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ם ו ן צ ע מ ש ר ; ע א 1956 מ
 פ־ פון לאנפעדעראציע אינמערנאציאנאלערדעד פץ םאניפעסט

טרײד

!װעלט נארער דער אץ ארבעטער די צו
 ײם א״גענער ארבעםער׳ס דעם איז םאי ערשםזןר דער

 די פ״ערען צו אץ שארגאנגענד״ט די דערמאנעז צד םזב
 ױערכען אין טא: דער אמ דאס דערגרײכוגגןןן. הימםיגזן

 פיאכעדען, אומצײדיגע די םון #נדענק אין •j?p די טדינען ײי
ד האכען װאם  גע־ םעגיעד רןרכנות אומבאגרעכעצטע ײי

 כא־ ארכעםער דןןר פדך דערגרײכונגען הײגםיגןן די =אכם
 כליקען זיי ױעלכעז אין םאג דער אײך איז דאס װעמגג.

 םאדערונגעז זײןןרע היןרען לאזען און «ו?ונפם דער אץ םופױג
 זײערע און ײך שאר לעכען סילען אין נלי?לעכערעז א סאר

יץנדער.
 םיכי אלע אץ םיטכלידער טיליאן 55 אירזן פון נאםען אין

 קאכםע■ איגטערנאצאנאלע די •ראיןלאםירט ?אנםינענםעז
px**tjr אץ צילען םאלגענדיגע די ײניאכס םרײד פרײע פון 

 אלע איז ארגעטערשאםט דער פון םיטהילןז די םארזיכקרם
:דערכרײכעז צו צילען די אט לזןנדער
פא־ עםעקטיױע אץ אײסגןןהאלםןןגע :אכטרפאלכען —

;כאשעפטיגונג פולןן שזןסזןן צו ליסיס
 ארבעםם־כאדינכ־ננעז אץ שכיררת די פארכןסערען —

 אומאנםױײןעלטע עלאנאםיש די אין כאזונדערם און אוםעםום
;מדרגוז נידעריכער זײעד א אױן* נאד זײכען זײ װאו לעגדזןר,
 אינ־ אין סיעציעל שטזכדעז, אדבזןטם די קי־צעז צז —

 וואד לאנד־װירםשאשט, דער איז אײך ווי לענדער דוסםריעלע
עקספלואםירמ; שדידזןרלזןך װערעז ארכעסער

םיס־ םארזיכעח־נגם סאציאלען דעם פארכעםערעץ צו —
 איצםע־ נאך אײ עס װאי םיםטעם אזא אײנפירען אמןר טעם
פאראן; נים

 נאציאנאלען אױםן באמיאוננען די פארשםארקעז צו —
 ערןאנא־ ראשיגען דעם פאר נעכים איגםערנאייאבאלעז און

 צדריקנעשםאנענע די פון פארשרים םאציאלעז ידן םישעו
;לענדער
 כסדר׳דיגען םאכען לענדער קאלאניאלע די העלםען —

זעלכסמ-םארװאלםעג: אץ זעלכםם־באשםיםדככ צד פארשרים
 אץ ד^פאקראטיע יאליטישע אײסצוכרייםערעז —

 םרײהײט, םחםת געביטעז, סאציאיע און עלאנאםישע
 כלײז ניט הןןרשקן דארסעז גערעכםינקײם און גלײכהײם

 אײך כאר מענשזןן, צװישען כאציאתג •אליטישזןר דןןר אין
;כאציאוכגען סאגיאל״ אץ ןןקאנאםמזןן זײזןרזן אץ

 נאר װײל שלום, אץ ענםידאםענוגג אלגעםײנן פאר —
ם אינם מ לי  פארשטעג־ אינםערנאציאכאלע־ און שלום פון פ

ש  דערלאזעז צו ניט אלץ נאד זוכען דיקטאםאדם װאס — ד^י
װערען. דערגרײכט ארבעטןר די פון צילזןן די קןןנזןן —

!װעלט פרײער דער אין ארבעטער
 גיד זאלען עם אז פארלאנגען, צו רעכט א האם איר

 כאםרידיגען «ו םיםלען געדערינע די װערןןן אעענוסען
 קרכנות נרײסע נןןבראכט האם איר ®*ידשידנגען. אײשימ
די  ארײסגע־ האט איר און תחק פוןאלגעכדיכעם יארען אין
 כעסטע דאס םארטײדיכןןן צו ןגםשלאסןןגקײט אליןןר רויזןןן

 אײערע געזעלשאפט. דןןםאקראטישזןר און פרייזןר אוגזןןר אין
 אײערע אינספירירןןן וחןלןןן דןןרגרײכדגגען פראגרזןסיװזן

 םענש• פון כארויכט און עקםפלדאםירט װןןדען װאס כרידןןר,
 אין און םארהאנכ״ ״אײזערנעם דעם חמבוןןר חשיכות לקכער

דיקםאםור־לעגדער. אגדןןרזן

ר א ^ פ י ו ר ר ב א ם פ ו ל ש

ױניאנפ
פ עז אינ ײ ם צ ר דער עם איז טאםעכם אי טע אדי׳ ד אלי  ס

ט אכ עי םץ םי ײער ד ר םר עגינג, ארבעטןן ױ א ט ױאם כ א  ד
ױאדכגען טען די געצ ס כי אפו ץ צררילצרטרעםען ק עז א ם ײ  כ

ײער ק ז םי ק א ץ ט ר א ײע א־ ז ד פ ײ ש ען ז ד לי ע פ ט א צ  סאר אי
םער ײכיג א אד ט ׳אר,ציײ פ א ט ש ען צד אג צ אני רע כ ײע  םריער־ ז

ע ס. בררטאלע דיג קע שינ א עד סטר כ ר ציר דער א רע ײע  איז ז
ע סץ פארניכטדנג’ די : רעלביגעד דער טי א ?ד א מ ע  ם־־יײל״ט ׳ד
ען די אץ בונג ײ ר רג ע ץ ד םט. דער פ א ש ר טע ארכע

ץ פ א ען דע ג טי ײג םען ד ש אי, ער ען ,1956 ט ר ע ײנ ר א  פ
ך מיר - ם שעפטע די אמאר ױידער א ע ט איי ד לי א  דער םץ ם

ר שרײער טע רפע ױעכונכ א ץ כא ר דער א ט ױעלט גארע  מי
ײער על א אנג ר ם. און גע ע צי א פיי ס ען די א ר א ם א ט ל ען די ט ע ר  מ

ם צדריל,. שדץ ט פניםי אל פני ר דער טי ע דיג ענ ס ^ א  אפא• ױ
ע צי ר שץ זי שעלקערמג דע ײ מרזען כא ען ז כ ר א זו  :רעזאזל שעי
אלין עם איז הײכם ט ץ ם א, א רי ע ען ױאס פ ײנ ױארם־ ז  םאראגם

ב״ די םאר לעד עדלע ױד ם ש • שקלא־שי׳טע שץ שארפרעכענ  אי
ױם די אפע־• כעםס-לאכערען. שע ץ כרוםט פ א מ אנ לג ײכען פי  ז

ײד ט גע־םער א ע מי מענ ײ ד שים. ל ע ד זיי ײ ג ענ מ א ײ צוז  א
ט. שץ שראכע א כרייז ײ צ

.עלט וו .פו <ו ו ן א ב<ט<ר או
טעד דער צ ע ר ל א ט א געודען איז י ײ ע סץ צ טיג כ  דעד־ ױי

ען ג נ כו ײי אד ג ט. דער פ פ א ש ר ע ט ע רכ ץ א ײןןן א ען אטער כ א  ה
עד די ט ע פ ר ט א ײניג ארא ע ש ר ע ״ ײד ז אן םד עי  שעדעראציעפ י

ען אדן ב א ען ה כ מוי ע ען אנג ר פדי א ט םטעם א ע  ;אראנ■ שץ סי
ע ם ־ רלעכע םי ע ת. י רו ע אין שכי ס א ד א״ ב־ ע־ ען פ כ א  די ה

ר ע ט ע רכ ם א ר טי םי ע עג פ שארכעםערםע םדן פ ט ע פ ר ץ א  א
ען כג אדינגו ס־כ ץ לעכזןנ ײ א ען ז כ א ען ה עז רונג די ג ע ט רנזןנ ע  ד

עי שץ ש טי לי א ץ פ ר א ע ש מי א אנ ק ע. ע צי א ר עג ט מ  צאד א אין א
עי עכד שריקע איז ל ע די איז א ל א אנ צי א  אדמאפהעגכיגק״־יט, נ

םער די װעלכער צי ען ארבע כ א ם, ד רעכ ט ש ײכם גע  דערכר
ען אי ױ ע ר ג ט אדע ל א ם ד ײ ײכט כ  לאנג■ ױעדען. דערכר

ע םיניג ר ע טזן ש מי א אנ ל מג ע ר אני ל ץ פ  עכטודיקלדנגם■ א
בןןן שדאכראמען א מג כעגעבןןן ה ג טי מו ד ע  לענדער די צו ד

ץ ע. א שע די אזי אני ק ערי ם א ם־ שט דדו שא ט, ארפעטער א  ה
אמען ט צדז ען םי ט א ר ? א ט ע פ׳ ד טו מע שרײם ײך אד ר גע כןן  אי

ך דעם רו םענכ א ױ ם םץ צ ר פעדאכ׳ טז א ט ק ײ די ע. א טינ ענ רג א
ר ר אכע ט ײד ר,ענעז םי ען כי דיג רי ם א ט ב ט םי  דער• די• א

םןן ײכ ר אלכען. נ עז עס דעדפ ײנ ך ז א םיל םאראן אלץ נ  צו
ץ לענדער מג די ױעלכע א קער םעל א ם ב ר לעכ ע ם ע  דעם א

װעל רען םץ שטי א ט א ט ל, רע אדן די או לענדער אנדע  דער װ
ש מאר ױס כדנג צו פארא טי ש א םכ ם עלכ ץ ז  זעלכסם־םאד־ א

מג ם אל לעד איז װ ײנ ס. פ א אנגז ײ ל װ על צ ט רי עד םון ד  ד
ץ באפעלקעררנ: ט װעלט דער א עכ ד ל א ם אין אלץ נ ק״ מ ע ר  א

ץ ת. א קו ח ד

!װעלט נארער דער אין אדבעטער
ײן ט ק ע ױ ד־ א ט אונז ז ען ני ט אל ה ק רי ר צו עד א  א־נז

ט שרי ר און םרײער א צד םאר כן ע ל ק לי ר װעלט. ג  רוםען מי
שט די שא כעד צו ארכעטער ײני א אד ד פ ם ײ ײ דער ארו ע ט ײ  א

ר אלע אנ אצי ײע םץ קאנפעדעראצי־ע ג ײד פר ר ^ ט אנ ני ו  װעלכע י
םעכטאלע די םאר ק־עסםם א ט פונד עכ ר םץ ר ע ץ טענ ען, א רוי פ

ן ו ר א א ! פ ט ײ ה ײ ר פ
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 טע29 אונזער
 אין קאנװענשאן
םיטי אטלאנטיל

 א האכען קאנװע:שא:ם ױניאן םרײד
פי־ די מאכען צו )1 ;צױעק דרײאיגען

 ױניאן דער פון מ־םגלידער און רער
דערגרײ־ די פון הכל סך א ארגטערציען

ארגא־ דער פון ־ורכפאלען און כונגען
 קאנװעב־ לעצטער דער דגט אונסערנעמונגען אירע אין ניזאציע

־4פאי א־ן אינדוסטריעלע עקאגאמישע. די אפצושאצען )2 :שאן ' 
 איז װאס ארבעם, פון פיאנראם א אױםארבעטען און לאגע םישע

 דער־ צו )3 און דערפאלגרײך דורכצופירען מעגלעך און נריםיג
 נאענטער אץ צוזאמענקום דורך םיםגלידער אקםױוע די מוטיגען

 איבער־ די משפחה־געפיל, דעם זיי אין אויפװעקען איז בארירוגג
כיי בא־ועגונג ארבעםער דער צו לאיאליםעט די און געבענהײס  ב

 די אין און אונםערנעמונגען די אין מיטארבעטער זייערע צו אוץ
באלאנגען. זײ װאו ארגאניזאציעס

 טרײד יעדער בײ זינען אין מען האם אויפגאבעס דרײ די אם
 םפעציעלע צוגעגרײט ױערן צװעק דעם פאר קאנװענשאן. ייניאן

 רעד־ ספעציעלע אריבערגעבדאכם װערן עס און אונםערהאלםונגען
 און געשעענישען די פא:אנדער גלידערען באריכם־אפגעבער נעו־.

ער אין לעבען פאליםישען און עקאנאםישען דעם אין פאסירונגען  י
 עס דערװארטען דארף מען װאס אן ודײזען און פארגאגגענהייט

צוקונפט. דער אין געשען זאל
 גלייך א געלײגט װערט אויפגאדעם דריי אלע אױף ניט אבער

 גלײך װערען די פון אלע ניט קאנװענשאן. יעדער בײ געװיכם
 דער פון צײט אין לאגע די איז עס װאס זיך ווענדט עס באםאגם.

 נאענטער דער אויף אױרזיכםען די זײנען עס װאס אח קאנװענשאז
 נישט דערווארט מען װען צייטען• שטילע רואיגע, איז צוקונפם.

 פא־ שםארקע באזינדערס קײן אויפםרײסלונגעז, עקא:אמישע קיץ
 װיזיעס׳ זוניגע אױף געשטעלט םראפ דער װערמ רעאקציע, ליטישע

 נאך געהאלםען קאגװענשאן, א בײ פארװיילוגגען. אנגענעמע אױף
 װיכ־ און געװינסען באדייםענדיגע נאך אקציעפ, דערפאלגרײכע

 נצחון־ ,דער לײםמאםיװ דער ווערט פארבעסערונגען, טיגע
 צוגעגרײט קאנװענשאךפראגראם א װערם אבער אנדערש מארש״.

 אויסזיכטען נאענטע די װען זיכערע, ניט ערנסטע׳ צייטען אין
 א־ן שרעקעז• און װארענען װאס שאטענס, אין אײנגעהילם זײנען

 נאכקאנםראלי־ פארזיכםיג אויף םראפ דעם מען שטעלם צײט אזא
 די און לאגע די גענוי אפשאצעז אויף שוץ־פאזיציעם, די דען

 פאר־ ביים זיך ראנגלען צו אויסקוגען קען עס װעלכע מיט כוחות
 אויסבעסע־ וױיםערדיגע פאר קאםף און ארבעםער די םיידיגען

 גע־ דעמאלט װערט פארגאנגענהיים דער אויף בליק דער רונגען.
 ארבעט די טאן צו בעסטען צום װי דערפון לערנען צו בלויז נוצט

 אן פאר דעמאלט דינען פארוױילונגען די און צוקוגפם, דער אין
אנשםרענגונג. גרעסערער א פאר כוזזות אנצוזאמלען אפרו

3 זײט <■(---------------
 ײעם װאס איגטערנעשאנעל. אינזער פון קאנװענשאן סנטע די

 גע־ װעם םיםי, אטלאנםיק אין חודש הײנטיגען װערען געהאלםען
 אוםרואיגע. זײגעז צײםען די קאםעגאריע. ־עצטער דער צו ־ערען

 גערויש פארדומפםער א אונז צ• זיך דערטראגם ערגעץ פ־ן
 פאר־ דינען היםלען אינםערנאצ־אנאלע די דונערען. וױיטע פץ ־וי

 אפ־ דער װי פליאמעם רדיםע פאנאנדערגעװארפענע מיט רואלקענט
 טויט׳ און םגפה מלחמה, — רײטער״ «דרײ די שרפות. פ־ן ־ש־ין

 פערד גאלאפירענדע אױף נים װעלט־רױם• ד־רכן זיך טראגען
 װאס פליגעל אויף פליגעל, שםאלענע אויף נאר זיך, זײ טראגען
 זײ קלאנג. פון שנעלער װיגט, פון שנעלער לופט די שנײדען

 פון די װי פארצערענדער א.־ז גרעסער גי־ונם־פלאמען שייײדערען
 קײםען אין געשמידם ליגט װעלס האלבע א בליצען. ײפיםער׳ם

 באפעלען די זײ פאלגעז װילענלאז און מאכטלאז דיקטאטור. פ:ן
 איז ארום• אלץ פארניכםען ארן םויטען צו פײניגער זײערע פון

 אפשטארבעגדיגע די זיך ראנגעלט װעלט האלבער צוױיטער דער
 לעצםע אירע אין אונםערדריקונג און רעאקציע פון ־ועלט איטע

פארוױסםעג. און םוים נאך שפרײם און גסיט־־וױיען
 זיך מושםירען שפע און פרייהײם פון לאנד אין א״־נז בײ א־יך

 פארזוך א אין גװארדיע אלטער דער פון באטאליאנען לעצטע די
 די פון אײניקלעך די צײט. דער פון מארש דעם אפצושםעלעז

 זייערע פון קגום די ארייסלאזען ניט װילען שקלאפען־האלםער
 דיסקרימינירעגדיגע די אין זיך קלאמערען זײ העגט. לגאכענדיגע

 געװאלד־ באגייען ;מיטבירגער שװארץ־הויםיגע געגען געזעצען
 װאס איינעם, יעדען שרעקעז און ױניאז־ארגאנײזערס געגען טאטען
 זיך םום עס ,ױאס זען און אפען אויגען זײנע האלםען צ־ װאגם
אים. ארום

 פארגעסען האבען ראיאליסםעך ״עקאנאמישע אונזערע אויך
 פונ־ די װען קריזיס, פון יארעז די אין געלערענט האבען זײ ײאם

 האבען קאלב גאלדענער דעד צו טעמפלען זײערע פדן דאמענםען
 באגראבען זיעען חברים דיערע פון סך א און צעברע־עלט, זיך

 באגקראםען די פארגעסען האבעז זײ חורבות. די אינטער געװארען
 פאר־ האבען װאס פינאנסירעז רײכע פון זעלבטטמארדען די און

 בהל־ דער אין פארמעגען אנגעזאמעלםען גאנצען זײער ־ארען
 פאר־ פוסםע, די פאבריקען, פארמאכםע די ־ואל־סטריט: אויף

 פארגע־ האבען זײ םאסען, ארבעםסלאזע די קראפען, שלאסענע
ן האם װאס יזונגער, דעם סען  די גאםעז• די אין ,געשלייכט זי

 האבען עס וואנען פון מיםט־הויפעגס, די אויף חורבה־שםעטלעך
 םעמפ־ און פאלאצען זייערע אױף פויסםעז דראענדע געהויבען זיך
 פילען זײ מאכעז פראפיםען אנגעזאמעלטע נײ דאס אויף די . לען

 גוםע. די נאך בענקעז אן וױדער הויבען זײ אזן זאטעל אין פעסט
 אומ־ איבער הערשאפט אומבאגרענעצםער דער פון צײםען אלםע

שקלאפען. שוצלאזע ארגאניזירםע,
 זיך ווייזען עס און צוריקברענגען צײטעז די אט װילען זײ
 פאר־ און ױניאנס די אויף אנצופאלען זיך גרײםען זיי אז צײכענס
 האבען זײ װאס שוץ־פאזיציעס זייערע פיז ארבעםער די טרײבען

 פץ פארבאנד דער דיעל״. ״נױ פון יארען די דורך אויפגעבוים
 צודיק וױלען קאמערס״ אװ ״םשעמבער דער און פאבריקאנםען

 ארבע־ דערקלערען און ױניאנס געגען פארבאםען די אויפלעבען
 םעפם־ דער מלוכה־פארראם. און קאנספיראציע פאר םער־סטרײקם

 שםרענ־ אלץ אײסגעםייטשם וױיםער װאס װערם געזעץ הארםלי
 צר געזעצצן, ארבעט* אויף «רעכם ארבעטער; די געגען גער

 שטע־ ניט טאר מען װאס הייליגטום א פאר סקעבעריי דערקלערען
 שפרייטען און סטייטס זיבעצען אין אנגענומען שוין זײנען רען,
 גענגסםער־ און אינדזשאנקשאנס ;טעריטאריעס נײע אלץ אין זיך

 פאלי־ אוז אינדוסםריאליסםען פון גענוצם װידער ווערען באנדעס
 פאר־ די יוניאנס; די פארניכטען צו און אפצושװאכען טישענס

 מלוכה־ איצםיגער דער פון איבערגעלאזט װידער װערען מערס
 הענדלער אײפקויפער, די פיז װילעז גוטען אויפן אדמיניסטראציע

 וױים נים װידער שױן האלם עס און באנקירען, פראצענטניקעס א־ז
 די פאר לאנד דיער פארלירען װעלען זײ פון פיל אז דעם, פץ

 דער איבער צוריק עםװאם איצם נאך זיך האלםען זײ חובות.
 איינ־ זאלען זײ אבער אויב ־ואלען. נאציאנאלע די פון נאענטקײט

 דורכ־ פריי פילען זיך זײ וועלען גאכדעם, מלוכה־מאכם די האלםען
פלענער. זײערע צופירען

• • •

 געזעל־ און פאליםישער דער איז דאס לאגע. די איז דאם אט
 קאנ־ אינםערנעשאנעל אונזער וועלכעז אין קלימאט שאפםלעבער

 אונ־ סיםי• אטלאנםיק איז אפגעהאלםען יאר דאס ווערמ װענשאן
פאד־ רארפען הויפםזעכלעך זיך דעריבער װעם קאױיענשאן זער

.גי.

r
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o אנגריפען מעגלעכע די נן»כפ»רשען געגוי ר.ים נעמעז p מיר 
די דערווארםען קענעז  אנגע־ אן אלס סײ יאו־, דרײ נעקסטע אין-

 אמעריקאנער מעכםיגער דער פון םייל וױכםיגער איז זעענער
 קנאפען דעם פון ױארםזאגער אלס סײ און באוועגונג ױניאן םרייד

 הכנסה די װעמען פון ארבעטער, קליידער פרויעז מיליאן האלבען
 אפ־ איז לאנד אין באפעל־ערינג דער פדן םייל װיכםיגען א פון

 די פארפעסםיגען און צוגרײטען דארפען װעלען םיר הענגיג.
 און פארםיידיגונג פאר סעקםאר אונזער אויף קאמף־פאזיציעס

 װ;־ אויסגענוצט דארפען וועלען םארװײלונגען אונזערע אנגו־יף.
 קא־' גלאררײכע די זכרון אין אפםרישען און אויםצולעבען רעז

 נײ־צעעקומענע די אנצירעגען כדי געשיכםע אונזער pc פיםלעד
 אנםשלאסענ־ און פייער דעם מים ױניאן אונזער םון םיםגלידער

n מיט קײט- p קעמפער. אםאליגע אונזערע פון קרבנות־גרייםקיים 
o p דורכגע־ און באשיצם זי און געבויט ױניאז אונזער האבען 

 האבען מיר וואס קריזיסען און אנגריפעז אלע די דודך םראגעז
באגענענם.

װינ־ אינםערנעשאנעל א־גזער פון קאנווענשאן םער20 דער צו
 דער צו דעלענאטען די ױניאי, אונזער םון פירער די םיר שעז

 אומ־ כוזז, גרויס איבעראל מיםגלידער אונזערע »מ קאגװענשאז
 איבער־ — עיקר nyn און פארשטאגד קלארעז מום. באגרעגעצםען

 ארגא־ אונזער צו ליבע את ארבעםער־אידעאלען די צו געבענקײס
 אין דערפאלג פארזיכערען צו םראדיציעס, אירע און ניזאציע
 פרייהײם מער פאר געראנגעל אלגעמײנעם דעם אין אנםײל אונזעד

ארדענונג. געזעלשאפםלעכער מענשלעכער סער א *מ

 ?אםאינפאו־ם שדטער
 קבודה דעד צו

עך די געבר#כמ ענ

םעלעגראף־ די װאס יזײעה. די
פאגאנדזרגע־ האבעז אגענםורען

 װעלם נאנצער דער מיבעד םראגעז
 װי אפריי־. סעז17 דעם דינסםאג,

פאסירוננ. געװאלםיג־וײכםיגע א
 דער אין איז געײאי־זיז, אויפגעלע־ט איז -קאדא־גפארם׳

o לוױה־אנאנס, א װי םעו־ נים געײזנז אסת־ז p דדוקען צײםונגען 
 אויפ־ די װינקעל. א אין עו־געץ שריםם קלײנע םים נלצך:עויײ

לאגג א אז בלויז, פאלסיש םײגם ״קאםאיגפאי־ם״ דעם *ץ לצזמג

n p אז 

o אינסנױםוציע. קאםתיססישז םײנהנ p ארוםגעװאל־ זיך האם 
 צד געװארעז געבראכם עגדלעך איז בוקארעשם. *יז עדמחו גערם

' קבודד-
n p ץ איידער נאך םײם מ־דען שוין איז ״קאםאינפארם״  ד

 געװארען כאשאפען א־ז ny געשםארבען. איז סםאלין. באשאפזיו־י
>i w r ז צו מ ע ען ג ל ע צי מי  קרעםלין דעם אויסעו־ אדדעס ^ן

 קאםוניסםי־ פון סעקציעס ד־ ציוישען אפאראסארבינדינגט־פ פאוץ
 דרײ םים נעדוארען אויםכעלעזם איז װאס אינסערגאציאגאל. שעז
urהילף יועםןם אין לענדער, פרײע די איצעארען כדי פריער. ־

 מלחמה דער :אך געגויטיגט. זיך האט רוסלאנד מלחדה דער אין
 דער־ צו -קאמאינפאדם״ דעם באנוצען פרובירט ןי1סטא- האט

 דאס װען אױבערהערשאפם. זיץ געגען רעװאלט םיםא׳ם שםיקען
 בלום־פאר־ און טאמיאונגען זײנע אלע נאך געלוגגען ניט אים איז

 אין פוילעז און אויסגײן שטיל געלאזם נפש דעם מען האם גיסונג,
 סםא־ ביז געקימערם נים דעם װעגען זיך האט קײנער ע.ירוםענ
 אנדענל פארן נוצען שטיקעל א געפונען האבען ױרשים לינ׳ס

 סאציא־ די אפצונארען װידער פארזיד זייער אין מת, דעם פון
לװיה. פאראדנע א געמאכט איצם דעריבער אים האבען זײ ליםטען.

 װעגעז קימערעז זיך געדאדפם ניט אייגענםלעך מעז װאלט
 און אינפארמאציע־בױרא קאםוניםםישער דער פון אויפלעזונג דער

 טויטע״. די באגראבעז טריםע די -זאלען עצה יעזוס׳עס אויספאלגען
 נאך לעבם דיקםאםור קאמוניסטישע די וואס :אר איז צרה די

 אפי־ דער מים צװעק באשטימםען א דערגרײכען צ• זוכם און
 לוים צװעק איר א־נסםיםוציע. טויםער דער פון אױפלעזוגג ציעלער

 גע־ פארעפנטלעכם איז אנאגס דער װאו צײטונגען קא&וגיסםישע די
 קאמוניכ־ פון צוזאמעגארבעם דעם מאכען מעגלעך צו איז יוארען
 זײ לענדער. פרײע די אין פארםײען םאציאליסםישע און םישע
.פארםײען סאציאליסטישע אויף דװקא מקפיד ניט אפילו זײנען . . 

 טענ־ א מים ״פארםײען קאן איז ארײנגענומען אויך װערען עס
 בא־ װילען װעלכע פאיטײען אנדערע און סאציאליזם צו דע:ץ

 אויך אפשר קען דאס דעמאקראםיע׳. און פרידען פעסםיגען
 אין ראדיקאל־סאציאליסםעז די װי פארםייען אזוינע אײנשליסען
 וואו (נאציס) נאציאנאל־פאציאליםםן די אויך אדער פראנקרײך

.פאראן נאך זײנען זיי . .
 פונם געווען איז עס װאס זעלביגער דער איז אלזא צװעק דער
 ער־ די אין מאנעוורעס פראנט״ -פאראייניגםע די מים שװינדעל

 וואם די צװישען אינםערגאציאנאל. קאםוניסםישען פון יארען שםע
 פאציא־יט־ די געווען :י־נען אפגארען געלאזם דעסאלם זיך האבען

 סאציאליסםען־ רעכםע די פמ ריכםונגען. אנדערע אלע פון םען
 קערפערס. וועםעס אנארכיסםען. די ביז רעױאליציאנערעז

 שקלא־ אין םורמעס א־ן פארםוםשעםע און דערשאסענע
 םםעפעס. רוסישע די געראכם פרוכםבאר האבעז עס פעז־לאגערעז

 פאר פראנם פאראייניגםען א װידער באלשעוײקעס די װילען איצם
צװעק. זעלביגען דעס

 איי־ אין געפינען נאד זיד זאלען עס אז קוים זיד גלויבם עס
 אפילו אדער טאציאליסםען נאאױוע אזוינע איז נים װאו ראפע

 די פמ באשוױנדלען ־ױדער לאזען זיך זאלען װעלכע ליבעראלען,
 אלע םת פעז אבער םעםאדען. זעלביגע די מים חברד. זעלביגע

 פא־ זכרץ. קורצען א םים םענשען פאראז זיץ. פארזיכםיג םאל
 פאלשען א םון קאפ דער ײד פארדרײם עס װעםען אזוינע. ראן

 דעריבער איז עס קאמפלימענם. ליגנערישען א פון אדער שםײכעל
 גע־ איז עס וואס אים דערײאנעז און עילם דעם ווארענען צו נויםיג

ץ: דארף װארעגומ די צוריק. לאמ נים שזןן  דער .אונםער — ד
םארברעכער־. זעלביגער דער זיך באהאלם מאסקע נייער
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 די צװישען געראנגעל ער
א־י־ פאר גרויסםאכםען

 איבער בערהער־טאפם
 און פע־קער פרעמדע

רע־ עקאגאמישע זייערע
 דעם זיך האם סורסען,

ש פארגאנגענעם ד  חו
 אין כ־ח־ת באנ־יטע נליס פאנאגדערגעשפיייט

 אינסריגעס סאװעטישע די מזרדו. נאעגםעז
 מלחמה די אקטײױזירען און פארשארפען צו

 שכנים אראבישע אירע יןון ישראל צװישען
 די צי זין כלי מאדערנע פארקױפען דורך

 זײ װי בעסער גאך געלונגעז איז עגיפםער,
 אנפאלען אראבישע די דעדװארט. האבען

 פארמערם. זיך האבען ישראל־ישוב־ם אײף
 זקנים• מענשען. ציװילע פון דערמארדלגג

 פון פארניכםונג און קינדער, איז פרײעז
 פון ייערט אין טאנאםאזש דורך אײנענםום

 איז דאלאר. םויזענםער צענדליגער שײערע
 די אין געשעעניש םעגי׳עגע א געװארעז

 ישראל־םילי־ גרענעצען. די נעבעז ישובים
 זעלבע די מים קען זי וואו ענספערם םער

 דער אין שםייגם נקםה־ד^שם רםבעוו^
 גרענעץ. זײםען ביידע א־יף באפעלקערונג

 די אז גרױס. אזוי געװאדען איז געפאר די
אג״ .ױנײםעד ש  איר אװזיקגעשיקם האם ניי

 אין האםערשילד. דאנ נענעראל־סעקרעםאר.
 די איינצאמען פרלבירען צו איילעניש גרויס

 אפענעם אן פון פארהיסען אמ םלוכות
o רלחמה־אדיסברוד. p פאר־ גרינג זיך לען 

n:״ א אין װאנדלען r װעלם־מלחמדצ
 גײם געשריבען ױערען שורדת די װען

 ברען םולען אין שפיל בלוטעע די אן :אך
 ׳«ויסגעשולט מערדער־׳פאנדעם. אראבישע

 באװאםענם און אסיצערען מצרישע די פון
 געװער. צוגעשםעלםע קאםוניסםיש םים

תי א*ז זקנים רארדען  חדר־ *ה מדרשים נ
 ישראל־סאל־ ;ת־רות תלםוד אין אינגלעך

 מיליםע־ אויף קאנאנען אפ םײערען דאםען
 דער׳הרג׳ענעז אין עזה אין פאזיציעס רישע

 יעדער ארום• מעגשען ציװ־לע צענדליגער
 צדדים ביידע נקמדז־מםילען. װעקם מארד

מז י לו עין *שד.: ת־רת אין ג  עין. תחת .
.שד* תזזת שן .  פארברענםער דער אויף .

 בלו־ ״יון פו־וכם אנשםאם קברים בליזמ ערד
r מי די םען. c סיםן אװעק גיים דידות 

 װא־ סשיחיס־ציװילמאםארען די און פײער
 פסוקים םים װער הענ«. די זיך רעדזנז

 דער םים װער אוץ יזױואגגעליע דער פיז
.לעניז איז םארקס פון תודה . .

 זיך זעם שוזיםה דער פמ סיף קײן »ץ
 פי־ נײשאנם״ ^יגײםעד י־י אפילו נים. נאד
n p. פארהיםזין צו איז «ס חיב ודעםעם 
 הא־ אגרעםיע. באקעםםעז און םלחםות פמ

 גע־ זײ זאל os אז האפעגוןג קײן נים בען
רלוכות דארםיגע די בזןר־איגעז צו לינגען

 ־«ון ישראל צװישען פרידען א־ינשטעלען און
 םעקױריטי דער יענדער. אראפײסע די

 גענעראל־ פארן באשטימט האט לאונסיל
 צ אויפגאבע, באגרענעצטע א סעלרעםאר

 אפ־ זאלען די אז צדדים בײדע בײ פועל׳ן
 גרע־ די ב־י אגפאי*ען באױיטע די שטעלען

 פארםליכםונגען זײערע נאכ־־רען און געצען
 דער אויף דואפענשםײשטאנד. דעם אונםער
 אז ער דענקט צי צײםונגסלײם פון פראגע

 האט מען ־ואס װאפען־שטילשםאנד דער
 קען צ־ריק 'אר זיבען ס־ט אײנגעשםעלט

 האם שיום־אפמאך א אן אנהאלםען אײביג
 זאל רען ״אויב אז געענםפערם, האמערשילד

 פינקם־ וזאפע:שסילשםא:ד דעם אפהיםען
 אזן צופרידען גאנץ זיק װעלם די װעם לעך.
 גענעראל־סעק־ דער אומגעדי־דיג׳. צ־ נים

 .־וי מער ניט דער־וארט א'זא אלײן רעםאר
 שייאכםען. אפענע ר;לדיגע פיז פארהיטען

 זארגעױ■ גאט זאל מארגען «אויף
• • •

סעקרע־ דעם פארדענקען :יס קען מען
 ארגאניזא־ ניישאנס ייכײםעד דער פץ טאר
 די װעגען שםימונג פעסיד־סםישע זיץ ציע

 צוױ־ שלום דײערהאפםעז א פאר אויםזיכטען
 הא־ םל־כות. איאבישע ײ און ישראל שעז

 ב־יםיגע די אין אז גוט. צו ידיס מערשילד
 זײ־ ישראל פון :רענעצעז ד־ בײ שלאכםען

o צדדים צוױי די ח־? א פארױיקעלם :ען p 
 צאל א אויך דירעקם. דארס זיך שלאגעז
o מלוכות. אנדערע p צו כלוםרשס זיכען 

 די קעמפער. די צװישען שלום מאכעז
 דעם פון םײל א איז ישראל אין מלחםה

 װעלם־ פאר גרויסםאכםעז די צױישען לאמף
 ארענאס די פון איינע איז עס הערשאםם.

 םערב אמ םזרח פון הערשער די וועלכע אויף
 דעם אין צוגען סטראםעגישע זייערע מאכען
 כאםש אמ װעלט־העגעמאניע■ פאר קאםף

n p דער ציוישען אן גײם הויפם־קאמף 
r אירע מים סאותסען־דיקםאטור ^ o p פון 

י זנון זיים איק  דלוכות דעמא־ראםישע י
 צוױיםער דער םון ארויסהעלפער זײערע און

ל א אן גלייכצייםיג גײם זיים. ע ג ^נ ע  צװי־ ג
 לא־ צװײ די פון יעדען אין שותפים די שען

o פאר זpגע p אה חלק גרעםערען א n p 
o p  nyn’r .רױב n p צװישען געראנגעל 

 עםא־n אין nyayo* סך א איז שותפים די
 קאסוניסםיש די בײ װי לאגעד קחאסישען

מ ^ ע ה א o םליכוו^ ב p דע איזnפאn. 
o p. עn.עז איז זײגעז שםענם ש סי א מו מ  ת

 םאכם פאליםישע אמ עקאנאם־שע די יאגעז־
nפאגאג pצװישען געםײלם nya זעלבםם־ 

 קאםוניסםישען בײם וײ םלוכות שסעגדיגע
 nynpnp איז עס ווײל צחײסענס. אדן. צד
 ישעןצװ שסוײיםיגקײםעז באהאלםעז צו

j פין פלדכות r ’c p p p p לyנn p מו  ו
P פאר־אן איז עם P־ *r .פרעסע־»ײיהײם

nyoj לאגע קאמוניסםישען אין אויךn איז 
ײי ײ כאםש ושלוה שלום אזוי אלץ נים  ו

םען זײ:ען oy:’norK און סעױיען  בא^ל
: ^nyo פץ צודעק א ns on>n:i.nאצענטי־ 

;ny .אײניגקײט
 אלnיש מדילת אײם און אין שלאכםען די

 מלוכ־ת אבישעnא און אידישע ,n ציוישען
 פון מעסםnלם־פאp דעם פון םײל א ױינעז

n, סע מי  שאפם,nהעnאױבע nפא מלוכית ג
 קאלםע און הײסע די זײנען דאס װי פינקם

ע די אין מלחדות ענ ד ^י א  פון ױינק־ען פ
nyn .פון װעלם i^nyo מיםעל־אי^אפע אין 
 כינע■ mm ,nmo ־וײםען אין קאײלא ביז

 ־,iTK-nnyo און ־Dinn פאקיסטאן, אינױע■
?y. ביז yn□ גע־ אזא אין נילוס. ב־יייען 
nאנגyקזמ ל yo] ס^ גים  אדיף Tynnc שלי

 מלחמה ,n װי לאנג אזוי לדyשלאכםפ אײן
ען jyo אן. גײם  א איינשטעלען בלויז ̂י

iן־שםילשםאנyלואפ זyצײםוױיליג p  ,n ביי־ 
yn ם די  nyn אפילו און איין. שםינל^ גו

 ווע־ זycיnyגnyאיב iyp •יאםזה־שםילשםא^
yny' Tyn םינוט ny:’̂  TP אונ־ די פמ 

o־אפיצnyם n p  'nny ליידיג זיצ־לן צו :סאס 
d אין זyקויל פאר א אפ Dny”E ny און p 

n y :P  T?P’ny::y:. די nyn’o פון n p 
 oy. ודיסזה yגאניזאציnא :יישאגס ױנײסעד

 נים ?<ז מ<ן אז זײ. ־ר־סען nנא נים אמ
־ ^Tyc ש^ שלום  אמ■ די און אלnיש צייי

 קאםף nyn װי לאנג אזױ מלוכות ביטת:
 ־nyלם־הyײ nפא גו־ויסמאכם^ די צװישען

 ny^T,־nyn הויפם די nנא אן, גײם שאפם
 םyיענ <ין שלום Tyooys קײן נים װילען
y ? rv> ביז o p  oy זײ ^ ג נ י ^ ־ צו ג ן  נ

Tya’Doyo צוגוײיםען און זיך o n p א 
 און שונאים די געגזח פאזיציג yקnשםא

d אין שותפים p אלגעמײנyשםו־ײם. ם
w w •

^ די פון האלםונג די ם כ א מ ס  די ^וי
 נ־yנא פת םעלקער די צו יאו־ פאוי yלעצם

Tyo ,א־נם די מזושזnיגyס yny’ o p פון 
y דײ געגען סnפיyאנג האם זיי n p w ; די 

 די און nשעnyה ’n צו nxnp און חניפות
oאגיםאצי ישעnצעyה p  y לצז nyn o p* 

on’s א די פון אייניגע איןnאבישy לענ־ 
n p אויפש אן צו ביזpנn פון n p אי־םי־ 

:ny באפעלקעnגעגעז י:ג y n p t אײגענע 
ם. nyn אח nyרשyה כ א ^ן ם מ אנ  וױיזם מ

 א־מ־א־ זײ pc אבזיכםעז yאמת׳ זײ קלאו־
 אינדוסם־ די אין ציוױליזאםאויען yישKyפ

y ליעל jy ^ w y v ’T i לענn p.
n איז םלחםה nyn נאך nבאל :P ::y 

n ip y s, פאקםישע n p  pc p n p n y n 
^ :nys אזיע קלײן אין םעריםאי־יע «r 

o פראנקרייך אפי־יקע. p שםי־ א געהאם 
p אין אנהאלם קעל n ’o נאר n p  pc צײס 
 פו^װינץ. םעדקישע א געדוזמ איז עם װעז

n ip iiy אבעז־ o p אין געזזאם n’r סאכם 
p^ דאס ’n p פון o p או־אבישען n־ ^ 

ש?זסרו דעם פון אינזעל.  »י־ בײ טיענעץ י
pen ען די בײ ים־סוף צום ביז צ ^נ ר  פון ג

1U אפו־יקאנעי־ אזיפן אדיך סצדיים. p״ 
o נענם p גרעםםע די גזיהאם ענגלאנד pit 

T װזלבע קןדלאנתס וײ׳שםסע P p גע־ זיד 
דרים־ גד סרחןן אדן טצדים דדדך גײגעץ
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 אונםזיר־ דער מיס םראגםװאל. את אסריקע
 בעלגישע און פראגצױזישע די פת ברעכונג

 דער־ אבער זיד האם ענגלאנד קאלאניעט.
 אינ־ דורן־ צופרידעגגעשםעלם. נים םים

 ארוים־ פירער אירע נגעןי1געי איז טריגעם
 אונ־ און סיריע פון פראנהרײך צושםויטעז

 אײנםלוס פראנצױזישען דעם םערגראכעז
 מלוכה ענגלישע די לבנון. אגז איראק אין

 געלינגען איר װעם עס אז געגלויבם. האם
 די אין פלאץ פראנקרײכ׳ס פארנעמעז צו

 אימפעריע. איר צו צובינדעז זײ און לענדער
 נא־ די געלונגען. גישם אבער זיי איז דאס

 האבען זײ װאס •ײנםלעך ציאנאליסםישע
 םארסיאוסעז צ־ םיםזנל א װי דערםוםיגם

 זיד האבען אײגםלוס, פראנצײדשעז דעם
 שאוױניזם םון שםורעמס אין פארװאנדעלם

 כל סוף האבעז וועלכע פרעמדען־שנאה אין
 פעםםונ־ בריםישע די באנראבעז אויך סוף
דדבר־זאמדען. דייםםארישע די אונםער געז

 םמשלה איר או־סברייםערען אנשםאם
 שםארלער. ווערען און לעגדער גייע אױף
 פאזי־ אירע אלע פארלארען ןגגלאנד האם

 סםרא־ אמ םיליםערישע ע^אנאמישצ ציעס.
 דער פאר געמאכם זי האבען װאם םענישע.

 פא־ און אינדיע א־כפעריע• םעכםיגסםער
 רע־ א־מאפהענגיגע ;עװארעז זייגעז קיםםאז

 פאר־ נאםינעל בלײז זײנען וואס פובליקען.
 דער קאמאנװעלם; בר־טישען םיםן בונדעז

 דעם םארוואנדעלם האם װאם סוזת־קאנאל•
 םײד■ בריםישעז א איז ים םיםעללענדישען

 עגיפםען: פ־ן 1קאנםרא־ דעם אונםער איז
 אונםערן אין זעלבסםשםענדיג איז טודאן

 ירדן םלוכותו אראבישע די פון איינםלום
 קא־ עגגלישען דעם ארײסגעשמיפען האם

 אםיצערעז זיינע און לעגיאז איר פח מאנדיר
 אראבישער דער צו ײד דערנעענםערט און

 אנדערע די אץ רעװאלםירם ציפערן ליגע.
 זיך םרייסלען אפריקע «ז אזיע םיז פעלקער

םירערשאפם. אייראפעאישער סיז אפ
 אוי־ איר פארלארען ענגלאנד האם אזײ

 נאענםען םיז לענדער די אין בערמאכם
 ארויס־ זי איז צחאדען דעם מים און סזרזז

 עקאנאמישע אירע פון געװארען געשםויםען
 האנ־ אירע פאזיציעס. םםראםעגישע אח

 װאנען פון גענענם יענעם אין דזילס־באזזיס
 רױ־מאםעריאלען, אירע געקראגעו האם זי

 איר פון לעבענם־זאםם י־ער אויל. ספעציעל
 -,א- םראנםפארט, און ק»סערץ אינדוםםריע.

 אמע־ םפעציעל אנדערע. איבערגעגוםעז בעז
 שסא־ םאױאימגטןי די םראסםען. ריקאנער

 אין עגגלאנד צוגעדינם אלזא האבעז םעז
 צוגעדינם האם ענגלאנד װי לעגדער. די

 אפהענגינ צופיל איז ענגלאנד פראנקרייד.
 קריגעז זיד אםעז קענען צד אמעריקע פיז

 זי פרוכירם אבער שםיי*ערהײם איר. םים
ד םעגלעך, װאו פארגינױנעז זיך י  פאר־ ײ

 דער םים האנדעל זנויף אויג אז מאכעז
 לענ־ אנדערע אדער כינע קאםוגיסםישער

םעדז הינ  די װאס פארהאגג אי־זערנעם דער
לאזעז•רדע נים װיל שםאסעז פארזוײניגםע

צדדי־ קאגקורענץ שםילער דער אס איז
שז די שעז  די האם לענדער דעפאקראסי

 געלעגענ־ א גזיפוגעז סןיועםעדדיקםאםור
 לעצדער די יייז פוס א ןעלעסנצישאייײ יזײס
ם ארים ע שען י ם םיסעללעגדי  עםװאם — י
ם איפפעדיע צארישער דעד איז װןזפ  גע־ ני

מז צד למגען ײ ר עדג ך ד  יארען אלע די ײד
 איז עם װאס דאם עקזיםםירם. האס זי יואם
צו רעגידוסנ צארישער דער מלדסנען גים

 םער־ דים םלחמות אירע דורך דערגרײכען
 מים אפמאכעז געהיימע א־רע מים און קײ

 םא־ די און דײםשלאנד קייזערלעכער דער
 דורכםי־ געקענם נים האם ײעםען־רעגירונג

 כא־ ארםיגע את ארםײעז אירע דורך רעז
 דרוק איר דורך און איראן אין בארניקעס

 דורך געװארען מעגלעך א־ז םערקײ, אויף
 דיקםאםאר מצרישען דעם פון אםביציעס די

 הערשער דער ווערעז צו נאסאר אבדול
 וואס אלע פון אימפעריע ריזיגער א פון

מאכמעד. אין גלייבען
 די און מצרישע די דיקםאכורען, בײדע

 אינ־ זעלביגען דעם באנוצען כאיועםישע.
 םערב־ די ארויסצושםדיעםן אײף סםרומענם

 פרינציפ־ - פאייציעס זייעיע פון ענדער1•
 הערשער די צו הנחות די אין ענלאזיגקײם

 די אויפצורײצען סם שאװיניסםישען און
 זייע־ געגען באפעלקערונג נים־אנםװיקעלםע

 סאוועטעךדיקםא־ בלוםיגע די שכנים. רע
 צװאנציגסםען םיםען א־ז האט װאס םור.

 ד.ערשאפט- די אױפגעלעבם יארהונדערם
 בא:ילאנישע אץ רוימישע ד־ פון טיטםעם
 פעלקער גאנצע פארםר־יבעז פון דלוכית

 לענדער זייערע קאלאניזירען און גלות איז
 געיוא־ איז לעגיאנערען. אויסגעדינטע םים
 פעלקעו־• קאלאניאלע פח באשיצערין די רען

 פאר־ האם וואס פולקאווניק. מצרישער א
 בא־ די וואו לאנד א אין מלוכה די כאפם

 אוועק רויים :ים איצם גאד איז פעלקערונג
 די פון עםיק און צירויל־זאציע דער פרן

 װי ארויסשםעלעז זיך פרובירט פרעה׳ס,
 פאלק דאס באםרייען גײם ודאס משיה א

 נוצען בײדע ־ערשאפם. פרעמדער פון
 רחמנרת דעם און ישראל צו שנאה די בלויז
 צ• 1םיםע־ א וײ פליםים אראבישע אײף

 סימפאםיע איז נאכפאלגערשאפם די געװינעז
מאםען. אפגעגארםע די פון

 מזרח נאענטען אין פרידען דויערענדיגער
 נייען עם וראו װינקלען אנדערע אלע אין װי
 נרויססאכםען די צװישען געפעכםעז די אן

 איינגע־ גים קען וועלם־הערשאפט פאר
 דער־ וועלען פעלעקר די ביז װערעז שםעלם

 איי־ זייערע פון מאטיװען אמת׳ע די קענען
 פי־ מער לאזען נים זיד איז משיוזים נענע

 ביז גלאריע. זײער פאר שחיטה דער צו <זר
 בלויז פאל בעסםען אין םען װעם דעםאלם

 נים שולדיגע די וועם עס אז האפען קענעז
 שםראף. פון ארדיםצודרייען ייד געליננען

 שיױמענ־ דעם געזאגם האם הנשיא הלל װי
 דםי־ .־פוף אםפיד דאםופם v,1- קאפ: דיגעז

.,יםוםוך פיך . .

הא־ תלינים סאװעםישע נייע די זינם
 אויסראםונג די א־יפגעדעקם ענדלעד בעז
 און קינםםלער שרײבער. אידישע די פון

 װאם סאװעםעז־םארבאנד, אין קולםור־םוער
 סםאלינ׳ס אין געודארען דורכגעפירם איז

 שפעקולאציע םיכםיגע א אז גײם רעזשיפ.
 באװאויגען האם װאס מאםײוען די איבער

 םארברעכעגם די אין שיתפים סםאלינ׳ם
 פון אויםצתאגען ױרשים איצנױגע זיינע *יז

 פאר־ א איז עם אז יענקעז אימיגע חדר.
 די פאר שולד די ארויםצואװארפעז T״

 .װאזשד־־, םײםעז דעם אויף פארברעמנם
 לע־ די אז ודערען. פארגעםעז זאל עס כדי

 א געדוען דעמאלם זײגען ױרשים בעדיגע
 די און באנדע הערשערישער דער פון םײל

 אנדערע רציחײצ אלע די פון דורכםירער
דעם נאװײזצז צו איז ײװעק דער אז דענקען

געדעבטיגרץיט <■(-----------------
 דיקםאטאר, םויםען דעם פ־ן פרצוף אםת׳ען

 זײנע װעלען דערםיט ךײ1פארנ־ אין וױיל
א מלאכים װי כמעם אײסזען ױרשים  דרי־ .

 אז באװארעניש א איז דאם איז• סברה םע
 איבער־ פרובירען :ים זאלען קאנקורענםען

 געםרייע אמת׳ע די א־ים מאכט די נעמען
 סםאלינ׳ען. פון תלמידים און נאכפאלגער

 הער־ די איבערגענומען האט ער װי פונקם
 תלמיד ריכםיגער איעציגער דער װי שאפם

לעניג׳ען. פון
 איצםיגע די אז םעגלעך אויך איז עם
 פאר־ די אויפנעדעקם אי*ײן ־אבען פירער

 מעז אז א־ינגעזען האבען זײ וױיל ברעכענס.
 דער פין בא־אלםען נים מעי שוין עס קען

 קא־ דער קרישםאל. עאן‘' עפענםלעכלײם.
 האם וועלכער .פארווערטס׳, פיז רעפא:דענם

 סאױע־ אין באזוך זיץ פון צוריקקוםענדיג
 ידיעה קלארע די געבראכם פעז־פארבאנד

 די םון םייל א פון הי:ריכםונג דער .ױעגען
 דעם קריגעז ־וארשײנלעך דארף שרײבער.

 זיך. צואיילען זײער ־אר ־ויםם־קרעדים
אנדערע אײניגע אנגןיגעבעו אויך װערעז <ס

 האבען דיקםאםארס די פארװאס אורזאכען
 בל•־ די פת םייל א אויפגעדעקם איצם :ראד
 באלשעוױםםי־ דער פון פארברעכענס טיגע
 אור־ איע די אז םעגלעך דיקמאםור. שער

 ארויסצוקימען געםריבען זײ האבען זאכען
אמת. :יםן

 מעגלעך זײנען עס אז אבער• שײנם מיר
 אויפדע־ דער פאר טיבית צײײ נאך געיועו

 פרא־ דער מים םאז צו האם אײנע קונג.
 סאוועםעז־פירער, די פון פאליטי אראבישער

 סים באזארגען צו באיואויגען זײ האם וואם
 נע־ אמ סיריע אמ מצרים געווער מאדערנע

 דער אין שםעלונג פרא־אראבישע א מען
 די אם פארבינדענדיג :ײשאנט׳. .ױנײםעד
 אי־ די פון דערמארדונג דער םים פאליסיס

 דער פון אויסראםונג די און שרייבער דישע
 אויף בלבולים די מים קולםדר. אידישער

 אנ־ אייע מים -און דא־טוירים אידישע די
 :א־ וואלם האנדלונגען. אנםי־אידישע דערע

 פא־ די אז שכל. אײפז געײיגם זיך טירלעך
 נאנענ־ אין םא־ועםעךמאכם דער פון ליסיס

 אנםיםעמי־ פשום׳ען פת שםאםען םזרח םעז
 דער נים איז דאס אז באוױמען צו םיזם.
 די פון אפגעזונדערם זיך זיי ־אבעז פאל

 אונםער האנדלומען אפען־אנםיםעמיםישע
 פארברע־ זײנע אויפדעקןן דויד כםאלינ׳ען.

פארדאמען. די און כענם
 די אט אז איז מעגלעכקײם צװייםע א

 פון םייל אינםעגראלער אז איז האנדלונג
 סא־ די יואס קאסםױם״. .אייראפעאישען דעם

 זײעדע אויף לעצםענס סראגעז פני ־ועםישע
 אפי־ די אין יענדער. פרעדדע אין באזוכעז

 נים זײנען װאס אייראפע, פח קרײזען ציעלע
 אנםיסעםי־ איז פארהאנג. ריםישען הינםערן

 וואיא־ און . מאדע דעו־ אין נישם איצם םיזם
 באםיען קונים. קריגען יײלען וואם זשארען•

אײנדרוק. גוםען א םאכעז צו זיך
 ארסיגע די אויף סלויז איז רחםנות א

 זיי זייערע. נאכשלעפער און קאמוניסםען
 און הארצזין אין נעבעד איצט ײד קלאפעז

 חםא. על אלםען דעם פים אפקומעז װילען
 מער נישםא זײנען עס אז אבער װײםען זײ
 װי אננעםזןן עם װעלען װאס נארעז די

י תשובד- אםת׳ע  װע־ מיזעז ײעלעז קלזפ י
 װע־ געגעמין װעלען זײ און שםארקער ו־עז
 נאר חברים׳ אײגענע זײערע םה נים רעז
קרבנות. זײערע פת

םאי,

פארמער דעם ארום געזעצכעבער ר פון װאל־טאנץ דער
 פארהאנדלונגעז לאנגע אך

 אין אין קאנגרעס אין
 קאמיםעס טפעציעלע

איי־ פרעזידענט איבער
גע־ פארם זע^האוער׳ס

ױעקם (פארם־ זןץ־פרן
 צענדליגער די און ביל)

 פאר־ ־אבען געזעצגעבער װאם ענדעריגגען
 בײדזג פיז מערהײםעז האנעז געשלאגען.

 פארשריפ־ אלע אויף געא־יניגס זיך הײזער
 פרעזידענם ג׳עזעץ. א אנגעגימען אוץ םען

 אנגענוםענעם דעם אבער האם אײזענהאוער
 די האגענדיג נים און וועםאאירם געזעץ

 איבערצו־ מערהיים צוױי־דריםעל נויטיגע
 דער װעס װעםא פרעזידענם׳ס דעם שםיםען

 אסע־ די געזעץ. ווערען קע;ען נים פראיעקם
 דאם דעריבער װעלען פארםערם ריקאנער

 לאגע׳ זעלביגער דער אין פארבלײבען יאר
רעגירונגס־שםיצע• אנבאלאנגט װאס

פארס נײעם דעם ט־ן 1דודכטא- דער
 פאר־ נרויסער קײן ים1 איז געזע׳רפראיעקם

 אדער פארמער אמעריקאנער די פאר לדסם
 ענד־ זיק איז לאנד פון עקאנאכיע דער פאר

 דורכגעגאנגען איז עם װי פארם גילםיגער
 העי געקענם :ים עס האס קאנגרעס אין
 ארײםצוגייז לאנד פיז אגריקילםור דער פען
 שײן זיך געפיגם זי ידעלכען אין קריזיס פון

 פון םיםגלידער םערהײם די יארען־לאנג.
 האבען םענאס און רעפרעזענםאנםעךהויז

 געװיסע לויס אויסגזהאלםען נעשםיםם נים
 יע־ נאר גלויבען. ז־י ױעלכע אין פרינציפען

 אינ־ די לוים געשםימם האם זיי פון דער
 זײן אין שסים־אפגעבער די פון טערעסעז

 קומם וואס סענאםאר דער וואל־באצירק.
 הויכע פאר געשםימט האם לאנד וײיצען פון

 און יוייץ בושעל א אויף רעגירוננס־צוצאלעז
 בױדװאל־פעל־ די פון רעפרעזענטאנם דער
 אינ־ די זינען אין בלךיז געהאט האם דער

און בוימוואל־פלאנצער די פון טערעסען
 אדמיניסםראציע דער געין :אכגעגעבען

 םאאים אויף סובסידיעס קלענערע פאר
 אין געהאלםעז האם זיי פון יעדער (״קאיױ).

 שױן זיינעז וואלען נאציאנאלע די אז זינעז
 און דערלאנגעז צו האנם דער םים כמעם

 צוגעשםידם אויגען ביידע דינע געהאלםען
 פרא־ פארם נייעם דער װאל־קריט. זיין צו

 צוזאמענגע־ א געװעז ארום אזוי איז יעקם
 ברעקלעך און שסיקלעך פוץ שםוקעװעםער

 קיץ ברענגזנז געקעגם נים האם עס און
 פונדעסם־ איז עס דערלײכטערוגג. אםת׳ע
 אין פאנאנדערצוקלײבעז ז־־ד װיכםיג וועגעז

 דורכגעפאלענעם דעם פרן אײנצעלהײםען די
 םון עצם דעם פארשםית צ- כדי פראיעקם

 צע־ עס םארוואס און פראבי*עם פארם דער
 און שםיםונגען פאליסישע די אזוי םישם

 די צװישען גרעגעצעז די אםם פארװישם
קאנגרעה• אין פארםײען

ע די ײנ ם ע ם אלג ע ל ב א ר ץ י  דעד פ
פארם־ײײ־גזשאפס

 אגריקול־ דער האט פערץ טען16 דעם
 אין רעגירונג דעד פון םור־דעפארםםעגם

 אלגעמײנע די אז געםעלדעס, װאשינגםאן
 אין פארם־װירםשאםם דער פון הכגסה ריינע
ארונםער־ וױדער 1955 יאר אין איז לאגד

בארוכאװ י. פיז

אין דאלער. ביליאן א איבער אויף געפאלען
 פאר־ אלע פון הכנםה רײנע די האט 1954

אין און ביליאן 12 קארגע באםראפען מערס
 איז דאס דאלאר. ביליאן n קארגע — 1955
 דדרכשניםלעד וײיניקער. פראצענם 9 מיט
 פארם־באפעלקערונג דער פון קאפ א אױף

 פראצעגם 6 ארונםערפאל דער אוים םאכם
 יאר זעלביגען דעם אין וואס צײם דער אין
 קאפ א אויף דורכשנים־פארדינסט דער איז
 נעשםי־ אויםער־פארם־באפעלקעלונג דער אין
 םים פארג־יײך אין פראצעבם 5 אויף גען

1954.
 ארונםערפאל אימאױפהערלעכער דער

 פאר־ דער פ-ן הכנסה אלנעמ־ינער דער אין
 ראשיג אזוי זיך צים מער־באפעלקערו::

 דער פון הכנסה ריינע י־י ווען .1951 פון
 15 קארגע באםראפען האם פארם־וױרםשאפט

 ד־ דאך איז דעמאלם און דאלעו־; ביליאן
 הןיכער פיל געווען דאלער פוגם קויף־קראפם

 די איז יאר פיר לעצםע די אין היינם. ױי
 גע־ פארם־װירטשאפם דער פין הכנסה רײנע

 פרא־ 30 אויף ערך אן זעס. םען וױ טאלען■
 נים־פארם־פראדוקםען׳ אלע די בעת צענם.

 זײן פאר איינקויפען דארף פארמער דער װןיס
 אין זײנען משפח־ ייץ פאר און װירםשאפם

 אויף ארויפגעשםיגען ציים זעלביגער דער
פראצענם. 15

 דאס אם װאס וױתען, צי אנשוילעך כדי
 און הכנםה דער פון פאלען אוץ שםייגען

 םאנ־ פראקםישער דער אין מײנם הוצאה
 דא מיר ױעלען פארמער. פונם םעגלעבקײם

 פארמער־ א פון אילוסםראציע אן ברעגגען
 עס־ םענאםאר װאם איאװא■ אין בודזשעם

 פרא־ זײן אין געבראכם האם קיפאווער םעס
 שםאט. דאזיגען דעם איבער פאגאנדע־טור

 פאר־ פארמעגלעכען א פון בילד א איז עס
 צוזאמען אלית■ אבער־ ארבעם• וואס מער.
 בילד דאם ערד. ייץ אײף משפחה. דער מים
:אזוי אוים זעם

 פארמער דער האם צוריק יאר 4 מים
 געװען װערם זיינען וואס קי. 70 פארםאגם

 ױנ־ אין קעלבער 90־80 דאלער. םייזענד 21
 — חזירים דאלער. םויזענד 12 — אקסען גע

 אנ־ מים טראקםאר א און םויזענד 5 איבער
 זיבען — אגריקולםור־אינסםרומענםעז דערע

 ארום און ארום דאלער. םויזענד האלב א און
 46 פארמאגם 1951 אין פארמער דער האם

 שולדיק דערויף איז און דאלער םויזענד
 דעם דאלער. םויזענד האלב א און 12 געװען

 באםרעפט פארמעגען פארמערס זעלביגען
 צאלם קי 70 פאר ):1955 סוף (צום איצם

 דאלער, םויזענד 7 װי מער ניט איצם םען
 האם ער (װי קעלבער צאל גלייכער א פאר

 א און זעקם — צוריק) יאר 4 םים געהאם
 װיי־ — חזרים פאר דאלער. םויזענד האלב
 שוין מאשינען. זיינע אמ סויזענד 3 װי ניגער

 װי םער נים איצם באםרעפעז אפגענוצםע.
 ארום אוץ ארום םויזענד. האלב א און 2

 19 קארגע איצם פארמער דער פארםאגם
זיינען שולדען דינע און דאלאר םויזענד

 אז און דאלער. םויזענד 15 ביז כעשםיגען
 אײנ־ שםאם אין איצם קומם םארמער דער

 פארם, פארן דארף ער װאס דאס• קויפען
 מים פארגלייך (אין אזוי אויס לאגע זייז זעט

 1947 אין :פריעו־) געווען איז וואס דעם,
 צוױי־ריי־ א פאר צאלען באדארפם ער האם

 פיל, אזוי מאאיס פאר שנייד־מאשין ענדיגער
 468 פאר ארײגגעקראגעו האם ער װיפיל

 זעלביקע די דארף הײנם מאאים. בושעלם
 :מאאיס בושעלם 1.275 קאסםען אים מאשין

 האבען וואס חזירים 31 םים ער האם 1947 אין
 גע־ פונם. 200 צו געוואייגען דורבשנים אין

 פערד־ 29־20 פון םראקםאר א קויפען קאנט
 באצאלען דערפאר עד דארף הײנם :קראפט

זזזירים. 64 מים
 אזוי לאגע די אויס ניס זעם אװדאי

דערפאר. פארמערם. רײכע די בײ שלעכם
 פארצווייפעלםע א םםש לאגע די איז אבער.

פון משפחות מיליאן אנדערהאלבען די בײ
 וואס פארם־ארבעםער■ און פארםערס ארעםע

 אװעק־ בכלל דארפען קענםיג. מען. װעם זיי
 װיל מען אויב פארם־לאנד, דעם פון נעמען

 אונ־ פולשםענדיגען פון ראםעװען גאך זיי
םערגאגג.
 פאר־ דעם אם פין סיבות די זײנען וואס
 לאנדוױרטשאפם דער אין קריזיס צויגענעם

די אין דא אנ  די םען זאל אזוי װי און ל
 שװע־ איר פון אויסקורירען לאנדװירםשאפט

קראנקהײטי רער
— ערשםע די און — װיכםיקסםע די

 אגראר־קריזיס הײנםיגעז דעם פון סיבה
 טעכניק דער פון וואוקם דעם אין שםעקם

 אגריקול־ דער פון דערגרײכונגען די אין אדן
 גוואל־ געמאכט האבן וואס טור־װיסנשאפם.

 לעצטע די פון משך אין פארשרים דיגען
 איץ אויף אמעריקע. אין יאר צענדליג ח־יי
 וואס אקער־לאנד, שםח זעלביגען דעם און

 אמ פארגרעסערם נים אונז בײ דא זיך האם
 דע־ האבען ,1920 זינם פארקלענערט נים

 250 עח־ אן געארבעט ,1920 אין מאלם,
 און 4 - 1953 אין און םראקםארס םויזענד

 דערצו■ געבראכם האט דאס מיליאן. האלב א
 װאם פארם־ארבעםעד. דורכשניםלעכער א אז

 32 באארבעם בלויז אלײן 1920 אין האם
 47 באארבעם 1950 אין האם לאנד. אקער
 מען. רעכענט ,i960 איז איז לאני אקעד
 בא־ צו באוױתען שוין ארבעםער אזא װעם

 דאס לאנד. אקער 56 נאנצע ארבעטען
 פארם־ די אז דערצו, געבראכם אויך האם

 דאזיקער דער אין זיד האם באפעלקערונג
 םי־ האלב א מים n פון פארקלעגערט ציים
 װי װײניקער ביז 1920 אין משפחות ליאן

 נאך איז אמ 1950 אין םיליןזן האלב א םים 7
 אונםערװאק־ די .1954 איז געװען קלענעד

 שםאם אין פארם פון לויפם ױגענד סענדיגע
 דער צוליב פיל אזוי נים שוין מאל דאס—

 ציליב וױ שםאם, דער פרן אנלאקונגס־קראפם
 פינאגציע־ פון ראםעװען צו זיך דראגג דעם
 זײם, צװייםער דער פמ אונטערגאנג. לען

 גערעםעניש דורכשניםלעכע די איז װידער.
 אױםגעודאקסעז שםארק לאנד אקער אן פמ
 דאנק א יאר. צענדליג דרײ די פמ משך אין

 לאנד־ די פארבעסערם האם םען װאס דזנם.
געװמען האם מען װאס און קולםיװירונג

_____

I

■

—



ם י ------------------------------------4 8 ד
 און זוימעז־קרײגונג פעלדער די אויף גדצצן

 (.פערםילײ־ באסיסםיגונג־שםאסעז כעםישע
 פרזו־ לאנדװירםשזזפםלעכע די איז זערם•^

 איבער אויף ארויפגעשםיגען דדקםײײםזנם
 גע־ דורכשניםלעכער דער פון פראצענט 60

רעםעגיש.
*r רעזדלםאס n p  pc אנט־ דאזיגער 

 שפייכלערס פריװאםע די סײ זײנזמ װיקלדנג
 די םער נאד און — סײ שײערץ. און

 איבערגע־ געװארזװ רעגירועס־עלעחיאסארס
o מבדאות. םים פאקט p פאר־ נים קאן פעז 

 שעז נים םאו־ק: *יײואםען אײפז קויפען
r דארף e  oy העז נים צאל, גרויסער אזא 
o צאלס p ריכסיגען n ec n p  m e. די 

 -yeo די קאויפאו-ײשאך קרעדיס -סאםאדיטי
n *נעגסוד ציצלע p  r c .ײגג o רמיי p 
סס r לאנג יארזה שיין גז c די onycnee
o שאד־ זײ צאלס ײז תבואה־עודף ז׳־׳־׳עד p 

*nyny מו זײ וױ א  פרײען אויפן קדימין ק
m p. 1955 צדם האס *pc ן געהאם מ  לי

־ז ת עיעח־זוסאדש איר־ע י או  7 — *ו׳יף ועו
e  r* בילי־זן ה*יב o p  .ny*9rt מז  די האינ

מ אס ה*סס תבמדת י ז י n גצלס ®ימעפ ר p 
 'אר *־דײ לעצסצ די nee בלדי־ו ו־עגירמס

ז מ י myrno 9001 ty רי ה o o p m e o r rp y 
י רז*לעד ד ז * ק ז הי ד י ז ד ז » < י נ » ס  פאר־ *
עמייין הוישםע רזן י ע ם m זינ e באםי־זסעז 
ו ן נ י n שויזעגד ססנ םיס בילי*ן i י p p 
c עס וז׳־שיל הי׳״גם a p די אפ cnyonec — 

T »י jrv n e c  c p זמםערען m e. 'א o p 
מפעז די ימילםעז א דזן ײ r* ד ת  קאן שי

זײן. סשער *״ײז שײז י׳יד רעז
n •י־זבלעם די p  pe זדם־װירנױ® 
ז אס אדדם. אזײ באשנזײס. שאפס י o י p : 

ca יײ re .י אז סען* nynnec n p. תדי 
*מן p יײז םײי *נגי׳יז ק r r t p e■ זױ ny ז*ל 

ײ T® גים דןדב P P  a o p tp l ז י י  פאדגי׳ײד י
ere מ ײ י ד מ י n *ץ שיכםעז » p באסע'־ 

ג מ ד * *יז מ '• ( דז ג ם לן ע ל ב ^  וזזײבע א •
^ it «ץ ס ר ץי לי םי ו נאם׳־ריזחי■ מ  זיד מ

ז rtxs אז •ראכלעם זװא םיס מ ע  ד־ןר גאר ג
הא־ רעגירינגען דעמאקראשישע די שםאם.

ז ד מ עגעמז דמדםים יי ■ג  זער־ א *יבעד ?
ש םעל ר ת־גיז ר מ איז דען. ל»םיר יז  עם װז
 דער פאו־ רעגירוגגס־ודלף יײ באשסאגעז איז

ס מ ס״ ד ם־ווי ד  אײ־ זײ װאס אדער. ביז *ן
ס ם«ן וױל דעגהאוזד־רעגיריגג  פארם־ איר פי

 בײם ם1אי םום מוגגויעס דעד וד*ם »ץ 1יי**
עז ם מ ד מ ױ  געזדז־*־?־ פארם נײעס דעם *

יעקם•

״ ר נ מ ד ע ד א ם, ב ע » ײ « ■ p e - e r
, ן ע ד מ ען ביײנעדדדיגע *י ר סן י !

ר דעד ה*ם 19« *יז שע םי מקחן  דע
c r a a p רוזװעלםם *ץ השגמה ד^ר אינםער 

ײ  .אגריקאלששי־ דעם *סמטיםעז דיליי. .נ
ל r װ^ם עקם*. אז״זיזיאססשעגם רן e עז װ  מ

ם י ו ג ען T* מ ■: מלגעס״יג מי רי • *r 
 פאר־ דעם רעגירונג די פארזיכערם יייס *י׳ץ
ד ד מ מ טיי עג ק  ורײ־ די *ין ®*יעז דעס א
מ ך י ױ  יראדדקסעז לעב;אשסשטו־ײ־ייאסי י

r*  pe ד n י׳יס ד^רואנד דז n• פאר־ דעד 
ען ®עד אדז װ ד סן a* דעם אונםעד זיך וזנ p 

ד &וץ סר^ל רוגס דן ta רדןלכע רזגי p רעכם 
r גדו׳ים די *גײדען *ו e יעק»דו^§ר יײז 

ת י ויױך י  האם זי ה. ד. זליד?ן.«ד TI י
ם רעגם י עז. י ײז טזיז ר וײ*יל ן מ י * ג ז  ל

 עד תבואות װעלכץ איז באארבעםז תזל עד
אי געותנז *יז גדזעץ דער זײזזז. דערייף ז*ל

 זיך אין פארסאגם האם ער אי גערעכם.
 שסאםלע־ דער פון םח רעגירונג די :יזיזיע

מן קאסע כעד םי  יחיד. דעם פארפער, דעם ש
 פרײזען. פאלענדיגע פמ צרה דער געגען
 די האבזין זינען אין זי מח גלײמױיםיג אבער

 פלאני־ דדרך אמ כלל דעס r® אינשערעפעז
 פארם־ די םאכען געזינם קאנםראל א־ן רינג

מער דער בכלל. װירסשאפם  זיך מענ ליי
 דעס פון אינהאלט דעס פארנאםירעז דא

 װי זען. באלד װעס ער װןדעם עקנױ■ 1938.
 אגוײקולםור־מיניססער זײן סים אימענהאתר

 פאראײגענם ברירד.. בלית ־אבעז■ בענשאז•
דז סוזיגעז דעס r* סײל א עז  אונ־ עס r* ג

 ש*ןגעל א ײי זדלם דעם טערגעסראגען
• גאמזון דעם אינםזןר אױפסי נײעם ן ו ן נ . 

באנק׳־.
ר אין ־1938. דער האס יראקםיק דז

 האפ פארפער דעו־ ודען :אזוי געארבעס עקס׳
ר פארזייס. מי  זײנע אויף ויײץ. זאגעז לז
 דער פין קריגען געקאנם ער האס פעלד«ר.
ג ײנ גי n א רן r r \ i אן פון נרײש דעד אין 

ל אפגעשאכטיז מ י  אדיף פארק־»ײמ ים1 ז
 געדוא־ זיד האס :נ־שאי־ דעד •T— 1,,בוש* א

m 75 און 52 *װישען קעלם y s p e פא- פין 
 אויף m אזא סײנס eye פאי" ריטעס.

שעד דעם  אים דזי* יזןמ ®יזמיימיע. 5»ר
 ןעגעלײזס דעם פאר פעגלעכקײס די געבעך
י ^שש־שייפעז געלש a יי*?■ י re חירזי ער 

r* ייד *י״1 w t  T זיין :סײנם ד־אס ;®ורם 
לען קןגעז קי* יזמסה  גא־ ).T-arei די דז

 פאר־- פון פראצעגט געדויסען א ראנסיר־ען
eye גישעל א פאר לםשיל אײב• :הײפם 

 בלייז פארק *־ײען אדיפז פען אלש1 פאאיס
ר דענם• פיפפויג רysדא אײן מ  גו כדי ז

מז א ד ה י י ta דעם■ י p  Ty a p i .נײםיג 
 »ײן iy:ycyi דארפען פאדפער דער ױ*לס

wye r r *  nyNn ן ר r •1ב־שזײ מ u u־: 
Be r* א ר״עגירמג די אים םירם c  C iyn r 
ײז. דעם ־ פי ד מנ רי  דעם פרן I’uytweo מ

 פאר־ ז״ער װען .lycyec אים). םים אפםאך
ד ש יײז אי־אפגעג־פעז דזאם פן  pe ^רעםעני
t^yc•גע־ איז םארל־סרײז דלר אײב את ־ 

ײז דער װי העכער. ששאנעז ר פ ל־ מ r זו e 
ta רזיגירעג- דזנר p זײן פאר־ײפס ער 

ם אין בואהת ל מ ע קג רי ג דזיר גו נ דו י ג ז  די י
ר ^yett אויב. הליואה.  איז יײיז6םארק־ דן

ײ געחזז ר,7נ מ ta רי p די אפגעגעבעז ער 
רעגױדנג. רyד ועיאוז

^אנyאם די װען ,1942 אין  תבואה רyר'
 רyלקyפ אליאירשע די שאי־ גאנגעזyנ איז
 דעם אפגעשאשם רעגירוגנ די האם קריג• אין

 פאר־ דעם r® גרוים דער איבער ;אנםרזיל
ny און אהער־לאגד באארבעםן סעו־ס i’K 

b p כאראקםער *T ע. יי׳יז קגי דו רז  װײל •
ע אז ®יז געפיייי ?ײז קזי דו א ר די מ  איז *י

ם ם דעסאי װען; ני ta םעז אדרבא גע p גע־ 
ר. cyn דארפם  ־Ktc דער כדי רyאב מ

י  די האם מער. װאם פדאד־זירןין זאל מ
m ®־קםירםען א זזייגגעשםעלם י־ז^ירינג e■ 

אל םען פארפזירס דעם *־יף גיג ק  אין •דזדו
י ז ם <* ®יז גרײם י מג א ר  ,!אריסעם פון י
a p ײ געדיפעגער יתױ דער געײעז איז שסי . 
iye . ל׳ מ י  רעגירונגם־עלעװאםאדם די ג

ם <ײג?ז אל ם ד אייף ^  גע־ אאגערײגיגם גי
ז ז י י י o תבח«ה־זא*זםען. 7אל r* י p דא־ 

ל שםײשלז זיגען מי  םמ •ראשענם r 90® ײ
ם ע ם רי ם מ י ײי  אדטיני- יעםאקראגױשע י
מן סםראשיע אל ה ע ji’V גאד אויך אגג  n p 

י מ ta* א p  1948 r שז די רעאובליקאגי

 פרעזי־ געצװאונגעז קאנגרעס פת םערהײם
 שטיי־ דעם פון ארונטערציגית םרוסאן דעגט

אי פען  וועגען .1950 פ־ן אנהױבענדיג ציג
 כאראקםער אמ נרויס דער איבער קאנםראל

 גאר שוין האם פארם־פראדוקציע דער פון
r v זיץ. געקאנם נים רייד

איתענהאוער. גענעראל האס 1952 אין
ו בעת  צו זיד צרגצזאגם װאל־קאםפאניצ• ת

 1954 נאך ביז צוצאל שםייפען בײם י^לםעז
 מיט ציזאמען ער. האם 1954 פיטעז אין רyאב
־ עזרא לאנדװירסשאפם־פיניטסעד, זײן נ  מ

 אר־נטערצ- קאנגרעט פמ פארי׳אנגט טאן.
 האם טאנגרעט דער .‘צ־צאי שםײפען פמ גײז

 גער־־ אזוי די צו אריבערציגיץ באשסיפס
y:yc מן װאס צ־צאיעז בײמדודיגןג א  זיך ה

 פרא־ 90 »יז 75 צדײשצז װאקלצן זאלםyנ
ם נ  צײט פין אסהעגגיק פאריטעם. פיץ מ
r פראד־לט און ארס c ר  פינם גרדיס ה

 אנטש*יעכ<:־ פיטן פארזײט איז װאס שטח•
^ ג  לאנדדוירםשאפם. דער ®ץ פראז״כט די

n־c *ייד אח p  r פראד־טט אײפן נאכפרעג 
 א :אך pc »מ *ייטלאנד• אין r» ־יאנד *יז
 א«ה<:־ צ־צאישז ביימדוזײגצ די זײגעז זאד

l*" פאי׳יסישע פין ניק־ y a ^ p c איז 
מן  !.לאנדאינג אינטריגעט וזינטער־קולי

ז ה־פם —  פאלי־ אפזיריטאנעד *״יפן cy מ
ם שטאס *ײן »יז זשאדגאס■ טישעז צ אנ ^ 

iyc ז קאן — בדיםדיאל ט מ P פי I 5 P 
ay i צוצאל y tT P "w  -t ”t p׳"־'Tyt זד־־פ־ א 

c דיגען jn n r e p אריף i p רע^ב׳^יהאני־ 
Tye •אכ אן איז זײשpפען שוילס שטאס ר 
 פיט־ אײף — דריפזין א אין *ץ וחריפ אויף

ד רp װי טאשקעט. מט. שפיל דאזינז ר  א
ז האם ז «ױ״*עד6באשײג געקאנט מ ז ז  בײם ד

 זyרי:גyסyאויסב Tyi^rTiyi די ןמשםיםזנז
»r»ty־:B'«re צ־ם »rc אין c?yar־ y e 

מי שםײפער ד i־r״ *ייף ‘ו y m t בײם איז 
r אנהויב c אפגעידארפען אפשטיפזגגעז די 

p א געװאדעז i p ט אנ פ  צי־ פיט יל6ש מג
Ty'aty בויטרואי אויף *C8cpyc r.

a p ד־דב־ פען ד.אם 1955 יאר גאנצען 
 צוצןדען. בײנןדרדיגצ די אם םיט גןילצבם

a p ■ר לוים האמז r פײנונג דז c אדרי־ די 
 רא־ באדארפעז ז.yציאליסםye־סyטראציcני

Tynyc טוף 8צי ארן לאנדװירםשאפס, זײ — 
ר ביי^יאז א גאך מ נ רי r א c י ז  אלגעפיי־ י

 אמ !לאנדוױדםשאפם דער סון הכנסה רyנ
 אונטצרגעדוקס זיך האם 1956 װאל־יאר דאס

r T pדער האם ...5״ c jp 'ty -te אר״סגע־ 
 פארט־.פעםדרזש״ .ליבעראייעד א שיקם

i קאנגרעס. צום p פונקם יויכםיגצר אײנציג 
*TmycyB. a p  r- ע׳ די איז קו םדע אנ . 

a p  r c רער 4'בענק (.םאיל באדצן־באנק 
 גרונד אין איז• באדעךבאנק דעם «ן פרינציפ
a 1938 אויסגעבארגס געט־םען p  r c אג־. 

ם לpריקאלםשו שאסםמנ  נאר עקט״. אדז
ip איז « t  p״c .ת פארםולירם  די »יז מ

ל׳ ױ־די  האלטען געםײנם cy האם צײםען .ג
 גאגצע דאס רענירועם־קאגםראל אונטער

 רp אין קריזיס רp װאנען ביז אמר־לאנד.
 פארשװינדצן. נים װ*ס פאו־ם־יײרטשאפם

 אן — בלויז אייזענהאוזירן בײ עם הײסם
 פיר אויף הילפםםיםל אײסעי^רמ־נסלעכער

t אײםגערעכגם. בלויז יאר p פראיצקםיר־ 
r באשםײם באז־ז־באגק םער c םײלן צדדײ: 

c אקער־רטזטרח אז )1( p עד־ ציל  ו
r c װאס אקצרם. צאל די שנײדן צו »דז 

a (אונםער שייז זײנען p םײל־ ביזאיצםיגעז 
גע־ באשםיםם קאגטראל) פעדעראלען וױיוען

9 אי, * }■- 1956 מ
 רייז. און פאאיט ווית• בויםוואל. פאר ־וארעז

 אקערס פארזייטע נים די פאר באלוינונג א װי
 אנםשפרע־ קריגען פארטערס די ־יעלען לאנד

r באצאלם כענדיג c אדער רעגיררגג דער 
 זעלביקע די פיס אדער נעלט םזיפן םים

 עלע־ די אין זיך געפינעז וואס תבואות.
r ־ואםארט c קאר־ ש־עדיט .קאפאדישי דער 

פאריישאן־.
 די רעזערװ ק^נסערוױרונג א )2(

r פארפערט c תב־א־ױ״ םיני□ 'אלע ly ^ p 
 פארן רענירונג וער פ־ן באצאלם קריגעז

ד ארויסנעפעז ^נ p אקער־  r cפרארוק־ ר 
r צי< c .אנ אץ בייםדואל פאאיט, װייץpרע 

 פראדוקםעז אנדווירםשאפםלעכצ‘' ־ײכםיגצ
o אנשסאם זײ־ אויף פארזײזז אח p .ראזעז: 

ו ת ײ p און נ y - jy .קאנעז רואס גצװיקפען 
ly c y e r באפיצם i m p באפיטטיקונג ױי 

TT^yc-nx-en^ די אדיף
b ציל דער p  r c דער איז באדעז־באנק 

ר טז בי עי n .1938 װי ז p  r c.■פיט ־עקס׳ 
n p ־ די איז דארט ידאפ איגט^רשייד עגי  י
ay i גטצדשײד* ee r רעגי־ די איז דארט 

 איז דא r* צ״־ס את באגר«:ע«ט ניט יירן נ«
 א זדינצ־מד־טען שסרצבם r* צײטמײליג ײ

r שײן c .ד.א- פאיטײצז בײדע םרײדויליגיזײט 
ס סעסזס *ין בעז פ ד מ ד ly* פאר ; n y jm 

w i p p  o p:  פאדם־מזזח־פייא־ *יז :
ע א אבער 'זד־־ס. ל ח מ ם ~ ײ ד ר  אפ־ האס מ

 אז ואגט tap פציטבעמדונג. אן גדשםיטס
ר א *ײב מ ר א c פ p ט זיך  אן אנשליטזנן ני

3?Ty c p  .p^ t p שום קײן קריגעז ניט 
מז. זײנע אדיף צ־צזדעז ה ״ אז  :הײטפ דאס פי

ז ta מ p ^ ם ק א  רעװלירינג די געםײנם פ
a r c האס גזד*ט פאדפליכסונג. אטצר־לאנד 

r *  7 P ם מא  באדן־באבק פארן באשפיםם ט
a אדנדןיססרזסױע די װי םעדער. p פאר־ 
 האם ^גירונגם־צדצאלען אויף אײך •־אנגם.

ר. באשםיםם פזין ע ר  אדפיניסםרא־ די רױ מ
 פי־ 7C0 פים בי^יאן 2 פארי*אנגם. האם ציע

אן CKiyn n דאלער " p  a p באשםיפט 
מ אײף סי r םך א פארפערט. די פאר ש c 

ayw די t־y : p עז פדעמרעג  רייטעז א-י
r פרינציפ פיםן וױ שארף. c בײנעװדיגע 

o ציצאלזױ. p דער בײ הײליג אװי איז 
 פרינציפ פיטן אײד אזײ אדםיניטםראציצ■

r c אין זיך ארימםישען נים שםזוסיזנען 
r’*־ די c  lyucyiryi y tap בירג דיy.ר 

 איצ־ רp פאר ח־יליג פער גאד איז ױאס
ע. טיגער צי ^ ס ני םי ד o רp א i p ’tyrs 

p  o pריבyנעםחם ר a p  t y v n p p גע־
o הת־פראיעקם p געװןד א:געניפעז איז 

i p סענאם. א־ן קאנגרעט אין עגדגילםיג 
i גרינג גים איס איז tap אבער p y i צי 

ר רp יס^־יאר. א דאך איז עס טאז• ^ א  ג
ט- אליז מר לי . r c דעס o o ip 't p e פארם־. 

r פצםעדזש״ e דאך i p j i םײל א p  r cר 
p i* 2 K B ^ J? p  n y p i p ^ o i e p.

ץ ודוןרציען די *ר שןנקהײם פ  קו
ײם ס םען דזןרגר ני

i קראנקהײפ די p  r c לאנדװירםשאפם 
p פארלאזענע. א און םיסע א איז לאנד *ין 
 װירםשאפם רp ®ץ יםודות די אן רירם זי

o ■אליאםיװז ש־ם קיין םים *ץ בכלל p מעז 
 נעםזױ צי געטג איז עם אויםהײלן. גים זי

מ בלויז ײגי p אויסז־ריקעז א  r cקראנק־ ר 
r צו כדי הײם r אלץ. אז o p איצםיגע די

o טאן צ־ פארשפרעכט אדפיניסםראציע p 
ז  קראנקהײם דער פון װארצלען די צו מאל די
^ :יט עדגי ד

 פארטיי־פרא־ צ־ליב ליבעראליזירענדיג
ם ײא־־יאר א א-ן פאגאנדע ײנ  פא־ איצם '

 גואק־י־ א איינצושטעלען אדמיניסםראציע די
c הלוואות. די פאר מום p פון קריגם פען 
 עודף דעם פון חשבון אויפן רעגיר־נג דער
ר טויזענד 50 גערעםענישען. די •<ין ע י  זאי ^
8 'יבערא־ע די פאק־ים־ם. רp זיין n p־ 

אגג ש־ין האבען קראםעז  א פאר געקעפפם '
r 25 פאקסיפ־ם c װארעם דא־־ער. ט-יזענד 

עצ־ די אין אז באקיפען. זיד האם פאטםי־ט ' 
 פשפחה־פארפס גדדיטע די האבעז יארעז טע
 טארפאראציעט אגריקי^טררעלע רי-כע די אץ

r :עקראגעז c הליואות רעגירונג דער ro 
500 i:y m c עי אי r גרײט די ד c אײנצי־ אן 

o אין ט-־יאה. p דזשאן האם פרט y p e- 
 טעגעזין־ ״טארפערט rc רעדאקטאר דער

c אין אײפגעז־צקס דאכעז =ד א y i p  o p־ 
ר מ o בער־ני p  r c .דאכען — מייינאל 

,.ד<~טא די טלאנדאייעזע. א־ן שט־ינצנדיגע

ן גו. א ז ת ט װ ל י ז :נ

V י י » »» S »» ■» — ס
ת מ ײי ~ p m. דצ" ייד ־אב״ ז

#

ײ — ״ששיל־ששױל״ p א t מ צ ײנ ריד, א
a איז p ען . ענג עי ײנ ם ש

ך ע ד ע- עי r ם c ײ א ץ : ׳ א ז י י  נ
ך ע עד ם ת ען. —צ — ! ײנ  א

פ אכ ר י ט ײד, דײן r® ע ם  לעבענ
ע ד ז עי ל געבײגעז• כ׳

־ אבם5 — :״ ע ט ־ ײ א ־ א * 
T P י ץ ע על א מ # .ש . . 

ח ז ג ד ^ ע ר ־ קען פ ם ע  ׳ני
*'y r r a i t ד אים םײכ ע מ ? פי

 דרדכ׳ סאראן קערעגדדעך
ײך — דדאסער p א p p p.; 

p-ר ײין ײע® םאר® רראם ׳ ^  סוי, ו
r c ײז עז ז ב ע ײי מ פי ז ת

ז ער לעם ע ײ ד, שי ע ײ ע ד נ ?י
 — ילײתז׳ שסריעעז, ײעען,

פיינעיע־ PPT ער ש«ר~ט
ע ײי צד ױיל תז ז ײ ®. . .

ײז, ער p כ p p e e,
ס1 ? a י p םעז  • • • רינעל פעס

ם ?ען — !זיךי ודילם י : י  ׳ע
-------------פליגעל די שודאך ■אםשדען

r קא.' ענד‘■ עגד פאין c .פיסיסיפי• סקאם 
o p פון געקראגען i p הל א רעגירונג.p'ה 

rc פאר דאי*ער טויז<נד 300 םים םיליאז א 
o בויםװאל. p צוגעש^עלם ד.אם פירםע די 

eo קא.״ .םשאנדלער די סי־טי־סי. דער jrc־ 
 א געקראגען האם םעקסעס. ראגאסא.

814 rc די דאלער. טויזענד o ep y 
r c .הל א — איאװא. אדעבאלעםp׳אויף ה 
 איריגײ־ .לואיזיאנא די דאייער. םויזענד 180
n א '4ק? םילל ענד שאן x P r 180 אויף 

װ. אז. א. דזדער. ט־יזענד

nu 11
ה ? א ך ה

r p jc o

n אויף p זײם אנטגעגענאיבערדיגער 
 אנדן^חזאל־ די שסייען פארפער־בילר אי:ם
ן n פשפח״ד םיליאן מ p r  o p אקצר־לאנד 

 א דאלער iooo װי װײכיגצר ארײן זײ טראגט
o יאר. p פאו א איז—o p  .y o p  pT p-n j 

r זיגקם e .צלצנם ארצםקיים *r פארצײײפ־ 
o ־עג. p ז די ג פ ױ ו r שילדצדדנג ט c 

ײגמק דזשאן אי' .גרציפס yזײנ איז סם
o p  ,*rrep ד *r ביי  y 'y p y iy a p  r c 
אנג. I איז אונמרג P א 7אל r c  P o איר 

ן ע ע ל מג ־ אג ן פת פאסז־ די אם לעבןן. ט  מ
wo a פון אר־יסרײטזז p־o־n : p גא:־ אין 

ן צען. p פצנםשצן די פוז מ c  lyonyTore 
p זײ געבען פאכען. t .ארי־ באשצפסיפיסנ 

p: *יז זײ מי־פירען p  p־®nyi r ײב» 
iy נים m ביטלעס־ױיזצן אייף פאי־׳פשפס זײ 

בג א רג מ אינ
o p  o p  n p אןי אלץ  רעפיב־ די ט

שע o אדפיניססראציד 'יקאני p א האס 
p c סדיל n p  i p p הײליגקײס ®r שטןס־ 
 Tyyycpa די r» נים־אפײנםישונג ליכעו־

rxnenyoiy n s .  r cשלײ־ פאקם אין »ון ״ 
onyn זי n 'jyn־o:o־r w ^ c־iy פי־ די צד 

' '? opn-n'Tyie
p רעגיחצג די a t  r *  o p צלזדוא־ 

onete זאפאםעז r c לאנדסװיפםשאםםלצמ 
 פשים סד׳או־ען. ביליאנען אויף :לאדזיקםעז

oy ry—או en p e אדיפן T irpe'ypnyosat 
r סארק e פארקויפען o  nee oy»־y ir פו־ײ־ 

n« װײל נים. םעז קאן זען p לyנn p 
r ־ועלצן e n p .םילך פארקויפצן לײדעז r e 

o־nyc ביליג o p נײ־ פאר קאנקוז־ענץ א זײן 
 m פארקויםען :אויסםראליע r* זעלאנד

0’5'o p  nys םהא־ פים קאנקוזשינץ הײסצן 
 קאנקוו־י־ םײנם ביליגעי־ בויפװאל אי־לאנד.

iyn א זײער עגיפסען. פיס ?n y o nnr^oe 
n ענין. p e תבואה זאפאסעז די פארנוצען 

n הילף װי p די r e  p y n e צוז־יקגעשמ־ 
o נענע p  p in  n p t p םיו״־. .פונקס pלם 
p געקאנם. *זדאי פען  o p  r eצו־ ױך לם 
 בלױז נים צח־יק אפזפ־יקע צו onypyi׳־■?

nipeat’y e s n p i 'e  p r t .גאיי פרײנדשאפם 
 האנדעל. פױנםצרנאציאנאלעז דוו־ד אויך■

o אמו־ p  o p  n p װי םאן. onyrtys oy 
pפובליקאני^וyn די — זײן, צו o o 'ire n e  y־ 

י ציצ
n p t א n y n p o ון* rxr»ew p־nya 

nyiyrtrnec n אם — עניז p קריזיס r e 
n p אגפיקולםור r c .מ םיס אםזיי־יקזי ל  מ

א פיםלצן. 1 אפי P זײ ly ty n o p >קאדג 
n *יז ביליזיז 3 p פארס r c שםי־ *ץ הילף 

o p  .yy פזון o p באזײםיגצן. נים קו־יזים 
o n p ec  cy גאנץ א זיך n p ie « » ו  ן

n tnp.ץ א ־ n מנ p :e קוק to re בכלל לזיבז 
r e גאנץ ynpae .די. וױ םענםשען o p 

ן מ י הױז. װײםעז אין איצם ז
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 זינם פארבײ זײנען יאר ^ײי
 אינםערנעשאנעל אונזער

 איר אפגעהאלםעז האם
 אין קאנװענשאז לעצםע

גע־ זיינען דאס שיקאגא.
יארען, גורל׳דינע ווען

ענדע־ םיפע פת יארעז
 געבי־ אלע אין אויפםרײםלונגען ארז רונגעז

שלעמז פין םען  געזעלשאםטלעכלן און םענ
 עקאגא־ די געגינהה ײד הןיבגז עם לעבעז.
 אינםערנאציאנאלע די באדינגונגעז. םישע

 און מלוכות צװישען באציאונגען פאליםישע
 לענדער די אינערהאלב פארזזעלםענישעז די

 שיכ־ איז קלאםעו פארשײדענע די צװישעז
 אלע די דורך באסעלקערזנג. דער פץ םען

 זאך קיין אבעי־ נאך זיך האם עגדערונגען
 אין אויסגעפורעמס איז קר־יסםאליזירם גים

 אין איז אלץ פארמעז. דײערענדע פעסםע,
גושםאנד. בייםענדיגען זיך פליסיגען. א

 די װי בירגער. אםעריקאנער װי מיר.
 מיםגלידער און ארבעםער םרויעז־קליידער

 ארגאני־ אויםגעװאקסענער מעכםיג דעד פין
 אין אונז ביי באװעגונג ארבעםער זירםער

 שםארק ווערען װעלם. דער איז אח לאנד
 םיר ענדערונגען. די אט פילען »יז באװירקם

 און קאמפעז אלע די אין זיך באםײליגלן
 אויך האבעז סיר בײשםײער. אונזער םאכען

 פון שםאמען וואס פראבלעמעז ספעציעלע
 װעל־ פח אינדוספי־יע. דער אין ענדזירונגען

לעבעז. א סאכעז מיר כע
 אינ־ אונזער םון קאנװענשאן םםע29 די

 ציים א אין צוזאמען זיך קומם םערנעשאנעל
 צווישען זיך ײאקעל־ם מענשזדים די װען

 םוץ באראםעםער דער םלחמה! את שלום
 איױ אין האלם װאוילשםאנד עקאנאםישעז

 קלי־ פאליםישער דער ;פאללן און שםײגען
 ביי־ ביים זיך האלם לאנד אין אונז בײ םאם
 האלב א בלויז געבליבען שוין איז עם ;סזנז
 זיינען עס פרעזידענם־װאלען. די ביז יאר

 די זינם מאגאםען געצײלםע בלויז םארבײ
 פח באװעגונג. ײניאן םרײד אמעריקאנער

מ ל ע  דיאם םייל אנגעזעענער אן זײגעז מײ־ װ
 םעדערא־ םעכםינע איין »יז פאראישיגם זיך
 םים םיםגלידער. םיליאז זעכצעז םיס ציע
 האם מאכם אתזער םון ®)רגרעםערונג דעד
 צו םליכם אונזער םארנרעםערם אויך זיך

געזעלשאםם. דער
 פון באדייםונג םולע די פארשםײז צו

 אר־ די צו פאראגםווארםלןיכקײםעז אונזלרע
 צו אינדוםםריע. אײגענע אונזער םיז בעםער

 אין און לאנד אין באװעגוגג ארבעםעד דער
 װיםעז כל קודם םיר םחען לעגדער. אנדערע

 עס װאם איז פארגעקוםעז איז עם ידאם נענוי
ם זיד האם ר ל ד מנ  יארען. לעצםע די דורך ג
 מעג־ די אונז םאר קלאר־םאמז װעם דאס

מ ע  קע־ װאם געםארען. און אנםוױקלוגנעז ל
 דארםען םיר אזוי װי און באױײזעז זיד נעז
פארהיםען. זײ

«r םראז־י־ אונזער װערםער: אנדערע
 ערב אונםערצוציען. צײסען אלםע םון זױע

 אונזערע םיז םך־דיכל א קאנודענשאן. יעדע
 און געשעענישעז דודכםאלען, דעדגרײבוסנזמ.

 דער זינם יארען די םח םשד איז עגדערוסנעז
םער נאד איצם איז קאנװזינשאז. םריערדינעד

 צחיי די צוױשען איננזערנעשאנעל (אונזער
?ואװוענשאנס)

סײמאן ש. פין

 באדיג־ נײע די אינםער אנצוהאלםען נױםיג
טאן. פררבירעז דא םיר ײילעז דאם גונגען.

ײכע די רנעפ שע א םי א אנ ק ץ ראנײ ע  א
אנד ץ און ד ר א ע מז ע א רי ם ס דו אינ

 אין אונז בײ איצט הערשם עקאנאסיש
 פראדוק- שפע. פאר־עלםניסמעסיגע א לאנד
 גע־ זײנען הכנסה און באשעפםיגונג ציע.

 רעגירונגס־אדמיני־ איצםיגע די שםיגען.
 דעם פאר קרעדים דעם זיך נעמם סטראציע

 עקא־ נאציאנאלער דער פוץ צישםאנד גוםען
 הויפם־פאקםארעו די אז איז. אםת דער נאמי.
 צוריק־ עקאגאמישען אן נים דערלאזעז וואס

 װאס שוץ־םיםלעז די זײנעז לאנד, אין םריט
 אדמיגי־ ״פעיר־דיל׳ די און -נױ־דיל״ די

 ליאםם די און אויפגעבוים האבעז סםראציעס
 פארםיידיגעו צו יוניאנם ארבעםער די פוץ
 פון לעבענס־סםאנדארד דעם באשיצען אץ
ארבעםער. די

 עקא־ נײעם א אויסגעמיםען האבען םיר
 פאקם, דעם דאנק א בלויז קריזיס נאמישען

 אדמיניסםראציע רעפובליקאנישע די וואס
 סא־ װיכםיגסםע די אפגעשאפם נים האם

 רע־ פריערדיגע די וואס רעפארמעס. ציאלע
 הא־ םרומאן, אוז רוזװעלם אונםעו־ זשיםען.

 געזע־ פראגרעסױוע דורך אײנגעפירט בען
 רעפובלײ די רעגירונגס־פאליסיס. אמ צעו

 פארשרי־ םאקע האבעז פאליםישענס קאנישע
 רחםנא םאציאליזם. וײ פאליםיס די אם ען

 די אפגעשאפם נים האבעז זיי אבער לצלן.
 פארזיכערונג. ארבעסםלאזע עלםער־פענסיע.

 ארבעםער. פאי שכירות מיניםום געזעצלעכע
 אנדערע און פארםערס פאר םובםידיעס פרײז

 האם דאם פאליםים. איז געזעצעז ענלעכע
 בא־ דער פון קויף־קראפם די אײפגעהאלםען

 םייל גרויסער א װעז ציים איז פעלקערונג
 ארי־ געדארפם האם אינײסםריע דער פץ

 םאר פראדוקציע אויף װערעז בערגעפירם
 פארהים, האם דאס געברױך. ציװילעז דעם

 געשלא־ בליינען נים זאלען םאבריקען די אז
 מעג־ איז עס קויםער. אין מאנגעל אײס םען

 האם אדםיניסםראציע איצםיגע די אז לעך,
 און װירקונג עקאנאמישע די פארשםאנען

 עקאנאםישען דעם פאר נעהאם םורא האם
 נױ־דיל די ®ץ אפשאםעז דאס װאס דורבן.

 האבען זײ אדער ברעעען, מח געזעצעז
 קאנםע־ פאליטישע די פאר געהאם נלורא

 בירגער די ביי אװעקנעמען פמ הװענצעז
 מים חױנה זייער אמ ראשעפםיגונג זײער

.מאל אימ .  גע־ האבעז נים זאל עס װאס .
 םאציאלע םוגדאםענםאלע די אורזאד, די ויזנז

 הא־ זײ אין קראםם איז נאך זײנען גלזעצעז
 זאל רעסעםיע םילדע די אז םארהים. בעז
קרחיס. א r* םארװאנדלעז נים ייד

 איצ־ די אז נים, אבער גאד םישם דאם
 שלום־געמאכם האם אדםיניסםראציע םינע
 געזעצען םאציאלע די אז געדאנק, מייזז

 איצםיגער דער אין נויםיגהײת א זימעז
פאר־ און אויםהאלםען זײ מח םעז אץ צײס

 זײ כאםש אז איז, םאקם דער שטארקען,
 פארזי־ טאציאלע די אפגעשאםם נים האבען

 די דורך אבער זײ ־אבען כערוגג־געזעצען
 קאװוענשאן, לעצםער אונזער זינם יאר. דרײ

 אונםערצעראבען םיםלען אלע מים געזוכם
 אפשװאכען און שיץ־געזעצעו ארבעטער די
 פארםיי־ קעגעז נים זאלען זײ אז ױניאנס, די

 אר־ די םון לעבענם־םםאנדארד דעם דיגען
 ױניאךברעכעדישע ערגסםע. די בעםער.
 וואס געזעץ■ םעפם־הארםלי דעם םוץ פינקםען

 האם אלײן פלאםפארמע רעפובליקאנישע די
 געבליבען. זײנען אפצושאפען. פארשפראכען

 ױניאן־ אגגעשםעלם מען האם נאך דערצו
 ליײ דעם פון פארוואלםונג דער אין שונאים

 גע־ דעם אויס םייםשען זײ און באר־באארד
 אויסבײסער, שענדלעכסםע די לםובת זעץ
 געזעץ. םעפם־הארםלי ד<ם אין פונקם דער
 איבער פארצוג סםיים־געזעצעז די גים וואס

 פון פראגע דער אין געזעצען, פעדעראלע די
 ארבעםער צװישען באציאונגען רעגולירען

 דער־ געפירם שוין האם ארבעםס־געבער, און
 פארמע יעדע איז םםײםס זיבעצען אין אז צ־,
 װערם עס און פארבאםען ױניאן־שאפ פון

 דורכצו־ אגיםאציע שםארקע א אנגעפירם
 אנדערע אלע אין אויך געזעצען אזוינע פירען

 דעם אויף װערם דאלארען מיליאנען סםייםס.

געגוצם.
 דער און געזעצעז סאציאלע די האבען

 עקאגאםי אונזער פארהים יוניאגם די פון כוזז
 מעגלער־גע־ איז קריזיס דויערענדען א םין

 פאר אויד שפע פארהעלםניסמעסיגע א מאכם
עי פון ארבעםער די  אינדוסםריע שװערער ד

 דער דורך זיינען פונדעסטוועגען האנדעל. און
 צוויי צװישעז געװען אלץ נאך ציים מערסםע

 זײ־ וואס אומבאשעפםיגםע. מיליאז דריי אץ
 די מים אײםצוקוםעז געווען געצװאונגעז נעז

בענעפיטפ. ארבעטסלאזע םיזעראבלע
 האבען אינדוסםריע אייגענער אונזער אין

 ענדערונ־ די אפגעשפיגעלם נאםירלעך. זיך.
 לאנד םיז צושסאנד עקאנאמישעז דעם אמ גען

 אבסא־ םון פיאדוקציע דער אין װי שארפער
 :אך דערצו סחורות. לעבענס־נױםיגע לום
 קאנ־ געםוזם אינדוסםריע קליידער די האם

 דער װעלכע פאר שםוב־זאכען. םיט קורירעז
 די דורך איויסגעדיונגערם געװעז איז עולם

 גע־ נים עס האם מען און םלחמה־יארען■
 עס האבעז מעגשען די און קריגען. קענס
 בגד. א װי נריםיגער פאר באסראכם איצם

 אר־ אונזערע האבען אורזאכעז די איבער
 ענדע־ די דערפילם 1953 אין גלייך בעםער

 אםלײגען אנגעהויבען האם םען װען רונג
 אנגע־ האם דאס ארבעם. דער פון מענשען
 יאר פון וזדשים פאר ייעצםע די ביז האלםעז

 ביםלעכײײז ײד האם לאגע די װען .1954
 די דערגרייכם האם עס ביז פארבעסערם

.1955 י$ר אין שםיםע העכםםע
אונ־ םיז צוױיגען אייניגע האבען ליידער,

 דער פװ גענאםען פיל נים אינדוםםריע זעד
 אנדערםהאלבען לעצםע די אין אױפלעבונג

 לעבענס־ די אין ענדעתנגען איבער יאר,
 באםעל־ דער פון געװאוינהײםען את ארטען

 װײ־ קויםען געמאכם די האם וואס קערונג.
 צוױיטען א מער אױ בגדים סאי-ם אײז ניגער
 געלי־ דערםון האם םערםםענס צום םארם.

מיסעל די און קלאוקס םון םארקויף דער םען
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--------------------------1956 מאי,
 וואוי־ אין מאנגעל דער דרעםעס. געפרײזםע

 מענ־ מאסען געצװאונגען האם װאס נונגעז■
 די אין שטעט די פון ארויםצוציען זיך שען

 טעלעװי־ די אויםאמאביל. דער ;פארשםעם
 און באקװעם זיך קלײדען צו מאדע די זיע.
 אלץ דאס פארשםעם. די אין םארמעל נים

 פון געברויך דעם פארקלענעיס שםארק האט
 און דרעםעס און מאנםלען םײערע שווערע,

 ספארטװעיר. פון געברויך דעם פארגרעםערם
 םװעםערס און בלוזעס סלעקס, און קליידלעך

 די אט אין םא;ע איז בג־ים. ענלעכע און
 קלײדער־אינדו־ פרויען דער פון צ־ײיגען
 די און באשעפםיגונג גענוג געװארען סםריע

 םריידס די אין ארבעםער די פון פארדינסםען
 אין פארגרעסערט. באדייטענדיג זיד האבען

 זײנען דאגעגען. םרײדס דרעס און קלאוק די
 ױײגיג ארבעם ק־רצע. געװען סעזאנעז די

 מלאכות בעל די פון פארדינסטען די און
 דאס זיינען באדײערען צום געייםען. האבען

 א־נ־ ארבעטען עפ ױעלכע אין םרײדט. די
ע  געבייט האבען װאס די װעםעראנען. זעי

 ד־רך דורכגעטראגען זי און ױניאן א;נזער
 אי־ ערע1נ א ארבעםען דארט קריזיםען. אלע

 ע־־ע־ עלטערער אן איז ~אפ ארבעטער. דישע
 איבער־ לײכט נים איצם זיד קאן װאם מענט

 נײע פראדוצירען צ• אר־בערנײן און שיכםען
 נאר װאס ם־ט ױניאן אונזער בגדים. סארםען

 די אין ענדערינגען געגען אבער. נלעגלעך.
 לע־ ז־־ער אין גע־־אױגהײטען מענשלערע
 טאן. ניט גאר ױניאן קײן קען בענם־ארם.

 הא־ םרײדס :אדעל די פון צוױיגען אנדערע
 ארבעט,.'־ ערפארונגען. ענלעכע געהאט בען
 אינ־ אין היטעל־מאכער• װעסםען. דענער בײ

 קימאנע־מאכער אדן ראפער אייגענע זערע
ביישפיל. גוםער א זיינען

ר פץ דערגרײכדנגען  אמזןן
עד שאנ ערנע איננז

 די און שטערונגען אלגעמײנע די םראץ
 אײ־ אלנזער אין שװעריגקייםען טפעציפישע

 אינםעינע־ אינזער האם אינדוסםריע. גענע
 אירע אלע אויםגעהאלםעז נאר נים שאנעל

 גע־ האט נאר פאזיציעס. און דערגרײכונגען
 פאי פארבעסערוננען באדײםעכדיגע וואונעז

 פרעםםיזש אין מאכט אין מיםגלידער די
ארגאגײאציע. דער פאר

 ױניאן אונזער אין מיםגלידער צאל די
 לעצםע אונזער זינם יאר דרײ די אין איז

 מים געװארען פארגו־עטערם קאנװענשאן.
 דרײ איבער איז דאס מיםגלידער. 14.263

 445 איבער איצם האבען מיי■ פראצענט.
ת ױניאז דער אין מיםגלידער םויזענם  די ײ

 מיר וואס מיםגלידער. נײע םויזענם דרײ
 פארםא־ אין אר״ינגענוםען לעצםענס האבעז
 אויפ־ באדיים■ דאס װאס פארשםיץ צו ריקא•

 צאל די פארגרעסערען נאך און צוהאלםען
 איבער־ די וואו ײניאן א פאר מיםגלידער,

 פרויען. זיינען מיםגלידעד צאל וועגענדע
 ווע־ און פאבריק די אםט פארלאזען װעלכע

 צוריק־ מים אדער נייע מים פארביםען רען
 די־ קען אבװעזענהיים, יארען נאך געקומענע

 געמחם האבען םיר װאס פאקם דער נען
 םויזענט הונדערם צװײ איבער ארײננעמעז
 צאל די פארגרעםערעז צו כדי מיטגלידער,

םויזענס. 14 בלויז מים
 דריי די דורך זיך האט ױניאן אונזעי

 דרײ אויף הויפםזעכלעך קאנצענםרירם יאר
 ארבעט נארםאלע די חוץ א םעםיגקײםעז.

אין קאנםראל ױניאן דעם אויפהאלםען םמ

 פארבעםע־ געװינען און אינדוסטריע דער
 די פאר באדינגונגעז און שכירות אין רונגען

 זײנען אקטיװיטעטען דרײ די מלאכות. בעל
 שםונדען־װאך 35 די אײנשטעלען )1 :געװען

 קלײ־ פרױען דער אין ארבעםער אלע פאר
 הע־ צו קאמפעין דער ן2 ;דער־אינדוסםריע

 און לוין מינימ־ם געזעצלעכען דעם כערען
 אר־ פרויען־קליידער די ארגאניזירען צי >3

 אנטי־יוניאן פארביסעגםטע די אין בעםער
געגענםען. א־ן פעסםונגען

 אין אײנצופירען אויפגאבע ערשסע די
 די אינדוסםריע אונזעי פון שעפער אלע

 מאנ־ א געװען איז װאס שםונדעךװאך, 35
 האבען קאנװענשאן. לעצםער דער פון דאט
 1953 יאר אין דורכגעפירם. פאקםיש מיר

 מים־ א־נזערע פץ פראצענט 52 בל־יז האבען
 געאר־ שטאטען פאראײנ־גטע די אין גלידער

 97 האבען איצט װאך. א שם.נדען 35 בעט
 (א מיטגלידער אונזערע איע פון פראצענט

r n אגרימענםס. פארטא־ייקא) א־ז קאנאדע 
 ארבעט שע־ 35 מיט זײ בא־וארענס ױאט

 ארבעטס־ די װאו פאלען איע אין ײאך. א
 די האבען געװארען פארקייענערם איז ואך
 אליף העכערינג א געקראגען מייאבות ‘בע־

 קורצערע די אין זאלען זײ אז שכירות. די
 פריער. װי וױיניגער נים פארדינען שםונדען

 איז ארבעטס־ציים דער פ־ן פאי־קירצ־נג די
 ערנ־ אן אן געױארען דירכגעפירט איבעראל

 :אציא־ קײן האבענדיג ניט סטרײק. טטען
 אינדוסטריע. א־נזער אין אגרימענט נאי*<ן

 פאר־ אנפירען געמוזט י־ניאן אונזער ־אט
 ה־נדערםער די פון יעדע םיט האנדלונגען

 אגרי־ די ענדערען פאי־ באזינדער פירמעט
 אײנ־ײטלעכע אן אײנצושםעלען כדי מענטס•

 אינדוסםריע גאנצער דער אין ארבעטס־װאך
 אײניגע װאס פארצ־ג דעם אפשאפען און

 ארבעטס־ ענגערע1' ד־רך געהאט האבען
שםעדען.

אונ־ האם 1אנםײי טיכםיגען באזזנדערס א
 קאמ־ דעם אין גענימען אינםערנעשאנעל זער

 מיניסום געזעצלעכען דעם העכערען צ- פעין
 סע:ם 75 פץ פראצענט. 33 איבער מים ױן1'

 א סע:ט 90 אנשטאם שעה א דאלאר אייז צי
 פאר־ האם רעגירעג פעי־עראלע די ױאס שעד.

 ױ־ םרייד נאדעל און טעקכטיל די לאנגס.
 געזעצלע־ העכערער א װעםען פאר ניאנס

 לע־ באזונדערט גע־יען איז לוין מיניניים כער
 דעם פארקלענערען צ' כדי װיכםיג בענם

 דער אין באסעס נים־ױניאן די םיז פארצלג
ך םאוסה  די װאס שנירות הונגער די דיי
 פאראייניגם זיך האבען ארבעםער. די צאלען

 1 פון מינימום א פאר געקעמפם שםארק און
 מערסםע די שעד״ ,א סענם 25 מים דאלאר
 אינטערנעשא־ אונזער געםאן האם ארבעם

 ױ־ אונזער פון אפאראם גאנצער דער נעל.
 באוועגונג. אין געווארען געזעצם איז ניאן

 אנדערע .ײי א און דובינסקי פרעזידענם
 די פאר אויפגעםראםען זײנען ױניאז־פירער

 און פאקטען מיט און קאמיםעס קאנגרעס
 פארשיידענע די פון צוגעגרײם ציפערען.

 זײ האבען ױניאן אונזער פ־ן דעפארטמענםס
 איז עס נויםיג און בארעכםיגט וױ באװיזען

מינימום. העכערער א
 אנגע־ איז געזעץ דער װי נאכדעם באלד

 רעקאמענ־ דעד אויף האם געװארען נומעז
 גענעראל די דובינסקי פרעזידענם פון דאציע

 די אין אנצוהאלםען באשלאסען עקזעקוםױוע
 אונםער־ ביז־איצםיגען דלם ױניאן־שעפער

מיני־ די אויף שעה א סענם צען פיז שייד

—

וו זײט -------------------------
 זאל ױניאן־מינימום דער הײסם דאס מומס■

 עס שעה. א סענם צען מים דאלאר אײן זײן
 פון שכירות די ווערען געהעכערם אויך ואל
 זאל עס כדי ארבעםער. בעסער־באצאלםע די

 אונםערשײד זעלביגער דער פארבלײבען
 דורכשנים־ די און מינימום די צװישען
 מער־ די אין מלאכית. בעל די פון שכירות

 פץ באשלוס דער אם איז פאבריקען טםע
 גע־ דורכגעפירם עקזעקוטיװע גענעראל דער

װארען■
 פון העכערונג דער מיט פארבינדונג אין

 אויך איז לאגד, אין דא לוין מינימום דעם
 די װענען פראגע די געװאיען אויפגעהזיבען

 פארסא־ אין ארבעםער די פאר מינימומס
 אין װי נידעריגער פיל זיינען װעלכע ריקא.

 האט איגםערנעשאנעל אלנזער שםאטען. די
 פארםא־ אין םינימום דער אז געפאדערם,

 פונקט מיט װערען געדיענערט זאל ריקא
 כדי לאנד. אין מינימומס די װי פיל אזוי
 גרע־ גיט זאל זײ צװישען א־נטעישײד רער
 װי־ ד.אט אבער. קאנגרעס דער װערען. סער
 אינ־ אונזער פארטא־ריקא. אויסגעלאזט דער

 אן אנגעהויבען דעריבער האט םערנעשאנעל
 די פאר געװינען צו ארגאניזאציע־קאמפיין

 העכערונג די קלײדער־ארבעטער דארטיגע
 בא־ ניט האבען זײ װאס ארגאני־אציע, דורך

 האם רעזילםאט א װי געזעץ. דדרכן קומען
 ער־ דעם געװארנען אינםערנעשאנעל א־נזער
 אר־ בראזיר די פאר אגריםענם ױניאן שםען

 דארט האבען מיר און אינזעל אויפן בעםער
 מיםגלידער. טױזענם דריי מים לאקאל א

 דארט װערם ארגאניזאציע־קאמפעין דער
פארגעזעצט.

 ארגאניזאציע־ארבעט אנבאלאנגט ידאס
 קאמף איר קאנצענטרירם אונזער,ױניאן האט

 פעס־ אנםי־ײניאן פארביטענםטע די געגען
 די אן אנגעשםויסען זיך ־אבען מיר טינגען.

 סםיים־ באסעם■ מצד שטערונגען שװערםטע
 ס&ע־ אדמיניסםראציעס שםאמ און געזעצען

 רע־ צו ארדינאנסען םאוםה. דעד אין ציעל
 לײסענם פאר דאלארס הונדערטער כענען

 װאס אינדזשאנקשאנס ,■ארגאנײזערם פאר
 םױ־ װי נאענםער קדמען סםרײקער פארבאם

 שי־ ענלעכע און פאבריק דער פון פוס זענם
 גע־ געצװאונגעז איז ױניאן אונזער קאנעס.

 אויםערגעוױינלעכע נוצען צו דעם איבער װען
 פאבריק א בויען װי קאמף פון מעםאדען

 צ- כדי שםאם אייז איז ױניאךפירמע א פאר
 אנ־ אץ באשעפםיגונג סםרײ־ער די געבען
מעםאדען. דערע

 אלגעמיינע פאר באוועגונג ברײםע קײן
 צוױי ערשםע די מען האט העכערונגען לוין
 גע־ נים קאנווענשאן לעצסע אונזער נאך יאר

 אי־ אינדוסםריע אונזער אין אנפירען קענט
בעי אורזאכען: צוױי בער  סעזא־ שװאכע אי
 דער איבער און צװייגעז■ געװיםע אין נען

 אויף זיך לאגצענםרירען צו נויםיגקײם
 א וואס בענעפיםען. די אלע פאר געװינען

 שוין האבען םיטגלידער אונזערע פיז םייל
 קראנ־ העכערע פענסיע, עלםער װי: געהאם

 ויאקאציע־ םויםען־בענעפים. בענעפים. קעז
 און פינף די איז ענלעכע• אין צאלונגען

 װעז יאר׳ לעצםען שםונדעז־וואד. דרײסיג
 דער־ זײנען בענעפיטען די פון מערסםע די

ײכס  אונזערןז פמ די האבען געווארען. וי
 מים אגרימענסס באנײם האבעז וואס ױניאנס,

 הע־ לויז געװאונעז ארבעםס־געבער, זײערע
 אר־ די געװען זיינען זיי צוײשען כערונגעז.

סײנס־ שיקאגא, פילאדעלפיע, אין בעםער
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 אונ־ בלאוזמאכער. יארקער נױ די px לואים
 ארבעםער, סנאו־סום px ארבעםער םערװעש

 געווען אויך זײגען ארבעסער טנאו־םום די
 געװינעז a ײניאן אונזער אין ערשםזי די

 א pc (םעװערענם־אעי) אפזאג־פארגיםיגונג
שאבריק. די אויף גים ער װעז הבית בעל

ם ײ ק ם ס ע ס ד ע טיי מ ר ע אדן • ע םי ן אי ר י
*טזענדוגג

 אויף אנגעװיזען ®ייער שוק האבען מיר
 פוץ םעםאדעז אויסערגןךדײנלזמ אייגיגע

 גע־ גזדיעז איז יוגיאן ארנזער ודאם קאםף
עעז אי  שארםײדי־ a כדי זעדאודענדזוז !יז

ן  אוגזערע pc לזנמגס־איגםערעסעז די גן
 ודאס םיםלזיז שעבדלעכע די דורך־ ארבעםער

מז פאליםישענם און :אסעט א  געװיסע איז ה
 זײערע דערלאזען «ו ניס באנוצם פאלעז

 איז עס ארגאניזירען. a זיך ארבעםער
 פאלען אײניגע נאד אויף *נצוצײגען װערם

 געויוואונגען האם נײם *־אקםישע די װאו
 פאדיפיגירען a אינםערגעשאנעל אתזעד
ײניןזן. דער שון שםעלדנגען אײניגע

 א־ז און געװען אלעםאל איז ײניאן אוגזער
 שעלקער. צװישען האגדעל פרײזנן שאר איגם

 איינפיר־םאריפען הײכע געגען זײנען נױר
 איגםער־ שאר שםערונגען קיגםםלעכע אדער

 אבער פאבריקאנםעז װען םסחי־• גאציאנאלען
םס־ נידזריבע די אױ־טצונגמן זוכעז  ארמ

 אװעק־ כדי לעגדער געדויסע איז טטאנדארז־ט
 זױיגענע אונדערזי pc ברדים דעם צתעםזנז

 גרעםערע װאפ פאכען a אזץ ארבעםער,
ך שאר ®יאםיםען ר אתזער זיך שםעלם זי  י

כוח• נאנצעז איר טים דעם. געגען גיאז
ען איז שאל אוא ײ  בלאח־ געװיםע װען מ

שודעדס מז טאנימקם א  סיל־ ארײנגענױרם ה
 ארבזיסער די װאו יאפאן pc בליזקעם 'אגעז

r גים אפילד פארדינעז a« ברוים־םים־ודזך 
 באגרישעז. אגזעריטאנער זײ לו״ים — טער

 דעם שארקלאגם שאל אזא p* תאם ױגיאן די
 אוםאאדניייאישער דער ארן שאנגפמסשויו״ער

p v n ־ שיר די האם אינדוסםדיע דער *ץ 
o סע ro a n w ג *אלעז *ו גי כ  םויזעגם מ

אז דןייאיי  ארבעם קוינזעז ®ןר שאדערפדז
* גיכרימיאו * *זן  שאר־ אים איז װ*ס שז

*נריםעגם. דעם א׳ים :אםעז
a p מ בי ל ז אונ־ איז מרממי־סעז »יז ז

ר לונג ת סן  רעגירדנגם־רןגדלזמיעס. a ש
שזנזדי *־גזעד םעדגע  גע־ אלע זױז •יג

ן װזז מ ס מ ת מ רעגו׳ין ם־  יר־ r® רעגידמג
j W T H ם מ  באװיזען »יז עם אבער ז

עז דיי ך מי ד ח זז > ס מ סע אז געז10יי װי  מ
עז זוכען געשעושכאשלי׳ים •רײחזםע מ מונ  אוי

ד שאר ײז ם אײגעגעם י מי רן  אנגזױא־ די •
מ םעלסע ײ׳ ר ן אזײגע ®רן רזין ע גי  ארן מ

מ »יז מי מן ®<עז אי ײ ײ ז  נױם שדתפות י
! י n געודיסע ו ן ג י ו  •רע־ זזיז ?לעסץגסען• ו
 אײנ־ ®ןר ארויסגעםרןםען דוביגםקי זידעגם

 פאר־ די גמר רעגרלןמיעס נועססע זוסעלען
מז מ ם ל חן י דװיגן הקןגדען די ®ון י ז ה  זײז מ

מ ®חןגע. דער זייז שסעלמג  האס ער װן
םמזןצם ײי ז ייו י מל אז י םי ר ם * ע ד ז *י

 געחזי־עז •נגגנוםען איז .שעדערײשןאיסגד
re םרײד אםעריקאנער *ןחיימיגםעד דעד 

» r ײגי arrmrcײמ־ ײזאי ש ײנזת ימןםז
 '7ײי עץ־«־«דעקםעז1גע נעודארען נעםראגעז

ז ם. *יז דעם מ רע מנג
 געװ*רעז געסאכם אױך איז זנגדעדומ אז

רונמז ײ איז n'די r* אמװעםםי r n •זנדעז® 
עז ביז ם מ איגםערנעשא־ אינזער האס יאד ל

ט ----------------------------->i 12 די
 ןזפםיילונגען אנגעשלאסענע אירע אח נעל

 אין בלױז געלםער זייערע אלע אינװעסםירם
 אבער׳ יאנואר. לעגםעז רעגירינגס־באגדס.

 צו פאליסי איר געביםען ױניאז די האם
 אויך געלם דאס אינװעםםירען דערלויבען

 מארםגע־ גאראנטירםע רעגירועם די אין
 פונקם זיינען וסזס ששאר־באגקען, אמ חשעס

 ברענ־ און באנדס רענירונגם װי זיכער אזוי
 דעם וזוץ א שראפיםעז. העכערע פיל געז

 צו ױניאז אונזער פאר סעגלעד עס :זאכם
ן מער פיל ברענגעז מ י  געזעלשאפם דער נ

 געשען איז דאס װי מיםגלידער. אונזערע און
 אין דאלאר םיליאו 15 אינװעסםירען דורך

 די פח אויפבוי דעם פאר םארסגעדדזעס
 אונ־ פװ הײזער קאאפעראםױוע פרעכםיגע

 ריװער. איסם ביים אינםערנעשאנעל זער
 לײב אלגעמײנעם ארויםגערופען הזובעז ױאס
 פונקם איז געלם דאס איז באײאונדעריגג און

 הײזער די םליכה־באנדם. די װי זיכער אזײ
 םארשםאר־ די נאך םןןגומענם א אגב זיעען
 אינ־ אונזער פמ ראםגעבער אוץ פירער בענע

 היל־ אדן זיגםאן שלעזיגגער. םזירנעשאנעל.
u און קוײם p הענריק — םארםירער צװײ די 

אלםער. רויקםאר אוץ ערליד
 דדעג אדן אדנז רלמנזער ױעג

ײפ פ^רא
יזויד־פונק־ די זיעען קורצעז אין דאס *ם

 דורך םעםיגקײםען ײניאגס אונזער פת םעז
 פרן שפאן. דרײ־יאריגען אםגעגאנגענעם דעם

 םען װײם װי םיםי. אםלאנםיק ביז שיקאגא
 סך א ארםיקעל אז אין אנצייכענען עס קעז

 דעם אין געביסען. צײס דער דורך זיך ד.אם
 און םענשען אין און אײנשםעל אין אויםזען.

 ארנא־ די פארנעמען. זײ וד?ס פאזיציעס די
 און װאקםם םעסם, שםײם אבער גיזאשױע

ם זי און זיך אגםװיקעלם  םינױ די געםריי דינ
 װעלכע אין געזעלשאםס דער און גלידער

מז• םיר ע ל
 יאר דרײ די דורך האמ ױגיאן אדנזער
מז װאם די, פרן םאנכע פארלוירען *  םאר־ ה

 ארגאני־ דער איז פאזיציעס םירעגדע נוסעז
 האבעז פארלוסם שח־ערםםער דער זאציע.

 עקזעקו־ פרן םוים דעם דײץ־ געליםען פיר
 זײז אםהעי. פ. פרעדעריק םיװ־סעקרעםאר,

u פלאץ p  n t לײדי^ איצם ביז געבליבען
אויפברײםעריגג די און םוים אםזזעי׳ס

 גע־ אלע אויף םעםיגקיים ײגיאנם דער פון
 און פארגרעסערם אומגעהויער האבען ביםען

 אויף ארבעם פון לאסם די געםאכם שװערער
 פארלייכםערעז «ו דובינםקי. פרעזידענם

 םאר םעגלעך־מאכעז איז יאד דעם עטוואס
 די אויף מער זיך קאגצענםרירען צו אים

 פון אויםגאבעס טיםיגטםע אוץ װיכםיגםםע
 גענעראל־עקזעקוםיװע, די האם יעיןןן. דער
 עמםער נייע צװיי געשאפען ראם, זײן אויף

 וױיס־םרעזי־ ױניאז־פארוואלםוטג דער אין
 גע־ באשםימם איז טםאלבערג. לואיס דענם

 און װײס־פרעזידענם עקזעקוםיװ אלס ווארען
 געװיסע פאר גיים גאנצע זיק אפגעבען װעם

 ער יואס אפיס. פרעזידענםס פת ארבעםעז
 בוק־ אלעקםאנדער איבערגעבען. אים וועם

 םון וױיס־פרעזידענם געװעזענער סםעיװער.
 באשםיםם איז באנק, אסאלגעםײםעד דער

קאנםראלזןר• אלס געװארען
 עקאנא־ די בלויז בארירם דא האבעז מיר

 פון או־בעםןיו לעגיםלאםיװע די און מישע
 די אויסלאזענדיג אינםערנעשאנעל, אונזער

 הילפס־ די און געזעל׳שאפםלעכע פאליםישע.
 דער םאר אוץ נעזעלשאםם דער פאר ארבעם
 ארבעםער־ אינםערנאציאגאלער את היגער

 האם עם וזי איצם. פארנעםם װאס באדועוג־נג.
 אין פלאץ גרײסען א םארנוסען• אלעסאל

 טפע־ םיםגלידער. אונזערע ױניאן. אונזער
 םיסגלי־ אידיש־רעדענדיגע אונזערע ציעל
 באקאנם גום זיינעז וועםעראנען. די דער.
 אירע און ארבעם איר ײניאן. אונזער םים

 צו גענוג דעריבער וײיםעז זײ סראדיציעם.
 זײער איז איבערזיכם דעם אם דערגאנצעז

 װאס דערפמ לערנעז און געדאנק אייגענעם
 אין םאן צי יוניאן אונזער םאר שםײם עם
 זײן װעם קאסף דער יאר. דריי נעקסםע די
 אים פען סוז אנהויבעז און שװערער. א

 זיך האם ױניאן אוגזער איצם. שוין באלד.
 שווע־ פאר געשראקען נים מאל קײז אבער

 הענם די אראפגעלאזם נים און ריגקײםען
 באזינדערט געװען זײנען שםערינגעז די װען

 אויך װעלען זיי אז זיכער. זײגען מיר גרױס.
פראבזנ. די אויסהאלסען צוקונםם דער אין

a אנױ אמ קאנװענשאן םםע29 אונזעו־ 
ע אלע םיר װינשען םיםי, לאנםיק ר ע מ « 
 אנםשלאסענ־ »מ כײי סיםגלידער און פירער

 איבעםער־מחנה די פירען צו ודייםער קײס
a את פארשרים a מן. בעסערעז א ע ל

ם <ן------------------- ױ ל מינ כ ע ד ע ג

א ן ן ז ג װ א ד א ג װ ג :ו
ם ײ ם ב י

 כעראנגעי, זי׳ץ זק איך ינ^ דעם ביי שפ״ איך
n «רן העי איד p שפױפ. די ואפג־״נם

 ®ארודאנדןןלם ווןןר 7*ןל" ז^ך אויס, םיר זיך דוכס
איס. סון סראאןןן א אין ודןןל, ז״ץ אין
 פױפןןן, תהזם׳יגע די אין אאגרונם, אין איך פאל אם
 װןןר. איך פןןרשזלוגגןןן פארשאלזןן, איך װקר אם

 ריסןןן. פדן וױיצןןר שיאישיגן די זןן זיך כ׳צץשלאכ
לזןר. סון חדזזך, פון הױכןןן «ו ײן• ^רדלדיכ איך און

ם י ם ם ט א' ױ ״ צ א פ ש
 נעװעז• ניט כיסם דו װי׳יל שאאצירפ, אים םיס האכ איך
 געזען. *זנגעזיכם די׳ץ אײכןןם יעדען *ױף האב איך
 געכרענט זון װי האם, ער געגוןעען. םיר פדם ער איז
n כאריי ®ץ p הןןנט. ?לימע םימע פון קלענםטן

ip װאם גערעדט, ער האט רײד ajp s פרײד. אמ ײ 
 רײד. זײנע פץ ?לזןע *ום טוגעהערם גארניט זיד הי>כ איד
ד ני>ר האכ איד נעזדכט׳ דיד נאד האכ איד  געזעז׳ יי
געימזז• אליץ ײי םיט טויזגםער *װישין בץ איך

13 ד״ט <( -4 1956 מאי,

צילען ®מיסיסאוןאיהן -אירע אחענהאהןרואדסיניסםו־מדע ר
קאפיםא־ א אין רעגירונג י

 געזעלשאשם ליסםישער
אויםפיר־קא־ דער איז

הערשנ־ דעם פץ מיסעס
 איז דאס קלאס. דיגען

 אנגענופענע די געױען
מארק־ די פון פהאזע

שאר־ די אין סיסםען
 ענדער‘־ אגדערע אין איז שםאםען אייניגטע

 די אין יארצענדליג. עםלעכע פון משך אין
 ר־ז־ דוען יארען. םערציגער און דרייסיגער

 זיין אין און פרצזידענם געײ<ז איז יועלם
 מענ־ אזעלכע געפונען ייד האבעז קאבינעם

ענ־ איקעס. הןראלד װי פאלק פון שען  פי
 בידל שרענםיס װאלאס. הענרי פוירקינס, סיס
 אמעריקע אין אונז בײ איז ג^ײכן. זייער און
 מאדע. דער פון ארויס פראזע דאזיגע די

 אדמיניטםרא־ איצםיגער דער בםשך אבער
 פרא־ אלםע יענע איז אײזענהאוערן םון ציע

 הערשנ־ דעם פון קאמיסע ,עקזעקוםײו זע
 װיסענ־ א כמעם געוואי־גז קלאס״ דיגןין

 דעם פון באשרייבינג פינקםלעכע שאפםלעך
 מען האם צוערשם קאבינעט. פרעוידענטם

די אנגעז־יפען קאבינעם דאזיגען דעם  אכם .
 גאכדעם אבער פלאמער״. א מים םיליאנערעז

 מי• םיז ארויסגעםאלעז אמ ר5פלאמ? דער װי
 פאר־ קאבינעם דאזינער דער איז ניסטערױם

 פון אײטדרוק נים־פארװאסערםער א בליבער
קלאם. רײכעז אמעריקעס

 פראסם־ דער — פאקם דאזיגער דער
 געשעפם־ די פון באװאוםםזייז און־פשוםער
 אדםי־ אײזענהאוער דער פח אינםערעסעז
 דער ארבעםער, די פאר איז. — ניסםראציע

 װאל־ האיאריגעד דער pc פאקם צענםױאלער
 פמ כאראקםער אלגעפײנער דער קאםפאניע.

 אדפיניסםראצי, גרויס־ביזנעסדיגער דער
 באזונדערע די װי װיכםינןר. פיל אםילו איז

 פצז װאם שםרײם־פראגען געזעצגעבערישע
 ספעציפישע די אדער באהאנדעלם■ האם

 ראנגעלם אכועריקע װללכע םים פראבלעסען.
i זיך a פילע דאזיגע די יאר. 4 לעצםע די 

 אװעקשעגקעז דאס :זײנעז שםריים־פראגען
ע אונזערע ל א מ ^ ת טי ה ז * a פריװאםע 
 פראצענט־ דער אין העכערונג די יחידים.

 פארםערס, פאר וזילף הלדאװ^ אויף ראםע
 היײ געזעץ■ םעפם*הארםלי מינימונדלײנען.

 אר־ םארזיכערוע• סאציאלע זער־בויאוע.
 פאר מלוכזז־הילף פארזימרונג• בעססלאזע

לע פרײהייםעז, צײוילע אונג.aרyד װי  ר
 בוי דער אימיגראגיע־געועצגעבונג, רעכם•

pc די פח אייגע יעדע שאסעען. אמ װעגז 
ת זיכער וועט אישוס דאזיגע  הויפם־ די װע
 וױילערס םויזענםער הינדערםער פאר פראגע

 אבער װאל־קאםפאניע. קומענדינער דער אמ
 אלע דאזיגע די po הינמער־נרונם אינם

p® װעם לעבנם־פראגן a הױפס־פראגע: די 
 לעבען אויפן בליק דעד שםאנדפונקט. דער
pc דעד אדמיניםטראגיע. אײזענוזאוער דער 

ף ״אני  קאמיםןי עקזעקוםיװ דער pc מאמי
pc קלאםי הערשנדיקן דעם

 איצםיגער דער pc אנהײכ בײם באלד
 דער נעדוארן נעשםעלם איז אדמיניםםראציע

 ארויס וואס נאר רוילםאן. םשארלם םאן.
pc םעקרע־ אלס ראם מאםאחם, דזשענעראל

I

 אפטײד פאליסישען פין (דירעקםאר
אינטערנעשאנעל) דער בײ

PC -ל51 - <

 ־ויטען געדאזט אפעז גאנץ דעפענם אײ טערי
 דזשע־ פאר גום איז .וואס :אז װעלם דער

 אמע־ פאר גום אײך איז טאטארס 1נעראי
ריקע״•

 אי:םיריאר, דהי אװ טעקרעםערי דער
 איגםערגע־ און אויסגעםייםשם ד.אט ראקעי,

 װילסאנס םשארלס pc זינעז דעם שםראכען
 זאםל איגם זיצען .מיר :פראזע דראמאםישע

pc אדמיניםםרא אןaרעפרעזענטירט ײאס ע 
אינדוםםריע״. pא ביזנעס
 pא דערקלערונגען חוצפה׳־־עטסע די

 אדמיניטטראציע דער מצד מעשים גיעבסטע
 קלאסען־אינטערעסען בולםע דאזיגע די לײם

 ערשםע די אין געווארען אפגעטאז זײנען
 ערשםע די .p 1954א 1953 אױ יאר צװיי

 געהאלםען האט אײזענהאיער וואס הבםחה
 גרוי־ די צו וזוב p'i אפצ־צא-ען געורען איז
 דאם אדורכשטופען דורך אויל־פירמעס םע

 באזונז־ערע די צר איבער גים ריאט געזעץ
 דאלערדי־ מייייאנען ־דנדערםער די שםאםען

 אינ־ pא ים־ברעגן די ביי אײל־א־צרית גע
 באז־נדערע די װי גיך אזוי ייאטער. םערען

 שםא־ דאמינירםע. אויל־קאמפאגיעס די דורך
 הענם זײערע אין ארײנגעקראגען ־אבען םען

 אוצ־ נרויסע פאנסאסםיש דאזיגע די אר״ז
 אנקעל צו געהערם פריער האבעז יואס רות.
 אין אריינגעפאלען פאקםיש זיי זיעעז סעם.

 אויל־ ביליאנערססקע די pc קעשענעס די
פירמעס.
 אדמיניסם־ דער pc צוג צװייםער דער

 דער pc העכערונג די געװען איז ראציע
 גע־ איז דאס הליאות. אויף פראצעגם־ראםע

 pא באנקען די פאר היםל pc םתנה א ײעז
 גע־ האבען "אם די. פאר קלאפ שװערער א

 פע־ די װעם דזאיאר געלם. בארגען זיך ממם
 קנאפע אויטצאלען מוזעז רעגירונג דעראלע

 נא־ דעם פאר פראצענם דאלער ביליאן 7
 ביליאן א מים איז דאס חדב. ציאנאלען

 pc יאר לעצםעז דעם אין וױ פער דאלער
 וועם דאם pא םרוםאן־אדמיניסםראציע. דער

 איבערגע׳חזר׳םע מאל פיל די םראץ געשען
 בעת רעפובליקאנער די מצד דערקלערוסנעז

 רעדוצײ װללען זיי אז װאל־קאספאניע, דער
 די סײ pk חוב אנאלעזaנא דעם סײ רען

פראצענםןיר. הויכע pc משא שװערע
 יאר צוױי ערשםע זעלביגע די בםשך

 אדורכגע־ אדמיניסםראציע די אויך האם
 פאר־ האם וואס שםייער־נעזעץ איר שםופם

 מאכען װאס די, pc שםייערעז די קלענערם
 םמך דעם אויף דיװידענדען. pc געלם זייער

pc באלעבאםים די אז םעאריע דער pc די 
 מיליא־ אמעריקעס קארפאראציעס■ גרויסע
p — שטייערעז םאפלםע צאלזון נערען. a 

 א pk םעקסעס קארפארעישאן דחרך מאל
 האם — הכנסה־שטייער דײץ• מאל צװייט

ר די ע או ה ענ  איבער־ אדמיניםםראציע ^
 אמע־ דער אין טענדענץ גאנצע די געקערט

דאם האם זי :שטייער־פאליםיק ריקאנישדר

 שםײע־ שווערערע ארויפלײגען דוו־ר געםאן
 (שכירות הכנסה פארדינםער דער אויף רען
 אוםפאר־ דעם אויף וױ ארבעםס־לוינען), און

(קארפאראציע־פראפיםען). אײנקונסם דיגםעז
pk צװיי עדשםע זעלביגע די בעת אויך 

 פארנומען זיך אדםיניסםראציע די האם יאר
 דער אויף אםאקע טקאנאדאליעזער דער םים

 px גרעסםער אמעריקעס .םי־װי־עײ.
 דע־ גאנצער דער אין אויפםו שםאלצססער

 אדמיניםםראציע די וועלם. מאקראםישער
 מאכינאציעס אירע דורך געםאן דאס האם
פירמע. דיקסאן־יעיםס דער פים

 וואס געביסען. אלע דאזיגע די אויף
 פאר מיליאנעו פרישע ארײנגעבראכם האבען

 אדםיגיסםראציע די האם מיליאנערען. די
 שנעל־ px אימפעם אזא םים געהאנדעלם

 -עקדעקוםיױ אן פאר זיך פאסם עס װי קיים
 אויל־ געשעפםסלײם: גרײםע pc קאמיםע״

 העכערע אויל־סאגנאםען, די צו אוצרות
 שםייער־ באנקירען. די פאר פראצענםער
 קארפאראגיע־באלעבא־ די פאר רעדוקציעס

 מאנאפאלן די פאר קראפם־סםאנציעס טים.
pc די אויף אבער ענערגיע. עלעקטרישער 

 לע• די »ז רירען וואם געביםען, אנדערע
 אמעריקא־ םיליאנען pc בענס־אינםערעטעז

 געהאנדעלט אדםיניםםראציע די האם נער.
 גאר־ עגםװעדער האם זי פאמעלעד. זייער

 גע־ יא האם זי װאם דאס אדער געטאן, נים
 כאראק־ נעגאםיח־ען א pc געײען איז טאז

 צר־ גאנץ געװעז איז פרעזידענם דער םער.
 אויפםוען די בײ pשםי בלײבןין a פרייעז

pc רתוועלם׳ז px ■זײ־ עס ועס םרוםאנ׳עז 
 פראבלע־ םגעלײזטעa איבערגעבליבען נעז
 ארויפגע־ זײנען פראבלעמען נייע px םעז

געביםן. פרישע אויף שוואונהמ
ביזנעםדי־ דעם פאר כאראקםעריסםיש

־x3 געז ^pc p-roc אדמיניםםראציע. דער 
 דעם װעגןח שםילשחיײגעז טאםאלער איר איז

 שלעכמ איז װאס גאציע אינזער pc פינפםעל
 והאוינם px באקלײדזים שלעכם דערנערם.

 דעור pc יארען די בעת הײםען. שלעכםע אין
t רתיועלם־אדמיניטםראשדש a דריםעל דאס 

pc געפונען ױך סהאם ידאם נאציע. דער 
 סםרוק־ עקאנאםישער א־נזער pc דנא אויפן
 דער pc דאגה כסדר׳דיגע די געװען םור•

רוע.  קעגנע־ א םים זיד ראנגלענדיג רעגי
t קאנגרעס. רישען a יס־ געװען רוזוועלם« 

 פארשריט שםיקעל א בלויז מאמוז a שםאנד
 די םלאסס. די באזײםיגען צו װעג אויפן

 אל־ די px ארבעםס־לוינען. אומםענםשלעכע
 ביר־ דריםען יעדען pd ארעמקיים געמײנע

 די געמאכם האם עד אבער לאנד. אינעם גער
 ברעז־פונקם דעם פאר פראבלעמען דאזיגע

7 pd־p די געצײ»גגלן האם ער 1צײם 
 px 1זײ אויף אויפםערקזאמקײם עפענםליכע

 האבעז װאס מעשים. צו דערגרייכם האם ער
p צו דריטעל דאזיגע דאס פארקלענעדם a 

בירגער. אונזערע pc פינפםעל
u אונםער s r a.־px p iy a דאזי־ דער

 ארבעםס־ װעמענם בירגעד, פינפםער גער
 זײנדן לעבנם־םםאנדארד px באדיעונגלן

 צװאנ־ סונעם אמעריקע דער סאר שאנדע א
 דעי־ געװארען װידער יארהונדערם, ציגסטען

איצסיגדר דער px מענםש. פארגעםענער



ם י ------------------------------------»u 3 ד
מ האם צײס ע ל ס  אין םאםיליע םינפםע אי

 װייניגער םון ועכםה יערלעכע א אםעריקע
 אײז און יאר. א דאלאר םויזענם צװײ װי

 איינקונםם יערלעמ א האם צלן איז משפחדי
 דאזיגע די דאלער. םויזענד וױ װײניגער פון
 איז לעבעז אםעריקאנער םיליאז 30 ביז 25

 סאקע זיינעז זיי דערפער. און שםעם אונזעייע
 די־ נױ די םון דאגה שםענדיגע די נעװען
 דא־ דער אז נעװאוםם האבעז װעלכע לערם
 בא־ אונזער פון שיכם אונםערשםער זיגער

 צײ גרויםען זײן געבעז קאן פעלקזיריע
 פרא־ אלס םיי עקאנאםיע אונזער צו שםײער

 אויב פארברויכערס. אלם םײ איז דזצירערם
 בלאםע דער םון ארויםראםעײעז זײ וועם םעז
 די בעת געםאלעגקײם. סאציאלער דיער סיץ

 אדמיניסםרא־ אייזענהאוער דער םון יארעז
 געווא־ אדורכגעפירם נים פאקםיש איז ציע
 פאר־ דער פאר געזעץ אייו־אײנציג קיק רעז

 וואס יענע. פון לאגע דער פמ בעסערינג
 אונזער פיז דנא סאםע אויםן זיך געםינעז

םםרוקםור. עקאנאמישער
 פראגראם א אין פינקם ערשםער דער

 די םים שײכות איז דיו מוז אמעריקע פאר
 ארעמ־ דאזיגער דער פון באז־ערםענישעז

 צי־ אמעריקאנישער אונזער אין שיכם סםער
װיליזאציע.

װע־ מוז געזעץ םעםם־הארםלי דאם )1
 רעװי־ םולשםענדיג אדער אפגעשאפם רען

 אומארגא־ גרויסע פון ײניאניזאציע די דירם.
 איז עקאנאמיע אונזלר םיז געביםעז ניזירסע

 און פארדינסםעז די העכערעז צו כדי נויםיג
 עם־ פון סםאנדאח־ לעבענס דעם דערםים

 הא־ ױניאניזאציע אן מעגשעז. מיליאן לעכע
ז  דעה שום קײז נים מענשעז דאזיגע די מ
 דער איז סײ און אינדוסםריע דער איז סײ

 שםים־רעכם, אז לגגי־י זײנען זײ ;רעגירונג
 םענדענץ אנםי־ארבעםער די אפצושםעלעז

 רעװי־ צו — נעזעץ םזיםם־הארםלי פוגעם
 די ענדערעז צי נלדעץ דאזינע דאס דירעז

 פאר־ יושרדיגע באשםימעז וצ אםמאספערע
 איז — נעזדץ דאזיגעז דעם םמ ידאלםעדם

 פונקם דאזיגער דלר שרים. ערשםער דער
 דער פון שפיץ םאפע אײפן אלץ גאד שםײם

 ארגאניזיר־ היגער דער םיז םאג־ארדענונג
!ארבעםערשאסם םער

 דעם ארויס בולם םעז זעם װידער איז
 אדםיני־ דער פיז באװאוסםזייז ביזנעסדיגעז

מיע  דא־ דעם לגבי שםעלונג איר אין סםח
 אײדענ־ װען געזעצגעבונג. םון פונקם זיגען

 פרעזידענם־קאנדי־ דער געודען איז האיער
 די פת קאנװענשאגם זײ אדיף ער האס דאם

 װעגעז גערעדם םעדעראציעם םרײד״ױניאן
 רעװיזיעם אלעדעליב פון גויםיקײם דעד

 מארםיז בעת געזעץ. םעפס־הארםלי אינעם
 לעיבאר אחי םדןרעםערי געװען איז ײדקיץ

 א אויסגעארבעם אדםיניםטראאיע זײ האם
 גופא (םעםם םאדבעםערונגעז נרעםערע צאל
 פאר ארויםגדזאגם גןיהאס דיך דעמאלם האס

 געיעז). דןמיגען דדם פרן פארבעסעדוגגעז
 האבען פאדבעםערונגען פארנעשלאגזינע די

 םים קאמרעם צום גײן גזח־ארםם דעפאלם
ש אונםערשםיצתג אםיציעלעד דעד  פרע־ פו

 דעד פאר שםעדען עםלעבע אבעד זיז־ענם.
 די םארעםעגםלעכען פון םיגום קריסישער

מ אזי  ל»עס זײ דינען פארבעסערונגען ד
 ביזנעס־ דער פזץ הזינם די אין ארײנגעפאלען

 ארונםערגעדיםען זײ האס מען װאו פרעסע
 א מיײעז גודם האם דאס jto נאנצעז נזיםז

קאגםערװאםיװע די גמד ױזעקו גרויםעז

 עםלעכע במשך עלעםענםען. באלעבאםישע
 אינ־ זיד אדםיגיסםראציע די האם שםונדען

 אייגעגע אירע פון אפגעםרײסעלט גאנצען
 פארגעסענ־ םארבעםערונגען פארגעשלאגענןי

 און ארבעםער די צו צוזאג איר דערבײ דיג
 א איעצושםעלען הבטחה איר באנייענדיג

רעגירוגג״. .ביזנעס
אפצושםע־ לעגיםלאציע םעדעראלע )2

 שטאם צו שםאט פון פארשפרייםוגנ די לעז
 ביז געזעצעז■ .רעכם־אויף־ארבעט״ די פון

 אעע־ שםאםעז זיבעצעז שױן האבעז איצם
 דעם סײ פארבאםען וואס געזעצעז נומען
 דאס שאפ. קלאוזד דעם םיי און שאפ ױניאן

 פע־ דאס װייל דערפאר. בלויז םעגלעד איז
 די פאר אפעז װעג דעם לאזם געזעץ דעראלע

 םין אזא אדודכצופירען שםאםען כאזונדערע
 קאנגרעס פון דעקלאראציע א עגיסלאציע.1'

 פארצוג דעם האט געזעץ פעדעראלע דאס אז
 שםא־ באזונדערע די םון געזעצעז די איבער

 אויםשפרײםונג די אפגעשםעלם וואלם םעז
 -רעכם־אויף־אר־ פון קאספאניע דער פוץ

 געגענדען גאנצע איצט שאפם וואם בעם״.
 שלע־ וועלכע לוינען, ארבעםס נידעריגע פון
 גאנ־ די ארונםער קאנקורענץ זײער מים פען
 גע־ דאזיגע די לאנד. אינם עקאנאמיע צע

 אין טאקע קראפם. אין איצם זיינעז זעצעז
 נידעריגסםער דער מים געגענדען יענע

באפעלקערונג. דער פון הכנסה
 אר־ װענען געזעצען פארבעסערםע )3

 פאר נויטיג איז פארזיכערונג בעםסלאזע
 צו־ איצטינעז דעם םראץ עקאנאמיע אונזער
 כל קודם באשעפםינ־נג״. -פולער םון שםאנד

 עס גחםא• שםיקעל א ״פולע׳ ווארם דאס אח
 שוין ארבעםםלאזע מיליאז דרײ פאראן זײנעז
 וואגדערענדיגע זיינעז ױי םמ סך א איצם.

 אויסגעהאלםען ווערען די אדער ארבעםער
 זייערע פיז םיטגלידער ארבעםענדיגע די פיז

 נאך ױינעז דעם צו צוגאב איז םשפחות.
 די פץ געגענדעױ .דעפרעסיע די פאראן

 ארבעםסלא־ די װאו שםאםען פאראײניגםע
 םיםעז סאמע אינעם כראנישע א איז זיקיים

 חוץ א באשעפסיגונג״. .פולעי־ אונזער פת
 פאר געזעץ יושרדיג און געזונם א דעם

 אויםגעאר־ מח פארזיכערומ ארבעםםלאזע
 קומענדיגע די פמ םערםינען איז װערעז בעט

 די װען עקאגאםיע אונזער אין דעפרעסיעם
 קא־ װעלען ארבעםםלאזע די פאר צאלונגעז

 אונ־ װעם וואס קויף־קראםם די װערעז נעז
 סים־ אינדוםםריעלעז אונזער םערשםיצעז

םעם.
 אייעעשםעלם צוערשם האם מעז װען

ח ארבעםסלאזע םאר בענעפיםןין די א  די ה
 מים פארשםעלען געזאלם צאלונגען דאזיגע

 רעגולערער דער םמ העלםט א ערך אז זיד
 ארבעםער. אן םאר הכנסה װעכענםלעכער

 עפעם םעז האם יארן די פח לויף אינם אבער
 דאזיגעז דעם אין פארגעםנדיג געמאכם זיך

 אז איז רעזולםאם דער פרינציפ. געזוגםעז
 סםאנדארד לעבנם דער אוץ ארבעםם־לױנעז

 אר־ די אבזזו־ געהױבעז זיד האבעז בכלל
 זײנען בענעםיטען פארזיכערומס בעםסלאזע

מז כלל בדו־ד ארבלי  נאך זעלביגע. די פ
 געםאכם זײנען שםאםען צאל א אין ערגער.

 דעד דורך צודיק אױף םרים ריזיגע געװארען
 װארם־פעריאדעז, לעמערע פון אײנפירונג

 ארבעםס־ לענגערע םח פאדערונג דער דורך
 געװיםע דיםקודאליםיצירדז װאם פעריאדן.

 זעלביגער דער צו ארבעםער. קאםענאריעם
גאנצע די געוואויען אפגעשװאכם איז ציים

גערעכםיגהייט ------------------
 גע־ האם מען װאס דעם דורך פםרוקםור

 צוריק־ כדי רעזערװ־פאנדען די פון שעפם
 בא־ גרויסע די צו סוםעם שװערע ציצאלעז

 םאר באשעפםיגונג ססאבילער םים לעבאםים
ארבעםער. זייערע

דאר־ און קאנען צאלוגגען ארבעםסלאזע
 פעדערא־ דער דורך ווערען געהעכערם פעז
 צ' באפולמעכםיגם איז וועלכע רענירונג. לער

 באזונ־ די אין םיניםום־לוינען עםאבלירעז
 װע־ געםאכם מוז פארשרים שםאםען. דעדע

 בענעפיםען. העכערע פון םערמינען אין רען
 צוגאב־צאלונ־ צאלעגס־פעריאדען, לענגערע

 אר־ פונעם קינדער און םרוי דער פאר גען
 װעגען כללים די פארגרינגערען בעםסלאזען,

 ווארם־פע־ די פארקלענערען בארעכםיגקיים.
 פון רעזערװען די סםאביליזירען ריאדען.

פאחיכערונגס־םאנדען. די
 — פארזיכעדונג םאציאלע די אױך )4

 מא־ ווערען מוז — לייט אלםע פאר פענסיעס
 בענע־ ארבעםסלאזע װי פונקם דערניזירם

 שרים פראגרעסױוער איינציגער דער פים.
 אדמיניסמראציע איחענהאוער דער אונםער

 איז יאר צװיי ערשםע אירע פון משך אין
 פון צאלונגען די אין העכערונג די געווען

 העכע־ קלײנע דאזיגע די עלםער־פענסיעס.
 פון בריך־םײל א בלויז אבער. זיינען רונגען

 םון כללים די לוים װאלם. םען וואס דעם
 אץ צאלען• געקאנם אינשורענס פרױואםער

 צוריק־ א צאלעז געדארפם װאלם םען װאס
 פאר־פאלק א אדער ארבעםער געצויגעגעם

 די אויף אויסשליסלעך אגגעוויזעז איז װאס
 פי־ קאנען זאלען זײ כדי סעקױריםי סאשעל

 דער לעבען. נארמאל א מער־װייניגער רען
 צוריק־ דעם רעדוצירען צו געזעץ־פראיעקם

 אויף 65 פון פרויען פאר עלםער ציאונגס
 סא־ צו בארעכםיגם מאכעז צו און יאר 62

 ארבעםער יעדען צאלומען סעקױריםי שעל
 אויפגעבען םת וואס יאר פופציג פון עלםער

 אדער פאל אומגליקס אן מחםת ארבעט די
 ריכ־ דעם וױתם קראנקהײם, כראנישער א

 די גימ דארף עס װעלכען אויף װעג םיגעז
צוקונפם דער איז געזעצגעבומ סאציאלע

 איז םענשען עלםערע םח באזארג־נג די
 פראבלעם. קאםפליצירם מער םיל א אבער

 פארבעםערונגען פשוםע פון רײ א בלויז װי
 די זיכערקיים. םאציאלער פון געזעץ דעם איז

 אונז האם װיםנשאםם םעדיצינישע םאדערנע
 דאס םארלענגעדעז צו אזוי װי געלערנם

 פארנרע־ האם זי אמ מענש פונעם לעבען
 אמעריקא־ דעם פון לעבענס־שפאן דעם סערם
 וייםענ־ מאז־ערנע די אבער בירגער. נישען
 על־ אלע געיועז גובר נים נאד האם שאםם

 בא־ ניט נאד האם זי ;םער־קראנקהײםעז
 םארוױילונ־ פלעגע, געהעריגער םים זארגם

 אינטערע־ הײםןןן. פאםיגע געזונםע גען,
 אלםע זעלביגע די םאר םעםיקײםעז סאנםע

 װאק־ עם װאם ציים זעלביגער דער אין לײם.
 לײם, אלםע אונזערע םיז צאלעז די םען

 אױ עלםער־קראנקהייםדו די אויך װאקסען
► לאנד אונזעד

אמע־ מח אירע בירגער אלםע די פאר
 אינ־ אויםפאםענדיגע םער פלאגירען ריקע

 מעד דערהאלונג־הײמען, םער סםיםוציעם.
 צױ מער פארוױילונגס־צענםערס. שפיםאלןיז,
 דער פאר געבוים םפעציעל דירות- געגגלעכע

 װעז איצט לײם אלםע םאר באקװעמלעכקײם
 װי אױםגעלעדענם זיד האם נאציע אוגזער

די פון לעבעז דאס סארלעמערזנז צו אזױ

|> 1956 טאי,
 אויך זיך מיר רוזען אירע. בירגער אלםע

 און פארנרינגערען צו אזוי װי אויסלערנען
לעבען! דאזיגע דאם פארשענערען

 װי אזוי פונקם ױנגווארג. דאס )6
 אויך אונז צו געקומען איז לײם אלטע די

 יא־ מים אומגעריכםעיהײם. װי אזוי עפעס
 דער אז געםראכם, םען האם צוריק רען

 דער־ האם נאפעלקערדנג אונזער פון וואוקס
 װען פעריאדע דויערענדיגע לאגג א גרײכם

 גע־ די באלאנםירען װעלען םוים־פאלען די
 טראגם אבער. דור. איצםיגער דער בורםען.

 רא־ נידעריגע א :משא טאפעלםע א זיך אויף
 געבורםס־ הויכע א און םויט־פאלען פון םע

ראםע.
 לאנד אין שול־געגענד איםלעכע כמעט

 פון כאראקםער דעם מיניאשור אין אונז גים
 נים פראבלעם. נאציאנאלען גרײסען אונזער

 געניג נים לערערס- גענוג :יט ;פיאץ געגוג
 גוטע פאר אדער שול־געמיידעס פאר געלם

 נאד איז פראבלעם דאזיגע דאס לערערס.
 צוריקגעשםאנענע עקאנאמיש די אין ערגער
 די מענשען. די וואו אמעריקע םון םיילען

 זײ־ גופא שםאם דער און םוניציפאליםעםען
 געגענדען יענע אין דװקא און ארעם. נען
 צװע־ דערציאונגס פאר הילף פעדעראלע איז
 אג־ קיץ ניםא באמת איז עם מוז־זאך. א קעז

אויסװעג. דערער
 נוםע האבען מזז ױנגװאיג דאס אויך

 קינדער־ גוםע היימען, גוםע און אויפזיכם
 שםאםישע און שפיל־פלעצער און גארםענם

 .פו־ פון עפאכע די פארװײלועס־צענםערס.
 די ארײנגעצויגען האט באשעפטיגונג״ לער

 און פראצעס. אינדוסםריעלעז אינם סרויען
 מוזען געביםען ,דעפרעסיע״ די פון פיל איז
 קינ־ די םענער. די אויסהאלםען פרויען די

 מוזען מאמעס ארבעםנדיקע יענע פיז דער
 און ליבע מוםערלעכער דער אז באגיץ זיך

 בײ־פראדוקטעז די פון אײנער אויפזיכם.
 סא־ א םארברעכערישקײם. ױגענדליכע איז

 באקעמפם םיילוױח קאן וואס צדה ציאלע
 געזעלשאפםליכער פאםיגער דורך ווערען

דירעקציע• שעפערישער אח אויפזיכם
 וואק־ כסדר דער פאר הײםען נײע )7

 אפצו־ הײמעז נייע באפעלקעדומ. סענדיגער
 פאר הײםעז ױיע סלאםס, אלםע די רייניגען

 ליים, אלםע די פון באקװעםלעכקײם דער
 רע־ די אפשאפען קאנען צו כדי הײמען נײע

 — ראםען־געםאס און נאציאנאלע ליגיעזע.
 גויםיג זײנעז מינים אלע םון הײמעז נײע
 פיר לעצםע די פון משך אין אמעריקע. פאר
 דעם אויף פלענע•־ םעדעראלע די זיעען יאר

 צו געװארען אײנגלשרומפען געבים דאזיגעז
 װי קלענער סך א נאד איז וואס פונקם. א

 רא־ סענאםאר פארשםארבענער דער אפילו
 מי־ א ווי באםראכם װאלס םעפם א. בערם

ניםום.
 אמער־קע אין געזונד־צושםאנד דער )8

 איז זעלביגןי דאס אוץ געהעכערם, זיך האם
 אװ קאםנזעז• םעדיצינישע די מים געשעז

 בא־ אונזער םװ שיכםען די װי גיד אזוי
 זייער געהאם מאל א האבעז װאס פעלקערוסנ

 דעם פון ארוים זיך דראםןז הכגםות קלײנע
 בא־ םץ מדרגה דער אויף צדקה־שטאפעל

 געםינען אויפזיכם, מעדיצינישער צאלםער
 גרינג גאנץ קאן םשפחה א אז אוים באלד זײ

 אויף בעל־חוב א װצחוז און געבראכען נײן
װ יארזמ לאעע  אן פון פאל אייז בלײז ײ

סאםיליע. דער אין קראנקהײם ערנםםער

 קאנ־ צו דאםבעס פון אויפבוי דער )10
 אויך איז אמעריקע. פון םייכען די םראלירען

 ריכםיגע א לאנד. אונזער פאר מח־זאן־ א
 פאר פלוסען וואסער גאנצע פץ אנםװיקלוע

 װי מער םך א מײנם צוועקעז נוצלעכע אלע
 פארפליי־ מײנם עס עלעקםריציםעם. ביליגע

 וואסער־ ביליגע איריגאציע, צומ־קאנםראל,
 םין אזא פאר קאםםעז די סראספארםאציע.

 פאק־ װאלם הויך היפש הגם אנםװיקלונג,
 מיט פארגליז אין קלייז גאנץ געװען טיש

 פארם דער אין פראםיםען שפעםעידיגע די
 עלעק־ ביליגעךע און מער שםעט נייע פװ

 םראנספארםאציע, ביליגע ענערגיע, םרישע
תבואה. מער

בוי־ אזעלכע װאלםעז אמאל װידער את

ר מעדיצינישע פריװאםע ע ענ  םאקע זײנען ^
 פארגאנ־ דער לגבי פארשרים גרויסער א

 זיי־ פלענער דאזיגע די אויך אבער גענהיים
 א־יע אריץ ניט נעמען זיי כיליג צו נים נען

 טײער צ' אויט קדרעז זײ קראנקהײטען,
 זיי־ פארזיכערונג באגרענעצםער דער מחמת
 געזונם־ אבליגאםארישע ע1נאציאנאי ערער.

 פאי־זיכערינג אלגעםײנע אז — פארזיכערעג
 פראםעקציע פוייער מים בירגער אלע פאר

 האם — אויסגאבען מעדיצינישע אלע געגעז
 פאר־ אייע פון אינםערשםיצינג די געדואוגען

 וואו אײראפע. פון לענדער די אין טייעז
 גע־ אויסגעפרואװם זײנען פייענער אזעלכע
 ער באשיצט; איז פאציענט דער װארען.

 דאק־ אײגענעם זיץ אויסקלײבען זיד קאן
 און פערזענלעכע באקומען קאז ער טאר;

 אויפזיכט. מעדיצינישע אלץ־ארומנעמענדיגע
 מים װערען אד-רכגעפירט קאז אלץ דאט ארן

. קאסטען קלײנע שטוינענדיג
 רע־ דארף שטײער־סיסטעם אינזעד )9

 ארייפ־ זאלען שםײערען כדי װערען װידירם
 די פון פלייצעס די אויף װערען געלײגם

 ארגא־ די גרינגער. טראגען זיי קאנען ײאס
 לעצםע די אין האם ארבעםערשאפם ניזירםע

 שנים אלגעמיינעם קײז נעפאדערם נים יארען
 רע־ ־ועגען רײד די פוץ סך א שמייערען. אין

 דעמאגאגיש. פשזם זיינןיז שםייערעז דוצירען
 רעגירונג פעדעראייער דער מיט אגצופירען

 מוז חשבדן דער און ענין קאסםבארער א איז
 וױיסען רעפ־ביייקאנער די װערען. געסילוקם

 מאםעמאטישעז דאזיגעז דעם גום גאנץ איצם
 ניט זײ האבען םאקע דעריבער און פאקם.

 און ברדזשעם גאציאנאלען דעם געשניםען
 פון העכערונג א געפאדערט אפילו האבען

 דעם פאר באגרענעצונג געזעצלעכער דער
אמעריקע. פון חוב נאציאנאלען

 נים מוז הוצאות סעמס אנקעל אבער
 הויפםזעכלעך איצםער. װי װערען געדעקם

 ײיער זיינעז װאס די. פץ קעשענעם די פץ
 שםיי־ די מזומנים. מיט אנגעשםאפם זעלםעז

 די געגען גזוציים זית מוז ערען־רעװיזיע
 זיך דרײעז זײ וועלכע אויל־מיליאנערען.

 שםייערען געהעריגע די צאלען פון ארויס
 דיװי־ פראפיםען; געשוואלענע זייעז־ע פון

 באשםיילרם מאל א װידער םײעז דענדען
 די און :לוינען ארבעםס װי שווערער װערען

 הכנסה־שםייער פון באפריים מען וואס סומע
 מוז משפחה דער פון םיםגליד איםלעכען פאר

 אומ־ איצםיע די איבער וועדען געהלכערם
 דא־ הונדערם זעקס פון סומע רעאליסםישע

 גע־ וואלם העכערונג םין אזא יאר. א לער
 איינ־ קליינע מים פאמיליעם די לםובת ווען

קינדער. סך א און קונפטען

 .ױערען כגןישםופטTאד געמוזם פראיעקםען
 ז־י םצד אפאזיציע דער פון קעפ די איבער
 קאםפאניעס. עלעקםרישע פרױואםע באנען■

 .הערשנ־ דעם פון םיםגלידער אנדערע די און
 קאמיםל׳ .עקזעקוםיװ ווערענס קלאס״ דיגעז

 מיניסםארען־ דער םאג הײנםיגען בײם איז
שםאםען. פאראייניגםע די פון קאבינעם
 דעם צװישען קאנםראסם גרעסטער דער

 האם מען װאס און האבען מוז אמעריקע װאס
 אד־ אימענהאוער דער מצד אנגעבאםען איר

 ארויסגעװי־ בולט זיך האם מיניסםראציע
 איצ־ דער פמ יאר צוױי ערשטע די אין זען

 די נאך וואשיגגםאן. אין רעגירונג םיגער
 זיך האט מאכם די װען .1954 פון װאלען
 פון הענם די פון ארויסגעגליטשם געהאם

 צו אריינגעפאלען איז און רעפובליקאנער די
 צו אנגעהויבען זיך האם דעמאקראםען, די

 פון ריכםונג דער אין באװעגונג א באמערקען
וואשינגםאז. אין פארשרים
 ארבעםער־ ארגאניזירםער דער פאר

 פוגק־ װיכםיגסםע די פון איינער איז שאפם
 בא־ פראגרעסױוער דאזיגער דער אין טען

 מינימום־ פונם העכערונג די געװען וועגונג
 מינימום ־םענםיגער75 אלםער דער לוין.
 וױים זייער נאכגלשלעפם געהאם זיד האם

 פרײ־ אץ באדערפענישען איצםיגע די הינםער
 איי־ ארבעםם־לוינעז. אין םענדענצען אץ :<ז

 העלפם צװײםעד דער בעת האם זענהאוער
 פארגל־ אדמיניםםראציע־טערמין זײן פון

 ביז םינימום־לוין דעם העכערען צו שלאגען
 ארגאניזיר־ די שםונדע. א סענם נײנציג צו

 ד. 1 געפאדערט האם ארבעםערשאפם םע
 פון קעגנערשאפם דער איבער און ס. 25 און

 מינימום־ דאזיגער דער איז פרעזידענם דעם
 דאלער צו געווארען געהעכערם ענדלעך לוין

שםונדע א
 װיכםיג װי פארשרים, דאזיגער דער

ץ נים זאל ער  אר־ שיכםען געוױסע פאר ד
 אומבארירם איבער אלץ נאד לאזם בעםער.

 נידעריג מיליאז צוואנציג אדער פופצען די
 עס וועמען אויף באלמעלאכעם באצאלםע

 םינימום־לוין. פיז געזעץ דאם חל נים איז
 וועלעז ארבעםער אומבאשיצםע דאזיגע די

 באשיצענ־ א אויף װארםלז םוזען אלץ נאד
צוקונפם. דער אין געזעץ דיג

 אםעדיקאנישע די װאם דעם. מחמת
 םאג הײנםיגען ביים זיך געםינם עקאנאמיע

 זי און פאזיציע. שםארקער רעלאטיװ א אין
 פאר־ ארבעםםלאזע דורך אונםערשטיצם איז

 םינימום־לוי־ םעקױריטי, םאשעל זיכערינג.
 באנק־פארזי־ היתער־בוי. עפענםלעכער נלז■

 פארם־ אויף פרימן־ארנםערשםיצונג כערונג.
 מאס־ אנדלרע צאל היבשע א את פראדוקםעז

 געװארען אגגענומען זיינען וואם מיםלען
 צמאםענשםױס דער װעם דיל, נױ דעם בעת

 שפיץ אויפן זיך געפינען װאם די צװישעז
 די אח סםרוקםור עקאנאםישער דער פון

 זײן נים דעק. סאמע אויפן זיעעז וועלכע
 די אין געװלן איז ער װי דראמאםיש אזוי

 םארזיכםיגע א אבער יארען. דרײםיגער
 אימענהאוער־עפאכע דער פון אונםערזוכומ

 עס ווער אונז םאר קלאר םולשםענדיג מאכם
 װע־ איז און לאנד אונזער מים פארװאלםעם

 פאר געםאן. װערם דאס אינטערעסען מענס
 דאזיגע די װעם װײלער םארזיכםײעז דעם

 םעדע־ אונזער סון פארדואלםוגנ .קלאסעד״
 שםרײט־ גרױםע די זײן רעגירונג ראלער
.1956 פון װאל־קאםפאניע דער איז פראגע
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א־ממו־פ&מם פיאנעו - גאלדשנח דוד
 X געהזנדס גאלדשסײז וד

םסז די סער־ פייי מ אר
לידעד זײנע *אעםעז.

n a n עז זיך װיז ז מ י  י
ר  ®־זיסע איזײשער דז
a »ו.87 יאר *יז n איז 

ױי געוזזנז «ו T ד  נ
 דער אין או׳־פקום װינםשזךדרקי׳ס טאריס

שעד ע. אידי עזי a מ n ײײ1 געדרזז זױז 
 ערשסע ראזעסועלד׳ס מארים גאך חדשי־ם
ד. ע ד a 'י n אײ־ יאר צװײ :עװען אדיך איז 

o עדעלשסאם דוד דער n מהו-בען  £ארי אג
n a r - c n ts מ ײ שע ערשסע ז לידער• אידי

ר. דיגעי■ א בםבע מ רי ר איז לי n ן o t־
ען דיג ײ n®*־ װי מ a n o אנדזנר אן איז 

 סים פול געװעז שםעגדיג *ח זיר י־ןלם.
j בײ*דער. i r r t r •ריססעז o n איז האס 

 דאס איז געװען אוסרו. W געשאםען איס
װזלסיגם װ*ס אוסדו. אן מז כא אנ  דעם אינג

 אס עדב־שזישעז. בײם װי אוטר־ אן אאעס.
ײ דער איז סו * a n גא:ץ זײז געלעבם ער 

•*זמנז•
o אלײז ער n מ אן נעזזאם די דוון׳  צגי
מג מ מ זײדע ידןנען םי מ ־י  דזר די ־*ידזר. א

 .װיג־ ליז־זד־זאסלונג א״יגפױנעד זײן *י סא
־. מז ביי ־ ר r איז .1916 מ a n אײפ־ אן 

ע. םיג ײכ
r t י ז י riru *ין ןלס rx* א jrr^B. 

מ זי ־ וד־ cyt: שױז לי מן א מי * 
 מ׳זונו־ס גדיליפ טיש *יד an ײד
װ רזיקראכזן. ra ה״־מ ניז <ןן ביז י

מ ײ ד ז דן יי ' a?y* n n ױ  אדיטוײנד «
ג a וז׳י סי j י־׳״ז »ײ W t ד  *ןרטאגט ן

ע. ס שז ריזיזןצדיגד ןג די ד לי דז ז לי * a n 
ר עדלןבסםער ד*ר *יז נ ריכםער■ « י5 ז

ד תז *ן r י a. ד מ ד * י י סיג י ז ר׳ינ ׳  י
מ סלײ1ד<ד «י אנס־זייקלתס י מ ז  ־TT ®ןי

a גאן n יי גופא- ד׳יגםער m״tf ף » 
ר מ v א a וז״יס ז״ןד ח״ןגען n r ד־9ס רוד* 
ן י ז ז ען. *יז י פ קז מ ריו •
r«* »י o r r t׳o װמ־ 1'^ד*ר־זאסלת* 

a־ יס« n  «— fta ײמד דער ם ז ?רי מ ס• י
מז *)יהזימי(למגכדןװ)  ר<דסר- א מוזדי

 וזיכםימ *וױי זזקדסמ ייןד »יז 1« «ר רידם
r a n ^ p  — cjy wm  qysp: דינםיגג 

a n ־ די פױם »ינ»ײנעם ממגז־ערם יױ נ  ן
B>xr n n «9ג8ס?סרי?8 ד^ר ןי^ «י  ר?ס״ד־

J W V V מײוןאעלסע די — !וזײמגם 
ז ז ױ n י a n  ifeam 'et ייז מגלױבם 

jr ד<ר a m זי׳י n a p מי׳ועז a n 
מ מ י ד י דער־ עס חנדקלעדם ן

m סמר ס»ער זײ »יז ידן» פים׳  U T 
p* גים ג*י t «  r v  nxn ין מייק« W• 

 עס ווארשנזייען םיר װי ייז ד#ם •יז ריקע
c f k. ײבם — •לאגגזאם  יייגען — עד •ד

n * rm  na ל ^זג  גע־ n״n® יג?עגד^־ון
io m >  jn p i גרומם די x״n i *מוו?ה 

n ייץ םעז o n. די ױן n o n מ  n הוי
n r־n מ. »ל?«8 י ^ ם מיי מ סזו ן  אר־ דז

j m  ( 9 W W V P ק ל  *נוע־ ®ז ^
ױמ*.

םע די םים a *חײ ד^רפןג n  n ? x n w 
ר י י י ס n גזװיאלם מי T h n c n ג*לד־ 

ס נ׳ י י ײז ״ דנ מ ארמםעד־־רזװדז־ *ון •י

דינםער) דטם פון ־לי־ץײם 1םע2צ ןציס

כדנר^ױ ב. ^ *ז

 — אויך װי יחידי־סע. צ־ לידעד 'י^־אנערע
 גא־ צו קאסםאסאליסיזם £יז איבערגײז זייץ

 איבערגעגן־ זזן אבער םאםיױען. ציאנאלזי
 £ז?רבלימז גאלדשםײז איז סאציאליסם :ער
 לידער־ יײז שליסם ער לעבזין. גאנץ זיץ

ך ליד סיסן זאסלעג אי  ש־ן זון דער בת .
a דארט• ער באדויזנרם ®זליד־. אלנהמ n 

 ני:ױ. זי ?ען T* - הײם םײז .«ך.
י P »ז  ודדדדפןלז. *ז ייד ת
 בזז־בד. «ין ד־הו:*ז י״ין בליק ידך

>T» n יענ «יז* <r •נלי־דמכם 
»T ארגצךי־כד. דאס ?ײם ייך?

a״ ייז r  t r מדמדל־כ: קיאיצ
ר :ײט־»וץ• •ײיד. «ױ ב.~ד »לצ »

— rP® ײ״ו «ײד »יד ײד. ביד חיו
ד ב»»ר-ד. דזך >ר־ז ד־זזן ~

פרםים בי^ראפ־נטע
 געװארען געבוירזז אײ גןלדשםײז דדד

 יאס־טסאװא איז .1868 אסד־ל םען15 דעם
 געקראגען זזאס ער גובעדניזס טהײחןלקער

ע א ל ע ^ צ ײי ײ  זױן דערציארסנ זדדישע ס
a ישיבד״ דער »יז זײז יזדר n הריז. *ײמע 

r די u n סביבה »ײמע a n אי־ אים אײף 
 ליד א אין סימנים. יססאדקע נערנעלןײעז

 ערשסער דעד בעת געשדיבען .חרוב׳.
ן עד דזרמאנס װזלס־מלחסד״ י חרוב׳ע י

:גע־סםאנעז איז דויגעל זײז ײזי הײ»

ם די אג ײעה נ
■r  a־n ײערזר אכז ז קלדנג זז י  י
^ a r t ^  Lנויר.־ o n בא־ זיד

n r r  S  a n בי׳עגז־זגדיגע א 
ע פריי. יונג

=אז  בעל דער »"י
jv w געבליבעז איז 

r o t ד... או װײל א ײ ר
a ײ חײל — n םים געםאן סעסס א אים

מ זיירן ײכלעגדי . סם . . ן מ י ו א
o* בײ — n  n o n ם איד  לעצ־ געארבן
o — ז םעגם n ײך״ זײגע פארהאייםזמ עד ר

t — אדײז! קוםם ט־. — o n'אגגע־ ׳ 
o ײיזעז n םעחנל n צי o  o n ד םום  זי

איבער.
מז *־ידמאן איז װײל א לי ב ע  שםײן ג

.צעםוםעלם . o י5 . n ש»ירם  דער — מ
.שאדעז אנםאן אים װעס פױגעל .  אים בײ .

ז י n י r i  wgv פאר־ םענשעז זזעגס. אלםע 
מ־עמ J םים בו i ta a n זײ n״׳n o װאם 

o r a מז א n *ו לזנ a ro. . ז אפחי .  מ
ף ד י ײ אויז• י . אז nלםn אויד י ג.. י  או
איז ■! א ס׳ שא מ־ n שןיה׳ז די ייני r t גע־

 קלית. אליוע די לימ חורבות ווין
קי־רזז• ־7T־*־r ־עד נאר :צבליבצז

ן דצדב־י דז  הי״ז, *ונזער »יז מי
ז ־?רד »יך ר.אב :עלדעבס : י סרײסצן. ר
 איועק ער איז .1882 אין יאד. זעכצען צו

 ארײנגעפא־ ער איז דארסעז זנגגלאנד. קײז
o ער שװיץ־פאבריקעז. די אין לעז n ײד 

 אויס־ דער צ• דע־־נצענסערם אײך דארסען
 באװעגונג. ארבעםער איד־שער :ייענדיגער

 אקםיוזער אן געװארעז ער איז אינגיכען גאר
 גױ קיין אנארכיםםעז• די צװישען כוזנר
 נאכדעס .1886 אין געקוםען ער איז יארק

 .Tni8s אין יאר פיר גע־עבם ־אס ער יוי
ר א גערדארען ער *ײ יארק נױ אין ע ג םי  מ

 אנארכיס־ באיואוסםער דער אין סיםגליד
 ®ײײ דער .פיאנירע ארגאניזאציע סישער
 יע־ איז אויפגעקוסען טאקע איז װאס זזייט״.

 קײן אח־עק עד איז אינגיכען יאר. נעם
r ער בעת גילאדעל£יע. p o in  o n גע־ 

 דער פין סירער דער געידען ער איז וואוינס
 פרײ־ דער .ריםער :ר־פע אנארכיססי׳סער

 לאמף אין יאר .פערציג ביך־ יײן איץ דזײס׳•
 אן אים רופס באסי־ײאונג״ סאגיאלער פאר
 אנ־ יואס נאר «א — װײגבערג לײב חײם

 ענג־ *ץ אסעאיסם .‘ראדילאי געקוסענער
'*אמ־'.

ת  ערשסער דער פארגעקוסען איז עס מ
 אנאדכיססען *ץ צידאםע:סאר ראדיקאלער

 א גרינדעז װעגען סאציאל־דעראקראסעז *ון
 גאלד־ססיין דוד איז צײסונג, בסווצצוודדיגע

n n p אײגער *r דעלצ־ סילאדזד*ס*זד די 
•n o n

דס הײנםיגען אגהויב תדן מ אד o י n ער 
באססאן. איז געייאוינם צײס :עױ׳יסע א

ם זײנער דער סאססזמ^  איז קליטג א גי
.צוגענאפם זײ יואלס רדח דער וזי . ך .  דן

עד ב n אכםוסנ ־סהארק ער םת ײ o w — די 
ם ז*ל ארבעם . גי . . ז ע ם  זי- לאזם עד ^

ם t איר אדיב באלבעםשדז ני n־o t שסול א 
מ ו  בעל א איד בױ דעדױף נ*דעל. א מ

ת... בי ר.
מיי םים n א a n נײ־צדיגס אח נײערם 

י אסגענײנס • י  אי *ו׳ן מאשינעז. די *ן מ
n a n גערודען־ דער װאס געװאינדערם יךז 

ל געשאאגסער ת3די מ  װי געשםאגדז איז י
.הז»ם נײעד דער לעבעז קאסיקעל א . .

» גאםי■ — o י n א ארן באנדעל א »יר
ס ע»עס םאםער סעמסעל.  פארשםעגד־ גי

ם סרעגס לעד טיך. רופם «יבעסער. די ני
o גאסי n סים געסאז קוק יי ייידער 

מ ײכלעגדי o װאס אייגען. שם n םאג־ אים 
ש o ער איז דורכגעסיםזנז. נעםי n ם  ני

ם... ײע ס ס ע ג
o ער n אין וז׳ײל א פארדאלםדן ײד 

א גום יײן םים איז אםים «רו ר סעןװג; ע  »י
o פאשיז גאםי׳ם ודי צוגעהערם n צןײ ײד 

רײשם.
— m ײ .װײבם־«*רשויז אזא ה . .

שאפ־במידער
.......HI

ם *־ן ײ e ה y e

דל זײגע אונםער אן־ ר6י' שי רע״זד  א־ן .
 נא־ דער פארצײכענם איז םרערעז״ .בײבייס

באססאן. מען
 גאלד־ האס עבזה‘' טי׳־־ גרעססען דעם

r e t יארען די אין יארק. ניו א־ן געלעבם 
o 19»8־1907 n צײסוגג־ א נעהאם ער 

 געהאס ער האם ציים געיויסן א ™טעלכעל.
 ציוישעז גאס. םער116 דער אויף קאפע א

 א געױעז עידע:י־. פ־נפסןר און דעדיסאן
n צ־ים r זיך געקענס נים האם גאלד־סטימ 

 אײף געקוקם נים ליד. א אנשרײבען זעצען
 מים פול געװען שסענדיג איז ער ײאס דעם.

 אים איז ביםער אזײ בילדער. איז שררות
o געײעז n •ביז 1906 *ז לזבזהי o n  i9i2 

מ סען א ייידער. זײנע געזען נים ס
 דער איז יידעז1' שװערע יאר ציז׳־י נאד

 יאר 63 פמ עלסער את נעשםארבעז פאעט
 .מאנ־ אין .1931 גאװעסבגר. טען24 דעם

אדפזזיי^בארע״. שאד הײם סעפיאר
 בא־ דער איז כאראקטעריטםיש זײער

 ל<ס איז ײויה גאלדשיוינ׳פ ־יעגעז ריכם
 :אדלזכ־ טזװ26 דעם זשוושאל׳־. .םארגען

 שרייכט אנדערעט צ־־ישןן .1931 בער.
:באריכם־אפגעבעד דער

 םאלאנסירסעז. דעם שון שיקזא־ ־ז־זר
ר מ  גע־ איז דיכםער פארלעסעגעס כסזיס ז

ז אייסגעהאלסען ־דען  מא־ לעצסעז ד<ם גי
ם. ר װי און מנ o ז n באג^ייט לעבעז אין 

 אײף £אעט פײן־נױ־׳ז^דיגען עי׳עגדען דעם
a אזײ םריס. און שריט n אפ־ נים זרם ער 

קבר׳. סאטע ביזז געלאזם
 גערירם י׳ייב סאנ־ האס לודיזז דער בײ

 װערםער זיינע םים ־ער־צז1'- בײ עדלם דעם
גודל. ביסערעז גאלדשסײנ׳ס דרד '״עגען

 שישמאז אברזזם פרײנד גאלדשםײנ׳ס
 .װאס ליד, א פארמלײענס ארץ בײם האס
o שאעס דער n אין איבערגעגעבעז איס 

מן דרײ ־ס*־טאל. א  סיר םויס. זײז פאר יו
o ציםירזװ n ליד n• דערשיגען איז עט 

:'*װחז־באריכם *ײמגדערסאנםעז איגם

-—*־GI 1956 םא*,

מלע א ד־צרצי n ש o  — . . . c i o םאר 
ר... אסםדאכסעז גאד:יס ע רי פ
o פרידדזיו *ץ n ך  ארומ־ אנגעשאנגזוז ד
אגעז ־ז א יוי n איז ' מי ע ײי ה  װאלט פר

.בארדעלסיגט איס .  אוסריאיגידיס אז אײך .
o n ארבעםער די װײל געיאנס. *ים אייף 

n a n ד n ^בערקיקעז געניסעז זי o גאסי 
o n פאררױ־ »ץ סאשיז די אסגעשםעלט 

.סיגארעטעל.. א כערם
 לעבען געײצז סאםעגםאל איז פרידסאן

o ער גאסי־ן. n אויף געםאן קוק א שארןי 
ם.., געשםע»סע די ע נ

 בײ אבער עקס*יריענם. דענט איר —
.0ני מען רייכערם אונז . .

o נאסי n שמײכ־ אירע אויפגעךױבעז 
.*ױגעז •־ענדיגע . o שרידסאן אוז . n וױ־ 

ם דער געססײעם. ני
o ער n אפיס אין םארזאםם ײד איצט 

ז nגעבליב איז ער אמגער. מ י  איבער־ ז
5i׳n ? n o זײגע פאר n p im a זײן װעגעז 

ב... ױי י
 איז אײזעל. אן װי אז ײד ארבעם ער

n גוס o די םאן פלייץ א זאל אוזײם. קומס 
.װארעםקײם און פרײד . .

 װא־ שםיק »ײז »יז אײמעװעבס איז ער
.כעדיגסײם . . — n o דוםקעס די םאר

^n נים n׳ o. . .
o עי n ו י אין ארייגנעלאזזנז צוריק ז

T(r דײדלעז. רי*ינ דיזע ד־ך 
 — פאו־פל־ד י־י ריט נשדה דיין

 ה־דלל;. :ע—ו *ין צוריק
ל־ד. ר־ין שיד :*#גלזינתן

־.אידןי־ ה*רפע ד־ד האנפ ריין
r *ו־ :־ד «־־ לע־ :  t רן־ — 
~ זדן  ־אידע־• א־דע•. שט ז■-־•*־ ד

ריעי -עצדן —ד שוין :ליזעיד

 דיצישז ־זפדל :■־ינע יזויע־
x ז־ין. עדור *■ *ײ דל־ץ

tx נצין *־ך ד.אב :זױי״ע־
s «־־ ני־ד ־־X :עזאנג ר־־־ן

:™•:;זן. :־ד ;x מי־ר: r:־
 שפאד. •I י־ל־ דאב :ע;ד»כד ;־ד

r'xc עזלינגע־. דאז ד~ן :־ד ה?ד: 
“ -T::־־ -lUBxr'y; e r
 י־:< יײע רי־• ־אז ד־ך. ראו

x t« די־רלזן '־«־: r״r, 
 נע— y-x עי— די כ־האר

ד אײטנצזוצד; r »י c r . . .
 אין איז .1931 נאײזיסבער. לנטען דעם

a ד.י4י אנדער אן ־אראן :עלראיאג דעם n 
o :זדז־שםיל n םויט• פארן :<שריב«ן o n 

 נא־ קײז ־ידער. ־עצטע ד־:ע פץ איינע זדז
1• =n  o n  n oניט יד:

™ r דד  r - 's r 'x t—■זי 
 :אכצן. ד• ■px נש ואנט

t ־אג־ז־■ ש־ לעב= עס 
r יאס ־אכ — ז־ r מפונדן, רי 
״ נ-ד  *ד־די ר
דד• דיד ױד

 שד״לע. די :ז;כ די דירך .ר־־כזאפ
 4TC די דדיד ידשזאם

תס׳ילד״ שסיריע k הארץ ̂י׳ין בזןט

 צדױיסעד. דער צד טאשין אײז פון שאפ
 אויך הע:ם. געדרסנענע די געהיט שםרצנג א־־ן

. אויף נעטאן קוק א פאר׳גגב׳עם . . ן סי׳ א ג
 קאנסינ ניט ט׳איז אץ ש:ע- ארבעם זי

. איר אײף . ס. י נ פ
 נײםע־ און נייערם די האבעז אדאל סים

סא־ די פח קעפ די אסגעגײגם יײדער רינס
n j ’r.

o גאסי n ארױס־ אויפגעשםעלם. זיך 
 בארנע א זעקעלע פאירעז א פון גענוסעז

געזונבדע ח׳ײסע אירע פים אײמעביסען את
1. . . ײן

o פרידסאז *ז n געסםײ־ נים װידער
 אין לענגער נאד :עזעסעז את ער עם.

.שםול אין געװיגט ייד אםיס• . .
o איצם n געװאוסם זיכער שוין ער —

o יואס האנם נייע די n ודינס זיד .^ ײ או  ב
 אירע םים צעםאלעז פאםעייעך אים װעם

r געזוגםע n■ — איס װעם ^ י ל ש נ ײ  א
בארנע• די װי

מעכטער די מים ם^מע די
i נרייע םים מאמע די n קאפ אויסז 

 איז ארבעל פארקאשערםע וױיס םים א־ז
^ א ם ש ע  םעכ־ ױגגע ביידע אירע nצוױש ג

o ײ םער• n בארשם ברײםע די געםמקם 
 צןי־ n3»e^P געלבלעמז שיסעל דער »יז

זײדענס. צײלען איבער געשסירם אמ םענם

k יף: rx ,תקידעז x 6 סוף ■Sחלי£ ~ן 
י דעם די־־זי יח־ ן ״  *נל־ט■ שס־לז פון ײ
 אהלי* יישב x ידצרצז *שפער ג*י ד
מי rrx ױי זדך .שפל־ם די בײ רו רײן זי . .

n האס קבורה צו o אויפז געבראכם אים
 פה קרקע דזיר אדיף ביוז־־־לם. ך.ר־כרט'

ארבעםער־רינג.

ס ^---------------------------- 17 די

לידער ־יינע
שדײ־ אנגעהויבען האס גאלדשםײן ד-ד

 דערגאנגען איז ארנז צ־ פרי. דיער בען
 דער אין געדרוקס -עללפרעט־־. ליד א זיינט
 דעם פא־לטצײט־נג״ ױדישער יארקער .ניו
18 no .דערםאנם פי־יער װי .1887 פעברואר 

:"»n באידשאװער׳ס אץ עדזדשסאם׳ס 
^. גים דעטאים נאך ־ידער קו ע פג י  םא־ או

 דער אין טאלע זיך. האם ראזענפזײ*ד ריס
^ צײסו־נג. זעלביגער װ א  צ״׳־י א סיס ב

o װאס אײגצינער, דער פריער. חדשיס n 
^ גצהאם שײן רי ש ע  ארבעםער־לידער ג

n איז יאר. דרײ בסשך r r7 װינ־ פאריס 
ט טשעוזסקי, ר דז m איז ט?ד דז ^ r. אדוי 

 אי־ פרן פיאנער א נא־דשטײז דח־ איז גאך
ארבעטער־פאעזיע. דישער
ז איז י  עקספרעט״ *דעד ליד עדשס י

o• דיכםער• דער דערציײ*ם n ע~ט»־־עס דער 
ן א אן. אלץ ײד דעם מ אנ  ער זעם םאג ג

o ארבעטער. אוםגליקלעבע די n פארשז 
 פמ לזרבנלת די עד זעם בײנאכס אים. אריף

o זײ — אוםגערעכםיגקײס :אציאלער n 
^ י פ ע  זעל־ דעם איז םאל< בישאכם רו נ

n i 'a איבער־ שםײס עד ייזיז עקספרעס 
o אה דעי־־נאכס m א׳־נדערפרי. ביזן n o 

 אויף פארען ודידער n*n״ ארבעסער די
o אים• n געדאנ?. םיסן זיך ענדיגם ליד 

 ארבעסער דעם סיס עקי&רעס .דער אז
m ״זײ גלײד׳■ n2״7  . . . n r r פאר א 

n די דאשינעך a n צחײסעז דעם בײדע 
 און פאח־ינעד׳. ערלעכען זייער דלרך רײד•

מ שורוזז לעצנהנ די י אר־ צום ריזי א י

o n די n aa rc־ n a n אי־ אױסגעלײגס
מ אלםע בער מ י נ ס .naxio״i מ  דער טי

a ליגקעד n  o m סאסע די ^ ל א ה ע ג  די צו
ס און פראנםלעד זײדענע  רעפםער דער פי

o jn — כסדד r r i'n n אוץ בארשם די 
צזיסענם. שיסעל דער אין געסונקם
 הארע־ פת צעהיצם געװען איז פנים איר
J 'J n ; שארפע פאדפאנ׳ס דעם פון אײד 

o סעכםעד די צו װערסלעך. n געשםיי־ ער
n פינגעד ייסנע זײעדע פעלם• a n געשיקם

 געשניםעגע אױ־פמלײגםע דינענלע צזיניםעז
ם. n פיגגעד זײעדע אונםעד זיידזנ r i זײ־ 

n̂ אויםגעלײגם פראנסלעד דענע n p n נא־ 
n אײנע עגם a p אאגעפאס־ װי אנדזירזי די
n o. . .

o סיםאג־צײס n פאפע די ^ ענו םג ױ ד א
 עס םערװעםעל. א בייםעל פאפירעז א פין

n זײ וחס סיש. אויפן פארשסרײם a n גע־ 
ם... ע פ ר o זי א n ל.9גא* ארײםגמוגחת 

 צוס געםרעגם האם זי איז לעםעל• מעסער,
o םאפםעד עלםעדע די ערשם n לי ױ  װי

ך האם n זי o r m איעערעד. דער םים — 
רןידם naan זײ ד שםיל. גן  גע־ אפילו זי

ם... ע ד׳  בײם אויםגעקוםען ם׳איז און םו
 די װאו סערודעם א םים םארש*רײס םיש

ט סאמע ז סעפסער די פי ע  — ז«סעיעג ת
^ איז ת װי ש ר א  שאט. דער וױיל א םאר פ

װזאח ס׳איז ם... זסז סש«הה גן ײ ח
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 זאגם. • אױף שםיים .ארבעטלר. בעםעו־:

 לײדעז זױר װעם נאד אגג4■ וױ נאך. לאגג וױ
.אזויפיל .  שוין װארפם און • עריואכם .

 געװיױ ארבעםער׳ס דעם יאך. דעם אראפ
שםיי׳׳. װערעז זאל

 גאלדשםײנ׳ס כאראקםעריזירלז «ו כדי
 װי כרענגעז מיר יועלען ארבעםער־לידעד.

— ליד זײז םיסםער א
םע ארען «ל י

מרלאנגזן א י־ארץ כײז ײז ברןנם עפ ימן
גליק• נאו

 צװיק, אין געשמ־זשע אלע ײ באשרײצז צו
מן פײן דר־בדז, פײן *יך ״שנד דאז מנ י  — בל־ק ז

 שאבר־ק. נרויסע שסײנערנע *ו *ד.ין
ד.ײםע מײמ שסארקער נאך עס ברןנפ ואן

שארלאנמן,
 נןישאנגען, גרױםע ךי ראסע די דארס yrr ־יןן

 שסאנגען. און ריתל פיס תשיסות. *יז שארששארדז
שטורעם »ױן — אויף האדץ פײן ברײזס דאן

דראננען. און

 פארנאפס. בלײבן זײ נלםער, די נאר זע
װאם אלץ אויף יואונדער פים שסוינען *ון

שאפםס, מ
 ! קראשס אזא קען װי שכזױנען סיס שרצתז «ון

 י פארשקלאפס און געצאניס מבמדען, נלײבען
 — געפער פון ביספו נזצכנױגער *ון שסארקער

— צוקונשס דײן באשסיפלן קענםם דו
שמטער, דײן

 װעםלר, זוניתן א זנלע פאר נרענגלן «ין
משסעטזי. קײםען די : וזשיסה פון או־ויס

 פ»רלאנ.ג אײזז איז ני® ר.אלא פײן ײאינס זפ
 דראנג, *ין און שסערץ אין יו־ילן איז בלוסימז «ון
 מזאנג. פלאנייװ *ין לײדען דײמ פאלס און
מ די אױף רײס איך  — װאונדען שארשריקןנזש אל

*r זנסצונדצן, די לאז און שישר אין זײ ניב 
n זלאסזנלז פיס *ון u n םינדען, ױיעול «ו־ס 

 געבמדצן. גיס בלײבסס דו ! *ויס דיר פו שר״ען
)1903 פעברואר, *ונזן דעס (.פארײפרםפ״,

 .הונגער־לי־ זיינע באקאנם זײנעז אונז
 דעם .פאו־לערשס״. איז געדדוקם דער׳״,

 1906 יאר נאכן ..1906 פעבריאר. םעז16
 דער פיז פארשװאונדעז יײ גאלדשםײן איז

 זעקס םים עז־שם ליםעראםור. אידישער
 װידער םעז תאם ,1912 אין שפעםער. יאד

 געהאם שוין האבעז זײ לידער. זימע דערזען
 גװײ־ זײן פ־ץ לידער םך א םאן. אנדער אז

 לירישע איגגאנגזנז שויז זײנען •עריאד םעז
 פע־ דעם אם פון װעלן םיד יחידישע. און

 פון איינער פמ םוססער א דא געבעז ריאד
לידזיר: רירענדיגססע זײגע

ה שםוכוע א ל פי ח
 ליד, א הארץ אין קלאגס »ון ־ײמס פיר
 ניס, ידןרטער קי׳ז איר פאר וזאב *יך

 מבזכז, י תשילד״ שסומץ א
מרןדס• הארץ כױ׳ץ נאס ד ד״אס עס

מו «ריג פײן  פארסרערס, «יז נןבלי
מד.«דס, דס יאםער פײן האס ער
 ליד. פײז ל-אי״ז *יז קלאג® r* ז׳מם נאד
. נים װץתזלד קײן האם ױאם ליד, דאם

שםײן דח־ עז איז ג^׳ד װ זײ־ איז עכם מ
 גאלד־ דח־ ארבעסער־לידעד, •׳■אנעדישע :ע

עז איז שםײז שע זײנע *יז עכם מזז  לירי
 איז דיכםער א בײ עכםקײס איז לידעד.

ז מדדגד- א י  רידעז עגסקי׳־ס זײז *וליב ז
מ ײ מז ביז לידעד י םי ײנ  דאס »ץ ■3*0 ײ

דיכםער. עכםעז w פאר שםי דעד *יז

) > -

טעקםיקא אץ mwמנימ טרײד דער
זובי אױנוסםין פמ

אפגע־ איז אפריל םיםן ין
 דער געװארען ד.אלם<ן

 פון קאנגרעם זעקסםער
 די -סע־םע־ע□', דער

 די פון קאנפעדעראציע
ױ־ םרייד מעקסיקאנישע

-סע־םע־עם״ די ניאנס.
 די איז זי אבעי■ אײנציגע. די נים איז

 ארגאניזאציע םרייד־ױניאגיסםישע גרעסםע
 געווארען געגרינדעם איז זי מעקסיקא. אין
 ווען שפעםער. יאר צװײ מיט .1936 אין

 עקספראפרי־ האם קארדענאס פרעזידענם
 און אויל־קויאלעז מעקסיקאנישע די אירם

 אויםלענ־ צו געהערם האבען װאס באנען די
 געשםיצט זיך ער האם בתים, בעלי דישע

 אר־ ארגאניזידטער דער אויף הויפפזעכלעך
 קריםישע די אין לאנד. איז בעםערשאפם

 און עקספראפריאציע דאזיגער דער פון םעג
 װיכםי־ יענע פון נאציאנאליזירונג דער בעת

אונםערנעםונגעז. גע
.סע־םע־עם״ די האם יארען פיז משך אין

 דעם פון השפעה דער אונםער געפונען זיך
 םאלעדא־ לאמבארדא פירער. קאמוניסםישען

 װעלם־מלחמה צוױיםער ־ער נאך באלד נא.
 די פארםריבען ארגאניזאציע דאזיגע די האם

 גע־ איי םאלעדאנא לאדבארדא קאמעיסםעז.
 .סע־םע־ די איר. פ־ן אויסגעשלאסען ויאי־עז

 קא־ דעם פון ארויסגעםראםען אויך איז עם׳■
 םדייד־ײניאניסםישען דאםינ־רםען פוניסםיש

 אםערי־ דער םים צחאםען ־יעלם־פארבאנד.
 סי־אי־ דעם איז לייבאר אװ פעדערײשאן קען

 ױ־ די און שםאםען. פאראייגינםע די אין א
 אנדערע די אמ קובע קאנאדע. פון ניאנס

 לאםייני־ דער אין לענדער דעםאקראםישע
 גע־ .סע־םע־עם־ די האם אםעריקע. שער

 אינםער־אםערי־ (די -ארים״ דעם גרינדעם
 רעגיאנאלע םרײד־ױניאניסםישע קאנישע

 הײנ־ ביים ד,אם .ארים״ דער ארגאניזאציע).
 םעק־ אין הייפם־קווארםיר זיץ םאג םיגעז
 םעקציעם זיינע אלע םים איז ער פיקא.

 אינםערנאציאנאלען דעם אין אנגעשי^אםען
 די נאך ײניאגס. םרייד םרייןי םון פארבאנד

 שםאםען פאראייניגםע די פון םרייזל־ױניאנם
 אנדערם־ אירע םים -סע־םע־עם״ די איז

 און גרעסטע די םיםגלידער. םיליאן האלבען
 ארבעםער פמ ארגאגיזאציע שםארקםםע די

קאנסינענם. היגען דעם אויף
 -סע־ דער פון קאגגרעס זעקםסער דער
 באדייםונג גרויםע א געהאם האם םע־עם-

 מלוכה־ םעקםיקאנישער דער מעקסיקא. פאר
 דעם געעםענם פערזענלעך האם פרןןזידענם

שעז דאזיגעז  פארלאםענם. םרײד־ױניאניםםי
 געווען איז ארבעםם־םיניםםער דער אויד

 די םלוכה־פארםײ. אפיציעלע די דערבײ.
םי־ אנגעזעענע םך א *ץ .פע־ער־אי-. ם  יינ

מז םיציעס א  געסם־ד־זלזיגאםען געשיקם ה
 םרײד םרײע די באגריםוסנם־צדשריםםען. און

תיאנם  אםע־ אויםן לענדער אלע כםעם םת י
שען  פאר־ געװען זײנען קאנםינענם ריקאני

ח־ םראםעז  דער פרן געםם־דעלעגאסעז. ײ
*■j פאראיעיגםע די *יז ל.־םי־אי*א״ «װ 

ד האכען שםאםעז ארבעםען אין באםײלינם זי

 און װיצע־פרעזידענם א — קאנגרעס פין
באאמםע. עםלעכע

 דעלעגאםען מעקםיקאנישע די פון צאל די
 מער געווען איז קאנגרעס דאזיגען דעם אויף

 דערקלערש צאל גרויסע די > םויזענם צען װי
 ססרוק־ אײגענארםיגער דער דורך בלויז זיך
 םרייד־ױניאן מעקסיקאנישער דער פון םור

 זעלבסט־ אויף געבוים איז װעלכע באוועגונג.
 אײנצעלנע פון ארגאניזאציעס שטענדיגע

 אנגע־ און ארבעםער די אונםערנעמונגען.
 הא־ אינםערנעמונג איטלעכער אין שםעלםע

 זעלבסםשםענ־ א גרינדען צו רעכם דאס בען
 אונםערנעמוגגען. קלײגע יוניאן. דיגע
 מיטגלידער. 20 װי מער ניט צײלען ויאם

 אויםאנא־ זימעו װאם ײניאנפ אייגענע בויען
 אנשליסען זיך קענען און אײנהײםען מישע

 צענ־ עקזיםםירענדיגער דער אן דירעקם
 ארגאניזא־ םרײד־ױניאניסםישער םראלער

 אײל־אר־ די באךארבעםער. די בלויז ציע.
 עלעקםרי־ די אין באשעפםיגםע די בעםער,

 םעלעפאניסםען די קראפם־סםאנציעס. שע
 אינדדטםר״ האבען קוילען־גרעבערס די און

 לאקאלען אנגעשלאסענע םיט ױניאנם עלע
 אז קלאר■ איז עס לאנד. גאנצעז איבערן

 מעקסיקא־ אין הוצאות אץ ריחע־קאסטען
 הא־ דעלעגאםען, םויזענם צען די פאר סיםי
 דא־ דער מחמת געלם. סך א געפאדערם בעז

 םרײד־ײניאן די קאנען םאקע סיבה זיגער
 אפגעהאלםען נים מעקסיקא אין קאגגרעסען

 קאנגרעפ פריערדיגער דער אפם. צו ווערען
 גע־ אפגעהאלםע! איז .סע־םע־עם״ דער פון

 אל־ אנשםאם צוריק. יאר זעקם םים ווארען
 זעקם יעדע פאר קומען קאנגרעםען געםײנע
 אייף לאנד־קאנפערענצען■ קלענערע חדשים
 באשליפט מען און באהאנדעלם מעז װעלכע
ארבעםער־ענינים. װיכצזיגע וועגען

 .םע־ דער פון קאנגרעם זעקםםער דער
 פראב־ םיפ באשעפםיגם זיך האם םע־עם׳
 באדיי־ גרײםער פיון זיעען װעלכע לעפען.

 אבער םעקםיקא. אק ארבעםער די פאד םונג
 רירען פראבלעמעז דאזיגע די פון עםלעכע

 ארבעםער די פון אינטערעםען די אן אויך
לעגדער. אנדערע אין

 עםלעכע «ים ביז האט מעקסיקא אין
 מאנגעל גרויסער א געהערשם צוריק יאר
 דאם קאפיםאל. אינװעסםירענדיגען אין

 פראצענם־ראםע. די םייער. געײעז איז געלם
r נים ייד האם איצם אפילו אמ הײד־. v סך 

 דאזיגעןענין. דעם בנוגע לאגע די געענדערם
 אינװעס־ האבען מעקםיקאנער רײכע סך א

 דער אויסלאנד. אין קאפיםאלען זייערע םירם
 םטשות׳דיג אבער זין־ האע צושםאנד דאויגער

 װעלם־מלזזםד,. צוױיםער דער בעת געענדערם
ם איז עם װעז  זיײ־ אז עװארעזג אויפגעבוי

 מעקסיקא מעקםיקא. אין אינדוםםריע גענע
 קאפי־ פאר לאנד אויםערגעװײנלעד אן איז

 אינ־ ארן קאםערציעלע םאל״אינוועםםיציעם.
 םער ברעגנעז אוגםערנעטונגען דוסםריעלע

 די. פראםיםען. פראצעגםיגע הונדערם װי
 פי־א־ 24 םאכדז געלם. אװעק בארגען װאם

 אומ־ די הלוואוו^ ױיערע אױף יאד א צענם
קאפיםאלעז• אינװעםםירםע פאר זיכזירקײס

1956 מאי,
 ווען צייםען די פמ געשםאםם נאך האט רואס

 עקם־ זיינעז איגװעםסיציעס אויםלענדישע
 אינגאנ־ איצם איז געװארען, פראפריאירס

 פון קאפיטאליםםען די פארשװאונדען. צען
 א װי מעקםיקא באטראכטען לענדער אלע

 םפע־ אינװעםםיציעם. פאר פלאץ גינםםיגעז
 געלט םך א אריץ לײגען אמעריקאנער ציעל

 וואו אונםערנעמונגען. םעקםיקאנישע פיל אין
 אדער םאפצלם דינען דיערע פראפיםען די

 רװוזים די מים פארגלײך אין — דרײפאך
 הײנ־ װיל עס װעד לאנד. אײגען זייער איז

 בא־ דער װערען, רייך גיך צײםען םיגע
 פאראײניגםע די נ־ם מעקםיקא, איצם טראכם

 אומבאגרענעצטע פון לאנד דאס װי שטאטען.
רעגלעכקײםען.

זײם. לינקע א אײך האט םםבע די אבער
 פראדוקטען אינדוסטריעלע פאר פרײזען די

 אר־ די בעת הויך. אײסערגעוױינלעד זײנעז
 נידעריג. אומגלויבלעך זײנען בצטם־ייוינען

 דיפפרא־ דאזיגער דער פון רעזדלםאם דער
 לעבענפ־םםאנ־ :ידעריגער א איז פארציע

 באפעלקערונג. ארבעטענדיגער דער פון דארד
עי ד  גענעראל־םעקרעםאר דער װעלאזקעז ־י

 אויף דערקלערט האם ״םע־םע־עם״. דער פון
 יקרות הערשענדיגער דער אז קאנגרעם, דעם
 דא־ דער פון רעזולםאם דירעקםער דער איז

 דעם פרן צעםיילינג אומגערעכטער זיגעי־
 פאדע־ ױניאנס סרײד די רײכםימער. יאנדס

 מאם־ געזעצלעכע רעגירוע דער פון רען
 פראצענט־רא־ די פארקלענערען צו מיםלען

 שםעלען און פראפיטעז די באגרענעצען טע.
 וױכטיגםםע די אויף ײאקסימום־פרימען

 די געזעץ. דורכן פארברויכס־ארםיקלען
 װאדכערי־ אז אױך. פאדערען טרייד־ױניאנס

 װערען באשםראפם זאלען געשעפשםלייט שע
 קאנ־ זאל פארמענענם זײערע און תפיםה מים

װערען. פיםקירם
 ארויפ־ די אפט מען הערט םעקםיקא אין

 לע־ נידעריגער דער אז מײנונג. געזאגםע
 בא־ ארבעםענדיגער דער פון בענם־שםייגער

 שװא־ די פון רעזולםאם דער איז פעלקערונג
 דער אז און פראדוציר־מעגלעכקייםען כע

 װערען געהעכערט קאן עבענם־םםאנדארד‘'
 פראדוק־ דער פון שםייגערונג א דורך נאר
 העכעדוגג דאזיגע די אבער לאנד. אינם ציע
 אויף אן זיך שםויםם פראדוקציע דער פדן

 פירער. ײניאניםםישער םרייד דער םניעית.
די אז דערקלערם, האם װעלאזקעז.  פרא־ .

 גע־ װערעז ניט קען םעקסיקא אין ח־קציע
p כל העכערם i פראצענםני־ װאוכגרישע 

 באנ־ ערלעכע פון פלאץ דעם פארנעמען קעם
 מאם־ אוואנטוריםםעז אמ אפעריםםען קירען.
 אינדוםםריאליסטען. ערלעכע װי ייד קירעז

 פלאץ דעם םארנעמען עקםפלואםאםארס און
 ױ־ םרייד די געשעפםםאים׳. ראיעלע פון

 םון פארקלענערונג די אז פאדערען, ניאנם
 רעזולטאם א איז וואם פראדיציר־קאסםען די

 זאל פראדוציר־מעםאדען. םארבעםערםע פיז
 די פאר אויםשליםלעך נרצען ברענגען נים

 פארשרים אינדוםטריעלער דער בתים. בעלי
 ארבע־ דעם פאר ברםז א װערעז אױך םח

 אוים־ צום קומען מת און םאלק, םענדיגעז
 אר־ קירצערע שכירות. העכערע דורךי דרוק

 אויף פרייזעז נידערינערע און בעםם־צײט
לעבענם־םיםלען.

 אויסגעדריקם אויך האם קאנגרעם דער
 אר־ אפיציעלע די געגעז קריםיק שארםע א

ד ביםראציע־באאםםע. רין  דאזיגע די זײנעז פ
די צו פרײנםלעד גןוװען מלוכה־באאםםע I

 נים דאפ זײ זײנען איצם אבער ארבעםער
 זיי־ שםעלונג ארבעםער־פײנםלעכע די מער.
 לאנג נים ערשם אנםװיקעלם ייד האט ערע

 אפטער. אמאל וואס איצם געשעם עם צוריק.
 דעד־ זאלען ארביטראםארס מלוכה׳שע די אז

 אומבארעכ־ פאדער־נגען ארבעםער ללערען
 פון געפאדערם ד,אט קאנגרעם דער כיגט.

 ריכ־ די באזײםיגען זאיי זי אז רעגירינג, דער
 פארשםײער עכע1,'פאראנסווארם די און טער
 פאר־ ־ואס ארביםראציע־געריכטען. די פון

 ױריטםישע אויסגעפינען מ־ט זיך נעמען
 אויט פשם׳לען זײ װעלכע דורך דריידלעך,

 ארבעטער די געגען ארבעטער־געזעצען די
 אר־ דעם פץ אװעק פאקםיש נעמען און ג־פא

 די ײאס סםרײקען, צו רענט זײן בעםער
 גאראנטירם לאגפטיטוציע מעקפילאנישע

'אים.
 כאראק־ זײער איז דערשײנ־נג דאזיגע די

 ענדערונגס־פראצעם. דעם פאי- טעריסטיש
 די אין מעקפיקא. אין אן איצט גײם װאם

 בתים בעלי די זיינען יארען פריערדיגע
 אר־ די בעת אויפלענדער. מײםטענפ געװען

 דע־ מעקסיקאנער. געבױרענע זיינען בעטער
 ארביטראציע־בא־ די האבען טאקע ריבער
 זיך םיכפדכים, אינדופםריעלע בעת אמטע.

 זײ־ פון צד דעם אױף געשטעלט מײסטענס
 מעקסיקאנישע די ט.”|י־אנדפי אײגענע ערע

 זיך בילד דאם ד.אט אג<ר איצם ארבעםעל.
 אינ־ מעקסיקאנישע פץ צא' די געביםען.

 די און גרעםער. געװארען איז טערנעמונגען
 אפ־ איצט קומען םיכםוכים אינדוםםריעייע

 ארבעטער מעקסיקאנישע צװישען פאר טער
 קלאפעך די בוזים. בעי*י מעקםיקאנישע און

 ארוים־ האבען פאלק אײגענעם איגם פתירות
 םאלי־ נאציאנאלע פון געפיל דעם ג־לשםיפם

 איז צרריק יאר צװאנציג מיט דאריםעט.
 גאך פאטריאטיזם רעװאלוציאנערער דער

 נים ער איז הײנט .1געפיי עכט אן געװלן
 פאר־ דאזיגע די פראזע.. פוסםע א וײ םער

 ארבעטס די אין אפ זיך שפיגעלט ענדערונג
 דער אין װי גוט אזוי פונקט געריכםען

 דער אין אייד אפילי אמ ‘בכלי װירםשאפם
 רעוואלוציא־ פון פארטײ די בלויז פאליםיק.

 ״פע־ער־אי״. די דערגרײכונגען, נערישע
 צו אזוי װי פארשטאנען איצם ביז האם

 פאלי־ איץ פאר מעקםיקאנעד פאראײניגען
 צלם דעפוטאםען 155 די פון צװעק. םישען

 דאזיגער דער צו געהערען פארלאמענט.
 דא־ די אז רעכענם, מען .150 גאנצע פארםײ

 צייט דער מים זיך וועם פראפארציע זיגע
 פון וואוקם כםדר׳דיגעז דעם מחמת ענדערעז

 אבער. דעדװייל קאפיםאליזם. הײמישעז דעם
 נאך פון משך אין אויך ווארשײנלעך און

 אויבער־ אבסאלוםע די װעם יארעז סך א
 רעװאלוציא־ דאזיגער דער פון הערשאפם
 אומבאשםרי־ פארבלייבעז פארםײ נערישער

םעז•
 די צװישעז צופרידענקײם גרויםע א

 ארויסגע־ האם קאנגרעס צום דעלעגאםעז
 אמעריקא־ דעם פון דערקלערונג די ן־ופען
 איצם פון אז ראםװאלדי- דעלעגאם. נישען

 מעקסי־ די פמ פארםרעםער די װעלען אן
 ווערען צוגעצױגעז םרייד־ײניאנם קאנישע

 ארבעםם־אפ־ וועגען פארהאנדלונגען די צו
 לאנד־ארבעםער. מעקםיקאנישע פאר מאכעז

r קוםעז װאם v .אםעריקע
 אנ־ האט טאן מעקםיקאנישען םיפיש א

 עם װען קאנגרלם■ דאזיגער דער געשלאגןץ
יאקי־ 9 פון דעלעגאציע א דערשינעז איז

ט ■»•(---------------------------- 19 די
 םראכם קאלירפולער דער אין אינדיאנער

 יאקיס די פון שבם דאזיגער דער זײערער.
 טערי־ אלםע זיץ אין איצם נאך וואוינם
 םאגארא, שםאם, איצםיגען דעם אין םאריע,

 געםריי אויך הים ער צפ־ךםעקפיקא• אין
 אײגענאר־ את םראדיציעם אלםע זיינע אפ

 דערפער, 9 אין לעבלן יאקיס די טיגקײםען.
 אפגעשלאםענקײם פריױױליגער א אין אבער

 אלםע די אין װעלם. ארומיגער דער פון
 קריגער. מורא׳דיגע געװען זײ זײנען צײםען

 מים זײ האבען צוריק יאר דרײסיג מים נאך
 וײדער־ דעם סימבאליזירם עקשנות זייעי

 אײנוואוינער אורשפרינגלעכע די פץ שטאנד
 שפא־ ראסעךפרעםדע די געגען בלויז :ים

 נאכפאלגענדיגע די געגען אפילו נאר :יער.
 געקומען זײנען װאס שבטים. אינדיאנישע

 גע־ זייער אצטעקען. די נאך מעקסיקא קײן
 היינ־ ביזן נאך איז יאקי־םאל אינם גענט

 סאל־ מעקםיקאנישע מים באזעצט םאג טיגען
דאםען•

 באגראבען איצט האבען יאקיס די אבער
 צ• אגגע־ויבען און מלחמה־העקלעד די

 זײנען די שלום־ליולקעס. זייערע רויכערען
 זיי־ אגריקולםוריםםען. פרידלעכע געװארען

 בלאנ־ פלומא הויפטלינג, נײנציג־יאריגער ער
 אנגעװאר־ פריער האם פעדער)- (ווייסע קא
 אדן שונאים. זײנע אלע אויף אימה אן פען

ײז  גובר־ געקענם אים ־אם עלםער די ב̂י
 די מאכען געקענם מער נים האם ער זיץ.

 הויפם־שםאט. מעקסיקאס צד נסיעה אנגע^
 הויפםלינג דעם ױרש, זיין געשיקם ער ־אם

 דערשי־ איז ױרש דאזיגער דער אםילאנא.
 שםאם־ אינדיאנישע זיינע פון אכם םיט נען

 אימלע־ פין פארטרעםער א מים גענאסען,
 אנזא־ געקומעז זײנען זיי ;יאקײדארף כען
 ארבעטער די צו שליט יפון בשורה די גען
 אםי־ הויפםלינג דער מעקסיקא. גאנץ פון

 פון שפראך דער אין גערעדם האם אנא‘־
 איבער־ געמוזם האם רעדע זײן אבות; זיינע

 דעד־ האט ער שפאניש. אין ווערען געזעצם
 איבערצוגע־ געקומען איז ער אז קלערט.

 צו שבם זיין פון גרוסען פרידלעכע די בען
 גלייכצייםיג ארבעםער. מעקסיקאנישע די

 ארבעםער צום מעלדען אויך ער װיל אבער.
 :שבם זימ פין פארלאנגעז דריי די קאנגרעס

 זײ־ פון סאלדאטען די פון ציריקציאינג די
 שלעכםע פון באזײטיגונג די דערפעו־; ערע
 באפרײ־ די און באאמםע, אומערלעכע און

 עקספלואםאםא־ די פון יאקיס די פמ אינג
קאפיםאליסמען. רישע

 סא־ דערקלערם זיך האם קאנגרעס דער
 באשלאסען אװ יאקיס די םים לידאריש

 פאדע־ גערעכםע זייערע אונטערצושםיצען
 םרייד־ױניאניס־ פונם דעלעגאציע א רונגען.
 פאר־ א םים צוזאמעז װעם׳ פארבאנד םישעז

 אינםערוועני־ יאקיס. די פון שםייערשאפם
 אונםער־ און םלוכה־פרעזידענט. ביים רען

 מים אינדיאנער די פון פאדערונג די שםיצען
פרעסטיזש. גאנצען איר

 -סע־ דער פמ קאגגרעס זעקסםער דער
 מאראלישער גרױסער א געװען איז םע־עם•

 געפינען װעלען באשלוסען זיינע דערפאלג.
 חדשים. קומענדיגע די איז אױסװירקונג אן

 און קלאר האם קאנגרעס דאזיגער דער
 װילען שםארקען דעם דעםאנםםרירם בולם

 םאר־ צו ארבעםער מעקסיקאנישע די פון
 אויםצוקעםםען און רעכם זייערע םיידיגען

 פעקםיקא׳ם אמ חלק גרעסערעי א זיך פאר
רײכטימדי־- נאציאגאלע
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Si
אונ־ באםראכסעז םיר עת

שדנ־ דרײםענדיגע זערע
ם אויך לאםיר אים  ני

? כאפעז צ' פארגעסעז
— ¥לײז ײד אויף בליק
 םיגאריםעם דער אויף

 אייגענע אונהנרע איז
מ רײצן, ל ע *־ג־ װי שאדעז םער *־נז םוט װ
ערז  םיר אז דענק. איד פימם.״ געשריארענע ז
 און ארענםלעד פראצענם 9* װי רער זײנעז

 פראצענט איינער דער אבער גערזנכם.
 דער pc אויפםערקזאםקײם גזער קריגם

 פליכם אוגזער איז עס מײניגג. עפענםלעכער
 איינער דער אז װאך. דער אויף זײן צו

 שונאים די צחזעלפעז נים זאל פראצענט
pc ן םרײד דער* .באװזנגונג 'ו:י .־ .

מע די  געטאכט האם באםערקוגגעז דאז
 ¥• דער re פרעזידענם םיני. דזשארדזש

x אדרעסירם ה*ם ער װען ל.־סי.¥י.א״ 
 יר־ פאראײניגםער דזיר pc קאנװעגשאו די

n r: םיזורי. םיםי. קעגזעס אין צעגםראלע 
 pc פרעזידענם דער כעת חודש. שארימז

אז םרײד ריזינער דער  דיאס םעדעראציע יוגי
ץ אויסגעדדיקם  וז׳ײגיגער דעם איבער זארג זי

ײז פיז ס פראצע:ט י ר םי מ  אוגםער־ זװז רז
שײארמז װאט ידצלם־םזגשעז.  דעם פאר

ם  באװע־ ײניאן סרייד ד.יגער דער פח «י
גג  סים פול געװעז צײםוגגזת די זײגען נו

 ידאס נעשעענישען, דדײ איבער בארינםען
 pc הינםערגרינם דעם געבילדעם האבען

ם פרזױידעגם נאםערקונגען. םיגי׳
«r ײ  אוםבאקאנםזר אז האם יארה נ

 דעם יײםריאל םים באנאםעז פארברעכער
 רי־ יױקםאר לײבאד־רמארםער באקאנםזח

 האם ער וײ גאבד־זם שעזז האלבע א זעל.
 װעלכער אין ראדיא־רעדזי ¥ פארזנגדיגם

 םעשים מיאוםע די אויפגזידעקם האם עד
pc 138 לאמזל pc עי  .אפערײםינג־אינ־ ד

שעגערעד איילענד. לאגג אין ײניאז ז
 אינםערנעשאנעל די האם שיקאגא אין

pc שענערעז־ױניאז זעלביגער דער  אס־ אינז
אריגע שיר איר געהאלםען  קאנװעגשאן. י

 דער סאר םירען די צמעסאכם האם וועלנע
 פובלי• אוםגינםםיגער דער םחכית פרעםע.

אז די װאם סיםי. געקראגען. תאם ייני
 פ¥ר־ ביי איז געריכם יארקער גױ ¥ איז
 קאג־ דער נעװאריח דדרכגעלופםערם הערען
 קעראערש¥םם דעגםראלער דער אין פליקם

 (םר¥נם«ארם־¥רבע־ םימהטערס דער פת
 פרי־ דער לעיםי, םארםיז װאו ײגיאן נהנר)

 םיםםםערם דער ®ץ *רעזידענם ערדיגער
אז־מנםראלצ.  אינדזשאנק־ ¥ז פארלאעם י־גי

n rr ז מ  דערוױילםעז אוסלעגאל דעם ת
 באשול־ לעיםי װעםעז ןדרירי^ •רעזידענם

 רעקעםיר־ ¥ריינשירעז *ױל ער *ז דיגם.
ר סעםאדען צ ד ױן  פון םראקיגנ־איגדוםםריע ז

ע. דעד מלי םדא סע
 םיםםםערם דער פה **רבינדוסנ די

ר פים -בראדערהוד״ ע  רעקעםיר־דודכגע־ י
ר ענן ם מז פיז ר א ש אנג ל זױז אסאסיזיײשאױ .

וױי:פה

 ¥ בײ געיוארען דיסקוםירם חודש פאריגען
 ¥- ¥י• ל.־םי• x ¥. דעם צװישען קאנפערענץ
 פרע־ דעם און םיני דזשאי־חש פדעזידענם

 בעק, דײװ .בראדערהוד״, דער פון זידענט
 געםאכם. באקאנט האם פ־ני ורעלכער :אד

 פונם זיצוגג ספעציעלע ¥ רוסזד װעם ער אז
 קאמסיל. עקזעקוםיװ א אי. ל.־סי. x א.

 דעם אם *ויפצונעמען ראי ערשםען אױפן
שר׳ען דאזיגעז  דער צװישען שותפות נים־כ

 .לאנגשארםען דער און ײניאן םיססםערט
 געצילם עיקר דער איז ייאס אטאםיאיישאז״•

םידער דער געגען  טאשען־ארבעטער לעגי
ײניצז•
שאקע די ױי א ר א א ש על ױיי דיז
 •41 דעם אויף אםאקע סערדערלעבע די

 פארנעקומען איז ריזעל וײקםאר יאריגעז
ײי אשריל םען5 דעם  שארםאג. אזייגער ח
 לייבאר־ דער. יארק. ניו פון צענםער אין

ס רעפארםער, מג ע  צו אביסעל םיילפאל װ
 קאםענםארעז איז באריכםעז טצגםאציאנעלע

 איז דערשײנען עס ארבעםעי־־עגינים איבער
ױ דעם לי יארקער נ עי ד  אין און םיראר־ .

ח צײםוגגעז אגדערע בע  איז ל¥נד, אי
 רעס־ א פיז ארױטגןיקוםעז געהאם אקארשם

 סעקרעםא־ זיץ פת באגלײםוגג איז טאראן
 ■לו־ צוגעקופען איז ײגגערפאן א ררעז רין.
 ¥«גע־ אים אץ באיזצלטעניש א שת צים

 שלי־ ברענעבדיגע די װיםריאל. םים :אסעז
ץ איז כינקײם  אויגען. ריזעל׳ס אין איי
ם ס־אד אוםגליק צים האם 'רעלכער  גע־ ני
 הײנם. ביז אמ אוינען־גלעזער זײנע טראגעז

 ¥לץ :¥ל איז געשריבען. 'וערט דאס װען
 שארלירען וועם ריזעל אז נעשאר׳ די פאראן

ראיה. זיץ
 אםאקע דער ערב ד,אם ריזעל װיקםאר
 אויף ראדיא־בראדקעסם. א דורכגעשירם

 מים־ צוױי אויסגעשרעגם האם ער זועלכעז
 .אינזשע־ דער פמ 138 לאקאל פון גלידער

 גע־ ?אםף ¥ פירעז ירעלכע :ערעד־ײגיאז■
 דע־קא־ די שת אדםיניטםראציע דער גען

 דיער שירעז װאס זון, און שאםער נינגם.
 ױ־ דער אם אין םםשלה אופבאגרענעצםע

 און ארבעםער אויטגעשרעגםע בײדע ניאז.
 לייבאר־רעשארםער שונם קאםענםארעז די

 דער פץ בילד םיאוס ¥ אױשגעדעדם ד׳אבען
 אינ־ די ױניאן. דער אם איז אנשירומ

 ארבעםער פח באשםיים זשעגערעךױניאז
 בוי־ הויב־. שװערע די םים אשערירעז װ*ס
 פארשײדענע בײ נראב־טאשינעז און ער־

 םו־ אץ שאסעעז געבײדעם, פיז בוי־ארבעם
 קוםעגדיג ריזעל׳ז• *ײף אםאקע די נעלען.
 באםראכם קעז בראדקעםם. דעם גאך באלז־

 אונםערװעלם־ פון גקםה־אקם ¥ וױ װערעז
 װעלכע ױניאז־אגשירוגג. דער *יז מענשעז

 אויש־ ד־ שארםראגעז געקענם נים האבען
לײבאר־רעמרםער. שוגם דעקומעז

 אויף א:שא' נידערטרעכםיגער דער
 אוישזען גרויס ארײסגערדפען האם ריזעל׳ן

צייםונגען דאנכע עשעגם^עכקײם. דער אין
 םיס האבען נייעס־קאמצגםאםארט איז

 א:פאל דעם איבער עגםריטםינג אמת־ער
 צ• געזעץ־אױםאריםעםען די ביי געסא:ם

 רע־ דער געגען פםשױדדיגעם עשעס באז
 לזיבען. עקאנאסישעז איגם קעםיר־םגפה

 בײ־ ¥ז נים האבען. צײטונגען מאנכע אבער
 גע־ פאראנםװאר^עך נעםאכם כװנווד זע

 מעשים די פאר שירער ײניאן םרייז־ װיטע
 רוארפענ־ רעקעםירונג■ און כוליגאניזם פון
 םרייד גאנצער דער אויף שאםען א דיג

באװעגוטט ױניאן
 ציוישען םלדכה־פירער. אנגעזעענע ריי א

 ניק־ ריםשארד אורשארטײדלעכער דער זײ
 רעםיב״י־ דער אין װיצע־פרעזײ־ענם דאן,

 קיינ־ האט יתלכער אדמיניטטראציע. קאנער
 באז־נדערע קית ארױטגעװיזען :ים םאל

 פאר גע־אלםען ד.אבעז ױניאנט. פאר ליבע
 סיפצאםיעט זייערע אויסצודי־יקען נויםיג

 געמםטעריזם pc קרבז א צו וײ ריזעל׳ן, צו
 ײניאז־ אםת׳צ מאגכע אבער ױניאנס. אין

 פעיאר העריםאן. :אײערנאר .ױי פרײנט
 אויסנעדריקם האבעז אנדערע אמ האגגער

 בא־ א־ן אויסצוזיכעז אנםשלאםענהײם זייער
 העסל־ דעם אם אין שילדיגע די שםראפען

עכצז שארברעכען. '
 איג־ אונזער זײ צײישען ױניאנט■ רײ א

 אויםא־אר־ pc ױניאז די אמ םערנעשאנעל
 םומעס גרעסערע באשםיםם האבעז בעםער.

 וואס םענשעז• פאר בא״וינונג א וױ געלם.
 אױ פארברערער דעם כאפען העלפעז ױעלען

 אינםערנע־ אונזער :עריכם. אין ם־עגגען
 דו־ דוד פרעזידענם איר דוז־ד האם שאנעל
 שאר דאלאר םויזענם 10 אםיגנירט בינסקי

 אין האם דובינסקי פרצזידענם צװעק. דעם
 די שארדאםם י־ערקלערונג ספעציעלער א

 אומפארשעם־ .אן װי ריזעלץ אויף אםאקע
 אויםגע־ אה אקם״ גידערםרעכטיגען םען

די אז האםענינג, די דריקם  געזעץ־אויםא־ .
 נים װעלעז שםאם ארנזער אין ריםעםעז

 נאד װערעז צו אםאקע דאײנע די דערלאזען
 -די שארברעכעד... פארגעםענער איק

 מלוכה־פארוואלםונג ארענטלעכער שמ כמזות
 א געהאם האבעז יײיאניזם זױבערען און

 דאזיגען דעם אין םשעמפיאז מעכםיגען
מ באנוצם האט װעלכער מענשען.  קאלום ד

 אינ־ דער ד.אם קארופציע״, באקעמפעז צו
 .דאס דערקלערט. פרעזידענם םערנעשאנעל

 ןריזעל׳ן) אים זיעעז די וואם ווייניגםםע
 אין שולדיגע די אײסצוזוכצן איז שולדיג

פארברעכעז״. טײײזילצעז דאזיגען דעם
אן די ש ענ ױ אנ ך דער שץ ק ע ר ע ענ ש מז א

ײגיייז
רי־ וױקםאר אויף אםאקע שענדלעכע די

 דעם אויף אםקלאנג אן געםונעז האם זעל
ײםיגג־ דער pc צתאמענפאר םעז25  .ןאער

שאגעל.  איז װ»ם אינזשענערעד־אינםערנע
דעם אמ נײנטען דעם צװישעז פארגעקוםען

jy c u קאג־ דער צו שיקאגא. אין אפריל 
א' א :עקופען זישעז יוענשאן  טיםגייידער■ צ

pc קעמפען וואס שיקאגא. און יארק נױ 
 ױניאן־פארוואיםונג ארענט־־צכער אן פאר

 אר־ דערםאנםע שריער צדױי די זײ צווישעז
 אויסגעפרעגם האט רתעל װעםזמ בעטער.

 ארבע־ ביידע ראדיא־בוזמ־קעסם. pn אויף
 באםא־ פיטער און ױ־לקעס װיליאם טער.

 זייגעז .138 לאקאל ps םיםגלידער 'יאס.
 קאנוועג־ ספעציעלער א בײ אײפגעםראםען
 זאל םעז אז פארלאגגענדיג. שאךקאםיםע,

 פ־ן ױניןין. דער אין ארײננעסעז צוריק זײ
 יײ־יאם ײײאדפרעזידענם. דער -ועייכער

 אייטגעשייא־ זיי האם חש־:יאר, דע־קאגינג
סעז•

 ¥ געקראגעז האם ג־פא קאגװענשאז די
 פרעסע. שיקאגער דער אין אויפגאמע קאלםע
 צו־ דעם באםיםעיים ־.אבען צײםומען מאנכע

 פארברע־ pc קאג-וענשאז .א װי זאפענפאר
 מאנכע אונםערררצלם־םענשען״. pא כער

ר pc םיםגלידער ע  גע־ האבען אפאזיציע י
 געגען פאליצ־י דורך ױערען באשיצם םתם

p אםאקעס פיזישע s בײם פארהאגדל־ננען די 
 אפגעשפי־ :יאוס אזוי זי־נען צוזאםענסאר

 פי־ די אז פרעסע, דער אין געװארען געלס
 צ• גויםיג פאר געחאלםען ד.אם רערשאפם

 אינ־ אין קארעספאנענדעםען 9 באזײםיגען
 צוזא־ פונם םירען די פארטאכען גאנצען

עסענםלעכקײט. דער פאר רעגפאר
 געשעענישען װיכםיגע צווײ אישציגע די

רעדע א :געוהןן זי׳ינען צוזאםענפאר בײם
 געבראכם האם װאס גלח. קאםײלישען א פון

 רע־ א אץ דעלעגאסעז די צד ברכה גאם׳ם
 חשעימס ארבעםש־סיניםםער פדגס דע

 .א אז באקלאגם. זיך האט ־ועלכער מיםשעל.
 פארשיואר־ סענשען אוםערלעכע צאל הליינע

 ארענםייעכצ ריליאנען pc נאםען דעם צען
 בעאםםע׳. זייערע PK ױניאניסםען טױיד

 אינ־ דער פרן פרעזידעגם ־יאר'גער71 דער
 שי־ פון מאלאן• א'. ־ו־ליאס טערנעשאנעל

?¥4P דעם אפווישען געקאנם לייכט האם 
 ער יוען אימארענטלעכקיים. pc פארדאכם

 אנםי־רעקעםיריגג אן אינדארסירם וואלם
 געווא־ פארגעשלאגען איז וואט רזןזאלוציע•

 די װי אבער. האטיוענשאן. דער בײ רען
 אפגעזאגם זיך ער ד.אם באריכםען. צייםוגגען

םאן. צו דאס
ר וױיױגער־אינפארפירםע די פאר ע ענ  ליי
 דער אז דערדאנען. צ־ כדאי איז אונזערע
 אינ־ דער אם pc וױיס־פרעזידענם פערםער

 טרויעריק־ דער געװען א־ז םערנעשאנעל
 א'ן איז װעלכער פעי. דזשאזעף בארימםער

 חד־גדיא אין געווארען אריינגעזעצם 1947
 בוי־קאנטראק־ pc געלם ארױספרעםעז פאר

 ױריסדיקציע־םעריםאריע. pn אין םארס
 אנ־ פיזישען א געמאכט פעי האם 1940 אין

 ער וױיל דובינסקי, פרעזידעגם אויף פאל
 אינםערנע־ דער אויף כעם איז געוועז איז

 אנטי־רעקע־ אן פארשלאגעז פאר שאנעל
י רעזאלוציע םירינג  ל. אװ פ. א. דער מ

ארלינס. נױ אין קאנװענשאן
 יענע אז דערםאנען, צו דא כדאי *יז עם

 איגםערנעשן»על. אונזער pc רעזאליציע
 ליי־ איי םעדעריישאז אמעריקען די יואס
 איז אנגענוםעז■ תאם קאנווענשאן באר

 געגען קאםף פארן באזיש דער געװארעז
 םרייד דער אין עלעמענםען אומזײבערע די

ערשםען צום איז. און באװעגונג ױניאז

------S 1956 מאי,
 פראק־ א אייף גע־וארזה דורכגעפירט םאל.

 קאינסיל עקזעקוםיײ דער ווען אושן טישעז
 אויטצושיייסען 1953 איך באש^אטע- האם

 דער pc א־אכיא־ישאז־ -יאנגשארדען די
פעדעראציע.

תדדנג די ס דער צױי־שען םארכ ע־ ם ס ס  טי
אן מי ץ י םעז דער א ר א ש אנג  ד

אן ש ײ א סי א אפ
הא־ -גערעכטיגקײם־ י־מער פאר־גען אין

 אום־ דעם אויף אגגע־־יזען שוין מיר בען
 ױ־ טיסטםערט דער אין קלימאט זײבערען

 שותפרת דעם צד געפירט האט יואט גיאן.
 ייאגג־ רעקעטיר־ד־רכגעפרעטענער דער פים

 אינער־ דעם צ־ און אפאסיא־ישאן שארםען
 צענםרא־ -ארקער :־ד דער אין קאמף יעכעז

 טיםםםערט דער pc קערפערשאפט יער
 ל.־סי. x א. pc פרעזידענם דער ױניאן.

 גע־ א :■אכען צו בםל באיײזען האם א. אי.
 ם־יזענם הונדערט פיר pc הליואה פלאגםע
 פאר י־ניאן טימססערט דער pc דאלאר

 'אגגשארבען האלב־באנדראםירםצר דער
p אסאסיאיישאן s פאראײניגםע די ־ױל א־צט 

 אפמאך דעם ראכען בטי אויך פזח־עראציע
 דער ps ױניאן טימטםערס דער צװישען

 געצילט pn צו שײנם ױאס .אסאסיאיישאך.
 ראפעךארבעטער 'ענ־םיטער דער געגען
 ארגא־ האם ל. אדו x א. די ־ועי*כע ױניזת•
.1053 אין :יזירם

םיני, פרעזידענט האט חודש פאריגען
 באדאנם בעק, דייװ מים קאנפערענץ א נאד

 א יוערעז געררפען װעט עס אז געםאכם.
 עק־ ל.־סי.אי.¥ x א. פ־נם זיצ־נכ בפעציעיע

 אייפ־ נזא' ערשםען אײפן קאונטייי זעקוםיײ
 דעם pc שטעלוגג די <:ין. דעם צונעםען

 םימ־ די אז איז. פעדעראציע־פרעײדענט
 דער געגען געהאנדעלם האם ױניאן סםערס

 פע־ פאראייניגםער דער pc האנסםיםוציע
 אפםאך אן :זןשלאטען האם ז• װען דעראציע

.אםאסיאײ־ ארױטגע־וארפענער דער טים
שאױ•

 דער אט pc .6 טעקשאן .4 ארםיקעל
 צ■־ בעק דייײ ־רעיכער פאר קאגסםיםוציע.

 טימ־ דער פון '־עלעגאציע דער םים זאמען
 ער־ בײם געשםימם טאבען ױניאן סםערס

 דעצעמבער, פאריגען צוזאדענםאר, שםען
ארגאניזאציע שום .קית :בפירוש זאגם

 סוס־ אדער אר־יסגעםראםען איז יועלכע
 ל. .אוו פ א. דער pc געוואירען פענדירם

 פאר־ קיק קריגעז נים טאר א. אי. םי. אדער
 װעל־ מצד אנערקענונג אדער טרעםערשאפם

 אינםערנעשא־ אדער נעשאנעל איז עם כער
. נעל . . אן  םים פארבונדען איז װאס ױני
 אט אויף pn עובר פאר פעדעראציע. דער
 אינ־ אדער נעשאנעל א קען פארבאט דעם

 װערען סוםפענדירם ײ:יאן םערנעשאנעל
pc סעדעראציע״ דער. .  דעריבער איז עם .

 זי־ קוםענדיגער דער בײ אז מעגלעך, זיײלר
 די װעם קאונסיל עקזעקוםיװ פוגס צונג

 פאר װערען געשםעלט ױניאז טימסםערס
 אפ־ איר מאכען צו בםל אדער ברירה: דער
 אטאפיאיישאן״ -לאנגשארםעז דער טים מאך

 קומענדיגען ביים װערען סוספענדירט אדער
 פעדערא־ דער pc צװאמענפאר אלגעמײנעם

ציע.
 דער פאר נאראקםעריסםיש דיער איז עם

 וראם בעק. דייװ pc דאפעל־פנים׳דיגקײם
 באםייליגם זיד גופא ער האם האנם אייז םים
הא־ נייער דער pc ארגאניזירונג דער אין

 דעם פארנעסעז צו ־וניאן פען־ארבעםער
 .אטאטיאײ־ שוספענדירםער דער pc פילאץ
 ער װיל האנם אנדערער דער םים איז שאן־
 דיטקרעדירםער דער אם העלפעז איצם

 אנ־ אן צוריק פארנעםען צ• .אסאסיאײשאן־■
ר *יז פלא׳ז געזעזננעם ע  בא־ ארבזיםזיר י

 לעגיםי־ דער pc דעכעגונג אייפן ־־עגונג.
יתיאן. האפען־ארבעםער רער

 הײפם־טסבר דער אז .pn אבער קען עס
 נים דער איז אפםאד נים־כשר׳ן דעם פון

 םימ־ דער פ־ן װ־יב־פרעזידענם כשר׳ער זײער
 װעלכער האפא דזשעיםס ײניאן. סםערט
 א־יטצ־שפרײםצז אפטאד דורכן זיך באםים

pn א מםשלהp געהערם האפא ױניאן. דער 
 נים האלם װאט ױניאן־פירער. טארם דעם צו

 פאר p¥ כללים עםישע pc שםארק זייער
 בלויז איז באױעגינג ארבעטער די ־ועםען

 ביזנעסםאן, יעדען פאר וױ פונקם םיםע< א
 צו כדאי ׳איז אגב. ארויפצוארבעםען. זיך

 אין א־ז אפריל םען20 ־עט אז דערמאנען,
 באניזעם א געדוארעז געגעבצן דעםראים

 עס װעלכעז אײף 'אפא. דזשעפיס לכבוד
 םיליאן פערםעל א נעיוארען געשאפען איז

 קיינדעד־ האפא .דזשיםי א פאר דאלאר
 צױ־ אםעריקאנער ירישלים. לעבען הײם״

 כשר׳ען א פאר ־אבען קריתען ניסםישע
n א באנוצ־ס דא צ־יעק r n נא־ נים־כשר׳ען 

 האם געלם אז םשמעװז האלםען זײ נען.
. קימ ױם . ח. רי

ש עם הארם ױי מעכ דער םי ײנ א אר  ש
T סם״נדצענםרארעס פדן
ty חודש פאריגען rn גע־ דדרכגעפירט 

 pc פאראייניגונגס־צוזאםצנפאױןין ארען”
 p?rn עס ױניאז־צענםראלעס. םםיים דריי

 x א. צענטראיע די גזױ־ארימ פאר׳אײגיגט
 אין קערפערשאסםעז א. אי. סי. מים ל. אײ

 םערץ סוף םיזורי. ps לואיזיאנא טענעסי.
 צענ־ די געיוארען פאראייגיגם אויך זײ:ען

ארקענסא. אין כראלעס
 דעם לוים דארסען באקאנם, איז עס .־ױ

 אי. ל.־סי. x א• לעצטען דעם pc באשלום
 אינער־ װערען פאראייניגם ציזאמעגפאר א.

 סםיים־ די ,1957 סוף ביז יאר. צוױי דזא״ב
 ױניאז־פעדעראציעס. ביידע pc צענםראלעט

 פארהאנדעלם ־וערען פאראיעיג־נגען ענלעכע
 זײ צװישען שםאמען. אנרעיע ריי א אין

רערילענד. אין ps םעקסעס אין א.ײך
 ױניאן־קערפער־ די pc פאראײנינונג די

 איז עס װי ז־רום־שםאםען, די אין שאפםען
 םיילוױיז און םענעסי לואיז־אנא. ארקענסא,

p מיזורי, irn פון אפלייקצנונג קלארע א 
 פאר־ עם װאס רכילות. בײזװיליגען דעם

 אװ x א• די אז צייםונגען, מאנכע שפרייםען
 צעםיילם זײנען ױניאנס א. אי• סי• און ל•

 פאר רעכם ציװילע pc פראגע דער איבער
 חילוקי די אויב נעגער־באפעלקערונג• דער

 ביידע pc םיםגלידער די צװישען דעות.
 װי גרוים, אזוי געװען װאלטען פעדעראציעס

 ניט װאלם ױינשען, ױניאן־שונאים טאנכע
 צװישען פאראייניגונג קית געװען מעגלעך

 אײנ־ די קערפערשאפםען. צענםראלע די
 װאס פאהאימיגינג. געגזה אפאזיציע ציגע

 מי־ אין בלויז אויסדרוק צום געקומען איז
 ױ- םימסםערס דער pc געקומען איז זורי,
 נים גאר האבעז װאס סיבות םחמת גיאן.
r v קאמף מיםן שייכות pc נעגלר־ דער 

 פאר דרום־שםאםעז די אין באפעלקערוגג
גלײכבארעכםינונג

ט <( 2ו די
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אפי־ איז אפריל םזמ18 עם
ײעז ציעל געװא־ געפא
 ענדלעך ס׳איז אז רען,

 דער געקוםען צושםאנד
אינ־ אן פאר םשארםער

איי־ טערנאציאנאלער
סי שענ  אםאםישער םח ח

 װיכ־ א ס׳איז שלום־געברויך־. פאר קראםם
 םענש־ פון געשיכםע דער אין דאםע םינע

 האבען צײם חדשים צװיי ארבעם. לעכער
 װאשינגםאן אין מלוכות 12 פון פארשםײער

 םשאר־ פמ רעדאקציע דער אויף נעארבעם
 קאנפערענץ די זיי האבען ענדלעך איץ םער

דערפאלג. מיס פארענדיגם
 ראםיפיצירט נאד דארף םשארסער דער
 צוױיפע א געװארען גערופעז ס׳איז ווערזנן.

 דאט אבער םעאםעפבער. אויף קאגםערענץ
 אמאםי־ די פארפאליםעם. א װי םער נים איז
 געװאיען איצם שוין איז קערפערשאםם שע

 אײ־ אן זײן װעם זי לעבען. פון םאקס א
 ארגאני־ ניישאנם ױנײםעד דער ביי דזשענםי

 באריכםעז אירע אפגעבעז װעם זי זאציע,
 םאציאל־ צום אסעםבלי. חשעגעראל דער צו

 זיכערהײם־ צום »מ קאוגםיל עקאנאםישעז
 װעלען באשלוסעז אירע אבזיר ױ־עז, פוץ ראם
 פון װעםא־רעכם צום אײםגעשםעלם זײז ניס

 אדיםא־ פרײע• א ם׳איז טאח־עם־רוסלאנד.
^ קערפערשאםם. נאפע
 אוםשאצבארען פון גאםוד־קראסם א

 פענש־ פאו־ געײארעז באפרײם איז םארנעם
מז ע " די באזײםיגם אײנםאל באנוץ. ל א  פ
 געװארען פרײ איר םאר איז צדיםעז• םישע

 איבער־ גרעסםע די ד־רכצוסירזנז װעג. דער
 םענשלעכער פמ אראצעס איץ קערענישעז

 םאר־ פריער איז עס װעז זײגען װאט ארבעם־
 ם׳איז םענשדײם־געשיכטע. דער א׳ץ געקומען

 היםםארישע פון װעג. ג;רעראואליציעור א
 םעל־ אלע שײז וזײנם ריײםעז רערפאדתגען

 ®־אדוקציע־ די אין ענדערעגעז אז קער.
 די איז ענדערוסנעז גורם זײגען פראצעסען

מענשען. די פון באדיגסינגעז טאציאלע
 װאו דטר אזיף באהמגונג ױניאז םרײד
ם נאך פדקאן אויב  םעכ־ די פאראדיסזען ני

 קראסם. אםאםישער פח װירקתגען נישע
ך באצײסענם אבער םעז קאן  צו גרײסעז זי

 דאם װירקוגגען. סאציאלע אירע באגעגעגעז
אן םדײד דעז־ pe אויפגאבע די איז  בא־ יוני

 םאמעגם. היםםארישען איצםיגעז איז װעגונג
 רעוזא־ די אז דעדמאר. זארנעז דארןי זי

שלאסען םח־ות־פול איז װאם לדציע. ײנמ  אין זי
 נססריק־קא א צצ;.טרידל א זײז זאל אסאג^
נ דער ®ןר םיודע ן םעגשהײס. עו1נ

ס שסיק א שדיז ױ ךי ס ו  םרזןגע ױ ן
 זיי׳ידזאמסוי־ דעד זויץ דיסקונױדס בד׳י׳יס װערם
םע שעד םעד״ירע מ ר x* װעם n *רך זן m r w 

n * ייייױ ארס ברײסען גאנץ א r m m 
w װןס m jo  m אדען  ײי׳י־ ז־זר <יז מיד

ע »צ*יש?דאר ײי אדבאניז מל־  (ינ־ר־א) רעגי
עיאצלדצר^?א דמ«יא*גל*ד*arm דעד «ז

קיסמאז יוםןז דד. פת

 קאנפערענץ די ײגיאגס. טרײד פרייע ד־ פון
 לעצטער דער אין װערען אפגעהאלםען װעט
פראנקפדרם. אין מאי, פזן װאד

 איז קאנפערענץ די וועז ציים דער אין
 נים נאך פראגע די איז גערוארען, צוגעגרײם

 װי נאכדעם איצםער, װי אקםועל אזוי געיוען
 אינםער־ די געװארען געשאפעז שוין ס׳איז

 אםאמישער פאר אייחשענםי גאציאנאלע
 דע־ שוין איז פונדעסםװעגעז אבער ־ראפם.

 םאג־ארד־ אויפן הױפט־פונקט דער װי דאלט
 וועגען פראגע די געיוארען באשםיםם נונג

 א םים צתאמעגהאנג אין קראפם. אםאםישער
 פראגען פאליםישע אדן םעכנישע אנדערזנ רײ
װעלכע: אט —

אײראפע־ )2 קראפם; אםאפישע .)1
 אםאם־קראפם פאר קערפערשאפם אישע

 דער אין אויםאפאציע )3 (אײראסאם).
 פאר־ א פת שאםונג )4 פראז־וקציע;

 אײראפעאישער דער םאר מארק אײניגםעז
 צװי־ גרענעץ־אפצאלונגען (אז פראדוקציע

 אינ־ )5 און םלוכויז): איינצעלנע די שען
 באדינגוגגען םאציאלע די פרן םעגראציע

 איירא־ אלע פץ ארבעםערשאפם דער פאר
לענדער. פעאישע
 מוזען קואפם אסאמישער פאר שםאפטן

נזיונה־אײגענםום זיץ
 םארשיידענע םיז ױניאנם Tםרי פרײע די

 אפגעהאל־ שויז האבעז אייראפע אין לענדער
 ידאס קאנפערענגעז■ נאציאגאלע ױי א םעז

ם. אלע די מים פארװמזמ זיך האבעז  עניני
שםיםיג־ פולע לערשם פונקם אײז איז  איינ

שזז קײם װי אז םרײד די צ  פון פירער ייני
 וועגעז זײז נים רײד קײן סאר עס :איידאפע

פר אויםנוצונג קאפיםאליסםישער פרײער  י(.
 און קראםם אםאמישער םוץ ענםערפרית״)

 װעלכע םמ שםאםעז■ די םחען דעם צוליב
 פארבלײבען קראםם. די געװאתעז װעדם עם
אײגענםום. םלדכה׳שעז אין

 געװערק־ פון ארגאז ארב״ם״, דטר .חעלס
 םפעציעל װײזם דײםשלאנד, איז שאםם־בונד*

 איגםע־ עלעמענםארסםע די אז דערױף, אז
 דיקםירען. זיכערהײס נאציאנאלער «ץ רעםעז

י :אר אז  הבית בעל דזיר זײז זאל םליכדי י
 אפגערעדם שויז קראפם. נײעד דער איבער

 פאלקם־אינםערעםעז. און —ארבעםזיז די פון
 געמאכם ײערזין פעםםשםעלמגעז ענלעכע

 ארבעםער־ פראנצויזישער דער איז אײד
פרעסע.

 צו־ אלגעםײנער סת פתקם אנדערער אן
 גע־ זאל עם אז פאדערוס^ די איז שםיםונג

ײמאםעד א ודןרעז שאסעז  פאר פארק מם
ד  אונזער יע.שציוא■ר רטישע^ײדאפא דן
ז צײס o אסאםישעד * e r v נים דעדלאדם 
אלע- זייז זיד אפשליםעז דאס אנ מי ס װירס־ .

 ארויס אויך אבער דרינגם דערפון שאפםען.
 אינםעגראציע טאציאלער פאר פאדערתג די

 דער־ פריער די ארבעםערשאפם. דער פון
 אויס־ וועם ע־ר־א פון קאנפערענץ מאנםע

 לעבענם־סטאנדארד 1מאלעימינ א ארבעטען
 אײראפע־ אלע פון ארבעטערשאפמ דער פאר

 פאדערונג, די אויפהויבען און לענדער אישע
 א״ראפעאי־ אן װערען געשאפעז זאל עס אז

ראט סאציאל־עלאנאטישער שער
 שלום־געברריך פאר קראפם אםאמישע
 װעג דעם ברעכם גרעניצעז• ברעכם־דדרך

צײם. נ״יער א פאר

ײד פדײעד אל ירגיאן םד אנ אצי  אינסערנ
ם ײז עז צרריק ױ ש טי ם מוני א ? 

ײךאגבאם קאאפזןראצ
 ד<ר פון םימ דער זיץ נים זאל עס וואס

 וױר־ װעלכע און דיפלאמאטיע םאװעםישער
 אין םאקםיק נייע די האבען נים זאל עס קלגג
 און מזרוז צװישען םלחמה קאלםער דער

 אייפן אז אײנע. דאס זיכער אבער איז םערב.
 פין ליגיע״ .נייע די װעם ארבעם פוץ פעלד
 הצלחה קיין באװעגונג קאמיניםטישער דער
 זיק געקענם נאך האם עס אדיב האבען. נים

 דאס האם דעם, װעגען ספק קלעגסםער דער
 גענעראל־סעקרע־ דער געמאכט קלאר איצם
 קאנפעדע־ אינמערנאציאנאלער דער פון םאר

 ה. י. ױניאנס, םרייד פרײע די פמ ראציע
 איז וואס סםײםםענם א םיט אלדענברוק,

 אינםצר־ דער אין געווארען פארעפענםלעכם
פרעסע. ױניאן םרייד נאציאנאלער

 אז געזאגם. ווערם דערקלערונג דער אין
 קאפ־ די וואם שםײכעל פרײנטלעכער דער

 פוײיע די צו ארויס איצם װיתען ניסםען
 ביםערע די אפװישען נים קאז ױניאנס■ םרייד

 אין פראנםעז פאראײניגםע םת דערפארונגעז
 צוריק־ די פארגאנגענהײם. נאענםער דער

 י. װעלכע אנבאם. קאםוניססישעז פה ודײזוגג
 נא־ איז םארעםענםלעכם. האם אלדעגבריק ה.

 איגםערנאציא־ ױניאן םרייד פרײעז פרן םזמ
 קאםעגאריש און שארף וױיניגער ניס איז נאל,

 אינ־ סאציאליסםישען פונם אםזאג דער װי
מז װעגעז םערנאציאנאל. ל ע  האגעז מיר װ

 .גערעכםיג־ נוםער לעצםעז אין באריכםעם
קײם׳.
 צװי־ געזאגם װערם דערקלערונג דער אין

:אנדערעט שען
קאםוניס־ די װאס לידעל אלם אן ״ם׳איז

 די זיגגען• גענומען װידער איצם האבעז םען
־ באקאגם■ גאגץ^גום אונז זײנען םזינעד  ה

־ האבען מיר װעז צײם, א אפאל ויען  מ
 קאאאע־ אז געהאםם. האבען םיר װען נלזיבם.
 ברעמעז װעם קאםוניםםעז די מים ראציע
 װעלם. דעד םמ ארבעםערשאפם דער נוצען

 םרײד די םת פערזזײם די ואסורפא אס
 דע־ זיך האם לעגדעד פרײע די איז יוניאנם

 .םרײד דער איץ די םים ®ןחוײניגם םאלם
 האס עס אבער ודעלם־פעדעדאציזר. ײניאן
ארויס־ איז עם ביז גזידדיעדם. גיס לאנג

 האבעד קאפוניםםען די :אםת דער געקופעז
 ניכ װעיים־םעדעראציע ױניאן םרײד דער אין

 פרייע די פון ווידעד־אויפבײ פארן געארבעם
 פעי־ זײערע פון אינםערעסען די אין לענז־ער.

 צעשםערונג: און נאאס פאר — גאר ק*ר,
 פאר נאר פראגרעט. סאציאלען םאר נים

 די איז ׳קאפוניסטען די פאר ־םאגנאציע.
 ױניאנס םרײד פרײע די פיט קאאפעראציע

 דער אין אר־ינצ־דרינגען םיטעל א נאר געווען
 אײנצו־ און ארבעטער־ארגאניזאציע פרײער

 אין ארבעםערשאפם ארגאניזירםע די שפאנען
 פ־ז אינטערעםען פאליסישע די פון דינסם

טאװעםעךפארבאנד־׳.
 אנקלאגעס די און רעדעס כרושםשעװ׳ס

 װיי־ װערם — בעריא׳ן און םםאלינ׳ען געגען
 זיינען — דערקלערונג דער אין געזאגם םער
 קאםוניס־ די אז ניט. םארזיכערונג שום קיץ
 פון םאקםיק זייער נעביםעז םאקע האבען םען

 ייניאן םרייד דער פון געבים אויפן פארראם
באױעגונג.

 דיקםא־ פים לאאפעראציע שדם -קייז
 געװארען געזאגט איז — פארםײען״ טארישע

 סאציא־ פין באשלוס דערפאנםעז פריער אין
 װעלכען םים אינםערנאציאנאל. ייסםישען

 קאפי־ דער געװארען ציריקגעװיזען ט׳איז
 יוערםער ענלעכע פ־ט אגבאט. :יסםישער
 ױניאן םרייד פרייער דער איצם ענםפערט

 פון ארבעםער די -יוען :אינםערנאציאנאל
 פעג־ די האבען װעלען טאוועםען־פארבאנד

ו פר״ע אין ארגאניזירעז צו זיך ־עכקיים ױ  ס
 פאר־ דיערע אויסציקלײבען און י־ניאגט
ע אין שםייער "  — דאן יא — דאן ,1װאלע פי
 בארירינגס־פינקטען נאענסע זייער זיין ווע־יען

 די און ױניאנס אונזערע און זייערע צױישען
 גאגצער דער פון ארבעםער־ארגאניזאציןס

 זײ. פים קאאפערירען דאן וועלען װעלם
 םא־ און פרייהײם פאר צוזאםען קעםםענדיג

 פרידעז״. פון ־ועיים א אין ײשר. ציאלען
 Tרי קית קאן נעשעז■ װעם דאס ביז אבער

קאאפעראציע. וועגען זײן :ים
 פארעפענםלעכם ם׳איז װי גאכדעם שוין

 ארייס־ איז דעדקלערונג, דאזיגקע די געװען
 ױניאן םרייד קאםדגיפםישע די געקומען

 אויף רוף נייעם א םיס ־ועלם־פעדעראציע
 נייעם דע□ אויף ענטםער דעם פאראייניגוננ.

 איי־ נאך באקופען■ סעדעראציע די האם רדף
פרעס. םון ארויט איז ער דער

״געזינם״ ױידער שרץ הואם פראנקא
 אייגגע־ זיינען שפאניע אין סםרײקס די

 אונםער־ איגדוםםריעלע איעצעלגע שםילם.
 םעבאםס־א! סאן איז פאחפלאנא. אין נעםונגען

שםאניע םת שםןם אנדערע אין איז  צפוך
 אלגעםײן אין אבער פארםאכם. גאך ויינען

 װידער שפאניע צסון םיץ אינדוסםריע די איז
 אין ווידער זײנען ארבעםער די גאגג. איז

ען. די אונםער שפאן עונג  װערען װאס באדי
װנג. דער פת דיקםירם  אר־ הונדערםער רעגי

 — װײל תםיםות. די אין זײנען בעםער
מז ײ םר  שםראף־ לײםז םארברזיכעז■ א איז ס

דיקםאםור• שפאנישער דער פרן געזעץ
 די םארםלײצם האם םםרײין־כװאליע די

לד צםח־שפאניע «ז אינדוםםריע  נאכדעם םן
 אום־ די געװארען אײסנעשםילם דלנען עס וױ

 אתײדערסי־ די אויף סםח־עגםען די פון ררעז
מ צװײ אמף אוםרו דער םעםעז• ל ע  גע־ אז
 אוגיודעדםיםעםעז די אויף אוםרד — ביםעז

א אלײן שײז איז — ארבעם םיז אוםרו און

- ]> 1956 טאי,
 געק־פען איז עס אז באוױיז. קלארער גענלג

דיקםאםור. פראנקא׳ט פאר צײם שװערע א
 שפאגישער דער אין כאשולדיגעג די

 ארײםגערופעו װערען אופרלען די אז פרעסע.
 פיסמער א איז ?אפ־ניסםען. אויסלענדישע פון

 אײראפעאי־ דער אין באריכםען פין ת-ר־ץ.
 פאר־ זען. צו איז ארבעמער־פרעטע שער

 איז קאםוניסטען פדן אײנפלופ דער אז קערם.
 סאציא־יטטי־ דער צוריקגעגאנגען. שפארק

 אי־ גיט דײםשלאנד פון .פארװערטס״ שער
 האט עכ װאם רעדע, א פון אינהאלם דעם בער

 קא־ באוואיטםע די פאטדודע אין געד״א־יםען
 א־1פאםיא שפאניע. פון פירערין פלניסםישע

א  די אז פאקם, דעם באשטעםיגט האם זי ו
 •טפאני־ די פון ארגאניזאציעס אויס^ענדישע

 ד־לר אין פארלוירען ־אבען קאמדניסםען שע
 זייער פץ פראצענט 50 העכער צײם לעצםער

אנהענגערשאפט.
 שפאױע פץ לעצםענט אבער קופען עס

 .־ײען אײגענע די אין אז באריכםען, מער אלץ
 ר.אט -פאלאנגא־ פאשיםםישער פראנקא׳ס פץ
 װערט פראנקא געטאן. וואקעל א עפעס זיך

 א פארזארגעז באצײםעגט װיל ער און אלם
 זאל װאס םראן. שפאנישען אריפן קעניג

 אבער איז אים. נאד מפשלה די איבער:עמען
 דער אין פליגעל .ליבעראלער״ א פאראן

 פאנארכיע. קײן נים װיל װאה .פאלאנגא״,
 פאיאגגיסםישע באװיזען שוין זיך ־אבען עס

 ווערען עס מאנארכיע. דער געגען אײפרופען
 עס װעלכע איז פלוגבי־עםער. פארשפרײט

ר :געזאגט װערט פי קיין נים דארפען .
 נאציא־ א אײנציפירען פאדערען פיר ו קעניג

סיסםעם!״ רעגירינגס גאל־סינדיקאליכםישע
 די -געזיגם׳־. זוידער ־אם פראנקא הכלל.

 • ביכער זייעדע בײ װידער זיינען סםודענםען
 די פאבריקען, די אין וױדער ארבעטער די

 פראנקא׳ס — און געפאקם פױ* זיינעז תפיםות
 קיץ לדיפעז צו קופם אויםערן־םיניסםער

 םען אז פארלאנג, דרינגלעכן פיםן אפעריקע
 די פארשםארקען צ־ געלם געבען אים זאל

 שפאני־ געגען — האבען זי דארף ער ארפײ.
סאלק• שען

ר קדע אס כה ם שו ץ ת םד א ר ח
 פאר־ ריזיקאליש העכסם געיוען ־ואלם עס

 דעם פאםענם איצםיגען אין אייסצחאגען
 אגםי־םםאלין דער פוץ גאגג װײםערדיגען

 אירע אין אין רוסלאנד פאװעם אמ אפעראציע
 אוודאי און אוודאי און םאםעליםען־לענדער.

 םך־ א אונםערצוציען פרי צו נאך עס איז
 ארבעם״ .רעהאביליםאציע דער אונםער ד.כל
 .פירערשאפם״. קאלעקםיװער נייער דער פח
 דער־ נעםען. עםלעכע נאר אנצורופען כדי

 ריינ־ זײ:עו עס אז בלריז דא םיר םאנען
 לאםלא און ii?; בעלא געװארלז גערואשען

 פוז קאססאױ סראילא אונגארן, אין ראילן
 הונדערםער פיל גאך איז נאד און בולגאריע

ר פון פירער  אין פארםײ קאמוניםםישער דן
 אלץ — לענדזיר אנדערע אין אמ רוםלאנד

 זײערע פארענדיגם האבען װאס קאפוניםםען,
 .פאר־ װי תלױת קאמוניסםישע אויף לעבעגם
עען איצם און שפיאנעז״ »ה רעםער  זײ זי

 אופשולדיגע װי געװארען רעהאביליםירם
ו םעראר. םםאלינ׳ם פין קרבנות י נ ן.  יארק אי
 איבער־ װערם אפריל) םעז12 (פון םײפם׳*

 םאר- זײן איז האם כרושסשעװ אז געמבען.
 פון קאנגרזיס סגםען אויפן רצדזי םרױלעכער

 םאםקח־ע. אין פארםײ קאםז־ניםםישער דער
די אז געזאגם. םירען. םארשלאסענע היגםער

 פין א־פגעבראכם קרבנװז, אדםשולדיגע צאל
באטרעפט פאררעםער. װי רעזשיט סטאלינ׳ם

.7 600 העכער
 רוסלאבד פון פרעסע קאםוניסםישע די

 די אז צוגעגעבען, אפיציעל שײן אויך האט
 ריסלאנד אין שרײבער אידישע װיכםיגסם'ל

 אידישע די אז געווארען. א־םגעבראכם זײנען
 אינסםיםו־ קולםור אידישע אלע און פרעסע

 אין — געווארען ליקװידירם זײנען ציעם
 איז װאס אנםיסעפיטיזם. פון כוואליע דער

 םע־ סטאליניסםישעז דעם פון טײל א געװען
משיגעת. ראריסםישען

 די װעגעז באגריף א פאכען צו זיך כד־
 קא־ די איצם קופען עס װעלכע םיט םענרת,

 דער צו באזונדערס װעלם, דער צו םזניסםען
 פים כאםש דא פיר וױלען ארבעמער־װעלם.

 אינהאלם דעם איבערגעבען װערםער עםלעכע
 קאפו־ דער םון ארגאן אין ארםיקעל אן פון

 «ל׳ד.ופא־ פראנקריז, אין פארטײ ניסםישער
ד זאגם צייט־נג די ניםעי״.  :װאפ אם בעי

 די פארםײדיגם האם סאציאליסטישען ,א־ר
 האם איר ציים. פםאלינ׳ס איז באשולדיגםע

 האט איר אופשולדיג. דינען זיי אז געזאגם
 היגגעריכםעם האם םען ױען פראםלפםירם.

 אםאקירם האם איר א־ן באשולדיגםע די
 םערדער. זיי:ען פיר אז קאםוניסםעז. אונז

 איר וואלם יעהאביליםירם. זײ זײגען איצם
 וואס־זשע םא זייז• צופרידען באדארפם דאך

שםארקערי...' :אך א־נז איר אםאקירם
ק אימערגע אן זיך, דאכם !יאגי
 ציםי־ ביים שוין אבער האלםען םיר אויב

 עם־ איבערגעבצן נאך דא םיר וױלען רען,
 אין ארםיקעל גרויסעז א פון װערםער לעכע
 װעלכען אין ציימונל׳, .אךבעםטר וױ:ער דער

 די פיז שםיקער איבערגעדרוקם װערען עס
 גע־ פארפירם איז װאס פראצעס. אין אקםען
 סעפםער־ איז ראיק׳ן לאסלא געגען װארען

 באשולדיגומ־שריפט דער אין .1949 בער.
 הא־ זאל ער אז געזאגם. ווערט ראיקין געגעז

 צוריקצוגעבען פארשװערונג א געפאכם בען
 םען װאס ערד די גרויס־גרונד־באזיצער די

 פ־יערים. די צוױשען פאנאנדערגעםײלם האם
 אין ארבעםער די פארשקלאפען צו ־וידער
 אונ־ פארײאנדלעז צו קאפיטאל, פת דינסם

 אונ־ ױנאסלאװיע. פון קאייאניע א אין גאו־ז
טעז״- .םיםא־באנדי־ די פת דיקםאםור דער טער

 אט אויף געענםפערם ראיק האם װאס און
 האם ער באשולדיגונגי פאנטאסםישער דער

 געודען. םודה אלץ אין געװען. םוח־י זיך —
 האב איך אז געזאגם, ער ד.אט אפת, ס׳איז

 גרײם־ די צו ערז־ די ציריקגעבען געוואלם
 דאפ האב איך אז אםת נרונד־באזיצער.

 ױגא־ םון םיםא׳ן איבערגעבען נעיואלם לאנד
 שפורען די אין נאך פאלגם װאס סלאוויע.

 אפעריקאנער פיםז בונד אין היםלער׳ן. פח
קאפיםאל...

 איבערגל״ װערםערלצך װערם אלץ דאם
 דאס אח פראצעסען. אפיציעלע די פח דרוקם

 גע־ האם געשםורעםם. דעםאלם האם .פאלק׳
 האמ םאררעםער. דעם פון בלום דאס פאדערם

 ראיק װעלכע אויף תליות די םח געשעפם נחת
 זײערע אויםגעהײכם האבזוז חברים זײנע אמ

־ :שםח^
 װעלס: דער וײסען פען לאזט איצם *ץ

י אומעאלדיל
 אדםשול־ הונדעדם זעקם םױזענם ױבעז

ך געםינען װאס דיגע. ר אױף שײז זי ע ענ  י
.רעהאביליסירס*. װערען ײעלם•
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ם י :ערעכםיבקײ! <(^ 2* ד

אינדוסטריע שזם אוז W? תר איז ד
ן ' לזי איט־דט־ סוס ארן ק

 לעצםע די וזאס םריע
 סי־ דדרכמםאבם יארזת

yc .װאס עבדעדונמז 
 גײע אוייעק שםעלען

מן לז ט חן ר ■ י ז ן י  ר
 סײ את *דנכועדגעפוער

םער. זײ ®ןר ז ארמ מ ^ ג ד מ ז ע ג י ־ ד ם  ע
 *ר^דומיע־םעםאדעז• די pa עגדזנדדגמן

 יײ־ עלעפעמז דער געביסען זיך ה*ם עס
 ײד האם זם אינדוססריע. דער pa בעסער

שע די געעמ־זרס םי מנרזז  ®ז ®זדםײלוגג ג
ד ע פוס *ץ קל*וק דן p •יגדופסדי a •לזזנד 

 דזנם :מרגעפעז באשלײד־ארסיידעז *נהנרע
מ ■לאץ. אגגזױעזיגצס  זיםזיי האס עפ װן

םען ע די םוספ. *ץ קלןיקס מרגו  חזיינ
מז נ דו מ־ן מז הןמעז ע שזז  זז־יממײז אז גע

y re e a ra n t מ א ז ל י  אינדדטסדיע. דער י
מ לןן עס תן ל די *י  יעדעז pa םלאנומ מ

ס מ ר׳ מ * ? ^ ל ז ? י מ י לאנד־ *
 •P װי זדז. םדײד םום *ן קל*רק רעד

 * דער pc *חײג עלםסםער ז־ער היאנם.
ײד  זיד צים יחופ זײז •ימדםםריזס זדבאהל

pc טרײעז־ װעז *גפויבעו. עדשטע ג*ר די 
 װע־ •ראד-צירט נעגרמז ה*בען םלבושױם

ז ז  געשזנםםען. ריםעיל pa **רקויף ®ײז י
ײדזד pc ײגיאז עדשםע ד׳י ײיזז־קי  ?רי *

 pa פיז געײארעז *דגאגיזױ־ם זזיז בצםער
me־ T ya n v ^ p איבער מים t w ־  ד

ר פיז ריי^ איז ײגיזו קל*ו?ם*מר דן
ױפמדחמםען  זרגםזירגע־ ריזיגע איצם די א

ײדפ *ץ שאנעל ױען-סן^ל  עט ארבעםער. ר
מען ו זי ל  עלסערע פ*ר*ו וזייגם נ*ד »י

*ז קל*ףןס*מד•  זױג־ דער אייף קוקעז ײ
Vj j g n r g u אױף װ׳י a קינד pc דער 
ד מ מ ה ^ ל ײגיזו• ל

 ד־ ספעציעל עגדעדוגגען. םי*ע אבער
*־. *ען לעצםן  דער אויף אויד ודירקען י

ל מ צין ד׳י חן  *־גס פאזיציע יזדם׳ד׳ינעד ם
םוןמיעס נײע זזאםעז pa םדײד קלארק  םי
װערזנז־ אױסגעקלערם דאר*עז װעלכע

egn ם«ע*ישי־ »ון *ינעםי־מע די זײגקן
w y * ? * *  v* ײ ג׳דײאםזגז ײ^העז ײ^ם 

 T ®רי׳יד קלזןו? אינם למנע אי*פױנע
*r איג־ קלזיק זײ װערם ®לץ ®ןר

ד ײי oyag דזססײ?■ ע ד ר פח מנבים יז  חנ
מ ק ו ^ ו ו ר ן ד י י ל  טעגדעג־ *ץ בארױרקם ק

ז ם מ gr>aw ;ןלגעםימעם ייג py לעבעז 
ם. * *יז עם ל*נד. םח ק מ מ  שו׳יז »יז װן

װןי־עז• דעדםאגם ם*ל נזך ?  די »יז ns מ
מ מ ן ל מז י*ר מ ײ דיג ז עג ס ײ ר רעדד־ מ

פיז חדממינדהמארת די געוו^רען וױרם
w w /iu p מקלײדמס n« יז« 
rraw y■ ל י י ״ מ י ח  דער up ע

g םלחםד• n לאז ) עולם גדײסעד דזד ךיך 
g u ll אזוי •ײנקויםעז niBu nyvnyi־ 
מי  מלי הױדפנזידים* וזױ ןרסיקלןו גו
 *זוי ןײ1 ס«י<וױילט< אױיממיכילעז• בץל.

o ווןלכונ וזײסןר► p  u t גים N g p קױ 
m  m דיסו־סהמלח דןד. » מ  ןדלעך« י
b האמז m p יז *גיייייתז* w np*v 7נײ

ף ע *י ױו ל ק n בז p ו־סי״וױיל םען Ij b u p

 7« «ר*ךדק*יע דער םים $ס דלוןל® די
s אדן *דז^וקס e ts ? — עגדערונגען די 

ד ײיז ע ^ ד רי ס ס ד ד ת ד די — א י  *ר• *
םעד, י וד^ס כע s ז r a c g g i a .ם* — אי

 -8י8ד^ס?? ®ז *וקסm «דן פיברת די
age ױןרער — ?יידק־״ר^דדקוד^ ז

 אינדדס־ רgד אויפשמרײפױע די
g ^ c ײױן  אין Tgeppe — *nap ניד פ
gt'S"־,\.g

re .װ. ש

 אין סאעציעל עולם- דער האש ג״ײטעגפ.
 גע־ ריסעסיע■ עקאנאסישער פמ עריאדעז6

 קלײדונג• טארט אנדערע זד^קײטעל נופען
^צע אזוי רי ע  ארםיקלען.—װעיו ״קעז־טיזד ג
 דער אויף לײכםער אי געיודן זײנען ײאס

 לע־ דעס טאר באקװעפער זר אה קע־טענע
ז  האם יואס (םאבארבט), טאר־טםעס איז מ
ש«ײיס זיד  בײדע ראזםה. דער גאך־ אויסמי

 *יא־ אז געדדירקם. ר׳אבעז דערשײגיגגעז
ע טאלעז• זאל קאןיקס pc ײקאי
םראלער דער צו באריכם א אין  מנ

 ײ־ קלאוקסאכער דער *ץ קערפערשאפם
ױ אױ :יאן  מנעראל־ איר װאס יארק. ג

 אפגעגע־ האם גאגלער א״זײזמי טזמעדדטער
מז ע  ציפערעז סים װזנרם .1954 טערץ. אין :

ם אייף אגנעדײזעז ע  די ודאס ארױף, בארג י
 אין דורכגעפאכם האם טל*וק־#יאדוקןױד

 גאד םזרג־ארא# דעם אה סלחנוד. דער
 איז באריכם דעם ;®ס ליים םלחםד- דער

 די איז סוםם אמ קלאוקם pc *־אדדקציע די
שםיגען ,1944*1942 םאזפד־יארעז■ צװײ  גע
פראמנם■ 45 איבער אויף

®אעריםי די  אויד האם קלאוקם בײ ■*
 דער נאך יאר צזדיי ערשםע די אנגעזזאלםעז

מ טאזםד..  אינדוםםריע די האם 1948 א
 חוץ א םוםס, pa קלארקם #ראדוצירט

p סוםע דער אויף טקױרםם. '*  pc ביליאן 
42 px אבער דאלאר. םיליאז האלבעז א אמ 

 קלאוק־»ראדוקציע די איז דעמאלם זינם
 .1952 אין דערגדייכעגדינ. געזתקעז, כםדר

דאלאר. פיליאז pc 890 םוםע די
 געשםיגען איז ציים זעלביגער דער אין

 סרויען־ םארם אנדערע pc •ראדוקציע די
 אינדוםםריע קלאוק די ארםיקלעז. באקלײד

 :זײםען צוױי pc געליםען ארים אזוי האם
pc קאגםוםןיר־ סארקלענערםע אלנעטײנע די 

ף ר.וגאות  ארםיקלעז. פרויעז־באקלײד אוי
)1945 p it אױסגעגעבזין קאגםופער דער ד.אם 

pc עדע  דורכשנים א דןזלאר המדערם י
pc ז מ י  סרויען אױף tuyc 99 מים ד^לאר ז
pat סג קינדעד ײדו מל  די איז 1955 איץ מ

תמז םוםע דאויגע ר עזו סנ ײ  דאלאר סיר צו א
ץ דער pc pa םעגם) 32 םיס רענ קו  pc מג

באקלײדוגג־ארםיקלעז. םארםעז אגדעחנ
 םים םאעציעל ארויעז״מאגםעל, דער

ײצתגעז »וסערוה*רג  opn קאסנױמ^ pat בא
n t די טאר סאררעכעגם געוזען ןןלעמאל 

םן ם ז סלבושים מ י מד חסד ז בלע ײ  גאר־ ח
רןן געגוםעז האם ױעראבע■ לי ר  דעם מ

עו דער pc טארק ס ריי  קאגםופערם. טאסע ג
p סעד װעדעגד־ג a ל אן סעד מ םי ר ־me א

 rtr-c דעס הכנפוו^ הצכערע טים ט־ט*זו״,
pc קלאוקם p a כח־זשעם קאנסוטער׳ם ז־עם 

 טסארםװעיר־ טארנעסעז ?צגעדזויבעז האם
 דער דאנםעלע. קורציגדער ד?ר ארם־קלען:

 קאסםיום אדער סאנםעל טאשידגעמאכםער
Pc .ינםםלזןכ* אנדערע אמ ארי׳אן רזדאן? 

ת אי־ד װי טםאפען. לי  קאסאן־םאנםלעז בי
pa אינםער גײעז ־ואס ארטיקלען. אנדערע 

.קעזשועל־װעיר״. נאפען דעס
ארםיק־ דאזיגע די pc אינד־ססריע די

ז1־  אויסצדטסרייטען ײד בכוזז געדוען איז ז
pa מים צוזאםען וראקנמז tun ייזיוקט pc 

 אויסנוצענ־ באסעילעוײגג• ידײבל־גכער דער
 קויף־ פארבעסערסע צייטענוױמ די אויך דיג

 די הגם באפזדיקערונג. דער pc קראסט
 ‘בכל־ סרײעז־באקי־ידיגג pc ^־אד־קצ־ע

 יאר i5־io לעצםע די pa גערואקסען זױז
ז4ויס;עסאי8 ?לאוקס אויף אבער איז  a ז

 באקלײד־ אנדערע אויף יײ חלק קלעגערןר
אנז ארםיקלען.  גזיװאקםעז איז באזונדערט ג

 סלעקס גלאתעס. טקוירםס. pc *־אדוקציע ײ
pa .די«רא זיך האם לםזזל. אזײי סודעםערפ ■ 

 איבער pc טארנרעםערם קלאוקס pc דוקציע
^ 1ל י י  פיליאן 25 איבער צו 1939 אין םי

1955 pa. יאדדקציע די בעת* pc סקױרםס 
p ײד ד.אם a שאר־ פעריאדע זעלביגער דזױ־ 

 83 צד גאענם אויף םיליזזו pc 13 גרעסערם
 169 אריף םיליאן pc 34 בלאחעט םיליאן;
 אויף םיליאן pc 43 טודעטערט pa םיליאן

p( םיליאז 97 a ציסערען). קײלעכדיגע
r r e e g n f a: רזןמןס כי־? 

 ®־אדוקציע דער אין איבערשיכםוגג די
pc אויך וזאם אײבער־םלב״טים ײײכלעכע 

 פס>- זעלביגער דער pa גיש הגם געדוירקם,
p עגדערונג דעד אױף פארץ a צאל דער 

 pa קלאוקס ביי ארבעםער באשעסםיגםע
 אריערעכענען גים זאל םען אױב סוםם.

 ודעלכע ארבעםער. ספארםװעיר pa םקוירמס
p געזזערעז a דער צו מארקעםס ראנכע 

 אבער קלאוקםאכער. וײ ױגיאז זעלבינער
 אגדערע אונםער באעזעפםיגם זימען זיי

 בא־ קלאוקמאבער. װי ארבעםם־באדימתגען
לד אזא זיך לוםם :ני

 אינדוסםריע קלאוק די האם 1940 אין
pa 42 איבער באשעפםיגם לאנד גאנצען 

 pa ױניןון. דער pc םיםגלידער םויזענם
p איז 1950 ie םחםת םיםגלידער. צאל ׳ײ 
 פראםפעריםי פארהלעםניסמעםיגער דער
 ארגא־ איגנזענםיװער דער pa םרײד אינם

אן. דער pc ניזיר־םעםיגקײם מי  געוסזק־ י
 לעצםע די pa םױזענם. 74 איבער צו םעז

ל די איז י*ר פיגף  נ»כ- קלןצקםאכער מ
חנד  דערגרײכענדיג נעידארען קלענער או
ם 63 צו נאעגם ײזזנ ן ם .pc 1956 «נהויב «

 רע־ םעז ייעז װערם «ײילעכער אביםעל
 קלןצקם pc קאםעגאריע דער pa *רית כעגם

 לםשל, זײגען, װעלכע םקוירםמאכער, T*־
pa באשעפ־ םײל גרױםעז א יארק נײ 

g םיגם o r tגריםענםם ק*לעקםיװע די ־* 
*P הא־ דעמןילם איגדוםםריע. קלןצק דעד 

ל דער pa װאדקם » מיר בען שעפ־ מ  מ
מ ג  ד4 צו pa 1939 םױזענם pc 45 םי

- די דןרגרײכעגדיג .pa 1946 םויזעגם׳ כ  מ
ײנם .pa 1952 םויזעגם pc 93 צ*ל םםע

r דאז a םיםגלידער בא־טעפםיגםע צא~ די 
 ,pc 1946 מדרגה דער צו געזונקען צוריק

טויזענט. 74 צי הײסם דאס
 אין ציפערעז די pc זען קען םען יױ
 סקוירם־ די אן pa ריס םאבעלען. נײדע

ס דא איז פאכזר,  באדײסע:־ p־p פאראן ני
 הגם טענדענץ דזיר אין אונםערפז-־ד דיגער

צא די אין אונטערש־יד פאראן איז עט
■1S'

 אין ?:דערינגעז די ײינץן כלל א אלס
 די אין ארבעסער סוטעפםיגםע צאל דער

 פרויען־בא־ דער pc צװ־יגען פאר־ט־ידעגע
 ־:־a אר:טערגעיוארפעז אינד־טםר־ע ?לייד

 ביד:ע א מאדע. pc קאפר־זעז די םזיר
 דרע־ םראגעז צ־ טאדע דער pc ענדערוגג

 אמא־ סים קעז קאסםױטעז אנשםאם טעט
 סרייד דרעס אין פראטפעריט־ אריינברענגען

pa די ר־אינירעז צײס זע־יגיגןר דער »־ן 
טוט־פראדדקציע.

 םאדע דער pc ע:םשםײאו:ג דער פים
 װאס סעפעדײםם, ענע5גערמ אזוי טראגען צ'

i נעםם a־a p קאםבינאציע pc בייאװעט 
pa אדער (הותען) טלעקס :> ז א'  םיש ב'

 סקדירטט ארײפ־עכעגענדיג (גים טקײרםס
 די pc פראזײלציע די איז קאסםיוםעס פמ

 1939 צוױשען געשסיגען ארםיקלען דאזיגע
ia 1955 pa־n עט פראצענם. 236 גאנצע 

a־i טעײזנד ניס ז־ך פארשםיים -a c -a 
ען מנ  גע-וען איז וואוקס דאזיגער דער צי רןי

 דרעטעט אדער סוםס pc רעכענדגג אויסן
ביידע. pc רעבענרגג אױפן אדער

ך שארם־ילט ױי  הראד?**ראדי?ציע די זי
K־ge• ע די ײדענ ש ם םאר ם ע אדק ? ס

ױ הגם ץ :אך איז יארק נ  סארבליבעז אי
 יה8קל דער pa מארקעם צעגםראלער דער
pa בכלל װי יגדוסםריע.8 סום pa דער 

r א־נדוסםריע. קלײדער פרויען a אייד אבער 
 פין ענדערונגעז. גרײסע פארגעקומעז דא
 זיך קלאוק־פראדוקציע די האם יארק נױ

 pa שטעם די איבער אויסשפי־ײםען געגוםען
 אנ־ װערם װאס רארק. ניו ארום שםעםל־עך

 ױניאן־מים־ די םאון״. אװ ״אום גערופען
 דער pc קלאוק־שעפער אין ג־׳ידערשאםם

 גענו־ באזונדערס תאט םעריםאי־יע דאזיגער
את ייאקםען םען  ױ־ די װען .נזו־דיל׳־, ג
 די ארגאניזירעז צו בכוח געװען איז :יאן
 מים־ די איז לפשל, אזוי. ארבעםער. ױיע

p גלידערשאפם a ױניאן קלאוקמאכער דער 
 עטלעכע pc געװאקםען םאיד אװ .אום איז

 םויזעגם u איבער צו .pa 1933 הונדערם
 איגדוסםריע די זיך האם שפעםער היינם.

r אדיםשפרײםעז אײך גענוםזמ a אנדערע 
ח םארקעםם ע ב  ״אום באגריף דער לאגי. אי

 ארוםגעגומעז פריער האם װאס םאוךי, אוי
ױ דער אויף שםעסלעך pa שםעם די  נ

שויחיער  איצם געםם האדםאן. pc זײם דז
 ביזן אםלאנםיק pc םעריםאריע די ארום

פאסיפיק.
 אויםשפריי־ די אז כלל, p־p נים איז עס

 איבערן קלאדק־פראדוקציע דער pc םונג
 pc רעכנוגג אויפן סארגעקומען איז לאנד

 דער pc װאוקם דער איז סאקםיש יארי^ נױ
 a געװעז לאנד איםװ־ז יעקצקלאוק־פראד-

 קלאוק דער pc װאוקס דעם pc רעזולםאם
pa פאדי איז װאס םכלל, אינדוםטריע סום 

 me pc צײם דער pa ספצציצל געקוטעז
 דער pa פראספעריםי. העלנמיםמםיגדר

די דזאם אױפשחזאומ לקאנאםישןין pc צײס
I

------> 1956 םאי,
 מים םארקעםט נײע נעזוכם אינדוטםריע

 די האס זי pa ארבעסער־רעזערװען גייע
 ױ־ די oar אלץ יארק. ני־ םחוץ געפונען

 *•יטשפרייםען איז טאן געקאגט ד-אם ניאז
 pa פארקעםס :ײע די א־בער קאנםרןד איר

 סחדץ ענטימקעלם זיך האבעז ־זאס שעפער,
ײ  םאם גרייטער א i־a זי האט דאס יארק. נ

 כאראקםעריס־ אגער איז עס דערגרײכם.
 גענוםען האם אינדיסםריע די יועז אז טיש,

 אוט די געםראפען עט האט אײנשרינקען
p אײ ar ױ ווי ױישיגער :ים םארקעטס  נ

 ארױס־ האם יארק נױ פארקערט: יארק.
 סםאביליטעם פאס שםארקערע א געיײזען

פאזיציע. צענטראיע איר אײנהאלםען בײם
 די װײזעז פאםענם א־צטיגען דעם אין

 רעטוירםש םעפער, -אזאר דר. ציפערען'יאס
 האט אינםערנעשאנעל, דער pc ד־רעקםאר

 דער pa פראפארץ די אז אײגגעזאגלעלט.
א' אלגעםײנער  ארבעטער ט־ם pa קלאוק צ

ד דעם pa יארק גױ צרוישען א:  זיך ד.אט '
pa 1935 צ־דישען יאר צװאנצי: די px 

 pa .-א־פן אזא אויף געענדערט •1955
 באשעפ־ דדנדערם יעדע pc 84 האבעז 1935

 יארק נױ איז געארבעט קלאוקסאבער טיגטע
 1955 אין רארקעם. ־ארלער נױ פארן אדער

 .72 צו געפאלען פיאפארץ די שוין א־ז
ױ pc פראפארץ די לועד־ם גרעטער גאד : 

ד גאנצען דעב צו שסאם יארקער אג  בעת ;'
 אל־ דער פון ,פערםעי דרײ זײנען 1935 איז

 הייטס דאט ק^א־קפאכער. צזר געםיעער
 מע־ pa באשעפטיגם געװען פראצענט, 75

 באשעפ־ ה־שט זיי:עז יארק נױ סראפאיייםען
פראצענם. 46 ב־יריז טיגם

 ארבעטערשאפם. אידישער דער פאר
 האנצענ־ געלרעז 1א־־עמא־ דאד i־a ־ועלמ
 אינ־ קלאוק יארקער נױ דער אין טרירם

 בא־ א ציפערען דאזיגע די האבעז דיסםריע.
 פארקלענע־ די װיתען זײ באםיים. זינדערעז

 אין ארבעםער אידישע צאל דער pc ר־נג
 עס װעלכער איז אינד־טםריע. קלאוק דער

 באשעפ־ געװען צוריק יאנג גארגים זיינען
מלאכות. בעל שניידער איד־שע ס׳רוב טיגם
ײםרע די שאךארכענז pc אויסזפפר םעק

 יאר־ נױ די האם צוריק יאר דרײ פים
 אן דורכגעפירם ױניאן קלאוקםאכער קער

 קלאוק־ יארקער נױ א־נם ^נםעדזוכונג
 גע־ געמאכם איז אויספארשונג די פארקעם.

 װאם שעפער. 539 םים םויזענם אין װארען
 בעל םויזענם 49 צו נאענם באשעפםיגען

 61 זיינען צאל דאזיגער דער pc מלאכרת.
 יארק נױ אין באשעפםיגם געװען פראצעגם

39 pa a ru פראצענם p a םאוך אװ .אום 
יארק■ נױ ארום שעפער
 סעםםגע־ האם או:םערזוכו:ג דאזיגע די

 פערהײם א אז אנדערעם. צװישען שםעלם,
 פראדיצי־ פראצענם, 59 גאנצע ארבעםער,

 דער- םעקשאן־םיםםעם. לו־םן קלאוקם רעז
p אז ארױסגעװיזען. זיך האט בײ a יארק נױ 

 די pc פראצענם p 34^־ ארבעםעז גופא
ל באשעפםיגםע  םעק־ דעם לוים םלאכות מ
 יארק ניי pa אז הייסם. ד»ס שאן־םיםםעם.

 יעדער װאו םעםאדע, אלטע די אח גוסא
 מאנםעל, גאגצען a פראדיצירם אפלד־ײסאר

 פראדדקציע־ דאםינירעגדינער דער אלץ נאד
 אין אבער אינדוםםריע. דער pa םיםםזים

 פראצענם 97 זײגען שעפער םאיד אװ ״אום
pc םעקשאן־ארבעםדר. םלאכות בעל די

די פאר אנםדעקונג la געװעז איז דאם

 ײ־ דער pa פיםגלידער אקטי־וע דײטם<
 אז :עגלויבם. r־a נאך דזא:?ז ־דע״כע ניאן,

 דער אנטקעגענשםעלזח ײך ־עז ייגיאז די
 דער אין :עקשאן־טיטםעם pc איינפירוגג

קלאוק־פראדוקציע.
 םײס־ םיםגלידער. אקםיװע דאזיגע די
 קלאוקס• ביי םלאכות בעל געש־לםע סענפ

 פו־א־ נייער דער אז באגריפזװ■ נים האב~
 pc קאפריז א עפעס נים px דיציר־טיטטזם

 נע־ עס װעםזה קלאוק־פאנופעקטשורערס,
 איז גאי־ םעקשאן־סיטםעם. דער ד״קא פעלם

 םענדענ־ פאראלעלע צודײ pc רעזדלטאם א
מז ײאס •1צ< א  פאר־ באזונדצרס ױך יז

פלחםה־צײם. דער pa שםארקם
 פראדוצירען צו געװעז i־a םענדענץ אימ

 קאםפלי־ ניס פרײעךפאנםלען, אײנפאכע
 באפוצוגגען. ווײניג פים מאדעלעז. צירטע

pa אלגעםײנע די פאסאנען. טםאנדאריזידסע 
 װאס געיועז איז םלחםה דער pc װירקונג

 די גאר נים איבערגענוםען האבזה גר"«ז
 די pc פאבו־יק־װערקשםאםען px :אכ<ז

 םארם פענערשעז דעם אויך גאר דענער,
 פוםער־באפוצםער שוחגרער דער ללײדוגס
 די פאדע. דער pc ארײס איז ראנםעל

 אפ־ געגוםען האבעז כאוםס פאר־געםריםםע
 מאשין־ לײכטען פארן פלאץ דעם טרעסעז

פאגםעל. :יאד־צירםעז
גע־ שײן איז װאס טענדענץ. צ־ױיםע די

 דוחק אלגעםיינעם פונם רעזולםאט א רוען
PK צו געחשז איז פאך־לײס, קײאליסיצירטע 

p ארבעטער אומגעשולםע באגיצזת a דער 
א־ל  נוי־ געודארען איז עס אינדוםםריע. יי

 פחמת ארבעםער. נײע ־וערבירעז צו םיג
 קלאול דער pc אויפשטייג געװאלםיגען דעם
pa די אינדוסםריע. ־ום y ic o r u ’a איז 
 די באפרידיגען צו איםשםאגד געװען נים

 מים פלבושים אױף :אכפראגע ־־אקסענדיגע
 i5־ca םלאכות. בעל צאל גארמאלער דער
ױ איז שעפער די װען  גע־ האבען יארק נ

שבתים. pa אװערםיים ארבעם
עפע־ גענומען האבעז םאגופעקםש־רעים

ױ r״r קלאוק־שעפער נייע נעז  pa יארק נ
 אר־ האבען געדארפם זזאבעז שעפער נייע די

 גע־ האבען ארבעםער דאזיגע די בעםער.
 װאקםענ־ דעם pc ־וערען רעקרוםירם קאנם
 אום־ ארבעםער־פרויען. pc צופלוס דיגען

 אין p־na זימען װאס פאך, אינם געשולםע
 קענען צו כדי אבער אינדוםםר־עס. אלע

 ארבעםער־רעזעתו נייעם דעם אויסגוצען
 פראדוק־ די פאראיעפאכעז געמחם םעז דזאם
 קענעז זאל םעו אז אזוי. םלבושיב pc ציע
pc אינ־ נארמאלער א םים ה^־נײםארין, א 

p קלא־ק־אדבעטערין א מאכעז םעליגעגץ, a 
 דעם pc צעברעקלונג די צײם. קורצער א

 קאארדע־ קלימע צענדלעעד איז גארמענם
 װע־ פראדוצירם זאלען ייאס םיילעז• נירםע

 לויםן םראנסםיםיע־ריפען א אײף ײי רעז•
 װאם 'אסעפבלי־לײױ דער pc הוסםער

 אײנ־ פריער יאר 30 םים האט פארד הענרי
 אויםאמא־ pc פראדוקציע דער pa געפירם

 צו םעםאדע בעםםע די געװעז px. בילעז
 ירא־ דעם סארביליגערעז און פארשנעלערעז
 אינדוסםריע די קלאוקם. בײ דיציר־םראצעס

 װאס *ראבלעם דעם געלייזט ארים אזײ האם
 אין פאנגעל p־m געווארען געשאפען איז

 *נ־ האם פארקזיט דער pa ארבעםם־הענם
 ביליגע םים װערען פארסלײצם געהויבעז
p סאנםלעז a .קאםםױפעז
האס םצקשאן־סיםםעם סונם װאוקם דער

ם <{--------------------------- 25 די



]> 26 ױימ
 דער אין ענדערוגגעז םיפע דורכגעפירם
 אר־ אומגעשולםע קלאוקס. פון פראז־וקציע

 פיז פלעצער די פארנומעז האבען בעםער
 שםאלצע *־ז דערפארענע פריערדיגע די

ױ איז אםילי פאך־לייס.  עס װאו יארק, נ
 גוםע באשעםםיגם געוועז אלעמאל זיינעז

 אי־ שניידער. *ין סאש־דגייערס געשולםע
 זײנען הײם. אלםער דער פון םיגראנםעז

 אונ־ דערמאנטער םריער דער לוים ,1953 אין
 פראצענם 43 באשעםםיגם געװען םערזוכונג.

 אװ אום אין קלאוק־שעפער. אין פרזיען
 םון פראצענם 97 גאנצע זיינען שעפער םאח

פרויען. געוועז ארבעםער באשעםםיגםע די
 קלאוק דער פון אויסשפרײםונג דער םים

 אויך זיד האבעז לאנד איבערן אינדוסםריע
 ביז םעקשאן־שעפער. צאל די פארםערם

 געווארעז סעקשאז־סיםםעם דער איז הייגם
 דער אין םעטאדע איינגעםונדעװעםע אן

 אי־ זײן נים װעם עס ?לאוק־פראדוקציע.
 פרא־ 75 ארום אז שאצען, צו בערםריבען

 יארק, נױ םזזוץ סוםס. אמ קלאוקס פון צענם
סעקשאז־שעפער. איז אויםגענײפ װערם

שאפמ די  יארקער ניר אין םיםגדד־זןר
ײניאנם קלאוק־

 קלאדק:אכער די םים פאסירם האם וואס
ארקי נױ איז  שםי־ א גיבען דעם ־ועגעז י

 םיםגלידערשאפם־ציפערען די באגריף קעל
קלאוק־לאקאיזיז• יאר:ער נױ די אין

 םרן צענזוס םיםגלידערשאפם דעם לײם
 ניי איז קלאוק־לאקאלעז 5 די האבען 1955
 פינישערם ,117 לאקאל אפערײםארס :יארק

 איםאליע־ .35 לאקאל פרעסערס .9 לאקאל
 עקזאםינערס און 4» קלאוק־לאקאל נישער
 206 מים םױזעגם 26 געהאם »2 לאקאל

 זײנעז לאקאלען די אט אין םיםגלידער.
 ניר פונם םלאכות בעל די כאנצענסרירם

 צושניידער חוץ א קלאוק־טארקעס. יארקער
 באםאנהאל־ אוץ םקוירסמאכער (קאםערס^

 צי־ דאזיגע די פארנלייכט פעז װען מאכזיד.
 צום נים, זיך מערקם 1944 םיס פערזמ
 פארליסם באדײםענדיגער שום קײז גליק.

 יארק. נױ איז קלאוקפאמױ־ צאל דער פרן
 איז עס אז זײן. פשער זיך קעז םעז ועם
 געג־ג א פארנעקוםען יארען די אם איז

 םיםגלי־ דער אין איבערשינםונג גרויסע
 הא־ לאקאלזוז זעלביגע די אבער דזװ־שאםס.

 םויזענם 26 געהאם צוריק יאר עלף טים בעז
םיסגלידער. 688 םים

 אבער זיד באקוםם בילד אגדער גאנץ א
ײד א אדורד פירם םען װען ל רג  צװי־ מ
 .1950 יאסיאר אין הײנם. זױן 1950 שען

 לאקאלען 5 ד׳י האבעץ צצגזיס- דער וױיזם
 םיסגלידעד. 821 פיס םויזענם 37 געהאם

ם  לעצםע די זיץ *ו אריס■ אזדי אויס שוםס ן
 .1956 יאגלןר ביז 1950 יאגהאד *ז יאר• 5

מז א יקוא?י ײ אס ה ײרעז ׳עז^יו־  *זרי
 די »יז סיסגלידעד. m םים םייזעגם זלף

 לז־ •יצף ד׳י האמז ן*«ן י*ד דדײ ycxr־
m *׳ו סספארלוי געסען א געה*ם ל«ן8ימ u 

gvf יי ^ jnswre םיסנלידןד. w m' 
o םדײד bt» מ p בא־ *י׳יד

im די׳זזןצדיג fngmrm ל י׳י  פיםנלי־ מ
י »ין דןד »יז וז*ס ?ליי? י

ר סן ז ^דזא פי ^רס ד *ו ^ןג ־ ת מ י ז ג
- ל*ד י מ

a t שד »יז ע א זיז a קסזי n c אכזיר

 מיםגלידערשאפם די אז פאקט, א איז עס
 לאנד נאנצען איבערן קלאיק־ױניאנס איז

 בארג־ זעלביגען דעם דורכגעמאכט האם
יארק. נױ אין װי בארג־אראפ און ארויף

אוג־ אין פירערשאפט די האט גליק צום
 סאציאלע ברייםע די געהאם ײניאן זער

 פאנד עלםער־פענסיע אז שאפעז צו װיזיע
 אין שפעטער און יארק גױ איז ערשם צו
 לאנד. איבערן קלאוק־ױױאנס אנדערע די
 בלויז גים םען ווען שרעק א ארום נעמם עס
 וואלם עס אומגליק אז פאי וואס םראכט א

 די וועז קלאוקםאכער ס׳רוב פאר געויעז
 צוגעגריים באצייםענם :ים װאלם ױניאן

 מא־ די דערגאנצען צו אױף פענסיע־פאנדען
 סאציאל פעדעראלען פונם הכנסות גערע

פארזיכערונגס־סיםםעס.
 גע־ האט קלאוק־ױניאן יארקער נױ די

 ,1943 אין פאנז־ עלטער־פענסיע איר שאפען
 פון יארען פעםע עםלעכע די אויסנוצעגדיג

 אט צוצגרײםען םלחמה־פראטפעריטי דער
 דאגערע די פאר -אינטםיםוציע ־ויכםיג, די

 די שפעטער. געקומען זיינען יואט יארען
 אינדוסםריע, דער אין לאנע אומגינסםיגע

 דודכשנים־עלםער הױכען מיםן צוזאמען
 מ־יסםע די אין םיםגל־דערשאפם דער פון

פארא־רזאכם באמת וואלם ללאוק־לאקאלען.

 דער פון באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער
 װאר־ גארמענם לעידיס אינםערנעשאנעל

 אין מיטינג. דעם ביי האם ױניאן קערס
 בא־ יארק. נױ אין האםעל- שעריםאן פארק

 אינם אמםעז נייע צװיי שאפען צו שלאסעז
 האם און ױניאן דער פון אפיס צענםראלעז

 עקזעקוםיװ אלס סםאלבערג לואיס באשםיםם
 בוקסםעי־ אלעקםאנדער אוץ װייס־פרעזידענם

 פרעזי־ באריכסעם קאנםראלער, אלס ווער
דובינםקי. דעגם

׳1 אלצצוואו לדזיס
 55 *יצם איז װעלבער ססזלבעדג לוזיים

 דעד *ץ וױיזז־ידזװידעגם א m אל» יאר
 דעם^לם זינם זין cm 1947 זייגםעוינעשאגצל

 ציראונדעדוד ל9ד «ן םעצעדזשזד דזװ־ »־׳יך
42 ײגיזז־ אדבעסער געגליזשעי אדן

* עדססצגדדדיגך ך<ר ret ײ*ס ?  ייץ ,לז
 איצם *ןרנעםם עד *ינסערגעש^נעל. דעד
a״a י״ז r .וי״ס־יר וסיװ?<?ז< אלס אסס>

> -f געו־עבטיגרןײט
 ײאלטען עם װען שװעריגקײםען. מער סך א

פענםיע־פאנדען. קיין געײעו :ים
^ן קלאוקםאכעד אידישלעכע די ג ו  איז י
 ארבעטער־ארגאניזאציע ערשטע די געװען

 פענסיע־פאנד א שאפען צו אמעריקע אין
 פאר אינדוסטריע דער פון רעכענונג אויפן
 באשעפ־ איר אין זיינען ״אס ארבעםער אלע

 יאר. צען קגאפע די םון פארלײף אין םיגט.
 האט ,1956 יאנואר און 1946 ױלי צוױשען

 נייז איבער רעםייערט פא:ד דאזיגער דער
 איבער אויםצאלענדיג מיםגלילער, םויזעגם

 דא־ 65 פון פענםיעס אין דאלאר מיליאן 21
 דרײ לעצםע די אין בלויז חודש. א לאר
 טוי־ דרײ רעםייערם פאגד דער ־אם יאר

 קלאוקםאכער־יועםעראנען. 253 מים זענם
 ארום אזוי הנם פאנד עלםער־פענגיע דעד

 װעםע־ אירע פון דאליע רי פארלייכםערם
 גע־ עלםער■ מחמת האבען וועלכע ראנען,

 אים־ דער םחמת אויך א־ן זונם־צושםאנד
 צ־רילציען זיך באשלאסען לאגע גינסםיגער

שאפ. אין ארבעפ דער פון
 דער א־ן לאגע נעענדערטע די אבער

 פראבלעמען נײע געשאפען האם אינדוסםריע
 און צ־גאכג נייעם א פארלאנגען ידעלכע

 און אינדוטםריע דער פון סײ פלענער, נייע
ױניאן. דער פץ סײ

 אפי-יל. םען9 דעם מאנםאג, זײם זידענם.
 פונק־ רײ א איבערנעמען וועט סםאלבערג

 ארנאניזיר־םעםיגקײט, פון געבים אין ציעס
 פארהאנדלונ־ קאלעקםױוע און פארוואלםונג

 פארםרעטען אײך ױי אונםערנעמער, םים גען
 קהל׳- פארשיידענע אין אינםערגעשאנעל די

 דעם ארויםהעלפענדיג קערפערשאפםען. שע
 אין אינםערנעשאנעל דער פון פרעזידענם

 צענ־ אינם פליכםען פאראנםװארםלעכע זיינע
ױניאן. דער פון אפיס מראלען

 מים־ א געווארען איז פםאיבערג לואיס
 טאראנםא, איז א־נםערנעשאנעל דער אין גליד

שני^ר), קאםער אלס .1915 יאר אין  (צו
 געווא־ איז ער זיים יאר. 14 פון עלםער אין
 ער האם ארגאניזאציע, דער אין אקםיװ רעז

 אן זייענדיג אמטען פארשיידענע פארנ־מען
 .1924 אין אהייא• םאלידא. אין ארגאנימער

 אלם געװארעז דערװײלם ער איז 1929 אין
 .10 לאקאל קאםערס דעם אין באאמםער א

 באשםיםם ער איז שפעםער. יאר םיר און
 םון אסיםםענם־םענעדזשער אלס נעח־ארעז

ר *לס *יז לאקאל ן ד הויפס ו מ  דזם אי
 עקזעקוםיװ נײעו־ דער דרעס־דעפארםפענם.

 ארײםגע־ פריער נאך האם רױיס־פרעזידדנם
 אר־ יײז »יז תבינסקי פרעזידעגם האלםעז

הויים־אפיס. זזינם בעם
 גײער דער בוקםםעױתר, אלעקםאנדזר

ז קאנםראלזר י  א איבער האם ײניאן. דעד י
רנדערם פעדםעל  באגק אין דעדפאדדסנ ^חז

 דעד אלם דלנען ודעם עד פי־נ*נפ־עגינים- איז
ד בז מ ס א  !ייגודזסם־ אין ײכיאן דעד פיז ר

 םים סראנזאקציצם. רידל־עסנדים *יז םעגם
ד ד עד ודעם צײס דן  דעס *יבעזמעמען ײי

ד גגטואך־ודאלפ אה אײפזיכם מ  *m די זיי
 װי אינטעדשעשאנזד' דעד פרן סםיםיזױעם

ו דעד ז תי  און יחױסי־הױ־ז העלםזז־םעגםעד. י
אנדשרזג

אינסערנעשאנעל דער פון פרעזידענם וריס־ עסחמוםױו אלס נאשסיםס ספאלכערנ לואיס

27 זײט ־̂י -—-2) 1956 מאי,

קאנװענשאנס צוױי ר צוױשעז יןניאן דרעםמאכער אובזער
 פאריבער זײגען יאר רײ

 לעצטער אוגזער זײט
שיקאגא. אין קאנװענשאן

שווע־ געװען זײנען דאס
 דער פאר יארען רע

אינדום־ באקלייד פרויען
 קלאוק די ספעציעל םריע

 האבען צײם דער דורך םריידס. דרעם אדן
מ דורכגעמאכם מיר  אינ־ — ענדערונגען םי

 ארגאניזאציאנעלע. םיילװיח און דרסםריעלע
 מים זארג. מיט פיל יאר 3 געווען זיינען דאס

 אנ־ וױיניג םאקע זיך האם װעלכע ארבעט
 דער פון פירערשאפט דער פאר אבער געזען.
 אנגסם פין יארען געװען דאס זיינען י־ניאן

פיץ• אין
 צ־ אויסגעקומען אונז איז צײט דער דורך
 נ־ א מיפ אפמאכען קאלעקםױוע די באנייען

 1953 יאר אין — מאל צוױי בתים בעלי זערע
 צוגעגאנ־ עס איז מאל ביידע .1955 אין אץ
 פאר־אנד־ די שװער. אויטערגעיויינלעד גען

ם בעלי די מים י־נגעז תי  לאנג זיך האבען נ
 גע־אט ניט מיר וואלסען און פארצײגען,

 ג־ט און ארגאניזירםע פעסם א זיך הינםער
 ציױי־ אן מיר וואלםען ארמיי. דיםציפלינירםע

 קארף העפטיגען א אין פארמישם געווען פעל
 זיך האט גליקלעכערװיח בתים. בעלי די פיט
 נישקש־־ א באקומען צו אײנגעגעבען אונז
 וועכענטלעכע אינזערע אין העכערונגען דיגע

 פארגרעסער־נג באדייעענדע א און מינימדמס
 ארבעטער שטיק די פון פראצענםען די אין
 די אין אײסבעסערונגען געװיסע אויך און

 אוגזערע צו ארבעטםגעבער די פון צאלונגען
פאנדען. ריםײערמענט און געזונם

עלע ץ מאםערי שע א כאלאני םי  ןןנדערונ• פ
ץ גען ט דער א ם ני ײ ה ענ כ אנ רג א פ ר' ע אנג ל

 ענדע־ די פון אורזאכען די פארשטיץ צו
עען  דארף אינדוסםריע, דרעס דער אין רו

 דעם פ־ן ציים דער אין אז דערמאנען, מען
 צײמ היבשע א און װעלם־קריג צווייםען
 געדולז איז לאנד גאגצע דאס װען נאכדעם,

 פאסעריא־ קריגס צושםעלעז םים פארנופען
 עלײם. אונזערע און ארמײ אונזער פאר לען

 גודס״ -סאפט גערופענע אזוי די אין האם
 אעד־פטריע, דרעס די אײנגעשלאסען םרײדס.

 פראספעריםי. פולשםעגדיגע א געהערשם
 פארדינם. נום און געארבןם האבען םענשען

 םםײלס זעלבע די אויף געאו־בעם ד.אם מעז
 ביז סיזאנס■ גאנצע קאלירעז זעלבע די אמ

 פשים שױן עס זיך ר.אם מלאכות בעלי מאנגע
 געלם אײסגעגעבןין האבען פרייען דערעסען.

 געלוסם. הארץ זײער װיפיל קלײדער אײף
 װי אינדוםםריע. שװזןרער דער פון ארםיקלזת

 װאש־ רעםרידזשערייםארס. אױםאפאבילען.
 גע־ צו געװען נים *יז עגלעכע. און פאשינען

 האבען םאניפעקםשורערס קליידער פינען.
 האבען לעצםע די און קאנםראקםארם. געזוכם

ס םםש ל מ  סלאכוו^ בעלי פאר פאנוסעם מ
 איז צרה די ?׳יהודים. געװען איז עס הכלל.

 צו אנגעהאלםעז גים האם דאס װאם נאר.
לאסג

ד םים  אין ארײן צדריק *לץ איז צײס דז
 פארקלעגערונג דער םיס מזלצצ. אלםער דעד
הא־ באשםעלומעז רעגירמסם גרויסע די ®ץ

מינר,אן? מ. נ. זפי

 אר־ אגגעהויבען יזידער פאבריקען סך א בען
 גרויס מיט געברויה ציװילען פארן בעםען

 זיך אינדיסטריעס שװערע די האבען אימפעט
 לײנט. געוױינלעכע זײערע צו גענ־מען װידער

 אפגעשטעלט איז װעלכע אינד־םטריע. ברי די
 פאר־ און יארען פון משך א פאר געווארען
 האט װאוינונגען. אויף דוחק דעם אירזאכט

 נײ־פאר־ ױנגע. אויפגעלעבם. נײ דאס אויף
 משפח־ת וואקםעגדיגע און פארלעד הײראטע

 די הײזער. קריפען געטאן יאז א זיך האבען
 בײ־ די אין מיםגעהאיפען ־אם רעגיר״נג

 מארט־ די גאראנםירען דורך פראיעקםען
 אײפגעשווא•־ זיינען גאכם איבער גיידזשעס,

שםעט־עך. און שםעם נײע נזעז
 דער אין פארגעקומען א־יך איז ענלעכעס
 עםלעכע מים ביז אינדוסטריע. אײםאמאביל

 אן פון אײגענטימער דער איז צוריק יאר
 אז אלם געװארען באםראכט ‘אײםאמאביי

 אבער עס זיך האט לײצםענס ״אלרייםניק׳.
 רעפרידזשע־ מים איז זעלבע דאס געענדערם.

 אדי אנדערע אץ ־יאש־נ־אשינען רײםארס.
ארטיקלען. אינדוסטריע שוועיע גער־פענע

 זיך יארען לעצםע די אין האט צוגאב אין
 פין ארם לעבענס דער געענדערט ‘ראדיקא'

 בײגע־ דעם צ• האם וױיניג נים פרויען. די
 אינדוסםריע. טעלעװיזשאן די םראגען
 פארברענגען מענער, װי גום אזזי פרויען,
 זייערע מים הײם דער אין אװענםען גאנצע

 אפאראטען. טעלעװיזיע די ארום פאמיליעס
 באקװעמלעכקײט דער אין זיצם םען אז אוץ
 זיך מען פארשפארם הײם. איינענער דער פון

 פאר־ די אין יוגגװארג די אויך אנצוםאן.
 איז — שםאט גרויטער דער אר־ם שםעםלעו

 לײם קלײדונג. מנהג פון פםור גאגצען אין
 און פר־יען ױנגע גייען מאדע■ לעצםער דער

 אפילד און פארםים פרױואםע צו םייללעד
 זײערע אין קראמען די אין אײגצוקויפען

 הויזען פאר א אן ם־ם מען קליידער. ספארםס
 דאס עכק. אן פארטיג און סװעםער א םים

 שלעכםע זייער א גאםירלעך האם אלעס
א־נד־סםריע. דרעס דער אויף װירקונג

 םשער צו לייכם זיך איז אלעמען דעם פמ
 לעצ־ מאכם אינדוםםריע דרעם די אז זײן,

 מערקם דאס און קריזיס שםילען א דורך םענס
 םים־ אונזערע פמ פארדינסםען די אין זיך

 די אז זאגען, מען םח גליק צום גלידער.
 גאנץ לאגע די פארשםיים מיםנלידערשאפם

 פאסט עס װי דעם אויף רעאגירם און גום
 פון םיםגלידער אויםגעפרובירםע פאר זיך
ירניאן. אײגגעפונדעװםער אלםער אז

 שאפם לאגע א־נדוסםריעלע שודערע די
 פאר־ אה קאנסראל פוץ פראבלעםעז נײע אויך

 געםינען *ת דוכעז בתים בעלי רדאלםוסט
 די באשװינדלען צו וײ םיםלען פארשײדענע

 ®ץ ארויסצודרײעז זיך :וכם סען ארבעטער.
 אויף שםײן םח ײניאן די קאנםראל. ייניאז

 םענשען. נײע אנשטעלען מח םען װאך. דעד
 אנ־ כדי פעםאדען. קאנםראל' נײע אײנפירען

שעפער. די אין באדינגוגגען די האלס?זצר

קאמפלעינטם
 די זיך פארמערען צײםען שווערע אין

 די זיך פארגרעסערם עס און פארלעצעגען
 יאר 3 לעצםע די איז ״קאמפלײנטס״. צאל

 פדן וױיניגער נים ארייגגעקראגען מיר האבען
 קלאגעס 43 און הונדערם 6 םױזענם, 103

 גערוען ױינען קלאגעס די פירמעם. געגען
 אנטזאגםע שכירות, באצאלטע :ים װעגען

 אר־ פון פארםײלונג ניט־גלײכע ארבעםער,
 פראצענםען די צאלען נים פאר און בעם
 פארלעצונגעי אנדערע אדן פא:ד, העלםה צ*ם
 מען מוז קאמפלעינט יעדען אגרימענם. פון

 ארגומענטירען אפם זײער און אונםערזוכען
 עט איידער םזפערמאן אומפארטייאישען ב״ם

 צײט גאנצע די כמעט געשליכםעם. ױערם
 װערט סםעף פון אגענטען ביזנעס 45 די פון

ארבעט. װיכםיגער דער צו געװידמעט
 נאכ־ ױניאן די מוז טיכםיג באזונדערס

 רױ קאמפלעינםס. פאנד העלטה די פאייגען
 בײ־ געװיסע בתים בעלי די צאלען באױא־פט.

 פארזיכערינג געזונם אונזערע צי שטײערונגען
 ארבעמעד. די פאר פאנדען ריםײערמענם און

 בא־ ױניאז אונזער מים אפמאך דעם לויט
 א־נ־ אין מאנאםלעך ארײנשיקען זײ דארפען

 פון פעי־ראלס ודעכענםלעכע די אפים זער
 פאר םשעק א מים מלאכות בעלי זײערע

 פאד־ פאנד. צום פראצענט געהעריגען דעם
אך םאנופעקטשורערס אנטווארםלעכע מען;  קי

 אץ פינקםלעך אגרימענם פון פונקם דעם
א ערTלי אבער זײנען עס ראיעל.  איעלבע, י

 פארגרעסערען, אין זיד האלט צאל זייער אדן
 בא־ צו מיםלען כלערליי מים זוכען װעלכע

 פאר ױניאן. די און פאנד דעם שוױנדלען
 17 פרן םםעף א ױניאן די האלם צװעק דעם

 פיר־ די אז געבען צו אכםונג אקאונםענםס■
פאנ־ דעם באשוױנדלען נים זאייען מעם

 פאנד העלםה פון סםעף דעם אויסער
 .סי־ א אפים אעזער פארמאגם אקאדנםענםס

 ווע- עם וואו דעפארםמענם, אקאונטינג ניאר״
 אויפ־ די אנגדשםעלםע. 28 באשעפםיגם רען

 אונםער־ צו איז דעפארםמענט דעם פון גאבע
 מען װעז פירסע• יעדער פמ ביכער די ז־כעו

 קוםם זי צי זען צו נויםיג. פאר עס געפינם
 דעם גים און אפמאד פמ פונקםעז די נאד

 םםײל יעדען פמ פארקויף־פרית ריכםיגען
 פארקויף־ ריכםיגען דעם װיסען באזינדער.

 אונזער אונםער װײל װיכםיג, זייער איז פריח
 שםיק אײף פרײזעז םעםלען פת סיסםעם
 א פאר ארבזנםס־פרײז דער װערם ארבעם.

 פאר־ האלםײל דעם לוים באשםימט גארסענם
 פאר־ אגריםענם אין פעקם א נאך םקח. קויף

 אײס־ אדבעםעז צו פירמע יעדע פליכםעם
 און קאנםראקםארס. ױניאז םים שליסלעך

ח־  עס װערם ביכער די אונסערזוכען ײ
 זײס יאר 20 העכער שוין פעםםגעשםעלם.

ז פונקםעז די האבעז םיר י  אכןײ־ אגרימענם. י
רע די פון ספעציעל בתינ^ בעלי די מ לי  בי

 ־רייעןחארײסצ זיך אימער נאד װכען לײנם.
דערפמ.

 פון זאמקײסנװא שםענדינע יד דאגק א
 םעדנין לזיצםען איז דעפארםםענם. דעפ

 די בתים בעלי די פיז געװארצז אויפגעםאנם
 64 םים דאלעד 103 םויזזסנם. 591 פון סז־נמ
(בעק־ שכירזת דעי־צאלםע נים איז סענם
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ש. 112 ״יז אדבןםער די «ו יעי)  550 סויזז

 דע־ .ליקחײײסעד ייז סעגם 98 פים חאלער
cyvn gcפאר־ פארשידשנע פאר שםראף — ־ 

*'re  nxircs אפםאכעז. ד$ײס?ל$א? אונזזיער

 דעשארסמעגטש שאדבדידעגע די
באארד דזשאינט דרעס אץ
a נאנצעי־ דער r w די פאריואלטען צד 

 די פון שע»ער די »יז ?אנםדאל ײניןיו
 םאניפעקםזדרזנרט. *ץ אס$סייײשאגפ הויים

c w m גארםעגס ייז מגםראקםאדס ײז 
 קאנ־ די יזדץ »t הײטס■ דאס — ד׳־פסריקם

די אדן שסעם אוירםיגע די r* םראקםאדס
ל אמםערז שעפער סי־ז  דיסםריקם די r* מג

(C R t ד דזשזאינם פון ר  באשםײם — מי
*r י י ז  אסיליזיײסעד דער !מגען4*•םי~ י

 4:עשזסו־ ;שע*ער 494 — ד$מרםםעגם
 פא־ י5ז־ און שזמער, <** — רעאארסםעגם

שעפער. 373 פים י״עפארטם־ענט *י־*אר
ײלונמן *ײכםיגע א גאך  אוגזעו־ איז אפס

 רי־ .דושאביטנ־טאנםראקםאר די »יז "גיאן
 אײט־ אפ ייך גים װאם *סםי״ײנג■ ײשאנפ׳‘•

ס־ re רעגיטסראציע דער פים שיייטלעד  די
 קאנםראקםארס. פערפאגענםע ארן יױיליגז

■ *־ײעז דער פיז ■ראצענם גרזנםםער דעד  מ
 די אין אלץ נאך ליגם »יגד־םסריזנ ?לייד
a טאנםראקםארפ. nc הענם n אײגענם־ זױז 
 םאגופעקםשו־ דער זרד. הויפם *־נזזנר לעך
 םאםעריאי׳ען. די אלי׳״ן קױפם װעלכעד רעד,

 םלאכור.. בעלי אײגעגע זײנע כאשעפםיגם
 און דיזײנערס אײגענע זײגע באשעפםיגם

 פאבריק. אײגענער יײז איז ארבעס ייין פאכם
 א רוב דאס איז פארודאלםעם, איײז ער װאס

 סיר וועםעז םיס םענש■ פאראגםודארםלזנמר
מז m די אײםקוםען. קע s קאנםראק־ םים 
 זײגען זײ re םערסםע די װאם איז. טארט

 פאר־ װי םער נים ־זירקלעכקײס דער איז
 דער אה דזשאבערס די ײיישעזצ םיםלער

 איז קאפיםאי אינודזנםסירםער זײער ייניאז■
 םײזעגם פאר א בלדיז םים — קלײן גאנץ

 זיכם ײז געשעפםםפאז א ער װערס דאלזװ־
מז צי  ארבעס. גיסעל א דארםזמ יון in קרי

 אײס־ םלאכה בעל יעדער ז־כם )■־םזיסם גים
 בײ ארבעםעז יx מעגלעך■ וז׳ײס הױ !יםײדזמ.

 קרי־ וױ דעם אנשםאם איז פירסזנם. אזעלכע
פאבריק. אינסײד אז איז באשעפםיגיגג געז

םינג 978 די פון ק חן ם  אין שמער מנ
 -X קרוב אדער .712 זײגעז יארק. נײ ר־ײסעונ

75 »o j n r. פעדפאנענםע אלס רזנגיםסרירם 
 םאנופעקםשד־ געװיסע פאו־ קאגםראקםארס

 ראק־?אנס יי אס דזזמבערם. זי־ער יערס
 געל8י1•רן»אר ארבעם קריגען םתעז םארס
י דעו־ יײם  זײ װעלכע פאר נײ־פאשיגעז מ

מסער זײ־ערע אז רעגיםםדירס. זײגען  אר
 די װי ארבעפ םײל גלייבע א האבען יזלעו
 די שעפער. *ינסײד רי »יץ נסולס־ת בעלי

 אױינע ייז או־מםעד ד׳י פון פארדיגםםען
ir w n o a p ײי זעלבינע די זײנעז שע«ער 

מסער די פיז  ודײל ש»» •ינםייד דזנם «יז אר
מזער לויס  שםיק־ לע8 עזייער ססעספי י

 סאנופעק־ נױםז גץסץסעלש פר׳ײזען ארנץס
 אר־ די פיז ײסבהעיעאגװ דעד »יז טשדרער
ד םן ת וזיגםײדשא■ דעם ייז מ nm פח י r 

^נסרןקסןו ? j|n r ס ע  ■רייז דער ודי נןנו
ש װעדס ל סן מ ir די ?ריגען מ o m u י  זי
שיקס שאפ יעדען  משדײבדגג גענויע א ודגן

re מ בארסזינם יעדען  ריחפס־סזברא דעם י
*o r מן. רפעזאד זײ שוחידעד א »יז קדי

 אין באשעפםיגוטנ אנבאלאנגם װאס לאגע
 זײנעז װ*ס ארבעםער. ד׳י זײנען ®זחײנםסעז
 רעגיםסרירטע נים 480 די »ין באשעפסיגס

 אנגעװמען זײנעז און שעפער ?אנסו־אקםאר
 אר־ זייערע װאס ארבעם. פײסװײליגע אויף

 כיזי. זייער איז עס װען קריגען מםסגעבער
 װיכ־ סאמע די פון איעע דעריבער איז עפ

 חשאבער־קאנ־ דעם פון פינה*יעם םיגפםע
 בא־ י1 דע«?רםנוענם רילײשאגס פראהםאר

עס פזרםאנענסע קוכען סםסמי  פאר רעגי
a פרן פיל אזוי s נאר װי ?*נםראקםארפ די 

ע די אין פעגיעך.  דער האם יאר דרײ טע1י
 װעגדדנ־ 22.758 אויפגעגופען רעפארפמענפ

 איז עס װעלכע פיז רעגיסםדאפיע. פאר געז
 רעגיפ־ פערפאנעגםע קרינעז is :עלזעען
 !ײס־ אוז קאגםר־אקםארפ &oi פאר סרןמיעס

עס ױײליגע מי פסס שעפער. 22.157 פאר רעגי

 ־זןגשדיר גר אײפגזןכע לאשפ־״שױ־שע ר׳י
עעפער די יירען

 באשזנפ־ װאס אויפגאבע, יײכםינסםע ז~
ע די טיגם ם ם ר  פאר־ את באאםםע י־ניאז מ
 גאםירלעו את ײם.1 כוערסםע זײער נעםם

אז די קאנםראייירעז צ־  די און שעפער "ני
 םלאכית. בעלי די פון באדיגגינגעז ארבעשס

 אונ־ קאנםראלירם באארד דזשאינם אונזער
 פיר־ 2.313 אגריםענםס קאלעקםיווע טער
 קאנםראקםארס• זײגען i .552 װעלכע פח םעס•
שא• — 393 און נזאנוסעקםשירערס — 368  ח

 בא־ פינף ?ן אנגעשלאסעז יײנעז זײ בערס.
 קאנםראלירען צ־ אסאסיאיישאנס. זונדערע

ע די אם  די אגבאלאגגם וואם פירמעם. אי
 די צו פארפליכםונגעז ײיערע םמ אפהיםונג
 אגרימענט, ?אלעקםיװען אונםערן ארבעםער

ם די באשעפםיגם שאינ  פערזאז, 231 באארד ח
 28 אגענםען■ כיזנעס זײנעז 45 ודעלכע פמ

 צוױי די אין פענשען 45 סעסלערס. פרײז
 אנגע־ אפיס 95 דעפארםפענםס. אקאונםיגג

 ארגאני־ אין אנגעשםעלםע 18 את שםעלםע
דעפארםםענם• זײשאן

 אונ־ אז אגגעװיזען. אויבען יזאבעז םירך
 םון רוב דאס ארבזיסעז םיםגלידער זערע

 האל• m גײםיג איז צײזיק דעם םאר שםי?.
 סעםעל־ פריח די אויף אויג װאכזאם א סעז

 םיר פירסעס. באזוגדערע די פת פענםס
 צװײ עםאבלירם יארען זײם שייז האבעז
 באזונ־ םיט אפםיילינגען סעםעלםענס פרײז
 הע־ די םאר — •ו־ײז־אדשאםםערס דערע

לית־דרעםעס. ביליגערע און גזיפרײזםע כער
 זיײ אפסײלוגג ■רית העכערער דער איז

 געװארען געםעםלם ■עריאד דעם דודך נען
 7^61 אײף םםײלס• באזונדערע 67.560
 געקענם נים צדדים די ייד האבעז פםײלס

 גע־ איבערגעשיקם זײנעז זײ און אײנינעז
 םעםלםענם איספארםײאישען דעם צר װארען

דעפארםםענם.
 פארװאלםעם װערעז לײנם בילינערזנ די
 האלם ח־עלמ ביירא׳. .םעםלםענם דער דורך

 פאר־ די *יז גאם• םער38 דער »יז אײף זיד
 גע־ געםעםעלם דארס זײגעז יאר 3 גאגגעגע

 51^77 זײגזת זיי פיז םםײלס. 76496 ידארען
 און ארבעם שםיק ר־ינעלע מײזנז םםײלס

 2.342 או־מם. סעקשאן םםײלם 24^19
 אומפארנזײ־ דורך געדדארעז נעסעטעלם זיינען

רי. אישער מןעױנן

 גערעכםיגקײם <ן
שאנד אלגעכדינער

ען ינרגזער עג ש אי פ
 א־נזערע ודעגעז ידזרםער פאי־ א איצם אה

פינאנסען.
אונ־ האפ ,1955 דעצעסבער סען31 דעם

 איר אונםער געהאם באאו־ד דזשאינם זער
 225 םים פײזעגם 143 פיליאן. 39 קאנםראל

i פיר פענם. 8 אמ דארער y r i םערםין דעם 
 ״אס דןירפאר האנפראי•״ אונזער .אונסער

 די אישגעשי׳אפעז זייגעז פופע דער אין
 פאנדען. ריסייערפענם אמ װעלםעיר וזעלםה,

 ש־יזםים. דיגען בתים בעלי די װעלכע צו
עפײט װײניג זייגען זײ אפת.  פאראינפעי

 בא־ װיר?לעכ?ײם דער אין און דעס אין
 פילשנזענדיגע די א׳*; ױניאן די זײ םראכםען

 ש־תםים אב-ער גזײיפןר. די איבער כתים בעלי
 פון איינעז די אין 'עדעגפאי־פ זײ. זײנעז
פ פאררעכענס זײ זײנען געזעץ אזזױכע. א'

 אײגגעסי״ס געװען איז פארפעגען אינזער
ע אין ^נ שי ר א  צװעקען די לדים פאנדען פ

 גע־ באשםיפם איז געלם דאפ װעלכע פאר
 א-ן ארגאניזאצ־ע פארשיידענע רױ ידארעז

 און ריפייערםענט *ײפגאבעפ. פארװאלםומ
 פרא־ 8י פאנדען. 'יע־פעיר־ ענד ,העלםה

 אינ־ איז סופע א:געגעבענער דער פרן גענם
 רעגיר־נגט־ פםײםס יינײםעד אין װעםםירם

 :באבדט םעיפיפאייע אין פראצענם 9 ;באכדס
 (אינםער־ פארםגיידזשעס אין פראצענם 8

 פראצענט i פראיעקמן; האחינג 4נעשאיא־
בענקס• סיױוינגס אין

הא־ ciuyx באארד דזשאינט דעם לוים
 ד׳אקארעו ייאקאלעז אפיליאירםע 4 די בען

 םען1 דעם פארםאגם )89 און 60 .22 .10
 די פיםגלידער. 60.782 — 1953 יאנואר.

 אינסערנעשאנאל דער םון אפםיילונגען וױי1
 נארד־ »מ אוט־אי־־םאץ״ .איסםערן —

 אר־ די םים פארװאלםען װעלכע — איסם״
 559( שעפער קאנםראקםאר אלזי זיפ בעסער

 די םון באשעפםיגס זײנעז װאס צאל). אין
 אין שםאס אוישערן ײשאבערס נױ־יארקער

 אינזער •x צ־געשםאנען אפיציעל זײנעז
 צ־ריק יאר 2 אוםגעפער םים באארד חשאינם

 צאלעג• פער־קעפיםא פארקלענערםעז א אײף
 צוזאםען םיםגלידער. 25.419 פארםאגען

 קאנ־ באארד דדשאינם אוגזער אז עס. םישם
.86.201 פמ םיםגלידערשאפם א םראלירס

אױסגאבע! און א־יעאנזע)
 פאר באארד, ײשאינם פץ אייננאםע די

 פיליאן. 5 באםראפען האם יאר 3 לעצםע די
ם. 71 אמ דאלאר 6 םיס םויזענם 374  מנ

 פעריאד. זעלבען דעפ פאר אוישגאבעז די
 םיליאן. 5 פיז סוםע די דערגרײכם האבען

 ם«ם. 87 איץ ידאלאר557 םים םייזענם 380
 אבער דארפעז ציפערען אסםראנאםישע די

 דערינען איז װײל שרעקעז■ נים קימעם
 דער װאס געלםער די ארײנגערעכענם װערען

ת נעםם גאארד דזשאינם  אום קערם את איי
is אדער לאקאלעז אשיליאירםע די r t די 

 ןמגע־ דעד איז בײשפיל• צים םיםגלידער.
 אײנ־ איז אײננאםע דער פין סיםע נעבעגער

 344 םויזענם 702 םיליאן אייץ געשלןסען
 ארײגגזקו־ את ח־אם םענם. 55 נדם דאאלר

 די װאם דיום װעכענםלעכע די פיץ מען
 די דורך באצאלם האבזת םיםגלידער

 װעל־ איז אפיסעס ברענםש באאח־ דזשאינם
 געוואי אוםגעקערם זיך, פארשםיים איז. כע

ז ז דאס לאקאלען■ באםרעפענדע די צו י

1

4 1956 םאי,
 םייזזינם 582 פת פ־פע דער םים איז דזן^בע

 בעק־װײדזשעם. סענס 65 םים דאלאר 597
 די פח געודאױעז אײפגעפאנט זישען װעלכזי

 םיםגלידער. די גוגסםעז צום חובות בד*י
it .װ. אז. א װ. אז

 דעם פון אויםגאבען אקםועלע אונזערע
שאיגם גאנצעז  די פאר אפאראם• כאארד ח
 בא־ האבען .1955 און 1954 .1953 'אי־עז

 דאלאו־ 409 םויזענם 31 פיײאן. 3 םראםעז
 86.201 די re טםך אויפן פענם. 48 םים

 פון דורכשנים א אויס עס פאכס םיםגלידער.
n ט 83 פים דאלאר  םים־ יעדען אויף סןנ

 דעם אײן גאםירלעד שליסם םופע די גליד.
 אנגע־ און באאםםע 158 די פוץ געהאלם

 פיליאן. i באסרעםען װאס קלוירקם שםזדיםע
 ;סענם 97 אמ דאלאר 371 סים םויזעגם 466

J256.977.54 אויסגא־ דריײי ארגאניזאאיאנט 
אדזנר דיסםריקם פאר J20i.955״2i :בעס

$189424.34 ;א־יסגאבעס אפים ברענםש
 $140.239.40 עלעקסרײז• *ז םעלעםאז פאר

 סע־ טאשעל $105*02.49 קאסםען: יאיער
 איםפארםיײ ooaoo.$90 ;שםײערען קיורינױ
$56.827.69 ;א*אראם סשערפאן א־שער
^ענע פאר שסיצע  א. ארגאניזאציעס. םריינ

װ. אז. א. רו.. אז.
 אײםגאבען באארד דזשאינם דרעם די
 פאנדען. דערפאנםע די צוליב גרויס זײנען

 די פים גלייכצייםיג םארװאלםען םיר יועלכע
 סםעף■ גאנצען דעם פ־ן פינאנסען. י־ניאן

 זיעעז פערזאן• 158 פץ באשםיים יועלכער
 און םארוואלםינג דער אין באםעפםיגם 54

r השגוזה e רעםייערםענם־ ענד העלםה די 
פאנדעז■
 די פון געדעקם װערען אױסגאבען אלע

 זייער פין *ראפארציע דער לזים אקאלעז‘' 4
 דעפארםםענטס 2 די א־ן פיםגיידערשאםם.

r e נידעריגע־ א אויף אינםערנעשאנאל דער 
 פראצעגם 5 אויך באקיטעז םיר באזיס. רען
re איינגאםע גאנצער דער r e םאנד העלםה 
r פראצענם 3 איז e אלם פאנד ריטײערםענם 

 איז דאס אמ אױםגאבען. אדםיניסםראםיװע
r אויסגאבען די דעקען צו גענוג װי כפעם e 

 פראצענם 5 די אגער פאנד■ ריםײזירםענם
 העלםה־פאגד. re אויסגאמיז די נים דעקזמ

r 5 דןיפיצים דער באשםענױגם דאפ e םוי־ 
 פאנד אין האבען נזיר װעלכען דאלער זענם
פעריאד. פארגאנגענעם דעם פאר

 הכנםה אונזער האם יאר 3 לעצםע די פאר
r e 2 דערםאנםע אײבעז די פון פראצעגםעז 

 םויזענם. 1 מיליאן. 1 באםראםען פאגדען
ד אז אדער םענא. 4 םים דאלאר 837 r עי e 

r אויסגאבען אלע פון פראצענם 34 e דעם 
באארד. דזשאינם

ס םקנ ר ײזן ס «אנד רזן
 דרעס דער פון פאנד ריםײערםענם דעו־

 םים־ די איט שליםם װעלכער אינדוסםריע.
r ײניאגם לאקאל פיר די םמ גלידער e נױ־ 

r און יארק e שםאם אויםערן לאקאלעז די 
 האם דזשאבערם. וזיגע די פאר ארבעםעז װאם

י פאר אײנגאםע אז געהאם עז י אי  .1953 י
 םויזענם 72 סיליאן. 18 פיז 1955 איץ 1954
 באלאנם דער םענם. 42 מים דאלער 879
 10 באטרעפם ציים פארגאגגעגער דער פאר

םענם. 56 םים דאלער םויזזנגם 624 םיליאן.
ם די אין מ א םג r גײם אוי ’Xi םיםע די 

 װעל־ דאלער, 650 םרייענט. 715 םילי*ו. 6 פמ
 ■עגסיע אלם געווארען אויםנדצאלם איז מ
X' גע־ האבעז װאס פענסיאנערעו 4*26 די

I

 םוי־ 211 *ץ יאר לעצםען פיף בײם ׳*עבס
 פאר־ לעב^ס אין דא־־ער 500 פיס זע:ט

 אין זײנעז װעלכע די tx בענעפים זיכערינג
 ױרשים די געשםאו־בען. יארעז לעצםע די
 באקוםען םיםגליד רזטײערםעז יעדען פון

 הא־ ארים r« ארום דאיער. 500 אויטגעצאלס
 דער װאס צײם• גאנצער דער פאר זיך בען

 .11947 יאר דעם (זײם עקזיסםירם פאנד
םיםגלידער. 5.113 צ־ריקגעצײגעז

 ריםייערפענט דער װאס צייס דער זיים
סגמאלם איז עקזיסםירם. פאנד  געודאדען אוי

io r סדםע די פענטיע אין e ■343 פיליאז 
דאלעי־• 600 פים םייזענם

ץ דזעלםיל םאנד דדאקי״שאן א
 פארגלייכען צו אופםעגי׳עך •ײידער איז עס

r אײסגאבען אין אייעאפען די e און העלטה 
 צדליב יאר צו יאר פון פאנד ־ואקײשאז

 בעלי די ניצד ביישםײערונגען די וואס דעם
 לעצםע די אין געווארען געהעכערם איז בתים

ױן איז עס יאר. עטייעכע  אנצו־ נויםיג א
 אין r'K שליטען םיר װערענד אז פערקען.

 ארבעםער אי׳ע פאנד ריםײערפענם אונזער
 און יארק נײ אין באשעפםיגס זיינען "אס

 ־ואס פיםנלידעי־ די אבער זיינען אימגענענם.
 צ־ אינםערווארפעל שסאם אויסערן ארבעםען

 אין אקאלען4' זייערע פון רעגרלאציעם די
 דאס און בענעפיםס■ וואקאציע r» געזונם

 זייערםוהגגען פון אויף םאנען פיר וואס געלס
 אפ־ צוױי די דורך זיי צו אופגעקערם ־וערם

אינםערגעשאנאל. דער פון םיילונגען
 3 די אין ד.אם פאנד פון אײנגאמע די

 םויזענם, 939 פיליאן■ 26 באםראפעז יאר
 אייסגאבעס די און סענם• r 90» דאלער 773
 םים דאלער 321 טויזענם• 205 םיליאן. 24 —
 געהאם פיר האבען צײט דער פאר סענט. 26
r 2 (באלאנס) פרירפלאס א e •734 פיליאן 

סענם. 64 םים דאלער 452 םויזענם.
טגריד א םץ ?אםם יערלעכער אדן םי  פ

קעז ד לראנ פאנ
 בענע־ פארשײדענע די װאס דעם צדליב

 גע־ געהעכערם ײם1 צו צײם םון זיינען פיםען
 א געבעז ״X פעגלעך גים ליידער איז יוארען.

r פארגי^ײד e אנדערען, דעם ביז יאר איין 
 געבען אבער װילעז םיר באםרעסען. זיי װאם

 כסדר׳- די וױמען צו םאבעלע םאלגענדע די
r קאסםען די re העכערונג דיגע e בע־ אלע 

 ריטײ־ און יואקיישאז דעם אויסער נעפיםען.
 דורכ־ אין םעםבעד. פער פאנדען, ערמענט

 צוױי לעצםע די סון אויסנאם דער םים שנים.
 פארקלע־ באדייםענדיג זײנען זיי װען יאר.

געװארעז• גערם
 דורכשניםלעכע די האם 1945 יאר אין
 ; 10.38 באםראםען םיםגליד פער קאסם

 — 1947 איז ! 18.37 — 1946 יאר אין
23.31 i 1949 1אי !25.70 — 1948 אין —
— 1951 אין !31.65 — 1950 אין !26.49
— 1953 אין !44.34 — 1952 אין :44.84

— 1955 אין :43.40 — 1954 איז 150.32
דאלער. 38.50
 אױף איז קאסם די װארום אררזאך די

 ,1955 אין געװארען געםינערם פיל אזײ
 סארגאנגענעם אין םאי ערשםען דעם ױײל איז
 די איבערגענוםעז גתים בעלי די האבעז יאר

r מולינגעז e זײם בענעפים. דיםאביליםי 
 בא־ 3 אן אנגעשלאםען זיד םיר האבען דאן

 אײםש. .דזשי. .היפ־■ אגענםורען: זונדערע
געײיסער א אױסער ־.,קראם .בלו אח איי.*

>f ט 29 די
 אלץ נאך באלאנגען װעלכע פיםגײדער. צאי
אז צום ״י  אינזזיר אונםער ;ענםזיד. העלסד. י

פנליד יעדער איז ®^אן גײזןם  דער r® םי
שער, פולער פים געזיכערם '־ג־אז  םעדיציני

 באהאנדלונג. כירררגישער ארן טאטפיםאי
 נאװעםבער זײם שוין אפערירט פלאן דער
1955• r x נאך איז עס װערענד ix צי פרי 
ר זישזח של־סען. ציעז  די אז זיכער. אבער פי

שאפם װאריט. זײןיר אפ עס שאצם םיםגלידזר
־ די איגםערעםירען זיכער װעם עס ס » 

 האם ױניאן אונזער דאס װיסעז• is גלידעד
 אײנקונפם אז געהאם יאר 3 לעצםע די דורך

2 re •םים דאלער 903 סײזענם. 323 פיליאז 
 פראםיםעז r8 אינםערעסם אין סענט• 85

 איז סוםע דער re אינװעפםפענטס. אייף
 אויף סזינם 21 פים דאלער 223 םייזענם. 182

 Mi פיליאן■ rx 2 פאנדעז■ ײניאן דירעקםע
 די אײף סענם 64 םיס דאלזיר 680 סײזענט.

 ײעלפעיר r» העלםה א־ן ריםײערפענם
פאנדזוז■

ורארט שלרס
 געבעז צי אגגעשםרענגס זיד האבעז פיר

r באריכם א e לעבעז דעם r8 װירקעז re 
 א םאלען ■x זוכעגדיג נים ױניאז■ אישער

 םיט נים שםיםם ויאפ בילד■ געקינצעלםען
װירקלעכקײם. דער

 זײנעז םרייד אונזער אין באדינגינגעז די
 פאגכע װאס ײם1 דער אין שווערע. יעצםענס

 חירגרייכם לעצטעגם האבען אינדוםםריעס
 םרײד דרעס דער םאכם צײםען. גיםע גאגץ
 פאר־ צו איז עס קריזיס. שטילען א דורך

r לאיאליםעם א־ן םאראל דעם דאנקען e עי  ד
 איז אונז וואס םיטגדידער, םאסע גרדיסער
 פאזיציעכ, אונזערע אנצוהאלםען געלונגען

 װערען װאם אםאקעס אפםע די צוריקשלאגען
 און בתים בעלי די פון געםאכט אונז אויף

 אייניגע באקופעז צייס זעלבער דער איז
 אפ־ קאלעקםױוע די אין אדיסבעסערונגען

 אונ־ ציים דער דורך האבען םיר װאם מאכען
םערגעשריבען.
 ױניאן אונזער פון לאגע די איז פינאנציעל

 אונ־ פון צחאםענשםעל דער שלעכם. נים
 ענ־ נרויסע דורך פאכם םיםגלידער זערע

 אויסגעפרובירםע אלםע• די — דערונגען
 פיאנערען. אלםע די אסאל. re סאלדאםעז
 דורך יוער — ײיען, אונזערע םארלאזעז

 דורך װער און פענסיע אויף זיך צ־ריקציעז
 לעבעדיגע re גורל אוםםארםײדלעכעז דעם

 אין םאג צו הײנם םיר שםייעז דאר פענשען.
 ױי ערגער נים םיםגלידערשאפם re פרם
 פאר־ עלעםענםזמ נײע צוריק. יארען פים

 םארלאזען װעלכע די re פלעצער די נעפען
 װעלכע עלעםענםען די םאקע, אםת אונז.

rn קוםעז  דער־ נים אםשר זײנען איצם 8
 פון קאםפם־גײםם דעם אין געווארעז צויגעז

 נאד זײנעז עם אבער פיאנערען. אונזערע
r דור. אלטען פין גענוג געבליבעז e װעםען 

לערנזז• קענען זײ
 גענעראל זײ םיר באגריסזה שליס צים

 צאל גרײםע גאר די און באארד עקזעקוםיװ
 פרוכם־ א אלעםעז זײ וױנשעז און דעלעגאטעז

 ײיערע אז האםען. םיר קאניוענשאן! בארע
 באליבםע אונזזױ־ פירעז ײעלעז באשלוסעז

 אויפםואומעז נרעסערע צו ארגאניזאציע
r געבים אױפן e פאר־ »מ סארבעםערעז 

r לעיעז דאם שענערען e הונדןרםעי־ די 
רעפ־ זיי װעלנע םיםגלידער, םויזעגםער

!רעזענםירעז



*י 30 זײם

טױידס ״םיםעלײניאום
װס׳ .מיסעלעיגאוס פרי

 יארק נױ אין לאקאלעז
 דער פון םייל א זײנען

משפחד■ אינםערנעשאנעל
םעםראפאליע, דער אין

ארנא־ באשםייט װעלכע
 צװיי פוץ ניזאציאנעל

 דרעסמא־ און קלאוק ®ץ באארדס■ דזשאינם
 לא־ םריידס״ .םיסעלעינאוס 18 םון אוץ כער

 זיינעז װזילכע לאקאלען. דאזיגע די קאלען.
 ענלעך צילעז. אח פתקציעס בוי. זײער אין
 פארטדעםען לאקאלען, דרעס אוץ קלאוק צו
 םין צ־וייגען פארשײדענע איז ארבעםער די

אינדוסםריע. פרײעךבאקלײד דער
 םי־ די אין ארגאגיזאציעם די פון םאנכע

 ,62 לאקאל לםשל. װי, םריידם סעלעינאום

 איז און םיםגלידער םויזענם 18 איבער האם
 דער אין ארגאניזאציע דרים־נרעסםע די

 האבען װידער אנדערע אינטערנעשאנעל.
 אבער, םיםגלידער. הונדערט עםלעכע בלויז
 פון םיילען אלע די זיינען גרוים, צי קליין
 לא־ יעדער אינםערנעשאנעל־פאםיליע. דער
 דער־ די און פראבלעמען זייגע האם קאל

 געביט אויפן לאקאל יעדען פיז גו־ײכונגעז
 לעבענס־ און ארבעם די פארבעסערען פיז

 די פאר האבעז ארבעםער די פון באדיגגונגען
 װײניגער נים מיםגלידער הונדערם עםלעכע

 צענדליג עםלעכע די פאר װי באז־ײםונג
 אר־ גרויסער דער פון םיםגלידער םויזענם

:אניזאציע
 דערגרייכונגען און ארבעם דער װעגען

 יאר. דריי לעצםע די אין לאקאלען די אס פה
 קאגװענ־ אי^זערנעשאנעל סםער28 דער זײם

די מיר װעלען שאן.  בא־ דעם פון ראםעז איז'
באריכסען. דא פלאץ, גרענעצםעז

62 לארןאל
 אר־ נעגליזשעי אוץ אנדערגארסענם דער
 לעצםער דער זײם האס »2 לאקאל בזםער.

 קאלעק־ דזים םאל צװײ באנײט קאגויזגשאן
 אײן אונםערנעפער• זײ םים אסײמענם םיװען

 םאל צװײסע דאס איז ׳1953 ײני •pc סאל.
.1956 םערץ. »ין

 באני׳׳עז צו פארהאנדלונגען עדשםע די
מז אגריסעגם דעם א  ערב אמעזזדימז ײד ה
ppw םעד28 דעד m ap. אינסער דעד ודען 

 א אנגעגימזז תאם צמןםענפזל גזרצאנעל
 צר אדמסס־צײט די קײ־צען *ו באאלוס

35 ny c װאך א m ײסגע־ 62 לאסיל אױף* 
 דזדכ־ ארגאניזאציע ערשםז די ייין אצ פאלעז

ן ז ד י w דעם מ rarW P .שםעד״ סאנדאם* 
o* שדײמצדיג r *ד׳י װ׳ןלמן לו׳ים אסר׳־םעג 

a »יז ־וזאךססבאדא n מאסעםד ןדשסעו 
|U"9 מקיד־צס .1953 ב*ד. Tna ארן 37 *ז 

מ א * מי ד׳ןד ודאד■ א שעה מ ײיז■ מ א  4ל
או האם מז ײיך־ י י חי ז ליי־ז מו מ ש ר מ מ  י

Q צי n rw ia n p ד׳י Tyoyann פאר־ ד׳י ®אד 
מ j לייי־ W i y i
ץ י • אן י  יואס *ןדהאצדלונגעז אויי
r a n 1956 •ין פארמדיגם ייך •r w o. ר  •י

9 אי ים9 ץ איי  *יז אגר׳־מעגם אלסןד ח
מגם אר אס־עדנ ^ איי *ד־ ײי

י מ w ייוניאו מ r a p מ אז י י מ ל  לײז ו
מג ד כן ס *־ן הי ק ם זן ג מ א ד f י t שםיק־

 פיר צו האלב א און דרײ פון און ארבעםער
 בײם וואכעךהענם. די פאר ויאך א דאלאר

 םינימום־ דער איז אגרימענם דעם באנייען
 דאלאר א אויף געװארען איינגעשםעלם םקעיל

 האם ױניאן די און שעד■ א סענם צען םים
ען א פון צוגאב־אפצאל א געװאונען ב ל א  ה
פאנד. עלםער־פענסיע צום פראצענם

 אנדערגארמענם דער אין באשעפםיגונג
 ד.אם יאר דרײ לעצםע די אין אינדיסםריע

 ענדע־ די מים געפאלען און געהויבען זיך
 פון איינפירונג דער און סםיילס אין רונגען

 איינ־ די אונםער־קליידער. פאר שםאפען נײע
 דױערהאם־ און קינסםלעכע נייע פח פיר־נג

 פון פראדוקציע דער אין שםאפען םיגע
 רע־ צײםוױיליג האט ,1953 אנהויב םליפס.
 פראדוקם. דעם אם פון פארקויף דעם דוצירם

 װארעס נייע די פמ דויערהאפםיגקײם די
 און אומבײם דעם אוםנויםיג געםאכם האט

 אבער, שפעםער גארמענםס. נײע פץ אײנקױף
 ארײנגעקוםען זײנען .1954 פון פרילינג אין

 שםאפען. קינסטלעכע פארבעסערטע נײע.
 בײם ארבעם אײנגעשפארט האבען וועלכע
 נייע דאזיגע די מים פרעסען. און וואשען

 די פאפולער געווארען אייד זיינעז שםאםעז
 בא־ און (האלקעס) .פעםי־קאוםס׳ ברײטע

 בארג־ארױף. גיץ גענומען האט שעפםיגונג
 יאר פת חדשים זעקם ערשםע די אין בלויז
 ״פעםי־ נײע די פון פארקײף דער איז 1954

 דעם פון פראצענם 17 פון געשםיגען קאוםס״
 לינדזשערי־ די פון פארקויף אלגעמיינעם

 האם 1954 סיף פראצענם. 50 אויף ארםיקלען
 דעם אם פון פראדוקציע און פארקויף דער

פאלען. גענימעז װידזןר ארםיקעל
 האלםען צו בארים ײד האם יוניאן די
 אין ענדערונגען פלוצימדיגע די מים שרים

 פון אוסביים דעם םים אץ אינדיסםריע דער
 איינציגע אין זײנען למשל. אזוי. פירמעס.

 פירםעס. 19 ביזנעס םון ארוים חדשים זעקס
 ארבע־ 600 איבער האבען׳^אשעפםיגם װאס
 דער איז באיײזעז אבער האם ייניאן די םער.

מר עלבי  31 נײע ארגאניזירעז צו צײט ז
 האם. 62 לאקאל ארבעםער. 550 סים שעפער

 .1956 יאנואר איז צעגזדס. לעצםען דעם לוים
מיםגלידער. 132 םים םויזעגם 18

סינג לעצנהמ בײם  גענעראל דעם ®ץ םי
 אינםערנעשאנעל דער םון עקזעקוםיוד־באארד

 סע־ ססאלכערג ליאיס װײס־«רעזידעגם זזיז
שעד  געװארעז באשםיםם *2 לאקאל *ז נעדז

 עק־ אלס ידײס־»רעזידעגם. זקזעקוסיוד אלם
שעד  באשםימם איז לאהזיל• r* םיגג־םענעדז
פריערדיגער א נזעםיו

מס־אמנגס  ארגאניד־ר־ r* הײ*ם *־ז ביז
 אר־ אנדערגאדממם דעד אי׳ן דמאדסכועגם

ײגיאן. בעםעד

ד מ * » ל
 p* פירערשאםם דעד »ין עגדשידסנ אן

ײד * •יז ®ארגעקוםדו י  עסס־אײ » יל5ל
 .1955 אריגוסש אבםען דעם ער.ארגאס יד^י
פאדהאגדלדנגען פץ פיטע׳ן *ין •לדצי^ »יז
ײזז *ו אנ a ב n ען ײו ם מ ר אס־׳יסעג* מיי  מ

מז אי ם י ?י י מד ד *רי *י lym לאנג y iya 
®ארנעםעז צו ®דידםאו. אסדיה לןזסזל• *ז
ז ■לאז זײז פארהאנדלתמן די ד׳זישירען *

יארק נױ אין
 בא־ דובינסקי פרעזידענם האם סוף, א צו

 גריגבערג, הערי וױיס־פרעזידענם שםימם
 האם שפעטער .91 לאקאל פון מענעחשער

 די אנגענומען לאקאל פונם עקזעקוםיװע די
 פרע־ אינטערנעשאנעל פונם רעקאמענדאציע

 אסיס־ גראס. מארעי דערוױילט און זידענט
 דרעט־ דער פון גענעראל־מענעדזשער םענם

 דער פ־ן מענעדזשער אלס ױניאן■ מאכער
ױניאן. ארבעםער עמבראידערי

 פון ארבעטער פון באשםײם 66 לאקאל
 אר־ עמבראידערי װי פאכען. פארשײדענע

 באטאן־םאכער, טאקערם. פליםערס, בעטער,
 קלײדער־ פארשײדענע בײ ארבעםעד און

 םעגלעכקײםען באשעפטינונגס באפוצונגען.
 אפהענ־ איז לאקאל פון םיטגלידער די פאר
 דער אין לאגע אלגעמײנער דער פון גיג

 דער פץ און באקלייד־אינדוסטריע פרויען
 ראדצ דער אין איבערענדערונגען פץ מאדע.

 איז קרעפט איץ אז זעייטען. גים טרעפט
 בעל־ װען צײם דער אין באשעפטיגם פול

 אר־ם גײען פאך אנדערען אן פ־ן מלאכית
ליידיג.

 ארגאניזיר־ אז כסדר פירט לאקאל דער
 ארבעםער נײע די װערבירען צו קאמפאניע
 פארםא־ריקא פין אימיגדאנםען םײסטענס

 די אין יוניאן. דער אין מיםגלידער אלם
 ארגאניזיר־ דאזיגע די האם יאר דריי לעצםע
 גײע מים לאקאל דעם פארגרעסערם ארבעם

 ארגאניזיר דעם אין םיטגלידער. הונדערט 15
 צױײ אין אויסגעקומען 66 לאקאל איז דרייוו
 געגען.קאמפאניע״־ קאמף א פירען צי פאלען

 ברכה די געקראגזיז האבען וועלכע ױניאנם.
 באארד. רעליישאנס לײבאר נעשאנעל פון

 האם לאקאל אי־בעםער עמבראידערי דער
מיםגלידער. םײזענם צען צו נאענם איצם

105 דאקאר
נאװעלםי־קליי־ סנאו־סום. .105 לאקאל

 איז ארבעםער, קינדער־מאנםלען און דוגג
 אינםערגע־ דער אין לאקאל ערשםער דער

 .סעװערענס־ א געוראונען האם װאס שאנעל
 אינ־ דער אין םיםגלידער די פאר םאנד פעי׳

 דער האם ,1956 סער׳ן. םעז13 דעם דוסםריע.
 נוארםין פון אנםירינג דער אונםער '*אקאיי•

 צװײ םים אגריטענס דעם באנײם קאהען. ל.
מז ליים אסאסיאײשאנם. בחים בעלי ל ע  די װ

 צ־ םארפליכסעם זיך וזאבען אונטערנעםעד
 א איז פעי־ראל פינם פראצעמז אײץ צאלען
 פאדליר;; ח־אס ארגןםער. ודעלכזמ ®ץ פאנד

 אדײט גי׳י׳ט פירמע א ודען ײשאבפ. זײערע
 פװ שאפ דעם ארדיס צים אדער ביזנעס ®ז
שכירות װאך־ r* קריגעז יאדק• ניד

 בא־ געודען וײנען זײ ײאם יאר יעדען פאד
 םאנופעקסשד־ די *ירמע. דעד בײ שעפםיגם

« *י ן לירצי־צני־ס ר  אסאפיזז־ישאנס בײדע «
c 7 באשעפםיגען װעלבע jy ric םי־נף םים 

ז 5 איצם קילען ארבעםער הונדערס  א »
a צ־ -■עי־ר^ל״ פונם •ראצעגם ושךיב r t 

 •רא־ צװײ אין םאנד װעלפעיר עגד העלםה
ע צום צעגם םי פאנד. עלםעד־מנ

 נז־יעם דעם לוים »ײך, האם לאקאל דעד
 שעזז־' 35 א געודארמװ אסײטענם. פמף־יאר

 שי*ינג־קלוירקס ד׳י פאר ארבעםס־װאד איגע
צסערנר^ר^ דעד אמײםםריע. דעד »ין

גערעכטיגרךיט ------------------
 פאר־ יאר זעקם לעצםע די אין האם לאקאל

 50 אויף גײםגלידערשאפם זײן נרעסערט
פראצענם.

20 דאקאי
 אונםער ארבעטעד. רעינװעיר ,20 לאקאל

 קעסוער, דזשאזעף פון פארוואלםוגג דער
 סםאנ־ לוין דעם אױפצוהאלסען באװיזען האט

 זײנע פון ארבעםס־באדינגונגען די און דארד
 קאנקורענץ ערנסםער דער םראץ כײםגלידער

 בא־ אנדערע פון ליידם אינדוסםריע די װאס
^ארםיקלען.  רעגענ־ פון געבים אין קיי

מאנםלען.
קאלעקטי־ דעם באנײט ד,אם לאקאל דער

 גע־ ,1953 סעפסעמבער, אין אגרימענם װען
 ארבעםס־ דעי אין רעדוקציע א װינענדיג

 װאך א שעה 35 צו האלב א און 37 פון צײם
 פון העכערונג לױן קאמפענםירענדע א מיט

פראצענם. 7
 דער האט יאר. פאריגען פון מערץ, אין
 אין צערעמאניע פײערלעכער א בײ לאקאל

 באםיילי־ דער נייט אוידיםארױם. רוזוועלם
 אויסגעםײלט דובינסקי, פרעזידענם פון ג־נג

 רעםײ־ זײנע צו פענםיע־םשעקס ערשטע די
וועםעראנעז• ערםע

25 ראראד
 בלאוז־ .25 לאקאל פון מיםגלידער די

 פרן יאר עטלעכע לעצטע די נעגיסען ראכער.
 אינ־ דער אין באשעפםיגונג מאס העכערע א

 נייער דער צו איבערגאגג דער דוסםריע.
 םקוירטס מיט בלאהעס םראגען פץ מאדע

 פאר־ אלגעמײן אין האט ״סעפערײטם״, און
 פראדוקציע די און פארקויף דעם גרעסערם

 פארשיידענאר־ די ארםיקלען. דאזיגע די פץ
 בלאו־ פון פארקויף־פריתען די פון טיגקײם

 אנ־ ארםיקעל דאזיגען דעם מאכענדיג זעס.
 קלא־ אלע פאר צ־גענגלעך אויך אץ ציענד

 פארשײדענ־ די און מיידלעך און פרויען סען
 אין קליידינג־קאםבינאציעס. םרן ארםיגקײם

 מים װערען כאגוצם קענען בלאוזעס װעלכע
 קלײדונג־ארםיקלען. אנדערע איז סקוירםס

 פאר געםאכם ארםיקלעז דאזיגע די האם
 גאר־ װייבלעכער דער אין םײל וױכםיגען א

 באדיי־ זיך, פארשםיים האם. דאס דעראבע.
 די פאר באשעפםיגתג פארגרעםערם םענדיג

בלאוזסאכער.
 אונםער .25 לאקאל האם יאנואר לעצםען

רונג דער  םשארלם װייס־*רעזידענם פון אנפי
 אגרי־ קאלעקםיװען דעם באנײם קרײנדלעד,

שאנעל דער סים םענם  אװ אסאסיאײשאן .נע
 דאזיגער דער מאנופעקםשודער^". בלאדז

 אויף געװארקןן באנוים איז װאס אגריפענם,
ם זזל איז יאר, דרײ איז ני  איבער זײ אויף ב
 נאר .25 לאקאל סמ םיסגלידער םדיזעגם אכם
 בלאוזםאכער, םײזענם צצז איבעו־ אדיף אויך

םגלידעד שאמל. דער םון םי  װאס איננזערנע
 אין בלאוז־שעפער אין באשעפסיגם זײנען

ײ פזגסילװײגיע.  איז קאנעםיקאם זי.שױדדו נ
יאיז^ ניד אפ־פסײס

 אכצען די פאר געדרימעז האם ײניאן יי
סאבל טויזענם  ®ץ העבערמג לוין א עראכח

 דדײ אדן שסיק־ארבעםעד פאר פראצעגט 6
 װאמן־ די פאר וואד * דאלאד האלב א אח

 טרעפסס אלע פאר םינימום־סקזרלם די העגם.
 א 7אי דדי׳י *ײף געװארען געוזעכערם זילנען

װאו די װאןי. א ליד9י האלבעז  ארמםם־
 סייינג־ די פאר ו«װארג« טיצױוער ו *יז

 א איץ 37 פת אינדילסײצ דעד »י׳ן קליירקם
םארלוםם א או װאןי, א ׳שעד 35 צו האלב

-4 1956 םאי,
 גע־ האבען בלאוזמאכער די לוינען. די אין

 מים ארבעםם־װאך שעה׳איגע 35 א יואינען
 געוואדנען אויך האט ױניאן די צוריק. צײט א
 דעם צו אפצאל פראצענם אײן פון צוגאב א

 .פעי־ די העכערענדיג רעםייערםענם־פאנד,
 צוױי אייף פאנד דעם אט צו ראל״־צאלונגען

פראצענם.
 עצטענס1' ליידם בלאוז־אינדוסםדיע די

 אימפארםא־ ביליגע פון קאנקורענץ דער פון
 ״אוט די אין ארבעטער די יאפאן. פון ציעם

 קאנקו־ דאזיגע די פילען שעפער טא־ך אװ
 לאקאל פון מיטגלידער װי שםארקער רענץ

 דער װערען בלאוזעס ביליגערע די מחמת .25
 —םאון איו ״אום די אין פראדוצירם עישל

 בלאוז־אימ־ װאקסענדיגער דער מארקעטט.
 ארבעטס־ די אבער באדראם יאפאן פון פארט

 אלגע־ אין בלאוזמאכער די פון באדינגוגגען
 אויף אויג װאכזאם א האלם 25 לאקאל מיץ.

 הסכם אין זיד■ באמיט און סיםואציע דער אט
 װאט פאליטי. 1אעטערנעשאנע־ דער מים

 אין פארמולידט האט דובינסקי פרעזידענם
 פארשײדענע אנצונעמען .1955 אקםאבער

 ארבצט־סטאנדארדס די באשיצען צו מיטלען
אינדוטםריע. דער אין מיםגלידער זײנע פין

32 לאר,אד
 ארבעטער, בראזיר אדן קארםעם דער
 ערשםע די פון איינער געװען איז .32 ייאקאל

 ־אם װאס לאקאלען. םריידס״ ״מיסעלעינאיפ
 אר־ שעה׳איגע 35 א געוױנעז צו באװיוען

 יאנ־ סטער28 דער נאך כאלד בעטס־װאך
 יולי. אין אינטערנעשאנעל. דער פון װענשאן

 קאיעק־ זיין באנײם לאקאל דעל האט .1953
 ארבעםס־ די רעדוצירענדיג אגרימענם םױוען

 וואך. א שעה 35 צו האלב א און 37 פח צײם
 העכער־נג לױן קאמפענסירענדיגע א םים
 פון אטםאבער אין פראצעגם. 7 און 6 פין

 נע־ לאקאל דער האם יאר. זעלביגען ר<ם
 א,ץ פראצענם 6 פון הוספה לוין א וואונען

 דאלאר האלב א אץ דריי פון וױעיגער נים
 שיפינג־ נײ־ארגאניזייסע די םאר יואך א

איגדוסםריע. דער אין קלוירקם
 גע־ 32 לאקאל האם .1954 פעברואר. אין
 די געבורםטםאג. צװאנציגסםען זית פייערם

 אוים־ אן געײעז גלייכצײםיג איז פייערינג
 םניידער. אם־דזם צו אנערקענ־נג םח דרוק

 זייט לאקאל פון סזינעדזשער איז װעלכער
 האם ײעלכער .32 לאקאל גרינדינג. דער

 הונדערם 5 םיט םזתענם 6 איבער איצם
 אגגעהריבען 1953 יאר אין האם םיםגלידער,

 װעםערא־ רעםײערםע צו פענסיעם צאלעז
 אויס־ לאקאל דער האס 1955 יאר איז נען.

 אין דאלאר םויזענם 240 איבער נעצאלם
װאקאציע״בענעפיםס.

38 ראיןאל
 םירערשאפם דער אונםער .38 ^אקאל

 םארריאלםעס וועלכער סארקין• איזידאד פת
 לעצםע די אין האם .1948 זײס לאקאל םיםז
 פאר העכעדינגעז לדין געדדאתען יאר דדײ
 עלםזגד־ צים צוגאבעז םיסגלידער. זײנע

 (מרבעסערוסנען. אנדערע אדן פאנד פצגסיע
 אין פיםגלידערשאפם דער פיז םערסעל דרײ

 א אונםעד באשעפםיגם זײנען 38 לאקאל
 .קוםו־ דער םים אגרימזיגם יודפןקסלצטא

 קאוג־ .אינדאססריעל םח א»םיײ׳דנג—ריעז
 םאנוםעקםשורערס סום און קלארק סיל

ױ.איישאאםאסי
ר האם 1954 איז  עםלעכז לאקאל דז
בא־ װעגען פאױהאנדעלם נאכאנאנד חדשים

 אפםײ־ דער אם מים אגרימענט דעם נייען
 איבער־ געמחם האט ענין דער אבער לונג.

 אוםפארםייאישען דעם צו װערען געגעבעז
 ענםשײ־ צו ראזענבלאט, א. סאל םשערמאן.

 די װאס העכערונג. לוין דער װעגען דען
 ווי נאכדעם עדשם פארלאנגם. האם ױניאז

 אר־ די אז ענםשײדעם, האט םשערמאן דער
 הוספה לוין א צו בארעכםיגם זײנען בעםער

 א און וואך א דאלאר האלב א און צדוײ פון
 אגרי־ דער איז פענסיע־פאנד, צום צונאב
 יאר. דריי אויף געווארען באנײם כלענם

 אויך באזיס זעלביגען אויפן איז שפעםער
 פעשאן־ מים אגרימענםס די געװארען באנײם
 װעל־ מים דעפאי־םמענם־םםארם. און הײזער

אגרימענםס. אינדעפענדענם האם ױניאן די כע
 38 לאקאל פון םיםגלידער מײסםע די
 לײן בעסערער דער בײ באשעפטיגס זײנען

 אין דרעסעס. און קאסםױמען מאנטלען.
 לעצטע די אין איז באשעפםיגונג װעלכער

סטאביל. פארהעלטניםמעסיג געווען יאר דרײ

40 דאקאד
 שוין האבען מיר װי איז. 40 לאקאל

 לאקא־ דרײ די פון אײנע דערמאנט פריער
 באשעפםיגט זיינען מיטגלידעל וועמענס לען.
 םרי־ פארשײדענע פץ פראדוקציע דער אין

 הויפט־ די דרעסעס. און קלאוקס צד מינגס
 3.500 איבער די זײנען לאקאל פוגם צװײג

 פאר בעלטם פראדוצירען וואס מיםגלידער.
מלבושים. װײבלעכע פארשײדענע

 פארוואלםינג דער אונםער לאקאל, דער
 דרײ לעצםע די אין האט שװארץ. הע.י־י פון

 פיר זיינע &ים אגרימענםם די באנײם יאר
 געװי־ מאל, צוױי מאנופעקםשורער־גרופעס

 ארבעםס־צײם דער אין רעדוקציע א :ענדיג
 קאמפענסירענדיגע מים וואך א שעה 35 צו

 אלגע־ אן פון צוגאב א און העכערונגען לוין
 ,1954 פעברואר. אין היספד,. לוין מײנער

 צערע־ פײערלעכער א בײ לאקאל דער האם
 פענםיע־ ערשםע די אויסגעםיילם מאניע

 ביז םיםגלידער. רעםייערםע ניץ צו טשעקס
 פענםיא־ 21 שוין לאקאל דער האם הײנם

נערען•
91 לאל,אל

 אנגערופען געװײנלעך װןרם 91 לאקאל
 אבער לאקאל. דרעסמאכער״ .םשילדרען דער

 קאנםראלירם לאקאל דער ידאס שעפער. די
 קינדער־ חיז א פראדוצירעז יארק, נױ אין

 r* בעסראובם ד.ויז״דרעסעס. אויך טליידער
 אר־ טפארם־קײידדנג לײכםע פאדשיידענע

 אין שםארק לעצםענם זײנען װאס םיקלען.
 קינדער־ ®ץ ודאוקס דעם סחםת פאדע. דער

 גום־ r® פארשפרייםלנג דער און נעבודסען
 מרשײדענע 7*י דרעםעס הויז געםםײלםע

 נײע• די פיז פראדיצידם ספארם־קי^ידוטג
 אדבעםעו־ די זײנען שםאפען. קינםסלעכע

פול־באשעפםינם. א׳־צם אינדיםםריע דער איץ
 ®ץ אנפידוסנ דעד אונםער .91 לאקאל

 נאך האם גריגבעדג הערי ײײס־פרעיידענם
 לעק־9? דעם באנײס פארהאנדלוגגען לאנגע
 ־P .1953 דמעמבער. איז אגריםענס םיודען

מםס־ דער אין ציעקדעדד א װינענדיג  אר
 װאד■ א שזיה 35 צד האלב א איז 37 ®ץ צײם
מ א םיס די מ ח םי ענ מ א  העכערונג לי׳יז ק
 האם חחרש זעלביגען דעם פייאצעגם. 6 פון
 איז תצרעדיק א געװאתעז אריך יעיאן די

 א שעד. 35 אויף r 40® ארבעםס־צײס דער
פאזען. צויײ איז ױעדעז צו דודכגעםידס װאך.

31 דיט



-------------------------> 32 זײט
 םשילדרזמ־דדעססאכער םויזעגם פינף פאר
שמער. סאח אװ אונז די זיין

 איבערשיכםונג כסדר׳דיגער דער סחמח
 דער םירם אינדוםםרין. דער יייז שעיער פין

 U ארגאגתיר־דדײײס איגםענםײדע יאקאל
מער נײע די ארגאגיזירזמ  פי־רםעס. איז ש

 פלאץ דעם פארגעמען צו ?ירײז קומעז ײאס
 ביזגעס. ®ץ ?ױױס גייעז װאס פירםןם. פין

 און קאסםבארען א געםירם האס לאקאל דער
 .פריד־ דער געגען םםרײק פארביםערסען א

אני׳ בערג מ א  פירמע עםאבלירםע אלם אז ק
 אריבערגעפירם האם װעלכע יאו־ק. גױ *ייז
 איבערלא־ סאום. דער אין פראדוקציע איר

 אן ארבעםער יארקער נױ אירע זעגדיג
דזשאבם.
 אינםער־ דער םון קאאפעראציע דער םים

 אריבערגעםרא־ םםרייק דער איז געשאנעל
 אין שעפעד פירמעס דער אין נעװארעז געז

שיניע, לינםשבורג. איז אפאפאםאקס  װירדז
 אםטײלונ־ אירע געהאט האם םירמע די װאו
 אריבערגע־ פירמע די ־.אם שסעסזיר גען.

 נארד־ גרינסבארא. אין פראדוקציע איר פירם
 פיקעםינג און םטרייק דער װאו קאראליינע.

 פארגע־ וױיםער אנםשלאםענקײם םים איז
ם מ  דאזי־ דער איז הײנם ביז געװארען. י

אומארגאניזירם. נעבליבען שאפ גער
 םען40 זײן געפייערט דאם 91 לאקאל

 באנ־ א מים ,1953 דעצעםבער• איז ױבילײ
 פרע־ מיני. חשארדזש ײעלמז אײף קעם׳

 פרע־ דער און ל. אװ x א. דער םון זידענם
 דו־ דוד אינםערנעשאנעל, דער פון זידענם
 אפשא־ װארעמע געגעבען האבען בינםקי.
 לאקאל. םונם דערגרײכונגען די איבער צינגעז

 לאקאל דער האם .1955 דעצע&בער. איז
 געבורםסםאג םםען60 דעם געםײערם אויך

 40 און גריגבערג הערי מענעדזשער פון
 לאקאל. דעם אין םירערשאפם זײז פמ יאר

 צום געקומען איז םייערונמן ביידע אויף
 איבערגעגעבע־ איז לאיאליםעם די אויםדרוק

 גרינבערג׳ם ודים־פרעזידענם פון דינםם נעם
 דרעסמא־ םשילדרען דער איז פירערשאםם

 איבער איצם האם 91 לאקאל ײניאן. כער
םיםגלידער. םוי־זענם 14

?יןי «ז 98 י
 אר־ פלעסםיק און ראבערײזד .98 לאקאל

 אינגסםע די פיז אײנער איז ױניאן• בזיםער
 פארײ אינםערנעשאגעל. דער איז לאקאלעז

a מז p  t ד  זײן געםײערט לאקאל ו
אג םען15  אנםירוגג דער אונםער מבורםסם

 איבער־ האם װעלכער ניםנעװיםש. דגיאל פון
 לאקאל דעם איבער רװאלטמגפא זײ געגוםען

 די איז גרינדונג. זײן גאך־ ײם1 קורצע א
 מיםגלי־ 287 םמ געודאקםעז ארנאניזאציע

 םוי־ דרײ איבער צי שעפער, ױבען און חנר
 װעל־ םיםגלידער. דימדערם פ״נף םים חנגם

פירסעס. 84 בײ באשעפםיגם זײנען מ
 לאקאל דער האם .1953 גאװזםבער• איץ

װאמןן  און צוױי צװישעז העכעדוסנעז לױן גן
 אין ארבעםער די פאר װאך א דאלאד פינף

 םון שע»ער אין און אסאםיאײשאז־שמער די
ם עג מגד ת  יער האם 1954 ייז פירםעס. אינ

מ דיםכם *יז ■99 לאקאל  דער פת באשלים םי
 גע־ קאנװענשאז. א׳־נםערגעשאנלל םםער28

 אר־ די ארבעםם־וזאד. קירצעדע א װיתזת
 צום עװאר;ןג רעדוצירם איז בעסס־צײם

 אוץ H-tsv 36 צו האלב א און 37 פיז ערשם
 אײנגעםירם װעס האי־יאר. נ*װעםבעד. איז

ארבעםם־װאד. שעה׳אינע 35 א ײזיעז

װעל־ ריי א אייסנעפירם האם לאקאל דער
 -ראקאציעם. באצאלםע װי בענעפיםזין. פעיר

 װאכען־ און שםיק פאר יום־םובים באצאלטע
 אגדערע. און בענעםים קראנקעז ארבעםער.

 172 געירארען אויםגעצאלם זײנען 1955 אין
ם  בענעפיםען םארשיידענע אין דאלאר םויזןנ

םיםגלידער. צו
 מים לאקאל. םונם אדמיניסםראציע די

 איינשםי־ איז בראש. ניסנעװיםש םענעדזשער
 לעצםען דעם געוראי־עז װידער־דערװיילם סיג

 א בײ געװארען אינםםאלירם איז אץ םערץ
 םון םעז5 דעס ייניאן־אםיס אין פייערונג
חודש. לעצםעז

99 לאקיזל
 דיס־ און אפיס פץ באשםיים 99 לאקאל
 מײסםענם זײנען וועלכע ארבעםער. םריבוציע

 און אפיםעם צענםראלע די אין באשעםםיגם
 טשעין־ גרויסע פון םחורה־לאגערען איז

 אנדע־ באקליידוננ־ביזנעס. דער אין פירםעס
 בײם באשעפםיגם אויך דינען מיםגלידער רע

 מאנם־ פאיםיגע פונאנדערשיקען און פאקען
 נים־ און קייאוק די אין קאסםױמען און לען

אינדוסםריעס. גודס
אונ־ 'אקאל, דער האט 1954 אויגוסט אין

 אפעלםאן, שעלי פון אנפירונג דער דער
 פארוואל־ די איבערגענומען האם וועלכער

 פון םויט :אכן .1953 סוף לאקאל םון םונג
 העכערונג לוין א געװאונען דװארקין, לואיס

 איבעד פאר פאנד עלםער־פענסיע אז *ױ
מיםגלידער. םויזענם פיר

 אינםענסיװע אן אן םירם לאקאל דער
 קאנםראקםען געװינענדיג ארגאניזיר־ארבעד

 און פירםעס סום איז קאום נייע 265 םים
 אינ־ נים־גודס דער אין פירמעס 25 מים

 אדמיני־ זיץ מים אפעלםאן שעלי דוסםריע.
 װידער־דערוױילם איינשםימיג איז סםראציע
 דער .1956 מערץ. ערשםעז דעם געװארעז

 מים םויזענם פיר איבער איצם האם לאקאל
מיםגלידער. הונדערם זעקם

102 ל*י,*ל
 טראק־דרײ־ פ־ן באשםיים 102 לאקאל

 אינדו־ דרעס און קלאוק דער אין װערס
 דעד האם יאר דריי לעצםע די םםריעס.

 שיפינג־קלוירקס די ארגאניזירט אויד לאקאל
 אינדו־ ספארםוועיר דער אין דריװוערם און

 די באדײםענדיג םארגרעסערענדיג סםריע
 האם 102 לאקאל מיםגלידער. זײנע םון צאל

 דער םיםגלידער. הונדערם 15 איבער איצם
 דרײ לעצםע די אין האם לאקאל דרייװערס

 װעלםעיר־בענעםיםען. גייע געװאינעז יאר
 אין האם װעלכער פענםיע־פאנד. א אײד וױ

ײיאר יאנואר.  אכם ערשםע די רעםייערם הי
מיםגלידער.

142 לא?«|ל
לאקא־ דרײ םון אײנער איז 142 לאקאל

 באשעם־ זיינעז עם םיםגלידער װעםענס לען,
 םרי־ םארשיידענע אויםארבעםען ביים םיגם

מם  םאנםלען. אװ פרויען־קלײדער פאר םי
עען צח׳ײ אנדערע די  לאקאל און 66 לאקאל זי

 געװען איז עם װען אםאל■ בעלםםאכער. 40
 קינםםלעכע באנרצען צו מאדע דער אין

 םיים־ באשםאנעז לאקאל דער איז בלומען,
 בלוםען־מאכער. קיגםםלעדע די אם פת םענם
 t איםײלונגעז צווײ לאקאל דער האם הײנס

שאלדער־פעדס״ און געקװעיר־מאכער אר־ .

>f עדעבבדגרץים:
ר. םע  .142 לאקאל פון םיםגלידער די מ
 דזשאזעף דורך פארוזאלסעם װערם װעלכער
 אײסגעזעצם. געװןן אלעםאל זיינימ םו»דים•

 צו ארבעםער. קליידער םײסםע װי פונקם
ע ^נ שי ר א  איז הײנס סםייל־ענדערונגען. פ

 איפ־ ביליגע פון צרה די צדגעקימעז נאך
 ליײ עס װעלכען פיז יאפאן. פון פארםאציעם

 אין געקורעיר־ארבעםער. די עיקר דער דען
 װע־ וועלכע .שאי־דער־פעדם׳. פלעסםיק פמ

 פון את דײםשלאנד פץ אימפארםירם רען
 שאלען ביליגע פון איםפארם דער האלאנד.

 נים שיר האט יאפאן םון האא־םיכלעד און
 אינדוסםריע. סקארף גאנצע די אפגעװישם

 מים בלויז ־אם לאקאל דער וועלכער אין
 מים־ הונדערם 15 געהאם צוריק יאר דרײ

גלידער.
 אינדוסםריעלע טראץ האם 142 לאקאלי

 דער אין אגרימענם דעם באנײט קריזיטען
 א געװינענדיג אינדוםטריע. שאלדער־פעד

 קאמפע;־ םים ארבעםס־װאו שעה׳איגע 35
 פאר־ אנדערע און העכערונגען לוין םירענדע

 איבער איצם האט לאקאל דער בעסערונגען.
מיםגלידער. טײזענט פינף

155 דאקאד
 אמםעך ארבעםער, ניט־גודס ,155 לאקאל

 לואים וױיס־פרעזידענם פון פארװאלםינג דער
 גרעסםע די פון אײנער איצט איז נעלםאן.

 -מיסעלעינאוס די צװישען ארגאניזאציעס
ײ אין לאקאלען םריידס׳  לאקאל דער יארק. :

 גע־ ארגאניזיר־ארבעם םיכםיגער דורך איז
 יאר אין מיטגלידער. 3.600 פון װאקסען

 מיםגלידער 165 םיט םײזענם 10 צו .1940
 אויך יאר. הײנםיגען דעם פוץ אנהויב אין
 םיםגלי־ זישע פון ארבעםס־סםאנדארדס די

 ארבע־ די צװישען העכסטע די זיינען דער
 זייערע טרײדס. מיסעלעינאוס די אין םער

 זײנען אי־בעםס־באדינגונגען את שכירות
 ארבעםער די פון םצב מיםן פארגלײכבאר

םרייז־ס. דרעס און קלאוק אינם
 באנײם לאקאל דער האם .1954 יולי. אין

 פיר די םאר אגרימענםס קאלעקםױוע די
 די אינדוסםריע. דער אין הויפם־צוױיגען

 מיםגלי־ די פאר געוואונען דאן האם ױניאן
 פרא־ דער בײ באשעפםיגם זיינען וואס דער.

 אנ־ אמ סװעםערס קאסםױמעז. םון דוקציע
 15 םון העכערונג א אויבער־קליידער. דערע

 א »ץ מינימום־שכירות די אויף פראצענם
 עלםער־ צום פראצעגם האלבען א םון צוגאב

 לאקאל דער האם 1956 איז פאנד. פענםיע
 דרײ סון העכערונג לייז א געויאינעז אויך

 די אין ארבעםער די פאר װאך א דאלאר
 שעה׳איגע 35 א פאנען. נידעריג־באצאלםע

 מים־ די פאר איינגעםירם איז ארבעםם־װאך
ױםעד דער אץ גלידער  אפ־ אוםעד־װעיר׳ .
 הונ־ אכט ארום בלויז .1935 זיים םיילונג.

 באשעםםיגם זײנען װאם ארבעםער, דערם
 א אח 37 נאך ארבעםען װעבערייען. אין

 איז צװײג דאזיגער דער װאך. א שעה האלבע
 ארבעםם־באדינגונ־ די מים געגונדען סער
 םעקםםיל־אינדו־ אלגעמײנער דער איז געז

םםריע.
 גע־ דארף באריכם דעם אם םון םיף צדם

 םרײדם״ .םיסעלעיגאום די אז װערען, זאגם
 גע־ •אליםישעז אײםן םעםיג זײנען לאקאלדז

 צענםראלע גרויםע די װי ױײניגער גים בים
קערפןירשאםםעז.

33 דים!:«■ 1956 םאי,

קאנוזענשאן לעצםער זינט דעפארטמענם םאון אזו אזט איסםערן
 םאון איי אל *יסםערן ער

 אין ד.אם דע«ארםמע:ט
 געהאם יאר 3 י*עצםע די
פראבלע־ שװערע רײ א

 אוםגינםםיגע די מעז.
ע עקאנאמישע אג  אין '

אינדוטם־ ־ באקלייד דער
 זא־ פירמעס צאיי א אז פאראדרזאכם. האם ריע
 לואם פירמעס■ נייע ביזנעס. פון ארויס לען

 אינדיסםריע. דער אין ארײנגעקוםען זיינען
 גיך אזוי װערען ארגאניז׳ירט געםוזם האבען

 מיםגלידעי- עםאבלירם. זיך האבען זײ װי
 ז־י־ פארלוירען תאבען װאס ױניאן, דער פין

 ליקװידאציע דער מיט ארבעט־פלעצער ערע
 באזעצם געמוזט האבען פירמעס. אלםע פין

 ניי־ארגאניזירטע און שעפער נײע אין װערען
 געהעריגע ד־רך געםוזט האבען מ־םגלידער

 אינםעגרירט או־פקלער־ארבעט אין בילדונג
 ארגאני־ דער פ*ן טעםיגקײם דער אין ווערען
 הכ־ הך דעם אונםערציענדיג אבער זאציע.

 בא־ יאר דרײ לעצטע די ארבעט אונזער פון
 אונ־ פון ביייד נישקשהדיג גאנץ א זיך ק־מם
ײניאן־דערגרײכוגנען. זערע

 דעפארםמענט םאון אװ אוט איסםערן דער
 פײ־מעט. 823 מים קאנםראקםען איצט האם

 Hi מים םייזענם 38 באשעפםיגען װעלכע
 מיט־ צאל גרעסםע די איז דאס מיםגלידער.

 געהאט האט דעפארטמענט דער װאם גלידער
 עק־ עי וואס יאר צוואגציג און דרײ די אין

 אומאויפהערלעכע אינםענסיװע אן זיסםירם.
 םיכםיגען אינזער פרן ארגאניזיר־ארבעט

 צד גום נאר נים געמאכם מעגלעך האט טטעף
 פיר־ ליקװידירםע פון פארלוסם דעם מאכען

 אר־ צאל די פארגרעסערען אפילו נאר םעס.
 קאנטראל. א־נזער אונםער שעפער גאניזירםע

 יאר דרײ לעצםע די אין װאס דעם םראץ
 וואט שעפער. 263 ביזנעפ פון ארויס זיינען

 ארבעםער םויזענם נײן באשעפםיגם האבען
 ארגאניזיר־םעםיג־ אונזער דורך םיר האבען

 נעםען א מים יאר דרײ די פארענדיגם קײם
 הונדערם עלף און שעפער 27 פון געוױנס

מיםגלידער.
ארבעסםײראד שזןה׳איגע 35 די

 פון קאנװענשאז םער28 דער נאך גלײך
 דע־ אונזער האם אינטערנעשאגעל, אונזער

 םאנדאם דעם דורכפירען גענומען פארםמענם
 -35 א אײגצופירען צוזאמענפאר דעם פון

 אונ־ שעפער אלע אין ארבעם־װאז־ שעה׳איגע
 פאלען םך א אין קאגםראל. אונזער םער
 ארבעם־ציים די קירצען צו געווען נויםיג איז
 פון פארלוסם א אן שעה. 35 אויף 40 פון

 באנייען בײם אטער האבען םיר שכירוו^
 אונ־ די צו געמאכם קלאר גלײד אגריםענםס
 ענין דעם באסראכםען ם־ר אז םערנעםער,

 א םאר ארבעםס־ציים די רעדוצירעז פמ
 מיר אז און פראגראם אונזער אין ״פוז׳
 וועם עס אויב םםרײקןן, צו גריים זײנען

פונקם. דעם־א געווינען צו אויף גויםיג, זיין
באריכםען. צו ציפרידען איך בין הײנם

 קאגװענשאן דעם דורכגעםירם האבען םיר אז
 אין פראצענם• הונדערס פולע מאנדאם

 רעדו־ צו װיםיג געווען איז םאלען מאנכע
 פון סאזען. צװיי אין װאך ארבעםס די צידעז

35 צו דאן און הא^ב א און 37 אויף 40

הז<־אױיץ, איז־אעל זפ-
גענעראד־מענעדזשער

 אינז איז פאיען נעדױפע אין 'דאך. א שעה
 געװינען צו אויף סםרײקען צי אויטגעקדמען

 אלע אין שוין איז הײנם פאדער־נג. אוגזער
 דע־ אינזער מיס אגרימענםס אינםער שעפער.

 ארבעםס־ ק-רצע די אײנגעפירם פארםמענם.
 גע־ ײניאן די האט פאלען אלע אין וואך.

 די קאמפענסירען צו לוין־העכערונגען יוא־נען
 אר־ פאר״רירענער דער פאר מיאכ־ת בע־י

בעט־צײט.
ט רזעדטה ט פי ע ענ כ

 דעפארםמענט א־נזער פין יאקאלען 34 די
 א געמאכט אגרימענטס באנײען ב־ים האבען

 רע־ געוײנען צו אנ־טטרענגונג באז־נדערע
 מיםגלידער. די פאר בענעפיםס םײערמענם

 זיינען װעלם דרײטע;דיגער דער פאר כאטש
 »ען. פאר פאררעכענם מיםגלידער אונזערע

 גרײסע א אבער זײנען בעיביס״. עי. אר.
 םער.1ע' העכערעז אין זײ פון 1צא״

 ״:עיביס״ די דאך ז־ינען דעם חיץ א
 פיל אזוי מים אייד שייז צוריק יאר י3 ןיפ

 עלםער־פענסיעם געװארען. עלטער יארען
 נים מיםגלידער א־נזערע פאר דעריבער זײנען

 פץ מיםגלידער די פאר װי װיכםיג וױיניגער
 ארבע־ אלע זײנען ד,ײ:ט ױניאנס. עייםערע

 די סײ ײריסדיקציע. אונזער אונםער טער
 מאר־ דרעס נײ־יארקער פארן ארבעםען ־ואס
 אין באשעפםיגט זײנען װאס די סײ און קעם

 י־ריטדיק־ אונזער אונםער שעפער אגדערע
 פענסיע עםאבלירטע די פ־ן באשיצם ציע,

 מים־ 565 שײן זײגען הײנם ביז פאנדען.
 עיםער־ א־יף לאקאייעז אונזערע פמ גלידער

 צ־גאב אין חודש א דא^ער 50 פין פענסיעס
 ־‘טאציאי פעדעראלען פון פענטיעס די צו

 אלײן דא־ארעו אין סיסםעם. פארזיכערונג
 הויבען דעם אפצ־שאצען םעגלעך נים איז

 אונ־ פאר האבעז פענםיעט די וואס װערט
םיםגלידער. זעדע

 לעצטע די אין האבעז מיםגלידער אונזערע
 7 איבער אויםגעצאלם געקראגעז יאר דרײ

 ענד העלט פארשיידענע אין דאלער םיליאן
 פאר־ אײנשליסענדיג בענעפיםס. װעלפעיר
 הילף. מעדיצינישע פין פארםען שיידעגע

 אומבאגרענעצםען און האספיטאליזאציע
 אגב, העלם־סענםערס. ױניאן די אין דינסם

 אונזער זיים יאר זעקסםער דער איצם איז
 קלאוק דעם מים בשיתפות האם דעפארםמענם

 דעם עםאבלירם דעפארםמענם םאון אװ אום
 דזשויר־ נױ נוארק, אין סענטער העלם ױניאן

 די וועלכען אין סענםער. העלם דער זי.
 א איבער אינוועםםירם אריגינעל האם ױניאז

 איצם פלאנם דאלער. פערםעל א מים םיליאן
 קענען צו אויף ארבעם זייז אויםצוברײםערען

 מים־ װאקםענדיגע די באדינען נעהעריג
 געפלאנם אויך װערם עכ גלידערשאפט.

 םול־ מער מיםגלידער אינזערע געבען צו
 מעדיצינישע אומבאנרענעצםע און קאמע

באדינונג•
אויך מיר האבעז יאר דרײ לעצםע די אין

בילדונג־ארבעם. איגזער אויסגעברײסערם
 אינ־ העלפעז צו איז הויפם־צװעק איר •ואס

 לע• דעם אין מיםגלידער גייע די םענרירען
 איעע יעיאן. דער פון אקםיװיםעם ארן בען
 איעצישדוערען איז איינפירוגגען נייע די פון

 םון םיםינגעז רעגילערע בײ םיםגלידער נייע
 נײע די ורעלכע בײ באארדס. עקזעקוםיװ די

 באקענען צר געלעגענהײם א האבעז רעקרוםעז
 עקזעקױ און באאמםע לאקאל זייערע םים זיך

 באאבאטםען זײ און מיטנלידער באארד םיװ
ױניאן. דער פין ארבעם רעגדלערער דער בײ

 אין אויד האבען ארגאניזאציעס אונזערע
 א געפירם אלעםאל■ וױ יאר. דרײ לעצטע די

 אויפקלערונג־ארבעם. פאליטישע טיכטיגע
 בײםראג זייער געװען איז װיכטיג באזונדערס

 ױניאן־ פראגרעסױוע פרן דערוױילונג דער צ־
 גױ־דזשוירזי. אין גאװערנארס פריינםלעכע

 קאמ־ דער אין און קאנעטיקדם און נױ־יארק
 מינימום־ געזעצלעכע די העכערען צו פאניע

 שעה. א דאייער א אדיף ־ענט 75 פון שכירדת
 דאט פארנאכלעסיגט נים אויד האבען מיר

 לאקאלע פאר םעםיגקײם הילף פון געבים
 װיכטיגע פאר בכלל און צװעקען קאמי־ניטי

 עט לים. מעבר און דא־הי אינסם־טדציעס
 הילף די *וערען דערמאנם באזונדערס דארף
 אונםער האט. דעפארםרענם אעזער ׳־אס
 פרעזידענם פון אנפירונג פערזענלעכער דער

 פאר־ פון קרבטת די געגעבען ז־ובינסק-.
אויגוסם. לעצם־לן פלישונג
 ארנזער אין אז זאגען. איד ײיל ס־ף צום
 געהאם מיר האבען דערגרײכ־נגען אדן ארבעם

 פרעזידענם פון קאאפעראציע און מיטהילף ד־
 אעזער פון פירערשאפם דער און דובינסקי

 אין אנפירו:ג דער פוץ אינםערנעשאגעל.
 פון לאקאלעז אין באארד חשאינם דרעס דער

 דע־ די פון אין נױ־יארק מחוץ און נױ־יארק
 דער פון אפיס הײפם אינם פארממענמס

איגםערנעשאנעל.
 דעפארט־ אינזער פץ דערגרײכועען די
 דורך געווארעז דערמעגלעכם זײנען םע:ם
 גאג־ דעם םת צמאמעגארבעם נאענםער דער
 איבער־ איז לאיאליםעם דער דורך םםעף, צען

 הײפם־געהילפען ביידע מיינע פון געבענהיים
 די פון און סםאום אייב און קרעיםער עדוארד
 ארגא־ מענעחשערס■ דיסטריקם און לאקאל

 עקזעקוטיװ און שאפ־משערלײם נייזערם.
 צי־ אלע האבען וועלכע מיםגלידער. באארד

 די פארבעסערען העלפען צו זאםענגעארבעם
 אוגזער פון באדינגונגען לעבענס און ארבעט

מיטגלידערשאפם. גרויםער

 אץ מיטגלידער־מיטינג
9 לאלאל

 אפ־ וועם .9 לאקאל פינישערס דער
 םיםוואד, םיםגלידער־מיםינג א האלםען

 ארבעם. דער גאך גלײך יוני. םעז13 דעם
 סטע43 װעסם 108 האםעל, דיפלאמאם אין

 מענעחשער דער פישער, הערי סםרים.
 באריכם א אפגעבען װעם לאקאל, םח

 םון םעםיגקיים און םרײד דעם וועגען
ױניאן. דער
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דעונױיכונמן
זײ־ פלאץ אין דוחק חםת

 ניט ליידער. םיר נעז
בא־ געבען ix אימשםאגד

 פון באריכםען זונדערע
לאנד. איבערן ױניאנס די

באנוגע־ זיך םײעז םיר
איבער־ דורד בלויז נעז

 עס וױ םאםעריאל תמצית־דיגעז דעם נעבעז
בא־ אויםסירלעכע די איז אפגעשפינעלם איז

ױניאן. ילדער פח ריכםעז

דזןאארםםענם םיזון אװ *ום קייזוק
 אונםער שעפער די אין באשעפםיגונג

 םאון אװ אום קלאוק פונם קאנםראל דעם
 אפשפינלונג אן געװעז איז דעפארטםענם

 נױ• דער אין לאגע אוםגינםםיגער דער םרן
 באריכ־ בכלל■ קלאוק־אינדיסםריע יארקעד

 גענע־ רובין, גדליה װײם־פרעזידענם םעם
 דעפארםםענם. דעם פון ראי־םענעדזשער

 געוזא־ געםראסען יײנעז שװער באזונדערס
 איינגעשםעלם זײגעז װאס שןיפער. די רען

 אין בלדיז סוםם. פיז ®ראזדקציע דער אויף
 קינדעד־םאנםלעז פראד־צירעז װאס שעפער.

ײעז איז ארבעם. סאס גרעסערע א מ
 םון פארלויף אין האם דעפארםשענם דער

 איגםענ־ אן געםירם יאר דרײ לעצםע די
 גרע־ צאל א יױן ארגאניזיר־ארבעם סיװע
 קאםפיין דעם איז פירםעס• נים־ײניאן םערע

x- םידני דער פיז ארבעםער די ארגאגיזירעז . 
ם׳  זיך דעפארםמענם דער האם פירמע עלי

ױי איז באםײליגם  אפשםיםונ־ נ ר. ל. ג ד
 פארלוירען האם ײניאן די ודעלכע יאיז געז
 האם פירסע די םינדערזזייםזיז. קלײנע םים
 ײניאן די *־טצזקאנקחיירען באםים זיד

ד י ז ײ מ ע מ ר עד יי ם מ ר  גרעםערע א א
 די האבען אוסדירעקם םערינגעז.פארב^ םאס
 פאו־מסערם םירםע דער פרן סלאכווז בעל

 דעם דאנק • א אדבעםם־באדעגתגעז זײעדע
 םים־ די אבער האס פאקסיש ײגיאן־ח־ײדד.
רעו געפירם פירמע דער r* פארודאלסרגג  דן

 ארבעםער 1צאי די פארקלענערעז זאל זי אז
 צזזײ או׳־ף שעפער. דרײ איז התדעדם, נײז פגן

שאפ. *ײז *יז התדעדם
מז t פאדי r דודך דעפארםםענם דער האס 

 .סםעג די גמוסי־נגען םסדײק־אקציזנ א
 אירע ־זיבערמעסעז צחריק קאביאאני׳. קאום

 אס־י־ מלעקםיודעז אוגסעדז פארשליכםממו
oiyc. מגרײם נעמלעך ויך ה*ם *יי־םזנ די 

m גים־ײגיאז * אײעושירעז kv שנע־ דעד 
 גע־ איז *דגאניזאג׳יע דעד *רן ציגריז• לעד
מ א יחמ  פיר־ אבדעױע וז װארעגתג שםיזננ

 עג־ םןמ׳ערירעז נים װזנס יוניןא די אז םזם-
שעפער. אגדעד־ע פרן האנדלממן לעכע

 אר־ •a באודיזעז האם דמארםםעגם דעד
רזזיי ײ אגי מםער ג  םא־ .םעי דעד פיז אר

אזגי׳. ג־פעקנזשײ־יגג אנ  גיו־ א אריגינעל ק
 דע־ דעד ײעלמד םים פידםע. 'ארקער

שדימז האם •ארםםעגם  *נרי־ אז ײזנםעדמ
ם ע מ ם  אפ־ נ ר ל. J ו םאד סעג עםלע

 די פירם םאםעגם איאסימױ אין שסיםוגס
 פיגף ארום *רגאגמירעז *ו קאםיײז א ירניאו

ז ארבעםעד הינז־ערם  -jp. פירםעם. וװזײ •
-אי־ *ז W נײ האװזדססר* »ץ •רי״•

גערעכבדבלןײמ <־{-------------------------------------------------------

ט אונזערע פה לאנד איבערן מ
 ניו־ בערגען׳ נארד איז פיקאן״■ ענד ווענם

דזשױרזי.

םם דער אי ײ אר דעפארטמענם נ
 האם דעפארםםענם נארד־איםם דער

 אינםערנעשאנעל־ םער1לע דער נאך גלײך
 וםירען1אײנ נעם־געםאן א זיד קאנװענשאז

 שע־ אלע איז ארבעםסײיאד שעה׳איגע 35 א
ק ייױ אונםער פער סדי  באריכםעם יע.1יידי

ױד וױיס־פרעזידענם  דירעק־ גינגאלד. דייו
 פא־ מאנכע אין דעפארםמענם. דעם פון םאר
מןן איז לען םגעקו  סםרײקם םירען "t אוי

 ארבעםס־וואד. ערע1קיר א געװינען ו1 אויף
 גע־ דעפארםמענם דער האם למשל. אזוי.
 דער אין סםרײק !וועלף־טאגיגען א פירם

 און פענסילוױיניע. אין בלאוז־אינדוסםריע
ם׳דיגען דריי א שי  שעפער די אין םםרײק חד

 פארביםערםע קאמפאגי״. קאהן .םעק פת
 גע־ אויך דעפארטמענם דער האם םםרייקם

 פירםעם. נייע ארגאניזירען בײם םירען םחט
 אנגע־ ױניאן די זיך האם פאלזנן מאנכע אין

 װידערשםאנד שםארקעז א אײף שםײסזין
 סםרייק- ט1באני האבעז װעלכע םירםעס םיז

 װי ארעטסעז• און אינדזשאנקשאנס ביעכער
םען. אלםע אםאליגע די אין !יי

 דעם פון פראבלעם דאםינירענדיגער דזיר
 אומסםא־ די איז דעפארםםענם נארד־איסם

 םיר־ פין שעםער איז באשעפםיגונג בילע
 דער אין אפםיילוגגען עםענעז װאס מעס,

 האלםען פירםעס דאזיגע די כאםש סאום.
או אונםער שעפער זייערע אז  יוריס־ ײני

ע. מי  אבער זיד יײ באםיעז פריער. װי די
 דער אין יע1פראדו? דיער אויסוװברײםערעז

 פונם םעריםאריע דער r» שםזםלעד םאום.
ם זײנען װעלכע דעפארםםענם, נארד־איסם  פי

nxענדליג ׳״  געודא־ באםראכם וװריק יאר !
 װאס פירםעס. םאר באהעלםענישעז וײ רעז

ײ יעיאן־קאגסי־אל. פה אנםלאםעז זײנען  זי
־ ארגאניזירםע גום געװארעז איאם נעז נ  מ

 געפלאגם אליין ם1אי װערען זײ אין םערעז
ם פון אן די פראבלעםען. םאיז״ אװ .או  יוני

 פאר־ פארשײדענע געםינען ix זיך באםים
פראבלענזען. דאויגע די לײזעז ix םולעם

 האם דעפארםםענם נארד־איםס דער
שען אויםזען גרוים ארויסגעריםעז ײי  דער !

 םזיריםאריע יײז איז □^עלקערונג בי־ײםער
 װאס קאםף. אוםדערסידלעכען דעם דורד
 קריגען ix געסירם האס דזיפארםפעגם דער

 װעל־ שםעםלעך. פאר סלוגה דעו־ ®ץ הילף
ײדזז מ ע ®׳ו ל ײנ  ארמםסלאזיגקײם ^למם
אן די װאס הילף דער דודך *־ן מי ך האם י  גן

 קרבגות שװעד־מםראפעגע די פאר לײסםעם
 פארפלײזװנג. קאםאסםראפאלער דעד פוץ

שער1סעדי דער זוםער. םאריגען םאביל יני . 
ם דער װאס ימים*. םעג  גע־ האם דמארם

ז ix אײף בײם מ שע מ ױני  ix הילף םעסז
 פארװארפענםםע די אין םיםגלידער זײנע

 םארםלישױנג־קא־ דער אין האם שםעםלעך.
 י*1מעדי ט־יםיגע די געבראכם םאסםראםע

ז באפעלקעדיגג דער ix הילף נישע י  א י
ת נדיל. 600 *ץ שםזז  געװען זײנעז זײ מ

שםעם. גרעםערע די פיז איזאלירם
ם דער םסענ  םאר־ די םראץ האם דמאר

דער איז געזעץ ®ון שסערוגגען שײדענע

 םאגופעק־ נים־ױניאן די םמ םארביסענקײט
 ו־xרכ1ד דערפאלג םים באװיזען טשורערס

 ארגאניזיר־ גים־אויסגעפלאנםע זיינע פירעז
 פאר רעקרוטעז נײע װערבירענדיג דרייװם.

םעריטאריע• זיץ אין יעס1ײניאן־ארגאניזא די

שאכעל די טעדנע ס אינ אנ תי ץ י  א
םילאדעלםיע

yii'Ŵ■:׳• דער דורך ’X פרעזידענם פת 
 גע- פאראײניגט יאר פאריגען איז דובינםקי,

 אין באארד דזשאינם ק1קלא דער װארען
 דזשאינם נײ־דזשױרזי דער מים פילאדעלפיע

 גע־ האם פאראייניגינג דאזיגע די באאיד.
 װעלבע !װישען פראבלעםען סך א לייזם
 דער געװען איז פראבלעם װיכםיגסםער דער

 דער רך1ד מיםגלידער. פון רעםייערמענם
 ײניאן, קלאוקםאכער די איז נג1פאראײניג

 מים־ עלטערע צאל גרעםערע א האם װאם
 איר שםארקען ix בכוזז געװען גלידער.

פענסיע־פאנד.
 פילא־ איז באארד דזשאינם דרןיס דער
 װיליאם פוץ אנפירונג דער נםער1א דעלפיע.

 מים אגרימענט דעם באנייען בייס האם ראס.
 דרע־ םשילדרען פץ רערס1מאנופעקםש די

 35 א געװאונעז ;ארםענםס קאםאן איז טעם
 די האם שפעםער ארבעםס־יואד. שעה׳איגע

 אומ־ דעם פוץ ענםשײד־נג אן דורך ױניאן.
 װ. דזשאדזש דר. םשערמאן. פארםײאישען

 לו־ין פראצענםיגען 6 א נען1געװא םאילער.
 די האם היײיאר. אר.1םעבר אין העכערינג.

 מיני־ די יף1א נג1העכער א געײאונעז ײניאן
 סענם 10 םים דאלאר א ix נװם־שכירױ:

שעה. א
 א נאד האם פילאדעלפיע אין ײניאן די

 געװאעען געריכםען, די אין קאמף לאנגען
 אפיל־געריכם הויכעז א פמ ענםשיידינג אן

 די קאםפאני׳. ראזינםקי ר- .ה. דער געגען
 םוייזענם 47 באצאלזוז ם1אי דארף פיי־םע
חזלפעיר־פאגדען. די ix ײ־ס־ת אין דאלאר

 םי־ אין ארבעםער נים־גודם .190 לאקאל
 בא־ .1955 אקםאבער. *ין האם לאדעלםיע,

 רעזײק־ א געװינענדיג אגריםענם דעם נײם
y i יף1א 40 םיז יים1ארבעםם־ דער אין 

 בא־ װאם העכעײנגען לײז ײאד• א שזװ־■ 35
 איין םמ גאב11 א און ענם1פרא 16 טרעםען

 לאקאל. דער יאר. אין סויב ײם אלםןין1בא
 מים םז־יזעגם 6 איבער ם1אי האם װעלכעד

 שאפ־ א עםאבלירם האם םיםגל׳ידןר. 401
 3 פח באשםײם װאס קאונםיל, דעלעגאםזת

ת םארשםייער 5 ביז  דדרך m יעדען ?
 -111ארײ ײניאן די האםם קאמםיל דעם אם

ען  אקםיװער דער אין םיםגלידער םער גי
יע.1ארנאניזא דער פיץ ארבעם

 קאו־נ־ דזשאינם פילאז־עלפיער דער אױך
 לאקאלעז די פ<ץ באשםײס װעלכער םיל.
ז ארבעםזיד ספארםװעיר .246  לי׳ידים .79 »

 אר־ קירפ^ירזי א געמאמעז האם םןיילארס.
 אח העכערויגגען לױן ם1מינים בעםם־װאז־.

מעז.1םארבעםער אנדערע

םיםעל-ודעסם דןןר אין אדן שיקאגא אין
 דער םראץ האם. שיקאגא אמ ײניאז די

 דרעם אין קלןי־ק אינס לאגע או־םגינםסימר
ען לײז מױיאמעז םרײד עג ר מ ע פאר־ און ה

 בײם והנלפעיר־פאנדען. די אין בעסערונגען
 אין אגרימענםס. קאלעקםױוע די באנײען

 געװאו־ ױניאן די ד.אט ,1953 טעפםעמבער.
ז העכערונגען לױן נען  װאך א דאלאר 5 ני

 הוספות ענלעכע און װאכעךארבעטער םאר
 גאב־11 אייד װי שםיק־ארבעםער, די פאר

 די פאר רעםייערמענס־פאנד □ix צאלוגגען
 קלאוק־ דער פון םיםגלידןר העדערם 17

 די האם העכערונגען לוין ענלעכע ײניאן.
 ארבעםער די פאר אונען11גע אױך יוניאן

 די װען יאר, פאריגען םרייד. דרעס אין
 געי־ארען באנײט וײדער זיינען אגרימענטם

 צוגאב־אפצאלונגען געװאעגז ױניאן די ד,אם
 די צו אויך װי שאנז־, העלםה־סענםער צום

אינדוסםריעם. ביידע אין פאגדען פענסיע
 גע־ זײנען געשעענישען װיכםיגע צוױי
 מיםגלידעדשאפט דער פון געװארען פייערם

 מאי, סען16 דעם ײניאן■. שיקאגער דער אין
 סטער28 דער פץ דערעפעגינג די ערב .1953

 א בײ איז קאגװענשאן. אינםערנעשאנעל
 גע־ אויסגעםײלם צערעמאגיע םײערלעכער

 רע־ צ• פענםיע־םשעקס ערשםע די װארען
 פאריגען אנהויב אין ;מיםגלידער םייערםע

 חנוכת דעם געפייערם ײניאז די האם יאר
 אינ־ דער פח העייםה־םענםער םונס הבית

 באדינם ציע1אינסםים די םעדנעשאנעל.
 איג־ די פין מיםגלידער םויזענם צען ם1אר

שיקאגע. אין לאקאלען םערנעשאנעל
 די האם םריידס מיסעלעינאוט די אין
 ארבעםט־ שעה־איגע 35 א געײאעען ײגיאן

 קאמ־ א םיט םיטגלידער םויזענם 7 פאר װאך
 פרא־ 6 פמ העכעריגג ין1ל פענסירענדיגע

 ױניאן די האם העכערחגגען ענלעכע צענם.
 שעפער אין ארבעםער די םאר נעז1געײא

 אייאװא װיסקאנסין. מישיגען. אינדיאנא. אין
 ױריסדיקציע דער אעםער אילאנאי, אין אמ
דעפארםמןינם. םיםעל־װעסם פמ

 ארגא־ צו באח-יזעז אויך האם ײניאן די
 שיקאגע אין שעפער נייע צאל א ניזירען

 ן1א םעריםאריע םיםעל־װזסם דער אין אין
 פאר רעםײערטענם־בענעפיםט אויטשפרייםען

םיםגלידער. מייססע די

מאארד דז׳טאיכם באסםאן
 קלײדער־מארקעס אינם באשעפםיטיגג

עי יארען לעצסע די אין איז באססאן. אין  ג
 באריכ־ סמאביליזירם. םער־װייניגער װארען

 אין קרעימער. פיליפ װייס־פרעזידענם םעם
 דזשאינם דער האס יאר םאריגען אר.1פעבר

 אגריםענםס קאלעקםיװע די באנײם באארד
 דעם איז פארבעסעוײנגעז. יײי א געװינענדיג
 יאר סד א םים איז מארקעם באסםאנער

 שעה׳אי־ 35 א געװארעז אייסנעםירם פריער
 6 צאלעז בתים בעלי די ארבעםס־װאך. גע
 רעםײערפענם. די ix פראצענם האלב א אוץ

־ די אין פאנדען. װעלפעיר ענד העלםה מ  ל
 ארײם פירמעס צאל א זײנעז יאר דרײ םע
 עלםערע צאל באדײםעגדיגע א ביזנעס. פת

 זײערע אח רעפײערם האבעז ארבןיםער
 ײרד געװאי־עז םארמםעז זײגען פלעצער
פרײען.

 געביםען האבען ק־פירמ«ס1קלא צאל א
 םים הסכם אין שטיק־ארבעם. אױף װאך םח
 קא־ םפעציעלער א םמ רעקאםענדאציעם די

 אנ־ עקזעקמױװע. גענעראל דער ®ץ םיםע
ם דערע  איז עם אז חאלטען. װיז-ער פירםן

ײן פראקטישער דג ט  װאכען־ארמםס־ םיטז ן
םיםטעם.

- ]> 1956 מאי,
קי דער א ט ענ ק א־ ײ ה ט א ענ ם ם א־ פ ע ד

 אהייא־קענ־ פונם הויפם־דעיגרײכונג די
 אנפירוגג דער אונטער דעפארםמענט, טאקי

 קױרצמאן, ניקאלאס וױיס־פרעז־דענט בון
 ארבע־ 700 פץ ארגאניזירונג די געװען איז

 אײנע קאמפאני״. .בלומפעלד דער בײ םער
 אין פירמעס נים־יוניאן עלטסםע די פון

 גע־ געמאכט איז דורכברוך דער קליװלאגד.
 קענ־ אין פירמע דער &דן שאפ אינם װארען

 פרי־ אין האם. ױגיאן די װאו אהײא, םאן,
 אפ־ ב. ר. י. נ. א געװאונען ,1953 פח לינג

 דאן איז ארגאניזיר־קאמפײן דער שטימזנג.
 אין שאפ אינם געװארען אריבערגעפירט

 אין האם. ײניאן די װאו אהייא. מאסילאן.
 אגרי־ אן אינםערגעשריבען .1953 אקםאבער,

 זײנען שפעטער חדשים 4 מיט איז םענם
 אינם ארבעםער די גע־יארען ארגאניזירט
 פון פארלויף אין קליװלאנד. אין הײפם־שאפ

 דעפארטטענם דער האט יאר דריי לעצטע די
 ניט־ איטע. אנדערע צאי* א ארגאניזירט

קענםאקי. אין א־ן אהייא אין פירמעס י־ניאן
 אין מאיקעם דרעס און קיא־ק דעם אין

 יאר לעצםען דעם פראד־־ציע איז קליוולאנד
 פירמעס אײגגעפ־נדעװעםע אלטע געפאלען.

 קאמפאני״. ״פרינץ־בידעדמאן למשל. װי.
 אן ארבעם. וױיניגער סך א איצם האבען

 -קעי*לער די קלאזק־פירמע. אלםע אנדערע
 פארזוך א געםאכם האם קאםפאני״ קאהן

 באל־ קיק פראד־קציע איר אריבערציפירען
 א דוי־ך ױניאן. די האט שפעםער םיםאר.
 די אז טעםעלמענם. א דערגרײכט סםרייק.
 צװישען װערען איינגעםיילם זאל ארבעס

 אינ־ פירמע די איז איצט מארקעסס. ביידע
 האבען גליק צום ביזנעס. פ־ן ארײס גאנצען

 נים־ א-ן און ספארםח־עיר דער אין פירמעס
 זייער אױסגעברייםעים אינדרסםריע ג־דט

 אינז איז עס װעלכעז דאנק א פראדוקציע,
 אייף ארבעטער םאנכע באזעצען צו געלרנגעז

 פיגדעסםװע־ האם ײגיאז די דזשאבס. נייע
 פארבע־ און העכערונגעז לױן געײאונען גען

 פאר װעלפעיר־בענעפיםען די אין טערלנגען
קלאוקמאכער. די

 .האנםטאכער־ דער מים אגרימענם יםן1ל
 געידארען באגײם איז ײאס פירסע, פאגעל־■

 ארבעםער הונדזנדס n ז׳־שען ,1954 ײני. אין
 אריינגעממען קענםאקי. אין שעפער. 5 אין

 רעםייערסענם־ פונם שלץ איגםערן געװארען
 אגרי־ אן געװאונען ד,אמ ײניאן די פאנד,
 אין ארבעםער .מעינםענענט״ פאר םענם

 האם הײ־יאר, פעבר-אר, אין פירמע. דער
 דעי איז אגריםענם דעם באנײט ײניאן די

 קליװלאנד. אין פפארםודעיר־אינדדסםריע.
 -פעי־ראל׳׳ אינם מ1העכער א נעװינענדיג

 םמ םאגד װעלסעיר ענד העלםה oix אפצאל
 פרא־ האלב א און םיר ix האלב א »וץ דריי

 פמ אגריםענםס נםער1א םיםגלידער. צענם.
 האבען דעפארםמענם. אהייא־קענםאקי דעם

 אײםגעצאלם געשיאגעז יאר דרײ לעצםע די
 רעםײער־ אין דאלאר םױזענם 700 איבער
העלםה־בענעפיםס. »ח מענם

ם םאזם א*ער דער םענ ם דעפאר
 נ־1א דעפארםמענם■ ם1סא אפער דער

 װײם־פרעזידענם םין אײפזיכם דער םער
 פנים אל פנים האם, קרײנדלער. םשארלס

 ארבעט׳ אויף .דעכם םענע1י־געו־1אז די םים
 בא־ נדםיג םעריםאריע, זײז אין געזעצען

זײנע פמ ארבעםס־באז־יגגונגען די שיצם

 אויסצובריי־ אפילו באיױזען את מיםגלידער
 ױניאךקאנ־ דעם פארגרעסערען אין םערען
 דערגרײכונג ײיכםיגע באזונדערס א םראל.

 550 די פץ ארגאניזירונג די געװען איז
 גארמענט .פערפעקשאן דער אין יבעםער4>

 צװעלף־ א נאך .1953 מאי, אין קאמפאני״.
 פריער האם ױניאן די סםרייק. םאגיגען

 גג1אפשםימ ב. ר. ל. נ. א געװאונען געהאם
 שאפ, נים־ײניאן אלםען יאר 18 דעם אין

 גאלד־ ס. דער פון אפםיילונג אן איז װאס
 חדשים 4 האם פירמע די אבער פירםע. פארב
 װע־ פאר־אנדלונגען די אפגעשלעפט צײם
 ארויסגערו־ איז עס ביז אגרימענט. אן גען
 אין סםרייק. דערמאנםער—פרי© דער פען
 גע־ באנײם אגרימענם דער איז 1955 יאר

 א אײנפירענדיג פירםע. דער מים ױארען
פארבעסערשגען. רײ

 דע־ דער האם קאמף פארביםערםען א
 .פרידבערגי״ דער געגען געפירם פאי־םמענם

 טשילדרען־ פון מאנופעקםשורערס פילמע.
 איר אריבערגעפירם האט װעלכע דרעסעם.

 לינםש־ אמ אפאמאםאקס קיין פראדדקציע
 אפגע־ זיך שפעםער און ױירדזשיניא• בורג.
 דער מיט אגרימענם דעם באנייען צו זאגם

 א געעפענם דאן האם פירמע די ײניאן.
 נארד־קארא־ ני-ינסבארא. אין שאפ נייעם
 איז פירםע דער געגען םםרייק דער ליינע.

 פונקםעז. דרײ אלע אין געולארען געפירם
 אױפגע־ אינםערנעשאנעל די האם שפעםער

 פאר־ אים איז אפאםאםאקם אין שאפ א בוים
 געגעבען האם װעלכע פירםע. א צו דינגען

 פריד־ דעט פרן סםרײקערם די באשעםםיג־נג
ײניאז־באדינס־נגעז■ אעםער שאפ בערג

 35 א נען1געװא האם דעפארםמענם דעד
 די באנייען ביים אדבעםס־ייאד שעה־איגע

 זיץ אונםער פירמעס די מיס אגרימענםס
ײריסדיקציע.

אן די מי ר אין י א פ םי אל כ
 םראץ יתיאן. די האם באלטיםאר אין

 קלאוק־םרייד, אין לאגע פנינסםיגער1א דער
 הונ־ 17 די פאר העכערונגען לו־ין געײא־נעז

 באשעפ־ זײנעז װעלכע קלאיקמאכער. דערם
 שסאם. דער איז שעפער םלצזת א אין םיגם
עי ייען  פאר־ איז אגריםענם קאלעקםיװער ד

 די .1953 אמגוסם. אין געװארען. לןינגערם
 די װאם זעלביגע. די זײנען העכערלגגען לײז

 גע־ יאר זעלביגען דעם האם קלאו-ק־ײניאן
יארק■ 1ני אין װאו־נען
 הןך לײן נעז1וא1גע אױך האם ױניאן די

 פאר פארבזנסערלנגעז אנדערע *ץ כעײנגעז
עי־ דער פון קליידער־ארבעםער 750 ה  -גלזנ
 יארל זית *ת באלםיסאר• אין קאםפאני׳• װען
פעגסילװײניע. םשאםבערסבװ־ג. אזץ

אז די האם .1954 פעבריאר. אמ עי  אין י
 צערעמאניע• םײערלזןכע א בײ באלםימאר.

 עלםער־פענםיע ערשםע די אײסגעםײלם
םיםגלידער. רעםייערםע ix 45 םשעקס

ם ױזןםם סאדם דער ענ ם ם ר מ ע ד
 אוינםער דעפארםגזענם. סזךם־װעסם דער

 םײער װײס־פרעזידענם פוץ פארװאלטעג דער
 ענם־ אן דורך .1953 אין האם פערלשםיין,

 גע־ באארד. ארביםרײשאן אן פון שײדזסנ
ת ײאמעז  םײזענם דרײ פאר העכערושגען א

 עםבראי־ אמ דרעם קלאוק. אינם ארבעשער
 שפעםער לואים. םענם איז שעפער דערי
meow ענלעכע געװאתעז ײניאן די האם
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 די אין ארבעםער םויזענם is נאענם פאר
שעפער. דרעם קאסאן *ץ סאארםװעיר

גא־ דעפארםםענט דער האם 1956 אין
 אנדערע צדײשזח אגריםענםם, רײ א נײס
 .אםאשיעי־ דער םים אגריםענם דעם אויך
 אילאנאי״ אדד אינדוםסריעס נארמענט םעד

 פון גוגאב א העכערונגען. לײן געװינענדיג
 םאר ײאקאציע באצאלםע ײאד צװײםע א

 םאר־ אנדערע און װאכען־הענם »יז שםיק
 געודא־ נעשאפעז אײך איז עס בעםערונגען.

 בתים בעלי אח ױניאז פון קאםיםע א רעז
 םעגלענקײ־ די אויםציםארשען פארשםייער

 באשזיפ־ ארבעםעד די גאראנםירען is םען
 פער־ לענגערער א פיז םארלײף אין םיגונג
יאר• אין 'אז־זי

 באנײם אייך האם דזיפארטסענט דער
 אנ־ אין אמ סיםי קענזעס איז אגריםענםם

 ײריטדיקציע. דין אונםער םארקעםט דערזן
 םערי־ םאום־װעסם דער אין ײניאז די כאםש

 ײניאן־ םים שםאםען אין אפערירם םאריע
 פונדעסםוועגען זי ד.אם געזעצען. פײנםלעכע

 אױםצו״ אפילו את אײפציהאלםעז באװיזעז
 פאר־ און ײניאן־קאנםראל דעם ברײםערען

 די פת ארבעםס־באדינג־נגעז די בעטערען
נױםגלידער.

 םערי־ אױסנעשפרײםער דער םזזסת
 איז דעפארםםענם. םאוט־ידעםם פמם עיטאר
 געח־ארען אויסגעםיילם הײ־יאי יאנואר, אין
 אקלא־ איז ארקענטא םעקסעם. שםאםעז זײ

 אונםערן געװארען געשםעלם »מ האםא
 דע־ סאום־וועםם׳ .לאוער פונס אויםזיכם

 דע־ דעם םון דירזיקםאר אלס פארםםענם.
 סאל געווארעז באשםימם איז •ארםםענם

 דיס־ א געװען פריער איז װעלכער טשײקין.
דע־ נארד־איםם אינם םריקס־פענעדזשער

פארםםענם.

םי איז ידגי*ן די א מי
 בא־ לעצםענס איז םיאםי אין יוניאז די

 םעברואר. זײם אויםנןװאקםעז. דייםענדיג
 א בײ האם דובינסקי פרעזידענם װעז •1954

 ארגאגיזיר־ אן פראקלאםירם ײניאז־םיםינג
 מיאםי. אין קלײדער־םארקעם אינם דרײיו

 ארים םח געװאקםעז ײניאו די איז פלארידז.
מז א אמ םיםגלידער הונדערם דרײ  שע־ םי
 ײניאן־רעקרו־ הונדערם 12 איבער is «ער.
שעפער. 50 איז םזיז

Tin ערשם צ־ם איז ארגאניזיר־דרייװ 
 is- ■לאםקין אברהם םח נעװארעז געםירם

 פונם מענעדזשער םעיסי• סעםועל םים זאמען
 אקםא־ אין םיאםי. איז קאוגםיל דזשאינם

 פוגם אנםירונג די ר-אם יאר. פאריגעז בער.
 וועקםלער, םעקס איבערגענוםען קאמפיי־ן
 די־ אלס געײארעז באשםיםם איז וועלכער
 די םעריםאריע. םיאמעד דער אין רעקםאר
 םער־ זיינעז מיאםי אין ארבעםער קליידער

 אימיגראנםעז׳ שפאגיש־רעדענדיגע סםעגם
ר קובא• םח דערהויפט מ  איז שפראד די א

 דאזיגע די ארנאגיזירןין n שםער קײן נים
 אר־ דער איז. הויפם־שםער דער ארבעםער.

 די באשװערם וואם סםײם־גןיזעץ. םינער
ארנאניזיר־םעםיגקיייס.

פ^סיפיק כײם און אנדזשןלעפ ל«פ אין ױניאנפ די
דירעקסאר אטא, סעמועל פמ

אין מארקעט קליידער /<"----------
 האם אנדזשעלעס, לאס

I r x D  ■ V א געװאונען י־עגםענט 
 אין רעפ־םאצ־ע הייכע

■I n H B H ײע שאפעז :׳־־ געביט: 
 אין דערהויפם מאדעלען.

 אחפאר קליידונג ספארט
םעי דער  פראדוקציע. דער םון קוואליםעם גו

ז האם מארקעם אונזער אבער לי ג  מים צי
 פראביעמען נים־וױיניגער געהאם אנדערע

 פראדיקציע אין םאלעז און שםייגען םוגם
 האבען עס װעלכזוז םמ באשעפםיגונג• אמ

 קלאוק אין ארבעםער די געליםעז דערזזויפם
 אנ־ לאס אין בלויז נים דרעס־שעפער. און

 פראנציסקא. סאן איז »ויד נאר דזשעלעס.
סיאםעל. אין און פארםלענד

 װאס ײניאניזם. געגען װידערשםאנד דער
 אר־ פאר שםער א געװען אלעמאל דא איז

 באזונדערס זיך האם גאניזיר־םעםיגקײםען.
 ייא־ אוםגינםםיגער דער םחםת פארשםארקם

 פארשארםםע די :אינדוססריע דער אין גע
 פאליםי־ אלגעמײנעם דעם און קאנקורענץ

 קען דאם אנםי־ױניאניזם. פמ קלימאם שעז
 אנםי־ױניאן םארשיידענע די םח יזת םען

 די געליםען האבען םיר װעלכע פין אקציעס•
 ױניאן־אר־ פיז ארעסםען יאר. דרײ לעצםע

 קאמפען פאליציי־םארםאלגוגגען, גאגייזערס.
 םעםיגקײם װילדע די ססרייק־ברעכער, םים
 אגענ־ םםרײק־ברעכער ספעציעלער א פ־ן

 געװיסע א םיז אנםירונג דער אוגםער םור•
 אנ־ באוואפענםער א אפילו »מ םעליײז םרם•
 דער םון םיםגלידער אקנױװע צװיי אויף פאל

 געיוען זייגען אלץ דאם ױניאן. קאםערם
 גע־ קאמף םארשארםםען א פת אויםדריקעז

ייניאז• דער גען
 אײג־ באװיזעז םיר האבען םונדעסםוועגען

 םעסםונגען אנםי־ייניאז עםלעכע צוברעכעז
 —קאליפארניע אװ .דיםאס די למשל. וײ•

 װי־ דעם ברעכען און אנחירע את םירסע
 םיר־ ארגאניזירםע מאנכע םת דערשםאנד

 ױ־ דער םים אגריםענםס באנייעז is םעס
 םפארםװעיר־אינדו־ איז דרעם די אין ניאן.

 בא־ זיינען אנדזשעלעס• לאם אין סםריעס
 אגריםענםס. קאלעקםיװע די געװארען נײם

 עםאבלי־ די העכערעגען. לוין נעװינענדינ
ג  רעײקציע א אמ םענסיע־םאנדעז םח ױנ
 ױאך א שעה is 35 ארבעםס־ציים דער פמ

 דער אין ארבעםער. ספארםװעיר די םאר
 קאלעקםיװער דער איז אינײסםריע קלאויק

 סעפםןימ־ אין געװארעז באנײם אגריפענם
 העכערעג ין1ל א געװינענדיג .1953 בער.

 די פאר װאד א דאלאר האלב א r» 4 םיז
 םארבע־ אנדערע אוץ ת1םלאכ בעל מייםםע

 אנחשעלעס לאס אין ײגיאן די סערמגען.
 בעלם די ארגאניזירען is באױיזעז יך1א האם
 גרײ־ א אינדוסםריעם. .שאלדער־פעד׳ אח
 אינדױ בײנדינג״ .םיעם דער םיז םייל סען

 אר־ אז אנםירען דערפאלג םים און סםריע׳
 אינ־ נים־נח־ס דער איז נאגיזיר־קאםפאניע

 די האם יאר, םאריגען זומער. איז דוםםריע.
 םמ ענטשיידמג אז געױאמעז אײך ײניאן

םאר־ אס11 םשערמאן. מ«ארםײאישעז1א דעם

 קלײדער־פירמעס ײניאגיזירםע די פליכםעם
 םרי־ ײניאן־פראדוצירםע יז1בל באנ־צעז צו

אסעסאריס. איז םינגס
 לאם אין ױניאנס די פון לעבען דעם אין

 פארגע־ יאר• פאריגען זיינען• אנחשעלעם.
 דעד געשעענישען: װיכםיגע דרײ מען1ק

 ארי- זיך האם באארד דזשאינם קמאכער1קלא
 ;ד.ײם באקװעמע נײער• א איז יגעז1בערגעצ

 צערעסא־ םײערלעכער א בײ האם ײניאן די
 פענםיאנערען ערשםע אירע רעםייערם ניע
 דער געװארעז פאראייניגם זיי:ען עס און

 םפארםװעיר םיםז באארד דזשאינם דרעט
נסיל.1קא רזשאינם

 ?לאוק־ די האבען פראנציטקא סאן אין
 בא־ בײם העכערעגען לרין געװאעען םאכער

 35 א אגריםענם. ען11קאלעקםי דעם נייען
 איינגעפירס איז ארבעםס־װאך שעה׳איגע
 ף1ס ספארםװעיר־ארבעםזר די פאר געידארען

 •1י גרופע לעצםע די געװען איז דאם ,1953
 געארבעט גאך האם וואס ניאן־מיםגלידער.

 האט יאר םאייגען יואד• א שעה 35 פמ מער
 אײס־ יר1א םראנציסקא סאן אין ײניאן די

 א is םשעקס פענסיע ערשםע די געםיילם
מיםגלידער. רעםייערםע נריפע
 פאריגען אנדדיב יך•1א האם ײניאן די

 י-1גר צוױי מים אגריםענםס די באנײם יאר
 געח־ינענדיג םםייט, ױםא אין פירםעם סע

 אנדערע אמ אך11ארבעםס־ שעה׳איגע 35 א
 באנײם זיינען 1955 םוף םארבעסערעגעז.

 פארם־ איז ק־אגרימעגםס1קלא די געװארעז
 װאשיגגםאז■ םיאםעל. איז איז ארעגאו לאנד•

 אינ־ ספארםװעיר און דרעס די אין יך1א װי
 גע־ שטאם. זעלביגער דער ®ץ ײסםריעס
 צעאב־אפ־ אמ העכערעגען לוין װינענדיג
װעלםעיר־םאנדען. די is צאלינגען

 בוך נײ א — אסתר״ לעדעדץ ״די
פאט יעתב םון

 איז ארגענםינע• .ייד־טיך״• פארלאג אין
 ך1ב ־זייםיג500 ים•1גר נײ א דערשינעז איצם

די פאם, יעקב פין  דאם אסתר׳. לערערין .
 אין װערק• היםםארים־בעלעםריסםיש א איז

 ר1ד דער געשילדערם װערם עם װעלכען
 גע־ האם װאס װעלט־מלזזמױן, ביידע צװישען

 אין את פױלען איז i'P אידישע די ביים
 דער וױלנע. װארשע, ביאליסםאק• אין ליםע•

 יוגענם. די יגען1דערצ האם װאם לערער־ײר.
 געםא־יארען, די אין שפעםער• האם װעלכע

פאלק. אידישען םוץ נאמען דעם דערהױבעז
:םײלעז דרײ פת באשםיים בח־ דאס

בגין. דער )3 און ױענם די )2 .■־יסח דער )1
rin לערערין דער םמ געשיכםע דער 
ך דאם אנםהאלם אסתר•  קאפים־ װיכםיגע מ

 ר־גןישיכטע1קולם אידישער דער םון לען
 יאר־ הײנםיגעז םץ העלםם ערשםער דער פון

ײנדערם.
ד םמ עקזעמפלארען צאל קליינע א  איז מ

 נױ־ *ציקא׳׳־פארלאג• אין מעז1אנגעק ין1ש
םםרים. לםע8 איםם 25 יארק•
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ױניאן קלאוקמאכער דער פדן רודער בײם
קלא־ק־ פונם גאםען ין

 נױ אין באארד דזשאינט
 דעם איר האב יארק.
 די באגריטען צי כבת־

 געסט אוץ דעלעגאםען
is קאנ־ סםער29 דער

אינ־ אונזער פמ װעגשאן
 קאגװענ־ הײנםיגע ד׳י כאםש .1טערנעשאנעי

 אבער• זי איז ײביליי קית נים פייערם שאז
 די פאר ײם־םוב .א קאנװענשאן יעדער װי

 ארגאניזא- יסער1גר אעזער ן1פ םיםגלידער
 דעמאנסםרירען קאנײענשאנם רך1ד ציע.
 דעם װעלם עפענסלעכער דער פאר מיר

 אץ ױניאן אונזער פון אנזען אמ פרעסםיזש
 א מאכעז צו געלעגענהײם גוםע א דינען זיי

 דערגריי־ נעכםיגע די פון חשבמ שםיקעל
 מאר־ אעזערע אין ארײנבליקען אוץ כינגען

א־יפגאבען. גענדינע
 װעלכער באארד. קי׳א־ק־דזשאינט דער

 אין ארגאניזאציע עלםסםע די פארםרעם
 עלםסםען דעם אץ אינםערנעשאנעל אונזער
 סםריע.1אי:ד קייידער םרױען דעד פוץ צװייג

 סך א אין 'יןג־־ױתער דער היינם נאך איז
 כאםש םעםיגקיים. םרייד־ײגיאן פץ געביםען

 ײניאן. גרעסםע די םער נים זיינעז נײר
 איינפי־ אץ ציעס1אינסםים די אבער זײנען

 גע־ אין געשאםען האבען םיר אס11 רעגען
 צװישען באציאונגען קאלעקםיװע ®ץ בים

 געבים אין רערס.1םאניפעקםש אוץ ייניאן
 אין את עלםןיר־םאנדען11 איז פענסיע פין

 געזעל־ א־ן פאליםישע אלגעםײגע אעזער
 סםע-1ם אלץ נאך םעםיגקײם. שאםםלעכע

 אין ארגאניזאציעס אימערע די פאר רען
אינםערנעשאנעל. אונזער

 דער צר האם באארד דזשאינם אעזער
 קאנװעג־ הײנםיגער דער פון געלעגענהײם

 בראשמ־, ספעציעיע א ארײסגעגעבען שאן
 פין ארבעם פילזייםיגע די אוײם געמם װאס
 אי־ םץ איז קערפעדשאפם צענםראלער דער

 מיר װילען דא לאק^יעז. אנגעשלאסענע רע
 וןויםם־דערגרייכעגען די אנצײכענען בלײז

 סםער28 דער זיים יאר, דריי לעצםע די איז
קאנױענשאן. אינםערנעשאנעל

ען לרץ רונג ע עכ ר ה אכער פין קג רןלאו
 דער ערב חװש א ,1953 אפריל, אין

 דזשאינט נזער1א האט קאנװענשאן. לעצםער
 א פאר פאדערונג א ארײסגעשםעלט באארד

 מלאכװן בעל נזערע1א כדי העכערונג. ין1ל
 חאקסענ־ מיםן שרים האלםען קענען זאלען
 די כאטש ציים. יענער אין יקרות דיגען

 שום קיץ געקראגען נים האבעז ?םאכער1קלא
 די אבער האבען ,1950 זיים העכערעג לײן

 פארלאנג דעם אפגעזאגט ארבעםם־געבער
 אי־ דעריבער איז עניז דער ײניאן. דער פץ

 מפארםייאי-1א dis געװארעז בעדגעגעבען
 װעל־ ראזענבלאט. א. סאל טשערסאן. שען
 די אז ענטשידען, מאי טען5 דעם האם כער

 די איז פינישערס אפערײםארס, קאםערס.
 פרא־ 96 אױם מאכעז װאס סעםפעל־םאכער,

 אינדוםםריע. דער אין ארבעםער די םון צענם
 א דאלאר 5 פין סםח1ד. אן קריגען יאלען
 אוםגע־ — ארבעםער אנדערע די אץ װאך.
הןכערעג. לױן זעלביגע די פער

ױניאן נזער1א איז יאר זעלביגען דעם

נאגלער, איזידאר םת
דזשאינםבאארו קלאוק מענעחשער מגנעראל

 ערנסטען אן מיט פנים אל פ־נים געשטאנען
 עס װי רעםייערמענם־פאנד. איגם פראבי־עם

 י1אז פענסיע־פאגד אונזער איז באקאנם איז
 רעםייערםען יעדען פאר אז אײנגעשםעלם.

 געלם ט־מע א אװעקגעלײגם װערם טיםגליד
 י1אז פעגטיעס זײנע פארזיכערען צי אויף
 לעבען. צו באשעדט אים ס׳איז װי ~אנג
 צו אויסרעכענען דעריבער מ־ז פאנד דער

ען ר ע - םי ע  בארעכםינ־ פיי אזײ יאר יעדען ר
 איז עס װיפיל פעגסיע־אפ־״יקאנםען, טע

 אינם הכנםה יעריעכער דער לדים מעגלעד■
 געשא־ אבער זיך האם 1953 יאר אין פאנד.

 אומגינס־ די ציליב װאט סיסיאציע. א פען
 אי זיינען אינדױסטריע דער אין לאגע םיגע

 אי אין אפיייקאנםעז צאי גרעסערע א גע־יען
 אינקאם. קלענערעז א געהאם האם פאנד דער

 רעםייערען צ־ אומםעגלעך געײארען איז עט
 געװען זײנען ן1א גע־יאיט האבען װאס אלע,

רעםייערען. צו בארעכםיגם
 געװענדעם דעריבער זיך האם ױניאן די

 צאלונגען די העכערען צו בתים בעייי די צ•
 פארהאנד־ צו געפירם ־אם דא־ פאנד. ם1צ

 אגרי־ קאלעקםײועז דעם באגײען דאס ־ען
 6 אין אויסניץ געדארפט האם װאס םענם,

.1954 מאי, םוף שפעםער. מאנאםען

ם אגריבלענם עי ײמ װ ײ כאנ יאר 5 א*
 דער איז פארהאנדלונגען לענגערע נאך

 געװארען באנײם אגרימענם קאלעקםיװער
 מסכים האבען בתים בעלי די יאר. 5 אויף

 דעם is אפצאיי דעם העכערען צו געװען
 פראצענם. פיר אויף דרײ פון פענסיע־פאנד
 די .1954 ײני. ערשםען פעם אנהויבענדיג

 אנדערע מים צוזאםען ־עכער-נג. דאזיגע
 פאנד דעד אז דערמעגלעכט. האם םיםלען,

 וענ־ 14 רעםײערען ,1954 יאמאר, אין זאל
 די אנשםאט מיםגלידער. 53 מים דערם

 גע־ אלם1ו פאנד דער װאס .540 ם1מאקסים
 רעטלערער זיץ ים1ל רעםייערעז- קעגם

הבנסה.
 אויך איז אגריטענם דעם באנייען בײם

 םשערמאן דער אז געװארען. פארשםאנען
 דזשעי ארםור דעםייערמענם־פאנד. דעט פון

 אמםערזוכונג אן דירכפירען זאל אלםמייער,
 דארף פאנד דער צי שטעלען1פעםםצ כדי

 קענעז is אױף איגקאט גרעםערעז א האבען
 װעט ער אױב אוץ פונקציעס. זיעע דערפילען

 פארגרע־ צו נױםיג איז עס אז באשםיםען.
 בעלי די װעלען פאנד, פונם הכנסה די סערען
 א נאך פמ צוגאב א צאלען דאו־פעז בתים

פראצענם. האלבען
 איז אס1ו אגרימענם, נם1פ כאנייאונג די

 דער פוץ געװארען ראטיפיצירט ענםחיאסטיש
 געװארעז באגריםם איז , םיםגלידערשאפט

 האם הלכער1 דוביגםקי. פרעזידעגם דורך
 דער־ פאר באארד דזשאינט דעם געלױבט
 פון האאפעראציע די און אפמאך דעם גרײכען

 ױיערע דערפילען פאר — אעםערנעמער די
 ארבעםער עלםערע די צו נגען1פארפליכט

אינזױםםריע. דער אין

 ארױסגע־ זיך האם .1955 הערבסם, אין
 װעם פאנד ois גאב־אפצאל1צ דער אז װיזען.

 די באפרידיגזמ is כדי געניגענד יייז גים
 פענםיע־אפליקאנםען. צאל -־אלטענדיגע

 באארד דזשאינט דער ־אם װידער־אמאל,
 איז דעמאלם םיםלען. נייע זוכען גענומען

 אראנזשמעטם, אן געװארען אויסגעארבעט
 װעלםעיר־ ענד העלםה דער װעלכען לוים
 פענסיע־ פ־נם איבערגענומען האם פאנד
 דאלאר 500 צאיעז 1צ נג1פארפליכם די פאנד

 בא־ מיםגלידער, רעטייערטע פרן ױרשים צו
 געלם םע1ס גרעםערע א ארום אײי פרייענדיג

 פענ־ אױף װערען באטצם קענען זאל װאם
 אויף איז רעםייערםעגם־פאנד דער סיעס.

 נאך רעםײערעז is בכװז געװען יפן1א אזא
 איז עס אפליקאנםען. 57 םים העדזירם עלף

 אז קיאר, אונז פאר געװען דאן שרין אבער
 פאר־ is םיםלען נײע זיין נײםיג װעלען עס

פאנד. דעם שםארקען
 אלם־ םר. האם .1956 םערץ. םען12 דעם

 פעסם־ אונםערזובוגג לענגערע א גאך םייער.
 א גאד האבען פח פאנד דער אז געשםעלם.

 הםכם אין דעריבער, האם ער צוגאב־אפצאל.
 פארשםענדי־ פריער־דערםאגםער דער מיט

 זאלען■ בתים בעלי די אז פארארז־ענט. טנג.
תי, םעז4 דעם פץ יבע:דיג1אגה  צא• ,1956 י
 dis פראצענם האלבען א םרן ציגאב א לען

 ois אפצאל .פעי־דאל׳ דער פענסיע־פאנד.
 גע־ גצהעכערם ארום אזױ איז פענסיע־פאגד

 כדי פראצענם. האלב א אץ is 4 װארען
 דיכנםה די פארגרעסערעז is םער נאך אבער
 ײניאן די האם רעםייערטענם־פאנד, פינם

 האבען בתים בעלי די און פארגעשלאגען.
 האלבען א םראגען1אריבערצ געמען, םסכים

 װעלפעיר־םאנד ענד העלםה פתם פיאצענם
 צאלען או־דם אדי רעטײערםענם־פאנד. צום

 דעם is פראצענט 5 בתים בעלי די איצם
 ois פראצענם 4 אין רעםייערמענם־פאנד

 צחאמען — װעלםעיר־פאנד ענד ־עלםד,
פראצענם. 9

 עםאב־ איז רעםייערמענם־פאנד דער זינם
 אריינ־ ער האם ,1944 אין געװארען, לירם

 דים דאלאר. םיליאן so is גאעגם געמםען
 צא־ אנגעהויבען האם פאנד דער װען .1946
 םוי־ אכם רעםייערם האבען פענסיעס, לען

מיםגלידער־װעםעראנעז. 902 מים זענם
ען מג ר סע ארכע  און העלטוז פדן ם

ם ױעלםעיר ט פי ע ענ ב
 לעצטען זיים האט. באארד חשאינם דער
 קראנקען־בענעסים דעם געהעכערט יאטאר,

 האספיטא־ װאך; א דאלאר 30 אױף 26 פון
 םאג. א דאלאר io אױף 5 פמ — ליזאציע

 גם1פ — אפעראציעס רגישע1כיר פאר אין
 אין דאלאר. loo אױף 50 פמ מאקסימום

 דער האם יאר דרײ לעצםע די פמ פארלױף
 װעל־ ענד העלטה אין אױםגעצאלם פאגד

 233 מים מיליאן צװעלף פעיר־בענעפיםס
 is 7 נאענט װעלכע פץ דאלאר- םויזענם
 אין געװארעו יסגעצאלם1א זיינען מיליאן

װאקאציע־בענעפיםס.
ם אציזן ױיד ^ רמעס פון לי סי

 אינ־ אוגזער אין לאגע אומגינסםיגע די
צאל דער אין אפ זיך שפיגעלם דוסטריע



--------------------------->3 38 דים
 אין ביזנעס. פמ ארױס דינען װאס פירםעס׳

 ,1955 ױני. סוף ביזן יאר, צװײ לעצםע די
 ביז־ פון ארויס קלאוק־פירמעס 219 זיינען
 ארײנ־ דינען ציים זעלביגער דער איז נעס•

 א באםיים, דאס פירמעס. נײע 132 נעקוםען
 צוױשען פירמעס. 87 פח םארלוסם נעםען

 על־ צא" באדײםענדיגע א געװען זײנעז זיי
 אינםײד־שעפער. אײנגעםונדעװעםע םערע,

 אי־ צו געלונגעז אונז איז םאלען סך א אין
 געשםאנען זיינען װאס פירםעם, בערצײגעז

 פארבליי־ צו ליקװידאציע, פון שװעל אױםן
 םארקלענערענדיג ביזנעס, איז ווייםער בען

 אונ־ פאר און םארקעם םארז פארלוסםען די
םיםנלידער, זערע

אלען די ק ץ ליו ר א ע שאיכם אונז ארד דד א ב
 8 פון באשםיים באארד דזשאינם דער

 םיני־ ,117 לאקאל אפערײםארם לאקאלען־
 דער ,35 לאקאל פרעםערס ,9 לאקאל שערם

 איסאליעגישע ,10 לאקאל קלאוק־קאםזס־ס
 ספארם־ »מ םקוירם 48 לאקאל קלאוקםאכער

ד מ מ ד א ר־ עי  עקזאפינערס ,23 לאקאל װ
 ■64 לאקאל באסאנהאל־פאכער איז 82 לאקאל

מ די דורד אזי  םי־ די פרלםירם לאקאלען ד
 קלאוק־ אונזער םון םעםיגקײם בערדאםםיגע

יוגיאן• םאכזיר
ע  ?נ־ אן געםזנז לאקאלען אוגזזנרז אי

ם דעם םים צחאםען םײל, שאינ  באארד, ח
^ אין  פאר־ אין ארן םעםיגקײםען צישטליפ

 צחאםען אתםערגעמוגגען, קהל׳שע שײדזנגע
 די דודכםידעז זײ וזעלשעז לצקסיװק^ א וזױ

מני  גאגצער דער םרן פראיעקנמז אמ פלע
מד א ם ק ^ *. קל גי יו

ײס דעד צו ה  הײנםײ דער ®ץ מלעגענ
 אינ־ *־נזזיר פון קאגװעבשאן סםער29 גער

 דער *ייד דאד איז רועלכע טעדגעשאנצל.
 אדםיניםסדא־ גײ־דעוזדײלםע די «ז אגהױיב

ם ע  םי־ די איך באגריס ן■על?אלא די »יז זי
ז דעדשאאם י  אר־ אונזעחנ פרן םיםגלידער י

 אוג־ צוזאםעז שםעלען װעלכע גאגיואציעס,
 זײ װיגש אוץ קערפערשאפס. צעגםראלע דער

מ אנ r ל •  f l n r םעםיג־ לגרײכצפאדעד 
 די ײניאן. קי^צקסאכער אתזער »יז <זײס

 וז׳ינשזנז קאגװעגשאן אתזעד או סצזאדצלצג
 ײגיאן־פיאנעדזנז• די פיץ גי׳יסם ד*ד אז םיד.

קרנ האבזת וזעלכע  לעבענס זייערע געװען פ
מאגס און ױב דעם »יז ױקלו ר ו ־ן  ײ־ פוןז

 האנדלע־פאר ייער;י שצזבאהעד מזל ניאן.
ז ת אמ מ וי י  העלפעז זןילען □ןשלויםען י׳
*ילען. העכעדע ארן ח׳ייטערע דעדגר׳ײבען צד

גןגריסס! זײם
ר ■^ר ון ק מ ר גןןן װן דן ם ו םם דן  פארלי

רימ«6 » ®ון
ם װעל איך אז האף, ייץ־  שםערזנן ני
מ ײם אתזעד די ב׳ םונג םד  עט־ די דז׳רך *םי

מ ע  פרן פארלדסם דעס ודעגעז װערםעד ל
אינדוםםדיע. אונועד פון פרייגם א

 עלםער איץ איז אאריל גח״יםען דעם
מז י*ד *ד »ון םןיי ש ע  דער קלײז. םעםועל ג

אינדאסםריעל דע□ פון עקזעקוםיזזױדירמםאר
V tn p »ן,אס«סי^  *זדיודיכםיג־ אי׳ינע -

 םים *םאםיאײשאגם פאנרפעקסשירעדם סםע
או אוגחד װאלמר o ײגי p קזלמניײדעז א 

 פאר סוים זײז באסדאכס •ין־ אגרימגג^
 אינדדםםר׳־ע, דעד פאר ססלואדפ נרדימז א

מיםמודירקם. פיל אזוי האם עד װ«למד אין

 סטאבילע װערען אײנגעשםעלם זאלען עס אז
. ײניאן. דער מים באגיאונגעז
.דיען״ דער בלויז נים איז קליץ סעמועל

 אויך איז ער נאר קלאוק־םרייד, דעם פון
 דער אין «ענש אנערקענםסםער דער געװען

 זײם באקלייד־אינדוסםריע. פרויען גאנצער
 אר־ די געגרינדעם זיך האט עס װען ,1924

 אינסייד־מאנופעקםשורערס פץ גאניזאציע
 .פראםעק־ דער םון פלאץ דעם פארנעמען צו

 קליץגעוועןאיר םר. איז אסאסיאיישאױ, םיװ
 אינדוםםריע די איז דאמאלם דים דירעקםאר.

 און שווערע דורכגעגאנגען ױניאז די און
 מר. איז מאל אלע און פעריאדען קריםישע

 אינ־ םיושב׳דיגער קלוגער דער געווען קלייז
 געהאלפען האם וואס דוטםריע־קאפיםאן,

 אינדוםםריע, אן אין ארדענונג. אײנשםעלען
דורך צעריסזןן געװען אלעםאל איז ױאס

גערעבטיגקײט ■*(
 דורך און קאנקורענץ האלז־שניידענדיגער

 פאקםארען■ און אינטערעסען פארשיידענע
 געארבעם אומדערמידלעך קלײן מר• ־אם

 פאר־ און געזעצמעסיגקײם ארײגצוברענגען
ח אנםווארםלעכקײט א  וואויל־ אלגעמײנעם פ

 איז ױגיאן דער מים באצ־אונגען די אין זיץ.
 דערציאונג די בײגעשטאנען מאל סך א אים
 יױ פריעד זיױ אין געקראגען האם ער װאס
באװעגעג. ראדיקאיער דער אין גענט

 דער אין דערפארונג גרויםע זיין דוו־ד
 פארשםענ־ מענשלעכע זיץ און אינדוסםריע

 באצי־ די אין פראבלעמען די פאר דעניש
 ארבעטער און אונםערנעמעד צוױשען אונגען

 די פארדינם רעכם םים קלית סעטועל האט
 םאקםארען אלע פון אכםונג און אנערקענונג

 באמת איז םוים זיין אינדוסםריע. אונזער אין
אלעמען. אונז פאר פארלוטם גרױסער א

האנאדע אין ױניאנס אונזער? פון פארשריס
ײם־פרעזידענם פיז שעהן בערנארד װ
הא־ קאנאדע אין ױניאנס

מא־ יאר םאריגען בען
 ס־חות זײערזי ביליזירם

פאר־ א פירזח צו אויף
 צו קאםפיין איעיגםען

נים־ױ־ די ארגאניזירעז
 די אין םײ שעפער ניאן

 םאראנםא פאנםרצאל, װי. שםעם גרעםערע
 שםעם־ קלײנע די אין סײ װיניפעג *ץ

 ױניאגס די צענםערס. די אם ארום יעך
 הונ־ פון פאנד א געשאםעז אויך האבען
 א װעלכע פון דאלאר, םויזענם דצרם

הױפם־ דער בײגעשםייערם האס העלפס
 די־ אלס אינםעדנעשאנעל. דער פון אםי־ט

 איז ארגאנתיר־קאםפית דעם פיז רעקםאר
 פצגע־ הערבסם. סעם געװאדען באשסיםס

ױניפעג אין ױניאן דער פון דתוער ו
 זייגעז 4םאראננח אין איז םאנםרעאל אין

«r א געודארזה ארײסנעצױגען קאמפיץ דעם 
 שע- אין ארבעםער ,יואלוגםירען, צאל גרויסע

 אר־ אינם אקםיװ זיך באםײליגעז װאס פער,
 מאנ־ אין זײנען הײנס ביז גאגיזיר־דרײװ.

 באדײםזנ־ א געװארען ארגאגיזירם טרעאל
 איבער םים שעפער נים־ײגיאן Npt דיגע

 גײם םאראנםא r* אײד ארבעםער. םותעגם
ײז דער דערםאלג גוםען מים אן קאמ

 אן בײ איז ,1955 סערץ, *הח דעם
 גע־ געפײעדם צערעםאגיע אײגדרדקססולע

 העלםה־ דעם פון הבית חגוכת דער ח־אדען
 געפיגם װעלכער פאנםרעאל, את סעגםעד

 צע־ דער אין ױניאן־הײנ! נײער דער אין זיך
 פרעזידענם באםײליגם זיך וזאם רעםאניע

 פון םיםגלידער םויזעגם עםלזימ חביגםקי.
 ״אייעז־ דער בײ געװען דמען יוניאן דןר

 דער פון הבית זזגוכת דעם צו פארםי, הארו•
העלםה־סעגםער. אדן ױניאז־הײם נײזר

 באקלײד־אינדוסםריע דער איז לאגע די
ס איז קאנאדע. אין פז  אין וױ זעלביגע די נ
 דער r» ארבעםער שםאםען. פאראײניגםזי די

 דרעם־ אין אדן איגדוסםריע םפארםײעיר
 בחי, פארהעלכתיסםעסיג געװען זימען םדײד

מז מ א מ די אח קלארן־םרײד אין ר א  נים ל
הא־ פונדזנססװעמז יײן. צו באדארן• עם ודי

 בא־ צו באװיזען קאגאדע איז ױניאנס די בען
 פארבעםע־ געוױנען איז אגרימענםם גייען

 םאראנםא אין ארבעםער. די פאר רונגען
 פארי־ דורכגעפירם קלאוקמאכער די האבעז

 .סםאםעדזש״ צװיײםאגיגעז א זומער נען
 אונםער־ פירפעם אינדעפענדעגם צװיגגען צו

 די װי אגרימענםס זעלביגע די צושרײבען
 םא־ אין אסאסיאיישאן. מאנרםעקטשורערם

 אין איז װיניפעג אין װי פונקס ראנםא.
 קלאוק־ עלםערע צאל א זײנעז םאנםרעאל,

 פאר־ האס װאם ביזנעס. פון ארויס םירסעס
 ארבעםסלאזיגקײם צײטודייליגע אורזאכם

םרײד. אינם
4

 קאנאדע אין ױניאנס אינםערנעשאנעל די
 ארסי־ דער אין אנםייל וױכנױגען א נעפען

באװעגונג ױניאן םרייד אלגעםײנער גער
 דערעשענם זיך האס אפריל, סםזמ21 דעם

 פיז קאגװענשאן ערשםע די םאראנםא »ת
 קאנגרעס, םרײד־יוניאן םאראײניגנהװ דעם

r אינםערנעשאנעל אוגזער e איז םאנםרעאל 
 גע־ האב איך םארםראםען. גום געװען דארם
 א פים אנצוםירעז פארגעניגען דזים האם

 אכם פון באשםאנען איז װאס דעלעגאציע
 איז קאנװענשאז דאזיגער דער בײ פערזאן.

 םה פאראײניגונג אסיציעלע די פארגעקוםןין
 4(-« קאנגרעס׳ לײבאר עגד .םרײד דעם

 קאנגרעס .קענעדיעז דעם מים 4ל-־ אײ פ
 דאזיגער דער סים (.סײאי־א׳). לײבאר♦ אװ

 דערעשענם ארום *זוי זיד האם קאנװענשאן
 פוץ געשינםע דער קאפיםעל נײעד א

קאנאדזנ■ איז באװעגונג םדײד־ײניאן דער
 ספע־ א האס אינםערנעשאגעל אונזער

 קאנװענשאן דער אם אין איגםערעס ציעלען
 קלאחי אונזער װײל אלײן. דערפאר שוין

 פירענ־ א געשפילם איר אין האם זשאדװען
 אגגע־ האם זשאדװען ברודער ראלע. דיגע

 םי־ םרייד־ײניאן אלס קאריערע זײן הויבען
 אונ־ םיז אינםערנעשאגעל. אמזער זױן רער
 םירער־ דעד צו אריבער עד איז ײגיאן זער

 קאנגרזם״. לײבאר ענד .סרײדם ®ץ שאפם
 פרעזידענם נעײעז איז עד װען צײס דער אין
 גע־ דורנגעםירם איז קאנגרעם, דעם אס פון

 דער עד איז איצם סאראײניגו^ג די רוארעז
קאנגרעס. סארזוימיגםען חנם ®ץ פרעזידעגם
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מניאן דער אין אוו m אץ פרעסערם קלאוק רי םיט
 געװארען איז טרייד ין

מאנופעק־ די און סלעק,
הא־ וועלכע םשורערס,

גע־ אדער געמאכט, בען
פראמאו־ מאכען וואלם

זיי־ האבען שען־ארבעם,
 אויך שוין ארבעט ער

 םלעק־ אלגעמיינער דער חוץ א געענדיגם•
 ארונ־ פלוצלינג צוױי, לעצםע די האבען צײט,

 סע־ דעם גע׳פם־ר׳ם שנײען, טערגעפאלענע
 אזוי ניט איז אלגעםיץ אין װעםער דער זאן.

 דערווארםען, קענען זאל מען אז גינסםיג,
 אבעד, םפרינג־ארבעם. זיץ נאך זאל עס אז

 בײ שטיםונג די איז דערױף, קוקענדיג :ים
 ארבעםער. די בײ אויך און בתים. בעלי די
 גע־ האבען שעפער די אפםימיסםישע. אן

 אייני־ :.‘סעמפעי מאכען אנגעפאנגען שמאק
 זייער מים פארםיג אפילו שוין דינען גע

 אי־ ערווארם. מען איז סעםפעל־ייייז :ײער
 פריען א ליץ. בןסערער דער ביי בערהויפם

 אפסימיסםישע די אז האפען, מיד סעזאן.
 בא־ א פאר ארויסװימען זיך זאל שםימוגג

רעכםיגטע.
 עם נעמען סלעק דעם אגבאלאנגם וואס

 דאס ײײל זאך. נאםירלעכע א פאר אן אלע
 נים. נייעס קײן םרײד אין אלע אונז בײ איז

 פארשריבעז זיך האכעז םײל גרײסער א
 עלםע־ די אנעםפלאיסענם־אינשורענס. פאר
 פאר פארשריבען זיך דענצ ײוץ א האבען• רע

 אר־ די פון סך א סעקיוריםי. םאשעל זײער
 גײן צו צײם פרייזי די אויס נוצען בעםער

 א אוץ געזונם־צושםאנד. זייער אונםערזיכעז
 בא־ העלםה־םענטער ױניאן דער איז. םאקם

 זײנען םיר ביזי. זײער זיינדן זײ אז ריכםעם.
 בא־ צו אונז םרײם עס אין צופרידעז זײער

 דער װאס דערױף. קוקענדיג נים אז מערקען,
 די אויף זיך באקלאגם םםרים »ין עדלם

 אז באריכםען. מיר קריגעז צײםען. שלעכםע
 די אין איז לייקװאוד פלארידע, םיאםי, אין

 אונזערע מים ביזי זייער זײנען מאונםענס
 װײל דערפאר איז דאם אז מעגלעך, םענשעז.

 האם לעבען םיז סםאסרארד אלגעםימער דער
 אינ־ דער וױיל אמ געהעכערם- אביםעלע ײד

 .לע־ איז אלגעסײז אין גלױבם עדלם גערזיר
 צופרי־ גראד זײנען מיד אזוי, צי אװי בזװ״•

 םענשען אונזערע װאס לאגע, דער פון דעז
 אביסעלע האבעז צו ערלױבען דך קעגען

װאקאציע.
— ביזי יא איצם איז עס װאו ארם דער

ר פת אםיס דער איז  ערשםענם, ױניאן. דן
 ארויפשװימען אן םאנגם םעזאן נאמ םון

 זיך. דאכם דעם פראבלעפען. פארשײדענע
 א ;ארנעם גענוג צו ניט אים סײלם םען אז

 קאג־ דער הביוד בעל זיץ האם צוױיםען
 אויםצו־ *ארשפעםיגם גראד זיד טראקסאר.

 ױניאן. דער צו סען קוםס פעי. די צאלען
 זיד מעז באקלאגם פאל דריםען א אין און

 בודםשעס הבית בעל דער אז יתיאן. דער פאר
 שםײן װעם ער צי ניכז וױיס ער אז <פ;ס.

 א אין ארן ביזנעט• r* טעזאן נעקםםען דעם
צװישען ארבעםער די האבען פאל. פערםעז

וױיס־פרעזידעגט C]D1* םון

 לעצ־ דעם אויסקומען געקענם נים אליין זיך
 ױניאן דער צו הײנם די קומען סעזאן. םען
 דא אויך אויםגלײכען. פרובירען זײ זאל מען

 אריינ־ פארגעסען אײנער האם דארט אדער
 וואקיישאז־םשעק דעם פאי ביכעל זייז געבעז

 די מים ױניאן. דער צו היינם מען קומט —
 און באשעפטיגם ױניאן די איז זאכען אלע
ביזי. איז אפיס דער

 גע־ ערשם דאך מיר האבען דעם חוץ א
 זיך האם נאכדעם א־ן — ױניאךוואלען האם

 אינ־ פייערלעכע מים סדרה א אנגעפאנגען
 דאך זיך מען גרײם איצם אץ סםאליישאנס.

 אםלאנםיק־סיםי. אין קאנווענשאן אונזער צו
 װיכ־ א זייער דאד פארנדמם קאנווענשאן די

 די יוניאן. דער פרן ייעבעז אין פייאץ םיגען
 דער אויף אלץ נאך קוקען מעםבערס עלםערע

 געלע־ א אויף :אר נים וױ קאגװענשאן
 .דודכפארען״, קענען זיד זאל םען גענהײם

 גים ױניאן די ווען מאמענט א אויף װי נאו־
יו  פארגאנ־ די וועגען חשבון־הנפש א אפ ז

 ציי־ קאנווענשאז די װאו און יאר דריי גענע
ם נ  די פאר סאן דעם גים *ון ליניע א או מ

 דער צוקונפם. דער פאר יארען, נעקטםע
 גלאם וײל מיר. גלויבען עלעמענם. אינגערער

 א — באשעפעגיש א פאר איז דאס װאס זען.
 אוםגעדולז־ םים דערװארםעז זײ קאנװענשאן.

 און אוים זעם קאנװענשאן די אזוי װי זזה צו
 פראק־ דעם אין שפייים זי ראיי א פאר ודאס

 יוניאן יעדער ײניאן. דער פוץ גאנג םישען
 רזװאלו־ צוגרײםעז מים ביזי דערװײל איז

 נרײםער דער צו זיך גרײם םען און ציעס
 אינםערנעשא־ אונזעד איז וואס פאסירינג.

.נעל־קאנװענשאן . .

םעסכער רעםײעימען א םון םענה א
געקרא־ האם באארד עקזעקוםיװ אונזער

 מעםבער, רעםייערםען א פמ בריװ א גען
 ער און כאראקםעריסםיש זײער איז װעלכעד

 רזיםײ־ די םיז פםיכאלאגיע די אײס דריקם
 דערװאר־ ױי ודאס און םיםגלידער. ערסע

אן. דער םון אלץ םימ עי  באםרזיפענ־ דער י
 רע־ שױן האם עד אז שרײבם, מעםבער דער

 זייער איז ער אז אוץ יאר עםלעכע םײערם
 דער פת כוח דעם צוליב װאס צופרידעז,

 װאו שםאנד״ א צו געקוםען מען איז ױניאן,
ם דארף פעז  אז און, קצבה אויף לעבעז ני

 ער װאס םשעק דעם דודך מאנאס, יעדעז
 און רעםײערמענם־פאגד אונזער פמ קריגם

 סעקיוריםי, םאשעל פוץ םשעק דעם אויך
 איז ער דורכקוםען. איז, עס װי שוין. גוען קעז

 יא־ עלםערע די אײף װאם צופרידזון. זײער
ם םען דארף רען  םשא־ קײן צו אנקוסען ני

מ עם ריםי־אינםםיםוציע,  אויף װאם גום■ א
ד םען דארף יארזיז עלםעדע די ם זי  זאר־ ני

מרצולעבען. םאג א נעמען צו װאו געז  אי
א פאדם האם רעםײערםצו־ אונזער אכער

 ױ־ דער צו זיד ווענדעם ער און פראבלעם
 ״פרא־ דעם לעזען העלפען אים זאל זי ניאז

בלעם״.
פראבלעםי דער איז וואס
 רעםייערמענם־ םון םשעק דעם װי אזרי

חודש יעדען פון צענםען דעם ער קריגט פאנד
 װאו הויז, א אין װאוינם ער װי אזײ און —
 פאסם־ צעבראכענע אלםע, פאראן זיינען עס

 פאסירם, אםאל שוין האם עס און קעסםלעך
 ארויםגע־ און אויפגעבראכעז האם מזין אז

 זיך בײ ער האם דעריבער םשעקס, גנב׳עם
 םויער ביים דרויסען אין שםײן צו אפגעמאכם

 די אין ברײו־םרעגער דעם אפודארםען און
 םעקױ־ סאשעל דעם ברענגם ער ווען םעג

 אן געװיינלעך קוםם וועלכער םשעק. דיםי
 רע־ דער אן קוםם עס בעפאר םעג עםלעכע

 דעריבער פאלאמם ער םייערמענם־םשעק.
 דעם םים אראנזשירען צו יוניאז דער ביי

 רעםײערמענם־ דער אז רעםייערמעגם־פאנד,
 אז אזוי, םשעק דעם שיקען אים זאל פאנד

םאג זעלבען דעם צחאםעז• אנקוםען זאל ער
 סאשעל־סעקױריםי דער אן קומם עס װען —

 דעריבער האם באארד עקזעקוםיװ די םשעק.
 אויסצו־מפינעז אםיס. אונזער םמ פארלאגנם

 זאל מען אז םעגלעכקײם- א דא זדז עס צי
 סעג פאר א מים םשעקם די ארויםשיקען

 בײם אנגעפרעגם האם אפיס דער פריער.
 געענם־ האם װעלכער רעםײזרסענס־פאנד,

 גע־ נים זײ װאלםען אײגענםלעך, אז פערם.
 פרי־ םשעקם די ארויסצושיקען דאגעגען ױעז
 שי־ זײ אז דערקלעדם. זײ האבןין אבער. ער.
 :אפים זײער פון םשעקם די ארדיס נים קען
 באגק. א מים אראנזשסענם אן האבען זײ

 די און — ביזנעס םוען זײ װעלכער םים
 האנדללם דא םשזוקס. די ארוים שיקם באנק

 איז װאס םשעקם םײזעגםער ײעגען זיד
 םיססעם קאמפליצירםער א םים פארבונדען

 נא־ און — אדויסשיקען אין צוגרײםעז פון
 םען •ידער* םזינ. פאר א עס נעםם םירלעך,

 םיס־ דעם און םשעקם, די ארױםשיקעז קעז
איבעראנדצרשען. נים פען קען םזים

 אויםהערענדיג באארד, עקזעקוםיװ די
 אפיס דעד אז באשלאםען, האם באריכם, דעם
 מעפבזיר רדםײעדםען דעם ענםסערען זאל
 אדיסדזײקעגי בריװ, א אנשרײבען אים און
 אבער. טראבעל. זײ׳ן םים סיםפאסיע דיג
 ענ־ נים זײ קענען עז■רבאדויע גרויסעז ציס

 רעםײעדםענם־פאנד, םת םיסםעם דעם דערען
 םיססזים דעם ענדעדען נים קען פען װײל

 די װאם זאד אײנציגע זײ באנק. דער פון
 ראםען צו איז. םאן יא קען עקזעקוםיװע

 א ספרוײנרא זאל עד אז רעםײערםעז. דעם
 פאסם־ דאס פארריכםען צו כדי סעכאניקער

 פאסם־ נײ א קויםען זאל ער אדער קעסםעל
 ער װעם דאן שליסעלע. נײ א םים קעסםעל

 רצסײעדמעגם־ דעם פים םארזיכערם זײן
 אװארסעןא דאדפען ניס װעם אדן — םשעק

 םים וױ אזיי גאם. אײפן בריח״םדעגעד דעם
 א יזפ אױטטןבע אן סרידיקעלפא איז דעם
 װי־, עקזעקוסיװ־באארד די איז דאלאר. םאר
ת צו ליג לז מ  רעײםזר דעם םױ דזירפאד. מ
 םיר .םראבעל״. מייד?זפאר צו סעפבער םען

ה... אתזעד אעעםען װעס ער אז האפעז■ צ ע



 בא*טטיטט שעהגװאלד םעםױ
 עהכױנג־םענעדזשעד אלט

62 לאטאל פון
 װייס־ עקזעקוםיװ טםאלבערג. לואיס

 לעי־ אינםערנעשאנעל דער פמ פרימידענם
 אז באקאנם, סאכם ײניאן, ווארקערם דיס

 דער פון ביזנעס־אגענם שעהגװאלד, םעסיו
שעי אח אנדערנארםענם  ארבעםער־ נעגליז

 עק־ ױניאנס דער םת איז ,62 לאקאל ױניאן.
 אלס געװארעז באשםיםם זעקוםיװ־באארד

שער  עקזע־ די לאקאל. פונם עקםינג־םענעדז
 אויף אויסװאל דעס געפאכם האם קוםיווע

 קא־ םפעציעלעז א םון רעקאמענדאציע דער
 דעם םאר באשםיפם ר,אם זי ידאס פיםעם,
 לואיס פון אנםירונג דער אוגםער צװעק,

 מענע־ שעהנהאלץ. אתידאר און ססאלבערנ
 םע־ ױניאן. דער פון סעקרעםאר איז דזשער

 פונק־ די איבערנעםען ידןים שעדינװאלד סיו
 איז װעלכער סםאלבערג. לואיס םמ ציעס
ען בײם ם מ םינג ל  עק־ גענעראל דער פון םי

 עקזעקו־ אלס געדדארעז באשםיםם זעקוםיװע
װײם־פרעזידעגמ. םיװ

אנגעשייא־ זיך ־אם שעהנודאלד םעםױ
 םיט .1935 אין ױניאן קאםערס דער אן סען

ז מ י  גע־וא־ באשםיםם ער איז צוריל יאר ז
 ארגאניזיר־דעפארט־ פונם הױפם אלס רעז

.‘לאקא־ פמ םענם

 פראטעטטירט טולםוד־טאנגרעט
 אידיש אױ,ה רדיפות די נעגען

רוטלאגד אץ
שער אלװעלםלעכזנר דער  קולםור־ אידי

 פרא־ ברייםע א דורך איפם פירם קאנגרעס
ע אמי ם־  םון םארפאלגומ דער געגעז םעס

ש  צוריקשםעלען פאר דוםלאגד. איז אידי
שער דער םון רעכם אלע דארם  קולםיר אידי

שפראך. »ון
ך האם קולםור־קאגגרעס דער  געווענ־ זי

ם דעם װעגען דעם  אםבאסא־ סאװעםישעז גו
 זארוביז■ j געארגי װאשינגםאז■ אין דאר
 אין אפםיילונגעז זיינע אלע געבעםעז איז

שע דארםינע די אויםלאנד,  שרייבער־ אידי
 אויך און געזעלשאפםלעכע איז פאראיינזמ

ך ודענדען גו קולםור־םארבאנדען.  םים זי
 סאװעםישע די *ו םעםאראנדומס ענלעכע

שםייער לענדער. זייערע אין דעגירוגגם־פאד

-3 40 דיט

געשטאר־בען *־עם םעטס
ם  פון עלםער אין איז םערץ, םען15 דז

 צוואנציג פרעס• םעקס געשםארבעז יאר 52
שאסםיס־׳, םיםארבזיםער א יאר ױײ אין.דז  גו

םלעכע  אינםער־ אונזער פון צײםוגג װעמנ
 געװען אויד איז װעלכער םעקם. נעשאנעל.

 דע־ עקםפעדיפױע אינם אנגעשםעלםער אן
 איז אינםערנעשאנעל■ דעד םיז פארםםעגם

 קורצע אין דיכםער. באגאבםער א געװען
 געװען ציים צי ײם1 פוץ זײגעז װאם פאעסען.
שאםםים׳ איז געדדוקם  אין אײד *ז ״דז
 אײנזאםער. דער האם !ײםזנגעז• אנדערע

ר זײז אויסגעזונגעז םענש אײדעלער  אץ מ
 פארשײדענע איבער םרײד זײן אײד םײלםאל

מן, שײנונ  סענ־ אזא םים האם ער װאם דער
אױפגעגוםעז• סיװיסעם
אנדענק. זײן כבוז־

* ^ - י י U *• ״

אין װאר,אציע א פאר צײט שענסםע די

י ם י נ ז ױ י ו ה

ט ב א ע איצם ם ר ע י י ם א ע י צ א ו ר ע ז ע ר
ץ — יארל, נױ אין ל דער א ע מנ ה ע רנ ע ם ײדע, אינ  .—ברא: 1710 געב
רד 929 — םילאדעלםיע אץ א םםרים. בראאד ;

!אויפמערקזאם דרעםמאכער,
 אוט איסםערן פון םיטגלידער און 89 ,60 ,22 .10 לאקאלם די פח םיםגלידער

 און באשעפםיגם זיינען װאס דעפארםםענם איסם נארד און דעפארםםענם םאדן אװ
 היינםיגעו רעםײערען יױלען װעלכע דזשאבערס, יארקער נױ די פאר ארבעםען װאס
אוםן: פאלגענדען אויפן רעגיסםרירען זיד דארסעז יאר,

 םוזען יארק• נױ אין לאקאלען דרעסםאכעי־ די פון פיםגלידער אפליקאנםען, די
 םע40 װעסם 218־32 פאנה רעםייערםענם דעם פון אסיס אין פערזענלעך קוםען

 אין אזײגער נײן צװישען שםאש פערםען אויפן .409 רום אין יארק, נױ סםרים.
פארגאכם. פינף ביז פרי דער

 יארקער נױ פאר ארבעםען וואס יארק• נױ אויסער לאקאלס פמ םיםגלידער
T אפים. לאקאל זייער אין ־וענדעז זיך דארפען דזשאבערס.

 אץ װערען אנגענומען װעלען יארה נױ אץ דעניטטראציעס
:אדדענוננ פאלגענדער לױט טעג די

:בוכשםאבען די םיט אן זיך םאגגען פאפיליע־נעםעז װעםענס די
מאי טען4 ביזן אפריל םעז30 דעם פון M ביז H סמ
מאי םען11 ביזז 1םע7 דעם פון R ביז N פון
םאי םען18 ביזן םעז14 דעם פון Z ביז S םיז

על־ זייער װעגען צייגענישען געהעריגע מיםברענגען דארפען אפליקאנםען
קארד. םעקױריםי סאשעל די און ױניאן־ביכעל דאס סער,

לו נױ פון אינדוסטריע ררעש דער פון פאנד רעטײערםענט ר א י
אן א״־כ ה^כמאין דזשװלײס פ ד רי גו ע ד ה עלי װ א יו

ר רע שו אר טרעז קרעט םאן םע שער ם



פארוױרקלעכט חלום א
 ־יא־נ־ פץ פאלאצען פאר׳כישיפ׳טע װי

 פיר די ארויס זיך הויסען דער־מעשה׳לעך
 פון געבײדעס שלאנקע ש״נע. 'ואונדערלעך

 אײגגעראמ־ געסלעך און גאסען ארומיגע די
 םע־ פארדעקטע שטויב נייט אלםע, אין טע

 ױעג דעם פארצאםען ױאס נעמענם־הײזער.
 גרין־ לדפט. פרישע און טאג־ליכט פאר

 שפלײ־ בוימלעד ױנגע און בלודען גראז,
 געבײ־ הויכע די פון צופוסענס זיך טען

 ייד שפיגלעז און ז־ז דער צ־ שמײכלען דעס.
איסם־ריװער. פון .יואסערען די אין

 זיבעצ־ג אץ צוויי מיט הונדערם זעכצען
 און איבעטער זײ פץ םערםטע די משפחות,

 ז־י פדן פערטעל א ארום אנגעשםעלםע,
 ן פ מיטגל־דער ארבעםער, קלײדער פרויען
 ה־ימעז• זײערע דא ־אבען ױניאן. אונזער

 אונםערנעםוגג. דער אין שותפיב זײנען ;ײ
 םאכען לענדלארדפ אײגענטימער. זײנעו זײ

 דירה־געייט. זײער פץ פראפיטען ?ײן :ים
 ארום בלויז דעריבער זיי קאטט װאוינונג ־י

 אן פאר געצאי־ט ײאלסען זיי װי העלפט
 גע־ פרױואםער א אין װא־ינ־נג עגלעכער

בײדע.
גאר־ ליידים אינםערנעשאנעל די ױניאן, אונזער פון הילף די

 און פרעםםיזש גרויםען א־ר מים האם ױניאן. װארקערס מענם
 זײנען װאס דאלער מיליאן פופצען פון הלוואה אן געבען דורך

 קא־אפערא־ די פון אײנצאייוגגען די צו צוגאב אין געײעז נויםיג
 דעם געמאכם מעגלעד אונםערנעסונג, די פינאנםירןן צום םארס•

 דער און איניציאםײיע די געװען איז עס הײזער. די פון אויפבױ
 פאר־ באוועגוגג. קאאפעראטיײער דער פון אונםערנעמונגס־גײםם

 פון פירער די פון וױלען דער און קעיזין, אברהם פוץ םראםעז
 װאס בראש. דוביגסקי פרעזידענט םים אינםערנעשאנעל אונזער
 װירקלעכקײם א אין חלום אלם־אדםען דעם פארװאנדעלם האבען

 םענטשלעכע צו מאנומענם א װי דינם וואס שםאל. און שםייז פון
ארבעםער־אידעאלעז• אמ דערגרייכוגגעז

מז יארעז־לאנג א  םרייד־ױניאז דער פץ פיאנערען אונזערע ה
 טרוים. ליכםיגען א הערצער זייערע איז געװארעםט באורעגוגג

 יארקער נײ פון געםלזוד אין גאסעז די איז ארומװאנדערענדיג
 שםי־ לים. מעבר איםיגראנםען נײ־אנגעקומענע אלס איסם־סייד

 װאו םענעמענם־הײזעד לופםלאזע פיגםםערע די אין זיך קענדיג
 די אין לונגעז זײערע אויסשפײענדיג ;הײם זײער געװעז איז עס

 װי ארוםמארשירענדיג אדער גאםעז זעלביגע די אין סװעם־שעפער
 זיי האבען םםרײקס, פמ ציים איז פאנריקלעך די ארום פיקעםם

 ;מעכםיג און שסארק זײן וועם ױניאז די װען םאג. א פיז גע׳חלום׳ם
 קראנקהײם■ םים צוזאםען פארשװינדען װעם סידעם־שאפ דער װען

 װעם םענםשהײס באפרייםע א װעז :פארײארלאזקיים איז שםוץ
 ליכם• לופס■ גענוג זײן וועם עס װאו ורעלם, שעגערע א אויפבויען

אלעםעז. פאר לעבענס־נױםיגקײםןין אנדערע איז שפייז
 באפעסםיגם זיך האם ױניאן אינזער אודעק. זײנעז ״יארעז

 איז פאבריקעז די אריבערפירען באלעבאםים די געצדדאוגגען איז
 פילע געענדערם. זיך האם לעבען דאס געביידעס. מאז־ערנע פער

 װעג אויפן זײנען אנדערע חלוםווז. ױגענד זייערע פארגעםעז האבעז
 חאם זײער איבערגעגעבעז אבער האבעז זס־נז םון סך א געםאלעז■

מען צום  האם עס ביז נעשפונען■ וױיםער זיך האם זזלום דער דור. יו
אײסזען. אמ פורעם באשםימםע א אין אנקלײדעז זיך אסנעהויבעז

אונ־ ד.אם ,1953 אין קאנװענשאן, לעצםע אונזער פיז צייס אין
תיאן זער  קאאפעראםײיע די בויעז צו באשלאםעז געהאם שוין י

 .גערעכםיגקײם״ דער פון אויםגאבע קאוװענשאן דער אויף הייזער.
 קאאפעראםי־דע די םח בילד א געדרוקם דעםאלם שײז מי׳ר האבען
 פאר־ א געװען איז דאס ארכיםעקם. פת צײכעטנג א לײם הײוער
װערעז• געבוירען ערשם געדארפם נאך האם יואם זמ׳ום א פװ םרעם

פארװירקלעכם• חלום פיז םײל דער שוין איז אבער איצט
װעלכע איז הייזער קאאפעראסיייע די פמ איז איצם בילד דעד

 דרײװ רוזװללס וצס נעבלן יי-לעדזש-, -אינטצמעשאנעל פין נעב־ידצפ םי־ע
יאר־• נ״י אין

 אײניקלעך און זין די פון םייל א און פיאנערען די פין ראנכע
 פון אנשםרענגונג, דער פון פרוכם די געניסען און לעבען ;ייערע

דור. יענעם פון קאמפעז די און ארבעם דער
דער־ די האם זיים, עמאציאנצלע די און אידעאלע די אחוץ

 לעקציע װיכםיגע א און זיים פראקםישע א א־יך גאך גרײכונג
 ־ואס איז, דים פראקםישע די ימיאנם. די און ארבעםער די פאר

 איז ארבעםער, די פמ לעבעז אינס פארבעםערונג דער מים צוזאמען
 אונםערנעמען צום יוניאנס די פאר נוצלעך פראקטיש אויך עס
 ױניאן די בוי־םעםיגקײםען. קאאפעראםיװע אזוינע העלפען און

 קאאפעראםױדע פינאנםירען דודך פיגאנציעל גים גאר דערלײגם
 פראצענטען העכערע די און זיכער איז געלם דאס דואינונגען.

 באנדס רעגירוגגס מיט פארגלייד אין ארימ בו־ענגם דאס יואס
 בענעפיםען פיל םים פיסגלידער די באזארנען צו מעגלעד מאכם

 עקסםרא די אן קאסםבאר צו געװען װאלם װאס באדינדנגען און
איענאמען.

 ױניאן דער פון באםייליגונג דער פמ באדייםונג םולע די
 חיאס דאס איז ידאויגינגען קאאפעראםיװע פמ אויפםו דעם אין
 נייעם א אויםגעפונען ענדלעד האם באװעגונג םרייד־ױגיאן די

ארנע־ די פון בזונעפים דעם פאר באנוצען צו קראפם פון קרואל
באי־ און סםרייק פמ מאכם עקאנאמישער דער םים צוזאםעז םער.
 לאנד. פון בירגער װי פאכם פאליםישמ־ דער םים צתאמדן קאם

 רעזערװען געלם די פת םאכם. פינאנציעלע אויך מיר באזיצען
 א פאר געצײג א נאך װי דינען קענען וואס י-ניאנס■ אונזערע פון

לעבען. בעסער

 פײ־עד אירע פאר ױניאז■ אינםערנלשאנעל אונזער פאר את
 אויפ־ זײנזון װאס הײזער קאאפעראםיװע די דינען מיםגלידער און

 נאך ארגאנמאציע אוגזער פון פ»ז דער אונםער געווארען נעבײם
 אנדענק צום םאגימענםען זײנען געבײדעס פרעכםיגע די ;צװעק א

 מארםירער די צו־ און לערער, און פירער בויער. אינזערע פון
 ארבזיםעד־ די פאר לעבעגס זײערע געװעז פקריב האבען יואס

 גע־ שםאלצע פיר די דעפאקראםיע. אה פרייהײם פאר אידעאלעז
פארשםאר־ צ,ױײ אונזערע םון נעמעז די םראגעז ײעלזנז בײדעס

 זינפואן םאדים אינםערנעשאנעל■ אונזער פון פרעזידענםען בענע
 םריבון, פאשיאליסםישען דעם םון שלעזינגער. בענדזשאמין און

 אויפבוי צדפ בייגעםראגען פיל אזײ האם װאס הילקדײם. םאריס
 אנ־ פײנדלעבע אלע פון ױניאנם אונזערע ®ז פארםײדיגוע אץ

 ערליד פארםירער *ון קעפפער פרייהייט ציױי די םח אװ גריפעז־
 באלשע־ דזיר פון געװארעז דעסארדערפ זײנען יואס אלםעי• אוז

 דער ®ץ פארשרים דעם האם װאם קאנםר־רעװאלוציע, יויססישער
יאו־־הונדערם. א צוריקגעזעצס פענםשוזײם


