י
 פון גאלד־רעזערווען די האבען T955 נואר.
 איצט פונם. מיליאז 986 אויטגעסאכט פונם

 מיליאן 8י1 װי פער ניט אוים זיי מאכצו
 פאר־ אין פראצענם 17 פץ פארלוסט א פונט.
 אויסגע־ װערט עס מאנאסצן. io פץ לײף

 הא־ מוז בלאק סםצרלינג דצר אז רעכענם,
 פינט מיליאן ססל ארים םינדעםסענס בען
 דערפילען קענעז צ• רעזעדװ אלס גאלד אין
 װא־ אינטצרנאציאנאלע אן ס1אי מיסיע זיץ

 צ־ נאענט ריר קומען זעט■ איר װי לייטע.
גצפאר־ליניצ• דצר צי

 ענגלישער דער פרן שװאכקײט די
 זי ײאס דערין טינ באשטייט װירטשאפט
 אדירך קולט איר װען גענוג. גיט פראד־צירט

 בא־ דער װעגצן ציפערען סטאטיםטישע די
 האנ־ װעגעז פדאדוקציע■ װעגען שעפםיגונג.

 אז אויםפיר, צום קומען איר קענס דאן דעל
 בע־ קײז געהאט ניט קײנניאל האט ענגלאנד

 מיליאן 23 װי רער איצט. װי צייט סערע
 אנד1’ גאנצען אין דזשאבט. האבען מענשען

 ארבעמט־ טויזענט 202 נאר פאראן זײנען
 זײנען צײט זעלביגער דער אין אבער לאזע.

 טויזענט 424 פאראן ארבעטם־אמטעז די אין
 קע־ עס װעלכע פאר דזשאבם. פון אנבאטען

ארבעטער. קיץ װערצז געפונען ניט נען

 דא מיר האבען ענגלאנד א־ן זאגם פען װי
 פראדוקציע די ״איהערפרל־באשעפםיגונג״.

ף געוואקסען יאר לעצםען אין איז  פדא־ 5 א״
 עקם־ גרעסטצר דער איז ענגלאגד צצנם.

 ודעלש, דער אין אײטאכאבילצן פון פארםער
שינירינג אנדערע אירצ און  פראדוקםען אינז

 קצז עס ה־ער יצז־צ;. צי פארק־יפט ײעי־ען
צאיעז• גאר

ר קריזיט. א מיר האבען דאך און הא־ פי
 פ.ין םײלען אנדערע פיט דעפיציט א בען
 עסצנ־ כער איץ קײפעז מיר צלס.T דער

 קענען פיר יױ רדי־שטאפען מער אוץ ־יארג
 נים םך. קײך נים איז צט באצאלצז■ זײ פאר
 ביאנאם. א דאלאר פיליאז ioo ארים רוי מער

 באנ־ גײן זאלזין םיר גענוג איז דאס אבער
קראם•
r אנדעיב צים פיר קופען דא א־ן c א 

 אנ־ ויד האם 'יעי־כער קאנפליקם. שארפעז
 און פאליםישען צנגלישען איז געהויבצן

 רעגירדגג די נאר לעבען. אינד־סטריזדען
ק, איר ד־רך באשליטצן קעז םי ד׳י ^פן א  פיג

 זײנע אין ־יערען באגרענעצס זאל «ס ודער
 פלוכה־אוצר דער װעסען פון אדיסגאבצן.

 װעלכע געלם. םיניצ די ארדיסציעז זאל
לאנד. אין אינפלאציע די פאדאורזאבט

 קאג־ דער .װעלמן צ־גאב־ב-ידזשעם, דער
 פאר־ האם פינאנץ־קאנצלער סערדואםיױער

 לעצסע די את פארלאפענם דעם גצ־׳ייגט
 צודיק־ א בפירוש איז אקםאבעי פיז סעג

 קאנסערװא־ פראגרצסיװעז דעם פרן גאנג
 זיים געקענם האבעז מיר װעלכען טיזם.
 פארגאנגענהיים. רעאקציאנצי־צ זיץ צי .1940

 בא־ רעגירונג די האט אויס. <ם װי
 באפעל־ דער פין צ־ריקצינעדען שלאסעז
 םייל א װעלכצ פונם, מיליאן 150 די ?צי־ינג

 זי וואלעז• די ערב באקימען האט א־ר פון
 אפפיר־ פון דאזצ קליינצ די אז גלײבם.
 פאכען צו געזונם גענוג זײן װעם מיםלען

 דער פץ מאגען אפגעשװאכםעו צםװאם דעם
װירםשאפם. צנגלישער
 אפא־ לייבאריסםישע די זיכצר װאלם

 גצוועז פסכים קאמענט א־ו הא־ז אין זיציע
 דצר נים װען פיל, ביטערער דצר מיט

 באשלאסען האט רצגיו־דנג די װאס פאקט.
 זי װעלכע מיליאן. 150 די איבערצולאזען

 די, צו אפריל אין אװעקגעגעבען האס
 צונצמצן אץ באקומצן. זײ האבען ריעלכצ

iso װינ־ אלגעמיץ אין אנדערצ■ פון מיליאן 
מענשען. פארמעגלעכע ציגער

פארלײכטע־ שטייער די איז אפריל אין
הצכצרע די געבען א-ן שטאנען בא רינג

ז־צר אין ה:חה א שםייעי־־צאלער ־ן פי :ו גר־פצ
א־ן פראצענט האלבען א און צװײ פץ הויך

— שטײעדען ױדעריגערע צאלעז ע עלכ װ די.
טײל ייסע גר־ י גאר א אבער דערפין. לפט הצי א
פי־ דער ־רד ד■ איז <רינג באפעלקז יער ד פץ

רעגירונג אר לײב דער ־ן פי יםיק1■ פאי נא:ץ
דירעק־ עדען י פיז ־וארען גע פרײט בא: בכייי

שטײער. טעז
װעל־ צ־גאב־ב־דזשעט. דעם אין הײנם,

 ארויסצוקו־ ענגלאנד הצלפען דארף כער
 װע־ אויסלאנד. מיט דעפיציט איר פץ רען
 די פאד הנח־ת אלצ איבערגעלאזען רען

 װע־ שטײערען ג״ע אבעי שטי־ער־צא-ער
ען  זאך, יעדע כמעט א־יף ארויפגעלײגט י

 מאל ערשטען צים א־ן קײפען. ריר װעלכע
 א אײנגעפירט ציריק דא ױערט 194& זײט

 אן קיך־צ׳דאטצן. אלערלײ ף״א שטייעד
עקזיםטירצן ניט קען באלעבאסטע א װעלכע

9 דיט <-----------------------------
ען שטײצרען און סאג. אײן גאר אפילו ע  ד
 ביז־ דעם פרן פראצעגט 33 — הויך זײער

 זעלביגען ד<ם א־יף און פרית. איצםיגעז
ם גצלדארען געזלצכצרם זײנען אדפן  איץ פי

 די פעדער בױראקראסישער א פון שםריך
 פא־ נהנלעדויזיע אדן ראדיא פון פרײזען
 הא־ ויצלכצ זאכעז׳ אלץ זײ:ען דאס שינצן.

 אז זיין צ־ אײפנעהערם ציריק ראנג בצן
 בײע א ארײף לײגם עס לוקםוס״ פי? <:יז
 אוםאפ־ יעדען. טץ פלײצעם די אויף משא

 לײגם עס ארן פאה־יגט. ער װיפיל העגגיג
 *יפגצאכסעס לאטםען דצלביגע ד־ אד־יף

 דאדף װאם פעחאן. דער פיז כדחווז די אריף
 לײכאר די ודעלכעם געפיל. דאם טראגען. זי

 אייגנעשסעלס שםארק אזדי האם רעגירדגג
ח רעגידונג די אז עגגלאנד. איז  אירע פ

ך דעד צדדיש׳עז פאנאנדעדסײלען לאסםען  בז
צןאט ®ץ געפיל א לזים פעלקער־־נג אי  צי

מ ײשר.  דדדך ןערגעװא ®ארדדאונדעם םיף א
ר דער ע ם מ  ־צרטאגק דער פרן האנדלדע ל

רעגירזסס װאםיװער
r תדרען ודאלס אלײן דאס a p צע־ צד 
 בןך האם װעלכע האדפאניע, די שםעדען

ם םדײד די צװישעז אנגעהאלםען אל׳ך אנ מי  י
 באסש רעגירדסג קאנסעחזאסיודער דער אץ

 לא־ פארשיח־ענע צו זײ געהעדען פאליםיש
 האס ערנסםעס כער עפעם אבער גערען.

 קלײ־ א װי :האריזאנט אדיפן באדזידצז זיך
r איז אבער האלם װעלכער װאלקען. נער tc 

o און ודאקסען p פאהאױם־ א זײן צד אדיס 
שםורענס גרויפען א פץ זאגער
רונג די  אנ־ אנדערע. צדוישען האם. רעגי

 באגרצ־ פיז פאליםיק ששרענגע א געזאגם
 נײצ פארשײדעגע פאר קרעדיםען נעצעז

 הײזער נײע בױען פאר אונםערנעפומעז,
 אע־ אלםע פת פירונג דער פאר אפילו אץ

 א אין גצםאן ודערם דאס טצרנצפונגצן•
 װיל פען ױען אינפלאציע, אז פון ציים

 צו־צעלאזענע די פארקלענערען אביםעל
 ענ־ קרעדים־איינצויםונג אזא װירטשאפם.

ם געוױעלעד זיך דיגם  באנקראם דצם פי
מז װעלכע אונםערנעםונגען, די פין יי  פי־ ז

 אפילו איבערצדהאלםען שװאך צו גאנציעל
 באנקרא־ אזויגע פון אינפלאציע. קלײנע א

 אינםצרנצםער. די מים צוזאמען ליידען טען
 פון ארבעםער אץ אנגעשםעלםע די אייך

פירמעם. אזײנצ
 גצפירם ענגלאנד אין װערם ציים א פאר

 אײנפלוםרייכע געװיםע מצד קאמפאניע א
 ארבעםס־ צאל די פארגרעםערען צו קדײזען

 איז עם אויב אז זאגען, ױי לאנד. אין לאזע
 ארבעםס־ פון גרופע קלײנע קייז פאראן ניט

 באװעגעז נים זיך װירםשאפם די קען ייאזע
 צו־ זיד גרינג ניט קצן ײ ;שנצל גענוג

 גע־ דער פון פאדערונגען P’: די צו פאםען
ר פון און טעכניק, צנדערטער צ  אויםלענ־ י

 הײד נים זאגם מען װאם קאנקורענץ. דישער
 אלע ױען אז איז. קרימען דאזיגע די אין

ד די און ארבצטער די זיינען ארבצטצן ױי  ם
 גארנים דארפען זײ אז שטארק, אזוי ײניאנס
 כטעם באקוםען צו םטרײק א מיט דראען

 א מים פארגלײך איז װילען. זײ װאם אלץ
 ארויפגצגאנגען פרײזען די ױינען צוריק יאר
 האבצן ילוינען די אבער פעקטען. 7 רים
 קליינע א פונקטען. 10 מיט געהויבען זיד

 גצגצבען זיכצר װאלט ארבעטסלאזיגקייט
 גצ־ אץ אונםערנצמצר די צו מאכט מער

 מרייד די נאכגיביג. מער ארבעטעד די מאכט
א האבען פארטײ לײבאר די און ױניאנם



ז.-,סז דיט
•iר ״ו י ײ ר ז ײ ז י * ) י ו .l_ ן,«» l__> j >{ו   y.r

שעז אויםגעװארצעלטע •מענ פון• 
(דערציילונג)

לאסאוױ ל.

צע־ זיך האם םורעם ױסן
גלאק. דער קלונגען
 עולם גרויםער דער

 נידערען גענומען האם
 פץ ברײם דער איבער
 צעז־וארםעי אויף בארג

 אויסגעםראםצנע זװן נע
 פונקם׳ אייז צד אראפגעגאנגעז אה סטזױשקעס

 פיל־ א װי אויםגעזלז איגסעז פיץ האם וואס
.פאכער *ועפענםעו־ פארביג . .

 גע־ זון די האס םייך זיים יצנער אוין•
 פון זוימעז בארירם פארגײן. איז האלםצז
 איז געשפיגעלם זיך װאלקענדלעד, בלידנע

 װעלכע גייער. די פון פנימ׳ער הונדערםער
 פראצע- א איז דעדםאנם רגע׳װייז האבען

 געהײמען א ציעם צו װעג איר אײף סיע
.גזמס־דינםם . .

 זיך האט זוםער־געםם עולם צײישזנז
ר סאיר לנן  פארבלאנחשעטעי־. א געפילם גי

 אב־ האם קעפי־לצבדז דאם סרעםדער. .א
 שװערע זױם ביי געװעקם בארואיגעז שסאם

 האבען ביידעל םון װענם ענגע די זםדוגות.
מז תדר׳־קם. נעבם די איץ אים די ם ע  םוז ג

 אװעקשלע־ אסס זיד פלעגם עד גצלעגער.
מז גאככױגע די םים פען םע  די איבער ש

 ביז נאכאגאנד און לאנג געשפאנם בערג.
ם. שמםקיי  אין ארײנכאפען זיך זןדער אײסגע

 דרײסענדיגעז דעם בײ און גיםנאסםיק־זאל
 מעשה־ םאן. לאז א זיך לאמעםרעז םון ליכם

 גו־ אראיהעגגענדיגעד דער אויף באקםער.
 װי רציחה. אץ כעס אזא םים פילקע מענער

 א געשפענםם. א געזעז זיך םאר װאלם ער
דם־שדגא.

 זיד האם קעמפ פןז װאכעז פאר די איץ
 הגם אהײם. געקליבעז םאג יעדען גילנעד

 אימ האם װאס סעםער. פארםעגלעכער דער
מרגעבראכם  ױיםש־ אין לאגער א ®ץ ארי

 דארט זאל ער געויאלם שםארק האם לאגד.
די צי קומעז איז פארבלײבצז לענגער װאם

 פאליםיק קרעדים די אז םארדאכם. גרױםען
 קליי־ קייז נים אין צילם רעגירונג דער פון

 עס װען לאגע, די ענדיגןין צו מאם נעד
 װי דזשאבם מער לאגד אין פאראז זײנען

 פראגע קייז נים םער איז דאם ארבעםער.
 םון פראגע א איז דאם שילינג. פאר א םיז

 איינםלום גרויםעז דעם געםאר אין שםעלען
 ענגלישצ מצכםיגצ די װעלכע כוח. און

 אויםגע־ זיך פאר האם באװעגרנג ארבעםער
יאר. 15 לעצםע די אין בוים

 נייע ארויםגעשטעלם שוין האבעז עס
 אינזשיניר־ םיליאז 3 די םאדערינגעז לית

 קוילעז־גרעבער. םויז^גם 800 די ארבעםער.
 פיל און באן־ארבעםער. םויזענט 600 די

 דער אז לאנד. איז זיך פילם עס אנדערע.
 ײניאנס ס־ייד די צװישען שלים לאגגער

 געברא־ לעצםענם איז אונםערנעמער די את
 קאנםערוואסיװער דער דורך געיוארען כעז

 װארשײנ־ יועלען רעזײיםאםעז די רעגירינג.
 שםעלם רעגירונג די ױי אנדערע זײן לעד
 יעדע ביען וױילם ענגלאגד אין פאר. זיך

ם א יאי־ םאר ת פארייאמענם. ני

 מים באצויגען זיך ד-אט פלים דער כוחות.
 אדער אויסגעמידען, די מענשען, צו חשד

 צו און דעס צו בינדען גענוםען גאר זיך
 אים האט איינמאל גיט םארװאס. א אז יענעם

 נאר פײםם. אויםגעהויבעגע אז געדראם
 מעג־ אויםגעצערם אן זיך םאר ־ דערזעענדיג

 איז אױגעלעך, קרום־קאלמיקישע מים שעל
 דער םארגאנגעץ שלעגער פאטענציעלען גיים

םאן. צו שלעכםס עפעם פארלאנג מינדסםער
 א געװען איז קרבן איצםיגער גילגערם

 ױנ־ שעמעװדיגער צוםאל און שװייגענדיגער
 בן־עיר. א און לאגעד־ברודער א געי־מאן׳

 געלערענט אינגעלוױיז האט ער װעמען םים
 אין נאכגעגאנגען אים איז ער חדר. איק איז

 װי בארג־אראפ. פראצעםיד םאדגער דער
 גע־ דוד׳ן, נאך שעלםער תנ׳כ׳ישער דער

.גפני :נאמען דיז איבערגעקרימם חחק׳ם, . . 
. גנב . .גולם . . .

 די געענםםערם. נים האט גםני שלםה
 ארײנגע־ איצם זיך האבעז ווערםער בײזע
 גע־ האם ער געמים־צושםאנד. זײז אין פאסם
 האם געזען נאר זוךאונםערגאנג, אויםן קוקם

 גע־ נים זיך האם ער צעשען. זיך פאר ער
.באחעלטעניש קייז געםינעז קענם .  ער .
 יעדען אויף ארם. יעדעז אויף געזען זי האם
ם!... קער, םו מע או

 צע־ אװעקגע׳גזל׳ם מיר ביי האסם —
 גע־ ״קאלמיק״ בײם זיך האם — שעןי

 ם׳איז געמיינט האסם — קול. דאס בראכעז
. ולית דין לית דיר . . ן י י ד

ד האם גםני׳ן בײ  געטאן צאפעל א זי
 פרוי׳ס זיין פלוצים דערהערעגדיג הארץ דאס

 ױגג דער אז פארשםאנען, האס ער נאםען.
 פארלוירען ד.אם ער אוםגליק. זײן פון יױים

געשװיגען. אין ליפעז די געביסען
 — חכם שלמה׳קע םארגעםעז■ האםם —

 פרק דעם — אפגעלאזען נים יענעד האם
' דאםיםת ,על . . . ך ו פ י ט  איז מענש א — א
. קײן נים . ץ. פ  חבר דער זיך האט — ח

 גע־ וױימוםיג האם ער םאדעגםםערם. שוואך
ך: צו שמײכעלם  אויף איז אזוי, אויב זי

 םא־ איצם ער האם װעמען אויף און חאס
 פליםים, ס׳רוב װי גםני, שלמה ? ריבעל

 און װאגעל ליידעז, םח יארעז גאך האם
 װינקעל. אייגען אז גאן געבענקם עלענד.

 האט צעשע, אוץ מענשעז׳ גאענםען א נאך
 דאם ווערען. אים עס וועם געמײנמ, ער

 אפילו לאגעו־ אין מיידעלוױיז םלירםעווען
 די בײ איז גילנער, װי איינעם אזא םים

 געװען אםשר אומשםענדען דאמאלםםיגע
 דער זאל װידער יענער אז פארגעבלעך,

 זזאם אים װי אגגעםען חנ׳דלעך מיידעל׳ם
 כדרך װי געװען אוודאי איז -־עוואלם זיד

. הםבע  זיך ער האם אנדערש גאנץ אבער .
ר פארגעשםעלם ת  דעם אין ציזאםענלעכען זי

 װאכעז ערשםע די אין שוין לאנד. נייעם
 צעשען אין באםערקם צער. זית צו ער. האם

 זשעדנעקײם א הונגער. א אוםרואיגקײם. אז
 וועלכע אויף וואוילםאג. נאך קלימ^ר. גאן־

 הא־ .דזשאינם״ פון געלםער קצבה׳שע די
 אין דעמאלם האם ער געקלעקם. גים בעז
ער וואו דרום, אין שםעםעל קלײנעם דעם

 באזעצען, צו זיך געװארען באשםימט איז
 פאםאגראםיע־ זײז בײ ארבעם געקראגען

 אין אויסגעלערענם זיך האם ער וואס פאך.
 אן געעפעגם ער האם שפעטער אח לאגער׳

 צייט דער מים זיך ם׳האם םםודיא. אייגענע
 דירה. באקװעמערע א אין ארײמעקליבען

 זיך אפילו מ׳האם און מעבעל צוגעקויםם
 זומער־ א װאלד נאענםען אין אויפגעשםעלם

 הא־ באקאנםע די פון סך א װי שםיבעל,
 געװיזען זיך, דוכם האם, אלץ געםאן. בען

 צו עס איז דאך און שלװה׳ אויף רו, אויף
 די מיט פי־ײ ױנגע די געקומען. נים דעם

 קלײ־ מיםן אויגען. ליכםיג־אויםגעריםענע
 מײ־ איר מים מויל, אפענעם עטוואס נעם׳

 האט געמאנם׳ האם גוף, דעלש־שלאנקען
 פלאנץ. פאראזיםישע א װי האם. גזופאדערם,

 גע־ און לעבען דעם ארום געװיקעלט זיך
סען... פארשפעםיגםע אנצויאגען זוכט ענו  ג

• • •
 שטיקענדער הײםער. א געווען 'יס׳איז

 ױני םוף נאך זיך האבען גםניס די זומער.
 שםיבעל זײער וואלד־. איז אריבערגעקליבען

 פאר־ זיים. א אין ביםעל א געשםאנצן איז
 און בײמער מאכיגע הויכע, צװישען לוירען

 ליכט דאס דיאט אװענם איז בלויז קוםטעס.
 פינצ־ די דורכגעריםען קעראסין־לאמפ פון

ישוב. מענשלעכען א פין דערציילט םערניש.
— געװען ליב אלץ דארטעז איז גםני׳ן

 די םםעזשקעם- פארפלאנטערםע לאפ*ע. די
 פון צװיםשערען את געשרייעז כםדר׳דיגע

 אים זיך האם װאלד־לוםם. די םויגלען. די
 לונ־ אפגעשוואכםע די אים היילם געדוכט,

 אויםן ברײ,זעז די מאגעז־געשװירען. די גען,
 קאנצענםרא־ פון אויפזעער דער װאס רדקען.

געלאזעז• אים האם לאעב, יאהאן ציע־לאגער,
 םון ארבעם מיטגעבראכם אםם האס ער

# םםודיא. שםעםעלשער זיץ ז  גע־ אים ם׳
 שטיבעל איז עוםק׳ן צו זיך אנגענעם װען
 זיך פארעם צעשע װי הערען דערביי און
 אירע װי קאכם. ראםט. — חדר צוױיםען אין

 הילצערגעם רויען, אויםן קלאםעז שיכלעך
 פאר־ דעמאלם האט פנים לעגגלעך זייז דיל.

 אױגעץ. די און קאליר אשיקען דעם לוירען
 װארע־ געווארען זיינעז םונקעלע, גרויסע.

 די םלעגם אםם אבער םרײגםלעכער. מער■
תרעז נעלם םלוצים םרוי ױגגע  אוריק־ און ו

 אן םילע. א שםעםער שםונדען םים קומען
 אויף את ביחע׳ א אפילו אויסגעשעפטע.

 ארײסרו־ קוקעז םראגען צודריגגלעכע אלע
שוױיגען. — און מאן אויםן פעריש

 זי האם אװעקגיין. אזא גאך איעםאל,
 מאד־ א מים אווענם געגען אוםגעקערם זיך

 געשסאנם האם איר נאך באגלייםער. נעם
 נאענםער דער פון םשעראקי. ױנגער א

 גע־ האס ער יאינדיאנער־רןיזערװאציע״.
 קרוג האנם־געפארבםעז הײכען א טראגזח

 מלאכה. הײמישע משמעות. אקםעל. אויפן
 םיר. דער ביי געווארם געדולדיג האם ער
 דאס ארויסגעםראגען אים האם צעשע ביז

געצאלםם.
 — י ױנג אויפן שלמה. זאגסםו, וואם —

בא־ איר איינהאלםעז געקענם נינז זי האם

--------------> ו955 דעצעמבער,
 א־יסגעגאסען, ק־פער פדן װי — גײסטערונג

תי ניט מ א
אהי די געפונען האטטו װאו —  — מצי

געפרעגט. צװײדייטיג אץ קאלט גפני האט
 עט איז קר־ג. דעם מײנסט דו אויב —
 חחק׳סט ד־ אייב גאר מציאה־גגב■ א טאקע
 אויגען א־ר< אין זיך ־אפען — יטײגעץ פונם

 הלװאי איז — •טדימ׳לעך געטאן ציגד א
כדח. זײז דיר אויף
 שמועס איכיאנגעכעפער אן גע־וען איז ס
 דעם :אכגעקוקט לאגג ל.אט ער גפ:י׳ן. פאר

 זיך האט אומדדימלעכעט עפעם און סשעראקי
 מיטאמאל זיך ־אט צעש< אים. אין געװעקט
:צעלאכם

 פארקוקט. אזוי זיך האםטו װאס —
קעי  צים נאענט צלגעקומען איז זי — שלמה׳

 זיק אין רדלנט בײדע אדײגגערוקט אלן מאן
 א געזען ניט קײנראל האםט — שויבער

?״ זײעריגען
 זײ זעטט פאר־טטײ, איך װי די. און —
גרויער. געױארען פנים גפני׳פ איז — אפם:

 זי האט — ? אפט עפעס פאי־ײאס —
 א זיך און בליק זײן אױסגןיהאלטען נים

 קונציג א יא א — קרוג צ־ם געםאן קער
קעז ארבעם, שטיקעל שלמה׳

 — ארבעט, שטיקעיי קינציק א יא• —
 און געענטפערט צװײדײטיג װידער ער האט
געטאן. זיפץ א האט

 גע־ דאס פארלוירען האט פרוי ױנגע די
 אומגיץ אומרואיג גענומען האם זי דולד.

 געבליבען לסוף איז און צימער, איבערען
טיר. דער בײ שםײן
 — אלעמען מיט ניט עפעט מיד כ׳פיל —

 שײגעץ דער — פארענטפערט גפני זיך האט
לאגער. פון היצעל אינם דעלמאנט מיך האט

 קוים זיך האט אץ בלאפ געיוען איז ער
 פא־ זיך האט ער פים. די אױף געהאלםען

 זיך און ־טטדל א אויף אראפגעלאזס שעלעד
 אױעקגעדרײם האט ער צעװײנם. פלוצים

 דאך און װײב פארן געשעמם זיך קאפ. דעם
באהערשען. געקענס ניט זיך

 ארומגענײ געהאייטען אים האש צעשע
 םרע־ די געװישם אים געקושט• אים מען.
 גאם־צו־ ביםם מענש• נארישער — :רען

.אמעריקע איז דאנקען .  אלע עם דארפםם .
ען... מאל ק ענ עד ג

 פץ ארויס ניט זי איז רארגען אויף
 דער אויף געלעגען לאנג איז זי שםיבעל.

 געפילם זיך געגענעצם, געלײעגם. םאםקצ■
 אװענם־ און מיטאג צווישען אומבאקװעם.

 ג־יאז א מאן דעם ארײנגעטראגען ברײט
 מיט איר אייף געקוקט ד.אט שלמה רילך.
 אויף לאנג האט זי דאנקבארקײם. און חידוש

 ארויסגע־ האט זי קרקען. געלאזט ניט זיך
 אנ־ צװײםס, א קלייד. א אלמער פון נ־םען

 שפי־ פארן געשסאנעז וױיל• א אויף געטאן
 יא־ עפעם אהעד־אהין. געדדיים זיך געל.

צופרידען• געיוען און־ניט
אומרו־ אן דערהערט זיך האם פיייצים

 גלאקצו• פין קייגגען אײנגעשפארט און איג
 גענומען זיד האבען וראלד זייט יעגער פץ

 1אמאי וואס און קיצנערע ציצרשט וױיזצן
״1 קנײ־־צן נצדיכטערע  דצריױיטענט פ־ן .i־

 פון קיצכצצז דאס דצרמ־אגצז זיך האט
 באקאנםצן דצם ריט פייער־ײעגצן שײצלצ

גצפי־־דצר. אין טירצנצ־א^יארם
פאטאגרא־ זיץ גצכאפט שנצל האמ גפני

 מכשירים נ־יטיגצ די נײט פישעךאפאראט
צעשצן: צו גצטאן זאג א איײ־עניש א־ן אץ

 איך קראנקצר. א ליגט ל,לינטען ביל —
אװענט. אין מסתמא צוריק זײן װעל

 באשטצנ־ דצר גצװען איז קיינטצו ביל
 די ״צקזאמינצר״, פ־גם פאטאגראפצר דיגצל

 גצ־ ם׳איז שטעטעל. אין צײטינג אײנצ־גע
 טא־ אז צװײ, די צױישצן אפגעמאכט װען
 ארבצט■ ־טטיקצל א דער־ױיל זיך מאכט רער
 איבצ־ װי אבצ־ פארטרעטען. א״ם ער זאל

 אנקוםצגדיג יױען געױארען■ גפ:י איז ראשט
 אײפן אויטאדאביל אײטגעפארצנצם זײן מיט

 פריינט. זײן געפ־גצן זארטען ער האט ארט.
 זאל שלמה אז געװאלט. אפילו האט יענצר

 זיך האט י־נגערמאן דעל אבצר פארבלײבצן.
אפגעזאגט.

 נײ־ אינגצלשצ די ניט דע־ האפט —
אט — גצריגקײט:  גצ־ אים צי קיינטצן י

 פאר־ היפשלצך אלײן טימצל. איו שריצז
געשצצניש. דצר ןיפ כאפס

ל: ניט. רער —  — גיט פארגצכ בי
 שוואכצן זיין אויף געי־צדט פליט דער האט

 צװצלף׳ געװען בין איד *יצן — ענגליש
אינגצל. קלײן א גצייצז דעמאלט איך בין

 דצם צרגצנומצן ג־טר־טיג האט קלי:טצן
פרײנט. מיטן אפגעזצגצגם זיך און שטאך

צם איו אהײם פארענדיג  שטיל־ אלץ י
צר האט ארום׳ װערצגדיגצן  ױנגצרמאן י

 רוגז, נצכטיגצן דצם אייף גצהאם חרטה
 שםצכװצרםלצך. א־ן פארדאכטצן די אײף

 װישצנדיג אים אט צצשצן גצזצן האט צר
 אין מילך גייאז דצר ריט אט טרצרצן. די

 קלצרצז־ צי אײפגצהצרט ניט האט צר האנט.
 און ניטא מצר איז ימ״־ט היםלצר הגם אז

 זייצרצ אבצר זיינצן :יט. אײך אפשר לאצב
 װידקזאם. אץ אקטיצל שטארק נאך מצשים

 איז t; אײב פליט• א זיך. דאכט ניטא.
 זיין ניט זאל װאס גאנץ, ארױס פיזיש אפילו

 אמצריקצ אפילו צי װײם װער ־,.1חיי קײן
.אױםהײלצן אײנצם אזא װעט .  גצ־ אזוינצ .

 רצכטפארםיגען גצדארפם האבצז דאנקצן
 באנצמונג, איר אויפפיר. מאדנצם צעשצס

קאפריזצן. אירצ
ר װאי שטיבצל• פארן ך1ײהי קורצצן א צ  י

 װי גפני. האם אייס• זיד לאזט שטאט־ײצג
 זיך און מאשין זײן אפגצשטצלט .1אלצניא־

 דורכן סטצזשקעם קרומצ די מיט פארנימצן
 הײמיש־ליב. גצײצן דא אים איז אלץ װאלד.

 קוסם׳ באקאנטצר א באוױזצן זיך האט אט
 גצשמײכעלט אנטגצגצן האט דא צװײטצר. א
 פלאטצר־ און פײגצלצך .1בלימעי פארביג א

 אין א־מגצטראגצן ראשיק זיך האבצן לצך
 א אנגצווארפצן האלב־טיגקצלקײט. דצר

 דצר שלצפצריגקײט. א מידקײט, לײכםצ
 גצ־ גלינגצן מיםן געגאנגען איז ײגגצרראן

 װאס אײגצם׳ פ־ז של־ם. ר־דף א פץ כיט
 זיך האם צי־ קרױודצם. פארגצסצן צי זיכט

 ריט יטפאצירצן צרשטצ די אין דצרניאנם
 שםצ־ זצלביגצ די אויף דא טאקצ צצשצן

 ווארצמ־ א אר־ניגצנימצן האט אים אץ גען
 בא־ פינגער ציטעי־דיגצ ריט האט צי־ קײט.
 װאלט צר װי בײ־מצי־. די פין קארע די רירט

ע איבצרגצבצן ״ע־־צן זײ  אץ גצפילצן. ז״נ
 ארי־ן פארטראכט א־ן פאמצלצד אזײ א־ז
 שםיבעל. ארים גצ־ײקסצן פיז פיאנטצל אין

ם צ'  טריט. די פאי־האלטצן צר האט פל'
 אן גצק־מצן איז פצנצטצר אפצנצם פינם

אטצםען ש־יצר א שצפטשצז■ צקזאלטירט

מ -------------:------------------------ ײ ס ז
 וואם קלאגגצן׳ באקאנטצ אזוינצ עפצט א־ן

 טי־ דצר ביז אויפגצטרייסעלט גפגי׳ן האבען
.פעניש .  בליק א באװיזען נאך האט צר .

 אויפן באמצרקען צו אץ אינצוױיניק טאן צו
 םשעראקי יונגען פונם קאפ דצם גצלצגצר

.צעשצס י־עבען .  אפגצריסען זיך האט ער .
 פארצװייפצלטעד א אטצם, אן אין ארט• פ־ן
 האבען אײגען די װארהין לד־פען געיאזט זיך

ען... א־ם אג ר ט ע ג

 זיך האבצן הימצל א־וענטדיגצן .א־יפז
 זון. דער פת שפורען לצצםע די גציאשעז

 אײנגעשםילם. זיך האט טאל אין ג־־אק דער
 אין אריינגעלאזען זיך האט עולם־גצםם דצר

א׳ זיך אװ צם־זאל רחבית׳דיגצן גרײס. א  ב
 םישלעך. אץ טישען גציצקטצ בײ זעצט

 חבר׳ לצבען ארט אן גצפינען האט גילנצר
 הילפלאזצן, א בלאסצן■ א גפגי׳ן זצצנדיג אין

 אויגען״ די אונטצר פלצקצן טונקעלצ ריט
הארץ: דאם פארקלעמט אים האט

 ארײן הצנט די אין זיד נצם שלמה. —
 זיק לויט גארניט געבצטצן זיך צד האט —

•יטופון רטיפיך ״יםוף :שטײגער . . . — 
 אנגעהוי־ פריער דעם פארענדיגט ער האט

פסוק. בצ:צם
 גריגגער דצדפון מיר װצט סך א —
 יאוש. םיט גצרצדט גפני האט — װצרען

 גצבליבען בליקצז זײנצ זײנצן מיטאכאל
 געשםאגצן איז דא׳־ם טיר. דצר אריף דיצנגען

צ... ש צ  םי־ ױץ באמצרקם גלײך האם זי צ
 גצ־ זיך און צוגצקומצן אייליג׳ איז זי שצל.
בייזצרעןנ נ־מצן

 הייבט מאן, גצטרייצר א עס טיט אזוי —
ט׳ ״זיי א אן אײצק פארט און אויף זיך צזונ ? ג

 גצ* אומזיכער האבצז ארום גצסם די
 טרעפען׳ צו 'גצװצן שווצר ס׳איז שמײכצלם.

 קאםאװצ^ אויף צי ערנסם. צס מײנם זי צי
אפגצלאזצן: גיט אבצר האט זי

 אנגצ־ זי האט — דצר, אט ניט װעז —
 אסילו איך וואלט — גילנצר׳ן. אײף װיזעז

 אהיגגע־ איז גצבײן דײז װאו געוואוסם ניט
.קומען . .

צצשא• גצסט די זיך האבצן צסען נאכז
 צצשע לאנקצ• דצרבייאיגצר דצר איבצר טען
 קול איר קצנםשאפם. אסצן1גצש' שנצל האט
 אומגצםרא* גלצקצל שארף א װי זיך, האט
 גצ־ pk האלב־פינצםצרגיש דצר אין גצז

 נאכ־ זיד האם צמצצצר ייצז נײגיר. װעקם
ט־ די פון איז זי צי איר. ביי גצפרצגם  ני

אנג  ״רעפיודזשי״ א אריבצרגצקימצנצ■ י
 נײע דאם איר ס׳געפצלם װי אמ עם. הײסט
 איבצרגצ־ יצנצם האסטיג זי האט לאנד.

:שלאגצן
 זיינצן מיר •״ א־י מײ ״רצפױדזשי. —

 אלם־ די פון סר א װי אמעריקאניש פצר
 אין גצײאוסם נאד האבצן מיר גצזצכצנצ.

 קעז זי װאם אץ איז אמצריקע װאס לאגצר
.גצבצן .  פינסעל א שצלםיש האם זי — .
 גצ־ אױך האבצז סיר — אײג מיטן גצטאן
. צי אזוי חי װא־םט . . צן ר צ נ
אײסגעשרי־ גפני ז־ך האט ״אפ״ט״ איז

חבר. מיטן גזױצגצנם זיד א־ז בעז
היןי —  אנגצ־ גי־־נער האט — װאי

 קאלפי• אימצטיגצ■ זיינצ אים א־יף שטצלם
בליקעז• קישע

 אראפ־ גצהאלםצז הצם ױנגצרניאן דצר
ען... — איז קאפ דעם כעלאזען ג װי ש צ ג
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 םראגםםארמירכ וױקלונג
צײם אתזער איץ זיד

 דראפאםישער א םים
 דינאםײ דער שנעלקייס.

 איר םון םעםאא שער
דער־ שוין האם װאוקס

מן איז גרי׳יכס םי צ העכס־ דעם םאמענם אי
יראדוקציע גאציאנאלע די שםאיעל■ םןן

ד דערגעגםערם  ארום צו יאר הײנםיגעם זי
 ערך אז מים איז דאס דאלאר. ביליאז 400

 פראצעגם 9 ארום אדלר ביליאז• ם*רציג
 פאראיארעזי װי העכער

 אן הערשם םאםענם אזא איז גראד און ,
 דער אין אויםזיכםעז די װעגען אוםרסױגקײם

 צי צװייםלען םענשען צויןונםם{ נ*זנגםןר
 אומאונםער־ אנהאלםען קעז יראספעריםי די

 םעגלעכ־ א פאראן איז עם אױב און בךאמװ
 אן םיז אנקוםען דאם אוימנוםײדען קײם

קריזים. עקאנאםישעז
 אומרו• אזא םאר אורזאכען די םוץ איינע
 יאנואר, זינם װאם םאקם- דער איז איגקיים

 גע־ *־אדוקציע נאציאנאלע די איז ,1953
 צאל די אבער פראצענם, 6 אויף שםיגען

 פארגרע־ זיך האם ארבעםעד באשעםםיגםע
 דיס־ אזא םראצענם. 2 אױף בלויז םערם

 דער םון רעזולםאם א איז פראפארציע
 ארבעםס־פראדוק־ װאקםענדיגער שםעגדיג

םיװיםעם.
 האם װעלם־מלחמה צװייםער דער פאר

 יע־ לאנד םון ארבעםס־פראדוקםיװיםעם די
 2 איבער אויף פארגרעםערם זיך יאר דען

ם מג א ר  ארבעםער אינדזםםריעלע םון את פ
 2 לעצםע די אין פראצענם. 3 אויף כםעם

 םראדוקםיװיטעם ארבעם די זיך האט יאר
 און פראגענם 5 ארום אױף פארגרעסערם

אין כםדר האלם םארגרעםערינג דאזיגע די
װאקסעז• אײז

 דער פון ביישפילען פאר א זיינען אם
פראדוקםיװי־ םארגרעסערםער אוםגעהויער

םעם:
 קאמםאני׳ עלעקםריק .דזשענעראל די

 ארבעםער, םױזענם 20 באשעםםיגם האם
 דעצעמבער אין וױיניגער פראצענם 9 אדער
 ; 1953 דעצעמבער מים פארגלײך אין ,1954

ײםעד  1954 יאר אין האם םםיל״ םסייםס .יונ
 ארבע־ באשעםםיגםע צאל די םארקלענערם

 פראצענם n מים אדער ,33418 םים םער
 ״דזשענעראל און ,1953 מים פארגלײך אין

 אדער ארבעםער, טויזענם 18 מים מאטארם״
מאנשאפם. דער פיז פראצענט 9 מים

 פראדוק־ פץ וואוקם ראשיגער דער אם
אורזא־ די פון איינע געווען איז םיװיםעם

 פאדערונג די ארויםגערופען האם וואם כען
וועל־ שכירית, יערלעכע גאראנםירםע פאר

װיכםיגסטע די פץ אייגענםיםער אייניגע כע
 ײ־ די נאכגעגעבען האבען אינדוסטריעם

ניאנס.
 םענדענץ אזא אז פאראויסזען, קען מען

 און פארשפרייטען וױיםער אלץ זיך וועם
 אינ־ אנדערע רײ א ארומגעמעז ביםלעכװייז
 דער־ עס האם איצם שײז אבער דוםםריעם.

 ארגאניזאציא־ װיכםיגע געװיסע צו םירם
 אונםערנעמונ־ ריי א אין ענדערונגעז נעלע
ענדןירונ־ ארגאנ״זאציאנעלע דאזיגע די גען.

דוביצלד א. םץ

 אלגעפײ־ דעם אוגמער באקאנם זיינעז געו
ע׳. :נאמען נעם .דױוערםיפיקאצי

 םאר־ מאכען מיינם .דױוערסיפיקאציע*
 םאר־ דעם םאנאנדערםיילען שיידענאדםי^

 אונםערנע־ םארשיח^נע גאנץ אויף םעגען
 װאס דעם, אין באשםײם תוך דער מונגען.

 זייערע פץ ארויס םרעטעז אונםערנעםונגעז
 אן הויבעז און געביםען םםעציעלע אייגענע

 אינדו־ די אין נאר גים אויםשפרייםען, זיך
 אדער נאענם ױינען װאס צוױיגען, םםריעלע

 ספעציא־ אייגענע זייערע מים פארבונדען
 װאס געביםען, אזוינע אין נאר ליםעםען׳

 מים שײכות קיץ נים אינגאנצען האבען
אקטױױםעטען. םריערדיגע זייערע
 איגדוםםריאליסםען צוױשען םענדענץ די

 זײערע אויסצושפרײםען קאםערציאנםעז און
 נײע אין ארײנדרינגען און אונםערנעמונגען

 אונ־ דער נײ. נים אייגענםלעך איז געביםען
 זײ פלעגען פריעד װאם בלויז׳ איז Tטערשי

 פראדוק־ דער אין אויםצושפרייםען זיך זוכען
 מים שײכות א האבען װאם סחורות פון ציע
 האבען זײ וועלכע אין אינדוסםריע דער

 זײער אויסגעברײםערם דיאבען די אפערירם.
 װי ריכםונג זעלביגער דער אין םעטיגקײמ

 פאגאנדערגעצוױיגם זיך האם אינדוםםריע די
 לעצטענס וואוקם. איר יפון פראצעס דעם אין

 אויף דװקא זיך זיי פארשפרײםען אבער
 די נים האבען וואס געביםען אנדערע גאנץ

 אריגי־ דיער מיט םארװאנדשאפם מינדםםע
 אונמעד־ זײער פון צוױיג אינדוםםריע נעלען

נעכדנג.
 אײנ־ כמעט דער איז ביישפיל, צים אזוי׳

 םראנםפאר־ מעכאנישער םון צוױיג ציגער
 אײזענבאן די געװען יבשה׳ דער אויף םאציע

 וואסער• אויפן שיפען לאנגזאמע זײער די און
 אויטא־ די צוגעקומען זײנען צײט דער דורך

 און דאמף־שיפען די טראקם, און ביםען
 קאמ־ אײזענבאן די װען טראנספארם. לרפט

 זײער אנצוהאלטען געזוכט האבען פאניס
 דעם אין פאזיציע מאנא&אליסםישע כמעם

 אויסגעשפרײט זיד זײ האבען טראנםםארם,
 טראנספאר־ פון צוױיגען אנדערע די אין

 אנ־ אין געװען אויר עס איז אזוי םאציע.
 הא־ קאמפאנים שםאל װען צוױיגען. דערע

 ערץ אײזען פון גרובעו די אפגעקויפט בען
 פאברי־ אויטא־טײער װען אדער קוילען און

 פלאנטא־ גומי אפגעקויפם האבען קאנםען
 דער גײט אבעד הײנט ענלעכע. און ציעם

 אנ־ גאנץ א אין פארשפרײטונג פון פראצעם
 ״דזשע־ די האם למשל, אזוי, ריכםונג. דער

 אפגע־ קאמפאני״ ראבער ענד טײער נעראל
 פראדו־ צי סםודיא מיליאניגע 25 א קויפט
 אונטערנעמונג אן — ביואוײ־בילדער צירען

 טעק־ גומי. מים שייכ־ת קײן נימ האט *ואס
 װערען װאס שטאפען כעמישע אדעד םטילס

 אויטא־ פץ פראדוקציע דער אין גענוצם
 אוים־ געקענט וואלם מען םייערם. מאביל

 אונטערנע־ פון צעטעל לאנגען א רעכענעז
 נײע אין אוים זיך ״שפרײםען׳ װאם מונגען,

 צװייגען. קאמערציעלע אדער אינדוםטריעלע
פרעמד אינגאנצען תוך אין זײנען װעלכע

 אונ־ אח םפעציאליםעס אייגענער זייער םרן
 אבער הינזיכםזין. אלע אין זיך םערשיידען

 אינ־ קנאפען א געהאם אונז פאר וואלם דאס
 אינםערע־ נים אויך איז אוגז פאר םזידעם.

 װעל־ אויס, זיך שפרייםען די אזוי װי סאנם
 זיי מעםאדען ביזגעם אדער מעכנישע כע

 אן הויבם קאםפאני א צי דערבײ, באמצען
 א דיגעז װאם םראדוקםען, נייע םראדוצירען
 פראדוקםען, די צו דערגענצונג נאםירלעכע

־ פראדוצירם, פריער האם זי וואס מנ םני  אוי
 םאםעריאלען רויע אייגענע די למשל, דיג,

 פראצעם. םעכנישעז אײגענעם דעם אדער
 פרעמדע נײע אין שפרייז א איז דאס אדער

 יטעריםאר־ פיינםלעכע — זאגען קען מען —
 ״אימפער־ פץ אקם אײגענארםיגער אן יעס,

 איז אונז םאר עקסםאנסיע. יאליסטישער״
 אילוס־ אן װי םענדענץ די װיכםיג בלויז

 טראנס־ וואם עםאפ, ני־עם דעם םאר םראציע
 םון אנםװיקלונג עקאגאמישע די פארמירט
אמעריקע.

 פון אױטדרוק דער איז םענדענץ אזא
 אםע־ דער אין םראנםפארמאציעס געװיםע

 איז אץ אנםװיקלונג עקאנאמישער ריקאנער
 םארזי־ צו זיך פארזוך א מים פארבעדען

 דער קריזיסען. עקאנאמישע געגען כערען
 געבים איץ אויב םשום׳ער: א איז געדאנק

 אנהויבען זאל איגםערנעמונג געװיסער א פון
 קאן דעפרעםיע צײטװייליגער א פון לײדען

 ביזנעם גוםע מים קאמפענסירם ווערען דאס
 אײגענער דער פון געבים צוױיםען א פון

אונםערנעמונג.
 די־ צו טענדענץ די אז דענקען, אייניגע

 צו שײכות געװיםע א האם װערסיפיקאציע
 ׳ יערלעכע גאראנמירטע װעגעז פראגע דער

 הערשט עם ארבעםער. די פאר שכירות
 א ביז איז דיװערםיפיקאציע אז מיינונג, א

 םארזוך א אדער ענםםער אן מאס געױיסער
 םארלוםםען, מעגלעכע די פארקלענערען צו

 ליידען׳ קאן אונטערנעמונג געוױסע א װאס
 דאזיגער דער אין זאל עס װען און אויב

 סיס־ די װערען אײנגעםירט אינדוםטריע
 וױידזשעם יערלעכע גאראנם־־רטע פון םעם
 םון פראפיטען די פארקלעגערען דערמיט און

 אז מעגלעך׳ איז אפשר אונםערנעמער. דעם
 אריבערםרא־ דאם איז פאלען געװיסע איז
 קאפיטא־ אינוועסםירםע די פון טײל א גען
 א מים זיך פארזיכערען צו פארזוך א לען

 פון פאל אין םארלוסטען געגען גאראנטיע
 יערלעכע גאראנטירםע פון אײנפירוגג דער

 אפצו־ גרינג איז עס ניט, מער שכירות.
 גאראנטירטע אז באהויפטונג, אזא פרעגען

 קענען ארבעטער פאר שכירות יערלעכע
 די פון פראםיםען די געפאר אין שטעלען

 ריזיגען דעם בײ ספעציעל אונטערנעמער-
 אנצו־ גענוג איז עם פי־אפיםען. פון װאיקס
 ״דזשענעראל םץ פראפיטען ידי אז וױתען,

 דערגרײכם פאראיארען האבען מאםארס״
 פארגרע־ א — דאלאר מיליאן ססי העכער
 אז און פראצעגט. 35 כמעם אײף ס?רונג

 דיזוי־ אירע געדיעכערט האם קאמפאני די
 פארגרע־ דאלאר, מיליאן 90 אויף דענדעז
 דאלאר 5’ ביז 4 םון דיוױדעגדען די סענדיג

 קאמפאני- עלעקטדיק ״דזשענעראל שער. א
 אױף פראםיםען אירע םארגרעםערט האם

א האם סםיל׳ *ױנײםעד אויך פראצענם. י8

--------------> 1955 דעצעםבע•
 א א־יך אץ פראפיטען פץ רעקארד הייכען

גיגאגםען. אינדרסטריע־ע אנדערע רײ
 אץ — פראפיםען ה־יכע אזױנע, מיט

 מעםאדעז און איפן דעם מיט — עיקר דער
 פארזיכםיג האבען יוניאנס די װעלכע םיט

 און סאלידע אײף באזירט — צעעגרײם
 מען קען — אײטפארשלנגען פארלעטלעכע

 יערלעכע גאראנםירםע אז זיבע־, זײן כמעט
 די אויםשעפען נים זיכער יועלען שכירות

 אפילי אץ גרויפע די פון פראפיטען ־ויכע
 אונםער־ אינדוטטריעלע קלענערע די פון

נעמונגען.
 דיװערסי־ דער פאר אז איז, אמת דער

 זיינען אינדוםםריעס צאל א פין פיקאציע
 װיכ־ דער נלאטיװען. ערנםמע גענוג געװען

 אינדוםטריאליס־ די פאר מאםיװ םיגםטער
 פראפיםען. העכערע נאטירייעך איז םען

 פאר־ אליטגיצען <ט קען רען אבער אײב
 בייזװיליגע די באשולדיגען צ״ בײגײענדיג

 מען װעלכע געגען יוניאנס, די פץ פאליםיק
 אזוינע אנצונעמען געצװאונגען נעבעך איז

 דױוערםיפיקאציע. װי סיםלען ש־ידערלעכע
גוס. אוודאי דאך איז

 אנדער אן איז גײסט זעלבען דעם אין
 דיװערםי־ םון ראל דער װעגען באהויפטונג

 קאנצענםרא־ צו געגעךגיפט א װי סיקאציע
מאנאפאליעם. ארן קאפיסאל פון ציע

 פון אפאייאגעםעז די טענה׳ן — ס׳םײטש
 װע־ רעדען מען קען װי קארפאראציעס. ײ

 אדער אפ שאפעז םאגאפאליעס אז דעם, גען
 פון ראל די צײם אונזער אין פארקייענערען

 ציטירען דא און — ווען קאנקורענץ פרייער
 פאמפלעם קאמערס״ אױ .םשיימכער א מיר
 דיװערסי־ פץ אגקומען דעם «מיט װען —

 פארגרעסערם געװאלטיג זיך האט פיהאציע
 עם עקאנאמיע. אינזעד אין קאנקורענץ די

 עקא־ אונזער איז אז ניט, םפק שום קײן איז
 קאנקו־ מער הײנם־צו־םאג הערשט נאמיע
 קאנקו־ די אין פריז^ר. איז עס װען װי רענץ
 אמת איז דאם שטײגען. אײן אין האי־ט רענץ

 א פלז אונםערנעמינגען אײנצעלנע בנוגע
 די בנ־גע אױך און אינדוסםריע געװיסער

אינד־יפםריעס״. פארשײדענע
 קאנ־ געװאלדיגע אזא זיך געמכ װאנען פץ

 פון ביישפיל א מען גיט דעם פאר קודענץל
בוי־מא־ ״פארשײדענע :בוי־מאטעריאלען

 צװעק״. זעלביגען דעם פאר דינען טעריאלען
 פראדוצירען װאס קאמפאנים אז עס, הײסט

 קאנ־ מדזען מאטעריאלען, פארשײדענע די
זיך. צװישען קורירען
 טאקע זיד פאי־אײניגען ערשטענס. איז
 כדי אום קאמפאניס. געװיסע דעם ציליב

 דאך איז דאס קאנקורענץ. אזא אפצושאפען
 דער פאר ניאטיװען די פ*ן אײנע טאקע

 דער־צו דיווערסיפיקאציע. אזוי־גערופענער
 אלטער. אזא ארגומענט דאזיגער דער איז
 אים זאל מען שטוינענד פשיט איז עם אז

 לאנג־פאר־ אלסע די פץ אײסגראבען װידער
ארכיוועז• געםענע
 מען פלעגם קאנקירענץ דער אט אויף
 נאר װי צוריק, יא־ען מיט :אך אנװײזען

 ר־פט מען דואט דאם. בא־־יזען זיך האבען עפ
 פאר־ צו מעגיעכקײט די — ״סאבפמיטוםס״

 צוױיטען. א מיט רוי־מאטעריאל איין בייטען
 אױם־ אלעם דעם פין זיך האם וואס ארן

 אפצושטע־ געהאלםען דאס האט געלאזעןי
 עם האט טענדענצעןי מאנאפאליסטישע לען

 קאפי־ פון קאנצענטראציע די אפגעשםעלט
י םאל

- יועלכע ציפעדען. פאר א זײנען אט  א
 געוואלטיגע די באשײנפערלעך ל־םטרירען

 קאפיםאל, ארעריקאנער פין קאנצעגטראציע
קאנקורענץ. םאפע־טער דעי־ מיט שײן

באיד״. רעזערװ ״פעדעראל דעם לויט
 פדן פראצענט 8 :אר אז ארו־ט■ זיך װײזט

\S> אק־ באזיצען פאכיליעט אניעריקאנער 
 4 אז אין קארפאראציעס ביזנעס פרן ציעס

 זעכצענםעל א אדער — פאמיליעט מייייאן
 באזיצען — משפחות אמעריקאנער אלע פץ

 קאר־ אלע פץ אקציעס פראצענט 80 גא:צע
פאראציעם.

קאנצענםראציע, די גרעםער װאס און
 פראםיםען פון פראצענם דער העכער אלץ
 מער וואם ;מאנאפאליס גיגאנטישע די פון

 אין קאנצענםרירם קארפא־אציע א *יקאפיםאל
 פראצענט ד<ר איז העכער איץ הענם, איי-ע

 די מים פארגלײך אין פראפיטעז אירע פון
 קאמ־ קלענערע און ד־רכשניםלעכע אנדערע
• פאנים,
 פראפיםען די ביישפיל: איין געבעז צו

 דער אין קאמפאניס גרעסטע פיר די פון
 אױס־ אן לײם אינדוםםריע, אויטאמאביל

 קאמי־ םרייד .פעדעראל דער פון פארשונג
 הויך אזא דערגרייכם 1953 אין האבען שען״,

 מא־ .דזשענעראל' — פראצענט 18.5 װי
 דער אין — פראצענט 20 צו נאענם • טארם
 אנדערע אלע פון פראפיטען די װען צײם

 דעם אין האבען קאמפאניס אויםאמאביל 13
 בלויז ד־רכשניטלעך באםראפען יאר זעלבען

פראצענט. 2.8 ארום
 גרעפערער א מיט װערמ נאך דערצו

 דער שנעלער אלץ קאפיםאל פון קאנקורענץ
 גע־ קען דאס קאנצענםראציע. פון םעמפא
 קיי־ וואס שנײ־באל- א צו וועדען גיייכעז
 װערט באל' דער אראפ. בארג זיך קעלט

 שנעלער אלץ זיך קײקעלם גרעסער. אלץ
 וױיםערדיגען זײן פאראירזאכם דאס אין

װאוקם.
 מען קען װי באדינגונגעז אזוינע איגםער

 באז־נדערס אין קאנקדרענץ װעגען רײדען
קאנקורענץ. פרייער װעגען
 ניט לעבען קלײנע די אץ מיםעלע די

 דער גרויסע. די פון חםד דעם מיט װי מער
 דא־ די קען דיװערסיפיקאציע פון פראצעס

 דױוערסיפי־ אפשאפען. ניט טענדענץ זיגע
 קאנצענ־ די פארשטארקען נאך װעט קאציע

קאפיםאל. אינדוםטריעלען דעם פון טי־אציע
 די־ צוליב אז באהויפטונג, די איז דערפאר .

 מער הײנט־צו־מאג הערשט װערםיפיקאציע
 מילד פריער, איז עם װען װי קאנקירענץ

איבערגעטריבען. ביםעל היפש א גערעדט,
 פלאנירען קען דיװערסיפיקאציע אזוי װי

 װאס אץ אינםערנעמינג אינדוםטריעלע די
̂יי  מיט טאן צו האם דיױעדםיפיקאציע בכי

 פאר־ צו שווער איז פלאנירונג, אמת׳ער
 אן הויבט קאמפאגי געװיסע א אליב שטײן.

 פרי־ האט זי ױאס פראדוקטען, פראדוצירען
 קאמ־ די צו צ־גאב אין פראדוצירט. ניט ער

 — געטאן פריער עם האבען ױאס פאניט.
 ארוים־ גאד פאלען געװיסע אין דאכ קען

איבערפ־אדוקציע. אן ררפען
 די־ װאם פאקט, דער איז אינטערעםאנט

 מי־ א װי באמראכט װערם װערסיפיקאציע
 אינ־ די פלאנירען אץ רעגולירען צו םעל

 זא־ דערפאר אונטערנעמונגען. דיסטריעלע
 װיכ־ א איז דיװערםיפיקאציע אז מיר, גען

 עקא־ די טראנםפארמירען אין עטאפ טיגער
אפגע־ אמעריקע, פון אנםװיקלונג נאמישע

13 זיימ <י------------------------
 רדעם דאט װעלכע צו רעזילטאטען די פון זען

 םאן צו דא האבען מיר פירען. אנםגילםיג
 *ונםערנע־ פריוזאםע מצל פאי־זוך א פיט
 צו סעםאדעז געװיםע אגצדאױענדעז מער

ג אינדוםםריעלע די פלאנירען אג ק װי ם ע  ז
 גיבען פירער אינדוסםריעלע די כייינט, דאם

 םראנספאר־ פרנדאפענטאלע גציויסע אז צי.
 םדזעז װאם ציעס5םראגספארמ — פאציעס
 איצ־ דעו־ םח סטרוקםזד כאםע די אנרירעז

 אן את — סיסםעם עהאנאמישער טיגער
 זײער נים פער נויטװענדיגקײס. אביעקםײוע

 דעם צו צוגאנג פרינציפיעל־מעארעםישער
 אויס, קוםם זים פאלשער. א איז פראבלעם

 אין חסרון איעציגער דער אז דעם. לוים
 איז םיסםעם עקאגאםישער איצםיגער דער

 םון כאראקםער פלאנירםער נים דער —
 נים זיך פאדערם עם און פראדוקציע■ דעי־
 פון מעםאדעז געװיסע אנװענדען װי רער

 פונק־ קענעז זאל סיםםעם די אום פלאנירען
 עקאנאנלישע אונםערברעכונג. אן ציאנירען
 אויס־ מעגלעך זיץ דעמאלם װעם קריזיםען
צומיידען.

 עקאנא־ די — װעדםער אנדערע מים
 איז איצם, עקדםםירם זי װי םיםםעם מישע

 כא• אומפלאנירםעז דעם פון רעזולםאם א
 דער אין פראדוקציע. דער פון ראקםער

 אומ־ דער פארקעדט. גראד דאם איז אמת׳ן
 פראדוק־ דער פון כאראקמער פלאנירםער

 קאפיםאלים־ דער םון רעזולמאט א איז ציע
םיםםעם. עקאנאםישער טישער

 בא־ ארום אזוי קען דיװערסיפיקאציע
 קא־ פמ פארזוך נייער א װי ווערען םראכם

 — זאגעז מיר פלאנירוטט פיםאליסםישער
 מים שוין וואס דעם. צול״יב פארזיך נײער א

 צו־ יארהונדערם האלבעז א איבער דך5 אן
 קארםעלען׳ פון אנםשםיץ דעם מיט ריק,

 אנדערע רײ א און םראםםען םינדיקאטעז,
 אונםער — פאראייגיגוגגען מאנאפאליסטישע

 קאפיםא־ די האם — פארמעז פארשיידענצ
 דודכמאכען אנגעהויבען םיסטעם ליסטישע
 בא־ קען װאם טראנספארמאציעם, װיכטיגע
 קאפיםא־ פץ פרואװ א װי ױערען צייכענם

פלאנירונג. ליסטישער
 בא־ װי פאראייניגונגען, מאנאפאליסטישע

 פלא־ א אײנגעשטעלט ניט האבען װאוסט,
 שאר־ פאראורזאכם נאר עקאנאמיע, נירםע

 פאליטישע און עקאנאמישע סאציאלע פע
 אינ־ סײ נאציאנאלע. םײ — פראבלעמען

טערגאציאנאלע.
מורא, מיד האבען דױוערסיפיקאציע,

מזל. בעסערען א האבעז ניט װעט
 טענדענצען אגםװיקלונגס אלגעמײנע די

 פון ריכטונג דער אין — עפאכע. אוגזער פון
 איז — עקאנאמיע פלאנירטער באמת א

אמעריקע. פאר אויך גילטיג

 דעם דורך בינער אײעדע לןױפט
דעפ. בילדונגס אינטעדנעשאנעל

 א האם דעפארטמענם בילדונגס דער
 פאר דינםם ביכער־אײנקויף ספעציעלעז
 וועלכער יוניאן׳ דער פדן מיםגלידער

 ביכער פאסענדע די אויםקלײבען העלפם
 אויף םיםגלידער די פאר די קריגם און

פרייוען. רעדוצירםע
 מ. פאניא :צו זיד װענדעט ביכער פאר

 אינםער־ דעפארטםענט, עדױקיישאנעל קאהן,
m געביידע, נעשאגעל o ,ײ בראדוױי אר^ ג י
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ם דער ז ני בראזיל*) אין קאמו
 באוועגוגג קאםוגיסםישע י

גענו־ דארף בראזיל אין
 װי ערנםם װערען פען

סאקםאר. פאליםישער א
 םים םאר שםעלם װאס
 געםאר דראענדיגע א זיך

באשםייענדי־ דער פאר
 דעמא־ יעדער םאר גכלל את ארדענונג גער

 האס באװעגוגג קאשוניסםישע זײ קראםיןי.
 גע־ מאל עםלעכע יאר צען לעצםען זײ איז

 םאכס די פארכאפען צו געװאלם מים פרואח׳ם
 פאפולע־ זייער א האם זי פלוכה. דער אין
 שוין איז פארםיי די מגם און פירער. רעז
 זי פירם םארבאםען. געזעצלעך יארעז זיגם

 אום־ ארבעם איר וױיםער פונדעםםװעגעז אן
 םלוג־ פארשיידענע ארויס גים זי געזעצלעך.

 זיך באנוצם זי בראשורען, איז בלעםער
 םאג־ קאםוניסםיש־פו־ימםלעכער דער םים

 האם זי איץ פאיולאר׳ ״איםםרענםא צייםונג
 מלוכה־בע־ די צװישעז אנהעגגער צאלרײכע

 די צװישעז און איגםעלעקפואלעז אםםע•
פויערים. און ארבעםער

 די צײלם באריכםעז אייגענע אירע לײם
 םיםגלי־ םויזןינם 130 פארםײ קאםוניםםישע

 נים האם זי אז שאצעז געגגער אירןי דער.
 םעג דאם םיםגלידער. םױזעגם 60 װי רער
 פאר צאל קליינע גאגץ א אויסזעז אפשר ײד

 איינ־ םיליאז 50 םים לאנד ריזיג אזא
 באדײםענדיגע א אבער איז דאם װאױנעד.

 און אםענע אז בארעכענם פען װען שאכם׳
 פארגעמעז סאםקװע םון אנהעגגעד געהײםע
 שםאםלעכע אין שליםעל־פאזיציעם װיכםיגע

כלוכה־אמםען.. שםאסישע אמ
 זיץ צים בראזיל איז קאםוניזם דער

 איםצו־ דער םון קיואלעז: דרי' ־pc יניקה
 באםעלקערדגג־ ארעםע די בײ םרידענקיים

 םים םנים אל פנים שםייעז װעלכע שיכנזען,
אויבערשיכם: רײכען זײער אבער דיגעם א

i שיז *) p  : p y p p p  i p װעגען *רנזיקעל 
 זױצס איז בראזיל זדן כחזות קאםוניסםישע די

 דעם סײלװײז גיס דאס װײל צײד, יייז מזונדצרם
y# לעצםע די פון אויסמנג דעם צו הימזצרגרונם i־ 

וזך זיד־אכעריקאנער יענער ייץ זידענםײואלען
 דרײ דעם געוזארזיז אפגעהאלםען *יז חאם *ובליק

אקראבער• סדן
 כוזעלינא געװארעז ^רװײלס זײנען װןלצן די אין

 אלפ גולארס כאגנא און צרעזידענט אלם קיביסשצק
 אםטען די איבצרנעדען דארסצן■ זײ ־דײס־שרצזידצגס.

i לויס אבער יאנואר. אץ p מ צװישדז שסיכװגג 
 די און פארסײען אניציע וי סון פאליםישענם

 רעװאל־ציע א אז פעגלעך דאנץ איז זןרפײ־םירער.
 תרװײלםע די אהנהיז• די צו צולאזצז גיס זײ זאל

n פון נאכצאלגער ז־ינזז p סריערדיבעז »r :y r tp, 
תן גדצוואונגצז איז װצלכןר ידארגאס, תדוליא א  היו

ז רןז־מירעז צו  ועלבססײארד באגאנגען האס *
דאפ יצלבעצן דעם

ע די איז װי צד r» רזי r לאדײ^ורערrא־ 
 א בראזיל א'ן קאסף עצם דער איז לענדער, ױשע

 פילינזער־פי־ אניב'צי;זע צזישען פאכס פאר קאכף
מ שין נזשנױצפ תי< װי  בירגער צװוילע קליקןס :ע

 זײערע װען פראפינױ־צן צו ^י־׳־ארטצז ח־צלכן
p דצי־דײלד וזעלצן פעגשדן y n.] זײנען לצצדעגפ 

פאליפישע וױ ןןרגאניזירט cys"־ פאישײדענע די

זרפי• אויגוסטין פמ

 ארמײ־אפיצירען, אופרואיגע תםיד די פון
 דער סון באאייגפלוסם געוואלםיג ױינעץ װאס

 און םיליטער־מאכם םאוועםישער גרױסער
 מילי־ דורך גרײם םאל אלע זיעען וועלכע

 אר״־נצופישען זיך אויפשסאגדען טערישע
 אומצוםרוי דעם פח את ;פאליםיק דער איז
 װעםען םון שםאםעז, פאראיעיגםע די צו

 אפ־ עקאגאמיש און םינאנציעל איז בראזיל
 פא־ געװיסע םצד װערם׳ וואם אח הענגיג
 באםעלקערונג־ פאראינםערעםירםע ־ ליםיש

 םראדיציאנעל־ די װי באםדאכם גריפעם,
 דא־ די אן הערשאםם. איספעריאליסםישע

 ניט היינט וואלט סיבות־קװאלען דרײ זיגע
 אין באוועגונג קאמוניסםישע קייז געווען

בראזיל•
 קאםוניסםישער דער םון געשיכםע די

 מים םארבונדען ענג איז בראזיל אין פארםיי
 םלוכה־ געגעז אײפשםאגדען םיליםערישע די

 פראפאגאנדע־ די םים את אדםיניסםראציעם
 ״יענקי־איםפעריאליזם׳. דעם געגען אקציעם

 דער פון פירער אומבאשםריםענער דער
 אםיצער און אינזשינער דער איז פארםײ

 אין געבוירען פרעסמעם׳ קארלאס לואים
 קענ־ און בילדוגג םים םענםש א אץ ׳1898

 פרעס־ אםביציעס. און ענערגיע םעגישעז׳
 אלם קאריערע זיין אנגעהויבען האט םעם

 דעמאלם האם ער .1924 אין פארםיי־פירער
 אויפ־ מיליםערישעז א אין געט־מזמ אנםייל
 דרומ׳דיגען אין רעגירונג דער געגען שםאנד

 אגגע־ האם ער װעלכען אין לאנד. פת םייל
 דער אײזענבאנער־באםאליאן. אז מים פירם

 געווארען אונםערדריקם גיך איז אויפשםאנד
ד  האם פרעםםעם רעגירונגם־םרופעז. ד־י

צו באםאליאז׳ זית םים צוזאםען דאן׳ זיד

 האבען װעלכע נעמען, שײגע אלערלײ ריס פארסײען
 אדער פראנראפען זײערע צו שײכות קײן ניס כלל

yפיםגל זישו־צ סון נלויבען דעם צו rםירער. און ר 
ס אויך זײנען גולארד און קוכיטשעק שסז  געװאי־צו נע

i םון p שער  פארסײ קאפוניסםישער אונפע^רוי
cy האביװ זײ אז םברז^ א איז cy די געשאפען 

p פאר פצרהײט  - p i.רװײלוגג
 פאר אורזאך y:yay:y?^ ציצליאס די כאםש

iy i איז גולארדין און קוביסשעק׳ן צו מננצרשאספ 
i וױיל p װאל די אין נצחוןyאיז ן -y: c p -a iy i 

װ ײאיצן y ױס ײ iyryi y :yny,; אםת• די איזy 
א' 1פא סיבה y y ױ א נ r ' r ^ '^ y iלyפyנפyן 

iy זײ װאס yy^ די ^ .i גyאג1קyקא־ די םון ן 
מז ס ױ  קאםו־ די אז א1פו באגײנדצסצ די און פי

y: צי א אייפאימך ויצלצו ױפדצו m; א״ינפלוס 
iT אויף :y i i p.:: זאלצי פענשצז' די אנז אױב 

ס אויגוספץ פאכר. אין בלײבצן  דיקצל,1א זוני׳
ױי גצשײבצז  יולי, אין ן,y־אל די 1פא פאנאפצך ו
 אי• צלצפצנפ^ פיײרזײדלצפע די אז באיוײזפ,

 פאר האבצן צו א1כי גו-ונפ גזנינ האבצן בייאז־ל
 .פינפפצ קאפוניםפישצר א צװישזװ שותפית א

^ און ראלאנצ־ צ י ב פ  כ״לידא־ yry:r=yE(P« א
j אין ײסדצו j i i ’iy i i p גװאפyהאד פאלא yj- 

y n,; ־ אײך אז ^’yp איפױן ניפ איז :ip y קא־ 
.,דגפה־באציל^

 םוי־ נאך צוגעשטאגצן דינען עס װעלכען
 צודיקגעצויגען כאלדאםען, אנדערע זענםער

 אמאזאנען־ פונם װעלדער םראפישע די אין
 אוים־ אומגעשםערם זיך האם ער וואו געבים.

 רע־ די פת פארפאלגונג דער פון באהאלטען
 מען האם צײט יאר צרויי גירוגגס־םרופען.

 אין אנטלאםענע. די םון געהערם נים םער
 זיך םרדפעז זיינע מים פרעםםעס האם 1925

באלױויע. אין אומבאשעדיגם באוױזען װידער
 םשילע. אין דיכםער קאמוניסטישער דער
 עפישע אן םארפאםם דעמאלם האט נערודא,

 װילד־וואלד דאזיגער דער פון באשרײבונג
 אלע איז קאמוניםםען די און אוואנםורע,

 גערימט דעםאלם זינם האבען לענדער
 פרעםטעס העלד. גרויסען אלס פרעסםעס׳ען

 סאװע־ ק־־יז געװארעז אײנגעלאדען דאן איז
 אויפגעהאל־ זיד האט ער װאו טעךםארבאנד,

 געלערענש ער האם דארם יאר. םינף טען
 לענין. און מארקם פון טעאריעס די נאר נים
 םים געװארעז באקאנם נא<:ם אויך איז גאר
מאכם־פאליםיק. סםאליניסטישער דער

 בראזיל אין באװעגונג קאמוניססישע די
 .1935 אין הויך־פונקם איר דערגרײכם האם

 צוריק גע־וען דעםאלם ש־ין איז פרעםםעם
ם א אגגעפירם האם און לאנד אין ^  בינם. ני
 צייט־ געלונגען דעפאלם איז קאמוניסםען די

 שםאט אין מאכם די פארכאפען צו וױיליג
 פרא־ האבען זײ װאו גארם, דא גראנדע ריא

 אין פאלקס־רעגירונג -ערשםע די קלאםירם
 געבײדעס עםלעכע אויף דרום־אמעריקע׳׳.

 פון הויפס־שםאט די זשאנעירו^ דע ריא אין
 די געירארען ארױפגעצײגעז איז בראזיל,

שע  באװעגוגג דאזיגע די אויך םאן. סאי^םי
 אונםערדריקם רעגירונגס־םרופען םת איז

 פארשםאט א אין איז פרעסםעס געווארען.
 געװארען• ארעםםירם זשאגעירא דע ריא פון

 ראסא, אינזעל אויפן םאדשיקם אים האם מעז
 7 געפאנגען געהאלםעז איש האם מען וואו
 צײם דאזיגער דער םץ משך אין צײם. יאר
 אום־ געבליבען פארםיי קאםוניסםישע די איז

 געזונקען. איז אײנםלוס א־ר און געזעצלעך
 אמנעס־ רעגירונג די האם 1942 איז אבער
 אויפשטענדלער קאמוניסםישע אלע טירט

 דער אויף ארויס װידער איז פרעסטעס איז
פרײ.

 קאײו- די האט 1947 אץ 1945 צײישען
 אױפגעלעבט. װידער םארטיי :יסטישע

 ארגאניזא־ קאנװניםםישע געגען פארבאט דער
 קא־ די אץ געיוארען אפגעשאפם איז ציעס

 דא־ די אדיםגענו־צם פלינק האבען מיניסטען
 זייער אײםצושפײיטען געלעגענהײט זיגע

 בא־ צ־יט יענער אין האכען ױי איינפלוס.
״ םארבאגד, ױניאן טרײד דעם הערשם  ז
 פארלאמענט אין פאדםרעםער געהאם האבען

 אנהענגער צאלרײכע געיואונען האבען און
 אינםעלעק• און מליכה־בעאמםע די צװישען
 נ־־יעש אויפן לאנד שיש קימ אין םיאלעז•

 באװעגונג קאמרניסטישע די איז קאגםינענם
 סטא־ בראזיל. אץ װי שטארל אזוי געװען נים
 שאםען קענען צו געהאפם אפי^ר האם לין
 פעש פאםעליםען־מלוכה א בראזיל אין

סאװעטעךפארבאנד.
 גע־ דרײ א זיך האם רעדעל דאס אבער

 בא־ א אנגעהויבען זיך האם 1948 אין םאן.
איז פארםײ די קאפוניזם. געגעז װעג־נג

--------------> 1955 דעצעטבער,
 קאמוניטםישע די גע־זארען. אויפגעליתס

 גע־ בםל זײנען פארלאמענם אין מאנדאטען
 פראנס־ קאמוניסםישע די א־ן געװארעז מאכם

 פרעס־ פארבאםען. מעז האם ארגאניזאציעם
 דער פון פארשודאונדען אינגאנצעז איז םעם

 נים װייסעז געגנער זײנע און עפענםלעכקיים
 אויף• זיד האלם ער וואו םאג הישםיגען ביזן
 ראס םםענלי זשררנאליםט אמעריקאנעד :־ער
 בא־ דרום־אמעריקע איבער טור א נאך האם

 אין אייף זיך האלט פרעסטעס אז ריכםעם,
 װאו באליװיע. אין שטאם א לאםשאבאמא.

 15 פון ארמיי אן איבער געװעלטיגם ער
 בא< א אײף ווארם ער און זעלגער םויזענם

 דער־ *ם* ניי א אנצוהויבעז מאסקװע פון פעל
 קאד־ זײנע פון אקציע די אבערונגכ־מארש.

 װע־ געשםיצם דאז װעלען אויסלאנד פון רעס
 פארטײ־אנהענגער קאמוגיסםישע די פון רען
 די צי זאגעז צי שװער איז עס לאנד. אין

 נאענם. אזרי איז *ייפשמאנד אזא פון געפאר
 דעש אין פאראן, איז געפאר אזא אז אבער

ספק. שום קײן זײז ניט קען
 פאר־ שוין האם פארםײ קאמיניםם*שע די

 קו־ דער פאר אקציע־פראגראם אן כרלירם
 הויפם־פונקםען די רעווןזלמיע. םענדיגער

 די שסירצען :דינען פראגראם דעש אם פון
 גרײ־ םון באדעז דעם אװעקנעםען רעגירונג.

 גרוים־קא־ באגרענעצעז לאנד־באזיצער. סע
 אונ־ אײסלענדישע איז איבערהויפם פיםאל,

 יאימפעריא־ דעם געגען קאמף םערנעמועען.
 ןאר־ אץ שםאסעך םארא־יגיגסע די םץ ליזם

 עםאב־ צו כוחות פאםריאםישע אלע אײניגען
רען  פרא־ דער .פאלקם־דעראקראסיע׳. א יי
 נאציאנאליזירונג די נים פארלאנגם גראם

 קא־ די אדער פאבריקען. און באנקעז פיז
 לויםן לאנד־אײגענםום. פת לעקםיױיזיאציע

 בלײז זיך שםעלם ער מיםםער. ריטישען
 פון קרימען ברײםע גזדױנען צו ציל דעם
 אר־ פון ב־ידיז :ים און באפעלקערינג. דער

 בע־ די פץ אויך נאו־ פייערים. און בעםער
 איגדוסםריע־אונםערנע־ הײמישע די אםםע,

 גערו־ אזױ די פאר געשעפטסלײם, אץ מער
 אלס רעוואליציע׳*. .פאםריאסישע פענע
 ארויסגע־ װערט פונקט װיכםיגםםער דער

 ״אײסלענדישען קעגן קאמף דער שםעלם
 אין גאטירלעך, מײנם יואם קאפיםאליזט׳.

 שםאםען. פאראײניגםע די רײ, ערשםער דער
 פרא־ דעם אם דורך האפען קאמוניסםען די

ם א  פונם מערהײם די געװינען קענען צו ^
 אויסנוצעז עם און פאלק בראזיליאנישעז

צװעקען. און צילען זײערע פאר

 קאמוניםטישער פון פאדעם־קניפ דער
 קארלאס פון הענם די אין איז פארשװערונג

 פאר־ די זען מען קען אים אין פרעםטעס.
 פון דיקטאטאר צוקונפםיגען פונם קערפערונג

 די אז סאו־מם־רעפובליק. בראזיליאנישער א
 פויערטום אץ ארבעםער־קלאס פונם ייאגע
 דיק־ אזא אונםער פארערגערעז זיך װעם

 באדויבם װעם פאלק גאנצע דאס אוץ םאםור
 לייכט םען קען פדייהײם. דין פון װערען

 םאר־ גלויבען. ■־אמדניסםעז די פאראייםזען.
 קענען סוף כל סיף װעלען זײ אז זיך, שםײם
 זײ דערגרײכען• ציל לאנג־גןגאדםעז ז־יער
 שטארק־ די זיײען זײ רואס דעם אויף דופען

 זיך שםיצען די אפאזיציע־סארםײ םםע
^רע אויף  קאםף־אפםיילוגגען באײאפענםע זי
 פארםיי־קאדרעס די אויף דזשאנגעל. איגם

 אין באזונדערם קאוסם־שםאםען. די אין
די און פאולא םאן און זשאנעירא דע ריא
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פו (שליס

 פרא־ םים איבערגעפאקט געױארען זײנען
 געגי־ האבען זיי אײף פײ-זען די אץ דוקטען

 פארא־ א ױי קלינגען רעג עט פאיען. מען
 פאקםישען אין עס איז אױי אבער דאקס,

 פעלדער. די פון אראפ געמם מעז לעבען:
 פראדוקםען, מערער טעדער און גערטנער

 עקספארםירען. אץ פארניצען קאן רלן װיפיל
 שטאט דער פאל אזא אין מיז גאםירלעך,

פארמער. דעם הילף צו קומען
 קאנ־ דעמאקראטישער דער האם 1938 אין

 .אד־ ׳אגריקאלטשורעל דעם אנגענירען גרעס
 געבוים געװען איז וואס עקם״, זשאסםמענם

 רעגירעג די :פרינציפ פאלגענדיגען אויף
 דעם אקעגענאיבער פארמער דעם פארזיכערט

 צו פון קומם װאס פױיזען. די פון פאלען
 אבער. דערפאר. ;גערעטעגיש שפע׳דיגער

 דעם מים אײנשםימען פארםער דער דארף
 בא־ זײן איבער רעגירונג דער פון קאנםראל
 די שנײדען צו ציל מיטן לאנד ארבעםען

 פראק־ דער אין פראדדקציע. זײן פון גרוים
:אזױ געארבעט :עזעץ דער האם םיק

 דינע פארזייט האם פאררער דער ווען
 דער פץ קריגען געהאנם ער האם תבואה,

 אן פון גרײם דער אין הלװאה א רעגירוגג
 בושעל א פון פרײז צ־ם צ־צאל אפגעמאכםען

 גערואקעלם זיך האם ציצאל דער תבואד״
 פאריםעט. פון פראצעגם 75 און 52 צוױשען

 אגטשםרעכם ױאם פרייז. א מײנם (פאריםעט
 פאר צאלעז מח פארכלער דער וואס דעם. צי

 פארן און זיד פאר קויפם ער וואם סחורה.

 אראפגע־ ד.אם פארמער דער װען פארש>.
 אויב איז פעלד. פון גערעטעניש די נ־םען

 פון העכער געשםאנען איז מארק־פרית דער
 די פארקויפען ער פיעגם ציצאל־פרית. דעם

 הלוואה. די צ־רילצאלען אץ פראד־קטען
 ני־ געװען איז מארק־פרײז דער אבער. אויב.

 די אפגעבען געהאנם ער האט דעריגער,
 נים גאנצען אין אדן רעגירוגג דער תבואה

 בײ עט לאזען אדער הליואה די אײטצאלען
 — צײם יאר א אויף ליגען רעגירונג דער

שםײגען. פרײז דער װעט םאמער
תבואד, ארעריקאנער די ־ױלן .1942 אין

 פעלקער, א^־אירםע די פאר געגאנגען איז
 קאנטראל איר אפגעשאפט רעגירונג די האט

 בא־ פארמער׳ם דעם פץ גרויס דער איבער
 פיק־ א אײנגעפירט האם אין לאנד ארבעטען

גרויס דער אין רעגירונגט־שםיצע סירםע

r א האבעז n מא־ אץ מאראיישע די דעש 
טאױעםען־פארבאגד. פינם היי^ף טעריע־ע

ע זײ;ען הײנם ביז  די פץ פרוא־וען אי
 גע־ רעגיריגג די שם־־רצען צו קאםוניסםען

 מאכם־ די זײנען הײנם .“דורכפא א װען
 גרע־ אלץ נאך רעגירונג דער פץ מיםלען

 אויך איז דאט קאמיניסםען. די פון ױי סער
 הויפם־קווארםיר קאמ־ניסםישער דער אין

 קאדוניסםישע די אבער באקאנט. גוט גאגץ
 זיין צד צײס דער מיט האפען דראטען־ציער

 ארויטםרעםען אפען קענעז צ' גענ־ג שםארק
 צי רעגירונג. דער מיט פארמעסם א אין
 צוקונםם נאענםער דער אין ק־מען װעם עס
 אין אויפשםאנד קאמ־ניסםישעז :ײעט א צו

 די 'יעלכער אויף פראגע א איז בראזיל
 לענען פארגאנגענהײס דער פון דערפארינגען

ענםפערען. נים

15 דימ <-------------------------
1956 אין דץאנגרעס אין

ס ן )7 די
 רעגי־ די פאריםעט. פץ פראצענם 90 פץ

 אפגעריי־ געיוארןיז זיינעז רונגס־שפײכלערס
 דאזיגע׳ י די תבואה־זאפאסען. אלע פץ ניגט
 90 פון ע'pשם ישסײפע גערופענע. אזוי

 דעםא־ די האם פאריטעם. פון פראצענט
 אויך אגגעהאלםזת אדמיניםםראציע קראםישע

 רע• די האם 1948 אין אבעד קריג. נאכן
 גע־ קאגגרעם םח שערהײם פובליקאנישע

 ארוגםערצוגיץ םרומאן פרעזידענם צוואוגגען
 פון אנהויבענדיג צוצאל. שםייפלן דעם פ,ץ

1950.
 אייזענהאוער גענעראל האם 1952 אין

 האל־ צו ודאל־קאמפאניע דער בעת צעעזאגם
 ,1954 נאך ביז צוצאל שמייפזה בײם זיך טען

ק סים צוזאמעו ער, האם 1954 אין אבער  ד
 בזיגסאז, עזרא לאנדװירסשאפמם־מיניםםער,

 פון ארונםערצוגי? קאנגרעם פון פארלאנגמ
 בא־ האס קאנגרעס דער ציצאל. שםייפען
 און 82 פון צוצאל וואקעלדיגעז א שםימם

 אח 1955 פאר פראצענם 90 ביז האלב א
ם 90 ביז 75 פון ענ צ ^ .1956 פאר פ

 דעם םח לאגע די איז םאג צו הײנם
 איז 1951 זינם שלעכםע. א דיער פארטער

 פרא־ 30 אײף געפאלען הכנסה ריינע זית
 פאלען, תבואה אויף פרייזען די צענם.

 גע־ אז 1951 פיץ זײנעז אויסגאבעז די בעה
 פארמעדם די פראצענם. 15 אויף שםיגען

 סך א און געדולד דיער רער אלץ פארייירען
 אגראר־ דער געגען זיך בונםעװען זיי פדן

 פיל אין אדמיניסםראציע. דעד פון פאליםיק
 די פארלאנגעז מידװעסם דעד פץ שםאטען

 בענסאן. עזרא פון דעםיסיע די פארמערם
 נים האם אז־מיניםםראציע רעפדבליקאגישע די

 אדויסציפירען אזױ װי פלאן קלארען עית
 די םצב. שװערעז זײן פת פארמער דעם

 ברע־ אלםען דעם פאר לײגעז דעמאקראםען
 פלאן בעםםןיר דער אויס זעט װאם נעךפלאן,

 די אבער באדינגונגען, איצםיגע .די איז
 דער אננעםען. נים אים װילען רעפובליקאנער

 םארסעד דעש לאזען צו פאר לײגם פלאן
 די לוים פראדוקםען זײנע גאר פארקויפען

 נים זאלעז זיי נידעריג װי םארק־פרימען,
 אונםערשײד דעם אים צוצאלעז אץ זיץ.

 העכעדען, א און מארק־פרית דעם צױישען
 .װאלם דאם פרײז. אפגערעדםלן, פריער פח

 פון פארמערס די באפריים אלץ פאר פריער
 פרא־ לאנדװירטשאפםלעכע אין איבערפלדם

האבען רעפובליקאנער די אבען דדקםען.
 זאגען — םpו ער װייל פיאן. דעם פאר .מורא

 די איבלרי דעה די אריבערכראגצן
 רעגירונג. דער צו פארמער דעם פון פארמס

 ״קריפינג עט איז רעפובליקאנער די פאר
 ח־. י אז. א. ^פאליציי־סיפםעם׳ ־׳,,טאזזעליזם

 השגחה גרינםלעכע און ברײמע א גראד און
 איז אגריקולםור דער איבער שסאם דעם פון

 פארפער דעם קאן dxt אײנצינע דאס איצם
 םיםראציע, שװערער זײן פון ארויספירען

 מאן׳, פארגעםענעם דעש ״ראםעװען אדער
איצם. פארמער דעש אן ר־פם טען יײ

 מיר ניאל. הײנםיגט אײף יילץ יזא יא=
 געלזיגענהיים די האבעז ארודאי נאך ייעלען

 אם צו צוריקצוקערען זיך מאל איװ װי םער
 זיכער ידעלען ױאם פראבלעמעז■ װיכםיגע די

 אונזער איז ארם אנגעזעענעם אז םארנעמלן
 נא־ די פץ פארלויף אין לעבעז פאליםישעז

חדשים. ענטע



 פון קאגפצרענץ צוױיםע י
 באגראבצן האם זשענעװ

 פיז דערגרייכונגעז די
 זשענעווער ערשםער דער

יצ־ פח — קאנםערענץ
 אין קאנםערענץ נער

אנ־ האבען עם װעלכער
 מלוכה־פארשטייצר הצכסםע די םיילגענומען

 ארוים־ האס וואם און מערב, איז מזרח םון
 דער איבער האםענוגגעז אזויפיל גערופען
 אויסלאנד־מיניםםארען די וועלם. ווייםער

pc .סא־ און םראנקרײך ענ^לאנד. אמעדיקע 
 גאװעמבער טצז16 דעם האבען װעס־רוסלאנד

 קאנםע־ זשענעווער צװייסע די םארענדיגם
 קאנען זיי אז פעםםשטעלונג. דער מיט רענץ

 :פונקם איץ קיין אין אײניגען נישס זיך
 און םערב־דעמאקראטיעס די צדדים, בײדע

 אויף געבליבען זײנען סאװעס־רוסלאנד,
שםאנדפונקטען. צכצלגצגצנזעצ ױיערע
 דער בײ אײםגעװעפם זיך האם עס אז

 ׳״זשענעװער דער\ רעגירונג סאוועטישער
 האט קאאפעראציע׳ און שלום םון גײםם״

 פאר פריער, נאך דערקענען געקענם מעז
 דער קאגפערעגץ. זשענעווער צװייםער דער

 רעגירוגג קאמוניסטישער דער פון אפמאד
 שי־ צו עגיפטעז מים םשעכאסלאוואקיע פון
צ־ זי און פלחמה־מאםעריאלען איר קעז  צו

 ישראל, אויף אנםאל נייצם א צו גרייטצז
 מאסקװע אז באווייז קלארער גאנץ א איז

 פלענער אירע פון אפגעזאגם גישמ זיך האס
וועלם־באהערשונג. פיז

 זיך װעט צי ? וױיטער זייז װעט וואס
 קאל־ דער אימפעט, באנײםזנז מים אנהױבעז■

 ? פירען ער װעט װאוהין — און קריג טער
 מיםלען נײצ זוכען מען װעט צי — אדער

 דעם װעגען י פארשטענדיגונג פון װעגעז את
 שםארק פרעסע דער אין מײנונגען די זײנען

 ארײנ־ נישט דא זיך קצנצז מיר געםיילםע.
 באםראכ־ װעלם־פאליםישע קײז אין לאזען

 אוג־ דא מיר װילען מאמענם אײן נאר טוגמין,
 באדייסרנג גרויםע א האם װאש טצרשסרייכצן.

 ארבע־ דעמאקראטישער דער םאר ספעציעל
טערשאפם.

 סאײעט־רופלאנד האט ראל ערשסעז צים
 זיך שרעקט זי שטארק וײ ארויסגעװיזען.

 פץ אײםדרוק ערלעכען פרײען• א פאר
 סאםעליםעז־לענדער. אירע אין פאל?ס־װילעז

 רעגירונג סאװעטישע די דאט האם געװיזען
 פון פאראישיגונג װעגען פראגע דער אין

 מיםע״* אין געשםאגען איז װאס דייםשלאנד-
 זשענעײ אין ־דאנפערענץ דער פון פלגקם

 זיכער־ ױעגצז פראגע דער פון םייל א ױי
 די אײראפע. פיז סטאביליםעט איז הײם

 שטאנד־ א־יפן שםייצן כערב־דעםאקראס־עס
 זיך גצפינם װאם םזרח־דייםשלאנד. אז פיגקס,

 פאר־ דארף אקופאציצ סאודעטישער או־גםער
 דייטשער כיערנ דער מיט רדערען אייניגם

װאלען. פרייע פון םמך אויפן רעפובליק.

rD .קיםמאן ױסח דר

 גע־ איז און געװען איז סאװעט־רוסלאנד
פאראייניגוגג. פון געגנערין א בליבעז
 רעגירונג סאװעטישע די האט איצט ביז

 אז דערמיט■ געגנערשאםט איר באגרינדעט
 נאטא אין אגגעשלאםען איז מערב־דייטשלאנד

 גארט־ די פון פארטיידיגוגג־בונד דעם —
 אג־ סאוועטישער געגעז לענדער אטלאנטישע

 מיט פאראייניגונג די %אלזא װאלט רעסיע,
 מיליםערישע א געמײנם מזרח־דײםשלאגד

 אנטי־סארועטישען דעם פץ פארשםארקלנג
צד.

זיד■ מען דעררעדט רעדט מען אז אבער
 דיפלאמא־ צװישען אפילו זיך םרעפם דאם
 אין קאנפערענץ איצטיגער דער אויף םען.

 אייסלאנד־ םאװעטישער דער האט זשענעװ
 אפגערוקט זיך אלײן מאלאטאװ סיניסטער

 די איז ״נאטא״ אז תירוץ פוילען דעם פון
 פץ פאראײניגונג דער פאר הויפט־מניעה

 איבערגע־ נישט האט ער און דייטשלאנד,
 דער איז דאס אז צװײפעל, שום קײן לאזט

ע פון פארלאנג ״  פאר מאכט וואס ,1װאלע פי
 צוצישטימען אוממעגלעך םאװעט־רוסלאנד

דײםשלאנד. פון פאראײניגונג צד
 סוף א :געמיינט װאלם װאלען פרייע

 מזרח־דײטש־ אין רעזשים קאמוניסטישעו צום
 מזרח־דײטשלאנד אין װאלען פרײע לאנד׳

 פעל־ אנדערע די אױפגעװעקט אויך װאלטען
 סאװעטישען אונםערן זיך געפינעז װאס קער
 :ישט קאן סאװעט־רוסלאנד פארװאס אט יאך.

זיק. מסכים
 האט פעלקער־פארקנעכטונג ברוםאלע די

 דער אײף אנטפלעקט מאל איבעריגעז אן זיד
זשענעװ. פץ טריבונע אינםערנאציאנאלער

— שיאלםינג״ קײן נימ רײניגתג, א״
 כאװעגונג ױניאן טרײד דער אץ

דײנזשלאנד םון
 דייטשלאנד פון ארבעטער־פרעםע די
 שארפסטער דער מים ארויס איצם קומט

 געװערק־ *קריסםלעכע״ ד- געגען שפראך
 ארבעטער־שינאים די ײעלכע מיט שאפםען.

 טרייד אײנהײטלעכע די שפאלםען װילען
דייטשלאנד. פון באװעגונג י־ניאן

 די פץ ארבעט שפאלםערישער דער מיט
 װע־ דערגרײכם װעם פרומאקעס קאםײלישע

 אײנהײםלעכען פעם שפאלטונג א נישם רעז
 רײניגונגפ־פרא־ א :אר געװערקשאפם־בונד,

 געװערקשאפט־ב־נד דער װעלכען פון צעס.
 װעט ער וױיל געשםארקט. ארײםקוכיען װעט

 האבען װאס דעםאגאגען, פון ײערען באפרײם
 די פון אינטערעפען די זינען אין נישט

 העישאפט־ די נאר פארפאייגען אין ארבעסער
 קיער. קאםוי־יישען פי־נם אינםערעפען

 די פ־ן גרינדינג דער אויף ענםפערט אזײ
 ״פאר־ דײסשער דער ױניאנס קריסםלעכע

 סאצ״א־ דייסשער דער םון ארגאן װערםס׳,
njn א-ז דאס און פארטיי. דעמאקראסישער

ע פ־ז שטאנדפונקט  א'ן סאציאליסטישע אי
דײטשלאנד. אין צײטונגען ױניאן טרײד

 נאך מען האם צ־ריק לא:ג נישט ביז
 אין צוריקהאלטונג געװיםע א ארויםגעמיזען

 שפאל־ קאטױלישע די געגען פאלעםיק דער
 פארשארפען געװאלט נישט מ׳האם טערם,

 אנםירונג די אבער איז א־צט סיט־אציע. די
 יעדען פון ארוים געװערקשאפט־בונד פון

 צוזאמען קלער. קאטוילישער דער רעזערװ.
 פון פארםײ דער אין ט־ער וײכטיגע מיט
 פאר־ זיך האט אדענאוער. קאנצלער דעם

 דער פון אייגהײם די צעברעכען צו ראסטען
 קריג דער באוועגונג. ײניאן טרײד דײםשער

 קיץ לעגען נישט מ׳דארף און דערקלערם איז
שפאלטער. די אויף כנוד

 דראמאטישע העכסט געװען זײנען עס
 װאס קאמף אינערלעכען דעם אין פאמענטען

 דײ־ דער אין אנגעהויבעז איצט זיר האט
 םען23 דעם באװעגונג. ײױאן טרײד טשער

 געװערקשאפט־בונד דער האט אקטאבער
 צום מאניפעסטאציע גרויסע א ארא^זשירט
 אויםשסעלען וױדער פון ײבל סױיאריגען

 היט־ נאך באװעגונג ײניאן טרײד פרײע די
 ארבעטער טויזענס 15 ארום מפלד,. לער׳ס
 פײערונג, דער אין באטײליגם זיך האבען
 מעכ־ א אין פארװאנדעלם זיך האט װעלכע
 צערײםינג דער געגען מאניפעסטאציע טיגער

 סארי דער פץ באװעגונג. ארבעםער דער פון
 :לאזינג דער ארײםגעגאמען איז זאםי־ינג

 דער מיט פארהאגדלונגען וױיטערדיגע ״קײן
 בא־וע־ אונזער צעברעכען װיל װאס חברה■
גו:ג״.
 זײנען געװערקשאפטען קריםטלעכע די

 אין קאנפערענץ א אײף געױארען געגרינדעט
 אקטאבער. םצז30 דעם עסען שטאט דער

 סוד קיץ נישם גאר םאכען שפאלםער די
פ ד' פון צערייסונג די אז דערפץ• אנ מי  י

 אלײן. ד״םשי^אנד אויף באגרענעצם נישט איז
 אינםערנאציאנאל פ־נם א־יפטי אן איז דאפ
 װעלכער ױניאנס, טרייד קריסמלעמג די פון

 דייםשלאנד פון יוניאךשפאלטערס די האט
 מארק מיליאן 1 פון סומע א איבערגעשיקט

שפאלטונג־ארבעט. פאר
 האםײלישער דער פון ברכה דער מים

רך  קאפיטאליס־ גרויםע פון געלט מיטן לי
 קלער קאטײלישער דער זיך נעמט טעז■

באװעגונג. אייבעטער די צעברעכעז

#ארט״ סאציאליסםישע פאיאײניגטזן
 יתיאן טרײד דער ױעגן יא«אן אל

כאױעגמג
 פאר־ די געק־מען צ־שטאנד איז ענדלעך

 פאר־ סאציאליסםישע צוױי די פץ אײניג־נג
 רעכטע. די איז לינקע די יאפאן. איז טי־עז

 זעייבפט־ א געפירט איצט ביז האבען זײ
 יארעו־לאנג ױך. פאר יעדע י־ע־ען. שײענדיג

 ב״ אין יואלען ב־י באקעדפם זיד זיי האבען
 זיי־ בײדע הגם אקציעס. פאליםישע אנדערע

 פאר יעדע — אנגעשלאםען געױען ויי נעז
ך אינ* סאציאליסשישען אין — באדנדער ד

-------------]> ו955 דעצעמנער,
 אינערלעכער דער אין הגם און טערנאציאנאל

 געװען נישט בעצם זײנען יאפאן פון פאליטיק
 פרא־ אין זײ, צ־וישען פארשײדענקײטען קײן

טאקטיק. און גראם
זײ־ זײ צװישען געגענזאצען גרעםטע די

 פון געביט אויפן נאר געװען יארען אלע נען
 סא־ לינקע די ;אויסלאנדס־פאליטיק דער

 אפענע, געהאט האט פארטײ ציאליסטישע
 געפאדערט אץ ־ימפאטיעס פרא־סאװעטרגע

 דער פאר אריענטאציע פרא־םאװעטישע א
 די בשעת יאפאז• פ־ן אויסלאנדס־פאליטיק

 געשטא־ איז פארטײ כאציאליכטישע רעכםע
 קא־ דער אין נאר אז שטאגדפונקט, אויפן נען

 דער מיט און אמעריקע מיט אפעראציע
 (אץ, 'אפאן קאן בכלל װעלט־דעראקראםיע

 װעג א־יפן פארנעמען זיך אזיע) גאנץ אגב,
אויפבוי. דעמאקראטישען פון

 זיך האבען פארטײען בײדע װעז איצט,
 פאראײניגטע נײע די פארנעמט פאראייניגט.

 ציױ־ ״נײטראליטעט״ פון פאזיציע א פארטײ
 אויפן װעלט־בלא״ען. גרויסע בײדע די שען
 הא־ מיר װאס באריכטען קגאפע די פון סמך
 פאראי'ניג־:ג דער װעגען איצםער ביז בען
 הא־ רעכטע די צי דעיקענען׳ צו שװער איז
 צי לינקע׳ די גאכגעגעבען מער בען

 רעזדלטאט דער איז אלעגפאלס פארקערט.
 לאמפרא־ דער דערגאנגען איז עם װעלכען צו

 ״פארעװע״ מין א צדדים, נײדע צוױשען מיס
 פא־ סאװעטישע די װעלכער מיט שטעלונג.

 װארים זײן. צופרידען זיכער װעט ליטיק
 פאסיװיטעט אץ ״ױיטראליטעט״ כלומרשטע

 װעלכען צ־ ציל דערוױיליגער דער איז
 אין אזיע א״ן כא־ועט־רוסיאגד שטרעבם עס
 וױיזען זיך װעט עס בכלל. װעלט דער אין

 פ־ן װעלכער פראקטיק. פץ יארען אין ערשט
זיץ. שטארקער װעט עס צדדים בײדע די

 זיך מיט שטעלט פארטײ פאראײניגטע די
 לעבען פאליטישען אין כיח שטארקען א פאר
 אפאזיציע־ שטארקםטע די סיאיז לאנד. פץ

 אינ־ אין 155 מיט פארלאמענם. אין פארטיי
סענאט. א־ז מאנדאטען t<9 אץ הויז טערען

צטעי גר$ד  פאראײניגט זיד האבען אי
 רעגירדגגס־פאר־ בירגערלעכע צװײ די אויך

 מאיאר'־ גרויסע א צוזאשען האבען זײ טײען.
 4b7 די פץ 298 :הויז אינטערן אין טעם

 רינא־ א זײ זײנען סע:אט אין מאנדאםען;
מאנדאטען. 250 פון 116 : ריםעט

 ניגטער פארא דער פון פדאםפארמע די
ייניאנס םיייד די בסגע פארטיי

 פארט" סאציאליסטישע פאראײניגטע די
 ײניאן טרײד דער צו שטעױנג איר האט

 פיאטפארמע. א אין אויסגעדריקט באװעגינג
 אנ־ צ־-ישען געזאגט װערט עס װעלכער אין

:װאס אט דערעס
u שטיצט פארט" סאציא־^יסטישע די 

 בא־ ײניאן טרײד דעמאקדאטישע פדײע די
 ש־ם קײן שםיצען ניט װעט זי װעגינג;

עי פין באהערשט ײערט װאכ ױניאן טרײד  ד
 פאליםישע פין אונםערגעמער, פץ רעגירונג.
 זײטיגע איז עס װעלכע פון .אדער פארטייען

:כוחות
 זי-נען י־ניאנס טרײד אץ פארטײ נ>

 א־יטאנארע אץ איםאפהענגיגע פילשטענדיג
 שטרעגען נ״ט טאר קײ;ער ארגאניזאציעם.

צוריטען: דעם באהערשען צי
 אײפצובײען שטרעבט פארטײ די )3
 סאציאליסםישע די םיטלען פרידלעכע מיט

אין דערבײ ןיך שטיצט את געזעלשאפט

 פארטײ די ױניאגם, טרײד די אױף גאנצען
 באצי־ װארעמע אנהאלטען דעם צ־ליב נייז

 טרײד די מיט קאאפעראציע א־ן א־נגען
פרײגט־ דער אין זײ טיט שטײן א־ן ייניאנס

דונג עכפטער ארבינ ;; ,שאפ״ל
דער־ װעט עם אז תאפט׳ פארטײ די (4

פון פראנט ער פאראײניגט־ א ײצרעז גרײכט
;ידניאנס ייד טרי דצכיאק־־אטישצ 'צ רף, ךר

טר־יד די אז דער־וארט פארטײ ד־ ,ו5
ײצג א־יפו 'יז ג ױצלצן יאפאו פ־ן אגנ ייני

 קאנפעדעראציע אינטערנאציאנאדער דער פ־ן
 לעבען װעלען ױאס ײגיאגט. םרײד פרײע פ־ן
 ארבעטערשאפט דער מיט פרײגטשאפט אין
ױעלם. דער פץ

 כאציאר־דעמאיראטישער -עד פץ ױג
שוױיץ אין פא־טײ

 אין פארלאמענט־װאלען אלגערי־נע די ביי
 טען31 דעם פארגעק־מען זײגען ״אב ש־וײץ,

 סאציאל־דעדאקראטישע די האט אקטאבער,
 בײ איז זי זיג. גרויסען א געהאט פארטײ

 ארויסגעקומען װידער ױאלען איצטיגע די
 אין פארטײ פאליטישע שטארקסטע די װי

אנד  אין װאלען, לעצטע די בײ װי אזױ - - י
 איר פארגרעסערט האט א־ן - 1951 יאר
.54 אױף 49 פ־ן ראגדאטען צאי

 נישט :אך דריקען גדפא װאל־ציפערען די
 גע־ דער פץ יאדייםונג גאנצע די א־יס

 סאציאל־דע־ דער פדן פאז־ציע שטארלטער
 מא־ איצטיגען אין פארטײ מאקראטישער

מענט.
 שװײץ אין פארלארענט פעדעראלעי דער

 עטלעכע א־ן ראכט באגרענעצםע א דאט
 נייטט שפילען ױײגיגער אדער רער ראנדאטען

 רעגירונגס־ די ראלע. גר־־פע איבעריג קײן
 דע־צענטרא־ א זײער איז שױייץ אין ראכט

נ די ליזירטע, הא־ (פראװינצען) לאנטאנען נ
באזאר־ און ײטאנאמיצ א■ ברײטסטצ די בצן
רצגי־ גםטצ ױיכטי די יז א־י זיך פאר גצז

אין פאקטאר גרויסצר א ר־:לפ־גצשצפטצן.
אדדי־ און זצצגצבינג גצ רל־כ־׳שצל דער
אנצלצר טראדיצי דער ײר א איז ראציע ניסט

 פון נ<אגען פאלקפ־אפשטימעג. פץ רנהג
 1מא־ יעדען װערען "יפטיגקײט גרעטטער דער

 אפשטימונג דירעקטער א ד־רך אגטשידען
פארלאמענט. ד־רכן ניט אץ פאיק פץ

 דערקלערען אויך זיך רען דארף דערמיט
 רו־ פאי־יאניענט־װאלען די ױאפ פאקט. דעם
 אײפרודע־ באזונדערע לײן אר־יס נישט פען
 אויסלענדישע די באפעלקערונג. דער אין ר־נג

 באזע־ קײן נישט אװדאי זי־ שענקט פרעםע
א^בדערקזאמקײט. דערע

שװײץ פץ אי־בצגזצרשאפט לצל אר r
די פון גאנג אײס דער פי־־ <י זײי אבער ר־־נט

נםםשםצללנג צ פ; קלאי י ן• י ײאלעי יגצ איצט
סא־ די אז צ־־ם.” יצל ד פאר אין ־אנד פארן

לםארק־ ; די װידצר נצז זײ טצן ־דצראקרא ציאל
די פץ ד י ר י שטארק א ר״־נם פארטיי. כםצ

טאציא־ א פאר קאײף אין :םצר־כ־ח־ת אלבצ
לאז־נג לצר גצ־ואיצן איז "אפ שווי־ץ. לער
פארםיי ער ש דאקראטי אל־דע ' כאצי דער זיפ

. ׳י ; א: ־:' י ד אץ
בא־ א מיט ־יאנד• לײן ־ א יז א ש*ײיץ ־ די

אן 5 קנאפע פין פעיקער־נג  אײנװאוינער. מייי
 װעלכער אין יצפ־בליה. דצראקראטידצ א

 זי גצגצנזאצצן. פיל פאראײניים זײ:צן צס
 א"־ א״ן לצנדצל רײכטםצ ד־ פץ אי־נצ איז

 א מים אינדו־טריצ. רייכצר א ריט ראפצ■
אינטצרנאציאנאלצן אין ראלצ פילצנדיגצר

n זײט <ן-------------------------
 איגםצרנאציא־ גציואלדיגער א מים האנדצל.

 טוריס־ גרצסטצן מיטן רצפוטאציצ׳ נאלער
 לאנדשאפטלעכצר איר צ-ליב טצךפארקצר,

 האטצל־אינ־ בליצנדיגצר א מיט שיינקײט,
 באפצלקצרונג שוױיצארישצ די דיםטריצ•

 סטאגדארד, הויכען א א־יף טאקצ לעבט
 ארצמקײם פיל אויך פאראן איז צם אבער

 יצמאקראםיע שװײצארישצ די שװײץ. אין
 אײראפצ אין פולקאמענסטצ די פון אײנצ איז
 שםאר־ פאראן אבצר ײצלט. דער איבער א־ן
 וואם לאנד׳ איז כוחות קאגסערװאטיײצ קצ

 פראגיצסױוער דצר אנטקעגצן זיך שטעלען
 פארגלי־ א צ• שםרצבצן אץ אנטװיקלונג

ר פץ לצבצנט־פאררצן די פון ײצרונג צ  י
צײט״. אלטער ״גוטער
 גורם זײנצן ס־חות קאגסערװאטיװצ די אט

 אין קלאםצדקאמף. פון פארשארפויג א צו
 שארף זײצר שוין איצט זיד פילצן שװײץ

 ״איבצר־פרא׳ פון קראנקהײט־סימפטאמצן די
 רי־ מאכצן לאפיטאליסטצן די םפצריטי״.

 פון קויף־קראפט די אבער פראפיטצן׳ זיגצ
 די פאלצן. אין האלם שכילות ארבצטצר׳ס
 לצצ־ פון משך אין גצשםיגען איז פראדוקציע

 בשעת פראצענם׳ 8 או־ום מים יאר םען
 פאר־ זיך האבען ארבצטס־פארדינםטען די

פראצצנט. 3 מיט בלויז גרצסצרט
 פון לצבצנם־סטאנדארד לצם אײנהאלטצן

 אזצלכצ אונטער איז ארבצטצרשאפט, דצר
 צם אויפגאבצ• שװערצ א זײער באדיגגונגען

 רצא־ לצם איינהאלטצן :גלאם נישט מײנט
 אײגהאלטען נאר ארבצטצר, די פון לוין לצן

 וואקסצנדיגצד שטצנדיג צװישצן טצמפ לצם
 פא־ דצרצו ארבצטם־לוין. און פראח־קציצ

 מאס־םים־ םאציאלצ רײ גאנצצ א זיד דערם
צז :לצן ארבצטם־ פאר שטיצצ די הצכצי
 אר־ פון װצרען באזײםיגם זאל צס אז צ■ןלא

 ארבצטס־ דער פון דרוק לצר בצטס־מארק
 צל־ די דיצכצרען ״רצזצרװ־אדמײ״. לאזצי

 װצר־ אנז־צרצ מיט װ. א. א. כצר״פצנםיצס
 אויפן פארנצמצן זיר מוז שווייץ די טצו־:

שטאט. סאציאלצן פון ײצג
 זיד פארשארפט צם ײצו מאמצנט א אין

צר  פאר ארבצטערשאפם לצר פון קאמף י
 סא־ לצר פץ זיג לצר איז צילצן׳ דאזיגצ די

 שטארקינג א פארטיי ציאל־דצמאקראכישער
אי אויפדונטצרונג אץ  דער ®־ן טײלען אילצ פ

 גאנ־ דער צי אנזאג אן באײצגרנג. ארבצטער
 פאר־ שטארקסםצ די אז באפצלקערויג, צער
 קאנםצר־ די זיין גובר ײצם לאנד אין טײ

 און צלצמצנםען רצאקציאנצלצ און װאםױיצ
פאדצרונגען. סאציאייצ אירצ דירכזצצצן
קאמוניטטצן, די אז ציגצבצן. נאך לאמיר

 טאנדאםען 5 גצהאם איצט ביז האבצז וואס
 פאר־ האבצן פארלארצנט, פעלצראלצז אין

 מיט גצבליבען זיינצן און איינצם י״ירצו
מאנדאםצן. 4

 אץ באשמיממ פםאד מארי
 פון פארװאלטונג דעד

קאמױניטי־^אלעדדס
 אינםערנצ־ פץ דירצקכאר םטאר, רארק

 דורך איז בילדוגגפ־דצפארםרענם. שאנצל
 גע־ באשטימם העריטאן אוועריל גאװערנאר

 פאר־ראלטונג דער אין מיםדליד אלס ײארצז
ײ פץ  פץ כאמױניםי־קאלעדזש יארקער נ

 סמאר יײפצנשאפט. אץ ק־נטט פלאסטישער
 פארשםאר־ פיז פלאץ דצם פארגצדצז י*צם

 םצקרצ־ צקזעקוםיװ אינםערנעשאנעל בצנצם
ק »פרעדדי אפהצ־. x םא
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א. דער םון פאראייגיגונג י
קען ל• אוו פ. רי מ א ) 

לײבאר) אוו פעדערײשאן
וקאנ־ א. אי. סי. פיםז
אינדיסםרי־ פין גרעם

ע  וואס ארגאגייזאציעפ). עי
 א בײ פארקימעז װעם

 פעדע־ בײדע סיז צמאפעגפ*ר געכײגזאםעז
 חודש. הײנםיגצז פרן ם<ן5 דעם ראציעס

 אםע־ דער אין געשעעניש היססארישע א איז
 ערש־ צים ארבעםע־־־בארועג־נ^ ריקאנער

 אר־ די װעם געשיכםע דער אין מאל םעז
 לאנד אונזער איז ארבצםערשאםם גאניזירםע

 קאלצקםי־ פאראייניגםער דער םיס רעז־זװ
 אבער ארבעםער. מיליאן 15 ®ון שםים װ*ר

 האבזנץ וועם ארט$ניזאציע פאראײניגםע די
 װי ױעם זי איידער פראבלעפען וױיניג נים

 די םון ױניאנס די איגםעגרירען געהעריג
 אנהײ־ און פעדעראציעס נאזונדערע צװײ
 קער־ פאראייניגםע א װי פוגקציאגירעז בעז

 פא־ און ארגאניזאציאנעלצז אױפן ■ערשאסם
געבים. ליםישזװ

 דאזיגע די םיז םייל א כדאי איז עם
בארירען. צר דא פראבלעפצז

 נ־״י־כעבױרענזןר דע^ סון «ר*ביזןפזןז
סעדערזמיע א. אי. סי. א*ז י• *י* ס־ א.

ץ וועלען פעדצראציע :ײער דער אין  ד
פארשיידעגע ־ גרונס —צ פארםראםצז

 א פ.ץ פונקציצם די איבזיר אײפםאסינגעז
 ם. א. די ײגיאךפארויאייםינג. צענםראלזיר

 גע־ געגרינדעט פארםעל איז װעלכע ל״ אוד
 צײא־ באוײזעז האם .1886 יאר אין יואדעז

 ױניאנם פארש׳ײדעגע אירע פעבצוהאלםעז
 אין אויםאגאםיע ברײםע זײ געבען דורך
 אר־ אגגעזולאסענע די פין פארװאלםונג דער

 האם יארען לצצםע די צרשס גאניזאציעס.
 ־SS עקזעיןוםיװ־קאונסיל ל. אוו ם. א. דער

 אויפאנאמיע דאזיגע די באגרענעצצז גוםען
 זאלען ײניאנס אז דערלאזען. צו נים אויף

 אין קאפוגיזם און דעקעםיריגג םאלערירען
 ארויםווארפען דאם ארגאניזאציעם. זייערע

ױ די  םון ױניאן האסען־ארבעםער יארקעד נ
 פארבינדונגעז אירע פאר ל. ארו פ. א. דער
 באשםיין דאס און פןינשען אונםערידעלם מים
 פרי־ דער אין רײניגונג גרינםלעכע א אויף

 ארבע־ קירזשנער קאסוניסםישער ערדיגער
 גרינם־ געװען ױעען ײניאן. וםאריערם) פער

 גאך אלםער. דער םון אפוױיכונגעז לעכע
 אין איינשםעלוגג אייגגעפונדעװעםער. איצס
 ירניאנס באזונדערע די אז ל.. אװ פ. א. דער

אויםאנאמיע. ברײםםםע די האבעז דארפצז
 גע־ אן אנהויב םון איז סי־אי־א דער

 קער־ צענםראליזירשע א וױ געיוארעז בוים
 ױ־ קלענערע זײנע שין ראנכע פערעאםט.

 געװארען געגרינדעם אדער זײנען ניאנם
 אנםירונג םי־אי־א צענמ־אלער דער דורך
 צענ־ דער דורך געווארעז םוביםדירם אדער

 הא־ הויפם־ראל די ימיאז־קאסע. שראלער
ם גרעםםע צדױי זײנע געשפילם בען נ # ײ

ם ב חי מ ז אי » . ס ש ײ װ

 אר־גא* שטאל־ארבעםער און אויםא די —
 א כמעס צודאמעז האכעז װאס — ניזאציעס

מיםגלידערשאםס. םי־אײא דער סת העיםם
 פאראיי־ נײער דער םח פראבלעם דער
ץ דעריבער װעם םעדעראציע ניגםער  װי ד

 פארװאלםומס־סיס־ אזא איינצישםעלזת אזײ
 דעד צו גערעכם זייז אי זאל וזאס סעם,

 ל״ אװ פ. א. דער פץ סראדיציע אלסזנר
 די םמ אויםאגאמיע די רעספעקםירענדיג

 צו נערעכם זיין אי איז ױניאנס׳ קלענערע
 םארװאל־ םון סארם צענםראליזירםען דעם

 אין האם סי־אי־א־אנפירונג די וואם םונג.
םראקםיצירם. עקזיםםענץ איר פזץ משך

א. די םמ צתאסענקונפם דעם בײ שײן
 שיקאגא. אין ױניאן־פרעזידענסעז ל. אװ פ.

 באהאנ־ איז עם װעלכעז בײ ירלי, פאריגעז
 דער פאר קאנםםיםוציע די געווארען דעלם

 םאנ* האבען קערפערשאסם. פאראייניגםעד
 געגען אױםצחעצעז געהאם פארשםייער כע

 אין מאכט םיל צו ®ץ קאנצעגםראציע דער
 אנםירונג. אויבערשטער דער פח העגם די

 לסשל. איז. עם װי ארגאניזאציעם קי׳עגערע
 האם װאס ײניאן. אי־בעםער דרוקער די

 האבעז מיםגלידער. םויזענם הונדערם ארום
 בא־ װעט אויסאנאמיע דיער אז מורא, פשוט

ר דער דידך ײערעז גרענעצם ע  סעדערא־ ני
רא האבען ױניאנם קלענערע די ציע.  אז מו

 פעדעראציע׳ נײער דער פץ אנפירינג די
מז װעם ײאס א u ארום ה o אינםערנעשא־ 

 דער װעם ײניאנם. נאציאנאלע און געלם
 גרעסםע 5 די פון װערען באהערשם עיקר

 ארנאגיזאציעס די זײנעז עס וײ יוניאנם.
 און טראנםפארם שםאל, אויםז^ דער אין

 קארםענםערס די און מאשין־אינדוםםריעם
 ארדם צ־זאםען האבען וועלכע בראדערהוד.

מיםגלידער. מיליאז 6
 וױיניגער נים און פראבלעם, צוױיםעד א

 סעדערא־ פאראייגיגםער דער פאד װיכםיג
 באזונ־ די םון פארשמעלצוגג די איז, ציע

 םאראייני־ די וועט פאקםיש ײניאנם. דערע
ען בלויז חודש הײנםיגען גונג צ ל ע מ ^ן  פ

 פעדעראציעס• ביידע פון צענםראלעם די
 סי־ את ל• אװ ם• א• באזונדערע די אבער
 אינדוסםריעם פארשיידענע אין ױניאנם אי־א

 דואל־ אזעלכע עקזיסםירען. בלייבען וועלען
 םעקסםיל־ דער אין פאראן זייגעז ױניאנם

 האנדעל, ריםעיל טראנםפארם. אינדוםםריע.
 עלעק־ פאפיר■ פלייש. שיד׳ שיף־םראנםפארם,

 אויםא־ דער אין אפילו אמ מכשירים םרישע
 פארמו־ דער לוים דארפעז די אינד־סםריע.

 אין פאראײניגען זיך קאנפטיטיציע לירםער
 עם אבער יאר. ציױי קומענדיגע די פין משך

 אין װעלען יוניאנם אלע די צי פראגע א איז
 זיץ גובר קענען יאר צװײ פיז םארלויף

 פאר־ קענען םאהע זיך אץ מניעות אלע די
שמעלצען.

 װי אופן דער איז פראבלעם דריםער א
װע־ אנגעםירם װעם ארגאניזיר־ארבעם די

 באקאנם וױ פעדעראציע. נייער דער פון רען
 אר־ באזדנדערע א געווארעז געשאפען איז

 עס וועלכען מיט גאניזיר־דעפאדםמענם■
 איעיג־ םונם באשםימונג דער לוים װעם,

שאן אגפירען קײם־קאמימעם.  ליװינג־ װ. ײ
 אויםא־ םי־אי־א דער אין פידער א סםאן.

 בא־ די פון איינע געעימ איז עס ױניאן.
 גע־ האם סי־אי־א דער וועלכע דינגינגען.

 ארגאניזיר־דעפאדםמענם דער אז שםעלם.
 מיט־ סי־אײא א דורך װערען ןמגעפירם זאל

 ױריסדיקציעס אז באװארעניש. א װי גליד,
 נים װעלען ארבעם נײ־ארגאניזירמע איבער

 לוים נאר פאכען. לוים װערעז איימעםיילט
 ווע־ וױ אבער. איז פראגע די אינדוסטריעם.

 ארגאניזיר־םעםיגקיים סארם אזא אויף לען
 אוו פ. א. אײסנעסונדעװעםע די רעאגירען

םי ל. אנ ױני  צוגלייך דאד װעלען זײ פאך־
 כיישםיײ דארפעז יוניאנס אנדערע די םים

 צום מיסגליד פער חודש א סענם צוױי ערען
 װעלען זיי װעלכען פון ארגאגיזיר־קאם&יץ.

געגיסען. װאס קנאס
 דער םאראן אויד איז לעצם צו ניט

 פארשיידענארסיגקײט דער פוץ פראבלעם
 אריענםאציע סאציאל־פאליטישער דער אין
 פעדערא־ ביידע איז פירער מײםםע די פון

 מענש א פארגלייכעז צו גענוג איז ןיס צ״עס.
 דעד פון פרעזידענם רוסער. װאלםער װי

 פרע־ בעק. זײיװ מים ױניאן אויםא־ארבעמער
 אדער ױניאן, םימסםערס דער פח זידעגם

סס שעי  עלעק־ א• אי• סי• דער פון קערי, ח
 דער פון װאל. מעםײ םים ארבעםער םריע

 פארשםײז צו פאסא־גראוױרערס, ל. אוו פ. א.
 א אויסצוהאמערעז זיין װעם עס שװער װי

 ־4םאציאי הײמישע צו צוגאנג געמיינזאמען
 אינ־ צ־ אױך ארן פראבלעמען פאליםישע

ארבעםער־ענינים. טערנאציאנאלע
שפי־ אויך װעלעז ראל קליינע קיץ נים

 םאר־ אינערלעכער פץ פראבלעמען די לעז
 לוים פעדעראציע. נייער דער אין װאלםונג

 װעלען פארשםענדיגוגג פריערדיגער דער
 םארוואלטונג־ די אין אגגעשםעלםע אלע

 בלײבען פעדעראציעס ביידע פון בױראם
 דאס אבעד פריער. װי אמםעז זייערע אויף
 פינאנץ־שװעדיגקײ־ ערשםענס, שאפען קען

 םדדערא־ ױיער דער אין אפצאל םען..דער
 מיט־ פער חודש א םענם 4 זיין װעם ציע

 געװעז איז עס װי פיל אזוי גענױ גליד,
 דער אבער ל. אװ פ. א. דער אין םריער

 חודש א סענם 10 געקראגעז האם סי־אי־א
 ארום אזוי װעט הכנסה די מיםגליד. פער
 פאר־ ארגאניזאציע םאראייניגםער דער םון

 פעד חודש א םענם 6 מים ווערען קלענערם
 אבער מיםגליד. םי־אי־א פריערדיגעז יעדעז

זעלביגע. די בלײבעז דאד װעלען הוצאות די
 פער־ א פאראן דא אויך איז צװײםענם.

 דעפארםמענםם מאנכע אין סאנאל־פראבלעם.
 אנגע־ מער פאראז זיינעז םי־אי־א איגם

 דעפארםמענטס ענלעכע אין װי שםעלםע
 א ראט סי־אי־א דער ל. אװ ם. א. אינם

 אויך איז ארגאנײזערס םון םםעף נרעסןירעז
מחמת פארװאלטונגס־אפאראט. גרעםערען א

--------------> 1955 דעצעמבע־
 ריי א פון געשעפטס־עניניפ די וואט דעם,

ם דיגען יוניאנם סי־אי־א קליעע ג ^י ל ר ע  ד
אפיס. צענםראלען דורכז געװארען
ווע־ פראבלעפען אנדערע אדן די אבער

 דער פאר מגיעות קײן שאפען ניט לען
 םרייד דער פון פאראײניגוע אגםגילםיגער

 אנ־ פאראנסװארםלעכע די באוועגונס ײניאן
 געקו־ איז פעדעראציעם בײדע אין פירדנג

 וױיםער־ דער אז איבערצײגונג, דער צו כעז
 ױ:יאז םרייד היגער דער פון ווארקכ דיגער

 ענער־ מאט דער פין אפהענגיג איז באװעגונג
 געביט אויפן אנםװיקלען וועם זי װאס גיע.
 אר־ אומארגאגיזירםע די ארגאניזירען פון

 אויפ־ קאלאסאלע די אםעריקע. אין בעםער
 םרײד־ דער פאר שטייען עס וואם גאבעם
 פאלי־ עקאגאםישען. אויפן באוועגונג ױניאז
 דער־ קענעז געבים סאציאלען און מישען

 פע־ פאראײגיגטע א דורך גאר װערען פילם
 פעדע־ פאראײניגםע דאזיגע די דעראציע.

 שוועריגקײםען׳ אלע טראץ װעט, ראציע
חודש• הײנטיגען װערען געבוירען

 ױכיאן סרײד ד״ר פץ ױאר^ס דער
כ>ןװעג,מג

 פאר־ האם עט וואס ציפערען, די לויט
 סםא־ לײבאר אװ .בײרא די עפענםלעכט

 לעצ־ לייבאר־דעפארטפענט. בײם טיסםיקס״
 דריםעל צוויי אלץ :אך זישען חודש, םען
 אוםארגאנײ אמעריקע אין ארבעטער לױן

 אין האבעז םרייד־ױניאנם די הגם זירט.
 סוף זײם יאר, דריי לעצםע די פון פארלויף

 מיםגלי־ םיליאן א ארום געוואונען ,1952
 אין טויזענם הונדערם צװיי זײ פון דער,

 געהאלםען נים א;ער זי האם יאכאדע.
 באשעפ־ צאל װאקסענדיגער דער מיט םרים

 גאנץ אינדוסםריעס. די אין ארבעםער םיגםע
 הינםער־ געבליבען יוניאנס זיינעז באזוגדערס

 אר־ נײע פון ארגאניזירונג דער אין עטעליג
דרום־שםאטען. די אין בעםער

ברא־ נײער דער אין ציפערען די לויט
 םארעפענם־ האט מלוכה־אניט דער װאס יטור

 פץ אנגאבען גענויע אויף באזירם לעכס,
 ױניאן םרײד אלע איצט האבען ױניאנס,

 מיםגלידער. םיליאז 18 אר־ם ארגאניזאציעס
 פאראייניגםע די אין םיליאן 17 זײנען ױי פון

 בײדע קאגאדע. אין מיליאן אײן שטאטעדאין
 סי־ דער און ל. א־ו פ. א. די פעדעראציעס.

 םױ־ הונדערם מיט מיליאז 16 האבצז אי־א
 מיליאן אית ארום אדן מיטגלידער זענט
 גע־ ארבעטער טויזעגט הונדערט נײן מיט

ױניאנס. אוםאפהענגיגע צו הערען
 ארבעטער אוםארגא:'זירםע רײסטע די
אינדוסםריע־ 4 אין קאנצענסרירם זײנען

האגדצ־. ־ ריםעיל בױדאעס. :געביטען
כעפישצ אין אץ פאבדיקצז * טעקםטיל

■i. -J li s אז פיל' אר־ט פ־ן פ״צנטט•
הו;דערט צוױי :לױז : זײגען יטצ אנגעשטעל

 פאראן זײגען דאן ארגאניזירט. טײזענם
 האגדעלם א־מארגאניזירטע מיליאן 7 ארום

 הונדערם צרױי צ' :אעגט אגגעשםעלטע.
 צו גאענם א־ן ארבעםער כעמישע טויזענט

 טעקסםיל־ארבעטער׳ אןי1ר" פערטעל א
דר־ם־שטאטען. די אין רײסםענט

 צי־ די אט וױיזען ײניאן־ארגאניזאציעס
 יױיניג יארען רעצטע די איד האבען בערען.

 אר־ די אין ארײגצ־דרינגען באװיזען װאם
 אין שטאטען 5 א'ן פאבריקען. נײע טיגע
 אלא־ אין לאנד, פון טײל דר־מ׳דיגעז דעם

מיטיםיפי ל-איזיאנא, דזשארדזשיא, באמא,

 זיינען עפ װאד סאיט־קאראלײנא, אין אץ
 ארבע־ מיליאן דרײ צ־ נאענט באשעפםיגט

 אפטיםים־ לדים זיינען, פאבריקען אין טער
 האל־ א קוים ארגאניזירט ציפערען, םישע

םיליאז• בער
 זדאם אויפגאבען װיכטיגסםע די פון אײנ<

 גײ־געבוירענע די דעריבער זיך עטעלט <ס
 אנצוהױבען איז, פעדעראציע פאראייניגטע

 ארגאגיזיר־קאמפאניע אינטענטיװע נייע א
 זיך וועם לײדער דרים־שטאטען. די אין
 געזעצ־ די אן אנשטריסצז קאמפאניע אזא

 בעלי־ די װעלכע םים שםערונגען לצכע
 האבען אינדוסםריעם ארםיגצ די אין בתים

 כםעם װעם צס באװארענם. באצײטענס זיך
 ױגיאניזיר־קאם־ א פירצן צו א־דפעגלצך זיץ

 די אם ביז דרים־שםאםצן פך א אין פימ
 גע• בםל גיט ,װעלעז באגרצנצצ־גג־גצזצצצן

 דאזיגע די אפצושאפען אײף װערצן. מאכט
 די פארשםארקצן צו נ־יטיג איז גצלצצצז

 אין ױגיאנם די פץ טעטיגקײם פאליםישצ
 אקםיװיטעם פארשםארקםע זײער צ־ צ־גאב
גצבים. עקא:אם'שצן א־יפז

 ידניאן (פאריערס) קירזשכ^־״ארכעםער
ל. th< -s 4? איז ציריק

 צק־ ל• אײ פ• א• דעם פץ באשלוס מיטן
 בא־ צו אקםאבצר, טיף זעקוםיװ־קאונםיל.

 פאר דער צװישצן אפפאך דעם שםצטיגצן
 מיצט דער און ױניאן לצדער־ארבצםער צנד

 איגםערגעשא־ (פלייש־ארבצםער) קאםערט
 געווארצן װידער פאר־יצרס די זײנען נצל,

 קירזשנצר־ די ל. אוו פ. א. דער פון םייל א
 םים פארבו:דען גצװען איז ױניאן אדבעסער

 געגריגדעם האבצן זײ זײם ל. אװ פ. א. דעד
 ,1926 ביז ,1913 אין אינטערגעשאנעל. זייצר

 צקזצקוםיװ־קאונסיל ל• ארו פ. א. דער ױען
 דצר פון משארםער דעם צדגענומען האט

 און םער יוגיאן די איז 1926 זײט ױניאן.
 קאםו־ איר דורך גצװארען באהערשס מער

 דער אין האס װעלכע אנפירוגג, גיסטישער
 פונם שוץ אונטערן און פעריאדע ״גױ־דיל״

 פון צוױיג נייצם דצם ארגאניזירם פי־אי־א
 ארבצםער. לצדצר די — ארגאנידאציצ דער

 םים־ םויזענם 45 ארום ױניאן די האם איצט
 זיי• םויזעגש 18 בלויז ױעלכצ פין ג־יידער

םערװארג־ארבצםער.יפ נצז
 צװישען אפמאך לצם באשטצםיגצן בײם

 (זע פאריערס די און פלייש־ארבצטער די
 האט ״גצרצכטיגקײם״), נימער אקטאבער

 ל״ א,ױ פ. א. דער פון פרעזידענם דער
 אוי־ זייט אז דערקלערם, םיני, דזיטארדזש

 דער פון באאפםע 29 האבצן הײ־יאר. גוסם,
 באזײםיגש אדער רעזיגנירם ױניאן פאריערס
 יארק- נױ אין אפטצן זײצלצ פץ גצװאו־צן
 פאנ־ מאראגםא, אנדזשעלעם. לאט שיקאגא,

 דער־ װערט צס אץ װיניפעג׳ אץ טי־צאל
 קאנםראל קאמוניפטישער דער אז ווארט,
 דע־ א איצם איז ויאט ױניאן, דער איבער

 אי:־ פלייש־ארבצםער דער אין פארםפענם
 דעד געװארען. געבראכען א־ז טערנצשאנעל,
 אנפירונג דער אינטער איז דצפארטמענט

 פירער פריערדיגצר א פײנגלאס, אב. פון
שיקאגא. אין לעדעי־ארבעטער די פץ

 בא־ האט לאינפיל צקזעקוטיװ דער
 ארטשי ארגאנײזצר, ל. אװ פ. א. אן שטימט

 אנ־ דער אויף טאן צ' אכט־נג מעקװיקערם,
 לעדער־ארבעטעד ענד פאי־ דער פץ פיר־נג

װעט ל• אװ פ. א. דער ד*רך ארגאניזאציע.
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 אריט־ איז װאס ױניאן, פאריערפ די איצם
 אין טי־אי־א פדנם גצױא־־צז געשלאסצן

 פאר ױניאנס אנדערצ פים צוזאםצן ,1949
 םײל א װצרצן טעטיגקײם. לאם־ניםפישצר

 אם אק פעדעראציע. פאראייניגפער דצר פון
 יוניאן די װאו פארבאנד. פאראייניגטען דעם
 אנ־ פון *רעידינג״ גצגען באשיצם זית װצם

ער די װעלען ארגאניזאציעכ, דערע שנ ח  קי
 פאר־ נענםער זיך האפצנטלעך, ארבצםער,

 די איז י־:'אגס אנדצרצ די מיט בדנדצן
 צדזא־ קענען זיי װעלכצ מים נאדצל־פאכען,

 סך א פרן לײז־גג דצר אין ארבצטען פען
פראבלצמצן. גצפײגזאםצ

 ״ױעססיעהזןת אץ סםרײק דער
עלעקםריק״

צלצקסרי־ מויזענט 44 פון סםרייק דעד
 פץ פיםגלידצר ארבצםצר, פכשירים שצ

 ױניאן, ע״עקםרי־ארבצםצר סי־אי־א ד<ר
 סצפ־ םצז13 לצם אנגעהויבעז זיך האט װאס

 דאס װען היינם. ביז זיך האט טעםבער,
 די איבצר אויםגצשפוײים געשריבען, װערם

ר פת פאבריקען 58 די פון פײםםע צ  י
 דצר קאפפאגי׳. צלעקטריק .װעסםינגהאוז

 אסנעהויבען ערשט צים זיך האם םטרײק
 ארבע־ די םים סיםפאםיע־אויסדרוק א װי

 דער פץ פאבריק גרויפער דער אין םער
 פים־ דיגצן וועלכע פיםסבודג. אין פירפע

 זײגען שפצםער .601 לאקאל פון גלידצר
 םיםגלי־ די םםרײק צום ציגעשםאנען אייך
 צלעקםרי־ אופאפהצכגיגער דצר פון דצר

 פים אפפאכצן האס לואס יוניאן, ארבעםער
 ארבע־ צאל גרעטערע א פאר פירפע דער

 פארווי־ איצם זײנצו ארים אץ ארום טער.
 םים־ םוידצגם 55 ארים םםרייק אינם קצלם

ת א יוניאן, םי־אי־א דער פון גלידער  די ח
 ארגא־ אופאפהצנגיגער דצד פת ארבצםער

ניזאציע.
 פאר־ האבצן פיטסבירג איז ארבעטער די

 פראםעסם אלס אויגוםם אנהויב סטרייקם
 בא־ צ,י פירפע דער פ,ץ פלאן דעם גצגען

 ארבצס, סכים דצם פאראוים אין שטימען
 פראדיצירצן דארף ארבצםער יעדער װאס
 נײ־ דעם אין האבען ארבעטער שע־. א אין
 פרואװ א גצזצז פירסצ דער פרן פלאן צם
 עטאבלי־ דירך פראדדקציע די הצכערען צו

 פאברי־ די אין םיססצם .ספיד־אפ״ א רען
 געגופען זיך האם סםרײק דער ווען קצן.

 פון פאבריקצן 28 די איבער אײסשפרײםעז
 דער םים אגריכצנם אן אונםער פירפע. דצר

 אויס־ בתים בעלי די האבען ױניאן. כי־אײא
 ארײנצוברצעען גצלעגעגהײם די גצנ־צש

 פארהאנדלונגען די אין ,;אציצם קאמפל נייע
ץ פאר  אלםע די אונםער הצכערונגעז לי

 ביז גילטיג גאן־ זײנעז ײאם אגריפענטם•
.19סל סצפשעםבצר. טצן15 לצם

 גע־ האט י־ױאן ארבעםער אײמא די
 ארבצ־ צלצקםרי סטרייקצנדיגצ די שטיצט

 די אויך דאלאר. מליזענס 20 מים טער
 א אטיגנירם האט ױניאן שטאל־ארבצםער

 סםרײ־ די פאר דא^אר מיליאן האללצן
 20 גצגעבעז שיין האט זי װעלכע פון קערס•

 הױפם־ די ײגיאן. דער יצ דאלאר םײזענט
 פרעזידענט ל., אױ פ. א• דער אין פירער

 סצקרצטאר־םרצזשו־ און מיני, דזשארחש
 צוגעזאגט האבען שניצלער. װיליאם רצר,

 זײער גצװינען סםרײקערם די הצלפען צו
קאמף. גערעכםצז
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:עףעכטעלרט <> 20 זײם

 אין זײט לעצםער דער ויף
״גע־ נומער הײנםיגען

פאר־ איז רעכםיגקײט״
 פון רוף א עפענטלעכט

 צי באארד עקז. גענ.
 די צו און לאקאלען אלע

 װעגען באארדס דזשאינם
 ־סטעד29 דער צו דעלעגאטען דערװײלען

 זיך װעט ױאם קאנווענשאן. אינטערנעשאנעל
 אטלאנטיק אין מאי, ־טען10 ד?ם אנהויבען

שאךדעלעגא־ םאר ויאלען די סיטי.  קאנװ^
 פון םארשריפםען די לוים םאר. קומען טען
 די מים צוזאמען ױניאךקאנסטיטוציע, דקןר

 באארד עקזעקוםיװ און באאמטע פאר וואלעז
 גענעראל דעד פון רוף דער מיםגלידצר.
 אלגעמײנער אן דעריבער איז עקזזןקוטיװע

 לאקאל יעדען אין װאלען די פאר סיגנאל
לאנד. גאנצעןי איבערן באארד דזשאינם און

הא־ װאס קלובען, אדער ױניאן־גרו&עם
 װערען צײט, גאנצע די געשלומערט בען

 װע־ פאלעז מאנכע איז אױםגעלעבם. װידער
 נײע מיט גרופירונגען, נייע געשאםעז רעז

 גרו־ יןידער פירער. נייע און פלאםפארמעם
 אדמיני־ דער אין סארטראםען זייז ײיל פע

 ברוך זײנען׳ גרופעם װי אזוי סםראציע.
 על־ די איז ספלציעל גענוג. פאראן השם׳
 נױ־ איז דרעס־לאקאלען אלן קלאוק םערע
 אמםען און לאנד- איבערן אויך אץ יארק
 דערי־ זיך הליבען געציילמע. פאראז דינעז

ש א איז פארהאנדלונגעז אז בער  דינגעני
װאל־ליסםעם. די צלזאמענשםעלען ביים

 און קלאוק די ווען ציריק, יארעז מים
 געשפרו־ האבעז אדגאניזאציעם דדעםמאכער

 איז אישו יעדער װען ילגעם, מים דעלם
 אזוי געווארעז אױפגעבלאזען באלון א װי

 דאם אז געדלכם, זיך האם עם אז גדויס
מז ע  שיעור איז ארגאניזאציע דער פח ל

 בא־ א םיז־ אויסװאל דעם אז אפהענגיג נים
 יענע אין אישו. אדער ריכםונג שםימטער

 זייער געזוען װאל־יאריד דער איז צייםעז
 מער געױען איז פאלעז מייסטע איז הײס.
 די פיז באהאנדלונג דער אין ליכם װי היץ

ױניאז־פראבלעמען. עיקר׳דיגע
 דעם אין פיגור וױכםיגםטע די אבעי־

 פשלם׳ער דער איז וואל־קאמפיץ גאנצעז
 איז וואל־צײם די ייניאן. דער אין מיםגליד

 מא־ «זיץ ער׳ װעלכעז אין הדין ײם דער
 מעסם איז וועגם מיםגליד. דער יעםםעם׳

ע יעדער ריי  אין אח קאנדידאט יעדעז איז ג
 דין. פםק זייז ארײם ער גים װאל־םאג דעם

 1זאי עם ודער שטים, זייז דלרך באםעלם. ער
 אץ קאגױענשאז דער בײ פאי־םרעםעז אים
 אויפ־ םערמין ק־מענדיגען דעם זאל עס ולער

 אינם קרױודעס זיינע דערליידיגעז את נעמעז
שאפ.

 קרעדים גרױםער א םפה, בלי איז. עם
 ארגאנײ אינםערגעשאנעל עלםערע די םאר

 אינם דערצדיגעז האבען די וואס זאציעס.
 אין אינםערעט םיפען א םיםגליד פשיט׳ען

פרא־ 80 און 75 צױישעץ ױגיאן־װאלעז. די

 זיך באטײליגען מיטגלידער די פץ צענט
 לאקא־ מײסטע די אין יוניאן־װאלעז די אין

 באזונדערס פאראן זײנען עס װען ארן לען׳
 שטרײטענדיגע אדער אישום ברענענדיגע

 מיטגלידערשאפט גאנצע די װערט צדדים,
װאלען. די אין אריינגעצויגען

 באטראכטען עס דאי־ף מיםגליד יעדער
 אי־גא־ זיין צ־ און אלײן זיך צו חוב א פאר

 ױניאן־ די אין באטײליגען צ' זיך ניזאציע
 װאס פריװילעגיע א דאך <ם איז װאלען.
 דעמאקראטי־ א אין האט מיטגליד יעדער

 אפגע־ קענען צו ױניאן־ארגאניזאציע שער
 און ױניאן־װאלען די אין שטים זייז בען

 קאנ־ בעסטע און פעאיגסםע די אױסקלײבען
 װיכ־ אזוי דער פייט אנצופירען דידאטעז

ױניאן. דער פץ ארבעט טיגער
^--------------------------------------------ץ

 אין קאמפײן ־ ארגאניזיר
 קייגט פארטא־ײיסא

אפרו,ה װארעמעז
V,________________________________-

 פארטא־ אין ארגאניזיר־קאמפײן דער
 די פון אפריף װארעמען א קריגם דיקא

 באריכטעטדער קלײדער־ארבעטער, ארטיגע
 גלעד־ ראבערם ארגאנײזעד, אינטערנעשאנעל

 גענעראל די האט באקאנם, איז עם װי ניק.
 אינםערנעשאנעל׳ אונזער פון עקזעקוםיװע

 מיטינג׳ האלב־יערלעכען לעצםען איר מיי
 ארגאניזיר־קאמ־ אן פירען צו באשלאסען

 פארטא־ אין קלײדער־מארקעט אינם פײן
מינג דעם בײ איז עם ריקא.  באשטימט מי

 ראבערט הויפט־ארגאנייזער. אלם געווארען
 איז איצט געהילפען. צאל א מים גלעדניק,

 מען און גאנג פולעז אין קאמםיץ דער
 גאנץ צוקונפם נאענםער דער אין דערווארם

רעזו־יםאטען. ממשות׳דיגע
 ארום קאנצענטדיהט װערט קאמפײן דער

 פון הילף דער םים בראזיר־שעפער. צאל א
 באשעפטיגט זײנען װאם ארבעםער־גרופעס׳

 דעם אויף באזירם פאבריקען. די אם אין
 שוין זײנעז ארבעטער, די פון אפרוף גוטען

 צום אפליקאציעס צאל א געװארען געטאכט
 דורכ־ באארד רעליישאנס לייבאר נעשאנעל
 אפשםי־ ױניאן־פארםרעםערשאפט צוםירען
 די אין אז דערווארם, װערט עם מונגען.

 א־נםער־ מען װעט צוקונפם נאענםער גאר
 די מיט אגרימענטט ערשטע די שרײבען

פארטא־ריקא. אין בר^זיר־מאגיפעקםשורערט
 אײך װערט ארגאניזיר־דריװו דעם אין

 דירך םעלעװיזיע. און ראדיא דער באנוצם
 םון שםים ״די פראכיאם. ספעציעלעז א

 אר־ די אפעלירען אינםערנעשאנעל׳׳. דער
 אויםן אײנגעבוירענע ארבעטער. גאניזירםע

 לאנדם־ אומארגאניזירטע זייערע צו אינזעל.
זען און ױניאן דער אין ארײנצוםרעטען ליים

 עקאנאמישער זײער פארבעםערען העלפען
לאגע.

 פארטא־ריקא אין ארגאניזיר־סטעף דער
 גרא־ א טאמבי׳ אלעקסאנדער פון באשטײט

 טרייד־ אינטערנעשאנעל פונם ־טער דוא
 א װאנדערפול, לעאנא ;איגסטיטיט ױניאז

 ארטיגער דער פון פרעזידענםיז ־גע פריערז
 העלענא טארעז, עמילא בראזיר־ארבעטער,

 דא1ברו:יי און פערעץ אוריא גאנצאלעס,
ראדר״גיעז.

 :ייעם ארגאנידרט 40 לאד,אל
שאפ

 ארגאני־ האט בעלטמאכער, ,40 לא־אל
 קאמפאני״, בעלט דזשעי ענד ״עם די זירט
 באריכטעט םטרייק, אײנװאכיגען אן נאד

 לאקאל. פונם מענעדזשער שװארץ הענרי
 הא־ ארבעטער די פון פראצענט 90 כאטש

 קארטלעך, אדנטערגעשריבען געהאט בען
 האט ױניאן׳ דער צו געהערען װילען זײ אז
 באקעמפט יארען־לאנג האט װאס פירמע, די
 זיך ארבעטער, אירע פון' ױניאניזירונג די

 איז עם ױניאן. די אנערקענען צ־ אפגעזאגט
 דעם אם רופען צר געװען נױטיג דעריבעי־

יוניאן־אגרימענם. א קריגען צו אויף סטרייק
 שעה׳איגע 35 א געװאונען האט ייניאז די

 מיני־ די אויף העכער־נג א ארבעטס־װאך,
 װאך, א דאלאר 10 ביז 5 פין מום־שכירות

 ט־בים ײם באצאלטע האלב א ארן זיבען
װעלפעיר־בענעפיטם. ענד העי^םה אץ

/ ---------------------------------------------- N

 אײז דערווארם סעזאז גוטעי־
םפארםװעיר־טרױד

^___________________ :______j
 ספארטוועיר־ארבעטער, אץ סקוירט די

 לויטן האבען׳ ,23 לאקאל פון מיטגלידער
 ריעם, לואים מענעחשער, זײעי־ פון באריכט
 דער־ זײ און הערבסט־םעזאן טעןיג א גע־אט

 ספרינג־ גוטעז א האבען צו אויך װארטען
 איז באריכט אפטימיסטישער דער סעזאן.

 מעםבערשיפ־ א בײ געױארען אפגעגעבעז
 דער חודש. פאריגען לאקאל, פון מיטינג

 ספארטװעיר און סקוידם פינם מענעדזשער
טינג בײם האט לאקאל,  אז דערקלערט, מי

 אינ־ דער איז צושםאנד פונם אנאליז זײן
 מעמ־ ביים געמאכם האט ער װאס דוסמריע

 פאראויסזא־ ױני, ייעצטען בערשיפ־מיטינג.
 זיך האט ־ערבסט־םעזאן. גיטען א גענדיג

 פאראויס־ זײן אין זיר האט ער באשטעטיגם.
 דער אין באריכטעז אויף געשטיצט זאגונג

 איצט ארבעט־געבער. פון און טדייד־פרעםע
 א&טי־ קוואלען זעלביגע די פון מעז הערם

 גוםען א װעגען אויך באריכםצז מיטםישע
 רעזארט־ פאי באשםעל־נגען ספרינג־םעזאן.

 פראצענט 35 ביז 15 םוץ זײנען ונגTקלי
פאראיארען• װי העכער

JI

I1955 ,-ym ysy «■־*ז״.- 
 באדיכ־ א־יך האט ריעס לואיס ברודער

 הילף דער מים האט לאקאל דער אז טעט,
 ארגאניזירם באארד דזשאינם קלאוק פינם

 עלטער־פעג־ בנוגע שעפער. נייע צאל א
 23 לאקאל פון מענעדזשער דער האט סיעם

 135 פאראן איצט זײנען עס אז באריכטעם,
 אפליקאציעם נײע 53 אז און, פענםיאנערען

 1לאקאי דער הײ־יאר. ארײגגעקומען זײנען
 פאר קלאסען יאר 6 לעצטע די אן פירט

 אויס־ זײ מיטגלידער שפאניש־רעדענדיגע
 גלײכצײטיג העלפען װאס ענגליש, צולערגען
 טע־ דער אין גײ־געקומענע די ארײגציען

יוניאן. דעד פון טיגקײם

r--------------------------ץ
 פעדע־ איבעי־ העבעיונג

 אגי־י־ איז מיגי&ומם ײאלע
דעפ. איםטערן מײט בןענט

V___________________________ ____ J
 דעפארט־ םאון אװ אום איסםעדן דער

 ערשטעז דעם אונטערגעשריבען האט מענט
 איינשליסענדיג פירמע, א מים אגרימענם

 מינימום־ פעדעראלע די איבער העכעדונגען
 דירעקםיװען די מיט הסכם אין שכירות,

 גענעראל־עקזע־ אינטערנעשאנעל דעם פון
 וױים־פרעזידענט באריכטעט קוטױױבאארד,

 גענעראל־מענעדזשער האראוױץ, איזראעל
 איז אגרימענט דער דעפארםמענט. דעם פון

 ״מע־ דער מים געװארען אוגטערגעשריבען
 פץ מאנופעקטשורערס קארפאריישאן״, רי־ען

יארק. נױ םדאי, אין דרעסעם, םשילדרען
 לאנג נ־ט דא איז וועלכע פירמע, די

 צ־ זיך פארפליכטעם געװארען, ארגאניזירם
 דאלאר i צ־ מינימום־שכירית די העכערען

 פעדערא־ דער װען שעה, א סענם 10 מים
 אין ארייז גײמ געזעץ מינימום־שכירית לער

 קומענ־ דעם מערץ, עי־שטען דעם קראפם
 צ'גע־ אויך האט פירמע די יאר. דיגען

 איס־ פוגם פאליסי נײער דעי־ לױט שטימט,
 איבער־ דעפארטמעגם, םאון אװ אוט טערן

 ^ראג־ דעם פאר פארפליכםונגען די צונעמען
 ארונ־ ניט סםײם יארק גױ פון קעז־בענעפיט
 דעם אט פאר צאלונגען די םעררזיכענדיג

ארבעםס־לױנען. די פון בענעםים
שליסען־ אפמאך פדנם פונקטען אנדערע

 לוין א ארבעטס־װאך, שעת׳איגע 35 א איץ
 ױם באצאלטע האלב א און דרײ העכערונג,

 דע־ און װעלפעיר העלםד״ פולע און טובים
 פארבע־ וױיטערדיגע בענעפיטס. םייערמענט

 אײנגע־ זײנען ארבעטער די פאר םערונגען
 נױ־ דער אין געוױנכען די לויט שםעלם
אינדוסםריע. דרעס טשילדרען יארקער

 די םארזיכערם האם דעפארממענם דער
 גלען־פאלס, אין ארבעסער 150 םאר דזשאבס

 בעלי־ פריעדדיגע צוױי די ווען יארק, נױ
 און שיתפות זײער צעטיילט האבען בתים

 ליק־ בײם געהאלטען האט הבית בעל איין
i’T גלעךפאלם. אין שאפ ױין װידירען ’n 
 אן געשלאםען זיך צװישען האבען שותפים
 פארמנערשיפ. זייער אויפצוגעבען אפמאך
 געעםענם האם פארםנערס די פץ איינער

 אנדער־ פאלם ״הוסיק די שאפ. אנדערען אן
 אגרימענט אן אונטעד קאמפאני״, גארמעגם

 דער אבער דעפארםמענם. נארם־איםם םיםז
געזאלם האם װאס פארטנער, צוױיםער

 גלעךפאלס, אין ־•.•אפ דעם מ-ם פארבײיבען
פ האט  ארײס־ אינגאנצען באש־אכען פי־צי

ביזנעס. פץ צ־גײן
אנג ניט האט ײניאן די  אץ געװארט י

 זײ־ זײ אז ש־יתפים, בײדע ־ײטען געי־אזט
 בעל די פא־ פאראנטױארםיעד בײדע נען

 געהאלטען װעלעז בײדע אז א״ן מיאכית,
 מיט אפמאך פארן פאראנטװארםלעך װערעז

 ברירה די דעריבער האבען זײ ייניאן. דער
 גלעך אין שאפ דעם עפענען צוריק אדער

 שאפ, פאדן קונא א קריגען אדע־ ס,1פאי
 פאראנטװארט־ די איבערנעמען װעט װאס

 פאר און אכ־ת;גײ בעל די פאר לעכקײט
ארבעטס־באדינגונגען. זײערע

 גע־ פארקויפט שאפ דער איז ענדלעך
 דזשעי ענד ״אד די פיררע, :־•״< די װארען.

 אונטערגעשרי־ האט קארפאני׳/ לינדזשערי
 באזירט י־:'אז• דער דיט אפראך אן בען

 צוגאב־פאר־ מיט אגרימענט, אלטען אויפן
 אײנ־ זיינען מינימים־שכירית בעסערינגען.

 10 מיט דאלאר i אײף געװארען געשטעלט
 װאכען־ארבעםער אץ שטיק שע־ א סענט

 טובים ױם 6 פאר באצאייט קריגען װעלען
 איבערנעמען װעט פירמע די א־ן יאר אין
 קראנקען־בענע־ סטײט פארן צאלרנגען די

ײי װעלען ארבעםער די פיט.  צו־ קריגעז א
בענעפיטען. גאב־רועלפעיר

r--------------------------ץ
 געוױנט דעפ. איסט נאי־ד

 צומ צוגאבען גאי־אנטייטע
בענעפיט איבעטסלאזעז

v ______________________________ j
 גע־ האט דעפארםמענמ :ארד־איסט דעי־
 צום צוגאב־צאלונגען גאראנטירטע "א־נען

 אגרימענטס די אין בענעפיט אי־בעטםלאזען
 דיסטריקט, עלענטאון ןיא פירניעט דרײ גיים

 גינ־ דײװיד ײײס־פרעזידענט באריכטעמ
 דעפארטמענט. דעם פון דיו־עקטאר גאיד,

 ״עלי אץ ״לײל״, סמײט״, ״פעי פירמעס, די
 צװעלף ארום באשעפטיגען מילס״, סאן־געפ
שעפער. זיבען אין ארבעםער הדנדערם
 זיך פארפליכטען אגרימענםס די לויט

 2 ארבעםער יעדען ;•[1צאי צו פירמעס די
 ארבעטםלאזען יעדען פאר טאג א דאלאר

 אי־בעטסלאזען צ־ם צ־גאב אין יאר אין םאג
 װעל־ אגרימענםם. די סטײט. פ־נם בענעפיט

 דעם געווארען א־נטערגעשריבען זײנען כע
 פון גענעראל־אפים אי:ם חודש, פאריגעז

 די אויך אנםהאייטען איגטערנעשאנעל, דער
ע  שעה־ 35 א :פארבעסערונגען פאמענדיג

 מינימ־ם־ העכערע ארבעטם־װאך, איגע
 ארבעטם־קאטעגאריעם, אלע פאר סקעילם

 שיפינג־ קאטערס, פאר העכערונגען לוין און
פלאר־ארבעטער. און קלוירקס

 דרײ װאם מאל ערשטע דאם א־ז עם
 ע״ענ־ אין פירכיעס אינדעפענדענם גרויטע

 אונטערגע־ אץ פארהאנדעלט האבעז טאון
 קאלעקטי־ א־ז אײנהײטלעכען אן שדיבען

 1סאי שעפער. זייערע פאר אגרימענט ױען
 צו־ אגרימענט דעם פארהאנדעלט האם גרין

 ארבעטער. 28 פרן קאמיטע א מים זאמען
שעפער. די פון פארשםייער

• • •

 11 ארגאניזירט האם דעפארטמענם דעד
 און דיסטריקם עלענטאון אין 5 שעפער, נײע

געװינענדיג געגענט׳ פאל־ריװער אין 6

2ו זי־יט <[------------------------
 ארבעםער. 750 ארים פאר ־ארבעכער־נגען

און שעפער ד־ ט עלענ ^ קט אי סטרי ײנען די  :ז
ג; אין קרעפמערב׳ קי־א־ן נ די ע  בארנעל ר

 הילוואוד, ,■דאילםטאון אין מאנופעקטשלרינג.
נארד־ אין קעראלין, :קאפערטב־רג אין

עמטען. טינג ארט אין י  עמבראי־ ענד פלי
שעפטי־ שעפער 5 די רעדינג. אין דערי,  בא

ארבעטער. 350 אר״ם גען
 פאל־ אין שעפער נײ־אדגאניז־רטע די

 מאסאטשו־ נױ־בעדפארד- איז אץ ריױער,
ען: זעטם, ײנ ײ ז מינג ענגלאנד נ  קאמ־ טרי
ס דזשא פאני,  קאמ־ סאראלי קאמפאני, רינ
 מא־ עי. ענד אי, קארפ״ לעין שערבי פאני,

 קארלטאן און קאמפאני, ניפעקטשלרינג
ספארטלועיר.

ע, געמײנזאמער א אן־קאמפאני  וואם ײני
ט נאי־ד־איכט דער  צוזא־ פירט דעפארטמענ
טן רען ט מי שאינ  באסטאן, אין באארד דז
 פארי־ דעם ארגאניזירען, צ• באלויזען האט
שעפער. דרי' חידש, גען ט־  קאמפײן דער בעי

 דער אין דערהויפט איצמ זיך קאנצענטרירט
רטע די בעלט־אינדלסטריע. אניזי ײארג  ני

ען: בעלמ־שעפער ײנ בעלם, קאלאמביא ז
 און נאװעלטי, ענד בעלט מאסאטשוזעטם

 פערםען א מים קאכיפאני. בעלט עסטאר
 גע־ װערט קאמפאני, בעלט דירעי די שאפ,
מענט. אן װעגען פארהאנדלונגען פירט  אגרי

שעפםיגען שעפער די  הונ־ צװײ ארים בא
ארבעטער. דערם

 באסמאן אין באא־ד דזשאינט
 וױיס־פרעדדענט ערט

ר״־עמער
 האט באםמאז■ אין באארד דזשאינט דער

 י־ניאן־מעםיגקײם יאר דרייסיג געפײעי־ט
פ לוײט־פרעזידעגם פין  מעגע־ קרעמער, פייי

 באג־ א מים באאי־ד, דזשאינט פונם דזשער
 שטאט־פארוואל־ די חידש. פאריגען קעט-
 דעם פרעזענטירט האט באסםאן- אין מינג

 אנערקענונגם־ אן מיט ארבעטער־פירער
 בײ־ זיין פאר אים לײבענדיג רעזאל־ציע

 באציאונ־ פי־ידלעכע אליפצוהאלטען טראג
 איגםערנעמער אין ארבעםער צלוישען גען
איגדלסטריע. דער אין

 ולאס פעחאנען■ פראמינענטע די צװישען
 פייערוגג, דער אין באםײליגם זיך האבען
 באסםאן, פון מעיאר דעד :געװען זיינען
 אין מאיאליטעם־לידער ז הײנס ב. דזשאן

 מע־ װ. דזשאן רעפרעזענטאנטען־הויז, דעם
וױיס־פרע־ אינטערנעשאנעל די :קארמאק

 גינ־ דיײליד אנםאניני, ל־אי־זשי .•זידענטען
 ביאליט דאריס האכמאן, דזשולילס גאלד,

 האלפעח דזשעק ברעסלאװ. דזשאזעף אץ
 דע־ די פארטראםען י־״אבען לע־וין מערי אלן

 סטעף־מיםגלײי און פארטמענט־מענעדזשערס
שמחה. דער בײ דער

 פון קולטור־אונטערנעמונגעז
אינטע־נעשאנעל

 אינ־ פלן קדלםור־דעפאדמםענם דער
 אין באז־ך א ארלאניזירט טעדנעשאנעל

 דע־ צ<:ט<ן דעם שכת, פלאנעםאדילב.
 מים־ :אכםיםאג. אזײגער 12:15 צעםבער,

 ללעלען אינםערנעשאנעל דעי־ םון גיידער
 פלא־ צ־ם ארײנגאנג ביים מרעפען זיך

 װעסם פארק סענםראל אליף נעטארילם,
יארק. ניל סטרימ, טע80 אלן



------------------------}>' 22 זײם
 אין ארן שיקאגא אין

.וועםט מיםעל דער
v____________________________J

 אין י־ניאן די װאס שאפ. נייעסםער דיר
 חדדש, פאריגצז ארגאניזירט האם שיקאגא

 סאניפצקםש־ריגג גארטענש ״אינדיען די איז
 מא־ װײס־פרעזידענם באריכטעם קאםפאני׳.

אן דער פון םענעדזשער ביאליס. רים  ײני
 מי־ דעם פין דירעקםאר און שיקאגא אין

 ײניאן די װען דע&ארטסענם. םעל־וועםם
 און שאפ דעם ארגאניזירען גענוסעז האם
 א זײט איר אויף קריגצז צו באוויזעז האם

 בצל• דער איז ארבעםער צאל גליעסערע
איג געײארען הבית מרו  גע־ דאן האם ער או
 יײניאן־ אקםױוע אן אסגעזאגם אץ נומעז

דזשאב. םוץ םרערין
 אונםער גענומען באלד האם ױניאן זײ

 און ארבעםעו־י־ן אפגעזאגםע די שיץ איר
 ארײנצומישצן זיך ב. ר. ל. J צים אפעלירמ

 שסערונ־• אוםגעזצצלצכצ די אפשםעלען איז
 אר־ די ארגאניזירעז צו סירפע דער םון גען

 דער־ ארבעםער די האגען דערוױיל בעםער.
ד פראםעסם־סםרייק א קלערם  אנגעםענ־ זי

 םיםארבעםערין. אסגעזאגםע זייער סאר דיג
 עס אז ארומגעזעץ. דאן זיך האם פי־רםע די

 אונ־ האם און ברירה א:דער קיין ניםזי איז
 די אגערקענענדיג אפםאד אן םערגעשריבעז

 ארבע־ די פון סארסרעםערין די אלם ײניאז
 אנגצשםצלם צוריק איז ארבעםערין די םער.

ארבעם. דער צו געװארצז
 האט M לאקאל שיקאגא אין ױגיאז די

 רעינוועיר־שע־ נייע צוויי ארגאניזירם אױך
 *,קאמפאני רעינקאום סייזנער .א. די פער,

 יו־ די קאמפאני׳־. רעינקאום .ײםאוו די און
 :ײ־ארגאני־ די פאר גצײאונצו האם ניאן

 צצן םון העכער־נג לוין א ארבעםער זירםע
 שםיק־ארבעם פאר העכערונגעז פראצצנם.

 פי־אצצנם 2 פון צאלינגעז .פעי־ראל״ און
 א פץ צ״גאב א איז רעםײערניענט־פאנד צום

 הצלטה־ ױניאז פארן פראצצנם האלבצז
םצנםער.

• • •
 האט םעריטאריע מיטעל־װעסט דער אין

ט ײני^ז די ענדיג  פון ארגאניזירונג די פאי
 קאיפ־ עם. עגד .«אר. דער פון שעפער ציױי
 סאװאנא אין אין אורארא אין קאםפאני- מאן

 שוין זיד האבעז פארהאנדלונגעז אילאנאי.
 דעם םאר אגרימצנט אן װעגעז אנגעהויבען

 צנלצכע װעלעז שפעםער אררארא. אין שאפ
 צװײ־ פארז רוערען געפירם פארהאנדלינגען

 בא־ שעפער בײדע םאװאנא. איז שאפ טעז
 די ארבעםער. ה־נדערט דרײ ארום שעפםיגען

 שעפער. אנדערע פיר האם םירמע זעלביגע
אן” די װעלכע פאל  שיין אגרירענטם האט ני

 אגייי־ דאזיגע די באנ־יען צי יארען. סר א
 פארהאנד״־יינ־ געפירט איצט װערען מענטם

געז•
• • •

 מיטגליד א פיז דאנק־בריװ הארצ״גען א
 נלענע־ אייט ביאלי־ 'ײיס־פרעזידענט צי

 א פאר ־יאפ וױיזט• ירניאן. דער פון דזשער
 דעם אין טײלמאל האט ױניאן די באדײטינג

 מיטגלידעי־. א־יע פץ יעבען פערזענ־^עכען
 מארגאן. װערא פץ געשריבען א*ז ברײו דער
ד א איז לואס טגלי  אינ־ ײניאן דער אין פי

 צו שרײב ״איד חדיטים. עטלצכע גאנצען
טיבערקו־ פאר כאנאםאריום דעם פ־ן אײד

 בין איך וױאו װײנפעלד, אין י־אז־קראנקע
 אנהויב בײם זיך זאגם פאציענט, א איצם

 א אז זאגען, t־x ײיל ױא •בריװ ם<די פיל
 גאר־ לײדיס אינטערנעשאנעל דער דאנק
 געבליבען איך בין ױניאן װארקערס מענם

 מײן צוריקגעװיגען בײם האלם און לעבען
געזדגם״.

 האט זי אז דאן, דערצײלט מארגאן װערא
 ניט־ױניאן א אין יארעז צאל א געארבעט

ט איז װעלכער שאפ,  צוריק חדשים צוױי «י
 צײט יענער ארום געװארען. ארגאניזירם

 קראגק שװער פילען אנגעהײב£ו זיך זי האט
 קומען צי געװען איםשםאנד ניט איז און

 הבית בעל דער ארבעט. דער צו רעגולער
 ארבעם. דער פון אפזאגעז געװאלם איר האט

 זי נאר קראנק. נים איז זי אז טענה׳דיג.
 איז ױניאז די ארבעם. דער צו זיד פוילם

 דורכגיץ זאל ארבעסעריז די אז באשסאנען,
שע א  יו• דעם אין אונםערזוכונג מעדיציני

 םעםט־ האט מען וואו סענםער. דיעלסה ניאן
י זי אז געשםעלם,  דעם שװינדזוכם. םון םTי

 אז באזארגט. ײגיאן די האס סאג זעלביגען
 םאגאםאר־ אינם װערען אויפגענוםען זאל זי

 איר צוריקגעװינען בײם זי האלם איצם יום.
אט געזוגם.  פאר ױניאן די האם אלץ דאס .

 מיט־ א בלויז בין איך כאטש געםאז• מיר
 ווא־ עםלצכע ארגאניזאציע דער אין גליד
 דאנק־ איר ארבעםערין די םארענדיגם כעך.
יוניאן־םענעחשער. צום בריװ

f ---------------------------------------- N
 דעפארםםענם םאוט אפער

 םים אגרימענט באנײט
גארטענט״ ״פערפעקשאן

V___________________________ ■>
 נאר האט דעפארםמענט םאום אפער דער

 אגרי* דעם באנײט םאר־אנדלונגען לאנגע
 גארמענם .פערםעקשאן דער מים מענם

 פאר פארבעסערונגען געװינענדיג קאמפאנײ
 דער פון שעפער צוױי די אין ארבעםער 550

 םשארלם וױים־פרעזידענם פירמע.באריכםעם
 דעפארם־ דעם פרן ס־פערװײזער קרײנדלער.

 מארםינם* אין זיינעו שעפער צוױי די מענם.
 װירדזשי־ װעםם םשארלםםאון, אין און בורג
 אנגעהאלםען האם װעלכע פירמע■ די ניע.

 ױ־ איז יאר. 18 איבער שעפעד נים־ױניאן
 צוריק, יאר צוױי מיט געװארען ניאניזירם

 באנײאונג די טעג. 12 פץ סטרײק א גאר
 עם אז צייכען, א איז אגרימענט דעם פץ

 געהעריגע די איץ ביכלעכװײז זיד שטעלען
 דער און ױניאן דער צװישען באציאינגען

פירמע.
 די וועלען אגרימענט באנײטען דעם לײט

 איבעד װערען געהעכערט מיגימום־םקעילס
 װאס םינימים־שכירות. פעדעראלע נײע די

 מערץ. ערשטען דעם קראפט אין אריין גײעז
 געקירצם-װע־ װעם ארבעםס־צײם די :195ם

 העכערונגען לײן קאסענסירענדיגע מיט רען■
 ױם־ באצאלטע צאל א ;ארבעטעי־ די פאי־

 װאקאציע־ פארבעסערטע יאר: איז טובים
 א אין אײן פץ בייםראג א איז בענעפיטס

 פאר ״פעי־ראל״ דעם פין פראצענט האלבען
אן די בענעפיטען. װעלפעיר ענד העלטה  ײני

 א פאר םארשריפט א געױאונען אײך האט
שאפ״ םילצן  פון עטאבלירונג די אץ ״ייניאד

אייםצוגלײכען סיסטעם פערמאנענםעז א

גערעכטיגקײט <{----------------
 דער און ארבעטער די צװישען םכסוכים

 הא־ 425 לאקאל םון מיםגלידער די פירמע.
 א בײ אפמאך נייעם דעם באשטעטיגט בען

נאװעםבער. םען7 דעם מיםיגג
• • •

 אן פירט דעפארטמענט אפער־סאום דער
 ססד די ארגאניזירעז צו דרײװ אינטענסױוען

 אין קאספאני״ םילס ״ראאנאק פון ארבעטער
 ניט־ צאל א אויך װי װירדזשיניע, ראאנאק׳

 אר־ די פון באלםימאר. אין שעפער ױניאן
 דערהאלט ראאנאק־שאפ דעם אין בעטער

 װײזען, װאס ברױו» צאל גרויסע א ױניאן די
װארעמען א קריגט ױניאן־דרײװ דער אז

 פא־ דער אין ארבעםער די צװישען אפרוף
שדײבען ארבעםער מער און מער בריק.

 ױגיאן די און ױניאן־קארםלעד אונםער
ד גרײם  נעשא־ צום װענדונג א מאכעז צו זי

 אן םאר באארד רעליישאנס לייבאר נעל
^ םו םי ש  נים־ די אין ארבעםער די אויך אפ

 אפ ײד רופעז באלםימאר אין שעפער ײניאן
 ליפלעםם אח וועגדונגען די אויף גום גאנץ

ױניאן. דער פון )--------------ץ
 פון ענםשײדונג גינםםיגע

 םשער־ אוםפארםײאישען
קענםאקי איז םאז

V___________________________J
 געוואונען האם קענסאקי א־ן ױניאן די

 םשער־ אומפארטייאישעז פון ענםשיידונג אן
 קרי־ װעלען ארבעםער 6 װעלכער לוים מאן.
 צוריקגעהאלטענצ זײצר אויסגצצאלם גצן

 װײס־פרעזי־ באריכםצט וואקאציצ־טשצקס.
 ־פון דירצקםאר קוירצמאן. ניקאלאם דצנט
צם  דצר דצפארטמצנם. אהייא־קצנםאקי י

 װאג־ מארםין טשצרמאן. אוםפארםייאישצר
 מא־ ״לצבאנאן די אז צנטשיידעם, ר-אט נצר.

 קצנ־ לצבאנאז׳ אין קאמפאני* נופצקםשורינג
 צוריקגצהאלטצן אומגצזעצלצד האט םאקי,

ארבצםצר. א פאר װאקאציצ־צאלונגצן די
 גצ־ נארמאל ײצרצן װאקאציצ־צאלונגצן

 פירמצ די אבצר ױלי׳ םצז15 דצם מאכט
 פדי אזוי ארבצטער אפלײגצן גצנימצן האט

 וואכצן צטלצכע יוני. אין אװ מאי אין װי
 אריינגצ־ םירמצ די האם ױלי םצז15 פארן

 האבצן װעלכע ארבצטצר. 6 די אט רופצן
 צרגצץ באשצפטיגונג צײםװײליגצ גצקראגצן

 גצ־ דאד איז שאפ זײער אין װײל אניצרש
 אויב אז גצסםראשצם, זײ אין סלצק׳ ײצן

 צײטוױיליגצ די אויפגצבצן ניט װצלען זײ
 ווא־ זײצי־צ קריגצן ניט זײ ײצלצז דזשאבם

 מיט האבען׳ ארבצםצר די קאציצ־טשצקם.
 אױפ־ גצרצן װילען זײ אז גצ׳טצנה׳ט. רצכט■
 אניצרשװאו, צרגצץ ארבצט זײצר גצבען

 באשעפ־ גצבצן נאר זײ קצן םירמצ די אייב
ט פאקטיש האט פירמצ די אבצר טיגונג.  :י
ארבצםצר. 6 די פאר ארבצם קײן גצהאט

 ארבצטצר אלצ זײנצז אגרימצנט לויטן
 װצן אפילו װאקאציצ־טשצקס צו בארצכטיגט

 ױניאן די אפגצלײגט. צײטװײליג זײנצן זײ
 אלמ־ צום צנין דצם גצנומצן דצריבצר האט

 צנט־ האט ײצלכצר טשצרמאן. פארטייאישען
 קײן גצהאט :יט האט פירמצ די אז שײז־צט.

 אר־ ס די אויף ארויפצוצװינגצז רצכט שום
צם בצםצר  זײערצ פארלאיצז צי אויםװאל י

גיפא פירמצ די בצת דזשאבס. צײםוױיליגע

> 1955 דעצעטבע־
.UU> Uױלזחרזי־ בא• ש״ם ק״ז געבצז ט זײ האט גע :י
פירמע די אז גע׳פםק׳צנם. האט ער גונג.

צ״ יטם צ־בענעפי ױאקאצי די אויסצאלצן מוז
קא־פמאן. ױיליאב . ארבעטער 6 די

האמ י, קענםאק אין ײניאן דצר פון דזשצר
 פון פארהצר בײם ארבצטצר די פארטדאטען

טשצרמאן. אומפארטײאישצן

LJliNu >' רl.  , -  u
 נאהשוױל, אץ ארגאניזיד־קאמפײן

טענעסי
 א־נטער יצפארטמצנט. פא־ט־איכט דצר

 אנ* האט קעהרער. ט. א. פרן אגפיררנג דער
 ארגאניזיד־דרײװ א״נפצנכיװען אן געהײבצז

 ארבעטער טײזענט דרײ די ױניאניזירעז צו
טינג ״סטאנדארד דצר אין  אין כילס״ ני

 גע־ י\ערט קאכפיץ דער םענעסי. ,,נאקפװי־
 פון מיטיױרקונג נאצנטער ד<ר מיט פירט
 קערפצרשאפם ־. א" פ. א. צצגטראלצר דצי־
 מע־ ארגאנײזצר. ױעמענט שםאט. דער א־ן

 ארגא־ דער רים אן פירם בציר־ :ייארד
ניזיר־םצםיגקײם.

 ארגאניזיר־ אייך ט־ט דצפארםפצנם דצר
 זיינען עס װא' סאוט״קאדאלײנע. אין אי־בעט

 הײז־דרצס גרעםצרע צװײ פארבליבצז :אך
 ״פער־ די אץ פראקפ״ ״אלאמא די פירמצפ,
 אנ־ צױײ מיט לאמפאני״. גארמצנש פצקשאן

 פייא־ אין ״װצנטווארט״. די פירמעס. דצרע
 װינם־ אין פיטי״. ״קאםאן די און רצגם

 אונםצד־ אנג1־ נים דא ײניאן די האמ באר־א,
 די פאר גצװינצנדיג אגרירענםם. גצשריבצן

 העכערונגען׳ לרין ארבעכער הונדצרט דרײ
םי באצא״טצ ארבצטס־שעה׳ען. קירצערצ  ״

בצנעפיטפ. װאקײשאן צנד הצלםה אין ט־בים

r---------------------------------------ץ
 דעפאי־טמענם װעםט םאוט

 אץ אפשטיטונג געוױנט
״סטרימלײן״־־שאפ

^ __________________________ j
 גצ־ האט דעפאי־םמצנם םאוט־ױעסם דער
 רילײשאנם לײבאר נעשאנצל א װאונען
 דער פון יטאפ אינם אפשטימוגג באארד

 װעםט אין קאמפאני׳/ גארמענט יםםרימלײן
 װײפ־פרצ־ באריכטצט אילינאי- פראנקפורט.

 פון דירעקטא־ פערלשטײן. מײעי זידצנם
 מיט האט אפשטימונג די דצפארםמצנס. דצם

 פטלײק י־ױאכיגעז א פארענדיגם דערפאי׳ג
שאפ. דצם אין

 שםימצן 77 זיינצן אפשטימ־נג דצר אין
 איז י־ניאן דער פאר געווארצן אפגצגצבצן

 דצר צו צוטרוי־אויםד׳־וק דער גצגצן. — 35
 דצר פא-י־ אפ1קי א איז 1אינטערנצשאנצי

אך׳ װארקצרס מײז ״ױנײםצד  װצמצגם ױני
 דצם אין 50 דיפטריקש פון פארשטייצר

 אגיטאציצ אז געפירט האבען צפ שיםעםעל
 דצם פיז פארלויף אין םםרײק. דצם גצגצז

 איגאנײ־ אן בערגער, מארטין איז םטי־ײק
 צצשלאגצן אינטצרנצשאנעל. דער פון זצר

גצװארען•
 .3 קאונםיל דיםטריקט םאוט־װעםט דצר

 אינטצרנצשאגעל צאיי א פון באשםיים װאס
 גצשטיצט האט דרום־אילאגאי. אין אקאלצן1'

 זיי צאייצנדיג פינאנציע< םטרײקצרש די
די טאג. א דאלאר \2 םטרייק־בצנעפיט

 גרו־ א אויך שטיצט קערפער־טאפט זעיביגצ
 ױאם אילינאי, פאלעם. איז םטרײקערפ פע

 פאר קאנטראקטאר א בײ געארבעם ־אבצן
 צו איצט דערױארט ידניאן די ״םטרימלײן״.

 דצר אט ריט אגרימצנט אז אינטצרשרײבצן
פירמצ.

• • •

דצ־ דצר פארהאנדצלט איפיל פײנט אין
 ״מאוד דצר פדן פארשטייצר כיט פארטמענם

 אגרימצנטם די באנײצן צד קארפ.״ א׳דצי
 :אין פירמצ דצר פון שצפצר פינף פאר

 פרי־ קענזצם. אםאוואםאמי. אין און אטאװא
 און נצבראסקא העיפטינגפ׳ אין אין מאנמ
 גאר־ װערנאן ״מאינט די שאפ. נ'יעם פארן

אילאנאי. װצרנאן׳ רא־:ם אין רענם״
• • •

פאללצנגערם האט דצפארטמצנם דער
 םיםי ״דזשאנםאן דער מיט אגרימצנט דער

 דזשאנםאן אין לאמפאנ'״, דאנלפצקםשורינג
 פצברואר. ערשםצן דצם ביז ^יייאנאי• םיםי.
 די בײ געווארען פארשמאנצז איז צם .1956

 לוי־ די אז םירמע. דער מיט קאנפצי־ענצצן
צן גצהצכצרט װעלען :ען  סצנם 6 אויף װצי

 וואכצן־ארבצ־ און שםיק אלצ פאר שדה א
 אקםא־ םטצן31 דצם פון אנהויבצנדיג םצר,
הײ־יאר. בצר.

f---------------------------------------------------ץ

 אין צװײ'וניאךאסטױױםטעז
 נעייבט־ פװ באפרײט א. ל.

אנקלאגע
v _____________ : ________________ j

 מיטגלידצר ײניאךאקטיװיפטען. צױיי
 צקזצקוטיװ־באארד י*אקאל קאטצרם דעם פץ

 גצ־ באפרײם זײנצן אנדזשעלצפ, יאפ ןיא
 װאם גצייכט, אין אנקלאגצ אן פון ױארען

 מיט די גצגצן גצװארצן ארײנגעבראכט איז
 בא־ םטרייק־ברעכער. א דורך ציריק יאר א

 אםא, סצמלצל וױיפ־פרצזידצנט ריכםעם
 סטרײק־ דער ייי־צקטאר. קאיםם פאםיפיה
 2 די באשילדיגט האט ל,יפ צליפ ברצכצי־.

 באפא־ אים זײנצן זײ אז יוניאן־קאםערם,
 פאר־ א בײ וואפצן״ ״טויטלעכצן א מימ לצן

קלייז־צר־שאפ. פםרײקטען
 אז קלאר, געװצז איז אנהויב פץ גלייך

 ױניאן־ צוױי די גצגען אנקלאגצ גאנצצ די
 געגצן הצץ־קאמפײן פלנם טײל א איז לײט
 גצ־ פיד אנגעפירט װצרט װאט ױניאן, דער

שונאים װיםע  אנדזשצלצם. לאם אין ױניאך
 און הצרנאנדצז אייפאגסא קאטצרפ, צױײ די

 אװצנט דעם אין זײנען װילאלאבאם. ראבערם
 גצ־ יאר׳ פאריגצן דעצצמבצר. טעז 14 פון

 וואס קאםצרס׳ נים־ױניאן באזוכען גאנגען
 פארסטרײקםצו דצם אין געארבצט האבען

 קאליםאר־ אװ האלמס ״דזשצרי פון׳ שאפ
 זאלצן זײ אז אגיםירצן, צו זײ כדי ניצ״

 האבען. זײ ױניאן. דזר־ אין ארײנםרעטען
 דצרמאנטען דצם באזלכט אנדצרצ■ צװישצן

 האכצן ױניאן־קאטערס די יוען פול. עיייס
 זיך הא?צן און טיד זײן אין אנגצקלאפט

 דער ון6 פארםרעטצר די װי פארגצשטצלם
 םמרײק־ צאצקצדיגער דצר אט האט ױניאן,

 קאטצרס די פון אײנעם אנגצכאפט ברצכצר
 ארײנציצן געװאלם אים געװא״לד מיט און
 אים זאל מצן גצשריגצן האם פול הויז. אין

האבצן קאטצרם די רצוואלװער. זיץ געבעז

23 זײט <[------------------------
 אין ארונםצר צ־ריק און באפרײט קױם זיך

 גצ־ באגצגצנט זײ זײנען גאם אויפן גאס.
 ײצל־ פיז קוילצן׳ פץ האנצל א מים װארצז

 פארווארנ־ א געפאלצן איז הצרנאנז־צז כע
ריקצז• אין קויל א דירך דצםצר

 צוגצ־ איז קאטצר פארװאונדצטצר דצר
 קרי־ א אין האספיטאל איגם גצװארצן נומצן

 שװצר גצװצן איז און צושטאנד םישצז
 זצלביגצן דצם אין חודש. א איבער קראנק
 דצר גצװארען ארצסםירט אויך איז אװצנט

 אים האט מצז װען ױניאךקאםצד. צװײטצר
 שוין איז פאליצײ־קווארםיר איגם גצבראכט

 מרס. םדויצריג־בארימםצ די גצײצן דארט
 םםרייק־ברעכצר א ראם ײצלכע סעלװיז׳
 האט זי און אנדזשצלעס, לאם אין אגצנמור

 שאפ. פארסםרײקסצן דצם באשיצט אויך
 גצווא־ אנגעהלאגם זיינצן ױניאן־לײם ביח־צ

 גצ־ באפרײם און מארד־פארזוך א פאר רען
בעיל. דאלאר םײזענט 20 אויף ױארען
 פון פארםײדיגצר דצר האם גצריכם אין

 באװײ־ גצבראכם קאםערס אנגצקלאגטע די
 פון רעקארד א האם פול עליס דצד אז זען.

 מי־ הײם־סםײם זיין אין אריפפיר־גג װילדער
 פםיכיאטאר־צקםפער־ צוױי די און סיסיפי.

 ליידם פול אז פעםםגצשםעלם, האבצן םען
 יו־ דער גצגען שנאה מצרקװירדיגע א פון

 געםרי־ געלצגענהײטלעך קען צר און ניאן
 עדות זית אגפאלצז• משוגצנע צו ווערען בען

 אין פאםירם האם צם וואס דעם םון זאגען
 נים דצריבער קען אווענט. םראגישצן יצנצם

 אנ־ דער פאר באזים אלס ווערעז גצנומען
קייאגצ•

 דזשורי א האט אקםאבצר סםצן28 דצם
 ארויםגצ־ פרויצז נײן און מצנצל דרײ פץ

 און שולדיג״. ״נים פין אורטייל אז טראגצן
געװארצן. באפרײם זײנצן קאםצרס ציייי די

t י •
 םםען30 דצם און פםצן28 דצם צװישצן
 םפארםװעיר און דרצס דצר האם אקםאבצר.

 יצרלע־ דצם דורכגעפירם באארד דזשאינט
 בא־ איז װאם בילדונג־צוזאמענקונפט״ כצן

ם־ אקםיװצ 150 פון גצװארען זוכש  ױניאךמי
 גע־ זײנען לעקציצם באאמטצ• אץ גליז־צר
 פון געשיכםצ דצר איבער גצװאו־צן האלטצן

 שאפ־פראבלצ־ ארבצםצד־באװצגונג, דצר
 פראבלע־ ארבצטםלאזע־פארזיכערונג, מצן,
 אר־ פון און םצסיגקײט פאליםישצר פון מען

 אדרצ־ זײנצן שילצר די גאניזיר־מעטאז־צז.
 םצמו־ וױיס־פרצזידצנט פון גצװארען סירט

 באראקם, פצני פון אנן יייייז דזשאז אטא, על
 פון אסיסטצנט־מצנצדזשצר און מצנצדזשער

 דזעעימם קאנגרצפראז ;באארד דזשאינם
 פון און םײנבערג באםיל אטוירני רוזװעלט,

 אינ־ אינםצרנצשאנעל פונם ראלניק. לואיס
שינירינג דצפארטמצנט. ז

בעאמטע פאר שפאניש־קורםען
 בילדונגם־דצפארמ־ אינטערנצשאנעל דצר

 קורםצן געבצן צו אראנזשירט האם מענט
 בילד־נגס* צו שפראך שפאנישצר דצר אין

 אינטצר־ פון ארגאנייזערם און דירצהטארצז
 גצ־ װצלצז קורםצז די לאקאלצן. נעשאנצל

 דינסטאג, און מאנטאג יעדעז װצרצן גצבען
ר אין אזייגער n ביז 9:30 פון צ  פרי, י

 שטאק דריטצז אויפן דים, קאונסיל אינם
 1710 געבייז־צ. אינטערנצשאנצל דצר פון

 אנגצהויבצן זיך האבען קורםען די בראדװײ.
נאװעמבצר. םצן14 דצם
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<נאשטוא״ט נאסעפ ̂רטירען : ̂חעפ םװעם־שאפ א־םפ נל
 טשערמאן אימפארשעל ער

 יארקער נױ דער אין
פ. נעקוועיר־אינדוסטריע,

האט װאולף. נײםען
ענט־ אן ארויסגעגעבען

דרײ געגען שיידונג
מאנופעקטשו־ * בלאון

 60 צאלען דארפעז די װעלכער לוים רערס,
 אימ• פאר שאדעז־ערזאץ דאלאר םויזענט

 םוצען םיליאן האלבעז א איבער פארםירעז
 הא־ בלאוזעס די יאפאן. פץ בלאוזעס ביליגע

 דא־ א פאר ריםעיל איז פארקויפם זיד בען
 דזשאזעף באריכטעם עס װי שטיק. א לאר

 מיט .142 לאקאל פץ םענעדזשער םואװים.
 אגרימענט־ האבען פירמעפ דרײ די וועלכען

ריגעל די איז באציאונגען,  אסעסאריס .
 טוי־ 25 מיט געווארעז באשםראפם אינק״,

 טיצען 213 אימפארםירען פאר דאלאר זענם
 קאמפא־ גאוועלטי .ר־פאבליק די :בלאדזעס

 םוי־ 10 «יט געװארעז באשםראפט איז ני״
ײ 50 אימפארטירען פאר דאלאר זענם  םו
 פירמע, דריטע א און בלאזעס טוצען זענט
 טוצען םױזענם 210 איםפארםירם האם װאס

 מיס געװארען באשםראפט איז בלאוזעס.
 וועלען געלט־סומעס די דאלאר. םױזענם 25

 ױע־ אזז ױניאו דער צו ווע־ען אײםגעצאלם
 פילאנםראפישע פאר ורערען באנוצט לעז

צװעקעז•
 א־מפאר־ דער האט נג ענםשי-ד ױץ אין

 די לײם אז דערקלערם. םשערראן טײאישער
 אגרימענט, לאלעקםיווען פת פארשריפםען

 אסאסיאיישאן דער םון מיםגיייד א נים ״םאר
 ארטיקלען ־ קלײדער אויפגעדאכם קריגעז

 ארםיקלען, אזעלכע פארםיג קויפען אדער
 אגריםענטס קיץ ניט האבען ײאס שעפער םון

.1אינםערנצשאנע־ דער מים  פירמעם «די .״ .
 ביליגע דערמאנםע די וועלכע פיז יאפאז איז

 האבען געוואדען געקײב-ט זיינען בלאוזעס
 מים קאנםראקם־פארבינדשגעז שןם קיץ נים

אן דינעז און אינםעדנעשאנעל דער ױני ם־  :י
פירטעם׳־.

בלאו־ פארטיגע פין אירפארםאציעס די
 און שםייגען אין כסדר האלט יאפאז פמ זעס

 םון ארבעםס־כאדינגוגגעז די אוגמער גראבם
 מים־ אינםערנעשאנעל םױזעגם חרײסיג ארדם

 דער ׳אין באשעפםיגם זישעז ־יאס גלידער,
 1954 אין אינדוטסריע. נעקװעיר אץ ב־־אגן

 אייסגעמאכט אימפארטאציעס די האבען
 דער פרן פראצעגט אײן פיז “צעגטע א בלויז

 זײנען הײ־יאר ב״אײ־פראד־־ציע. הײרישער
 סנ צי געוואהטעז אימפארטאציעם ײ שײז

 ה־ימי־ דער פץ סינפסעל. ׳אטץ א פראצענט•
 מאניפעק־ יאפאנעזישע פראדײלציע. שער

 ארבעםער ײיערע צאי־עז ײעלכע םשורערם־
"ז דיזעראב־צז א  שעה א טענט 13 פץ ״

ט װעלען איפפארטאציעס די אײב לענעז־  ני
 דעס פארפלײצען סרש ־דערען. האנםראײײיט

ע םיט רארקעט דיײעז לי;  ק״יידער־אר■ בי
םיה^ען.
 װײם־ האט יאר הײנםיגען פץ אגהײב אין

 ®עגעדזשער קרײנדלער, םשארלס פרעזידענם
 ציױי אנגעקלאגט •25 ־אקאל כלאוזראכער סין

 קאלעק־ אויפן זייז עיבר פאר בלאוז־פירמעוט
דורך אינדוסטריע דער אין אגריפענט ט"ועז

 רויס8 גיט טשערםאן אומפארטײאישער
 ם»ר- א איז רײגפיר8 ז8 ענטשײדונג,

אגריםענט. קאלעקטיװעז פון לעצונג
 כען8ה נוםעקטשורערם8מ ידרײ —

 ױ8בל פיליאן 25 איבער א״ספארטירט
 פאליםי־דערקלערונג — י»פ»ן. פון זעם
 דעש װעגען דוביגסקי פרעזידענט םון

עניז•

 יאפאן. פון בלאוזעס מיליאז 5 אימפארטירעז
 פרי־ א אין באריכטעט געױען איז ענין דער

-גערעכטיגקײט״. נימער ערדיגעז
ג פריער דעד נאך ^נ שי ט ענ טערי אנ מ  דער

 פרע־ האם םשערמאן אומפארםייאישען פון
 דער־ א ארױסגעגעבן דובינםקי זידענט

 אינ־ דעד פץ שטעלונג דער װעגען קלערונג
 אימפארםי־ פון פראגע דער צו טערנעשאנעל

 צ־ריק־ פון קלײדער־ארטיקלען ביליגע רען
ט לענדער געשטאנענע  אר־ נידעריגען א כי

 דערקלערונג דער אין בעםם־סטאנדארד.
 אינםערנע־ דער פון פרעזידענט דער זאגם

 פארפלייצען םון פראבלעם די אז שאנעל,
 אויסארבע־ ביליגע מיט מארק היגען דעם

 װאם לענדער. צוריקגעשטאנענע פון םונגעז•
 היגע די געגען קאנקורענץ ערנםםע אן שאפם

 גע־ דורך װערען געליהט קען אינדוסמריעס,
 אימ־ אץ עקםפארם םון רעגולירונג העריגער

 אג־ און אמעריקע צױישען פארם־האנדעל
לענדער. דערע

 איז דערקלערונג דער פוץ טעקסט דער
פאלגט: װי

 צו גאשטימט גאנץ איז יוניאן ״אוגזער
 האנדעל־באציאונגען פארבעסערטע גוגסםען
 א:־ און שםאטען פאראײניגםע די צװישען

 איג־ ניט אבער קענען מיר לענדער. דעלע
 נאך געיעג דער אז פאקם, דעם נארירען

 באנו־ וואם לענדער .רצד מערק אכיעריקאנער
 צאלען װאס און הײם־ארבעם םים זיך צעז

 דעם שעדיגען ערגםט קען הוגגער־לוינען.
 גע־ אזא ארבעטס־סםאנדארד. אמעריקאנער

ט איז שעעניש  די פין אינםערעםען די אין :י
 ניט אםילו איז און שטאםען פאראײניגםע

 עקספארטירענדיגען דעם פאר טובה קײן
לאנד.

די יא• פון ב־י־זקעס פי־ן אימפארטאציע .
 אי־ייס־ שטאטען פאראײניגםע די אין פאן

 וואק־ ראשיג א אזױ װי געג־ג בולם טרירט
 פץ שםראם א־דגעצאמטער אץ גענדיגער

 פאר פראדיצירט פחורית. ארייגגעפירטע
עז מיזעראבל א דעריג  לוין, י ארבעםס :'

 א־ן באשעפטיגיגג געפאר אין שטעלם
 דערי־ אפעריקע. אין דא לוין־סטאנדארדס

םיג איז בער  געהעריגע ענםװיקלען צו נוי
 אומ׳ױשר־ די אז םארםײדען, צר רעגולאציעם

עקזיס־ װאס קאנקורענץ־םיטואציע, דיגע
 יאפאן, אץ לאנד אונזער צװישעז איצס טיױט

 אינ־ הײמישע די שעדיגען וױיםער ניט זאל
דופטחיצס.

ל  אין ניט איז זיך. פאריטטייט רפואד״ .
 פץ פראדוקטען יאפאנעזישע אויסשליסעז

 טאריף־ דעם ניאכען אדער כיערק, אוגזערע
 צעשםערען .זאל «ש' אז הויד׳ אזײ אפצאל

פאר אימפארטירען. צו מעגלעכקײס יעדע

 אנדערע פאר װי פונקט אינדוםטד־ע אונזער
 זעלביגע די האבען װאס אינדוםטריעם,

 צװישען ניט אויםװאל דער איז פראבלעם.
 אונזער פארפלייצען צו פרײהייט אבסאלוטער

 פול־ און ארטיקלען ביליגע די מיט רארק
האנדעל. פון אפשטעל שטענדיגען

 אזעלי שאפען דורך קומען מח לײזונג ״די
 םריי אי זײנען װאס האנדעלס־באציאונגען כע
 אפהיטען זאלען װעלכע און רעגולירט אי א*ן

 מא־ ארבעםסבאדינג־נגעז היימישע אונזערע
 יאפא־ די פאר מעגלעך גלײכצײטיג כענדיג
 לײ־ זייערע העכערען צו ארבעטער נעזישע

 ארבעםס־בא־ זייערע פארבעטערען און נעז
 פארגרע־ קענען זאלען זײ כדי דינגונגעז

 אײגענע זײערע פון פארברײך דעם סערען
 אינ־ יאפאנעזישער דער פאר און פראדוקטען

 אויף קאנקורירען און װאקםען צו דוסטריע
אופן״. יושר׳דיגען א

 אינפאנטײל פא• זאמלונגען
פאדאלידס־פאנד

 אינ* פארן זאמלונגען יערלעכע די
 פאר־ ורעלען פאראליזיס־פאנד פאנטייל

 חודש הײנסיגען פץ פארלדיף אין קומען
 היײיאריגע די .1956 יאנואר. איז און

 באטײט באזונדערעז א האבען זאמלונגען
 מיטגלידער. אינטערנעשאנעל די םאר
 דיימס״- אװ ״מארטש איצטיגער דער

 פון אנדענק אין געפירט װערם קאמפייז
 עקזעקוםיװ־םע־ פארשטארבענעם דעם

 םרע־ אינםערנעשאנעל. דער פון קרעטאר
 ארײנגע־ האט װעלכער אמהעי. פ. דריק
 די אין נשמה און הארץ פיל אזוי לײגט

פאנד. דעם אם פאר זאמלונגען יערלעכע
 פאנד פאראליזיס איגפאנטײל דער

 פאר־ די פירען צי געמאכט מעגלעך האט
 דער־ הײ־יאר האט װאם שינגם־ארבעט

 רעזילטאטען. גלענצענדע אזעייכע גרייכם
 סאלק־ דעם פון אנטװיקלונג דער מיט

טיג איז עם וועקםין.  וױיטערדיגע נוי
 געבים. דעם אט אויף פארשינגס־ארבעט

 טויזענםער פאראן זיינען דעם חוץ א
 דארפען וואם קינדער. פארקריפעלטצ

באהאנדלונג. מעדיצינישע האבעז
 אנטאניני לואידזשי וױיס־פרעזידענם

 קאארדינירען צי גע״ארען באשסימם איז
 אינםערנעשאנעל־מים־ פץ זאמלונגען די

דע־.  פאנאנ־ וועלען יסטעס“ זאמעל גיי
 אין יאקאלצז אי*ע צ' ױערען דערגעשיקם

 אינםערנע* דער פץ באארדם דזשאינם
 פאר־ דארף עס װעלכע אויף שאנעי•

 סומע די און נאסען דער װערען צײבענט
 בײ־ ױץ ראכט װאם מיםגליד. יעדען פון

זארעל־אקציע. דער צ־ טראג
 אין זײן דארפען זאםעל־ליטטעס די

ען5 דעם ארום אינטערגעשאנעל־אפים ט  י
 אימ־ זײן זאל ירניאן די כדי יאניאר.
 געזאמעלטע די מאכען צי באקאנט שםאנד

 גע־ אינם יאנואר. סטעז30 דעם סימע
 ד. פרענקלין פרעזידעגם פון בורטסטאג
 דעם געגרינדעט האט װעלכער רוזװעלם.

 קינדער* םון קרבנ־ת די העלפען צו םאנד
פאראליז.

> >>> ב ל ב >1 ,1955*-' 25 זײטI־
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ענדע ערך אז געױעז איז דאס װארען. נא־ ערשטען דעם ינסטאג,

אין ארייז איז װעמבער,
גע־ נײער דער קראפט

פרא־ פארזיכעררגג זונט
 דזשאינט דרעס פץ גראפ

 1צאי גרעסטע די באארד.
לא־ די פץ מיטגלידער

 רע־ שײן זיך האבען 89 אץ 22 ,10 קאלעו
 פלע־ צ־וײ די םון אײנעם פאי־ גיסטרירט

ײ״ אייםש. ״דזשי. אדער ״היפ״ — נער  א
זײנען 60 לאקאל פין מיטגלידער די —

 סענטער. העלטה יוײאן דעם מיט פארבליבען
 אײן צוליב זיך האבען װעלכע מיטגלידער,

 רע־ צו פארפעלט צװײטע א אדער אורזאך
 אין מעלדען באלד זיך מוזען גיסםרידען,

צו אנװײזען און אפיסעס לאקאלע זײערע
 איז עם באלאנגען. װילען זיי פלאן װעלכען

 צי מיטגליד יעדןין פ־ן אינטערעםען די אין
 װעלכע צי גלײך יוגיאן דער װיסען לאזען

 באלאנגען. װיל ער סיםטעמען צוױי די פון
 אין זײנען טאן, נים עס װעלען װעלכע די

 אין בענעפיםען זײערע פארלי-עז צו סכנה
 אײנצעלהײטען פאר קראנקהייט. א פון םאל

 מען קען פראגראם. געזונט נייעם דעם בנוגע
 פין פלאר יטעז ,212 רום אין װענדען זיך

בילדינג. באארד דזשאינם
 פארזיכערונג געז־נט נײער דער ערTאי
 װעט פונקציאנירען, םולשםענדיג װעם פלאן
 עס צײט. ביםעל א נעמען נאםירלעך, נאך,
 אנ־ אין זאל עם אז דערװארסען, צו איז

 מיספארשםענדענישען. ביסעל א זײן םאנגס
 בא־ זײנען שעפער די ױען ביישפיל, צים

 אגענ־ ביזנעם נזערעיא געװארען זיכט
 םאנכע האבען אקםאבער, מאגאט אין טען,

 אויםפילען בײם טעות׳ן געכיאכט ארבעטער
 אנגעגעבען ארן רעגיסםראציע־קארםען די

 גאר בדעה געהאם האבעז זײ װען פלאן אײן
 יע־ אבער מאכט אפים אונזער אנדערען. אז
 קומען צו אנטגעגען כדי אנשטרענגונג דע
 די הילף נויטיגע יעדע מיט מיםגלידער די

 נים זײ ראטען מיר קארעגירען. צו םעות׳ן
 צ' װערען װעמ עס ביז פארנאכלעטיגען צי

 אמ 212 רום אין קימען באי^ד נאר שפעם,
 דארפען איבערהויפמ אריסגלייכעז. אייץ דאס
 האבעז װעלכע די, פארשדייבען גלײך זיד
 זינען, איז האט רעגיסטרירם. ניט נאך זיד

 ױניאן אונזער אז שו^סטער, און ברידעד
 דעם האבעז מיר ביז אנגעקומען שװער איז

 האבען מיר אז איצם. דערגרייכם. פראגראם
 אויס־ ניט עס פארברעכען א פשיט איז עם,

צ־נוצען.
 -ארז בליציר ראיי הײנטיגס שרײב איד

 אײנצעלול־יםען. סד א אײס איד לאז פאלגלעך
 בארעכםיגם איז עס װער ביישפיל, צום װי,
 זיך דרייעז עס ניט. װער און בענעפיםען צי

 מיטגי*ידער צאל היפשע א ארום אונז בײ
 םרייד• אין ניט י*אנג שײן ארבעטען װעלכע

 אן צוליב װער אין קראנקהײט א ציליב װער
אזעלכע אז זיך, פארשםײם סיבה. אנדער

 קײנע צו בארעכטיגט ניט זײגען מיטגלידער
 צו געצאלט װערען בענעפיםען בענעפיטען.
 אין באשעפטיגט זיינען װעלכע מיטגלידער,

 אר־ זײנען װעלכע אזעלכע צ־ אדער טרײד
אין דעטאלען׳ אגדערע א-ן דאס בעטסלאז.

פארזיכע־ געז־נט אונזער ריט פארבי־גדונג
א ראכםען באטו ריר ־עלען וו פראגראם, ר־נג

מאל. צװײט

אדנז כדט זיך כ אש ג־ טא-יײ
די פאר האט nJar גראס. מארעי

װיכםיגעז דעם פארנ־מען יאר צעז < לעצטי
־אל־מענעדזשער גענעו פס1 געהיי ס1אי ארט

 און רעזיגנירט האט באארד, דזשאינט פין
 מענע־ פון שטעלע די איצט פארנעמט ער

 עמבראידערי דער פוץ דזשער־םעקרעטאר
 אונזער פץ ,66 לאקאל ױגיאן, ארבעטער

אינטערגעשאנעל.
 איז אלטאבער׳ סטען28 דעם פרײטאג,

 אביטייד־ אן געװארען געגעבעז אים לכבוד
 גע־ אנװעזענד איז עס װעלכען בײ לאנטשאז

 באארד׳ דזשאינט פון סטעף גאנצער דער דוען
 גראפ׳עס רייע א און דוביגסקי פרעזידענט

 געלעגענהײט דער בײ פרײנט. פערזענלעכע
 מתנה שײנע א באלימער :לאס ברודער האט
 פאר אנערלענונג אייס באארד, דזשאינט פין
 אייערגעגעבענע און אויפריכםיגקײט זיץ

מיםגלידער. די און ױנ־אן דער פאר ארבעט
 א געהאלטען האם דיבינסלי פרעזידענט

 בעל דעם שמאדק לייבענדיג רעדע •וארעמע
 פעאיגען און אינםעליגענטען אן אלם שמחה

 ליב איז באװעגונג ײניאן די װעמען מענשען,
 האבען זין זעלביגען דעם אין טײער. אץ

 לאלא־ די פרן מענעדזשערס די געי-עדט אויך
 זימערמאן׳ סאשע ברודער .22 ארן 89 ען1י

 א איז גראס ברודער ^אקאל װעמענס פון
 װאס באדויערט כפעציעל האם מיםגיייד,

 דרעסמאכער די װעט אװעקגײן. זײן דירך
 א אין טוער װיכםיגען א פארלײ״עז יוניאן

 שםארק זײער פילט ױניאן די ױען צײט
 ברודער פירערשאפט. אין מאנגעל דעם

 דער געווען איז װעלכער האכמאן, דזשולױס
 פארלויף אין אז אנגעװיזען, האט טשערמאן,

 גי־אם ניארעי װאס יאר צען לעצטע די פון
 איז געטריי ער האם געהילף. זימ געװען איז

 ברודער יוניאן. דער געדינם איבערגעגעבען
 מים םליכםעז זײנע א־יסגעפילם האט גראס
 פינקם־ און אויפריכטיגקײט גרעסטער דער

 עד האם — ציױיפעל״ אז איז ״עס עכלײם.1י
 דער בײ פע^ען א*נז װעם ער אז געזאגט,
 העלפען. נים זיד מיר לענען ליידער, ארבעש.

 ניט האט לײנער און םי1בא׳שי זימ איז דאם
 מיר וועג. איז שטיױ צו אים רעכט דאם

 ױיעם זײן אײף ערפאלג גרריס אים װינשען
פאםטעױ•

 א זאגעז צ' זיין דערלויבט דא מיר זאל
 ברידער װעגען װערטער פערזענלעכע פאר

 לירץ באקענט אים מיט זיך האב איך גראס.
גע־ ארגאניזירט איז 22 לאקאל װי נאכדעס

 פאר־ שױן זײנען דעמאלט זײט .1928 יאר
 אלע די רךיד יאר. 30 כמעט בײגעלאפען

 אנגעקומען איז עד איידער אפילו יארען,
 א אנט׳טמאנען א־נז צװישען איז אפיס. איז

 פרײנט־ ברידערלעכע גענאסענשאפטלעכע,
 בײדע מיר זײנען סאציאליםטען אלס שאפט.
 סאציא• דער אין פאי־אינטערעכירט געװען

 פא־ אירע אלע איז אדן פארטיי ליםטישער
 מימגלי־ געווארען :טעטיגקײטען ליםישע

 צוזא־ ;ארגאניזאציעם זעלביגע די אין דער
 דעם פאר פונדאמענט דעם געלײגט מען

 ; 122 ברענטש ארבעטער־רינג דרעסמאכער
 שפעמעד אדן מיטגלידער געװארען ציזאמען

 ״ליג דער אין פאזיציעס װיכטיגע פארנומען
 גע־ אלם דעמאקראםי״. אינדאסטריעל פאר

 געקו־ ער איז גענעראל־מענעדזשער, הילף
 אר־ נײיז מיט לאנמאלט :אענטען איז מען
 דעם פץ סעלרעטאר־טדעזשירער אלס בעט

 האט פאל יעדען אין און באארד, דזשאינט
 פארשםענדע־ ןיא טאקם ארויסגעװיזען ער

ניש.
 אץ שכױלער א נאטור דער פון איז גראס

 ״אנ־ די אים פעלם עס מענש. רואיגער א
 בײ אפם טרעפט מען װעלכע געבלאזענקײם״,

 אים האבען דערפאר פירער. ירניאן אײניגע
 שוואכ־ א אלם פאררעכענט רענשעז מאנכע

 עםװאם אים קענען װעלכע די. אבער לינג.
 דװלא אז פארשטאנען, האבען אינמים. מער
 בין איך מעלה. גרויסע זייז ליגט דעם איז

 האם דעגשען פאםיגעז מער לײן אז זיכער.
 געפינען געלענט נים דובינסקי פרעזידענט

 פאר־ דעם פ־ן פלאץ דעם פארנעמעז צ־
 פרידמאן. זכריה מענש יייבען שטאיבענעם

י  ער־ גרעטםעז דעם גראס רארעי װינש אי
אממ. נייעם זיין אין פאייג

פעדדענלעכעפ אכיפעלע
זוניער, הײנםיגען דעם מאנאםזון 4 איכער

 געייעגעז געדאכט. קײנדם פאר נימ איד. ביז
 דדרכ־ איד האב צײט דער דירל בעט. אין

 א לייז־עז. אװ פיװ ביסעל היפש א גדמאכט
 דײ־ז־ באהאנדי^־נגצז פיז פראצעס י׳אנגדי־•

 אין האטפיטאייס םפעציאליסטעז־. דאלםוירים
 דאט אז האפען. אכעי־ װיל איד נײרטזום.

 מים ודעט כער1ױעי חלום, א ױי מער נים איז
 גאר אז ארז. וױןרען פארגעםעז צײם דער
 שוין איך װעל • ציליבפם נאדנטעל דער אױ
צ״גייייד. טענשלז מיט זית

א " י  דארציגלזן א אײםדרילען איד 1יי
 מיטאי־בעםער אין לא^עגען רײנע צ־ דאני

 פרוי, נייץ אץ ר־י־ האבדן. װעלכל אפים, פיז
 אזוי און ויארענילײם פיל אזיי ארײסגעוײזעז

 צס לאב איד װעליע פרײנטשאפם. 1פיי
 נייםגלידער די זדלבע דאם פארדינט. הוים

 עלזדקיםיװ־ ^1לאלאי פארשיידענע די פון
ײע1װאויי פילע די און באארים  קול־ אין טדט
 בין איר וועלכע אן ארגאנעיזאציעס טירעלע

זײ־ דורך אונז, האבען װעלכע אנגעשלאםען.
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 אײניגע ;םארגעםען גים פ*רשםייער ערע
מן » דורך  אדער הזס«יםאל »יז װיזים קור

 די םזזםת ?ידץ צו ןמםםזל — הױז אין
 און — דעדלמבם גים .ה*מז דזזקםױרים

 ״געם־ שײנן זעלםזיז דדרך ם*ל פערםגמ
 די איד דאגק באזונדערם קארכהח. װעל״

 װעלכע ®ץ סילע שעפער. די פון ארבעםער
 װעלמ אוםמקאנם, אפילר םיר זײגען ןים

 באלד זאל איך אז געוזאונשען. מיר ו?*מז
 צוריק אוםקערען זיך און װערעז געזונם

זזרבעם• דער *ו
 פון א^םדרוק אן װי איד באסראכם ד*ס
 אנגע־ זײער םיר בײ איז װזנלכע אכםתג.

מז » איארכעםעגדיג לײגם• ע  בא־ א ®אר ל
 מעג־ *רבעםענדע םח משםײענד ודעגונג׳

 דורכ* אױםגעקוסען אםם איז עם װעמעז שען.
 דורמומאכען שװעריגקײםען. גרויםע צוגײז

 אויםצושםיץ םםרײקם׳ לאנגע און ביםערזנ
 כל־ םוז און פאליציי םון׳דער ®ןרפאלגעגען

 םעגשען אז איך. װײס צרות. אנדערע עדלײ
 זיין נים כלל בדדך קענעז שםאגד אזא פיץ
 באםת עם איז דעריבןיר םעגםיםענםאל. צו
 אלע אפ ארבעם סעז װעז גאםרידיגוגג א

m r ר  פאר־ םעז איז םענשעז אזעלמ «
 אויפריכםיגע און גוםע םיל אזױ ג*ד םאגש

 ענםםערעז װעלען זיכער װאלם איד פרײגם•
 לײ־ באזונדער. אײנעם יעדעז יערזזננלעך

 אבער װיל איך אוםפעגלעד דאס איז דער
 אםת אז באזוגדער אײגעם יעדעז אויםדריקעז

 קייגער אז װאונש. א און דאל^ וזאראיגען
 האםפיםאלם קיין םיז וױםען נים זאל זײ פיז
 דערלײבם זאל פיר אץ דאקםוירים. און
 האב איך װעלכע ארבעם. מײן ם*רצוזעצעז זייז

ױגענם. םיין זינם אויםגעקליבען זיד פאר
זיף כעסערם ®דשפמנד מ#רג*לים' :ײטען
 װײ איך לאז צושרידזיגוזײם אמת׳ער םים

 נײםען ליבער אונזער אז דרעםםז^ער, די םעז
 לאקאל םון געדיל^־םענעדזשער םארגאלים.

 אםאקע אן פיז געליםעז האם װעלכער .22
 און זיך בעםערם אהםאבעי• סםעז21 דעם

 זאל ער אז אײםזיכםען. גוםע דא זייגעז עם
מז אין ר  דער צו אפים אין זיד אומקערעז קו

 דרעםמא־ םויזענםער פים אתאםעז ארבעם.
שלםה. רפואה א אים איד װינש כער,

צוריק ײף ציען סישנלידער 600 העכער
1955 אץ

 דע־ און אונםערזוכען םיז פראצעס דעד
 רעםייער־ פאר אאליקאגיעם די װידירעז

 רעםיי־ דרעםמאכער דעם םת פענםיע סעגם
 יאר הײנםיגם םאריבער. איז םאנד ערםןינם

u האבעז .1955 io ארײנגעגע־ דרעסםאכער 
 דער פין זיד גוריקצוציען אפליקאציעם בען

 אפ־ זײערע האבען םיסגלידער 349 ארבעם.
 יאר. לעצםען םיז םארגעהאלםען ליקאציעס

 ib59 געהאט יאר דעם מיד ר-אכעז צוזאםעז
אפליקאנשען.

 פין געװארען גיטגעהײפען זײנען די םון
 םארגעהאל־ ;81כ» — אפליקאנטען נייע די

 רעםיפרא• : 349 — יאר לעצטען םון טענע
 אנ־ םון טראנםםערירםע פיז קײםעם םיםי
 קײ־ באארד מעדיקעל ;64 — לאקאלס דערע
 וױיטער־ סאר איבערגעשיקם ;72 — םעם
 איבערגעשיקט ;50 — אונםעײזוכונגען דיגע
 צו־ און 1י — קאינסיל רשטי־ערמענש צים

.29b — באי־עכטיגטע נ*ט אלס ריקגעװיזען
 •603 האבען אפליקאנטען אלע די פין
 זיך צוריקגעצויגעז שוין פראצענם. 53 אדער

טשעקס מאנאטלעכע זײערע באקומען אמ

אקםאבער. ערשםען דעם זײם
:זײנען םיםגלידער פעגםיאנירםע די

 — 89 לאקאל םון ?281 — 22 לאיןאל פון
 io לאקאל פון ; 60 — 60 לאקאל פון ; 194
 דע־ אום־אװ־םאון איםםערז פרן ;16 —

 דע־ נארם־איםם םון אץ 51 — פארםפענם
.1 — פארםפענם

זיצונ־ געהאם האם קאםיםע פעגםיע די
 אפ־ 971 אונםערזוכם האם און םעג 16 געז

 אויפגצ־ ױינען װעלכע פין 431 ;ליקאנסעז
 א אין קאםיםע דער סון געװארען נומען

 דער איז דדיםם דאס םעשאד׳; .עקדעקוםיװ
אפלי• באםרעסענדע די סון אאװעזעגהיים

 דרעס םון מענעדזשער גענעראל דער
ם שאינ  תאט האכמאן. דזשולי־ס באארד. ח

 םיט־ די צו רוף םאלגענדעז ארויסגעלאזם
 האבען װאס לאקאלס דרײ די םון גלידער

םען  פארזיכערונג געזונט נײעם דעם אמענו
פלאז־

;ברידער אח שוועםםער
 אייערע און געזונם אייער פארהיטעו צו

 אײנשלי• אלץ דעם אונםער פרײוילעגיעם
 סון פלאן םארזיכערוגג געזונם םעגדיגען

 אין האבען איר םוזם באארד דזשאינם דרעס
םאלגענדע: דאס זינען
 סור מיםגלידער ד^פכשאכעד, >זלע )1

לא• ®װ דרעםנמכער 40 יא?*ל
 דרעם• אישאליענישען םון און 22 ק«זל

 נים־ הי^גען װעלכע «89 י*ק«י םאמעי
 אין װ#כען «אר לעצשע די געארכעם

gv• רןך גים דעריכער זיך ה^כען און 
 םארזיכערונג געזונפז דעם ס*ר גיסםריר®

 דער םון אפים אין גײן גלײד מחעז ילאן,
 כאלאגגען זײ װעלכער צו ימיאן ל*קאל

 צד אפליקאציע אן אױספילען דאר® און
זיד♦ רעגיספרירען

 אויכטן די סץ פיפגליד יעדער )2.
 כארעכ• איז לאקאלס דרײ דערםאגסע

 סון כענעסיטס חאםפיטאל אלע צו טיגם
 םיםכליד דער ױעלכע פאר *כליױקראם״,

 דער װײל צאלען, כיט גאר דארןז אלײן
 םאר צאלם סאנד פארזיכערוע געזמט

אים.
 צופ כאלאגגען װילען װאס ײ )3

 קענןןן םאסיליע, דער םיט ״כליױרןראס״
ד ®אן עם  איכעריגע. דאס דערצאלען ײי
 ארײנגערעכעגט װער« סאםיליע דער אץ

^ דער  מאן) איר (אדער םרױ זײן מיטגל
 אלט. יאר 18 כיז רץנדעד זײעדע אלע אץ

 װעדען משפחח אדער קרוכים אניערע
 אי• םולער דער ארײנגערעכענט. נישט
 ״כליױקיאס״ צום םאמיליע א פאר צאד
 ^זױ יאר. א סענט 32 מים דאלאר 52 איז
 $19.20 מיטגליד ®יירן יאל® ייײאד ײ װי
 דער־ כלויז מיטגליד דער דארןן יאר, א

 יאר א םעגט 12 מיט דאלאר 23 צאלען
 דעי דארף סומע די םאמיליע. דער פאר

 םערטעל• מאל. םיר אין צאלען מיטגליד
 דער ױי שנעל אזײ .$8.28 צו יעײזנד
 פאמיליע די רעגיסםריירען װעט םיטנליד

 ױאו אץ װען װיסען צד רןײגען ער ױעם
גײטרא^ זיץ צאדען צד

 כארארםער גרופען דןןם איכער )4
 אנגעהעריגקײט, ״פליױ^ראס״ דער םץ

פאםי■ זי״ערע אץ מיטגלידער די ווןןלען

L> Lmmm̂ ijfJ jo'

 עקזא־ פערזענלעך זײנען 532 א־ן קאנטען.
געװארען• גו־םגעהײסען אדן מינירט

 זי־ אפגעהאלםען האם קאםיטע אפיל די
 70 אויפגענוםען האם און םעג 3 צוגגען
קאפיםע. פענסיע דער געגען אפילט
 ציריקגעצויגען זיך האבען יאר, דעם ביז

 או:־ bb ארײנגעדעכעגט ־רעהםאכער. 4933
םי׳ אינזער טער  און פהאגראם. .רעסיפראסי

 צאר דער פץ קײסעכ. -דיםאבילישײ 23
 באק־־רען 4i5b אץ געשטארבען 777 זײ:ען

 דרעםםאכער דער האט הכל סך בענעפיטס.
 ביזן פענםיאנירם, פדאגראם רעטײערמענט

•:יםגלידער. 553b מאג. הײנםיגען

 נאר• דער אונםעדװארםזןן ײין נ״ט ליעס
 נײע פאר װארטען םון פעריאדע מאלןןר

 כארןןכטיגם גד״ך װערען זײ מיטגלידער,
 זײ װי שנןןר אזױ כענעפיטען איע די צו

רעגיסםרירעןטיד.
דערהאל־ האבען װאם מיםגליי־ער צאל א

 ״בליױ־ פ*ן אנ־ױיז־קארטלעך זײערע טען
 םוםע דער װעגען אנגעפרעגט האבען קראם״

 וואס םענט זעבציג מיט דאלאר אײז םיז
 קארםעל. דער אויף םארצײכענט געװען איז

 אז בלויז וױיזם ציפער באטרעפענדער דער
 באצאלט פאנד העלטה דער האט פיל אזוי

 גאך חודש. ערשםען פאין םיםגליד פארן
 םיםגליד פארן ביל קײן :*ט איז דאם אםאל,

 פאנד דער אז אנוױיזונג אן נאר צאלען. צו
באצאלט. עס האט

שטארבעןגע י^£ע טשארלס
 אידישער באקאנטער א יאפע. טשארלם
 םיטארבע־ לאנג־יא׳־יגער און זשורנאליםט

 געשטאי־ איז זשורנאל״. .מארגען פון מער
 צוזא־ איז ער נאװעמבער. iv^b דעם בען

 דער אויף גאם מײטען אין מענגעבראכען
 װעסט. פארק סענםראל און סטריט טער72

 דע.'־־ האט עס וױ איז טויט מי־אגישער זײן
 הארץ־ א פין געקיכען דאקסאר■ א קלערט

אטאקע.
שרײ־ אידישער פארשטארב־לנער דער

 דעד א־ן באליבט *טטארק געװען איז פער
 אוים־ דין פאר פראפעסיע שרײבעי־ישער

 צײט א רים הוםאר. פיינעם און ריכטיגקײט
ראנק■ ערנסט געװארעו ער איז צוריק  ̂י
 ױיט געװארען. געזינט גיך איז ער אבער

 פאראײ־ זיך האט זשורנאל״ -רארגען ^ער
 פאר־ יאפע טשארלס האט ״טאג׳. מיטן ניגט

 װערען בארױבט דאם פאסטען. זײן לוידען
 װעל־ ריט ארןןעט זשורגאליםט־שער זײן פון

 פארבונדען• נאענט אזייי געװען איז ער כער
ג נ״ט אסשר האס ד  ױץ צ־ כײגעטראגען ױ״

יארען. ־עצטע ד־ גפ־צ ענרת אץ ערגערױש
 פאדשטאר־ דעם ־אבען לוױה דער ביי
 פרע־ לרישטאל■ לעאן געװען צפפ-ד בענעם
פאראײן; שרײבער פרץ ל. י• פין זידענם

צײניס־ ער ד אין י־־ער פי א י־יפכקי■ יט לואי
רעדאקטאר ‘־נגא־ די ט. ;באװעגינג ױלר טי־:
פרעזידענט איז ״•1 ־רנא־ לש ׳■טאג־ראיגעז פ־ז

פערזענ־ א נילײעו ; א־ז ״אט דזבינסקי. דיד
יאפע. ׳ט •:•ארי r פרײנט ־לד r ט לעכ

א א'בער "איט <נ<־ פארשטארב ד־לר
 זש־רנא־ אידישע א יאפע. כיענע שײעסטעד.

 אמעריקע איז קריבים אנדערע אץ ליםטין■
ישראל. אין אץ

אויפמעדהזאם! דרעםמאכער

27 דיט <; > 1955 דעצעמבעד,

ױני־אן קלאוקמאכער דער פוץ רודער בײם
אר־ דעם שרײב איך <ז

 פץ מיטען אין םיקעל•
 נאך איז נאװעמבער,

 נים הערבסם־םעזאז דער
 צאל א אין פארעגדיגם.

 מעןגאד ארבעט שעפער
 װינםער־גארמענמס אויף

 ארבעם ױץ װעם עם אז רעכענט, מעז און
 צײם זעלביגעד דער אין קריםטמעס. ביז

 מײם־ די ספרינג־סעזאן. צדם זיך מען גרײט
 זײערע געהאם שוין האבעז פירמעש טע

 זומער־מאדע־ א*ן ספרינג פץ ״שאואינגס׳
 זײעי־ איז מארקעט אין שטיסוגג די אין לען

 זײן װעט עס אז האפט, מען אפםימיסםיש.
ספרינג־סעזאן. גרםער א

 גלײכ־ מען ארבעט שעפער מאנכע אין
 אויף אץ װינטער־גאררענטם אויף צײטיג

 שע־ אנדערע אין בעת ספרינג־דובליקײםס.
 געװארען םעפטעמבער אין שױן איז פער

 די עס װײזט אלגעכיײן אין ארבעט. וױיניג
 אינדוםםריע. אונזער אין לאגע אומנארמאלע

 אפגע־ שטרענג אזוי ניט זייזען סעזאנען די
 אפם איז לאגע די און םריער װי גרענעצם

 אינדום־ די פירמע. צו פירמע פון פארשיידעז
 גייעם צ'ם זיך גרײט גאנצע אלם אבער טריע
 זיץ ױעט עם אז האפענונג, דער מיט םעזאן

פאראיארען• וױ ארבעט מער
 סעזאן נייעם צום צוגרײטונגען די אין

 נד־ א אפגעהאייטען אלעמאל. װי האבע^מיר.
 און דעפארםמענם־מענעדזשערס די ם׳ים טינג

 דאס איז מיםינג דער אגענםען. ביזנעם די
 נאװעמבער■ טען4 דעם געױארען גער־פען ,דאי

 איז דאם געװײנלעך. װי פריער ביסעל א
 דעם צוליב ערשטענס. געװארען געטאן

 אנ־ אונז בײ זיך װעט װאס װאל־קאמפיץ.
 װאלט איך וראכען. נאענםסטע די אין הויבען

 װאל־קאמפײן דעם איבער אז געװאייט. ניט
 מיטגלי־ עקזעקוםיװ־באארד באאמטע. פאר
 כאטש דע^עגאטען. קאנװענשאן א־ן דער

 דער־ נארמאלע א דאך זײנען װאלען אזעלכע
 ױניאן־ארגאני־ דעמאקראםישע אין שײנוגג
אי זאציע:,  ױע־ געשטערט דערוױיל ז

 ײניאן. דער פ־ן ארבעט ריטיגע די רען
 דרינגע׳נ־ עטלעכע פאראן זײנעז צװײטענכ,

 געהאלטען האב איך װאם פראבלעמען. דע
 םטעף• אינזעד מיט אײפצונעמען נײםיג פאר

 דאס איז, פראבייערען די אט פץ אײגע
 קאנ־ די אין מלאכית בעל אז אויפפאסען,

 זייערע קריגען. זאלען טראקטאר־שעפער
 מיר אויסגעצאלט. פינקטלעך װאכען־שכירות

 אץ ױניאז אלטע אן שוין זיך, דוכט זײנען,
 אײגע־ זײן פון יױיסם. מלאכה בעל יעדער

 ער װאם דעם פון אדער דערפארונג, נער
 אז ארבעטער׳ אגדערע םרן געהערט האט
 אפלײגען אן הויבט קאנםראקטאר א װען
 פון לויז װעכענטלעכען דעם אײסצאלען דאס

 מיםװאד פון און מיטװאך אויף דינםטאג
 האלט עס אז סימן, א איז דאנערשטאג. אויף

 לאזען דעם װעגען דארף מען אין שלעכט
יוניאן. דער װיםען

הײנט, נאך עס פאטירט סונדעסטװעגעז
 גוטמו־ זײער זײנען בלאכית בעל מאנכע אז

 אי־ װאך א װארטען צד באשליםען און םיג
 עס שפעט. צו איז עס ביז װאך. א בער

קאנטראקטאר א װען פאלען פאראן זײנען

נאגלער, איזידאר םת
באארד דזשאינם קלאוק מענעדזשער גענעראל

 די פאר לוין דעם דזשאבער פינם קריגט
 אנ־ פאר עם באנוצט ער אבער ארבעטער.

 די װען אױסגאמןן. געשעפטלעכע דערע
 יוניאן די אח לאנג צו ױארטען מלאכ־ת בעל

 בײם דאלאר פאר די א־יפצומאנען זיך נעמם
ך מען דערװיסט דזשאבער  דזשא־ דער אז זי

ט ד־ האט בער ע'  איז א־יסגעצאלט. ש־ין ג
 דער פאר ש־וערעי־ סך א עס איז 1פאי אזא

 אײ־ איז דאס ח־ב. דעם אױפצימאנען י־ניאן
ט אזײ איז ױאס פראבלעם א גענטלעך  אי

 אומגינסטיגע אין אבער יוניאן. אונזער װי
 א עס װערמ אינד־טטריע, דער אין צײטען

ערנפטער. כך
 אונזערצ פאר נײט״ג דעריבער איז <ס

 ארבעטער די אי־ענען” צ' ביזנעס־אגענמען
 זיי װען אז קאנמראקטינג־שעפער. די אין

 אין לײן זייער אויפגעצאלם נים קריגען
 זאלען װאך, דער פ־ן טאג באשטימטען דעם

 ניט און ײניאן דער װיםען לאזען באל״ד זיי
 אזוי םאג. א א'יף אפילו דאס אפייייגען

 א ױניאז דער אײנשפארען רען ױעט ארום
 העל־ ױעלען רלאכית בעל די און צרות םך

 דעם בײ שײעריקײםען די פארמײדען פעז
לײז• פארדינםעז זײער א־יפמאנען

 די װאם דאפ. איז פראבלעם צװײטער א
 אי־ײנצינײעו פארנאכייעםיגען מייאכ־ת בעל
 אײך גארמענם. אינם ײניאן־״לייבעל״ דעם
 כען1װעי ױעגעו עניז■ אייטער אז איז דאס
 וױדער־ צײט צו צײט פ־ן אבער, דארף. רען

דערראנעל. 1אדאי

ײניאך״לײכעל״ פרן ױיכטיגלײם די
 אײנציגער דער איז ל״אוה־טרײד דער

 אינדוםטריע לייידער פר־יען דעי- איז טרײד
 די אינסטיט־ציע. נאציאנאי־יע א .האט װאם

 רע־ אינדיסםרי סיט ענד לאוט ״נעשאנעל
 עםב־ װיכטיגער ױעמענס באארד״. קאװערי

 זיײען מיר װאס ״לײבעל״. דער איז «ס ייעם
 גאר־ יעדען אין אריינצינײעז פאי־פליכמעט

 פראדו־ ױערט לא'ם אדער ס־ט א צי מענט.
 יוא־ טיאטעל■ אין ײניאן־שאפ א אין צירט

 דזשוירזי, :ײ פעטערסאן, א־ן אדער שינגטאז
 יארק. :יו אין אדער אנדזשעלעס לאס אין
 וױיזם. ױאס ״לײבעל״ זע״טיגער דער עם איז
 געװארען פראדיצירט איז גאלמענם דער אז

 ײניאן־בא־ אונטער אץ ײניאן־שאפ א איז
דינגוגגען.

 אינ־ א־נזער אין באארד רעהאײערי דער
 א איז געװארען ארגאניזירם איז ד״טטריע

 דעם ז אין ראדענט היסטארישען װיכטיגען
 ״א^ד־טיימ־ די ײניאן. אונזער פ־ן עבען1י

 צייט די געױיט געדענלען אינזערע ערס״
 דערקלעי־ט האט טיפרים־קא־רם דעד װען
 עקט״ רעקאװערי אינד״טטרי 1״נעשאנעי דעם
 אזוי אין אומגעזעצלעך, פאר עי.) אר. דלן.

 אינדוםטריע־ אלע די געראכט בטל ארום
 געװארען געשאפען זײנען װאם ״קאודס׳/

 ערשטע די אין געזעץ. דעם אט אינטער
 די און ״נױ־דיל״. רוזװעלט׳ם פין יארען

פאראנ־ געזעצלעך געװען זײנען ,קאודס״

 דער* * ײניאן ױיכםיגע ײיער לערם
 געפאר, א געדראם האט עם און גרײכינגען

 די װעם ״קאודפ* די מאכעז בםל דורך אז
 דעם אין ארײנזינקען צוריק אינדוםםריע

 ד״אם זי װעלכע אין צישטאנד. כאאםישען
 װי זיך האם ײניאן די אײדער געפונען זיך

 צו־ כאאטישער אזא ארגאניזירט. געהעריג
 אר־ די בלויז נים געשעדיגם װאלם שםאנד
 ער־ אלע אויך נאר ױניאן. די און בעמער

אינד־םטריע. דער אין פאקםארען לעכע
.1935 זוביער אין מאמענם, יענעם אין

 -נע־ די געװארען ארגאגיזירט דעריבער איז
 רעקא־ איידיסטרי סוט ענד קארט שאנעל

 איבערגענו־ האט ורעלכער באארד״. װערי
 גע־ דעם פץ פונקציעט מײםטע די רען

 דעד א׳נטער אינד־טטריע־״לארד״. זעצלעכען
 װיכטיגסטע כאמצ די פרן אײנע עי. אר. ען.

 אינ־ :ײ־געשאפענער ד<ר אט פין פזנקציעם
 קאנ־ פאראינמערעסירען צו איז טמיט־ציע

 ריםעיל־ די אייך און טימער־ארגאניזאציעפ
ײכטיגקײט דער אין סיחרים  דעם אם פץ '

״לײבעל״.
 אויסצורעכענען פלאץ דער ניט איז דא

 אין געפירט האט ױניאן די װאס קאמפען די
 צו גרינדונג איר פרן יארען ערשטע די

 ײניאז־״לײבעל״. פארן אנערקעגונג געװינען
 אייד מיר דערלױבם פלאץ אין מאנגעל דער
 אײנצעלהײםען מער פארצײכעגען צו נים
 פדנקציעם װיכםיגע און פילזייטיגע די פון
 איז עס רעקאװערי־באאייד. אונזער פון

 מאנכע אין אז אנצואװײזען, כדאי אבער
 פאר־ א אײם '־ניאנם גיבעז אינדוסטריעס

 וױיל ״לײבעל״ דעם רעקלאמירען צי רעגען
 איז דאם אז רעכט, םיט אין האי^טען. זײ

 אײפצוהיי־ אינפמרימענם װיכטיגסםער דער
 די אין אינדיסםדיע דער פין אנזעז דעם בען

 פאי־גרעםערען צו קאנסדמערס■ פון אײגעז
 און ײניאן־פראדוקם דעם פון פארקויף דעם

 ארבעטס־ דערגרײכטען דעם פארזיכערען
אינד״סטריע. דעד אין כטאנדארד

ײ א-יד י האבען מ י געוױ־ צר באמיט ז
 פץ און ריטעיל־סוחר פינם צ־םר־י דעם :ען

 קוואליטעם גלטער דער אין דאנסרמער דעם
 יזניאן־פאבריציר־ דעם פון ררערם הײכען אץ

 רעלאווע־ דעם דאנק א לא־ט. אדער פ־ט מען
 געבים דעם אט אײף מיר האבען רי־באארד

 גאנצע די אבער דערגרײכט. טך א •ט־ין
 ארוים־ איז לײבעל פארז פראפאגאנדע־ארבעט

 פארגעםען מלאכדת בעל די װען געױארפען
 די אדער גארמענט, דעם א־ן ארײנצוגײען עט

 אין לײבעלס די צו ניט שטעלעז בתים בעלי
 קא־ די דדרװארטען מיר קענען אזוי װי צײט.

 קאנסו־ און ריםעילערם די פון א־עראציע
 מלאכות בעל אײגענע אונזערע װען מערם,

 גע־ ניט לײגען מאנופעקטשורערם אײך איז
 פראדיצירם גאררענט■ יעדער אז אטט. נוג

 איז ״לײבעלי״ דעם האבען זאל שאפ, אינם
 און באאמטע א־נזערע םײ אז האפען. לאמיר

 שוץ פארן װעלען מיטגלידער אונזערע סײ
 אינ־ דער פ*ן שוץ פארן אץ קאנטומער פו:ם

 גארמענט יעדער אז טאן אכטונג דוטטריע
ױניאן־לײבעל. דעם האבען זאל

 םטעף־ בײם מיר האבעז דעם חוץ א
 וועגצן פראבלעייען אױפגענומען מיטינג

וועל־ די צו חובות באצײטענם אויפמאנען



---------------------------------------------------->i גערעבטיגקײם

וױדעודעװױילוננ פ«ר האנדידאפ א זײו ניס װעם זדטאן לואיס
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 צײ־ הײנםיגע איז דאט וואם פעיר־פאנדען.
 םאן, אכםונג. וועגען :װיכםיג באזונדערס מצן

 ארבעם ארױםשיקעז נים זאלען סירםעם אז
 אז p* קאנםראקםארס נים־דעזיגנירםע צו

 פאר ארבעםצז נים זאלעז קאנםראקםארס
 דעי• אז כאנוםצקםשורערס אדער דזשאבערס
 ;ײגיאן דער םון גוםהײםונג געהזמײגער

 זא־ שםיק־ארבעטצר אז םאן. אכםונג װעגען
 פרײ־ געסעםעלםע געהעריגע די קריגען לצז
 אפגצהאלמען זאלצז םיםיגגען אז pk זען

 אין שםענדיג זיץ צל כדי געגוג אפם װערעז
 םאג־םעגלעכע די מים קאנםאקם נאענםען א

 גיזנעם־אגענ־ שעפצר. די אין פראבלעםעז
 אפ־ געװארעז אינםםרואירם אײך זײנזװ םען

 םים םיםינגען צײם צו ציים pc צוהאלםזמ
 דיסםריקטצן זייערע אין שאפ־םשערלײם אלצ
 ארבעםער די פארבינדען צו נעצנםער כדי
קאגסראל. זייער אינםער שעפער די אין

 אויס דריקןןן לאקאלען קלאו?
*נןןרקעגונג

 האם חודש פז^ריגען פח םארלײף אין
 צושרים־ דערהאלסצן באארד דזשאינם דער
 אויס־ קלאוק־לאקאלעז• אלע כמעם םיז םעז

 מיםגלי־ דעד םון אנערקענונג דריקענדיג
 צענ־ אוגזער װי אופן דעם פאר דערשאסם

 די דערלײדיגם האם קערםערשאפם סראלע
 פענםיע־אפ־ צאל גרײםער דעד pc פראגצ

 בצנעפי־ די העכערעז סאר pk ליקאציעס
העלםה־פאגד.־ פונם םעז

 בא־ אנערקענונג־אויסדריקען דאזיגע די
 צלפרײ דער פח צײכצז א פאר איך םראכם

ם ײ ה טן םײ פיםגלידער. אתזעי־־צ ®ץ יזנ  פי
 געװאדען סעגלעד איצם איז עס װאם ®זקם•

 זײ־ איז ײילען װאס אלע, די רעםייצרעז צד
 סיי ארן צלםער־פצנםיצ• צו בארעכםיגס געז
מ־ די םת סאדבעסערלנגצן די םים ה־ ם על  ה

 א דינעז דערגרײכונגצז אז־נזערע געפיםצז■
 צוזאםענ* הארהאנישעד דצר פון רעזולטאס

ם מ ר  ױ־ אונזער pc אנסירוגג דער איז א
 און זײצר אלם באסראכם איד װעלכזז גיאך
 אוגזער pc פראגייעס םאח וױכםיג זי׳יער

ארגאניזאציע.

 פי- פון איבערזעצוגג נןאלעװאלא,
דערשעען ל־ידער, ע#ישע נישע

 סין איבערזעצונג פיינע א קןץעוואלא.
 ראזענ־ הערש סון לידער. עפישע פינישצ

 איז בוך דאס דערשינען. שײן זױ פעלד.
 אידישצ פמ.אנערקענםע געװארצז געלײבם

ליםעראםור־קריםיקער.
 הערש :.םאג־ אין שרייבט ניגער ש.

 א*־ זית סיכ אינז פאר עפעגש ראזעגפעלד
 לידעי עפישצ פינישע די פיז בערזעצונג

 ביענגט ער װעלם. '*כטע4־ אױ ליכםיגצ א
 קינ־ דצר און קינדהײט דצר צו צודיק אינז

 איז דאם פאגסאזיצ. םענשלצכצ פון דישליים
 קילםורצ* אין ליטצרארישצר גרײטער א

אויפםו. לער
 כח יישי־ א קיפם ראזענפצייד׳צן העייש

 לצבצ־ אזא אין אי:ז ד.אם צר יואס דצרפאר
 גצ־ אידיש לײכם־םליסצנדינעז אין דיגצז
 פרצפ־ אזוי דעם אט פץ געזאנגצו די גצבעז

צפאס• שרישצז את דען
 ד-צר־ט ב" ביד דאס ?ריגצז קענם איר

:ראזעגפעלד׳ן
י. j 3( י. נ. טסר־ם, סצ 149 יוצסס 620

 מענצ־ הײםאן. ליאיס װײם־פרצזידצנם
 האט. .9 לאקאל קלאוק־פינישערס פון ־זשצר

םינג א בײ  צקזעקוםיװ לאקאלס דצם פון מי
 דצרקלצרם■ נאיוצמבצר. טצן17 דצם באארד.

 פאר קאנדידאט קיץ זײז ניט ױעם צר אז
 די וזאט צר אמם• זיץ צי װידצרדערװײלונג

 מים צוזאמעגהאנג איו גצמאכם דערקלערונג
 עקזעקוםיװ־באארד באאםםע. םאר וואלעז די

 קאנװענשאן־דצלעגאםעז. את מיםגלידער
 פצברואר, איז את יאנואר איז ײצלעז ײצלכצ

 לאקא* אלע איז װצרעז אפגצהאלטען .1956
אינםערנצשאנעל. דצר פון לצן

 מצנצ־ • 9 לאקאל פין דערקלצרונג די
:פאלגם װי איז דזשער

םימ  קאנדידאט א זיץ צו ניט באשייום י
 קומצנ־ די ביי לאקאל פיז מצנצדזשצר פאר

 םים אנגצנוםצז שוין איך האב װאלצז■ דצ
 שםערען צו נים כדי אבצר׳ צוריק. ציים א

ר גאגג נארמאלצן דעם דצ  אין ארבעם פון.
 צוריקגצהאלםצן זיד איך האב ױניאן. דער
 די װצז איצם־ דצרקלערונג. אזא מאכצן םת

 מוזען וואל־קאםפאניע דער צו צוגרייםונגעז
 דעם פװ באשלום דעם לוים אנהוי^צן- זיך

 ױ־ דער פון באארד עקזעקוםיװ חשענעראל
ציים. פאםיגע די דצרויף געקוםעז איז ניאן.

 וױים־ די אז םצסםשםעלען, דא װיל ״איך
 עקזעקו־ באאםםצ• די פון פערהײס גרעםםע

 סוץ פיסגלידער אקםיװע אי| באארד םיװ
 דרוק א אײםאיבען פרובירם האבען לאקאל

 קאנדידירצן־ וױיםער זאל איך אז פיר. אויף
 ארגא־ דער פח פעגצדזשער אלס אםם פאוץ

 געענדערם נים אבער האב איך ניזאציצ■
 איך אורזאכעז• געװיםע צלליג באשלים פײז
 איצםיגצ די איו אז געהאלסען■ אויד האכ

 די איבערצוגצבצז ראםזאם את איפשםענדעז
 הענם׳ אינגערצ אין לאקאל םיז אנפירונג

 חלילד״ אדער. אלם אזוי ג*ם בין איך כאסש
קראגק-
 פאר סאפעגם דער איצם גים איז .עם

 אין םעסיגקײם פיין װעגען רעדען צו פיר
 די פאר ארבצםער־באװעגעג■ אידישער דער

 זיך וױל איד יאר. םיפציג איבער לצצםע
 אויף שסריכעז קורצצ אין אפשםעלעז אבער

 האב איך ריצן יאר• פערצען לעצםע די
.9 לאקאל אין םענעדזשצר אלם געדינם

אין  דצרוױילם בין איד ייעז ■1942 יאר .
 םאראײניגםער שםארקצי א גצגצן גצװארעז

 גצפוגען זיד לאקאל דצד דיאם אםאזיציצ■
 פאר־ פינאגציעל שײצריגקײםעז: גרויסצ אין

 םיםגלידצר• א מיט אװ חיבות אין ױנקצו
x) r.®3 שאסט c. ־ן לאגצ צקאנאמישצ די® 

צי אין אנזצן ױיצר אץ פיגישערס די  ד
 די״נט■ קלאגצדיג. גזלײען איז אינדוססריצ

 אין יאר צםלענע שװערע לעצםע ־די םראץ
י האבצז אינדוםםריע• אונזער  דער איז םי

 ioo.Ooo פץ צרך אן לאקאל פון םרעזשורי
 איצם איז מיטגלידערשאפט די דאלאר.

 םיני־ די פון באדינגונגצו די און .4.300
 פארבצסצרט. אומפארגלייכלצד זײנצן שצרס

 איז פ־נישצרם די פץ מינימום־טקעיל דער
 דאן דאלאר 4ס פין גצייארצן גצהצכצי־ם

שערס׳גצ־ א און איצם■ דאלאר 83 ביז  פיני
 פים דאלאר 67 ביז דאן. דאלאד pc 38 ־ילף

יאר 14 די פץ פארלריף אין איצם. סצנם 50

 צו גצהאם ױגיאו קלאוקםאכצר אונזער האם
 דערגרײכונגען באדייםענדיגע פארצײכעגצן

 וואקאציע רעםייצרמענם, pם גצבים אויפן
?ראנקען־בצנצפיטם. אץ

 די צושרײבען נים איך װעל .נאםירלעך,
 פערזצנלעכצן םיץ אויף דערגרײכוגגען אלצ

 נים איז עס אז גלױב. איד אבער׳ קרעדים•
 א אז זאגצן. צו םיר פאר אוםבאשיידען

 נצזזונות pא קאמפעז די אץ חלק שםיקעל
געתאם. אויך איד האב

 דער פיר גים סארגעגיגען םפעציעלען -א
 םיםגעהאלסצן האב איך אז באוואוםםזיץ.

 די םון אנזען און חשיבות די הויבען צו
 די אין בלויז נים קרעפם׳ אלס פיגישערם

 האבצן וועלכע גתים׳ בצלי די pפ אײגצן
 רעכענעז׳ צו מער ױי םיט אנגעהויבצן זיך
 די את ארבעםער אנדערע די אויך נאר

 אוי־ pc קוקען אײפגעהצרם האבען שעפער
 איז, דאם װי םינישערם, די אויף אראפ בצן

 יארצן םים דצרםארונג די גצװען ליידצר,
צוריק.

 א װען אז אפם. צס גצשעם .נאםירלעך
 אנסירונג דער אין געשטאנען איז װאס םאן

 בא־ יארעז׳ פילע םאר ארגאניזאציע אן pם
 גצ־ זיך .זאלען צוריקציציען. זיד שליסם

 זיד באםיען װאם םעגשען. קלייגלעכצ פינעז
 דין דערנידעריגען pא ארונםערצורײםען

 םית איץ אײד דערגרײס־נגען. pא ארבצם
 דעם po אייגצצלנצ גצסרנען זיד האבעז פאל

 זיד װירדע פית אװםער איז עס קאליבער.
 די זײ. b'p פאלעםיקס את ארײגצולאזען

 איך pא אביעקםיײ פער זײז װעם געשיכםע
 pא איז אדבעם פי׳ז אז גלױב. pא האף
װערען• אפגעשאצם געהעריג װעם

 איבער לעכם אינדדםםריצ קלאוק «די
 םיבות. וײיע גאנצע א צוליב צײםעז• שװערע
 םארגאנגצנהײט דער אין איז ױגיאן אוגזער

 זיכער. ב׳ץ איד צײםעז• שװערע בײגעקופען
 פינישעדם די װעפצז פענעדזשער. דער אז

 אגפאר* ודאלען קיפענדיגע די אץ װעלען
 די סירצז װײםעד װעס גורל. דייער םרײען

 PK מםערעז א צי סאראויס ארגאנידאציע
פארגעך. ליכםיגערען א

דאנרךרעזאלוציע
 .פארקיז״- דצם po ארבצםער די מיר.

 בײ האבצן עײצניו. םע7 512 קלאוק־שאפ.
 באידאגקען צו באשלאםעז שאפ־םיטינג א

 סעם שאפ־םשערפאן. פריעדדיגצן אונזער
 גו־ אװ אוםדצרםידלעכער זיץ םאר בצרלין•

 אין םלאנות בצל די לםובת ארבעם םצר
 אנערקצ־ pc אויסדרוק אלס שאפ. אינזער

 פתגה. א םים אים מיר פרעזעגםירען ניגג
 געזינסער־ זאל ער אז ײינשען, םיר ײעלכע

פארגוצען. הײם
 צי אנערקענוגג אוים אויר דרייזען םיר
 צום אויך pא םאלםאו כ. אגענם ביזגעס אונזער

 איגדאםםריעל יצם פיו גצהילף־םצנצדזשצר
 פאר װינדםאן. נצם דעפארםמצנט. קאונסיל

שאפ• אוגזער םאר ארבעם גיםצר ױיער
 שאפ־םשערםאו־ — םםיינבערג טשארלם

 םילווער, און זיםערםאן ם. שאפ־קאםיםע:
.117 לאקאל םץ

מ דיט <(--------------------------------—--------------------------------------------> 1955 דעצעמבער,

ױניאן וער אין און m איז פרעסערס pisjp ד םיט
 צ־פרידצו העכסט זײגצז יר

 אין גבואה אונזע.י־ װאט
 נירער פאריגצז דעם אין

 צט אז ״גערעכטיגק״יט״.
 ארבעט זײן גאך װעט

 רקױם איז קלאיקס, בײ
 האבצן מיר גצװארצן.

 און םצפטצהבצר אין װי ארבעט, מצר איצט
 שצ־ די אין אז איז. פאקט א אקםאבצר. אין

 װינטצר אויף ביזי מער איצס איז פצר
 מא:א־ צװײ דצרמאנטצ די אין װי קאוטס,

 גצ־ גאנץ ארבעט מצן אדן גצװצן, איז טצן
 ארן צײטונגען טרײד די לייצנצנדיג שמאק.

 מיר, װײםען פראקטיק׳ אײגענצר אונזצר פץ
 אנ־ שוין האבען .מאנופעקטשורערס די אז

 םפריגג־טעמפצלס. די װייזצן צו גצהױבען
 די אנקוקען קומען באיעדס די ווען אבער

 װינ־ דצרװייל זײ באשטצלען םפרינג־לאין
 די װצז םאלען׳ דא זײנען עס טער־קאוםס.

 און ספרינג־סצמפצלם די זען קוסצן באיצרס
 גייעז — קאוטס קײן גיט דארם מאכם מען
 מאנט מצז וואו פלעצצר, אנדעיצ אין זײ
 װינ־ ארדערצן זײ און װינםצר־קאוטפ יא

 נויםיגען זײ װעלכצ אין טצר־גארמענםם
 קלעימצן. מאנופצקםשירצרס אנדצרצ זיך.

 ױינ־ פארסיגצ גצהאש וואלטצן זײ װען אז
 גצ־ צט זײ װאלטצן איצט. םצר־קאוםס,

 גאכ־ א דא איז צס וױיל פארקויפען קצנם
דצט• פאר פאילאנג א אח פראגצ
 אױף בל־יז ארבצםצן וואס שעפצר די
 ארבצםצן צו אן אויך שוין הויבעז סיםס.

 זײ פרן פערסמצ די און םפרינג־ארבעם. די
ש ױיצר זײנצן צר פאר זפםיםיטטי  צו־ י

 אז גצפיל. דצר דא איז עס וױיל קיגפם,
 מים ספריגג־סצזאן גוסצר א זימ יוצם צס

 דצרפאר םאקצ מיר זײנצז ארבצט. םך א
 מקוים איז נבואה אונזעד װאס ציפרידצן.
 מיטגלידצר אונזצי־צ װאם — געווארען

 כיצן װצם אױם׳ וױיזם עס װי פרנסה. האבצן
 זיד װינםצר־ארבצם׳ די ארבצםצנדיג אזוי.

צם אין ארײגארבעםעז  ספרינג־סצזאן י
 צופרידצז זייצר דצי־בײ זײגצז מיר אריץ.

 פאי־ די זײנצז צײם יצלבצר דער אין װאם
 פרא־ פאר בתים בצלי גצװיסצ פץ לאנגצז

 ביליגצרצ פאר מײנט װא. ארבצט. מאישצן
עי פין גע־־ארען ציריקגעװיזצן פרײזצן.  ד
 אײנצצלנצ זיד גצפינעז צס אויב ױניאן.

 גצ־ האבצז ױאס דאי־ם. און דא ארבצםער.
 הבית׳ בצל א מיט דיל פריװאםצן א ראנם

 זײ ײצלצו י־ניאן■ דצר פון װיפצן דצם אן
 זיך האבצן זײ װאס באד״צדען. שטארק צס

 דצי" און האפצן ריר ארײננארצן. גצלאזט
 כיאל צווייט א עס װעלצן זײ אז װארטצן,

חשבװ• אײגענעם דצם אליף םאן ניט רער
 גצקי־אגען אײד שרין האט ױױאן אינזצר

 מאנופצקטשורצרס אײגיגע פון פארלאנג א
 וועז אבצי־ ספרינג־ארבעט. זי־ער סעםלען צו

 צי געקימצז זײנצז אדזשאטטצרט אינזערע
 בײ ביזי אזוי גצװצן ױי .זײנצן פירמצס, די

 גצר־זט האט רצן אז װינטעד־ארבעט. דער
 איז ײניאן די סעםצלמצנטס. די אפלײגצז

 ספרינג־אר־ די סעםלען צו גרײט אלצגפאלס
 האבצו־ מיר יױ באזיס. זעלבצן דצם אויף בצם

לצבצן• א מאיצז צ■ כדי איצמ• ביז גצ״צטצלט

, C1SV פון װ א ל ס ע ך וױים־פרעזידענם ב

 פץ איןנזײײמעטען עדײקײשא:;*:
35 ראקאל

 אונזצר פון קאמיטצ עדירקעישאנאל די
םינג צרשםען איר גצ־אס האט י־אקאל  מי

 צדױקצישאן pפ פלאן ריא פארגעלײגם אלן
 צקזעקוםױו, אלנזצר פאר רצקי־יצישאן און

 מיר גצלוארצן. גוטגצהײםען איז װעלכצר
 פארשםצ־ א מים ארבצם אונזער אן פאנגען

 םאר־ װצט װאם טצאםער׳ קינסט אין לונג
 דצצצמ־ דריטצן דצם שבת־מאטינצ• קומען
 אויםטערקזאםקײם די צ־צן װילצן מיר בצר.

 פאר־ די אז מצמבערם, אינזערצ א־ע פדן
 א מים םארקומצן געזאלט האט שטצלונג

 נאר יצצצמבער, טעז10 דעם שפצטער. װאך
 מצן האט םצאםצר, דעם פץ סיבות צלליב

 פאר* די און צגדערוגג. די מאכצז געמוזם
צ׳ װי פארקוםצן. פאזיטיװ װצם שםעלונג  ג

 שבת־מא־ דצצעםבצר- דריטצן דצם זאגט,
 ווצם משפחה 35 לאקאל אלגזצי װאל טינצ•

 א אליף אמוזירצז זיד און באגעגצגען זיך
 אונזערצ בײ יאר אלצ װי א־פן׳ פײנצם

 צמצצצר אויב אונטצינצמלנגצן. טצאסצר
צי ציליב קצן.  דאםלם, דעם pפ צנדצרונג ד
 אין קומצז טצז קען מצאםצר. איז קוםען :ים

 געלם דאס צלריקקריגצן אלן ילניאן־אפיס.
טיקצםס. די פאר

 מיר וואס א־נטצרנצמונג צווייטצ די
עןצל איז פיאגצן ר צ  ״םואװי־םעאםער׳ דצם :

 ״בער־ ישראל־פילם דצם שפילט מצן ולאו
 םי־ דאזיגע די אויך נים״. צנםפצרט 24 גצל

 םיר װצלצז איז, שםייגצר דצ־■ װי קצםס,
n פאר פארקזיפצן r ’r מ צ ל צנג  פרייזצן■ ציג

 אין אגאנסירצן םיר וועלען דאםלם דעם אלן
 כדי פרעםע. אידישצר טצגלעכצר דער

 זצן צו גצלצגצנהײם די האבען זאל יעדער
פארשטצללנג. די

 אראנזשירען ילניאן די לועט דריטצנם.
 pפ לעקציצם pא םימפאזױמס פארשיידענצ

 טצמצט אויף פערזצנלצכקײטצן באקאנםצ
 געװינען ארנצםצר די ײצלצן ״לואס :ױי
 ל. אװ פ. א. דצר פון פאראײניגלנג דצר פץ

 דצר באוױתם ״װאם ;י״ סי־אי־א דצר מיט
 אין אלנז בײ צלצקשאן לצצטעז פלן אײסגאנג

 אפלצר־ דצם פון מצן קען ללאס ארן לאנד
 םימפא־ פארקימען אײך וועלעז צם נעז?״
 װע־ :פראגען אינטצרנאציאנאלצ ײצגצז זילמט

 אין סאיוצט־רוםלאנד פלן ראלצ דער גען
 -ײצ־ אליד אץ ייצלש־לאגע איצטיגער דער
 ק׳־י־ איצטיגען אין אייפגאבצ אונזער גען

 פאר םאן דאו־םען מיר ױאס מארענט. טישעז
ישראל• מדינת
 צל־ גדוים מיט מיר. װ־־לען דעם חיץ א

 האט 35 לאקאל אז איבערגעבען. פרידענהײט
צן צל באש־־אסען  ױניאךאק־ יאר 25 פײצי

 י• װײס־טשערמאן׳ א״נזער פץ טיװיטצט
 ללצרעז גצגעבצז ־לצט עס ראי־גענשטצרען.

 י. לכבוד ט־לםטימאדאל־דינער גיליסצן א
 שטײ־ 35 לאקאל א אויף םארגענשטצי־צן

 כברד. אפגצבען אים ליצם מעז "אל גער■
באטײליגען, אים אין זיך ־ױלען ױאס די אלצ

 פלאץ אלן צײם די אמוזירצן. גום זיך ידעלען
 בריװ. דלרך װיסצן לאזען מען וועמ
 כײ געענדיגט זיך האם װאס שמחה א

קאטיםע גריװענפ דער
 י מאנופעקטשורצרם אונזצרצ פון אייגער

 אלן — ביזנעס פון צלריקגעצדיגצן זיך האט
 געװעזענעם א מיט צוזאמען האט זון זײן

 םאםענם דעם איבערגענומצז קאנטראקםאר
 האם אינסאיד־שאפ. אן געעפענם און ביזנעם

 גע־ מיט פארטי א גצמאכם דעריבער צד
 צובײסענם• גוםצ אלערלײ מים pא טראנקען

 אײנגעלא־ סען האם גצלצגצנהײם דער צו
 באי־ די סײלםליים. די זיך, פארשםײם דצן-
 גע־ דינצן עס ארבעםער. די אויך pא ערס
 פרעסערס pא פינישערס אפצרײםארס- ײצן
 זיך, פארשםיים האם, מצז פארטי. דער בײ

 זיך האם מצן אז און ״לחײם*. א געמאכם
 דערוױיל מצן האט געװיגשעװעם, אזויפיל

^ דעם פארגעםען ב ש  גצ־ האט םען װען ח
 אויסגעפונען״ מצז האם חשבונ׳ען, נוםען

 דילבער־ א געווארען פארלוירען איז צם אז
 אן האם פרײלעכקײם, דער אין םאץ. נצ

 ער אז פרעסער. א באשולדיגס אפצרייטאר
 פרע* .דעם עם ד״אם םאץ. א צלגצנופען האם
 אלםבא־ דער pc פארדראםען שםארק םער

 האם עס pk — באשולדיגונג רצכםיגםער
ל. ביי געהאלםען מ א ר  איבצ־ אלע אבער ס

 צע־ געודאלם נים האבען אנםײלנצםער ריגע
 בארוזױגס• זײ האבצז pk שםחד״ די שםערעז

היינ^ א אװעק דאן זײנען אלע
 פאר* נים אבער צס האם פרצםער דצר
 געקרענקם. שםארק אים האם עס גצםצן.

 שלאסען. געקענם נים גאכם די האם ער אז
 באשולדי־ אים זאל םען עס קוםם װי וױיל,

 אױף ערשם גאר. זאכען אזעלכצ אין גצן
 דער צי געקופעז זײנצז אלצ לועז מארגצז׳
צז pk שאפ אק ארבעם ע  געװען שוין ד

ם׳.  די גצסוגצז םען האם .אײסגעםדוקענ
 ארײם־ זיך האם עס pk םאץ. פארליירענצ

 אםטאם־ םריילעכצר דער אין אז גצצייגם.
 א אפםאן געװאלם עמצצער האס פערע,

 האם פרעסער דער פרעסער. דעם שפיצעל
ען... געקענם ניט פארם זיך ג אי רו א  וױיל ב
 באליידי־ אזא אריבצרםראגצן נים קעז צר

 דער־ רעזולםאם דער בילבול. אזא גונג.
 איבערגצגעבען איז ״קציס* די אז איז, װייל

 PK — גריװצנס־קאמיםצ דער צו געװארעז
 װצם גריװענם־קאסיםע די אז דיאפען׳ מיר

 אויף -קצים״ די אויסצלגלייכען געלונגצן
צם אופן. ריכםיגען pא בצסםען י

דאנה־ויעזאלוציע
 פלאםטער מארים פח ארכעםצר די מיר.

 אלנזער אוים דריקעז קאמפאני. קלאוק
 צלס אץ ביזגעם־אגצנט אונזער צו דאנק

 נעט בר. דיסםריקם־מצנצדזשצר׳ אםיםטצנט
 אונזער אז באמיאונגצן, זײנע פאר װינדמאן׳

 דצר װען ליקװידירצו. ניט זיך זאל שאפ
 צר האם ליקװידירט, פארט זיד האם שאפ
 וואכען דרײ פאר קריגצו גצהאלפצז אלנז

 אינ־ װארצמצז זיץ אפ שאצצן מיר שכירות.
 אינזערע אין ארן שאפ אלנזער אין םצרצס

מלאכות. בצל
 נײטען ;שאפ־םשצרמאן םיםאן, םאל

קא־םשצרמאן. שניידער,
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̂ל פאנםרעאלער ססױיה וױכסינעו נעוזינם איבםערנעשאנ
שעהן בערנארד װײם־פרעזידענם נ*דן

 אינטערנע־ אונזער צו מיםגלידער בענסטע
1. • שאנעל.

 האבען פרוי זיץ און פײגעלהאן ברודער
 אין חתונד- גאלדענע זייער איצם געפייערם

 אינ־ אינזער פון מיטגלידער אלע פון נאמעז
בעםםע די זײ מיר ברענגעז םערנעשאנעל

םא־ דעם באריכם םײז ין
 םיר האבען חודש. ריגעז
 װעגען באריכםעם אײך

 אונזער וואם םםרײק א
 געגען אן םירם ײניאז

 .םילוועד םירמע דער
 װעלכע אינק.', םעשאז

 און ארבעםער הונדערם ארום באשעםםיגם
 בײ־ און קימאנעם הױז־קאוםם, ■ראדוצירם
דינג־סוםם.

הא־ מיר אז באריכטען. איך קצז איצס
 זעקם־ א נאך געוואונען. םםרייק דעם בעז

 איינגע־ פירםע די האם סםרײק װאכיגען
 םים אגרימענם אן אונםערצושרײבעז שםיםם

 דערקלערם איז םםרייק דער ױניאן. דער
 געבראכען האם פירמע די װעז געװארעז

 ױניאן, דער מים אפמאד פריערדיגעז זױר
 אנ־ עםלעכע און םשערליידי די אאזאגענדיג

 געװעז זיינען װעלכע םיםגלידער, דערע
ױניאן. דער איז אקםײו
 נאכדעם געבױגען. זיד האם םירמע די

 פרא־ נים קעז זי אז אייסנעזעז. האם זי וױ
 דינעז םיםגלידער אונזערע װעז דדצירען.

 איצם םארםליכםעם זיך האם זי כםרייק. איז
 אגרימענם: םון אונקםעז אלע נאכצוקוםעז

 עםלעכע די ארײגגענומען צוריק האם זי
 אפגע־ םריער האט זי ורעלכע ארבעםער.

 עם װעם ווײםער, און הײנם סח את זאגם•
יוניאז־שאפ. גוםער א זיין שײז

סענםער העלםה אדנזזןר סץ ארבעט די
 ערע־ זיד האט העלםה־םענםעד אונזער

 זיינען דאז זינם מערץ. םעז10 דעם םענם
 פון מיםגלידער אונזערע פון ביםעל היבש א

געווארעז• געהאלםען אים
 אין זײנעז אקםאבער םען19 דןים ביז

o,9 געווארען באהאנדעלם אים n ,קײםעם 
 אויך און עקם־רעיס 1.392 שליסט־אייז וואם

שע אלגעמיינע 4.589 באהאנדלונגען. מעדיציני
 םופער־ רענדאלף, מר. פיז באריכט לויםן

 געקו־ מיטגלידעד סד1 זײנעו אינטענדענם,
 זײערע אונטערזוכען זאל מען בעםען מעז

 דע־ מיטן באנוצם זיך האבעז 442 אויגעז:
 האא. און נאז אויערען. פאר פארםמענם

 זײערע צי געווארען אונטערזוכם זיינען 83
ארדענדנג. אין זיינעז הערצער

 בא־ װעלכע מיםגלידעד׳ םך א קומען עס
 מים ניט יצפעם פילען זיי אז זיך. קלאגען

 האם אונםערזוכט זיי האם מען װען אלעמעז׳•
 לײדעז אז הויבעז זײ אז אויםגעפונען. מצז
 מען אויב װאס קראנקהײם. געוויםער א םיז
 זיי־ װערלז עם קען פארנאכלעסיגען. עס זאל
 בא־ געקוסעז זיינלץ זיי היות קריטיש. עד

 זײ אז אזױ. העלפעז זײ כיען־ קעז צײטענס.
j םך א פארמיידעז זאלעז in x

 דא פיד האבעז אקםאבער. םםען26 דעם
 א םת קליניק אינם באזיד א אראנזשירם

 זײ־ װאס םזינשעז. סאראיגםערעסירםע צאל
 און אינדיסםריע דער פיס נמרבמיעז נעז
 קליניק׳ א געזען האבעז זײ ידניאן. דער םים
פאדערענ־ דער װי אײנגעארדענם איז װאס

 די און אינסםרומענטען די :שפיםאל םםער
 זײ־ דעפארםמענםם אלע םון אויםשםאםונג

 בעםטע. און מאדערענסםע םאמע די םון נען
 גים אינדוסטריע אונזער אז געזען, האבעז זײ

 זיי־ וועלכע מעגשען, די אויף אכטונג גוט
 ארגאניזירם און באשעםםיגם איר אין נעז
יוניאן. אונזער אין

אונזערע םון אײנעם ןוו ג-אטולירוגג
■יאנערעדםיםגלידער

 אינםערנע־ אונזער װען .I9ii יאר אין
 די צו םשארמער א געגעבען האם שאנעל

 מא־ בר-דער איז קלאוקמאכער םאנםרעאלער
 ערשםע די םון איינער געװען םייגעלסאן רים

 לא־ נײ־ארגאניזירםען דעם םון מיםגלידער
 געװען ער איז דאן, זינט יארען. אלע קאל.

איבערגעגע־ און לאיאלםםע די םון איינער
I ־ י I

 וױכ־ דאזיגער דער צו וואונשען און ברכות
לעבען. ױיער אין געשעעניש םיגער

 די האם נאװעמבער, טען12 דעם שבת,
 א אראנזשירם 43 לאקאל פון עקזעקוטיװע

 אוים־ כדי פײגעלםאן ברודער םאר פארםי
 אים צו געםילען ווארעמע אונזערע צודריקען

 םארםי דאזיגער דער בײ פרוי. זיץ צי און
מתנה. א געװארעז געגעבען אים איז

 יארען אין איז םײגעלםאן ברודער
 מים* עלםסםע אינזערע םון איינער

 אקטיװי־ אין און גײסט אין אבער גלידער,
 ער ;ױנגע סאמע די םרן אײנער ער איז טעט
 םון םשערםאן איז און םרייד אין אקטױו איז

 ױ־ אונזער פון אינםערעםען די ,43 לאקאל
 אלע הארצען. צום נאענם אים ױינען ניאן

 אינםערנעשאנעל אונזער פון מיםגלידעד
 יו־ אונזער םאר ׳na־:rec״!s זיינע אפ שאצען

 פרא־ פון יארען לאנגע אים װינשען און גיאן
ארגאניזאציע. דער פאר ארבעט דוקםױוע

 הרייזם&נ׳ס םעם פײערען וועם ױניאן םאראנםער
געכורםםםאנ סען8ס

 זיך גרײםען קלאוקמאכער טאראנםער די
 פון געבורםםםאג סטען60 דעם םייערען צו

 קרײז־ םעם מענעדזשער, באליבםען זײער
 דעם אװענט, שבת באנקעם. א מים מאן,

 זאל גרויםעז דעם אין דעצעמבער, םעז17
 םם. ליפינקאט אויף באראכאװ־צענםער. םץ

 םון מיטגלידער די קלאוקמאכער, די אויסעד
 פײעררנג דער איז זיד װעלעז ױניאן, דער
 אר־ אלע פון פארםרעםער באםייליגען אויך

 װי טאראנטא. אין ארגאגיזאציעס בעםער
 דער פון פערזענלעכקײםען אנגעזעענע אויך

 רעגירונג. פראװינציעלער און שםאטישער
 ױ־ דער אין אקטיװיטעטעז זיינע אויםער

 אק־ אן קרײזמאן ברודער אויד נעמם ניאן.
 געזעלשאפטלן־ אנדערע אין אנטייל טיװען

 דעריבער זיך האט און טעטיגקײםעז כע
 בײ אנזען דעם און אכטונג די דערװארבען

געזעלשאפם. דער פון קרײזען אלע
 עס װיפיל אויף געבען, דא װילען מיד

 צײטונגם־ א פון ראמעז די אין מעגלעד איז
 אינ־ דעם פון איבערבליק קורצען א נאטיץ.

 פון ?יעבעו פארבענרײכען און. טערעםאנטען
 גרעסטען דעם האט װעלכער מענשען, דעם«
 געוױדמעט לעבען ביז־איצטיג זיין פת טייל
 לעבענם־באדינ־ בעםערע פאר קאמף דעם

 בעםע־ א פאר אמ ארבעטער די פאר גונגען
בכלל. װעלט רער

 אלט. יאר 12 בלויז ררעז .1907 יאר אין
 מײ־ דעי־ אין מיםגליד א קרייזמאז װערם
 אין און עגגלאנד, לאנדאז׳ אין ײניאן נערם

 דעד אין גליד6מי א ער װערם 1914 אין
 קומט 1916 אין פארטײ. סאציאליםםישער

 ורערם אח אמעריקע קיין קרײזפאז ברודער
 סאציאליםםישער דעד אין םעםיג באלד דא

^ װעגו א  האם סאציאליםם אידישער א װי ב
 זוץ געםרייער א אלם געםילם תמיד זיד ער

 שליםם 1918 איז איז פאלק אידישײן פונם
שען איגם אן זיך ער אר־ נאציאנאלעז אידי

 גע־ איז ער װעלכען אין םארבאנד, בעםער
 מיט־ אגגעזעענער און געםרייער א בליבעז

טאג. הײנםיגען ביזן גליד
 קריתמאן ברודער קומם 1921 יאר אין

 אין טעטיג באלד װערט איז טאראנםא, לייז
 דער װערם ער ױניאן. קלאוקמאכער דער

 .92 לאקאל פרעםער זײן פון סעקרעטאר
 טע־ אלע אין אנטײל אקטיװען אן נעמם און

 אפם־ לאזם ער ױניאז. דער םון טיגקײםען
 לויפם איז שאפ אין ארבעם די איבער מאל

שאפ. נײעם א ארגאניזירען צו העלפען
 קרײזמאן ברודער װערם 1931 יאר אין

 ביז־ אויך און ארגאנײזער אלס באשטימם
 ױניאן. קלא־קמאכער דער פון נעס־אגעגט

 סטרײקס װען פעריאדע א געװען איז דאם
 דער־ טאג־טעגלעכע א כמעט געװען זיינען

 אפטניאל שטײט קרײזמאן סעם אץ שײנונג
 ביז פארטאג פץ פיקעט־לאין דעד אויף

 פארגע־ איז עס װען נאכט. דער אין שפעט
 דרעם־ די בײ סטרײק ביטערער דער קימען

 הילף זיין אנגעבאטען גלײך ער האם מאכער,
 דא־ דעם געװינען געהאלפען טאקע זײ און

סטרײק. זיגען
 אלם קאריערע זײז פון הויך־פונקט דער

 וואם עפיזאד׳ דער אבער איז ביזנעס־אגענם
 דער פון געשיכטע דער אין פארבליבען איז

 ״דער אלס ױניאן קלארקמאכער םאראנטער
 גרעסםע די פון איינע גװע^ף״. אין סטרײק

 גע־ האם װאס םאראנטא, אין קלאוק־פירמעס
 האט ױניאז׳ דער מים אגרימענט אן האם

 דעם איז שאפ איר אריבערגעפירם פליצים
 זיך כדי אנםאריא. אין גוועלף. שםעטעל

 דער םים אגרינוענם דעם פון ארויםצודרײען
ױניאז•

 פאר קלאפ גרויסעד א געװען איז דאם
 םאמע איר באדראם האם און ױניאז דעד

 ױניאן־ לאיאלע הײפעי׳ע א מיט עקזיסםענץ.
גװעלף קיץ אװ<ק קריתמאן םעם איז ליים

--------------> ו955 דעצעטבעד,
 קאמף שױערען א אנגעהויבען דארט אץ

 דער סקעב־שאפ. גװעלם׳ער דעם געגען
 אויפקלערוגגס־ די און קאמף העלדישער

 צװי־ אנגעםירם האם קריתמאן וואם ארבעט,
 אין באפעלקערוגג שטאטישער דער שען

 סימ־ די געװאוגען ענדלעך האבען גװעלף,
 באפעלקערונג ארטיגער .דער פון פאטיעס

 בלוטיגע ריײל א נאך םםרײקער. די פאר
 עגדלעך פידמע די האם צוזאמענשטויפען,

 צ״ריקגעקומען איז און גאכגעבען געגיוזט
 אײנגע־ און טאראנטא קיץ 9שא איר מיט

 דעם געװינען דאם ױגיאן־באדינגונגען. פירט
 באגײם־ גרויס ארויםגעדופען האם סטרײק
 ױניאן־מיםגלידערשאפט דער בײ טערוגג

 די עםאבלירען צו געהאלפען האם דאס און
 פעסםען א אויף אװעקשםעלעו זי און ױניאז

 געוואגט גיט האבען שעפער אגדערע באוים.
 עס ױניאן. דער םיס אנצוהויבען זיך מער
 פרידען פון פעריאד א אגגעדיויעבן זיך האט
 קלאוק־אינדוס־ דער אין קאאפעראציע און

ײנסיגען דעם ביז אן האלם וואם םריע׳ םאג. י
 בא־ קריתמאז םעס װערט 1936 יאר אין
 םאראנםער דער פון םענעדזשער אלם שטיםט

 אבער פארבלײבט ער ױגיאז• קלאוקמאכער
 פרע־ דער וױיל פלאץ, דעם אויף לאנג נים

 שיקט איגםערנעשאנעל זצנזער סח זידענם
 אר־ זיינע וואו שםעט. םארשיידענע אין אים

 זייער װערען םעאיגקײםען גאניזאציאנס
 .1947 יאר אין אײסגענוצם. דערפאלגרײך

 די מאכם םיבות. אינערלזגכע צוליב װען
 א דורן־ ױניאן אוקמאכער1̂ טאראנטער

 קריחמאן ברודער װערם קרידיס■ שװערעז
 קלאוק־ םאראנםער די פון צוריקגעבראנם

 פירערשאפט די איבער נעםם ער און מאכער
 גע־ עם װאו ױניאן, םאראנטער דער פון

 גע־ און ארדעגונג איעצושטעלען אים לינגט
 ארגאני־ דער פאר פרעסטיזש םך א װינען

זא^יע.
 געבורםסטאג. סםען60 זײן לכבוד איצט.

 מיט צוזאמען קלאוקמאכעד די צו גרײטען
 לאקאל םפארטװעיר דעם םון מיטגלידער די
 זײער דע^אנםטרירען צו עהרען-אװענט אן

 זײער צו איבערגעבענקײט און דאנקבארקײט
 אים און קריחמאן. םעס ס־ודער מענעדזשער.

 זאל ער אז הצלחד״ און געזונט װינשען צו
 װידמען זיך קענען יארען לאנגע לאנגע. גאך

 ױניאנס טאראנטער די פון אינטערעסעז די
 אלגעמיץ• אין ארבעטערשאפט דער און

ביזנעס־אגענט. ן• א מ ר ע ג ע מ א.

 ד,לאור, א פון פארעלאג א
פינישערץ

 מיטגלידער מײפטע די אז דעגק. איך
 געגען געװען ניט װאלטען ײניאן אוגזער םין

 כײשטײ־ זאלען ארבעטער די אייך אז דעם
 מאכען צי פאנד רעט״ערמענט צור ערען

; צי נלעמבערס פאר כטערײ1י ן ע ^ טי ע  מען ר
 צו יאר ־סי 15 װארםעו דארפען ניט זאל

 אויך דאך צאלען מיר רעטייעדען. קענען
 צאלט זי כאטש רעגירונג. דער צו טעקםעס

 םאר־ טא עלטער־פענםיע. פאר וױיניג אזוי
 יי־ אונזער צו צאלעז ניט מיר זאלעז ־יאס
 גע־ צי דערווארטען מיר װעלכער פ־ן ניאן,

 עס טוט מצז יארעז. עייטערע די אויף ניםען
ם. אגדערע אין אג ^ ? אונז בײ ניט פארוואם י

 פידערער■ קלארא ױניאז־גרום. םים
 נומער לעחשער 9 לאכאל פון םעמבער

.16ס11

פיפנל ^אונזערע
 ױניאן־װעטעראנעז רעטײערטע

באדאנלען
 דאנק הארציגען א אױסדריקען וױל איך

 נעםען פאר ײגיאן פיץ פץ באאטטע די צו
טי, דער אין אנטײל  ארבע־ די װעלכע פאי

 גע־ האבען פירמע גענס״ .הענרי פון טער
רעטייערמענט• נײין צו מיר. פא■־ מאכט

 מענע־ אטיטטענם מית באדא:ק איך
 דעם מארגאליס, נײטען ברדדער דזשער.

 פאר ברעםלאװ. ישדאל בר. ביזנעם־אגענט
 ברודער אויך דאנק איך רײדעס. שײנע די

 אר־ ראזענטאל. ל־איס בר. קראװעץ. מײער
 גרענם. עליס שװעםטער •און סקולניק טור

 נעמען פאר מעיזעד דזשא בר. צי דאנק א
 וועט דאם פארםי. דער פון פאטאגראפיעם

 פא־ מײז אין פלאץ שײנעם א פארנעםען
אלבים. מיליע
 בר טשערמאן מיין צי דאנק הארציגען א

 ארבעטער אלע צו און שפיםאלניק הייםאן
 און פארםי שײנער זייער דער פאר שאם אין

 װײםער גאך האף איך מתנה. זייער פאר
 מיץ פון ארבעם דער אין צינעמען אנםײל
יוניאז•

 ביזנעס־ געװעזענעם מיץ װינש איך
 שלמר״ רפואה א הימעלפארב בר. אגענט

.5750 לעדזשער עםסיג, •שמואל

הארצי־ א אויסצודריקען מיר עדלויבט
 בלרמענ־ פון ארבעטער די צ־ דאנק גען

 עװענױ׳ טע7 530 — דרעס־שאפ שטײנס
 פאר־ האבען זיי װאס ״פארטי״, דער פאר

 אקםאבער רעטייערמענט^ מיץ צו אנשטאלט
 באװאוסטער א ם׳איז .1955 ערשסען. דעם

 א געגעבען װעי־ט עס נאר װאו אז פאקט.
 פאר געלט זאמלען צו פרעסע דער אין רוף

 צװעקען׳ געזעלשאפטלעכע און קולטורעלע
 גע־ מיט שאפ באםרעפענדער דער שטיצט
 דעם פארשאפט וואס מיטלען. געלט העריגע

 און שטאלץ א ױניאן אונוער אײך װי שאפ
כבוד.
 שאפ פון ארבעטעי די װאס שמחה די
 איז רעטײערמענט• מײן פאר געמאכט האבען

 שאפ־טשערמאן פץ געװארעז אראנזשירט
 קאמיטע: דער מיט צוזאמעז ליטװאק אײב

 בעלא און פאבעי־מאן מ. שנײדער׳ דזשײק
 גע־ פרעזעגםירט איך ביז אויך ביכוואלד.

 צו־ װאם זײגער. גאלדענעם א מיט װאי־ען
 פארבלײ־ מיר װעט שמחה דער מיט זאמען

 בר־דער לעבען. גאגצען אויפן זכרון אין בען
 גלעגצענדעי א אין האט נרעסלאװ ישראל
 די און שמחה בעל דעם באגריםט רעדע

 דער אין טעטיגקײט זײער פאר ארבעטער
 האפענונג■ ױין אײפגעדריקט האט און ײניאן

 שאפ דער װעט צוקינפט דער אין אויך אז
 טע־ געזעלשאפטלעכע נוצ־עכע זיץ פארזעצעז
טיגקײט.
 1לאקא־ אוגזער צו דא:ק אץ אכטונג מיט

 פין ארבעטער ד־ צי אויד װי ■U ײניאן
שאפ. בלימענשםיינם

ביי־יפארב. יעקב
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קאנןןרע םאראנמא, גרעכןד, סעכ
 די אז כיר, פארשטײען בריװ אײצר פדן
 איצט זײט איר װאו טאראנטא, אין ױניאן

 אײער אנגענו־םען גיט האט מיסגליד, א
 לויט וױיל עלטער־פעגסיע. פאר אפליקאציע

 רעטײערמענם־פאנד פינם רעגולאציעם די
 בארעכ־ זיץ צז אזיף יאר 5 נאך .אײד פעלט
 געװיס זײנען עס פענסיע. אײער צו טיגים

 צוליב סיבות■ אויטערגעוױינלעכע געװען
 ראר אין טרײד פץ אװעק זײם איר װעלכע

ט איר װי נאכדעם .1938  מיט־ א געװען די
 צו־ זײט איר יאר. 28 ױגיאן דער אין גליד
 און 1941 יאד סוף מיטגליד א געווארען ריק

 רעכעגט עלםער־פענםיע אױף רעכם אײער
 מיר קענען ליידער, טאג. יעגעם פון זיך
 פונס כללים אנגענומענע די ענדערען ניט

 איר װי װערט. װעלכער פעגםיע־פאנד׳
 ירניאן דער פון ניט פארװאלםעם וױיםם,
 אין בריװ אײער פארעפענםלעכען אלײן.

 רעגו* דאזיגע די װעט .גערעכםיגקײט׳* דער
 זיך אײד ראטען מיר ענדערען. נים לאציעם
 אין נעמען צו לאקאל אײער צו װענדען

 שװע־ אינדיװידועלע באזונדעדע אײער אכס
רעד. די — ריגקײטען.

 יארר״ ג־־ו אין ימימגלידער
!אױפמערקזאש

 דער װעט דעצעמבער י.טען1 דעם נאך
 אגער־ מער ניט םענטער העייטד ײניאן
 ענװעלאפס• סרירוױס מעדיקעל די קענען

 .1955 אין ארויסגענומען האט איר װאס
 זאלט איר אז נײטיג, דער-בער א*ז עס
 ארויס־ חודש הײגטיגען פון :ארלויף אין

 פאר ענװעלאפס כעדיקעל נײע די נעמען
 נאכן קריגען קעגט איר װעלכע .1956

טען5  אײער פין אפיפ אין דעצערבער. ו
לאקאל•

 גילטיג זײן װעלען ענױעלאפס :ײע די
 ריטגלידער די פאר חוץ א יאר. גאנצען א

 ,105 -99 .91 ,82 סי. לאקאלען די פח
 ענװעלאפס רעדיקעל די .155 אץ 132

 זיבען די אט פון ריטגלידער די פאר
 דעם ביז גי״טיג זײן װעל-לן לאלא־״ען

 דאן דארפען װעלען זײ ייוני. טען30
 צװײ־ פארן ענײעלאפפ נײע ארויסנעמען

 דע־ טען31 דעם ביז יאר פץ העלפט טען
!.95ס צעמבעד

 22 ־אקאלצן די פון ידצר^דיטג די
 ,10 לאקאל פון מיטגלידער די אין 89 אין

 דרעם־שע־ אין באשעפטיגט זײנעז װאס
 מע־ די אײכגצק־יבען האבצז װעלכע פצי•

שע  ״גרופ און ״היפ״ פץ באדינונג דיציני
 קצ־ ניט זיך װעלען אינשידצנס״. הציטה

סענטער. הצלטה ױניאן מיטן באנוצען נעז

 צום בײשםײעדונג א'יער מאנצ
!פאראלידס־פאנד אינפאנמ״יל


