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דו^נ©ק ףוף ©רעדדענפ @ון י^ר sis גרו& ^
 טשפחה גרעםערער א טיט — 1937 — יאר נײעם דעם באנריםען יר

פאר־ זײן װען געהאט האבען מיר װי אינטערנעשאנאל, דער אין
האדיזאנט. אױפ׳ן באװיזען זיך האט — 1936 — גענגער

 םיט באנוגענט ניט יאר פארגאנגענעם דורכ׳ן זיך האבען םיר
 קײן טראדיציע אונזער צו געטרײ ינעהאם. האבען םיר װאם דעם
 נײע אין ארײנגעדרוננען טיר וזאבען לײדיג, זיצען צו ניט טאל

 רעקארדס אונזערע װי םיטגלידער נײע טויזענטער געװאונען און :עגענדען
• וײזען•

 דער פון צװײגען םילע אין פאזיציעם אונזערע פארםעםםיגט זזאבען םיר
 » דורכנעזעצט ערםאלגרײך םיר האכען 1936 פון אנהויב אין ועדוםטריןן.

 ארוט־ האט װאם יארק נױ םון דרעם־אינדוםטריע דער אין באװענונג :רײטע
 דעם פארשטארקט האט דאם ארבײטער. טויזענטער חונדערטע !עכאפט

 םאר- טער אײנגעשטעלט אינדוםטריע, װיכטיגער דער אין קאנטראל ̂וניאן
 םונדאםענט דעם געלײנט און באדינגוננען ארבײטם םאר אנטװארםליכקײט

ארבײטער. די םאר באלוינונג נערעכטער םער א פאר
 ארבײטער די ארגאניױרען צו אנהויב ערנםטען אן געםאכט האבען םיר

 און באשיצטע אםװינציגםטען די אינדוםטריע, גארטענט קאטאן דער ין
 פארבינדוננ אין נאדעל־טרײדם. די םון אפטײלוגג עקםפלואטירטע רסטען

 אײנגעשטעלט םיר האבען באוועגונג דער ט
 פרויען באװעלנע די אויןש ױניאן־לעיבעל *עם

 פארטשרים גוטען םאכט װעלכער לײדער,
 זיך זוארצעלט און אוםשטענדען די ונטער

 םארקעטם. םארשײדענע די אין ין
 םעםטער םיט םארטגעזעצט האבען םיר

 אװ אוט די ױניאניױרען צו ןנטשלאםענהײט
 צענטערם װיכטיגע די ארום שעפער ואון

 גאנצען איגער׳ן אינדוםטריע אונזער וון
 שעפער אנטלאםענע די צאםען צו און :אנדי

 קאנטראל ױניאן אונטער׳ן ברײנגען זײ «ון
 פאר־ צו םיטעל אלם באדיגגוגנען ױניאן «ון

םטאנ־ ארכײטם די באשיצען און !יכערען

 גע־ איז עם זוען האבען טיר װײל ניט שטעלונג, די גענוטען האבען טיר
 אפצושװאכען אדער פעדערײשאן דער אין הײם אלםע אונזער פארלאזען װאלט

 פאליםי «זא אז אױםריכטיג, און• ערנסט גלויבען םיר װײל — פאדקערם נאר זי,
 נײע םיטגלידער, נײע טויזענטע הונדערטע ל. אװ פ. א דער נעבראכט װאלט
 אלע די םראץ אז האםען, און דערװארטען םיר באנײםטערוננ. נײע און כחות

 כרענגען םוןש כל םוןש זזעלפען צו נעלינגען אונז װעט רײסערײען, און שטערונגען
ארבײטער־באװעטננ. דער אין צדדים שטרײטענדע די צזוישען שלום

***

ט;
ם ה ר ב רײזען. א

װעל< גוטע א
םאנטאזיע) (נײ־יאר

 «לע די צענטערס. גרעםערע די אין וארדם
 םיל ױניאן• דער נעקאםט חאם !עםיגקײטען

re( בא־ עם האבען םיר אנער נעלט און 
 אינװעםטםענט גוטען זײער א פאר פואכט

 םון אינםערעםען װיכטיגע די נאשיצען *ו
 אינ־ דער פון און םיטנלידער אונזערע אלע

* ♦*גאנצע. אלם #סטריע‘
 און פרינציפען זעלביגע די פון באזעלט

 ניט קען כאוועגוננ ארבײטער די אז *לױנען
 נײע די צו צו זיך פאםם עם םײדען :ליחען

 אוטנעבוננ; און אוםשטענדען דוסטריעלע
 םוז פאתליװערטקײט אויסצוםייחןן כדי

 נעל םיר חאבען םארזוערםם, גיץ כםדר
םײנוננם־פאר־ דער אץ שטעלונג א

 די אױף איצט רודערט זואם גהײט
 צו ביז באװענונג ארבײםער ריקאנער

 זיך חאכען םיר םיפענישען. טיםםטע רע
 קעם־ װאס די פון זײם דער אויף וםעלט ־

פון פארםע אינדוםטריעלער דער פאר
 ם«- פון אינדוםטדיעז די אץ :יזאציע

 אנחאל־ וױלען װאס די נעגען ראדוקציע,
םעםאדע. םאךױניאן די אויםשליםליך

 צאל גרויםער « םיט יאר לעצםעט צחאםענגעשלאםען זיך חאבען טױ־
 געםײנשאפטליכער א אין לאנד גאנצען אינערן ױניאנם אינטעתעשאנאל

 איונ־ האבען געשיכטע דער אין טאל ערשטען צום אנשטרענגוננ. פאליטישער
 ארבײטער־ אנדערע םיט צוזאםעז לאנד, טאנצען איבערן ארגאניזאציעם זערע

רוזזועלט. םרעזיחןנט ערװעהלען צו אנגעשטרענגט זיך קערפערשאםטען
 זײנען טיטלען, און טיה קײן שפארענדיג ניט הארצען, גאנצען םיט׳ן

 כאקערענדינ פעלד, פאליטישען אוים׳ן אװעק םירער און םיטגלידער אונזערע
 פאליםישער זעלבםטשםענדינער םאר םענטיםענט א שאםענדיג און טענשען

ארבײטעה די פון טעטיגקײט
פראגרעםיװם, און ארבײטער אנדערע םיט צוזאםען געהאלםען, האבען טיר

 ערװעהלטען װידער אונזער איבערצוגעבען
 אױם- און אנצוהאלםען םאנדאם א פרעזידענט

 את ארבײטער םאציואלע, זײ צוברײטערען
גע־ חאכען םיר געזעצגעבוננ. פראגרעםױוע

 כאםעסטינען און רעאקציע באזיגען האלפען
 פארטשרים םאר ארבײםען װאם כחות די

 דעם םון לעבען םון םארבעםערונג דער און
אטעדיקא. אין םאלק פשוט׳ן

 ציםער אויןז ציפער א כײטען זיך ס׳װעט אז און .• ♦
 ? םרײד די שםחה, די איז װאו איז
 עיקר, דער ארדנונג, די כײטען זין ם׳זאל װען אף,
געשײדט.״ אלטען םון נײע דאם

 געשטאלטעז, כײזע די לענדער, םץ םיח^ר די
 — צװאנג אץ כרידןןר די חאלטןןן װאס
 אלטען דעם מיט יאר דעם מים א• טרעטען זײ װען

געזאכג. םיס אן דאן ניײיאר קומט
 געטראנקען, אחן װעלט, די *עזונגןןן זין װאלט עם
 נ דערחױכט שוץ אליץ כשורח די
by צןןגליצןןן זיו װאלם a p געדאנקען, םעגשענ׳ם 

;עכלויבט. אי גןןקןןמפט, אי חאט װאם
 מאשײען, כײ געקנענט חאבען װאס אלע און

 — לאנ̂ו גאר סרעםדש סאר זיד גןןםיחס
 גןןפמען, ארבײט דןןר אץ זין א װאלטען זײ
געדאנ^ אי םרײד, אי — פרײ־צײט אץ
 לײדי^ אישטער ארום געחען װאם אלע און

 — םאשץ פץ רויש נאף כענקןןן ױאם
 פרײדיג, זיך *עזונגען ארכײט גײ װאלטען זײ
זץ. א דאן tastpgs זי — װעלט אץ
bp גוטע אזא װעלט געװעזען דאן װאלט 
 br’n ; אזא — חארץ ם׳םענשלשכש אץ
 באתחטע, פרײע, א — קאםפען און שטרײטקן פץ
אײנם.״ םי® זיד אן חױכט יאחר נײ דאפ ונעחלען אץ

לא־ אינדוםטריעלע אלגעםימע די כאטש
 םען קען שנעל, זיך םארבעםערט לאנד אין נע

 אר־ אונזערע אז זאנען ניט םארלויפינ נאך
 לאגע. ױיער םארבעםערט םיל האבען כײטער

 הױפטזעכ־ םארקעםם, אונזערע םזן פילע אין
 נױ אין טרײד םוט און קלאוק דעם אין ליך

 חא־ סארקעםם, דרעם םאנכע אין און יארק
 טרײד אונזער םון םרויען און םענער די כען

 און םעזאנען שװאכע 1936 דורך נעהאט
ארכײט. װײניכ

 בע־ םאר נניאות די אז האםען לאםיר
 קלאוק אין 1937 אץ ארבײטם־םעזאנען םערע

 אונ־ זוערען. םקוים װעם טרײדם דרעם און
 חע־ נויטיג זײער דארפען ארכײטער זערע
 זײ ;ארבײט מער און פארדינםטען כערע

 אכי־ אין כאםש שטארק זײער זיך נויםינען
 ױי זועלכע אויןש פכאםפעריטי דער םון םעל

צײם. לאנגע אזא ארוים שוין קוקען
נלוי־ און זזאםענוננ פון גײםט דעם אין

 שםאר־ אונזער איכער באוואוםטזיניג בען,
 כםדר׳דינע פאר זי באנוצענדינ און קײט

 און ארגאניזאציע אונזער- םון פארבעםערומען
 לעכענם און ארבײטם די דערחויכען פאר

 װאק־ און גרויםער אומער שון באדיננוגנען
 אײך איך װינש םיטנלידערשאפט, םענדער
ניי־יאר. שםע׳דיגען און נליקליכען א אלעםען
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ם ם צו ע ײ ר. נ א יאר א :אך פיט איז װעלט די י
 אבער זי איז געװארען. עלטער

 עס זאגעז. ניט מען קען דאס ? געװארען בעסער אויך
 בעסער וועט זי אז האפען, צו איבער אלץ גאך בלײבט
 אײנ־ צײט די דעם צוליב טאקע איז אםשר און װערען.

 יעדע באנײאונג א מיט יארען אין געװארען געטײלט
 די באנײען יאר םון באנײאונג דער מיט חדשים. צוועלן*

 װעט װעלט די אז האםענונגעז, זײערע אויך מענשען
 זײ בעסער, אויף כםדר האפען מענשען בעסער. װערען
 װי געלעגענהײט א דעריבער זוכעץ זײ און האםען מוזען

נײ. דאס םון האםנוננען זײערע אנצוםאנגען
 נעדולד און םוט גיט עס זאך, גוטע א איז האםען

 עפעס דארף מעז אבער צײטען, שװערע אריבערצוטראגען
װערעז. פארװירהליכט זאלען האפנונגעז די אז טאן,

 יאר דעם אויף האפנוננען םך א געלײגט האט מען
 לעצטער דער זיין װעט ער אז נעהאםט, האט מען .1936

 נע־ זײנעץ עס הריזיס. שװערען לאננען דעם פון יאר
 םארזײ אנגעםאנגען האבען װאם אזעלכע, אםילו װען

 ראס םארוױרהליכט. שוין װערט האםנונג די אז כערען,
 אנ־ האבעז פראפיטען די װעםעז בײ די געװען זיינען

 אננע־ ױידער זײ בײ האט עס און װאחסען געפאגגען
גאלד. םיט רעגענען פאנגען

 םאר־ ניט ליידער, זײנען האםנונגען גוטע די נאר
 אװעק, שוין איז 1936 יאר דער געװארען. װיר?ליכט

 סיטגענומעז. ניט זיך םיט קריזיס דעם האט ער אבער
 אנ־ צום און זיך הינטער איבערגעלאזען אים האט ער

 אנםאנגעז נײ דאם פון טען דארף יאר נײעם פון פאננ
ענדיגעץ. זיך װעט קריזים דער אז האפען,
 זיכער װעלען דרעםמאכער די אוז קלאוסםאכער די

 די םאר יאר. פאדגאנגענעם דעם נאך בײנהען ניט
 שלעכטער באזונדערם א נעװען עם איז הל&וסםאכער

 איז לאנד םון ארבײטסלאזיגקײט• אלנעמײנע די יאר.
 בײ אבער געװארעז, הלענער אביסעל 1936 יאר םאר׳ן

 איז עס אננעזען. ניט עס זיך האט קלאוקםאכער די
 סך א און שעפער קלאוק די אין ארבײט װעניג געװען

ארבייט. אהן ארומגענאנגעז זײנען סלאוקמאכער
***

 יאר םארגאנגענעם דעם ווענעז דאך אבער קען םען
 אםעריקע אין ארבײטער די װארם. נוט א זאגען אויך

 ארבײטער־נעזעצ־ אז נעלערענט, ענדליך אים אין האבען
 העלפט עס אז איז זאד װיכטיגע א זײ םאר איז געבונג

 זײ צעבען. זײער םארבעסערען צו קאסף זייער אין זיי
 צעצטע די אין ^טיםען זייעחג םיט בא\ױזען עם האבען

י װאהצען.
ערםארוננ. אן געהאט זיך םאר האבען ארבײטער די

 נע־ םארבעסערם איז צאנע זייער װי געזעהז האבעז זײ
 און נעװארעז, אײנגעפיהרט אי-ז א. ר. נ. די ווען ײארעז,

 צוריס איז צאגע זײער װי געפיהאט נאכדעם האבען זיי
 נע- אפגע^אםט איז א. ר. נ. די וחגז געװארען, ערגער

 אי־ צו זײ ביישסיצ נוטער א געותז איז דאס װארען.
 געזעצ- סאציאצע ווערם גרויסען א םאר װאם במרציינען

 איז זײז דארםען זײ שטארק װי און זײ םאר האט נעבונג
םאראינםערעסירט. דעם

ערםארוננ, די נעװאונעז אויד דערצו האגען זײ און
 םאציא־ װאס םאדערונג די גערעכט נעוועז איז עס אז

רעגײ די אז ארויסנעעםעצם, מטענדינ האבעץ ציסטען

 חיצוי צו חוםען צו םציכט איר םאר האצטען דארןי רוננ
 <ואם ש(לר, זײער ניט איז עם װײצ ארבײטסצאזע, די
 ^ווצד די איז עס נאר ארבייט, אהן ארום געהען זײ
 צע״ זײ װעצכער אין סיסטעם געזעצ^אםטציכער דער פון

 געװיסער א ביז האט רעגירונג דער םון היצןי די בען.
 גרויסער גאנץ א םון גורצ דעם געםאכט צײכטער מאס
 װאצטען היצוי די אט ניט װען ארבײטסצאזע. צאצ

הונגער. סון גאסען די איז גע^זטארבעז אײנםאך כיעגיעען
 זײ אז באצעבאטים, די צו םוסר־רײד אצטע די פון

 ארבײטס־ כדי פראדוקציע, זײער םארגרעסערען זאצעז
טט גאר איז ארבײט, זײ בײ קריגען זאצען אאזע  ארויס־ נ̂י

 מער איצט פראדוצירען זײ םון טײצ א אמת, געקומעץ.
 ארבײטס־ די אבער צוריק. צוױי אדער יאר א מיט װי

 צײט דער פאר נעװאונען. גארני׳טט דערפון האבען יאזע
 געװארען געשאםען זײנען יארען קריזים עטציכע די פון

 דעריבער קען מען און מא^ינעז ארבײטם־יטפארענדע נײע
 די ארבײטער. וױיניגער מיט מער פראדוצירעז הײנט

 גרוי־ מאכען זײ פראספעריטי, טאסע האבען באצעבאטים
 האט ארבײטסצאזע די םון ארמײ די אבער פראםיטעז, סע
 געשאצט אצץ נאך װערט זי םארקצענערט. וױיניג זיך

מיציאן. צען ארום
 אז איבערצײנונג, די געװארען םעסטער איז עס און

 איז ארבײטסצאזיגקײט געגען מיטעצ װירקזאמסטער דער
 סאר^ידענע די איז ארבײטס־צײט םון םארקירצוננ די

 דעם םאר באװענונג די אינדוסטריע. דער םון צװײגעץ
 ארבײטס־ עטונדיגער 30 און ארבײטס־טאג -<טטונדיגעז6

 דער ^טארקער װערט עם און גרעסער נעװארען איז װאך
 ־30 געזעצציכע א װען נאהענט, איז צײט די אז גצויבעז,

װערען. אײנגעםיהרט װעט ארבײטס־װאך שטונדיגע
***

 האם־ נײע א טיט יאר נײעם דעם באגעגענען מיר און
 אן 1^אםע צו אײגגעבע! עס זיך װעט ענדציך אז 4נונג

 פא־ ארגאניזירטער דער װעצכער דורך פארטײ, ארבײטער
 קױ װעט ארבײטער אמעריקאנער די םון װיצען ער6ציטי?

 גע־ געמאכט איז אנםאנג גוטער א אויםדרוק. צום מען
 איז עס װאהצען. צעצטע די םון צײט דער אין װארען
 רוםען צו געװאוינט זײנען םיר װאס יעניגע די אז אמת,

 נאך האבען ארבײטער׳/ ״אםעריקאנער נאמען דעם מיט
 צו װארימקײט גרויסע איבריגס קײז ארויסגעװיזעז ניט
 אמע־ דער םון קאנװענשאן די און פארטײ ארבײטער דער

 אפגעהאצטען איז װאס צײבאר, אװ םעדערימןאן ריסעז
 די געענדערט ניט האט םצארידא, טאמפא, אין געװארען

 ארבײ־ אן צו םעדערײשאן דער םרן געגנערשאפט אצטע
 גע־ געמאכט איז װאס אנםאנג, דער אבער פארטײ, טער

 גאנץ א געװען מאס נעװיסער א ביז דאך איז זוארען,
 װאס האםנונגען, נײע די צװישען און ערםאצגרײכער

 אויך געװיס איז יאר, נײעם צום אויסנעדריקט װערען
 אר־ אן םון אויםבוי דעם אויױ האפנונג די בארעכטינט

• •*פארטײ. בײטער
 םארגאננענעם דעם אין W? אינטערנעשאנעצ די

 דעם, אויף טוקענדיג ניט אז טרײסט, א געפינען יאר
 טרײדם, די צו אונםרײנטציך אזוי געװען איז ער װאס

 דאך איז באשעםטיגט, זײנעז מיטגצידער אירע װעצכע איז
 םוצער איר אין געבציבען נאר ניט ארגאניזאציע זײער

 געװאקסען נאך איז זי נאר גאגצקײט, און שטארהײט
 אויך האט אינטערנעשאנעצ די געװארעז. גרעסער און
 טויזענט מערערע געװאונען יאר םארגאננענעם דעם איז

 טיטנצידערשאםט איר םון צאא די p» מיטגצידער נײע
טויזעגד. 225 צו נאהענט איצט דערגרײכט

 אינטערנעשאנעצ, די אז סורא, די געהערשט האט עס
 אײנ־ איז עס װעז אויסנעװאקסען, נרויס אזוי איז װאס

 א באסומען האט זי איז א- ר• נ. די געװארעז נעפירט
 אונארגאניזיר־ די ארגאניזירעז צו םעגציכסײט בעסערע

 צאצ גרױםע די צאננ אויף אנהאצטען קענען ניט וועט טע,
 און נע^ראגען. אסאצ מיט האט זי װאס םיטנצידער, נײע

 א. ר. נ. די ווען גרעסער, נאך נעײארען איז םורא די
 ארויס־ אבער זיך האט עם געװאחגז. אפגעשאםט איז

 מאס גרויסער א ביז האט א. ר. נ. די אויב אז נעװיזען,
 ארגא־ צו אינטערנעשאנעצ דער םאר געםאכט צײכטער
 איר פארגרעסערען צו און אונארנאניזירמע די ניזירמן

 אפ־ ניט אעטערנעשאנעצ די אבער איז םיטנצידערשאםט,
 גרוים די אויםצוהאצטעז א. ר. j חגר םון נעהאנגען

 איר צו צונעבונדענסײט די און אריאניזאציע אי׳ר םיז
 גע־ האט זי װאס מיטגצידער, נייע צאצ גרויסער דער םון

װאונען.
 מען װי א., ר. נ. חנר פון חדשים״ ״האניג די אין

 א דערגרײכם אינםערנעשאנעצ די האט אנרוםען, עס קען
 איז דאס טויזענד. 198 אימנר םון םיטנצידמרשאםט

אינטערנעשאנעצ דער םון ביכער די וואם צאצ די געורען

 #םאי אין U934 פעכרואר, -טען1 דעם געװיזען האבען
 חעכסטען םון געװארען ערקצערט א. ר. j די איז ,1935

 אפנעשאפט איז און אונקאנסטיטוציאנעצ פאר געריכט
 אינטעממ־י דער פון צאצ םיטגצידער די אכער געװארען,

 ,1986 יאר םאר׳ן געםאצען ניט בצויז ניט איז שאנעצ
 חנר און געװאססען. באדײטענד גאנץ איז זי נאר

 איגע״ ניט זיר האט צאצ מיטגצידער דער םרן װאוסס
 צו אז זיכער, זײנען מיר און 1936 אין אויך שטעאט

 אינטערנעשא״ די װעט סאנטרעאצ אין קאנװענשאז איר
 וױ צאצ מיטגצידער גרעסערער א נאך מיט קומען נעל

 אמאני״ צו קאמיײן ארגאניזאציאנס דער וױיצ הײגט,
 ״** ** אונ א| אהן אנגעפירט װערט אונארנאניזירטע די זירען

 נאף. חדשים נעקסטע די אין װעט ער און טערבדעכען
װערען. םארשטארקט

*i *#
 םארגאנגענעוי דער איז אינטערנעשאנעצ דער םאר

 םיצזײטיג די אויסער טעטיגקײט. מיט םוצ געװען יאר
 דע, םיז טעטיגקײט איגערציכע םארשידענארטיגע און

 מ א גענומען אינטערנעשאגעצ די האט ארגאניזאציע,
 פרעזידענ( לעצטען דעם אין אנטײצ אקטױוען זונדערס

 ארביײץ אן סון ארגאניזירונג דער אין און װאהצ־קאמפײן
 קאטיטע דער םון שאםונג דער אין אויך װי פארטיי, טער
 כײחן א.). אי. (סי. ארגאניזאציע אינדוסטריעצער פון

 דער און מאמענטען שטורעמדיגע מיט םוצ נעװען זײנעז
 1פרעזידענפ איר מיט אינטערנעשאנעצ דער םון נאמען

אמעריקע. גאנץ איבער געהערט זיך האט
 איז א. אי. סי. דער אין באטײצמונג איר צוציב

 דער מיט גןאנםאיקט א אין געקומען אינטערנעשאנעצ די
 אונטער^ די אבער צײבאר. אװ םעדערײשאן אמעריקען

 װיכ״' אזא גרויסע, אזא איז א. אי. סי. דער םון נעמונג
 ארבײטער די םאר םארשפרעכענדע םייצ אזא און טינע,

 אינטערגע׳ דער פון פירעדשאםט די אז אמעריקע, אין
 צו אנטײצ איר אין םציכט איר פאר געהאצטען האט •נעצ

ערםאצג. איר העצםען איץ נעמעז
 זײנען אמעריקע אין ארבײטער מיציאנען סך די פון

 אמעריקען דער אין ארגאניזירט צאל קצײנע א בצויז
 פרא׳י צעהן ארום גאנצען איז צײבאר. אװ םעדערײשאן

 סון אינדוםטריעס װיכטיגםטע די םון םײטטע די צענט.
 כטעם זיינען פראדוקציע, מאסען םון באזונדערס צאנד,

 ארגאנײ ניט זײנען זײ און ארגאניזירט. ניט גאנצען אין
 סרעםט־ױניא- — ארגאניזאציע םון םארם די װײצ זירט,
 אװ םעחנריישאן אםעײקעז די װעצכער םאױ- — ניזם

 מאםעך די צו צוגעפאסט ניט איז זיך, האצט צײבאר
 ווערען ארגאניזירט קענעץ זײ אינדוסטריעס. פראדוקציע

 א. אי. ס. די און ױניאנס אינדוסטריעצע דורך בצויז
 ארגאניזירען — געשטעצט אויםגאבע די אט זיך האט

 פון אינדוסטריעס די אין ארבײטער אונארנאניזירטע די
 םראנע א בצויז ניט איז עס און מאסעךפראדוקציע.

 ארבײטער אונארגאניזירטע די צו םציכט א ערםילעז םון
 M עם צאגע. זײער םארבעסערען זײ העצםען צו און
 דער צו זיך־, צו םציכט א אויך צײט זעצבינער דער אין

 צאגע װעמעס מיטגצידער, אירע צו און ױניאן אײגענער
 אונארגאניזירטע^ די װען װערען, םאדבעםערט קען עם

 םארהעצטניס*; די ארגאני-זירט. װערעז זוע^עז ארבײטער
 אוים־ האבען וועצכע ארגאניזירטע, צאצ קצײנע מעסיגע

 ארבײטס• העכערען א ױניאנס זײערע דורך נעקעמםט
 װײט צו קענען ארבײטס־באדינגונגען, בעסערע און אויז
 װי םארבעסערונגעז נײע םאר קאמף זײער מיט געהן ניט

 אםע־ אין ארבײטער די םון מאיאריטעט גרויסע די צאנג
 צורייקגע־ סך א זײנען און אתאניזירט ניט זײנעז ריקע

 ארבײטם־באדינ- און פארדינסטעז זײערע אין שטאנען
 םאכט די װערען ניט יןענען ארבײטער די און גוננען.

 א בצויז צאננ װי ווערען, דארםען זײ װאם צאנד, אין
ארגאניזירט. זײן װעט זײ פון טײצ קצײנער

 םון ארבײט די אז הערען צו םרײד א איז עם און
 ארגאנײ גרויסער דער ערםאצגרײך. איז א. אי. סי. דער

 אנ־ װערט אינדוסטריע שטאצ דער אין סאמפײן זאציאנס
 די רעזוצטאטעז. נוטע זעהר מיט אוז ענערגיש געםירט
 קוסענדיג ניט ארגאני-זירט, װערט אינדוטטריע שטאצ
 ןןם װעג. אין שטעהען װאם שװעריגקײטעז, אצע אויף

 אויטאםאביא די ארגאניזירט ערםאצג םיט אויך ווערט
 אינדום־ מאסעךפראדוסציע אנדערע און אינדוסטריע

 נייעם אוים׳ן האםנונגען גוטע די צװישען און טריעם.
 זחד צו םארוױרסציכט שאנסעז גוטע האבעז זואס יאר,
 םון יאר א זײן װעט עס אז ה^םנונג, די אויך איז רעז,

 מון ארבײט ארגאניזאציאנם ערםאצנרײכער און גרויסער
 קרעדיס גרויםעז צום זײן װעט עם און א. אי. סי. דער
 חצס א האבען וועט זי װאם אינטערנעשאנעצ, דער םון
 איר אין געהא^יעז האט זי װאס און ארבײט דער איז

ערםאאג.

3 טי י> 1937 י#נו#ר,
M ט א ב ך א ס פ א  אויםםעריד די ציהען םיר װ
י »2 נ ט י ט און בעאםטע אלע פון זאמקייט ש

 אייוי ױניאו דער םון םיטנ^ידער
ה8א ע • ט ג ? " >  •רעזידענט םון ער^ערוננ דער "

 אין פצאץ אנדער אן אין געדרוקט װערט װאס דובינסקי,
 טראדי־ די און םאראצ די א&היטען װעגען נומער, חנם

באװעגוע. ױניאן טרײד אונזער פון ציעס
 אינטעדנעשאנעצ דער םון עקזעקוטױוע גענעראצ די

 אנגע־ קאציםארניע אין יאר דעם מיטינג איר אויף האט
באארד, דזשאינט <קײז צאקאצ, קײן אז באשצוס, א נוםען

 זיך טאר ױניאן דער םון מיטגליד אדער בעאמטער קײן
 קריגען צו שעפער די םון באצעבאכדם די צו װענחון גיט
pc װערען װאס זשורנאילען (פאר אדװערטײזמענטס יזײ 

 םאר־ אדער גרופען), אדער לאקאצס םון אדױסגענעבען
 זאסצען אדער אונטערנעמונגען, צו טיקעטס זײ סויםען

 אינדירעקט, אדער דירעקט סחורה, אדער געצד זײ בײ
 דער־ האבען זײ װען סײדען צװעק, װעצכען אירגענד פאר
 עקזעקױ גענעראצ דער פון ערצויבניש ספעציעלע א פאר

אינטערנעשאנעיצ. דער פון אדער טיװע
 א נאך געװארען אנגענוםען איז באשצוס דער אס

 םארשלאג א באטראנטונג. און איבערלײגונג לענגערער
 גע־ ארײנגעבראכט שוין איז פארבאט דעם אט וועגען
 עקזעקוטיװע גענעראל דער פון מיטינג א אויף װארען

 םראגע די .1935 זומער, אנפאנג אין יארק, נױ אין
 דעם אויף מאל צװײטען א געװארען אויםכעגומען איז

 עסזעקו־ גענעראל דער םון מיטינג יערליכען םערטעל
 דעצעמבער, אין געװארען אםגעהאלטען איז װאס טיװע,
 םיטינג דעם אויף לעצט צום און קליװלאנד, אין ,1935

 אנגענומען איז באשלוס דער װאו קאליפארגיע, אין
 בא־ דער םון באגרינדונג די אײנשטימיג. מװארען

 אויםגעדריסט װערטער סורצע ■קלארע אין װערט שלום
 :ז^נט ער װאו ערסלערונג, דובינסהיים פרעזידענט אין

 טוער ®אראגטװארטליכער אדער בעאםטער א ״װען
אן דער מרן  באלעבא- די סון םובות בעטען געחט מני
צװעק, װירדיגסטען דעם פאר איז דאס װען אפילו ׳םים
 ער װען באװאוסטזיניג, ניט אפילו יפיהלען עם ער מוז

ן טרעפט י ט ^זפעםער ז  אנגע־. די נוארחאגדלען צו זיי סי
יוגיאן." דער פון לעגענחײטען

 ער און װיכטיגסטע די םון אײנער איז באשלוס דער
 געלד־זאמלונג א װען װערען. אפגעהיט שטרענג םוז

 דארםען אויך װעט מען און נויטיג דודכאוים זײן וועט
 זײ אז שעפער, די םון באלעבאטים די צו װענדען זיך

 םון עסזעקוטיװע גענעראל די עס ,װעט בײטראגעז, זאלען
 צו םאל םון װעט און באטראכטען אינטערנעשאנעל דער
 אבער טאן. צו עס ערלויבניש אן ארויסנעבען קענען פאל
 אומשטענדען סײז אונטער עס טאר ערלויבניש אזא אהן

 אינ־ גאהענטסטע די איז איז עס און װערען. געטאן ניט 1
 אויםצופא־ ױגיאן דער פון מיטגלידער די פון טערעסעז

װערען. אפגעהיט שטרענג זאל םארבאט דער אז סען״

 -יעריגען20 צום
 אונזער פון װבילײ

שאנעל ײ ױוק  ע
ט. ענ מ ט אר עפ ד

 צוריק יאר צװאנציג מיט
 דער געװארען געגרינדעט איז

 דעפארטמענט עדױקײשאנעל
 ער אינטערנעשאנעל. דער םון

טעטיג־ זײן אנגעםאננעז האט
באשײדע־ גאנץ א םיט קײט

 איז עס װען צײטען, געװען זײנען עס און בזדזשעט נעם
 הוצאות, באשײדענע גאנץ די דעקעז צו שװער געוועז
 סאל קײן האט ער אבער מאכעץ, געדארםט האט ער װאס

 זײן ערםילט האט און אויםגעגעבען ניט טעטיגקײט זייז‘
 געווא־ ארויםגעלײגט אים אויף איז װאם אױפנאבע,

 םרן מיטגלידער די אױםקלערען און בילדען צו — ועז
 װאס די, אלע םענליכקײט א געבען צו און ױניאן תר

 צו באװעגונג ארבײטער דער מיט זיך אינטערעסירען
 אונזער םון לעבעז דאס און טעטיגקײט די שטודירען

 גע־ האט דעפארטםענט עדױקײשאנעל דער ױניאן.
 םאדבינדענדער א אלם געדינט האט ער טער. םיל ט#ז
 ױניאן אינדערע און אינטערנעשאנעל דער צװישען רימ
 סײ לאנד, איז דא סײ ארגאניזאציעס, ארבײמער און
לענדער. אנדערע ייז

 גע־ אויך איז ױניאן דער םון זואוקס דעם מיט און
 םאר־ האט און דעסארטמענט עדױסײשאנעל דער וואקסען

איצ־ דער טעטיגקײט. זײן םארברײטןגרמ און סערט
אינטערנע־ דער סון דעםארטמענט עדױקײשאנעל ,ער

 םיל־ א טיט פארנעם גרויסען א-נאנץ םון איז .על
 אײ נאד יארס נױ איז בלויז גיט טעטינקײט וױיגטער

 איז םיטגלידער נאר האט זי װאו לאנד, נאנצעז ז
 ציםער, הויכע גאנץ א דערגרײכט װאם בודזשעט, א

 אויפ־ אויוי אינטערנעשאנעל דער םון בודזשעט ״זימר
ם אין זאל מען זועז ארבײט, כילדוגנס און ומס ת

 אין ארויס גיט זי װאס צײטשריםטען, די ארײננעםען
 דעם םון גרעסער זײן אפשר זועט שפראכען, םארשידענע

 םלוכה קלײנע איז עס װעלכער פון בודזשעט כילדוגגם
אײראפע. אין

 אינטער־ די װאס צײטשריםטען, די אז אטת, איז עס
 ערױ־ צום דירעקט ניט באלאנגען ארויס גיט נעשאנעל
 איז זײערער צװעק דער אבער דעפארטמענט, קײשאנעל

 דעפד םון קומט זײ םאר געלט דאס און דערזעלביגער
תװאל. זעילביקעז

 דעפארט־ עדױקײשאנעל דעם םון ארבײט הויפט די
 אבער ענגליש, אויף אנגעםירט נאטירליך װערט םענט

 בילדונגס־ דער םאר געשפארט ניט אויך װערט עס
 אידישע אונזערע און שפראכען אנדערע אין טעטיגקײט

 \וערט װאס םענליכקײט, דער מיט זיך באנוצען לאקאלס
 ױניאן סלאוקםאכער דער פון לאקאלס די געגעבען. זײ

 װעלכע קאםיטעס, עדיוקײשאנעל ארגאניזירט האבען
ארבײט. גוטע גאנץ טוען

 אינטער־ דער פון םיטגלידער די אז זײן, קען עס
 נא־ די זײ םאד איז שפראך אידישע די װאס נעשאנעל,
 גע־ װאלטען בעסט־פארשטענדליכע, די און הענטסטע

 דעפארטמענט, עדױקײשאנעל דעם אויםנוצען מער קענט
 אבער איצט, עס טוען זײ װי יארק, נױ אין באזונדערס

 אםשר זיך װעלען סיר ׳װעלכער אויף םראגע א איז דאם
 םיר װילען דא געלעגענהײט. אנדער אן בײ אפשטעלען

 עדױ־ דעם צו באגריסונג א ׳םיט בלויז באשרענקען זיך
 עקזיס־ יעריגער צװאנציג זײן צו דעפארטמענט קײשאנעל

 זײן אין ערפאלג װײטערדיגען װינשען אים און טעגץ
ארבײט. װיכטיגער און ניצליכער העכסט

 אר־ אן םאנגט באלד
 װאשינגטאז אין בײטען

 מא־ געזעצגעבענדע די
 קאגנרעס. דער — שין

תאנגרעסלײט געװעהלטע

ם־ קירצערע ט ײ  ארב
 און שטונדען
ע םער םארדינםטען נרע

 די און רוזװעלט פרעזידענט
 צוגעזאגט סך א זואהל־־קאטף םון צײט דער אין האבען

 די זײ. םאר שטימען װעלען זײ װען ארבײטער, די
 זײ האבען און װארט זײער גענומען האבען ארבײטער

 אר־ מ קומען דארפען איצט שטימען. זײערע גענעבען
 און קאנגרעסלײט די צו און פרעזידענט צום בײטער

 האבען זײ װאס נעבעז, זײ זאלען זײ אז םאדערען,
םארשפראכען. זײ

 רוז־ פרעזידענט װאס םארשפרעכען װיכטיגסטע דאס
 זײנע םון אײנער אין ארבײטער די געגעבען האט װעלט

ארבײטס־ קירצערע געװען איז רעדעס װאהל־קאמף

 דערבײ האט ער םארדינסטען. העכערע און שטונדען
 םאר־ צו םיטעל אײנציגער דער איז דאם אז ערקלערט,

 צו םוף א מאכען און לאנד םון קריזים דעם טרײבען
 ארבײטס־ קירצערע ארבײטסלאזיגקײט. גרויםער דער

 ארבײטס־ די םאר טעגלאכקײט די געבען ־װעלען שטונדען
 נעהעכערט װעלען עס װען און ארבײט •קריגען צו לאזע

 געהע־ װעט ארבײטער די םון םארדינסטען די װערען
 קענען .וועלען זײ איז קויף־קראםט זײער װערען. כערט
 םאר ארבײט שאםען װידער װעט דאס און קויפען, מער

 פולשטענדיג האבען ארבײטער די ארבײטסלאזע. די
 בעסטער דער איז דאס אז רוזװעלט׳ן, מיט אײנגעשטימט

 דארף איצט און קריזיס דעם פארםרײבען צו מיםעל
 אויםגאבע ערשטער זײץ פאר מאכען עס קאננרעס דער

דורכצוםירען. םארשפרעכען רוזװעלמ׳ס פרעזידענט
 געװארען ארײנגעבראכט מאל צװײ שוין איז עם

 םון אײנםירונג דער װעגען רעזאלוציע א ?אנגרעס אין
 עם ארבײטס־װאך. שטונדיגער דרייסיג געזעצליכער א

 נאר בלעק, סענאטאר פון רעזאלוציע באקאנטע די איז
 שטי־ א םיט געשטארבען רעזאלוציע די איז םאל בײדע

דאס אויפנענוםען. ניט איר האט מען טױט. לען
 אז מזל, דעם געהאט װײניגסטענס זי האם טאל ערשטע

 דערשטי־קט איז זי אבער אננעמען, איר זאל סענאט דער
 דארטען איז זי הויז. רעפרעזענטאנטען אין נעװארען

 האט מאל צװײטע דאס געװארען. אויםגענומעז ניט
 דער־ אויך איר האט מען מזל. װײניגער נאך געהאט זי

 איז רוזזועלט אז געזאגט, האט מען סענאט. אין שטיקט
 װײל רעזאלוציע, דער אין םאראינטערעסירט געװען ניט
 זיך האט װאס אויםלעבונג די אז געגלויבט, האט ער

 דער םון צװײגען םארשידענע די אין װײזען אנגעפאנגען
 אר־ דער צו סוח א טאכען ענדליך װעט אינדוסטריע

 גיט דעריבער דאר^ געזעצגעכוגג די און בײטסלאזיגקײט
 שטונ־ דרײםע דער םון אײנםירונג די װי װײט אזוי געהן

 אז אלע, שוין זעהען אבער איצט ארבײטס־׳װאך. דיגער
 אינדוםטריען די פון סך א װאם דעם אויף קוקענדיג ניט

 די איז דאך און שװאונג םולען אין כמעט שוין זײנען
 עם גרוים. ריזיג אלץ נאך ארבײטסלאזע די םון ארמײ

פראדוצירען ארבײטער די :זאך אײנפאכע אן איז
 און מאשינען נײע די םון הילף דער םיט מער הײנט

 איצט דעריבער איז עם ארבײט. םון מעטאדען גײע
 םאר־ מוז ארבײטס־צײט די אז אלעמען, םאר מלאר

 דורכ׳ן ווערען געטאן םוז דאם אז און ־װערען קירצט
 דער אז מײנט, עס לאנד. גאנצען איבער׳ז און געזעץ

 ארבײטער די דורכםירעץ. געזעץ אזא םוז קאנגרעם
אפלאזען. ניט םארערונג דער םון טארען

טעלעג־אפען־םלופ א און בוימעלע א
אזא) מעשה (א

ש פון עלד הער פ ענ אז ר

 יונגם א כוימעלע א
 סרילינג אגפאגג האט

 אויסגעכאפט זיך
 װינטןןײעלאף פץ
 דערקענמ גישט און
חײם. זײן

 — חכרימ׳לאד ימגינקע די אגשטאט
 ;דערזעז לעדיגען א •לאץ א

 מויערען, — װײמען טץ
 חיםעל, אץ זיך שייטען װאם
 דראנג א — זיך כעכען אץ

חױל! אינגאנגען
קארע, ברןןקעל א אים אויף נישטא

כלעטלאך. םון און *װײגען טון איגזןרעדט שױן
!״ ? װןןלט דןןר אץ איך כין ״װאו

 ציטער, אץ זיך צעפלאטעוט נױםעלןן חאט
 שםײף.~ און אזױ כײז איז דראנג ״דער

 נישטא דאך קײנער אח, דא און
געשריס םײן חערען *ו

ייןזע לאכגןןר חןף
 זאפטען אלע װעט

 םארצערען, Tip דער פון
 דאחטט״״ םץ חלש׳ען דא םיך לאזען אץ

 זיד~״ שרעקען צו אױף ״וזער
 שטים טאםןזװע די זיך דערחערט

טעלענראםעדסלוי. פץ
 איצט חמ גין ״איד

 װאלדז װילדען אץ
!אצמדערט שטאט א אץ זײגןןן םיר

ו

 !יענעם כײ ניט מען רײסט דא
 דארט װי ניט, םען כאסט דא
 װיסטערי אץ װילדערניש אץ
 געזעץ~ האכעךמיר דא
 כאװאנען, װאם װעכטער, און
 !כאשטראםען װאם ריכטער, און

 דא לעכען קעכסט
 צעװאקםען, זיך רוהיג און

 װארצלען דא חאםט דו נאר אױכ
 ערד״ דער פון זױגען צו
 מילד װי ױײםט, דו

 אםאל? געװען כין איך
 געכאפטי אץ געריסען

 שטאם יעגעמ׳ם אוגטער םון
 !.״זאפטען אלע ארויםגעזױגען

 ניט איף זױג דא
 אםות״- דלד יענעם׳ם אץ

 !״.״רעדט סע שעחן װי״
 דראט לאנגער א אױפ ציחט

 טעעלגראפ?דסלו•• םון שפיץ פץ
םרוםאק א ״געװארען

 !איצטןןר זײן פרום אץ גוט ער קען אװדאי
 ? ער חאמ װארצלען, דען חאט ער
 !םעחר שוץ כוים קײן גיט דאף איז ער
 — אצינד ער איז דראנג דארער א
 טעלעגראםעדסלוי.״ א

 כלױז אנשפאד אן
 כרידער, םײנע אץ םיר םאר

םעלעגראםעדדראטעז- די
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 רוזװעלט, פרעזידענט םון םרוי די רוזװעלט, םרם.
 אינטעליגענטע קלוגע, גאנץ א פאר האלט מען װעלכע

 יאר נײעם צום םאראיארען האט םרוי, דענקענדע און
 אויף צײט םער אפגעבען װעט זי אז געטאן, נרר א זיך

טראכטען.
 נדר איר האט רוזװעלט מרס. אויב ניט װײם איך

 טצל, א םאר אנגענוםען עס איז געװאוינליך געהאלטען.
 םוז דאס געהאלטען. ניט װערען נדרים יאר נײ אז

 ערקלערען *צו מנהג אידישען אלטען דעם םון שטאםען
 אלע אז — ביינאכט כפור ױם — יאר נײעם צום

 בטל װערען געגעבען, זיך האם םען װאס נדרים,
 זואם נדר, דער אז זאגען, דארף איך אבער ומבוטל...

 א זעהר איז גענומען, זיך אויף האט רוזװעלט מרס.
 צו רעקאמענדירט שטארק זעהר װאלט איך און נוטער

 זאלען זײ אז ארבייטער, די צו באזונדערס אלעםען,
 אפ־ שטרענג טאקע אים און נדר אזא נעטען זיך אויף

 ארבײטער די אז זאגען, אויך ןוייצ איך און היטען.
 םרס. ,ווי טראכטען, צו װאם װעגען םער סך א האבען

רוזװעלט.
אפגעגע־ װאלטען ארבײטער אםעריקאנער די װען

 אפשר זיך זײ װאלטען טראכטען, אויף צײט מער בען
 איז םאכט גװאלדיגע א זײן קעמגז זײ אז דערטואכט,

 דאטיגירענדע די זײן סענען זײ אז םער, םיל לאנד.
 וואס םאר און װעלען. נאר עם זאצען זײ װען םאכט,
 נויטיג יווי נאר זײ זאלען ? װעלען ניט עם זײ זאלען

װעיצען. זיכער עט װעלען זײ און טאן טראכט א איז
 •וועט עס שנעל. צו טאכען ניט עם לאםיך נאו

 אין װעלען אמעריהע אין ארבײטער די \רען גענוג, זײן
 אלע דארםעז זײ אז דערטראכטעז, זיך יאר נײעם דעם
 טײל קליינער א בלויז זײנען דערוױיל ארגאניזירט. זײן
 זײנען עס פראצענט. 15 סוים ארגאניזירט, זײ םון

yunut סארקויםען װ$ס םי/יןון, קס ארום מםעוײקע אין 
 4 ארום ארגאניזירט זײנען זיי םון און אובײט, זייער

 ארום אז הײסט, עם ױגיאנס. אין טיליאן האלב א און
 דאר־ ־זײ אז דערטראכטען, גאך זיר דארםען טיליאן 35
 זײער םארבעסערעז צו ױניאנם אין ארגאניזידט זײן םען

 די און עקזיסטענץ. זײער מאכען זיכערער און לעבען
 דער־ דערטראכט זיך שוין האבעז װאס םיליאן, עטליכע

 אין זײן ^רגאניזירט אז װײטער, טראכטעז דארםען צו,
 ארגא־ זײן אויםער װײל אלץ, גיט נאך איז ױניאנס
 פ^- ארגאני-זירט זײן אויך םען םוז עסאנאטיש ניזידט
׳ ליטײןז.

 לעצטע די אין זיך דאכט האבעז ארבײטער די
 װי זעהן צו נעלעגענהײט נוטע א זעהר געהאט יאר פאר

 די װאם און געזעצגעבונג סאציאלע איז עס זויכטיג
 זײ װעז ״זיך םאר אויםט^ן געסעגט װאלטעז ארבײטער

הענד. זײערע אין םאכט פאליטישע די געהאט װאלטען
 יגוט זעהר זײז װאלט עם אז דעריבער, גלויב איך

 געטאן יאר נײעם אוים.'ן זיך װאלטען ארבײטער די װען
 םראכטען אויף צײם םער אפגעבען זאלען זײ «ז נדר, א

א&היטען. נדר דעם אויך זאצען זײ א^

צײט צו צײט פון

*♦
 װינשט םען אז מנהג, א אויך איז יאר נײעם צום

 איז װאונש הירצסטער דער גליס. צוױיטען דעם אײנער
 אזא םיט גיט זיך באנוגענען אנדערע יאר. נליקליך א

 םאר־ םיט לענגער אים םאכעז זײ און זואונש יןורצען
 אויסטראכטען. קענעז זײ װאס װאונשען, גוטע שײדענע

 זאל עס װעז גענונ, םולשטענדיג זײן אבער װאלט עס
 יאר. גליקליך א םון זואונש קורצער דער װערעז טהוים

 װאס איז, װאונ^עז גוטע אלע םון חסרון גרויםער דער
 םקוים װעלען זײ אז גאראנטיע, קײן געבען ניט <ןען םען

 באװײזעז, קײן ניטא נאך םארלויםיג איז עס און וחגרען.
 גע- געהאלםען װאונש גוטעז א דורך איז איםיצער אז

וואחנז•
 װאלט געװארען, םקוים זואלטען \ואוגמען גוטע \וען

 מענשען וױיל •נים, אנחנר גאנץ א געהאט צעבען דאס
קארג. ניט װאונמען גוטע אױף וײנען

 ?ארג ניט דעריבער םעגשעז די זײנען אםשר נאר
ען, גוטע אויוי  האבען זײ אז װײסען, זײ װײל װאו̂נ
p'p גאנץ זיך זיכער װאלט באצעבאם א נים. <חנרט 

 א ארבײטער זײנע װינשען צו איבערלעגט מטארק
 װאונש זײז אז נעװאוםט, װאלט ער ווען יאר, גליקליד

 ארבײטער םאר יאר גליסליך א ווערען. םיןוים קען
 באאע־ זײערע םון וועחנן •טור זאלען זײ אז םיינט,

 א איז דאס אז םיינען, זאל אײנער אױב און באטים.
 אבער דאך ער םוז אםאל, םים מפרונג גרויםער צו

 <לי?ליו, םילען ניט זיך קען אחבײטער אן אז צוגעבען,
 אויך אמילו אח און חוגגערלױן א פארדינט *ו ותן
 טאנ. םארגענדיגעז דעם פאר זיכער ניט דעם סים
 אנצוגעכמנן ב*ש"ד\ אזױ אפילו זייז חנריבעד ס׳זאל וחנן
מיי גוטער v םיינם ארביימער »? ם*ן יאר גליקליך א »ז

צבױן םון

 אדבײטם־באדינגונגעז, גוטע ארבײטס־לויז, זיכערטער
 באהאנדלונג, אנשטענדיגע און ארבײטס־שטונדען סורצע
 שטארק זיין םאל דעם אין אםילו באלעבאס א װאלט

 ז$ל ער װען ארבײטער, זײנע װינשען צו עס םארזיכטיג
זוערען. םארװירקליכט הען װאונש זײן אז װיםען,

װײ־ םענשען װאם דעם, אויף קוקענדיג ניט נ^ר
םםילא און גארנישט קאסטען װאונשען גוטע אז סעז,

מען אז ׳ליב דאך זײ האבען װערט, גארנישט זײ זײנען
טשי־ זײנען מענשען װאונש. גוטען א געבען זײ זאל

אונ־ אםט גאנץ זײ קען םען באשעםענישען. קאװע
באלעבאטים די און װארט. גוטען א םיט טערקויםען

מענשליכע די אט אויס טאקע נוצען \ועלט דער פון
גוטע אגשטאט װערטער גוטע גיבען זײ שװאכקײט.

זאכען. גוטע אנשטאט װאונשעז גוטע און ׳טאטעז ***
 גאלד־ א םיט יאר גײע דאם באגעגענט אםעריקא

 נעװארען אויסגעצאלט זײנען דאלארס ביליאנען רעגען.
 ;אונטערנעםונגען םארשײדענע םון דױוידענדס אין

 אונטער־ םארשײדענע האבען דאיצאר ביליאן א איבער
 אנגע־ און ארבײטער זײערע צו אויסגעטײלט נעםער

 פרא־ אינדוסטריען סאנכע אין ;באנוסעס אין שטעצטע
 פראספע־ גרויסעז דעם אין װי םער שוין םען דוצירט

 אגדערע םארשײדענע און אקציעס ; 1929 םון יאד ריטי
 װאל־סטריט; אױ* ^וטייגען אק האלטען <ועדט־פאפירען

 זין האט סטארם דעפארטםענט די אין םארקויף דער
 םרא־ איז עס הקיצור, — םארגרעסערט שטארק זעהר

םפעריטי.
 דאך מען ד»רח םראספעריטי, איז עם אויב אבער

 עס, קוםט װי טא זארגען, ניט םער און םרעהליך זײן
? םארזארגט אזוי »לץ נאך װאשינגטאן אין ם׳איז ־וואס

 פרעזידענט אז נעםיציך, דערצעהלען צײטונגעז די
 באזאתט שטארק זײנען ראטגעבער זײנע םיט רוז\ועלט

 באלאג־ סענען ניט בודזשעט דעם אלץ נאך װעט םען אז
 װעט מען אי צרה, דאפעצטע א זײן װעט עם און סירען
 רעליױ פאר אויםגאבען די שגײדען שטארק זעהר מוזען

בלײבען. אלץ נאך װעט דעםיציט » און
 װאשינגטאן אין איז םען זואס ׳איז טראבעצ דער

 ארםעע דער װעגעז אפטיםיסטיש צו ביסעל א געװען
 װעז אז געווען, איז חשבון דער ארבײטםלאזע. די םון
 געװינען צוריס וועלען אםערי?א אין אינדוםטריעז די

 םאר־ םטילא שוין װעט איםפעט םריהערדיגען זײער
 נים אויב און ארםעע ארבײםסלאזע נרויסע די שוױנדען

 םון טײל גרעםטער דער װעניגסטענם איז גאנצען אין
 טיליאן דריײפיר א בלײבען װעיצעז עס אויב איר.

 א וױיל דערטראגען, צו זײן עם וועט ארבײטםלאזע,
 דער אין אםילו געװעז זײנען ארבײטםלאזע טיליאן פאר

 אויב אז הייסט, עם .1929 םון פראספעריטי גרויםער
 ארבײטם־ מיליאן םיר אדער דרײ א בלײבען װעלען עם

 בא־ אומשטענדעז די אונטער קענען עס מען װעט לאזע
 גרונד דעם אויןי און נארטאל. זוי גוט אזוי טראכטען

 אינ־ די צו אפעלירט ,שטארק אזױ עס רוזװעלט האט
 װאם ארײננעטען זאלען זײ »ז טאגנאטען, דוסטריע

 העלםעז און אונטערנעםוגגען זײערע אין ארבײטער םער
 און ארבײטסלאזעקײט די אפשאפעז אוםן אזא אויף

 די ־ווײל םאלגעז, אים װעלען זיי אז געוזאםט, האט ער
 םריזזער- זייער צו םער אלץ אום זיך ?ערען אינדוםטריען

 האבען זײ אבער פראםפעריטי. םון צושטאנד דיגען
 אפ־ געװאלט האבען יזײ װײל ניט און געםאלגט. ניט
 אזוי ניט דארםען זײ וױיל פשוט נאר רוזװעלט׳ן, טאז
 דעם, אויזי הוסענדיג נים םריהער, װי ארבײטער, םייצ

 בלויז ניט פאבריקען זייערע איז פראדוצירען זי< זואם
טער. אויך נאר פריהער, װי םיל אזוי

 װא־ אין רעגירונג דער םאר עס האט אײגענטליך
 אונעחוארטעטע גאגץ סײן זײן נעדארםט ניט שינגטאז

 חנר מיט זיר אינטערעםירעז װאס די איבערראשוננ.
 אז םאראויסגעזאנט, צוריס לאננ 1שוי האבען םראגע

 אונטערנעםער די םאר •ראספעריטי א טעגליך איז עס
 אנגעוױזען איז עס ארבײטער. די םאר קריוים א און

 חנירעסיע, גרויסער דער פון צייט חנר איז אז •*זוארעז,
 חאלב־ געווען זײנעז אינדוסטריעז רי םון םך א ווען

 באוונ־ און זעהר געזחנז אינדוסםריע אײן איז םוים
 ארבײטם־ םון אינדוסטריע די איו דאס צעבעדיג. דערט

די פאר זײנמן עס נעצייס pm מרפינעז מיאחננחנ

כע לעצטע טלי אר ע שאפען י װארען גע ת סך א גע י  נ
ען, נ שי א ײט, שפארען װאס ם ט קען םעז און ארב  םי

^ זײ ע ר צי דו א ר ך א פ ר די םער. ס ע מ ע רנ ע ט ען אונ  ?ענ
ען דעריבער ט קו ס ט אוי ר, װעניגער םי ע ט ײ רב ײ זוי א ר  פ

ט ׳הער ג בלויז גי די ענ ט ל א ה ם די אנ ײער פון גרוי ײ ז ר  פ
ע, הערדיגער צי ק אדו ר אר פ ך נ ג אוי די ענ כ א ר ם  גרע• אי

ען דערצו םער. ײנ בען די םאר ז ם זי ארען קריזי  סך א י
ײע ײטער נ ען. ארב ט סו ע ר די צוג ע אנ ס רי ע ט  | באםעל־ א

עדען װערט קערונג סער א און גרעסער יאר י רוי  טײ^ ג
ס דעם םון ק או װ א ט באםעלקערונג דער םון צו ח ע ט ש א  I ב
ײטער. פון ץ ארב אנ װ ג טי א רזו ע ס אנ ט ק ענ עכ ר ע ען ג ײנ  ז

בען לעצטע די םאר אר זי םען י קו ע ע צוג ײ ײ נ ג אן ד לי  םי
ײטער. ט עם ארב ה טע ש ר א ך, ם ^,באםעלהע די <וען אז זי  ־

ך דער װערט גרעסער װערט רונג ק״ םון םארברוי  פראדו
ע און םען ט ר צי רי אב ח ם רו חו , טעז און גרעסער ס חי א  ד

ײטער. םער האבען ט אבער ארב א ט, איז ד  ער־ רעכ
ס, סע די װען שטענ רוי ען ג ס א ען ט ב א ט ה  צו *ואט םי
פען, ס און קוי ענ ט ײ װ ר עס איז צ ע ד אל זוי ם ח די א ש  םע

ט ײע די םי , נ ען נ ^י א ט שפארען װאם ם ײ ב ר  םען און א
ער דארף ײטער װעניג ד. ארב הענ

םראגע: באאונרוהיגענדע א נאך קוםט איצט און
ט װעט ך ני א ב ױם נ ע די טו אז סל ט ײ ב ר םעע א ך אר ע ר ע  װ

? גרעסער
ר אין ע ב מ ע װ א ע םערערע האבען נ אז ל ס ט ײ ב ר  גע־ א

ט, קראגען ײ ען אבער ארב ט ט א א, ה ר  : איו עס אז םו
ג, באויז ײלי װ ט ײ ב צ לי ע גרעםערער דער צו צי ס דו א ר  און פ

ף גרעסערען סוי ר א ס םאר פ א ם ט ס רי ר. און ק א ײי ן גי  אי
ם האלטע די שי ד ח ר־ ע ט ערט חינ ט זו ײ ק ג אזי ל ם ט ײ ב ר  אין א

ײן סע אין װײל גרעסער, אלגעם װי , גע ען רי ט ס דו נ י אי  װ
ע, די רי ט ם דו אינ ־ של, בוי ט די קען למ ײ ב ר ט א י ד נ ז ג  אנ

װערען. םירט
ײ־געזועהלטער דער ן תאגגרעם ג  אד«* די או
ע״ בער װעט סטראצי ט װײט דערי ען ני ב א ן קײן ה די ד א  ז

ען ר. לאז ע ט װינ
w. *• *

אר ײט דער אין נ ר איז װאם צ א אן ג ר א א ם  אז
סע רוי ע ג אז םל ט ײ ב ר םעע א ערט זי — אר א וו ש ע  ג

ף אן 9 אזי לי עז — םי ך באקלאג ע די זי ענ ד מי ר א  א ם
, דוסטרי;»צע עו ם ע רנ ע ט נ ט עס אז או ר טי ם קזי ע א ע אגג  ם

טע אין ר, געלערענ טע ע אין ארביי ט ר. גו ע ק אני כ ע  ם
ג ג טו פ הוי א ײ װערט ב ט, דערב אכ ם ע ג אז ג די ל ן שו  אי

נ די איז ג דו עגי ט ד ע םי ר ע אי כ טלי ענ פ עז ע ט ײ ב ר  •w( א
,( ײ״ ^ ײ ^י ב א ײ ד ט זי <ועלכע ב ג טי פ ע ש א  םך א ב

טע ם לערנ ע אב םעל אל ר און ב ע ס אני כ ע נ םון ט נ ח מי ר א  פ
ען אכ ען עס און פ על בער פ ס דערי ע אוי כ ל ע בי אז ר  א

ע די םאר ט א עו ר ר. פ ע ם ע רנ ע ט אונ
אר ען נ ס וו א ט ד אל ע זו ק א ת, געװען ט ם ע א ט אל  װ

ם די אנ סען. געדארםט עם ױני ע די װי ט ס ני שי א  ם
אן אלט ױני שטע די געװען װ ען. צו עם ער ם ױ ב ו  א

עז די ט ם ני שי א אז ט י ט, ױנ אנ ך א אז ז ן ס  א פו
ר ע ד לי טג ך טי א ^נ ען ה ע ט ג צ ם אי הן ארו ט. א ײ ב ר א

ם אי ^ לו ר א ט ן ס װ דער פו ״ יארק ״נ םז אי  ח ט
ר ט זי ר םי ע ר ע ט אינ ר א ט פ ט און םראגע דער םי א  ג׳ ה

ט כ א גנ אן ם כו ו רז ע ט ג ט ער און או א ען, ה נ םו ע סג ױ  א א
ב ײדען <ןען םען אוי ע אין םאנגעל א װעגען ר ט כ גו ע  ם

לויז דאם איז ניקער ע די םאר ב ײ ! נ ד נ ע ר א מי ־ ס ט ײ ב ר  א
ען, נ שי א רט. װערען װאם ם םי ײנגע ײ א ען ז ײנ  ם א ז

צירטער ען אלטע די װי שאםפלי שינ א ט און ם י  יעדעו• נ
ר, גוטער ע ס אני עכ ט װאם ם א ט ה ײ ב ר א ע ײ ג  אלטע די ב

ען, נ שי א ך קען ם ײן גלײך אוי ער א ז ט ר גו ע ק אני כ ע  בײ ם
ע די . ניי ען נ שי א ײן אין ט ם ען אבער אלגע ײנ ך ז א  פא״ ג

ע געגוג ראן ט חגנ ע על ײטער, ג ס ארב א ען װ כ ^ זו מ בי ר  א
ען און ט קענ י ען. נ ריג שה די פ ט םע דו די םי  אינ

עלע ר טרי ע ם ע רנ ע ט ם איז, אונ א ײ זו ען ז ב א ז ה  \+ אי
ארען ן י ם פו ען דע ג טי צ ס אי ך סריזי י זי או װ ע ג ײג  א

טע די אױםצויקלײבען ס ײטער בע ר ארב א טן דײ ם ט ענ ל  ק
ען.. ײז ר אל די פ ר, •נעלערענטע םון צ ע ט ײ ב ר  ו א

אבען ט ה כ עזו ט, ג ײ ב ר ען אי.ז א ױם, אזוי געוו י אז גר  י
ר ע ם ע רנ ע ט ען אונ ב א ט ה ענ ק ע ײבען ג םקל מ^ די אוי  בעםנ

ײ װאס ען ז ב א ט געװאיצט. ה צ ער אי ען אב ײ קענ  ז
ט. שוין ײ ני עז ז ב א ך, ה של, זי ט לט ג ױ א װ ע ג נ י  א אי

שטעלען לויז צו ע ב ג ײטער. ױנ ע40 ארב ריג א ע ־י י  ז
ײ פאר שוין װען ז ע ט. צו ג ר אל ע אבע ג פ ױנ מ ט ו  ג

טע ײטער רענ ען ארב ײג ט ז צ אן אי ר א ר, פ מנ חנני ױ ו  ו
ארען די איז ס־י ד די איז סריזי ענ ען מג אנג עג םג רו  צי א
ט און א א ה צ םי ט ם י ט נ א ח ע ײן ג ם פ ײ ח ענ עג צ ע  ו ג

ען צערג םצו אכח א אוי די און םצ ען׳ ג רי ע ק ע ט י ו  נ
ע עצטערע רונג. ט חגנ צע ע ר ג ע ט ײ ב ר ען א ײג  ז

ענוג, ער ג ם די אב םי א ב ע צ א ײ װיצען ב ג ינג2 ז ג  א
ך עס ן םראגע א אוי ען. פו ג נ גו נ די א ב ס־ ט ײ ב ר  א
ע רי פוז ט םעצאכעם גו ר, און באצ ע ק אגי כ ע ס ם א ו ו

!

#ר, > 1937 *נו

םאב־ די אין ארבײט זײער פארלארעז קריזים אין גען
בײ אײנגעארדענט צײט דער םאר זיך חאבען ךיומען, |

װילען זײ און באשעםטיגונגעז אנדערע איז עם וועצכע
באלעבא־ םריהערדיגע זײערע צו צוריסקערען ניט ןיך

בא־ שטעגדיגע גאראנטירען זײ זאלען זײ םײדען מים,
טיזײ װילען ניט אז אעםטיגונג, זײערע אװעקװארפען ני

לע־ א טאכען זײ װעלכע םון באשעםטיגונגען איצטיגע
אונטער״ אינדוסטריעלע די װילען אבער דאם בען.

םארשפרעכען. ניט זײ נעםער
ארבײטען עםענטליכע די צו שײך איז װאס און

צאל די אז ארוים, זיך עם שטעלט רעגירונג דער פון
באשעם־ זײ בײ זײנעז װאס ארבײטער, געלערענטע פון

באזונ־ און קלײנע א םארהעלטניסמעסיג איז טיגט,
װאס םײסטע, די ױנגע. םון צאל די קלײן איז תרס
רעגירונגס־אר־ עםענטליכע די בײ באשעםםיגט זײנען

אלט. יאר 40 איבער זײנען בײטען, ***
אויו* כעס אין שטארק אזוי זײנען באלעבאטים די

 אויםצוטראכ־ גרײט זײנען זײ אז ״דאבלױ־פי־אײ״, די
 אלץ װי םריהער בלבולים. ערגסםע די איר אויף מען

 םענשען גיט זי װאס איר, אויף כעם אין זײ זײנען
 קײן ניט דערםיז קריגעז באלעבאטים די און ארבײט

 פון אז אײגגעװאוינט, זײנעז באלעבאטים די פראפיט.
 זעהען דא אוז פראםיט, האבען זײ דארםען ארבײטער

 אר־ מיליאן פאר » באשעםטיגט רעגירונג די װי זײ
 ניט דערםון קריגען באלעבאטים, די זײ, און בײטער

 אז גלויבען, באלעבאטים די םארקערט, פראםיט. קײן
 באצאלען צו קעשענעם זײערע פון עס נעםט רעגירונג די
הײסט, עם ארבײטען. עפענטליכע די זאר קאסטען די
 שטײערען. העכערע צאלען סוזען באלעבאטים די אז
 דורך װאס שטארק, זעהר זײ םארדריםט צולעצט און
 עם urn רענירוגג, דער פון ארבײטעז עפענטליכע די

 די קענען ארבײטער, םיל אזוי באשעםטיגט ווערעז
 אר־ דעם אראפדריסען לײכט אזוי ניט באלעבאטים

בײטס־לוין.%
***

מענ־ םיליאן 26 ארום אז גערעכענט, האט םען
 פענםיע, אלטערס דער םאר רעגיםטרירען זיך װעלען מעז

 סא־ םון געזעץ דורכ׳ן געװארען אײנגעםירט איז וואס
 רעגיסטרירט זיך האבען עס אבער םארזיכערונג, ציאלער

 גערעכענם, םאלש מען האט טיליאן. 22 ארום נלויז
 צו זיך םארנאכלעםמט םענשען םיל אזוי האבען פדער

 טםתםא עט םען װעט צײט דער םיט ? רעגיסטרירען
 גענוג זײן װעט רעגירונג דער םאר אבער אויסגעפינען.

 װאם םיציאז, 22 די םון חשבון דעם םירעז צו אובײט
 גע• צוי םער חאבען וועט •זי רעגיסטרירט. זיך חאכען

 םון חשבון א טירען דארםעז יועט זי ארבײט. גוג
 רעניסטרירט, זיד האם װאם פארדינסטען, אײנעמם חנדען
 פאר־ זײנע לויט פענסיע חגר םאר צאלט יעדער וױיל

 יעדער װאס פענסיע, דער םוז נרוים די און דינסטען
 נע־ האט ער זויםיל דעם לויט זײז װעט ?ריגען וועט

 אזא אויוי םען וועט רעגיסטרירטען יעדען םאר צאלט.
 אדער בוך א איז בלאט באזונדער א האבען םוזען אופן

 װעט ־עם װאו סעםטעל, א אין קארטעל באזונדער *
 יעדען אז מיינט, דאם און חשבון זײן װערען געפירט

 22 אוױי ארײנשרײבען עפעס דארםען םען וועט חדש
 מיליאן 22 אויוי אדער בוך א אין בלעטער מיליאן

 עטליכע נאך צוסוםען װעלען שפעטער און קארטלאך.
 אויסהאל־ דארםען מען װעם צװעס דעם פאר פיליאן.

 און בוכהאלטערם און סלוירקם ארםעמ גאנצע א נמן
געלד. םיט אוצר אן סאסטען וועט זנס

 םוז םען ? טאן עם םעז הען אנדערש װי נאר
 םוז געוױס חשבון. א םירען און םארשרײבען דאד
 22 םירען םוז םען אז געזאגט, ניט •איז עם אבער כמן,

 זאל עס װען אז םאר, אײר שטעלט חשבונות. םיליאז
 ניט טען װאלט אלעםען םאר פענםיע גלײכע א ויין

 יעדען םאר חשביז באזונדערען ?ײז םירעז מדארםט
 אז אײנגעםירט, לםשל זואלט, סען װעז אט איינעם.

 געװיםען א צאלט און רעגיםטרירט איז װאס תדעו
 פענםיע אלטערס םאר וױידזשעם זײנע םון •ראצענט

 יאר 65 ווערט ער ויעז םאנאט א דאלאר 40 קריגט
 באזונדער ?יין םירען געדארםט ניט מען זואלט »לט,

אײנעם. יעדעז םאר חשבון
אײנער, זאל װאס םאר יושר? איז װאו נאר

 זואס דער װי פיל אזוי <זריגען װעניגער צאלט
 וועז אז זאגען, מען קען זױל מעז אױב םער?

 איז געזעלשאםט ארגאניזירטער אז אין לעבעז מען
 אז '\&ר, דעם באנוצען צו שװער אלגעםיין איז

 חאט מר וױ לויט פיצ אזױ •ונסט קריגעז טוז
 אײנסונפםס גלײר אאע ניט אויר צאלעז אט ט.
ווענמ צאאען אנדערע סך, א צאלעז אנדערע ר,

5 טז• י
 קריגט םאל אלע ניט און ניט גאר צאלען אנדעחג און

 םון חלק גרעסערען א םער געצאלט האט װאס דער,
 וועניגער, געצאלט האט װאס דער, ווי געזעלשאםט, דער
 אין האלט םער צאלען םאר סער קריגעז םון ױשר דער

 סא- צום סומט עס זועז אוים, זעלטען גאגץ אלגעםײן
 אין ױשר דער וואלט םאל דעם אין און לעבען« ציאלען

 גרויסע גאנץ די װײל געליטן, שטארס אזוי ניט אלגעםײן
 םארדינעץ אמעריקא איז ארבײטער די םון מאיאריטעט

 גרעסערע די םון צאל די נלײך. כמעט דורכשניט אין
הײסס עס קלײנע. א פארהעלטניסמעסיג איז םארדינער

 געווארען, געקריװדעט װאלטען צאל קלײגע א בלויז אז
 אײנגעםירט װאלט אלע םאר פענסיע גלײכע א װען

 תר־ טרײםטען געקענט זיך זואלטען זײ און געװארען
 א װאס קריװדע אײנציגע די ניט איז עס װאס טיט,

 געזעלשאםט, דעםאקראטישער א אין לײדט םינאריטעט
 בענעםיט דעם םאר אײנגעםירט װערען נעזעצען װעז
 םון װאלט רעגירונג די מאיאריטעט. נרויםער דער םון

 אלעםען םאר פענסיע גלײכער א םיז אײנםירונג דער
 םון הוצאות די פון געלד סומע גרויסע א געשפארם

םארװאלטונג. דער

בארימטקײט װעגען פאבעל א
ם «ן ױד נחו

 ?ippn פאכעל א קינד, םײן ׳סיר פון װילסט דו
 ;כאקלערען אכיםעלןן כן>ר זיד װעל איד — אוים װארט

רו, זיץ אץ זןר זאל רוהסן גאון, דעד קרילאװ,
װאו: פאכעל א אץ ז*גט ערג^

 — קעלטןןר, רעגןןנדיגער, װעטער דער װןןרט הארכםט־טו «ו
n *ו מערער אלץ פלױדערען מענשןןן און p -ןןלטער 

 איך — ריכטיג זײער ס׳איז
זיך, אױןז דאם איטטןןר םיל

 פילןןן^ זעלכע דן>ם איז עם װען װעסט דו װי אזוי
 — שיילטן, גו גראט Dp םיט זיד גענוג זײן שדץ זאל נאר
 - קלײג̂נ א םעשה׳לע א אױםגעטראכט דערװײלע חאט איך

— שימם, א *י ניט װײס איד
 :םאנןןן גרינגער דיר געםים שװער דײן אמאל ם׳װעט נ*ר

p «ו אז ;pp:py; זאלםם ת pײט ר» 
 לײט, אםת־גרױםע פון מואוגנען םען פארשװײגט

 זאכען״♦ קלײנןן פץ ,D^nnp םען, טומעלט טוםלען אץ
— פמרװןן^ נים םיד ape ת

פארדראם, שדם א אן שמײכעל, א מים נאר
חןןז. װעגןןן פאכעל םיץ אוים חער

 זוםעד פון טאג שײכןןם א אין איז חן«ז א
ארדיםגעקוםעז

 גראז. זודכןןשטחולםע די אויף זיף טןןן «ו שפיל א
pעיעסמואם, םון פ^ןרטראפט יץ■ ןןר חאט רװײלע

 יונגען. א כויםעלע א w זין <עעש««רט און
o p גיף אױן* ער איז — *עוױנט זיד בויםעלט 

ip p p tn p ,אפגעשפרדנגעז —
 זץ־, «ו קוםענזײג שפעטער, רגע א םים כאר

 פארגעניגען םיט אלײן ג$ר שױן סר חן>ט
n p וױגען! גענדטען רעףחאואחיף כדימעלע

p די האט ער a p שפיל, » םאר גאר געמאכט זאף
 שוטיל- רp אץ ןןנגעקװןזלען זיך פאר און

 קלשיש׳ ני® קײנער װאלמ חןןז Dp פון געװײנליר,
ם איז עס װען נאר ^ר א  װעה^ «ו גאריםט ג

i *ו םף קיץ ניט מען כאדארןז p p ^טיזיס
׳םױז די שפנ׳טע, זײן

 — חעתזו׳ אץ זען «ו אלץ pta א געחאט חאט װ$ם
— געװעו׳ כעלנ׳טע רױםע3 א ײס3 אױןז איז אץ

,Tptpa אלץ װײםען פין Dp חאט
 ען3כוי פון פײל א װי און

p *ו זיך געלאזען w ^ מ ר׳  םײז די חג
D און p די זײ פאר *ואױקט p<ria נײ̂כ
D זי אז p אי םים גןןזען אלײז עחטםp ,אױגען

n «ו חױכען א כױם א rp דער ס׳חאט װי p ערד 
«tyaM sya>p
D פץ aדיaר«ײלןןp אז זיך, פארשטײט p חערם, םען 

n ט3לײ p p ןןיעסױוןזס נאד זיך פון צד np anp- 
pw אדן paij װעגען ח^כען Tp דער3װאי די 

!פארפמןרט אץ רטpםpפארג אלץ זיך
אריכער, ניט איז דp קיץ

n ס׳חאט און p םיט ען3ע?לונ3 װאלד Dp ,tp  o p פיכור>.! 
Dp דער פוץ אפער שענסםע p a pאױ זאד ר Dp :

t, םיטץ ען3געקלוג ס׳חאט װאו ^,p מןלכן^ אץ p 
p) 3 אױפגעחאל^ ןיך p,םורא׳דיגע יױסע Tpps,

̂ס — איכערקןרמן/ װןןרצדען די םימ דעםכןס פלקגען װן
 דןןרסז קימער ttgn זײ װעגען און

װארמ. r*P דערמןןנמ ניט מפילו
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רעװאלוציע. םאציאלע גרויסע די ניט דא מיין איך
 איז דער צו גארעץ. אונזערע םילע גאר װעלכעו נאך
 גאר איז עם אז יװײט אזױ כאטש װײטלעך, אביסעל נאך
 ניט. איך גלױב דאס איר, װעגען טראכטען צו כדאי ניט
 זײנעז זיינעז, זײ װי שװאך קומען, איר םון סמנים די

 גרויסער דער אט װעגען ניט געזאנט, װי ׳נ$ר דא. אבער
 א װעגען נאר רעדע, די דא איז רעװאלוציע םאציאלער

 פאר קומט װאס איבערקערעניש, מערקװירדיגער העכסט
 עם װאס אין אויגען, אונזערע פאר און טעג אונזערע איז

 מעז װען גלויבען, צו שװער, זעהר שװער, געװען װאלט
צוריק. מאנאטעז פאר א בלױז א מיט אונז עס זא:ס

 שרעקליכעז דעם אן דערטאנען געװיס זיך װעט איר
 םיז אנגעפאנגען ביזנעם־װעלט, גאנצע אונזער װאס האס,
 מאננאט, גרויסען דעם :אר ביז מענשעלע״ ״קרײנעם דעם
 אויםטו, נאגצען זײן צו און רוזװעלט׳ן צו געפילט האט
 דיל״• ״גױ :פראזע זײן אין אויסגעדריקט זיך האט װאס
 װאס גאל, פון ים גאנצען דעם אן דערמאגען זיך װעט איר
 האבעז װעלכע אלע, אױף געװארען אויסגענאסען איז

 סימ־ זײער אויסגעדריהט אופן אנדער אדער אזא אויף
 געמערקס זיך האט װאם שטרעבעז, נײעם דעם צו םאסיע

 װאשיננטאץ. אין אדמיניסטראציע דער פון קרײזען די אין
 נײעם עטװאס דעם מיט םימפאטייזער אלע זייכען אגולנע
 באל־ אלס קאמוניסטען אלס געװארען, ערהלערט רעזשים

 און פראגרעס פון שטערער ערגסטע די אלס שעוױמעס,
 ״אםע־ איז װאס אלץ, םון שונאים ביטערסטע די אלס

זײן. ניט זאל דאס װאס ריפאניש״,
 אימער זיך האט אטאהע ביטערער דאזיגער דער אין

 מאנר־ אװ אםאםיאײשאן ״נעשאנעל די אויסגעצײכענט
 אמע־ םון געשיכטע גאנצער דער אין םעקטשוחנרס״.

 דער פון םארקערפערונג סאטע די גע־ווען זי איז ריקע
 צו געװעז ניט איר םאר איז זאך קײן ועאסציע. ערנסטער
 אוים־ קאפ א ארבײטער די דערלאזען צו גיט שלעכט,
 שנאה גאנצע איר איז צײט לעצטער דער אין הײבען.
 אין האט ער װײל רוזװעלט׳ן, קענען געװארען געצילט

 אר־ די אז םארגעטעז, ניט אויםטואונגעז זײנע אלע
 אםערי־ דער אין טייל װיכטיגער א אויך זײנען בײטער
אינדוסטריע. <ןאנער

 איצט תורה״. ״מתן םאר געװעץ אלץ איז דאס אבער
 פרא־ אזוי געװארעז יןערפערשאשט גרויסע די אט איז

 איר. דערקאנעז צו גארניט כםעם איז עס אז גרעסיװ
 קינ־ םון א&שאםונג די שוין וויא זי אויך הערט, הערט,

 פאר־ די שעפער, סװעט םון אפשאסונג די ארבײט, דער
 ארבײטם^אזיג־ םון םאצ איז ארבײטער די פון זיכערונג

 צױ יעראיכען זײער אין עלטער. און סראנקהײט #קײט
 אפגעהאלטעז, טעג די ערשט האבען זײ װאס זאםענפאר

 געטריפט פשוט רעדנער זײערע םון יציפעז די האבען
 צױ לאנג ניט ערשט װי גאל, מיט אנשטאט האניג, םיט
pn זוערען באטראכט געסענט נאר האט װאס אלץ, אויױ 

 די אז אנערקענען, צו שטרעמונג א איצם פראגרעסיװ, ס5א
 מוזען דערםאר און זיך ענדערען אומשטענדען און צײטען

 אר־ די צו יבנוגע האנדלוננען און מעטאדען געיװיסע אויך
 געענדערט שטאףק גאר שטארס, םאדערוננען בײטער
װערען.

 אפ־ זיך אונמעגציך איז ארטיקעצ קורצען דעם איז
 םאר ״האוד דעם םון פאראגראף יעדעז אויף צושטעאען

 דא זאלען אנגענומען. האבעז זײ װאס אינדוסטריע׳/ דער
אנצוהערענישעץ. אײניגע ײערעז גע<עבען
:םאראגראף ערשטער סאמע דער למשל, איז, אט
 אמעריקא- דער םון פרינציפען םונדאמענטאלע ״די

איגדוםטריע: נער
 םון מעהר זואוינונג, בעסערע א ^עבען, בעסער

 באקװעםליכקײטען מעהר לעבען, םאר׳ז נויטווענדיגע דאס
 זיכערהײט מעהר ארבײט, שטענדיגע מעהר או?סוס, אוז
 דאס — עיצטער םאר׳ז זיכערסײט מעהר דזשאב, פון

 און מענשעז, יעדען םון װאונשעז נאטיראיכע די זײנעז
 דער םון שטרעבונגען פראגרעםיװע די אויו זײנעז ד^ס

(!!!) אינדוםטריע״. אםערייסאגער
 װאס דערצײצט װערט פאראגראוי צוױיטען א איז

 םארבעסע• דער םאר אויפנעטאן האט אינדוםטריע די
 דעם זיר נעםט זי אעבען. םיז םארשמנערונג אין דונג

 די זײנען איצט ביז 1850 םון װאס דאס, םאר קרעדיט
 בעת געװאתסען, באדייטענד גאר וױיתמעס ארבײטער

 געװעז וױידזש ארכײטער דער איז צוריק יאר אכ«יג מים
 אימקונםט, נאציאנאלער דער פון •ראצענט 38 באױז

 «רא־ 68 ארבײטער די םיז וױידזמ איצםינער דער אי&
^^r זיבעציג די אגשטאט ן צענט #יואך א ארבײט טונ

יאנאווםקי. ש. פון

שטונ־ םערציג גאנצען אין ארבײטער די איצט ארבייטען
װעגינער. און דען

 פאר־ אבער זאך אײן אםת. טאקע אלץ דאס איז
 קליינעם א אז צוצוגעבען, מאנופעקטשורערס די נעסען

 בצו־ אײן ניט ארכײטער. די אויך ה^בען דעם אין חאק
 זײט דעד םון געװארען אויסגעפ^כטען איז מייחםה טי;ע

 גרע־ די אט אז אינדוםטריע, דער גענען ארבײםער די פון
 זאלען ארבײםס־שטונדען קירצערע און וױידז״טעם סערע

װירקאיכקײט. א װערען
 פון כארימערײ ביסעיצע די אם מוחל ׳גאר:יט נ^ר
 זײנען איצט אבי קאפיטאנען. אינדושטריעלע אונזערע

 געװען זײנעז זײ װי מענשען, אנדערע גאר שויז זײ
 האל־ אלץ נאך זיך מעגט איר יצאננ. נים גאר ערשטע

 ענ־ נאטור מענשליכע די אז בלל, אלטען דעם בײ טען
 א איר האט דא שנע^. אזוי ניט אדער נים, זיך דערט
 שטארקסטע די איז װעיצכער פאל, באשײנפער^יכען גאגץ

 מא- אונזערע טעאריע. מאדנער אײער פון אפאײקענונג
 ■גאנץ ממש נאכט איבער געװארעז זײנען נופעקטשורערס

 סאמע די םון אײנער אײך, מערהט מענשען. אנדערע
 סאיצי, רעימאנד ברײן־טראסט, רוזװעלטס םון ערשטע

 אנאר־ אלס שיער־שיער געװארען ערקילערט איז װעלכער
 םארלאזען געמוזט דעם צו^יב האט װעלכער און ׳כיסט

 נעגאך איז און רוזװע^ט־םיניםטער, פאםטעז ײיז
 ״טודעי׳/ צײטונג דער םון רעדאקט^ר א באריז נעװארען

 צוזאמעג־ דעם בײ רעדנער די םון אײנער געװען איז ער
 ער <וען געװארען, אפצאדירט שטארק איז ער און ׳ם^ר
 א׳ז אײנזעהץ, מוז אינדוסטריע די אז ערהצערט, האט

 מיט צוזאםען מוז און אנדערע גאנץ זײנען צײטען די
 ״עךאר־ סארט נײעם א םאר ארבײטען רעגירונג דער

סאנסטיטוציאנעל. ניט אדער יא זײן ז$ל ער צי אײ׳/
 מאנױ די אז אננעמען, ניט איר דארםט געװים

 אין םעהיצער זײער עםענטאיך אנערקענעז םעהטשורערם
 רוזװעלט־ דער צו סײ און ארבײטער די צו סײ באצוג

 האבען זײ י$ר. פאר לעצטע די פאר אדםיניסטראציע
 ברכה דער םון םראזעז אלטע זײערע פארמגסעז ניט נאך
 סיסטעם דער אט אונטער נאר דאס און ?אנקורענץ, םון

 ארויםצוארבײטעז, זיך מעגציכקײט א סענש דער האט
 אונזערע ענדערונג. הי׳בשע א יזיך פיהלט דאך אבער

 םון אשון דעם מיט מעהר ניט שויז רײדען םאגנאטעז
 םאר^ערט, דעםנד!" בי פאבאיס ״דהי :גויצד דזשעי א

 דעם אט צו צוצושמײכצען זיך נויטיג פאר האצט מען
 גוט גענוג איז ער דאם ׳אים זאגט מען פובליקום.

 מאנאפאא א םון אונטערשײדעז קענעז צו אינפארמירט
םײז. איז גרוים באויז איז .װאס ביזנעם א םון און

רעגי־ די אז דאגעגען, גארניט זײ האבעז װײטער
 ביזנעס, זײערע אין ארײנזאגען קענעז יא זיך זאיצ רונג

 שטארמ זעהר זײנען זײ אבער חלייצה, צוםיא, ניט כאטש
 ביזנעס אין ארײן איצײן זאל רעגירונג די אז דאנעגען

 שיצום האבען זײ *בקיצור, זיי. מים קאנקורירען און
 איצ־ ביז גאנצער זײן און רוזיװעצט׳ען מיט געמאכט

פיהרוגג. טיגער
 איצײן רוזװעיצט שוין האם איצט אז ׳זײן קאן עס
 װי #דאך האט ער עסס. גאנצען אוים׳ן חרטה אביסעל

 םאר געםײנט ניט בײז הײן הײנמאיצ איז, אמת דער
 אונזערע אז זײן, דארום קאן ארבײטסגעבער. אונזערע

 םיט צוגעאײיצט אביסעיצ זיך האבען מאנופעקטשורערט
 האבען שײנט, םיר װי אבער, ״פראגרעםיװיזם׳/ זײער

 אין גענוםעז ניט קאפיטאנען אינדוסטריעאע אונזערע
 װע־ דענקעז זײ װאס איצײן. רוזװעיצט׳עז אנבאטראכט

 נאך הארצען אין אים װינשען זײ װאם און אים, גען
 זיך, דאכט טיר װי אבער, סוד, זײער איז דאס איצט,
םאםענטען.. אנדערע גאנץ געװירקט דא האבען

 אויןי הוקענדיג ניט װאס #דאס טאקע אז דענק< איך
 די און אמעריסא אין םרעםע גאנצע די װאס דעם,

 נע־ האט געשטאצטען אירע אלע איז דעמאגאניע גאנצע
 םון םוחות די םארט^אדעז צו כצים איצע םיט ארבײט

 האבען פרעזידענכדװאהאעז, אעצטע די איז םענשען די
 אויםגעדריקט, םאיאריטעט נעװאאדיגער » םיט דאך
 דאס, אויך ;םארדואען ניט םעהר -זײ ?אן םעז דאט
 ארוים״ צײט לעצטער דער איז האבעז ארבײטער די װאס

דענקען אין זעיצבםטשטענדיגקײט זעאטענע א געװיזען

KSi׳

 דער איז דאס װי ױניאנס, אײגענע זײערע אין
 טאסע אויך װי דאק־ארבייטער, און מאטראזען די מיט
 אמעריהען דער אין םאר קוםט װאס הריג דעם אין

 לעצטען איז נאר, אלץ און ילי״באר, אװ םעדערײשאן
 ארבײטער די פון קאמף דער כדי דעם, צוליב סך־הכל,

 אנגעםיהרט זאצ יצעבען שענערען און בעסערען א םאר.
 געװארען געםיהרט איז עס װי ענערגיש, טעהר זוערען

 ׳יאר עטליכע לעצטע די אין איבערהויפט איצט, ביז
ר אפשר טאקע און דאס א  די געמאכט האט דאס, נ

 יצשון, אנדער גאר א רײדען אנהויבען מאנופעקטשורערס
 יקריגען צו אז אײנזעהעניש, די אויך טאקע אפשר און
 גע־ װא^ט רוזװעלט, אלמעכטיגען דעם מיט איצס זיך
נאריש. זוי ערגער נאך װעז

 אינדוסטריע־ אונזערע זײנען נארען גרויסע גאר און
געװען. ניט הײנמאצ קאפיטאנען

 אלץ ׳זיך דאכט ׳גיבען זײ דערפאר, טאקע און
 די םון פארקלענערונג די װיכטיגסטע, ד^ס אבער נ^ך,

 יװאס ײאך, יי שטונדען דרײסיג אויף ארבײטס־שטונדען
 געבען צו אזוי װי מיטעל, אײנצינער דער איז דאס

 זײ האקט דאס ארבײטסלאזע, מיציאנען די צו דזשאבם
 װילען יזײ און קענען זײ מוחות, זײערע צױטפאלט און
גאכגעבען. ניט עם

:עגין דעם װעגען פאראגראף דער איז אט
 זײנען סיםטעם אינדוסטריעלער אונזער ״אונטער

 םאר־ ארבײטס־שטונדען געװארען, געהעכערט װײדזשעס
 איז לעבענס־סטאנדארד דער און געװארען קלענערט

 טאכםגע איז דאס געװארען. געהויבען שטארק גאר
 אי םעטאדען םארבעסערטע די דורך מעגציך געװארען

. מאנוםעקטשורינג .  םאדי די אט אז גלויבען, מיר .
 • אסערײ דער אונטער אנגעהן װײטער װעט בעםערונג

 •; דאם און אונטערנעםונג, םרײער םון סיטטעם קאגער
 םאר• װעלען ענדערונגען ארבײטס־צײט און װײדזשעס

 גזד א זאל םארבעסערונג. דער טיט צוזאמען הומען
 גע•; ארבײטס־שטונדען די םון םארקלענערוגג זעצליכע

 פרא- נויטיגע די פארקלענערען עס זועט װערען, מאכס
 םארגרעסע- אונםארמײדליכע די זועט דאן און דרקציע

 א צו ברענגען פראדוקציע םון סאסטען די םון רונג
 קעגען ניט װעט םארברויכער דער און פרײז, גרעסערען

 םיר װי קויןײקראםט, גרעטערע א אלץ האבען טעהר
עס״. װינשען

 םון םארקירצונג א געגען ארגוםענט דעם זועגען
 פאר א זאגעז צו האבען מיר װעלעז ארבײטס־שטונדען

 װאם הערען לאמיר אבער דערװײל שפעטער. װערטער
 וחד זאגען צו האט םארד הענרי םון פרעס־אגענט דער
:ענין דעם נעז

 בדעת געהאט םארד הענרי האט 1929 אין ״שוין
 נאר ארבײטס־טאג, זעהס־שטונדיגען דעם אײנצוםיהרען

 איצט שטערונג. א אלס געהוםעז איז דעפרעסיע די
 םאר װערען געטאז װעט דאס אויב דאס ׳ער נלויבט

 די שװעריגקײטעז. םילע סארסומען װעלען צײט, דער
 זעקס״ דער צו אץילז\גאן\גז(\\ דארםען װעט אינדוסטריע
 םארטיג ניט דערװײל נאך איז זי ארבײט. שטונדיגער

דעם״. פאר
אינדום־ די ביז נעמען מוזען װעט דאם לאגג װי

 ארבײטס־ קירצערען דעם צו אויםװאסםען װעט טריע
 פרעס•־׳ םארד׳ם סאמעראן, מר. ניט אונז זאגט דאס ״טאג

 1א זיך, פארשטעהט װארטען. אונז הײםט ער אגענט.
 לײכמ* גאנץ זײן צו אויס עס זיך דוכט קאמעראן מר.

 1א' דזשאב, גום־באצאהלענדען א האט םען אז אודאי,
 אככדנײן די סכח אבער װאס װארטען. צו לייכט זעהר

 חנם, אויוי אלץ נאך לעבעז װעלכע ארבײטסלאזע, םיליאן
 װא^ צו זײ םאר רעליף? םון ברויט שטימעל קארגען

גריגג. אזוי גארניט איז טען
 ארגוםענגןן דעם װעגען װערטער פאר א איצט און

 תי ׳פוין װעט עם װיבאלד םאנופעקטשורערס. די םון
 ארבײטם־וואך דרײסיג־שטונדיגע א װערען אײנגעםירט

 םאר׳ אריח העכערעז א צו םיהרען סוזעז דאן עס װעט
 באדײטענוי אוםן אזא אויף װעט דאס און םארברויכער,
 1דאף איז דאס װאם סויןי־קראםט, זײן םארקלענערעז

װילעז. אלע םיר זואם דוקא
!יי| עם אז איצט, ? טענה א געהערט האט איהר

 ניט קענען װעלכע ארבײטער, מיליאנען דא נען
 צ נויטיגסטע סאםע דאס פון םינדםטע דאס שפארען
 יראדוצי צו צוצוזאגען זיך זײ ערלויבען לעבען,
וױ גאט איין כאטש איצט, ביז זוי םעזזר םך א םעהר,
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 אבער ;אראדוקטען זײערע אפשטאטען װעלען זײ ןווא
 הויםער, נײע םיליאן נײן גאנצע צוקוםען װעלען עם אז

 װײדזשעם, הויכע גוטע קריגען אלע דאך װעלעז זײ װײצ
 געהעכערט קוזען #נם א עפעס דורך װי פלוצלונג, וועלען
 עס -זאכען. םארשײדענע די אויף קאסטען די ווערען

 עס ארגומענט, דעם אין לאגיס ברעקעל קײן ניטא איז
אויגען. די אין זאםד געשאטען פשוט איז

 םאנוםעקטשורערס, די םון פלאן דער דוקא אבער
 בא־ און ארבײטער, מעהר װאס איצט ארײנצונעםען

 םאר־ ניט ארטיקלען טאסע גרעסערע װאס א שאסען
 אץ צו םיהרעז מוז ארבײטס־שטונדעז, די שלענערענדיג

 יווי ערגערע, םיל א זײן זאל װאס ארבײטסלאזיגהײט,
 ער אויב — םארגאנגענעם דעם אין פאסירט האט דאס
 אנ־ לאמיר קריזיס. — פארגאנגען טאקע שוין איז

 אויסברײטען װעלעז מאנוםעקטשורערס די אז נעעמן,
 ניט מאסעךפראדוקציע, זײער מעגליך װי ישטארק אזוי

 דער סוף, דער ארבײטס־שטונדען. די םארקלענערענדיג
 אנגעארבײטע מאסע א זײן מוז סוף, אונםארםײדליכער

 קויםער, קײן זײן ניט װעלען עס װעלבע פאר םחורה,
 װעט דאס און זײן. :יט זאלען ארטיקלען די ביליג װי

 םעקטאריס, אלע אין שטילשטאנד א צו פיהרען װידער
 װידער װעט דאס ארן מינען, אלע אין כױלעז, אלע אין

 גאס, אין ארויסנעװארםען ארבײטער מיליאנעז מײנען
 גוט־באקאנ־ אלטען דעם האבען יװידער װעלען מיר און
 מאנופעהםשורערס אונזערע װעלכען גענען קריזיס, טען
 בא־ כלומרשט אונז עס װילען פאליטיקער אונזערע און

װארענען.
דער־ איז ארבײטס־װאך שטונדיגע דרײסיג די נײז,

 סוף א עוירקליך מאכען צו מיטעל אײנציגער דער וױיל
געענדיגט, איז דעפרעסיע די אױב דעפרעסיע. דער צו

 בשום אגער יװעלט, ביזנעם דער פאר נאד טאתע עס איז
 טאקע װעט עס אויב און ארבײטער; די םאר ניט אוםן
 סחורות די אויףי פרײז דער אז זארגעז, צו נויטיג זײן
 עצה גוטע זעהר א דא איז װערעז, געהעכערט ניט זאל

 אײנ־ נאר דאחםעז באסעם די פשוטע. גאנץ א דערצו,
 און םראםיטען, זײערע םון אביםעל אראפלאזען װיליגען

 װארט א געברויכענדיג ״טשיזלערס׳/ זײן צו אויםהערען
 לאנ־ ניט ערשט זײער און םרײנט איצטיגען זײער םון

רוזװעלט. ד. םרענקלין שונא, גיגען
 דער מיט ארויסקומעץ אםשר זועלען באסעס די

קע- פראםיטען זײערע םיז אראםלאזען מעהר אז טענה,
 בעסערען א״ םון רײדען זײ װען זוארים, ניט. זײ נען

 אלע םיט םול לעבען א װאוינונג, בעסערער א לעבען,
 ניט עס זײ םיינעז םארנעניגענס, איז כא^ועמליכקײטעז

 זײ «ז און ׳זיך םאר אויך נאר ארבײטער, די פאר נאר
 אײנקונפט, זייער םון פראצענט 68 גאנצע אװעס ניבען

 איז םראצענט, 38 בידנע בלויז זײ פאר בליי׳בט עס און
שבגארניט. גארניט דאך עס

 לײגט םונדעסטװעגען אבער דאס, אי-ז טענה א ׳יא
 גע- צײטונגעז די זײנען אט שכל. אוים׳ן גיט עס זיך
 דװױדענדם און באנוסעס םון סבול דעם מים םול װען
 ביזנעסעס םילע גאר אין ארבײטער םארשײדענע די פאר
 םילע אויך םטאק־האלדערס. זײערע םאר אויך און

 לעצ־ דער אין םארגעקומען זײנען װײדזש־העכערונגען
 אבער װערען. םארלײקענט ניט דארף דאס צײט. טער

 סך א אין געװען זײנען דיװידענדען און באנוסעס די
 איז װאס דעם םון טאג, אײן אין צאהל. גרעסערער א

 איך האב צײטונגען, די אין נעװארען םארעםענטליכט
 אז דענ?, איך מיליאן. זעהם איבער צוזאמענגערעכענט

 דױױדענ־ און װײדדפ־חעכערונגען און באנוסעם די אט
 ניט אויב ביליאז, פאר א איבערשטײגען װעלען דעז

 םון פראפיטען די אז םיםן, א דאו עס איז טעהר.
 שלעכ־ קײן גארניט גע\וען זײנען באלעבאטים אונזערע

 38 בלויז אויסגעפאלעז איז חל? זײער אויף כאטש טע,
■ראצענט.

ארגומענ־ צו נויטיג ניט װירקליך אבער איז עס
 ?אפיטאנען אינדוטטריעלע אונזערע דעם. װעגעז טירען

זײנען צײטעז די »ז גוט, גאנץ אלײן פארשטעהען
 רײדען שויז זײ מוזען נאר ניט און אנדערע, װירקליר

פמדפים זייערע אויך נאר דיבורים, אנדערע נאר
 אר־ דרײסיג־מטונדיגע די אנדערע. גאנץ װערען םוזען

 מוזען 1937 סומענדיגען דעם אין נאר װעט גײטס־־וואך
 ווע־ װײדזשעם ארךיםער די זוירקליכסײט. א וחניעז

 זײ נאר זײנען, זײ װי זעלבע, די בלײבען נאר ניט מו
 דאס אזוי יועחנן, געחעכערט באדײטענד מוזעז ותלעז

 םייז םון גאמען דער אםת *{ װערען םוזען װעט
איבערקערעניש״ גרױםמ ״די ארטיקעל: וטיגעז

געזע״ז עלמער־פארזיכערוננם דער
יאזעפםאן. א. םון

 אנגע־ זיך האט עס אײדער ,1929 יאר דעם ביז
 האט לאנד, אין אונז יבײ קריזיס גרויסער דער הויבען

 די מיט אפגעגעבען זיך װעניג זעהר אמערי?ע אין מען
 צײט אין ארבײטער די פארזיכערען םון פראבלעמעז

 די אויף פענסיע א ,קראנקהײט, ארבײטסלאזיגקײט םון
ען עלטערע אי װ. אז. א. י
 גרויסער דער בײ יעדענפאלס אונז, בײ האט עס
 אן געהערשט באפעלקערונג, היגער דער פון מערהײט

 װאס לאנד, א איז אםעריקע אז מײנוננ, אנגענומענע
 נאר' װיל װאס מענשען, יעדעז געלעגענהײט א גיט

 לעבען. א מאבען און ארבײט געםינען צו ארבײטען,
 האבען נעדארפט ער האס ארבײט, מענש א אויב און

 װאס געלט, סומע געװיסע א אפצושפארען שכל גענוג
 אומגליקס־ קראנקהײט, פון צײט אין העלםען איהם װעם
 די םאר און יארעז. עלםערע די אויף אויך אין פ^ל

 ארײנ־ געקענס ניט זיך האבען װאס װידער, יעניגע,
 געװארען ארויםנעװארםען זײנען װאס אדער פאסען,

 כלל, אנגענומענעם דעם לויט זײ, האבען לעבעז, פון
 אינסטי־ צדקה פריװאטע די צו װענדען געדארםט זיך

 װאס ארימע, סאר אנשטאלטען די צו אדער טוציעס,
 װאו רעגירונגען, שטאדט די םון אויסגעהאלטען ווערען

 יברויט, שטיקעל א מיט געדארםטיבאזארגען זײ האט מען
ט זאלען זײ אז הומער. םון שטאדבען גי

 אנערpאמערי דער םון טײל גרעסטער דער אמת,
 װאם פאליסיס, אינשורענס םארמאגט באשעלקערונג

 א שטארבט, ברויט־געבער דער פאל אין םארזיכערט,
 דאס אבער םאמיליע, דער םאר געלד סומע באשטימטע

 ױאס רײכע, די כאראהסער. אינדיװיתעלעז אן טראגט
 באזאמען ארן אפצושפארען אויף געלד גענוג האבען

 מיט אויך זיך פארזיכערען עלטער, גוטען א מיט זיך
 זא־ פאמיליעם זײערע אז פאליםיס, אינשורענס גרויסע

 זײער נאך אויך לעבעז באקװעמען א םיהרען קענען לעז
 אנהאלטען ניט אפטמאל הענען אבער, ארימע די טויט.
 סוח דער און פאליסים, אינשורענס קלײנע זײערע א.םילו

 בלײבט אווע־ס, שטארבט ברויטגעבער דער װען אז איז,
 אדער לעיבעז צום מיטלען אהן אינגאנצען םאמיליע די

טיטלען. װעגמ גאר מיט
 ®ראכלעם דאס מװעקגעשטעלט האט קרױיס דער

אױפץ נעזעלשאפטליכע״פארזיכערונג פון
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 ביז מיליאז א פון געװען איז עס װי לאנג אזוי
 בלויז און אםעריקע, אין ארבײטסלאזע טיליאן צוױי

 געװאלגערט זיך האבען םענשען עלטערע מיליאן פאר א
 אװעק־ קאפ דעם װאו האבענדיג ניט גאסען, די אין

 גע־ די כשורה. און גלאסיג געװען אלץ איז צולעגעץ,
מנג זעלשאפטליכע  גע־ אויםגעטרײסעלט ניט איז מיי

 געװארעץ. אויפנעקאכט ניט זײנען געמיטער די װארען,
 ארבעטסלאז זײנעז מענשען מיליאן פאר א װאס מאלע,

 אונזער איז הונגער! סין שטארבעז װאס אלט, און
 אויסעמעװעהנליכעס עטװאס םארסומען מוז אמעריסע

 ארויסשטויסען און טאן ריהר א זאל וואט רי׳זיגעם, און
 גערופענע אזוי די אםילו פארגלױוערטקײט דעד םון

 נו, מענ^ען. פראגרעסױױדענקענדע און ליבעראלען
 סײ די און ,1929 יאר אין סריזיס, דער געקומען איז

 װי םלוצלינג, געביטען. אינגאנצעז זיך האט טואציע
 א אין האט ערד־ציטערניש, אן םארגעקוםען װאלט עם

 אםערײ גאנצער דער םון העלםט א כםעט צײט קורצער
ם באגעגענט זיך באםעלחערונג סאנער םני ^ל־  םיט פני

 װאס די און ארבייטסלאזיגקײט. פון פראבלעם דעם
 םאר־ ,האבען ארבײטען צו גליק דאם געהאט האבען

 גע־ זײ האבען םאלעז םילע אין אז \ועני.ג, אזױ דינט
 כדי רעליף, אויף רעגירונג דער צו אנהומען דארםט

 װאס ארבײטער, הונגער. סון שטארבען ניט אימאנצען
 ארויסגע־ זײנען יאר, פוםציג םון עלטער געװען זײנען

 םאר איז עם און םאבריהען די םון געװארען װארםען
 וױיל ארבײט, אן עפעט סריגען צו געווען אונםעגליך זײ

 עלטערע באנוצען םאבריסאנטען די זאלען װאס צוליב
 מענשען, ױנגע געגוג סריגען סען םעז זוען םענ^זעז,

 על־ די װי םלינסער, םיל ארבײט די סאן זועלען וואס
 די <וי מעהר ?ריגען ניט זײ װעלען געלד און טערע

ארבייטעד. עלטערע

 חונגער לײדען ױאס ארכײטער, עלטערע צ*ל די
יןןר צד יאר םץ גרעסער װערט נױט, אץ

 •זיכער ניט קײנמאל איז ארבײטער אן יװי פונהט
 טאג העלען מיםען א אין קען און דזשאב זײן מיט
 ארבײטם־ אן םון לאגע דער אין געםינען פלוצלינג זיך

 עלטערע די אויף מענש, יעדער אויך קען אזוי לאזעז,
 האבען ניט און נויט גרויס אין געםינען .זיך יארען,

 דערויף, קוקענדיג :יט זיך. דערנעהרען צו מיטלען קײן
 דער־ זעהר זײן יארען ױנגע זײנע אין קען מענש א װאם

 געלד, סוטע געװיסע א אפשפארען אפילו און םאלגרײך
 דער אין ספעציעל — זיכער ניט קײנכיאל דאך ער איז

 םיז רעװאלוציעס, און ?ריזיסען פון צײט איצטיגער
 די אז — מלחטות בעפארשטעהענדע און אינפלאציעם

 פארזיכערונג געניגענדע א זײן װעט געלד אפגעשפארטע
יארען. עלטערע די אויף נויט םון פאל אין

 יאר צו יאר םון אז באװײזט, סטאמיסטיק די
 מעניטעץ, עלטערע צאחל די םארגרעסערט שטארק װערט
 קײנע ניט האבען און ארבײטען :יט מעהר קענעז װאס

 זיך געפינען איצט שויז זיך. דערגעהרען צו מיטלען
 מיליאן האלב א און זי׳בען פון נאהענט אמעריקע איז

 אלט, יאר םינף־און־זעכציג איבער זײנען װאס מענשען,
 ניט האבען צאהל דער םון העלםט א װי העכער און

 בלויז לעבען א אויף םארדינען צו מעגליכסײטען קײנע
 םון העכער אז זאגען, צו גענוג איז עם אלײן. זיך םאר

 םינף־אוךזעכציג זײנען װאס מענשעז, מיליאן צװײ
 איבע־ דער רעליעף. דעם אויף זיך געפינען אלט, יאר

 קרובים. ־און קינדער פון ^טטיצע קריגט טײל ריגער
 ארבײטער עלטערע טויזענד הונדעדט פיר ארום בלויז

 דער אין האבען װאס םטײטס, די םון הילף קריגען
 עלטערע די םאר הילף אײננעםיהרט צײט לעצטער
מענשעץ.

 אין זועט סטאטיםטיקער, די םון חשבונות די לויט
 איז זײז ,1970 יאר אין ארום, יאר דריײאוךדרײסיג

 אין מענשעז מיליאז םופצעהן צו נאהענט אמעריקע
 אין געםינען זיך װעלען װאם יאר, 65 פון עלטער

נויט. גרויס
 הונדערט האלבעץ א אםילו אדער הונדערט א מיט

 אויןי זיך םאדזיכערען םון פראגע די איז צוריה, יאר
 איצט. װי שארױ, אזוי געשטאנען נישט עלטער, דער

 געדענקט שורות דאזיגע די &ח שרײבער דער אמת,
 די זוען נאך, צוריק יאר םערציג טיט װי גוט גאנץ

 :םון תםילה דער צו קומען םלעגען אידען םרוסע
 םארלאזען ניט אונז זאלסט — זחנה״ לעת תשליכינו

 גע׳װאצ־ א אויסברעכען םלעגט — אלט װערען טיד װען
 ;עזאגט םלעגט תםילה די און שול, אין געװײן דיגער
 אפיאו אז אוים, װײזט פאטאם. גרויס םיט ווערען

 זועט טאמער געשראסען שוין זיך מעז האט דעםאלט
 צום מיטלען שום אהן בלײבען עלטער דער אויף מען

 װען מענשען, אמאליגע די האבען דאך אבער לעבען.
 גע־ ניט אלט, יאר 65 אדער 60 געװארען זײנעז זײ

 אין װי כוחות, די םון אויסגעשלאנען אזוי זיך פיהלט
 און, יאגעניש מאשינע^פאכע, םון צײט איצטיגער דער

טומעל.
 1890 יאר איז אז ציםערען, די באװײזען אזוי אט

 זײנען װאס די, םון פראצענט םינף־אוךזיבעציג זײנען
 ארבעטס־םעהיג, * גענוג געװען אלט, יאר 65 געיווארעז

 טאן געקענט ניט האבעז פראצענט 25 ארום בלויז און
 פרא־ םערציג זײנען 1910 יאר איז ארבײט. שום קײן

 אוכד געווען אלט, יאר 65 זײנען װאס די, םון צענט
 ^ויז זײנען 1930 יאר אין און ארבײטעז, צו םעהיג
 גע־ עלטער דעםדאזינעז איז פראצענט םוםציג גאנצע
 געשאצט, װעדט איצט ארבײטעז. צו אוםםעהיג װארען

 65 זײנען זואס ידי, םון פראצענט זעכציג גאנצע אז
 אוםםעחיג םיזיש געװארען לחלוטין זײנעז אלט, יאר

 איז עס לעבען. א מאכעז צר כדי באשעםטיגט זײן צו
 אינ• גע-װיסע אין אז ניט, סוד קײן הײנעם םאר אויך

 םיםטעם, ״םפיד־אפ״ דער אן געהט עם װאו דוסטריען,
 זײנען אננעשטרענגט, זעהר ארבײטען ארבײטער די און
 ^וין יאיעז םוםציגער די פון אנהויב אין ארבײטער די
 צו אוםםעהיג םאלסאם און חשענות אםגעשלאגענע װי

ארבײטען.
«ו געלט ?יץ א• ניט מען שפארט פארװאס

עלמע^ ײ אױף זיד מזארגען
 קאג• איז ■ערזאנעז נאר זיך געפינעז איצט אםילו

 די אז דעם, ב«ען זײנעז װאס לאגער, סערװאטיזוען
עלטעחנ די אויף פענסיע א סריגען זאלעז ארבײטער
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 האבען אםװײגיגסטען זאלען זײ זועלכער םון יארען,
 ־־־ זײ׳ טענה׳ז — ״סטײטש, ברויט. שטיהעל א כאנדמ

 אויוי אאגעשפארט ניט ארבײטער די האיבען סארװאס
 םראגע דער אויוי ענטםער אן טאנ?" רעגענדיגען א

 די באטראכטעז װעצען מיר װען געםינען, מיר חענען
 אױסגאבען און איינקונםטען די זועגען אױפםארשונגעז

 ברױ דער װאם באפעצהערונג, אםעריקאנער דער םון
דורכגעםירט. האט אינפטיטוט סינגם

 דער־ אויבעז דעם םון אויסםארשונג דער צויט
 דרײ צװיי אז געװאר, מיר זוערען אינסטיטוט םאנטען

 זײנעז אמעריקע, אין געצד שפארען זואס די םון טעצ
 װי סעהד פון אײנקונםט אן האבען װאס יעניגע די

 װעצכע אבער, אלע די יאר. א דאלער טויזענד צעהן
 הונ־ םוםצעהן װי ,וועניגער סון אײנקונםט אן האבען
 באטרא־ האבען אזעצכע און — יאר א דאלער דערט

 באפעלקערונג גאגצער דער םון פראצענט םערציג םען
 פראספע־ גרעסטע די געווען איז עם װען ,1929 יאר אין

 אײנסונפטען זײערע װיםיעצ םעהר אויס גיבען — ריטי
זײנעז.

דערצעהלט: אויםםארשוגג די װאפ אט
 םון אײנסונםט אן האבען יװאס די, ״נאר

אויס־ קענען יאר, א דאצער טויזענד דרײ ארום
 נויטיגע אנדערע און שפייז אויח געלר גענוג געבען

 װאס יעניגע, די בצױז און . . . צעבענס־טיטלען
 א דאצער טויזענד םינף םון העכער םארדינען

 צעבענכד נויטיגע די םאר גענוג אויס גיבען יאר
 געצד סוםע א אםשפארעז נאך קענען און מיטלען

טאג״*). רעגענדיגען א אויח
 האבען װאס די אז עס, םײנט װערטער אנדערע איז

 א דאצער טויזענד צװײ זוי ־וועניגער פון אײנסונםט אן
 םון םראצענט םינף־אוךזעכציג װי העכער און ־— יאר
 אזעצכע איצט חאבען באפעצ<ןערומ אטמרייןאנצר דצר

 זײ יווײצ שפארעז, ניט קענען — אײנקונםטען יןצײנע
 װאם צעבענס־םיטצען, נויטמע די אויןי גענוג ניט חאבעז

 צעבענם־ אטעריסאנער דעם אנצוהאצטען נויטיג איז
סטאנדארד.

מע8פ די אייניג ט ר ען8ש מ8 דאס—מ ש ע ג טע8י ס עג  נ
ע ל«נד ײטער כנונ עבונג ארכ עאג געז

 פון אויסנאם דער םיט װעצט, דער אין צאנד קײן
 אר־ אין אפגעשטאנען אזוי ניט איז כינע, און אינדיע
 שטאטען. םאדאײניגטע די \וי געזעצגעבונג, בײטער

 ארבײטער די םארזיכערען וועגען געזעץ דער ספעציעצ
 איז געװארען אנגענוםען איז יארען, עצטערע די אױוי

 יאר־ האלבען קגאפען א םיט נאר ^ענדער אײראיײאישע
 1889 יאר אין אז םיר, זעהן אזוי אט צוריס. חונחגרט

 װע^כעז ^ויט געזעץ, א דודכנעםירט דייטמ^אנד חאט
 פענסיע. א יארען עיצטערע די אויף קריגעז ארבײטער די

 עאטערע םאר םארזיכערונגס־געזעץ א האט דענםארס
 —ניױזעאאנד ;1891 יאר אין אײנגעםירט ארבײטער

 ענגצאנד־־־אין ;1907 אין—פראנקדײך ;1898 אין
 גע״ ניט איז זועצט־םלחםה אעצטעד דער נאך .1908

 אטע־ םון אויסנאם דער םיט צאנד, אײן קײן בליבען
 אײנגע־ האבעז ניט זאצ *ואס כינע, און אינדיע ריקא,
ארבײטער. עצטערע די םאר פארזיכערונגס״געזעץ א םירט

נע־ ה^בען אמעריקע איז ^מטאטעז אײניגע אטת,
 על־ די םאד פענסיע א אײנצוםירעז םארזוך א םאכט
 םטײט דער האט ביי?&םייצ, צום אזוי, מענ^ען. טערע

 יצויט געזעץ, א דורכגעפירט ,1914 יאר אין אריזאגע,
 םענשען. טערע5ע די היאף געבען זאא טען וחןאכעז

 געווא• גע׳פםל׳ט געװעהנציך, װי אבער, איז געזעץ חנר
 האבען 1923 יאר אין אונקאנםטיטוציאנעצ. אאם רען
 פענסיצװײניא, און נע<ואדא מאנטאנא, מטאטען רי

 עא־ די היאױ נעבען זאאען <ואס געזעצעז, דורכגעםירט
 םבטל גצײך אבער האט געריכט דער ארבײםער. טערזנ

םאכט  אבער ^טאט. פענסיאװײגיא םון נעזעץ דעם מ
 האבען געריכטען די װאס דערויף סוסענדיג ניט דאך,

 אונקאנםטי־ דערק^ערען און פסיצ׳ן אײן אין געחאצטעז
 אר־ עצטערע די היאף געבען צו געזעצען די טוציאנעא

 עצטערע די הייצף געבען צו אידייע די האט גײטער,
 םיינונג, עפענטציכע די דורכגעדרונגעז אזוי ארבײטער

 דורכגעםידט ^טאטען 28 מױן האבעז 1935 יאר איז אז
 מענ־ עאטערע די היאף געבען זאצען וואם געזעצען,

 םונק־ ניט געהערינ אבער האבען געזעצען די #ען.
*יאנירט.

מקט 4סעקױריםי סןןשעל דער
 ארבײטער די האבען 1935-1934 יארעז די איז .
 טוער געזעלמאםטאיכע און איבעראאען ארגאניזאציעס, ן

אוים־ הכושר שעת חןר געקוםען איז עס אז ■חנדמיהלט,

(  ברו־ די קאנסום״, ®ו קאואסיםי ,«אםעריקא'ס זעח •
m ,123 ?ײם איגםםיםוט.

 אויסאיבען און םײנוגג געזע^אםטציכע די צוהויבען
 אז ואפטעז,5קער§עח געזעצגעבעגדע די אויף דרויה א
 סא־ נאציאנאצען א אויוי זאל, רעגירונג םעדעראצע די

 םארזיכערען זאאען װאס געזעצעז, דורכםירען ס^טאב,
 אויף און ארבעטסלאזיגסײט םון םאא אין ארבײטער די
 דער צו םאדערונגען דאזיגע די יארען. עילטערע די

 אין אפגעשפיגעילט אכ^צטארהסטעז זיך האבען רעגירונג
 האט ער זואס האנגרעס, צום מעסעדז^ רוזװעלט׳ס

 גע־ האט ער װאו ,1934 ױני, ־טען8 דעם םארגעצעזען
 אום־ די געגען םארזיכערען צו״ האנגרעס םון םאדערט
 איצטי־ דער אין אפשאפען ניט קען מען •װאם נאיקען,

 קאנ־ דער האט ,1935 אויגוםט, אין און צײט״. נער
w״ פעדעראצען דעם אנגענומען גרעם w*? סעקױריטי 

 פענ״ א װעגען פונקט א אויך אײן שליסט \ואס עהט״,
ארבײטער. עלטערע םאר סיע

עלטערע די סאר סארזיכערדג^עזעץ דער
#רבײטער

 ארבײטער עלטערע םאר געזעץ םארזיכערונגס דער
איז, םונקט אײז :םונקטעז באזונדערע צװײ ענטהאלט

 ארבײטער די און באסעס די װאו םלאז, אינשורענס אץ
 ארבײטער׳ס דעם פון פראצענט בא^טיםטען א צאלען

 דעם אין םראצענט 1 מיט (אנפאנגענדיג װײדז^עס
 כיז יאר, יעדען העכערונג גראדועלער א מיט ,1937 יאר
 אר־ אן װען ).1949 יאר אין פראצענט 3 גרײכט עס

 ניט מעהר זועט און יאר 65 װערען אלט װעט כײטער
 באשטיםטער א צו בארעכטיגט זײן ער זועט ארבײטען,

 געםאכט זײנען װאס אפצאלונגען די לויט געלד, סוםע
 װאס םינימום, דער םאנד. אינ^ורענס צום געװארען

 זײן װעט עלטער, דער אויוי סריגעז װעט ארבײטער אן
 דאלער 85—טאקסימום דער און חודש, א דאלער צעהז

 םריהער ניט אנוזױבען זיך זיעלען צאלונגען די חוחצ. א
 בא־ זײן װעט ארבײטער דער און ,1942 יאר אין װי

 איו ער <וען דעמאלט, בלויז פענסיע א צו רעכטיגט
 ביז 1937 יאר םון פארדינט האט און יאר 65 אלט

 םיער אדער דאלער, טויזענד צװײ װי ױעניגער ניט 1942
 טױזענד ױי1צ ערשטע די םון יאר. א דאלער הונדערט

 א דאלער צעהן סדיגען ארבײטער דער װעט דאלער
 א דאלער פוםציג—דאלעו־ טויזענד דרײ םון חוחט,
 דאלער טויזענד 45,000 ביז דאלער 3000 םון חוחמ,

 15 פלוס פראצענט, צוועלםטעל אײן קריגעז ער װעט
 וחןט העכער און דאלער 45,000 םון חודמ. א דאלער

 פלוס פראצענט, צװאנציגםטעל אײז און םיער קריגען עד
חוחצ. א דאלער 15

 םאד געזעץ •עגסיע דעם אץ חסרונות די
*רבייםער עלםערע

 פאר געזעץ פענסיע דעם אין וווערעז כל יקודם
 םון דריטעל א אײגגעמלאסען ניט ארבײטער עלטערע

 דעם אין גראד זיך נױטיגעז זואט באםעלסערונג, דער
 חױד ארבײטער, םארם עלטערע וױ נעזעץ פענסיע

 נוירסעס, רמגירונגס־־אעעשטעלטע, לערער, דינסטעז,
 אנ^טאל־ סולטוחגלע און רעליגיע׳זע אין אנגעשטעלטע

 גע־ ניט װעלען באזונדערס זוארקערס. סא^טעל און טען
 םינסטעל צוױי װײל נעגרען, די געזעץ דעם פון ניםען

 אײ דער און םארמערײ בײ באשעםטיגט זײנען זײ םון
 באשעם״ זײנען םרויען, םײ סענער, סײ טײל, כעריגער

הוידדינער. און דינסטעז אלס טיגט
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 גרוי אץ כלײד פענצטער-בױחןם, קרוםען מיץ תיד
ת רןומ® כלױ• חיםל פץ ליכם שגירל 8 אי
 פרימארגן, דעם אױגן טריכע אױס רןושן

זארגן♦ די אױס ל&סטשעט אמעם ױמריםער
 ;רו ®ץ — דײמםיט םייט נאס די אױןש זין כאפט

I ניט$ איז מרכעט קײן ^8של :זשרמעט קא• אץ
 װײמ; םון אץ נ^ענט ®מ א« פוס״טריט קלינגען

זײט• דער כא י$גן איםפעט םיט זיד איד זע
 שלימף, איכעוץ געיעג אץ מענפדטן אײלן

װמד• אץ חלום׳מק זײ כליק םײן כאגלײמ
 געקלמננ, זײן נדלות םיט אױס זײגער דער זמנט
פמילמנג♦ םייט רעגן זײ אץ שעח׳ען קוםען
 םיס, קורטע qn זשאכע 8 װי ג8ט דער ?ריכם
ריפג גאד ריס 8 נױמ םץ זון אץ װערט

 <ואס איז, געזעץ דעם אין חסרון חױפט דער אבער
א״ כאריםטער א אז קליינע, אזא איז •ענסיע די אנ מ  ע

 געזעץ, •עגםיע דער אז אויסגעדריקט, זיך חאט םיסט
 װיסענשאשטליך אי-ז איצט, איז ער \וי פארם דער אין

 אר• עלטערער אן דאס אזוי, געװארעז אויסגערעכענט
 און * . . םיס זײנע אויסציחען לאנגזאם זאל בײטער

 םאודעצן אםעריקע אין ארבײטער װיםיעל װירסליך,
 יאר, א דאלער טויזענד דרײ צו דורכאנאנד יאר 43
 דאלעו 85 פון •ענסיע א צו כארעכטיגט זײן זאל ער כדי

 םעוצמ סארדינען ארבײטעד װיפיעל און חודש? א
 א דאלער חונדערט צזועלןי צו אםילו דורכאנאנד יאר
 גװאלדאותעו דער צו בארעכטיגען איהם זאל װאס יאר,

 די איז דעם אחוץ חודש? א דאלער 51 פון סומע
 צו בארעכטיגט איז ארבײטער אן זועלכער בײ עלטער

 אלע אין כםעט הויכע. צו א יאז־) 65( פענסיע א
 פאר־ פון אויסנאם דער םיט לענדער, אײראפעאישע

 •ענסיע א צר בארעכטיגט ארבײטעד אן איז טוגאל)
 רעפובלײן דער אין און אן, יאר 60 םון הילף צו אדער

 50 םון פענסיע עלטער די אן זיך הויבט טשילי םון
אז״ יאר

 רער זואס װאונחנר, קײן נישט דעריבער איז עס
 םארם, איצטיגער דער אין איז ער זוי געזעץ, פענסיע

 סאציאליסטען םון נאר ניט קריטיקירט שטארק װערט
 םון אפילו נאר ארגאניזאציעס, ארבײטער אנדערע און

 אנגעחויכען דעריבער זיך האט עס ליבעראלען. מעסיגע
 נויטינע די זועחןן געםאכט זאלען עס אז באװעגונג, א

 עא־ די םאר געזעץ פענסיע דעם אין אויסבעסערונגעז
ארבײטער. טערע

 אז געפיחלט, אלײן האט אויס וױיזט רעגירונג די
 דעם לויט הריגען װעט ארבײטער אן װאס סוטע די

 זײן ניט <ועט עס אז קלײן, אזוי איז פלאן, אינשורענס
̂י אטילו געגונ  דע• איו ברויפ^ שטיקעל טרוקען א אוי

 נאך םאראן אקט םעחױריטי סאשעל דעם אין ריבער
 עלטערעו יעדער אז געזאגט, זוערט עס װאו פונקט, א

 דעם אױף סױןענדיג ניט גויט, אין איז װאס פערזאן
 צום ווענדען .אויד זיך ער m *ענסיע, א קריגט ער

 חאבען וועט װאם סטייט, יעדער און הילף םאר סטײט
 יאו 65 םון םענשען עלטערע די העלםען צו געזעץ א

 א רעגירוגג םעדעראלער דער םון קריגען װעט אן,
 פאר געבען װעט סטייט חגר װאס סומע דער םון העלםט

 באםרצפען ניט דארןי םומע די אבער ■ערזאז, דעם
חודש. א דאלער 30 וױ מעהר

עלטע־ די פאר חיאף פון פונקט צזױיטער חןר אט
 פון םארם דער אין געגעבען אבער װערט ארבײטער, רע

 וחנם טענש עלמערער יעדער און צדסח, טשאריטי,
 חנם פון ■ראצעדור גאנצע די דורכםאכעז דארםען

סיסטעם. טײ«״ ״רעד
 עלשעחן די י8פ רזיכערוגג»עזע«ען8פ ,די

ר8 ע ט ײ כ ץ ר ר » י י 8פ8»
 עחפםען צום ,1908 יאר אין איז, ענגלאנד אין

 פענסיצ א װעגען געזעץ א געווארען אנגענוםען מאל
 זיײ אײנקונםטען זייערע װאם םענשען, עלטעחג די צו

 צז טענליבסייט קײן ניט זײ גיט און קלײן זעהר נען
 ויעגצז געזעץ דער איז 1925 יאר אין לעבען. א םאכעז

 אויסגעבע־ םיעל ארבײטער עלטערע די םאר פענסיע א
 ארביממנר עלםערע אלע קריגען איצט געװארען. סערט

 כאשטיםכמ א אלט, יאר 60 זוערען זואס ענגלאנד, אין
 איז עס צי דעם אויןי קוקענדיג ניט װאך, יעדע סומע

 דעם אין װעניגער אדער טעהר געװארען אײנגעצאלט
 ןאד איז װאם אערזאן, יעדער און םאנד. אינשורענם

 םוגת עתסטרא אן קריגט םאמיליע, דער אין הענגיג
 חד עננלישע די •ערזאן. יעדען םאר שילינג 7 געלד,
 דעם צו פראצענט צװאנצינ איז םינוי צו טדאגט גירונג

םאנד. אינשורענם אלגעםײנעם
 די פאר געזעץ פענסיע דער איז דײטשלאנד איז
 וױ אופן דעםזעלביגען אױף געבויט ארבײטער עלטערע

עננלאנד. איז
 פון געזעצען האבעז \ואס מלוכות, 42 די םון
 זײ םון 31 האבען ארבײטער, עלטערע פאר פענםיע

 11 און םאנד אינשורענס פון פלאן דעם אננענומען
 דער װיטיעל גרונד דעם אויף פענסיעס גיבען מלוכות
 די גיט לענדער אלע איז כמעט זיך. נויטיגט פערזאן

 חנם צו פראצענט באשםיטטען א צושטײער רעגירונג
 פאר פענסיע און ארבעטסלאזע םאר םאנד אינשורענס

 םאר־ די פון אױסנאם דער םיט ארבײטער. עלטערע די
 פאױ דעם צו ביישטייערונגען די װאו שטאטען, אײניגטע

 םיי צו טראגען יערזאנען עלטערע םאר זיכערונגס-פאנד
 איז םלוכח, די און ארבײטםגעגער די סײ ארבײטער, די

 אמ־ דעם םון זאגען, צו אזוי םארטיטאער, רטר בלויז
פאנד. שורענס

ץ
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אמעױקא אץ ארבײטער־פאעטען אידישע די
 זיך חאט עס זײט יאר םופציג איצט װערט עס

 םיז שטים די ליטעראטור אידישעו דער אין דערחעוט
 1886 יאר פון דעצעםבער אין ראזענםעלד. םאריס

 ליד. ערשט זײן אפגעדרוקט יארס, נױ אין דא, ער חאט
 גע־ אלגעםיין אין דא איז עס ווען צײט, די איז דאס

ארבײטער-דיכטונג. אידישע ערשטע די געװארען שאפען
,1923 יאר אין געשטארבען איז ראזענםעלד מארים

 םארקלונ־ ניט איז קול זײז נאך. לעבט ליד זײן אבער
 בא־ פיל האט ער װאס שאפ, דער כאטש געװארען, גען

 צײטען די כאטש און געענדערט, פיל זיך האט זונגען,
געביטען. םיל זיך האבען אלנעמײן אין

דערי־ לאםיר דאטע. זױכטיגע א איז יאר םופציג
 א זיך ארויםרײסען זוײלע, א אױזי אסשטעלעז זיך בער

 שװערע און םראגעז רוישיגע איצטיגע די םון וױילע
 רא־ םארים םון טאג ־יאריגען50 צום און פראבלעמען
:טאז טראכט א ארבײטער־לידער זענםעלד׳ס

מאסא־ קאכיגער יענער אט געװען איז װער —
 מא־ איז גאםען זײן װאס ארבײטער־דיכטער, און װער
 בא- לאםיד דעם םיט צוזאסען און ראזענפעלד? ריס

 אנ־ די געװען זײנען װער :דערםאנען זיך טראכטען,
עפאכע? יענער םון ארבײטער־פאעטען אידישע דערע

* •
 נעװען rטיpם» ד^ר זיינעז ר«וס !צוריס יאר 50

 <יטער»- אידײצער םאדערנעד דער &ון סענ ערעטע די
 עחצטער אונזער וועז צייט, די נעװען איז דאם טור.

 איז םםרים, םוכר םענחגלע קלאסיקער, װאונדערליכער
o אין יס וײט יעגער •put אויסנענאעע) n פאדזואר־ 

 צייט די געװעז איז דאם ;צעבען אידיעען צעצםען
 זײנע זי»ען נענוםעז •עםערבורנ אין זזאם סרוג .r ײען

 איריש ווןן טע^ געװען זיינעז ראם <יתר. אידישע
 און סוצטור — ײעחןן צו ריימז נענוםען זיך ח*ט

זין. םאדערנעס אין ציטעראטור
 זײנען ים, זײט יענער אויוי םרונ, און םענדעצזן

נאציאנאצ. םיף־אידיש, נעװען
 צײט יענער צו איז ים, זיים דער אויף רא, און

 on 4אי יא, •1טא םאציאצער דער אויפנענאננעז
 אײננעװאנדערטע, די «ון רוימ אין ישוב, אידישען נייעם

 יארען, ער80 די םוז איםינדאציע דער סין קאר אין
 זײנעז — .צאנדםצ״ט״ די םיט נעסיש אןן נאננ אין
 װינטשעיר ערשטן צום ;אויפנעקונמן צייט יענןר צו

 י«ורפ), נױ אין דערנאך און צ*נר*ן אין (סריער םקי
 בןדושאותר (אויד ראזענםעצד on»p און עדעצשטאט

tn ער90 די פון אגחױב אין r.( דיכטעח :אצצ 
 פון און אדבײטעתםאטױועז סון דיבטער סאציאצע,

חןװ*צוצין.
 אין ציםעראטור אידישער דער םון אנתויב דער
 ם»- אידישען פון אנחויב בײם געקוםעז איז אםעריקע

 די םיז אנחויב םאםע נײם צאנר, אין דא םען־צעבען
 אידישער רn םיז פרבייםער־ארנאניזאציעם, אידישע
טעאטער. און פרעסע

̂ר 50 סוזענםעצר, סאויס י«ור 60  אר־ אידישע י
 יאר 60 אויך: שוין דעריבער םיינט כײטם־דינםונג,

 אידיש יאר 60 צאנד, אין איינװאכרערוננ אידישע
ארכייגמר־תאםוי. יאר 60 אוז אםעריתע אין צענען

נעקוםענע, נאתואם א rcip י*תן, יענע 1אי
 א נאםציגעצטע, א נעװען רא םאםע אידישע די איז

 זיך: דאכט איטפעט. רעײ<וצוציאנער«ז םיט ם*םע
on, פטעטעצ־ איתן נעײעז עם זיינעז <ואם נאר  קצײ̂ז

 און ;אונטערן־אױזועז־פאציטיפעד צוםט־םענשען, דינע,
 .םרייחייטם־ חיטנ׳דזינמו, ױגיאז־צײט, — אטאצ סיט

!םםרייקער םאצדאטעז״,
םפע־ — ארבייטער־קרייזעז די איז צאנד, איז דא

 צייט, יענער צו זײנען — שטעט גרויםע די אין ציעצ
 םארשסריים שטארס יפרעז, ער80 די םון םיטען אין

 םאציא־ פראנחןס, איחמן. רפדיפאצע נייע די נעװען
 זיעען ײאס ײערמער זיינעז דאם — אנארכיזם, ציזם,

o נעזואיען. געחערמ אםם ופן n נעווען »ננ זײנען 
 ארביי־ גרויסע פ^רמפוםען r« זײנזז עם יוען י*יעו,

 איז ד*ם דקםפנסםראציעם. סטרייפ^ מידקאםפעז,
omw ימן צייט די ov נעװארען {פבארען איז i n 
 <«ד t« — ארבייםם־םאנ אכם־שטונדיגצן to פון צ*זתג

 ן ארכייםער־טאםען די באנייסטערם אזוי חאם ײפס זתנ׳
w r ערשטע די נעװען ויינען im r, שיפאנא אין ותן 

 םים נצראננצצ גרױםען * אנמחױמן פרכייטער חפמנן
ר צו איז oyu נעראנמצ א פפפיטאצ, מ  WWB זױיט, יו

o ײיז n זמיםארמם־ חנר *ו ח»־נ«נג«ן ,1886 יאר

̂ײצז רמר ו\0 צזאךילז יאך 50 פ\\ גצרפגע

י י. ב. םון ק צ א ט ם א ל א י ב

 דעם צו האבעץ פאליצײ און קאפיטאל זועז טראגעדיע,
 :ארבײטער־קעםםער װאונדערליכע די געשיקט טויט

 אנדערע די און ענגעל, און םישער שפיעז, פארסאנס,
געפענגניש. אין םארשיקט מארטירער
אן האט עם װען צײטען געװען זײנען דאס נע־ נ

 אדבײ־ װעז סװעטשאפ־סיסטעם, אמאליגער דער הערשט
 גע־ םיה, װי זײנען, מאגנאטען אםעריקאנער בײ טער

 איסט־ דער אויף דא, װען און שטאלעז, אין שלאםען
 ט^ג א שעה 18 געמוטשעט ארבײטער םען ה^ט סאיד,

באדינגונגען. ערגסטע די אונטער
 ליכטיגע םון אויםגאנג און סװעט־שאם םון צײט א

 און װירסליכקײט ברוטאלער פון צײט א ;טרוימען
 א הימים״... באחרית ״והיה אויף ה#פנונג העלער

 םאםעז־ אידישען נאך־גיט־אײנגעשטעלטעז » םון צײט
 און צוזאםענגעםישט, אנגעלאםען, צעבויטעט, — ילעב^ן

 אנ־ אוים׳ז אײנער אנגעהויפט אנגעװארפען, װי אזוי
v$ םו\ צײט די דערען. \m!

 רא־ םאריס אונזער זזאט צײט יענער אין אט און
 געבארען איז צײט יענער צו זינגען. גענוםען זענםעלד
 אנ־ זואם דיכטונג, אידישע די אמעריקע אין געװארען

 יענער אויןי (זױ דםאלקסטיםליר6אידח זײן צו שטאט
 אר־ םאציאל־ געװען געזאגט, \\< גאר, זי איז ים) זײס

רעװאלוציאנמר• און בײטאריש
 םארים :וועדמן געזאגט גלײך דא דארף עם איז

 זועלטליכ- צו זיך רײםעז גאנצען זײז םיט ראזענםעלד
 ליטעראטור דער איז אײנפלוסעז םרעסדע און הײט
 זײן מיט פאעטען), אםעריסאנישע צו און דײטשע (צו

 שפרא־ אנדערע אויוי איבערזעצט וועחנן צו זיך רײםעז
 אדבײטער־ אידישער יענער אין זזאט ער דוקא — כען

 פאלסםםימליכקײט, געזויםע א ארייננעבראכט דיכטונג
 דעם, פון רײדענדיג ניט שויז טעם״ אידישעז געװיסען א

 אםיצו פשוט און פראםט אויר האט מאקע ער װאם
 נאר ארבײטער, םתם נים שילדערען גענוםען פאעזיע אין

צײט. יענער םון ארבײטער איךיםיצ
 ראזעגםעלד׳ן וועגעז דײדען טיר אײדער אבער

 גאנ־ דער םאר פארבײגײן געלעגענהײט דער צו צאםיר
 גע־ די דערזעז ײידער זיר םאר אאםיר עפאכע, צער

 װאדים ארבײטער־יאעטעז, אנדערע די םון שטאצטעז
 עם סוקט אונז זואם צײט, » געווען ד«ז דאך ס׳איז
 די — דערשײנונג אײן <ױ עפאכע, אײן װי אויס איצט

 דא ארבײטער־קלאם אידישען דעם פון ענטשטייאונג
 דאםאלס־ דער פון ענטשטייאונג די און אמעריקע איז

ארבײטער־דיכםונג. אידישער דיגער
• •

אננע־ זזאט װינטשעװםהי, םארים עצטםםער, דער
 דארט צאנדאן. אין צידער זײנע דרוסען צו הוינען

 אונ• ארבײטער־ביצדער זײנע סארעםענטציכט ער חאט
 זיך דוכט םיר םיצועטען״. .צאנדאנער נאטען םער׳ן

 צידער ערשםזן יענע אט אז טאנ, ןזײגטינען צום ביז
 יענע אין בעםטע. ז״נע געזוען זײנען װינםשעזוםסי׳ם

 און שםיםונג שיצדערונ^ םײנע געװעז איו ,םיצועטען״
 יענע אז איבערצײנט, בין איר װארט. פין נייפייט

 אויו• אײנפצום שםארפעז א אויד געחאט חאבען צידער ־
 מפע־ צייט סורצער א םיט איז ײעצכעד ראזענפעצד׳ז,

תן יארס נױ אין דא שוין טער  רעאציםםיש־ םיט מקוג
 און .שוח־שאין־איננעצע״ א םוז םאטיזוען פאעטישע

נצײכןן. דאס
נעשרי־ אצץ םון טעחר אגער זזאט זוינטשעווסקי

 דעם נעזועסט זזאט ער װעפען״. ,צום צידער נען
 — אויוי! שטיי סאציאציזם. *ום ארבײטער אידײפען

 אויא, שטיי — שרייען. צו אױפנעחערט ניט ער האט
מן די אויו סאך דערװפה !אוי
tv םון טראנט איך o n ,וינ־ םארים .זיידען״> 

 וזיםטארישעו nn איז צייט, יענפר פון און טשעזוסהי׳ן,
 נעשטאצם די םיר פאר זיד סארמאנדעצם פערספעקטױו,

 גײט יואס אצםיםשסען, נוםעז v איז יױנגממווספי׳ן פון
ר m איז ^ ט ס ע  v םים פאפיםאציזם פין גאכט פ

ו אין צאםטערנע  אויף, ,שםיים שריים ער און האנם ת
m\ חםאציאציזם לעבודת איחנצאך,
r חנר װי אזױ o r װאס שטעםעל, פםאצעען אין

 אויפמטײן זאלען זײ אידען, די געװעקט באגינען האט
 די געװעיןט װינטשעװטקי זזאט »זוי הבורא, לעבודת

סאציאליזם. צום — אידען
 סאציאציזם דער אז געגלויבט, ד«ן טען האט דערצו

 האם ער און נאהענט גאר שויז שטײט אמעריקע איז
 ״עס ײײל קאמף״, לעצטען צוםמ ארבײטער די געװעקט
 הײםט: עס באםרײאונגט־שטונדע״. די שוין שלאגט
!ניט םארשפעטיגט אויף, שטײט

 דעם אנגעשלאגעז אויך דערצו האט װינטשעװסקי
האט ער מאסעץ״. די צו נאסען די ״איז :פון רוף

געזאגט: און מארש־הימנען געשריבען
זיך, רירט עם װי קינדער׳ ׳איר הערט

איבעראל, זיך רירט עם װי
זיך, םועםירט ןןרבײטססאלק דאס װי
1ק«ייםצל םיט קאםןי דעם צו
א| אויו זיר םילט לידער זײנע םון טײל א איז

 8 און געזאנג א רוסלאנד, צו זײט, יענער צו אויעד
 צאריזם! געגען דארט קעםםער די צו דערמונטערונג

:ביישפיל צום
חעלחןן, יענע ם»ר

קעלםען, די אין אזםפכטען װעלכע
אצוגד. סיכיר יפון
 אג״ און םונטערעז געקומעז דאנעז םון מען איז

 :גרוס א כרײנגען זאגען,
צוטראגען,

*םםראגען, זועט
לי שמורם״ םײן באלד  װעא «

1באפרײאונגס־*טוגד די
 אידיאע די ארן װינטשעװםסי געזונגעז האט אזוי

טיםגעזונגען. אים םיט חאט םאסע
 וואס רוןי״״צידער און ״װעק יעגע געוועז זיינעז דאם

 דארט, צום געפיל א םיט געשריבען זזאט װינטשעװסקי
 א&שניצען געגוםעז זיר האבען עם װאו רוסצאנד, צו

פינםטערניא. געגען תאטפען העראאישצ װאונדערליכע
 זיך םיצט צידער זײנע םון מערםטע די איז אבעד

 ניחגר דער פון אמעריסע, פון דאנען, םון אטעם דער
 אריינטד זײגעז םאםען אידישע די ןועלכער איז לאגע

 נרוים־קאפיטאצים־ דער אין דא, געװארען. װארםען
 פון שפיץ דעם האט קאפיטאצ װאו אםעריקע, טישער

 ארבײטער־דיכ־ דער זזאט דערגרײכט, בבצ־טורעם זײן
 #<וינטשעװםקי דיכטער רעוואצוציאנערער חןר טעד,

 סאד ביטערען דעם דערזעז רוםלאנד איז װי בולט׳ער
 הוילעדבאראנעךבאנחג איז ״טאגנאטעז םון טראסט

ט; אײן אויף — געדעכט׳ בצײבט און שעכט װאם  זיי
 שפױל,־ יאםעחנז ״וואס גרידער לייחןנדע טיליאנצן און

— שרעקען״ אײביגע איז עצענד צעבען װאס
•#ר׳צרח׳&הג, אײביג
 «»רגאי^»ע, אײביג

חיעד-א«נעריסענע,
אפגע^ליסעגע. דא

 אין אנגעחייגעז געזאגט, װי חאט, זוינטשעװססי
 צו איז איםיגראנטען די םון צ&גע די \ואו לאנדאז,

ױ אין <ױ געוחגן עתער אפשר נאך צייט ימנער  רא8י נ
 איז שצעכטם צו אויך נאר גוט, צו בלויז ניט (הפנים

ט ערשט צום געקוםעז איז ער ניטא...) ענד קײז  מי
מ, אין דא שיעטער, איז סילועטעז״ ״לאנדאנער  אםערי

 היםנזג זיין םיט רווי־לידער, און וועיד זײנע םיט
 :דערצײצט ער האט לאנדאז, אין דארט,

לעסטער, «ט»ט » דא איו עגגלפנד איז
סקװער. צז» דא איז לאנד^ז אין
שוועםמער, דרײ ®עגליך *מייען סקײער אין

״ — ^װעםטער די װער-גי^ווער. קען ז
 דער םון שטיםונג דעד אין יארס, נױ אין דא און

 :געזומען און געװעקט ער האט העיטארסעט־טראגעדיע,
תג איד י • «ראלע«אריער, י
mv ף איר \ואס עס קוםם « ע ױ  או

גערעכטיגקײם^ די ?יגק• *ועז
אונרעכמ DfT — דןא־ און

ר פראזאאימ, אפט איז ציד ווינטשעזוםסי׳ם מ  א
 פאעטיאא און פאעטישקײט זוכען צו שײך איז װאם

 אין זחנן — געזאנ^ איז װארט םון דינקײט ריטםי?,
 דודנ- בצױז זיך לױנםשעװסקי חאט פאצען םעחרסטע די

n*?D p און אינג*ים ״אײגיקלאך״ די םיט געחנדט m 
 אױפשטיין זאצאן זײ — זיי וחגקט וואם ״זײחנ״,
חסאציאציזם״ ^לעבודת
 וױגגממזוםפי. םאריס געװען איז אזא

עחנל- דוד פון פוצ דאס גזנותז דאז איז אנחנחפ

r ׳ '



—------------------------------------}> סו ט ײ ז

 ארבײ־ ענאיכע נעזוננען האט ער אויך כאנמ) עט»ט,
טער־לידער.

 בא־ דער געווען אלץ םון מער איז עדעלשטאט
 צרות• ארבייטער׳ס דעם םון בא?לאגער און וױינער

 צו :*פט $בער טיף־לײדענדיג, געװען איז עדעלשטאט
 געװען שטארק שײנט עס װי איז ער םעגטיםענטאל.

 נאד־ דיכטער רוסישען דעם פון װירהונג דער אונטער
 ברייטעז א געםונען האבען לידער עדעלשטאט׳ס םאן.

 אויםריכ־ אלע װי מאשען, אידישע די צװישען אפקלאנג
 געװײנ־ װי פאילק, דאס געזאנגעץ. טיג־סענטיםענטאלע

 דאס פאעזיע. רײנסטע דאם איז צי ניט זיך קימערט ליך,
 א םיט צוטרעםעז כל קודם אים זאל מען װיל םאצק
לאגע... שװערער געגעבענער זײן אין װארט

 קאמף, צום גערופען אפילו האט ער װען עדעלשטאט,
:געװײנט אלץ םון מער אבער האט

*שערעו׳ קײן נים זעם םען םינסשער, איז נ^נש די
ערד. די װי שװמרץ איז היםעל דער

מרערעז׳ טעגעליכע פון ים דער רוישש װילד
אזװערד. און חענקער נ^ר חערעען עם

װע־ זינגען צו םארגונען ניט זיך האט עדעלשטאט
 װעא־ װענען זוינט, און שנײ װעגען צבנוז, און זיז נען

 אר־ װעגעז געזונגעז נאר זז$ט ער םעלדער. און דער
 ער זועצט. דער םון שלעכטס דער װעגען און בײטסמאן

 האט מאסע אידישע די און געװײנט. און געזונגען ה$ט
 דעם אויף געװײן אויםריכטיגער מיננעװײנט. אים סיט

 דער אויף געקוהט יא שוין האט ער אז מזל. ביטערען
 פון רויט איז זון ״די אז געדוכט, אים זיך האט #זון

טרערעז׳/ בלוטיגע
(םרײ־ גצאק״ אװענט ״דער ציד באװאוסט זײן אין

 געװארעז געזונגען םיל אזוי איז װאס נאדסאן), נאך
 — דורות, צװײ פון אדער — דור, גאנצען א &ון

 רײ און הארציג זיך בעט ער און מער, נאך ער װײנט
רענד:

g. ,פינגער, צויבער דיינע םיט ניט םיך רוף מוזע
 ח»רץ׳ קראנקעס פון סםרונעס די גיט װעק

זיגגער, בל«םער דיין םוים צום איז ם»ר׳מ*»ט
*םערץ. און ק»םף שון ליד דאם *יז עגדע צו

 צײדענדינ װארעם, א םיט סענש דער עדעצשטאט,
 םון באװײנער און װײגער דער אידעאציסט, דער דזארץ,

 דער יוועלט, דער אויף בושעװעט װאם שלעכטס דער
נאכט״... דער םון פינסטערניש ״דער אין װײנער

 גע־ זוײנענדיג האט ער אבער געוױינט, האט ער
געװעצטיגען. נאכט די װעט אײביג ניט אז האםט,

 ארביײ דאםאלסדיגער דער םון כאר דעם אין און
 די םון אנהויב איז אםא^ םיט זיך דןאט םער־דיכטונג

:?וצ נײ א ארײנגעריסען יאחגז ־ער90
באורמאווער. י.

 אזוי זזאט זואם דיכטער, לעבענסלוםטיגער יענער אט
 איז — װעצט, די נאטור, די לעבעז, דאם געהאט ליכ
 ארײננעםאצעז זײנע יאהרען ױנגע די אין גאר נאך איז
 אפנעזעסען צאנג אזוי איז און ̂»חורה מרח א איז
 געמטארבען איז באװשאװער !נמזוגעים־הויז א אין
יאהר. 42 םון עלטער אין ,1915 יאהר אין

 עדעצ־ םון אנדער^ז איננאנצען געװען איז ער
 העםםע־ איםםעטיג, געײען איז באוױמאוחנר ^זטאט׳ן.

 אוץ זועסער בלויז ניט נעװען איז ער געװאגט. רי^,
 הויפטזעכציך־רע־ נאר באװײנער, גאר ניט ;אויםװעסער
 דער םון געזאנג דאס געבראכט האט ער וואצטירער!
 זוי נאר ניט רעװאאוציע די נעזען האט ער רעװאצוציע.

 קרעפ־ און געזען זי זזאט ער נאר אידייע, אבםטראסטע אן
 איז ער גע^טאצט! א װי גע^יצדערט דיכטערי^ו טיג

 רעם םון אײנםלום אונטערדעם נעוועז טאן, זײז צויט
 זוהיט־ זואלט פאעט־דעמאקראט, גרויםען אםעריקאנעם

םאן.
״א, עדעל^טאט׳ס געלעזען •וואס נאר האבן םיר

ניט!" מיך רוף סוזע
 סוצ דער סוצ, באװעאװער׳ס סציגנט אנדערמ זוי

ר אזוי ניט (יא, רעװאצטירער! םון אןגז  װי ר^רגגוי
 אינעװײניגסטער זײן צויט רעװאצטירער ;דװגגארמיךפר

 אויס־ ברײט און וױים צײם יענער איז האט ער נאםור.)
:נערופעז

קום! רעװאאוציע, די — איך
זוען זון, די װי ק#מעם, ^®אלענער » װי קום איך

טןןגען, צו אן חויבט עס
פון און בליץ פון געוױפזער בײזער א גןום־װי איך

געמראגען, דונער
פארדעקםע װאלקעז פון לאװא גלוםיגע װי קום, איך

װאולקאגעזי
און װעקט װאם *פון, פון ^םורם דער װי ?ום, איך

tp ער jn r אקעאנען!
ה דער רעװאצטירער, דער — איך וחןר? אי

 װעלטעך און װעצטעךאיבערסערער דער װעלט־בונטאר,
בויער.

 \ואלט נאטור ^טורעםדינער זײן םיט באװשאװער
" םיך רוױ ״םוזע, װי ציד אזא זינגען געהענט ניט ט!  ני
 האט ער ״ניט־רופען!״ םון געװאוסט ניט האם ער

גערעדט: געװאגט און גלויביג
ײן, איך װעל לײכש-םורעם # װי ז

 פײן. און ?זםערץ פון וועלם דער אין
נאנט, און שטורם דורך לײכטענדיג

ערוואכט. מענע טידער דער ביז
 אין דארט, אז װיצ, ער רעװאלטירט. באװשאװער

 און סאכען צו אנהויבען ״זאל לעבען, םון גרונט דעם
 — קאםף אין פאלען אויב און !העמפען םישען״.

 איז ענדע ״צו :געזונגען האט עדעלשטאט ? װאם איז
 באורמאװער, אבער שמערץ׳/ און קאםף פון ליד דאם
:אויסגערוםען ער האט טויט, םון געטראכט האמ ער װען

ערד• דער פון איך װעל ארויסװאקסען
באדעקעז• װאםען מיט זיך װעל איך
םארזינקען, אײביג שוין װעט איר ביז
פארטעקען• קבר דער װעט אײך ביז
 אזוי אונטערדריסטער. די צו גערעדט ער האט אזוי

 צו־ ער װעט טויט םון אויך אז געװארענט, זײ ער האט
̂ !קומען לעבען צום ריק

 ראזענ־ מאריס אויך געהערט עפאכע יענער צו אם
 יאר א מיט שאםען צו אנגעהויבען האט װעלכער םעלד,
באוושאװער. םאר — אינגסטעז דעם םאר פינף

 אײנ־ אידישער גרויסער דער םון עפאכע יענער צו
 דעם םון אנהויב דעם םון עפאכע דער צו װאנדערונג,

 באדען. נײעם דעם אויף דא ארבעטער־קאסף אידישען
 אין םאסעךלעבען אידישען דעם פון אנהויב דעם םון

 ניײאידישער אונזער םון אנהויב דעם םון און אמערי.קע,
לאנד. אין דא ליטעראטור און הולטור

 אזוי נאך האט װער !מאסען די צו גאסען די אין
 ראזענ־ מארים אונזער זוי לאזוגנ דעם אט אויסגעםירט

 טאקע אםת אז םיט איז ער, זוי אזוי נאך ווער םעלד?
 אםאליגען םינסטערן םיט׳ן םארבונדען געװען לאנג יארעז
 ׳w דער םיט מאשין, דער מיט יאר!, 15 (ארום שאפ
 ראזענםעלד (װעםעז םארםאן דאמאלסדיגעץ דעם מיט
)געהאט םײנט אזוי האט  בײ ארבײטער די םיט און !

? ניי־מאשינען די
 גײן גאס, אין גײן !םאסען די צו — גאסען די אין

 דער םיט אויסםישען זיך םאסע, דער םיט זײן שאפ, אין
 די אויםהויבען פרואװען זיך, אויםםישענדיג און, מאסע,
 די, בײ אויגען די עםענעז צו הויך, העכערער א צו םאסע
 צו און נאכט׳/ סינסטערער דער *אין ״בלאנדז^ען װאס

!מזל ביטער זײער באװײנעז
 ארבײ־ אידישע ערשטע די זיך טען דערמאנט און

 אז באלד, מען דערזעט עפאכע, יענער פון טער־דיכטוגג
 ער עפאכע. יענער םון קרויז די איז ראזענםעלד 6מארי

 װיכטיגסטער דער און מיטזינגער זויכטיגסטער דעי איז
צײט. יענער םון ״סאלא״־זינגער

 םאר־ האט ראזענםעלד מאריס װי ?&וין יאר םוםציג
 לי־ זײנע האבעז דאך און ליד. ערשט זײן עפענטלאכט

 םון סך א און צײט, םון פראבע די אויםגעהאלטען דער
 זײן טאנ. צו הײנט לעבעדיג און םריש נאך זײנעז זײ

 האבען לידער זײנע נעװארען. םארקלונגען ניט איז הול
 די אויסגעהאלטען גראד היבשען א נאר צו ביז אויך

 ליד. אידישען םון אנטװיקלונג װײטערער דער פון פראבע
 צוריה, 40 יאר א מיט געשריבען לידער, רײםערע זײנע

 כאטש טאג, צו הײנט אויך סרעםטיג און םײז סליננען
 זײער װאס פאעטען, אידישע םאראן איצט זײנען עס

 םון אײדעלער דינער, םײנער, איז םערז, זײער שורה,
םערזעדהונסט. ראזענםעלד׳ס מארים

מא־ זואם םאר אורזאכען די םון אײנע אז מײן איך
 כאטש טאג, צו הײנט נאך םאקטיש לעבט ראזענםעלד ריס
 אין םאלקס-טריבון אלס ניט לאנג ע&וין אים זעט מען

 — יארען, אמאליגע די איז מי שעפער, ארבײטער די
 ג*ד ליד זײן דורך צײט זײן איז האט ער װאם דאם, איז

 פארצײכענט און ארום, דעם געשילדערט סביבה, געבען
!עפאכע גאנצע די

אמאליגען. צום גלײך ניט איז שאפ הײנטיגער דער
 אר־ אידישער דער םארשװאונדען. איז שאפ סװעט דער

 צױ לאנג נאך אידעאליזם און ?אםו* דורך האט בײטער
 זיײ אודאי שאפ. גרויליגען יענעם אט םארטריבען רימ
 םאדע־ ארבײטער נײע און נײע םאראן כסדר אלץ נאך נען

 איז שאם יענער אבער ארבײטער־מאםםען. און רונגעז
ניטא. מעהר

 רא־ װיבאלד :אזוי מיינען געקענט דאך מען זואלט
אמאלי־ דעם געשילדערט לידער זײנע איז האט זענםעצד

 םארשװינדען,ו אויך לידער די דאך דארפען שאם, גען
 טער׳ נאך !םארשװאונדען איז שאפ סװעט דער װי אזוי

 רר קרעםטיגע, אײגענע זײנע םיט דאך האט ראזענםעלד
 אז םיטגעװירקט אלײן צײט יענער איז לידער םענדיגע

 זײנע דאו װאלטען םארשװינדען, זאל סװעט־שאפ דער
אן טאג, צו הײנט לידער  םאר זײז געדארםט יאר, 40 נ

 י— אנדערע די םיז לידעי די װי בלאסער, םך א אוגז
באװשאװער. װיגטשעװסקי, עדעלשטאט, םון לידער די װי

 יענע םון םולבלוטיגער הײנט נאך זײ זײנען דאך און
לידער.

 אורזאכען די פון אײנע אז געזאגט, װי האלט, איך
 אין האט ראזענםעלד װאס גוםא, דאס טאקע איז דעם פון
 נאר שאפ, געװיסען א םון גערעדט נאר ניט ליד זײז
 איז הױם עד און דור. גאנצען א םארצײכענט האט ער
 צו קוק א װערט גרויסען און אינטערעס גרויסען םון עס

 האבען װי עפאכע, אםאליגע די אויסנעזען האט װי :טאן
 דא ארבײטער־־קאטםען אידישע ערשטע די אויסגעקוקט

לאנד? אין
 נאך םאראן אורזאכען. די םון אײנע בלויז איז דאס
 דאס, איז זיך, םארשטײט הויפט־אורזאך, די אורזאכען.

 פון טאלאנטםולסטער דער געײען אײנםאן איז ער װאס
 ״איז פאעט א טאלאנטםולער װאס און דיכטוננ, יעגער

 ביי־ אוםשטענדעז די כאטש ליד, זײן לעבט לענגער אלץ
 װײטער אלץ — איז אײנער שטארהער װאס זיך. טען

געשרײ... זײן גרײכט
 םיט א&געסוםען ניט בליצײט זײן אין איז ראזענםעלד

 אפגעחד ניט איז ער רעװאלוציע. דער װעגעז געזאנגען
 דעם מיט — אלײן, װעקען סיט צי טדערען, סיט סעז

שקלאםען־שלאןי... זײער םון ארבײטער די װעקעז
 ארביײ צוזאמענגעםישטער דער אין האט ראזענםעלד

0הא ער דעם דערזען אויך טער־םאסע
 און אפחגיטער״ ״בלײכעז דעם םון געשטאלט די דערזען

 י םאראן, הײנט נאך םאקטיש דאך איו געשטאלט די אט
 עס געענדערם. םיל אזוי זיך האבען אומשטענדעז כאטש

^ און לײדען זײנע םיט אפערײטאר דער דא איז ח ײ ר  ם
® טיט איבערלעבונגען, ברײט־מענשליכע זײנע מיט ײ  ז

זארגען. זײנע םיט און צװײםלען
: אפעריי• דעם םון הארץ דעם אין האט ראזענםעלד

 פון סװעט־שאפ־פארשסלאםטען דעם אין אםילו טאר,
 !איבער־ פארשידעגע נאר ״שאם״, נאר ניט דערזען אםאל,

 n»r דעם םארברײטערט האט ראזענםעלד לעבונגען.
ר,! םון געזונגען האט ער ארבײטער־ליד. דעם םון אטו  נ
 ־ דיכמד זיך סתם םארגונען זיך האט ער און ליבע, םון

 f און ״אײזען דעם צוליב נאר ניט אויסצואוױינען, ריש
שער״.

 <ד איז דערםאנט, םריער האב איך װי דאזענםעלד,
 םלעג«;§ ער םאלקס־טריבוז. מין א דיכטער, אויםער װען,

 י םים קאנצערטען אויף ארוםגײן יארען ערשטע די אין
 ~4םארלעמנ פלעגט ער לירע״. זײז מיט און ליד ״זײן

 פאפר נאך ליד ״זײן איז דעם דורך דעקלאםירען. און
 געדארפם ניט ^וין ער האט שםעטעד געװארען. לערער
 זײנעז זײ געזאנגען. זײנע פארשפרײסען גײן אלײז
 S אױוי געװארען געלעזעז און געזונעסן םיל אלײן

 טאםען־םארזאםצונגען♦ אויױ שעפער, די אין האנצערטען,
 דאםאלסדיג! אנדערע די םיז לידער די װי לידער, זײנע

 . ארבײטעד דעם געמונטערט האבען פאעטען, ארבײטער
i to און פראסט געװירסט, אםט האבעז ישאמו*, צום tn 
 ן אײ די ^טאן^. אגיטאציע הײסער װי אזוי דירע?ט, און

 סאלאסאלע א געשפילט האט ארבײטער־דיכטונג דישע
!יארעז םיל םון םארלויױ אין ראלע

 1 דײ און דיכטעדיש, אויסער האט ראזענםעלד מארים
 נעמויײ אויך רעװאלוציע־לידער, ארבײטער־און רעקטע

 שלאר, אבער איז עם לידער. נאציאנאלע צאל א בען
 ארבײטער־דיכטו^ זײן אז מאטיװען, םאציאלע זײנע אז

 כאכדמ דיכטוננ, נאציאנאלע זײן װי קרעםטיגער םיל איז
 ציר םון אױםסום דעם םיט זײנען, נאציאנאלע די אויך
 אידישער דער״ זײן פאםולער. שטארס געװארעז ניזם,
 לידער נאציאנאלע זײנע םון בארימט. געװען איז מאי״
 ״נלות־םאח*״, קרעםטיגען זײז דערמאנט אויך איך װאלט

 ״חנוכח־ליכט־ זײנע אויך אםשר און םאלק״ ״צום זײן
לעך״.

 דאט ער געזונגען. סך א האט ראזענפעלד מאריס
 נעװע םיר, דוכט אבער, איז ער ביכער. לידער אײנינע

פ זײנען דעריבער און םעדער, דער אויױ גרינג צו אי ײ  ב
 סלינגען װאס לידער אדער לידער, שװאכע םיל םאראן

 א איז אםילו אבער, ליד יעדען אין בדחנות׳דינ.
 םליח. פאעטישער װאונדערליכער א ערגעץ דא איז כען,
דערמפיחנז♦ דערכאפען, םארזיכטיג נאר עם דארח םען

 װ דער ער איז םעהלערען זײנע אלע מיט אבער
עפ$כע. יענער םוז דיכטער טיגםטער

זײן ״אינגעלע״, זײן אפרעיטער״, ״בלײכער זײן

M י

ט ײ ז ח ^ 4 1937 יאנואר,

ארבײטלאזע פאר רעניחננם־הימ פאר מװא אזר האבעז באלענאטים ױ װאס פאר
 איבער׳ן צײטוננען די זײנען דעצעםבער צענטען דעם
 אנזא־ ״קעפ׳/ גרויסע מיט ארויסגעקומען לאנד גאנצען
 שוין האבעז אינדוסטריאליסטען די אז שםחה, די גענדיג

 די אז דיל. נײעם צום געגנערשאםט זײער אויםגעגעבען
 אר־ די אסאסיאײשאז׳/ מאנוםעקטשורערס ״נעשאגעל
 אםעריקאנער דער פון בערען גרעסטע די םון גאגיזאציע

 סיט מיטצוארבײטען גרײט שוין זײגען איגדוסטריע,
 דערגרײכען איר העלפען און רעגירונג םעדעראלער דער
 אפצושאםען געשטעלט, •זיך האט זי װאס צילען די אט

 הע־ ארבײטס־שטונדען, םארקירצעז ארבײטסלאזיגסײט,
 אויף לאנד םון אײנקוינםט דעם םארטײצעז שכירות, כערען

 אראםברײנ־ — זואיט אײן םיט אוםן. נערעכטען םער א
װעלט. דער אויף גךעדן דעם גען

 מד מיר איך האב — אמת זײן זאל דאס אויב
 אויבעך דעם םארנעםעץ נס דער אט דארף — טראכט,

 צײט. אוגזער םון װאונדער גרויסע אלע צװישען אן
 די םון םוחות די אין איבערקערעניש נעװאלדיגע אזא

 שטײגט צייט, סורצער אזא איז בתים בעלי אמעריסאנער
 ביאלאגיע כעסי, םיזיקס, איז װאונדער אלע איבער זיכער

 באריכ־ האבען װיסענשאשטסלײט די װאם מעדיצין, און
תאנגרעסען. זײערע בײ װאכען פאר לעצטע די דורן טעט

 מאנאטעז צוױי א םיט ערשט אז פאר, זיך שטעלט
 נעשאנעל זעלביגע די אט האט אקטאבער, אין םריהער,

 אפ־ פאליטישע איר און אםאסיאײשאן מאנופעקטשורערס
 אײן אין געהאלטען — ליג״ ״ליבערטי די — טײלונג
 ;לצלן רחםנה קאמוניםט, א איז רוזװעלט אז שרײען,

 ;אםעריקע םאר אומנליק אן איז דיל ױיער דער אז
 װערען ערוױילט װידער זאל רוזװעלט װען וחם, חלילה

 שטונ־ קירצערע םון פראגראם די דורכםירען טאלע און
 אײנ־ און ארבעט סינדער אםשאםעז שכירות, העכערע דעז,

 אונסער־ אמעריקע װעט םארזיכערונג, סאציאלע םירען
 האבען זײ נאר געשריען, זײ האבען נאר ניט און נײן.

 רוז־ דורכצואװארםען געלט שװערע ארײנגעלײגט טאקע
 דאלער מיליאן 17 יזארגע דיל. נײעם זײן םיט װעלט׳ז

 דעם און קאמפײן, רעפובליסאנער דער אפנעקאסט האט
 טא־ בײגעטראגעז האבען מיליאנען די םון חלס גרעםטען

w מאנוםעק־ נעשאנעל דער פון מעמבערם דיזעלבמע 
 זײ האבען פלוצלונג, דא און אסאםיאיישאץ. טשורערס

 גאר שוין זײנעז און איבערגעקוליעט גאנצען איז זיר
 א נישט עס איז דיל. נײעם פאר׳ז ואדרכא אדרבא

װאונדער?
אויםנאנג דער אז גענאויבט, איך װאלט טאמער און

ר. ש. פון ע רב א פ

 איבערקערע־ די םאראורזאכט עס האט עלעיקשאנם די פון
 דערשראקען זיך האבען זײ אז ;מחות זײערע איז ניש
 נײער רוזװעלט׳ס װאס מאיאריטעט ריזיגער דער םאר
 שוין װילען זײ און װאהלען, די אין געקראגען האט דיל
 ערשט אז זיך, איך דערמאן סאכעז, שלום אים מיט
 איז נאװעמבער, צענטען דעם צוריק, מאנאט אײן מיט
 די אסאסיאײשאן, זעלבער דער םון םליגעל צװײטער דער

 א םיט ארויםגעסומעז האםערס, אװ טשײםבער נעשאינעל
 די םון פארזוך דעם געגען װאשינגטאן אין געװאלד

 אר־ זעהס־שטונויגעז א קרינעז צו ארבײטער אײזענבאן
 מי־ אײזענבאנעז די קאסטען װעט דאס ‘װײל בײטס־טאג,

 מען געםאדערט זײ האבען גלײכצײטיג דאלערם. ליאנען
 די אפשטעלעז אײ׳/ פי ״דאבלױ די א&שאםען ז^ל

 טעקסעס די םארקלענערען ארבײטסלאזע, די צו שטיצע
 האבען •באלעבאטים די ־וואס זאכען אנדערע אלע די אוז

 זײערע פראגראם די אט צײט. גאנצע די געםאדערט
 נאװעמבער צענטעז דעם ערשט ארויסגעשטעלט זײ האבעז

 דערקלערט װי טא עלעקשאנס. די נאך שוין אלזא, —
? נס דער אט זיך

 די װײל נס, קײן נישט איז עס אז איז, ענטםער דער
 ניט פשוט זײנען צײטונגען די אין נײעס די איבער לעפ

 האבען איגדוסטריאליםטען און באלעבאטים די אםת.
 מעטא־ זײער אםשר אביסעל שפראך, די בלויז געביטעז

 האבען צילעז די און אבער זײערען פראגראם דעם דע,
 זײ װילען םריהער, װי פונסט איצט, געביטען. ניט זײ

 הנחות ביסעל די און דיל נײעם דעם םון װערען פטור
 אנשטאט װאם מער, ניט ארבײטער. די גיט דאס ױאס

 אםענעם אין ארויםטרעטעז און דיל״ ״נױ דעם שילטעז
 םיט מאכען צו שלום איצטער זײ זוכען אים געגען קאמף

 דיל נײעם דעם םון שלאלעכץ דער אין אום רעגירונג דער
פראגראם. אלטע זײער ארײנצוגיסעץ

 שײנע די אויזי אפצושטעלען זיך נויטיג ניט איז עס
 כאנ^עט בײם סא&יטאל פון פארשטײער די םון רעדעס

 כאטש אםטאריא, װאלדארף אין אםאסאסײישאז דער םון
 ציפערען טיט זשאנגלירעז דער און היפאהריטסטווא די

 אז •באוױי׳זען, צו געבראכט דארטען האבען זײ װאס
די זײנעז געװארעז, אפנעשאםט איז א. ר. די זיגט

 איז געװארען, געשגיטען ניט ארבײטער רי פון שכירות
 בלויז גענוג איז עם מײםטער-װערס. א אלײן זיך פאר

 אנגענוםען האבען זײ זואס פראגראם די דורכצולײענען
 שלאגג, דער װי ׳אז זעהן צו זיצונג לעצטער דער בײ

 בלויז געביטען אסאסיאײשאן מאנוםעקטשורערם די האט
זײערע. נאטור די ניט אבער םעל די

 באהויפטעט װאס פר^גראם דער צו םאררעדע א נאך
 אינדום־ אמעריקאנער דער םון גרונט־פרינציפעז די אז

 היײ גוטע מיט באםעלסערונג די באז^רגען צו איז טרי
 מיט לעבען, םון לוססוםען איז נויטיגקײטעז די מיט סען,

 די אויף לעבענסםיטעל םיט באשעפטיגונג, פון זיכערקײט
 װערטער זיםע םון ים א אין זײנען יאהרען, עלטערע

 אט אזוי װי םאדערונגען םאלגענדע די אײנגעװיקעלט
:ברײגגעז צו זאכען גוטע אלע די

 קינסטלימנ קײן װערען געםאכט ניט ט^ר עס )1
 אײן םרץ אריבערצוגײן מענשעז שטערעץ צו צאמען

 עם שטוםע. העכערער צװײטער, א צו הויך־ עקאנ^םישער
 שטערען <ואס רעגולאציעס םעסטע סײן זײן ניט טאר
 און זיך ארויםצוארבײטען געשעפטסמאז קלײנעם דעם

גרויס. װערען
 שטאנדפונסט אלטען דעם אלזא, ׳מיר האבעז דא

 זיך װיל באלעבעםעל א ׳ווען אז באלעבאטים, די םון
 אר־ זײנע םון הויט די שינדען דורך ארויםארבײטען

 רואי־ באדינגומען, אומםענשליכע אנהאלטען בײטער,
קאנהורענץ, ■האלז־שנײדענדער דורך אינדוסטרי די נירעז

 אײנציגע די שטערען. ניט דעם אין קײנער אים
פ^״ נרױםע די זײ, ?יעען שטערען יא מעגען \ו^ם  םאנו

 ניט װעלען זײ אז םארשםרעכען זײ אלײן, טשורערס
פירונגען. ניט־עטישע קײן דערלאזען

 א איז ארב״טםלאזיגקײט אז אנערקענען, ׳זײ )2
 אזוי זוערען. אפגעשאםט דארף ־וואם זאך, שלעכטע

 םון קומט װאם ארבײטסלאזינקײט, צײטװײלינע אויך
 אינדוסטריען. מערסטע די םון םעזאךכאראיקטער דעם

 װאם טאז און פראגע די שטודירען צו פארשפרעכען זײ
 עיש־ אלס ארבײטער. מער װאם אגצושטעלען קענען זײ

 ױאם ארײנצונעםען פאר זײ ׳טלאגען אבער מיטעל טעז
 זיו יי\ — װײל שע&ער, די אין לערעךאינגלאך מער

 באלםעלאכעם. געשולטע איצטער פעלען — באהויםטען
 די זײן דארף באלםעלאכעס נייע םון אבער לערנען דאם

 די מיט צוזאטעז טאנוםעקטשורערם די םון אויםגאבע
 אר־ די םון ארגאניזאציע די ׳בילדוננס־איגסטיטוציעם,

טאן. צו האבען ניט דערמיט דארו* בײטער

 — נאך און נאך, און דארט״ םיך זוך ״ניט זײן שין׳/
 צום ביז און געװארען געזוגגען ברײט און װײט זײנען

 ניט שניט דעם םון לידער זײנע האבעז טאג הײנטיגען
ווערטח. זײעד םארלארען

אמאא: נאך און
אידי־ דעם םון אטעם דעם דערםיהלען םיר זוילעז

 50 ,40 םיט יארק, נױ אין אסעריסע, אין דא לעבען שען
ראזענפעלד׳ן. צו גײן םיר םוזען ראן ־־< צוריס, יאר

 דערמאנט ארטיסעל דעם םון אנהויב אין האב איך
 אויםגעקוסט האט עס װי װיסען מען װיל מענו־עאע׳ן.

 גײן םעז דארף דאן — אמאל שטעדטעל אידישע דאס
םענדזןלע׳ן. צו

 ארוםיג- די דערםיהצעז צײט אונזער אין מען װיל און
 געטא די סװעט־שאפ־געטא, אםאציגער דער םון קײט
 ;םאמעס ק-ווארע די םיט טאטעס, םארדארטע די סיט

 די םיט םײדעלעך, בלאנדזשענדיגע די םיט נעטא די
 טטריי־ די םיט ליכט־פארסויםערינס׳/ די מיט בעטלער,

 דאן — פאליטישענם די םיט ספעבס, די םיט קערס,
גײן. ראזענםעלד׳ן צו מען דארף

 האט ער עפאכע. אן םארצײכענט ליד אין האט ער
 טאלאנט־ זײער דער װאס ׳דאם געטאז פאעזיע דער איז

x פראזע. דער אין געמאן האט ליבין ז. פולער
 האט עדעלשטאט דוד אז געזאגט, םריחעד האב איך

 א האט ראזענםעלד םארים אויך נו, געוױינט. סך א
 ״דער אנגערופען: אלײן זיך האט ער נעװײנט. סך

 ער האט וױיגען םון מער אבער טרערעךםיליאנער״.
 אםט האט ער זיך. געבײזערט און געשריעז געשריען,

 ראזענפעלד םאריס בײסיג; און בי^ זײער זײן נעקענט
 גאליג און געסטראשעט נעסטראשעט, און גע^ריעז חאט
נעשטאכען. זיר

 רעװאלד אזוי ניט ציחנד, זײנע אין אםט סיל איך
 םון טאז נאר באוושאווער׳ן), בײ (װי *יאנערען־טאז

״פאר־ די נעגען טראציג<ןײט — טראציגקײט נאייינער

 גאנצען זײן האט ראזעגפעלד װעלט! דער פון כעס״
 שניײ־ פון שארפקײט די םיטנעטראגעז ם«ןטיש לעבען

 פאעט, א זוי האט, ער און פאעזיע, -זײן איז דער־שער
איהר... מיט געשניטען שארף

 אויפ־ דיכטערישען זײן םון םאםענטען אנדעדע אין
 רעװא־ — ביז דעועאנגען טראציגסײט די אט איז םלאם,
!אויפשטאנד ביז דערהויבונג, ביז לוציע,

 פראטעסט־ םון ליד זײן געװען איז בארימט שטארס
װײטאג מיט דארט האט ער צייב׳/ ״דער נעשרײ:

:אויסגעשריען
זיך, אין פלוזש ךו אלץ איר Bpn װאס
 בײגער? די םיר צו עםײסט און

cgn װאם? איר, םײגט g איך, בין חונם 
g צ״נער? קחל׳^סע םים חוגש

g חוגט ogn אין ארום לויפש ,Dga 
בריקלאך, די אויף נעסםיגם און
,cgBv צום בײן g לטgפ אים װעץ און
ן ער איז י איבערגליקלאך? עו

g, !לײב, דער בין איך דען ציטערט
ט אזפילט גיט אזייצלאך, אין םיר םי
 חויב, g זיך איך דערלאנג קוים דען

ייצלאך. אויף אײך איך צופלײע

^,gii דעם קען איך סםעפ, די קען איך
רעז,gגע׳ב כםgי אין בין איו
גװאלד, g װערט עם ברום, g םו און
p* םײז דעדקענם איר און g.
כאראמםעריס־ זײער איז אויסגעשרײ םין אזא אט

 האט ער דאזענםעלד׳ז, טראציגעז בײזען, דעם םאר טיש
 אנגעקװאלענע מענשליכע, די דעם מיט אױםגעדדיחט

 קע־ באםישסײט, סענעז ארבײטער דעם םון טראצמפײט
באדריקער. די נעז

 תרעסטיג אזוי ארוים געשרײ זײז איז םאל אלע ניט
 וױ צוגעגרילצט, אביסעל עס האט אםאל רײן. און
זיך. בײזערט מען 'װען שרײט, םען זועז מאל אלע

 חנם ראזענםעלד, םארים זעלביגען דעם םאר אבער
 כאראקטעריס־ אויך איז טראציגען, דעם בײדסאטירישען,

 א האב ״איך םון טאן טרויעריג־עלעגישעד זײז טיש
 איך װען און םײז, גאר זונעלע א איננעלע, קלײנעם

.״םײן איז װעלט גאנצע די :םיר זיך דוכט אים, זעה
 צער׳- דער כארא<ןטעריסטיש אוין איז אים םאר

:םון טאז ניט־שרייענדיגער אבער דיגער,
 אפרײטאר בלײכען g דארט זע איך

^רעק. g — ארב״ט דער אין פארקאכט
 ער גײט לץg אים געדײנק א-ך זײט און
עט און .pyug קרעפםען זײנע לי

 אויך דיכטעריש איז ער אבער געשריגען, האט ער
 און — טיח־ליריש צער׳דיג, װעהםוטיג, געװען אםט

נעשרײ.״ אן
 וױר־ לרעםטינ, געװעז ער איז מאמענטען אלע אין
 די פאר טענות אים צו האבען אודאי קען סען קענדיג.

 גע־ װי זײנען, װאס לידער צאל א םאר זײגע, םעלערעז
 צײט דער אין איצט, אבער בדחנות׳דיג. צו זאגט,

 איד ערשט זײן זינט ױבילעאום, ־יאריעז50 דעם םון
 דערםאנען אים הויפטזעכליך סיר דארפען ערשינען, איז

מעלות. װאונדערליכע זײנע םאר
 50 אײגענטליר מײנט ראזענפעלד סארים יאר 50

 אידיש יאר 50 אמעריהע, קײן איםיגראציע אידישע יאר
אטעריסע. אין לעבען
 איז שאפ דעד אנדערע. איצט זײנעז צײטען די
 דיכטעריש־נעזעהענע די אבער אנדערער. אן אויך איצט

 אלץ נאך איז אפרעיטאר״ ״בלײכעז דעם םיז געשטאלט
 װעלט בעסערער א םאר קאםןי דער קענטיג. און םריש

צײטען. יענע איז ױי הײליג אזױ פונפט הײנט איז
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 נעשעםטען פרמואטע מיט קאנקורענץ רעגירוננס )3
 םינאנ־ װערען רעגירונגס־אונטערנעמונגען שעדלױ־. איז

 קאנקױ ניט דעריבער זײ םארען טעקסעס, דודך סירם
 די צאהלעז װעלכע געשעסטען, פרױואטע םיט רירען

 נויט־ א צוליב האט רעגירונג די וואו דארט טעסםעס.
 םאראנטװארט־ אויםערגעװײנליכע אונטערגענומעז םאל

 װערען ניט זאל עס אז היטען זיך מען םוז ליכקײטעז,
 רעגי־ דער צו באלאגגט װאם. נעשעםט באשטענדיגער א

אונטערנעמונגען. פריװאטע סיט ?אנקורירט און רונג
 אוים־ ז$ל רעגירונג די אז םאדערונג, א איז דאס

 װאלי ״טענעסי די װי אונטערנעמונגעז, אלע די געבען
 עלעקסריציטעט; בייליגע צו שטעלט װעלכע אוטאריטי׳/

 מענשליכע שאפען צו בוײפראיעקטען םארשידענע די
 פארם־ די ;באפעלקערונג ארימער דער םאר װאױנונגען
 פארהונגערטע די באזעצט װערען עס װאו שטעטלאך,

 האבען װאס ארבייטער, האלץ און מיינערס פארםער,
 די אט לעבען, א םאכען צו מעגליכקייט יעדע פארלױרען

 ױײל װערען אױםגעגעבעז דארםעז אונטערנעמונגען אלע
קאפיטאל. פרױואט מיט קאנקורירען זײ

באזאר־ םוז מעז אז אנערסענען, באלעבאטים די )4
 קאליקעס. די איז אלטע די קראנקע, די הילף םיט גען
 די אבער ארבייטסלאזע. די שטיצען אויך דארוי טען

 שטיצע די קריגען װאס די אז אזוינע, זײן דארף שטיצע
 זײ װען ארבײם אגצונעמען אנטזאגען ניט זיר זאלען
 געבען זײ דארף מען הײםט, דאס ?ריגען. עס קענען
 װעלכע אנצונעמען, גרײט זײן ׳זאלען זײ אז חעסט, אזוינע

 פאר־ ניט אום פרײז, \ועלמגן אבי פאר ארבײט איז עס
װערען. צו הוגגערט

 ארײן לייגען װאס די און פאתואלטונג ׳ארבײטער, )5
 גערעכטען א סריגען דארף זיי פון יעדער סאפיטאל,

 בעםטער דער בײטראנ. זײן לויט איינסונםט אין חלח
 צר םוײוױלמצז דעם דורך איז דערגרײכען צו דאס וועג

 דארםען ארבײטער צדדים. אלע די םון זאמעגאדבײטעז
 באשעפטיגונג, קרינעז און זוכען צו רעכט דאס וזאבען

 ניט. אדער מניאז א צו באלאנגט ער אויב אוגנעאכטעט
 באלע־ די םיט זיך דינגען צו רעכט דאס האבען דארןי ער

 אדער ארגאגיזאציע אן דורך ־באדעגונגעז םאד באטים
 םון דעם איז געשטערט ווערענדיג גיט אלײן, זיך פאר

 די האבעז אויך דארםען רעכט זעלביגע די סײנעם.
 םיט אדער ױניאן א םיט פארהאנדצען (צו באצעבאטים

 גע־ אדער געשטעדט װערענדיג ניט ארבײטער) אײנצאגע
איז. עס זועםען םון צ\ואונגען

 אפעך״ אלטען דעם םון פרינצי• דעם איר חאט דא
תר שאפ״  צו־ םראכט, םולען אין פיצען״ ,״אםעריקען א
 שפיא־ ברעכער, םטרײק ױניאן, סאםנאני דער טיט זאםען
 םאנוםעס־ די <ועלכע םאר םליטערצאך אלע די און נאזש

 םיט געסעמםט יאהרען אלע האט אםאסיאיישאן טשורערם
נעגעל. און צײן

 ארויס־ פראגראם דער םון געקענט נאך װאצט טעז
 געגנערשאםט זײער לסשל, יוױ פערעל, אזוינע םך א פישען

 גע- םעדעראלז א דורך ארבײט סינדער פארבאטען צו
 וױכטיגע <ןײז ניט איז דאם אז אויסרײד אונטער׳ז זעץ,

 באשעםטעט װערעז זואם ארבײטער אלע פון װיל םראנע
 אונטער קינדער *ראצענט אייגם בלויז איז לאנד אין
 אײנס אז זויסענדיג ניט זיך מאכען זײ אצט. יאר 16

 הונדערט פיר אז אויך מיינט םי^יאז 40 םון פראצעגט
 איז םאברימעז די אין שק^אםען קינחןר ױנגע טויזענט

 און לײדיג אום געהמז עלטעחגן זייערע װאם צײט דער
 דיינקען צאל, ק^יינע אזא איבער הונגער. םון שטארבעז

 די קאגםטיטוציע. די אםענדירעז צו ניט זיך לוינט זײ,
 זעאבע דאם באזאתען. שױן עט \ועאען אצײז סטייטס

 שטונדען ארבײטס די באגרעניצען צו געגנערשאםט ?ײער
 געזעץ; דורכ׳ן געהאאט םיגיםום א איינשטעלען אדער
 אזוינע נ*ך און ױניאנם, די צאםען צו פארצאננ וייער

 פאר־ צו װײטער זיך נויטיג ניט אבער איז עם זאכען.
 פוגתמען געבראכטע אויבען עטאיכע די . בדייטערעז

 םא־ די אז באװײזען, צו גענוג איז פראגראם זייעד פון
 סײ־ צו שטעאונג איר האט אפאסיאיישאן גופעקטשוחגרם

 ארבײטס־ םיט מײכות א זןאבען װאס פראגע די פון נע
געביטען. ניט געזעצגעבונג םאציאאע און כאדינגומען

 דעם אויף איז אנצואװײזען, מערט יא איז עס *ואס
 דיא נױ די םון אנחגרער קײן װאם פאקם, םעדתוױרדעען

 געג־ םארביסענע אזא ארױסנערוםען ניט חאט נעזעמן
 װי אםאסיאיישאן םאנופעקכדפוחנרס די םצד גמרעאפט

 אנדערע די און אדמיניסטריישאן״ ״זואירק־יראגרעס ךי
 בא־ צו אנגענוםעז חאם חנגירונג די וואם מיטאצן ח*לםס
 םי^אנען די עז5*עמגנסםיט און ארמיט גדם *ארצצן

Mm ארויםנעמלײדערט חאט אינדוסטוײ •ריוואטע די 
 •ראגראם, דער איז סיי און דעחנס די אין סיי גא^ «ק

i n n גחגסעחגר םיט אונטערגעםונגעז די אט יועבען זיי 
טעטיגקיײ און גאועצען אגדארע די וחנמן וױ מאנרקייט

^ * ײ ק טיג עכ ער ג

< נײעם דעם םון טען  מערקװיר־ באםת איז דאס און ד
דע•

 בע־ זײטיגעז א םרעגען ־בײשפי^ צום םעז װאלט װײל
 נעזע־ דייצ״ כױ״ נערוםענע אזוי די םון װעלכע אבאכטער

 ־בא־ די םון װערען באסעמםט אםשטארססטען װעלען צען
 נ. דער אויף אנװײזען סםק אהן ער װאלט יצעבאטים,

 װאגנער דער געזעץ, סעקױריטי דער א.; א. א. די א.; ר.
 אדםי־ פראגרעס .וואירס דימ אזוינע. נאך און געזעץ

 אינדוס־ די געגעבען פאקטיש האט אבער ניסטרײשאן״
 די װי טער פראפארציאנעל פראםיטען אין טריאליסטעז

 אײן קײן ניטא כמעט איז עס װײדזשעם. אין ארבײטער
 אפגע־ ניט האט \ואס םירסע קאפיטאליסטישע וויכטיגע

 מא־ אויף באשטעלונגען די םון בײנדעל פעטען א לעקט
 אר־ די םאר געהויםט האט רעגירונג די װאס טעריאלען,

 זיײ ארבײטער אײ״ פי ״דאבלױ די װעלכע אויף בײטען
 האט ביישפיל צום אזוי געװארען. באשעםטיגט נען

 באשטעיצונ־ די םון ארײנגעקראגען טראסט לאמבער דער
 ;געהיילץ פאר דאלער מיליאן האצב א און דרײסיג גען

 אנדערע און אסםאלם םאר ;מילי^ן 25y2 צעמענט םאר
 גאסען םילאםטערעז אויח נוצט מען װאס מאטעריאלען

 שטאו^ סלײדער םאר ;םיליאז האלב א 24 װעגען און
 געסראנען האט טראסט שטאיל דער ;מיליאן האלב א 88

 פון סומע שײנע גאנץ די פײפם און אײזען שטאל, םאר
 גע־ אויך האבעז אזוי און דאלער, םיליאן 41 איבער

 אונטער־ קאפיטאליסטישע אנדערע חלק זײער קראגען
נעמונגען.
 םון אײנסונםטען דירע?טע די בלויז זײנען דאם און

 פרא־ זײ האבען אומדירעקט םאגנאטען. אינדוםטדי די
 אויםגעגע־ זײנען װאס םיליאנען די טער. םיל םיטירט

 אגנע־ און ארבײטער די צו שכירות אויױ ׳גע־װארעז בעז
 בײ סײ און פראיעקטען רעגירונגם די אויף סײ שטעלטע

 סאחק א נ^זאםעז סיא אזוי האבעז מאטעריאלעז, די
ר אז סחורה, םער םאר  םיםטעם פאראיציזירטער גאנצער ת
 בילוט־ נײע א געסראגעז דעם דורך חאט קאפיטאליזם םון

 אויף שטעלען זיך געהאלםען אים האט זואס אײנשפריצונג
 די אט גענען דוקא זואס עס קוםט װי טא פיס. די

שארף? אזוי ארוים זײ טרעטעז אונטערנעמונגען
 באלע־ די אז איז, מיינונג, מיין נאך ענטפער, דער
 סלאסעךבא־ און זוײטזיכטיג מער פיא זײנען באטים
 םאר. נעװײנאיך זיך שטעצט עולם דער װי װאוםט

 די באילעבאטים די זעהען אײ״ פי ״דאביצױ דער איז
 עקםפילואטאציע באאדינער זײער םאר סײ געםאר גרעםםע

 זיכער־ צוקינפטיגער דער םאר םײ און ארבײטער די םון
מאכט. עיהאנאמישער זײער םון קײט

 פי ״דאבלױ די איז פראםיטען ־באלדעע -זייערע םאר
 איה־ פיטשורם צוױי איבער הויפטזעכליך <עםערליך אײ״

 םון אפגרונט דעם אין דעס א זי באשאםט ערשטענס, : רע
 דזשאב. א םאר ארבײטעל צװישען קאנסורענץ םרייער

 ארבײטסלאזע באשעםטיגט רעגידונג די װי לאננ אזוי
 ארבײט טאג א םאר אוין באשטימטען א זײ צאלט און

 ארונטערדריסען גישט באלעבאטים פריװאטע די קענעז
 װאס לוין דעם םון נידעריגער שכירות, ארבײטער די
 איז, געהאלם דער אט װי קלײן צאלט. רעגירוננ די

 װײניגער יווײדזש, מיניםום א פראקטיש דאך עס שאםט
 דאס אננעםען. ניט <ועט ארבײטער סײן זועלכען םון

 גע־ האבען באילעבאטים די װאם האםענונג די צעשטערט
 םריערדיגע אלע די נאך װי קריזים, דעם נאך אז האט

 שכירות די ארונטערדריסען קענצן זײ װעלען הריזיסען,
 װעלען זײ נידעריג \ױ םאסען אויסגעהונגערטע די םון

זועלען. נאר
 װי ערגער זײ םאד נאך איז װאס און — צװײטענס

 צאהלען, םו-זעז זײ װאם וױידזשעס, העכערע עטװאס די
 א ביז אפ שאםט אײ״ פי ״דאבאױ די װאס דאס, איז

 םיט גײער <ײדע םון ארםײ רעזערזו די גראד נעװיםען
 באנוצט םאיצ אלע זיך האבען באלעבאטים די װעלכע

 זאלען זײ אז םורא דער אין ארבײטער די האלטען צו
 רעקרױ םאענען זײ װעלכער םון און בונטעותן, נים זיך

סטרייק־ברעכער. זייערע טירעז
 זײער םון זיכערסײט צוקונםטיגע די אנבאלאנגט װאם

 םאר ערשטענס, טורא, זײ האבען םאכט עקאנאםישער
 רעגירונג די אז מטאבאירט װערט עס װאס פרינציפ דעם

 איינ־ אצע באזאמען צו םחויב איז געזעצשאפט די אדער
 דער ױען לעבען. צו םיט^ען און ארבײט טיט װאוינער
 םון םוחות די אין אײנביתעחגז זיך םעסט זאצ פרינציפ

 אינ• ״קרעפטיגעז םוז שפיל דער צו סוױ א איז מאסעז די
 אכמד די <ענ»רט האט םעז וועלכען םיט דמױדואציזם״

 חויבצן םאסען די יארען. אאע די ארבײטעד ריסאנער
 ניס — םאדערן דרעגענחגר אצץ וױיטער װאס אן טאסע

 מיט באזאמען זײ זאצ חמירונג די אז — בעטן סער
 פון דעםאנסטראציעם און סטרייפס אעצםע די ארבײם.

גע־• וןאט םעז זוען אננמוטע^טע אײ״ פי ״דאבאױ די

 דאס ;זײ םוז טײיצ א אװעקצושיקען פארזוך א מאכט
 v\\ ארבײטסלאזע, די דורך סיטײהאלם םון םארנעםען

 אד איז אחײא, דזשוירזי, נױ אין םארגעקומען איז דאס
 ov דערשראקעז. באלעבאטים די האט םטײטם, דערע
 זוערט ארבײט אויף רעכט דאס אז באװיזען, זײ האט

מאסען. אמעריקאנער די םון מאמינס אני די פון אײגע
רעני״ די װאס דעם אין באשטײט געםאר צוױיטע די

 ױעלכען אויף מיל א נאך צושטערען ארבײטען רונגם
 אוז געהאלטען זיך האט סאפיטאליזם אמעריקאנער דער

 עס װאס געזעץ עקאנאםישען אן ארויס קלאר ברײגגט
 זאלען מאסען די אז באלעבאטים די םאר ניט זיך לוינט

באקענען. דעם םיט זיך
 אין געהאלטען באלעבאטים די האבען איצט ביז

 רע- דער םון אנגעםירט געשעםטען אז םארזיכערען אײן
 צו הײנט איז אמעריקע דורכםאל. א זײן םוזען גירונג,

 אםילו זואו ילאנד ציװיליזירטע אײנציגע די כמעט טאג
 ?אפיטא־ פרױואטע צו געהערען ױטיציטיס פאבליק די

 פאסט דער בלויז איז אויסנאמע אײנציגע די ציסטען.
 רע־ די אבער האט אײ״ פי ״דאבצױ דער דורך אםיס.
 װיי• ניט געשעםטעז אנםייען קעז זי אז באװיזען נירונג
 פרא- די אויב קאפיטאצ. פריװאט װי ערםאלגרײך ניגער

 פארשפארט העכער, אביסעל זײנען האסטען דוקציאנס
 דעם איז אויב הײנט פראםיטען. די דערפאר אבער מען

 | םארזואלטונג םון אפאראט דער װעז נויט־םאל, איצטיגען
א״| װערעז אונטערנעםונגען די זוען נײער^ א איז  ב

 | בא• דער באזארגעז צו — געשעםט ניט שאפעץ
 I— כאדינונג אדער פראדוקטען געװיסע םיט םעלקערונג

 ארבײםס״,י די םאר ־באשעםטיגונג שאםעז צו כדי נאר
 I םארהעלטניםמעסיגצן א םאכען רע־נירונג די יקען לאזע,

 I פריװאם די גאנצען אין םעז דארף װאס צו טא ערםאלג,
 םים שווינדאעז, און רויבערײען זײערע םיט סאפיטאליםטן

 דאך מעז םעי א ? חריזיסעז און ספעקולאציצ זייער
 וױינינ- איגדוסטרי די איבערנעמען גאנצען אין רעגירונג

 די מאו אינדוםטריע, גרויס־?אפיטאליםטישע די םטענם
 קד שנײדעז אויסער ניט גאר <וי סײ טוען אײגנטםער

 איין זיך סריצט ער װעז געדאנק, דער אט פאנעם.
 < גאגץ װערעז אםאיצ סעז בירגער, די פוז מחות די

עקאנאםיע. ?אפיטאליםטישער דער םאר םערליך
 ״דאבאױ די װאס פרינציפ עסאנאםישער דער

 בײ אז באװײזט עם ןואס דאס איז אויף, דעקט אײ״
 אוג אוםםענליר איז ענטוויסלונג טעכנישער הײנטיגער

 ארבי אילע באשעםטיגען צו אומשטענדען בעםטע די
 םאשי םאבריסען, (װי סחורות קאפיטאלע אויף בלויז

 אר און זאכען) אזוינע נאך און אײזענבאנען םינעס,
 באשעםטעען סענען צו געברייך. באלדיגעז םון לען

 אי נאציאנאלען םרן טײל גרויסען א מען מוז ארבײטער
 נ דויערענחןן םון ארטיקלען אויף םארברויכעז סונםט

 בח זואס באפעלסערונג, דער םון ־באײזװעםליכקײט און
 װ ביליגע באקװעמע װי פראםיטען, קײן ניט גען

 ?ונסט מוזעאוטס, פארקם, גאםען, שײנע נוננען,
 אז עט, םײנט זוערטער אנדערע אין ענליכעם.

 און װאויילשטאנד םון יארעז די םארלענגערען צו
 חלק גרעםערען א מעז מוז זעלטענער, הריזיםען כען

 M שפארען, און פארברויכעז, אײנסונםט נאציאנאלעז
P נײע אין גײען װאס פראםיטעז םון םארמע דער N 

 וו״®* אײ״ פי ״דאבלױ די װײנעער. <ואם טערנעםונגעז,
 םארשו האבען אינסטיטוציעם דיא״ ״נױ אנדעחג די

 םיטצען. די דורך טאהע ?ריזיס םון סוף דעם אערט
 געומן איז געשאפען האבען זײ װאס ארבײט מערסטע

סארט. דעם םון אונטערנעמונגען אין
 וחנט דערזען, <ןלאר דאס זאל עולם דער אויב
 אונטערנעםו טארטען די אט או םאחנרען נאטירליך

 בלויז דורכגעםירט איצט ביז האט רעגירונג די װאס
 וײ פאר באשעםטיגונג שאםעז צו טיטעל צײטװיליגען
 א אויוי װערען אײנגעשטעלט ׳זאלען בײטסלאזע,

 גאלעבפ די םארןואם איז דאס באזיס. םאנענטעז
 פײצען שארפםטע די זײנען דערפאר םורא. האבעז

נײעם חגם םון טעטיגסײטען די גצגעז דוקא ציאט
 דערשטי?ען צו געאינגען באלעבאטים די עם װעט

? אונטערנעמונגען די
 צנ באשטיםטען א געבען צו שוחןר איז פארלויםע

 גאטי זץ• זועט רעגירונג די םראגע. דער אוי* םער
 םאנוםעסטשו די םיט איערײסצז צוםיל וועלען ניט
 אז צייבעגס םאראן זײנען עם געלט־מאגנאטען. און

 צורי?צו <וי םען םיאט קרײזען רעגירונגם םאנכע
 אריכמ זײ און ארבײטער זײ זואם זיך װענדעט עס

 גצייכגי בצײבען זיי ען5<וע טאן. זועט םעאסערונג
 ערשטע די אט דערשטיקעז װארשיעאיך םען וועט

 אכממ אוים׳ן װירטשאםט חנגירוננס פון צונגעז
 פעםטצז א נעב$ן אבער זיי זועצען באדעז.
מנ םיט. םוזען ויך חנגירונג די וועט שטאנד, חנ
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באווענונג ארבײטער אמעריקאנער דער אין
שיןז־ארבײטער די פון םטרײק דער

 פארנומען האט םאנאט דעם דורך אויבעךאן דעם
 דער טאריךארבײטער. די םון גענעראל־סטרײק דער

ט נאך אנגעהויבען איעענטליך זיך האט םטרײק  צװײ ^
 ״נערעכ־ נומער םאריגען אין נאך צוריח. םאנאטען
 פאר־ אין סטרײק דעם בארירט םיר האבען טיגסײט״

 גע־ אנגענוםען איז װאס רעזאלוציע רער מיט נינדונג
 םעדע־ אמעריקען דער םון קאנװענשאז דער ־בײ ווארען
 סטרײק דעם דערקלערט האט װעלכע לעיבאר, אװ רייש^ן

 טאנאט םאדגאנגענעם דעם דורך אומגעזעצליך. אלס
 געשעענישען זיך טיט געבראכט םטרײק דער ^בער האט
 כאראקטער, אינטערנאציאנאלען און נאציאנאלען םון

 אויף אײנדרוק דויערענדען א לאזען זיכער װעלען װאס
באװעגונג. ארבײטער אמעריקאנער דער

 םארװאנדעלט סטרײק דער זיך האט ערשטענס,
 די ױניאנס. די אין ברודער־קאםף אינערליכען אן אין

 ױניאן סימענס אינטערגעשאנעל דער פון םיטגלידער
 נא־ און לאקאלע זײערע געגען רעװאלטירט האבען

 אינ־ צו אנטזאנט זיך האבען װעלכע בעאםטע ציאנאלע
 אין ארבײםער די םון םימפאטי־םטרײק דעם ד^רסירען

 ױניאךברידער זײערע העילםען צו אטלאנטישע־זזאםענס די
 ארויס זײנען אחבײטער די װען ברעג. פ^סיםישען בײם
 דערסלערענ־ בעאםטע, די האבען סימפאטי־םטרײק אין
 רעקרוטירען צו געזוכט אוםגעזעצאיך, סטרײס דעם דינ

 גע־ האט דאס באלעבאטים. די םאר סטרײס־ברעכער
 לאקאל דער — ילאקאל אײז צוערשט אז דערצו, בראכט

 טענ־ װאטער און אילערס אינזשינירס, :מארין די פון
 ״די יאקאי, צוױיטער א נאכדעם און ױניאן״, חןרם

 האבען אסאםיאײשאן׳/ סײילארס גאלף ענד איםטערן
 ארונ־ זײ וזאבען און בעאטטע די געגען רעװאלטירט
 דער־ זיך מאכען נאטיריליך, כעאטטע, די טעמעזעצט.

ױניאדאפיםעם. די אן האלטען און זויסענדיג, ניט םון
 אננעשלאסעז ניט זײנען װעילכע ױניאנס, צװײ נאך

 אנגעשלא־ דירעקט זײנען נאד אינטערנעשאנעל, דער אן
 אלס ילעיבאר אװ םעדערײשאן אםעריהען דער אז סען

 ארונטער- און רעװאלטירט האבען לאקאצס, םעחגראלע
 ״םא־ די זײנען לא?אלם די בעאםטע. זײערע געזעצט

 ״םאםטער, די און אסאסיאיישאן״ אינזשינירס רין
 גע־ האבען בעאמטע זײערע פאיאאטס״. *יז םעיטס
 בעלי די טיט סעטלטענט באזתדערעז א םאכעז װאלט
 צוריקגעוױזען אכער עס האבען ארבײטער די נתים.

 די םיט צוזאםען סטױיק אין שטײז צו באשאאםעז און
םאדערונטנן. זײערע נעוױנען <יעאז יענע ביז םאטראזען

 װאס די לאנגשארטעז, די זײנען אויסנאם אן
 חברים זײערע שיםען. די אויס ילאדען און אז לאדען
 צוזאםען סטרײק איז שטייען כרעג פאםיפישען אוים׳ן

 בחנג אטלאנטישען אוים׳ז אבעד דא םאטראזען. די םיט
 דעם צוליב סטרײק. דעם שטיצען צו זיך זײ אנטזאגען

 צװײ רײבונגען אינטערנאציאנאלע פארגעחומען זײנעז
 אאנג־ דער םיט םראנקרײך םון ױניאנט םאריז די ^ען

 םראנצויזײ די אםערי?ע. םון אםאטיאיישאן שארטענס
 אםערײ אויסצולאדען אנטזאגט זיך האבען ארבײטער שע

 םטרײק־כחגכער. ארבײטעז עס װעלכע אויף שיםעז סאנעד
 םארלאזען געטוזט האגען שיפען אמעריהאגער פאר א

 אין םארען און לאדונג דער םיט האםענט פראנצויזישע
 לאנג־ די סחורח. זײער אויםצואאדען האפענס דײטשע

 דעם אויף זזאט אםצרי<ןע םון אםאסיאײשאן שארטענס
 שיםען. םראנצויזישע אויוי באיסאט א טיט נעענטםערט

 גע־ זיך חאט ױניאן אדבײטער חאפען פראנצויזישע די
 םארבאט חןם ארונטערנעמען און אונטערנעבען םוזט

 געםירט ווערען וואם שיםעז אםעריקאנער אויסצולאחנן
סטרײק־בחנכעד. פון

 עס נויטיג ניט זיך דוכט זײנען קאסענטארען ?ײז
 צזױנגען ױניאן א םון םיחנר זוען נענוג טרויעדיג איז
 דעם בחגכעז צו םיטגצידער איעענע זייערע נאר ניט

 אינ״ זעאכער דער איז םיטארבײטער זייערצ םון סםרײס
 צענ־ אנחגרע םון ארבײטער אויך צװינגען נאר דוסםוי,

 םאר־ צו םסרײיקער די סיט 1םיםפאטיזירע װעלכע חןר,
 זײ חאבען םאא דאס אז אבער שײנט עם זײ. ראטעז

 רע־ *לס ערווארטמן םעג מעז מאס. די איבערגעכאפט
 ױניאנס םארין^בייטער n אז ססריי?, חנם םון זולםאט

 וחנחגן איבעתעבויט גאגצצן אין זאאעז אטערי<זע ייז
יםותת• אינדוםטריע^נ םער אויוי

̂נײזאצייאנם אעחםםרי ממןןל דעד אין קאטפייז את

די אס איז אםשר (און וױכמיג^יט איז נעקסטע די

פ. ש. פון

 אויסער־ דער איז סענזאציאנעל) אזוי ניט כאטש ערשטע,
 קאפד ארגאניזאציאנס דעם םון ערפאלג געװײנליכעד

 אונ־ קאםיטע די װאס ארבײטער שטאל די צװישען פײן
 אן. םירט א.״ אי. ״סי. דער םון םירערשאםט דער טער
 םעסטונגען אלע דורך בוכשטעבליך ברעכט קאמפײן דער
 דורך קאםפאנײױניאנס די באזיגט ער ;טראסט שטאל םון

 םי־ די םארנעםען און םיטגלידער די אריבערגעװינען
 די אין ארײז דרינגט ער ;זײ אין םאזיציעס רענדע

 מאל קײן האט ארגאנײזער ױניאן קײן װאו שטעטלאך
 שטע־ גאנצע דאס װײל ארײנ׳גנב׳ענען, געקענט ניט זיך

 שטאל צום געהעדט פאליצײ, דער מיט צוזאמען טעל,
 גאנצען איבער׳ן בוכשטעבליך אן גײט דאס טראסט.

 םאבריקען. שטאל זיך געםינען עם זואו איבעראל לאנד,
 קארגע פון צײט יןורצער דער אין אז איז, רעזולטאט דער
 אלע םרז העלםט א ארום שוין זײנען םאנאטען, םינױ

 אנגעשלא־ צענטערס װיכטיגסטע די אין ארבײטער שטאל
 בױרא צענטראל םון באריכטן לױט ױניאן. דער אן סעז
 צװײ ארום טאג יעדען אן זיך שליסען פיטםבורנ, איז

מעםבערס. נײע טויזענט
 די אין ארנאנײזערס די םון באריכטען זײנען אט

 װאך ערשטע די װאך. אײז דורך געגענדען פארשידענע
דעצעמבער: איז

 אתא־ לאקאילס ױניאן :יבדברענ פאסיםישען אױם׳ץ
 םאן אין קאטפאגי סטיל בעטלעהעם דער אין ניזירט

 ״םטאר״ דער םון דראט־פאבריסען די איז און םראנציסקא
װאשינגטאן. טאקאםא, אין ״םאםיםימ״ דער איז

 אין ארגאניוירט לאקאלם — םיטעל־װעסט דער אין
 אינדיאנא אין קאםפאני״ טמב אוץ שיט יאנגסטאז דער

 סא־ חנר און סארדײדזש״ ״פעאריא דער אין ;הארבאד
אילינאי. פעאריא, אין קאםפאני טראסטאד טערפילאר

 צאהל גרויסע א אז גאריכט — סאוטה דער אין
 אלא־ געװארעזיאין ארגאניזירט זײנעז לאפאלט ױניאן
 םען סעז אבעי םארלויםיג בוירמינגהעם. ארום #באםא

 לאקאלם אזוינע 8 בלויז םון פלעצער די םארעםענטליכען
 האבען צו םורא ניט גענוג שט»ד<ן שוין זײנען װעלכע

 װאס די פאר באלעבאטים. די פון םארפאלגונגען פאר
 םאוטה, דער אין באדינגוננען די םיט באקענט זײנעז

 ריזיגע א םאר װאס קלאר איז אלאבאםא, אין ספעציעל
 ױנ־ האבען דארטען קען םען װען איז דאס חןרגרײכונג

 געםישטע נאך חנרצו און עפענטליכקײט, דער אין יאנס
ארבײטער. שזוארצע םיט וױיסע םון לאקאלם
 םון װינקלעז אלע םון באריכטען די קוםען אזוי און

 אהײא םון פענסילזוײניע, און סטײט יארה נױ םון לאנד,
 אי- װירדזשיניא. זועסט און ?ענעדע םון אינדיאגא, אוז

 גרעסטע די אין לאקאלס. נייע זיך ארגאניזירען בעראל
 פון שטאל־טראסט. פון םעםםונגעז די אין פאברי?ען.

 ױניאנס, קאםםאני םון באדיכטעז סוםען שטעט םאנכע
 אנגעשלאסען זיך האבען און רעװאלטירט האבען װעלכע

 םון באריכט דער קומט אזוי אטאלגאמײטעד. דער אז
 ה. ״דאבעלױ דער םון ױניאן סאםפאני די אז סליװלאנד,

 םון לײס ױניאן זיבעז חגדוױילט האבעז םאבריק דײװי״
 פארוזאנדלעז צו יןאםיטע, דער אויוי םארטרעטער עלף די

בתים. בעלי די םיט
 בא־ דאם דערפילט. שויז עם האבמן בתים בעלי די
 םארזוך זײער באד^נדלונג, םילדערע עטוואס זייער וױיזט

 העכערוננען קלײנע דורך ארבײטער די אונטערצוקויםעז
 צוריק אבער שלײדערען ארבײטער די שכירות. די אויף

 ״יאנגםםאז דער איז האםפאנײױניאנס די טובות. די
 ,,קארנעמ אין און ״וועירטאז״ דער אין םטיל״, עגד שיט

 פראצענםעע צעהן די צורײןגעװיזען האבען אילינאי״
 אנגעבאטען זײ האט טעז װאס שכירות די אויוי העכערונג

גענונ. ניט אלס
חעלםען. אגענםורען רעגירונגם

 ריליישאנס ״לײבאר דער םאר פארהעחנז די דורך
 םעכאניזםעז די נצװארען אויפגעחגסט זײנען באארד״

 זײ זחנצכע סצםאחנן די און מניאנס קאםפאני די םון
 ארבייסער. די באשוױנדלען און אפצונארעז באנוצעז

 באלעבאטים די סון םעשים די וחנגען םאחזערען די בײ
 אױפטד זײ חאבצז סטוײיפ רענדם רעםימטאן דעם אין

 גא־ קארופציע, טעראר, שפיאנאזש, פון זוספ א דעתם
באנוצט חאט פירםע די וואס גענגסטצדם, און רילאס

 די אויםגערודערט האט עס אז ארבײטער, איהרע געגען
 די אט דאנק א איז עם מיינונג. עפענטליכע גאנצע

 דער פון םעיאר צום פראטעסטען די און אויםדעקונגען
 באארד דזשאינט דרעס די ,22 לאקאל ױגיאן דרעסםאכער

 װאס קאונםיל, לײבאר און טדײד סענטראל דער און
 באשטע־ די צוריקצוציהעז מעיאר דעם געצװאונגען האס
 דאלער טויזענט 127 םון װערט אין מאשינען אויף לוננ
םירמע. דער בײ

 אן איצטער קאמיטע די פירט םארהער ענליכען אן
 די טראםט. שטאל פון ױגיאנס קאםפאני די װעגען

 נע־ א נעםאכט .האבען םארהערען די בײ אויפדעקונגען
ארבײטער. שטאל די אויף רושם װאלדיגען
 דזש. עלםער געזאגט עדות האט בײשפיל צום אזוי

 אין ױגיאן קאספאני דער פון סשערטאן דער מאלאי,
 דוקװעםען, אין פאבריק שטאל אילינאי״ ״קארנעגי דער

 םלע־ סאטםאני דער םון באאםטע די אז פענסילוױיניע,
 טיטינגען ױניאן די םון פראטאקאלען די רעדאגירען נען
 זואם רעדעס אדער פארשלאגען אזוינע אויסשטרײכען און
 םון סטענאגראפער א געװארען. געםעאען ניט זײ איז

 םארהאנדלונגען די ארונטערנעםען פלעגט קאםפאני דער
 טאן. עם זאל סעקרעטאר דער אנשטאט מיטינג בײם
 ״אױסבעםע־ און דורכקומעז באםעס די עס פלעגען דאן

 אויױ איבעדצושרײבען מײדעל דער עס געבעז און רען״
פעסרעטאר. דעם געבען און רײן

 געװאחנן איז ער אזוי װי דערצעהלט אויך יהאט ער
 סײנער כאםש ױניאן קאספאני דער אין מיטגליד א

 באלאנגען. דארט װיל ער צי געםרעגט ניט איהם האט
 דורכגעפיחדט האט מען אזוי װי דערצעהלט האט ער

 געצװאונגען האבען םארלײטע די װען ״עלעקשאנס׳/
 אלע געצעהלט זזאט מען װי ;שטיםען צו אלעמען

 אג־ האבעז אחבײםער די װעלכע אויף צעטלען שטים
 םאכעז אנשטאט קללות און װצרטער זידעיל געשריבען

 <ןאגד די מאם קאגדידאטען די »ר1 צײכען נויטיגען דעם
 םינאנסירט זזאט ^אםפאני די װי ;געװאלט האט פאני

 און אויםגאבען. אלע םאר צאהלענדיג ױגיאן, גאנצע די
םעשים. שעהנע אזוינע נאך

אינדוסטריע. אט^םאביל דער אין םטדײקס
 פארנע־ םאנאט דעם זײנען סטרײקם רײהע גאנצע א
 גמױ און טײלען צו שטעלען װאם פאבריסען אין קוסעז

 די אט אינדוסטריע. אטאםאביל דער פאר טעריאלען
 בא־ פאדשײדעגארטיגעז א אנגענוטען האבען סטרייקס
 אינדוסםריען, אנדערע פאר א בארמזרען ״און ראקטער
 אײנ־ אונטער׳ן אמ-אניזירען אץ איצט זיך הויבען װעלכע

א.״ אי. סי.0 דער פון הילוי דער םיט און םלוס
־נרעס־ דער וױיל סםרייקס, די םון װיכםינסםעד דער

 אדבײטער, גלאז פלײט די פון סטרײ? דער איז #טער
 איג־ דער פון פראצענט 90 אפגעשטעלט האט װאס

 םיט זיך עם האם אנגעהויבען אםעריקע. אין דוסטריע
 פלײט פיטסבורג דער פון פאבריהען די אין סטרײק א

 צו באלאנגט װאס םירטע, םיליאנערםקע א קאםפאגי,
 גלאז די םאקטיש קאנטראלירט און בראדערם פיטקערן

 אויוי ארדער אן געהאט האט פירטע די אינדוםטריע.
 װצז פענםםער. אטאםאביל פאר נלאז דאלער םיליאן 5

 ארדער דעם זײ האבען אויסגעבראכען האט םטרײק חגר
 אין פאבריק ״ליבי־אוענס־פארד״ חנר צו איבערגעשיקט

 דעײ זיך האבען ארבײטער די װען אילינאי. אטאװא,
 אר- םםרײק ארײנגענומען האט פאםפאני די אז זואוסט

 הײסם דאס סטרײק. זיץ א דערקלערט זײ זזאכען בײט,
 V* (דאם ניט ארבײטען זײ נאר פאבריק, אין זיצען זײ
 ווערט איז עס וועלכער י1אוי סטריי?, מאדע לעצטע די

אפצושטעלען). זיך באזונדערס
 פון אגריטענטם די אויסגעגאנגען זײגען דערוױיצ

 זעל- דער צו כאלאנגען װאס םאבריקען גלאז אנדערע 4
 פאכריקצן צוױי שטעדט. פארשידענע איז קאםפאני בער
 וועםם טשארלםטאז, אין אײנער אהייא, טאלידא, אין

 די לוזיאגא. שרױפארס, איז אײנער און וױרדזשעיא
 שטעדט, אלע די אין סםרײק. איז ארונםער זײנען אלע

 םוײ 13 איצט שױז סםרײקען טיםםבורג אײנגעשלאסען
פאראליױרט• איז אינדוסטריע די ארבייםעד. גצאז זענט

 דער איז אחבײםער די חאבעז טאנאט לעצטען סחי
 װאס םירםע א חנםראים, פון קאספאני״ סטיל *טידלענד

 זיץ א דערקלערט אםאטאבילס, פאר פרײםס די םאכט
 אז סטריץ, זיץ דער גצוחנן איז זױרקזאם א?וי סטריײז.

 פליםוט איז קוײיזלער פון פאבריקען אטאםאביל די
 די אין מאנגעל צוליב אפשטעלען גצסוזם זיך חאבצן

צושםצלצז. זײ פלענט טידלענד די װאם ראםען שטאלענצ
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 איז קאםפאני די און טעג 6 ;עדויערט האט םטרייק דער
םאדערונגען. די נאכצוגעבען געצװאוגגען געװען

 אינדוססריע אטאסאביל דער אין סטרײסס אנדערע
 קאמפאני״ וויל העים ״קעלסי דער אין םטרייק א :ןיינען
5,000 pa רעדער מאכען װעלכע דעטראיט, אין ארבײטער 

 א סטרייקען זײ םיט סימפאטיע אין אטאםאבילס. םאר
 פאבי אירע אין קאמפאני דערזעלבער םון ארבײטער צאל

 סטרײקען ארבײטער 1500 ?ענעדע. זוינדזאר, אין וייקען
 דעטראיט; אין קאםפאני״ םייבער ״אטאםאטיװ דער אין
 קאם־ טײער ״גודיער דער אין סטרייה טאגיגער אײן אן
 סטרײק םארביסעגער א און אהײא, עקראן, אין א:י״3

״ מאנאטען צוױי אן ש^\ געהט װאם  טראק־ ״קײס דער כ
וױסקאנסין. רײסין, אין קאםפאני״ מאר

 ארויסגעגעבען דזשאדזש א האט םטרייס דעם אין
 באגרע־ װאס סטרײהערס, די געגען אינדזשאנקשאן אן

 זיך יהאט דזשאדזש דער פיקעטען. צו רעכט זייער נעצט
 ילאםא־ גאװערנאר םאר באקלאגען געםוזט געבאך אבער
אויםגעםאלגט ניט װערט אינדזשאנקשאן זײן אז לעט,

 זיך סאכען םעיאר דער און פאליצײ שטאדטישע די
 רחמים, דעריבער בעט דזשאדזש דער װיסענדיג... ניט
 זאגט, לאםאלעט אבער מיליץ, ארײגשיקען זאל מען אז
העלםען. ניט זײ קען ער אז

אעדוםטריען. אנדערע אין סטרייקם
 טאנאט דעם זיך האט װאם כװאליע, סטרײס די

 אג־ פילע ארוםגעכאפט האט לאנד, איבער׳ן םארשפרײט
 םיז יעדען אויף זיך אפשטעלען אינדוסטריען. דערע

 איז בלויז זײ דעריבער װעלען מיר אוםםעגליך. איז זײ
םארצײכענעז. קורצען

 שיפ ״סאן דער םון ארבײטער הונדערט 15 ארום
 זײנעז פענסילוױיגיע, טשעסטער, אין קאטפאני״ בילדנג

 <ע־ האבען םיליץ און פאליצ״ סטר״ק. אין ארונטעי
 פארװאונדענדינ פיסעטס, די אויף בלוט־באד א םאכט

 איז פאליצײ דער טיט קאםו* אין ארבייטער. הונדערט
 האט ער אויםרעגונג. םון טויט נעםאלען ארבײטער אײן

 םון ברוטאליטעט דער טראץ הארץ. שװאכע א געהאט
 דער ערםאלגרײך. אן סטרײק דער געהט פאליצײ דער

געשלאסען. איז שיף־יארד
pm דער אז נײעס די קוםט דרוק צזם גײען םיר 

געװארען. געװאונען איז סטרײק
V

 אין מיל בוירסשײער דער p& שטריקער זאסען רי
 אן פיהרען פענסילװײניע, רעדינג, געיבען שטעדטעל א
p םםרייה בלוטיגען א r זזײנטיגען מאנאטען. 3 באלד 

 םון םאדע נײער א צו דערטראכט זיך זיי האבעז חודש
 טרא־ אוים׳ז אױס זיך *ײנעז ארבײטער די פי?עטען.

 סטרײק־ די אז אזוי םאבדיק, םון ארײגגאנג בײם טואר
 נע־ די און יצײ5&א די דורכגעהן. ניט קענען ברעכער
 אויםגעעוײ האט עס אז ברוטאצ, אזוי זײנען ריכטעז

 טטרײהערט די םייגונג. עםענט^כע גאגצע די דערט
 געװארען »טא?ירט זיינען געװארען, געש^אגען זײנעז

 זיײ זײ םון 162 טרערעז־געזחבאםבעם,. מיט
 אזויםי^ טודםע. טעג 30 אויף נעװארען אײנגעזעצט נען

 תםיסה היצײנער דער אין אז געװארען, אײנגעזעצט זײנעז
 ערגעץ דינגען צו זוכען זײ און ניטא פצאץ קײן טעהר איז
 עס שרעסט אבער םטרײקער די דזשײיצ. עססטרא אן

אפ. ניט
 באס און סאר סטריט די זײנען םישיגען, םיצינט, אין

 שכירות. העכערע םאר סטרײק אין ארונטעד דרײװערם
 איז זיצעז םרן מעטאדע די אנגעגוםען האנען זײ אויך

בארנם. קאר די
 די זזאבען דעטאריט אין םעקטארי גארדאן דער אין

 האט פאיציצײ די סטרײק. זיץ א דערהצערט בעסער
 בעסערי דער םון זײ ארויםצוטרײבען םארזוך א געםאכט

 גע־ האבען סטרײקער די באטבעס. געז טרערען מיט
̂טע מיט ענטםערט  םענםטער. די דורך ברויט אעביצאך אי

 םאדערונגען די נאכגעגעבען באס דער האט טענ דרײ גאך
געסעטע^ט. איז

 אין םאבריק רעיאן א אין ארבײטער טויזענט 9
 װאס סטרײס א אין האבען מערי^ענד, מומבעראאנד,

 םא- זײערע א׳צע געװאונעז זואכעז, צוױי געדויערם האט
 ״סע־ די אנערקענונג. ױניאן אײנגעש^אסעז דערוננען,

 איז באלאנגט, םאבריס די וחןמען צו קאטפאני״, אעניז
 װעםעס טראסט״ נעםורים דע «אנט ״דו דעם םון טײא א

 דײ שטאםעז, אויםרײם פראדוצידען איז נעשעםט הויפט
 םענ־ שיסעז צו סחורה, אזוינע נאך און פואװער נאמיט,

 זײ פראדוצירען ^ין סײד אאס זוע^ט. יענער אויזי שען
 סך א און קצאטה אויצ זײד, סינסטציכע פארב,

 זײערע םון אײנעם אין סטרײס א ארטיקיצען. אנחגרע
װיכטיגסײט. גרעסטער דער םון דעריבער איז םאבריסעז

זײנען ױטא איז גרובעז זיאבער די םיז מײנערס

 געםאכט האט <ןאםפאני די װען סטרײק. אין ארונטער
 די האבען סטרײקברעכער, אימפארטירען צו פארזוך »

 דעם םיט שטעדטעצ די םארנוםען אײנפאך סטרײקער
 אויםנאמע. הײסע א געגעבעז זײ וזאבען און ארײנגאנג

 ארבײטער די טאנאמען. צוױי אן ^וין געהט סטרײק דער
 די אויח טאג » סענט 50 םון העכערונג א פאדערעז
שכירות.

קאגווענשאן. קאדפענפזערס »ף בראדערהוד
 אפנע־ םלארידא, לעיסילאנד, אין איז מאנאט דעם

 בראדערהוד דער םון קאנװענשאן די געװארעז האלטען
 װיכטינע א איז איצײץ דאס שוין קארפענסערס. אף

 הא־ פרעזידענט, װעמענס ױניאן, די װײצ נײס, שטיקעל
 אי. ״סי. דער םון שונא פארביסענער אזא איז טשענסאן,

 דעםאקראטיע, די זאגט, ער װי םארלעצט, זי װײיצ א.׳/
 יאהר. זיבען פאר קאנװענשאן ?ײ\ געהאס ניט שוין האט

 האטשענסאנ׳ס אז באװיזען, אבער ה^ט קאנװענשאן די
 יאהר זיבען די דורך זיך האט דעמקואטיע םון באגריף

געענדערט. ניט האר ?ײן אויף
 אױםגעטאן. ניט ק^נװענש^ן די ה^ט נײס קײן

 גע־ קאנװעגשאז דער בײ האבען ראםי און האטשענטאן
 ױניאניזם םאך םוז הײיליגקײט דער װעגען רעדעס האלטען

 אמעריקען די און ױניאן הארפעגטערס די װעילכען אויף
 זײ געװארען. געגרינדעט זײנען לײבאר אוו םעדערײשאן

 קאמף דעם אנצוהאילטען נעשװארען דעריבער האבען
 בי־ ביז׳ן א." אי. ״סי. דער םון ״קראמאילע״ דער געגען

סוף. טערעז
 טויזענט 75 פון םארטרעטער װען אבער דערםאר

 םארצאנגט האבען אינטערנעשאנאל זײן פון םיטגלידער
 זײ האט טיטגיצידער, די םאר אויך דעמאסראטיע אביסעל

 גע״ די טיר. די געװיזעז צערעמאניעס אהן האטשענסאן
הייםער א איז האטשענסאן כאטש :אזא איז שיכסע

 ױגיאנם, אנדערע םאר ױגיאניזם פאך םון אנהענגער
 סען ער װעז םקפיד שטארק ניט בלל אבער ער איז

 םאכען. אנדערע פון צאהלען דױס אביסעא ארײנקדיגען
 איז טרײדס יבילדינג די םין קאמפען ױריםדיקצע די אין

 װאם פאכען ״כאפען״ זײן םיט בארימט האטשענסאן
 לעטלערס, װײער קאר&ענטערס. <זײ\ דירעקם ניט זײנען

 ארבײטער, עילעוױיטאר םײגס, עלעקטרישע בײ ארבײטער
 גע־ דזאטשענסאז האט אילץ — -הענגער טירען שטאלענע

 ער האט פאיל אײן איז ױניאז• ז-ײז אין האבעז װאלט
 סטים אין ארבײטער אויף ױריסדדיקציע געסלײמט אםייצו

לאנדרים.
 די ארײנגעכאפט עי האט כאפענדע אזוי אט

 אין געהילץ שגײדעז װאס ארבײטער די דזשעקס׳/ בער
 פולע זײ געמגן אבער סייצען. די אין און װעלדער די

זײנעז זײ געװאצט. ניט ער האט םיטגצידער םון רעכט

 ‘ארגןך געװעז אםאיצ זײנען זײ איהם. םאר ראדיסאצ צו
 בא- זזאטשענסאן האט װ. »י.־װ. דער אונטער ניזירט
 צא^נן װעיצכע טיטג^ידער, תאטעגאריע צװײטע א שאםען
 שיקען גיט ײזענען זײ דעה. קײן ניט האבען אבער דױם,

 זין באטי^מעז אדער קאװענשאן א צו דעלעגאטען קײן
4ױגיא גאנצער דער נוגע איז װאס רעםערענדומס אין

 זײגען ארבײטער די םון םארטרעטער די װען
 אי ם׳קען אז גע׳טענה׳ט און קאנװעגשאן דער צו חוםען

 געכןק כיט און םענשען קײן באשטײערען ניט אםעריקע
 אוינ אז געזאגט, זײ ער האט פארטרעטערשאםט, קײן זײ
 נלײכצײטינ געהן. זיך זײ מענען ניט, זײ געםעילט עם

 פון מאכט דער םיט געסםראשעט אבעי זײ ער האט
אינטערנעשאנאצ זײן

 װאס אויפגעטאן, קאנװענשאן די האט זאך א נאך
 ״פיאנערי אלס םאררעכענט זיץ צו רעכט דאס איהר ניט
 אי! עס באװעגונג. ארבײטער אמעריקאנער דער אין

 מעםבעו נײער יעדער אז געװארען באשלאסען נעסיציך
 ״רעװ^ו־ אין ניט גלויבט ער אז שבועה, א נעמען מוז

ק^מוניזם. און ציע״

 מ פון װאהלען אין געװינט ױניאן א.״ »י. ״סיי.
ארבײטער. עלעקטריק דזשענעראל

 פון אינסטיטוציע די געכאפט האט קלאפ טויט א
 אפשטימוע דער בײ טאנאט הײנטיגען ױני^נס קאמפאני

 רילײש^ונפ לײבאר ״נעשאנאל די װאס ארבײטער די פון
 פד טויזענט 10 די צװישעז דורכגעפיהיט האט ב^ארד
 אין קאםפאני עלעקטריק דזשענעראל דער פון בײטער

 געשםיםפ האבען ארבײטער םאיאריטעט א סקעגעקסעדי.
 m איז עילעקטריקעל ״ױנײטעד דער םון 301 לאסאל אז

 B אין ארבײטער די םארטרעטען זאל װאירסערם״ דיא
ט פארהאנדלונגען  §ז טיעט, דאס באיצעבאטים. די טי

 ןןגג^יאנע םיזעז איצם ורעט טראסט עלעקטרײןעל רער
 n װאס יוניאן, קאםםאני די אוישגעבען און ױניאן די

קאו און םיה םיל אזוי מיט געבוים לאנג אזוי האט
םארגרעסערמ^ ארבײטער די פון באשלוס דער אט

 א.״ אי. ״םי. דער אן אנגעשלאסען איז װאס װניאן
 אויך אבער װעט דאס מיטגלידער. םויזענט 10 א

 M חנר צװיעען קאםח דעם אוםםארםײדליך שטארקען
 ״ױנײטעד די וױיל ׳א. אי. סי דער מיט ל. אװ פ.

 אנגע< ניט זײנעז װאירסערס״ ראדיא און טריקעל
 אפא אלס באטראכט װערען און ל. אװ פ. א. דער אז
 פון אינטערנעשאגאל די בראדערהוד, דער צו

 « א. »י. סי. דער פון דזילח דער דורך ארבײטער. שע
 סענ<ױ און ארבײטער שיףחבוי ארבײטער, אטאםאביל די

 ביים זיך האלטען װאס ארבייטער, לאםבער די צו אויך
 סטױיימר, י1שי די צו איז ?ארפענטערס, די פון אפרײסען

םארשטארהט. םיל זעהד קאםף דער אט װערס

f t״קלאוקס און טראקם״
דעקליאםאציע) קלאוקטאכער׳ם 8(
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 רעדער די װןןן
 ״טראקם״, די סון

 םיחרעז װעלכע
 ״קלאוקם״ טײנע

 18 חױבעז
 ד^חען׳ זיד
 איף, דערחער דאן
 איך דערפיחל דאן

 גןךטרײען, די
 װײחען לע8

 קלאוקמאכער די סון
 ארטײען,

 פזןסען די פון
 גאסעז, די אץ

גײען. לײדיג װעלכע
 רײכער אנגעפאקטע

 !זײ זײנןןן
 שלעגערי !מערדער
 ניס פיזזלןןן װעלכע

ױקח. דײן
 אויער »יץ קלינגט אזױ
גןךפרײ דער
 י דרעח תדעל׳ם יעדער םון
 געד, איד ײאי 1אי
שמעח, ייף ײאי 1אי

 זײ! איד זעח
זײיי איד הער  
!זײ איך זןןה  י !
!זײ איך חזןר ! ! ! 

!®רױםען ײגענד!
 י אידעאלעו״•

סארפאקט, ״טראקם״ אץ
-------;שוײ און

I פאדפ&לןןן
 גאםען, לאנגע
 ״טראקם״ רײען

 אנגעשטאפטע
 ״קלאוקם״, מיט םול

 לעבען גאנטען םײן
 !אװעק זײ שלעפען
p« 8 18 מיד ס׳כאפם p׳ 
 דעם גו ס׳נעטט
 עק. קײן גארניט
 זעק גאנ*ע

 ׳פפק גאכטע און
 ״כיזי״, אץ סײ
 ״םלעק״ אץ סײ
 !אװןןק שלעפט םןןן

— שעחנע חלוםות
— 1יאחרע ®מ קאםן*

— רפאקט8פ ?ם״8טר״ אץ
I אװעקגעפאחרען

 יעטאנד איף װאג קוים
 ,1ז*גע עטמ^ם

 לאגע דער אױף
 גןך,8ל1י8כ זיד

 1גע8פל אן טין מען סאנגט
 תןבאטען, םיט

 קאנםערעגטעז,
 ׳*ש8רעםעי

ש,8קומעכ8ד  ז
םט ש,8אטע  ט
 װעלט גאגטע די ב׳חאכ

 םמררמנמװ.
 גזלנים, סטײטש,

 רחמנות, ם8ח
 פשוט ד8י ם׳איז

 סבנות. א
 צו ניט שלעיט

 ׳ פיסען, לעצטען חןם
 כױער דעם ל^זט
 געניםען! אייד
 ״,P8־m״ דער נאד
I װיסען ניט װיל ןןר
ע׳ ס״ ײ י ק מ טי — ״
I ״קלאוקס״ — םיהיש זײ

che ו
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? אינטערנעשאנאל דער אץ זיד הערט וואם
 אינ־ אונזער אין זיך מאט םאנאט לעצםער דער

 רײע גאנצע א םיט אויסגעצײכעגט ױניאן טערנעשאנעל
 רעקארד אזא סעטעלמענסס. און םטרײסם תרפאלגרײכע

 שטילםטער דער געװײנליך איז װעלכער דעצעםבער, פאר
 ארגאני־ אין אויך םאלגליך און שעפער די אין םאנאט

דערשײנונ. םרײליכע א באםת איז ארבײט, זאציאנם

ער נאך עפ ט אין ש ס ע װ ה־ ט או ײבען ס  שר
ט. אובטער ענ מ רי אג

 אינטער־ דער פון פארטרעטער פערעלשטײן, םײער
 באריכטען צו האט זועסט, סאוט דער אין נעשאנעל

 איז עס יװאס שעפער נײע אלץ װעגעז כםעט וועכענטליך
 פאר־ דער מיט דוקא און ױניאניזירעז צו געלונגען אים

 קלײדער אלע אויף לײבעלס ױניאן אנצונײעז פליכטונג
געםאכט. ד^רט װערען װ^ס

 פערעלשטײן האט נאװעטבער אין װ^ך לעצטע די
 דזש. םון שאפ דעם אפגעטײגט האט ער אז נאריכטעט,

 געמאכט װערט ד^רט מינאפאליס. םון פעטערםאן א.
 םארקירצט איז צײט ארבײטס די ױניפארמס. נױדם

 םערציג צו שטונדען האלג א און צװײ םיט געווארען
 בא־ געסראגעז ה^בען ארבײטער די און װאך א עטונדען

שכירות. די אויף העכערוגגען ױיטענדע
 טעלע־ פערעלשטײן ה$ט נאװעמבער צװײטען דעם
 םון שאפ דרעס דעם אפגעסײנט ה^ט ער אז נראםירט

 דרעסעס זײערע פאול. סעינט םון טאגץ און לע\וין
 אויך םראס׳/ ״גלאריאנא מארק טרײד אונטער׳ן גייען

דרעםעם. אלע אויף לײבעל דעם אגגײהען װעלען .זיי
 װעל- טעלעגראםע, א זוידער דעצעטבער, טען7 דעם

 טיט׳ן אגריטענט אן ״אונטעמעשריבעז :זיך לײענט כע
 םינעא־ פון איגסא. סאנדי עגד דײװידםאז מיט לײבעל,
 דרעסעם. $10.75 איז $6.75 פראדוצירעז זײ ■אלים.

 צװילינג־ די אין דא פארבליבען נאך איז עט ׳װאם אלץ
 נאך בלויז איז פאול סעינט און םינעאפאלים םיז שטעט

 דא װעלעז םיר און ילײבעל פאר׳ן אפצוסײנען שאפ אײן
שעפעד. לײבעל פראצענט הונדערט האבעז

 גע־ רירענדע א פערעלשטײז דערצײלט בריף א אין
 די דורך ברעכט אינטערנעשאנעל אונזער אזוי װי עיכטע
 די פון םוחות די אין ראסעךםאראורטײל םיז צאמען

:שרײבט עד ארנײטער.
טעק־ סטײט דעם סעז איך אז געדײנקט, האב ״איך

 דורכנעםארען דאך איך בין באםעלחערונג. די און סעס
 קום און צוױיטעז צום ברעג אײז םוז געגענד גאנצען תם

 חאב איז בארירונג אין סום איך םאנאט. יעדען אהער
 לעבען וועלכע מענשעז םארשידענע די געלערענט קענען

 געװאוםט גיט בײשפיל צום איך האב דאך ארן דא.
 געגענד דעם אין דא הערשט עס זואס םארוארטײל תם

םע?סיסאנער. די געגעז
 לאנג טאנאטעז אגטאגיא םאן אין דא האבעז מיר
 בא־ האט װאס שאפ דרעם א אין סטרײק א אננעסידט
 םעססימאנער. אײנע אויסער אלע ארבײטער, 75 שעפטיגט

 פאר טורמע אין געגאנגען זײנען סטרײהער די פון פילע
 P'P כאגעגענט ניט טאל קײן האג איך ױניאן. חןר

 רי װי האלטונג םײנערע סײן איבערגעבענהײט, שטאוקערע
 האב איר ארויםגעװיזען. האבען סטרײקער םעקסיקאנער
 צוזאסען דואבעז םיר ארבײטער. די אט ליכ־באקומען

םראגע קײז נאר האט עם געקעםפט, צוזאמען גענעסען,

פ. ש. פון

 געגלי־ זײ האמ באלעבאם דער גליקליך. געםילט זיך
 א אבער באלםעלאכעס. גוטע זײנעז זײ װײל כען
 שארף אנגעהויבען האבען שאפ םון םײדלאך ױניאן צאל

 מיט צוזאמען ארבײטעז דארםען זײ װאס פראטעםטירען
 םודיע דעם װעגען םיר האט סען װען מעססיקאנער.

 איך ערשטוינט. געװען איך בין טעלעפאן אוים׳ן געװען
 דא איז עם יוואר אנטאניא, סאן אין אז געװאוסט, האב

 גע־ א הערשט באםעלקערונג םעהסיקאנישע גרױסע א
 אין אבער ראםען. די צװישען פארנאנדערטײלונג װיסע

 נישטא, םעקסיקאנער סך סײן זײנעז דאלאס און הױסט^ז
 מענ־ אדבײטעז שעםער די אין אז געװאוםט, האב איך
 אז זיכער, געװען בין איך און ראסען בײדע םון שען

 גע־ זיך ה$ב איך יװען ^בער צוזאמען. ארבײטען זײ
 אז אויסגעםונען, איך ה$ב דאלאם, אין צוקוהען נוטען
 אין ארבײטען ראטען בײדע םון ארבייטער װאו דארט

 דע־ באזונדערע אין אפגעטײלט זײ זײנען שאפ אײן
אויםגעטרײסעלט. םיך האט ד^ס פארטמענטט.

 מיר װאו הױסטאן, אין שאפ דעם אין לאגע די
 ערגער. אלץ געװארען איז סטרײקער, די באזעצט האבען

 םון זוהײט סעם #רנאנײזער דעם אװעקגעשיהט האב איך
 אנגעלעגענ־ די אויםצוגלײכען הױסט^ן נאך דאלאס

 אר־ די ער^עדעז צו באםױלען אים ד»^ב איך הײכ^
 דולדען ניט װעט אינטערנעשאנעל אונזער אז בײטער,

 עס וועט איז פ^ראורטײל ראםעז עננ־הארציגען דעם
זוארצעל. מיט׳ן אויםרײםן
 האב איך םיטי. קענזעס באזוכען געדארפט האב איך

 און חױםטאן אין ^פםטאפעז םוז איך אז געםילט, אבער
 אגגעלעגענ־ די םארענדיגען םאל אלע םאר טאל אײן

 די שוין זײנען אגגעסומעז אהיז בין איך זוען הײט♦
 סאן נ^ך אװעקגעפארען צוריס געװען סטרײ?ערינס

 צוריקגעהאלטען ניט אבער טיר האט ד^ס אנטאניא.
 אוט־ זוי אנוױיזען זײ און ארבײטער די צו רעדען םון

 םארזאם־ א אדרעסירט האב איך זײנען. זײ נערעכט
 האב און אונזערעמײדלאך םון הוגדערט עטליכע פון לונג

 אויפ׳ן טיר בײ זיך *ויקעלט עס װאם געזאנט אםען זײ
 צרות אילע די אז אנגעװיזען, זײ האב איך הארצען.

 םון נעםעז-זיך געזעלשאםט אוגזער איז אומגלי£ען איז
 םאררעטער און דעםאגאג יעדער אז שנאה. ראסעז

 ריײ ארײנצוברײגגעז םאראורטײלען די םיט זיך באנוצט
 דער ױגיאן, די אויב אז און םענשען צוױשען סערײען

 םענש־ און םראגרעסיװ איז װאם אלץ םון םוגדאמענט
 אט אויסס^ראניעען ניט װעט לעבעז אונזער אין ליו

 אתזער זועם רײען אײגענע אונזערע אין .געםיל דעם
אונטערגיין. צױויליזאציע גאנצע

איבערגעבענ־ די געשילדערט זײ סאר האב איך
 סטרײס אונזער אין ארבײטער םעססיסאנער די םון הײט
 הא־ זײ וױ דערצײלט זיי האב איך לײדען. זײעבע איז
 פיסעטען פאר׳ן שולד גאנצע די גענומעז זיך אויף בעז

 טורםע, אין געגאנגען *(\ אינדזשאנקשאן, אן טראץ
 זואס ױניאן דער פון פידער די םארטישעז ־וועלענדיג ניט
 מיט״ אלע םי&ו האט באלעבאטים די םון אנקלאגע די

 האב רײדענדיג ארויסקריגען. זײ פון געפרובירט לען
 םיידלאך. די םון אויגען די אין טרערען דערזען אין
 האב יאיר ׳רוי נאכדעם אז גערירט אזוי געװען זײנען זײ

 םיר האבען אוץ צוגעסוטעו זײ זײנען רײדען געענדיגט
 םער געםילט זיך האב איך לעקציע. דער םאר כאדאנקט

 זײער «אס זױיטאג, הארץ גאנצען דעם םאר באלוינט װי
פארשאםט." אונז האט האנדלוגג
סעלדעז, פערעלשטײנ׳ען סון טעלעגראמעם צװײ ג$ך

 הױםטאן פון באלעבאטים די מיט אגרימענט דער אז
 די אז און יאר, צוױי גאך פאר געװארעז באנײט איז

 האט פאאול סעינט אין אונטערװעש פון שאפ ערשטע
ױניאן. דער מיט אגרימענט אן אונטערגעשריבען

ער לײדים עקוו ער נ אכ ט ױניאן מ ײ אנ  ב
ם ע ט. ד ענ מ אגרי

 ליײ די אז געםאלדען, נומער לעצטען אין האבען םיר
 געשטעלט האט 142 לאקאל ױניאן םאכער נעסװער דיס

 װע־ סאנםערענצעז די בײ באלעבאטים די צו םאדערוגגען
 םעלדען, םיר קענען איצט אנריםענט. דעם באנײעז גען
אונטער־ דעצעסבער כמן5 דעם איז אנרימענט דער א?

 אין אסאסיאײשאנס צװײ די םיט געװארען געשריבען
טרײד.

 אגריטענט נײעם דעם דורך האבען ארבײטער די
 ספעציעל םארבעסעױנגען. זױכטיגע אײניגע געװאונען
 פונק״ םאלנענדע די ןויכטיג םאר ױניאן די באטראכט

:טען
 װארע קײן קויםען ניט טאר םאנופעסטשורער קײן )1

 די )2 דזשוירזי. נױ אין שעפער ניט־ױניאז די םון
 אױפ־ ארויסגעבעז םעג מאנוםעקטשורער א זואם ארבײט,

 םוס־ םון פארקלענערט זוערט הײם, דער אין צומאכען
 אגרי־ לעצטען אין געװעז איז עט װי פראצענט, ציג

 םוזען ארבײטער די און פראצענט, םערציג צו מענט,
 די װי ארבײט דער םאר פרײזען זעלביגע די קריגען

 יוניאן די )3 שעפער. די אין געצאלם װערט עס װאם
 םעםטצושטע־ ביכער די אונטעדצוזוכען רעכט א האט
 אגרימענט דעם אם היטען באלעבאטים די אויב לעז
 פראצענטען די רעגירונג דער צו צאוזלען זײ אויב אוז

 ארבײטער אן װען )4 סעהױריטי. סאשעל דעם םאר
 נאכםיטאג, אדער אינדערםרי ארבײט דער צו קומט

 שטונ־ צוױי זוײניגםטענם פאר באצאהלט חריגען ער מוז
 )5 איהם. םאר ניטא איז ארבײט קײן װען אפילו דעז,

 ארבײטען אנטזאגען צו זיך רעכט א האבען ארבײטער די
 גאצי־ םון איםפארטירט ווערען װאם ארטיתלען, אויף

דײטשלאנד.
 דעם אין םארבלײבען זױירזשעס און שטונדען די

 m ארן 37 — איצט ביז זוי זעלבע די אגריםענט גײעם
 סון יווײדזשעס םיניםום אוץ װאר א שטונדעז האצב

דאלער. 45 ביז 15
 אין באלעבאטים דיי נאכגעגעבען האט ױניאז די

 סטאביליזירען מיט טאן צו האבען װאס פונקטען, צוױי
 ניט טאר האטער קײן אז איז, פונסט אײז טרײד. דעם

 באשעפ־ ער סײדעז טאנופעסטשורערס םאר ארבײטעז
 פונפט צװײטער דער מאשינען. זעקם װײניםטענם טיגט
 םירטע א צושטעלעז ניט האן ױניאז די אויב אז איז,

 שטונדען 48 שון טשך דעם אין ארבײטער נויטיגע די
 ג»ס, םיז ארבײטער ארױםנעטען באלעבאס דער מעג
ױניאן. דער אן אנשליסען זיך דארפען זײ נאר

סאגפערענ־ די בײ יוגיאן דער פון םארטרעטער די
 נע־ זײנעז טואװים, ד-זשאזעןי םענעדזשער אויםעד צעז
ניױ װיליאם פלאקם, עמאנועל האםער, מארעי :װען

 אוירנעסט פאלאקאו*, סאקם קאמיטער, דזשעני מאן,
 פא^א, די טערעזא כאוםדאםי, דזשאדדזש ראט?אח,

 איז אגריםענט דער ווענגער. ענע און םארינא םאריא
 אץ זײן וועט אוז יאר אײן פאר אונטערגעשריבען

pראD1937 דעצעםבער, ערשטען דעם ביז ט.

ען איםטערן אץ ט א ײד ק ט טר ב ע מ ט ר א פ ע ד
 פארװאלטער רײזבערנ, עלייעס פרעזידענט <וײס

 דע־ טרײד מיסעלײניאוס איז דרעס אטאזp דעם פון
:םעלדעט פארםםעגט,

 און ארגאניזאציאנס־שטאב דעם םון מיטגלידער
 אין הונדערט ארום ־— שעפער די פון פארטחגטער

 םענגער זזאטעל אין םארזאטעלט זיך האבען — צאהל
 און דעצעמבער, טען6 און טעז5 דעם באסטאז אין

 אויםגעארבײט p» ןנץnאנםעp,א אפגעהאלטעז האבען
 דער םון טעטיגסײט די םארברײטערעז צו וױ םלענער

 בא• די אײלאנד. ראוד און סאסאטשוזעטם אין ױניאן
 דורך געגענד דעם אין טעטיג?ײט דער זועגען ריכטען

 ארביײ די װאס נוצעז די אוז יאר, פאמאנגענעם דעם
 פאר־ די באגײסטערט אזוי האט געװאונען האבען טער

 צו םארפליכטעט זיך האט זײ םון יעדער אז טרעטער
 און דערםיט שעפער די איז ארבײטער די באקענעז

 אין שעפער ױניאן די פון קרײז דעם אויסברײטערען
שטעט. זײערע

io,ooo קאטען םדן קאנטראל אונטער׳ן מרכײטער 
דעיארטמענט דרעס

 געפײ עס אז אנגעװיזעז האט באדיכט רײזבערג׳ם
 אונ־ ארבײטער טויזענט צען ביז איצט שוין זיך נען

 םיסע־ און דרעס אטעזp דעם פון ױריםדיסציע דער טער
 103 איז צעשםרײט זײנען זײ דעםארטסענט. לײניאוס

 פענםיל״ איז זײנעז שעפער 37 סטײטס. 6 אין שעפער
 אײלאנד; ראוד אין 3 םאסאטשוזעטס; איז 54 װײניע;

 געשטעלט איז װאס דזמוירזי גװ םון טײל דעם איז 5
 אײן און דעפארטמענט דעם פון אױפזיכט דעם אונטער

יאדק. נױ אפ־םטײט שאם
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 די טראץ געװארען ארגאניזירט זיינען שעפער די
 םיט םארבונדעז זיינען װאם שװעריג?ײטען באזוגדערע

 שעפער די געגענדען. און טרײדס די אין ארבײט דער
 גאנץ אז שטח, אזא אוױ* פאנאנדערגעװארפען זײ-נען

 םיז קרײז א םאר ארגאנײזער אײן אויס קוםט אפט
 טרײדס די אין ארבײטער די העכער; און טייל 50

 ױניאךטראדיציע דער סיט דורכגעדרונגען ניט זײנען
 טרײדם אנדערע’ די אין ארבײטער די האבען עס װאפ
 אבער דעם טראץ ארגאניזידט. לאנג שוין זײנען װאס

 ענט־ צו נרײט זײנען זײ אז באריכטען, די באזוײזעז
 םארגעלײגט זײ װערט עס װען ױניאךרון* דעם סערעז

אויםריכטיגקײט. םיט און םארםע געהעריגער א אין
בא־ האט עקזעקוטױו גענעראל די אז נײעס, די
 פאר דאלאר מיליאן האלבען א פון סומע א שטימט

 גארמענכד ?אטאן דעם איץ ארבייט ארגאניזאציאנס
 ענטוזיאזם גרויס ארויסגערוםען דעריבער האט טרײד

 ארבײט גרויסע די מיסענדיג םארזאמעלטע די צזױשען
םעלד. דעם איז װעיען אויםגעטאז קעז װאס

לא־ רעין־סאוט פון מענעדזשער בארקער, נײטהען
 אר־ אלגעמיינעם דעם װעגען באריכטעט האם ,24 ?אל

 אין אנגעסירט האבען מיר ־וואס גאניזאציאנכדדרייװ
ארויסגערו־ איז דריױו דעם דורך טרײד. רעינקאוט

 כמעט האט ויואם סטרײק גענעראל דער געװארען םעז
 ױניא־ פאר, א םון אױסנאמע דער םיט שעפער, אלע

ניזירט.
שוזעטס ס^וטהערן אץ אײלאנד ראוד אץ מאסאמ

 סאוטהערן םון מענעדזשער דיסטריסט ראס, װיליאם
 ?אנםע־ בײם האט איילאנד, ראוד און מאפאטשוזעטם

 דער םון דערגרײכונגען די װעגען באריכטעט רענץ
 אז אנגעוױזען, האט ער דיסטרי^ט. זײן איז ױגיאן

מ -  די אויםצוהאלטען געלמגען ױניאן דער איז נאר גי
 אין געװארעז איעגעשטעלט זיינען *ואס םטאנדארדס

 נאר סראםט, אין געװען א<ז א. ר. נ. די ווען צײט דער
 םטאנדארדס די נאך געלוגגען איז פאלמן פילע אין

 די אנהאלטען םיט׳ז נלײכצײטיג מאכען. צו חעכער
 א געװארעז אנגעםירט אויך איז פאזיציעס גמװאונענע

 לאקאלס נייע טעטיגקײט. ארגאניזאציאנס שטאחןע
 קא־ און װאגסאמעט אין גע\וארען ארגאניזירט זיינען

ה ראוד וחגנטרי, אנ ל  איז ארבײט בי^דונגם די אי
םונדאםענט, געזונטעז א אויף געװארען אוועתגעמטעצט

 די צװי׳ןוען םון םירער^אםם א אנטװיקצען םיר און
םיטגצידער.

 םון טענעדזשער דיסטריהט וזאצאערין, דדשזעק
 װעגען באריכטעט האט םאםאטשוזעטם, און כאכוטאן

 אין געזוארעז אנגעםירט איז \ואס סטרײס גענעראצ דעם
 דעם דורך באםטאן. אין טרײד נארמענט סאטאן
 דער איז 299 צאקאצ געמארעז געבוירן איז סטרי״ת
tr דאז ביז איז <ואס טרײד דרעס תאטאן im גאנ־ אין

 א םאראן איז מס אז איצט ם^ט ניט־אמאניזירט, צען
^ איז ױניאז רי ט

ארגאניזא־ דעם װעגעז באריכטעט אויך האט ער
 איז ארבײטעד אצטערימזאז די צחי׳מען סאםיײז ציאנס

 אײנינע געצזואונגען האט װאם סטארם חןפארטםענט די
 דער מיט אגריטענטם אונטערצו^ןרײבען כאלעבאטים

 נאכ־ וחגיצען אנדערע די אז ערװארטעט םען און ױניאן
םאצגען.

 די נאכגעםאצגט האט װאם דיססוםיע דער איז
 דער־ שעאער די םון םארטרעטעד די חאבען באויכטען,

 װאם באדינגונגעז די אין םארבעסערוננען די םון צ'יצט
 צוםרידענהײט ז*יער און געבראכט זײ האט ױניאז די

 זײ חאט קאנםערענץ די וואס גע^עגעגהײט דער מיט
ט זיך באקענען צו געגעבען  ױניאז די װאס דעם טי

דיםטרי׳קטמן. אנדערע איז אויזי טוט
 םאר געוואדעז אראנדמירט איז װאס דינער בײם

#רעזענ־ לאסאלם די האבען אווענד שבח דעעאנאטען די
 טאץ זיצבערנע פראכטםראע א םיט רײזבערג׳ן טירט
אנערקענונג. םון צײכען אצם

אנ־ םיטן גע^אםעז זיך האט חאנםערענץ דער
 האט רעזאצוציע אײז רעזאצוציעם. ציױי םון נעחםען

 כיא־ די ווערעז אױסגעברײטערט זאא עם אז םארצאנגט
 זיך האם צוױיטע די *אגןאאם. די איז דונגם־םעטיג^ײט

םאצנם: וױ געלעזעז
 םײ און דחןם קאטאן חנם ©ון פאנסעחננץ ״דער
 םאםאטמוזעטס םאר דעיארטםענט טרײדס סעצײניאוס

 ירעזידענם צו דאנק א אויס דריקט אייאאנד דאוד אח
 דער םאר ע^עקוטױוע גענעראצ דעד און דונעםיןי

 אר־ םאר געגעגען וזאבען זײ ױאס ח^וי פרימצביגצר
 דער אחער. ביז םטײטס די אין ארבי*ט נטניזאןױאנס

iv צו כדי מטיצע וױיםערע בעט תאנמעחנגץ m אג־
םע־ דעם באסטאן איז יןאםיײן אאגקמיינעם אן מירען

 איצע די אין טעטיגקײט זײן םאחעטארקען און זאן
סםײטס. צװײ די אין צענטערם קלײדער

•עכםילװײניוו אץ קאנםערענץ דער
 רע־ א געװעז איז באםטאן אין קאנםערענץ דער

 קאטאן דער װאם קאנםערענץ ענליכעז אן םון זולטאט
 םא־ יצעצטען א&געהאלטען האט דעפארטםענט סרײד

 אפגע־ איז קאנםערענץ יענער פענםיצווײניע. איז נאט
 דובינ־ פרעזידענט עצענטאון. אין נעװארען האיצטעז

 האט ער עהרעךנאסט. דער געװען דארטען איז םקי
 ארץ ^אםפען די מיטגיצידער נײע די םאר געשייצדערט

 מיט ױניאן אינטערנע^אנא^ דער םון דערגרײכונגען
 בא־ דארטען האבען דעילעגאטען די אז קראםט, אזא

 םון אויםגאבען די װעגען באגריף נײעם גאנץ א קומען
מאכט. איר און ױניאן דער

 קאנ־ יעגעם בײ האט רײזבערג פרעזידענט זוײם
 ױניאן דער םון זואוקס דעם װעגען באריכטעט פערע;ץ

 דער זינט םאנאטען 13 די דורך פענסילװײניע איז
 ארגא־ די נעװארען. אײננעשטעצט איז דעפארטמענט

 אלגע־ דעם האבען םארטרעטער שאפ די און נײזערס
 ציםערז, און םאקטען םיט אנגעקלײדט באריכט מײנעם
 זײערע אין סארגעקומעז איז װאס ענדערונג דער ױעגעז

 בײ־ צום ארגאנײזער, אײן דיסטריסטען. און שעפער
ט ביצויז װי געשייצדערט האט שפייצ  צוריק םאנאטען 6 סי

 קײן געװעז ניט ארבײט זי װאו ׳עטעטעל דער אין איז
 םאר־ םיצעגעז ארבײטער די ^אפ. ױניאן אײנציגע אײז

 ^טונדען 60—50 פאר װאך א דאלאר 8 ארום דינעז
 דרעס סייצק די אין דארט מען ארבײט איצט ארבײט.
 קאטעז די אין און װאך א ^טונדען 35 בלויז ^עפער

 זײנען סארדינםטען די ^טונדען. 40 ^עפער דרעס
 אונטער־ די אין אםייצו אז געװאחגן, םארגרעסערט אזוי
 דאי^אר 20—18 סיידלאך ׳שוין פארדיגען iraysr װע^

םאר־ די זײנעז דרעס סיאק די אין מאך. א
העכער. היבש דינסטעז

סטרײק א אחן את&ניזירט שע«ער דרײ
 דעפארטםענט דרעס סאםאן דער האט םאנאט דעם

 עאפ, אײן סטרײ?. א אחן שעפער נייע 3 ארגאניזירט
 יענסיצוױײ עצענטאיז, םון ״סא. םפארטװער ״פענן די

 די חוידדרעסעס; אויוי ארבײטער 50 באמעםטיגט #ניע
 יענסיאוױיניע, רידזמ, גרין םון סא. דרעס רידז^ ״גרין
 ארום באמעםטיגט װאס הוידדרעסעס םון אפש א אויך

 םון ״<ןא. ^טױרט ״קלינטאז די און בעל־םלאכות; 50
 דרע־ כדמילדרעז םון שאפ א דזשוירזי, נױ סלינטאז,

 סע־ אצע די ארבײטער. 75 ארבײטען עס װאו סעס
 באדינגונגעז וױידזשעס, ױניאן אויף זײנעז טעלםענטס

אנערסענונג. ױניאז און
 געהאט מיר האבען םענסיאזױיניע, פערקאסי, איז

 םאנוםעסטמורינג דזשי ״חשײ דער געגען םטריי׳ק א
 גע־ םארבראכען כסדר האט װאס ױניאן־^אפ א קא.'/

 םירמע די האט סטרייקען װאך א נאך אגריטענט. גען
 םאכט װאס אגריםענט ספעציעצען א אונטערגע^ריבען

 װאס זעלבע דאס םאז צו וױיטער איר םאר אוממעגציך
 גע־ האט 10 5א?א5 םון גאאד ברודעד איצט. כיז

 בערעזין ארגאנײזערס די סעטעלםענט. דעם צו בראכם
סםרייק. חנם אגגעםירט האבעז בארעט איז

װאוקס זיץ סײערם לןןקאל איסם$ן
 צוריס לאנג ניט ארגאניזירעז דעם םייערען צו

 םיכד אאע האבען בעתננשטײן ם. ם. םירמע דער םיז
 אפגע־ אענסיצזױיניע, איםטאז, 234 יצאסאצ םון ג^ידער

 אוידיטארױם אין םארזאםאונג אצנעטײנע אן האיצטען
 גע־ אדרעסירט איז םיטיננ דער איסטאן. האטעל םיז

 אוים־ םון ;סארדענגא גרעיס ארגאנײזער םון וואחנן
 גינגאלד; דוד אענסי^וױיניע, איםטערז איבער זעהער

 ראכד ס. ;אעוױן תשאזעף ױניאז, דער פון לאיער דער
 קא־ םון דידעקםאר און אםיס, דזשענערא^ םון װאצדי,

 םי־ נאכ׳ז רייזבערג. עלײעס דעפארטמענט ךרעס טאן
 קאנצערט מעהנער א געװארעז דורכגעםירט אי-ז טינג
טאנץ. און

ט או ױרזי ס ש ס ת ל א ק א ר גײען ל ד ס םארױם כ
רזי, םאוםה &ון סענעדזעער ,8ק»ר כארנעט חעוי

:׳ןור״בם
 די סים ארגאניזאציע אונזער םארנאייכט םען ווען

 K ױז5נ איז <מ<מ יארס, נױ װי *ענטעדם, נרױםע
 װאו םיצאדעלםיע אחןר אונז םוז רייזע שטונדען »ר8

 אונזער קוקם סינום׳נן, עטאאמ אין סוםען קעז םען
^ט ארגאניזאציע  בא• סעז יתן אבער גרוים. אױס נ

 טערײ * דעסם באארד חמןוינם אונזער »ז טראכם
 חויאנד׳*טאם םים׳ז <ד<ל סקותר 50 איבער &ון טאריע

מז וחנאמ *וױמעז אין קעםדען איז ריי אין Tt ״י

טיג ־► כ ע ר ע ג

 פאנאג זײנעז װאס שעפער סיש ריכטונגען; אלע
 צוזאםןן םיטגלידערעאפט א און איבעראל װארפען
 דור, דעם םון םענ^עז, טיפען אלעריצײ פון שטעלט

 נאר דעם ביז אםעריקאנער אײנגעםונדעװעטען
 דע ערשט מען קען פדעםדעז, אײנגעװאנדערטען

אײנפא אזא ניט איז אויםגאבע אונזער אז באגרײפען,
 ^זעאער אײנגעעטעיצטע לאנג םיז די אחוץ

 iM אונז קוםט געגענד, דעם אין דרעסעס אוז ?לאוקס
 מעא״ אנטלאםענע די מיט באגעגענען צו זיך אםט

 צע אן שטעטלאך אונזערע אין ארײז זיך כאפען זיי
 קײנ מעיצדענדיג :יט ^אפ א אײן ארדנען מאניעס,

 יטא וױיניג סיט געשעפטען םירען זיך פרובירען און
 די םאר געהאלט װײניגער נאך םיט און ראם

 אטת־ די אבעו/ אתאגײזערס אונזערע מצאכות.
 איצע זײנעז אינדוסטריע, דער םין סעז״ ״דזשי

 בא די פון ריר יעדען היטען זײ װאך. דער אויו*
 די םון ארבײטער די װאו אויס נעםינען באטים,

 גדא אז קניםען איז באזוכעז אפ זײ שטאטעז װאױנעז,
 װעו געטאן עס מוז אםט גאנץ םארבינדונגען. זײ

 םאר׳ן קוםט פלוצאוננ ביז אװענד. אין שפעט
 יוך דער נאכנעבעז אדער םוז ער איבערראשוגג. אן

 ב דער םםרייק. א האבעז אדער באדינגוננען יאנס
 אמטערנעשא! דער םון אז אויס, פלוצלונג נעשינט

 גי§ םעצע םערםטע די אין אנטלויםען. ניט םען קען
טעטעלט. און נאך ער

 א קעםםער גוטע זיעען םיטגלידער אונזערע
 אין באזוכעז רעגולערע די חוץ אויסדויער, האבען
 םעממאי די חוץ ארגאנײזערס; אונזערע פון שעפער

 צ« אםםי םיטגצידער אונזערע זיך סוטעז םיטינגעז,
 זוערם פרײנדשאםט די װאו שמחה׳צאך אויף םען

 איבן אן אוים זיך האםערט עס ארן שטארמט
ידניאז. דעד זװ דזײט

 חאם סאםפײן עלעקשאן לעצטען דעם דורך
n אין אנטײל טיכטיגען א גענוםעז ױניאן זער n 

 אינטערנעשאנא< די ליעג״ פארטיזאן גאז באר
 נ̂ע יעדער בײ פאחנרגרונד אין געשטאנעז

 נעו ערוחנחלט איז שורות די םון שרייבער דער
 א און איעג כער םון פע?רעטער־טרעזשומר אלס
 דו איז קאםיײז אין ארבײט דער שיז טייל סער

 |jrrn רעדנער אפים. אונזער םון נעװארעז פירט
 דערפער די איז אםיאו איבעראצ געװארעז שי<ןם

צוחערער. קריגען נעסענט נאר האט טען
קלאו^ועיער די םץ #וגםערג#גג דער

 אז םאקט, באװאוסטער אלגעםײן אז איז עם
 אוג שטארבט דזשוירזי סאוטח אין טרײד סיצאוק

 געגענד דעם אין זיך האבעז קאאופ־שעפער
 ח עטלאכע מיט איבערגעלאזעז אונז האט דאס

 פון צאא געװיסע א ^אוקטאכער. ארבײטםלאזע
 % *נדעחנ, דורכגעשיצאגעז. איז עם וױ זיך האט

 רי אט טראץ אמגר געטראםען. שווער זײנען
 אונ פמםט. רייעז אונזערע זיר האלטען ריג^יטעז

 זײעד פאר מרעדיט םיל קוםט םיטגאידער פשוטע
ױניאז• חנר םיט שטײן צו אנטש^אסענהײט אוז

 שײנעם אײן איז איז ^אוק־שאפ אײן אין
 צוזאםען אים םיט און נעײארען נעלם באם דער

 דאס ארבײטער. די גע?ומט האט עס װאס שכירות
 דאנ^ א דאלאו. טויזענד דרײ ארום אנגעטראםען
 געגו גלײך זײנען סטעף, אונזער פון װאכזאםקײם

 ארגײטער אונזערע און שריט נויטיגע די נעווארען
 T* זײ. קומט עס וואם סענט יעדען <ןריגעז לען
 אינטערנ דער םון םיחןר די קדעדיט געבעז דא

 פארזיכמ און אויםנמחנכענטקײט װעםעס
צופאלען. אזוינע פון טיטגצידער אוגזערע
 HI טען וואט קצאוק־שא• צמײמעז א אין

 אונזעחנ םיטגלידער 60 און םאשינעז די גנב׳עט
 דעם אין אויך ד^אבס. זייעדע םאר^ארעז בעז
 ארבייםער די חיצןי צו געקוםען ױניאז אונזער איז
n דער r די אײנגעפיהםט. נײ דאס אויזי וחנרט 

ארבײמעו. צורישמטעאען בא^ד זיך װעצען בײטער
דרעסעס סילק ®דן שקאער אץ סארנמוריט

 א •ראדוצירט װעדט עם <ואו שעפער די אין
 ארנטנידרם• גום םיר זײנען דחנסעם, לײ? סערע

 ארג די געװאחגז. געחעמנרט זײנען ארייזעז
 די אין ארבײטער די אאגעחים. וחגרען טטונדעז

 זיחנר אױוי באמטייען און דיסציפלינירם זיינעז
w עס um די ווװימען חאדםאניע פאלמכמננדיגע 

 חטנט ארביממן ױי און גױסנלידער n אוז אםםע
 אתאניוירעז צו איצטער •צאנעיחנן םיר חאנם.

 נארםענט תאטאן די םאםטםאב כרייטערען א
באדיננונמנן. ײניאן איעמםעאעז דארט אױך אוז

, ר 17 ט1 י*4 1937 ^

על אנ ש ע ערנ ט ט אינ ײ אנ ט כ ענ מ רי ט אג  מי
אן מ ער ץ־ביד ע *וינ מ ר ט םי ר־ מילע טי א  פ
ען ערונג ס ע אד ב ער. די ם ט ײ ב אר

אריסטאקרא־ גרעסטער דער מיט אגדימענט דער
 ״•רינץ די לאנד, איז םירםע דרעס און קצאוס םישער

 האט װעילכע ׳אחײא אנד,5קלי\ו םון ביתרםאן״־פירמע
 און ױניאן אינטערנעשאנאל די באקעםםט יארען־<אנג

 שעפער, אירע אין קאםפאניע־ױניאן א ארגאניזירט חאם
 װיכטיגע םילע םיט געװארען באנײט מאגאט דעם אי-ז

ארבײטער. די םאר םארבעסערונגען
 באקאנט זײנען װאס םאכער דרעס און קצאוק די

 אינטערנעשאגאל די װאס קאםף שווערען דעם םיט
 <»ננ יארע, פירמע דער נענען אנםירען געםוזט האט
 א צו קוםען צו םאר־א־יארען געאונגען איז עס ביז

 אונטערשרײבען און םירםע דער מיט םארשטענדניס
 באגרײםעז װעלען אגריםענט, אםיציעאען »ן איר םיט

 אגרײ דעם באנײען איצטיגען דעם םון װיכטיגקײט די
 דעם אין זײנען זואס אויסבעסערונגען די םוץ און םענט

 ילא־ די איבער געװארען. געםאכט אגרימענט איצטיגען
 שיציסען צו געװען אוםמעג^יך איז באדינגונגען קאלע
 דער םיט אגריטענט נעװײנציכעז א םירטע דער םיט

 איז אינטערנעשאנאל דער פון ארגאניזאציע לאקאלער
 דירעקט האט אםים דזשענעראל דער איז ק^יװלאגד
 טשארטע־ פירטע, דער םיט אגריםענט דעם געשלאסען

 װאס ארבײטער די פון לאקאל באזונדער א רענדיג
 פרינץ־בידער־ םון שעפער די איז באשעםטיגט ווערען

 לאקאיצ, באזונדער א םין אראנזשםענט די אט מאן.
 בא־ דעם אין אנגעהאלטעז אויך װערט ,200 לאסאיצ
אגרימענט. נײטען

 סטאיצבערג, לואיס כרודער קומט קרעדיט גרויס
 ,10 לאקאל ױניאז תאםערס םון סענעתשער אסיסטענט

 גע־ האט ער וױ אופן טאקטישען און םײהיגעז פאר׳ן
 םארטרע• םירםע, דער םיט םארהאנדיצונגעז די םירט

 םיט אונטערגעשריבען און אינטערנעשאנאיצ די טענדיג
אגריםענט. גײעם דעם זײ

ױנ־ סצאוזד א אײן שטעצט אגריםענט נײער דער
 אונטער׳ן שטײען װאס שעפער ע5»י די אין 1יא

 קען ױגיאז די םאיצ אין פירםע. דער םון קאנטראל
 אר־ ערםארעגע נויטיגע די םירםע דער צושטעאען ניט

 ױניאן־טיטגיצידער די צזוישען םון דארןי זי װאם בײטער
 ניט־ ארײנצונעטעז געצװאונגעז איז קאםפאני די און

 ױניאן דער אן אנשיציסען זיר יענע םוזעז םעםבערס
װאכען. צזױי םון טרײעיצ־פיריאד דער וױ טפעטער ניט

 אז אריםענט, נײעם דעם אין באזאתט זוערט עס
 אז אזוי זיך, ענדערעז ארבײטס־באדימונגען • די אויכ

 צופרידעג־ גיט זײנען ארבײטער די םון פארדינסטען די
 װעצכע צויט צײט־םטאגדארדס אלטע די *ויט שטעצענד

 די םען דארןי נעװארען, צעסעטע^ט זײנעז •רײזען די
 ארבייטער די אויב זעילבע דאס ענרערען. סטאגדאח־ס

 בא־ א אויןי גענוג גיט םארדינען זײ אז אוים געםינעז
 א װערען געםאכט דארוי ארבײט סארט פטיםטער

 דער םון אויפזיכט אונטערן ארבײט דער אוי^ םעסט
 טארען פא^ <ןײן אין פירםע. דער איז קאםיטע ױניאן

 שכירות די פארסיצענערען ניט םטאנדארדס צײט די
 די באשטיםט. אגריםעגט דער װאם ארבײטער די םון

 םאר־ דורכשניטיציכע די װי מער םארדינעז װאס אבער
 םעז טאר םאר שרײבט אגריםענט דער װאם דינסטען
 די פון ארונטערנעמען ניט אומשטענדען קײנע אונטער

שכירות.
 םינימום זעצביגע די אײן שטעצט אגרימענט דער
 אנ־ איז װאס סקײיצ דער <וי םירםע דער איז וױידזשעס

 קציװלאנ־ פאר׳ז אגריםענט דעם אין געװארען גענוטען
 גע־ פרײזען דארםעז שטיק־ארבײט פאר טארקעט. דער

 בעיצ־ דורכשניטיציכער דער אז אזױ זוערען סעטעיצט
j פאצגענדע די זוי וױיניגער ניט םארדינען זאצ םצאכה 

:סקײלם
 פערס-און“ קאוטס, דזשעקעט• אױןי איערײטארס

 םענט 95 םרויען שטונחג, א $1.26 מענער דדעסעס,
 םרויען ^1.15 םענער אפערײטארס, סקוירט ;שטונדע א

 םענער פרעםערס, דרעס און ריפער קאוט, סענטן 90
אונטער־ סענט; 83 העלםער םרויען שטונדע, א
 םינישערס, סענט; 92 פרעסערס פארט ,$1.15 •רעסער
 פינישערס פרויען סענט; 84 םרויען ,$1.10 ננער

 א סענט 70 נײהערם באטאז סענט; 70 נ*םערס
:דע.
 פרײזען די דאדםען שעפער קאנטראקטיגג די אין

 םיט מניאן חגר פון קאסיטע א םון ײעחגן גםעלט
םענ־ א אדער בעל־חבית דעם ארן פארטרעטער

 דארוי סא״יטע די באשםימען. װעט ער װאס
מעפער קאנטראקטינג אלע םאר ירײזען די (ז

 \וערען אויםגעהאנײ\ז זאיצ פרײזען די םון ליםט א און
זען. קענען עס זאצען ארבײטער די װאו שאפ אין

 אר־ שטיק יורעילען אנריםענט נײעם דעם אונטער
 ױםים געזעציציכע פאר באצאלט סריגען אויך בײטער
ט צוגיצײך טובים  סעספעילם פאר װאױארבײטער. טי

 ארבײטער די אז םירמע די גאראנטירט דופליקײטס און
 דורכשניםס־ דעם װי זוײניגער ניט פארדינען זאלען

 ארבײטער םאר באשטימט אגרימענט דער זואס וױידזש
םאכען. פארשײדענע די פון

 גע־ זאיצען פרײזען אז םארצאנגט פירמע די אויב
 די דארפען ארבײטס־צײט דער דורך ווערען סעטעלט

 םאר באצאלט קריגען קאםיטע פרײז דער סון ארבײטער
 װערט ארבײטער אן װען םארלירען. זײ װאס צײט דער

 בא־ קריגען ער דארף שאפ אין ארײנצוקומען באפויצען
 האט ער װען אםילו ארבײט טאג םולען א םאר צאלט

טאן. צו װאס גיט
 צו ציי£ ארבײטס די באגרעניצט אגרימענט דער

 אװערטײם פארבאט און טעג 5 אין װאך א שטונדען 35
 אױב אינסערנעשאנאל. דער םון צושטימונג דער אן

 עהס־ צאלען םירמע די דארף ערלויבט װערט אווערטײם
 ריקא־ נעשאנאל דער םרן באשטימונגעז די לויט טרא

באארד. װערי
 סשערמאן א אנערקענט װערט שאפ יעדען אין

 סכסוכים. אויסגלײכען דארף פירםע די װעלכען םיט
 אוים־ עס מען דארף אײנשטימען, ניט קענען זײ אויב

 אויב און ױניאז, דער םון פארטרעטער םיט׳ן נעםען
 װעחנז איבערגעקעבען עס דארוי אײן ניט שטיםען זײ

טשערמאן. אוספארטײאישען צום
 דארםען ארבײטער אפגעזאגטע װעגען סלאגען

 סכםוכים. אנדערע אלע םון םריהער װערען םארהאנדעלט
 אר־ דער םון אגטזאגט אוטגערעכט װערט אײנער וחנז

 אז באשטיטען טשערםאן איםפאחפיאל דער םעג בײט,
צײט. םארלארענער דער םאר ווערען באלוינט זאל ער

 די םארטײלען צו זיך םארםליכטעט םירמע די
 אינסײד די איז ארבײטער די צװישען גלײך ארבײט

 אלע צװישען אויך און שעפער. קאנטראקטינג איז
 ארבײט. גענוג ניטא איז עס װען שאפ םון ארבײטער

 צו םרײזען אזוינע צאילעץ צו אויך זיך פארםליכטעט זי
 םאר צאלען קענען זאלען יענע אז ?אנטראקטארט די

 די אגרימענט. דעם םון סקײלס די לויט ארבײט דער
 ארבײט <ןײן םאכען צו ניט ׳זיך םארםליכטעט םירמע

 האט אינטערנעשאנאל די זועלכער געגען םירמע א פאר
 געסעטעלט. ווערט סטרײה דער ביז סטרײק א ערקלערט

 צײט יעדער צו האט ױניאן דער פון םארסרעטער »
 דער אויב זעהן צו שאפ איז ארײנצוקוםעז רעכט דאם

אפגעהיט. װערט אגריםענט
 באשטיטט ־װידער איז טשערםאז אימפארשיאל אלס
 בײדע און שיסאגא םון רוביז ארטהור דר. געווארען

 אויםגאבען די צו ביישטײערעז גלײך דארפעז צדדים
 בא־ אגריטענט דער מאשינערי. ארביטרײשאן די םאר

 שטונ־ װײדזשעם, איז ענרערונגעז אויב אז אויך שטיטט
 װערען געטאכט װעלען ארבײטס־באדינגונגען אדער דעז
 טאר־ ?לױולאנדער איז ארבײטס״געבער אנדערע די מיט
 אין איז אנרימענט דער װאס צײט דער דורך ?עט

 זעצ- די אײנםירען אויך פרינץ־ביחנרםאז דארף סראפט
 אונטעיגעשריבעז איז אגריםענט דער ענדערוגגען. בע
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ל ע אנ ש ע רנ ע ט ט אינ אג ל ם ק ע ק־ דר ע ם אנו  מ
ער ר שו ױםמוםען םאר ט אפ אר  ש

טאון אװ אוט
 אצע םאר קײס טעסט וױכטיגע אויסערגעװײנליך אן
 םנםה, טאוז א.װ אוט דער םון לײדעז װאס ױניאנס

 םפעשעיצ אין אינטערנעשאנאל די ארײנגעבראכט חאט
 די מעחוס. הזשאדזש םאר חאורט םוםרים פון טוירם
 וועלכער מאנופעקטשורער דרעס א געגעץ איז סלאגע

אן יארק נױ פון שאם זײן ארויםגעםוםט האט  קצײן א נ
 ארויסצודרעהען זיך אום פעגםילוױיניע איז שטעטעל

 זײנע םאר ױניאךבאדינגונגעז און ױניאן־קאגטראל םון
 אינ־ אן םאדערט ױניאן די ארבײטער. הוגדערט צוױי

 פארבאטען איר זאל װאס פירטע דער געגעז דזשאנקשאז
 װי יצאנג אזוי פענםייצװײניע איז שאפ דעם אנהאלטעז

 װעלבער םון אסאסיאיישאן דער טיט אגרימענט חנר
 אין פארבלײבט מעםבער א איז םירטע באטרעםענדע די

 םאד rרזאrשאדעז אויך םאדערט ױניאז די סראפט.
 דורך געליטען חאבען ארבײטער די װאס פארלוסטען די

אגרימענט. דעם געבראכען האט פירטע די װאס דעם
 דער געגעז געװארען געבראכט איז קלאגע די

סטריט. טע35 װעסט 253 םון ״קא. דרעס דיעל ״בלױ

 אינטערנעשא־ דער םון לאיער דער שצעזינגער, עיםיל װי
 מײם דער אין םאקטען די ארויםגעבראכט האט נאל,

 םיט טראבעצ געהאט ױניאן די זזאט עדות, די דורך
 דעם האבען זײ אײדער םריהער צײט לאנע » םירמע דער

 אלערלײ געזוכט זזאט פירטע די ארויסגעמופט. שאפ
 פאר םרײזען די ארונטערצודריקען מיטלען און װעגען

ארבײט. דער
 $1.87 « םראדוצירט אריגינעל האט פירםע די

 דרעס ״פאפױלאר דער צו באלאנגט האט און דרעס
 זי האט שפעטער אסאסיאײשאן׳/ מאנוםעקטשורערס

 לײן בילינערע 8 פראדוצירען װיל זי ז8 געמאלדען,
 שאפ 8 נאך געעםענט לײן דער ר8ם האט און דרעסעס

 פלאאר באזונדערען 8 אויױ בילדינג זעלבער דער אין
 שאפ דעם דרעס״. םאסס ״בלױ נאמען דעם אונטער
 אײגענעם זײער אין רעקארדעד ניט שותפים די האבען
 עטליכע םרויעז. זײערע םון נאמען אין נאר נאמען

 נייעם דעם טיט םכסוכים געהאט ױניאז די האט מאל
 איז עגדליר אחבײט. דער פאר פרײזען איבמר שאפ
 אויסגעשלא־ םירטע די האט םרימארגען שײנעם אײן
 בא־ האם זי װאס ארבײטער הונדערט צװײ לע8 סען

 ױניאז די מאשינען. די ארונטערגעריסען און שעפטיגט
 נאך געטופט שאפ דעם האבעז זײ אז אויםגעםונעז האט

 םקרענ־ נעבעז שטעטעל 8 פענסילװײניע, ארטשבאלד,
טאז•

 לאיער דער זזאט טרײעל צום אײנלײטונג זײן אין
 נע־ װערט קצאגע די אז ערסלערט, ױניאן דער םון

ערשטענס, :פונ?טעז דרײ םאצגענדע אויױ בראכט
 דעם מיט אגרימעגט דעם געבראכען םירמע די האט
 םינן* וױ װײטער שאפ דעם נעםופט האבען זײ װאס

 םארבאטעץ א*ז דאס װאס יארס נױ פון רײזע סענט
 הא־ זײ װאס דערמיט צװײטענס, אגריםענט. חגם איז
 םיט טענס דר ארבײטער. זײערע אױםנעשצאסען בען
 שאפ נײעם רעם אין איצטער באשעםטיגעז זײ \ואס דעם

 ?ײ איז ױניאז דער צו ניט באלאגגען וחנלכע ארבײטער
 וױי־ נידעריגערע םאר און שטונדעז לײנגערע ארבײטען

 די אויח םאר. שרײבט אגרימענט דער װי דזשעט
 און אינדזשאניןעאז דעם ױניאן די םאדערט גרינדע

. ץ א ז ר ^ ח א ש
״p די געװינען זאל ױניאז די אויב  עס וועט "

 װעלכער פרעצעדע^:* װיכטיגען זײער 8 אײנשטעלען
 באםצס סארטען די םון אפעטיטען די אײנצאמען װעט
 אבי םיטעל יעדעז אנצואזוענדעז גרײט זיינען זואם

 איז טרײד אין באדינגונגעז שאפ סװעט אנצוהאלטעז
 די איז אימנרוזױפט ױניאנם, די אײנשפארעז װעט עם

 װאס עגערגיע, און םיה געלט, םך 8 נאדעל־טרײדם,
 ״טשיזלערס״ די נאכצױאגעז זיך פארנוצט איצט זוערט

 זײ װאו לאנד פון •וױנסלען םארװארםענע אאע איז
שעפער. די םיט אנטלויםען

ען שילדר ר ט ע כ א ט ס ע ר ט ױניאן ד מ טי ש א  ב
ד 25 ענ ער טויז אל ר ד א  ארגאנײזאיאנס פ

ײן ץ קאטפ ײד. א טר
 דרעם־ טשילדרען דער םון באארד ע?זעקוטי\ו די
 סםעציעלען א באשטימט האט 91 ל8לא? ױניאז טאכער

 8 פאר דאלאר טויזענט צװאנציג און םינױ םון פאנד
P 'bokp ניפדױג־ איבצתעבליבעגע די ארגאניזירען צו 

 קאמפײן ארגאניזאציאנס דער טרײד. אין שעפער יאז
 אנגעהאלטען װעט און יאנואר איז אנהויבען זיך װעט

 פלא־ ױגיאן די סעזאן. ספרינג נאנצען דורכ׳ן װערען
 וױ ארגאנײזערם עתסטרא פיל אזוי אנצױשטעלען נעװעט

 הויז דרעס, טשילדרעז די ביז םאדערען זיך װעט עם
 דער אונטער זײנעז װאם טרײדס בעטהראוב און דרעס

 אינטערנעשאגאל דער פון 91 לא?אל פון ױריסדיקציע
 אונטער און ארגאניזירט פראצענט הונדערט זײן װעלען

ױניאז־קאנטראל.
 ער־ ל,8לא? פון מענעדזשער גרינבערג, הערי זוי
 םאר גינסטיג זעהר איצט באדינגונגען די זײנען ?לערט,

 ארגאניזא־ אזא ערםאלגרײך דורכצופירעז ױניאן דער
 טאנאטעז דרײ די דורך םאר-א-יארען ציאנס־דרײװ

 ױניאן די װען ,1935 דעצעמבער, ביז סעפטעםבער םון
 בעלײ די םיט קאנםערענצען איהרע אפגעהאלטעז האט

 גרויסע א האבעז אגריםענט, דעם באנײען םאר בתים
 אוט־אוד שעפער זײערע געםופט םאנוםע?טשורערס צאל

 ױניאךגןאנטראל. םיז ארויסצודרייעז זיך אום טאון
 ױניאן־ 2500 אז װײט, אזוי נע?וסעז דעמאלט איז עם

 דער םון געװארעז ארויסגעװארםעז זײנעז םעמבערם
 ארוים״ האבעז שעפער זײערע װאס דעם דורך ארבײט

 גע־ נאטירליך איז אוטשטענדעז די אונטער נעםוםט.
ארגאניזאציאנם־קאמפײז. אז אונטערצונעםעז שווער װען
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 זײער געלערענט באסעס די שוץ האבען אבער איצט
 װאס סאגופעקטשורערם די םון צאל גרויסע א לעסאן.
 געבראכען זײנען שעםער זײערע ארויםגעםוםס האבען

 האבען אײניגע באנקראםירט. האבען און געווארען
 די ביזנעס, סון ארוים און שעפער רי אויםגעגענעז

 יארק. נױ איז צוריה ביםלאכװײז צו םופען איבעריגע
 ״גלייטם־ די שאפ, דרעס טשילדרען גרעסטע די האט אזוי
 ארײנגע־ צוריק םירםע, סאדאווסקי״ און טשאפ םאן

 דורך ױניאן די האט נאר ניט יארק. נױ אין מוםט
 מיט־ 2500 די פאר ארבײט צוריסגעקראגען צײט דער

 נאר ארויםגעפאלען םאר־א־יארען זיינען װאס גלידער
 נײע ארײנגענומען נאך יאר רורכן האט לאקאל דער

 גינםטיגע א דעריבער איז איצט מיטגלידער. 1400
 דעם ארנאניזירען און קאכיפײן א אונטערצונעםען צײט

טרײד. נאנצען
ערס מינ א אל ױגיאן עקז ק א ט 82 ל ױנ  א געו

ױכטיגע ײדונג ו ש ט על פון אנ ש אר פ מ אי
אן. מ ער ש ט

 אינ־ דער פון 82 לאקאל יויניאז עקזאמינערס די
 א געװאונען מאנאט הײנטיגען האט טערנעשאנאל

 םאל טשערמאן אימפארשיאל פון עגטשיידונג װיכטינע
 כיא־ ימאל אייע פאר מאל אײן װעט װעלכע ראזענבלאט,

 צו קלאוק־באסעס די םון פראקטיק דער םון סוף א כען
 אזא אויף און םארלײס אלם עהזאטינערם באצײכענען

ױניאן־לייט. אלס רעכט זײער םון זײ בארויבען אופן
 אין געװארען ארויסגעגעבען איז אנטשײדונג די

 געחאט האט יוניאן עקזאמינערס די װאס םבסוך דעם
 קארפארײשאו״ ?אוט בראדערס ״װײנשטיק דער מיט
 האט םירמע באטרעפענדע די עװענױ. אבטע 520 םון

 דער םון סטיין אב. עקזאמינער דעם ארונטערגעשיקט
 און םארמאן א אח ער אז אויסרײד אונטערן ארבײט

 ארונטערצו־ אים רעכט דאס דעריבער האט פירמע די
 הײס די אויםגענומען האט ױניאן די װען שיסען.

 די זואו קאונסיל אינדאסטריעל םון םארשטײער די םיט
 אינ־ םיז באאמטע די האבען מעםבער א איז םירםע

 דער פון שסעלונג די געשטיצט קאונםיל דאסטריעל
אזוי טענה׳נדיג םירםע,  בלויז איז שאפ איז װי אז״
 ארבײט די עקזאמענירען צו אנגעשטעלטער אײן נעװען

 בארעכטיגט ניט איז און םארמאן א דעריבער ער איז
 ארביײ אנדערע אלע די װי ױניאן דער םון שוץ צום
שאפ. םון טער

אימפאר־ צום געבראכט קײס די האט ױניאן די
 מענ/ג־ דזשענעראל נאגלער, איזידאר טשערטאן. שיאל

 האט װעלכער באארד, דזשאינט קלאוק דער םון דזשער
 אנגע־װיזעז, האט םארהער, בײם ױניאן די םארטראטען

 אויםצױ געװען ניט איז שאפ אין ארבײט סטײן׳ס אז
 די עהזאמענירען צו נאר ארבײטער די אויף פאסעז

 ער געמאכט. ריכטיג זײן זאל עם אז זען און ארבײט
 םארמאן אלס װערען םאררעכענט ניט דעריבער טאר
 אין ארבײטער אײנםאכער און עקזאמינער אלס נאר

 ניט אגרימענט אונטער׳ן טאר באם דער װעמען שאפ,
 ענטשײדונג די אורזאכע. געניגענדער א אז אװעקשיקעז

 םון גונסטען צו געװען אח טשערמאן אימפארשיאל םון
 צוריק־ םירמע דער געארדערט האט ער און ױניאן דער

פיצאץ. אוים׳ז עקזאמינער דעם נעמעז
ער־ ,82 לאקאיל םון מענעדזשער גראיםער, מאריס

 װיכ־ גרעסטער דער םין איז אנטשײדונג די אז קצערט
 גיט דאס װײל ױניאז, עקזאמינערס דער םאר טיגסײט

 צו סעזאן םפרינג קומענדען צום געלעגענהײט א זײ
 מאל אײן טרײד. אין עקזאמינערס אלע ארגאניזירען

-  אז געװארען, םעסטגעשטעלט אי-ז — אן ער װײזט ־
 ארבײטער יעדער װאס זעלבע דאם איז עקזאמינער אן

 באשעם־ בצויז װערט עס װאו פלעצער די איז אפילו
 פאלען פאלגליך שאפ, א איז אזא ארבײטער איין םיגט

 אנדערע אלע װי רולס זעלבע די אונטער ארונטער זײ
 לויט ױניאן דער צו באלאנגען מוזען וועלכע ארבײטער

בתים. בעלי די מיט אגריםענט דעם
ען ל$זפז כאס ר מי ס ^ אן סץ סעקרעטער מ מ א  און כ

ײטער נאװעלמי אן ןןרכ םרײם-א• א אױןש ײני
 דעו םון סעקרעטער־טרעזשורער בערגסאן, הערי

 םון 132 לאקאא ױניאן ארבײטער נאװעלטי און באטאן
 אין געװארען ארעסטירט אי-ז אינטערנעשאנעל, דער
 ער אז באם א םון בלבול א אויף ארבײט ער װאו מאפ
 בערגמאן ברעכער. סטרײס א ־נעשלאנעז האבען זאא
< אונטער געװארען געשטעלט איז בי

 ארעס* בערגםאנ׳ען געלאזט האט װאם באס דער
 באטא] ק. א. דער םון אײגענםיסער דער איז טירען

 אין באס דער סטריט. טע36 וחנםט 260 קאםפאני,
און אםאסיאיישאן דער םון םעםבער א געווען םריהער

 האט אבער לעצטענס שאם. ױניאן א אנעהאלטען האט
 און שריט אויף אגיימענט דעם ברעכען גענוטען זיך ער

 ױניאן דער םון מיטגלידער אנטזאגמ האט ער טריט.
 אנגע־ און שאם אין אים בײ געארבײט זזאבען װאס

 נאכ־ פלעצער. זײערע אויח ארבײטער ױניאן ניט שטעלט
 געגען קלאגע א ארײנגעבראכט האט ױניאן די װי דעם
 אסאסיאײשאן די און אםאסיאיישאן דער צו באס דעם
 אר־ אנטזאנטע די צוריקצונעמען באפוילען אים האט

 דעם אויסצוםאלגען אנטזאגט זיך ער האט בײטער
 ױניאן די ארגאניזאציע. אײגענער זײן פון באשלוס

 און געחאס ניט ברירה אנדער קײן דעריבער האט
סטרײק. אין ערקלערט שאפ דעם האט

 באס דער ה^ט ױניאן דער סיט אםצורעכענען זיר
 בערג־ סעקרעטער דעם געגען װאראנט א אויסגעשװארען

 ױניאן, די ארעסםירען. געל^זט אים האט און מאן
 פאר אפ ניס זיך שרעקען בעאפיטע די און נאטירליך,

 ניט דערמיט ער װעט סטרײק דעם מיטלען. אזוינע
ברענען.

טען ײ טיגק און פון טע ט װ־ א ט־ ע־ או  ד
ט. ענ מ ט ר א פ

 מענע־ דזשענעראל װאנדער, הערי פרעזידענט װײס
 אינ־ דער פון דעפארטמענט טאוץ אװ אוט םון דזשעד

:באריכסעט סערנעשאנעל,
 לא־ פארשידענע די פון מענעדזשערס אװ באארד די
 דעפארטםענט טאון אװ אוט איסטערן דעם םון קאלס
 זיך דעצעםבער, טען4 דעם צוזאמענגעהומעז זיר זײנען

 געגענ־ זײעיע אין פר^בלעמען די איבער דורכצורײדען
 די םיץ צוזאמענארבײטען דאס פארשטארקען און דען

לאקאלס. פארשידענע
 זאל מען פארלאנגט ה^בען קאנטראקטארס צאהל א

 שטיק פון ארבײםס־םיםמעם די בייסעז ערלויבען זײ
 די אז באהויפטעט ה^ט יעדער װאדארבײט. אויח

 ניט װעלען זײ אויב אז געװאיענט זײ האבען דזשאבערס
 ארבײט. קײן הריגעז ניט יזײ זועלעז סיסטעם די בייטען

 ענדערונגען אזוינע אז געװארען באשלאסעז איז עס
 קומט םארלאננ אזא ײען בלויז װערען ערלויבט זאלען
באארד. דזשאינט קלאוק דער דורך

קלא־ ארײנגעגעבען האט מענעדזשער לאקאל יעדער
 דיס־ װערען געגענד זײן איז סאנטראקטארס די אז גען,

 ארבײט חלק גלײכען קײז ניט קריגען און קרימינירט
 אז אויסגעקומען איז קלאגען די לויט דזשאבער. םון

 דיסקריםי־ װערעז קאנטראסםארס אוט־אוױטאון אלע
 הא־ י. ברודער אםת. ניט נאטירליך איז װאס נירט,

 ארום־ האט דעפארטמעט, קאנטאקט דעם םון ראװיץ,
 אדמיניס־ די אז אנגעװיזען, אגרימענט דעם רײדענדיג
 םון םארטרעטער םון באשטײט װעלכע יבאארד, טרײטױו

 דורכ־ בוכשטעבליך זאלען זײ װעז אז פילט, צדדים אלע
 אװ לימיטײשאן צו באצוג אין אגרימענט דעם םירען

 נע־ קאנטראקטארס הונדערטע װאלטען קאנטראיןטארס
 װאל־ ארבײטער טויזענדער און דזשאבערס אהן בליבעז

 אנ־ דעריבער האבען זײ דזשאבס. די םארלארען טען
 םארשי־ די קלאסיםיצירענדיג רולס, באשטימטע גענומען

:םאלגם װי קאנטראקטארס דענע
קאנטראקטארס, אויסשליסליכע באשטענדיגע )1
 אויס־ ארבײט נעמעז און רעדזשיסטרירט זײנען װאס

 קאנטר^ק־ סארט דער דזשאבער. אײן םון שליסליך
 חלק גלײכען א צו בארעכטיגט צײטען אלע איז טאר

ארבײט.
 סאנ־ שםענדיגער אויסשליסליכער, טײלװײז א )2

 דזשאבער. אײן װי מער פאר ארבײט װאס טראיזטאר
 פרא־ באשטימטען א צו בארעכטיגט איז אזוינער

 שאפ זײן אין מאשינעז צאל דער לויט ארבײט, צענם
דזשאבער. דעם םאר געװארען באשטימט זײגען װאס

 בארעכטיגט זײנעז קאנטראקטארס קלאסען צװײ די
 דער דזשאבער. דעם םון ארבײט חלק גלײכעז א צו

 באשטימען צו רעכט א אויך אבער האם דזשאבער
 אויםצױ *ןאנטראקטארס צײטװײליגע אדער שטענדיגע

 קאנ־ רעגולערע זײנע װאס ארבײט איבעריגע די מאכעז
 בא־ ניט זײנען די מאכען. ניט \v:vp טראקטארם

 באשטענ־ די װי לאנג אזוי ארבייט חלק א צו רעכטינט
 א םאר ארבײט גענוג ניט האבען האנטראהטארס דיגע

װאך. םולער
 גע־ איז מענעדזשערס די פון אויפמערקזאמקײט די
 אויף איצטער ספעציעל זײן זאלען זײ אז געװארען, צויגען

 געװײנ־ זיך עםענעז װאם שעפער, נײע געגעז װאך דער
 סעזאן. אנהויב איז טעריטאריע זײער אין ליך

דזש. ג* ילײנםילד, אץ געסײנט ווגרימענמ גיײער
 איז פלײנםילד, ,149 לאסאל םון פאזנער, טענעדזשער

ר״ דער םיט אגריםענט אז אוגטערצושרײבען גמלונגעז  י
בא־ אסאסיאײשאן״. קאנטראקטארס אנדערװער נײטעד

 קירן אוז שכירות רי אויף העכערונעז דײטענדע
 % »ן איז געקראגעז ארבײטער די האבען שטונדעז
 פענ- איז װײדזשעס די העכערעז צו װײטער רימענט
רוארי.

אדנמער זיף גיט דרעס״ מעייד ״כעסט
 דזשויר& נױ בעיאן, םון דרעס״ מעיד ״בעסט די
 זײיןןן װאס שעפער, דרעס קאטאן זיבען די םון אײנע

 אין טטריי׳ק גענעראל נאכ׳ן ױניאניזירט ניט געבליבעז
 א נאך אונטערגעגעבען ענדליך זיך האט שטאט, יענער

 דו העכערט אגרימענט דער מאנאטען. 4 םון סטרײק
 פרא״ 50 ביז 10 םון מיט ארבײטער די פח װײדזשעס

 אן אן זיך שליסט :ערשיץ, סאריס באס, דער און צענם,
 אןן אםאסיאיישאז״ דרעס װאשעבל דזשוירזי ״ניו דער

 סאר אגרימענט דעם שאפ. ױניאן םטריקט א אײן פירט
 מענעדזשעף רײך, סײדי געשלאםען האבעז ױניאן דער
& פרענסיס און נײבורג דזשעק ,220 לאקאל פון ענג  וו
אפיס. בעיאנער פון

אוז ר בל ע כ א אק. מ ט 25 ל ײ אנ ם ב מענ אגרי
 לאקאל ױניאן מאכער װײסט און :לאוז די
 אויס גײט עס בתים בעלי די מיט אגרימענט װעמעס

 װאכען פ^ר לעצםע די האט דעצעמבער, טען31 דעם
 אגרימענט. נײעם א װעגען קאגפערענצען אפגעהאלטען

 ארויסגעשטעלס ק^נםערענצען די בײ האט ױניאן די
 שכירומ• די אויױ העכערונ־ג א װי םאדערונגען, :ײע רײ א

 נמ די צװישען סקייל אין אונטערשײד דעם אפשאפען
 יד בעסערען א ארבײסער; אוט־אוױטאון און יארלער

מ און קאנטראקטארס די איבער לאנטראל ניאן כ לי  ענ
 פון מענעדזשער דער מעלדעט דרוק, צום גײען מיר װען

 קאסי׳• קאנםערענץ די אז קרײגדלער, טשארלס לאקאל,
 די םיט געאײנינט זיך האט ױניאן דער פון טע

 פון פונקטעץ אלע אויף בתים בעלי די םון טרעטער
 נאטירליך דארפען פונקטען די אגרימענס. נײעם

(אגרי דער אײדער צדדים בײדע םון װערען נעהײסען )
.

 נײ דעם םון אייגצעלהײטען די איבערגעבען מיר װעלען
אגרימענט.

ם דער ע ט ס ען פוץ םי עב קג ע װ עג א מ ט ר  א
ט ם ל ע ע די םיל ה אז םל ט ײ ק ארב קלאו

ערס. ם ע <־ פר
 ארבי האבעז אםשר םיר װעלען צײט דער םיט

 א דעתױילע רעגירונג. דער םון אינשורענס לאזע
 חעלםען צו קענען זײ װאס טאן ױגיאנם די מוזען
 די םיטגלידער. ארבײטסלאזע זײערע מעגליך װאס

 םען װאס באװיזען האט 35 לאתאל ױניאן סערס
 דערבײ דא איז עס װען געביט דעם אויף אויסטאן

זוילען. גוטער
 אדטיניסטדאציזנ די ה#ט צוריס יאר צװײ םיט

 ױסוי םון םירערשאםט דער אונטער ,35 לאסאל
 צו פלאן דעם פארגעלײגט מענעדזשער, דעם לאו,
 פרעסערס די װאס דעם דורך ארבײטסלאזע די םען

 צו ארבײט טעג אװעקגעבען זאלען דזשאבס, האבען
 גו איז פלאן דער ניט. פלעצער קײן ה^בען װאס

 גלײך איז און םיטגלידער די םון געװארען הײסען
?ראפט. אין

םאלגענ« אויוי דורכגעםירט װערט ארבײט די
:אוםן

 די ארום גײען סעזאן יעדען פון אנםאנג אין
 איבער אײדזשענטס ביזנעס די און לאקאל םון מטע1>

 דאס װי ארבײט טעג םיל אזוי קריגען און שיעפער
 י אין באדיננוננעז אינדוסטריעלע די לויט מעגליר

 אין. באזוכעז רי אט װערעז סעזאן דורכ׳ן שאפ.
 די לױט צײט. צו צײט פון אנגעהאלטען שעפער
 םאיארי א ארבײטען עס זואון שאפ יעדער דארף

 אײז געבעז ,35 ל*?אל םיז מיטגלידער פרעסערס,
װאכען. צװײ אלע ארבײט

 צום איבערגעגעבען װערען אדבײט טעג די אט
 םון אױפזיכט אונטער׳ן דעפארטמענט, בײטסלאזען

 געפינט דעפארטםע־נט דער דיסקאונט. הײםאן דער
 אפען איז און 35 לאקאל םון העדקװאדערס די אין

 קײן ניט האבען װאס פרעסערס די סעזאן. גאנצען
 סעזאז אנהויב אין צוזאםענגערופעז װערען צער

 א לױם נומעחןן קרעען זײ רעדזשיסטרירט. װערען
 Vp א םון נוםער א ארויס ציט אײנער יעדער

 ארבי׳ װיפיל נוםערען פיל אזוי זיך געפינען עס װאו
 דער אין נוםער זײז איז דאס און פרעסער, לאזע

 א אײנער וױ שנעל אזוי אדבײט. טאנ א קריגען צו
צום ארונטעמערוקט נוטער זײן װערט טאג, א אפ
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 געקסט. זײן אמאל נאך קומט עס ביז ליסט, דער םןן
אלעמעץ. צװישען פארטײלט גלײך ארבײט די װערס *ןױ

 נוצען רעהבײ דיםקאונט ברודער םוז נאטירליך,
 סארט דער מיט באהאנטשאםט און פארשטענדניש ןײן

 שיקען אײנעם דארף םען װאו ש׳אפ רעם אין ארבײט
 עס מלאכה. דער אין געניטקײט פרעסערס דעם מים און

 שיקען בלויז סען םען װאס פרעסערס םאראן ךינען
 פאראן זײנען עס און ארבײט. לײן ביליגער א צן

 קלאסעז וזעכערע די צו שיקען בלויז קען מען װאם אזױנע
 קרעדיט געבען םען סוז אבער אלגעםײן אין ארבײט.

 זיך פארהאלטען םײנעם זײער םאר מלאכות בעל די
 ספע־ פרעסערס, אז אפט טרעםט עס ק^^פעראציע. אןן

 אפ אלײן רוםען סעזאן, גוטען א האבען זײ װען יעלצ
 ארײנ־ זײ צײס איז עם אז דערםאנען און ^פיס דעם

 אמאל פאםירס ט$נ. א אויף ארבײטסלאזען אן צושיקען
 פרע־ די אז שװאנער, א איז סעזאן דער װען אןיך,
 ארבײט ס^ג א םון געבען ד^ס ^פצולײגען זופען סעדס
 נ$ך קומען אבער אלגעמײן אין װאך. א :אך אןיף
 אין םליכט. זײער פרעסערס די םון פראצענט 08 ארום

 לאקאל םיז פרעסערס ארבײטען עס װאו שעפער מאנכע
 א אװעקצוגעבען פארםליכטעט ניט זײנען װעלכע ,48

זאל מען אז אלײן זײ בעטעז ארבײט, זײער פון טײל
 פדעסערם די אראנדזשםענט. דער אין אײנשליסען זײ

 װען אפילו םשפחה אײן םון םיטגלידער װי זיך םילען
לאקאלס. באזוגדערע צו באלאנגען זײ

 די װאס אינטערעס דער איז כאראקטעריסטיש
 אר־ זײערע אין נעםען 35 לאקאל פון םיטגלידער
 פרעגען מיטינג יעדען בײ כםעט ברידער. בײטסלאזע

 ״טעג די םון סיסטעם דער ארבײט עס װי נ$ך זיך זײ
 באשעם־ קריגען ארבײטסלאזע די אויב און ארבײט״,

 אויך יהעלםט ארבײטס־הילף םון סיסטעם רער טיגונג.
 זייערע םון ארויטנעםאלען זײנען וואס מלאכות בעל די

 און זעלבסט־רעספעקט זײער אנצוהאלטען דזשאבס,•
 פילען זײ כוחות. אײגענע זײערע אין צוטרויען זײער

 אפילו םארדינען, זײ װאם דאס פאר ארבײטען זײ אז
פלאץ. באשטענדיגען אײן אין ניט װען

אל, ע ר ט אנ ע מ ד ע ענ ט ק כ א ט. מ שרי ט אר ם
 דזשאינט דער פון מענעדזשער שײן, בערנארד

 דעם טעלעגראםע ‘א אין האט מאנטרעאל, אין באארד
 דע־ טען15 דעם בריף א אין און דעצעםבער טען10

 װענעץ געסאלדעז דובינסיןי, פרעזידענט צו צעמבער,
אין ױניאז דער טון ערפאלגעז אויסערגעװײנליכע צוױי

5
V

שטאט. יענער
 דעצעםבער, טען10 דעם טעלעגראםע זײן אין
ער: שרײבט

 דער םיט אגרימענט אן געשלאסעז װאס ״נאר
 טיט שא« ױניאן « איעםירענדיג קא.", קלאוק גרענדמ

 אגרײ קאלעקטױוער דער װי באדינגוננען דיזעלביגע
 אנגעפירט האבעז םיר אסאסיאײשאן. דער םיט םענט
 אן 1934 ױלי זינט םירםע דער געגען סםרײס דעם

״ אפשטעל״.
 שדײבט דעצעמבער טען15 םון בריזו זײן אין
:שײן ברודער

 גאנץ אויס סיר טאכען סיטואציע קלאוק דער ״אין
 טיט אגרימענט אן זועגען איצטער םארהאגדעל איך גוט.

 זײ;עז אויסזיכטעז די פירםע. ניט־ױניאן גרויסער א
 די םארסלענערעז זוידער װעט דאס און נוטע זײער
םאנטיעאל. אין שע&ער ניט־ױניאן צאל

 באריכטעט אײך האב איך אויב ניט געדענק איך
 גע־ דזאבען םיר װאס זיג אויסערגעוױינליכען אן װעגעז

 עסטײט׳/ םילער י. ״א. דער פון שעפער די םיט ד«אט
 שוין עקזיםטירט װאס םירםע רײכע זײער א איז דאס
 שטאם אין דא איעעם שעפעה צװײ האט זי יאר. עלף
 פון מייל 30 טהערעזא, סײנט אין צוױיטעז א און

 פארשטענדניט שםיקעל א געהאט .האבעז מיר דאנען.
 זײער סאנטרעאל. אין שאפ זײער םאר םירםע דער סיט

 אפען־ אז געװען איז םהערעזא סײנט אין שאפ *וױיטער
 צוםאכען געזואלט םיןמע די האט סעזאן םאל אין שאפ.
 גאנצע די אריבערפירעז און שאפ םאנטרעאלער דעם

 גע־ םאקטיש שוין האבען זײ קאנםרי. דער אין ארבייט
 ov אהין. םאשינען די טון העלפט אריבערנעםירט האט
 אראנדזש־ אן םאכען צו נעלוננען דעמאלט אונז איז

 ארבײטער אירע נעכען זאל זי אז פירמע דער טיט םענט
ױאך. א ארבײט םעג צוױי סאנטרעאל אין

 סטרימן א רוםען צו געװען איז אבזיכט אונזער
 םיר סעזאז. ספרינג פון אנפאנג צום םירטע דער מנעז

 חוגירונגס^סאםיסיע, חנר דורך געארבײט אוץ־ האבען
 דאלאר םויזענט 4 םירםע דער םיז סאנענדיג

רי זייער פון אדבײטער די •אר ט אונזער שאפ ^נ

 קאםיסיע דער פאר םורא די און סטרײק 8 םיט סטראשען
 אגרי־ אן אונטערצושדײבען םידמע די באװעגט האבען
 דעם אינגאנצען אויפגעבענדיג ױניאז, •דער טיט םענט

 יאר. עלף אנגעהאלטען האבען זײ װאס 0שא קאנטרי
 םיטגלי־ אונזערע בײ אז זאגען צו נויטיג ניט איז עם

םרײד. גרויס ארויסגערופען פאםירונג די האט דער
 ארגאניזאציאגס־ארבײט אונזער פאר זעצען םיר

ערפאלגען״. גוטע אויו* האפען און

טי ע סינ אל םינ ק א ט 63 ל ױב עד־ ל ס־פר ײ  װ
ט עג װםקי. ד קאטא

 אינטערנע־ דעם םון פרעזידענט בעלאסקא, װ. י.
 זײעו־ לויבט אהײא, סינםינעטי, םון 63 לאקאל שאנעל

 צו בריף א אין קאטאװסקי, װײס־פרעזידענט שטארק
 האט ער אזוי װי אוסן דעם פאר דובינםקי, פרעזידענט
 פירמע געװיסער א םיט פארהאנדלוגגען די אנגעפירט

 װערען צו פטור אום שאפ דעם אװעקגעםופט האט װאס
שרײבט: ער באדינגונגען. ױניאן פון

:פרעזידעגט ברודער ״װערטער
 װיכטיגער דער װעגען װערמער עטליכע בלויז

 האט קאטאװםקי ברודער װײס־פרעזידענט װאס ארבײט
 ארויסגעגעבען האט נעריכט דער װי נאכדעם אויפגעטאן

 קא־ ברודער אינדזש^גקשאן. דעם װעגען ענטשײדונג די
 טעג צוױי פירמע דער מיט ?^נפערירט ה^ס םאװסקי

 פיר־ די כ^טש סעטלמעגט, א צו ברענגען צו כדי צײט
 צװײטעז א אין אריבערגעפירט שאפ דעם ה$ט םע

 און באדינגוגגען, ױני#ז די אויסצוםײדעז כדי סטייט
 אר־ ױניאז ניט באשעפטיגט שאפ גייעם דעם אין האט

באדינגונגען. שאפ סװעט אונטער בײטער
 קאטאװסקי׳ן איז דיפל^מאטי און טאקט דורך

 צוםרידענ־ « אויף סטריי׳ק דעם םעטלען צו געלונגען
 מענש אזא בלויז צדדים. אלע פאר אוםן שטעלענדעז

 אוםשטענדען די אונטער ה^ט קאטאװסקי ברודער װי
 ױניאן קלאוזד א מים סעטלםענט, «זא קריגען געקענט

 בא־ אלע נאכקומען און לעיבעל, דעם אגנעהען שאפ,
אגרימעגט. דעם אונטער דינגונגען

 די םון נאטען אין יבאארד, עקזעסוטיװ אונזער
 דאנקבארקײט זײער אויסדריקען אײך װיל םיטגלידער

הילף. פערזעניליכער אײער םאר
אײערער ברידערליך

בעלאםקא.״. װ. י.

ס אונזערע ר ע ב מ ע ח זיך זײגען מ מ ש מ
 םאר װי ארגאגיזאציעס םאר נויטיג איז ארבײט

 אבער םען קעז ארבײט בלויז םיט םענשען אײנצעלנע
 צע־ םארװײלונג, זזאבען אויך טוז סעז אויסקוםען. גיט

 אויס־ זיך וױילע א פאר אםאל סוז טען שטרײאונג.
 און ארבײט װאכעדיגער טאג־טעגליכער דער פון טאן

טוג. ױם א םאכען
 כראזיר און קארסעט די כײ ױם־יטוכ א

#רבײטער
 עס איז ארבײטער כדאזיר און ?ארםעט די .בײ

 קריסט־ א מאכען צו טראדיציע םין א געװארען שוין
 די באאמטע, די עקזעקוטיװע, דער פאר פארטי מעם

 די איז יאר דאם אםיסטענטס. זײערע און טשערלײדיס
 טען22 דעם דינסטאג, געװארעז געגעבען ״פארטי׳'

האםבראו׳/ ״פרײנק׳ס אין דעצעםבער,
 סאדט א איז 32 לאקאל אין פארטי קריסטםאס די

 פון םיטגלידער אקטיװע אלע די םאר צוזאםענהונםט
 צײט, זײער יאר גאגצע דאם אפ גיבען װאס לאסאל

 אויך זיך קוםען עס ױניאן. דער ענערגיע גאנצע און םי
 אינטערנע- דער םון פירער •געסט, געלאדענע צוזאמען

 אויס ?ומט עס װעלכע לאלאלם, אנדערע און שאנעל
 אחביי־ בראזיר און קארסעט די טיט םיטצוארבײטען

 יאר הײגטיגס קאםםען. טאג־טעגליכע זײערע אין טער
 מע־ דעם אויסער געזעסען, הויפט־טיש בײם זײנען

 סגײדער, אײברעהעם ברודער לאקאל, p& נעדזשער
 םיט־ די און ברעסלאו אלפרעד אײדזשענט ביזנעס דער

 געסט: םאלנענדע די אויך עסזעקוטיזוע, דער פון גלידער
 אינטערנעשא־ דער שאר לאיעד דער ליבערםאן, עלײעס

 עקזעקוטױו אםעי, פרעדערייז ;לאקאל םאר׳ן און נעל
 מאהעז, מ. םאניא אינטערנעשאנעל; דער םון סעקרעטער

 סערא־ דעפארטמענט; עדױסײשאנעל פון סעתחגטערין
 איטאליענײ דער םון טיט־רעדאקטאר רוסװאלדי, פינא
 פון מענעדזשער םאליקםאז, םישא ;^דזשוסטיציא״ שער

 ;10 ל. ױניאז קאטערס דער פון יברענטש םיסעלײדאוס
 ברודער לאקאל. זעלביגען דעם פון אנדערע עטליכע און

 סאטערס דער םיז םענעדזשער םערלםוטער, סעםועל
באדויערענדמ טעלענראטע א ארײננעשיסט האם ױניאן,

 געקענט גיט ער האט מיטינג װיכטיגען א צוליב װאם
 געלאזט האט דובינםקי פרעזידענט זיין. אנװעזענד

 םינוט לעצטער דער אין ארבײט נויטיגע אז װיםען,
סוםען♦ צו געשטערט אים האט

ר א ע אנ ט ס א ט ב ײ םל ד אנ  אינ־ םון פאראײן ל
ל ע אנ ש ע רנ ע ס ט ר ע ב מ ע ט מ ײעד  זײן פ

טען ש אנ ער ט ס ט ר בו ע ג
אונ־ װאס פאראײנען און הלובען גרופען, אלע םון

 דער זיך דוכט איז םארמאגם, איגטערנעשאנעל זער
 םון אײנציגער דער קלוב״ םעלאושיפ גוד ״באסטאן

 און קלובעז םערססע די װאס צײט דער אין טין. זײן
 מען װי אונמערשלאג^, ״פאליטישען א האבען גרופען

 לאנדם־ א פשוט, און פראסט קלוב, דער איז עס, רופט
 צווע־ זעלביגע די זיך שטעלט װאס פאראײן, מאנשאפט

 םין םאראײנען לאנדסטאנשאפט אםאליגע די וואס קען
 גא־ פוילען, רוסלאנד, אק שטעט פון אריבערגעקומענע

 העל־ צו — געשמעלט זיך האבען רומעניע און ליציע
 4שטעטדי און שטאט זײער םרן נײ־אריגערגעקומענע פעז
װעלט. נײער דער אין אײנארדנען זיך

 םון דזשײהאבסאן, טשארלס זואס אלײן םאקט דער
 אינײ דער געװען איז באארד, דזשאינט קלאוק דער

 אזוינע װאס און קלוב, דעם גרינדען בײם ציאסאר
 װײס־פרעזײ קרײםער, םיליפ װי ױגיאן דער פון טוער
 םעק־ לאנגער, לואיס ;אינםערנעשאנעל דער פון דע:ט

 פון מענעדזשער ריס, באארד; דזשאינט פון רעטער
 אין לאקאלס אנדערע םון פארטרעטער און 23 לאקאל

 םײערונג דער צו געקוםען זײנען באסטאן, און יארק נױ
 דער אז שוין באוױיזט געבורטסטאג, ערשטען דעם םון

ארבײט. װיכטיגע און גוטע טוט קלוב
 װאס ־דעם איז באשםייט קלוב דעם pc ארבײם די

 קלאוק צאל א אריבער שטענדיג ק־וטען יארה נױ נאך
 אק״ זײ p& םערסטע די באסטאן, םון דרעסםאכער און

 פארלאזען געמוזט האבען װעלכע לײט, ױני^ז טיזוע
 װערט אײנער װעז טעטיגקײט. ױגיאן איבער שטאט די

 אין מער קען און הבתים בעל די םאר קענטיג צו ש׳וין
 זיך דאן ער חומט קריגען, גיט דזשאב הײן באסטאז
 , א ער איז שטאדט אין דא נו, יארק. נױ אין באזעצעז
 אײנצוארדנען. זיך גרינג ניט אים איז עט ארן םרעמדער

 ארויסצוהעלםעץ געװאדען געגדינךעט איז קלוב דער
 װען ארבײט, םיט דא זײ באזארגען לאנדסלײט, אזוינע

 עקזיס־ נויטיגטטע די טיט װײניגסטענס אדער םעגליך,
 דורכ׳ן איין. זיך ארדענט ער װאנען ביז טענץ־טיטלען,

 אזוינע םן א קלוב דער האט באריכטען, די לויט יאר,
 קלוב דער חאט מאנאט דעם און געהאלפען. יברידער

באנקעט. א םיט געבורטסטאג ערשטען זײן געםײערט
 און םרײליכער אויסערגעוױיגליך אן געװען איז עס

אװענט. חבר׳ישער

אך טער נ ענ ױז ם ט אלער מען ד ײנגעקו  אר
אל דער אין אנ ש ע רנ ע ט אר אינ ת פ בנו ר  ק

ע אין בירגער־־קריג פון אני שפ
 ארבײטער םון טרעזשורער דובינסקי, פרעזידענט װי
 אלץ נאך הוםט מעלדעט, שפאניען םאר קרײץ רויטען

 אינטערנעשאנעל דער םון אםים אין ביישטײערונגען ארײן
 זינט םון קריג. בידגער שפאנישען םון קרבנות די םאר

 װאם םוםע די אז געםאלדען, האט אינםערנעשאנאל די
 הונדערט די ציל, אלס געשםעלט זיך האט םאנד דער

 איז געװארען, איבערנעשטיגעץ איז דאלער, טויזענמ
 געלט און דאלער טויזענט עטליכע נאך ארײנגעקומען

 שוין איז איצט ביז אז אזוי טעגליך, ארײן נאך קומט
דאלער. 111,000 סארגע םיז סומע די ארײנגעקוםען

 פרעזידענט האט — שטאלצירען, באטת םעגעז םיר״
 םיםפאטי זעלטענער דער מיט — ערסלערט דובינסקי

 אל״ איז געזעלשאםט די איז מאסעז ארבײטער די װאס
 בלוטיגען דעם םון קרבנות די צו ארויס וױיזט געםײן

 װאס שטיצע און הילף די און שפאניע אין סריג כירגער
 צוםרידען װי מער זיינען טיר קרבגות. די םאו גיבעז זײ

 קא• דער צו נעלט די אריבערשײןען איז אנצונעמען
 די םיט םארבינדומ נאענטער איז שטײט ׳װאס מיטע

 דעריבער םאדערען םיר מאםען. ארבײםער שפאנישע
 געלט אױין קריגען װאס לאקאלס אונזערע אלע אויף
 דורך שפאניע נאך איבערצושישען עם צװעס דעם םאר
אםיס. אעטעתעשאנעל דעם

 װערען םארעפענטליכט װעעלז תוױטירונגעז די
נומער. קומענדען אין
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דעפארטמענט קלאןק טאה »ןו אוט פון פואבלעמען אןן שװעריגקײטען ױ
 װיים־&רעזידענט םון באריכט דער רעדאקציע: דער פון

 רעפ»רט- קל$וק *ווט-$װ־ם#ון פון םעגעדזעער רובין, גדליח
 און אינטערעסמגט זעהר איז ב*ארד, דזש$עט דער פון מענט

םיג איז ער ב#לערענד.  עס װאס דערםיט, חויפטזעכליך װינ
ױ די םון פראנלעםע * אויף פ*קטעו פון ליכם » װ»רפט  נ
 ב«- ספעקולירען, *לע װעלנער װעגען קל#וקם«בער, יארקער

 םיר פאר. קוםט ד$רט װ$ם באםת װיסענדיג גיט צזולדיגען,
 עס ב$מש ווייל גמנצען, אין ב#ריכט דעם דעריבער דרוקען

* איז  קל*וקט»נער יעדער *ז זיכער, רםי זײגען ל*:ג, הינ
יפ^לגט: װי איז במריכט דער לעזען. גערן עם וו־עט

מעגעדזשער. גענעראצ נאגצער, איזידאר ״םר.
— :ברודער און הער ״װערטער

 האבען םיר װעצכען באריכט, ערשטען אונזער ״אין
 ספרינג דער װען םאי, טאנאט איז צוגעשטעצט אײך

 געבען צו געזוכט טיר האבען געענדיגט, זיך האט סעזאן
 און אוםשטענדען די איגער איבערבציק אצנעטײנעם אן

 שעפער, אוט־אװ־טאון די אין הערשען װאם באדינגוגגען
 הויפט־פראבצעםעז די אויף אנגעװיזען האבען םיד און

 םארגאנ־ ^ויז איז דאן זײט םאר. אונז שטעוזען וואט
 פראב־ אונזערע אז געםינען טיר און םעזאן, « נאך נען

 זײנען זײ און צאצ אין פארמערט זיך האבען צעםעז
 אויס זעהען זײ \וי כאראסטער ערנסטערען פיצ א םון

אויבערפצעכציך.
 ־ווי איז פראבצעם ערנטטער און ערשטער *אונזער

 אין — טרײד אין עצעםענטען אצע צופרידענשטעצען אזוי
 בא־ יאחןער נױ די יארק. נױ אויסער און יארק נױ

 די תריגעז שעפער אוט־אװ־טאח די אז זיך, פצאגען
 װערענד צײדיג, ארום געהען זײ װערעגד ארבייט גאנצע

 װערען זײ אז זיך, באקצאגען אוט־אוױטאון ארבייטער רי
 טיר װערען ארום אזוי שטיח־קינדער. װי באהאנדעצט

 יעדער װאו צאגע, אוטאנ-גענעםעד דער אין אװעפנעשטעצט
 אינטערעסען די דינען םיר »ז אונז, באשוצדיגט צד
צד. צװײטעז דעם פון

 וױיט װי אויף ב»ווײזט טאבעלע םאלגענדע ״די
 אוט־אוױ דער אז גע^רײ, היסטערי^ער יעצטיגער דער

 איז ארבײט, גאנצע די p־u'# גױ םיז אװעק נעםט טאון
אוםבאגרינדעט.

 שעםער, 138 קאנטראיצירט דעפארטמענט ״אונזער
 און דדמאבערס 633 די טון 87 טאר ארבײטען. יתצכע

 קאנטרא- באאדד דזמאינט די װע^כע סאנוםעקטמורערס,
צירט.
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87 60 37 - — קאוגסיצ אינדאסטריעצ
42 37 13 • --------►זןווט טעי^דרענ׳ם
20 33 26 ,אײ״ »םער. דזמאבערם
69 15 9 - —״בי״ אטער. דזשאבערס
18 3 2 • —םי״״ אטער. דזשאגערס

226 138 87
#i םא־ אינדעפענדענט 6 זײנען פירםעם 87 די ״פון 

 מאנ־ ארבײטעו/ 600 ׳באשעטטיגען װאס נוםעסנמוורערס,
 איז B86? סײן געהאט ניט קײנםאיצ האבעז זײ טון vכ

 זײט אוט־אוױטאח געװען זײנעז אגדערע די יארס, גמ
 קײנע׳ברענ־ יארס נױ אין האבעצדיג ניט יאהרען, םיאע

 םיר־ קאוט ט^יאדרען 13 די םון אפיסעכ. חוץ םשעס,
 די איז קאנטראקטארם, 26 — 6 בא^זעטטיגען םעס

קאנטראקטארס. 11 — 8 אנדערע
׳טע־ אינדעפענדענט 6 די אװעק נעפט פען ״ווען

 דעפארט־ אוט־אוױטאון דער װעצכע ,138 די םון •זנר
 דע־ דעם אונטער אפ זיך מטעאט קאנטראצירט, םענט

 צו באיצאגגען װאס שעפער, 132 ?אנטראיל •ארטסענטס
 יארק. נױ אין עעפער 226 האבעז ותאכע פירםעם, 81
 פון דדפאבערס און םאנופע^טשורערס 662 איבעריגע די
 וזאבעז קאנטרא^ירט, באארד דז^אינט די זועלכע ,633 די

w קײגע y r .אוט־אוױטאין
בארעכ־ איז עם כע5װע א געווען נאך װא^ט :עס

 ווען אונדאוױטאון וועגעז באהוי^םונג דער טאר יגוננ
 81 די םיז מעפער די פון געסוטען זוא^ט נזדמריי

נעהאט װא^טעז פירמעם 662 אי׳בערעע די און [ירםעס

בין גדליה װײם־פרעזידענט טון רו

 איז סעז^ז דער אז אבער, םיר װײסען ארבײט. געגוג
האבעז אלע און שצעכטער א אצגעםײן אין געװען

 דער מיט אז איז, פאקט דער ארבײט. װײגיג געהאט
 אוט־אוױטאון די האבען צאל קלײנער א םון אויסנאימע

אױנײט. װײניג זעהר געהאט שע&ער
 װײסער דער םון סעזאן דעם םון םאריצויף אין

 װײסע אביםעיצ געהאט שעפער 15 ארום האבען ארבײט
 אביסעל םאנכע און םער אביםעל טאנכע — ארבײט

 צופיל געהאט ניט האט זײ םון קײנע אבער — װײניגער
 פון אויסנאםע דער םיט שעפער, מערסטע די ארבײט.

 יהאבען הײזער, ארדער מעיל די פאר ארבײטען װאם די
 די נאר ניט — דזשויצײ םיטען ארום געשלאסען זיך

שעפער. ניט־ױגיאן די אויך נאר ױניאן,
:פרײזען ענפארסען און ״סעטלען

 בײ באהויפטונגען געװארען געםאכט זײגען ״עס
 םי־ מעםבעחטיפ און באארד עקזעקוטיװ לאקאיצע צאל א

 אוט־אוױטאון די אין פרײזען סעטלען םיר אז סינגען,
 אפ. אנטשידען עס לײקענעז מיר שעפער. קאנטראקטיגג

 מיר ;פרײזען קײנע םעטיצען םיר אז ערקיצערען, םיר
 נעםעטעלט זײנען װאס פרײזען די אז אויף, ביצויז פאסען

 ארבײ־ די צו װערען געצאלט זאלען אינסײד, געװארען
 פײן ניט געװען איז דאט שעפער. אויטסײד די אין טער

 מיט טאן צו געהאט דא האבען טיר װײל דזשאב, גרינגער
 ארדער מעיל די םאר ארבײטען װאס קאנטראקטארס די

 אנ־ אין ארבײטען אנגעפאנגען האבעז זײ און הײזער,
געהאט םיר האבען דאזיגע די אין םאי. פאנג

 צו םארזוכען זײערע ש׳טערען צו קאטף שטענדיגעז א
 האבען םיר זואו פאילען אין פרײזען. די רעדוצירעז

 רעדאה־ געװארען געםאכט זײגען עס אז אויםגעפונען
 זײנען (םיר דערצו. סוף א געמאכט םיר האמגן שאנס,

 וועלכע, ארבײטער, די צו קרעדיט געבען צו צופרידען
 אוגז טיט געשטאנען זײנען אויסנאםען, עטליבע טיט
רעדאקשאנס). די געגען קאםו* אונזער אין

 זעלטעגע פאר א אין געטראפעז אבער האט ״עס
 סעטלען צו געצװאונגען געװען זײנען םיר אז פאיצען,

 ברירה. אנדער קײז געהאט ניט האבען םיר װײיצ פרײזעז,
װעל־ דזמאבער, אײן :ביישפיל א ברענגען וועלען םיר
 אונזער אונטער ׳האט קאוטס, קינדעמפע פראדוצירט כער

 באשםעהעז ׳פעפער דאזינע די םון 5 שעפער. 7 מאנטראל
 סעק־ אויף ארבײטן װעלכע אפרײטארס, 85 ביז 38 פון

 שעפער, צװײ און שטיס, (\t און װאך פון סיסטעם, שאן
 פון אפרײטארם, 12 צו כאשעפטעט װערען עס װאו

 צײט־ אלם דעגיסטרירט זוערען צװײ יצעצטע די שטיס.
 הא־ מיר םיזאן. ביו סיזאן םון קאנטראקטארס װײיציגע

 װאס דעפארטטענט דעם אויפגעפאדערט נאכאנאנד בען
 אבער פרײזען, סעטיצען צו םירטע דאזיגע די קאנטראלידט

 צו געצװאונגען טיר זײנען םאלגליך רעזויצטאטען. אהן
 צו ניט אום ארבײטער, דאזיגע די פאר פרײזען םעטלעז

 קאנטרא^טארס. די םון גנאד דעם פון אפהענגיג זײ לאזען
 צו געצװאונגעז געװעז איז דזשאבער דער ווען אצינד

 די װערען פערםאנענט, קאנטראקטארס די רעגיסטרירען
^ געסעטעלט פרײזען אינסי
 םאלגענדע איז געשעהן אויך איז זעלבע דאם״

:אנדערע צוױשען שעםער,
ראטםאן, און רײזטאן

סאהען, און מעטצגער
בלאס, דזש. און ה.

-בראדערס. אבראמאװיץ
שעפער, די זײנען פראבלעם ערנסטערערע מער ״א

 פרױ םיר אז אםת, איז עס װאך. 1םי ארבײט מען װאו
 -האט םעז װעיצכע אויף פרײזען די דורכצוםיהרען בירען

 געלונגען אונז איז פאיצעז אײניגע אין און געאײניגט זיך
 ׳&כירות װעכענטיציכע די אין העכערונגען סריגעז צו

 סעזאן מוואכען דעם דאנק א אבער ארבײטער, די פון
 באשטעהען ארבײטער די וועלכען םון עיצעםענט דעם און
 געביט. דעם אויף אויפצוטאן פיל געיצונגעז ניט אונז איז
 אנ־ געלונגען אונז איז עס װאס צוםרידען, זיינען מיר

פרייזען. געסעטעיצטע די צוהאלטעז
גע־ א טיפערע. פיל א אבער איו פראבלעם די״

 זײעחן באשעפטעען װעלכע דזשאבערס, קלאס װיסער
 זיך האבען סיסטעם, םעקשאן אויף װאך, פון ארבײטער

 קאנטראקטאר דעם צאלעז צו געװאוינהײט א געמאכט
 פון און קאוט״ גרויסען א פאר $1.35 ביז $1.00 םון
 די קאוט. קינדערשעז א פאר $1.05 ביז סענט 60

 קאנט־ און דזשאבער צװישען געסעטעלט װערען פרייזען
 אסא־ אמעריקען דער םון םארםיטיצונג דער דורך ראקטאר

 צד, איהר פון אסאםיאיישאן, אמעריקען די סיאײע&אן.
 דער םון ארונטערצורעכענען סאנטראקטארס די ר«ט

 אויסגאבען ״אװערהעד״ די פאר קומט זײ װיפייצ סוםע
ארבײםעד. די צװישען באיצאנם דעם צוטײלען דאן און

 זעחר געהאט האבען װעלכע ארבײטער, ״מאגכע
 זײ אז םורא אויס זײנען סעזאז, יצעצטען ארבײט וױיניג
 לײכס זע־הר ארבײט, אהן בלײבען אינגאנצען װעיצען

 סיט אפמאכעז געהײםע אין געװארען ארײנגעצויגען
קאנטראקטארס. די

 לעצטען אנגעםאנגען זיך האט צרה ״די
 ארײנגעקוכמנן זײנען עס װען םאי, םאנאט דעם אין

 פאר ארבײטען װאס שעפער פארשידענע פון קאםפלײנטס
 כאאיינ• װערען ארבײטער די אז דזשאבער, געװיסען א

 שכירות זײערע םון פראצענט 20 ^רונטערצולאזען םלוסט
 אינסטרר האבען מיר ארבײט. אביםעיצ קריגען צו אום

 זיתחנ םון ארונטערצולאזען ניט ארבײטער די אירט
 אנגזף צײט, זעלבער דער אין האבען, טיר און שכירות

 דזשאבעך באטרעםענדען דעם געגען ?אטפלײנט א געבען
 זײן פאר איהם, סאנטראלירט װאט דעפארטםענט צום

אגרימענט• דעם פאריצעצעז
 דז^אבער׳ם דעם װ^רום געױאונדערט, אונז האט ״עס

 ?חר קאנטראקטימ זײנע ווערענד ארבײט, שאפ איגםײד
 צױמםי- װעיצען זײ םײדען ארבײט קײן ניט קריגען פער
חו זײערע פון פראצענט 20 ארונטערצולאזעז םעז  מפי
 אינסײד דער אז אױסגעםונען ענדיציך האבען םיר

 איבערגעסעטעיצם האט שטיק, םון ארבײט װעלכער
 רעח פראצענט 20 א פון באזיס דעם אויף פרײזען

 »ז באםערקען, צו וױכטיג זעהר איז עס שאן.
 ארוי( ערשטער דער געװען איז דזשאבער זעלבער

 w76 פאד $6.75 א םארקויפען צו םארקעט אין קוםען
 אין באדינגונגען די ארום אזוי אונטערגראבען און

 זעלבער דער אויף ארבײטען װאט שעפער אגדערע
ארבײט.

:ארבײטס־שטרגדען די ״אפהיטען
 קאנטראל » אײנגעעטעלם האבעז ״םיר

 פאדגאכט, פריזז, דער אין ^פעפער די באװאכען צו
 אונז װאו צענטערס םעהרסטע די איז זונטאג, און

 קײן האבען ניט קענען מיר זיך. געםינען עעפער
 ארום האבענדיג שעפער, איז^לירטע די אין ראל

 «! װערען מעפער יענע ^אנטראיצירען. צו געגעגדען
 מנעצ אזוי אגענטען. ביזנעם אונזערע פון רולירט

 אין שעפער יענע םון אײנעם םארדעכטיגען זײ
 אװ גלײך זיך זײ אאזען שטונדען, אױבײטם די אעצעז
 געפין שאפ אזא װײט װי דערויח אכטענדיג ניט אהין,

 די פאריצעצענדיג געםינען װערט שאפ א װען זיך.
 אויוי אפגעשטעלט דער װערט שטונדען, בײטם

 אוטמטעמ די װי אויט האיצבען.טאג, א אדער טאג
םאדערען.

:שכירות ״אויפגעמאנטע
 דעפארטםעו אונזער זזאט םאי מאנאט דעם ״זיגט

 די פאד פעי pvב $4,824.12 םון םומע די אויםגעמאנט
 ׳ אויפצו נאך האבען טיר םירמעם. 35 פון ארבײטער

P $2,368^0 פון סוםע די פירמעס צװײ פון םאנען W 
ארבײטער. זײערע קוטט

שעפער: ״ניטזווניאן
 אפים אונזער פון טעטיגקײטען געװײנליכע די ״טיט

 חאבזנן; טיר טראבעלס. אונזערע ניט נאך זיך ענדיגען
 גמ די םון פראבלעם רער פון אויסצושטעהן םייצ נאך

שעפער. ױניאז
בור^ לעצטעז אונזער אפנעגעבעז האבען םיר ״װען

 ניכדן 66 נעהאט מיר האבען מאי, מאנאט אין ריכט
 \n דאן זײט טעריטאריע. אונזער אין שעפער ױניאז

 ע̂ם שעפער. ניט־ױניאז עטיציכע נאך געעםענט זיך בען
 r< אתז איז עס אז באריכטען, צו אבער אוגז פרעהט
 וחנ^ שעפער, םערםטע די םון װערען צו פטור יצונגעז
חאו זײ םיז מאנכע יארס. נױ םון אנטלאפען זײנעז
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 געסע האבען םאנכע און אויפגעיצײזט איגגאנצען יךז
באארד. דזשאינט יאר<ןער נױ דער מיט טעלט

 אויפגעלײגט: זיך האבען שעפער ״םאצגענדע
 א. ל. העמסטעד, װעסט שאפירא,

 י. נ. סיראקױז, ליװײ, הענרי
 דזש. נ. בענפ, רעד באום, און סקרייצאף
 י• נ פיסםקיל, סאםפאני, סאוט ארנאלד

 א. ל. םטריעם, װעלי אםארי, םרענק
 דזש. נ. בעלםאר, סאוט, בעלםאר

 א. ל. מאספעטה, פאחבמאן, דזשארדזש
א. ל. עלמאנט, קאםפאני, קלאוק בעקער

 דזש. נ. סיטי, דזשוירזי געלפאנד, הערי
א. ל. װילעדזש, קװינס הויז, קאוט טילליע׳ס

י. נ. נױבורג, קצײן, דזש.
 טרויעריג די געװען איז הויז קאוט םילליע׳ס די״

 בא־ איז װעלכע טוירק, טײק םון שאפ םקעב באריםטע
מאשינען. 40 םון שטאנען
 צוריק־ זיך זזאבען שעפער אנטלאםענע םאלגענדע״

דער םיט געםעטעלט האבען און יארק נױ קײן געסערט
באארד: דזשאינט

 — דזש. נ. םאריסטאון, פאטאש, און האםערשיצאג
״טרעװעלטאן׳/ נאטען דעם אונטער נעסעטעקט

 גע־ — ד«ש. נ. ברענטש, יצאנג װהײלען, און פאסין
קא." סלארט ״װהײלען נאמען דעם אונטער סעטעיצט

 אין באריהםט זעהר זועלכער־איז סוירסים, הערי
דזש. j עליזאבעטה, פאריצאזט האט יארק, נױ

 מער םיר האבען סעזאן שיצעכטען דעם ראגק
 אונז איז דאך םעלד. דעם אין אויפטאן געהענט ניט

 ארגא־ יארקער נױ םון פאאפעראציע דער םיט געלונגען,
 אר־ צו האםיטעס, קאנטראל און דעפארטטענט ניזײשאן

 פאר געארבײט האבען װאס שעפער פאיצגעגדע גאגיזירען
דזשאבערם: ניט־ױניאן
סאנ. בריטאן, גױ סאוט, ,עם׳ איז ,עם׳
דזש. j גרענטש, לאננ סילבערסטײז, דזש.

י• נ. דזשערװיס, פארט גארמענט, יהיגדין
י. j פלײנס, װהײט סאז, און קאיז

דזש. נ. םריהאלד, בראס., און פארתס דײװיד
א. ל. סיטי, אײלאנד לאנג װאלין, ה.

שאפ). (סתווירט דזש. נ. קיערני, ספאדזועיר, קיערני
 דזש. נ. זזײטסטאן, גילד, סוט און קאוט טרײפאד

פראזשעסט). (רעגירונגס
בוירגען, נארט ?אםפאני, םאנוםעקטשורינג לארעין

סטארם). לערנער םאד (ארבײט דזש. נ.
 ארום טעריטאריע אונזער אין מיר האבען ״אצינד

 צאל די רעדוצירט האבענדיג שעפער, ניט־ױניאן 50
 האבעז מיר און וױיגיגער, 16 אויף שעפער ניט^וניאן

 נאכםאל־ אין אנשטרענגונגען אונזערע פארפלענערט ניט
 ניט װעט עם אז זיכער, פיהלען םיר איבעריגע. די גען

 רעדױ װעט צאצ פארגליבענע די אויך און לאנג נעטען
םיניםום. א צו װערען צירט

בא־ יצעצטען אוגזער אפגעגעבען האבען טיר װעןא
 128 טעריטאריע אונזער אין געהאט טיר האבען ריכט

 זײט .193 צוזאםען — ניט־ױניאן 66 און שעפער יוניאן
 שעפער, ניט־ױניאן 10 נאך געעפענט זיך האבען דאן

 פיז שעפער. ניט־ױניאן 75 פון הכצ סך א םאכענדיג
 זײנען 14 און 11 ארגאניזירט םיר זזאבען צאצ דער

 און ױגיאן 138 םיר האבען אציגד ביזנעם. פון ארויס
 מײנט דאס װאס ,188 צוזאםן — שעפער ניט־ױניאן 50

 סיט געהאט ׳וזאבען םיר װי װײניגער שעפער 5 םיט
צוריק. םאגאטען 6

 און לאגע אונזער אין אװעפ אלײן זיך שטעלט
 עלעטענטען ענטגעגענגעזעצטע די באטראכט איז געםט
 שע־ אוט־אורמאון די אין באשעםטיגט װערען װאס

 קען װאם עלעטענט, ױניאן איצטער אז אײנער, פערן
 און יארפ, נױ איז באשעפטיגונג ?ײן קריגען ניט מער
 פרויען, טערטטענס עלעםענט, נייער א — אנדערער דער

 עלעםענטען בײחנ יארס. נױ םאר םורא האבען וועלכע
 אװעפגענוטעז זײ םון װעט ארבײט די אז חושד, זײנען
 צו אנצוקומען געצװאונגען זײן וועאען זײ און װערעז
 דער צו צוטרױען זײער אונטער גראבט דאס און רעליף,
 אנװענדען סען םוז אחבײטער דאויגע די םיט ױניאן.

זײ טימ זיך באגעהן אין מעטאדע אנדערע גאנץ »
 דזשאינט פון מענעדזשער דער נאנלער, ״ברוחגר

 אונזער איבער באגריױ ברײטען א האבענדיג נאארד,
 אונדאוױטאון דער צו צוגאנג דער אז זזאלט אינדוסטריע, #

 אוט־ די אז און מענשליכער סער א זײן דארױ פראבלעם
 באשיצונג זעלבע די קריגען זאלען ארבײטער אורטאון

יארקעד. נױ די וױ
אר־ די פון אטאקירט םיר ווערען באדויערען, ״צום

פא־ א טאג יעחנן זעחען וועלכע מאדקעט, אין כײטער

וער אין א. ר. נ. נייער פאר קאנפערעח רופט דונינסקי פרעזױענפ
אינחםטריע סדדער פרויעו

 צו בריף ארויסגעשיקט האט דובינסקי פרעזידענט
 װעל־ אין לאנד אין אסאסיאיישאנס דרעס און קיצאוק אלע
 א כײ םארטראטען זײן צו אײנגעלאדען װערען זײ כע

 פלענער װערען םארהאנדעלט װעט עס װאו קאגםערענץ
 סטא־ צו געזעצען נויטיגע די יקאגגרעס אין דורכצוםירען

 קען דאס אי^דוסטריע. קלײדער םרויען די ביליזירען
 םאר׳ן דעגולאציעם אײנשטעלען דורך ווערען געט^ן
 געװארען םארגעשריבען זײנען װאס די צו ענליך טרײד

 דער זועלכע ארן געזעץ ריפאװערי נעש^נעל דעם אין
געװען. םבטל האט האורט סופרים

:םאלגט <וי זיך לייענט בריף דובינסקי׳ם פרעזידענט
 עקזעקױ נענעראל אונזער פון מיטינג לעצטען ״בײם

 װאס פאליסי די דיסקוסירט םיר האבען באארד טיװ
 געזעןי־ צו באצוג אין נאכפאלגען זאל ױניאן אונזער
 סע־ <ןוםענדער דער דורך איגדוסטריע דער פאר געבונג

 אנגענױ איז רעזאלוציע םאלגענדע די קאנגרעס. םון םיע
:געװארען םען

 אזוי װערען גערופען ז^ל קאנפערענץ m אז ״במ^זל^סען,
 *ראדוצי- דעם אין באטײליגםע אלע פון םעגליך װי שגעל

 ןנוזאםענצוברײגגען צװעק מיט׳ן קליידער פרויען פון רען
ח ק*גסטרוקםיװע אלע חו  *נצוגעמען אינדוםםריע דער אין נ

 איעצוש&זעלען צילען זאלען װאס םיטלען געזעצגעכעגדע
 פאר וו״דז^עס םיגיםום אזטונדען, ארבייטס גלײנטעסיגע

 סטא־ םער אינדוםםריע, דער פון אפטײלונגען &אר*ידענע די
 די ^■םעלען באדיגגונגען, *רב״םם גלײכע און ביליזאציע

 ױשר׳דיגע *ייגפירען און םרײד־«־פקטיק »גא»עגדיגע ניט
 באזירם ארבײםסגעבעד, און ארבײ&זער צװיעען באציאונגען

ע מלגעםײגע אוין״ טיג פ»רח«:דלונגען. געםײנאז^פםלינע דינ
ט אינדוסטריע אונזער װ#ם ערפארוגג די״  געקראגען ח̂ן

 דערגרײנען קען םען «ז געװיזצן חאם א., ר. ג. דער אונםער
 און רעגולאציעס פון סיסםעם » דורך רעזולם#טען װערםפולע

 צוזאםעג- דעם דורך אינדוםטריע *אנצער דער פאר םיטלען *וץ
 ״טע- װעלכע עלעםענ&זען קאנסםרוקטױוע »לע פון ארבײטען

צוזאםען. זי לען

 ארבײט, ברענגען און אװעהפיהרען טראקם םון ראד
 קענען זײ זײ ױשר פי על קוטט גיצויבען, זײ װעלכע,

 אי־ ארבײט דעליװערען טדאקם די אז באגרײפען, ניט
 בראנקס, טאון, דאון יארק, נױ שטאדט גאנצער דער בער

 םארדענקען מיר אוט־אוױטאון. בלויז ניט און ברוהליז,
 איםער ניט ^עגען םענשען הונגעריגע — דערםאר ניט זײ

 װאס באדויערעז, צום אבער איז עם לאגיש. דענקען
 אטאקירעז װעלכע כאאטטע, ױניאן םאנכע דא זײנען עם

 אין אינםטדוםענטאל זייענדמ אלס דעפארטםענט אונזער
 פלאוקטא־ יארקער נױ דעם םון ארבייט די אוחגתגעםען

 האט װעלכער םעזאז, א אין געטאן װערט דאס כער.
 נאטירליך ארבײט. אין טאנגעל פאר גלײכען סײן ניט
 עולם; הונגעריגען דעם אויםצורײצען לײכט עס איז

 פיזז־ פאראנטװארטליכער א טאן. עס <ןען װער אירגענד
 אומ־ װירסליכע די םיט באקאנט זיך צוערשט װאצט רער

 אל־ מאכען צו ערלויבט זיך װאלט ער אײדער שטענדען
 נע־ װערעז ניט קענען װעלכע באשולדיגונגען געםיינע
םאקטען. דורך שטיצט

 פאר דעפארטמעגט אוט־אוױטאון דעם םאכען ״דורך
 פראבלעםעז. די לײזען גיט זײ ױעלען לעזזל שעיר דעם
 זוכען n» זײ באגעגעגעז צו געגוג בראװ זײן םוזען םיד

 אג״ אופן םעגליכען כעסטען דעם אויף זײ לײזען צו
 אױוי פאראנטװארטליכפײט די ארויםצואװארפען שטאט

פלײצעס. אנדערענם אן
 אוכד אלע טראץ אז זאגען, םיר װילעז שלוס ״צום

 ארבײטען, טיר װעלכע אונטער באדינגונגען גינסטינע
 םארטזעצען װעלען םיר און בעסטע אוגזער טיר טוען
 דער־ צו אום צוקונפט. דער אין אויך טאן צו דאם

 פאלגעגדע םאר אײך םיר שלאגען סער, נאך גרײכעז
:רעקאטענדאציעס

 קאנטראקטיננ די אין םיסטעם, ארבייטם די )1״
 שטיק סײ װאך, םײ — דזשאבער נעװיםען א פון שעפער

 װאם סיסטעם, דעם םיט װערען אויםגעגליכען זאל—
 דזשאבער דער אויב שאפ. אינסײד זײן אין הערשט

 ווערעז אנגעגוםעז זאל שאפ, איינסײד קײן ניט האט
 קאנטראסטיננ זײנע אלע םאר סיסטעם אײנהײטליכע אײז

 אדוים־ םון דזשאבער דעם שטערע^ צו כדי שעפער,
 ער װען שע^ער, װאכען זײנע צו ארבײט זײן שיקען

שעפער. שםיפ די פאר פרײזעז סעטלען צו זיך ענטזאגט

 «ז איבערצײגט איז באערד עקזעקוםױו דזאזענעראל *די
 אין כחות אלע פאראײניגען צו געקוםען איז ^םוגדע די

 *נ*טרעגגוגג געמײנעאפםליכער » חיגטער איגדוסםריע דער
 װאס א., ר. נ. דער אוץי ענליך געזעצגעבוננ גאציאגאלער פאר

 ארבײםער די און אינדוסטריע אונזער צוריקגעגעבען וואל&זען
 אזוצ- און פארצוגען די בא׳סעפטיגט, איר אין ײערען װאס

 גע־ ריקאװערי דער אײחןר געח»ט חאבען זיי װאס מיטלען
אוגקאנסטיטוציאגעל״. געװארען דערקלערט איז זעץ

 פריהער, גערוםען ניט קאנםערענץ דעם האבען םיר
 עקזעסוטיװ גענעראל דער םון טיטינג דעם נאך באלד

 סענטיםענט דער אז געפילט, האבען םיר װײל באארד,
 װעט עס אז און יקויסטאליזירט גענוג ניט נאך זיך האט
 םון קאנםערענץ דער נאך ביז אפצואװארטען בעסער זײן

 םיײ זואס פראגרעס אינדוסטריעל םאר קאונסיל דעם
צוזאםענגערופעז. האט בערי דזשאר

 אין זיצונגען זײנע אן הויבט קאנגרעס דער װי אזוי
 עם אז טיר, םילען םאנאט, קוםענדען דעם פון אנהויב

 םאר־ צו אנשטרײנגונג אן װערען געםאכט גלײך דארף
 אינ־ דער אין עאעמענטעז אלע פון םיינונגען די אײניגען

 אויסצואדביײ םעגליך איז עס אויב זעז, און דוסטריע
פצאן. קאנםטרוקטיװעז א טען

 קאנ־ א רוםען צו באשלאסען דעריבער האבען םיר
 םון לאיערט און דירעקטארס עקזעקוטיװ אלע םון פערענץ

 אפטיײ הויפט די אין אםאסיאיישאנס חיכטיגסטע אלע
 טען4 דעם טאנטאג, םאר אינדוסטרי אונ־זער אין לונגעז

 א פאד אר^גזשידט עס האכען טיד .1937 יאנואר,
 אין װערעז אפגעהאלטעז װעט װאס קאנםערענץ לאנטש
בײטאג. אזײגער1 יארקער, נױ האטעל

 אין זײז וועלען לאיער אײער און איר אז האו*, איך
קאנםערענץ. די אטענדען צו לאגע א

אײערער, אויםריכטיג
 רגבױס^י, ד\ד
b\\ י. ג\, ג. ר. א/ רסך

 דא זײנען דעדמאנט, פריהער האבעז םיר װי )2״
איז װאך. םון ארבײט מען זואו שעפער, סעקשאן
 דעם פראדוצידען םאר פרײז דער װערט שעפער אזעלכע

 דעם םיט דזשאבער דעם צװישען געסעטעלט גארמענט
 אםע־ דער פון םארטיטלונג דער דודך קאנטראקטאר,

 זאל ױניאן די אז םאר, םיר שלאגען אסס׳ן. ריקען
 צװישען פרײזען די סעטצען אין באטייציגען אויך זיך

 אז םארזיכערעז, צו כדי קאנטראקטאר, און דזשאבער
 װאך־ ערצויבעז צו געצװאונגעז זײנען םיר װאו דארט

 ווע־ די זאצען סיםטעם, םעסשאז דעם צוציב ארבײט
 װערען עטאבצירם אחבײטער די פון שכירות כענטציכע

v עס זאצען טיר איז געהעריג m\ .וחנ־ סאנטראצירעז 
 די אז דערצו, פיהרעז עס װעט טאן, ניט דאס םיר צען

 אײנגעהן זועצען ארבײטער זײערע מיט קאגטראסטארס
דזשאבער. םון ארבײט ?ריגען צו אום אפםאכעז אויף

ברופ־ די און דעפארטםענט אוט־אף־טאון דער )3״
 םארבינדונג ענגערע אן זזאבעז טוזען אפיסעס צינער
 טעריטאריעס בײדע אין סאגטראתטארס די זואו דארט

דזשאבער. זעצבען םאר׳ן ארבײטען
 האבעז זאצ דעפארטםענט אוט־אף־טאון דער )4״

 םאגוםעקטש^־ די םיט האגדצען צו דירעקט רעכט דאס
 סאנטראסטארס בעשעפטיגען זואס דזשאבערם און רערס

 קאםפצײנטס, שציכטען צו באצוג אין אוט־אף־טאון,
 ניט איז װ.׳ אז״ א. בעה־פעי, סאצעקטען צװיםטעסײטען,

 מע־ דעפארטמענט םערשידענע די צו אנקומען דארםעז
 םעהר אסבײט אונזער מאכען װעט דאס נעדזשערס.
ד שנעצערע און בעסערע ברעננען װעט עםעקטיװ,  ח
 גרינ־ פיעצ אויםגאבע אונזער מאכען זועט און זוצטאטען

 בא־ די צו ־ באריכטען םיר װעצען נאטירציך גער.
 אויפטואונגען אונזערע װענעז דעפארטסענטם םרעפענדע

דערגרײכוגגעז. און
אכטונג, טיט״

 מעגעדזשער רובין, דזש#חש
דעפארטמענט״. פצאוס אוט־אף־טאון

 צושריפט דעג װערט באראטוגג, גרינדציכער א נאך
 בא־ רוובינ׳ם ברודער טיט צוזאמען ,117 צאסאצ פון

 רעסאםענדאציע םערטער דער חוץ גוטגעהײסען, ריכט
באריכט. רובינ׳ט ברודער םון
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אות אביםעל נאך  םײזאן קומענדען װעגען נני
 סען ארבײס. װײניג ד$ איץ נ$ך איז םרײד אין

 די ביזי. װערען באלד זאל עם אז אבער עוװארטעט
 אלגעםיינע די אז אנוױיזען זיר םטארען ״עקספערטען״

 מענ־ מעהר םארבעסערט, סך א זיך האט לאנד אין לאגע
 סטארס דעפארטמענט די םארדינען, און ארבײטען שעז

 װעט פאלגליך און 1929 זינט י$ר בעסטען דעם האבען
 מעז גרעסער. װערען סוזען דרעסעס אויף נאכפראגע די

 קא־ אלגעמײנע די אז פאקט דעם נדן אין אן אויך גיט
 פרײ־ אין העכערוגג א אויף װײזט טענדענץ םערציעלע

 ארטיקלען. געברויכם און סחורות אלערלײ אויף זען
 הבתים בעל די זיך אײלען אומשטענדען אזעלכע אונטער

 צו ניט אום װארעס זײערע איינצוסויפען רוב דאס
 אײנגעקויםט האבענדינ און םקחים, העכערע די צאלען

 הויבט — װײטער עקספערטען די ז$גען — װארע די
 רי־ דעם געבען און פראדוצירען צו אן םריהער מען

א.ז.װ. פרײז ביליגערען םון ״אדװענטעדזש״ דעם טײלער
 נביאות די אויב צוםרידען זײן געװיס װעלען םיד

װערען. םקוים װעלען
 אויפגעמאנט דאלאר האלבער,מיליאן « איבער
 האט באארד, דזשאינט דער םון באריכט דעם לױט

 װאס מאנאטעז 32 די פון פארלויף אין ױניאן אונזער
 אוים־ אגרימענטם, איצטיגע די אונטער אפערירעז םיר

 1336 יאר 1אי 4529,562.18 םון סוםע וי געמ#גט
 איבער 4152.120.86 נאטראםען סומע די האט אלײן,

 פארבליבען װאלטעז װעלכע דאלאר םיליאן האלבען א
 ארגאניזאציע אונזער דורך זײגען באלעבאטים, די בײ

 אר־ די צוױשען געװארעז םארטײלט און אויפנעמאנט
 מעטאדען די געװארען, געטאז איז דאס אזױ װי בייטער.
 דורכצױ אום אננעמען געםוזט האט יוניאן די װעלכע
 צוױי־ בוכהאלטעריע, ״מאדערנע״ םון געװעב די ברעבעז

 סוב־ םארבאהאלטענע שותםים, שטומע ביכעד, ערלײ
 װע־ מיר װעלכע מעשה א איז דאס װ., אז. א. סידעריס

 ארטיקעל. באזונדערען א אין באטראכטען אםאל לען
 אנ־ גיט איז אלץ דאס אז אנצודײטען גענוג איז עם

 ־Dpy אזוינע אםילו זאך; א נאך און לײכט נעקוטען
 ־געקענט ניט װאלטען לאיערס און אהאונטענטס פעו־ט

 םון םיטװירקונג אקטױוער דער אן ציל דעם עררייכען
 ארויסגע- צײט יעדער צו האבען זועלכע מיטגלידער די

 יױ און דיסציפלין ױניאן םון םאס גער»עריגע א װיזען
לאיאליטעט. ניאז

 באשולדיגונגען אונזערע באשטעטיגט צײטוגג טרײד
 דעצעם- טען22 דעם םון װער״ ״װיםענס דער אין

 װע־ באשטעטיגונג אםענהארציגע אן טיר געםינען בער
 אונטער געזאגט. אויבעז האבען מיר װאס אלץ בען

 קיק־ געלד אנשטאט קיק־בעס, ״ארבײט סעפעל דער
 גלײכ־ איז נײע די דאנק א אז צײטוננ, די זאנט בעק״

 דורך פרײזען סעטלען םון מעטאדען שטרענגע צײטיג
 םון השגחה דער אונטער סאםיטעס פרײז דזשאינט

 ענטדעקט לעצטענס איז ױניאן, דער םון םארטרעטער א
 בא־ ער אבװאל װעלכער, שװינדעל, נײער א געװארען

 הבית בעל צום זאלען ארבײטער די אז ניט צװעקט
 יעדענםאלם רעזולטאט דער דאך איז נעלט, אום?ערעז

.דערזעלבער״.
דזשא־ די אז אן, וױיזט ארטיקעצ םון שרײבער דער

 פא־ צו םורא האבען ארער זיך שעמען װעלכע בערם
 אז דעם אויף באשטעהען געלט, אין סיק־בעס א דערען

 די װי בעסערע א זיין סוז גארטענט אוים׳ן ארבײט די
 סעטלען בײם געװען טסכים האנען זײ װעלכער אויף

 סעטלען בײם אז זיי גי׳בעז ארום אזוי פרײזען. די
 אז וױיסען זײ װאם צײט דער אין באטאנם, 6 בלויז
 אום קאנטראקטאר, דער .12 האבען םוז בגד דער

 ברירה אנדער סײן האט דזשאבער, בײם זײז חן נושא
 םאר־ דזשאבערס דעם לויט בגד דעם םאכען צו װי ניט

 ניט און דזשאבער דער ניט אז זיך םארשטעהט לאמ.
 ארבײט״. עקסטרא די םאר באצאהלט קריגען אךבײ^(זד ךי

 םיר און קנעפלאך םון נאר װײס װער״ <ויםענם״ די נון,
 באטאםס פאינטם, טאתס, פליטס, סיםס, שון ווייסען

װ. אז. א.
 האבען װער״, ״װיטענס די טענה׳ט שכל, פי אל

 דורך יראטעסטירען אלײן נעםעגט ^נטראקמארס די ■4
nrn דזשא־ די םון יראסטיק דער גענען אסאסיאײשאן 
זיײ קאנטראקטארם די װאם צרח די אבער *איז #בערס

 װי ארגאניזאציאנס־באװאוסטזיגיג אזוי ניט װײט נען
 דאנקען מיר קלאםענבאװאוסטזיניג״. זײנען ארבײטער די

 קאמםליםענם. דעם פאר צײטונג הבת׳ישער בעל דער
 אונזער דערינען ?ראפט. גאנצע אונזער ליגט דערינען

 פון קלאסען־באװאוסטזיניגקײט די האפנונג. גאגצע
 קא־ אונזער גלײכצײטיג איז דאם םיטגלידער, אונזערע

 בא־ רער דאנק א שוץ. בעסטער אונזער און פיטאל
 די אויםצומאנען געלונגען אונז איז װאוסטזיניגקײט,

 טיר װעלכע פעי, בעק אין דאלאר טויזענטער שװערע
דערמאנט. אויבען רזאבען

 אין אויך מיר געפינען זאץ אינטערעסאנטען אן
 צוטײלונג גלײכער דער װעגען ארטיקעל זעלבען דעם
 מאנוםעק־ אינסײד און דזשאבערם ״םילע :ארבײט םון

 דער דורך ״זײנען ארטיקעל, אין זיך זאגט טשורערס׳/
ײג וז^לזג\וז^סויט\ אזוי געצװאונגען ױניאן  םאר־ צו גי
 קאגטדאקטארס, זײערע צװישען ארבײט זײער טײלען
 אונטער געזעסען װאלטען ארבײער די װי פונקט

דאך״. אײן
 טוי־ די םון װיםיל זיך םיר װאונדערען אםטמאל

 ױניאן אונזער פון םיטגלידער טויזעגטער און זענטער
 גע־ זײנען עם קרבנות װיםיל טראכט, א אמאל גיבען

 אײן דעם בלויז םארװירקלאכען צו אום געװארען בראכט
 םון פארטײלונג גלײכע װעגען פונקט אײנציגען און

 צװײ־ דעם און שאפ אײן צװישען חלילה ניט ;ארבײט
 דעם און אײנעם סיז ארבײםער די צװישעץ נאר םעץ,

שאפ? זעלבען
צייט, די געדעגקט שורות די פון שרײבער דער

 װעגען פאסט״ ״נײער דער אין ארטיהעל אן זײנער װען
 קלאוק די םון איז ארבײט, םון פארטײלונג גלײכער דער
 געגען אנקלאגע אן אלס געװארען באגוצט הבתים בעל
 1915 יאר אין איז עס װאם םארהער דעם בײ יץניאן דער

 פעליקס דר. םארשטארבענעם םון געװארען געפירט
 ״קאנסילי־ דאמאלסדיגער דער פון הויפט דער אדלעו/
 םון געװארעז באשטיםט איז װעלכע קאמישאן׳/ אײשאן
 פאמע־ םארטשרים; מאכעז מיר ׳יע מיטשעל. מעיאר
זיך. ׳באװעגען מיר אבער לאכקע,
האנט » נעמען צו דרעסםאכער די לאדעט מען

 געלעגענהײטען אנדערע פאר א בײ האבען מיר
 פרא- דעם װעגען אפטײלונג, אונזער אין דערםאנט,

 געמאכט יאר לעצטען םון םארלויף אין איז װאס יעקט
 ליין בעסערע די םון סטײלס די באשיצען צו געזוארען
 ארי־ *פעשאן״ דער םון גריגדוגג דער דורך פירטעם

 װעלכע צרות די און אםעריקע, אף גילד דזשינײטארס
 דער דאנס א םאנאטען, םילע זינט טאכט,דורך גילד דער

 בא־ װעלכע רעגירונג, םעדעראלער דער םון אנקלאגע
 טראסט א װי מעהר ניט איז גילד דער אז שטעהט

 םטארס דעפארטםענט און פירמעס לײן בעסערע די מצד
 לײנס. ביליגערע די םון געשעםטען די שיטערען צו

 ראזענ־ סי. ל. דזשאנער, דרעס פראמינענטער דער איז
 די אז פלאן א מיט ארויסגעקומען לעצטענס בלאט,

 פון דזשאב דעם איבערגעםען זאל ױניאן דרעסמאכער
 ראזענ־ מר. זאגט אינדוסטריע. גאנצע די ״&אליסעך

 דעצעכד טען3 דעם םון װער״ ״װיםענס דער אין בלאט
 די װאו אז ׳שלוס צום געקוםע־ן בין ״איך אז: בער,

 אײגענע אירע איז איבערגעםען ניט זאך די װעט ױניאן
 םטײלם די אויפםאכען ניט זאל מען אז זען און הענט

 לײנס ביליגערע די אין יבגדים לײנס בעסערע די פון
 רא־ מר. טויגען״. ניט װעט פרײזען, ביליגערע םאר און

 בא־ ער געשעםטס־םענש. פראגדעסיװער א איז זענבלאט
 אויף ױניאן. דער פון םאכט און אײנםלוס דעם גרײפט

 םענעדזשער דער זיטערםאן, סאשא ברודער אים האט דעם
 ענכד ױניאן אונזער אז געענטםערט, ,22 לאקאל םון

 זיײ טיר פאראנטװארטליכקײט. קײן םון ניט זיך זאגט
 נאנץ א םון אבער פראגע, די דיםקוטירען צו גרײט נען

 האט ראזענבלאט םר. װי שטאנדפונקט, ברײטערען
 װײם ױניאן דער םון םיהרערשאפט די אנגעװארפען.

 סטײל די אפצושטעלען איז האנטראלירען צו אום אז
 פארשטענדע־ פאסיגע א זוערען עטאבלירט םוז גנבות,

 פון מײלען םארשידענע די םאר פרײזען די װעגען גים
 ארבײטס- אלגעמײנע װעגען מינימוםם, װעגען גארםענט,

 טרײד־םיה־ געװיסע אויסלאזענדיג ניט באדעגונגען,
 איג־ דער אין כאאס א םאראורזאכעז וחןלכע רונגען

 עס אז אנגעוױזען, דערבײ האט זיםערםאז דוסטריע.
דרעס סטײל דיזעלבע פראדוצירען צו פאנטאסטיש איז

 כײ עס װערט דאך און 10.75 און 6.75 ,4.75 םאי
 א( אויח זאך די אװעקשטעלען ״אום געטאן. אונז

 אין זימערמאן ברודער זאנט אוםן׳/ ארבײטסמעסיגען
 פאק־ אלע צושטיםען דעם צו ״מוזען ערקלערונג, זײן

 אז םארנעסען ניט טארען םיר טרײד דרעס אין טארען
 זײגען םיטגלידער אונזערע פון צאהל מעהרסטע די

 זײנזןץ דערװײל לײנס. ׳ביליגערע די אין באשעםטיגט
 בעסערן די בלויז םאראינטערעסירט פראיעקט דעם אין
םירמעס׳/ לײן

 אז איז, פריגלאשעניע דער פון יהשכל מוסר דער
 גים אנו, דעה. די אויך מען קריגט מאה די קריגט סען
 ער װאלט ראזענבלאט, מר. זעלבען דעם פרעג א נאר
 דעם איבערצוגעבעז פארגעשלאגען אויך 1932 אין

 ח איז עניז, טרײד װיכטיגעז אזא איבער ?אנטראל
 טויזענטען צום זיך װילט עס ? ױניאן דער םון הענט
סא־ איז אחדות דער זאל לעבען :אויסשרײען םאל

 װעט עס בנאםנות, דרעסםאכער. די םון לידאריטענ!
 אינגיכען אונז זאל סען וןען איבערראשען ניט אונז

 גאנצען דעם איבערנעמען זאלען םיר אז פארשלאגען
!עסק

I ״אװערלעפינג״ מעשה די
דרעסםאכש• און קלאוס די פון װערטער־בוך דער

 װאוט דעם מיט געװארען פארגרעסערט לעצטענם איז
 עס באדײט אידיש פשוט׳ען אין ״אװערלעפינג״.

 <וי אבער אריבער״, שטײגט אריבער״, ״הענגט
 אלץ עם םאכט םארטײטשען ניט זוארט דעם זאל

 אזוי און ניט. שטימט עס גלאט. ניט איז עפעס
מעשה. די טאקע

 צו אנגעםאנגען װײטער האבען םרויען זינט
 געזונט זאלען װײבער אונזערע און סוטס, גען

 גאן גענוםען מענער, ניעסטשאסטנע אונז, האבען
 האבען סטײלס, געזאגט מ׳שטײנס אונזערע טאן

 אז טענה׳ן צו אנגעפאנגען קלאוקטאכער ברידער
 נ«סטאיא< פון פלאץ דעם םארנעםען דזשעקעטלאך

 אי ױריםדיקציע די האבעז זײ װי אזוי און סוטס,
 ױ צו נעמען םיר אז עם, הײסט סוטס, און קלאוק די

 אומגערעכטע, אן געװען איז טענה די אז ארבײט.
 צוז זײנען װעלכע םאקטען און ציםערן די וױיזען

 װעלכע אונטערזוכוגג אז נאך געװארען געשטעלט
 םארשג דורך געװארען געםאכט געמײנשאםטליך

 האם דארט און דא באארדס. דזשאינט בײדע םון
 מאנופען סלאוס א װאו פאל א באגעגענט יע

 און דאלער עקםטרא אן םאכען צו געזוכט האט
 באטרעפע די הײסט דאס זײ, ארדער. אן שםוגלען

 או טאז געפרובירט עס האבען הבתים, בעל קלאוה
 קלײדער מענער דער אין מאסשטאב גרעםערען א

 אויף םארלאזען זיך ?עז טען אבער דוסטריע.
 נױ פאםיגען א געםינען צו ױניאן קלאוקמאכער
 קלאוקם די פון ״אימיגראציע״ די אפצושטעלען

ספערען. םרעמדע
 ניט דעם פון אבער זאלען ארבײטער די אום

 לעצטעגם באארדם דרעס און קלאוק די זײנען דען,
םארשטענדיגונג: פאלגענדער דער צו קומעז

 ר די צו באלאנגען װעלכע שעםער אלע .1
 סלאו בלויז פראדוצירען זײ אבער אסאסיאײשאנם,

 באסרעפע די צו טראנםםערירען גלײך זיך סוזען
 סאנט דער אונטער זײן און אסאםיאײשאנס קלאוק

באארד. דזשאינט קלאוס דער פון
סלא: אי פראדוצירען זועלכע פירםעס אלע .2

 םיו שעפער, אדער ױניטס באזונדערע איז דרעסעס אי
 באארדם דזשאינט בײדע םון קאנטראלירט װערען

 װע? הבתים בעל די — ױריסדיסציע איהר לויט יעדע
 די פון אסאסיאיישאנם די אנשליםעז מוזען זיך

 ip ףי — הייסט דאס — איגדוסטריען טרעפענדע
 הלא דער םיז זוערען קאנטראלירט װעלען שעפער

 די דער פון שעפער דרעם די און יבאארד דזשאינט
באארד. דזשאינט

 ?לאוסם סײ פראדוצירען װעלכע פירמעס .3
 וחנ שאפ, דעמזעלבען און אײנעם איז דרעסעס סײ

 » דיסטריסט, ספעציעלען א םון ווערען קאנטראלירט
 דזשאי בײחנ פארטראטען זײז זועלעז עס וועלכען

 שליכ װעלען אגענטעז ביזנעס דרעם די באארדס.
 קלאוק איז דרעסעם די צו באצוג אין סכסוכים אלע

קלאוסס. די אויוי געבען אכטונג זועלען

ט ■►«> ו937 יאנואר, 23 ײ

כיזנעס״ די ״ספאילט 22 ל^קאל
 ניט סײנעם חלילה םיר זוכען ״קעפעל״ דעם מיט

 און אויםריכטיג, זײער עס מײנען מיר פארםירען. צו
 איײ אז אויױ אםילו זאגעז מען סעג אמת אן װי יאזו

 אונזער װי דערצעהלען דא מיר װילען םאטען, עטנענ
 םאנאט אין פרימארגען געװיסען א אין האט 22 ל^קאל

 געװיסער א פון ביזנעס די געםפאילט״ דעצעמבער
4126,705 םיז םוםע דער אויף פירמע

 דעצעפד טען10 דעם :פאסירט האט עס װאס אט
 שטאט אונזערע אז אנאנסירט צײטוגגען די האבען כער

 װעלכע םאשינען געװיסע באשטעלט האבען טאטעם
 םיז דאלאר, םויזענט 127 צו נאענט באטראםען האבען

 זי־ סאשא ברודער פירמע. רענד״ ״רעמינגםאן רער
 צום פראטעסטירט סעלעגראםיש גלײך האט מערמאן

 םירםע א סיט געשעםטען טוט שטאט די אלעםאי מעיאר
 זײט םטרײ^ א אן פירען ארבייטעי די װעלכער נעגען
 נע־ זיםערמאז האט האנדלונג״, ״אזא םאנאטען. פילע

 צעגדליגע די םאר באלײדיגונג גרויסע א ״איז שריבען
 די װעז נאר בםרט יארק, נױ םון ארבײטער טויזענטער

 םיר־ די אז -באװיזען האט אװםערזוכונג װאשינגטאנער
 פראםעסיאנעלע און שפיאנען םיט זיך באנוצט מע

 די געקראנען האט פראסעסט דער ברעכער״. םטרײק
 סענט־ דער און באארד דזשאינט דרעס דער פון שטיצע

 די און מעיאר דער האנסיל. לײבאר און טרײד ראל
 ברירה, אנדער קײן געהאט ניט האבען טאטעס שטאט

 ױניאן. אונזער פון פראטעסט דעם נאכצוקומען װי
געװארען. צוריקגעצויגען איז ארדער דער

 דער׳הרג׳עט ױניאן אונזער עס האט ארום אזוי אט
 םירםע, סקעבישער דער מכה א ארדער. נישקשה׳דיגען א

 האט קאמישאן די סײלסמאן. אוים׳ן רחמנות א א:ער
מטבעה. שעהנע א באטראפען ;עװיס דא

 דעמאג- א אין פארוואגדעלט םיטינג דרעסמאנער
פאלק שפאגישען פאר׳ן םטראציע

 מעדיס^ן אין םיטינגען די םון אויסנאמע דער מיט
 םאר־ סטרײק אוגזערע פון צײט אין גארדען סקװער

 פראפארציאנעל־גרוי־ אזא נ^ך מיר ה^בען ברײטונגען,
 װי םיטינג, באגײסטערטען אויםערגעװײנליך און סען
 געװא־ אפגעחאלטען 22 לאקאל םון איז װעלכער דער
 דעצעמ־ טעץ17 דעם הויז, אפערא מאגהעטען איז רען

 װעלכער עולם, גרויםער דער בײגעװאוינט. ניט בער״
 איז זאל, גרויסען םון װינקעל יעדען אנגעפילט האט

 שפאנישער דער פון דעלעגאציע די באגריסען געקומען
 קורצען א אויח לאנד אין דא איז זועלכע םאלקס־ארמײ,

 קאםאנדיר איז דעלעגאציע דער םון הויפט דער באזוך.
 נע־ פאתואוגדעט ערגסט איז זועלכער סײםארא, לואים

םאדריד. בײ שלאכט א אין װארען
 א םיט געװארעז אויפגענומען איז דעלעגאציע די

 פון געזאנג םון באגלײט אםלאדיסםענט, שטורמד־יגען
 זײן טיט אגצוגעהן אגשטאט אינטערנאציאגאל. דעם

 רעדע הארציגער א אין זימערמאן ברודער האט באריכט,
 בײגעװאוינט מיר האבען דא דעלעגאציע. די באגריסט

 קענען װעלכע די אוםגלויבליך. כטעט איז װאס עטװאם
 םילע די אין באטײליגט זין האבעז װעלכע זיפערמאנען,

 די זײט אנגעםירט האט ער װעלכע קאמםען שװערע
 סענטײ קײן ניט איז ער אז װײסען, יאר, 15 לעצטע

 זײער אנגעקומען איהם איז דאך און םענטאליסט,
 און םרײד די דעלעגאציע דער צו אױסצודדיהען שװער

 ארויסגעקוקט האבען םיר זועלכער טיט באגײסטערונג
קוםען. זײער אויף

 געסט אונזערע האבעז באגריםונגס־רעדעס קורצע
 אםײ זײער צו געאײלט זיך האפען זײ װײל נעהאלסען,

 זיײ רעדעס זײערע היפאדארם. אין פנים הבלת ציעלען
 א זײערען פון ענגליש אויף געװארען איבערזעצט נען

 געשלונגען טמש האט עולם גרויסער דער באגלײטער.
 פאר־ פלעגט דאלםאטשער דער װען און װארט, יעדען

 אויסברעכען זאל אין םלעגט איבערזעצונג, די עבדיגען
אפלאדיסםענט. הילכענדער א

 םאר־ דעם פון באגריסונג די געװען איז ריהרענד
 מאן, ױעער אײגםאכער אן — קאמאנדיר װאונדעטען

 גןייל, די — מאגירען. טיליטערישע פון םרעםד און װײט
 זײן פאראליזירט האט געטר#פען, אים האט װעלכע

 ארויסנעזאנט, האט ער װעלכע זוערטער, פאר די םויל.
 אונ־ פון פילע כײ שװער. זעהר אנגעסוטען איהם איז

 אוינען די םאמענט יענעם אין זײנען םיטגלידער זערע
טרערען. םיט םארלאםען

רע־ קורצער א אין האט בלױשטײן מאסס ברודער
 זיך אױפצושטעלעז אנװעזענדע די אויםגעםאדערט דע

 קרבנות, אומשולדיגע טױזענטער די פון אנדענק איז
פאשיזם. םיט׳ן שלאכט אין געםאלען זײנען וועלכע

 פון ארגאנײזער שפאנישער דער אויך האט גערעדט
נעהאםא. סאבי ברודער ,22 לאהאל

 באלד איז אויפרוף זימערמאנ׳ס ברודער אויף
 קרוב םון סומע די געװארען געשאםען ארט אוים׳ן

 האכד טרײד־ױניאן דעם גונסטען צו ־דאלער טויזענט 3
 ש&א־ רער םאר שפײז און קלײדער װאריםע םאר פײן

באםעלקערונג. :ישער
 זיך װעלען דרעסםאכער די אז האםען, צו איז עס

 די דאלאר. טויזענט 3 ערשטע די בײ אפשטעלען ניט
 ביײ פארשפראכען םיטינג בײם האבען װעלכע שעפער,

 פלע־ זײערע גוטםאכען גלײך םוזען געלט, צושטײערען
 געװען ניט טיטינג בײם זײנען װעלכע די און דזשעס

 אין קאלעקשאנס אויםנעםען גלײך םוזען פארטראטען,
 םון אםיס אין געלרער רי ברענגען און שעפער זײערע
 רע־ אםיציעלען אן באקוםען זועלען זײ װאו ,22 לאקאל

דרעםמאכער. םליכט, אײער טוט סיט.
דאלאר 711 זאםעלט 60 לאקאל

 םון םיטגלידער די האבען דעצעםבער טען14 דעם
 אפגעהאלטעז 60 לאקאל ױניאן פרעסערם דרעס דער

 האט םען זועלכען בײ האטעל, סענטער אין םיטינג א
 םאר דאלער 11 םיט הונדערט 7 פון סומע די געשאםען

 םיטינג דעם בײ אויך קעםםער. שפאנישע העלדישע די
 םיםגלידער די אי לאקאל, םון בעאםטע די אי האבעז

 בראװע די טיט סאלידאריטעט זײער דעמאנסטרירט
 םרײהײט םאר סוטיג אזוי קעםפען װעלכע שפאניער,

גלײכהײט. און
 אויף זײנען פאלק, שפאנישען פאר׳ן הילף אויםער

ע דערמאנטען דעם טי  אויםגענומען פרעסער, די םון םי
 איז צײט םיל פראגעז. טרײד װיכטיגע צאל א געװארען

 פיאק־ א נעםינעז םון םראגע דער געװארען געװידםעט
 ארבײטסלאזע די העלפען צו ארום אזוי װי װעג טישען

 זזאט אדמיניסטראציע די ארבײט. געםינען םיטגלידער
 וועלכער רעגיםטראציע, םון פלאן א אויםגעארבײט

 געװארען. באגריםט װארים םיטגלידער די םון איז
ש א צו קומען 60 און 89 לאקאל דני שטענ פאר

 דרעס איטאליענישע די באלאנגען באװאוםט, װי
 אלע איז אידישע די װערענד ,89 לאקאל צום פרעסערס

 איז עם .60 לא?אל צו באלאנגען פרעםערם אנדערע
 קוםען זאל צײט צו צײט םון אז אונםארמײדליך דארום

 דזשאבס פון םראגע דער װעגען רײבונג שטיקעל א צו
 לעצטענם איז װאם באריכט דעם לויט םיטגלידער. םאר

 נײע די אז איצט פון װעלען צײטוננען, די אין ערשינען
 םיט־ די צװישען גלײך אויף װערען םארטײלט דזשאבס
 װעט אופן אזא אויף לאקאלען. בײדע םון גלידער

 אדער פרעםערענס פון חשד יעדער װערען אויסגעמידען
דיסקריםינאציע.

 אינסטאלידט װערען קלובען ױגענט אונזערע
יאנואר טען9 דעם

 װעלען ,1937 יאנואר, טען9 דעם אװענט, שבת
 װערען אינסטאלירט אםיציעל קלובען ױגענט אונזערע

 ארבײטער םון איםײלונג ױגענט דער שון צװײגען אלס
 הויפט דער אין םארקומען װעט פײערונג די רינג.

 געפינט װעלכע ׳באװעגונג, יוגענט דער םון קװארטיר
 ביל־ באנק (אםאלגאםײטעד גאם טע15 איסט 22 אין זין

 און 22 לאקאל רינג, ארבײטער םון םארשטעהער דינג).
 ױננװארג. די באגריסען זועלען קערםערשאפטען אנדערע

 די פון םיטגלידער די זיך באטײליגען פראגראם אין
 אײנטריט טאלאנטען. געלאדענע אנדערע און קלומש

 צימער אין בילעטעז טיט זיך ׳באזארגט םרײ. איז
אםיס. אונזער םון 508

 דרעסםאכער, אלע צו אפעלירען טיר װילען דערבײ
 רינג, ארבײטער אן אנגעשלאסען ניט נאך זײנען װעלכע

 גרויסען איז שעהנעם דעם אט אין םיטגלידער \וערען צו
 איצט םירט ריננ ארבײטער דער ארדען. םראלעטאריעי

םיטגלידער. גײע םאר תאםפיין א אן
קאדטען םיטגלידער אײערע אוים כיי׳ט

 םיטגלידעו רויטע די אוים געהען װאך וזײנטמע
 קאליר. העל^לויען םון זײנען סארטען נײע די ?ארטען.

 ווערעז 89 און 60 ,22 לאקאלען די פון מיטגליד יעדער
 םיט־ מיטגלידער־קארטע. די בײטען צו אױפנעםאדערט

 קארטע נײער דער אויף װעלען 22 לאקאל פון־ גלידער
 םעקיד סאשעל דער פון נומער דמם םארצײכענען סענען
 פארשרײבען צײט דער םיט װעלעז םיר באארד. ריטי
 די העלסעז צו כדי ביכער, אונזעחנ אויח נוםער דעם

 זייעחנ םארלירען װעלען זײ םאל אין םיטגלידער
״נוםערען/

 אז געםאכט, אויפםערסזאם װערען טשערלײט שאפ
 וועט דא^אר, 1 םון אםעםמענט״ סטרײ? שטאל דער

 בײ־ קענען וחנט םען אײדער װערען אײנגעצאלט מוזעז
וחנלכע מיטגאידער יענע אז טיינט דאס קארד. די טען

סענפער המלפה ױניאן אץ
נױםאן. כג פאולין םון

 דירעק־ אװ באארד דער םון םיטינג לעצטער דער
 העלטח ױניאן אין געװארען אפגעהאלטען איז װאס טארס,

 ױסף פרעזידענט װײס םון םארזיץ דעם אונטער סענטער
ערםאלגרײך. אויסערגעװײנליך געײען איז ברעסלאו,

 פראגע• די געװארען אויםגענוםען איז ערשטענם
 אינ* דער םון לאקאלס אלע פון קאנםערענץ דער װעגען

 דיםקו־ צו םארקוםען גיכען אין דארף װאס טערנעשאנאל
 בענע• קראנקען א עטאבלירען צו װיכטיגקײט די סירען

 לאקאלס, 15 אדער 14 די לאקאל. יעדען אין םאנד םיט
 יאר, עטליכע לעצטע די םאר םאנדען אזוינע האבען װאס

 לא־ אנדערע די פון םארטרעטער די ערקלערען װעלען
 קראנקען קײז ניט םארלויפינ נאך האבען װאס ?אלס,

 זייערע װאס בענעםיטס און נוצען די םאנד, בענעםיט
 םארמע דער אין םאנד. דעם דורך האבעז מיטגלידער

 פרײם לעא דר. אויםפאסונג. און הילף םעדיצינישער םון
 אין עניז דעם זוענען אילוםטראציעס צוגעגרײט האט
 117 ,38 ,22 לאקאלס די פאר באריכטען םון פארםע דער
 םארברײ״ צו איז עס נויטיג װי װײזען צו אנדערע און

 םיט־ די םון געזונט דעם םאר טעטיגקײטען די טערען
 עם םעגליך. מאכען קאסעס קראנקעז די װאס גלידער,

 טעגליך זאל קאנםערענץ דער בײ אז ערװארטעט, װערט
 ביז זײנען װאס טעטיגקײטען אונטערצונעטען װערען
 באארד די םריהצײטיג. אלס נעװארעז באטראכט איצט

 קאנםע- די אז םיינוגג, דער סיט זײנען דירעקטארס אװ
 דער פאר באדײטונג היסטארישער םון זײן ־וועט רענץ

פאטיליע. אינטערנעשאנאל
אויסברײטוע. װײטערער פאר פלענער

 יעהרלימן די זייז אויד וועם ודיכסינ באזונדעדס
 אפ־ װעט װאס סענטער, העלטה ױניאן םון םארזאםלוננ

 פרײס בג דזשארדזש דר. יאנואר. אין װערען געהאלטען
 נויטיג־ דער װעגען םארצולײעגען פארטראג א צו גרײט
 בא־ םון םעלד דעם באטרעםען צו מעגליכקײט און קײט

 גרייט ער דינםט. האםפיטאל םיט םיטגלידער די זארגען
 א םאכען טעגליך װעלען װעלכע םא?טען, נויטיגע די צו

 לעבענס־ אבער שװערער דער איבער דיסקוסיע גריגדליכע
 די בלויז םיטגלידער. אונזערע םאר םראגע װיכטיגער

 םיטנלידער די טיט פנים אל פנים זיך טרעםען זואס
 זעהען באהאנדלוננ, האםפיטאל אין זיך נויטיגען װעלכע
 געשיכטעס רײםענדע הארץ רי הערען און טרערען זײערע

 דעם באגרײםען קענען דערצעהלען, צו האבצץ זײ װאס
 פראב־ די אט לעזען צו םרײס דר. םון םארלאנג הײסען
 האם־ פריװאטע די ניט און שטאדטישע די ניט לעםע.

 אוג־ פאר פראבלעם דער םון לעזונג א זיינען פיטעלער
 נים זאל אינםערנעשאנאל די װיפיל םיטנלידער. זערע

 םאר בילם די װעלען אינםטיטוציעם, די צו בײשטײערען
 םאר און הויך צו זײן אלץ נאך פאציענטען אונזערע

 עם װאס דאם דערגרײכבאר. ניט זײ םיז םערסטע די
 צו זיך װענדען צו איז אלזא טאן צו איבער זײ בלײבט

 לױט אבער, מיטגלידער אונזערע אנשטאלט. צדתה א
 אנ־ ניט װעלען כאראקטער, איז טעטפעראטענט זײער

? םארדענסעז זײ \vp װער און טשאריטי, קײן נעמען
 די םאר װערם דעריבער איז םראגע דעד איבער

 צו זיך םיטגלידער די םאר און ױניאן דער פון םיהרער
פארטראכטען.

אויפקלערוע. געזוגדחײמ
פרא־ געזונם איכער אויםקלערונג דער צו צוגאב אין

 דורך אן םיוזרט סענטער העלטה ױניאן דער װאם נען
 פרמסע, אונזער דורך און פארזאםלונגען פאםםלעטען,

 בא־ צו זיך באשלאםען דירעקסארם אװ באאדר די האט
 םארבינדוע אין לעקציעס נעבען צו ראדיא, טיט נוצען

 אינםער־ דער פון דעפארטםענט עדױקײשאנאצ דעם טיט
 דײ בילדוננ די באװעגען צו איז אידייע די נעשאנאל.
 קורצע אזוינע אײנצושליסען לאקאלם די פון רעקטארען

 *ראגרא־ זײערע אין םראגען געזונט איבער געשפרעכען
 ברעםלאו, ברידער די פון באשטעהענד קאםיטע א םען.

 זײנען נױמאן שוועסטער ארן זיםערםאז אנטאניני, אםעי,
טלענער. אויצוארבײטען געװארען באשטיםם

 אצינד וועלען אסעסםענטם, אלטע רי באצאלט האבן
 קריגען צו אום סענט 80 םיט דאלאר 1 ׳באצאלען םוזען

קארד. ניימ א
יאר! גלייקלאכער «

 אי״ און םיטגלידער, אונזערע אלע וױגא»עז םיר
 צום געזונט און גליק לעזער )3( אונזערע בערהױפט

יאר כײעם
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 פ»ר io ל8ממ פװ אײוזשענפ כיזנעס סלאבפ»ן װנינסקי פרעזידענם
םאנאםארױם פאר באלענאפים פון נדכות נעמען

*

 קלאגע א ארײנגעבראכט האט דובינססי פרעזידענט
 לאסאצ ױניאן סאטערס םיז אײדזשענט ביזנעס דעם גענען

 באצע־ םון נדבות אננעמעז םאר אצאװיס, מאריס ,10
 דאס סאנאטארױם. אנרזשעלעס צאס דעם םאר באטים

 דזשע־ דער םון באשצוס דעם געגען םארברעכען א איז
 געװא־ אנגענומען איז װאס באארד, עקזעקוטיװ געראל

 אויס־ םארבאט װעצכער םאי, צעצטען םיטיננ ביים רען
 יקערפערשאםט און םיטגציד בעאמטען, יעדען דריסליך

 צו אינטערנעשאנעצ דער אז אננעשצאסעז איז ווע<כע
 אין אדער געצט אין סיי נדבות אננעמען אדער בעטען

 עס ורעאכען םאר אינדירעקט, אדער דירעקט ארטיהצען,
 םאנאנדערגעשיקט איז באשלום דאזינער דער צוועס. אי-ז

 אין באארדס דזשאינט און צא?אצס אילע צו געװארען
:צושריפט םאלגענדעז

:ברידער און שוועסטער
 עק־ גענעראצ דער םון םיטינג יעריציכען םערטעצ בײם
 איז נעװארען אפנעהאלטען איז װאס באארד זעקוטױו

 באטראכט פארזיכטיג איז מאנאט, צעצטען האציםארניע
 ארגא־ אנגעשלאסענע אונזערע םון פראהטי^ די געװארען
 טי־ םארקויםען אדװערטײזמענטם, בעטען צו ניזאציעם

 םון םאנדען שאםען און סחורה צוזאמעננעטען קעטס,
 אנשטאצטען װאלטעטיגע פארשידענע םאר באלעבאטים

 טעטיגסײטען די אײנגעשצאםען צװעקען, אנדערע און
ױניאן. דער אין גרופען םארשידענע םון

 טיטגצידער די םון םײנונג אייגשטיםינע די איז עם
 טרא־ די געגען איז פראסטײק די אט אז ב. .y j חגר נוון

 עס אז אינטערנעשאנעצ, חגר םון פאציםים און דיציעס
 איז און םיםגצידער אונזערע פון םאראל די שעדיגט
ױניאן. דער סון פתגסטיזש דעם םאר ^עדליך
 איצט םון אז געװארען באשצאםען דעריבער איז עם

 באארד, דזשאינט צאטאצ, קײז זאצ וױיטער און אן
 איגטערנעשאגעל דער םון םיטגלידער אדער בעאמטע

 אדווערטײד בעטען ױניאן, װאירסערם נארמענט צײדים
 שא* אדער סחורה זאםצעז טי?עטס, םארקויםעז מענטס,

 אינדײ אדער דירעקט באלעבאטים די פון געלט םען
 ספעציעלע סײדען צוועט, וועלכען אירגענד םאר רעקט

 עיד גענעראא דער פון געגעבען םריער װערט ,ערלױבניש
זעסוטױוע.

 אויםבמרק־ די ציהען צו באאויםטראגט \וערט איר
 דעם צו םיטנ£ידער און בעאםטע אײערע םון זאםקײט
 סארצזגצעז וחגם זואס אײנער יעדער באשלוק. דאזיגען

 םאראנםװארטליכ־ צו ־ווערען גערוםען זאל באשלום דעם
 איר אז האםען מיר ווערען. דיסציפלינירט און קײט
 איז אינסטרוקציעם די אויסצוםאלגען םארםעצען ניט וועט
אנגעלעגענהײט. וױכטינער זייער דער

אײערער, ברידערציך
י. גג. ג. ר א. פךמויךגץוגז דובינסקי, דוד

 םאר אינסטיטוציע דער פון םראגע די ניט איז ״עס
 האט נעװארען, אנגענוםען זײנען נדבות די וועלכער

 אלע זיך האט אינטערנעשאנעל די דובינסקי. ערקאערט
 םון הילף נאך רוף יעדען אויוי א&גערוםעז װארעם םאל

 האבען םיר אינסטיטוציעס. װאלטעטיגע אוז גױטיגע
 אנדזשע־ לאס דעם שטיצען װײטער וועלעז און געשטיצט

 ־yp נאר וועלעז םיר \ואס אלץ טיט סאגיטארױם אעם
 טויזענדער הוניערטער געגעבעז האט ױניאן אונזער נע?.

 װי באוחגגונגען און אינםטיטוציעס װיכטיגע צו דאאגר
 םאר־ און םאשיזם םון קרבנות די שפאניען, פאצעםטינע,

 םא־ די באוחגגונגעז. אנדערע און אײראפא איז מאלנונגעז
 מוז באװעגונג ױניאן טרײד דער םוז טראדיציעס און ראל

 ווען וחןרען. אפגעהיט אוםשטענחגז אלע אונטער אבער
 דער םון טוער םאראנטװארטליכער א אדער בעאםטער א

 װען אפילו באלעבאטים םיז טובות כעטען נײט ױניאן
 םילען עס ער םוז צוחנס, װירדיגסטעז חנם םאר איז דאס

 טיט׳ן זיך טרעפט ער ווען באװאוסטזינינ ניט אפילו
 טאר דאס ביזנעס. ױניאן םארהאנדלען צו נאצמבאםט

 ־py דדפענעראל די האט חנרםאת וחנדען. נעדואדעט ניט
 בא־ דערםאנטעז lya'in דעם אנג^כתן באארד מנ?וטי\ו

 שטרײנג גאשלוס חןם lyov^wjy זײנען מיד און מלום
דורכצוםיחגז/

 זיך האט רy וױ נאכחנם, באאד האט אצאוױם
 חגם lynyap^nK קלאג^ חןר םון װאוסם

 זיך לאקאא, םון imwpptpy דער צו צרפריפט חנן
:טרייבט ער אםט. זײן פון וװרימױומננוײנ

 10 לאקאל םון םיטגלידער און בעאםטע די רעזיגנירען.
יארען. yםיל םאר ױניאן דער אין טעטיגקײט םײן װײסען

:פאלגענדע ד$ם איז געשען איז עס װאס
 יאר פארגאנגענעם דעם דורך ה^בען וױיסט, איר װי

 דזש^ינט און צאקאלס די און אינטערנעשאנעל די
 אנגעםירט אננעשלאסען, איר אן זײנען װאס ב^ארדס

 אויך זײ צװישען אינםטיטוציעס, םילע םאר האםפײנם
 קאםפײן דער םאנאטארױם. אנדזשעלעם לאס םאר׳ן
 בא־ םיט געװארען אנגעםירט איז סאנאטארױם םאר׳ן

 ־1$ה ױניאנם אנגעשל^סענע די װאם ענערגיע זונדערער
 םילע טיט צוזאמען איך, אנװענדען. געקענט נ^ר בען

 Dpyin זיך ה^בען ױניאן דער םון באאסטע אגדערע
 ליײ ניט װעט קײנער געלט. די זאמלען אין באטײליגט

 פאר געװארען באטראכט איז ארבײט די אט אז הענען
 איך סארט. דעם םון אונטערנעמונג נאבעלסטער דער
 גענומען האב איך װאס ארבײט די אז ניטבאנריםען ה$ב
דעם פון איבערםרעטונג אלס װערען אויסגעטײטשט װעט

 *רע- ביז באארד n^ipyrpy ראלyנyנ דער םון באשלום
 װיסען לאזטyג און tyfinya םיך האט דובינם?י נטyזיד
 nyi זyאויב םyד םון טונגyאיבערטר אן איז דאם אז

באשלוס.״ םאלטען
 אויס״ םטײטםענט א אין האם דובינס?י פרעזידענט

האט אלאװיס, ער, גראד װאס גרויס ג^־יי?ט
m w i האט אלאװיס, צופאל. דעם צוליב רעזיננירען 

 y-רגyאי׳ב אז געװעז םאל אצע איז רט,yלpער דובינם?י
 זײנ^ עס זyםyװ tyjyp בעאםטער פעהיגער און .יבענער
 רע- זײז אייוי םלעס <זײ\ און אויםזעצונגעץ טײן נישטא

 צו געיחנז jy^wwyj רyאב זײנען מיד פוטאצי^
 צורײקצױ נויםיג איז עס װײל שטעלונג פעסטע א נעםען

 oyi אםשט^ען ארן ױניאן דער םרן סאראל די שטעלען
 חןם אויױ הערשטyג האט עס װאס צושטאנד הם?ר

 ״yrn חגר 1םי |yDi^r«n די אז זעהז םוזען טיר געביט.
̂לוגעםי זאלען באארד וטױוpזעpy נערא*  דג

לעבעז. אין
זחןהןן םירט y:

 איצע צו אפעלירט אויך האט דובינס?י פרעזידענט
 nyi באזײטיגען העלםען צו בעאמטע און םיטגלידער

 צ<?ונםט רyד איז זײן נויטיג ניט זאל עם אום איבעל
 זיתרע םון yאטטyב y:'nyD און ארענטליכע באזײטיגען צו

םארזעהן. אזא איבער פאזיציעס

יזניןט פינישערס און פרעסערס סלאוס די פװ פראנראס נילדוננס
I' 35 אװ9 לאהאלס

 איבעראל אינטערנעשאנאצ דער םון יצאהאלס די
 סעזאז. בילדונגס נײעם זײער iy:nny$^ שוין האגעז

 דעםארטמענט עדױהײשאנאיצ דעם םון הילח דער מיט
 און סםאר סארק אונטער אינטערנעשאנאיל חנר פון

ש^ דער מיט הויפטזעכלין ?אהען. ם. םאניא  ענערגי
 צוגע־ איז צטערyל דער םון ארבײט רyידליכDרyאונ

 ?לא־ םיז םראגראמען רײכע באזונדערס געװארען גרײט
 בילדונגס־אונ־ yאנדער םארשײדענע און Dציעpyל םען,

 מיר געביטען. פארשײדענסטע די אויף טערנעמונגעז
 פרעםערס דעם םון פראנראמעז די םארלויםיג דא זyניב

.9 לאקאל פינישערט ?צאו? דעם םון און 35 לאקאל
9 לאקןןי פמישערס ?יאד? א?

 נטyDyרy האט 9 יצאקאצ פינישערס קצארק דעד
c%: דעב r שבת, ?אנצערט •ראכםםוצען א בױם פעז#ן 
דער האטזגצ אין דעמםבער, טען19 דעפ

 עולם דער און :עפא?ם ברבשסעבאיך מירזן ז%א "1,זא
 רעד־ םעסט אווענד. דעם פא^בראכט ניט זע־י.ר ־ז#ס
 עדױ?יײ סטאר, םאר? :אגלער, איזידא נעיתז איז געד

 סע?רעטער, ?אהען, ם. םאניא און דירעתסאר, שאגאצ
 מאבעז רטyאנצp איז םארזאםעצטע. די באגריסט האבען

צ דער :באטײצינט זיך א ^נ ערנ ט אונטער כאר אינ
 שוטיא־ ^«yn און װײנער צאזאר םון y^pjnn דער
 באװאוס־ רyד ;פיאגא רyד אױח באגצײט האם רyטש

ט האט םאטוםעװיטש ?ריגארי רyינםטצp טער צ י ^  ג
 בא־ דער ; y^y^y די און yסאדיBרא yאונגאריש די

 רובין דע?צאםאטאר איז א?טיאר אידישער װאוסטער
 דער און זאכ^ y:'D»B צאםירטpyד האט נאצדבערג
 נײ םוז םירערשאםט רyד רyאונט טyסטpסע רוסישער

 yאידיש און yרוסיש נעשפיצט האט זאסצאװםטי ?אצאס
 ביז םארבראכט גוט האט ^יצם רyד םאצטס־צי^ר.

נאכט. רער אין טyBש
 ־py* די אויך אזוי נונג^yםyרy די װי און

 און צוזאכמנננעשט^צט נוט T^j'niynyD'iK טשורם
 סאציאצע ארבײטער, איבער טארםpyצ באװאוסטזג םיט
 דער האט םארצויםיג ז.yמyפראבצ ױניאן טרײד און

oy^py5 3 y די אנאנסירט צא?אצ n y ^ B :
נאכםיטאג, 1 ,1937 יאנואר, tyo9 דעם שבוז,

א רyד רyאיב זyטשורpyצ ניגער ש. וועט ם  דא איז״ :^
״ypnyD» אין אנטיםעםיטיזם ?

נאכםיטאנ, 1 ,1937 יאנואר, טעז16 דעם שבת,
 ^ואס :yDyo רyד אויןי צעקטשורעז ראגאף ה. טyװ

װעצט?״ רyד אין אז צםyי נעהט
נאכמיטאג, 1 ,1937 יאנואר, jyo23 םyד שבת,

 רyד אויוי לע?טשורען (צבױז) האםםאז ב. דר. װעט
ynyo : ״צײט lyitnE.״

?אונסיצ־ איז זײ? זyװעל Dורrטpyצ y»? די אט
יאר?. נױ סטריט, yo38 ומנםט 109 צא?אצ, םיז רום

^רעסערס דער אץ או יוניאן קל
nyrny:yo סצאו,yבר דזשאזעוי וױים־פרעזיחגנט

ר איךי מי  אנאנ- האט ,3 צאטאצ ױניאן פרעםערם סצאוט דער םון איבער פאחדדוס טיצ «ים אםם םײז פוז תזי
i אויס םיר טוםט עס וחנצכע אתטער אוםטממדען t אונ־ און ביצדוננבד דעם םון אײנצעצחײמז די םירט

 פאד- האט צ^אצ רyד װאס טערהאצטונגס־פראגראם,
װינט^ס^גזאן. איצטיגען םאר׳ן בארײטעט

 יעדען Dyטיציyפyר כאר. 35 צא?אצ — מאנטאג
 סטיידזש די איז אווענט, 6 ביז 5 םון מאגטאג,

עיחננ^ן ט?נ6 זyבy(צ סטריט טע39 װעסט 106 דיאס,
 ארבײטעו• רyאנpריyאמ דער םון געשיכטע די״

r: דער אין ?צאס א — באװ^נג״ y^  םון <
קצאס. ארבײטזגר רyאנpאםערי דעם םון קאמםען
 אין סאנטאג זyיעד צוזאמענ?ומעז זיך טy<ו

נדם.yאװ 6 ביז 5 םיז ,35 ?אצ
 רyאנםאנג םאר ?צאם אידישער א — רױגזװאג

 פאר נהײטyצענyנ הנציכעyװyאויסערג אז איז דאם
 yצכyװ רם,yםבyמ געבוירענע אנערpריyאמ ירנגע,

אידיש. צערנעז אעץ
ר |jny< זyומpנyצוזאמ זיך װעט ?צאס ̂ד

צאקאצ. nytiiK איז אוחננט 6:15 ביז 5.15 םון וואך
 םפיי סאבציס אין קצאס א — ראוגזרפזלזאג

 ביו 5 םיז דאנערשטאג יעדען צוזאמען זיך ?וםט
 זyדנyצ אויד ryo יוחןט ?צאס דעם אין נט.yאװ

 מיטיננ א םיהו^ז צו אזױ װי רוצם, yנטארישyצאמ
טשערםאן. א זײן צו אזוי װי

 אין סלאם א םיטוואר ארז םאנטאג
 די, פאר נחײטyגyצyג גרויסע א — ר.yאנםאנג

שפראך. yנגצישy זימגר זyרyDyםארב זyװיצ
yt^ p? װyצyאוני אין װאך א מאצ צװײ זײז ז 

אוחננט. 6 ביז 5 םון םיטװאך, איז מאנטאנ א̂צpצא
 וחנו זyבyגŷ וועט אויפמער?זאט?ײט yלyציyספ

^ ספעצען און שרײבעז צעזען, — צו םצײנ אוי ) 
 חנג גצײך זיך זאאעז סיטיזענם, מערען זyיצn װאם

טרירען.
 yi האט 35 צא?אצ — איב\וג<ו\. ̂יןיפזפ

 דזמיםניי םײנםטע די םון רyאײנ טיט אראגזשמזגנטם
 אטצזנטי* אפטאון חנם םיט — יארס נױ איז זױמס
 ג און טטריט yo73 רױחגרסײד, האטעצ אין ?צאב,

 א פוז רסyבDyמ yאצ םאר זyאם שוין איז איז וױי,
צא?אצ. רyז

s ^וסיישאנאצ רyאונז פין רוןי חגם אוױ* jn 
^riyt םיז םיצע זיך זyהאב מענט K מyםבyחגג רם 

 או| דזשיםנײזמם, םיט׳ן שוין זיך זyבאנוצ איז טרירט
 באנוצען זיך tyjyp• ^מבערם .oy ןyגצײכ זײ

̂י אוחננט, 10 ביז םריח 10 םון טאג אצזג ״דזשים״  או
 אויסנוצען וױצ װאם אײנער יעדער זונטאג. רyס

prj^nyiiynyD די 'w גyצyגy,זאפא זיך זאצ נהײט 
 t חןפארטכמננט עדיןסיישאנאצ מיט׳ן חגגיםטריח^

35 צא?אצ
 m חאט 35 צא?אצ — לאב*ך\\זס9 36 דאסאל

 יצא סענטראצ איז ־םי)1 (רום רום yוצDפראכט א מעז
 םטרי טער7 חןר jynyj עורענױ, צוױיטע 111 ם,pyאנ

o װאס tuy i Dyn א פאר סצאב־רום א אצם ווערעז 
״ן זחנט ?צאב־רום די .Dnynoyo רעyז  חנ אםען ז

אוחונט. 7 ביז בײטאג 12 םו? שבת
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טינג דעם װעגען באליכטען אלע די פון מי
nfi ר ע ל ד א ך ע נ ע  גע־ אפגעגעבען זײנען װאס ג

ײ\¥ ‘1״ ײ פון מיטיגג דעם אויף װארען ־ ¥ 'י
 עקזעקוטיװע גענעראל דער

 געווא־ אפגעהאלטען איז וואס איגטערנעשאגעל, דער פון
 אלגעמיײ אײץ ארויסגעקלונגען האט װאשיגגטאן, אין וען
 צושטאנד. גוטען א אין איז ױניאן די — באהויפטוגג נע
און איצט, ביז געוואוגען האט זי װאס דאס, אן האלט זי

 געקענט באריכטגעבער די סון װעגיג האבען ליידער
 מײסםע די ארבײטס־סעזאן. גוטען א װעגען דערצעהלען

 םרויען די אז באקלאגען, געמוזט זיך האבען באריכטגעבער
 געיוא־ באסרייט גים אלץ נאך איז אינדוססוײע ״קאידער

 נים איז קריזיס דער וואו דארטען און קריזיס. םון רען
 — אורזאכען אנדערע פאראן זײנען הויפטאורזאך די מער

 אנדערע און םאסאנען, מענערשע שעפער, אנטלאפענע
 ניט נאר קעמפען. דארף ױניאן די װעלכע געגען צרות,

 פראסםעריטי אנקומענדע די וואס דעם, אויף קוקעגדיג
קלאוקמאכער די בײ באװיזען ניט נאך זיך האט לאנד אין
 אז גוט, גאנץ אבער זײ םארשטעהען דרעסמאכער, די און

 דיער וואלט ױניאן, דיער ארגאניזאציע, זייער ניט װען
 דער־ באזונדערס איז עס און ערגער. םיל געװען לאגע

 ניט עקזיסטירט באוואוסטזיין דאם אט װאס פרעהעגד,
 װעל־ ױניאן, דער םון מיטגלידער עלטערע די בײ בלויז

 פון וױיסען און איבערגעלעבט סך א שוין האבען כע
 עק־ עס נאר אונטערשיד, דעם ערפארוע ביטערער דיער

 רע־ גײע די ביי מיטגלידער, ױנגע די בײ אויך זיסםירט
 ביײ א. ר. ״נ. גערוםען אנםאנגס האם מען װעלכע קרוטען,

 װעלען די אז געגלויבט, שטארק ניט האט מען און ביס״,
 נאענט םון באריכטען די אין ױגיאן. דער אין בלײבען

 גיר סון דרום, ארן צםון מערב, איז מזרח םרן ווייט, און
 װיניפעג, און טעקסאס םון קאליםארניע, און ענגלאגד

 איבער־ דער װעגען שטים אײן אין װי דערצעהלט װערט
 דיער צו מיםגלידער די םון טרייהײט און געבענהײט

 רוף יעדען אויף ענטםערען זײ ורארים װי און ירניאן
ױגיאן. זײער פון

 האט אינטערנעשאנעל דער םון םרעזידענט דער און
 גואוואוקס דעם וועגען באריכםעז געקענט אמאל װידער

 םארםע־ םארגרעסערםען א װעגען און מיםגלידער פון
 מיטגלידער־ פארגרעםערםע א און יוניאן. דער סון גען

 מער מיינט פארמעגען םארגרעםערטער א און שאסם
 מער און קאמםסםעהיגקײם םער איינםלום, מער מאכט,

זיכערקײט.
 ניט איז מיטגלידערשאפט דער םון צואוואוקם דער
 און שווערען שטענדיגען א דורך נאר ייך, סץ געקומעז

 ניס־ארגאניזיר־ די ארגאגיזירען צו קאמף פאר׳עקשנטען
 זיגען, גרױסע אירע נאך האט אינםערנעשאנעל די םע.

 און יאר ■אר לעצםע די אין אפגעהאלטעז האט זי וואם
 אוועקגעלײגם ניט זיד אויפשוואונג, גרױםען איר נאו

 קיין אױף האט זי גאר לארבערען, אירע אויף רוהען
 «ו װײטער קאמף דעם אפגעשםעלט גים םינום איינציגע

 קאנםראל איר אױםצושפרייטען וױיםער און ארגאניזירען
 נים האט ױ אינדוםםריע. סרויעדבאקלײדונגם דער איז

 אין ארײסנודרינגען כחות קײן און געלד קײן געשפארם
 האט םלן חאו ערםער, וױיסע איז םאתוארםענע אזעלכע
 דאר־ האט זי געהערט. ניט נאמען איר אםילו פריהער

 שװעריגקײ־ גװאלדיגע געגען קעםפען געדארםם םען
 געװאו־ און געזיגט דאד עגדלױ האט זי אבער םעז,
סאזיציעס. נייע נען

פא־ אלץ גאך זײנלן עס אן. געהט קאמף דער און
 באזונדערם ארגאגידרען. צו אוגארגאגיזירםע סך א יאן
 אין און נים־גתם אין אינדוסטריע, דרעס קאטאן יעי *יז
נאן• דמען לס טרײדם. םיםעלײניאס גערוםענע אזױ די

 ארגאניזירט דארםען וואם טויזענדער, צענדליגע םאראן
 באזונ־ אונםערנעמוגג, שװערע א איז עס אבער ױעו־ען,

 ליגם װעלכע אינדוסםריע, דרעס קאםאן דער אין דערס
 וואם מאנוםעקטשורערם, וײיכע זעהר פון הענד די אין

 קאטאן די םאראייניגט. שטארק גאנץ זיך צװישען דינען
 םאנו־ אנדערע אלע װי זיינעז, מאנוםעקםשורערם דרעס

, ניט־ארגאניזירטע םון םעקםשורערס ם ^  שםייךרייד ם
 םון עקספלואטאציע אונבאשרענקטער דער דורך געווארען

 גרױ־ בלויז נים האבען די םון םך א ארבײטער. דיערע
 דער װידערשטאנד א געבען צו כוווות פינאנציעלע סע

 איינ־ פאליטישען גרויםען אויך האבען זיי נאר ױניאן,
 דעם, אויף קוקעגדיג ניט דאה ערםער. ױיערע אין םלום

 פעסםוע ױניאן־פיינדליכע שםארקע די אם אויד װערם
 דורכ־ ביםלעכוױת אינדוסםריע קלייז־ער םרויען דער אין

 הא־ םאר׳עקשנ׳טען שםענדיגןן, דעם אונםער געבראכען
 זיכער, איז עם און אינםערנעשאנעל, דער םון מערען

 וועם פעסםונג די און דויערען נים לאנג וועם עם אז
ווערען• אייסנענומען גאנצען אין

*

 אין וואשינגטאן אין מיטינג דעם אויף זייגען עם
 גײע םפעציעלע קײן געווארען אויפגעגומען ניט אלגעמיין
 דובינםקי פרעזידענט וראם םראגע, איין אױסער םראגען,

 םון מיטגלידער די אז אונטערשטראכען, באזונדערס האט
 ױג־ דער םון באאמטע די און עקזעקוטױוע גענעראל דער
 און עםענםליכע זייערע אין דארםען אלגעמיין, אין יאן

 זיגעץ אין האבען שטענדיג האנדלונגעץ געזעלשאםטליכע
 וױיל ױניאן, דער פון אינטערעסעז די און פאליסים די

 זײער און ױניאן דער אין אקט זייער הויפטזעכליך איז עס
 זיי םאר שאםט וואס ארבײטער, די צװישען איינפלום

 לעבען. געזעלשאםטליכען אין פאזיציע אנגעזעהענע דיער
 רוטינעם א םון מער געווען דעען םראגען אנדערע די

 זיך האט זאגען, מען קעץ מיםינג, דער כאראקטער.
 עס וואם איבערזיכם, אן מיט אםגעגעבען הויפטזעכליך

װי און געווארען אפגעטאן צייט גאנצער דער םאר איז

 די ראטערוען רועט רוער
מענשהײט

לוצר,י א. פון

םןןנשחײטז די ראטעװען װעט װער
אידײען. םארגלוטיגטע כיט —

 ז שטילן עם רןאן װי — ? כײז פאר כײז
ז טרײען עס קן>ן װי — ז םױט ס«ר טויט

 ח*ע. א איז חןןחטןןר יןןדער
 כאזיגן. צו — צװינגען — *װאגגןןן

 — אמםערםעניג — מאסע די אץ
ליגן. זיץ טארטײדיגן םוז

ז פעגטחײט די ראטןןװען װעט װער
 אײסגעטײלטער. נכיא דןןר גיט —

 םטיח. זיץ זאל םעג« יעחןר
מ חןדןןר ווױסדזןרװיילםזןר♦ מן סןן
 םעגטן. אלע פאר — גליק און םרײד
 קימער. וױ איז — אלע ניט אױכ

 ן םעכשחײט ךי ראטקװןןן לאםיר
אימער! יעחןר און in און איך!

!

Wirw׳W׳W׳

 װיכטיגע נייע ווערען. םארטגעזעצט דארף ארבײט די אזוי
 קאנ־ א ערב אויםגענומען גיט געוױינליך װערען פראגען

 קאנוועגשאן דער םאר איבער זיי לאזט מען וועגשאן.
 אינטערגע- דער םון קאגווענשאן די און אנטשיידען. צו

 צר אנגעפאנגען שוין זיך ד״אט מען גאהנט. איז שאנעל
 וועם זי וואו מאנטרעאל, אין בלויז ניט איר צו גרייםעז

 אנגעםאנגען שוין זיך האט מען גאר װערען, אפגעהאלטען
 אינ־ די נאר וואו לאגד, גאנצען איבער׳ן איר צו גרייטעץ

 ניט אויך איז עס און ארגאניזאציעס. האט םערנעשאנעל
 איערגעבליבעץ גאנצען אין זייגעז עס רעכט. װי מער

 מערץ אין און קאגוועגשאן דער צו חדשים דוײי בלויז
 עק־ גענעראל דער םון באשלוס דעם לויט שוין, דארםען

דעלעגאםען. פאר וואהלען ווערען געמאבט זעקוםיװע,
*»

אױםמערקזאמקייט, די ציהען שלום צום וױלען מיר
 גענע־ די וואם באשלוסען, פארשידענע די צװישען אז

 לעצםעז איר אױף אנגענומען האם עקזעקוטױוע ראל
 דער געווארען וױדערהאלט איז וואשינגטאן, אין מיטיגג

 דעם אויף געווארען אמעגומען שוין איז וואס באשלום,
 אח באאמטע פארבאם וואם קאליםארגיע, אין מיטימ

 בײשטײערוגגען בעםען צו ױניאן דער םון מיטגלידער
 די םון באלעבאםים די ביי םארם איז עם וועלכער אין

 אדער צדקה־אנשטאלטען, צוועקען, ױגיאן םאר שעפער
צוועקען. און אינםטיטרציעם אנדערע איז עם װעלכע

 ארויםגערד איז באשלום דעם םון װידערהאלונג די
 פאסי־ וועגען דיסקוםיע לענגערער א גאך געווארעץ םען

 האט דובינסקי פרעזידענט וראס ױניאן, דער אין רוגגען
 אונטער־ דערביי האט ער ארן באריכט זיין אין בארירט

 אגגע־ איז וואם באשלום, דעם האלט ער אז געשטראכען,
 םאר קאליפארגיע, אין מיםינג דעם אויף געווארען נומען

 דער פרן מיטגלידער אלע אז װיל, ער אז װיכטיג, אזוי
 שטרעגג זאל ער אז און וריסען דעם וועגען זאלען ױגיאן

ווערען. אפגעד״יט
.. .

 מעקקוק דזש. םיליפ ריכטער
 םר זײן םארשרײבען לאמיר —

 ארױםגעגןך האם — נאםען לען
אנםשײדונג, וױכםיגע א בען

 שטענ־ און אלםער דער אז געדאנק, דעם אויס דריקט וואם
 אויך דארף תגנוב״ .לא םון םארבאם נייער דיג

 מאנוםעקטשורערם וואם שעפער אויף װערען אנגעװענדעט
 די־ איבער לאזען און יארק ניי סמ ארױס גאנווענען

 אג־ אן געמאנט האבען זײ װעלכע מיט ארבײטער, ערע
גרױט. אהן און ארבייט אהן רימענט,

 מאנוםעקםשורער א געשיכטע. אלטע אן איז עם
 אר־ װעגען יוניאן דער םיט אפמאד אז אונםער שרייבם

 םראכ־ גלײך אן פאנגט ער און םרײזען און בייט־שםונדען
 אר־ די אוז ױניאז יי באשוױנדלען קעז ער אזוי וױ טען

 דעם םאר װעג אױסגעםראטענער אלםער דער בײטער.
 פוץ באנדלעך די ארויםגאגװענען איז באלעבאםים מין

 דער םאוץ. אװ אוס ערגעץ אװעקםירען זײ אח שאס
 אין שא• דעם ארױסצוגאנװעגען איז אבער װעג נײסםער
 װאו םאון, אװ אוס ערגעץ אװעקסירעז אים און גאגצען

 םען װאו ייז יתיײז דער םון באהאלםדז ױך קען מען
 תאדץ דאס וױםיל ארבײםער די עקספלואטירען קען

 שטונ־ םװעס־שא■ לאגגע ארגײטען לאזק זײ גלוםם,
 וױי־ אפדצט־שסו גום־כאקאנםע n צאללז זײ און דעז

דזשעס.

ר מען # ט ט ארדסנאנװענעןני
שעפער. קײן

 דעם מים ערפארונג גיטערער איר םמ האם ימיאן די
 אין באװארענעז צו זיך געלערעגם פאנופעקםשורערס םיז

 לםשל, האם, וי גגמע דער אט געגעז אגרימענטם אירע
 מאגר דרעם יארקער נױ דער םיט אגריםעגם איר אין

זין טאר 9שא א אז פונקט, א אסאסיאיישאן סעקםשורערס


