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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
תן באארד מנ?וטי\ו כ ^ ג  בא־ דערםאנטעז lya'in דעם אנ

 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
ר בען  םילע טיט צוזאמען איך, אנװענדען. געקענט ̂נ

 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

^ דער מיט הויפטזעכלין ?אהען. ם. םאניא ש רגי ע  ענ
 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

רזן ז%א "1,זא  עולם דער און :עפא?ם ברבשסעבאיך מי
 רעד־ םעסט אווענד. דעם פא^בראכט ניט זע־י.ר ־ז#ס
תז איז געד  עדױ?יײ סטאר, םאר? :אגלער, איזידא נעי

 סע?רעטער, ?אהען, ם. םאניא און דירעתסאר, שאגאצ
 מאבעז רטyאנצp איז םארזאםעצטע. די באגריסט האבען

צ דער :באטײצינט זיך א ^נ רנ ע ט נ אונטער כאר אי
y דער ^ p jn n און װײנער צאזאר םון yn»^ שוטיא־ 
 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
אכ^ y:'D»B צאםירטpyד האט נאצדבערג  דער און ז
 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,
אס :yDyo רyד אויןי צעקטשורעז ראגאף ה. טyװ  ^ו

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

יוניאן קלאו^רעסערס דער אץ
nyrny:yo סצאו,yבר דזשאזעוי וױים־פרעזיחגנט

 אנאנ- האט ,3 צאטאצ ױניאן פרעםערם סצאוט דער םון איבער פאחדדוס טיצ «ים אםם םײז פוז תזימיר איךי
אונ־ און ביצדוננבד דעם םון אײנצעצחײמז די םירט it אויס םיר טוםט עס וחנצכע אתטער אוםטממדען

 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״

^ry: דער אין ?צאס א — באװ^נג״  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

 (אויםצײנ^ ספעצען און שרײבעז צעזען, — צו
 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

 sjn ^וסיישאנאצ רyאונז פין רוןי חגם אוױ*
 חגג רםyםבyמ riyt^K םיז םיצע זיך זyהאב מענט

 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

 זאפא זיך זאצ נהײט,yגyצyג prj^nyiiynyD'w די
 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

 א פאר סצאב־רום א אצם ווערעז otuyi Dyn װאס
 חנ אםען ז״ן זחנט ?צאב־רום די .Dnynoyo רעyז

אוחונט. 7 ביז בײטאג 12 םו? שבת

GERECHTIGKEIT (Justice)
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ם װעגען ע ג ד נ טי באליכטען אלע די פון מי
nfi ער ל ד א ך ע ענ  גע־ אפגעגעבען זײנען װאס ג

פון מיטיגג דעם אויף װארען ־ ¥ 'יײײ\¥ ‘1״
 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

ם, ניט־ארגאניזירטע םון םעקםשורערס ^  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 ן ווױסדזןרװיילםזןר♦ מן סן
 םעגטן. אלע פאר — גליק און םרײד
 קימער. וױ איז — אלע ניט אױכ

 ן םעכשחײט ךי ראטקװןןן לאםיר
i און איך! n אימער! יעחןר און

!
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 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.
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 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
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 פינף פון גרעגעץ דעם פון ווייטער אריבערקלייבען גיט
 ערשטענס׳ מיינט, פונקט דער יארק. גיו אין םעיר סעגם

 אויסצוקלײ־ זיך פרײ איז מאנוםעקטשורערס יעדער אז
 װאר יארק, ניו גרויס אין פלאץ יעדען שאפ זיין סאר בען
 אין פארען נאר קען מען װי וױיט אזוי און גאר װיל ער
 ויייל ®ה א מײנט דאס און סענם. פינף פאר יארק גױ

 ווייט• גאנץ פארען יארק גױ אין מען קען סענט 5 םאר
 מאנופעקטשורער דער אז אויך, מײנט פונקט דער אבער

 נױ אויסער ערגעץ שאפ זײן ארויסצופירען סריי ניט איז
בא־ גאטס אויף ארבײטער זײנען איבערלאזען און יארק
ראט.

 װען ארן פונקט. קלארער פולשטענדיג א איז עס
 קלאר ער וױיסט אונטער, אים שרײבט מאנוםעקטשורער א
 גאנװעט ער װען און םארפליכטעט. זיך האט ער וואס צו

 וואו ערגעץ׳ אים באהאלט און שאפ זיין ארויס שפעטער
 אז ער׳ וױיס גרײכען, קענען ניט אים זאל ױניאן די
 געוואוםט, ניט בלויז האט ער גגבה. א באגאנגען איז ער
 גע־ פון װערען באשטראפט גגבה דער פאר קען ער אז

געזאגט. מעקקוק ריכטער איצט אים האט דאס און זעץ,
דעיל״ ״בלױ פון באלעבאטים די געװען זיינען עס

 געשאפען האבען װאס קאמפאני, דרעס פאקס״ ״בלױ און
 זײן ארױסצוגעבען מעקקוק ריכטער פאר געלעגענהײט די

 האבען פירמעס צוױי דאזיגע די אנטשיידוגג. װיכטיגע
 זײ און יארק נױ םון שעפער זייערע ארויסגעגאנװעט

 װאו פענסילוױיגיא, אין פלאץ א אין ערגעץ אװעקגעםירט
 די אבער זײ האט הםקר. און באשיצט נים איז ארביים
 ױניאן די געריכט. אין געבראכט זיי און געכאפט ױניאן

 מא־ די ד״אבען אגרימענט דעם לויט אז אגגעװיזען, האט
 שע־ זײערע האלטען צו פארפליכטעט זיך גוםעקטשורערס

 דער־ פארפליכטונג זײער מוזען זײ און יארק גױ אין פער
 ױנ־ די אז ערקלערט, האט מעקקוק ריכטער און םילען.

 מאנופעקטשור־ אנגעקלאגטע די אז און גערעכט איז יאן
 שעפער זייערע צוריקבריינגען בלויז נים דארםען ערס

 די באצאלען אויד דארפען זײ נאר יארק, גױ אין צוריק
 פאראור־ זײ האבען זײ וואס שאדען דעם פאר ארבײטער

שעפער. זײערע פון ארויסםירעץ דעם מיט זאכט
 װעט וואס אנטשיידונג, װיכטיגע העכסט א איז דאס
 דער פון געשיכטע דער אין פלאץ םארנעמען א סארנעמען

 די פון רעכטען די םאר קאמף איר און איגטערנעשאנעל
 פרא־ װערען פארשריבען אויך װעט עס און ארבײטער

 מעקקוק, דזש. פיליפ ריכטער פון נאמען דער מינענט
 ארויס־ אנטשײדוגג גערעכטע װיכטיגע, די אט האם װאם

געגעבען.
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"y i y.] פעדע־ ארבײםער קלײדונגס
באקליײ דער געגען האלאגד, אמסטערדאם, אין ראציע
פארדאמונגס־ א םאר בעלגיע, םון ױניאן ארבייםער דונגם

איר אויף אנגענומען האם זי וואס רעזאלוציע, װערםע
קאנווענשאן. לעצטער

 נא־ ענגהערציגע אן בלויז ניט איז רעזאלוציע די
 אנטיסעמי־ אויםגעשפראכען אן אויך נאר גיאגאליםםישע,

 יועל־ האלםעז םון אויסלענדער אויס שליםם זי טישע.
 דין םון אםילו און ױניאן דער אין אמם איז עס כען

 זי מער, םיל עקזעקוטױוע. לאקאל א איז פיטגליד א
 וואו באראםונגעז, איז עס וועלכע םין אױס זײ שליםט

 אנגעלעגענהייטען אינערליכע די דיסקוםירט ווערען עם
 לאנד. םון פאליםיק אױםלענדישע די און יוניאז דער םון

 מיםגלי־ גלייכבארעכםיגטע װערען קענען אױםלענדער
 געלעבם האבען זיי װי נאכדעם בלױז יוניאן דער איז דןר
 אין יאר סינף געװען זײנען און יאר 15 בעלגיען איז

 רעזאלוציע דער םון באגרינדוגג דער אין יוניאן. דער
 נאקלײדונגס־ארבייטער בעלגישע די אז געזאגם, װערט
 אויסלענדי־ די םון קאנקורענץ דער םון שטארק ליידען

 באזמדסרס און ארײנגעקומען זײנען װאס אדבײםער, שע
 ארבײםער, םרעמדע די זײ וױיל ארבייסטר, אידמסס

 ארבײםם־ ױדעריגערען א פאר ארבײטען «ו וױליג זײנעז
 גרונט קייז זיין ניט דארף אײגענםליד דאם גאר ילױן.

 ױני«ז• דער אין אױסנאםס־גלזעצלז די פאר סאנען צו
 ױניאן דער אין ארײן קומען ארנײטער סרעמדע די װעז

 די־ און ארבײםס־לוין דעמזעלביגען קריגעז דאך ךי םתען
ד קאנקורירעז זײ איז ארבײטם־באדינגתגעז זעלביגע  ח

 ריכ־ די דערבײ גלײך־ אבער קוםט םער. נים דאך ריבלר
 װערט לס אויםנאםעז• געמאבטע ךי פאר ןרקלעדתג טיגע

 זי עקזעקוטיווע דער סוץ מייגונג דער לוים אז געזאגס,
באשספםי־ װאס מענשען, רנייטענרו ®יעמדע די *ס נ*ז

 אנגעלעגענהײטען אינערליכע די מיט צופיל זיך גען
 פ^לימיק אויסערליכער דער מיט און ױניאן דער פון
לאנד. פון

בײגעשמאק. אנדער אן גאר האט דאם
 םאר• אינטערנאציאנאלען דעם צו פראטעסט זײן אין

 םרעזי־ באמערקט באקלײדונגס־ארבײטער, די םון באמ־
 אריינ־ זיך אבזיכט זײן ניט איז עס אז דובינסקי, דענט

 בעל־ די פון אנגעלעגענהײטען אינערליכע די אין צומישען
 וױים צו זיינען זיי אז פילט, ער. אבער ארבײטער, גיישע
 דער איז װאס טאלעראנץ פון פרינציפ דעם פון אװעק

 דער אין באװעגונג ארבײטער דער פון גײסט לײטענדער
װעלט. גאנצער

 מאכט דובינסקי, פרעזידענט באמערקט ירניאן, אונזער
 צוליב ארבײטער די געגען אויסנאמסגעזעצען קײן ניט

 מאכט און קאליר, אדער גלויבען נאציאנאליטעט, זײער
 עס לאנד. אין לעבען זײ לאנג װי אונטערשיד קײן ניט
 ארגא־ אן געפינען מיר װען אז נאטירליך, דעריבער איז

 בא־ איגטערנאציאנאלען דעם צו באלאנגט װאס ניזאציע,
 א איז יוניאן אונזער װעלכער פון פארבאנד, קלײדונגס

 עס װי ריכטונג אזא און פאליטיק אזא אן נעמט טײל,
 גע־ זאלען מיר אז רעזאלוציע, דערמאנטע די אויס דריקט

 גאר־ לײדיס אינטערנעשאנעל די פראטעסטירען. דעם גען
 פרא־ איר אויס דעריבער דריקט ױניאן װאירקערס מענט
 באקליײ בעלגישער דער פון האנדלונג דער געגען טעסט
 פאר־ האנדלונג אזא אז ׳פילט זי יוניאן. ארבײטער דונגס
 דער אז ד״אפט, ער און פארדאמונג, שטארקסטע די דינט

 נעמען גיכער וראס װעט פארבאנד אינטערנאציאנאלער
 א ױניאן. בעלגישער דער געגען שריט נויטיגע די

גע־ דובינסקי פרעזידענט האט פראטעסט זײן פון קאפיע

 םריק• דעם פרן סעקרעטאר שעװענעלם, װאלטער צו שיקט
אינטערנאציאנאל. ױניאן
 מארסץ געשיקט אויך האט פראטעסט שארפען א

 באקלײ- דער סון פרעזידענט געװעזעגער דער פלעטעל,
 ייז װעלכער און דייטשלאנד םון ױניאן ארבײטער דונגס

a םיז עקזעקוםױוע דער םון מיטגליד א איצט אויך נאך n 
 באקלײדונגס־אר- םון אינטערנאציאגאל אמסטערדאמער

 סראטעסם, זיק אין םאדערם פלעטעל פארבאנד. בײטער
ד זאל םארבאבד אינטערנאצאנאלער דער אז אי  אײםסן• ג

 רעזאלד איר צוריקצורוסעז ױניאן בעלגישע די דערען
^ בעלגישע די אויב אז דערבײ ווארענט ער און ציע נ  ױ

 קאניחנד נעקסטער דער אויף ער װעט טאן, ניט עס װעט
 אפגע־ דארף וואס סארבאנד, אינטערגאציאנאלען פון שאן

 מל- די אז פאדערען, קאפענהאגען, אין װערען האלטען
װערען״ אויסגעשלאסען זאל ױניאן גישע

 פרד םון םראםעסם דער אז האםען, װילען מיר
 האבען וועם םלעטעל מארטין פון און דובינסקי זידענט

 פראסעס• אױך זיכער וועלען עס װירקונג. נויטיגע די
 איגדוססוײע. קליידער דער פון ױניאנס אנדערע טירען

 שאװעניס- עגג דער וואס טרױעריג, דאך אבער איז עס
 אנגעפאנגען זיך האט גײסט רעאקציאנערער און טישער

 האס מען וואו ערטער!, אזעלכע אין אויך אריינכאפען
 סארדאכם, קיץ האבעז געקעגס ניט אפילו פריהער עס

 *ן װאד דער אויף שםענדיג שטיין דעריבער דארף מען
 1T? אין אויך אז היטען, און אויגען בײדע מיט קוקען
 דאד םארשפרײסעז ניט זיך זאל באװעגונג ױניאן טרייד

 אנםיםעמיםיזם, און שאוױניזם סוץ גיפט געפערליכער
 ך$ר פון סימנים שטארקסטע און ערשטע די זײנען כע

עפידעמיע. פאשיסטישער
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דעמכ אונםקר׳ן דערהזיר
?ריללײ.) ונ«ד

 דעמכ אלםען אונמעדן זיד האט חזיר א
אנגעפרעםעו׳ חזיר־ניםלאך סיט

 עםען, נאכ׳ן דארטען אויםגעשלאםען זיך
 טןןמל אץ אומזיניג — שטײגער, חזיר׳ם זײן לויט — און,

 דדריעז• ערד די כוים אדום געגוםען דערנאך
״ ניט !דאס דו טוםט װאם — אכ!  גר

אדאפגעשריען
ם דעם סון האט ׳ראכ א אים *ו גוי

 םארדאיעז״.״ כױם דער װעט װארצלען, די אױפדעקען ״װעםט
 שװײן, דןןר האט אפגעברוקעט — דארען״, ער זאל נו, —״

ארען, «ו אן ניט דעמכ סאר׳ן גאר הויכט ״םיך
זײן״.״ זאלען ניםלאך םײנע כאר אכי

אויכען, םץ ראכ דער אים האט כאמערקט — ׳דו״ חזיר דו
 אױפגעחױבען, אכיסעל ל,א# דײן נאר װאלםט דו ״װען

איז, ניט װי אײנזען שױן דו װאלסט
כיס״. דײגע װאקסען זעלכען דןןם כוים דעם אױף אז

פוקם װענען שמועםען בערעז
 װאוקם, אץ גדױם בערען צװײ
 עקעז׳ W כאױאוסט, ױי נאר,

 פויןפ^ װעגען אײנפאל חאכןןן געשמתןםט
r יואז ער שבל׳דיק װי T פארדעקען שפור;
—« שנײ״ אץ לאפקןןלאד זײכע מיט ער ■ינטעלט ״אט —

— בערען די פץ אײנןןר חאט כאםערקט
זײ״~ פון שפור יןןדען ער םארשארט זןק םיט׳ן אץ״

—קלערעז״׳ «ו װאם גאר גיטא קלוג, איז פוקס דער ״געװיס, —
 — שטיל, גאגץ כער *װײטער דןןר האט אפגערופען זיד

 :איפןןרטרײכעז ניט *וםיל סיר דארפען דאך״
 וױל, עד וױ םארחןקען םוקם חןר קאן םוסטראט זיץ
פארכלײגען״~ שפור א עלן חןם ®מ אכער דאף ם׳מח גאר

§- 937 *עבו־ואר, ו)

ױן. פון £צוון צב

 אלס באצײכעגט װערט וואס זיץ־סטרייק, ער
 איז וואם און מאדע פאריזער לעצםע די

אמעריקא־ די בײ םאפולער אזוי געווארען
ער־ אן אײגעגטליך איז ארבײטער, נער

קלאוקמא־ יארקער נױ די םון םיגדונג
 סראםאקאל, סון צייטען די אין געװען איז דאס כער.
 ערסינדונג די געמאכט האבען קלאוקמאכערס די װען
 גיט מען האט פראטאקאל דעם לויט ױץ־סםרייק. פון

 קלאוקמאכער די האבען סםרייק, אין ארויסגעהן געםארט
 טאר סטרייק אין ארויסגעהן :אזוי פשט דעם געלערעגט

 װען און מען. מעג סטרײק אין זיצען נים, מען
 פיקעטען, דאך מען מח סםרייק אין ארויס געהט מען
 דעם לויט געטארם נים אוםן בשום מען האט דאס און

 פאר־ םטרייק, אין אבער זיצט מען װען פראטאקאל,
םיקעםען. צו מען שפארט

 די םון זיץ־סטרייקס די אז צוגעבען, מוז מען
 גע- דינען םראטאקאל םון צײם דער אין קלאוקמאכער

 קלאוקמאכער די איצטיגע. די וױ אנדערש אביסעל ווען
 און בײטאג בלויז םירען זיץ-סטרייקס זייערע פלעגען

 איצםיגע די בעת אהיים, געהן זיי םלעגען אװענם אין
 ארבײטער אמעריקאנער די וואס מאדע׳/ ״פאריזער

 גאר בײםאג פאר בלויז ניט איז איבערגענומען, האבען
 בלייבען ארבײטער סםרייקענדע די בײגאכט. םאר אויך

איבערנאכט. אויך שעםער די אין געמליך
 זיי ערםיגדוגגען, מים אזוי שוין איז דאס נאר

 למשל, טעלעסאה דער אױסגעבעסערט. כסדר ווערען
 אויםגע־ םך א איז ערםונדען, האם בעל גרייהעם וואס

 אנ־ אין ערםיגדער םארשידענע פון געווארען בעסערט
 טע־ פון ערםינדוגג די געהם דאך אבער לענדער, דערע

 דעריבער, גלויב איך און גאמען. בעל׳ס אױף לעפאן
 דעם אויף געהן דארף זיץ־סטרייק םון ערפינדרנג די אז

 אױף נים און קלאוקמאכער יארקער נױ די םון נאמען
 קײן איז עס ארבײטער. פאריזער די םון גאמען דעם

 קרי־ דארםען ארבײטער פאריזער די אז ניט, צוױיםעל
 וואס אױסבעסערוגגען, די םאר קרעדיט פולען דעם גען
 דער םאר און זיץ-סטרייק דעם אין געמאכם האבען זיי

 גע־ אים האבען די וואס אנווענדוגג, ברייטער גרויסער,
 זידסטרייק דעם םון אידעע אריגינעלע די אבער געבען,

קלאוקמאכער. יארקער גױ די צו דאך באלאגגט
v

 גיט וואשינגםאן אין אינסטיטום״ ״ברוקיגג דער
 ורעגען אםהאגדלונגען װערםפולע ארוים צייט צו צייט פון

 וואס אויספארשוגגען, און אונטעחוכרגגען עקאנאמישע
 װעג זיין םין אראפ זיך געמט ער ווען אבער מאכט, ער
 שרייבען אן פאנגם און םארשוגג װיסענשאםטליכער פון

 א םון געםארען די װעגען ארטיקלען פובליציסםישע
 אנט־ וױיטערדיגער דער פאר ארבייםסםאג קירצערען

 דעמאלם לעבעה עקאגאמישען אמעריקאגער פון װיקלונג
 וױיל פרעסטיזש, הויכען דין שטארק גאנץ ער שאדם

אויסזעהן. אקאדעמישען בכבודיגען זיין פארלירט ער
 לעצטע די געמליך האט איגסטיםוט ברוקינג דער

 אםהאגדלוגג, עקאגאמישע גייע א ארויסגעגעבען ציים
 סון פראגע די אגגערירט אויך ווערם עס וועלכער אין

 איז, מיינוגג די ארן ארבײטסםאג קירצערען א איינםירען
 מאכען קאליע וועט עם װייל טאן, ניט עם טאר מען אז
 ארגומענטא־ די יראםפעריםי. צוריקקערענדע זיך די

 מימאנעפשעך: א איז עס באקאנטע. גום די איז ציע
 שטוגדען וױיגיגער םאר קריגען ארבײטער די װעלען
 וועלען איצט, וואס ארבײםםלױן, דעמזעלביגען ארבײט

 מחען מאכען, זײ רראם סחורות, די אויף פריחען די דאך
 קויסען. וױיניגער ממילא וועם עולם דער ארן שסײגען

 אג־ רועלען םאבריקען די אז זײן, װעט רעזולטאם דער
 װע־ ארבייםער סך א און פראדוצירען װײגיגער ®עגען

 די וועלען און ארבײט. דיער םון װערען אפגעזאגט לען
 פרא־ קריגען ארבײם שטוגדען וױעיגער םאר ארבײםער ,

 פאר־ די דאך װעלען געצאלם, וױעיגער יארציאנעל
 און ווערען, סארקלענערם ארבײטער די סרן דיגסםען

ײעי אויך ממילא  וױײ מחען װעלעץ זײ קייף־קראסט, ז
 אוםן אזא אוייף וועלען םאבריקען די און קויסען ניגער
 די־ װידער אח •ראדוקציע, זײער פארקלענערען מחצן

 סך א אפזאגען םוזען װעלען זײ — געשיכטע זצלניגע
ארבײט. זײער ®רן ירבײסער

איז מעז וױ עס, זאגט באס געודײגליכער א װען נו,

 םארשטעהן. עס מען קען הערען, צו אײגגעװאויגט עס
 האט ער שטוגז־ען. קירצערע קײן ניט װיל באם דער

 אפילו װען שטונדען, קירצערע געגען געקעמפט אלעמאל
 מער. און שטונדען צוועלף געװען איז ארבײטס־צײט די

 בלויז איגגאנצן צוריק, לאנג ניט גאר נאך דאך האט
 גע־ ׳גערי קעניג, שטאל באקאנטער דער יאר, אײניגע
 שטאל־ דער אין אײגצוםירען אונמעגליך פאר האלטען

 צװעלף םון װי ארבײטס־טאג קירצערען א אינדוסטריע
 שמעלץ־ די װי אזוי אז געװען, איז טעגה זײן שטונדען.
 זיך מוזען זײ נאר אויסלעשען, ניט מען קען אויװעגס
 24 אלע אנגעהן מוז ארבײט די און הײצען שטענדיג
 מוזען עס און אפשטעל אן אהן לעת מעת פון שטונדען
 װאס אײנע — ארבײטער שיכטען צוױי זײן דעריבער
 ביי־ ארבײטען וואס צוױיטע די און בײטאג ארבײטען

 ארבײטס־צייט די מאכען מען קען אזוי װי טא נאכט,
 אז קלאר, ניט דען עס איז ? שטונדען 12 װי וױיניגער

 אזוי זיך האט גערי און ?12 איז 2 אין געטײלט 24
 אים האט מען ביז ארגומענט, זײן פאר געהאלטען לאנג

 בלויז ניט טײלען מען קען 24 אז איבערצייגט, ענדליך
 אוםן אזא אויף קען מען און 3 אויף אויך נאר 2 אויף

שטונדען. 8 צו ארבײטער שיכטען דריי ארבײטען לאזען
 פון לאגיק דער פאר געהאלטען זיך וואלט מען װען

 ״ברו־ פון קעפ אקאדעמישע די און גערי שטאל־קעניג
 אמעריקא אין ארבײטער די וואלטען אינסטיטוט״ קינגס

טאג״ א שטונדען 12 ארבײטען געדארפט הײנט גאך
 אז חשבון, דער ווערען געמאכט אלעמאל קען עס

 די װען העכער, װערען װעלען םחורות םון פרייזען די
 אר־ זײער אין העכערוגג א קריגען װעלען ארבײטער
 ארבײטס־ דיערע םון פארקירצוגג א אדער בײטס־לוין

 הא־ באלעבאטים די םון עקאגאמיסטען די און שטונדען
 םלעגען זײ געמאכט. חשברן דעם טאקע אלעמאל בען

 לריבט עס אז חשבוץ, ״קלארען״ א ארבײטער די וױתען
 ארבייטם־ העכערצן א פאר קעמםען צו ניט גאר די זיך

 קריגען, װעלען זײ רואס העכערונג, די דורך װײל לױן,
 פאר דארםען װעלען זײ ארן טייערער װערען אלץ װעט
 א באצאלען װערעו, געשאםען װעט רואס יקרות, דעם

 און קריגען. װעלען זיי וואס העכערונג, די װי מער סך
 קירצערע װעגען חשבון דער געװען איז ״קלערער״ נאך

 צס װען ׳צייט א געװען איז עס און ארבײטס־שטונדען.
 אר־ די אײנצוריידען אײנגעבען םאקע זײ זיך פלעגט

 זײ פאר טויג ארבײטס־שטונדען קירצערע אז בײטער,
שאדען. ברייגגען די װעט און ניט

 קענען חכמה און חשבונות זייערע אלע מיט נאר
 אינ- ברוקיגגס פון עקאנאמיסטען באלעבאטישע די אבער

 אמעריקא אזוי װי עצה קײן געבען נים דאך סטיטוט
 ארבײטסלאזער גרויסער איר םון באםרייען זיך זאל

 זײ םראגע. װיכטיגסטע די דאך איז דאם און ארמײ
 לאזען עס װעט מען װען אז ד״אפנונג, א בלויז האבען

 ד״אט למשל, הואוועו/ װי װעג, נאטירליכען מיט׳ן געהן
 די וױיל װערען, רעכט אלץ שוין װעט געוואלט, עס

 מער וואם אז זאועען, שױן אלײן װעלען אונטערנעמער
 דערבײ דארף עס װערען. באשעםטיגט זאלען ארבײטער

 עקא־ לעצטער זײער אין אז ווערען, באמערקט טאקע
 עקאנאמיםטען די ארויס ווייזען אפהאנדלונג גאמישער

 שטארק זעהר האלטען זיי אז אינסטיטוט, ברוקינג םון
 קומט עם און םילאזאםיע עקאנאמישער הואװער׳ס פון

 זיך וואלט רחוועלט פרעגקלין װען אז זײ נאך אויס
 וױײ פון הואווער׳ן ארויסגעזעצט און אריינגעמישט גיט
 זיך צוריק לאגג שוין פראסםעריטי די וואלט הױז, סען

אמעריקא. אין אומגעקערט
 זיי װעלען באלעבאטים די צו שײך איז וואס נו,

 זיי וועלען זיי װען ארבײטער, מער אנשטעלען געװיס
 בעטען. ניט גאר דעם װעגען זײ דארף מען דארםען.

 אדער רחמנות צוליב ארבײםער קיין או ניט שטעלען זײ
 גיט איז קײנער םראםיםען. צוליב נאר פילאנטראפיע,

 דער םון באלעבאטים די בעטען סםעציעל געגאגגען
 מער אנשטעלען זאלען זיי אז איגדוסטריע, עראפלאנען
 אין ארבײטער צאל די זיך האט דאך און ארבייםער,

 שטארק יארען לעצטע וײ אין אינדוםםריע דער אט
 אין האט מען אײנםאך. גאנץ איז דאס םארגרעסערם.

 מען האם עראפלאנעו, מער געמאכט יארען לעצטע די
 די מאכען. די זאלען וואס ארבייםער, מער געדארםם

 קיין גים זײנען ציגארעםען, מאכען וואס פאבריקאנטען,
זײ װען ציגארעז, מאכען וואס די םון מענשען בעסערע
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 עטליכע מיט װי ארבייטער מער הײגט באשעפטיגען
 אויך װעלען מײדלאך די און וױיבער די אז צוריק. יאר

 םאב־ ציגארען די װעלען ציגארען, רויכערען אנפאגגען
 אגשטע־ וועלען און מענשען גוטע דין אויך ריקאגטען

 אפע־ דארםען גיט זײ צו װעט מען ארבייטער. מער לען
 געדארםם גיט האט מען רוי פונקט דעם, װעגען לירען

 עס און םאבריקאגטעו. ציגארעטען די צו אפעלירען
 מיטעל בעסטער און איינציגער דער אלץ דעריבער בלײבט

 דאס און — ארבייטסלאזע די פאר ארבײט שאםען צו װי
ארבײטס־צייט. דער םון פארקלעגערונג די איז

v
 באלד קאנגרעס אין װעט זיך, הערט עס װי און

 קיר־ א ורעגען געזעץ־פראיעקט א װערען ארײנגעטראגען
 א ורעגען — ריכטיגער אדער ארבײטס־טאג, צערען

 אדער צוגעגרייט װערט עס ארבײטס־וואך. קירצערער
 געזעץ־פראיעקם א געווארען צוגעגרייט שוין איז עס

 אר־ מאקסימום א און ארבײטם־לוין מיגימום א װעגען
 אין זײן וועם עס אז רעכענט, מען און בײטס־צייט

 צו פראיעקט דעם מאיאריטעט געניגענדע א קאנגרעס
 וועלען עס וואס בלויז איז םראגע די געזעץ. א פאר מאכען
געריכט. העכסםען פון זקנים 9 די זאגען

 בײ האט רוזװעלט םרעזידענט אז אמת, איז עס
 אפע־ קאנגרעס ־טען75 איצטיגען דעם םון עםענונג דער

 זײ אז געריכט, העכסטען םון מיטגלידער די צו לירט
 קאנסטי־ די אויסטייטשען און באיס״ ״גוד דין זאלען
 רח־ וועט וואס אבער צייט. דער םון גײסט אין טוציע
םאלגען? נים אים װעלען זײ װען טאן װעלט

 שטארקע גאנץ איצט עקזיסטירעץ דעם װעגען
 מען אז איז, םיינוגג איין מײנוגגס־פארשידענהײטען.

 קאנסםיטױ דער צו אמעגדמענט אן מאכען מוזען װעט
 ערקלערען קעגען גיט זאל געריכם העגסטע דאם אז ציע,

 אונקאנ־ פאר קאגגרעס םון געזעצגעבוגג סאציאלע די
 אמעגדמענם אן אז #את מיעוגג צוױיט? א סטיטוציאנעל.

 וועם מען איידער און םארשלעפעניש לאנגע צו א איז
 װעט עס גשמה. די ארוים קען גחמה די דערלעבען
 אגגעמען וועט קאגגרעס דער אז בעםער, זיין דעריבער

 די געהען עס וױים וױ מאכען קלאר װעט וואם געזעץ, א
 גע־ די אויםצוטײטשען געריכם העכסטען םון רעכטען

 לויט וױיל קאגגרעס, םון אגגענרמען װערען וואס זעצען
 גים גאר געריכט העכסםע דאס האט קאנסטיטוציע דער

 עגט־ גענומען. זיך האט ער װי רעכטען ברייטע אזעלכע
 קען געריכט העכםטע דאם אז דארויף, אבער מען פערט

 געזעץ אזא אױך ערקלערען צו רעכט דאם נעמען זיך
 װעט װאם און אונקאנםטיטוציאנעל, םאר קאנגרעם פון
 וועלכע םאר איז, מיינונג דריםע א ? דעמאלט טאן מען

 •רו־ דארף מען אז זיך, האלט שיעט, עס װי רוזװעלט,
 אין געזעצען םאציאלע נויםיגע די דורכפירען בירען

 קעגען גיט זיי זאל געריכט העכסטע דאס אז פארם, אזא
 נאענםסםע רוזװעלם׳ס און אונקאנסםיםוציאנעל. ערקלעוץ
 העכ־ דאם וועט טאמער אז דערבײ באמערקען מענשען

 ערקלערען געזעצען נייע די אויך אםילו געריכט סטע
 פרו־ קעגען וױיםער מען וועט אוגקאגסטיטוציאנעל, פאר

 עם ווײל עפעם, דאד מען געוויגט דעתױיל און בירען,
 העכ־ דאס איידער צייט, ביםעל רעכט א דאד דויערט

 דער מים פארטיג װערם און צי זיד קלייבט געריכט סטע
 קאגגרעס דער וואס געזעץ, א דערשטיקען צו ארבײט

 דיגען קען א. ר. ג דערשטיקטע די אגגענומען. האט
 ער ®שרה. א מאכם גאריס סעגאטאר ביישפיל. א פאר

אר־ דארף מען זאכען. םאן דארף מען אז זאגט,
 װאס קאגםטיטרציע, דער צו אמענדמענט אן פאר בײטען

 צו געריכם העכסםען םון רעכטען די באשרענקען זאל
 אונקאנסטיטו־ םאר געזעצגעבוגג סאציאלע ערקלערען

 בא־ זיד צייט דעתעלביגער אין דארף מען און ציאנעל,
 געזעצען סאציאלע קאמרעס אין דורכצוםירען מיהען

 גיט זײ זאל געריכט העכסםע דאס אז םארם, אזא אין
 הייסט, עס אוגקאנסטיםוציאגעל. פאר ערקלערען קענען

 דער אוועק םאלט גארים׳ען פאלגען זאל מען װען אז
 קאגםטיםוציע דער צר אמעגדמענט אן אז ארגומענט,

 דרײ אז דארף מען וױיל סארשלעפעניש, לאגגע א איז
 סעגא־ גוטהײםען. אים זאלען שםאםען די םון םערטעל

 דער ®ון צייט דער אין אז נעמליך, זאגט גאריס טאר
 נוי־ די קרעען וועם מען ביז פארשלעםעניש, לאנגער

 שטאםען, אלע ®רן םערםעל דריי םון מאיאריטעט טיגע
ט, םארלײגטע םיט זיצען נים קאנגרעס דער וועט מ  ה
 געזעצ־ סאציאלער ®ח ארבייט זיין מים אגגעהן וועט גאר

 אוץ מאנעדורירען מחען װעם ער מער נישט געבונג.
 איג- גים איז וואם םארם אזא אין געזעצען די אננעמען

צופרידעגשטעלעגד. גאנצען
 אין גארים סעגאטאר ®וץ פשרה די אז שײנט, מיר

אלע אז םארלאנגען, * בלות דארף מען גוםע. גאנץ א
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 דעק צו נים װערען געמאכט זאלען אנשטרעגגוגגען
 זאי קאנסטיטוציע דער צו אמענדמענם דער אז לאזען,

 פא־ איצט דינען עס װערען. םארשלעפט לאגג צו
 אמערי־ אוגזער אין שטאםען םערטעל דוײי ווי מער ראן
 דעמאקראטישער דער םון קאגטראלירט װערען וואס קא,

 דעמאקראטי־ דער םון םירערשאפם די אויב און •ארםיי
 פאנעד דער איז רחרועלט װעלכער םון פארםיי, שער

 גע־ דעם דורכצוםירען אגטשלאסען זיץ זאל טרעגער,
 לאנג אזוי ניט גאר עס וועט אמענדמענם, רואונשםען
 איז אט םארשטעלען. עס פרובירם מען װי געדויערען

 אפצושאפען קאגסטיטוציע דער צו אמענדמענט דער
 קורצער גאנץ א אין געווארען דורכגעםירט יראהיבישאן

אםילג יאר א אין װי וױיניגער צײט,
v

מעטאל־ארבײ־ םון פרעזידענט דער םרעי, דזשאהן
 אװ סעדעריישאן אמעריקען דער אין דעפארטמענם טער

 פאר געזינטער און קליגער געהאנדעלט וואלם לײבאר,
 ער װען באלאגגט, ער װעלכער צו ארגאניזאציע דער

 גרויםען דעם שםערען םון צוריקגעהאלםען זיך וואלט
ארבײםער. אויטאמאביל די םון סטרייק

מא־ װעגען םריגציפען, װעגען ניט דא רייד איך
 ווייל באוועגונג, ארבײטער דער םון עטהיק און ראל
 פרינציםען וועגען םארגעםען קאמף א צו קומט עס ווען
 האלטען וואס אזעלכע, אםילו עטהיק און מאראל און

 םרעי דזשאהן און מויל. איז ווערםער דאזיגע די כסדר
 פריגציפען. מיט םלירטעװען וואם די, םון גים גראד איז
 אויף קוקט און סראקטיק װעגען שטעגדיג רעדט ער

 שטאנדפונקט, ביזגעס א םון באוועגוגג טריידױניאן דער
ה זאג דעריבער אויסדריקען. אזוי זיך קען מען אויב  אי

 געווען רואלם אליין שטאגדפוגקט םרעי׳ס חשאהן םון אז
 בא־ געקעגס זיך װאלט ער װען קליגעד, און געזינטער
 די םון םטרייק דעם שםערעץ פרובירט גים און הערשען

קאמפאגיע. מאטארס דזשענעראל דער םון ארבייטער
םרעי, דזשאהן םאר אז פארשטעהן, צו לייכט איז עס

 א׳/ אי ״סי דער געגען קאמף דעם םון םירער הויסט דער
 און שטיל שטעהן צו גסיון גרויסער א געווען עס איז

 קאמף גרויסען דעם אן םירט א״ אי ״סי די װי קוקען
 פאר־ און ארבײטער אויטאמאביל די ארגאגיזירען צו

 םעסטוגג גיט־ױניאן ריזיגע די איינצונעמען זיך מעםט
 זאל עס װען איגדוסטריע. גרוים אמעריקאנער דער אין
 אם םון ארויםצוקומען אייגגעבען א״ אי ״סי דער זיך

 הויך אזוי דאם װעט זיג, א מיט קאמף גרויסען דעם
 ער־ איר אין גלויבען דער און ®רעסטיזש איר הויבען

 אין געגגער אירע אז שטארק, אזוי װערעץ וועם םאלג
 זיך װעלען לײבאר אװ םעדעריישאן אמעריקעץ דער

 איז עס שלום. איר מים מאכען צו געצוואונגען םיהלען
 םרעי דזשאהן רוי םארצושםעלען זיך לייכם דעריבער

 פאר־ צר גיט טאקע אריך אםשר איז עס און פיהלט,
 זיכער איז עס אבער אזוי. םיהלם ער רואס דעגקען,

 עםעגט־ דער אין ארויס וױיזט ער װען אים, םון קלרג גים
 רעםלעק־ דאס וױיל געםיהלען, שלעכטע זײנע ליכקײט

 םעדעריישאן אמעריקען דער אויף שלעכט זײער טירם
 און ארויס טרעט ער גאמען וועמעגס אין לייבאר, אוו

א׳/ אי ״סי דער געגען קאמף דעם םירט ער װעלכער םאר
 די צװישען ױגיאנס קיין ניט האט םרעי חשאד״ן

 דזשענעראל די םון באשעםטיגט זײנען וואס ארבײםער,
 בארימען, גיט אויך זיך קען םרעי דזשאהן מאטארס.

 םון ארבײםער די אנשםרענגונגען געמאכם האס ער אז
 םון םירער די ארגאניזירען. צו מאםארס חשעגעראל

 פרעי׳ם דזשאהן מים פארבונדעץ זײגען װאס יוניאנם, די
 םעדעריישאן אמעריקען דער אין דעיארטםענט מעטאל

 םון ארבייםער די וראו געוראוסט ^אבען לײבאר, אװ
 זיך האבען זײ אבער זיך, געםיגען מאםארס דזשעגעראל

 אר־ זיי קומען צו קאסטען די און מיה די געשפארם
 אוגםערגענומען האט א״ אי *סי די ווען און גאגיזירען.

 די ארגאניזירען צו ארבייט קאסטבארע און שװערע די
 איע־ פארמאסטען זיך האט און ארבײםער אויטאמאביל

 דזשענעראל זיך רופס וואס םעסםוגג, גתיםע די צונעםען
 געסיהלען זיעע וואם םרעי, דזשאהן האט מאמארם,

 דאך איז שוױיגען. איץ קוקעו געדארםט זײן, נים זאלעז
א״, אי ״סי דער סון םעגה די געװען צײט גאנצע די

 אוו םעדעריישאן אמעריקען דער םון סירערשאםט די אז .
 ארבײטער די ארגאניזירען גים אלײן *רובירם לײבאר

 אויך וױל זי און אינדוסםריעס מאסעךיראדוקציע די פון
 מיט םרעי חשאהן און טאן. לאזען גיט עס אנדערע

 באשול־ די אז באװיזען, אלײן איצם האם האגדלתג זײן
ריכםיגע. א איז דעונג

v
 א ווען שאלה: אזא םיך םרעגט ל. ס. ברודער

אים האם ער אז ארבײםער, אז באשרלדיגם גאלעבאס

גערעכטיגק^4)4 ט זייי

ביישפיל גוטען א פון כח גרויםער דער
קי ש. פװ ס װ א אנ י

 יעדעס «ז מײנונג, םארשפרייטע וױיט א דא איז עס
 שטיײ אײגענארטיגען גאנץ זײן האם פאלק יעדעס לאנד,

 זײ־ װעלכע מנהגים, םון שטרעבען, םון לעבען, םון גער
 קענען און אלײן, איהם פאר אײגענםימליד נאר נען
 עס לענדער. אנדערע אין איינגעםיהרט װערען נים

 װערטעל, באקאנטער דער געשאפען דעם װעגען זיך האט
 געםערלױ, און םויטליך דייטש דעם םאר איז עם וואס אז

רום. דעם פאר געזונם דוקא איז
ן ע ז זײן, ק גע־ דאס איז צײטען פריהערדיגע אין א

 גרוים, אזוי געװען איז װעלט די װען ריכםיג. גאנץ װען
 דעם װעגען װעניג זעהר געוואוסט ר,אט םאלק איין און

 אפגעםיילם איהם םון געװען איז וואם םאלק, אנדערען
 גרויםע די אויך װירקליך איז גרעניצען, אלערליי דורך

 עםוואס געװען ניט םעלקער די צװישען פארשיידענהײט
 גע־ איז װעלם די אז איצט, אבער אויסגעםראכטעס.

 קען, איינער דאס קליין, אזוי איינגעשרענקט, אזוי ווארען
 דין אין זיך קאכט עס וואס אריינקוקען זיך, דוכט עס װי

 הא־ ראדיא די עראסלאן, דער אז איצט, ;טעפעל שכנ׳ס
 גע־ איהרע אלע מים וועלט גאנצע די געבראכט בען

 שוועל איינעמם צו אויפטואונגען און געדאנקען פיהלען,
 ניט מעהר וױרקליד שוין קען איצם — זאגען, צו אזוי
 צװישעז פארשייחןנהייטעז גרויםע די םון רייד קיין זײן

 נאציא־ ענגער דער לאנד. און לאנד םאלק, און פאלק
באנקראם. מעהר אלץ םאג צו םאג םון װערט נאליזם

 די אין אונטערדריקער און נאהערשער די אמת,
 צו בחות זייערע אלע אן װענדען לענדער פארשײדענע
 פון באציל געםערליכען און שעדליכען דעם קולטיװירען

 צײט שטיקעל א נאך םאר קענען צו כדי נאציאנאליזם.
 אל׳ן די פרובירען לעבען, העסליכען זייער פארלענגערען

 אפגעשיידט פעלקער זייערע האלםען מעהר און מעהר
 קע־ צו דערפאלגרייכער אלץ כדי אנדערע, די םון אײנע

 ארום אזוי און אגדערע, די אױף איינע אנרייצעז די נען
 זיי אין איינצופלאנצען כחות אלע אנגעווענדעט װערען

 העםליכען דעם קינדער־יארען ערשטע סאמע די פון
מאכען זאלען װעלכע מלחמות, ארויםרוםען שאװיניזם,

 דזשאב אוים׳ן רעכט זיין אויםצוגעבען פארגעשלאגען
 א דערפאר געבען אים װעט ער װען שאפ, אין אים בײ

 עס, לײקענם ארבײטער דער און געלד םומע געװיסע
 דער װעלכע צו ױניאן, דער פון באאמטע די דארפעז

 אויסצוגעםינען זיך אויף נעמען באלאנגם, באשולדיגטער
ריכטיגע? א איז באשולדיגונג די אויב

 יעדעס זיך געםין איך אז זיין, מודה זיך מוז איך
 מיר, פון םארלאנגט מעז װען פארלעגענהײם, א אין מאל

 מײן אז זײן, קען עם שאלה. א פסק׳ענען זאל איך אז
 געשטערט מיך האם שאלות פםק׳ענען פון אפנײגונג

רב. א װערען צו
שאלה. די גוט ניט דא איך פארשםעה אלגעםיין איז

 יױ דער אין עם ױערם באקאנט, איז מיר װיםיל אויף
 אן װען עברה, גרויםע קיץ סאר באםראכם ניט ניאן

 שאפ א אין איעלעבען ניט זיך קען וואם ארבײםער,
 מיט אפ מאכט באם, דין מיט םראבעל כסדר האם און

 געװיםער א םאר גט׳ען אים מיט זיך זאל ער אז אים,
 איך אויכ אמאל, שאפ. םון אוועקגעהן און פארגיטיגונג

 ער־ וועלען נים ױניאן די עס םלעגט ריכםיג, געדענק
 דעם װעגען מיינונג די איז שםעםער אבער לויבען,

 א בעםער אז געהייסען, האם עם געווארען. געענדערם
 שםענדיגער א איידער ״אלימאני״, מיט גט םרידליכער

 איז ארבײטער אן אױב נאר בית. שלום געשםערטער
 ער און טאן גים עם דארף מען אז מיינונג, דער מיט

 א אים אויף געמאכם האם באס דער אז באהויפטעט,
 פאר־ צו געלד פארלאנגם אים סון האט ער אז בילבול,

 ער און דיםקרעדיםירען צו אים כדי שאם, זײן לאיעז
 זאלען זײ אז ײגיאן, זײז םמ בעאמםע די םון פארלאנגם

 זאלען זײ פארוואס גים איך םארשםעה אונםעחוכען, עם
 טראכםען, בלויז קען איו אים. םאר טאן װעלען נים עם
 און ■אליטיק עפעם םארבונדעז איז ענין דעם מים אז

 אינגאנצען איך בין פאליםיק יתיאן צו קומט עם ווען
 וואס ניט אסילו וױים איך װען בפרט םארלארענער, א

פארבונדעז. זיץ קען דא ■אליםיק מץ א פאר

 צוס יאהר, עטליכע נאך לעבען צו מעגליך זיי פאר
 דאן אבער װעלט. גאנצער דער פון שאדען גרויסען

 מםשאן זײער אז םאג, צו טאג םון קלארער עס װערט
 נו זיד דערנעהנטערען אינטריגעס זײערע אלע מיט

םיף• א
 אויסגע• ניט גאו האם איצט ביז דאס םאקט, דער

 צי״ גאנצע אונזער װעלכער אין װעלט־מלחמה די בראכען
 עפ איז װערעו, צו פארניכטעט סכנה אין איז װיליזאציע

 לינע אזא האבעז װעלט־הערשער די וױיל דערפאר, ניט
 גע־ עס זיד וואלט ציװיליזאציע. דאזיגער דער פאר

 גאנצע די װען געארט, ניט זײ װאלט זײ אן װענדט
 די אין געווארעז דערגרייכט איז װאם אלץ מים װעלט
 אבי געהן, גרונט צו זאל פראגרעס, םון יארען לאנגע

 באפעםםיגס דעם דורך זאל געוואלד־מאכט זײער נאר
 אן גאנצען אין נים עס זין־ װענדט גליק, צום װערען.

 וועגעז זאגען צו וואס אויך האבען פעלקער די זײ.
 אנ־ אלע די אז םברא, גרויםע א איז עס און דעם,

 םאל־ן א אין מענש דעם פארוואנדלען צו שטרעגגונגען
 אזזי גארנים דינען מארד, םאר װערקצײג א אין דאט,

 1 דער געוואלט. עם וואלטען הערשער די װי געראטען,
 אפ־ און םארלענגערט מעהר און מעהר אלץ װערט פאר

 שיקזאל דער םאםעדמארד. שרעקליכער דער געלעגט
 .לעצטעו דער נאך װילהעלמס און גיקאלאיס די פון

 װ*ס געשפענםט, שרעקליכער דער איז װעלט־מלחמה
 :מאסעךמאתפ גרויסען דעם צו װילען זײער שװאך מאכט

y פאר האבען צו מורא אורזאכען גוטע האבען זײ n 
סיף. שווארצען אייגעגעם
 $ר' טייםעלשע זײערע אלע להכעיס צו אויף ׳יע

 jrn צו םאלק, םון פאלק דערוױיטערען צו שטרענגונגען
 קומס םעלקער, די םרן הערצער די אין שנאה און האס
 אלץ מינוט צו מינוט םון יע, טאג, צו טאג פון פאר דאך

טיםערן א און גרעסערע א דערגענטערונג, גרעסערע א

 גומ איז עם וואם אז דעם, פון ריידען ניט מער שוין קען
 אדער דייםש דעם פאר איז פראנצויז, דעם פאר
א, גײן, טויט. א ענגלעגדער דעם אדער רוס  װאס א
 פאו באזונדערס און םאלק, אײן םאר נוצליך אוץ גוט איז
 םא# גוצליך און גוט איז לאנד, אײן פון ארבײטער די

 8עםמא פארקוםען מוז עס כאטש םעלקער, אנדערע אלע
 נמד און גוטע דאס װי שםײגער, דעם אין ענדערונג אן

 אריבערגעפלאננם און אריבערגעטראגען װערט ליכע
ץ שטאט איין םון צווייטע, דאס אין לאנד אײן םון  י

 םון םעלקער די צו םאלק אײן םון צווײטער, דער
װעלט. גאנצער

E *
 T! װעלען ״גערעכטיגקײט״ דער םון לעזער די

 וזאפ ,וואם סטרייקס, םון כוואליע דער אן דערמאנען
י עס װי דעם, נאד םראנקרייך גאגץ פארםלײצט  1י

 אל| םון פאראייניגומ דער דורך געורארען אויסערוױילט
 ויעלמ רעגירונג, די פראנקרייך אין כחות ראדיקאלע

 םינםטעו^ דער צו סוף א געמאכט גיך גאר האט
 פון איינםלוס דעם אונטער האט װאס רעאקציע,

 איי אין פאשיזם דעם און דייטשלאנד אין נאציזם
 אנהענגערשאםט גרויסע א צײט א פאר געװיזען

 פ דעם םון םיילען אפגעשטאנעגסטע סאמע די
םאלק. שען

 םילע די ן)ן דערמאנען זיך װעלען לעזער די
 ײי געווארען.באלד אגגענומען זײנען וואם געזעצן, דיקאלע

 איבערגעגוםמ האט איד, און סאציאליםט דער בלום,
ײו און הענם, דינע אין רעגירונג דער םון לייצעס די  ד

M אױםגעלעבט* װי װירקליך האבען ארבײטער די װאס
 האבען ארבײטער־ױניאנם האלב־םויטע די

 םאר׳חלש׳םקיײט. דיער םון אויםגעוואכט אמאל
 ג x געווארען די זייגען כישוף א דורך עםעס

י גײן, מאכט,  װאם קאפיםאל, מאכט. גרויסע ד
 בױו געמחט האצז מעכטיג, אזוי געווען נעכטען ערשט

קאפ. שטאלצען איר
 די בײ מאכט־באוואוסטזיין דער מיט צוזא&ען

 געקומען אױך איז ארבייטער פראנצויזישע ליאגען
 אגשםאם, קאמף־מעםאדען. דיערע אין ענדערונג

 ארױםצוגעהן איצם, ביז געםיהרט זיד האט עס
 מ געגען קאמף דיער אנםיהרען און םעקטאריס די

 צוגעג וױ אזוי האבען די וואס דורך #גאס אין בתים
ג׳ חלק שום קײן םעקטארים די אין האבען זײ אז

אר, עברו }>■ 1937 ן

 געבליבעץ זיינען און טאקטיק, דיער געביטען די האבען
ן ארבײטענדיג, ניט ׳ן ע נ י ז י םעקטאריס. די א

 גע־ נים וואלטען די ווען אז זיך, פארשטעהט עס
 שטעהט רעגירוגג דער פון שפיצע דער אן אז װאוסם,

 לעבען און לייב מיט איז װעלכער בלום, לעאן װי מאן, א
 צוױי זיך אםשר זיי, וואלטען ארבײטער, די םאר און מים
 װעל־ קאמםס־מעטאדען, נײע די איבער איבערלעגט האל
אנגענומען. האבען די כע

 מינדסטער דער זיי בײ געװען װאלט עס ווען
 מיניסםערױם גאנצער דין און בלום לעאן אז פארדאכט,

 אין דינען זײערע פארטרעטער אויסגעװעהלטע אלע מיט
 שטרעבועען, זײערע מים סימפאטיע קנאםער גאר א

 דער מיט אויזען און שטאל זײ זייגען הארצען אין און
 די געװען דיגען דאס װי ארדנוגג, עקזיםטירענדער

 יאהרען, םריהערדיגע די אין װיװיאגים די בריאנס,
 פארגאנ״ סאצאליסטישער זײער פון טראץ צום וועלכע

 געטרייע פאר ארויסגעװיזען זיך זײ האבען גענהייט
 די אין שיסען געלאזען ד״אבען און קאפיטאל, םון ױנער
 ארוים־ האבען זיי פלײצעס װעמעס אויף מענשען, זעלבע

 גע־ גיט וואלטען זײ װען ;גדולה זײער צו געקלעטערט
 זײן זאל וואס מענש, דער ניט איז בלום לעאן אז װאוסט,

 םאר אגדערע םילע װי פארראטען, זיי און שװ$ך אזוי
 איצט אויך אפשר די וואלטען געםאז, עס ד״אבען איהם

 אנטשלאסען, אזױ רעוואלוציאנער, אזוי געהאנדעלט גים
פעק- די אין זיצענדיג סטרייקען פון געדאנק דער און

 גלייך שרעקעגדיגע, מעהר די םון זיי, פון וואלט םאריס,
 שרעקעדיגע, םילע די טאקע אבער געװארען, פאתוארםען

 דאס האבען קאמף, יעדען אין אומגליק דער זײגען װאם
 דאס אט און אנטשלאסען, און מוטמ דערפיהלט זיך מאל
 קען מען ענדערונג, גרויסע די זיך מיט געבראכט האם

םראנקרייך. גאנץ אין רעוואלוציע די זאגען,
םראנקתיך? אין בלויז געבליבען אבער דאס איז

 אריבערגע־ גיט סטרייק־כוואליע נײע די אט זיך האט
 מײלען טויזעגטער לאנד, אנדער אן אין אויך םראגען

 דורך איהר םון אפגעשיידט און םראגקרייך, םון וױיט
 יא האט דאס אז אקעאן? אטלאנטישען גרויסען דעם

 םראנקרייך אין װי עםעקט מעהר מיט נאך און פאסירט,
 גרוי־ איצםיגען דעם אין זעהן איהר קענט דאס גוםא,

 אויטאמאביל־אר־ די םון זיץ־קאמף וואונדערארען סען
 ״דזשע־ די םירמע, ביליאניגער גרויסער דער םון בייטער
קארפאריישאן״. מאםארס נעראל

ר ע אויםמערק־ גויטיג איז ווייטער, געהען מיר ^
 ניט איז זיץ־סטרייק א םון אידעע די אז מאכען, צו זאם
גײ. גאנצען אין

דערמאנען, זיך קען ציילען די םון שרייבער דער
 אגגעשריבען ער האם םריהער יארעז און יארען מיט דאס

 אט רעקאמעגדירט האט ער וועלכען אין ארטיקעל, #ן
 שנײדער־סםרייק. געװיסען א אין סטרייק־מעטאדע די
 ארויסצוגעהז אנשטאם אז ארגומענטירט, דאן האט ער
 קעלט אין און רעגען אין די םיקעטען םעקטאריס, די ®ון
 םון װערען געשלאגעו און באפאלען לאזען זיך אוץ

 וראלט ױניםארמס, אהן און אין גענגסטערס *לערליי
 די אין בלייבען זאלען די אז גלייכער, געװען ניט דען

? העגם םארלעגםע מיט מאשינעז, זייערע ביי פעקטאריס,
 נים וואלטען בתים בעלי די אויך אז אייך, מאלם
 געװיס וואלםען די העגט. םארלעגטע מים געשםאגען
 איײ דיער באשיצען זאל זי רעגירונג, זיער צו זויעלירם

 ״םרעס־ די סון פעקטאריס זייערע באםרייעז אוץ גענםום
 גע׳־ גיד גאגץ געװיס דאס וואלטען די און ;•עסערס״

 גיט דארסט איהר וואוײם רעגירוגג. דער בײ ױעל׳ט
 סטרײקעגדע דיגען יארעז אמאליגע די אין אז פאתעסען,
 רעגי״ דער בײ מיוחסים קנאםע גאנץ געווען *רבײטער

 די אין קאלאראדא, אין סטרייק געוױסען א אין דונג
 ראקעסעלער, םילאנטרא• גרויסען אונזער םון מײגס
 םאר־ קיגדער אדן םרויען זייערע און סטרייקער די זײגעז

 און אוסן, שוידערליכסטעז דעם אױף געװארען םריבען
 די םארשפארען געקרעהם. גיט אםילו האם האן קײן

 גע־ גאגץ א געוועץ איז אקםעךשטאלען אין סטױיקער
 סאלדאםען׳ שיקען מעםאדע. קאפיטאליםטישע װעזעליכע

 סמ מעהר אוץ — אײגענםום״ און לעבען באשיצען %
 אין סטדײק דעם דערטריגקען ארן — אײגענטום לץ1

 געװעהג־ עםוואם געװען אױך איז דאם בלום, סײגעז
 דאס מגפה, ןאשאנקאינדזש די אנבאלאגגם וואם ליכעס•

 אוני־ אין נאד אפס נאנץ פאסירט וראס עםוואס חמ־ ייז
m צװײ־ א אירגענד זײן געקענם האם װי טו סעג״ 
W געהאגדעלם, תאלט רעגיתסנ די וױ דעם, װעגעז 

 אגגע־ יארען אמאליגע אין װאלטעז ארבײםער די ומי
 צײט, תנער צי יע, ? זיץ־סםרײק־םעםאדע די טםזזאס

 עיק־מעסאדױסס די אם האם אומשםעגדעץ יענע יתםעד
דער־ מעתר נאו און םאגסאסםיש. גאגץ

 גיט האט ארבײטער סאיאריםעם גרעסטע די וױיל פאו/
 איר־ האבען די אז געדאנק, םינדעסטען דעם גאר געהאט

 געהא- האבען די וואו סעקםאריס, די אין חלק א גענד
 געבלי־ דאן דאם איז דערםאר גאכט. און טאג רעװעט

םאנםאזיע♦ א וױ מעד״ר ניט בען
 בלויז םון םאנטאזיע דאזיגע די זעהם, דאך און

 וױרק־ שלאגענדיגע א איצט איז צוריק צוואנציג יאהר א
 אמע־ גאנץ פון געדאנקען די םארנעמט װעלכע לאכקײט,

ריקא.
געשרי־ װערען שורות די װען מאמעגם, דעם אין

 ליניע, גאנצער דער אויף קאמף דער םלאקערם בען,
 ״דזשענעראל דער פון פעקטארי א דא נאר איז עס וואו

 קאמפאני דער פון םאדערונג ערשטע די און מאטארס׳/
 זיץ־סטרייקער די אז איז, םארהאנדלונגען וױיםערע פאר

םעקטאריס. זײערע פארלאזען אלץ פון פריד״ער זאלען
 פאר־ װעט איהר און אריין, גוט גאר זיך טראכט

 איז דא רעוואלוציע געוואלדיגע א פאר וואס שטעהן,
 ע־ ג לאנד. אונזער פרן לעבען דעם אין םארגעקומעץ

 אייגענ- דער פעקטאריס אלע די אט דינען ך י ל צ ע ז
 געזעצ־ קאמפאניע. מאטארס דזשענעראל דער םון טום
 וואם באנדיטען, פשוט זיץ־סםרייקער די זײנען ליך,

 דעם פון דאך עס איז אייגענטום. םרעמדען פארכאפען
 זאה שרעקליכסטע די שטאנדפוגקט 'קאפיטאליסטישען

 אזא עפעס, קלייניגקײט א פאסירען. געקענט האט וואס
 דאה און ?! אײגענטום־רעכט דעם פון פארגוואלדיגונג

שווייגט♦ וואשינגטאן
וואשיגגטאן, שוױיגט נאר ניט דאס. װי מער, נײן,

 צו הסכמה איהר זי גיט איצט, אױס זעהט עס װי נאר,
 הײליגםרם דעם סיז פארשװעכונג שרעקליכער דעד אס
 שיקט נאר ניט אייגענטום. דעם הײליגטימער, אלע םון
די ארױסטרייבען זאלען װעלכע סאלדאטען, קײן ניט זי
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אהיו זײ קומען װאו ?  I
ה סין ר ײדן ש ר  |

....................................................................... •IIMHIinili
 אהין זײ קוםען װאו
גײער, םידע די װעלש םון

 אװעק זײ פאלן װאו
כױער. די לאנד רײכן פון
נןןלעכט, זײ האכן וױ

שאפן; םלעגן זײ גוטס ױןןן
׳אוס זיך זײ אויף קוקט װער
ז שקלאםן ארכעטםלאזע אויף

האג ־  גןןזען דא אײנעם כ׳
 כלײכן, א אץ ®יח א

 גאםן די אץ גןןכלאנזשןןמ
דערגרײכן. צו מזל זײן

גאס, אין הײםלאזער א
 גןןרעגןןנט האם דרויסן אין
 דא איס איך האב מער און

כאגעגענט. נישט קײנםאל שױן

׳פרױ א געזען האב איך
 ן געזעםן זי איז «ארק אץ
כלייך, אץ םיד «נים איר

געגןןםן. ניט שױן לאכג װי
גז װי אנ ײםז װער ל ז א װ ג $  ם

;דערקלעח נויט די קען װער
 כליק איר אץ כלויז ם׳זעט
טרעוץ~ אױםגעװײנטע נישט

אג איך  םיל זײ געזןןן ח
גאסן, אץ םקװערם, אץ אץ
גײן, ארכןןטםלןןזע די
 םאסן. חמגןןריגןן די

ראג, א כײ םארנליװןןרט
ח, זיר װקלט די ם׳װ$לט װי ענ

 װײט אץ קוקט אײנער, שטײט
? זיו ער ז#ל װאחץ ח ענ װ

^ג איך  םיל זײ געזןןן ח
אויגן, די אץ יאוש סיט
װעח םץ מ טאנ ש ך, י . ״םיו
געכױגן• ■יץ שװערער פון

 אהין זײ קוםןןן װאו
ם לאנד אונזער אין ײכןן חן  ר
׳קרד דקר אױןז שטױכלאד וױ
םײכן• די אױף שױםזןץ װי

ט--------------------------------------------- ײ ז ► 5

 אם צו םוף א םאכען און םעקםארים די םון *זיצער״
 אייגענםימער די נאר סקאגדאל, הימעל־שרייעגדען דעם
 םעק־ די באהייצען גאך געבאך מחען םעקטארים די םון

 און באקוועם זיין דארם זאל ארבײטער די אז טאריס,
 שםע־ נים סאלדאםען די טארען גאר ניט און ווארים.

 זײ גאר עסען, צו קריגען זאלען סטרייקער די אז רען,
 שטע־ קענען גים זאל קײנער אז אויםפאסען, גאר מוזען

 שפײז, נויםיגע די סםרייקער די שיקען װעלכע די, רען
״זיצען״. צו וױיטער כח דעם געבען זיי זאל וואס

 אױינ־ זיך םיפער אביםעלע נאך אייך בעם איך און
 באגריי־ מעהר גאך װעם איהר און דעם, אין צוטראכטען

 אונזער אין געשעהען וואס וואוגדער, גרויסע די פען
מדינד- אונזער אין און צײט

 אײנצושטי- מום דעם געהאט האט בלום לעאן אז
 גע־ נים האם און סטרייקערס פראנצויזישע די מים מען

 גאך דאס איז ארויסצוטרייבען, די סאלדאטען קײן שיקט
 ווא© סאציאליסם, א פארט דערקלערען. צו מעגליך
 אייגענ־ ״פריוואט אז פרודאן, אלםעץ דעם מיט גלויבט

 שפעםער אדער פריהער מוזען װעט און גנבה״ איז טום
 וואוג־ אזא גארנים דאס איז דערפאר ווערען, אפגעשאפט

 פעקטאריס, די אין זיך באזעצען ארבײטער די װען דער,
 כאםש ע, ר ע י י ז אמת׳ן דער אין זײנען װעלכע

געזעץ. דעם לוים ניט, נאך דערוױיל
 אונזער מים פאל דער גיט דאך איז דאס אבער
 סאציאליסט. קיין ניט דאך איז ער רוזוועלט. פרעזידענט

 פארלײ־ ניט ווארם איין מים איצט ביז דאך האט ער
 איז ער פריוואם־אײגענםום. םוץ הײליגקײט די קענט
 די דעען וועלכע די, אם פון פארשטעהער דער דאך

 ים2 דאד איז ער םעקסאריס. אלע די פרן בעלי־בתים
ר/ ״גױ א בלויז װי מעהר ע ל  אט פאר קומם דאך און די

ע און עפענטליכע די כ י ל כ ע ז ם א  פארלײקע־ ם
ע  אמת׳ע וױ ארבײטער, די פריוואט־אייגענטום. פון גו

 מען און פעקטארים, פרעמדע אין זיצען ״בוירגלערם״
 זיכער נים בין איך דערצו. צוגעוואױנם שוין װערט

 אלמעכ־ די אז זיץ, משער זיך קען איך אבער דעם, אין
 צו געוועגדם זיך האם קא. מאטארס דזשעגעראל םיגע
 אײ־ איהר פרן שוץ פאר וואשינגמאן אין רעגירונג דער

 קי״ץ גארנים זײן געמחם האם ענטפער דער און גענטום,
 זעהר א אננעמעז, מעג מען םארקערם, ערמוטיגענדער.

 איז דאס אז איצם, איהר פארשטעהם עגטמוטיגענדער.
 קוםט וואס אונגערועזעליכעס, גאנץ עטוואס װירקליך

 דע& אין אמעריקא אין ל א מ ן ע ם ש ר ע צום פאר
ארבײם? און קאפיםאל צװישען קאמף גרױסען

 דערבײ אז דענקען, מאמענם א אריף קען ווער און
 דער װי געזעדין, האבען מיר ? אפשםעלען עס זיך וועט

 פראנקרײך, אין םארגעקומען איז וואס ביישםיל, גרױסער
 צװי״ קאמף דעם אין װידער־קרל זײז געםונען באלד האם
 4P מאםארס דזשענעראל דער םון ארבייטער די שען
 איצםיגער דער אם וועם זיכער און אמעריקא. אין אזש

 ווײםערע אלע אויף אייגסלוס גרויסען דק האבען קאמף
 םדײדס אנדערע םילע אין פארקומען וועלען וואס קאמפען,

 איץ אויך נאר אמעריקא, אין גאר נים אינדוסםריען, און
לענדער. אנדערע םילע פילע,

בעלײבתים, אוגזערע אז פארשםעלען, זיך לאמיר
 אז אין װעם מאנוםעקםשורערס, דרעס און קלאוק די

 וװ אמאל וױדער פארגלוסםעז זיך שעה אומגליקליכער
 אינטערנעשאנעל♦ אונזער םיט כח אין זיד פארמעסטען

 הילפלאזער שװאכער, םיל וױ ׳איק ניט דען איהר זעהם
«מעטאדע םםרײק נײער דער דורך זיין װעלען זײ

 די אויםגעשפילם. זײן װעט גענגםםער־ביזנעס די
חנ פאר אנװלנדונג װעניג האבעז אױך װעם פאליס ה  אי

היג בלײבעז װעלעז םטרײקערם די קלאבם.  די אין ת
אן די שעסער.  זײ זאל עם אז זארגען, נאר װעט ױני
Of * איינזעהן״ ײעלעז באסעס די במ םעהלען, גארנים  

נאכגעבען. װעלען און םײװעל םאר׳ן שפיל א איז
סער, אביםעלע געהם איצם ױי ען םראכם און ו  װעג

 די אין נאר גים פאםירען קען און װעט דאם אז דעם,
 אונ־ םון םליגעל דעם אונםער זײנען װאם םרײדם, אלע
ך נאר אינטערנעשאנאל, זער  א פון םרײדס די אין אוי

 ,דערשנײ די םון — אינטעתעשאנאלם ע ר ע ד נ א
שיניססען, די שוםםער, די היםעל־מאכער, די םת  די מא

םע זײ דאך איז דאס װ. אז. זג שםאל־ארבײטער  גרוי
שפיל! םת גבורה ך םראכם טא בײ ײן, מם נאד זי  אר

 קופעז קען באלד באלד, גאר אז .ןהעזנייא װעט איהר און
ײן װעם עם װעז מאםענט, דער  פאר־ קנאפעד גאר א ז

י געניגעז  דאס אז איז באם, א אײגענטימעד, אז זײז *
ד װעם אײגעגםום הײליגע רןן איי לי ־  in גאנצדן זיין ■*

אטױ די אין זײנעד געװעז איז װאם גלאנץ, און  אךנטו
תו, הינםער דמעז וואם יאהרעז, טויזענםער און  און א

אויססאגדן. אין האלט צײם נײע א דאם
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ע צ נ א װ ארבײם בילדונגם יאד צ
 זיגט יאר, צװאנציג געווארען איז מאגאט דעם

 דע־ עדױקיישאנעל דער גערוארען ארגאניזירט איז עס
 פאקטיש איז דאס אינטערנעשאנעל. דער פון פארטמענט

 צענטראלער א פאר אמעריקא, אין אנהויב דער געװען
 סיםטעמא־ א אונטערצונעמען ארגאניזאציע, ארבײטער

 װי מיטגלידער. אירע פאר טעטיגקײט בילדונגס טישע
 געביט אויפ׳ן אױך איז געביטען, אגדערע פילע אויף

 דער געװען אינטערנעשאגאל די בילדונג ארבײטער פון
םיאנער.
איבער־ איבערפלעכליכען אן בלויז אפילו געבען צו

 םון דערגרייכוגגען און אויפטואונגען די איבער בליק
 צװאנציג די דורך דעפארטמענט עדױקיישאנעל דעם
 שװעריגקײ־ די שילדערן צו עקזיסטענץ; זײן פון יאר
 װעג אין געשטאנען זײנען װאס שטרויכלוגגען און טען
 איב־ פראכטםולער דער אט פון בױער ערשםע די פון

 געפאדערט זיך װאלם ;יארען ערשטע די אין סטיטוציע
 זײ־ באגרעניצטע די אויף בוך. דיקען א אנצושרייבען

 די נאטירליך מען קען זשורגאל מאנאטליכען א פון טען
 היס־ די אינגאגצען אבער דורכלאזען טאן. ניט ארבײט

, ניט אױך איז דאםע טארישע ך י ל ג ע  עדױ־ די רױיל מ
 שפי־ גײסטיגער דער דאך איז דאס — ארבײט קיישאגאל

 דערגרייכועען די ױניאן. איגטערנעשאנעל דער פין געל
 צװאנ־ די דורך ארגאניזאציעס, אינטערנעשאגעל די םון
 אין מיטגלידער, צאל דער אין װאוקס זײער יאר; ציג

 עקאנאמישער דער םרייד; אין אײנפלום און מאכט
 ארבייםער קליידער סרויען מאסען די פון אויפשטייג

 סװעט די פון זיך ארױסרײסען זײער צײט; דער דורך
 ארגאניזיר־ אן- פון פאזיציע דער צו באדינגונגען, שאפ
 זיך מוז אינדוסטריע גאנצע די װעלכער מיט מאכט, טער

 סאר־ דער אין אפ זיך שםיגעלט אלץ דאס — רעכענען
 פון טעטיגקײט בילדוגגס דער פון װאוקס און צוױיגונג

 גראד הויכען גאנץ א ביז איז און אינםערנעשאנעל דער
 פון צאל גרויסע א איר. דורך געווארען באאײנפלוסט

 ערשםע זייער האבען פירער ױגיאן איצטיגע אונזערע
 און לעקציעס קורסען, די אויף געקראגען אויסבילדוגג

 האם דעפארטמענט עדױקיישאנעל דער וואס ®ארומס
 בעסטע דאס טאן דעריבער מוזען םיר איינגעארדענם.

 איבער־ קורצען א געבען — אומשםענדען די אדנטער
 פון ענטרויקלונג און ענטשםעד״ונג דער איבער בליק
 וואס װירקונג די און דעפארטמעגט עדױקיישאנעל דעם
 םון ספערען די אריבער וױיס אויסגעאיבט האט עס

ארגאניזאציע. פארצוױיגטער אייגענער אונזער
עדױקײשאנעל דעם םון ענטשטעהוגג די

דעפארטםענט
 געבררטם־ דעם אלס 1917 יאגואר רעכענען מיר

 אין וױיל דעפארטמענט, עדױקיישאבעל דעם פון מאנאם
 סיסםע־ אנגעד״ויבען דעפארםםענם דער האט צײם דער

 קור־ און קלאסען ארגאניזירען פון ארבײם די מאםיש
 ניי־געבױרענע יעדע אין רױ מיםגלידער. די פאר םען

 אנפאנג דער נים אבער געבורט דאס איז איגםםיםוציע,
 דורכגע־ םריער האם ארבײט בילדונג די ״זײן״. פון

 אם זיד. פארמירען םון ,װערען״, םרן פעריאדע א מאכם
 דע־ עדױקיישאנעל דעם פון םאל אין האס פעריאדע די

 םאר־ מען װיל און יאר. עםליכע געדויערם יארםמענם
 פאר א װידםענען מען דארף אינסטיםוציע, די שםעהן

צוגרײטונג. םון פעריאדע דער אם צו יאראגראפען
 אינ־ די גראדע וואם צוםאל קיין נישם איז עס

 אמע־ אין יוניאן ערשטע די געווען איז םערנעשאנעל
 פאר שאםען צר גויםיגקייט די אייגגעזעהן האם וואס ריקא
 ער־ זיד• בילדען צו מעגליכקייט די מיםגלידער אירע

 אי- א געװען דעמאלט איגטערנעשאנאל די איז שטענס,
 אל1 גרעסםע וױים די וואס זין דעם אין יוניאן דישע

 קיגדער — אידען געווען זיעען םיםגלידער אירע פון
אידישער דער בוך. םון םאלק דאם הסוםר, עם דעם פרן

 נאד דורשט א ארויסגעװיזען אלעמאל האט ארבײםער
בילדזע.

 פאקם דער אויך בײגעשםײערט דערצו האם םיל
 ״קאלאמבוסעס די םון *ראצענם גרדיסער גאנץ א װאס

 געדוארעז זײגען גערוםען, זײ האם מען וױ שנײדער״,
ל  צװישען אמעריקא. אין קומעגדיג ערשם מלאכות מ
 עקס־ סםודעגםען, הײםישע צאל היבשע א געװען איז זײ

 פון לײם ױגגע און םשכילים ישיבזז־בחורים, םערגיקעס,
 גע־ איז בילדוגג װעםען בײ •ראםעסיעס, אײדעלע די

תן  דערצויגעץ זײגען זײ וױיל ברוים, װי גויםיג אזדי ו
םון צאל היבשע א װאם דאס בוך. אוים׳ן מיזארען

 דעפארט־ עדױקײש^נעל פון ױבילעאום י^ריגען 20 (צום
אינטערנעש^נעיס דער פון מענט

ר ש. פון ע ב ר א פ

 רעװאלוציאנערען דעם מיטגעבראכט זיך מיט האבען זײ
 בא־ האבענדיג ליטע, און פוילען רוסלאנד, פון באגאזש

 רעװאמציאנערע פארשידענע די צו דארטען לאנגט
 אז דערצו בײגעטראגען אריך גאטירליך האט פארטײען,

 קרייזלאך, רעװאלוציאנערע די פון פראקטיק די זאלען זײ
 סמיט אדאמס ענגעלס, מארקס, שםודירם האט מען װאו
 איבער־ פאליטיקער, אין עקאגאמיסטען אנדערע און

היים. נײער זײער אין פלאנצען
 טעטיגקײט בילדונגס די אז טאקע, מיר זעהען אזוי

 זיך האט קלײדער, פרױען בײ ארבײטער די צװישען
 גע־ זיך האבען זײ װי שנעל אזוי אנגעהױבען פאקטיש

 די איידער נאך ױניאן. א אין ארגאניזירען נומען
 נײגצי־ די אין געװארען, געבוירען איז איגטערנעשאגאל

 ערשטע די האבען יארד״ונדערם, לעצטען פון יארען גער
 בילדונגס־פאר־ ארגאניזירם שוין ױניאנס קלאוקמאכער

 עםנם־ און לעקציעס אראנזשירט האבען װעלכע אײגען,
 פראגען. ארבײטער און סאציאלע איבער דעבאטען ליכע

 ביל־ אמת׳ע קײן געררעז נים נאך דאס איז נאםירליך,
 קור־ און קלאסען סיסטעמאטישע קײן טעטיגקײט. דונגס

 מערסטענס האבען לעקציעס די געוױען. ניט זײגען סען
 פראפא־ און אגיטאציע םון כאראקטער דעם געטראגען

 דעבאטען די אידעאל. סאציאליסטישען פאר׳ן גאנדע
 םארשי־ די איבער דעבאטען געװען מערסטענס זײנען
 גע־ עס איז דאך אבער סאציאליזם. אין ריכםונגען דענע
אגהויב. אן װען

 איגטער־ דער פון וואקסען און עגטשטײן דעם מיט
 זיך האט און געוואקסען אויך איז ױניאן, נעשאנעל

 נויטיג־ די טעטיגקײט. בילדונגס די אױסגעברייטערט
 פאר בילדונגס־קלאסען סיסטעמאטישע אײנצוםירען קײט

 איז ױניאנס נײ־אויסגעוואקסענע די פון מיטגלידער די
 די זײבען זײט אײן םון דרינגענדער. אלץ געווארען
 אימיגראנטען, געװען מיטגלידער די פון םײל גרעסטע
 װעלם. םרעמדע נײע א אין אנגעקומען זײנען װעלכע

 הא־ זײ שפראך, די דערלערנען געדארפט זיך האבען זײ
 איגסםי־ פאליטישע די מיט באקענען געדארםט זיך בען

 גויטיג די פאר איז עס הײם, נײער זײער פון טוציעס
 עקאנאםישע די מיט גרינדלאך זיך באקענען צו געװען

 לאנד. נײעם דעם אין פארהעלםניסען און באדינגוגגען
 האבען געדארפט ױגיאן וואקסענדע די האט דעם חוץ

 און קענםניש גויטיגע די באזיצען זאלען וואם םירער
 די ארגאניזירען איז געהעריג רוי קענען צו ערפארוגג.
 די געגען קאמפען די אין זײ אנםירען און ארבײםער

 גע־ ניט די האם םירער־מאטעריאל דער באלעבאטים.
 איבער־ אינםעליגענטע, גענוג די צװישען געװען פעלם.

 באזעסען האבען וואס מענשען ױנגע ענערגישע געבענע,
 באוועגוגג. טרייד־ױניאן די סירען צו פעהיגקײםען די
 גויטיגע די געניטשאםט, די געםעלם אבער זיי האט עס

 קריגען געקענט בלויז האבען די וועלכע אויסבילדונג
 יױ אייגעגע דיערע אין בילדוגג סיסםעמאטישער דורך

ניאנס.
דער־ האבען אינטערגעשאנעל דער םון םירער די

 גרויםע די גאך באלד גויטװעגדיגקיים די אם פילט
 די סרן און 1909 אין וױיסטמאכער די פון סטרייקס

 ביז 1909 פון יאר 5 די דורך .1910 אין קלאוקמאכער
 יױ מאסען א געווארען איגטערנעשאנעל די איז 1914
 גרויםע מיטגלידער. גייע טריזענדער צענדליגע פון ניאן

 אין אויםגעוואקסען יאר פיגף די דורך דעען ױניאגס
 אינ־ קלײדער םרויען דער םון אפםיילונגען פארשידענע

 אין מאנגעל דער און שםעם, פארשידענע אין דוםםריע,
 אם םיהלען. שםארק געלאזם זיך האם פירער געשולםע

 געווארען ארויסגעבראכם קלאר איז גויםווענדיגקייט די
 א אין .1914 אין קלױולאגד אין קאגווענשאן דער בײ

 געי־ *רויסגעבראכם איז קאגוועגשאן דער בײ רעזאלתיע
 זיך געקומען איז צײם ״די אז געדאנק, דער װארען

 סון םוגדאמענם דעם אויף םעסםער אװעקצושםעלען
 זיך אנשםאם צוגרײםוגג, אמ בילדיגג סיסטעמאסישער

 אץ *גיםאציע אויבערםלעכליכער םים בלױז אפצוגעבעז
סאר־ דער אין געטאז עם האבען מיר װי יראפאגאנדע,

 באשטימס דעמאלט האט קאנװענשאן די גאנגענר״ײט׳/
 די אסיגגירט האט און מיטגלידער זיבען םון קאמיטע א

 בילדונג די אנצופירען דאלאר הונדערט 15 פון סומע
ארבײט.

 פון אויסגאבען ד״ײנטיגע די מיט פארגלײך אין
 פארוויילדנגס און בילדונגס אויף איגטערגעשאנעל דער

 הוגדערט 15 פון סומע די אויס קוקט טעטיגקײטען,
 צװעק דעם פאר גערוארען אסיגנירט איז װאס דאלאר

 מען קליץ. לעכערליך ,1914 פון קאגו^נשאן דער בײ
 דע־ עדירקײשאנעל דער אז זינען, אין האבען אבער מוז

 געווארען; געבױרען ניט דעמאלט גאך איז פארטמענט
 אםילו אז שרים; ערשטער דער גערוען בלויז איז דאס אז

 א פון בילדונג ארבײטער אזוינס וראס באגריף דער
 קלאר; געװען ניט דעמאלט נאך איז זײן, דארף ױגיאן

 םאל ערשטען צום געווען איז דאס אז הויםטזעכליך, און
 האס אמעריקא אין ױניאן אינטערנעשאגעל אן װאס

 אנ־ געלט סומע באשטימטע א אסיגנירט איבערהויפט
 מים״ אירע צװישען טעטיגקייטען בילדוגגס צופירען
 באדײטענדער א גערוען דאס איז אנהריב אן פאר גלידער.

שריט.

ברײטער װערט בילדונג ארבײטער פון באגריף דער
 איגטער- דער פון פירער די װאס באגריף דער
 ביל־ סארט די װעגען געהאט דעמאלט האבען געשאנעל

 rm אונטערנעמעז, דארף יוניאן די װאס ארביים דדנג
 אין. שלעזינגער פרעזידענט םון געװארען אויסגעדריקט

 ״חױ אינטערנעשאנאל דער פון ארגאן אפיציעלען דעם
 אױ־ פון נומער דעם אין װארקער״ גארמענט לײדיס

א געבן דארםן ״מיר דארט: זאגט ער .1914 גוסט
 פראקטיק און געשיכטע די לערנען זאל װעלכער קורס

 םאר״ פארהאנדלוגגען, קאלעקטױרע טרייד־ױניאניזם, פון
 וױ סטרייקם, סעטלען און פירן צו װי מעטאדן מיטלוגג,

 ד קאנטראליחנן צו אזוי װי און פארזאמלונגען פירען צו
 די אויף געווארען געשטעלט איז טראם דער מענשען״.

 געלעגעני א ארבײטער די געבען פון ג^געגשטאנדען.
,§בילי סיסטעמאטישע אלגעמיינע, אן ערװערבען צו הײט
 ׳ 1אי יאר, צוױי נעקסטע די דורך אינטערגומען האט נעל

 געיי איז עם באגריף. דעם מיט אײנקלאגג אין געװען
 סקול רעגד דער מיט אראנדזשמענט אן געווארען מאכט

^ אינטערנעשאגעל די פאר קורסען געבען צו מי לי טג  מי
 הוד ארום געגעגשטאנדען. אויבענדערמאנטע די אין

 אין- באגוצט דערמיט זיך האבען מיטגלידער דערט
 אויפגעגעמן זײגען קלאסען די און 1915 פון װינטער

געווארען.
דער־ צוםרידען געװען גיט זײגען לאקאלס צאל א

 טעטיג״ בילדונגס אוגטערנומען אלײן האבען און מיט
 מאכער וױיסט דער מיטגלידער. זײערע פאר קײטען
 דזשד אנגעשטעלט אםילו יאר יענעם האם 25 לאקאל

ץ געשיכטע םון לערערין א פאינץ, סםוארד ליעט  י
 און דירעקטאר עדױקיישאנעל אלס קאלעדזש, בארגארד

 םיטגלידעו אירע פאר קלאםען רעגעלע אייגגעשטעלט
 אםע קלאוק 1 לאקאל םקול. פאבליק א אין

 רעגד דער מיט אראנדזשמעגט אן געמאכט האם ױניאן
מיטגלידער. אירע פאר קורסען פאר סקול

 םארמירונגס* די זאגען, צו אזוי געווען, דינען דאס
 אינטערנע־ דער אין ארבײט בילדונגם דער םון יארען

 1916 אין פילאדעלםיע אין קאנװעגשאן דער בײ שאנעל.
 פוץ טעטיגקיים בילדונגס װעגען געדאנק דער שוין איז

ד צייטיג און אויםגעוואקסען אינטערנעשאגעל דער  ג
 r« פראגראם די שוין איז קאגווענשאן דער בײ ווארען.

 “אויםצוביל גאר ניט געווארען אויםגעברייטערט בילדוגג
ד צו אלגעמיץ אין נאר ױניאן, דער םאר םירער דען  ג
 אויםצוהױבען געלעגענהייט א מיטגלידער די בען

 אױסברײםעחנו זיי.און ענםװיקלען שטאנד, קולטורעלען
 קאגווענשאן דער ביי לןנבעץ. אוים׳ן בליק זײער

 קאםיטן עדױקיישאגעל ערשםע די געווארען באשטימט
 מר אםיגנירם איז עם און איגטערגעשאנעל דער פון

 אגצושי דאלאר םויזענם 5 םוץ סומע די ווארעז
 דעי• דיגען קאמיטע דער אין בילדועם־דירעקםאר. א

 םיםגלידער, אכט פאלגעגדע די געווארען וױילם
 פון וױיס־ירעזידענםען געווען זימען וועלכע םון

ם. פאניא ״מעץ סאול ראזענבערג, עלמער ױגיאן:

אר, 7 ט י י *(ז-6)1937 םעברו

 קאװינסקי מ. אשביז, י. מ. העלער, י. לאנגער, לואים
טשערמאן. אלס ליבערמאן עלייעס און

 דער צו ערגסט גענומען זיך האט קאמיםע גײע די
 קאנװענשאן די וראס םליכטען די דורכצופירען אובייט

 געװען עם איז סםעציעל ארויםגעלײגט. איר אויף םהא
 אלס געווארען באשטימט איז װעלכע קאהען, מ. פאניא

 אין אריינגעווארפען זיך האט סעקרעםערין, עקזעקוטיװ
 און הארצען גאנצען מיט׳ן ארבײט עדױקיישאנעל דער
 לעבעו, גאנצען איר געװידמעט אן דעמאלט פון האם
 עדיר דעם פון ארבײט דער צו ענערגיע גאנצע איר

 זארגפעלטיגער איר אונטער דעפארטמענט. קיישאגעל
 עדיױ דער פון סעקרעטער עקזעקוטיװ אלס אויפפאסונג

 צו הײנט ביז יארען אלע די *דורך קאמיטע קיישאנעל
 אינ־ דער םון דעפארטמענט עדױקײשאגעל דער איז טאג

 פאר אנשטאלט מוסטער דער געװארען טערנעשאנעל
 װענ־ עס װעלכען צו אמעריקא, אין בילדונג ארבײטער

 מים אפ זיך גיבען װאס אלע הילף און ראט נאך זיך דען
בילדונג. ארבײטער

קאמיםע עדױקײשאנאל דער פון שריט ערשטע די
 א געדויערט ד״אט װאס צוגרײטוגג, קורצער א גאך

 דעפארטמענט עדױקײשאנעל דער האט מאנאטען, פאר
 סיס־ ערשטע די אײנגעשטעלט אינטערנעשאנעל דער פון

 יאר א איבער .1917 יאנואר אין קלאסען םעמאטישע
 אין דירעקטארין. אםיציעלע די געװען פאינץ מיס איז

 האט קאהען מ. פאניא און רעזיגנירט זי האט 1918
 איז אן דעמאלם פון ארבײט. גאנצע די גענומען זיך אויף

 אויסגעבריײ כסדר דעפארטמענט דעם פון ארבײט די
געװארען. פארפאלקאמט און פארגרעסערט טערט,

 האט 1917 אין
 דעפארטמענט דער

 אר־ זײן אנגעהויבען
 ױניטי 2 מיט בײט

 פאב־ אין סענטערס
 דעם און סקולס ליק

 אוגיװער־ ארבײטער
 ביסלאכװייז סיטעט.

 אויס־ ארבייט די איז
 געװא־ געברײטערט

 אין אז אזוי רען,
 1921 םון װיגטער
 נױ אין שוין האבען
 םונקציאנירט יארק

 סענטערס ױגיטי 7
 גע־ פארשידענע אין

 שטאט, םון גענטען
 רע- זײגען עם וואו

 געגעבען געלמעסיג
קלאסען געווארען

 קורסען; האײםקול ביז אנסאנגער פאר ענגליש אין
אן מאדערנער דער םון געשיכטע ױני ^  באוועגונג; טרי

 עקאנאמישע ױניאגס, אייראפעאישע און אמעריקאנער
 ציװי־ דער פון געשיכטע פסיכאלאגיע; װיסענשאםט;

 מוזיק. פאר םארשטענדיגוגג און ליטעראטור ליזאציע;
 ארבייםער דער געווארען אײנגעשטעלט איז דעם חוץ

 'קאריקולום סארשיידענארטיגען א מיט אוגיװערסיטעט
 אן װעלכע מיט געגענשםאנדען, װיכםיגע אלע איבער

 זיך דארף מאן יוגיאן און ארבײטער איגטעליגענטער
 געווארען דורכגעםירט אויך דינען עס אינטערעסירען.

 דער סאר קאנצערםען און לעקציעם צאל גרויסע א
 גיט קורסען די האט וועלכע מיטגלידערשאסט, בױיטער
 זיך האט דעפארטמענט עדױקיישאגעל דער באזוכט.

 גױ אין טעםיגקײט דער מיט בלויז באנוגענט ניט אויך
 גע־ איינגעשטעלם אויך איז בילדוגגם־ארביים די יארק.

 איג־ געװען זיינען עם וואו שטעט, אנדערע אין ווארען
 אײנ־ זייגען אפטיילוגגען ארגאגיזאציעס. טערגעשאנעל

 און םילאדעלםיע קלױולאגד, אין געווארען געשטעלט
נאסטאן.
 האם 1918 אין באסטאן אין קאנווענשאן דער צו

 באריכם אזא געבראכט קאמיטע עדױקיישאנעל די שוין
 האט קאגוועגשאן די אז ארבײם, דערםאלגרייכער א םון

 דע־ דעם ־םאר םומע אםיגגירםע די םארגרעסערם שוין
 דאלאר טויזענט 10 אויף םויזעגם 5 סון יארטמענט

 איז ,1920 אין קאנווענשאן, נעקסםער דער בײ יאר. א
 םױזעגט 15 צו געווארען םארגרעסערט װידער סומע די

 גע־ םארגרעסערם םומע די איז 1922 אין און דאלאר,
 די םים צוזאםען יאר. א דאלאר 17,500 צו הארעז

 אויך זיך האט מיםלעץ און מעגליכקײטען פארברייטערטע
און קורסען די סײ פארבעסערם און פארגרעסערם *יל

ע י נ « ן פ ע ח א ק

 האבען מיטגלידער צענדליגע אנשטאט באזוך. דער סײ
 די מיט מיטגלידער טויזענדער באנוצט איצט שוין זיך

 לעק־ און לערער די צװישען מעגלאכקײםען. בילדונגס
 פראמינענטסטע די םון מאנכע געפוגען זיך ד״אבען טארס

 פארנעם דער איז אזוי װיסענשאפטסלייט, און פראפעסארען
 םעטיג־ זײן און דעםארטמענט עדױקיישאנעל דעם סון

 20 די דורך אנטװיקעלט זיך און געוואקסען כסדר קײט,
 װעל־ אויף שטופע הויכע די דערגרײכט האט עס ביז יאר
 קלאסען, םון געץ זײן מיט איצט זיך געםינט עס כער

 מעמבערס די דערגרייכען װעלכע פארומס, און לעקציעס
 װאו געגענט יעדען אין שטעטעל, און שטאט יעדער אין
 פאמפלעטען, ליטעראטור, מאסע דער מיט װאוינען. זײ

 די איבער לעקציעס פון אבסטראקציעס האנט־ביכער,
 געשרי־ ספעציעל די מיט געגגשטאנדען, פארשײדנסטע

 פאנא־ אויף פארצײכעגט מעלאדיען, און לידער בענע
 און מוזעאומס אין שפאצירען די מיט רעקארדס, גראף

 אטלעטישע די מיט פלעצער, אינטערעסאנטע אנדערע
 מוזיקא־ די מיט ;פארוױילוגגס־טעטיגקײטען שפילען,

 אײגענעם איר מים אפטײלוגגען, דראמאטישע און לישע
איר מיט :װארם אײנעם מיט סטודיאס, און טעאטער

 און בילדוע פון געביט יעדען אויף טעטיגקײט רײכער
 טויזעגטער הונדערטער די דערגרײכען װעלכע קולטור,

 יעדען גיבען און אינטערנעשאנעל דער פון מעמבערס
 און קורסען די אויסצוקלײבען מעגליכקײט די זײ פון

 איר אדער אים פאר זיך פאסען װעלכע טעטיגקײטען
נײגונג. אדער טעמפעראמענט געשמאק, לויט

אפשטעל. אהן ארבײט י^ר צװאנציג
 קורצע אײן בלויז געװען איז יאר 20 גאנצע די דורך
 עדױקיישא־ דעם פון טעטיגקײט די װעלכער אין פעריאדע

 א צוריקגאגג, א דורכגעמאכט האט דעפארטמעגט געל
 אנפאע פון פעריאדע די געװען איז דאס שטילשטאגד.

 ,1931—1933 יארען די דורך קריזיס איצטיגען דעם פון
 צוזאמען איגטערגעשאנעל, דער פון מיטגלידער די װען
 אמע־ אין טריידס אנדערע אלע פון ארבײטער די מיט

 שרעק־ דעם סון פאראליזירט װי געלעגען זײנען ריקע,
 עקא־ דעם דורך געקראגען האבען זײ װאס קלאפ ליכען

 יאהרען יעגע אין לאנד. אין צוזאמענברוך נאמישען
 זיר באװארעגען פון דזשאב, א זוכען פון פראגע די האט
 דער־ און דורכצולעבען איז עס װי מעגליכקײטען די מיט

 אנדער יעדען זײם א אן פארשטוםט נשמה, די האלטען
 דע־ ארבײטער די איז בילדונג און קולטור פארלאנג.

 אן געהערשט ד״אט עס קאם. אין געקראכען ניט מאלט
 ױגיאן דער צו גלייכגילטיגקײט א אפאטיע, אלגעמײגע

 נא־ אויך, זיך האט דאס טעטיגקײטען. אירע אלע צו און
 עדיױ דעם פון טעטיגקײט דער אויף אפגערופען טירליך,

דעפארטמעגט. קיישאנעל
 געקומען זיך צו אבער איז ױגיאן די װי שנעל אזוי

 דעפארטמענט עדױקיישאנעל דער זיך האט ,1933 אין
 םאר׳ן װי רײכער פיל גאך פאנאנדערגעבליט װידער

 דעפארטמענט עדױקיישאנעל דער װאס ראלע די קריזיס.
 און סםרייקס די אין געשפילט האט טעטיגקײט זײן און

 אוגטער־ האט ױגיאן די וואס קאמפײנס ארגאגיזאציאנס
 איינ- דער אויפלעבוגג, איר םון יארען די אין נומען
 אױף אױס איצט איבט און אויםגעאיבט האט ער וואס םלוס,

 קומען וואס מיםגלידער גייע טויזעגדער הוגדערטע די
 טריידס ניײארגאניזירםע די אין ױגיאן דער אין אריין

 נייע די גיט עס וואס דערציהונג די געגענםען; און
 ױנגער, א עלעמעגם, גייער גאנץ א שוין — רעקרוטען

 באגריםען אנדערע גאנץ מיט עלעמענט אמעריקאנער
 אנ־ אםצושאצען. מעגליך קוים איז — םארלאגגען און

 עדױקיישאנעל דעם םון ארבײט די װיםיל אריף צואוױחען
 די דורך פארגאנדערגעוואקסען זיך איז דעפארםמעגט

 אינ- די אז דערמאגען, צו גענוג איז יאר פאר לעצטע
 םויזענט 75 פון סומע א אוים איצט גיט טערנעשאנעל

 פארוױילוגג. און בילדונג ארבייטער אויף יאר א דאלאר
 איז מעמבערשיס, איר לויט פראפארציאנעל וואס סומע, א

 בילדוגג אויף אוים גיבען רעגירוגגען םילע װי גרעסער
 צעגםרא- דער בלויז איז דאם און בירגער. דיערע םאר
 היבשע די אריינגערעכענם ניט איז דעם אין אסים, לער

 גײ לאקאלס, אלע כמעט לאקאלס, די וואס געלט סוםען
 פארוױילוגגם־ און בילדוגגם אויף באזונדער אויס בען

 םירען די װעלכע מיטגלידער, זײערע םאר טעטיגקײטען
 עדױקײ־ מיט׳ן צחאמעגארבײט אוץ הילף דער מיט אן

 אר־ םארברייטערםע גרויטע די דעפארםמעגם. שאנעל
 געמאכם גויטיג האם דעפארםמענט עדױקײאנעל סוץ בײם

 און ערםארוגג גתיםער מיט עדױקײםאר אץ אגצושםעלען
 אויס־ איז צװעק דעם םאר און גאמען, באקאנטעז א םיט

סםאר. מארק געװארען געוױילם
 װאס יעדען אויגען די אין זיך װארפט עס וואס
עדיד דעם םוץ םעםיגקײט דערפאלגרײכע די שטודירט

 דורך איגטערגעשאנעל דער םון דעפארטמענט קיישאנעל
 די וראס דאס איז עקזיסטענץ, זײן פון יאר צוואנציג די

 די אין אםילו געווארען אונטערבראכען ניט איז ארבײס
 די וואם ברודער־קריג אינערליכען פון צײטען ערגסטע

 אי־ םון יארען די אין אפילו דורכגעמאכט. האט יוניאן
 ארבײם די איז ,1928 ביז 1925 פון קאמף, גערלאכען

 אונטערברא־ ניט דעפארטמענט עדױקײשאנעל דעם פון
 מעגליך איז דאס געווארען. פארמינערט ניט און כעןן

 איז טעטיגקײם בילדונגס די וואס דערפאר בלױז געװען
 טויזענםער פון הערצער די אין אײנגעבאקען געװען אזוי

 צוריק־ געקעגט ניט זײ האט זאך קײן אז מיםגלידער,
ארבײט. דער אין זיך באטייליגען פון האלטען

ערפ^לג. דעם פון אורזאכען די
 צוגע־ דערפאלג דער דארף טײל גרעסטען צום

 וואס צוגאנג װיסענשאפטליכען דעם צו װערען שריבען
 סון און דעפארטמענט עדױקײשאנעל דעם פון פירער די

 אין אנגענומען האבען גאנצע אלס אינטערנעשאגעל דער
 און זיגמאן פרעזידענט פריהער ארבײט. זײן צו באצוג

 אויפגאבע די אויפגעפאסט האבען אים, נאך דובינסקי
 אלס בלויז גיט דעפארטמענט, עדיוקיישאנעל דעם פון

 דער פאר פירער געשולטע אויסצובילדען אינסטרומעגט
 אײג־ אינסטרומענט פראפאגאנדע אלס גאר ניט יוניאן,

 פרינציפען און אידעען אנגנעומענע געװיסע צופלאגצען
 ענטןויק־ צו אינסטרומענט אלס נאר מיטגלידער, די אין
 קולטורעלע זעלבסט־דײגקענדע אין ארבײטער די לען

 אינ־ די װאס דירעקטארס, עדױקײשאגעל די מענשען.
די־ פריהערדיגער דער אנגעשטעלט, האט טערנעשאנעל

אלעקסאג־ רעקטאר,
,פישהענדלער,״ דער
 איצטיגער דער און

 רק מא דירעקטאר,
 וױ האבען ר, א ט ס

אויס־ מעגליך וױיט
 מייחמ און געמידען

 צר אויס איצט נאך
 ״דעם פארוואנדלען

דע־ עדױקיישאנעל
 אן אין פארטמענט

 דאגמאטישען ענגען,
אפא־ פראפאגאנדע

בא״ א פאר ראט
ריכםוגג. שטימטער

 עדױקיישאנעל דער
 אמ דעפארטמענט

 געווען ניט קײגמאל
 פארגליװערמ קײץ

 אינסםיטד קליתעל
ברײ־ א נאר ציע,
טריבונ^ פרייע טע,
 און שטודיום פון

 אויסגע־ פראגראם די אט איז אמבעסטען אױפקלערוגג.
 עקזע־ די וואס באריכט צום פארווארט דעם אין דריקט
 צוגעשטעלס האט קאהען, מ. פאניא סעקרעטערין, קוטיװ

 בױרא״ עדױקיישאן ״ווארקערס דער פון קאנפערענץ צום
:זיך זאגט דארט .1921 אין גרינדוגג זיין בײ

 דעפארטםענם עדױקיישאנעל דעם םון ארבײט *די
 איבער־ דער אויף באזירם איז איגטערגעשאגעל דער םון

 ארבײםער די םון שטרעבונגען און צילען די אז צייגונג
 אייגע־ זייער דורך ווערען פארװירקליכם בלויז קענען

 אין און געבים עקאנאםישעז אריפ׳ן אנשטרעגגוגג נער
 ארגאגיזא־ וואס ציים דער אין בילדוגג. םון םעלד דעם
 זײ גים מאכט, די גיט געביט) עקאגאמישען (אוים׳ן ציע

 מאכט דער מים זיך באנוצען צו םעהיגקײם די בילדונג
אוםן׳/ װירקזאמען און איגטעליגעגטען אן אויף

 פון מאםין אני דער געבליבען און געווען איז דאס
 אין יארען. אלע די דעפארטמענט עדױקיישאגעל דעם
 געגענ־ די און בילדוגגס־םראגראם די וואם צייט דער

 געביטען זיך האבען געלערעגם, ווערען וועלכע שטאנדען
 מעג־ דעם םון גויטיגקײם דער לויט צייט, צו צײט םון

 מעמבערשי• די צחאםען שםעלט וואס שעךמאםעריאל
 צו־ דער און צילען די זײנען פעריאדיע, געװיםער א אין

 בריי- א — זעלביגע די געבליבען ארבייט דער צו גאגג
 שטרעבם װאס ענםװיקלוגג *ץ אויםבילדוגג, םרײע םע,
 דעג־ זעלבסםשםענדיגעז א םאר סםודענם דעם מאכען צו

 עגםוױקלען צו די םון יעדעץ םאר מעגליכקייט א קער,
גײגוגגעז. איץ םעהיגקײםעז זײנע לוים זיך

ק ר # ר מ א ט ם



V* ■ ־

'I■‘,

%

ס י א ו י ל י ז ר6* ע

םעמיגקײםגח. נײע — עלעמענם נײער א
 אמעריקאגער ױנגען א םון אריינקומען דעם מיט
 גוי־ האט א., ר. נ. דער זינט ױגיאן דער אין עלעםענם

 םיזישער דער מיט מער אפצוגעבען זיך געמאכט טיג
 םון טעטיגקײםען םארוױילונגס און םפארט אגםװיקלוגג,

 פאר לעצטע די דורך דעריבער איז עס םיטגלידער. די
 בײם אםטיילרנג באזונדער א געווארען איעגעשםעלט יאר

 אונםער ארבײם, דער םאר דעפארטמענט עדױקיישאנעל
 דורך האט װעלכער שייפער, לואיס סון םירערשאפט דער
 פאר־ די ווארנדער. אמת׳ע בארויזען צײט קורצער דער

 פוט־באל די איבונגען, אטלעטישע אין קלאסען שידענע
 אר־ מענדאלין און כארען די טימס, באל בעסקעט און

 דורך האבען וואס גרופען דראמאטישע די קעסטערס,
 טאלאנ־ באדייטענדע אזוינע ענטװיקעלם שוין צײט דער
 אויף. איצט פירט װעלכע גרופע, 10 לאקאל די װי םען

 ;טעאטער אינטערנעשאנעל דעם אין ״שטאל״ דראמא די
 אט ;קולטור־סראגען איבער לעקציעס װעכענטליכע די
 םעםיגקײ־ אלע די

 ענטװי־ זײגען םען
 םון געווארען קעלט
 אוג־ אםםײלונג דער
 די־ שײםער׳ס םער

רעקציע•
 וואס די צװישען

 בײגע־ םיל האבען
 דער צו טראגען

 אר־ ערםאלגרײכער
 עדיד דעם םון בייט

 דעפארט־ קײשאגעל
 צױ מען מוז מענט

 מיט־ די רעכענען
 דער םון גלידער

 קא־ עדױקיישאנעל
 בא־ װעלכע מיטע

 אלגןך זיינע שליסען
ס, מיעע סי לי א  ם
 זיך קענען זײ כאטש

 מיט אפגעבען גים
 די אײנצעלהייםן. וײ

 עײוקיי־ איצטיגע
ע ט י מ א ק שאנעל

 ליװײ אנטאניני, וױיס־פרעזידעגטען, די פון באשטייט
 פרע- מיט גרינבערג, און וואנדער רײזבערג, זימערמאן,

 האכמאן דזשולױס און םעקרעטער אלס אמעי דעריק
קאמיטע. דער פון טשערמאן אלס

 עדיױ דעם םון טעטיגקײט יאר צוואגציק די יא.
 םון ווערען געםייערט דארף דעפארםמענט קײשאנעל

 אינטערנעשא־ דער םון מיטגלידערשאפט גאנצער דער
 אלם דערגרייכונגען. גרויסע םון מאנומענט א אלס נעל,

 דעם םון דעמאגסטראציע אלם װיזיע, פארװירקליכםע א
 בלויז ניט ארבײטער די םאר אויפטאן קען ױניאן א װאס
 יעדען אויף גאר םראגע, פוטער און ברוים דער אין

 דא איז עס װען םעטיגקײט, מענשליכער פון געביט
עם מער, נאך םארלאגג. דער און װילען דער דערבײ

 בא־ ארבייםער גאנצער דער סון ווערען געםייערט דארף
 דער פון דעפארטםענם עדױקיישאנעל דער וױיל װעגוגג,

 םאטער, גײםטיגער דער געווען איז אינםערגעשאגעל
 און וועג דעם דורכגעבראכען האט וואס םיאנער דער
 יו־ די םון ארבײם בילדונגס די געבראכם לעבען צום

 אמעריקען דער פון בױרא עדױקיישאן לייבאר די גיאגס.
 ארן קאלעדזש ברוקוואוד דער לײבאר, אוו ®עדעריישאן

 בילדונג םאר אינסםיטוציעס ארבײםער אגדערע אלע
 םון דערמוטיגוע און הילף דער מיט געקומעז דמען
 אינטער־ דער פרן דעפארטםענט עדױקיישאגעל דעם

 בא־ זיך האבען ױגיאן אוגזער סון פירער די געשאנאל.
 געשטיצט זיי האבען םיר גרינדוגג; זײער אין םײליגט

 באטייליגט זיד האבען מיר ;םינאנציעל די שטיצען *ון
 מעםאדעז, און לער־יראגראמען זײערע אױםארבײטעז אין
 װעל־ ביישפיל א געװיזען האבען םיר — עיקר דער ארן
נאכגעםאלגם. האבען ױגיאנס אגדערע פילע כען

 װען םארםול געװען גים וואלם אפשאצונג אונזער
 אײגע חויז״ ״יתיםי די אויד אז נים דערטאגען םיר
 אינםערנןך אדגזער אין אינםםיטוציעם שענסטע דו ®ון

ס וױז שאנעל,  עדיוקיישאנעל דעם דורך געקומען לעבען גו
דעפארםמענם.

גענעראל דער פון מיטינג פעוטעדיעוליכעו חןר
װאשינגטאז אץ עסזעשטייזזע

 םערטעלײערלײ קײן ניט געװען אייגענטליך איז עס
 האלבײער־ א גאר גערוםען, ווערם ער װי מיטינג, כער

 מי־ רעגולערער ערשםער דער געװען איז עס ליכער.
 אין מיטינג דעם גאך עקזעקוטיװע גענעראל דער פון םיגג

ױני. אין געווארען אפגעהאלטען איז וואס קאליפארניע,
 דעם דינסםאג, געעםעגט זיך האט זיצונג ערשטע די

 דובינסקי׳ס פרעזידענט מיט פריה דער אין יאנואר ־טען5
 שטוגדען. סיר איבער געדויערט האם װעלכער באריכט,

 איבער איבערזיכט םולען א געגעבען האט באריכט דער
 םון םעטיגקײט פילפארצוױיגטער דער און צושטאנד דעם
 װײזט ער לאנד. גאגצען איבער׳ן אינטערנעשאנעל דער

 אינטערגעשאנעל די אז םאקט, ערפרעהעגדען דעם אויף אן
 און מיטגלידער געװינען און וואקסען אין אלץ נאך האלט

 ארגא־ וױיניג גאך די ארגאניזירען צו באמיהונגען די אז
 װי איגדוסטריע, קלײדער פרויען דער פון טײלען ניזירטע

 מיסעלייניאס אזויגערופענע די און דרעסעס קאטאן די
 אז האפט, ער ערםאלג. מיט פארטגעזעצט װערען טריידס,

 מאנאטען נעקסטע די אין װעט ארגאניזאציאנס־ארבײט די
 קומען װעט אינטערנעשאנעל די און װערען פארשטארקט

 מיטגלידער־ א מיט מאנטרעאל אין קאגװעגשאן איר צו
 מיטגלידער־ איצטיגע (די מיליאן פערטעל א פון שאפט
 דערבײ באמערקט ער טויזענד). 225 ארום איז שאפט

 טרייד דרעס קאטאן דעם ארגאניזירען צו ארבײט די אז
 מײסטע די קאסטבארע. א און שװערע א זעהר איז

 זיי רייכע. זעהר זײגען מאנופעקטשורערס דרעס קאטאן
 אומגע־ לאנגײעריגער דער פון געװארען פעט זיינעץ

 אר־ זייערע פון עקספלואטאציע שענדליכער שטערטער
 שםוג־ לאנגע זײ בײ געשקלאפם האבען װעלכע בײטער,

 איז איגטערגעשאנעל די אבער הוגגער־לוין. א פאר דען
 אין קאמף ארגאניזאציאנס איר אנצופירען אנטשלאסען

 און ענערגיע גאגצער איר מיט אינדוסטריע קאטאן דער
 ערפאלג־ געװינשטען דעם צו ביז מיטלען אירע אלע מיט

 גע־ האט זי רואם קאמף, דעם אין האט זי ענד. רייכען
 מאנופעקטשור- קאטאךדרעם די מיט איצט ביז פירט
 אויס־ זיי װעט זי און ערפארונגען געװיסע געוואוגען ערס

קאמף. וױיטערדיגען איר אין גוצען
 פרעזידענט באמערקט באריכט וױיטערדיגען זיין אין

 קליין װי אז ערפארונג, די געוואונען האט ער אז דובינסקי,
 אגרימענט אן פון געװיגס א דין ניט אמאל זאל עס

 איז עס װעלכען אין מאכט איגטערנעשאנעל די וואס
 גרעםע־ אסך אין אויס שםעטער זיך עס ארבײט טוײיד,

 אנםאגגס זיינען וואם אגרימעגםס, און געװינסען. רע
 ״אופען םון באזיס דעם אויף אםילו געווארען געמאכט

 םולשםענ- א אין אנטװיקעלט שפעטער זיך האבן שאפ״,
 איײ אנגעגעבען דערבײ האט ער שאפ׳/ ״קלאוזד דיגען
 אג־ לאס געװען איז זיי םון אייגער ביישפילען. ניגע

דזשעלעס.
 םארבונדען דינען וואס טריידס, םארשידענע די אין

 ציים לעצםער דער אין דינען איגטערנעשאנעל דער מיט
 שווערע. גאנץ די םון מאנכע סטרייקם, געווארען אנגעםירט

 סםרייק דעם אויף אפ זיך שטעלט דובינסקי פרעזידענט
 גע־ ארויפגעצוואוגגעו איז וואס מאכער, ניט־גודס די םון

 אםאסיאיישאן. באסעס די דורך ױניאן דער אויף ווארען
 קאגפערײ צו אםילו אפגעזאגט זיך האט אסאסיאיישאן די

 זעל־ זעהר פאסירט וואס עטוואס ױגיאן, דער מיט רען
 אבער איגטערגעשאגעל. דער םון פראקםיק דער אין טען

 באצאלט. טייער דערםאר האם אסאסיאיישאן באסעם די
 געווא־ םארניכטעם גאנצען אין סםרייק דורכ׳ן איז זי

 די און װירקזאמער א געווען איז סםרייק דער רען.
 דער באלעבאםים. אײנצעלנע מים געסעםעלם האט ױניאן

 אן םיל, נים געקאסם אינטערנעשאנעל דער האט סטרייק
דאלער. םויזעגד 8 ערך

 באטעך די געווארען ארגאניזירם ענדליד זײנען עס
 מיט־ 700 ארום ױניאן זייער אין האבען די און מאכער

 לעצ־ דעם דורך געווארען דערגרײכט איז דאס גלידער.
ױניאן. דרעסמאכער דער םרן אגרימענט םען

 אר־ אויד ענדליד זײנען קאמף לאגג־יאריגען א גאך
 באסםאן. אין םאכער רעינקאוט די געווארעז גאניזירם

 די לאקאל אײן אין געווארען ארגאגיזירט אױך זײנעץ עס
 מאכער קאוט סקי איץ סנאר די און אכערמ אוטרעינק

םילאדעלםיע. אין
 אגרימענטם זייערע כאנײס האבען יוניאגם םערערע

פארבע־ פארשידענע געוראוגעץ פאלען םייסםע די אין און

 פון אגרימענט דער געווארען באגײט איז עס סערונגען.
 דער יארק♦ נױ אין ױגיאן מאכער בלוזען ,25 לאקאל
 און מיטגלידער טויזענד דריי ארום איצט תאט לאקאל

 ער קאסע. דער אין דאלער טויזענד צענדליג עטליכע
 עס קריינדלער. וױיס־םרעזידענט פון אנגעםירם װערט

 פריגס מיט אגרימענם דער געווארען באנײט אויך איז
 אין זיך געםינט לאקאל דער און קליװלאנד אין בידערמאן

 אגרי־ זײערע באגײט ד״אבען עס צושטאנד. גוטען א
 מאכער רעינקאוט די און ױגיאן מאכער בעלם די מענטס
 און ארבייםער עמבראידערי די און יארק נױ אין ױניאן

שיקאגא. פון דרעסמאכער קאטאן די
 אריינגענוםען איז ױניאן דריױוערס טראק 102 לאקל
 יוג• דרעסמאכער דער םון באארד דזשאינט אין געווארען

 אר־ בראזיר און קארסעט 32 לאקאל יארק. נױ אין יאן
 םון צאלונג די איינגעםירט האט יארק נױ אין בײטער

 איינגעםירם האט 91 לאקאל אויך קראנקעךבענעפיט.

 אין זיך האט 91 לאקאל םון לאגע די קראנקעךבעגעםיט.
 צוגעוואױ ד״אט ער פארבעסערט. םיל חדשים לעצטע די

 מיטגליד• די מיטגלידער. צאל באדייטענדע גאנץ א גען
טויזענד. 9 ארום איצט באטרעפט לאקאל פון שאפט

 דער צװישן םארשטענדיגוגג א צו געקומען איז עס
ױד אין ײניאן דרעסמאכער די און ײגיאץ קלאוקמאכער

 איז עם אװערלעפינג. אזױגערופענער דער װעגען יארק
 קלאוק דער צװישען םארשטענדיגונג א צו געקומען אויך

 דעחעלביגער װעגען אמאלגאמײטעד די און ױגיאן מאכער
פראגע.
 מעחד געווארען ארגאגיזירט זײגעץ םילאדעלםיע אין

 די און דרעסעס קאטאן און סילק םון שעפער גײע רע
מיטגלידער. נײע הונדערט 15 ארום געוואונען האט ױניאן

 ענער־ אן געווארען אנגעפאנגען איז מאנטרעאל אין
 דרעס־ די ארגאניזירען צו קאמםײן ארגאניזאציאנס גישער

 אנםארםתים איז פעסאטא ראוז וױיס־פרעזידעגטין מאכער.
 קאגד ארגאגיזאציאנם דער ארבײט. דער מיט געווארען

 אזויגערד די םון שװעריגקײטען גרױסע באגעגענט פײן
 קאגטראלירס װערען װעלכע ױניאגס, קאטוילישע פענע

 זײער איז איינםלוס איר וואס קירך, קאטוילישער דער םרן
מאנטרעאל. אין גרויס

 םי־ די םון קאוגסיל א געווארען ארגאגיזירט איז עס
ארביים. גוטע זעהר םום וואם טרייז־ס, סילײניאס

 דער־ דזשארדזשיא, אטלאנטא, אין געװען איז ער װען
 ער האס באריכט, דין אין דובינסקי פרעזידענט צעהלט

 אין רעארגאניזאציע א דורכצוםירען נויטיג םאר געםוגען
 פון רעזיגגאציע די אנגעמען און ױניאן דער םון אםיס
 זײנען עס וועמען געגען עוואנס, טאם אגענט ביזנעס דעם

 ױגיאן דער פון מיטגלידער די קלאגען. ערגסטע געװען
 *ז באציאונג אידעאליסטישע אן און ערנסטע אן ד״אבען
ד דעען און אויםגאבען אירע צו און ארגאגיזאציע דיער  מ

גײסם. פראגרעסיװען א םון הערשט
 אײ דובינםקי פרעזידענט גיט געלעגענהײם דער בײ

 dkd אױםער זייגען, צייט לעצטער דער םאר אז בער,
 אגעד ביזנעס דריי אגדערע נאך אטלאנםא, אין עוואגם

 אין דאגער ױגיאן: דער םון געווארעז באזייטיגט טען
 אי| דאינער ױגיאן: דער םון געווארען באזײטיגט טעז
 עס לעצםען, דעם אפטיילען אבער וױל ער יארק. נױ

 אלי־ דרײ. םריהערדיגע די םון אלאדױם ברודער הייסם
 דער אין רעקארד גוטען א געהאט שםענדיג האם װים

 געװען אבעד איז ער איצם. אױך אים האט ער און ױניאן
 נים צוליב אמם דץ םון צוריקצמיהען זיך געצוואונגען
 »ו ניט אינםעתעשאנעל דער םון באשלום א אױססאלגען

 יי םון באלעבאםים די ביי ביישטײערונגען קײן זאמלען
 עו־ ספעציעלער א אהן צוועק שום קײן פאר שעפער

 דעי און עקזעקוטיװע. גענעראל דער םון לויבעניש
 *ד דעם אגםשלאםען את אינטעתעשאנעל דער םון אםים

דורכצוםירען. באשלום גענומענעם
 אדגא־ ערםאלגרײכעז אן אן פירט פערלשםײן מאיר

 פין םײל זיד-װעסםלימז דעם אין קאםפײן ניזאציאנם
 דער װ. אז. א. םעקםאם, דאלאם, םיםי, קענזאם וױ לאנד,

ד איז געגענד יענעם אין לײבעל ױניאן םאר׳ן קאםפײן  ם
ערםאלגרײך. זונדערס

 פון אייגצעלהײטען פארשידענע איבערגעבענדיג
 ךד •רעזידענם געהם לאנד, איבער׳ן לאקאלם שידענע
 געועלשאפטלד און •אליםישער דער צו איבער בינסקי

אן גים ער אינםערנעשאנעל, דער פון ארבייט כער

 אינםערנעשא־ דער םון טעטיגקײם דער װעגען בערבליק
 און יארק נױ אין פארטיי ארבײםער די שאםען צו ןלנ

 אין גענומען האט זי וואס אנטייל, אקטיװען דעם װעגען
וואהל־קאמף. פרעזידענט לעצטען דעם

 אונטער־ האט אינטערנעשאנעל די װאס זאמלוגגען די
 ערפאלגרייך. זעהר געװען זײנען שפאניען פאר געגומען

דאלער. טויזענד 111 ארום ארייגגעבראכט האבען די
 שםאל דער פון קאמפײן ארגאגיזאציאנס דעם פאר

 די פון אריינגעקומען איצט ביז שוין איז אינדוסטריע
 דאלער־ דעם סון חשבון דעם אויף לאקאלס פארשידענע

דאלער. טויזענד 65 איבער שםייער
אינטערנעשא־ דער פון צושטאגד פינאנציעלער דער

 איז ױניאן דער םון פארמעגען דער גוטער. א איז גאל
פארװאלטעט. גוט װערט ער און גרעסער געווארען

 צו ׳א אי סי דער צװישען באציהרנגען די אין
 אמע־ די און באלאנגט, אינטערנעשאנעל די װעלכער

 פאר־ ניט לעצטענס זײנען לײבאר, אװ פעדערײשאן ריקען
 פרעזידענט לויט ענדערונגען, באדײטענדע קײן געקומען

 א געװיזען צײט אין זיך האט עס באריכם. דובינסקי׳ס
 מער די שלום. א צו קומען װעט עס אז האפנונג,
 זיײ פעדעריישאן דער פון פירער געשטימטע פרידליך

 סי דער צו קאנצעסיעס מאכען צו גענײגט געװען גען
 דער אויף אבער שלום, פאר װעג א שאפען און א אי

 די געזיגט האבען פלארידא, טאמפא, אין קאנװענשאן
 פע־ דער פון ווארטתאגער געשטימטע קריגעריש מער

דעריישאן.
דוביג־ פרעזידענט האט באריכט דין פון שלוס צום

 גענע- דער זאגען צו עפעס האט ער אז באמערקט, סקי
 װיכטיג, זעהר פאר האלט ער וואס עקזעקוטיװע, ראל

 ‘פאו־ אין באזונדער ריידען ער װעט דעם װעגען אבער
זיצונגעץ. די פון לויף

W* *
אויפגע־ זיעען באריכט דובינסקיס פרעזידענט נאך

פרעזידעגטעז. וױיס די פון באריכטען די געװארען נומען
 ארגאניזאציאנס דעם אן פירט וואס פעסאטא, ראוז

 אײ ד״אט מאנטרעאל, אין דרעסמאכער די פון קאמפיין
 ארבייט איר םון אײגצעלהייטען פארשיידענע בערגעגעבען

 צו אויס איר קומט עס שװעריגקייטען וועלכע מיט און
 בא־ זײגען וואס פרויען, די און מיידלאך די קעמםען.

 &ראנצויזישער דער פון זײגען מאנטרעאל, אין שעםטיגט
 אײנםלוס דעם אונטער זיך געםינען די און באפעלקערונג

 מען װי סינדיקאטען, אדער ױניאנס, קאטוילישע די םון
 קא־ דער פון אגגעםירט װערען װעלכע דארטען, די ריפם

 לעצ־ דער אין גלחים. אירע פון און קירך םוילישער
 באזונדערס קירך קאםוילישער דער פון איז צייט טער

 שפאניען אין קאמף דער געווארען אויסגענרצט שםארק
 איז דערבײ אינטערנעשאנאל. דער געגעז העצעץ צו

 באוועגוגג, אנטיסעמיטישע שםארקע גאנץ א פאראן אויך
 אר־ די ווערט דאך אבער העו־ען. ךיז סרן לאזט וואס
 גרויםע א איז עס שטערוגגען, אלע געגען אגגעפירט בײט

 גע־ פארצייכענען צו האט זי און אױפקלערונגס־ארבײט
ערפאלגען. װיסע

 דעם אן פירש וואס רייזבערג, פרעזידעגם וױיס
 האט שטאאטען, איסט די אין דעפארטמענט דרעס קאטען

 אויספירלײ אן באריכט לעגגערען א אין איבערגעגעבען
 ד״אט ער וואס ארבייט, דער װעגען איבעחיכט כען

 דעם אין געווארען אנגעשטעלט איז ער זינט אויפגעטאן
איצט. םירט ער וראם דעפארטמענט,

אונ־ ער האט אמט זיין איגערגענומען האט ער װען
 מים־ הונדערם 25 ערך אן געקראגען אויפזיכט זיין סער

 9 ארום ער האם איצט און ױגואן דער פון גלידער
 קאנטראל זײן אונטער האט ער מיםגלידער. טויזענט

 גרוײ א איבער צעווארסען אבער זײנען זיי שעפער, 93
 סטעף גרויםעץ א אנהאלםען מח ער און טעריטאריע סער

 4 זײ (םוץ 35 אנגעשטעלט דינען איצט ארגאגייזערס.
 אין אגגעפירם װערען וואם סםרײקם צוליב צײםוױיליגע

 שע־ 75 געהאם יאר דורכ׳ן האט ער שעפער). אייניגע
 באשעם־ געווען דעען עס װעלכע אין סטרייק, אין סער

 בא־ ארבייטס די ארבייטער. םויזענט 5 ארום םיגט
 פאר־ באדײםעגד זיעען ארבײטס-לוין דער און דינגרגגעץ
 געסיגען צאל, אין 21 לאקאלם, די געוו־ארען. בעסערם

 גע־ איינגעסירם איז עס צושטאנד. גוטען א אין זיד
 געװארעז געטאן איז דאס ארן דיוס סענט 35 װארען

 אונטער־ די און מיטינגען די פרײװיליג. פולשטענדיג
 שםעג־ װערען קאםיםע עדיוקײשאנאל דער סץ געמוגגעז

באזוכם. גום דיג
 אין ײד כאקלאגט קליװלאגד םח קאםאורסקי א.

 אין איז ארבײסם״סעזאן לעצםער דער אז באריכט, זײן
 דער־ איו עס אבער שלעכםער, א געװען דיםםריקם זײז

«ד גוםעז א אין זיך געסינם יוניאן די װאס פרעהענד,

 הויפטזעכליך װערט ארגאניזאציאנס־ארבײט די שטאנד.
 מיי־ זיין טרייד. דרעס קאטען דעם אויף קאגצענטרירט

 ווערען אויסגעמידען נים קען םםרייק א אז איז, נוגג
 זאל עקזעקוטיװע גענעראל די אז םארלאנגט, ער און
 באשעם־ די אז זיכער, איז ער גוטהײסען. סטרייק אזא

 רוף דעם װעלען טרייד דרעס קאטאן דעם אין טיגטע
 קא־ םרעזידענט וױיס באגעגענען. ווארעם סטרײק א צו

 םעטיג־ דער איבער איבערבליק אן אויך גיט טאװסקי
 טא־ װי שטעדט ארומיגע די אין ױניאן דער םון קײט

 בא־ זײן םון שלוס צום װ. אז. א. סינסינעטי ליז־א,
 פריי־ די פאר אקציע דער װעגען איבער ער גיט ריכט

 גאנץ געװען איז װעלכע שפאניע, אין הײטס־קעמסער
דעם ערפאלגרייך.  מיטגעהאלפען האבען ערפאלג אין.

 דעם פאר געקומען זײנען װעלכע שעװענעל, און סיטרין
קליװלאנד. אין צװעק

 בא־ צו צוםרידען איז באסטאן פרן קרעמער פיליפ
 געהאט האבען באסטאן אין קלאוקמאכער די אז ריכטען,

 אגרי־ זייער באנײט ד״אבען זיי סעזאן. ארבײטס גוטען א
 סטרייק. צוױײטאגיגען א נאך באלעבאטים די מיט מענט

 זעהר איז טרייד דרעס אין ארבײט ארגאניזאציאנס די
 ארגאני־ צו געמאכט װערען אנשטרענגוגגען שװערע. א

 גע־י צונױפגעשטעלט איז עס שעפער. אײגצעלגע זירען
 אר־ דער צװעק. דעם פאר 150 םון קאמיטע א װארען

 די שלעכטער. א געװען איז דרעסעס בײ בײטס־סעזאן
 ארבייםס- בעסערען א געהאט האבען מאכער סקוירט
 צו־ גוטען א אין איז אלגעמײן אין ױניאן די סעזאן.

 אין אנגעפירט װערט ארבײט ארגאניזאציאנס שטאנד.
באםטאן. ארום געגענד דער

 פון אײנער אויך איז שיקאגא פרן ביאליס מאריס
 אר־ גוטען א װעגען באריכטען קען וואס װעגיגע, די

 קלאוקס בײ אי ארבײט געװען איז עס סעזאן. בײטם
 א אין זיך געםינט ארגאניזאציע די דרעסעס. בײ אי

 װערעז ױגיאן דער םון מיטינגען די און צושטאנד גוםען
 אן מיט בארימען אויך זיך קען ױניאן די באזוכט. גוט

 שעפער, אנטלױםעגדע די געגען קאמף איר אין ערפאלג
 האט שװעריגקײט גרויסע א צוריק. בריינגט זי װעלכע

 אין פריחען םעטלען םון פראגע דער מיט ױניאן די
 ארבײםען שיקאגא אין קלאוקמאכער די טרייד. דרעס

 און שאפ, איין אין אויסער אגרימענט, אן אהן אלץ נאך
 אים. אן אויםקרמען קעגען די אז אלץ, נאך גלױבען זיי
 אפ- ווארימ זיך האבען ױניאן דער פון מיטגלידער די

 םרײהײטס־ שפאנישע די פאר אפיל דעם אויף גערופען
 דאלאר דעם גרטגעד״ײםען אויך האבען און קעמפער
 דער אין קאמםײן ארגאניזאציאגס דעם פאר שטייער

 אין קאמםיין ארגאגיזאציאנס דער איגדוסטריע. שטאל
 א מיט און םארםגעזעצט ווערט טוײיד דרעס קאטען
 גע־ אונטערגעשריבען איז לעצטענס ערפאלג. גוטען
 בראדערם סמאלער םירמע דער מיט אגרימענט אן דרארען
 צו אויך איז עס ארבײטער. 800 באשעפםיגט ררעלכע

 ארגא־ צו באמיהועען די אין פראגרעס א פארצייכעגען
 ארגאניזירט זיעען עס טריידס. מיסעלייניאס די ניזירען

ארבײטער. 400 באשעםטיגען וואס שעפער 12 געווארען
 אין זיך שטעלם קאליםארניע פון סײנבערג איזראעל

 אגרי־ שאפ קלאוזד דעם אויף אפ ספעציעל באריכט זײן
 אנדזשעלעם, לאם םון אינדוסטריע דרעס דער אין מענם
 בא־ די םון קריגען צו איינגעגעבען זיך האט אים וואס

 װיכטיגע העכסט א פאר עס באטראכט ער לעבאטים.
 אינםער־ דער םון געשיכםע דער אין בלויז ניט פאסירונג
 גאגצער דער פאר נאר אנדזשעלעם, לאס אין נעשאנאל

 אין אז גלויבט, ער באװעגוגג. ארבײטער דארטיגער
 דער םון מיםיגג דער מיטגעהאלפען סך א האט דעם

 קאנפע־ די און קאליםארניע אין עקזעקוםיװע גענעראל
 מיט געהאט דאן האט דוביגםקי םרעזידענט וואס רענצען

 איז סעזאן ארבײטם דער מאנופעקסשורערם. דרעס די
 אר־ עדױקיישאגאל די גוטער. א געװען אלגעמיין אין

 ער־ גוםען א מיט אגגעםירט װערט ױניאן דער סון בײט
 ווא־ זיד האבען ױגיאן דער םון מיטגלידער די םאלג.

 גיט ער שפאגיען. פאר אפיל דעם אויף אפגערוםען רים
 א מיט םירט ױגיאץ די וואס קאמף א װעגען איבער
 סילק ביליגע אויד מאכם ויעלכע םירמע, דרעם קאטען

 געגען קעמםען צו אויך דערבײ האט ױניאן די דרעסעם.
 ארױסגענומעז. האם םירמע די װאם איגדזשאנקשאן אן

 זיגעץ. דאך ײניאן די וועם עגדליך אז האםם, ער אבער
 דער םון םעםיגקיים די ארײן אייד געמם באריכט זײץ

סיאטעל. איז פארםלאנד םראנצסיקא, סאן אין ױגיאן
 דער אין אז זיך, באקלאגם קרײנדלער טשארא

 פון טײל א אפגעבען דארן״ ער װאו באלםימאר, שםאדס
 םען ארבײטען. צו שװער גאנץ איז טעםיגקײט, זײן

 נאר קלײגיגקײט. יעדער םאר קעמפען דארםעז דארף
האט םען זינם םארבעסערם ביסעל א זיך האם לאגע די

 ענד קאד״ען ס. פירמע דער בײ סםרייק דעם געוואוגען
 איז קלאוקמאכער די בײ סעזאן ארבײםס דער סאנס.

 שאפ. אײן אין אויסער שלעכטער, א געװען אלגעמײן אין
 שלעכ־ קײן ניט געװען סעזאן דער איז דרעסעס סילק בײ

 קאמפײן ארגאניזאציאנס אן אנגעפירט װערט עס טער.
 ארום באשעסטיגט וואס טרייד, דרעס קאטען דעם אין

 דער געווארען באנײט איז עם ארבײטער. טויזענט 3
 םרעזידעגט װײס מאכער. ריינקאוט די פאר אגרימענט
 דעם אריף באקלאגען צו וועניגער זיך האט קריינדלער

 םון מענעדזשער אלס טעטיגקייט זיין פרן טייל אנדערען
 ד״אט װעלכער יארק, גױ אין מאכער) (בלוזען 25 לאקאל

 באלעבאםים די מיט אגרימענט זײן באנײט לעצטענס
 דער פארבעסערונגען. באדײטענדע געקראגען האט און

 זיך געםינט און מיטגלידער טויזענט דריי האט לאקאל
צושטאנד. גוטען א אין

גרוס, פרעהליכען א געבראכט האט גרינבערג הערי
 קלאפ דעם םון ערהאלט גוט גאנץ זיך האט 91 לאקאל אז

 צוואג־ װען צוריק, יאר א מיט געקראגען האט ער װאס
 אנטלא־ זײנען דרעסעס קינדער פון שעפער גרויסע צע
 מים- טויזענט דריטהאלבען ארום און יארק ניו פון פען

 ער ארבײם. אהן געבליבען זײנען לאקאל פרן גלידער
 אנםלאםעגע די פון מײסטע די אז באריכטעו, איצט קען

 לא־ דער ארן יארק נױ אין צוריקגעקומען זײנען שעפער
 װי מער מיטגלידער הונדערט 14 מיט איצט האט קאל
 איז לאקאל סון מיטגלידערשאפט די .1936 אנפאנג אין

 בא־ גאנץ א אויד האט ער און טויזענט 9 איבער איצט
קאסע. זײן אין געלט סומע דײטענדע

 קלאוק טאון אװ אוט דעם פון רובין דזשארדזש
 געשריבע־ לענגערען א צוגעשטעלט האט דעפארטמענט

 דעם אין געדרוקט געװען איז װעלכער באריכט, געם
__ *גערעכטיגקײט״. גומער פאריגען

 האם דעפארטמעגם םאון אוו אוט םון וואנדער הערי
 לעצטען דעם אין אז איבערגעגעבען, באריכט זײן אין

 געווארען געשטעלט שעםער 35 גאך זיעען יאר ד״אלבען
 איז דאס אבער ױגיאן, דער םון קאנטראל דער אונטער

 בא־ שװעריגקייטען באזונדערע אגגעקומען. לייכט ניט
 אין ױגיאן דער םון ארבייט ארגאניזאציאגס די געגענם

 מאגוםעקםשורערס די פאר איז עס רואו דזשוירזי, ניו
 אינדזשאנקשאגם. ריכטער די םון קריגען צו לייכט זעד״ר

 אינדזשאנקשאבם זעקם מיט טאן צו איצט אויד האט ער
 די נאר דזשוירזי. ניר פון פלעצער םארשיידענע אין

 אנגעםירט װערם זי ארן אפגעשטעלט ניט װערט ארבײט
וױיםער. ערפאלג מיט

 פון פלאץ דעם איצט םארגעמט וואס לױדאי, לואיס
 דער םון באארד דזשאינט םון מענעדזשער גענעראל

 גאג- איזידאר רואס ציים, דער םאר ױגיאן קלאוקמאכער
 געגעבען האט פאלעסםינע, אין אװעקגעםארען איז לער

 טרײד קלאדק אין צושטאנד דעם וועגען איבעתיכט אז
עי םון פראבלעמען אלםע די יארק. נױ איז  קלאוק־ ד

ען באמערקט, ער האט ׳יארק נױ אין ױניאן מאכער ע  ד
 םא־ אלץ נאד איז עס געווארען. געליתם גיט אלץ נאך
 אװ אוט אץ ארבײט ארויסגעפירטע רועגען פראגע א ראן

 גע־ באקאנט זיינען וואס םראגען די און שעפער, טאון
 און פאסאנען״ ״מענערשע נאמען דעם אונטער ווארען

 סע־ לעצטער דער נאך. עקזיסטירען ״אװערלעפינג״
 קלאוק־ די און שלעכטער גאגץ א געװען איז זאן

 ווערען וועם עס אז האפנוגג, דער מיט לעבען טאכער
 צײם, שלעכטער דער אויף קוקענדיג גים דאך בעסער.
 די און צושםאנד גרםען א אין ױגיאן די זיך געםינט

 ונו ווארים ערשםע די אלץ גאד זיינען קלאוקמאכער
 איז אזוי ױגיאן. דער פון רוף יעדען אויף ענםםערען

 שפא- די פאר זאמלוגגען די אין םאל דער געװען עס
 סאר שםײער דאלאר דעם אין םרייהײםס־קעמםער, נישע

 ארגאגײ צו אויםרוף דעם אין ארן ארבײטער שטאל די
 קלאוק״ די שטעהט איצט יארטיי. ארבייטער אן זירען

 אגריםעגם דעם םון באנייען דעם ערב ױניאן מאכער
 אםענער אן אז האםט, ער מאגוםעקטשורערס. די מיט

 1דא עס וועם םאמער גאר ווערען, פארםידען וועט קאמף
^ קלארקמאכער די איז דערצו קומען ג ו  צוגע- גום י
 קײן ארױםלעגען דארםען נים אםילו וועט זי און גרײט

 ליגם עס וױיל מיםגלידער, די אויף שםײער ספעציעלען
 געווארען געזאמעלם איז וואס סםרייק־םאבה דער גאך
צורי^ יאר צװײ מים

 ם*ר באריכט א אפגעגעבעז האט האכמאן דזשולױם
 און יוגיאן, דרעסמאכער דער םון באארד דזשאינט דער

 און ,22 לאקאל סון םענעדזשער זימערמאן, טשארא
3 לאקאל םיז מענעחשער אנטאגיני, לראיחשי מן 9 א  ה

 דעם װעגען איבעחיכםעץ מיט באריכם זײן דערגענצם
 בױ די בײ אויד ארגאניזאציעס. זייערע םוץ צושםאגד
ארבײםס־סעזאן לעצםער דער איז דרעם־מאכער יארקער
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 בילי־ דער בײ באזונדערס געראטעגער, קײן גיט געװען
 ױניאן דרעסמאכער די אבער ארבייט, סארט גערער

 ציי שטארקען אזא אין געפרנען ניט קייגמאל זיך האט
 לעצטען דעם דאנק א איז דאס און איצט, ווי שטאגד

 באלע די מיט געווארען געשלאסען איז וואס אגרימענט,
 פא איר געוואונען האם ױניאן די וועלכען דורך באטים,
 די און קאגטראקטארס צאל די באגרענעצען סון דערוגג

 אפ זיך שטעלט ער פריחען. סעםלען פון סיסטעם גייע
 גע־ צוױי די פון װיכטיגקײט דער אויף אויספירליך גאנץ

 דרעסמאכער. די געגעבען האבען זיי וואס און װינסען
 געהע־ זײגען עס אזוי װי ביישפילען מערערע אן גיט ער

 דרעסמאכער די פון פארדינסטען די געװארען כערט
 װי און פריתען סעטלען פון סיסטעם נײער דער דורך
 קאנטרא־ בעסער פיל איצט װערט דרעס־טרייד דער אזוי

 קאנטראק־ צאל דער פון באגרענצוגג דער דורך לירט
טארס.

 אנגע־ באריכם זײן אין האם זימערמאן טשארלז
 מיטגלידער, 39,000 ארום איצט האם 22 לאקאל אז געבען,

 פראצענט 24 ארן פרויען פראצענט 76 ארום זײ צװישען
 מער םרויען צאל די װערט וױיטער װאס און מענער,

 א אין איז לאקאל דער װעניגער. מענער צאל די און
 אין וואס דעם, אויף קוקענדיג ניט און צושטאגד גוטען

 װערט גרופען פארשײדענע אלץ נאך עקזיסטירען לאקאל
 םון ארבײט די אז באציהוגגען, אזוינע געשאפען אבער
 ליידם ױניאן די װערען. געשטערט ניט זאל ױגיאן דער

 אין אײנגעפירט װערען וואס מאשיגען גײע פון יא אבער
 םיגי־ די פון ארבײט אװעק געמען װאס און שעםער די

שערס.
 אם ד״ויפטזעכליך זיך שטעלט אנטאגיני לואידזשי

 געםירט, האט ער װאס פאשיזם געגען קאמף דעם װעגען
 לאקאל, זײן אריף איינפלוס קײן ?ןריגען גיט זאל ער אז

 זיין מיט 89 לאקאל אז זאגען, שטאלץ מיט קען ער און
 אנטי־פאשיס* געבליבען איז מיטגלידערשאפט גרויסער

גײסט. פראגרעסױוען א פון באהערשט איז און טיש
 האט סעקרעטעו/ עקזעקוטיװ אמהעי, פרעדריק

 עקזעקו־ געבעראל דער פון באריכטען די פארענדיגט
 ױגיאן הויז, ױניטי דער װעגען באריכט א מיט טיװע

 דעפארט־ עדױקיישאנאל דעם פון און צענטער העלטה
*מענט.

* *
 עקזעקוטױוע גענעראל דער פון זיצונג גאגצע א

 םליכ־ די רועגען דעבאטע א מיט געווארען פארנומען איז
 פון באאמטע די פון פאראנטװארטליכקײטען און טען
 גע־ דער פון מיטגלידער די פון באזונדערס דגיאן, דער

 געזעל־ און עפענטליכער זייער אין עקזעקוטױוע געראל
 אויפגעהויבען איז םראגע די טעטיגקײם. שאפטליכער

 מיט פארבינדוגג אין דוביגסקי פרעזידענט פון געווארען
 וױיס־פרעזידענםען דריי פון פאלעסטינע־דעלעגאציע דער
ש. און םערלמוטער סעמױעל נאגלער, איזידאר —  ח

 — װעג, ריכטיגער דער געװען ניט איז עס ברעסלאג
 איז זאך גאנצע די אזוי װי — באמערקט, ער האט

 די געװען ניט עס איז דערצו און געװארען, אראנזשירט
 אין האם ער ױניאן. די איבערצולאזען צײט ריכטיגע

 דעלעגאציעס װעגען גערעדט אויך צוזאמעגהאנג דעם
 בירא־ אין פארען צו געווארען געװעהלט זייגען וואס

בידזשאן.
**

 מים־ די האבעז שטוגדען פאר אינטערעסאנטע אן
 װען געהאט, עקזעקוםױוע גענעראל דער םון גלידער
 און יוניאן, מײנערס דער םון פרעזידענם לואיס, דזשאהן

 סעק־י קעגעדי, טאמאם און וױיס־פרעזידענט, מאריי, םילים
 וועלכער ױניאז, מײנערס דער םון טרעזשורער רעטערי

 זײ־ פענסילוױיגיא, סון גאװערנאר לױטענאנם איצט איז
 נע־ דוביגסקי פרעזידענם םוץ אייגלאדוע דער אויף געץ

 איר און עקזעקוםױוע גענעראל די באגריסעז קומעז
 סירם א אי סי די וואס קאמםעץ די וועגעז איבערגעבען

 די און גיט־ארגאניזירטע די ארגאניזירען צו אן איצם
 געשאםעץ זײגען וואם ארבײםער, ךי סאר אויםזיכטען

 אין זיג גרויסעז רוזוועלםם פרעזידעגט דורך געווארען
וואהלען. לעצםע די

איבערגעגע־ װערען רעדעס די םון אינהאלט (דער
ם). דעם פון םוף צום בען ב חי מ אי

 פון םיטגלידער די האבדז אװענטען די סון איינעם
 באלםימאר. אין פארבראכם עקזעקוםיװע גענעראל דער
 לאקאלט אינטעתעשןמאל די םון באארד חשאינט דער
 געלעגענ־ די אויסגענוצט געמליך האט באלםימאר אין

 באנקעם א און מאס־מיטינג א אראנזשירם האט און חײס
 געגעראל די געדוארען אײגגעלאדעז איז עס װעלכע צו

עקזעקוםיװע.

לואיס׳עס ל. חשאהן פון אױםצונען
 פראגע װיכטיגסטע די איז םראגע ארבײטער ״די

 ערשטען דעם פארנעמט עס טאג. צו הײנט לאנד אין
 פאליטײ שטאטסלייט, אונזערע פון מחות די אין פלאץ

 םון און איגדוסטריאליסטען אונזערע פיגאנסירען, שענס,
 די פריינד, מײגע װייל, פארוואס? בירגער. יעדען

 גע־ איר — ארגאגיזאציע איגדוסטריעלער פאר קאמיטע
 איבערגעגעבעגהײט איר און ארביים מיינשאפטליכע

אן. הויבען אװעקגעשטעלט עס האבען
סיסטעמאטיש, געװען איז אנשטרייגגונג ״אונזער

 טאלק. א מיט און פלאנמעסיג געװארען אנגעװענדעט איז
 םון מעגליכקײטען די בלויז ניט אױסגעגוצט האבען מיר

 בא־ אויך זיך האבען מיר נאר ארגאניזאציע, דירעקטער
 די אין זיר באטייליגען צו געלעגענהײטען די מיט נוצט

 יאר, לעצטען דעם דורך לאנד פון קאמפען פאליטישע
 מעגליכקײט די געגעבען אונז האט װאס אויפן אן אויף

 װעל־ פרעזידענט א םון דערוױילונג דער צו בייצוטראגען
 פאר־ די אידעאלען, ארבײטער די צוגוגסטען איז כער

 עפענטליכען דעם און אדמיניסטראציע אן פון פליכטונג
 ארבײטער־פראב־ די ליתען צו געזעצען פאר אויסדרוק

לאנד. אין דא לעמען
 מעגליכ־ די אפשאצען אדער מעסטען קען ״װער

 דעם באשטימען קען װער ? צוקונפט דער פאר קייטען
 דערגרייכונג באשטימטע די אדער גוטעס פרן סך־הכל

 כחות די פון ארויספליסען צוקונפט דער אין װעט װאס
 דורך לאנד אין דא גערופען לעבען צום האבען מיר װאס
 צוזאגען, אומשטאנד איז װער ? יאר פארגאנגענעם דעם

 אינספירירט זײנען װעלכע מענשען ױנגע די אט וױיט װי
 פון פאליםיס די און םירערשאפט דער םון געװארען

 די און פאהן די טראגענדיג גײן װעלען א." אי. ״סי. דער
 איז דאם ? צוקונפט דער אין ארבײט פון אידעאלען

פארצושטעלען. זיך אוממעגליך כמעט
 אונ־ באװעגונג אין געזעצט האט קאמיטע ״אונזער

 דעם צוגעשמידט האט עס לאנד. אין דא כחות געהײערע
 שוין זײנען װאס פרויען און מעגער די פון אינטערעס

 ארבײטער דער אן אנגעשלאסען געװען פריהער פון
 פארשטעלונגס דער צו אפעלירט האט עס ;באװעגונג

 אן געגעבען זײ און ארגאניזירטע גיט די פון קראפט
 און ארמײ ארבײטער דער אן אנצושליסען זיך אנרעגוגג

 אויפ־ די צוגעצויגען האט עס ;חלק זײער בײטראגען
 פאר־ צו בירגער דורכשניטליכען דעם פון מערקזאמקײט

 ער װעלכע מיט פראבלעמען די מיט זיך אינטערעסירען
 ניט האט אדער אינטערעסירט ניט פריהער זיך האט

 סון אויפגאבע װיכטיגער דער צו בײגעטראגען גענוג
 גערעכטיג־ לעבען א מאכען צו ארבײטען װאס די געבען
אויפמערקזאמקײט. מער און באהאגדלונג בעסערע א קײט,

 אונזער העלםט מאמענט, איצטיגען דעם איץ פונקט
 ױניאן אנגעשלאסענער אן פון אנשםריינגרנג די קאמיטע

 אויסצוקעמפען ווארקערס, אויטאמאביל ױנײטעד די —
 דער מיט פארהאגדלונגען קאלעקםיװע פאר רעכט דאס

 באקענט זיינט איר קארפאוײישאן, מאטארס דזשענעראל
 טעגליכע די דורך פאר דארט קומט עס וואס דעם מיט

 ארויסקומען װעלען מיר אז זיכער בין איך צײטונגען.
 װעלכען א מיט און פארבעסערונגען מיט קאמף דעם פון
 פארטשריט, באדייטען װעט וואס סעםעלמענט איז עס
םראגע. דער איבער רוהיג םאלשטעגדיג בין איך און

 צײט ריכטיגע די געװען איז עס אז גלויב ״איך
 סעזאךכאראקטער דעם צוליב פארזוך דעם מאכען צו

 אנגעגאנגען איז עס אינדוסטרי. אויםאמאביל דער פון
 דזשענעראל דער אין םעםיגקײט ארגאניזאציאנס אן

 צו זײ פארזו־ד דריםער דער שוין איז דאס מאטארס.
 אגגע־ זיד זיי האבען םריהער מאל צוױי ארגאניזירען.

 װעט עםעס אז האםעגוגג דער מיט ױניאן דער אז שלאסען
 דורכגעלאזען וואלטען מיר װען װערען. געםאן די פאר

 מענשען די פארלארען מיר וראלטען געלעגענהייט, די
 אויטא־ די געגאנגען. פארלארען וואלט ציים יאר א און

 יאר בעסטען דעם דורך איצט מאכט איגדוסטרי מאביל
געשיכטע. איר איז

 איך רעזולטאטען. די םאר גיט זיך שרעק ״איך
 מיר אינדוסטרי. די ארגאגיזירען וועלען מיר אז דײגק

 םארהאנדלוגגען. קאלעקטױוע אײנשםעלען דארם וועלען
 איג־ דער סון ארבייטער די װעלען איך, דיעק דעמאלט,

 ארבייטער די העלםען צו סך א זײער טאן קענעז דוסטרי
 בייצױ העלפעו, צו אליין זיך איגדוםסריען אגדערע פון

 פאליםיס געזעלנשאםםליכע די צו חלק זײער םראגען
 דעם םוץ ®ראבלעמען גאציאנאלע סון לײזוגג די אוץ

 זאך אנדער איז עס וועלכע אז בישט גלויב איך לאנד.
 מײנעם אין אדער געדאנק אײער איץ איבערװעגען קען

פארגרע־ דאס — אויםגאבע הריפם און וױכםיגסםע די

עסו. נמנ. פון םיפיננ נײם יעדע
 ארגאניזירען דאס ארבײטער; די פון כחות די סערען

 ד׳י הענם די אין זיי געבען דאס ניט-ארגאניזירטע, די
אינ־ קליידער ארגאגיזירטער דער אין איר, וואס געצײג

 אין האבען מײנערס, ארגאניזירטע די מיר און דוסטרי
 ציהעץ צו מיר פאר נויטיג ניט איז עס העגט. אוגזערע

 אנדערע טוצען א אין ווען אז אויסמערקזאמקײם, אײער
 ארגאניזאציעס װערען אויפגעבויט זאלען איגדוסטריען

 םיכטיג- זעלבער דער מיט און באזיס זעלבען דעם אויף
 די בײ ארן ארבײטער פרויעךקליידער די בײ װי קײט

 וואלטען מיר באװעגוגג ארבײטער אן פאר װאס מײנערס,
ד וואלטען מיר !לאגד אין דא געהאט דאמאלט עס  ג

 פונק־ צו םײהיג איז װאס באװעגונג ארבײטער אן האט
 וואס ;צילעז אירע דערגרייכען קען וראס ;ציאנירען

 אנטװיקלעץ קען װאס ;פארוואלטען צו זיך פײהיג איז
 . אן — פירערשאפט; פײהיגע און אינטעליגענטע אן

 אירע פארוואלטען נאר גיט קען װאס באװעגוגג ארבײטער
 זייץ באהילפיג אויך קען נאר אנגעלעגענהײטען אײגענע

םאלק. גאנצען פון אנגעלעגענהײטען די םארװאלטען אין
 הילןי די הילף, אייער דערצו דארםען מיר ״אבער

 אמ עס אונטערשייד. אן העלפען קען װאס יעדען פון
 די ארגאניזירען צו בעסער — ציל אײן בלויז פאראן

 מאכעז דערםון אײנצעלהײטען די באװעגונג. ארבײטער
 םירער די דיגען עס װער ;אונטערשײד קײן נישט
 צו: מענשען דעם ליב בעסער האבעז מיר אויב אדער

 אג״ אלע זיך קענען מיר אז גלויב איך צוױיטען. א
 דערסאלג״ א מאכען צו אוגטערנעמונג דער אן שליסען

מן יעדען באזײטיגען צו אנשטריינגונג, רייכע  םעחענלי
 עזױעי באלוינט װעלען מיר אז דייגק איך און געפיל,

 ׳ ,דאם וועלעז מיר אויב טויזענט־פאך א אדער הונדערט, א
 איץ געלעגעגהײט גוםע א איצט האבען מיר אויפטאן.

 געמאכט האם באװעגונג ארבײטער די אמעריקע.
יאר. דאס פארטשריט

מ#רעי פילי® סון רעדע דער פץ אױסצדגען
ם אין פארטשריט אויסגעצײכענטען מאכען ״מיר  מ

 1אײ מעג איך און ארבײטער די ארגאניזירען צו קאמפײן
 דן אייך האט לואיס פרעזידענט װי זאגען הײנט דא

 אינדוסםױ. שטאל די ארגאניזירען װעלען מיר—געזאגט
 מיר ארגאניזירט. געװען ניט פריהער מאל קײן איז עס

 דערפאלד זײער און קאנסטרוקטױו ארבײט די אן פירען
 שםאל די פארענדיגען. דזשאב דעם װעלען מיר רייך.

 קא• אויף רעכט דאס דערשלאגען זיך װעלען ארבײטער
 א•־ נים אונז קען קײנער און פארהאנדלונגען לעקטיװע
מן מיר אפגעמאכט. איז מײנונג אונזער שטעלען. לוי  ג

 *WTT אין ארבײטער די פון צוטרויען דעם האבען מיר אז
 געגעבען זײ האבען מיר אז גלויבען מיר איגדוסטרי.

 אן אייף דארט בױען מיר און פירערשאפט ריכטיגע די
 צוטרױען דעם געװינען װעם װעלכע ארגאניזאציע

לאנד. גאנצען אין באפעלקערונג דער פרן אכטונג די
 אונזערע אין צװיסטיגקײםען קײן נישטא זייגען ״עס

 ארגאגיזאציאנם אויסגעצײכענטע אן האבען מיר רייען.
 דיער קען עס אז באמת גלויב איך װעלכע מאשינערי

מי מאכען מיר װערען. אויסגעבעסערט וױיניג  דערי
 טשערממ מר. ׳אפ שאצען מיר פארטשריט. קענטיגען

 די שטיצע. אײער הילף, אײער בײשטײערונג, אייער
 איגדוסטרי שטאל דער אין טוהען מיר וואס ארבײט

 ארגאגײ ארבײטער ״שטאל דער םון אנגעפירט װערט
 ארייגגעשיקם איצט האט װעלכע קאמיטע׳/ זאציאנס

 אנ־, העלםען צו ארגאניתערס באצאלטע אירע םון 14
 אינדוםטרי. אויטאמאביל דער אין קאמפײן דעם פירען

 םירער די םײהיגקײטען עקזעקוטיװע מיט העלפען מיר
 בעאםמ די ױױאן. ארבײטער אויטאמאביל דער םון
 בארירוגג טעגליכער אין זיינען א.״ אי. ״סי. דער םון

 ti מענשען םייהיגע געגעבען זיי האבעץ מיר זיי. מיט
 ראבעוי דער ארגאניזאציע. זײער אויפבויען זײ העלפען

 אוים־י קאמיטע אונזער האט אינטערנעשאבאל ארבײטער
 טעקםטיל דער העלםען מיר מענשען. פיר געבארגט

 יעדע העלםען מיר מענשען. און געלט מיט ױניאן
ארבייטער. עלעקםרישע די םון אונטערנעמונג

 דער סון סעקרעטארי־טרעזשורער קענעדי, טאמאס
 פענםילװײ־ פון גאורערגאר לױטעגאגם און ױניאן מײגערם

 די סוץ אויפטו סאליטישען דעם וועגען גערעדט האט ניע,
 ױאס רעזולטאטען, די און סטייט דעם אין ארבײטער

 פארגעשלאגענע םון סארמע דער אין שוין זיד וױתען
 מד שםארק האט ער געזמען. םאציאלע און ארבײטער

 ונװי־ םאתואנדשאסט און םריעדשאםט נאענטע די טאנט
 דורך אינםערגעשאגעל דער און ױניאז מיעערס דער שעץ

מאל אלע זיד האבען די אזוי וױ ארן יארען אלע די
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 אינםערנעשא- די האם מאנאט לעצטען דעם דורך
 ניט געװינסען באדייטענדע פארצייכענען צו געהאט נעל
 סםרייקם, םון ױניאךארבײט געוױינליכער דער אין נאר

 אויך נאר טעטיגקײט, ארגאניזאציאנם און סעםלמענטס
 סון ענםשײדונג אן און ענטשײדונג געריכטם א דורך
 װי װעג דעם ווייזעז וואם טשערמאן, אימפארשעל דעם

 פראבלעמען, אנגעוױיםיקםטע די פון פאר א לייזען צו
 לאנ־ א שייז זיך מאטערען ױניאנס אונזערע װעלכע םיט

 קאנט־ ״באנדעל״ די םון פראגע די איז אײנע צײט. גע
 פרא־ די איז צוױיטע די טרײד, קלאוק אין ראקטארס

 דער־ באדייטענדע א שעפער. אנםלויפענדע פון בלעמע
 די פון שכירות די אויף העכערונג די אױן־ איז גרייכונג

 און אום־אורםאון, וואכען־שעפער. די אין קלאוקמאכער
 ױניאן מאכער קלאוק יארקער נױ די װאס ברוקלין, אין

 קאנקורענץ די פארקלענערט װעלכע און געקראגען, האט
ארבײםער. יארקער נױ די מיט שעפער די פון

ר ע כ א מ ק או ל ר ןיא ק ע ם ע ש ען־ כ א ען װ  קריג
גג רו ע כ ע ט צען פון ה ענ צ א ד ת אין פ רו כי ש

 קלאוק דער םון מענעדזשער עקטינג ליװי, לואיס
 באריכטעט אבװעזענהײט, נאגלערס אין באארד דזשאינט

 העכערוגג א קריגען צו געלונגען איז ױניאן דער אז
 קלאוק־ אלע פון שכירות די אויף צוראצענט צען פון

 קלאוקס לײנס ביליגע די אויף ארבײטען װאס מאכער
 45 סרן וױיגמער פארדיגען און װאכען־שעפער די אין

 קראסט אין אריין איז העכערונג די װאך. א דאלאר
יאנואר. פערטען דעם

 העכערונג די קריגען צו געלונגען איז ירגיאן דער
 געוואיען אפגעהאלטען זײנען װאס קאנפערענצען די בײ

 דעם װעגען אסאסיאיישאנס די פון פארטרעטער מיט
 אין סיסטעם די עגדערען צו ױניאן דער פון פארלאנג

 ארבײט. שטיק אויף וואך פרן שעפער ליינס ביליגע די
 נאמען אין ענדערונג די פארלאנגט האט װעלכער ליװי

 פארדינסטען די אז אנגעװיזען, האם ױגיאן דער םרן
 נידעריג זיינען שעפער סארם דעם אין ארבײטער די פון
 די פרן קלאוקמאכער די דערפרן ליידען גאר גיט ארן

 וױידזשעס נידעריגע זײערע נאר שעפער באטרעפענדע
 אר־ די פון סטאנדארדס די ארונטערצודריקען װירקען
 אגרײ דעם לויט שעפער. אנדערע די אין אויך בייטער

 ענ־ אזא סאדערען צו רעכם דאס ירניאן די האט מענט
באנוצט. דערמיט זיך האט לױוי און סיסטעם אין דעררנג

 דיסקוטירט גרינדליך איז פראגע די װי נאכדעם
 בתים בעלי די האבען קאנפערענצען די בײ געווארען

 אר־ אלע פון שכיררת די העכערען צו אײנגעשטימט
 װי וױיניגער פארדינען װעלכע שעפער די אין בײטער

 העכערונג די פראצענט. צען מיט וואך א דאלאר 45
 קלאוק־ טױזענט צען און אכט צרוישען בארירען װעט

 געװעז זײנען םארדינסטען די וראו ליינס די אין מאכער
טאון אװ אוט און ברוקלינער די אין נידעריגסטע, די

 אייגגע- איז עס וואו שעפער אלע די אין און שעפער
 פון נײעס די סיסטעם. ארבײט סעקשאן די שטעלט

 גרויס מיט געווארען אויפגעגומען איז העכערונג דער
טרייד. אין ארבײטער די םון צופרידענהײט

ײדוגג ש ט ל פון אג ע ש ר א פ מ אן אי מ ר ע ש  ט
ט א ב ר א ק פ או ל ם ק ר ע ב א ש ען דז ט ל א ה צו  אנ

ג נ טי א ס ק ט ענ מ ט ר א פ ע ד
 פאר װיכטיגקײט גרעסטער דער םון ענטשײדוגג אן

 דזשא־ פון םראגע דער אין ױניאן, קלאוקמאכטער דער
 גע־ ארויס שיקען און קאטערס אן האלטען װאס בערס

 אימפארשיל דער ארויסגעגעבען האט ארבײט, שניטענע
 ראזענ- א. סאל אינדוסטרי קלאוק דער פאר טשערמאן

 וואס דזשאבערס אז קלאר, זאגט ענםשײדונג די בלאט.
 קאטיגג אן האלטען און שעפער אינסײד קײן ניט האבען

 דער מיט אגרימענט דעם פארלעצען דעפארםמענטס
װערען. טאלערירט ניט טאר דאס און ױניאן

 אויף געװארען ארויסגעגעבען איז ענטשײדוגג די
 ״די אסאסיאײשאן, דזשאבערס די וואס קלאגע דער

 די און אסאסיאײשאן״ גארמעגט לײדיס מוירטשאנטס
 קאגטראק־ קלאוק פון אסאסיאײשאן די ״אמעריקאן׳/

 בא־ ױניאן דער געגען ארײגגעבראכט האבען טארס
 פון סטאפעדזשעס פאראורזןכען אין איר שולדיגעגדיג

 שניײ װאס דזשאבערס די פאר ארבײטען װעלכע קאטערס
 דזשל־ עקםינג ליודי, לדאיס אינסייד. ארבײם זייער דען

 באארד דזשאינט קלאוק דער פון מענעדזשער נעראל
פארהער. דעם בײ ױניאן די פארטראטען האט

 די צוריקגעװיזען האט טשערמאן אימפארשיל דער
 אין קאטערס די סטאפען פארן ױניאן דער געגען קלאגע

 האבען אגרימענט דעם לויט װאס גרונט אויפן שעפער, די
 קאטערס אנצוהאלטען רעכט קײן ניט דזשאבערס די

 באטרעפענדע די שעפער. אינסײד האבען זײ סײדען
 קאטינג זײערע אריפגעבען דעריבער מוזען דזשאבערס

דעפארטמענטס.
 סעזאן מיטען אין איצטער איז עס אבער װי ״אזױ

 — טשערמאן אימפארשיל פון ענטשײדונג די זאגט —
 זײערע םירמעס, די מעגליכקײט א געבען צו כדי און

 סיזאן דעם פארענדיגען צו ארבײטער און קאנטראקטארס
 םון ענדע בײם קראםט אין אריין ענטשײדונג די זאל

 ענטשיידונג די אז פארזיכערען צו אבער אום סיזאן.
 װערעז גענומען גלייך זאל װערען דורכגעםירט װעט

 דעריבער האט ער ריכטונג. דער אין שריט נויטיגע די
:פארארדענונגען פאלגענדע די ארויסגעגעבען

 םאר ארבײט וואס שאפ קאנטראקטינג יעדען אין )1
 אריינצושטעלען פלאץ פאראן איז עס וואו דזשאבערס די

 װערען אריינגעשטעלט גלייך עס מוז טײבעלס, קאטינג
 צו רעכט דאס פארלירען װעט קאנטראקטאר דער אדער

ארבײט. קריגען
איינ־ פלאץ קײן ניטא איז עס וואו שעפער אין )2

 קאנ- דער דארף דעפארטמענם קאטיגג א צוארדענען
 םלאץ מאכען צו שריםטליך פארםליכםען זיך טראקטאר

 פארלירען אדער מעגליך װי שנעל אזרי קאטערס פאר
ארבײט. קריגען צו רעכט דאס

 בא־ דער אז קלאר איז עס וואו םאל א אין )3
 איינשטעלען קענען נים װעט קאנטראקטאר טרעפענדער

 װע& ער און שאפ זײן אין דעפארטמענם קאטינג קײן
 ארבײט ארויסצונעמען רעכט דאס פארלירען דעריבער

 גלייד ענטװעדער דזשאבער דער מוז דזשאבער, פון
 דץ אױף קאנטראקטאר צוױיטען א רעדזשיסטרירען

 אדער אינסײד ארבײט די שגײדען קעז װעלכער פלאץ,
 דער־ צו מיטלען אנדערע איז עס װעלכע אנװעגדען

צװעק. דעם גרייכען
 האט לױוי• לואיס מענעדזשער דזשענעראל עקטינג

 ענט־ דער װעגען סטײטמענט פאלגענדעץ ארויסגעגעבען
:טשערמאן אימפארשיל פון שיידונג

 דער סײ וױיל קײס די געוואונען האט ױניאן ״די
 םון פארשריפטען די םון גײסט דער סיי און בוכשטאב

 אסאסיאיישאנס די מיט האבען מיר וראס אגרימענט דעם
 די אם באטראכט איך זײט. ארנזער אריף געװען איז

 אלס ראזענבלאט טשערמאן אימםארשיל פון ענטשיידונג
 בא־ עס וױיל ױניאן דער פאר װיכטיג אויסערגעװיינליך

 האבען װעלכע דזשאבערס אז דבורים, קלארע איץ טאנט
 אנ־ ניט רעכט קײן האבען שעפער, אינסײד קײן ניט

 איצ־ פארן כאטש דעפארםמענט. קאטינג א צוהאלטען
 ניט רעזולטאטען פראקטישע די ײעלען מאמענט טיגען

 ענטשיידונג די װען צײט די וראס דעם איבער גרויס זיין
 ביז אפגעלײגט איז קראפט אין אריין פאלשטענדיג גײט

 א געווארען געלײגט אבער איז סיזאה דעם פון ענדע
 אנגעוױיטאגםע די לעזען צו פרנדאמעגט שטארקער
 מער וועט עס קאנטראקטינג״. ״באבדעל פון פראבלעם

 ארבײט שנײדען צו דזשאבערס די פאר זײן מעגליך ניט
 די פון באנדעלס די אורעקנעמען ארן קאנטראל א אן

בארעכטיגט. דעם צו זיינען רועלכע ארבײטער,

ט כ רי ע ט ג ר ע ד ר ם א ע ר ר ד ע ר שו ט ק ע פ אנו  מ
ען ג ענ ר ב צו ק רי ם צו ע ענ פ א ל ט ם אנ א  און ש
ען ל א ץ צ א רז ע ך ע ד א ש

 פאר וױכםיגקײט גרעסטער דער פרץ ענםשיידרנג אן
 ױניאנס די פאר ספעציעל און ארבײטער ארגאניזירטע די

 דער םון פיל אזײ ליידען װעלכע נאדעל־טריידס די אין
 גע־ ארויסגעגעבען איז שעפער, אנטלאפענע פון מגפה

 ספעשיל אין מעקקוק דזשאסטים פרץ געווארעז געבען
 טאר ענטשיידונג דער לויט קאורט. סופרים פון טוירם

 ניט ױניאן א מיט אגרימענט אן האט רואס באס א
 זיך כדי שטאט צוױיטער א אין שאפ דעם ארויסמופען

 אגרי־ אונטערען פארםליכטונגען זיינע פון באפרייען צו
צוריק־ שאפ דעם ער מוז עס, טוט ער ורען און מענט

ען די ס לו ש א ר פון ב ע ל ד א ר ע ענ  ג
װ טי קו ע קז ד ע ד א א ב

 אגגע־ בלײבען וױיטער זאל אינטערנעשאנאל די
 ארגאני- אינדוסטריעלער םון קאמיטע דער אן שלאסען

איצט. ביז װי א.) אי. (סי. זאציע
דורכ־ זאלען זײ אז לאקאלס אלע װיסען לאזען צו

 און קאגווענשאן דער צו דעלעגאטען פאר וואלען םירען
מארטש. מאנאט דעם דורך בעאמטע לאקאלע פאר

 םובליסיטי דורך קאמפײן העםטיגען א אנצופירען
 לעיבעל אינטערנעשאנאל םארן אדװערםייזמענטס און

 איינ- אויך עס און לאנד גאנצען איבערן דרעסעס אויף
דרעסעס. םילק די אויף סירען

 קלאדיגג אמאלגאמײטעד דער מיט קאגםערירען צו
 וואם קלאוקס סטייל״ ״מענער די װעגען ווארקערס

 יארק, נױ אין שעםער דיערע אין פראדוצירט ווערען
אין קליידער מענער םון מארקעטס אנדערע און שיקאגא

לאנד. •
בא־ םוײהערדיגען דעם באשטעטיגען צו װידער

 און ױניאץ דער םון מיםגלידער םארבאט װעלכער שלוס
 בײ- אדער אדווערטיתמענטס בעטען צו בעאמטע

«דקה צװעקען, ײניאן םאר בתים בעלי סון שטײערוגגען
צװעק• אנדער איז עס וועלכען אדער אגשטאלטען *

קאנװענשאז נעכםטער דער *ו רעקאמענדירען צו

 אר־ אנדערע צו ױניאן דער פון ביישטײערונגען די אז
 צענט־ זאל אנשטאלטען וואוילטעטיגע אדער גאגיזאציעס

װערען. ראליזירט
 ארגא־ צו קאמםײן דעם מאס פולער אין שטיצען

מאנםריאל. אין דרעסמאכער טויזענטער די ניזירען
ניט־ אין קאמפײן ארגאניזאציאגס דעם אין העלםען

קליװלאנד. און םילאדעלפיע אין טרייד גודס
 אין ארבײט ארגאניזאציאנס דער אין העלפען

 אויספארשען און קליװלאגד אין טרייד גארמענט קאטאן
 אין טרייד דעם אין מעגליכקײםען ארגאניזאציאנס די
מישיגען. איז שטעט די

 דרעס אין םכםוד ױריסדיקציע דעם אונטערזוכען
 דזשאינט דרעס דער און 91 לאקאל צוױשעץ שעסער
באארד.
 קלאגע דער וועגען אונטערזוכונג די םארענדיגען צו

 פון מענשען געדויסע געגען האגדלוגגען ניט־עטישע םון
 צום באריכטען מעגליך וױ שנעל אזוי ארן 66 לאקאל

פרעזידענט.
מ סאר םארלאגג וועגעז האנדלעז טי  ״ברוק- ®וץ ש

קאלעדזש׳/ לייבאר וואוד
 פאר־ די מיט אגסירען זאל דוביגםקי ®רעזידעגט

 קלאוק אין אגרימעגט דעם באנײעץ װעגען האנדלוגגען
יארק. נױ םון םרײד סוט אוץ

 די שטיצע מאראלע און םינאנציעלע פארשפרעכען
סםרייקערס. אוטאמאביל

 םרא־ אייגם דעם צאלען זאל אינטערנעשאנאל די
 אנגע־ אירע אלע פאר טעקס סעקיוריטי סאשעל צענט,

 אנגעשלאםענע אלע צו רעקאמענדירען און שטעלטע
זעלבע. דאס טאן צו באארדס דזשאינט און לאקאלס

 לייבאר אמעריקאן די שטיצען פארטצרזעצען
 און ארגאניזאציאנעלער איר אין יארק נױ אין פארטיי

באפעסטיגונג. פאליטישער
 צװישען םכסוך ירריסדיקציע דעם איבערצוגעבען

 גױ פון באארד דזשאינט קלאוק דער און 91 לאקאל
אױסצוגלייכען. אםיס דזשענעראל צום יארק

 אויסשטעלוגג װעלט דער אין באםייליגען צו זיןי
 .1939 אין יארק נױ אין ווערען ערעפענט װעט וואס

 לייבאר דעם פון מיטגליד א איז דוביגסקי פרעזידענם
אויסשטעלונג. דער םון קאונסל אדוױתארי

 אד־ געוועזענער װינסענט, ד. מױרל אנצושםעלען
 םעקסםיל דער סאר א. ר. ג דער םון מיניסטרײטאר

 לעגיסלא־• און ראםגעבער עקאנאמישען אלס אםטיילונג
 וואשינג־ אין אינטערנעשאגאל דער פאר אגענט טיװען

טאן«
 עקזע- גענעראל דער סמ מיטינג לעצטער דער

 געהאלטען זאל קאגװענשאן דער פאר באארד קוטיװ
p גיי אין װערעז n r אפריל. םינםםען דעם
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שאדעך צו בארעכטיגט איז ױגיאן די און סריינגען

 האם עגטשיידונג וױכטיגע אויסערגעוױינליך די
 וואס קלאגע דער אין ארויסגעגעבען מעקקוק דזשאדזש

 אינטערנעשא־ דער םון לאיער דער שלעזיגגער, עםיל
 אינטערנעשאנא, דער םון נאמען אין געבראכט האט גאל
 דעיל ״בלױ דער געגען באארד דזשאינט דרעס ארן
 אריבער האבען וועלכע קארםאריישאן, פאקס״ ״בליו און

 טע35 וועסט 253 סרן שעפער צוויי זייערע געמוםט
 ארים אזוי און פענסילוױיניע, ארטשבאלד נאך סםריט

דזשאבם. די םון ארבייטער זײערע ארויסגעװארםען
 גרונט אויפן געקלאגם םירמע דער האט יוניאן די

 פי־ײז פאפײלאר דער מיט אגרימענט דעם אין וואס
 די װעלכער צו אסאסיאײשאן מאנוםעקטשורערס דרעס

 פאר־ וראס םונקט א געװען איז באלאנגט, האט פירמע
 ארויסצו־ אסאסיאיישאן דער פון מיטגלידער די כאט

 יארק. ניו םון םעיר סענט םינף װי וױיטער שאם א מו־פען
 פירמע די וואס דערמיט אז גע׳טענה׳ט האט ױגיאן די

 האט פענסילוױיניע, נאך שאם דעם ארויסגעמופט האם
 אויסגעשלאסען האם און אגרימענט דעם געבראכען זי

 גע־ ױניאן די האט גרונט דעם אויף ארבייטער. אירע״
 שאם דעם בריינגען צוריק זאל פירמע די אז פאדערט,

 םריהעריגע אירע אלע נעמען צוריק ;יארק נױ גאך
 פארלוסטען די פאר שאדעךערזאץ צאלען ארן ארבײטער

 דורך געהאט האבען ארבײטער די און ױניאן די װאס
 אגרימענט. דעם געבראכען האט באס דער וואס דעם
 געריכט דאס האט ױניאן דער םון פאדערונגען די אט

 םירמע דער באפױלעץ האט דזשאדזש דער באוױליגט.
 ניט איז וואס געגענד א אין שאם דעם צוריקבריינגען

 דער װי לויט יארק נױ םון רייזע סעגט םיגף וױ מער
 םריהערדיגע אלע צוריקנעמען פאר, שרייבט אנריפעגט
 אויסצוגעפינען רעםערי א באשםימט האם און ארבײםער

 אומ־ דער דורך געליטען האט ױגיאן די שאדעןז םיל וױ
 און מאנוםעקטשורער דעם םון האנדלונג געזעצליכער

באצאלען. מחען עס וועט ער
אנגע־ אים האט מען ווען דובינסקי, פרעזידענט

 ארויס־ האם געריכט םון ענםשיידונג דער וועגען זאגט
סטייטמענט: םאלגעגדעז געגעבען

 ווארעם דארף אגםשיידונג מעקקוק׳ס *דזשאדזש
 גרופע יעדע און מענשען יעדעץ םון ווערען באגריסט

 םאר־ םאר אכטוגג האבען װעלכע אינדוסטרי, דער אין
 מענש־ פאר דיגען און קאנטראקם א אוגטער סליכסונגען

 געשעםטם אנשטענדיגע און באדינגונגען ארבײטס ליכע
באציהונגען.

 םירמע אײן די װי מער אז רירט ענטשײדוגג ״די
 די זינט געווארען. ארױסגעגעבעץ איז זי װעמען געגען

 אומקאנסטיטוציאנעל געווארען דערקלערט איז א. ר. נ.
 קאמף א אגםירען געמוזט כסדר ױניאן אוגזער האט

 געבראכען האבען ורעלכע באסעס, צאל גרײסער א געגען
 יארק נױ םון שעםער די אװעקגענומען קאנםראקט, זײער

 ארומיגע אין שטעםלאך קלייגע אין אריבערגעפירט די און
 טיפישע אײנארדענען געקענט האבען זיי וואו סטייטס

 געצוואונ־ ױניאץ די איז רעזולטאט אלס שעפער. סוועט
 בריינגען צו קאמף שטענדיגען א אגצופירען געװען גען
םאראנטווארטליכקײט. צו ברעכער קאנטראקטען די אט

 הויבם װעלכע אנטשיידונג, מעקקוק׳ס ״דזשאדזש
 םון ״טשיזלערס״ די געגען געזעץ םון ארעם דעם אויף

 שכירות, און שטונדען ארבײטס באדינגונגען, ארבייטס
 א צו געריכט םון באםעל א בלויז גיט דעריבער איז

 שטרייגגע א נאר אגרימענם דעם אפצוהיטען הבית בעל
 װעלכע אזוינ-ע און םארברעכער אנדערע צו װארנונג

 אגרימענם, דעם געגען םארברעכען צו בדעה האבען
 אינדוסטריעלער םון סטאגדארס די אפהיטען זאלען זיי אז

 אינדוסםרי קליידער גאנצע די װעלכע אנשטענדיגקײט,
 קאלעקטיװע פון סיסםעם א אוגטער אנגענוננען האם

 ארביי־ די םון ארגאניזאציצ דער מים פארהאנדלונגען
באשעםטיגט״. דארט ווערען וואם טער

«
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 זדז בתים, בעלי די מים קאנםערענצעז ל#נגע נאד

 ױניןןן בלאחמאכער דער פון ק#מיטע דער געלועען עם
 זײער םון אנםירערשאסם דער אונםער 25 לאקאל

 אגרי־ דעם באגײעץ צו קריינדלער םשארלס םעגעדזשער,
 העכערוגג א געװינעגדיג םםרײק א אן םרײד אין מעגט
 בעםערען א און ארבייםער די םאר שכירות זײ אױף

שעפער. זײ אץ יוניאן דער סאר קאנסראל
p® ארבייטער די האבען יוגיאן דער םון רוף אויםן

 דעם שעפער אלע אין ארבײט די אפגעשטעלט טרייד
 זיד האבען און בייטאג אדיגער צוױי דעצעמבער טען29

 אויס־ האטעל םעגטער םון אודיטאריום אין םארזאמעלט
 דעם ורעגען מענעדזשער זייער םון באריכט דעם צוהערן

 טשארלם וױיס־פרעזידעגט װי נאכדעם אגרימענט. נײעם
 די םאר האט לאקאל פון מעגעדזשער דער קריינדלער,

 און פונקטען נײע אלע די םארגעלעזען םארזאמעלטע
 םארענט־ האט און אגרימעגט דעם אין פארבעסערונגען

 גוטגעהײסען אגרימענט דער איז םראגען, אלע פערט
מיטגלידער. די פון געווארען
אונ־ ארבײטער די םאר געװינסען װיכטיגסטע די

זײנען: אגרימענט נײעם טערן
 םון שכירות די אריף העכערונג אלגעמײנע אן

 פון ארבײטער די פאר פראצענט צען ביז 8 אומגעםער
 דאס ;טאון אװ אוט סײ און שטאט אין סײ פאכען אלע

 מאכט מיט באארד סטאביליזיישאן א פון איינשטעלען
 בעלי די םון רעקארדס און ביכער די אונטערזוכען צו

 םון באדינגונגען די אפ היטען זײ אױב זעהן צו בתים
 ארויס־ בתים בעלי פאר פארבאט דער ;אגרימענט דעם

 געםינען זײ סײדען קאגטראקטארס צו ארבײט צוגעבען
 אז ױניאן, אדער אסאסיאיישאן דער פון פריהער אויס
 וואס די םון באשטראפונג די און שאפ ױגיאן א איז דאס

 באארד סםאביליזיישאן די ;פונקט דעם איבער טרעטען
 דעם װעגען אונטערזוכונג גרינדליכע א מאכען גלײך זאל

 אלע און פראדוקציע םון קאסטען אין אונטערשייד
 ניו אין שעםער די צװישעץ אונטערשיידען אנדערע

 ענטשײדונג אן ארויסגעבען און טאוץ אװ אוט און יארק
 די צוױשען וױידזשעס די אין אוגטערשייד דעם װעגען

 די אױסצוגלייכען. עס מעגליך וױיט װי אום שעפער
 קויפען צו פארםליכטעט אויך זײנען מאנופעקטשורערס

 שטונ־ 35 די שעפער. ױניאן אין בלויז טרימיגג זייער
 בלײ־ באדינגונגען אנדערע אלע און וואך ארבײטס דיגע
אגרימענם. אלטען דעם אוגטער װי זעלביגע די בען

ץ ען א ט א ט ק ענ מ ר א ד ג ײ ר ט ט נ ע ט ט ר א פ ע ד
 אונטער דעפארטמעגט טרייד גארמענט קאםען דער

 רייז־ עלייעס פרעזידענט ־ וױיס םון םירערשאפט דער
 םאר־ װידער מאגאט לעצטען דעם דורך האט בערג,

דערגרייכוגגען. װיכטיגע עטליכע צײכעבט
 דעפארטמענט דעם פון אויפטו װיכטיגםטער דער
 דעם םון סעטלען דאס געווען איז מאנאם הײגטיגען

 קא״" מאנוסעקטשוריגג ״פײאניר דער געגען סטרייק
 איז םירמע די וואכען. 21 געדויערם האט װעלכער

 איז איר געגעץ סםרייק דער הויז. דרעס טשילדרען א
 דער וואס קאמםען ביטערסטע די םון איינער געווען
 איינ־ אן געגען אנצוםירען אויסגעקומען װען איז ױניאן

 נאכגעגעבען איצט האט םירמע די הבירג בעל צעלנעם
 םופציג און הונדערט די און באדינגונגען, ױני$ן אלע

 אין ארבײט דער צו געגאעען צוריק זיינען ארבײטער
שאם. ױניאן א

 םון געשיכטע א איז סםרייק דעם םון געשיכטע די
 די פרן מוט העלדען און אויסדויער וואונדערבארען

 און לאנדי אעא ארגאנייזערס ױניאן די און סטרייקער
 םון פארביסענקײט די טראץ סטעפעלעװיטש. סטאנלי

 געקראגען האט ער וואס שטיצע די און הבית בעל דעם
 ברוטאלע םראץ געריכטען; די און פאליציי דער פון

 םיקעםס די םון ארעסטען כסדר׳דיגע און פארפאלגוגגען
 םעקטארי דער ארום וואד די אנגעהאלטען זיי האבען

 אלע אפשטעל. אן נאכט ביז םרי םון צײט גאנצע די
 צו־ לייט רעגירונגס ארן מעגשען זײטיגע פיץ םארזוכען

 און קאנםערעגצען צו צדדים ביידע צובריינגען זאמען
 דער אן אנגעשטויסען זיך האבען סםרייק, דעם סעטלעץ

 און איינגעשפארטקײט באס דעם םון וואנט איתערנער
 דעם אםילו דורכפאל. א מיט געענדיגט זיך האבען

 מאנוםעק־ דער וראו קאמערס אװ טשיימבער םון ראט
 אנטזאגם זיך ער האט מיטגליד א געװען איז טשורער

 זײנען סטרייק דעם סעטלען צו םארזוכען םאלגען. צו
 א םון שםאט, םון מעיאר פון געווארעז געמאכט אויך

 דער םרן דעםארטמעג®, לייבאר סטייט םון םארטרעםער
 הויםט דעם םון און באארד ריליישאנס לעיבאר נעשאגאל
 באשטימם האט ורעלכער קאוגםי, לוצערן םון דזשאדזש

 אבער סטרייק, דעם םעםלען םרובירען צו קאמיטע א
 ער הערען. געוואלם ניט זאך קיין ®מ האם באס דער
יוגיאן. די באזיגעז געוואלט דוקא האט

 װאכעץ אכצען נאד דעתען אבער האט ער ווען
 טעםיג־ איר אפ ניט שוואכם ױניאן די אז םםרייקען,

 נאך ווערט ליין •*־קעם די אז האר; איין אויף קיים
 ױניאן מײגערס די אז ארעסטעז; די םראץ גרעםער

 ארויסהעלםען און האנם א צדלײגען אנגעהױבען האם
האם און געװארען ודײכער באם דער איז םםרײקער, זײ

 רילײ• לײבאר געשאגאל די אז אייגגעשםימט, ענדליך
 צווישען אםשטימוגג אן דורכםירען זאל באארד שאנס

 שםימען וועט מאיאריטעט א אױב און סטרייקער די
 ער וועט םארטרעםען די זאל אינטערנעשאנאל די אז

 די אגרימענט. אן םאר ױניאן דער מיט םארהאגדלען
 אלע טראץ און געווארעז דורכגעםירם איז אםשטינןונג

 פועלן צו אנגעװעגדעם האט םירמע די וואס מיםלען
 דער געגען שטימען זאלען זיי אז ארבײטער, די ביי

 *ו געשיקס האם ער וואס אגעגטען זיינע אםילו ױניאן,
 זאך קײן — הײמעז דיערע אין ארבײטער די באזוכען

 אין געוואוגען האט ױניאן די און געד״אלםען ניט האם
אםשםימוגג. דער

 פרד זיך באס דער גאך האט אפשטימונג דער גאך
 םעכ־ אויף םארשפרעכען זיין םון ארויסדרייהען בירט
 םארגע־ ער האם דינע טענות די אויסרעדען. נישע

 די און קאמיםע מעקליען׳ס דזשאדזש םאר בראכט
 ערשט דאן צוריקגעװיזען, טענות דינע האט קאמיטע

 ױניאן דער מיט םארהאנדלען צו צוגעטראטען ער איז
 מענעדזשער רייזבערג, עלייעס און אגרימענט אן פאר
 אינטער־ דער םון דעפארטמעגט טאון אװ אוט דער םון

 סטוײי^ דעם סעטלען צו געלונגען ענדליך איז נעשאנאל
 םול^ן א אוגטערגעשריבען םירמע די האט געזאגם װי

 שטוגדען ױניאן שאפ, קלאוזד אויף אגרימענט ױניאן
 עס וואס ארבײט שטיק אויף פרייזען זעלביגע די און

 שעפער דרעם טשילדרזז ױניאן די אין געצאלט װערט
םילאדעלםיע. אין

 גע- דעפארםמעגם דער האט וואך זעלביגע די
 דרעסעס טשילדרען םון שאפ װיכטיגען א גאך סעטעלט

 ״קוױיקעד שאם דער פעגסילוױיניע. מעקאדו אין
 ארבײיי הונדערט באשעםטיגט קאמפאני״ ספארטסװער

מד םארזיד א געמאכט האט םירמע די טער.  ארוי
 איגטעד- די ױגיאן. קאספאני א פאר טשארטער א קריגען

 אוםאריטיפ סטײט די פאר אױםגעטראטען איז נעשאגאל
 ארײנגך האם און טשארטער דעם אים געבען געגען
» ארבייםער. די ארגאניזירען צו ארגאנימערם שיקט  ח

 אױסגך און געקראגען נים באס דער האט טשארטער
 אגגעשלאסען זיך האבען ארבײטער דינע אז םינענדיג,

 :9 אן געםעטעלט ער האט אינטערנעשאנאל דער אן
סטרייק.
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 קאמיי ספעציעלעץ דעם מים םארבינדונג אין

 געגוײמין* האט באװעגוגג ארבײטער אידישע די וואס
 דובמסקי םרעזידענם האט םעדעראציע, צדקה דער םאר

g ערקלערוגג: םאלגענדע די ארויסגעגעבן
םארשײ־ צו אינםערנעשאנאל דער םון שטיצע ״די

 אונטערנעםונמ^״ און ארגאניזאציעם ררארילטעטיגע דענע
 באםײ• איצטיגער מײן ערשיינונג. גייע קײן ניט איז

 די וואס קאמיטעט םערמאנענטען דעם אין זיך ליגען
 םמא ארגאניזירט האט באװעגוגג ארבײטער אידישע

 פון אױםהאלםוגג דער אין זיך באטייליגען צו צװעק
 אױמ־ אן בלויז דעריבער איז םעדעראציע, צדקה דער

 םעםיגי דער אט םון סיםםעמאטיזירונג און ברייטערונג
 מאל אלע האט אינטערגעשאנאל די װעלכער צו קײט

 מעגליג״ אירע לויט האגט םרייער א מיט בײגעשטייערט
קײטען.

 געזעלשאםטלימ איצטיגע די װי לאנג ״אזוי
 די דץ מאל אלע עס װעלען עקזעסטירט ארדעגונג

U צו זיך געצוואונגען זייגען װעלכע ארבײםער, W n 
 גױם» םץ צייט א אין אגשטאלטען וואױלםעטיגע די צו
 קראנמ־ םון םאל אין װעלכע ארבײטער די דינען עס

 האסיי• די מיט זיך באגוצען און אנגעװיזען דינען הײט
י דינעז װאם מאסעז ארימע די דינען עס טאלם,  מ

ךןו זייערע שיקען צו נויט־םאלען אין צוואונגען  קינ
 עס ״םענםערם*. און היימען קינדער די אין
 * בכח־ מער נים דינען וועלכע ארבייטער אלםע די

 איג די וועמען אדער םאבריקען די אין ארבייםעץ
 אי מים זײ םארבייםענדיג גאס אין ארוים װארםט

י אױף מחען װעלכע מלאכות, בעל קרעםםיגערע  ז
איז עם הילף. גאך אגקומען יארען עלטערע

a a  a  -  a  a a a 4 f t 4 f t —- - - - f -— ־ t f t 4 t e 4 f t 4 f t  t e 4 4 4 * 4 k f t k t e 4 4  a a  a a a  a  a  a  a  A a a  A f t a s  מאסעז, ארבײסער אידישע די םון אינםערעםעז די אין
 אױפגעמלםןן ווערען װעלכע אנשםאלםזח די אט

 עקזעםםירען קענען זאלעז פעדעראאיע גדקה דער
םעםיגקײם. זײער םים אנגייז

 מאו ארדענוסנ אן «ו מיר שםרעבעז ,אודאי
 םאר ארבײםען םיר זײן. טינדג ניט װעט

ro• עלםער פאר פארזיכעתסנ, לזמעז w, סאר 
םעדיאינישע פארזארגען זאל געזעלשאםם די אז
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ן ן  הילסלאזע. און שוואכע קראנקע, די אויפהאלטען *
 איבער־ םליכםען די וועט געזעלשאםם די אבער ביז

 די שםיצען גו חוב אונזער אלס עס מיר פילען נעפען
 םריײ פרױואטער דורך אויפגעהאלטען אינםטיטוציעם

ארבײם. נױטיגע די אם טוהען װעלכע געביגקײם
 די האט שםאנדפונקם דעם םון ״ארויסגײענדיג

 בודזשעם איר פארגרעסערם יאר דאס אינםערנעשאנאל
 פון אינסטיםוציעס וואוילםעטיגע די פאר שטיצע אױף

 הײנטיגס דאלאר טויזענט צעהן אויף דאלאר 7,500
יאר״.
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 זיך זײנען אײנלאדונג, דובינסקי׳ס פרעזידענט אויף

 אין אסאסיאיישאנס אכט םון פארטרעטער צוזאמענגעקומען
 טען4 דעם יארק נױ אין אינדוסםריע קלײדער פרויען דער

 און מעגליכקײט דער װעגען דורכצווײידען זיך יאנואר,
 רעגולירען צו געזעצען פאר ארבײטען צו ר&טזאמקײט
 װאס קאוד צום ענליך אינדוסטרי, דער אין באדינגוגגען

א. ר. נ. דער אונטער געװארען אײגגעשטעלט איז
נוי־ װי אנגעװיזען אײנלאדונג זײן אין האט דובינסקי

 כחות קאגסטרוקטױע אלע פאראײניגען צו איז עס טיג
 געזעץ דורכ׳ן אויסצוגלייכען כדי אינדוסטרי דער אין
 פארשי־ די אין וױידזשעס מינימום ארבײטס־שטונדען, די

 אם־ דאס און ארבײטס־באדיגגונגען גלייכע צווייגען, דענע
 וואס קאנקורענץ םון מעטאדען ניט־עטישע םון שאפען

 רעדע, זיין אין םרייד. םון סטאביליזירען דאס שטערען
 דו־ פרעזידענט האט קאנפערענץ, לי דערעםעגען בײם

 םרויען די וואס נרצען גרויסען דעם אנגעוריזען ביאסקי
 אונטער׳ן קאוד דעם פון געתאס האט איגדוסטרי קליידער

 וואס באוױיזט װעלכעס געזעץ, ריקאװערי אינדאםטריעל
 גלייכ־ םון סיסטעם א דורך װערען דערגרייכט קען עס

 טוײיד. גאנצען םאר׳ן רעגולאציעס אינדוסטריעלע מעסיגע
 בא־ גלייך זאל מען אז פארגעשלאגען, האט דובינסקי
 געזעץ־ א אויסארבײםען זאל רואס קאמיטע א שטימען

 אינדוסטריען דרעס און סוט קאוט, די םאר פראיעקט
 וועלען םרייד קליידער םון אפטיילרנגען קלענערע די און

װערען. צוגעזעצט גאכדעם
 סםעציעל אבער, בעלי־בתים די םון םארטרעטער די

 ערקלערט האבען אינדוסטרי, סוט און קלאוק דער םוץ די
 איי־ פראגע די שםודירען םריהער נאך דארםעז זיי אז

 םראיעקט. געזעץ א אויסצוארבײטען צו טרעט מען דער
 פארטצוזעצען געווארען באשלאסעז דעריבער איז עס
םראגע♦ דער װעגען פארהאנדלוגגען די

 םאל־ םארטראטען געװען דינען קאנםערעגץ דער ביי
 די קאונסיל, אינדוסטריעל דער :אסאסיאיישאנס גענדע

ס מוירטשענט י  אמע־ די אסאםיאיישאה גארמענט ^
 אסאסיאײ־ מאנוסעקםשורערס סום אדן קלאוק ריקען

 אסאסיאיי־ קאום טשילדרענס עגד אינפאנטס די שאן,
 אסאסײ מאנוםעקטשורערם דרעם אםיליאײטעד די שאן,

 די און דרעס פרײז פאפױלאר דרעס, נעשאנעל איישאן,
 מאגוםעקטשורערס. דרעס אװ אסאסיאיישאן ױגײטעד

 דױ פרעזידענם דורך פארטראטען געװען איז ױניאן די
 די און לױױי און ד״אכמאן וױיס־פרעזידעגטען די בינסקי,
 עמיל און ליבערמאן עלייעס יוגיאן, דער םון לאיערס

שלעזינגער.
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 תשאיגט דרעס דער םון מעגעדזשער אטא, סעמױעל
:שרייבט םילאדעלםיע אין באארד
 האט לאגד גאנצע דאם ווען ,1933 פון םריליגג אין

 םי־ די זייגען קריזיס, םון נעגעל די אין געצאפעלט זיך
 אנצוהויבעז ערשטע די געווען דרעסמאכער לאדעלפיער

 סטרייק אין ארונטער דעמאלם זייגען מיר דיל. נייעם דעם
 באדיגגוג־ ארבײם בעסערע און אנערקענוגג ױגיאן םאר
 פארגאנדערגע־ האט וואם פוגק דער איז דאס און גען

 אין איגדוםםרי דרעם דער אין סטרייקס די סלאקערם
יארק. ניו אײגגעשלאסען שטעם, אנדערע פילע

 דער־ האט קאורט סוארים דער ווען ,1935 אין
 אונזער האט קאנסטיםעיאנעל, גיט א. ר. j די קלערט

 דעם קלא^ דעם םון געליטען אױך גאטירליך אינדוסטרי
 בלארז דער אין ארבײטער די דינען יאר םאלגענדען

 אין געװען שםאט, אין דא םרײדם דרעס קאםאן אדן
 אלע מים האבען בתים בעלי די קאמף. אוגאויפהערליכעז

 באדיגגונגען. די אונםעחנוגראבען געזרכם םעגליכקײטען
חבירם מערםטעגם דאס האבעז זײ  יײ־״ m אייף םאן •

 «ו קאםיםעס ירײז די צו אפעלירעגזײג ארסן, מלעז״
װאם קאגקורענץ מ אח איגדרסטרי די זינעז אין האבעז

 די שליסען צו סטראשענדיג און אױסשטיין מוזען זײ
שעפער.

 אויםצױ גרייט ווידער מיר זיינען ,1937 אין איצט,
 זיך זאלען וואס באדינגונגען פאר קאמף דעם געמען
 װען דעצעמבער סוף אומשטעגדען. גײע די צו פאסען

 אונזערע דינען אויסגעגאנגען, איז אגרימענט אלטער דער
 םולשטענ־ געװען פאכען די אין מיטגלידער טױזענט זיבען

 ארגא- אונזער קאמף. דעם אויםצרנעמען צוגעגרייט ז־ע
 לעצ־ די דורך געלוגגען איז שויארץ, דזשאזעף גײזער,

 הונדערם צװעלף נײע ארגאניזירען צו מאנאטען אכט טע
 םרייד, גאנצער דער כמעט איז איצט אז אזוי, ארבײטער

 ארגאגי־ שעפער צאל קליינע א פון אויסנאמע דער מיט
 אויסגע־ האבען עקזעקוםױועס לאקאל אונזערע זירט.

 װעלכע אגרימענם, גײעם פאר׳ן פאדערונגען די ארבײט
 דעם מיטגלידער. די פון געווארען גוטגעהײסען זײנען

 קאנפע־ א געווארען אפגעהאלםען איז גאװעמבער טען5
 ורעל־ ביי אםאסיאיישאן דער םון פארטרעטער מיט רענץ
 די אנגעפירט אוגז פאר האט דובינסקי פרעזידענט כער

 זיײ זיצונג שטונדיגער דריי א נאך פארהאנדלונגען.
 פארשטענ־ א אהן פארנאנדערגעגאנגען זיך מיר נען

 מיטגלידער אונזערע זיך האבען נאכדעם גלייך דיגונג.
 גריײ מיר און וױידזשעס טאג האלבען א מיט געטעקסט

 מיר װילען גאטירליך מאשינערי. סטרייק די צו טען
 וויי־ מוזען װעלען בתים בעלי די אבער םרידען, בעסער

װערען. כער
 אנ־ די אין אריינגעדרוגגען לעצטענס זײנען מיר
 אר־ צו געלונגען אונז איז עס און שעםער דערװער

 טרייד, דעם אין שעםער גרעסטע די פון אײנעם גאניזירען
 דעפארט־ עדױקיישאנעל אונזער פירמע. ״שאגדער״ די

 פירער־ דער אונטער אויסגעצײכעגט. םוגקציאנירט מענם
 גודמאן, נארטאן דירעקטאר, נײעם אונזער פון שאסט
 אר־ פיז געביט אוים׳ן פאראריס ײניאן אדנזער שםײם

 אײנגעשטעלט האבען מיר שטאט. אין בילדונג בײטער
 300 איבער םרן באזוכט װערען װעלכע קלאסען, זיבעצען

 םון ערשטען דעם אפגעדרוקט ד״אבען מיר םטודענטען.
 אנגעלעגענהײםען לאקאלע איבער פאמםלעטען סעריע א

 און םשערליים שאם אונזערע צונוץ גום זייער קומט וראם
 דעפארט־ דעם םון טעםיגקײטען די מיטגלידער. אקטױוע

ורערען. אויסגעברייטערם םיל גאך װעלען מענט

ל א ע ר ט אנ ר מ ע כ א מ ם ע ר ם ד ד ע ט ר א ש ט ע  ג
ס ל ר א ע ד ג אזו ל. ב א לו א ל

 אםיס תשעגעראל דער האם יאנואר טען15 דעם
 מאנ־ םון דרעסמאכער די צו טשארטער א ארויסגעגעבען

 262 לאקאל אלס באוואוסט זיין װעם לאקאל דער טרעאל.
 דזשאינט סאנטרעאלער דעם אן אגגעשלאסען דין װעט און

 טיכטיגער א אנגעםירט איצט ווערט דארט קאונסיל.
איגדוסטריע. דרעס די ארגאניזירען צו קאמפײן

א ט אנ ר א ט ט ײ אנ ט ב ענ מ רי ג ץ א ק א או ל ק
ײד. טר

 אורזאכען גוטע האבען קלאוקמאכער טאראגטאר די
 איז דאס יוניאן. דיער מיט און זיך מיט שטאלץ זײן צו

 די מיט אגרימענט נײעם א שליסען בײם זיג זייער צוליב
יאר. צוױי קומענדיגע די פאר ארבײטסגעבער

געלערענט, קלאוקמאכער די האט דערםאהרונג ^די
 דיער אין פארבעסערונג יעדע זײערער, זיג יעדער אז

 א דורך װערען אויסגעקעמםם געמחט האט צושטאנד,
 אבער געקאסט. טייער שטענדיג די האט װעלכער סםרייק,

 אהן אגרימענט גוטען א געוואונען די האבען מאל דאס
 בלויז פארדאנקען צו זיי האבען זיג דעם םטרייק. א

 דיסצים־ און ארגאגיזירט גוט דינען די וױיל אליין, זיך
לינירם.
 םאר לעקציע גוטע א איז סטרייק, א אהן זיג, אזא

 אז ארבייטער, ארגאניזירםע נים און ארגאגיזירטע אלע
מאכט. ליגם אייגיגקײט אין

 איעער דא איז אגרימענט ערשט־געשלאסענעם אינ׳ם
 משך אין אויב אז איז, דאס און םונקט, גוטער א זעהר

 ווע־ העכער קאסטען לעבגס די װעלען צייט יאר א םון
 םון רעװיזיע א םאדערען צו רעכט א ױניאן די האט רען,

פרײזען. ארבייטס די
 שטעלם ער וױיל סונקט, דעם בלויז דערמאגען מיר

 איז אגרימענם דער אז ארבײםסגעבער, די םאר םעםט
 די זיך ענדערען עס װען ביגדענד, ניט ארבײםער די םאר

 צו רעכט א האבען ארבײטער די אז און אומשטענדעז,
 האבען זײ וועץ אםילו באדינגונגעץ, בעסערע סאר *קעמפעז

אגוײמענם. אן אונטערגעשריבעז

א אג ת ט שי ל ע ט ע ט ס ע מי ג טי כ ױ ם. ו ע ט ײי פ
בא־ מאגאט דעם האט באארד דזשאיגם שיקאגאר די

גאר־ קאסאן גרויסער דער מיט אגריםענט דעם גײם
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 באשעםטיגם װעלכע בראדערס׳/ *סמאלער םירםע מעגט
 אייברא־ מעלדעם ארבײםער, דרייסיב און הונדערט עלף
 איג־ דער םון ארגאניתער דזשעגעראל פלאםקין, האם

< י טערנעשאנעל.
 םינימום דער איז אגרימענם נײעם דעם אונטער

 . אויף 13 םון געווארען געהעכערט םירמע דער בײ סקײל
 זײ־ קאםערס די םרן וױידזשעס די וואך. א דאלער 14
 נייער דער דאלער. צוױי מים געווארען געהעכערט נען

 װען מערץ, םען1 דעם קראםט אין אריין גײט אגרימענט
אויס. גײם אגרימענט אלטער דער

 געםירם דינען פירמע דער מים פארהאנדלונגען די
 ארגאנײ־ ביאליס, מאריס וױיס־פרעזידענט פון געווארען

 לא־ םון מענעדזשער גלאסמאן, סעם און פלאטקין זער
 אג־ דעם װעגען ריידעגדיג ביאליס, מאריס .76 קאל

 די אויף העכערונג די כאטש אז ערקלערט, האט רימענט,
 הץ־ ערשםע די אבער עס איז קליינע, א איז שכירות
 ארבײםער די פאר סקײלס אנגענומענע די אין כערונג

 דערםאר איז און דרעסעס קאטאן ליינס ביליגע די אין
רויכטיג.

 ״הוירש םירמע קלאוק די אז אויך, באריכםעם ביאליס
 שיקא־ אין פירמע קלאוק גרעסםע צוױיטע די סאן״, און

 מים אגרימענם אן אונםערגעשריבען האט דיסטריקם, גאר
 איז זי כאטש םרימע, די יאר. צוױי פאר יוניאן דער

 קײן האם שיקאגא, אין ױניאניזירם פריהער פון געװען
 זײ געהאט. ניט ױגיאן דער מיט אגרימענט אסיציעלען

 אין איינע שטעט. אנדערע אין שעפער צוױי אויך האבען
 150 באשעםטיגט ווערען עס וואו אינדיאנא, פארטא, לא

 אזוי מים אױך קראפארדװיל, אין צוױיטע א ון מענשען,
 ל» די ווערט אגרימענט דעם לוים ארבײטער. םיל

 קריגש ױגיאן די און ױניאניזירט גלייך םעקטארי פארטא
 אר- צו צוועק מיט׳ן פאבריק צוױיטער דער צו צוטריט א

 —אקסעלחוד, בעאמסע ידניאן זײ ארבײסער. די גאנתירעז
 שױן ד״אבען ררםער העוײ און בארקאן מײער ראבינאװיץ,

 ־ םאר־ א מיט צוזאמען םעקםארי םארטא לא די באזוכט
 אייגצושםע־ שריט גענומען און םירמע דער פון םרעטער

 m ערקלערם ביאליס קאגםראל. ױניאן א אדרטען לען
 מון לאקאל א ווערען געטשארטערט גיכען אין וועט דארם

אינטערנעשאנעל. דער
אגרי־ אן םאר פארהאנדלוגגען אן אויר געהען עס

די שיקאגא, פון םירמע קלארק גרעסטער דער מיט מעגם . 
 הא־ זײ אויך םירםע. וױינםטאק״ ארן מיטשעל שעגקער,

 אגרײ אםיציעלען קימ געהאט ניט יאר עטליכע םאר בען
ױגיאן. דער מיט מעגט

 i דעם געםעםעלם אױך האם שיקאגא אין ירגיאן די
 ״געתױ די איז איינע שעםער, גרויסע צוױי מיט מאגאם

 הונדערם באשעםםיגט וועלכע שיקאגא, םון קא.״ גארמענט
 די איז צוױיםע די און דרעסעס קאטאן אויף ארבײםער

 •V באשענד וועלכע איל., אודארא, םון םירמע, אלעקסאגדער
 .. V-H אײן םירען אגרימעגםס בײד? ארבייםער* 75 טיגט

 1 באזײנ־ ירניאן און וױיתשעם ױניאן שאם, יוניאן קלאוזד
ארבײטער. די פאר גונגען

 די אז פלאםקין, מעלדעט דרוק צום גייען מיר װען
 צװײ אונטערגעשריבען װידער האט שיקאגא אין ױניאן

ד ״סאן די שעפער. דרעס קאטאן מים אגרימענטס עי  < מ
ײ דעם געהעכערט און אגרימענם דעם באנײט האט  ״ מינ
 מעיד״ ^ארט די װאך א דאלער 14 צו סקעיל מום
 באשעגד םירמעס צוױי די שאם. אפען אן געווען איז

ארבײםער. 150 טיגען

ר די ע ט ײ ב ר ר אין א ע ט ד ם װע ט־־ או ״ ם ע  I נ
ען ר צו זיך מ ע ט ד ײ ב ר ץ א .1937 א

 םארטרעםער אינטערנעשאגאל פערעלשטייץ, מײער
שרייבט: סאוט־וועסט דער אין

 דערםער ארן שםעט אלע אין ארבײםער אונזערע
 םארווערטס♦ גײן צו גוײים דינען דיסםריקט דעם אין
 *ו זיך גרייטען שעםער ױניאן די אין ארבייטער די

 די אין שכיתו^ העכערע בתים בעלי די םון פאדערען
 ארמי- אינטעליגענםערע די אז הויבעז שעפער ניםײוניאז

 n אום זיך ארגאניזירען וועגען טראכםען ערעגסט טער
 n גױםיג איז רואס םיגימום דעם וױיגיגסםענם קריגען
J לעבען. א מאכעז

M לואיס סיינס אין
 סילק די צו בריף א ארױסגעשיקם האט ױגיאץ די

 ■ «ץ העמרוגג א םאדערעגדיג מאגוםעקםשורערס דרעם
 * אין ארבײסער די פח שכיתת די אױף פראצענט 20

 אגרי&ענס אוגזער סרײד. דרעס םילק בײם םאכען אלע
 ; יתיאן דער גים לואיס סײנט אין בתים בעלי די מים
 עקאגא- די אױב העכעתנג א פאדערעז צו רעכט דאם

ס דער תרך זיד ענדערען באדינגוגגען מישע % וזאס די
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 זיד קען מען אויב קראפם♦ אין איז אגרימענט דער
 צר ווערען איבערגעגעבען םראגע די דארף אייניגען מט

 םאר־ זיך גרייטען מיר ארביטרײשאן. אוו באארד דער
 אונז איז עס און באארד די םאר םראגע די צוברײנגען
 דער פון טעםער לאזאר דר. פון הילף דער מיט ג*לונג*ן,

 צוזאמעגצושטעלען באארד דזשאינט דרעס יארקער גמ
 װעלכע ציםערען און פאקטען מים באװייזען גױמיגע די

 באארד ארביטרײשאן דער פאר פארבריינגען װעלען מיר
צוקונםט. נאענטער גאר דער אין

 איז לואיס סײנט אין לאקאל קלאוקמאכער אונזער
 איז טרייד קלאוק דער צושטאנד. גוטען זײער א אין

 ספרינג די אויף פזײחען די ױניאניזירם. םאלשםענדיג
 אעע־ שוין האט מען און געסעטעלם שוין זײנען סםיילס
 די רױתען טרייד דרעס קאטאן אין ארבײטען. הויבען

 דער־ מעג מען אויפברױז. פון סמגים ארויס ארבייטער
 אנהויבען פעסט זיך װעט סעזאן דער װען אז װארםען

 בא־ בעסערע און וױידזשעס העכערע פאדערען זיי זאלען
 קליי־ שעפער דרעס קאטאן ארגאניזירטע די דינגועען.

 קאטערס די שכירות. העכערע פאדערען אױך זיך בען
 וואלקערס עליי אין קאטערס די ספעציעל שעפער די אין

 דער־ זיי אז בתים בעלי די װיםען געלאזם האבען שאפ
 די אויף פראצענט צוואגציג פון העכערונג א ווארםען

וױידזשעם.
סיםי קפנזעס אין

 י די צװישען שטימונג לעבעדיגע גאנץ א איז דא
 פארלאנג א איבערהויפט זיך מערקט עס ארבייםער.

 דער פון ארבײטער די צװישען זיך ארגאניזירען צו
 קלאוק גרעסםע די םירמע, פרינס סלעגמאן, סםױרען,

 פון מיידלאד צאל גרויסע א שטאט. אין דא סירמע
 יוניאן דער אן אנגעשלאסען שוין זיך האבען שאפ דעם
 זאל שאפ דער אז אױסזיכםעז גוםע דא זײנען עס און

 די צוקונפט. נאענםער דער אין ווערען ארגאניזירט
קלאוקמאכער. הונדערט עםליכע באשעםטיגט פירמע

 םון ארבײטער די האבען טרייד דרעס קאםאן אין
 גוטען א געמאכט קא." מאנוםעקטשורינג *גארדאן דער

 פאר פארלאנג דער אז ווארשיינליד איז עס און אנהױב
 די צװישען זיך פארשפרייט וואס באדינגונגען בעסערע

 נאך סטרייק א בריינגען זאל ארבײטער קליידער קאטאן
מאנאם. דעם

פאול סײנט און מיגעאפאליס שטעט צװילינג די
 מאנוםעקטשױ דרעם סילק די מים אגרימענט דער

 האבען מיר און ווערען באנײט דארף שטאט אין דא רערס
 ארביײ די קאנםערענץ. א םאר ארענדזשמענםס געמאכם

 באציהוג־ ארנזערע װײדזשעס, העכערע פאדערען ם*ר
 מיר ארן םרײנדליכע זײער זיינען בתים בעלי די םים גלן

 דעם אוגטערשרייבען גיכען אין װעלען די אז האפעז
 טע־ אונזער אויםבעסערונגען. די מים אגרימענט נײעם

 שעפער ידניאן נים די םון ארבייםער די צוױשען סיגקײט
םארםגעזעצט. ווערט

סעקסאס דאלאס,
 םונדאמענט דעם לייגען דאלאס אין ארבײטער די

לעצ־ באדינגונגען. לעבענס פאר קאמםען באנײטע פאר

מ ־►ן ך מ י ט כ ע ר ע ג

 א אנגעםירט מיטגלידער אונזערע האבען יאר טעס
 געוואונענער דער טעטיגקײט. ארגאגיזאציאנס ברייטע
 געגעבען זיי האט םראקס״ ״דאראטהי דער אין סטרייק

 שטייהען םעזאן נײעם םון אנפאנג בײם איצט מוט. נײעם
 צו גרייט שעפער יוניאן ניט םילע םון ארבייטער די

 די אין באדיגגוגגען ױניאן פאר קאמף דעם באגײען
שעםער. היגע

אנםאניא סאן
צו קאמפײן: פאכען צוױי א אן מיר םירען דא

 די םון באדינגונגען די פארבעסערען און ױניאניזירען
הײם־ארבײט. געגען קאמף א און ארבײטער

טעק־ דער פון פרעזידענט דער ארנאלד ברודער
 טעטיג זײער איז לייבאר, אװ פעדעריישאן סטײט סעס

 גינסטיגע א שאפען צו טוהער כלל אנדערע מיט צוזאמען
 פארבאטען זאל וואס געזעץ א פאר מײנונג עפענטליכע

 װעט פראיעקט אזא און אהײם ארבײט ארױסצוגעבען
 סטייט דער אין װערעץ ארייגגעבראכט גיכען אין

לעדזשיסלייטשור.
 באװעגונג מאסען א איצם זיך אנטװיקעלט עס
 באדיגגוגגען בעסערע פאר ארבײטער היגע די צװישען

 גענעראל א צו גיכען אין םירען מעגליך קען דאס און
טרייד. קלײדער פרויען אין סטרייק

טעקסאס ױסםאן,
 איז בתים בעלי היגע די מיט אגרימענט דער
 די יאר. צוױי נאך פאר געווארען באגײט לעצטענס

 גוטע טוט און צושטאנד גוטען אין דא איז ארגאניזאציע
 פון שטעט אנדערע די אין ארבײטער די פאר ארבײט
 סענט־ דער פון פירער די פון הילף דער מיט זײ סטייט.

 ענדערען פאר איצטער אגאטירען ױניאן לײבאר ראל
 מעגליך זאל װאס סטײט פון געזעצען אינדזשאגקשאן די

 בא־ מענשליכע אויסצוקעמפען ארבײםער די פאר מאכען
 וואס אינדזשאנקשאנס די געװען זײנען עס דינגוגגען♦

 דאלאס אין ארבײטער אונזערע דערלאזען ניט האבען
 געזעץ א ציל. זײער דערגרייכען אנטאניא סאן און

 אריינ־ גיכען אין װעט געזעצען די ענדערען צו פראיעקט
לעדזשיסלייטשור. דער אין װערען געטראגען

אילינאי פינמשװיק/ ארן אלטאן
 סײגט ארום שטעטלאך קלײנע אנדערע און די אין

 סד א זיך געפיגען א. א. דאלאס סיטי, קענזעס לואים,
 ארגאגיזאציאנס מיט פארגומען זיינען מיר ארן שעפער
 שטעט־ קליינע די אין שעפער די זיי. צװישען ארבײט

 פראבלעמען. װיכטיגסטע אונזערע צװישען זיינען לאך
 פריהער דערגרייכען שעפער די אט מוזען װעלען מיר

שפעטער. אדער

ט אין ר ױ ק ר ם ע כ א ל מ א לן א .23 ל
 סקוירטמאכער דעם םון םשערמאץ גארדאן, לואיס

שרייבט: 23 לאקאל
 לאקאל אונזער פון באל יעהרליכער דריטער דער

 (לינ־ פעברואר טעץ12 דעם פארקומען יאר דאס װעט
 פרייזען, פינף האטעל. םענטער אין דיי) בױרםה קאלנס

הויז ױניטי אין וואקיישאן וואך איין פון באשטייענד

 קריגען יועלעז וואס די צו ווערען געגעבען וועם יעדער,
 אראגזשירס גים װערם באל דער נומערען. מזל׳דיגע די

 g מיטגלידער אונזערע געבען צו נאר פראםיט צוליב
 אווענט. אנגענעמען אן םארברייגגען צו געלעגענהייט

 g סון מערםטענס איצט באשטיים מעמבערשים אונזער
 אונ- אמוזירען. זיך ליב האט װעלכער עלעמענט, ױנגען
 זיך ױגגע די ארום װעלען מיטגלידער עלטערע זערע
 אוועגס אזא בײ מיר. האפען דערווארימען, אויך

 איעציגע די וואס דעם םראץ וױ ארויס קלאר זיך וױתט
 דער װערט עלטער, יאר א וואס װערען מיטגלידער

אינגער. אבער לאקאל
 דער האט מיטגלידער די םון מיטינג לעצטען בײם

 דער דורך אז באריכםעט ריס, ל. ברודער מענעדזשער
 ארגאניזירען צו געלונגען אםיס דעם איז צײט לעצטער

 גע- געווארענט דיגען ארבײטער די שעפער, נײע פילע
 ארבייס. געסעטעלטע ניט אױף נײהען צו ניט ווארען

 <| אםיס דער און באשלוס דעם דורך םירען מיטגלידער די
 נײע די אויף פרייזען םעטלען מיט ביזי איצט איז

סטיילס.
 געווארען אויפגעםאדערם זײנען טשערלייט שאם די

 ורארקינג א אן ארבײטען זעצען זיך קײנעם לאזען צו ניט
 די םון קאאפעראציע דער דורך ױניאן. דער פון קארד

 אן באזעצען צו געלונגען אוגז עס איז שאם־טשערלייט
דזשאבס. אויף מיטגלידער ארבײטסלאזע אנצאל

 בעלי די מיט אגרימענט איצטיגער דער װי אזוי
 מיטיגג מעמבער דער האט ױני, אין אויס גײט בתים

 אויסצרארבײטען באארד עקזעקוטיװ דער בעאויפטראגט
 אגרי- דעם אין אויסבעסערונגען נויטיגע און פאדערונגען

 דאס אײדער מיטגלידער די צו בריינגען עם און מענט
בתים. בעלי די פאר פארגעלייגט װערט

ק א אנ ע. ד צי לו א עז ר

 -47 װעסם 1 ׳בענג הענםען פון ארבײטער די מיר,
 באשליסען מיטינג, שאם א בײ פאחאמעלט סטריט, טע

 אר־ גוםער זײן פאר רובין כרודער דאנק א אויסצודריקען
שאפ. אונזער םרן ארבײטער די פאר בײט

, װילען מיר ן ע נ א ט א  ' אנגעי• האט רובין ברודער אז ב
 שאן דער אז ענערגיע און טאקט פיל זייער װענדעט

 ארבײםעו•; די רואו שאפ, נאןײוניאן א געװען איז װאס
 נידעריגן דיער םאר שטונדען לאנגע געארבײט האבען

 פארי און באדינגוגגען ױניאן אײנשטעלען זאל וױידזשעס
J לייט. ױגיאן פאר פאסט עס װי דינסטען k
 איגםעלי•, און םאקט דער אז אונטערשטרײכען מיר

 מאס גרויסער א אין באזיצט רובין ברודער װעלכע גענץ,
 דערםאד, און דערגרייכען. צו דאס מעגלאך געמאכט האט

 דאנק. אונזער און אנערקענונג אונזער
:אוגטערגעשריבען

 ד דעסעג״ ; 117 לאק. טשערמאן, גארדאן, עליקס
|TP ;48 לאקאל דיאדיניס, ;48 לאקאל טים,

;117 לאקאל בעטינגער, ;22 לאקאל שינסקי,
W: .48 לאקאל בענעדאטין
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 שטיםערײ ױנגע, א םאנדזשיגראציאנא, אבדזשעיצינא
 צאיצען איז פינהט^יו זײער איז םינישעריז, מע״דרעם

 ױניאן דער םון אםיס אין זיך סומט װאך יעדע דיוס.
 אנסאײבעה ניט װיא זי םטעספ. אײז פאר באצאלט אוז
 ארויםצו־ זי, זאנט אויך, שװער טאקע איר איז עס און

איינםאל. אויף דאלער פטליכע נעםע;
 אײג־ טיט׳ן צרות גרויסע האבען סצוירמם דױם די
מן ריי  נא־ שװערען און אאנגען איר אויםלײגען און מ

 די אז אכטונג, באזונדערם גים אנדזשעלינא און כמן.
dpti>p םארםעלעז ניט נאםען איר םון אות קײן זאלען 

 גיצײך דערבײ שמייכעצט און בוך אין אוײעצוםראגעז
n זיך. םוגמזעז זײ װי זעוזענדיג געהאט חנאח װאצם 

 בוכ־ אויס בכױן אאזען און קלויחןם די זיד זױצלאן
 םרע־ צו אבמר און וױדער כדי נאםען, איר מון אוטאבצן

 זײן צי און חתן א שוין האם זי אױב אנדז*עצינאן גצן
 לאכט שוחגחנר. אזא איץ לאננער אזא אויך איז גאסצן

 זי וױ מנעל אזוי אז םארזיכערט, און פונאנדער זיך זי
ט ת  לאזעז אונז םינומ דער צו זי וועט חתן א ארינען י

ורסוןי

 דעם האט זי :װארט געהאיצטען האט אנדזשעצינא
 אים ױניאן, דער םון אםיס אין געבראכט אירען חתן
 גע־ קיצוירמס דױס אונז, און םארגעשטעצט, אלעמעז פאר

 גרינגער. א און קורצער « איז נאםען זײן אז טרײסט,
 דױם־ םיר, און טוב םזיצ געװינשען איר האבען איצע

 איייצעז צו זיך זאיצ זי אז צוגעגעבען, האבען קאוירהס,
האבען. חתונה שנעיצער װאם זען און

 און אײן <ואך פינקטאיך, אנדזשענייצא איז װידער
 אײן םאר באצאילען ױניאן דער אין געסוםען אויס, װאך
 אונ־ געבראכען םיר האבעז װידער און םטעםפ, דױם
 אויף נאםען. איר אײנשרײבענדינ בצײםעדערם זערע
 הא־ חתונה ^ויז זי גײט װען :םראגעם אונזערע אאע
 ניט״. נאך ״דערװײא :ענטםער אײן גמהאט זי האט כען,
 ױנ־ דער אז זײן, צו חושד אנגעהויבען האבען םיר

 איז ױניאן דער אין געבראכט האט זי וועצכען נערםאן,
 אװעקגעװארםעז, זי האט ער אדער חתן, איל נארנים

נעװאנט. ניט םיר האבען דעם וועגען איר םרעגען נאר
נעכאפט, סאויריסס דױס די זיך האבען םאנטאג אײז

 קײן געצאאמ ניט װאד לעצטע האט אנדזשעליגא אז
אנ^ און װאך צװײטע א אריבער איז עס ױען דױם.

 פצוירסס די זיך האבעז געװיזען, ניט זיך האט דזשעצינא
 זי אז געםיינט, האבען אײנעע ױאונדערען. אננעהויבען

 איר םארלארעז אפשר האט זי אז אנדערע, קראנק, איז
 אז אײנגעםאלעז, ניט אבער איז סיינעם דזשאב.

פערטער דער אויף נעהאם. חתונח גאר זי האט אםשר

 אנדזשעיצינא׳ס האבען אװענט, דינסטאג א אין װאך,
 1דױס־ אין ארײנגעלױכטען אויגען םיגקעלדיגע שװארצע

םעסטערעל.
אוי־ הצוירס, דױס דער האט — !אנדזשעיצינא —

 טד איז װאם — אויסגערוםען, םרײד, םאר זיך סער
? שען

 מד געיצאםען זי האט — סטעםפם, םיר מיר גיט —
 סיצוירפ דער װי געסוקט שםײכיצענדיג און ענטםערט,

m םאג••• אנדזשעיצינא :נאםען איר ארײנשרײבען נעמט t
איבער, אים זי שצאגט — װײיצע, א װארט —
 דעו איר אויף םרעגענדיג קוקט — ? איז װאס —
 אױטנן גצאנציג־פעכיגע די מיט אים זי ברענט ?יצוירס.

 אײנגעםאיצען גארגיט אים ס׳איז זיך. צושמײכעצט און
נאםעץ. אנדער אץ שויז האט זי אז

^ — נאםען, הורצערען א שוין כ׳האב — ^ נ א ז
םרײיציך. ארויס זי

 pvtfp דער זיך צויצאכט — !כא #כא ׳כא —
̂  איר !םײס !סעם העי :קלוירקס אנדערע די צו שרײט
געהאט! חתונח שוין דאך האט אנדזשעאינא הערט,

 איח אין אלע רופען — !לאת גוד צאס, גוד —
 זי װאס נאםעז, סורצען אוים׳ז יסוסען און אויס, הול

אויםשרייבען. סצויךפ דעם נעחײסען האט
 אח אנדזשע^ינא, געסוקט האט אצע *ווי מער נאד

 זעחאד הנאח גרויס האט זי אז הענטיג, געווען איז עס
 קורצעז און נײעם איר שרײבט ג^וירס דער װי דיג

נאמען.
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לאנד. א פון באראמעטער דער זײנען צײטונגען די
 געשעהענײ װיכטיגסטע די זײנען עס װאס װיסען מען וױל

 פאר־ האבען עס פאסירונגען װעלכע ;לאנד א אין עןש
 א אין באםעלקערוגג דער םון אינטערעס דעם כאפט

 םאר־ עס וואס זעהן מען דארף מאמענט, געגעבענעם
 נײעם אזוינע צײטוגגען. די םון זײטען ערשטע די נעמם
 קריגען אממערסטען עולם דעם אינטערעסירט וואס
 צייטוגגען. די פון זײטען ערשטע די אויף פלאץ דיער
 געשעםט א כל קודם גאכאלעמען איז צײטוגג א וױיל
װילען. זײ וואס סחורה די קוגים אירע געבען מוז וואס

, דעם לויט אורטײלענדיג ר ע ט ע מ א ר א  דורכן האט ב
 באװעגונג ארבײטער אמעריקאגער די מאנאט לצצםען

 צײטונגען אלע לאנד. אין אויבען־אן דעם פארנומען
 גא־ סטרים וואל רעאקציאגערסטע די פון אויסנאם, אן

 קאנ־ וואגיגע, די פון בלעטער, ליבעראלע די ביז זעטען
 — בולוואר־בלעטלאך די ביז צײטונגען סערװאטיװע

 די אויבען־אן דעם אפגעגעבען האבען אויסנאם, אן אלע
 דעם אין אינטערעס ברענעדיגען אזא גייעם. ארבײטער

 אמעריקאנער די האבען ױניאנס די טוהען עס װאס
 יארען שטורעמדיגע די זיגט ארויסגעװיזען ניט צײטוגגען

 אנגעםירט דא האבען ארבײטער די װען 1884—86 םון
טאג. אכט־שטונדען פאר׳ן קאמםען בלוטיגע זײערע

אר־ אמעריקאנער די ניט. עס איז װאונדער קײן
 קאמפען די געשיכטע. איצט מאכט באװעגונג בײטער

 דינען לאגד, גאנצען איבערן איצט אן םירט זי וואס
 וױיט־ אזוי דערצו און דראמאטיש אזוי גראנדיעז, אזוי

 געגנער און םרײנד אז מעגלאכקייםען, אין גױיכענד
פארנעם. ריזיגען דעם פון װערען פארכאפט מוזען

ר ע ל ד בי א מ א ט י ק או ײ ר ט ם
 לויט סײ מאנאט, דעם סטרייק װיכטיגסטער דער

 םארװיקעלט, זײגען וואס ארבײטער צאל גרויסער דער
 קעגען קאפיטאל םון מאכט ריזיגער דער לויט סײ און

 סטרייק דער איז געפירט, װערט סטרייק דער װעלכען
 דזשעגעראל דער געגען ארבײטער אויטאמאביל די פון

קארפאריישאן. מאטארס
 דעצעמבער סוף קאמף דער זיך האט אגגעהויבען

 וואס פאבריקען עםליכע אין .סטרייקס אײגצעל מיט
 קאר־ דער םון קארס די םאר טײלען געװיסע צו שטעלען

 די אז אױסגעװיזען, עס האט אגהויב אין פאריישאן.
 ארבײ־ די פון אויסברוכען באזוגדערע דינען סטוײיקס

 דער מיט האבען זײ וראם קריררדעס לאקאלע איבער טער
 םאר־ קײן אנגעזעהן ניט זיך האט עס פארוואלטונג,

 האט ניײיאר פאר טעג לעצטע די זיי. צװישען בינדוג
 װערען סטרייקס אלע די אז ארויסגעװיזען אבער זיך

 םאראייניגטער דער םון — צענטער אײן פון געפירט
 װעלכע ױגיאן אינטערנעשאנאל ארבײטער אויטאמאביל

 זיך האט עס א׳/ אי. ״סי. דער אן אנגעשלאסען איז
 איינ- די אט אז ארויסגעװיזען, קלאר דאמאלסט שוין

 דאס אז םאר־שםיל, א בלויז זיינען סטרייקס צעלנע
 אוים־ ױניאן דער םון םארזוך געפלאנעװעטער א איז

 דינע דערטאפען און שונא םון כחות די צופרובירען
אטאקע. אלגעמײנע אן מאכען צו אום פאזיציעס שוואכע

 אין געקומען. קלאפ דער איז ניײ^אר גאך באלד
 שטעט, 3 אין מאטארס, דזשעגעראל די סץ פאבריקען 5

 די האבען וױםקאוגסין דזשײגסװיל און םלינט דעטראיט,
 וואם װירקונג די זיץ־םטרײקס. דערקלערם ארבײטער

 םון פראדוקציע דער אויף געהאט האבעץ סטרייקס די
 די וואס מיטלען םארצוױיםעלטע די און אויטאמאבילם

 םלינט, אין הויפםזאכליך אנגעגומען, גלײך האט קאמפאני
 אנצוכאפעז געלוגגען איז ױניאן דער אז באװיזען האם
 אםגעשטעלט האבען זיי אז האלדז. ביים קאמפאני דער

 מאכען וועלכע םאבריקען די אין גראדע ארבײם די
 אגגעגרײט נים האט קאמםאגי די וואס טיילעז אזויגע

 אלע אםשטעלען מחען זיד דעם צוליב װעלען עס און
 נים. סםרייקען ארבײםער רי וואו די אםילו םאבריקען,

 םאר־ שםריקעל דער איז וואכען צווײ נעכםטע די אין
 זײגען סםרײקס גאך עגגער. אלץ געווארען צויגען

 םא־ און גארװאוד קליװלאנד, אין געווארען דערקלערט
 ®רא־ די מיזורי. סיםי קענזעס אין און אהייא לידא

 מאלשטעגדיג זיד האט באדיס, אויםאמאביל םון חקציע
 מאכען װאם פאבריקען אלע כמעט און איגעשטעלט

 האבעז מאטארס, חשענעו־אל דער סאר אויטאמאבילם
דינען אדער צוגעמאכם גאנצען אין עגטוועדער זיד ן

 דעם פוץ משך אין געווארען. םארקריפעלט שטארק
 אדער טויזענט פערציג און הונדערט שוין זײנען חודש
 בא־ װערען וואס ארבײםער אלע םון פראצענט 55 ארום

 קארפאריישאן מאטארס דזשענעראל דער בײ שעפטיגט
 פראצענט 45 אגדערע די אין ארבײט. אן געבליבען

 זײנען ארבײטען• געבליבען פארלויםיג נאך זײנען וואס
 אוים־ די אגגעשטעלטע, ־ אםיס אלע די אייגגעשלאסען

 פרא־ װעלכע ענליכע און ריפעירמעט פארלייט, זעהער,
 דערײ איז ארבײט זײער ארבײט. נײע קײן נים דוצירען

 װען בתים בעלי די פאר פראפיטאבעל דאן בלויז בער
 אן בלויז אבער זײ זײנען אליין, ארבײטען. אנדערע די

 גיט קאמפאני די זײ פון קען פראפיטען קײן הוצאה,
מאכען.

סטרייק? דעם םון אױסזיכםען די זײנען װאס
 פאדערוגג, הויפט זײער געװינען ארבײטער די װעלען

 ױניאן ארבײטער אויטאמאביל דער פון אנערקענונג די
 אין ארבײטער אלע פון פארטרעטערען אײנציגע די אלס
 דער מיט אגרימעגט נאציאנאלען א און איגדוסטרי דער

? קאמפאני
 פארלויפיג איז ״גביא׳/ קײץ זײן ניט װיל מען װען

 אר־ די םיל װי באשטימט, פאראויסצוזאגען אוממעגליך
 פאדערונ־ זײערע פון געװינען צו געליגגען װעט בײטער

 אונגעהײערע. זײגען דיטען בײדע אויף כחות די גען.
 מיליאנען ניט זיך הינטער האט מאטארס דזשענעראל די

 שטײט נאר ניט דיגםט. דיער צו דאאורס ביליאנען נאר
 קאנ־ דיערע אפילו אינדוסטרי אויטאמאביל גאנצע די

 אמערײ גאנצע די נאר קאמפאני, דער מיט קורענטען,
 אלע און באראנען קוילען די שװער־איגדוסטרי, קאנער

 דעם אין מאטארס דזשענעראל די שטיצען איבעריגע
 קלאסען־ איז עס אז באװיזען האט קאםיטאל קאמף,

באוואוסט.
 אויטא־ די הינטער שטייט זײט צוױיטער דער פון

 ארבײםער םראגרעסיװע גאנצע די סטרייקערס מאביל
 די גאר ניט לאנד. פון באװעגונג ױניאן טרייד און

 א." אי. ״סי. דער אן אגגעשלאסען זײנען וואס ױניאגס
 גרייט זײנען מיטגלידער מיליאן א איבער זײער מיט

 םילע אויך נאר כחות, אלע מיט סטרייק דעם שטיצען צו
 אװ פעדעריישאן אמעריקאן דער פון ױניאנס כשר׳ע

 סטרײ־ אויטאמאביל די מיט סימפאטי אין דינען לעיבאר
שטיצען. צו גרייט זײ זײנען און קער

איבער־ און ארבייטער, די צװישען גאך איז ליידער
 ענט־ שטארק אזױ ניט םירער דיערע צװישען הויפט

 קא־ די צװישען װי קלאסעךבאװאוסטזײן דער װיקעלט
 גאד זיך האבען ערשטע די צװישען פיטאליסטען.

 די העלםען זאלען וואס אזויגע געםונען גיט דערוױילע
 דינען אבער ארבײטער־םירער די צװישען סטרייקער,

 דזשאהן װי גרעסטע, די םון מאנכע ארויסגעקומען יא
 דער פון דעפארטמענט טריידס מעטאל דעם םון פרעי,

 אינטערגעשאנאל םון פרעזידעגטען םיר און ל. אװ פ. א.
 סטרייק־ די געגען געשטעלט זיך האבען װעלכע ױגיאנס

 די אויםגעםאדערט נעמליך האבען די ארבײטער. ענדע
 ״ױנײטעד די אנערקעגען צו ניט מאטארס דזשעגעראל

 קער־ אייגציגע די אלס ױגיאן״ ווארקערס אויטאמאביל
ארבײטער. די םארטרעטען צו פערשאפט

 קומען קאלעגען דינע מיט םרעי אז אמת, איז עס
 איבערגעבען ניט וױלען זיי אז טענה, דער מים ארויס
 םאכען דיערע םון ארבײטער די אויף ױריסדיקציע זײער

 פאב־ אויטאמאביל די אין באשעםטיגט װערעץ װעלכע
 אמת׳ר דער מים באקענט זייגען וואס אבער די ריקען.
 צאל די אויסרײד. אן בלויז איז דאס אז ווייסען, לאגע

 אױםאמא־ דער אין האבען ױגיאנס די וואס מיטגלידער
 שםילען גיט קען עס אז קליין אזױ איז איגדוסטרי ביל
 ״סי. די ביז אז םאקט, א איז עס זײ. ביי ראליע קייז
 די איז םטרייק, דעם םירען גענומען זיך האט א״. אי.

 אר־ צו געלונגען גיט מאל קיין םאך-איגטערגעשאנאלס
 אויטא־ די אין פאכען זײערע םון ארבייםער די גאניזירען

 איבעריגם ניט אםילו זיך האבען זײ און םאבריקען מאביל
 סאר אוחאכע אמת׳ע די עם. טאן צו אגגעשםריעגט

 אויםאמאביל דער קעגעז ארױסםריט איצטיגען
 דער םיסעל א אוגםערצושםעלען כדי בלויז איז ױגיאץ

א״• »י. *סי״
 פאר־ ױניאן םון ארױםטריט דער װאס שאדעץ דעם
 נלויז מעז קען סםרײק, דעם געבראכם האם טרעטער

װאס מעםאדעז די צו צו זיך קוקט מען װען אפשאגעז

סטרייקערס. די שלאגען צו באנוצען בתים בעלי די
 אגהױב אין באלד געווארען באװיזען איז זאך אײן

 אמאליגא די איז, דאס סטרייק. אויטאמאביל דעם םון
 ברעכען צו אנװענדען םלעגען בתים בעלי וואס מיטלען

 גים און װירקזאם, אזוי ניט הײנט שוין זײנען סטוײיקס
 אינ־ ביקסען, מאשין געז, גײנגסטערס, זיכער. גאגץ

 היינם שוין קענען ריכטער, און פאליצײ דזשאנקשאנס,
 גצ־ אמאל האבען זיי וואס רעזולטאטען די בריינגען גיט

צייטען. אגדערע זײנען עס בראכט.
 אין מאטארס דזשענעראל די ׳למשל האט אזוי

 אן בלייק, געװיםען א ריכטעה א געקראגען פלינט
 דער פון שערס פעקעל היבשען א פון אײגענטימער
 ארויסגעגצ־ גלײך איר ד״אט װאס מאטארס דזשענעראל

 סטרייקער. די קעגען אינדזשאגקשאן שטריינגען א בען
 איבער־ קוראזש דעם געד״אט ניט אםילו שעריף דער האט

 די ;סטרייקער די צו אינדזשאנקשאן דעם צוגעבען
 די אויסצוהונגערען פאחוך א געמאכט האט פאליצײ

 דער־ ניט דורך פלענטס באדי פישער די אין סטרייקער
 סטרייקער די זיי האבען שפית. אריינםירען זײ לאזען

 גצ־ נעבאד האבען זײ אז אויפנאמע הייסע אזא געגעבען
 וואקסם פעפער שורארצער דער וואו אנטלויפען מוזט

 קאפד די באמבעס. געז און ביקסען זײערע מיט צוזאמען
 סטרײ־ די אפנארען פרובירט אפילו שוין זיך האט פאני
 וױיס־פרעזידעגט עקזעקוטיװ דער גודסען מר. קער.
 סטרײק די מיט קאנפערעגץ א בײ פארשפראכען האט

 זײ מיט װעט ער אז גאװערנאר, פון אםיס אין פירער
 סטרייקערס די אױב אגרימענט אן װעגען פארהאגדלען

 פאר־ אויך האט ער פאבריקען. די פארלאזען װעלען
 פארהאנדלונגען די פון צײט דער דורך אז שפראכען

 גיט און פאבריקען די עםענען ניט קאמפאני די װעט
 שנעל אזוי מאשיגערי. די און םורעמס די ארױספירען

 פאב- פאר א פארלאזען ד״אבען סטרייקערם די װי אבער
 ארומגע־ פעקטאריס די מען האט דעטראיט אין ריקען

 גודסען מר. און װעכטער באוואםענםע מיט רינגעלם
 ער אז אדױטאנםען, דינע װיסען געלאזט גלײך האט
 קאמפאגי־ דער מים אגרימענט אן פארהאנדלען װעט

 די באפוילען גלייך דעריבער האט ױגיאן די ױגיאן.
 זיך און פאבריקען די אין פארבלייבען צו סטרייקער

ארט. םון רירען ניט
 פאלײ דער װי פרואװען, ענליכע און אלע די פון

 בריגס דער נעבען פיקעטס די אויף איבערםאל צייאישער
 האבען סטרייקער טויזענט וואו דעטראים, אין פאבריק

 מים געדבאמבעס די טראץ פאליצײ די פארטריבען
 קאכד די באװיזען האט באנוצם, זיך האבען יענע װעלכע
 דאם סטרייקער די װעם אליין מאכט ברוטאלע אז פאניס,

מ אז אייגגעזעהן האבען די באזיגען. ניט מאל טי ײנ  ה
 גע־ פון מאסקע א וױיניגסטענס זיך פאדערט צײטען

 ברוטאלע די פארדעקען צו אישו מאראלע א רעכטיגקײם,
 מײנונג עפענטליכע די קריגען קענען צו אום געוואלט

 םאר־ האבען סטרייקערס די וואס דאס זיים. זייער אויף
 די בתים בעלי די געגעבען האט פאבוײקען, די גומען

 פריװאט פון אינסטיטוציע די אז שרייען צו מעגליכקײט
 נים אבער איז אליין דאס• געפאר. אין איז אײגענםום

 םאר־ היבש עולם דער האט יארען לעצםע די גענוג.
 פרױואם םון הייליגקײט דער פאר רעספעקט דעם לארען

 מאכען צר געװען איז שריט נעכםטער דער אייגענםום.
 דער פאר קעמפען בתים בעלי די אז איינדרוק, דעם

 דער בײ ארבײטער מאיאריםעט דער פון םרייהײט
 דער צו גיט באלאנגען װעלכע מאםארס, דזשענעראל

 נים װילען װעלכע און ױניאן ארבײטער אויטאמאביל
 סארהאנדלוגגען די אין פארטרעםען די זאל ױניאן די

 געװינשםען דעם אט באשאפען צו בתים. בעלי די מיט
 אייגעם געקראגען מאםארס דזשענעראל די האט איינדרוק,

 קאסירער געװעזענעם א און שער־האלדערם אירע םון
 סוץ מעיאר םערמין א געווען אויך איז וועלכער אירען,
 זיך האם װעלכער באיסאן, מר. געװיסען א םלינט,

 ארבײ־ אויטאמאביל די ארגאניזירען געגומען פלוצלונג
 ארבײם דער םון געווארען אפגעלייגם זײנען וואס טער

 די האם פלייצעם זײערע היגטער סםרײק. דעם צוליב
 גזד דער סיז אפפאל גאנצעץ דעם מאביליזירם קאמפאגי

 װאס קרעמער ארן לומסען־־פראלעםאריער — זעלשאסם,
 אין ארויםצוםרעםען — לײזוגג זייער פארלארען האבען
 רעדם באיסאן םר. דער םטרײקער. די געגען קאמף

ארבײ־ מאיאריםעם דער סמ נאםעו אין כלוםר׳שט דאס
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דער אונםערווארםען גיט זיך וױלען װעלכע סאר,
ױגיאךםירער. די םון מיראגײ

 צוזאמענ־ האט מישיגען םון מוירםי גאװערנאר װען
 דער פון ארן ױניאן דער םון פארםרעטער די גאבראכם
 זיינען בתים בעלי די און קאנסערעגץ, א צו קא&פאני

 װעלען זײ אז פארשםרעכען, צו געװען גאצװאונגען
 מר״ דער עס איז יוניאן, דער מים אתםערהאגדלען

 דער םון נאמען אין פאדערוע דער מיט געקומען באיסאן
 ײז אויד זאל קאמפאני די אז עלייעגס״, *סיטיזענס
 אגרי״ אן וועגען םארהאנדלען זײ מים און אנערקענען

 דער צו גיט באלאנגען וואם ארבייטער די סאר מעגם
 בא־ גלייך קאמפאני די האט פארלאגג דעם יוניאץ.

 סאר* איר פון ארויסגעדרייט זיך ארום אזוי און יגטלױו
 איבער יוניאן. דער מיט בלויז פארולאנדלען צו שסדעכען

גע־ אםגעבראכען ׳ קאנםערענצען די דאס זיינען דעם
װארען״

 קאמפאני דער מאמעגט,זייגען קריטישען דעם אין
 פון פאךײוניאנם די פון םירער די געקומען הילף צו

 דער אױפגעסאדערט האבען זיי אױך ל. אוו ם. א. דאר
 ארבײםער אויטאמאביל די אנערקענען צו ניט קאמפאגי

 םארטרעם וואס קערפערשאםט אײגציגע די אלס יתיאן
 מא־ צוגעגעבען ארום אזוי האבען זיי ארבייטער. די

 בתים׳ בעלי די פון באהויפטונג דער פרעסטיזש ראלען
 מאיאריםעט דער פון קרױודע די אן זיך געמען זיי %ך

 ארויס־ זײער יוניאן. די גיט װילען וואס ארבייטער
 און בתים בעלי די פאר װיכטיגער געווען איז סריט
 סון ארויסטריט דער װי סטױיק דעם געשעדיגט מער האט
 אלע האבעז לעצטע די וױיל עלייענס, סיםיזענס דער

 ד׳אבען באסעס די װעלכע ״דאמי״, א אלס דארקענט
 אמת׳ע דאך זײגען אבער פאך־ױניאנם די _משאסען.
 בעלי די שטיצעז די אויב און ארגאניזאציעם, ארבײטער

ט... יעגע זיינען מםתמה בתים רעכ ע ג
 פאראן דינען געשריבען, ווערען שורות די ווען

 װערען. באנייט װעלען קאנםערענצען די אז אויסזיכטען
 אייג־ װידער האט סױרקינס, לייבאר אװ סאקרעםערי

 פאר־ וראשינגטאן נאך קומען צו צדדים ביידע גאלאדען
 ברייגגען װעלען קאנםערענצען די אויב האנדלען.

 איז זאד איין װיסען. ניט םארלויםיג גאך מען קען שלום,
 גע־ םיל קאמף דעם דורך וועלען ארבייטער די זיכער,
 זיי ווען אםילו געוואונען, שוין האבעץ זיי נײן, ודגעץ,
 אריגינעלע דיערע פון אפטרעטען מחען איצט װעלען

קאמפראמיסען. אויף אייגגײן איץ סאדעתעעו
 ער־ געוואוגען ערשםענם האבען ארבייטער די
 אריס־ און ענטוױקעלט איז סםו־ייק דעם דררך םארוע.

 עם זיץ־סםרייקס. פון םאקטיק די געווארעז גאבעסערם
 מעטאדען קאמםס נייע געווארען אויסגעפרובירט זײגען

 וואס און םאן צו וואס איצט וױיסען ארבייםער די און
םאן. צו גי•

 פון סימםאטי די געוואונען האבען ארבײםער די
 איצם ביז דינען וועלכע ארגאניזאציעס, ארבײטער פילע

 צו גענויגם געגנעריש אםילו אדער גלייכגילטיג גצײעז
 זיד האבען דערפון רעזולםאט אלס א׳׳. אי. ״סי. ד*ר

 נײ די אין קאונםילס א." אי. ״סי. ארגאגיזירט איצט
 העלפען צו םענסילוױיניע, אין און שטאטען עסנלאנד

 פראדוקציע מאסען די אין ארבײטער די ארגאניזירעץ
 קאונסילס די אין געגענדען. יענע אין אינדוסטריען

 פאך־ די םון ױניאנס פילע אנגעשלאסען זיך חאבען
אינםערגעשאנאלס.

 מאטארס דזשעגעראל די געגעץ סטריילן דעם דורך
 סטרייקס אנצאל אן געסעטעלט אויד ארבײטער די האבען

 דער מיט פארבונדען דינען וואס םאבריקעץ אגדערע איץ
געװינסען. באדייטענדע מיט אינדוסטרי, אױםאמאביל

ק י ױ ט אז פון ם ר גל ע ט ײ ב ר ט א ל ע ט ע ס ע ג
גע־ געסעםעלט איז וואם פטרייקס די םון איינער

 מאטארס, חשענעראל די מים קאמף דעם דורך ווארען :
 פיםם־ דער אין גלאז־ארבייטער די פון סםרייק דער אמ

קאמפאני. גלעס פלײם בורג
 7000 וואכעז• 13 אנגעהאלטען האט םםרײק דער
 קאמף. דעם אין פארוױקעלם געװען זײנען ארבײסער

 םון «װײ אויפגעגעבען פארלויםיג האבען ארבײטער די
 ױניאז קלאחד פאר םאדערונג די םאדערוגגעז. זײעתנ
 םיםטעם טשעק־אף דער סון איעפירען דאם און שאפ,

 ארבײטערם די םץ אתגםעתעמעז זאל קאמפאני (די
 ארבײמער די יוניאן.) דער םאיר דיום די װײדזשעם

im n םענט 8 םון העמרונג אלגעמײנע אן געװאונען 
n m\ סקײלם מינימום די אויף העמרונג א ;שםונדע 
םאר־ אניערע עטליכע אוץ ;פראאענם 27 כיז 16 ייז
_______________________________

איז יתיאן קאמפאני קײן און ארגאנמירט טנ;אנפר

 פרינ־ א בלױז שאפ קלאוזד פון םראגע די האט גישטא,
פראקטיק. דער אין נים אבער באדייטוע ציםעלע

 טיילוױמ געווארען געסעטעלט איז סטרייק דער
 אי. דער-״סי. פון פירער די םון סטראטעגי דער צוליב

אויטאמא אנדערע די אז געוואלט האבען װעלכע א.״

 װעגען צוזאגען האם וועיר וואס גיט איז װיכטיג
 אלטען דעם איבערגע׳חזר׳ט בלויז האם ער ױגיאן. דער

 ;ארבייטער די דאמיגירען צו זוכט ױניאן די אז קוואטש,
 וױידזשעסן הױכע זײער צאלט טראסט שטאל דער אז
קאם״ די םאר פראצענט הונדערם זיינען ארבײטער די אז

 בלױז איז װיכטיג חכמות. אזוינע נאך און ױגיאגס פאגי דער אין װערען געשטערט ניט זאלען םאבריקען כיל
נויטיג פאר געפרנען שוין האט ער וואס םאקט דער געגען קאנקררענץ דיער פארשארפען צו כדי ארבײט,

מאטארס. דזשענעראל דער
 ארבײם די געשטערט האט גלאז אין מאגגעל דער

קאמפאניס. אױטאמאביל אנדערע די םון
 דער װערען געסעםעלט בײם אויך איצט האלט עס
 ״ליבי־ די פירמע גלאז צוױיטער דער געגען סטרייק

 סימ־ אלס אנגעהויבען זיך האט װעלכער אועךסארד׳/
 ארבײטען געוואלט ניט האבען די רױיל סטרייק פאטי
 ענטװיקעלט נאכדעם זיך האט און סטרייק־ארדערס אויף
 םאדערונגען. אײגענע מים סטרייק באזוגדערען א אין
 גע־ וראך די זאל סטרייק דער אויך אז דערווארט מען

װערען. סעטעלם

ך א ײ נ ם דר ק ײ ר ט ט ס ל ע ט ע ם ע ג
 געסעטעלט זיינען אורזאך זעלביגער דער איבער

 דער קאמפראמיס. א מיט סטרייקס דריי גאך געווארען
 איז דעםראיט אין פעקטארי בריגס דער אין סטרייק

 האבען ארבײטער די װי נאכדעם געווארען געסעטעלט
 פאר- פרובירט זיי האט װעלכע פאליצײ דער פאריאגט
 די באמבעס. געז מיט ליין פיקעט דער םון טרייבען

 פאר א צוריקנעמען געװארען געצוואונגען איז קאמפאגי
 צוליב עגטזאגט האבען די וואס ארבײטער הוגדערט

טעטיגקײט♦ ױניאן
 קאר־ אלומינום ״באהן דער אין סטרייק דער אויך

 די פאר פיסטאנס מאכט רראס פירמע א פאריישאן״,
 גע־ געסעטעלט איז קאמפאניס, קרייזלער און םארד

 באדייטענדע א געקראגען האבען ארבײטער די ווארען.
 מיגימום אויםן העכערונג א שכירות, די אויף העכערונג

 צוריקגענומען איז ארבײטער ענטזאגטער אן און סקעיל
 דער געווארען געסעטעלם אויך איז עס געווארען.

 ״םײערסטאן דער פון אפטיילוגג אן אין סטרייק קורצער
אהייא♦ עקראן אין ״קא. טייער

ק ײ ר ט טער די פון ס ײ ארב ש־ ץ  ש
ען ב ע עג פג ױ א

 די סון סטרייק דער געהאט האם מזל ערגערען א
 האםענס, גאלף און אטלאנםישע די אין מאריךארבײטער

 מאגאטען♦ 3 גאך געווארען אויפגעגעבען איז װעלכער
 ניט קומט סטרייק דעם ברעכען פאר ״קרעדיט״ דער

 מאריך די םון סירער די נאר שיף־אייגענטימער, די
 פרעזײ דעם רייען, פ. דזשאזעף הויפםזעכליך און ירגיאגס

יוניאן. לאנגשארמענס די סון דענט
 ערשטען דעם אנגעהויבען זיך האט סםרייק דער

 מאריךארביײ די מיט סטרייק סימפאטי אלס גאוועמבער
 די האבען שפעטער קאוסט. פאסיםישען אויפן טער

 די פאדערונגען. אײגענע ארריסגעשטעלט סטרייקערס
 אומגע־ דערקלערט סטרייק דעם האבען ױניאן־םירער

 םארנעמען צו סםרייק־ברעכער רעקרוטירט און זעצליך
 דער םון פרעזידענט רייען פ. דזשאזעף םלעצער. די

 דער אויף געשטעלט זיך האם ױניאן שארמענס לאגג
 האט נאר ניט ארן םטרייק, געגען פירער די פון זײט
 ליינס פיקעט די דורך מיטגלידער זיינע געסירט ער

 געםירט דינען וואס שיפען אויסצולאדען און אגצולאדען
 אויך האט ער גאר סטרייק־ברעכער פון געווארען

 ױניאגם די װען שיפען סראנצויז׳ישע באיקאטירט
 אמעריקאנער אויסצולאדען אנטזאגם זיך האבען דארטען

 אמעריקאנער און סטרײק־ברעכער, פרן געפירט שיםען
 סטרייקערם. די מיט געסעטעלט האבען װעלכע שיםען

סטרייק. פון רוקעךבײן דעם געבראכען האט דאס
פא־ אויםן מאריךארבײטער די סון סטרייק דער

 גיכען אין זאל ער אז ערווארטעט, איצט װערט סיםיק
ווערען. געסעטעלם

ל א ט ט ש ס א ר ט ט דזל םי ער ם ד ע א־ ד אניז רג א
ם אנ ץ צי פי ט א ק

 זיך ביתערען צו עסענטליכקײט דער אין ארויסקומען
 דערפילס האט ער אז באוױיזט דאס ױניאן. דער אויף
מאכט♦ איר

ע ר ע ד ס אנ ק י ױ ט ס־ און ס אנ צי א אניז רג א
ען. ט ײ ק ג טי ע ט

 זיינען רואס מאנאט דעם דורך סטרייקס אגדערע
זײגען: װערען פארצײכעגט צו װערט

 אין ארונטער זײגען יארק, נױ ראטשעסטער, אין
 פאדערען זײ פעינטערם. און קארפענטערס די סטרייק

שכירות. העכערע
 װעיטערס, די סטרייקען שטאט זעלבער דער אין

 רעסטאראנען רייכסטע די פון קוכערס און וױיטרעסעס
האטעלען. און

 סםרינג- ״קעלי דער םון ארבײטער הוגדערט אכצען
 מעוײלאגד, קומבערלאנד אין קאמפאני״ טייער פילד

 וױיד- העכערע פאר זידסטרייק א דערקלערט האבען
זשעס.

דזשור־ איװגינג שאר ״נארד דעם פון דרוקער די
 זימען אײלאנד, לאנג פלאשינג אין צײטוגג א גאל׳/

 סטריײ די מיט סימפאטי אויס סטרייק. אין ארונםער
ד עלף די סטרייק אין ארונטער אויך זײנען קער  ח

 וועלמנ און צײטוגג דער פאר ארבײטען וואם פארטערס
גילד. פײסער נײס דער צו בעלאנגען

 סטאגצחג עלעקטרישער דער אין אנגעשטעלטע די
 עלעקםרישן די פראדוצירען װעלכע טי., עמ. בי. דער פון

 פ־קאדמססרי און עלעוױיטעדס סאבוױיס, אלע םאר קראפט
 פארכאים דינעץ די אויך אז באװיזען ד״אבען בתקלין, איץ

 אין איצט ד״ערשם וואם גײסט נייעם דעם םון געווארען
ד האט קאמפאני די װען באװעגוגג. ארבײטער דער לו  י
 םעםיגקײפ, ױגיאן םאר אינזשינירעץ צוױי אנטזאגט לוגג

 מד איז םלעגם דעם םארכאפט ארבייטער די האבען
 װעמ זי אױב אז קאמםאני, דער צו אולטימאטום אן שיקט

 אן- די וועלען אנםזאגטע, ןנוױי די אנשטעלען צוריק גיט
 פאראליי דערםיט און דיגאמאס עלעקםרישע די שטעלען

באטרײבט. קאמפאני די וואס ליניעס אלע זירעץ
^ א אריימעשיקט קאמפאגי די האט אנהויב אין ח ג

 דייג• סטאנציע, דער אין וועכטער באוואפעגטע צאל סע
 K פאר סםרײקער. די איבערצושרעקען הפנים קענדיג
 בלמד צו קומעץ וועם עס אז אױםגעזעהן, עם האט וױילע

מ הפנים זיך האט קאמפאני די פארגיסוגג. מגעי  ארו
 צוריקגעצייגיד ד״אט און שפיל געסערליכע א איז עם אז

 י געװארען אראנזשירט דאן איז עם גארדם. אירע
 קאד אנגעהויבען זיך האבען עס און וואפעךשטילשטאנד

סכםוך. דעם שליכטען רועגען סערענצען

ען די אנ םי ה ש ם ם די אין מג אנ ױני
ט ק ר א ט ש ר א ך פ | ד |

 האס ױניאנם די םון זיך םארשטארקען דעם מיט
i!איז שפיאנען םון מגםה די פארשטארקם אויך זיך f 

 קאמיםין לאםאלעט דער פון אונטערזוכונג די ױגיאנס.
מז רײהע גאנצע א אויםגעדעקט האט סענאט פון ע  נ
 רעזולטײ אלם באשעסענישען. מיאוסע די אט פון

 רײגיגזוג א דורך איצט ױגיאן מאשיניסטען די םירט
j|y רייען. אירע אין

ד די אז אויםגעדעקט, אויך ד״אט קאמיטע די  ח
 איג• דער מיט באנוצט זיך האבען אגענטורען גירוגגס

 צר זײ האבען שםיאנען באסישע די וואס םארמאציע
 די געװען איז זיי צװישען ארבײטער. וועגען געשםעלט

דזשאסטיס♦ אוו דעפארטמענט דער און ניװױ און ארמײ
 דיר אין געווארען אויםגעדעקט אױך איז שפיאן א

 א דעםראיט. אין ױגיאן ארבייטער אױםאמאביל
H פח םעקרעטער םיגאנם דער #סקאט לעאן װיסער t 
האם אוץ האגם בײם געווארען געכאםט איז לאקאל

יאר 12 םאר אז םארזאמלונג, א ביי געווען מודה קאמפיין ארגאגיזאציאנס דערםאלגרייכער דער
 דורכגעדרוגגען ענדליך האט שטאל־ארבייט די צוױשען

 הויבען קעפ זײנע און שםאל־םראםט, סון סעל דיקע די
אומרוהיגקייט. ארויםוױיזעז אן

 דעם םת טשערמאן דער וועיר, ט. אױרנעםם
 את םראםם, שםאל מיליאגיגען אכציג אח הונדערט

אטאקע אן מים אסען ארױםגעקומען םאנאם דעם שױן
גי זיך האם נפש דעד געווען. מודח זיך האט ער וױ ארגאניזײשאן איגדוםםריאל סאר קאמיםע דער אױף

 שסיאנעדאגענטור א םון אגעגט אן געווען ער איז
 וועכעגי צוגעשטעלם זײ האט און בתים בעלי די

באריכטען.
לד דער איז באוואוגדערעז צו איז עס וואם  מדו

 דעם האבען וואס ארבײםער די םון דיסציפלין
מיםיגג םח ביעער גאנצע מיט ארויסגעלאזם

שםאם. טוץ אפגעטראגעןלואים. ל. דזשאהן פרעזידענם איר און

מינקאוש מ. נ.פראנט דרעםמאכער אויפ׳ן

טרײדו אין פ^רם עס האלט װאו
 טרײד׳ די דורכגעבלעטערט םאחיכטיג האבען מיר
 געםינען צו אום וואכען, פאר לעצטע די םון צײטונגען

 ווע־ םון םילע מיםגלידער, אונזערע פאר םױיסם־ווארם g ־
 מעג- א סאר אונגעדולדיגקײט אזא מיט ווארטען מען

 און וואכען םולע ארבײטען צו אנצופאנגען ליכקײט
 אוג־ מיט געשפרעכען םארפירט האבען מיר סארדינען.

 פגים אל פנים קומען װעלכע אגענטען, ביזנעס זערע
 קרי־ צו געזוכט אפילו האבען מיר בתים; בעלי די מיט
 מיטגלידער, םײל און רענק מאנכע םון מײנונגען די גען

 ריכטיג אפצושאצן חוש א ארויס אפט וויתען וועלכע
ערפאלג. אהן אבער טרייד. אין צושטאנד דעם

 װעיר״, ״וואומענס דער םון עקספערט טרייד דער
 אסט ציםירען מיר קאמעגטארען איגטערעסאנטע וועמעגס

 ארויסקר געוואלט ניט האט קארעספאנדענץ, אוגזער אין
 םיזאן; אנקומענדען דעם וועגען גײס שטיקעל א מיט מען
 דאם איז געבען, געקענט אונז האט ער װאס בעסטע דאם
 טוב ױם ״איסטער״ דער אויס סאלט האי־יאר וואס

 א ערווארטען מעג מען אז גיט נאך מײנט םריהער,
 אי- איז ״איסטער״ אז דענקט ער סיזאן. באלדיגען
 םרויען אוגזערע װעלכען אין טוב, ױם א בערר״ויפט

 זאל זיך, מיר טראכטען סוטם. אין אגצוטאן זיך גלייכען
 האבען אגענםען במנעס די ארבײט. אבי סוםס, דץ שדין
 גראדע האם אייגער ארויסגעהאלסען. וױיניג אויך אונז

 צר ווערם איז וועלכער געדאנק א ארויסגעבראכט יע
 אויף איצם מען מאכט דרעסעם אז נעמליך, דערמאנען,

 צוױי פאר און יארעו א פאר םיל װי פיל אזוי פוגקט
 האם ארמײ ארבײםער אונזער וואם איז צרה די יארען.

 אפשר און טויזעגםער םילע אויף סארגרעסערט זיך
 ביליגערע די אין ארײן זיעען זיי םויזענםער. צענדליגע

 גע־ גיט שוין האבען זיי םון םילע וואס דערפאר לאינם
 אין ארביים ארים םעלט דערפאר יארען, םילע ארבייט

לייגס. ביליגערע די
 םון עגין גאנצער דער זיך האם אמת׳ן דער אין

 אין געעגדערם שטארק םוײיד דרעס דעם אין סיזאגס
 מים בלויז — צייטען געווען יאר. עםליכע לעצםע די

 דאםום באשטיםטען א צו ווען — צוריק יאר עטלאכע
 כמעם און םרייד אין ארבײםען אנםאגגען מען סלעגט

 אוים־ אויך מעז םלעגט פיגקםליכקײט זעלבער דער מים
 שעפער םילע מיר געםינען אציגד ארבײמעז. צו הערען
 אויך און סלעק סאמען אין וואכען פולע ארבײםען װעלכע

 אין ליידיג ארום זיך דרעהען װעלכע ביסעל היבשע א
םיזאן. םון ברען סאמען

 אין װאס דעם מים םיילוױת, זיך, ערקלערם דאם
 צענטרא־ מעהר געויען טרייד דער איז יארען םאריגע
 װארעם זייערע קויםען פלעגען הבתים בעלי די ליזירם.

 מען םלעגם צײם באשםימםער א צו ;םאראוים אין לאגג
 א צר דופליקייםס; די מיט סעמפעלם די אויםמאכען

 ארויסםארען סײלסלײט די םלעגעז צייט באשםימםער
 די פלעגען צײם באשטיםטער א צו און ״ראוד״ אוים׳ן

 םים סטארס זײערע אנצוסילען אנפאנגען ריםײלערס
ר. פארטיגע ע ^  מאכם יאר עםלאכע לעצטע די זייט ק

 װערט עס װאו םאבריקען די סטאק. קיין ניט קײגער
 סילקם, די — מאםעריאל רויהער דער אויפגעמאכם

 אר- אויף בלױז ארבײטען — װ. $ א. פרינטס קלאםס,
 אר־ אויף בלויז ארבײט חשאבער דער און דערס;
 גאיך װערעז ארדער, אן חשאבער א קריגם דערס.

 אוים־ װערם װארע די װאו םיל, אין ארבייטער די ביזי
 שע־ די אין דרעסםאכער די גלײכען דאם און געמאכט,

 פיז גים זאןי קײן זיך רירם ארדער, קיץ ניטא יער.

 איז װעם צײט דער מים אז דענקען אייניגע אדס.
 סלעק און במי ®ח םראגע די װערעץ אפגעוױשט גאגצען
 םאררואלםעם, גום װערען װעלכע הײזער, די סמאגס.
 םיגאג־ װעםעס און םםײלס ריכםיגע די האבען װעלכע

 םעהר ארבײםען וועלען סאליד, איז באדען ציעלער
 זיך װעלען אגדערע די און *סםעדי״ װײניגער ןדער

מאטערע?. דארםען
 געווען װאלט םרייד אין ארבײםער די סאר
 במי דעם «מ װעחנז •םור קען םען װעז ישועה גרעסטע

̂גןנן גיתװאתגעז «שום את םען װעז סיזזז,  ארײסיױ
 װזמ סיתמם, םלעק די און כחות׳ למםע די T««ז
נױס לײחמ u גמומתמן שםארקער נ«ד איז מן

ארבײםסל^זע די פאר פלאץ מאכם
 אר־ טעמע דער צו אמאל גאך אוגז ברענגם דאס

 ספעציעל און אונזער, װי םרײד א אין בײםסלאזיגקײט״
 ירניאן די װעלכען לימיםיישאן, םון פרנקם דעם צוליב

 אװעק זעלםען גײט גאכװעהעגישען, אן אריינצוסירען זוכט
 גים זאלען םירמעס עםלאכע אדער איינע וואס וואך א

 ארם הבית בעל פאר׳ן מילא, געשעפם. םון ארויסגעהן
 ער איז קאנםראקםאר א סון פאל אין (הגם װייניג אוגז

 אגצושלי- מעגליכקייט א זוכענדיג אםיס אין צרמארגענס
 אר־ די םאן אבער זאלען וואס מיטגליד). אלם זיך סען

 םאקע דעריבער שעפער? געשלאסעגע די פון בייטער
 אנצושםרענ־ ארבײטער יעדען םרן םליכם די זיין עם מוז
 װעל־ מענשען ביסעל די פאר פלאץ מאכען און זיד גען
ארבײםסלאז. זײגען כע

 ארבײ- צו אנפאנגען אליין וועט איר ביז ניט ורארט
 קען אמאל ױשר׳דיג. גים איז דאס וואכען. פולע טען

 צאצקעדיגער אזא זיין גים זאל סיזאן דער אז געבען
 װאך. םולע א אויסארבײטען קענען גיט זאל מעז און
 פלעצער קיין איעאגצען האבען װעלכע ארבײטער די

 איצט ארבײם דער צר װערען ארויפגענומען מוזען נים,
 אר־ דער מיט טיילען זיך מוז מען סיזאן. אנפאמ אין

 פאר יוניאן. אונזער פרן גײסט דער איז דאס בייט.
 משפזזה ארבײטער דער אין נאמען א מיר תאבעז אזעלכע

האנדלען. מיר מוזען אזוי און
 יענע צו געצילם ספעציעל ווערט אויפרוף דיזער

 מען וואו און *געשמאק״ גאנץ ארבײם מען וואו שעפער
 םאכם מען אבער מענשען, פאר א צוזעצען געקענט וואלט

 וױיםער זאל דאס רוען װיסענדיג. ניט דעם םון זיך
 מצד װערען גענומען שריטע געררים רועלען אנהאלטען,

 שעפער די אין ארבײססלאזע די באזעצען צו אסים דעם
 הםכםה פולער דער מים דין נים וועט דאס אפילו װען
שעפער. באטרעפענדע די םרן

v
אױםא־סםרייקעו די באגריסמ 22 לאקאל

 דזשענעראל די פון זיך צוריקקערען זײן גאד באלד
 ברױ האם וואשינגטאן, אין זיצועען באארד עקזעקוטיװ

 ,22 לאקאל םון מענעדזשער דער זימערמאן, סאשא דער
 דער פרן םטרייקער מוםיגע די באגריסם טעלעגראםיש

 מאראלע פולע ױי פארשפרעכענדיג אוםא-איגדוסםריע,
שםיצע. םינאנציעלע און

 א געשיקם זיממערמאן ברודער האם גלייכצייטיג
 סוײי, פ. תשאן צו פארדאמרנגס־םעלעגראמע שארםע

 דע־ DTno מעטאל ל. אװ ם. א. פון פרעזידענם דער
 דעם שטערען ארן זיך אריעמישען פאר פארטמענם

סטריי^
 22 לאאקל באדאנקם באלד האבעז םטרײקער די

 אייגיג־ ארבײטער פון דעמאנסטראציע שעהנער דער פאר
 זײ נויםיגען געלט־םיטלען אין סאלידאריםעם. און קײם

 די געבעטען יע אבער האבען זײ גיט. דעחױיל זיך
 א אדרעםירען קומען צו האכמאן און זימערמאן ברידער

 געפלוײ גלײך איז האכמאז מאסעךפאחאמלוגגען. פאר
 סםרײ- די אדרעסירם האם ער װאו דעםראיט, אין גען

 אוץ אויפגעגומען, ווארים זעהר אים האבען װעלכע קער
 אריך װעט םעג די עגדיגען נים זיך זאל קאמף דער אויב
 ברו־ ®ח סטרײקערי די באגריסען פארען זימערמאן בר.

 4גיםן תשובה קײן דעתױיל אבער גאך איז םרײ דער
 מען אז — כהודעהי׳ שתיקה :גמרא די ערגעץ זאגם װי

*וױגאוראם״. את םען אז סימן, א איז שוױיגם
בודזשעםײ. דעם .באלאנסירען

גע״ טעמע הריפט די איז וואהל־קאםפיק לעצטען אין
 עלע־י רעאקציאנערע n באדזשעט״. די ״באלאנס ווען

 אז געםםחנשעט צײז, די מיט געקריצם האבען מענםען
 באלאגםירט נים װעט בודזשעם נאציאנאלער דער אויב

 געמיעם, דאם האט לשון מאםען פראסס אויף — ווערעץ
 װעם — הוצאות די דעקעץ גים װעס הכנסה די אױב

 גאנץ דאך מיר געדעגקען אזעלכעס. און אזױגס פאסירען
 דעם אױף האם םאלק םון טדיחעמ גרױסע די װי גום,

רעאגירם. ססראשונאק
 דיסקוסיע עתםטע אן אנםקעגצז דאס דערמאנען מיר

 אײף פארגעקונמן את װעלכע טעמע, זעלבער דער איבער
 דעם מיםחאד, באארד דזשאיגם דער «ון ויצונג דער
גע־ דא דיסקרסיע n איז נאםירליד יאגואר. םען13

 עמא־ שום אהן און פאליטיק םון פריי געווארעץ פירם
אינטערעם. און ערגסםקײט גרוים מיט אבער ציע,

 דעם פארלעזען בײם פראגע די איז ארויפגעשוואומען
 װעלכאד באארז־, דזשאינט דער םון באריכט סינאנציעלען

 םילי• סעקרעטאר דורך געווארען איבערגעגעבען איז
 אויםגא־ די אז אנדערעס, צרוישען וױיזם, װעלכער קעפ,
 2B0 באםראםען האבען באארד דזשאינם דער פון בען

 286 .1934 יאר אין סענט 15 מיט דאלער 677 טויזענט
 187 און ,1935 אין סענם 96 און דאלער 539 טויזענם
 6 ערשםצ די פאר סענט 26 מיט דאלער 678 סויזענט

 די פאר אויסגאבען די װי אזוי און ,1936 פוץ מאנאטען
 קלעגאד, ניט ווארשיינליך דיגען מאנאטען 6 לעצטע

 יאר גאנצען םארן׳ אויסגאבען די אז רעכענען, מען מעג
מו דאלער 356 טויזעגם, 375 באטרעפען װעלען 1936  נ

סענם. 52
אן, וױיזט באריכם אינטערעסאנטער קעפ׳ס ברודער

 די האבען 1935 און 1934 יארען די אין װעהרענד אז
 קארגא פון ערך אן באטראפען הוצאות דורכשניטליכע

 מיםגליד, גוטשטעהעגדען יעדען פאר רואך א סענט 8
 קארנא ביז 1936 יאר אין פארגרעסערט זיך זיי האבען

סענט. 11
 האט ,89 לאקאל סון מעגעדזשער דער אנםאניני,
 לא- די אויב אז דעלעגאטען די געמאכמ אדיפפערקזאם

 אויסהאל־ פאר׳ן סענט 11 אויסגעבען דארפען קאלען
 אינ־ דער צו םעגם 15 און בארד, דזשאינם די טען

 ס*נ« 9 וױ מער גיט וױרקליך זיי בלייבט טערנעשאנעל,
 דאם אץ פארקויםם, װערם װעלכער סטעמפ, יעדען פון
 די פון אויסגאבען די דעקען צו גענוג נים וױיט איז

 נא- ווערען אגגעשםעלםע די םון שכירות (די לאקאלען.
 ״באלאגס*ן דארף מען לאקאלען.) די פון דירעקט צאלט
 זיםצר־ בררדער גע׳םענה׳ם. ער האם באתשעט״, דעם
t אנשםרענגעז זיך מח מען אז צוגעשםימט האט מאן, i 

 נ•• אבער דאם םאר ״מען אױסגאבען, די רעדוצירען
 ממד די פון רעכענונג ״אויפ׳ן געזאגם, ער האם טאן״,

 האט אגםאגיני און באםאנט, האט זימערמאן גלידער.״
 קר־ ניט זאל מען שלום א פאר וראם צו אז צוגעשטימם,

 אונטאר וואך א סענם 35 פון דױס איצםיגע די װעם מען,
ווערען. געענדערם נים פאל קײן

 אנא- רעדע לעמערער א אין האט האכמאן ברודער
 אויף אפגעשםעלם זיך האט ער ענין, גאנצען דעם ליזירם

 אונ- געווארען אײגגעפיד״רט איז וועלכע מאשיגעריי די
 n איץ פארגרעסערונג די״ אגרימענט. נייעם דעם טער

 הוייגד ,קומם אנגעםאנגען, האכמאן האם אויסגאבען׳׳,
 אס אדזשאסםערס. פריח םון אנשםעלען דעם דורך זאכליך
 דרײ- געהאט האבעז מיר װען צייטען געורען זיינען

ד האבעז מיר אםיס. אונזער אין ™שאסםערס סיג  מ
 גדיי• געווען זײנען מיר וועלכען פאר פוגקט, א רוארנען

מ מיר זאלען גו, מאגאםען. און וראכען סםרייקען צו י  א
 סרײ- סעםלען אליץ זאלעז זײ מיטגלידער אונזערע זאגען

 אדזשאסםער, אן םאר װארטעץ מחען זיי אז אדער זען,
 n דאלער? פאר א אייגשפארען װיל ױניאן די וױיל
 מלאכוו^ בעל די מיט וױ דיזעלבע איז אונז מיט צרה
 אםא- די געזונם און געלם װיםיל גיך צו פארגעסען מיר

 *ץ געקאםם. אונז האם סעטלען סרײז םון סיםםעם ליגע
 סא- דעם צוליב ? פראגע לימיטײשאן דער מכח את רואם

 בא־ גאבץ א מים אקאוגטענםס סםעף נייער א זיך דערט
סע באםרעםם רױנלכער דעפארםמענם, זוגדערען תי  סױ ג

 דץ־ קאםאן א איינםיהרען מיר געהען איצם געלם. מען
 םיס זאל מעז אז אױססאסען זאל װעלכער פארםמענם,

 דארט, קליידער זײדענע נייען צו אנפאנגען גים ציים דער
 ניס זיד װעלעז מיר תכריכים. די אויף מאכט מען וואו

 «ז אינםערעםען לעבענם די פארטײדיגען צו אפשםעלען
 םיר אױב אמ געלט־מיטלעז, צוליב מיםגלידער אונזערע

 סםרוקנאד סינאגציעלע די אז שלוס צום קומען וועלען
 װעויאן, געענדערם מחען װעם ארגאניזאציע אונזער סון

סאן.״ מחען עס מען װעט
אלרײס. vr יאנקעל אונזער

 דרעסםאכער גרױסער דער סמ לעבעז דעם אין
מ מיט ■אםיתגגען ם$ר טעגליו ס»ג קוםען ימיאן ל ע  װ

 1» שיאלטען די *up נים *נםילען געקענט װאלם םען
 גלםםייןס אסילו װ«לם עם נןןר .גערעכםיגקײט״, אונזער

ב צײםוסג םעגליכער א סאר ח  םיםגלידץד םוחעגם 80 ק
שאינם 4 די אן ןזנגעשלאםען זײנעז  ,1ל<קאל> באארד ח

םױזענםאד די אז זײן, צו םשער לייכט זיך איז עס און
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 מיטגלידער, געגען אויך און הבתים בעל געגען קלאגעס
 געשליכטעט, ווערען זיי אזוי ווי וױיזע און ארט די את

 זײנען װעלכע בילדער, לעבעדיגע פאר זיך מיט שםעלען
 אינטערעס. געזעלשאסטליכען און מענשליכען אין רײך
 לוקםוס. אזא ערלויבש צײט די ניט און פלאץ דער ניט
 רוע׳ פאסירוגג, איין בלויז דערצעהלעןפון מיר ווילען דא
 סארשטע אונזערע פון באציהונג די כאראקטעריזירט כע

ארגאגיזאציע. זײער צו און ארבײט זײער צו הער
נא־ (װעמעס 22 לאקאל פרן מיטגליד פרויען א

 אורזאכען, פארשטענדליכע צוליב ׳גיט װילען מיר מען
 צױ צײט יאר א פרן מער עטװאס מיט האט אויסזאגען)

 נאמען מיט׳ן קאנטראקטאר געװיסען א בײ געארבײט וײק
 ארגומענט אן פארפירט האט הבית בעל דער שנײדער.

 אױם־ פין מאמענט א אץ האט, און מײדעל דער םיט
 זי וועלכען אויף שטוהל דעם ארױסגעשלעפט רעגונג,

 שװער פאל דעם פון איז מיידעל די געזעסען. איז
 אן ררפען געמוזט האט מען געווארעץ. פארוואונדעט

 דער האספיטאל. אין אװעקפיהרען זי און אמבולאנס
 קרימינעלען א פאר דערשראקען זיך האט קאגטראקטאר

פארניכטעט און שאפקע די אױפגעגעבען האט ®ראצעס,
ביכער. די

 צו געקרמען צײט דער מיט איז ארבײטארין די
 װען קריפעל. אײביגער אן פארבליבען אבער איז זי זיך,

 קאמפענסיישאן דער צו איבערגעגאגגען איז קײס די
 אינשורענס דער פון לאיערס די גאטירליך האבען בױרא,

 און קלײנגעלט צו עס מאכען צו געזוכט געזעלשאפט
 פאר־ די אז סטייטס, 42 פון באוױתע געבראכט האבען

 14 פון מער ניט זיינען דרעסמאכער די פון דיגסםען
וואה א דאלער

ביז־ דער פאראינטערעסירט זיך האט קײס דער אין
 מיר יושילעווסקי. בררדער ,22 לאקאל פון אגענט געס

 אונ־ איז עס וואס דערפאר ״פאראינטערעםירט׳/ זאגען
 קאמפעג־ די ביי מיטגלידער די פארטרעטען צו מעגליך
 צײט גענוג באמת, פעלט, עס פארהערען. ביררא סיישאן

 אר־ ירניאךרוטינע ענליכע און שעפער די באזוכען צו
 גע- צו געװען איז שריט ערשטער יושילעװסקי׳ם בײט.
 מיט געארבײט אמאל האט װעלכער ארבײטער, אן םינען
 אירע אז באוױיזען צו כדי שװעסטער, באטרעפענדער דער

 וראך. א דאלער 14 װי מער געװען זיינען פארדינסטען
 טאקע ? וואו און געפונען, ארן געזוכט מצאתי. יגעתי

 םון קאנטראלירט װערט וואס שאפ, װיזעגס מאקס אין
 מלאכה בעל דעם געבראכט אגענט. ביזנעס זעלבען דעם

 אינ־ די געטויגט. ניט אבער האט עס פארהער. דעם צו
 מוזען זאל עדות דער אז באשטאנען איז קאמפאני שורענס

 וואס צײט גאנצער דער דורך פארדינסטען זיינע באװייזען
 דאס ארבײטסלאז. געװען איז שוועסטער קראגקע די

 וױזענס אין ארבײט ער וױיל םאן, געקענט ניט ער האם
צייט. קררצע א בלויז שאפ

 און פארלוירען ניט צײט סך קײץ יושילעװסקי האט
 װעל־ מעגשעו, אנדער אן שאפ װיזענם סון געבראכט האט
 ערשטער דער וױ ארבייםער שגעלער אזא פונקם איז כער

 אים זאל ריכטער דער אז געםאדערט האם און עדדת
 סארדינס־ זיינע אויסצוגעפינעז פארהער א אױף נעמען

 פאר־ די וואס םעםםצושםעלען אוםן אזא אויף אום טען
 צייט דער דורך סארדינט וואלט ארבייםארין װאונדעטע

 אינשױ דער סון פארשטעהער די קראנקהײט. איר פון
 הא־ מאן״, ״דער פראםעסטירם. האבעז קאמפאני רענס
 ניט קען ער עדות. אן בלריז איז געשריען,״ זײ בען

 אבער שױן האט דאס לאיער״. א פון ראלע די שיילעז
 ארויסגעבראכט נאמען) ערשטער יונגקלעז(יושילעווסקי׳ס

 וױזיםנע דין ריכטער דעם דערלאנגענדיג געדולד. «ץ
 ער אז געיועז מדיעה באלד אים ער האם ק*רטעלע,

 י., װ. ג. ל. א. דער םון פארםרעםער אפיציעלער אץ איז
 איז *עס מיטגליד. א איז מײדעל באטרעםענדע די תאו
 זעהן און פארטרעטען צו דא איר סליכם און רעכם מײן

m גערעכטיגקײם.״ קריגעך זאל ױ
 קאר־ די אנקוקענדיג איץ װײלע א געטאן סראכם א

 יושילעווסקי׳ן צו געזאגט וײכטער דער האם «*םשקע,
 מיײ די פארטרעםען צו רעכם םולשםעגדיג א האם ער או

 בײ שטײםער געװארען יאנקעל ארנזער שײץ איז דןל.
 צו זיד גענומען אוץ ארבעל די פארקאטשעם האט זיך,
 פאר אויפ׳ן עדות זײץ גענומען האס ער ארבייט. דצד
 זײ־ פארדיגסםעז זײנע אז ארױםגעבראכט, האם און העד
i f  לאיערס די װאך. א דאלער 45 ארום דורכשניטליך 2
 אױםגעזעצם וױדער האבען קאמפאני איגשורענם דער פון

 דרעם דער אין םעגער די אז גררנם אױם׳ן עדות מנגען
 יאנקעל האט םרויען. די םון מער פארדינען אמחפסריע

 פירמע, וױזען דער ®ח בוכהאלטערקע די ארדיסגעבראכם
 בא־ אײגענםימער, דעם סח אסידײדױםס םפעציעלע םיט

אנגע־ זיעע םון ציסערען און פאקםען די שימטיגענדיג

 קאמפענסיישאן די אז געװען, איז סוף דער שטעלטע.
 באדייטענדע א באװיליגם שװעסטער אונזער האט בױרא
 איז קאמאני איגשורענס די םארגיטיגונג. אלס סומע

אסיל״ אן מיט סטראשעט און ברוגז שטארק
 באטרעפענדע די װעלכע בריף, צוױי ליגען אונז פאר

 און זימערמאן ברודער צו געשריבען האט שרועסטער
 גראטולירט און באדאנקט זי װעלכע אין יושילעװסקי,

 צו באציהונג חבר׳שע זייער פאר פארשטעהער יוגיאן די
מיטגלידער♦ די

חינטען. נײע בל^זען עס
 ארויסגע־ האם ענטשײדונג ריכטער׳ס א װען זעלטען

 קאמענ־ עדיטאריעל און נײעס גינסטיגע םיל אזוי תפען
 האט מעקוק ריכטער װעלכען )דין פסק דער װי טארען,

 פארהער דעם אין דעצעמבער, טעז30 דעם ארויסגעגעבען
 קאמ״ דרעס דייל ״בליו בארימטער טרויעריג דער װעגען
 לאגגע געװידמעט האט שטאט אין צײטונג יעדע פאגי׳/

 אײנ־ אן פאר װאס מיט מערקװירדיג, און נײס, קאלומס
 ארן גרויסע אלע די אט האבען צופרידענהייט שטימיגע

 און צײטונגעז ליבעראלע און קאנסערװאטיװע קלײנע,
אנטשײדוגג. די אויפגענומען זשורנאלען

 מדינה, אונזער אין װינטען נײע בלאזען עם יא,
 װענט מארמארנע די אפילו דורך דריגגען װעלכע װינטען

 שייכות א האבען עס זאל זאלען. געריכט אונזערע פון
 נאוועמ־ ־טען3 דעם פון ״שטורעם״ גרויסען דעם מיט

יא• אז זיכער זײנען מיר איהר? דענקט װי בער?
 ״בלױ ענין דעם װעגען באריכט אויספירליכער אן

 אין פלאץ אנדער אן אויף געפינען לעזער דער װעט דייל״
 מיר װילען דא *גערעכטיגקײט׳/ נומער הײגטעען

 שלעזינגער, אײב און עמיל ברידער די באגריסען בלויז
 בריליאנטעגעם א אויף האבען װעלכע לאיערם, אונזערע

ירניאן♦ דער פון אינטערעסען די פארטײדיגם אופן
ז׳ רבקה װיל װאס

 געװארען געצויגען איז אויםמערקזאמקײט אוגזער
 ערשינען איז װעלכער בלום, רבקה פון ארטיקעל אן צו

 איז צוריק. װאכען פאר א מיט ״פרייהייט״ דער אין
 צום שטארק אזוי גארניט זאגענדיג, אמת דעם אונז,

 דער מיט װערטער־קאמף א אין זיך פארנעמען הארצען
 געביטען גאגצען אין לעצטענס האט װעלכע פרייהײט״,

 מיט איבערהויפט און ױניאן, אונזער צו שטעלוגג איהר
 מוטערס אונזער איז רבקה בלום. רבקה שרייבערין דער

 שװאכקײט א איבערהויפט האבען מיר נאמען;
 אן עס איז אפשר ;רבקה נאמען דעם צו

 מיט האבען מיר װען יאהרען יענע פון איבערבלײבאכץ
 האלטען מיר געלערענט. חומש גלויבען קינדערשען

 פאר־ גיט טאר מליצה שטיקעל אונזױבערע אזא אז אבער,
 און עבר־הזמן שוין איז דאס װען אפילו ווערען שװיגען

רבקה. הײסט שרייבערין די װען אפילו
 ארבײטער די מוזען הלמאי זיך, באקלאגט רבקה

 געביײ ױגיאן דער אין פראככױעלעוױיטאר מיט׳ן פארען
 זײ־ לײדער גערעכטע. א אבסאלרט איז טענה די דע?
 װיל מען געבײדע. דער םון אײגענםימער די גיט מיר נען
 ארנז איז עס און טענענט אלס ױניאן קײן האבען ניט

 געקראגען האבעז מיר ביז גאל גרינער מיט אגגעקומען
 אונז מען האט ארייגגעגומען און אפיסעס, איצטיגע די

 די בלויז געברויכען קענען מיר אז באדיגגונג, דער מיט
 און שםאק 12 האט בילדיגג די פראכט־עלעװייטארס.

 װען פאסאזשיר־עלעװײטארס. 2 גאנצען אין פארמאגט
 עלעוױי־ 2 די באנוצען צו אונז ערלױבען אםילו זאל מען

 די צו אגקומען געמוזט אלץ נאך מיר וואלטען טארס
 זיין װעלען מענשען אונזערע סיידען םראכט-עלעװייטארם,

 װעט נעקסט זייער ביז שטונדע א ורארטען צו גרייט
 איתערנע די אנבאלאנגם וואם אריינצוגעהן. אנקומען

 הא־ דאס אריינגאגג, ביים באמערקט מען וועלכע קײט,
 האבען געטאן און ;רעקאמענדירט אליין שייז מיר בען
 געשעדיגם זײנען מיטגלידער פאר א וױ גאכדעם עס מיר

 עס וואס געטאן, טראכט א אמאל רבקה האט געווארען.
 גים דארט וואלםען עס ווען סאבוױי אין פאסירט וואלם
 מענשען די וועכטער? קיעע און קײםען קיינע געװען
איבעראל. זעלבע די זײגען

 אנגע- די געגען אבער איז טעגה הויפט רבקה׳ס
 אין שטעהענדיג דעפארםמעגט. םינאנס ארן שטעלטע

 רבקה׳ם צו האט געקסט, איהר פאר ווארטענדיג און ליין
 מייד״ 2 צווישעץ געשפרעך סארט אזא דערגרייכט אויער

 געםע־ עפעס דיר איז ״ווי :אנגעשםעלםע) (ױניאן לאך
 די ענםפערט קאנצערט?״ דער נעכםען געווארעז לען

 געט־ איז מוזיק בעטהארוענ׳ס ״סראכםםול! אגדערע:
 :זיך םרעגט ׳אמת זײן זאל דאס ווען אםילו איז ״ !ליך
דער אין גים מען איז ? םארברעכען דער דא איז װאו

 אנ־ אםטיילונג זעלבער דער אין און םרייהיים״ זעלבער
 לאקאל פון (טשערליידי האלפערין םערל אויף געפאלען

 אויס״ האבען זיך זאל זי הלמאי באארד) עקזעקוטיװ 22
 זינגעז ניט זאל מען אז שאפ־פארזאמלונג א בײ געדריקט

 םארצייכענען, צו כדאי איז דא און מאשינען? די בײ
 װער (אמ האלםעריו שװעסטער קענען װעלכע די אלע אז

 קיין װעט זי אז ווייסען, ?) פערלען אונזער ניט עס קען
באמערקונג. מין אזא מאכען ניט לעבען אין מאל

ליינס, לאנגע די אויף רבקה זיך באקלאגט וױיטער
 גע־ דױס. צאלען בײם ווארםען מוז מען װעלכע אויף

 אויף זײגען דרעסמאכער די װען צייםען די מיר דענקען
 פאר- געשטאנען. ניט אפיסעס ױניאן די אין לײנס קײן

 ארייג־ פלעגט װעלכער דרעסמאכער יעדען פאר קערט,
 קלוירק באזונדער א גרײט געװען איז אפיס אין קומען

 גל־ דרעסמאכער די זײנען דאץ ערשט און שטול א מיט
 גים אז אן, זיד שטויסען מיר אדמה. דער אין לעגען
 איז זי ניט און מיטגליד א אונזערע געװען דאן איז רבקה

געשיכטע. ױניאנ׳ס אונזער מיט באקאנט
 אויף איבערגעלאזען זי האט געדיכטע דאס אבער

 די װען אװענט יענעם אין ! זשע הערט לעצטע. דאס
 ניס פשוט האט מען אז לאנג אזוי געװען זײנען לײנס

 םעג־ צום דערשלאגען זיך זי האט אײגשטעהן, געקענט
 בא־ דארף זי אז אפיס־מיידעל די איהר זאגט סטערעל,

 די זאל געלט?" פיל אזוי ״פארוואס .$3.40 צאלען
 בחור) קײן געװען ניט איז דאס װאס גס (א מײדעל
 עס אז דאך זעט איהר ״לײדי, געענטפערט: האבען
 מיר איר באדערט װאס צו טא ׳לײן גרויסע אזא שטײם
 לײעגען, אױס זיך לערענט פראגען. אזוינע מיט איצם
 דן מיר װילען צאלט׳/ איר װאס פאר װיסען איר װעט

 ״י אנגעשטעל אן אוגזערער אז אפלײקענען, ענטשידען
 פון אײנער יעדער אויסגעדריקט. אזוי האבען זיך זאל

 םיגאגס דעם פון אנגעשטעלטע צוואגציג און עטליכע די
 אינםע־ אן ערשטענס איז 22 לאקאל פון דעפארטמענט

 קלאסעך אלע זײ זײנען צװײטענס, מענש. ליגענטער
 דורכגעדרוגגען זײגען װעלכע ארבײטער, באװאוסטזיניגע

 װ^־י לאיאליטעם און סאלידאריטעט פון גײסט דעם מיט
 מיטגלידערשזמם ארן פירערשאפט די באהערשט כער
 מיטגליתד אלע זײנען זײ ױניאן. דרעסמאכער דער פון
 אקאוד און (סטעגאגראםערס ױניאן אײגעגער זײער פון

 לײי די זײגען זײ ל.). אװ פ. א. 12646 ױניאן טענטס
 H זיד רוםען זײ ױניאן. זײער אין גײסטער טענדע

 יעחמ אויף שטיצע םינאנציעלער און מאראלער מיט
י1^ ארבײטער־קאמף.

מ אלע די מיט און רבקה׳ן, מיט צרה די ח נ  א
 מענ־ די צו באציהוגג זײער גראדע װאס איז, רבקה׳ס,

 ױשר׳דיגן, קײן ניט איז אפיס אין ארבײטען וואס שען
ל אז איז, צוגאגג גאנצער זײער חבר׳שע. קײן ניט  נ
 שוין ער איז דאן אפיס, אין שטעד״ט אײגער זמן
נאשיך״. איז

 די אם אז געטאן, טראכט א אמאל רבקה האט
 I האבען װעלכע פון מערסטע די ױניאן־אנגעשטעלטע,

 פארדיגסי דורכשניטליכע װעמעס און ערציהונג קאלעדזש
 אונזערנ פון פארדיגסטען די װי ד״עכער גיט זײגען סען

 אװעמ אין אזייגער 8 ביז ארבײטען מוזען פיגישערינס,
ח םינישעוײן די און קלינערין די וואס צײט דער אין  י

ttn 5 אהײם געהען אין פאכלייט אנדערע אלע
 אפים־ די אם אז געטאן, טראכט א רבקה האט ? זייגער

 חנו אין דיגער, דעם 1 ביז שבת ארבײטען אנגעשטעלטע
 1פול צוױי האבען מיטגלידער אונזערע אלע װאס צײם
 אגגעשטעלי די ורעגען בלויז דא רעדען מיר ? רוה טעג
 1זי האנדעלם באאמטע חצי און באאמטע די וועגען םע.
פליעוואט! עטא שטונדען? זײערע ניט. דא

ױדע אני שלשה
 םיי האבען ״גערעכטיגקייט״ גומער לעצםען אין

 TH געוואוגשען יאהר נײעם םון געלעגענהײט דער צו
 גליק־ א לעזער )3( אוגזערע איבערד״ויפט ארן מיםגלידער

 האמו איבערראשונג גרויםער אונזער צר יאהר. ליכען
 י:דרע*״ םון לעזער סערםען א סיז דערוואוסט זיך מיר

 אגגעהאלםמ גים האם םרייד דיי אבער פראנם׳׳, מאכער
םארגעקומען. איז עס וואם הערם אט לאנג. צו

 מעלד אוגזער קליגגט גאכמיםאג געוױםעץ א אין
 םמקאן״! דאם איז ״העלא, םרעגם: מעץ און #םאן

 דעו םאר זעצם גאר/״ ״זאגם מיר. ענםסערען ״יע״,
 ^•ריגלןי הײסט וואם גאםען, זימ אטנעבענדיג נים איד

 *יהם• םיר עגםסערען אייגלאדוגג/ ״אן ?״ שעגיע
 ו ער סרעגט ?״ געסםשאסםגע הייסם וואם ״און

 m ״איז באלד. מיר פארםײטשען ^ארמגליקליכע״,
 אײסנעשפארםער דער םרעגט תקיעת־כף?״ הייםם

. כף? תקיעת כף? ״תקיעף פראסניק.

-----------------------------------4) 1937 ®עברואר,

 ״תקיעת פארלארען. געםוגען זיך מיר האבען מאמענט
/כף  ״הערט אפמאך״ אן ״מײנט צו, זיך מיר אײלען ׳
 ווייםער, איד דער מיר זאגט לעבען׳/ ברודער ׳צו זיך

 לייע־ פאטשקעריי אײער זאל מען אז װילט איהר ״אויב
 פאר־ קענען אײך זאל מען אז שפראך א ױזט טא יגען

 (טשער־ בראדער באירני אײך צו רעדט דאס שטײן.
ײ!״ גוד װיזען). מאקס פון מאן פארטיג. און — ב

 בײן. ביז׳ן פארדראסען באמת מעשה די האט אונז
 בא־ מען װאס אנגעשטאנען גיט פשוט אונז איז ערשטענס
 מענש יעדער פאטשקערײ אלס פראצע אונזער צייכענט

 איז מלאכה שטיקעל זײן אז גלויבען צו רעכט א האט
 דערלויבען ניט זיך מיר קענען צװײטענס, בעסטע. די
 אוי־ דער אבער, מען זאגט װי לעזער. א פארלירען צו

 דער מים בענשט און האנט אײן מיט פאםשט בערשטער
צוױיטער.
 א ערהאלטען יאנואר טען9 דעם מיר האבען אט

 סעקרעטער (אמאליגער פענסטער ב. חבר פון בריװעלע
 געגען העפטיג פראטעסטירט װעלכער ),3 לאקאל פון

 ׳מיר ״זאגט :אוגז פרעגט ער באשײדענקײט. מין אזא
 דעם צו געקומען עס איר זײט אזוי װי אײך, בעט איך

 באשײדענקײט אײער עס איז ?3 ציפער זאנדערבארען
 װעלכע דרוקעריי דער מצד טעות א אפשר עס איז אדער
 צי־ דעם נאך ״טויזענט״ װארט דעם אױסגעלאזען האט
 נאך דארט אונז מאכט פענסטער ליבער דער ?״3 פער

 הא־ מיר אבער קאמפלימענטען. אונפארדינטע פאר א
 א פרן פרױױלעגיעס די געגען פארבראכען שוין בען

 א אויסדריקען בלויז לאמיר גענוג. קארעספאנדענט.
 חבר און ױניאךברודער װאוילען דעם דאנק הארצליכען
םענסטער.

 לימיטײשאן געגען זײנען זײ
גא־ א זיך האט װעלכע קאנטראקטארלאך, גרופע א

 אפ־ האט ליג׳/ קאנטראקטארס דרעס ״די געגעבען מען
 טען20 דעם מעקאלפין האטעל אין אסיפה אן געהאלטען

 ״פראשעניע״ א שיקען צו באשלאסען האט און יאנואר
 נאטירליך, אויך, און פאראײנען הבית׳ישע בעל אלע צו
 וחשבון דין פארלאנגען װעם מען װאו ױניאן, ארנזער צו

 לימי־ דעם צוליב באזײטיגט זײ פון פילע האט מען הלמאי
 ארימע אגרימענט. איצטיגען דעם פון טיישאךפונקט

 זײערע צו צוריקקערען בעסער זיך זײ זאלען !מענשען
 גע־ און, ארבײטער ארימע עקפסולאטירם גענוג !פאכען

 אז נים, דען זײ זעהען אלײן. זיך אויך װיסערמאסען,
? ניטא פלאץ קײן מער שוין איז זײ פאר

ן דינגמ מען י  נאװינע א אין ז
 די און אסאסיאיישאן קאנטראקטאר דער צװישען

 ווערםער־קאמף א אן אצינד געהם אסאסיאיישאנם אנדערע
 מאמענס אוים׳ץ דינען מיר װעלכען אין ענין, אן איבער

 שפעםער אביסעל אז מעגליך צושויער. צוםעליגע בלויז
 עם ענין. דעם אין האגט״ ״א געמען מוזען מיר װעלען

 רעגירונג־ פעדעראל און שםאט־ די װעגען זיך האנדעלט
 אויף צאלען מוזען ארבײטס־געבער די װעלכע נאלאגען,

 די ארבייטער. די אויס צאהלען זיי װאס שכירות די
 זײנען בעלײבתים אמת׳ע די אז טענוז׳ן, קאנטראקטארס

 מאל (דאס מאגוםעקטשורערס די און דזשאבערס די דאך
 די װעהרעגד צאהלען, זיי דארפען אמת), אן זײ זאגען

קאנטראקםארס. די צו אפ כבוד דעם גיבען בערען גרויסע
דרעס־ איהר אויםלאזען, ניט זיך זאל מעשה די װי
 פאר־ איז עס וואר קאנווערםעלאך, אײערע האלט מאכער

ארוגטער־ פראצעגם דעם מען האט אײך סון אז צייכענט
צרוו^ זיין װעט ׳ניט אויב געגרמען. .

סעקױריסי סאשעל
אוג־ םון מיטגלידער די אויסמערקזאם מאכען מיר

 צו איגםערעסען זייערע אין איז עס אז לאקאלען, זערע
 אויף גומערען סעקױריטי״ ״סאשעל די םארצײכענען

 צײט דער מים וועם דאם מיטגלידער־קארטען. זייערע
 םארלירען וועלען ורעלכע מיטגלידער יענע קומען צוניץ

 דאס וועלען בתים בעלי אונערליכע נומערען. זײערע
 װעלען אנדערע און מענשען באשװינדלען צו אויסנוצען

 אונזערער, וױ ׳ םאך א איו אוגבאורארסטזיגיג. טאן דאס
 אסם קומם שאם, צו שאם סון ארום פעדלען מענשען װאו

 עם וועם מען אױב אן ״גומער״ דעם אנצוגעבען אויס
 ארונמערגעגומענע די װעט מאמענט, אויפ׳ן האבען גיט

 זײן. צו באדארף עס װי ווערען קװיטירט ניט •ראצענט
 םיםגליד־ אײער אין נומער אייער זשע פארצייכענט

קארטע.

 םיס די צװישען םארטײלען צוקוגסט גאהענטער דער
 קעגן װעלען זײ װאו ״םיידע״־ביכעלאך, קליינע ^ידער

פא אין אז געדענקם םארדינסםען. דיערע ®ארצייכענען

 אדער געשעםט זײן אויםגעבען װעט ד״בית בעל אייער
 ארונטערגע־ אייערע װעלען ווערען, געלם סתם װעט ער

 װען דאן, בלויז רוערען אנערקענט פראצענםען נוםענע
 ארונ• אייך םון זײנען זײ אז אנוױתען קענען װעם איהר

 ביכעלע. א אויף עס פארשרייבט געווארען. טערגענומען
עגוועלאפס!״ ״פעי די האלט

 אין זײנען װעלכע מיטגלידער אז אויך, געדענקט
 ביי־ ניט באדארפען העכער און יאהר 65 פון עלטער

 פון דערוואוסט זיך האבען מיר געלט. קײנע שטײערען
 ארונטערגענומען האבען פירמעס וואו פאלען, פאר א

 אבער האבען זײ ארבײטער. עלטערע פון פראצענטען
צוריקגעקראגצן. געלט די

פאלקס־ארמײ אײגענע אונזער
ױנ־ אונזער פון געשיכטע די דורך מען בלעטערם

 האבען אן אנפאגג פון באלד אז לייכט מען מערקט יאן,
 אויף זיך פארלאזען צו אנגעשטרענגט זיך אלעמאל מיר

 םון דורכפירוגג צו באצוג אין כחות אײגענע אונזערע
 בתים בעלי די אז אויפפאסען און אגרימענטס אונזערע

 און שטונדען װעגען פונקטען די פארלעצען ניט זאלען
 האבען מיר אזוי װי וויתע און ארט די טובים. ױם

 גע־ זיך־ האט ארבײטס־שטונדען, די אפצוהיטען געזוכט
 אררם אזוי אומשטענדען. און צײט דער לוים ביטען

 — ספעציעלער א אויף פארלאזען אפם זיך מיר פלעגען
 ארגאניזאציאנס־קאמיטע, — באצאלטער גאטירליך און
 אײגענע אונזערע אויף געלעגעגהײטען אנדערע בײ און

 ד״אט עס — ? געארבײט עס האט װי אגענטען. ביזנעס
 און דא פארברעכער א געכאפט ד״אט מען געארבײט.

 איז אזוי און שטראפירען, עטליכע פלעגט מען דארטען,
 די צרליב טאקע איז אגב, יארען. םאר אנגעגאנגען עס

 וועל־ ערלויבנישען ספעציעלע אפטע די און אװערטאימס
 אװערטאים פאר גערוארען געגעבען אפיס פון זיינען כע
 שולדיג איז װער דערגעהן צו שװער געװען שבתים, און
? ניט איז װער און

 אפהיטען :ענין דער האט װענדוגג אנדער גאנץ א
 ־שטונדײ35 פינף־טאגיגער, דער פון הײליגקײם די

 גרוײ דעם נאך אנגענומען ארבײטס־װאך, גער
 צו אזוי איז, ױניאן די װען ,1933 םון סטרײק סען

 בעל־ פולשטענדיגע די געװארען איבערנאכט זאגען,
 מיר האבען יאר יעבעם אויך אבער טרייד. פון הבית׳טע

 הויפטזעכליך שװעריגקײטען, םילע אן אגגעשלאגען זיך
 שעפער די פאטרולירען פון ארבײט די וואס דערפאר,

 קא־ באשרענקטער א םרן הענט די אין אריינגעפאלען איז
 װעלכער אין אינדוסטריע, אן קאנטראלירען צו מיטע.

 מענשען םויזענט 100 צו קרוב באשעםטיגט זײנען עס
 עסק קייז נים איז שעפער, באזונדערע טויזענטער אין

 באשטאנען איז זי וואם ניט מאכם עס קאמיטע, א פאר
 געפא־ זיך האם דא וואס מענשען. 50 אדער 40 פון

 געצעהלטע מאסעדבאװעגונג. א םאלקס־, א איז דערם
 ניט װילען בעסטען זייער בײ ארבײם די האבען יחידים
מאן. געקענט

םאקמיק אין ענדערונג אן
 דער אונטער איז, יאר םען1934 םון שלוס צום

 םון םעטיגקײט די בליושםיין, מאקס ברודער םון לייטונג
\ די. ״ױ. דאמאלסדיגער דער י  די זיינען דאס — ס

 ‘דעפענדערס ״יוגיאן ווערםער די פון בוכשטאבען ערשםע
 ביי געווארען. רעארגאניזירט פולשםעגדיג ־־־ קאמיטע״
 די דעפארטמענט, ספעציעלער דער איז טאג היינטיגען

 שםײ דעפארםמעגם דעם אין ױני$ן. אוגזער פון קררין
 שעזעער און גרויסער אונזער םון גשמה די אפ זיך געלט

 פארוואגדעלם איז ער רואס דורכדעם טאקע ארגאניזאציע,
 אקםױוער יעדער וואו מאסען־באוועגוגג, א אין געווארען
 און םריידױליג איגגאגצען מיט װירקט און קען מיטגליד

 בא־ א םון דיגסםען. אירע אדער דינע אוגענטגעלםליך
 צוגע־ לעצטעגם האם בליושטיץ ברודער וועלכען ריכט,

 425w סון וועגיגער ניט אז זיך, מיר דערװיסען שטעלם,
 אפגעהאל־ דיגען בלאק־סאתאמלוגגען 47 און בילדיגג

 םאג הײנםיגען בײ .1936 און 1935 אין געווארעז םעז
 ארנא־ פולשטענדיג בלאקס 17 און בילדיגגס 129 זיעען

אסיסםענטס״. און בילדינג־טשערלייטע 210 דורך ניזירט
 בליושטײן בר. באשײדענעם דעם אמאל איר כאפט

 גע־ און קאלעגעז נאענםע זייגע װי מענדעלען, אדער —
 מיט םארםירט און — רוםען צו ליב איהם האבען גאסען
 באםערקט פי.״, די. ױ.א דער וועגען געשםרעך א איהם
 איז דעפארםמענם דעם םון ארבײט די אז גלײך, איהר
 ממש זיך צוגיסם בליושםײן אנגענעם. און ליב איהם

 קען ״װי באלד, אײך ער זאגם ״סטייטש״, נחת. םון
 םיםגלידער 1000 װי זעהם םען וחמ אגדערש סילען מען
 ניט װילען װעלכע מעגשעז, אײנםאכע יוניאן, אוגזער ®מ
באםײליגעץ פאלוינוגג, קײן און כבוד קיין גים זוכען און

ם ►(------------------------------------------- ײ 19 ז

 אין װערעגד ארבײט. װיכטיגער אזא אין טעגליך זיך
 שעפער יענע בלויז באוואכען םיר םלעגען יארען פאריגע

 די אדער םארדאכם, א געד»אט ד״אבען מיר װעלכע אויף
 אז איגםארמאציע געהאט םריהער פון האבען מיר װאו
 םיר באזוכען שטונדען, אונגעזעצליכע דארט ארבײט מען

 גארםעננד־דיסט־ אין שאפ אײנציגען יעדען טאג צו הײנט
 פוײיז־ די אםילו אז וױיט, אזוי געקומען איז עס ריקט.

 צו זי־יגער דעם 5 נאך פארבלייבען װעלכע קאמיטעס,
ארונטערגעגומען״. באלד װערען פוײיזען, סעםלען
— םירצן? פארשפארטע די מכח איז וואס און —

םרעג. א אמאל אים מיר גיבען
- טירען פארשפארטע קײן מער ניטא — ענם־ ־

 םאל- די זיעען קאמיטעס אונזערע — מענדעל. פערט
סיטואציע. דער פון הבתים בעלי שטענדיגע

איבערגע־ מיר רועלען געלעגענהײט אנאנדער בײ
 בא־ דערמאנטען דעם פון דעטאלען איבעריגע די בען

 ענטד״אלםען װעלכע טיילען, יעגע איבערהויפט ריכט.
 װעלכע מענשען צאהל דער װעגען פאקטען און ציפערען

 שםוג־ אוגגעזעצליכע ארבײטענדיג געפונען יא האט מען
װ. א. א. דען

מערץ. ־טען16 פארין זיך גרײט
 מאסקווע אין סקװער רויטען אויפ׳ן זיין איר װילט

 יוג״י סאװעםישע די פון גאסט א אלס מאי טען1 דעם
 אן אלם צייט וואכען 2 פארברענגען איר װילט ? יאנס

 קאג־ אינטערנעשאגאל גרויסער דער בײ עהרעךדעלעגאט
 קע־ מאנטרעאל, אין זיד פארזאמעלם װעלכע װעגשאן,

 4 פארברענגען איר װילט מאי? טען1 דעם נעז־ע,
 לאקאל סרן עהרעךגאסט אן אלס הויז ױגיםי אין װאכען

תד איבעריגע די פץ אײנעם קדיגען איר ררילס ? 22 ע  וו
 נו״ __ ?טני װילט איר דען, וואס — פרײזען? פולע

 מאסקאראד יערליכען גרויסען צום זיך זשע גרייט טא
 דער אין פארקומען וועם װעלכער ,22 לאקאל פון כאל

 אוועגם, שבת ארמארי, רעדזשימענט טער71 גרויסער
מערץ. טען16 דעם

 אר־ אח טריא בארימםער זײן מיט גודמאן בעני
 װעלען ארקעסטער דין מים װעב טשיק און קעסטער
 גע־ נאםירליך, וועלען, פרייזען די טאנץ־מוזיק. שפילען
 לויגם עס מאסקעס. בעםטע די צו װערען געבען

 פרייז. א געװינען צו כדי זיך אנשטרענגען אביסעל
 גליקליכער. דער געװען בראדער דזשעק איז פאראיארען

פל&ץ. זייז פארנעמען אנדערש עמיצער װעט היײיאר
סענט, 55 בלױז פאראױס אין קאסטען: בילעטען

 עס רועט טיר ביים טעקם. םענט 5 אריינרעכענענדיג
 דער פיז אםיםעס אלע אין באקומען צו .$1.10 קאסטען

יוניאז•

ר ע ט ײ ב ר ק פון א ר « מ ס לו ע ר ־ ד ענ עז ר  פ
ען ר פ טי א אן. ש מ ר ע ש ט

 הןך בראדוױי, 1385 דרעס, ״לומאק פון ארבײםער די
 מים לאנגער םאל שאפ־טשערמאז דיער פרעזענטירם בען

 דער פין איינעם גאלדוואםער, םעם און סעם, זילבער א
 זע־ אלס וואםש ריסם גאלדענעם א מיט קאמיטע, םרייז

 ארבײםער די פאר ארביים גוםער זייער פאר ערקענונג
 קאהען, און הירשמאז חשעראם קאמיםע, די שאפ. סון
.60 לאקאל פון בלומםעלד דײוו און ,22 לאקאל פון

ע ט ט נו ײ ב ר ט א ל א צ א זיך־. ב
 אנ־ שאפ, װיקעס״ מאגטע .דעל סון ארבײםער די

 קױ־ פאקם ברודער וואם ארבייט גוםע די ערקענענדיג
 באשאנקען אים האבען די, םאר געםאן האם שענבערג

 11 עם אים װינשןין און וואטש ריםם גאלדען א מיט
ארבײם. גוםע די םארםזמען און געזונםערהײם םראגען

 םמ קארפ םעם און קראוועץ ױםף קושנער, מייער
קאמיםןד די — ,9 לאקאל

ט ק נ א ד א פ די ב א ר ש ע ד רי ר ב א היל(ש זייעו־ ם
 .גערעכטיג־ דער דורד אױםגודריקען מיר ערלויבם

 װײ פון ארבײםער די n דאנק אויםריכטיגען מיין קײם״
 הילף ברידערליכער דער םאר שאפ, דרעם קארליםם ליאם

T געגעבעז מיר האבען זײ וואם שםי«ע םינאעיעלע און in 
 און האספיםאל אין געלעגעו בין איד וואם ציים דער

 סארשפרלך איד אפערזמיע. ערנםטע אן דורכגעמאכם
 וױ ארבײםער דעם םאר קעמםער זעלבער דער יייז *י

געײארען. קראנק בין איד אײדער געווען ביז איד
 אב. םשערםאן, שאפ דעם און ארבײטער די דאנק איך

האםפיםאל. אין םיד באזובען פאר םעפלאוו,
« לעדזשער ,22 לאק. קראמניק, אב. .47.
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אינדוססריע דער *ז ױני»ן מאכער ניט־גודס דער פ»ר פראכלמםען די
אן, ל. ®ין ם ל ע מענעדזשער. נ

 ױניאן די װעלכע פראבלעמען די זייגען פאלגענדע
די ארדנונג: טאגעס דעם אויף טאג צו הײנם מאם

 די אינדוסםריע, דער אין אנטװיקלונג םעכגאלאגישע
 די און קאגטראקםאר און דזשאבער םון אגםװיקלונג

 פראבלעם פערםע א שעפער. אפען די פון ױגיאגיזירוע
 ארבײטער די פאר אגגעוױיםאגטע אן געװען איז וועלכע

 עםלאכע לעצטע די פאר אינדוסטריע, ניט־גודס דער אין
 ורעלכע ױגיאנם םיר די איז דאס געלייזט. הײגם איז יאר

 פארניכטען צו געזוכט האבען און עקסיסטירם האבען
 גע־ עטאבלירט איז טאג צו הײגט צוױיטע. די איינע

 שטאט דער אין אינדוסטריע דער אין ױניאן איין ווארען
 געלייזט, אלזא איז םראגע די אומגעגנט. און יארק גױ

 קענען פראבלעמען אגגעגעבעגע אויבען דריי די אבער
 שטארק דין װעט ױניאן די װען דאן װערען געלײזם גאר

לייזען. צו די גענוג
 ניט־גודם דער אין מאשינערי םון אנטװיקלונג די

 אגדער יעדער אין װי אנגעוױיטאגט מער איז אינדוסםריע
 :אורזאכען םאלגענדע די םאר לאגד אין איגדוסטריע

 גאנצען אין איז זי נײע, א איז איגדוסטריע גיט־גודס די
 זי און יאר, דרייסיג אדער צוואנציג און םינף ארום אלם
 דאס יאר צוואנציג און פינף אין אניאגען געמחם האם
 פרא־ א דורכגעגאנגען זײנען איגדוסםריען אנדערע װאם
 טאג יעדען יארען. צעגדליגער און צענדליגער אין צעס

 נייע פון געביס דעם אויף געשאפען גײעם עםעס װערט
 די פארשנעלערען װעלכע מאשינען אויסגעבעסערטע

 די םון אויסקוק דעם םארשענערען און •ראדוקציע
 טױזענטער ארויסגעווארםען װערען פאל אזא אין םזזורה.

 מאשינען די זיינען אנםװיקלונג זײער מיט ארבײםער.
 װעלכע מיל מאדערנע א געווארען. קאסטבארער אויך
 ארטיק־ געשטריקטע םון מינים עםליכע פאבריצירעז רױל
 מאשינערי די פון סארטען עטליכע האבען מזז לען,

 װי מער טאג. צו הײנט האט אינדוסטריע די װעלכע
 איז מארקעט. אין היינט דינען מאשיגען נײע טוצען א

 העכסטענם אדער צוױי גאר געװען איז עס וו*ן אמאל
 געקענם מאגוםעקטשורער א האט מאשינעס מיגים דרײ

 םאר דירעקט פראדוצירען און איגוועסטמענט דעם מאכען
 טד א װי מער דא דינען עס וועץ אבער מארקעט. דעם
ן  מא־ דער שוין קען מינים, פארשידענע פון מאשינען מ

אינוועסטמענם. גרױסען אזא מאכען נים נופעקםשורער

אינדום־ ניט־גודס די אויך מח אורזאכען די איבער
 פריתען אירע קלאסיפיצירען און ספעציאליזירען םוײ

 אדער דרעסעס װי אזוי ארטיקעל םערטיגען דעם אויף
 יעדער און װײטער, אזוי און $6.76 ,$3.75 קלאוקס:

 פרייז באשטימטען איין אויף םפעציאליזירען זיך מח נדל
 פרא־ וועלען זאל מאנוםעקםשורער א װען ווײל סחורה,

 םרייזעץ, אגגעגעבענע אויבען אלע םון ווארע דוצירצז
 די סםעציעל ארן מאשינען, אלע אריינשטעלען עד םח

 דאס גױטיג. זיינען וואס מאשינען, אגטוױקעלטע גײע
 ארײן קומט דא אט אוממעגליך. פינאגציעל אים פאר איז
דזשאבער. דעם םון אנםוױקלוגג זײ

 שטאט אין אדער שטאם אריסערן םין ריטעילער דצר
 ארטיקעל, וועלכע אויסצוגעסינען ארומלויםען נים קעז

 מאנױסעקטשורער יעגער אדער דער פרײז אדער סםאיל
 וועלכע מענשען זיך געםינען םארקויםט. און •ראדוצירט

 םארשײדענע די אן קויםען און קאפיטאל פארמאגצז עס
 די םון סחורות נויטיגע פארשיידענע די אוץ םטאילם
 פרײז דעם אויף זיך ספעציאליזירען עם רדעלכע שעיער

 סארםען אלע שױן האט אאא דזשאבער דער םםאיל. און
 םארמיםלער דער ווערם ער און פרײזען, ירן סםאילס
 די ריטעילער. דעם און קאנטראקטער דעם צזױשען

 אז געווען אלעמאל איז דזשאבער דעם םון טעגה אלסע
 אדער סוחר, א גאר געבער, ארבײטס קײן ניס איז ער
 קלאוק און דרעס דער אין אגרוםען דאס םלעגען זײ וױ

 םאראנםווארם־ גיט איז ער און מוירטשענם״ ״א לאין,
 מילם. די אין ארבײטער די םון באדיגגונגען זײ םאר ליד
 קאסף פון יארען סך א גאך מאכער דרעס און קלאױן די

 אז פאדערוגג וױכםיגע די אט געװאתען ענדליך האבען
 םאר פאראגםװארםליך זײן דארןי און איז דזשאבער דער

 װעלכע שעפער די אין ארבײםער די פון באדינגתגעץ די
 םאר־ ער װעלכע קלײדער די אים םאר פאבריצירען

קױפם.
 קאמף דעם אנהויבעץ םיר םתעז פאל אתזער *יז

 דארף איז מח חשאבער דער אז דערצו םירען זאל װאס
ײ| אין באדינגונגעז ארבײטס די מאר יאהאגםװאדםליך י

 ארבייט, גרייגגע קיין ניט איז עס מילס. גיט־גודס די
 פון געװארען אויסגעטראטען שוין איז וועג דער אבער

 אן היינט שוין איז עס ארן קלאוקמאכער און דרעס די
 זיין דאח״ און איז דזשאבער דער אז םאקס אגערקעגםער

 ארביײ די פרן באדינגונגען די פאר פאראנטווארטליך
טער.

 םון פראבלעם דריטער דער צו מיר קומען דא
 דזשאבערס די האלטען צו כדי שאפ. אםען און ױניאן

 זאלען די אז באדיגגוגגען די פאר םאראנטווארםליך
 דעם קעגען קאנטראקטאר איין אריסנוצען קענען גיט

 איג־ דער אין ארבײטער די םון חשבון דעם אויף צוױיטען
 דער אין שעםער קאנטראקטינג אלע מוזען דוסטריע,

 מאנוםעקטשד דער װען װערען. ארגאניזירט אינדוסטריע
 דירעקט, םרעיד דעם םאר געארבײט האט רער
 םאר לעבען א מאכען געקאנט איז עס וױ גאך ער האט
 דער םאר אויסצאלען אױך און פאמיליע, דין און זיך

 ער ווען טאג צו היינט אבער מיל. דין אין מאשינערי
 קאנ־ דער זיך געםינט דזשאבער א פאר ארבײטען דארף

 דער אין איגדוסטריע ניט־גודס דער אין טראקטאר
 לאין דרעס דער אין קאנטראקטארס די וױ לאגע זעלבער

 דזשאבער דער שלאגט גאר ניט .1934 יאר דעם ביז
 דעם םון הויט די אויך שיגדט ער גאר ארבײטער, דעם

קאנטראקטאר.
 ורעלכע קאגטראקטארס, אלטע אז זעהען מיר און

 *עגדליגער מאשינס די אין אינורעסטעד האבען עס
 און טעגליך שעפער דיערע שליסען דאלער, טויזענטער

איג- די י1 אפגעזען ארויס. גייען און אריין קומען נייע

 ןד*ד נושטאגד גלעגנענדען א אין זיך געפינט דוםטריע
 מילס װערען ארבײטסלאזיקײם, פון צושטאנד א אין

 װזמדי צײט דער אין טעגליד האמער אוגטער׳ן קױםט
 װעדןן זײ אז צײגען דזשאבערס די םון םטעיטמענטם

 זוך איך יאר. *ו יאר און סעזאן נו סעזאן םון רײכער
 אג״ אדער קאנטראקטארס די םארטיידיקען צו גיט דא

 רהנתן זײ אז איז פאקט דער אבער זײ םאר זיך נעמען
 ארבײסןד דעם קעגען דזשאבער דעם םון אױסגענוצט

דערפון. גארניט אױך די געניסען אליין וױיל
 *ז אפשאצונג אוגזער נאר װעג איינציגער דער

 מאניו- דזשאבערס, אדער קאנטראקטארס די אויב אז
 וױלןן זײן, גיט זאל עס וועלכע אדער םעקטשורערס

 זײ*ד אױף טאן דאס זײ זאלען זיך, צװישען קאנקררירען
 בא• די םון חשברן דעם אױף ניט אבער חשבון אייגענעם
 אנגעגעבעג* אױבען די ארבײטער. די םון דיגגוגגען

 אץ קלאוק די םאר גײע קײן ניט זיכער זיינען םאקטען
 *ך פאר פראבלעמען די האבען װעלכע דרעסמאכער

 ניט־גודפ די םאר אבער יארען, צענדליגער םאר געהאם
 האבענדינ אבער נײעס, עפעס זיכער דאס איז ארבײטער

 קעמסענחג אגדערע םון װעג אויסגעטראטענעם אן שוין
 םוסםרים דיערע נאכםאלגען זיכער מיר װעלען ױגיאנס

 זאלען מאכער גיט־גודס די אז דערצו בריינגען אויך און
 jnj ®ון אנטוױקלונגען די םאר לײדען דארםען ניט

 ארבײסעד םאר ברכה א זײן דארםען װעלכע מאשיגען
 ךפגעאשדז די האלםען אויך וועלען ;קללה א אנשםאט

 ארבײסעד די םון באדינגוגגען די םאר פאראנטווארטליך
 נמסד אלץ טאן אויך און ארבײטען, גיט זאלען די וואו

 ms אז מאכער גיט־גידס אלע ארגאגיזירען צו ליכעס
 גוי^אױס קעגען ניט תשאגערס די זאלען וױיניגסטעגס

 האלדז דעם אין צוױיטען דעם קעגען ארבײטער אייז
 ארבײסעמ גיט־גודס דעם אױף קאנקורעגץ ענדעןTשגי

רעכענונג.

ממאמ אינטערנמאל ױ אין קראנהשרכמנעפיפ פאר כאווענוננ
ד קראנקען איינצוסירען בןזיועגומ די ווײם װי  מ

 מיטגלידער די ם#ר הילף םעדיצינישע און סאנדם נעםים
 אינטערנעשןן־ דער םון לןןקאלם די אין זיד ם&רשפריים

 ביים געווארעז >)רויסגעבח»כט איז י»רק, נױ אין נ«ל
 ויעלכע לןןקןןלס, די פון םארטדעםער םון קאנםערענץ

 אפ־ איז ווןזס פונקציאנירען, פאנדען אזוינע שוין הןןבען
 אין יאנואר םען22 דעם םרייםןןג געווארען געד&לםעו

 קאנםע־ דער אינטערנעשאנאל. דער פון אוידיםארױם
 איניציא־ דער אויף געװארען צוזאםענגערוםען איז רענץ
 מעדיצינישע די םענםער, העלםה יוניאן דעם םון םױוע

אינםערנעשאגאל. דער סון אינםטיםוציע
 קאנ־ ביים רעדענדיג האם דובינסקי פרעזידענם

 לא־ אלע אז נויטיג איז נאר ניט אז אנגעוױזען, פערענץ
 קראנ־ איינסירען זאלעז אינםערנעשאגאל דער פון קאלם

 איז דאס וױיל מיםגלידער די פאר םאחיכערונג קען
 די םון צובונד דעם באםעםםיגען צו העלםם איז גויטיג

 מיט וואם דערםאר אױך גאר יוניאן, דער צו םיםגלידער
 ווערען דערלאזעז נים קען ױניןןן דער םון וואקסען דעם

 האל־ וועלכע ױניאנס״, ״קאמפאני גערוםענע אזוי די «ז
 ארכיײ די אוועקצורייםען כדי בענעםיםם אזוינע אז םעז
 נוצ־ איז עס וועלכע האבעז זאלען יוניאן דער םון םער
 אמת׳ע די וואס ארבייםער די םאר איעריכטוננ ליכע

נים. האם ױניאן
 19 פארםראטען געײעז דעען קאנםערערנץ בײם
 םולע ענטוועדער האבען וועלכע םון עלף לאקאלען,
 חײם פאנדען. םובערקולאזים אדער בענעםים קראנקען

 איז 89 לאקאל םון אנםאניני לואידזשי פרעזידענם
 אמעי, סרעדעריק און קאנפערענץ םון םשערמאן געװען

 איז אינםעתעשאנאל דער פון סעקרעטער עקזעקוםיװ
סעקרעםער. געווען

 םירער און גרינדער דער פרײם, חשארדזש דר.
 יארען, אלע די דורך סענםער העלטה ױניאן דעם םרן

 גע־ דעם םון פארשםרײםונג דער אויף אנגעוױזען האט
 צאל באדײםעגדער דער און יאר פאר לעצםע די דאנק

 אײגגע־ צײט קורצער דער דורך האבעז װאס לאקאלס
 האם ער מיטגלידער. דיערע פאר פאנדען אזוינע םירט
 וױ אײגצושטעלען איז עס נױםיג רױ אנגעװיזען אריך
 אײגהיים־ אן און צאלוסנען אײגהײםליכע מעגאך װײם

 בארירם אױן־ האם ער קאנםראל. פח םיסםעם ׳ליכען
 הילף מעדיצינישע די ײמערעןראױסג םון םראגע די

 כיחר־ אוץ גויםיג װען דיגסם האםפיםאל איינצושליסעז
באהאנדלונג. גישע

דעם צוגעשטעלם האן װעלכער פרײס, לינא דר.

 בעגמיט קראגקעץ דעם וועגען באריכט סטאטיםטישען
 ?יןי האט ,22 לאקאל ױגיאן דרעסמאכער דער םון פאנד

 *STT אױף רעדע דין אין אפגעשטעלט הויפטזאכליך
 די ®מ םארוואלטוגג און אדמיניסםראציע םון פראגע

ווערען. אויסגעבעסערם דארף עס וואס און פאנדען
מ םון מענעדזשער זימערמאן טשארלס ל א ק א  ל

 בוסמל׳ הױפם דער מינקאף ג. און יוניאן דרעסמאכער
 האמן םאנד, דעם פון סארוואלטער און לאקאל םון טער

 פאמי בעגעפים סיק דעם םרן נוצען די אויף אגגעװיזען
* דער םאר סײ און מיטגלידער די םאר סײ גי  יו

 די אין אז סטאטיסטיש באוויזען האט זימערמאן
 גרעסעדי א זיינען םאנד אזא איינגעםירם איז עס וואו
ד האט װידער גוםשטייהענדױנקאף מעמבערס צאל מ  אי

 1 די^באוױמענ דיט םיגאנציעלע די אנגערירט הויפם
 רעזןחז אלס אםט דיגט סאנד בענעסיט קראנקען דער

י ידע נױם. םרן צייט א אין ױגיאן דער סאר םאנד  מ
 װ|לה ,1933 אין דרעסמאכער די םון סםרייק נעראל

 1יוגי די רדען אנגעװיזען ער האם — געװען מעגליך נים
פ עס םיגאנסירען צו געלט נויטיגע די גיט לייט חן  פון

געװאר?? צוריקגעצאלם נאטירליך איז געלם די םאגד.
 גריד העוײ גערעדם אויך האבען קאנפערענץ ביים

 לאקזמ יוױאץ מאכער דרעם םשילדרען דער םוץ בערג
 m לטאייגגעשטע צרריק לאנג גים האט וועלכע ,91

 ירעסןני• קלאוק םון קאבלער מארים ;לאקאל אין פאנד
 שאינפדז םון מענעדזשער נעלסאן י. ; 35 לאקאל ירניאן

אן; ווארקערם נים־גודס קאוגסיל  קאמונאלו אמ יוני
י48 לאקאל קלאוקמאכער איםאליענישען דעם םרן י  ״

 לאקאלס זײערע אז םארזיכערם, האבען צוױי לעצטע
 ®אי םאנדען אזעלכע אייגםירען אויך גיכען אין װעלען
 קלאיק םמ מעגעדזשער לױױ לואים מיטגלידער. דיערע

 M דערקלערט, אויך האט ,117 לאקאל אפערייטארס
 W1 און פלענער אלע צוגעגרײט שױן האט לאקאל דין

פאנד. אזא איעםירען נעמען זיך זומער קומענדען
אן םון ארגאגײזערין גױמאן, פאולין תי  חעלםמ י

ײ װעגעו רעדעץ געזאלם האם וועלכע סענםער,  י
 ייד האם אינסטיטוציע, דער פוץ באדײטונג סאציאלער

 ז*® ד צײט. אין מאגגעל איבער רעדעז צו אנםזאגם
 םראמ דער איבער כאדעז גרינדליד וחגט זי אז ערקלערם

 װעט װאס סענםער םון קאגסערענץ יערליכען בײם
 יאנוײי סען29 דעם ארדעגם, סרײםאג װערען געהאלטעז

 3 איגםערנעשאנאל דאר םרן אױדיםאריום אין
סטרים. םצ16
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m פארטשריט מאכען ױױאנם לאקאל פראנציםקאר
ש. פון אןן. דז ק ענ מ

 צושטאנד דעם און מיטגלידער צאל די מען םארגלײכט
 לא־ אירע און באארד דזשאינט פראגציסקאר סאן די פון

 מיטגלײ צאל דער מיט ,1936 יאר םון סוף בײם קאלען
שטאט, זעלבער דער אין איגטערנעשאנעל דער םון דער
 וױיס־פרעזידענט װען ,1933 יאר אין צושטאנד דעם און

 מען זעד״ט מאל, ערשטען צום געקומען דא איז פיינבערג
 געמאכט האבען מיר װאס פראגרעס אונגעהויערען דעם
יאר. 3 םון צײט קורצער פארהעלטניסמעסיג דער אין

 האט געקומען דא איז םײנבערג וױיס־םרעזידענט װען
 מיט מאכער קלאוק פון לאקאל שװאכען א געפונען ער

 עקזיס־ אלט אן אמת, מיטגלידער. הונדערט וואסערע
 אין שוואך זײער אבער יארען, אין לאקאל םירעגדער

 דעמאראלי־ שטארק און איגדוסטרי דער אין איינפלוס
 לאקאל מאכער דרעס ערשט־געגריגדעטען אן און ;זירם
 אין בלויז קאנצענטרירט מיטגלידער, טוצען עטליכע מיט
 אינדוסטריע, דער אין אייגםלוס װעלכען אהן שאפ, איין
 איז געהאלט װעמעס בעאמטען באצאלטען אײן בלויז מיט
 וואך םון באצאלען צו געװען גישט אםט זײער אויך

וואך. צו
געװען. ניט דאן איז אפיס ױניאן שטענדיגער קײן

 דױס פלאץ. צו פלאץ םון געמוםט מען האט חודש יעדען
 שװע־ ד״יבשע מיט גאס, אין װערען קאלעקטירט םלעגט

 גאנץ פלעגען ױניאן דער פאר באשליסע ריגקײטען.
פארק. א אין אדער טיײהויז א אין װערען געמאכט אפט

 אױסגעהאלטענע אן האבען װעגען או ױך, פארשטײט
 איז עס זיין. געקענט גישט רייד קײן האט פאליסי ױגיאן

 און לאטעס, לייגען פון םראגע א מערסטעגס געוועזען
 איײ נאך ארונטערגעפאלען לאטעס די דיגען מערסטענס

לייגען. די םארענדיגט האט מען דער
 דורך אנדערש. גאנץ לאגע די אוגז בײ איז הײנט

 ארגאגי־ צו באװיזען ױניאן די האט צײט קורצער דער
 אלע אין באשעפםיגם ארבײטער טויזענט איבער זירען

 םראצענט 90 װעלכע פרן גארמענטס, םרויען פון צוױיגען
גוטשטעהענד. זײנען

 קלאוזד האבענדיג שעפער, 44 קאגטראלירען מיר
 שע־ קלאוק 22 פאלגט: װי אגרימענטס, שאפ ױניאן
 2 ארבײט, ספארטס שעפער 3 שעפער, דרעס 14 פער,

 שאם. קארסעט 1 שעפער, בלאוז 2 שעפער, אוגטערװעש
 לא־ — לאקאלען איינגעםוגדעװעטע פום 3 האבען מיר

.213 און 101 ,8 קאלס
העדקוואר־ באקװעמע שטענדיגע ד״ײגט האבען מיר

 אקטיװי־ ױניאן אלע פאר אפיסעס מאדערנע און טערס
 ארן םייהיגע אגענם, ביזנעס און מענעדזשער א סעטען,

 סעק־ אםים שטענדיגע א און ארבײט דער צו איבערגעבען
 אין דאלער טויזענט עטליכע אויך האבען מיר רעטארען.

קאסע. דער
 א דא האבען צו פרױוילעגירט מיר דינען דעם אחוץ
 און פעהיגע די ארגאנייזערין, אינטערגעשאגאל ספעציעלע
 קרע־ סך א סארדינט װעלכע מײטים, דזשעני ענערגישע

ערפאלג. אונזער פאר דיט
 צייט דער דורך באװיזען אויך ד״אט ױניאן אונזער

 בתים בעלי די בײ פרעסטיזש נויטיגען דעם געװינען צו
ארבײםער. די בײ און

 אקטיװע אוגזערע פאר פאסירונג וױיטאגדיגע זײער א
 געװע־ דעם מיט אינצידעגט דער געװעזען איז מעמבערס

 געבראכט האט װעלכעס דיינער, אגענט ביזנעס זענעם
 די אקטיװיטעטען. ױניאן אלע םון באדיטיגונג דין צו

 געדריקטע א וױילע א פאר םאראוחאכט האט פאסירוגג
 מא- עטליכע םאר גאכגעםיל. שלעכטען א און שטימוגג

 פאר־ צו צוױיטען א קריגען צו שװער געװעזען איז נאםען
 באארד דזשאיגט די האט עגדליך אבער אמם. דעם געמען

 ברױ געדרעםטעט מיטגלידער, די פון צושטימוגג דער מים
 מעמ־ םעהיגער און אמעריקאניזירטער אן פרייזער, דער
 צו לאקאל, דעם פון סעקרעטאר און 8 לאקאל םון כער

 רעגױ די ביז אגעגט ביזגעס םון ארט דעם םארנעמען
 וואם צייט שטיקעל קורצער דער םון וואהלען. לערע

 זיך האבען מיר אז אויס, וױיזט אמט דעם פארנעמט ער
 האט ער ערווארטונגען. אונזערע אין געגארט גישט

 מים־ אונזערע םון צוטרױען דעם געוױנען צו באװיזען
 דעם אויך טאקע און פײל, און רענק און אקטיװע גלידער,

בעלי־בתים. די םון רעססעקט
אלט־אנגעוױיטאג־* די מיט געבענשט אויך זיינען מיר

 אנטלוײ און שעפער אויסערךשםאט סון פראבלעמען סע
איצט םאכם לאקאל קלאוק אונזער אז אזוי שעםער, פעגדע ן

 אין שעפער קלאוק עטליכע ױניאניזירען צו פארזוך א
 סאן נאך אנטלאפען אין װאס שאפ א אױך װי אוקלאגד

 שאם דער דאנען. פון מײל 200 ארום אביספא, לואיס
 װ. די פון גענומען ארבײטער, אונערפארענע באשעפטיגט

 סענט 60־50 װאסערע פון לוין טעגליכען א פאר עי., פ.
 נאך געריכט אין געװענדעט זיך האט ױניאן די טאג. א

 אויף איצט װארט און באס דעם געגען אינדזשאנקשאן אן
געריכט. פון עגטשײדונג אן

אײמיס, מר. פון אנםירונג דער אונטער כאר, אונזער
 אינ־ אײנגעפונדעװעטע אן אונז בײ געװארען שוין איז

 אונטערנע־ אונזערע אלע באשײנט װעלכע סטיטוציע,
 א אראנזשירט האט ױגיאן אונזער װען אז אזוי, מונגען

 ערפאלג. גרעסטען דעם געמאכט כאר דער האט קאנצערם
 ״דזשים״ אונזער װעגען װערען געזאגט קען זעלבע דאס

קלאס.
 אונ־ לעצטענס האט קאמיטע עדױקײשאנעל אונזער
 ער־ די בולעטין. מאגאטליכען א ארויסצוגעבען טערנומען

 װעלט ליכטיגע די דערזען שוין האבען נומערען צוױי שטע
אײנדרוק. געװינשטען דעם געמאכט און

 אוים׳ן אפגערוםען ווארים זיך האט ױגיאן אונזער
 געקױ איז אוגז צו װי שנעל אזױ הילפס־רוף. שפאגישען

 פאר הילף נאך דובינסקי פרעזידענט פון אפיל דער מען
 הילף זאמלענדיג ביזי געורארען גלייך מיר זײגען שפאניע,

 ארום אפיס דזשענעראל אין אפגעשיקט האבען מיר און
 טראץ טאן, צו באוויזען דאס האבען מיר דאלער. 450
 אונ־ םון צאל א זיך געפינען באדויערען, צום וואס, דעם

 וואס איינדרוק פאלשען דעם אונטער מיטגלידער זערע
 איטאליעניש־פאשיסטישע די דורך געווארען געשאםען איז

 קא־ דער געגען איז שפאגיע אין קאמף דער אז פרעסע,
 דאזיגען פאר׳ן גײט געלט דאם אז און קירך, טוילישער

צװעק.
 צו באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל םון רוף אוים׳ן

 ארגאניזײ־ שטאל פאר׳ן טעקס דאלער א פאר שטימען
 איינ־ געשטימט מיםגלידער אונזערע האבען קאמפײן, שאן

 זײנען דאלער הרנדערט זעקס און טעקס פאר׳ן שטימיג
םאנד. דעם םאר געווארען אװעקגעשיקט שוין

 האםען־ די םון סטרייק צוױײמאגאטדיגען דעם אין
 געביטען. אלע אויף אקטױו ױגיאן אונזער איז ארבײטער

 דאלער. 175 מיט סטרייק דעם געשטיצט שוין האבען מיר
 םובלי־ מיט סטרייק דעם ארויס מיר העלפען דעם אחוץ
 די םאר דאלער 25 געשאםען אויך האבען מיר ז סיטי.

 אן אונזערען בײ פאנד, קריסטמאס קיגדער סטרייקערס
 באקע־ צר צװעק דעם פאר גערופען מיטיגג עדױקיישאגעל

 קאגווענשאן לעצטער דער בײ פאסירוגגען די מיט זיך נען
 טאמפא, אין לייבאר אויף סעדעריישאן אמעריקען דער פון

 קאליםארניא׳ס קידװעל, ברודער םון לעקציע א דורך
קאגווענשאן. דער צו דעלעגאט סטײט

 דעוי- סטרייק דעם באהילםיג אויך איז דזשעני אונזער
 פאנדס פאר מאכערין אםיל אםיציעלע א איז זי וואס מיט
 סטרייק די דורך גערוםען מאסמיטינגען גרויסע די אויף

 םאלאנטםול אויפגאבע איר דורך פירט זי און קאמיטע
ערפאלגרייך. און

 צו צוגרייטונגען מיט ביזי איצט איז ױניאן אונזער
 געהאלטען װעט װעלכער באל, יערליכען אונזער מאכען
 אן ערםאלג. אן םאר ,1937 םעברואר, טען6 דעם װערען

 פאריגע װי נאך מער יאר דעם זײן באל דער מוז ערםאלג
 געבליבע- דעם דעקען צו מעגליך מאכען צו אום יארען,

 אוקלאנד, אין קײס םריים־אפ אונזער םון דעפיציט נעם
 בא־ םאר באסעס םון אײנגאמע די איז היײיאר וױיל און

 גע־ אויסגעשלאסען באל־בולעטין אוגזער אין גריסונגען
 עקזעקוטיװ דזשענעראל דער םון באשלוס א לויט ווארען,
 אי־ לאקאלען אונזערע אז מיר האסען דעריבער באארד.

 ױיערע מיט אםרוסען ברייטהארציג זיך װעלען לאגד בער׳ץ
באגריסונגען.

 רוף דעם קריגען צו קורצען אין ערווארטען מיר
 םון וואלען םאר באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל דער םון

 םאר׳ן אדמיניסטריישאנס באארד דזשאינט און לאקאל
 אינ־ דער צו דעלעגאטען פאר אויך װי טערמין, קומענדען

קאנווענשאן. טערנעשאנעל
 בכח םיגאנציעל דין לאקאלען אוגזערע רואלטען און

 וואלט דעלעגאטען, בארעכטיגטע צאל סולע די שיקען צו
 דעלעגאטען, אכם מיט םארטראטען זײז שטאט אונזער
 ארמיי אזא מיט אויסגאבען גרױםע צו די צוליב אבער

אזא איז מאנטרעאל נאך מהלך דער װען דעלעגאטען,

 פארטראטען דין נישט ווארשײגליך מיר װעלען ווייטער,
 אז אבער דעלעגאטען, בארעכטיגטע צאל םולע די מיט
 שרייבער דער גלויבט דאס פארטראטען, זײן װעלען מיר
זיכער. זײן צו שורות דיזע פון

 איר נאך גלײך װעט אדמיניסטראציע צוקונפטיגע די
 אויסבעסע־ נויטיגע די אויסארבײטען דארפען דערוױילוגג

 אינ־ דרעס און קלאוק די םאר אגרימענטס די אין רונגען
 פא־ אויך װי ,1937 ױני, אין אויס גײען װעלכע דוסטרי

 סטאנדארדס. אונזערע אין העכערונג באדײטענדע א דערן
 איז נויטיג איז סטאנדארדס אוגזערע אין העכערונג די אז

יעדען. פאר קלאר
 א מיטגלידער אונזערע אלע מיר װינשען שלוס צום

 װי ארבײטס-םעזאנען, בעסערע מיט ,1937 יאר גליקליכען
 םיט ;אינדוסטריע קלאוק דער אין ספעציעל איצט, ביז

 זא־ און ױניאנס. שטארקערע נאך און אגרימענטס בעסערע
 רעזא־ נײ־יאר א אננעמען מיטגלידער אונזערע אלע לען

 מוז גארמענטס ליידיס בײ ארבײטער יעדער אז לוציע,
• .1937 יאר אין מיטגליד ױגיאן א װערען

ניױיער. העפפי

ק אנ ע. ד צי אלו עז ר
 גאלדסמיט, און בלום לױויי, םון ארבײטער די מיר,

 דזשויגט םון אםיס אין מיטניג שאפ א בײ פארזאמעלט
 דעצעמ־ טען22 דעם סטריט, טע33 װעסט 131 באארד,

 צו דאנק הערצליכען אונזער אויס דריקען ,1936 בער,
 פאר מילער, יאגקעל ברודער אײדזשענט, ביזנעס אונזער

 פאר געטאן האט ער וואס ארבײט אונערמידליכער זײן
אן די אויפהאלטען פאר שאפ אונזער פון ארבײטער די  יעי

 און דאנק אונזער אויס מיר דריקען אויך באדינגונגען.
 פי־ ברודער פרייז־אדזשאםטער, אוגזער צו אגערקענונג

 לאקאל פוץ שטױרן, ברודער צו ,48 לאקאל םון טשאניע,
 געלייסםעט האבען די וואס ארבײט טייל זײער פאר ,35

 פרעזענ־ מיר און שאפ אונזער פון מלאכות בעל די פאר
 אז די װינשען און פרעזענטען װערטפולע מיט זײ טירען

געזונטערהײט. באנוצען דאס זאלען זײ
 ברודער עקס־טשערמאן, אונזער אויך באדאנקען מיר

 װערטםולען א מיט אים פרעזעגטירען מיר און לאםקי,
 געזונםערהײט באנרצען צו דאס אים װיגשען און פרעזענט

 אנגעהן וױיםער אויף װעלען די דאס האפען, מיר און
 אר־ די םאר בעסםען און וואויל צום ארבײט זײער מיט

בײטער.
קאמיטע: די

לא־ םון שטײנבערג, הערי און שײארץ מאריס
 םון לאבלער, און מאראנטש דזשײ ;117 קאל
 םון זירין הערמאן און רימער דיױו ; 21 לאק.
.9 לאק. םון קאהען אב. און ,35 לאק.

ג נ ו ענ ק ר ע ע. אנ צי אלו עז ר
גאלדסמיט, און בלום לױױי םון םינישערם די מיר,

 שאפ א בײ פארזאמעלט סטריט, טע38 װעסט 247 פרן
 אויםצודריקעז באשליסען ,9 לאקאל פון אפיס אין מיטינג
 ברודער אונזער צו אנערקענונג און דאגקבארקײט אוגזער
 שאפ אוגזער אין אקטיװיםעט זיין פאר קאהן אברהם

 םרעזענטײ מיר ארבייט. גלייכע אלעמען צוםיילען אין
 נוצען דאס ער זאל םרעזעגט. װערטפולען א איד״ם רען

 גאך זאל ער אז װינשען, און האםען מיר געזונטערהײט.
 אקטי- ױגיאן סון װעגען זעלבע די אין געהן יארען פילע

װיטעט.
 ברודער מענעדזשער, אונזער אויך באדאנקען מיר

 מילער, ברודער מענעדזשער, אסיסטענט דעם און סארקין,
 אין םיי אונז העלפען אין אנטייל טיכטיגען א נעמען פאר

 סאלי־ אונזער אנהאלםען אין אויך װי פריתען סעטלען
שאם. אוגזער אין דאריטעט

£ לאק. גאלדמאן, לייבאװיטש, לאבעל, :קאמיטע די

ר ע רוי ע. ט צי אלו עז ר
שאפ, קלאוק בראדערס ליטאף םון ארבײטער די מיר,

 מיםיגג שאם א ביי פארזאמעלט סטריט, טע17 װעסט 50
 םע33 וועסט 131 באארד, דזשאינט דער םון אםיס אין

 טיסען אונזער אויסצודריקען באשלאסען האבען סטריט,
 שאפ־ אונזער סון םויט פלוצימדיגען דעם איבער טרויער

 לאגג וועם אגדענק דין קאופמאן. ל. ברודער םשערמאן,
שאם. םון ארבײטער די בײ לעבען

םאםי־ די שטיצען צו אויך זיך סארפליכטען מיר
סינאנציעל. ליע

טשערמאן; גאלדאווסקי, מײק קאמיטע: שאם די
 מײ- ;9לאקאל םון סענדעראוױץ, דזשייק און לובין סעם

.35 לאקאל אלעקס, ; 117 לאקאל םזץ גענז, און ערסאן
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 וסי8סל פװ טיסיננ װיכםינער
פשערדיפ טאכמר

 אין איז דעצעמבער, טען30 דעם אווענם, מיטװאך
 גע־ אפגעהאלטען דעליינא), (געװעזעגער תאטעל סעגטער

מיטינג. װיכטיגער זײער א ווארען
 טוער, ױניאן אקטױוע און טשערלייט 600 ארום
 א. ,117 לאקאל ױניאן, אפערײטארס קלאוק םון מעמבערס

 פון געפאדערט און פארזאמעלט זיך האבען י., װ. ג. ל.
 ,117 לאקאל פון מענעדזשער איצטיגען דעם לױױי, לואיס

 פון באארד עקזעקוטיװ דער בײ געמאלדען האט װעלכער
 מענע- פאר קאנדידאט א זײן ניט מער װעט ער אז לאקאל
 געפאדערט, םשערלײט די האבען — לאקאל, םון דזשער

 עריזאל אז און סטײטמענט זײן צוריקציהען זאל לױױי אז
 קאנדידאט מענעדזטער דער זײן װאהלען קומענדע די צו

.117 לאקאל פאר׳ן
זיבע־ א פון געווארען אײגגערוםען איז מיטעג דער

טוער. ױניאן אקטיװע און טשערלייט פון קאמיטע גער
 דער קאהען, ל. געװען איז מיטיגג םון טשערמאן דער

בראדערם. קראל םון טשערמאן
גע־ האבען טוער ױניאן רענק־און־םײל םאלגענדע

 מ. ; לאקאל פון וױיס־טשערמאן אײבראםסאן, א. :רעדט
 ;לעװין און בראדערס קלאריק םון טשערמאן צוקערמאן,

 שים־ םון דויטשמאן, מ. ;קאמפאגי קלאוק בעלמי םון קעץ
 די אויסגעדריקט האבען רעדנער אלע בײקער. און מאן

 אונטערגע־ האבען און לױױי׳ן צו געםילען ווארימםטע
 צו איבערגעבעגהײט און םייאיגקייטען זיינע שםראכען

 וועט עם אז און קלאוקמאכער, די פון איגטערעסען די
 אױך װי ױניאן דער פאר פארלוסט גוראלדיגער א זיין

 מע־ אלס אװעקגײן זאל לױױי אויב אפערייטארס די פאר
 אויס־ דעם ערב איצט, הויפטזעכליך לאקאל. םון געדזשער

 װערען. דערלאזט ניט אזויגס טאר אגרימעגט פון גאגג
וואלען. קומעגדע די בײ קאגדידאט דער דין מח לױױי

 שלום אז געהערט האבען טשערלייט די וױ אזוי און
 דער אין געווארען אײגגעשםעלט צוריק איז אייניגקײט און

 באגריסט ווארים זיי האבען לאקאל, פון אדמיגיםטראציע
 שטארקען זייער אויסגעדריקט האבען און אייגיגקײט די

 הערשען שטענדיג זאל אײגיגקייט אז םארלאנג און װילען
קײנעם. םון װערען צושטערט ניט זאל און ױניאן דער אין

 אויך זיינען רעדעס אינטערעסאגטע און װארימע מים
 טשער־ דער צוקערמאן, ר. ברידער די ארױםגעסראטען

 מענעדזשער דיסטריקט קאפלאן, ב. און לאקאל, םון מאן
 דער סטענזאר, י. באאח־־. דזשאיגט קלאוקמאכער םון

 באגריסט האט דעפארטמענט, קאנטראל פון מענעתשער
אייניגקײט. אײגגעשטעלטע צוריק די

עגט־ און ווארט װעמעס אויף רעדנער, לעצםער דער
 געװען איז אומגעדולד, מיט געווארט האבען אלע םער

 בא־ מיטינג, דעם באגריסט האט וועלכער ליוויי, לואיס
 יע־ באגריסט אייגיגקײט, צוריק־איינגעשטעלטע די גריסם

 צוזאמענארבײט הארמאנישע פאר גרייטקײט איינעמס דען
 א אונטער און אינטערעסען, אפעוײיטארס קלאוק םאר׳ן

 אז געמאלדען, לױױי האט אוואציע און אפלאז ^שטורמישען
 קאנדידא־ װעט ער און סטייטמענט זיין צוריק צימ ער

 םון מעגעדזשער םאר וואהלען קומעגדע די ביי טירען
.117 לאקאל

 ארויסגעבראכט אויך רעדע זיין אין האט לױױי ברודער
 ער ױניאנס. טרײד װעגען געדאנקען װיכטיגע אײניגע

 זיך טארען ױניאנם טוײיד די ״כאטש געזאגט: האט
 באוועגוגג, ארבײטער אלגעמיינער דער םון אפםיילען גים

 ארגא־ עקאנאמישע זיין אלץ פון םריער אבער זיי מחען
 זא־ טעטיגקײטען אידייאישע און םאליטישע גיזאציעס...

 פאלי־ אבער ױניאנם, טרײד אין װערען טאלערירט לען
 וועל־ םון און פארם, איז עס וועלכער אין צװאגג םישער

ר  װע־ געדרלדעט נים קאן גרופע, פאליטישער איז עם מ
 װיל מען אויב און ווערען..• באקעמפט מח און רען,
 פאר״ םאליטישער א פאר ווערקצייג א מאכען ױניאן א פוץ
 קעמסע ביטערע צו םירען נאטירליכערוױתע דאס מוז םײ

 דער םון אפשוואכונג דער צו פירען םחען װעלכע
 לאגע ארבעםערס די פון םארערגערונג דער צו וון

שעפער״
t אז מעלדען, צו לױױי׳ן לואים געצוואוגגען האט 
? קאנדידאט מעגעדזשער קײן זיין ניט מער ז

סאר־ מייגונגס עגםשטאנען זייגען צוריק צײם א ם
.117 לאקאל סון םירערשאסם דער צוױשעז

 פעחענ־ און םיספארשםענדניםען צו דערגאגגען דז
 געראנגעל דעם אין צװיסםיגקײטען. און קריװדעס

האבען און אוגםערהעצער אײגיגע אדײסנעשפרוגגען ן

 םאר־ צו לאגע די מעגליכקײטען זײערע אין אלעס געטאן
 איז אומשטעגדען צוהיצםע אזעלכע אוגםער שארםען.

 מיט נארמאל אנצוגײן אוממעגליך געווארען לירױי׳ן פאר
 פעחענליכע םיהרען לאקאל. םון ארבײם רוםיגע די

 מיטאר־ נאענטע יארעךלאנג און םריינד מיט קריגערייען
 געזוגד־ זיין איז דערצו געוואלם. נים לױױי האט בײטער

 ער אז געװירקט האט דאס אמבעסטען. ניט צושטאגד
 באארד עקזעקוטיװ בײם געלעגענהײט געװיסער א בײ האט
 קאנ־ קײן דין ניט מער װעט ער אז געמאלדען, לאקאל פון

.117 לאקאל םון מענעדזשער פאר דידאט
 באוואוסט איז סטײטמענם לױױי׳ס װי שגעל אזוי אבער
 הונ־ דינען אפערײםארס, קלאוק די צװישען געווארען
 מי־ צעגדליגער אסיס. אין געקומען שעפער דערטער

 בלאק טשערליים, פון געווארען אפגעהאלטען זײנען טיגגען
 אלע און םוער, ױניאן אקטױוע און טשערלײם, בילדיגג און

 סםיים־ זיין צוריקציהגן זאל לױױי אז געפאדערט האבען
 מיםינגען די םון קאנדידאטירען. וױיטער אויף און מעגט

 האט װעלכע קאמיטע, זיבענער די ארויסגעקומען איז
 סטעף םון קאמיטע א מיטינג. גרויסען דעם פאררוםען

 געווארען ארגאניזירט איז טוער ױגיאן אגגעזעהענע און
 לױױי׳ן באוועגען און צװיסטיגקײטען די אויסצוגלייכען
סטייטמענט. זײן צוריקצוציהען

 א געווארען געשאםען סטיכײאיש איז ארום אזױ
 אלס בלייבען וױיטערדיגען לױויי׳ס פאר מאסעןבאװעגונג

 דאזיגען דעם אונטער און ,117 לאקאל פון מענעדזשער
איינגעשטעלט צוריק שלום און אײניגקײט איז מאסעךדרוק

ם ►( ײ ק טינ כ ע ר ע ג

 ix איינגעזען, האבען אלע וױיל לאקאל. אין געווארען
 in px דערגרייכען, ניט גאר מען װעם רייםערייען מיט
 אגרי״ םון אויסגאגג דעם ערב מאמענט, איצטיגען בײם

 פאס־ זײן אױף גריים דין טוער יוניאן יעדער מוז מענט,
 םאר םארלוסם קאלאסאלער א געװען וואלט עס און טען.

 לאקאל, פרן םיהרער הויפט דער לױויי, װען אלעמען,
פאסטען.^ דין אויף זײן ניט זאל

 הײנטיגער דער אז װערען, באטאנם אריך זאל און
 םאר םוגדאמעגט שטארקערען א געלייגט האט מיטינג

 די ארויםגעװיזען האט און צוזאמענארבײטען הארמאנישע
^ אקםיװע און טשערלייט די פון אנטשלאסענהײט  יוני

 צושפלי- צװיסםיגקײםען, קײנע דערלאזען צו גיט טוער
 עס וועמען • םון רייען מאכער קלאוק די אין טערוגגען

 ער רועז קאסלאן, ב. געװען איז גערעכט קומען. נים זאל
 דאס וועלען םרייבער םליאםקע ״אונזערע :געזאגט האט
 r»x אייניגקייט און שלום וױיל דיסאפאינטעט. זײן מאל

 אלע זאלן און רייען. אונזערע אין אײנגעשטעלט צוריק
 את״ אין סארגעקומען לעצטעגס איז וואס דאס אז װיסען,

 װערען.״ װידערהאלם ניט מער אונז פון װעט לאקאל זער
ע דער טי  געהויבענער א מים געשלאסען זיך האם מי
 העגד די געדריקט זיך האם איינער יעדער שטימונג.

 קא־• א אז געםיהלם האט מען וױיל צוםרידענהײט, מיט
 קלאוק דער אין געווארען אויסגעמידען איז םאסטראםע

.117 לאקאל ױניאן, אפערייטארס
גלאדשטיין, א.

סט. םע35 וג 60 ,117 לאק. אװ קער

 פון ױביליי רינער8־י3ס וער
ל א ס » 5 ל ט8נ ,8 ו8ס

ה פון ל א ר, װ ע נ ײ טשערמאן װ

 בןןס־ די וועלען ,1917 יאנואר, םען30 דעם שבת,
 דרייסיג־יאריגען דעם םייערען קלאוקמאכער טאנער
 דורכ־ װעם םייערונג די .56 לאקאל זייער פון ױביליי

 דינען עם וועלכען צו באנקעט, א בײ װערען געםיהרט
 גענעראל דער םון פארםרעםער געווארען איינגעלאדען
 אויך און אינטערנעשאנאל דער פון באארד עקזעקוטיװ

 באװעגונג ױניאן םרייד דער אין מענשען פראמעענםע
 אזא אויף זיינעז װעלכע יארק, נױ און באסםאן אין

 בױ־ דער מיט םארבונדען געווען אוםן אנדער אן אדער
קלאוקםאכער. באםטאנער די םון ױניאן דער פון אונג

לא־ האם ױם־טוב דעם פון געלעגענהייט דער צו
 גרוי־ א וואו זשורנאל, ױביליי א ארויםגעגעבען 56 קאל
 איבער׳ן אינםערנעשאנאל דער םון לאקאלען צאל סע

 פרעזידענט באגריסונגען. מים פארטראטען זיינען לאנד
 אין באגריסוגג ספעציעלע א צוגעשיקם האט דובינסקי
 באסםאנער די צוױשען אז דערקלערם, ער װעלבער

 גע־ האבען וועלכע פיאנערען זיד געםינען קלאוקמאכער
 אינטערנעשא־ מעכטיגע און גרויםע די בויען האלםען

 אז באגריםונג, דין אין אן אײד ווייזט דובינסקי נאל.
 העל־ אנגעםיהרט האבען באסטאן אין קלאוקמאכער די

 בא־ סוועט־שאפ מיזעראבעלע די געגען קאמםען דישע
 זייער פון םארלויף אין האבען ױי כאםש און דיגגונגען

 אוים׳ן פארםשרים געמאכט עקזיםטענץ דרייםיג־יאריגער
 עקאנאםישע העכערע און שםונדען קירצערע םון געביט

 קלאוקמאכער די פאר אבער נאך שםעהען סטאנדארדם
 איצ־ בײ לימען צו פראבלעמען װיכטיגע און גרויסע
מאמענט. טיגען

 גע־ אנגעשריבען איז ױביליי־זשורנאל דעם אין
 עם איז םאקםיש .56 לאקאל םדן געשיכםע די ווארען

 דער סון נאר 56 לאקאל פון נאר נים געשיכטע די
 איז וועלכע באםםאז, אין ױניאן קלאוקמאכער גאנצער

 קלאוק־אפערײ־ די םון לאקאל דעם םון ארויסגעוואקםען
 אינטערע־ דערצעהלם ווערען געשיכםע דער אין טארם.
 שוועריגקײםען גרויםע די וועגען איינצעלהייטען םאנטע
 באגעגענם האבען קלאוקמאנער באםםאנער די וועלכע

 פערמא־ א אױף ױניאן די עםאבלירען צו וועג אויםן
 קלאוק־באלע־ באסםאנער די צוױנגען און באזים נענטען
 איהר מים פיהרען און ױניאן די אנערקענען צו באםים

םארהאנדלונגען. קאלעקםױוע
 איז 56 לאקאל פון ױביליי יאריגעז דרייםיק צום

 קלאוק־ באםםאנער די אז םארצײכענען, צו אינםערעםאנט
 םיםטעם דעם אויםגעקעמפם עקשנות׳דיג האבען מאכער

 קלאוק־ אגדערע אין וואגז דעם םראץ יואױארבײט, םיז
 אר־ יארק ניי איז סםעציעל און לאנד פוג׳ם צענטערם

שםיק־ ײון םיםםעם דעם אונםער קלאוקמאכער די בײםען

►
 באגעגענס האבען קלאוקמאכער באסטאנער די ארבײם.

 באלעבאסים די מצד װידערשטאנד שטארקען א זעהר
 אגוױב גיט קענען זײ אז מענות, געהאט האבען וועלכע
 װע&נן .מאדקעטם״ אנדערע פון קאגקורעגץ די גענען

 די שםיק־ארבײם. פון םיסםעם דעם אונםער ארבייטען
 געלאיס נים אנער זיך האנען קלאוקמאכער באסםאנער

ז אנטשלאסעו געווען דינען און וועג סון אראפםיהרען  ו
 אד־ די אםילו טראץ וואכעדסיסטעם. דעם פאר קעמםען

 יתיאך טרייד דער פון םריינם זײערע םון גוםענםען
 מ■ אונז האבען װעלכע לאנד, גאנצען םון באוועגונג

 0וױל מיר אױב יואױארבײם די אויפצוגעבען ראםען
 פאר׳ן קלאוק־םרײד דעם גאנצען אין םארלירען ניט

 םד האם םעזאן לעצםער דער מארקעם. באםטאנער
 אומזעו ארבײם באםםאן וואם דעם םראץ אז װיזען,

 אנדערן אין װען צײם דער אין וואכעדםיסםעם דעם
 באססאנעו די האבען שםיק, םון םען ארביים מארקעםם

 ארבײפ םיל אזױ פראפארציאנעל געהאם קלאוקמאכער
 קלאוק־צער גרעםערע אנדערע װי מעהר) גים (אויב
טערם.

 »| םראגע די האבען קלאוקמאכער באםטאנער די
 פאנאטערלןנג םאר דיסקוטירט הייס זעהר ויאך־ארבײם

 »יז דאם אז איבערצײגוגג, דער צו געקומען דינעז און
 ו*פ ארבײט. םון םיסםעם םענשליכע איינציגע די

 אונטןו אויך אז באװאוםםזײן, םולען אין געזאגט ווערם
 אױם״ דארםען װעלכע איבלען דא זײנען ײאדארבייט

ײט אונטער אבער ווערען געראט ^ב  דן דינען שםיק
איבלען. קאמםליצירטע מעהר און גרעסערע םיל

 אד ענםשלאםען זײנען קלאוקםאכער באםטאנער די
 1אל םיט ווארארבײם סון סיסטעם דעם צוהאלםען

 אימר־ םיר זיעען צייט זעלבער דער צו כוזות. זייערע
 צענםעוש אנדערע אין און יארק נױ אין ווען אז צייגט,

 • דעס אונםער געארבײם אויד קלאוקםאכער די וואלטען
 מ־ נאר ניט באסטאן אין מיר וואלםען וואכעדםיסםעם,

 פאי אויםגעקעמפםע אונזערע אויף זיכערער זין־ םיהלם
 קעםמן *ו גרײט געווען דאן װאלםען םיר נאר זיציעם,

פאזיציעם. העכערע פאר
 זײער צו קוםען אפערײםארם קלאוק באםםאנער די

 אז מים געאימיגט םולשםענדיג ױבילײ ־יאריגען30
« די םיט זיך ספראװען צו װילען אנםשלאםענעם רוי  ג

 «ײ םאר שטעהען װעלכע פראבלעמען םאתױקעלםע און
מאמענט• איצםיגעז בײ

ר ע ױ ר ע. ט צי לו א עז I ר
חי םרעדריסס ״העגרי םוץ ארבײטער די םיר,  ב

 אויס דדיסען סטריט, טע39 וועסט♦ 206 שאפ, דערס״
 פױוד דעם אויןי טרויעד און םארדרום טיםען אונזער

 ברודיר און םיטארבײמער אונזער פון טויט צײטינען
 חנם םדײטא^ נעשםארבען איז װעלכער אלפערט, לואים

נאװעמבער. טען21
 םיםפאםחנ טיפע אונזער אויס אויר דריסעז טיר

 פארשטארבענענג םון פאסיליע דער צו םיטגעםיחל און
טרייסמ. *צס דינען זײ אנדענס ליבער זײז זאל

פןןװי^נ. ךי־
/
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רעזאלוציעם אנערקענוננ און דאנק
װ. 257 קאוט״, ״אילײן די פון ארבײטער די םיר,

 אפיס, באארד דזשאינט אין פארזאםעלט סט., טע39
 אגענט ביזנעס אונזער פון באריכט דעם אױסהערענדיג

 קאםף א נאך אז ,117 לאקאל םיז גאלדסטײן לואי
 קריגען צו געלוננען אונז איז םיזאגען עטלאכע םאר

 #שאפ אינסײד דעם םיט ארבײט פון צוטײלוננ נלײכע
 בא־ אײנשטימיג האבען ארבײטען, םיר װעלכען םאר

 קא־ זײן םאר גאלדסטײן ברודער באדאנקען צו שלאסען
םשערםאן. שאפ אונזער מיט #פעואציע

 אויסצו־ געװארען באשלאסען אויך איז גלײכצײטיג
 פאר סטארפ עדי טשערםאן שאפ דעם צו דאנפ א דריקען

פרעזענט. א פון פארסע דער איז ארבײט גוטע זײן
װ. קאהען, כג קוריצפילד, ם. .•
םעלדטאז. ם. עטערםאן, ם. בריסקע,

 263 דרעס׳/ ״דזשאסעלאי פון ארבײטעד די םיר,
 דאנקבארקײט פון אויסדרוס אז אלס סטריט, טע40 װעםט

 זײן םאר שאפיר*, לואיס אײדזשענט ביזנעס אונזער צו
 אינ־ אוגזערע פאר ארבײט פלײסיגע און אונערםידליכע

 א — מתנה א טיט יבאשאנקען איהם האבען טערעסען,
װאטש. פאקעט

שא־ לואיס װאס גאיסליך, העכסט זיך םיהלען םיר
פארשטעהער. ױניאן איבערגענעבענער אונזער איז פױא

*זטזגןדצז$\. םעלדםאז,

קאםפאני״ קלאוק ״קעסיטאל -ijn םון מרבײםער די
 דזשוירזי סטריט, םאריס 45 גאיצדבערג׳ם״, ״םאו און

 האבען דזשאבער, זעצבען םאר׳ן אדבײטען װעלכע סיטי,
 זײערע לכבוד דינער א געגעבען דעצעםבער םעז5 דעם

 און קאםינםפי ראובן און סא&ל«ן סעם טשערלײט, שאפ
 האבען זײ װאס ארבײט גוטער דער פאר באדאנקט זײ

 טשערלײט די שעםער. די םיז ארבײטער די פאר נעטאן
ט נעװארען פרעזענטירט אויך זײנען זײגערס. נאלדענע טי

 דער געװארעץ פרעזענטירט אויך איז דינער בײם
 אויר־ שעפער, די צו אטענדעט װאס אײדזשענט ביזענס

 זײן םאר װאטש ריסט גאלדענעם א םיט הורװיץ, װינג
 און ױניאז דער צו איבערגעבענזזײט און ארבײט :וטער

 אנגענוםען איז רעזאלוציע דאנפ א און ארבײטער, די
 זײן םאר רובין דזשארדזש םענעדזשער םאר׳ן געװארען

פאם&יצײנטס. אונזערע צו אטענדעז אין פינקטציכקײט
.•פאוזיװפ רי

 הײםאז טאטעל, מעסס מארפאװיץ, נײטען
 סעסאער אײפ אײזענסאז, מעקט בערטאן,

.9 לאס. װערטאנם, סעם און ,117 לאפ. םיז

 םײער פון שאפ ססוירט דעם <ייז ארבײטער די מיר,
 פארזאםעלט זײענדיג סטדיט, טע26 װעםט 142 פאפארא,

 װעםט 131,23 לאסאל םיז אםים איז םיטיננ שאפ א בײ
 אויםצױ באשיצאסען אײגשטיםיג האבעז סטריט, טע33

 צו אנערעקענונג און דאנפ אױפריכטיגען אונזער דריקען
 איהרע פאר בײנום, אידיטח טשערלײדי, שאפ אונזער

 די ׳באשיצען אין איגערגעבענהײט און יצײסטונגען גוטע
שאפ. אונזמר אין ארבײטעד די פון אינטערעםען

 אנערפענונג און אכטונג אונזער םיז אויסדרופ אלס
 טיר און סעט״ ״װעניטי א םיט איהר םיר פרעזענטירען

געזונטערהײט. גוצען עם זאל זי אז איהר, װינשעז
אונ־ אוים אויך םיר דריסען געלעגענהײט דער בײ

 םענעדזשער, אונזער צו אנערפענונג און דאנק זער
ט, ביזנעס אונזער און ריעס, לואים ברודער ענ ש ^  אי
 סע־ אונערמידליכער זײער פאר פרוםטשיק, סעם ברודער
 פאר זזאיבען זײ װאס רארבײט גיצענצענדע און טיגקײט

געטאן. אונז
:ר(זזאל\יפזא\
.217—23 לאקאצ םלוצקי, מאסס

.1349—23 לאפאל אציװיערע, ד. םוריעל
.853—23 לאסאל םאטצא, בעטי

 קאמפ., ארן ראזען מ. בײ פרעסערס דרעס די מיר,
 צודײ צוזאמען ארבייטענדיג סםריט, םע35 וועסט 213
מן יאר, האלב א איז א  ברודער אונזער •רעזענטירם ה
 ריסם גאלדענעם א מים י*ל*ק איזידאר םשערמאן און

 גע־ האט ער װאס ארבײט דער םאר מתנה הלס זײגעד
שא^ אק פרעסערס די פאר טאז

si ,םאגע ראבינם, סלײשמאן, מ. בעקער 
דײטשמאן. י. און

לעװין, ענד בראדערס קלארק פון ארבײטער די טיר,
 מיטיננ שאפ א בײ םארזאםלעט עװענױ, זיבעטע 500

 דזשאינט אין ,1936 נאװעםבער, טעז30 דעם מאנטאג,
 ראנק הארצליכען אונזער אויס דריקען אפיס, באארד

 אײדזענט, יביזנעס װירדיגען אונזער צו אנערקענוגג און
 אונערמידיציכער טרײער זײן םאר ברעדשנײדער, ברודער
 דער בײ שאפ., אונזער םון װאוילזײן דעם פאר ארבײט

 װערטםולען א טיט איהם סיר פרעזענטירען נעלעגענהײט
 נוצען דאס זאל ער איהם װינשעז םיר און פרעזענט

נעזונטערהײט.
 דאנק אונזער אױס אויך פיר דדיקען נלײכצײטיג

 ברודער םשעי־שאן, שאפ אונזער צו אנערפענונג :און
 טרײער איבערגעגעבענער זײן םאר צוקערמאן, סאפס

 א םיט איהם פרעזענטירען און שאפ םאר׳ן ארבײט
 דאס זאצ ער איהם װינשען טיר פרעזענט. װערטםולען

 זײן םיט אעעהן װײטער זאל און נעזונטערהײט נוצען
 דער פאר און בפרט שאפ אונזער פאר ארבײט נוטער
בכלל. ױניאן

;^^װיסוגז ךי גרום, ברידערציכען םיט
עלענטאו*, ה. ;10 צאקאיצ צוקערסאז, דזשא
נ. ; 117 צאק. סייצװערמאן, ב. ; 117 לאפ.

;117 יצאק. קאפיצאן, ם ;117 צאס. םארמאן,
;9 לאק. ריבאפ, דזש. ;35 צאפ. שלאסבערג,

.82 לאק. מאלין, ; 48 לאק םערי, און סטעלא

קאםפאני, אוז YW פיליפ פון ארבײטער די םיר,
 צוזאמענקונםט א בײ האבען םטריט, טע37 װעםט 252
 גאצ־ א איבערגעגעבען ,1936 נאװעמבער, טעז30 דעם

 טשער־ שאפ אונזער צו פרעזענט אלם װאטש ריסט דענעם
 דערםיט אויסדריפענדינ וױיסבערג, מארים ברודער טאן,

 די דורך ארבײט נוטער זײן פאר אנערקענונג אונזער
 ארבײ־ די פון אינטערעםען די פאר יאהר צװײ לעצטע

 םון םיהרערשאםט דער םיט שטאלץ זײנען םיר טער.
 פרײנד־ » אײנגעשטעלם האט װעלכער װײסבערג, ברודער

 װינשען און ארבײטער, די צװישען אטמאספערע ציכע
 נעזונטערהײט פרעזענט דעו םארנוצען זאל ער איהם

 אקטױויטעט זײן אויםגעבען ניט װײטער אויף זאל און
ארבײטער. די פאר שאפ אין

ראבערט מוירװען, סעם אנםאנג, טשארלי
אי. בושעל, םאריס ^זאפלאן, דזשײ. גראף,

אלאש.

 257 שאפ, סלאוס ספוירלינג םון ארבײטער די טיר,
 איץ םיטינג שאפ א בײ פארזאמעלט םטריט, טע38 זועסט

 בא־ דיסקוסיע א נאך האבעז אםיס, באארד דזשאינט
 צו אנערסענונג טיםםטע אונזער אויסצודריקען שלאסען
 בענדזשאמין ברודער םענעדזשער, דיסטריפט אונזער

 םישער ברודער אגענט ביזנעס אונזער צו און <ןאפאלאן
 אינטערעסען די פארטײדיגען צו ארבײט גוטע זײער םאר
ארבײטער. די םון

 פרעזענטירט װערעז פישער און סאפלאן ברידער די
 זאלען זײ װינשען םיר p» פרעזענטעז װערטםולע טיט
 *נ־ זױיטער זאלען זײ איז געזונטערהײט נוצען עס

 םארטײדינעז צו אדבײט דעופאלגרײכער זײער םיט געהן
שאפ. אין ארבײטער די םיז אינטערעסען די

טשערםאן; ,117 לאסאל גאלדבערנ, יב.
פאזטער, ראז ;117 לאסאל לעסער, ל.

.35 לאקאל הארקאװי, םאסס ; 9 לאפאל

קא., און פלײנמאן ב. םון ארבײטער אינסײד די מיר,
 ארבײטער אאוטסײד די און םטריט, טע37 װעםט 240
 װעסט 257 קאםפאני״ מאנופעפטשורינג ״שעכטער םון
 װעטער ע. אנמנט ביזנעס דעם באדאנפען םטריט, טע39

 אוגזערע םאר אדבײט אונערמידליכע און גוטע זיין פאר
 זאלען םיר דאס געםאכט טעגליך חאט װאם שעפער,
 אין דאס האםען םיר צעבען. אנשטענדמען אן טאכעז

ארבײט. גוםע די םארםזעצען ער וחןט צופונפט דער
פז*פ.• אױסײך w פאװילזפ

בעלנער, װ. ; 117 צאתאצ סשערםאז, וואלצען,
.117 לאפאל םרידםאן, ס. ; 117 לאסאל

.• רפגז ןץאגזילזפ
ם. ;117 לאקאל טשערםאז, װאגנער, װ.

.117 צ. שװארץ, דזש. ;117 ל. פײנשטײן,

23 ט ײ ז ►-------------------------------------------

 306 עם״ און דזשי. עם. דער םון ארבײטער די מיר,
 אין םיטינג שאפ א בײ םארזאמעלט סטריט, טע37 װעסט

 אוים־ ,1936 טען,23 דעם נאװעמבער באארד, דזשאינט
 ברודער טשערמאן אונזער םון באריכט דעם הערענדיג

 עס װאס ארבײט גוטע די הערעגדיג און ראזענבלום א.
 יביזנעס אונזער םון שאפ אונזער םאר געטאן װערט

 הארציגען א אוים דריקען םײץ, הערי ברודער אגענט
 טיר פײן. הערי ברודער אגענט ביזנעם אונזער צו דאנק

 זײן מיט צוזאםען געזונט זײן זאל ער איהם וױנשען
םאםיליע.
 װײטער אױו* אויך דאס האםעז, און װיגשען םיר

 זעלבע דאס טאן אגענט ביזנעס »לט פײן ברודער זאל
שאפ. ױניאן גוטעז א שאר ארבײט גוםע

^\זילז(\.־
;117 לאס. טשערמאן, ראזענבלום, הײמאן

סטאן, דזש. ;117 לאסאל לעװיז, הערי
גרינ־ ; 48 לאקאל דזשערי, ; 117 לא?אל
.9 לאפאל יבערנ,

 ״קעלײ םירםע קלאוק דער פון ארבײטער די םיר,
 םאר־ סטריט, טע37 װעםט 252 קאפערסטײן״, ארן סאן

 אין טעז30 דעם נאװעםבער מיטיננ שאפ א בײ זאמעלט
 םטריט, טע33 װעסט 131 בילדיננ, באארד דזשאינט

 אגענט יביזנעס אונזער באדאנפען צו באשלאסעץ האבען
 און איבערגעבענע זײן םאר פרידםאן דזשעפ ברודער

 שאפ אונזער פאר געטאן האט ער װאס ארבײט נוטע
 די אויף רײז » קריגעז םאר ספעשעל און אלגעמײן אין

ארבײטער. די םאר פרייזען
 איחם פרעזענטירעז צו אײנשטיםינ באשליסעז םיר

צו איהם װינשען םיר און פרעזענט װערטםוצעז א מיט
 פארטזעצעז װײטער אויח אוז נעזונטערהײט עס נוצען

ױניאן. דער םאר און שאפ אונזער םאר ארבײט גוטע זײן

; 117 לאס. טשערמאן, שאפ שיטארסקי, לואי
שװארץ, דזשײמאב ;117 לאפ. קלאץ, סאל
 אסתר ;9 לאס. קאטלער, פיליפ ;117 לאס.

.35 לאק. האפער, רזשײק ;9 לאק. װײנםלאס,

קאםפאני, גארמענט םעיר די םון ארבײטער די מיר,
 אנערסע־ אונזער אוים דריקען סטריט, טע39 װעסט 257
 און לױױי, לואיס ברודער מענעדזשער, אונזער צו נוננ

 נאלוב, ב. ברודער סענעדזשער, אסיסטענט אונזער צו
 צו און וואלאך, ברודער אגענט ביזנעס אונזער צו און

 אר־ גוטער זײער םאר םישער, ברודער טשערמאן, אונזער
שאפ. אונזער םון ארבײטער די םאר בײט

 װאס באנפעט א בײ טישעז, געדעקטע שעהנע בײ
 גארםײנ׳ס, אין נאװעםבער, טען28 דעם פארגעקוסען איז
 ברײ די פרעזענטירט םיר האבען אײ״,״ עװעגױ 12־10

 םיר און טתנות שעהנע מיט םישער און \ואלאך דער
געזונטערהײט. נוצען עס זאלעז זײ אז װינשען

װי״ טוניז, לעװין, װײנסטאון, : 117 לאקאל
סיסטען. נאלד, נער,

 די — גאדעל. יעקב הײםאן, — 35 לאקאל
גאםיטע.

קאםפאגי, קלאוס ס. און ר. ד. פון ארבײטער די םיר,
 םייי שאפ א בײ םארזאםעלט סטריט, טע26 װעסט 110

 אויס־ כאשליסען דעצעםבער, טען14 דעם מאנטאג, טינג,
 0ש» דעם דאנק און אנעיסענונג אונזער צודריקען
 אינטענסױוער און גוטער זײן םאר םילער מ. טשערמאן

ארבײט.
 אנער־ v* צופרידענהײט אונזער אויס דריסען םיר

 פאד שפאניער ברודער אנענט ביזנעס אונזער קענוננ
 סאםפ״ שאפ אונזערע אטענדעז ארענטליך און פינהטליך

לײנטס.
 םענעדזשער אונזער אנערסענונג און דאנפ א אויך

 אונזער לטובת ארבײט גוטער זײן םאר סלוצסי ברודער
שאפ.

;117 לאפאצ םארסאװיץ, י. קאפמאן, דזש.
; 9 לאפאל םילװערשטײז, ם. גארדאז, ם.

.35 לאקאל גאלדשטײן, א. סלאװיז, ל.

 קאום גורל יארק ״נױ די סון ארבײטער די מיר,
 בעל־ ברודער צי אנערקענרגג אונזער אריס דריקען קא.״,
 ארבייס שװערע זיין םאר םארטרעםער, ױניאן אונזער סאן,
 םירםע אונזער מיט םעםעלמענם א קריגען צו סיזאן, דעם

שאפ. אין ארבייםער אלע םון גונםטען צר
גארז־ין. ס. ארן בערג, jj םליצקי,
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מאנםרעאל אין דרעםמאכער ױ ארכאױדרעו מיר װי
א ראוז פון ט ע ם א פ

יג. װ. ג. ר. א. \ױיגז־ל״ך(\ױר(\וסו

 מאנאטען צוױי מיט מאנטרעאצ אין אנקוםענדיג
 צו געשיקט םיך האט אינטערנעשאנעל די װאו צװײן,

 טויזענד צעהן די צוױשען ארבײט ארגאניזאציאגס טאן
 אז אױסגעםונען, איך האב שטאדט, אין דא דרעסמאכער

 רײזע שטונדען עטציכע בצויז איז מאנטרעאצ כאטש
 צאנד. אנדער אן םאקטיש דאך עס איז יארס, נױ םון
 פרעםדע שפראך, םרעמךע א באםעצהערונג, אנדער אן

 ערגיץ ארײנגעםאלען װאצט איהר װי פונקט טנהגים,
ים. זײט יענער אויף

 איז מאנטרעאצ װעיצכער םון סװיבעק, פראװינץ די
 ענגציש םראנצויזיש. גאנצען איז איז הױפט־שטאדט, די

 ענגציש. קענעז װאט די םאר שפראך אםיציעלע די איז
 מנהגים די און מוטער־שפראך די אבער איז פראנצויזיש

אויך איז אזוי םראנצויזיש. איז צעבעגס־ארט און
 םאר־ באםעצלערונג. מיציאניגע איהר סיט מאנטרעאצ
 שפראכען. בײדע אין װערען נעפיהרט םוזען זאםצוגגען

 און ענגציש אין זוערען געיצעזעז םוזען פראטאפאצען
 װערעז איבערזעצט מוז םארשצאג יעדער םראנצױזיש.

 באנוצט דיסקוסי/גם די בײ שפראך. צװייטער דער אין
 אמבעםסען, קען ער װאס שפראך, דער טיט יעדער זיך

 אינ־ דער סוז װיכטיגע א איז םראגע די אבער אוייב
 צװײטער דער אין װערען איבערזעצט גצײך האצט

שפדאך.
איינ־ דעם איז אויר נאר שפראך, איז נאר נים

 אײראפעאיש. םאנטרעאצ איז סירכע דער םון םצום
 גע־ דא און שװאך, דא איז באװעגונג ױניאן טרײד די

 מוסטער, אוים׳ן ױניאגס <זאטױצישע נאר זיך פינען
 אנדערע איז און דײטשצאנד אין געװען זיינען זײ <ױ

 גצחים די םון אײנםצוס דער יצענדער. אײראפעאישע
שטארק. זעהר איז באםעצקערוגג דער אויו*

קעמ־ ארגאניזאציאנס דעם אנגעהויבען האבען םיר
 ציטערא־ מיט ״מארקעט״ דעם םערפיצײצען דורך פײן
 איבערגעבענע צװײ ענגציש. און פראנצויזיש איז טור

 דע םאדאם ױניאן, קצאוקםאכער דער םון םיטגצידער
 אנ־ געװארען באשםימט זײנען גאצארנער, און ראשעי

 די ארום דרעסםאכער די מיט פארבינדונגען צוקניפען
 דער הײםען. זײערע אין זײ באזוכען און שעפער

 פאראינטערעסירט ,112 צאקאצ םראנצױזיש־סאנאדישער
 ארגאניזירט ארבייטער םרויען טויזענדער די זעהן צו

 קאטױצישע די אין אנשטאט אינטערנעשאנעצ דער אין
 ארבײט דער אין ארײנגעװארםען זיך האט ױגיאנס,

בדען. א םיט
 העדקװאדערס ױניאן די אײננעארדענט וזאבען םיר

 ארײנגע־ האבעז מיר אוםן. אנציהענדעז »ן אזיף
 מיר װאו קיך, א ביהנע, א ביכער־םאציצעם, שטעאט

 צױבײסעץ, מיט טײ גלעזעצ א צוגרײטעז קענען זאצען
 האבען םיר און פיאנא, א פאנאגראף, א ראדיא, א

 װאס אװענד, אן צו דרעסםאכערינס די אײנגעצאדען
 זוערט עס װען טאג, » אין פאראנשטאלטעט האבען םיר
 דעי״ סעטעריז ״סײנט דעי געפײערט געגענט דעם אין
 האבען מיר םײדצאך. םארזעסענע פאר ױם־טוב א—

 דורכ־ געמראנסעז זיסע םיט םיראפ־צוהערסעם םעחוירט
 גע־ איז אװענט דער ױניאךרעדעס. םיט געםצאכטען

 איבער־ געװען איז זאיצ דער ערםאצ:. גרויסער א װעז
 איצטער צוםרידעץ. געװען איז עולם דער און פיצט

 סריסטמאס א—אװענט ענציכעז אן מיר פצאנעװעז
דעצעםבער. ־טעז21 דעם םאנטאנ, פאר—אװענט

טעטיג־ ארגאניזאציאנס געװענציכע די אויםער
 אויך דא מיר האבען דדעסםאכער, די צװישען סײם

 ציע סיס דעפארטםענט. עדױסײשאנעא אז ארגאניזירט
 דא עדױקײטאר און כאל־טועריז באװאוםטע א ראבאס,

 דירעק־ »צס נעװאיען אנגעשםעיצט איז מטאדט, אין
 דעפארט־ דער װאס צײט, קורצער דער דורך םארין.

 נא־ א געשאםען שוין זיך עם האט פונקציאנירט, םענט
מטאדט. איז כתז

p זײנען עם i r געװארעז אײנגעארדענט איצט ביז 
 םאר און אנפאגגער פאר פראנצויזיש, אין קאאםען צוױי

 איז סצאםעז צוױי ;םטודענטען פארטגעעריטענע טעחר
ם א ;רעדנער־<ןצאם א ;עננאימ א  ; זשורנאציזם אץ ^

 ױניאז טרײד און באווענוננ ארבײטער דער םון געמיכטע
 א ;ארקעםטער מאנדאאין און כאר א ;טעטיגשײטעז

א םימנאידער); ױניאז םון (פרויעז םאראײן פרויען

 קצאס א און טים באוצינג א טיעם; בעסקעט־באא
איבונגען. קערפערליכע אין

לעקטשו־ גוט־באוואוסטע אלע זײנען לערער די
 אונטער־ ראסמארין פראםעסאר פעדאנאגען. און רערס
 פאר׳ן—מיטשעצ םר. ;מוזיק אין קלאסען די ריכט

 פון געשיכטע דער איבער—נאװיק מר. קצאס; רעדנער
 אויך האבען סיר קענעדע. אין באװעגונג ארבײטער דער

 פראב־ יוניאן טרײד צויםענדע איבער צעלציעס נעהאט
 דזשאינט קלאוק היגער דער םון מענעדזשער םון צעמען

 ױגיאז, חגר פון צאיער דעם ;שײן בערנארד באארד,
 דער פון צאיער דער ראדיער, אוסיען און ספעקטאר, מר.

 מיר פראװינץ. דער פאר באארד װיידזש מינימום
 אין דרעסמאכערינס די ארײנצוציהען גיכען אין האפען

 די בײ אראנזשירט אויך װערען לעקציעס קצאסען. די
 די טאבט דאס יוניאן. דער םון מיםיננען רעגוייערע

רעגוצאר. מעהר מיטיננען די צו קומעז צו מיטגצידער
 םראנ־ די װי *ענגצישע, די צײטועעז, היגע די

 אונזער מיט פאראינטערעסירט זיך האבען צויזישע,
 גינ־ אונז גיבען און דרעסמאכער די צװישען קעמפײן

 םארשפרעכט באװעגונג ארבײטער די פובציסיטי. סטיגע
 פאר א מיט םעגציכקײטען. אצע מיט העצפעז צו אונז
פירערין דער מיט ;עטראפען זיך איך האב צוריק טעג

 פױ&כפ אראנזשירש 35 לאהאל
שכת יעדען סאנצערםען פולע
 םון פעלד אוים׳ן ״פיטשורס״ װיכטיגסטע די צװישען

 ױניאנס לאקאל יארקער נױ די פון ארבײט עדױקײשאנעל
 די פון פראגראמען קלוב־רומס נאכמיטאג שבת די זײנע

 עס האט מען .35 לאקאל פרעסערס סקוירט און קלאוק
 האבען זײ אבער עקספערימענט, אן אלס בלויז עטאבלירט

 באזוך דער ערפאלג. גרויסען א פאר ארויסגעצײגט זיך
 שבת צו שבת פון גרעסער װערט פרעסערס אונזערע פון
 האבען ״סאשעלס״ שבת׳דיקע די מיט רומס קלוב די און
 אונטער־ פערמאנענטע די םון אײנע אין פארוואנדלט זיך

 עדױקיישאנעל פונ׳ם אראנזשירט װערען װאס נעמונגען,
.35 לאקאל פון דעפארטמענט

געבוי־ איז נאװעמבער לעצטען גאך װי וױיט אזוי
 עדױקיײ די רומס. קלוב װעגען אידייע די געװארען רען

 פארשי־ אנגעפירט דאמאלס שוין האט קאמיטע שאנעל
 און אטלעטיקס ספארט, מיטגלידער, די פאר קלאסען דענע

 צאל קלײגע א נאר דערגרייכט האט דאס אבער אנדערע,
 קאמי־ עדירקײשאנעל דער םון אויפגאבען די מעמבערס.

 סון מאסען ברייטערע די דערגרייכען צו אבער איז טע
 גרינ־ צו געװארען באשלאסען דאן איז מעמבערס. די

 מעגליכקײט א געבען דעם מיט און רומס קלוב דען
 צו נאכמיטאג שבת יעדען מעמבערס צאל ברייטערער א

 אייגענע צװישען קרייז, אינטימען אן אין פארבריינגען
 קאנצער־ גוטע און םארוויילונגען םײנע דורך מענשען,

טעז♦
 רומס קלוב די שבת באזוכט מעמבער א אוגזער װען

 צום סטריט, טע7 איסט 40 פלאזא־ענעקס, צענטראל אין
 םריינט־ דער םון םארכאפט באלד ער װערט ׳מאל ערשטען

 איז רום די דארט. הערשט רואם אטמאספערע, ליכער
 פרעסערס 150 ביז 125 סיז באזעצט ליכםיג, און גרוים

 געמיטליך זיך זיצען מערםטע די םרויען. זייערע מיט
 טשעקערס, גײמם בײ םארברייגגענדיג טישלעה ארום
 שפילט רום םון װינקעל א אין קאסינא. ברידזש, שאה

 די מוזיק. אמעריקאנישע און אידישע װיקטראלא א
 לער־ זיד װילען וועלכע די, פאר איז מחיק אמעריקאנער

 םארבריינגט דאמע אנציהענדע און ױגגע א טאנצען. נען
 װעלכע יעגיגע, די העלםעץ צו נאכמיטאג גאגצען א דארם

םאנץ-אינסםראקשאנם. אין זיך נויטיגען
 ים1 דינען ״סאשעלס״ םארװיילונג שבת׳דיקע די

 באגרע־ קײנע רעדעס, קיינע אנגעצויגען, נים םארמעל,
 זיך סיהלט 35 לאקאלr פון מעמבער יעדער ניצועען.

 איהם װי צייט די פארבוײינגען קען און פריי דארם
מיט געשםרעך םרײגטליכען א אין צי :זיך װילם אליין

 פראנצויזי*- ךי זיינען הכצ סך לעצטען דעם איז
 אצע זוי אנדערש, נים פרויען ארבײטער קאנאדישע

 געהעריגען א מיט ארבײטער. ניט־ארגאניזירטע אנדערע
 סיס־ שפראך, אויפריכטיגער און אײנפאכער צוגאנג,

 יױ פראבלעםען, און שװעריגקײטען זײערע צו פאטי
 קאדץ איװעטטע װי בעאמטע, םײהיגע אונזערע װאס די

 איבערצײגען, זײ מעז קען אן, װענדעז אנדערע די און
 אצס ױניאן. דער אין איז היצף אײנציגע זײער אז

:םאקט םאצגענרער רער דינען \v? באװײז
 מייד- אונזערע האבען צוריק אװענטען פאר א מיט

 g אין שאפ. דרעס א ארום ליםלעטס םארשפרײט לאך
 פארטײצט זײנען ציםצעטס די װי ארום מינוטען םינף

 גרו§ע גאנצע א געקוםעז אםיס איז זײנען געװארען,
 װאס אויסגעפינען און רעדזשיססרירעז זיך דרעסמאכער

טאן. זײ פאר קען ױניאן די
 טיו ערװארטען סעזאז, ספרינג םון אנקומען מים׳ן

 אננע״ שוין זיך האבעז ױאס די, ארנאניזירען צו פעסט
 ארגאני־ זזיאוי זײער מיט און ױניאן, דער אן שצאסען

 אמ״ דער םון דעצעגאסען די װען טרײד. דעם זירען
 דעו צו צוזאמענקוםעז דא זיך׳ װעצען טערנעשאנאצ

 די שוין האבען צו מיר האםען מאי, אין קאנװענשאז
 אונמוי םון םאהן דער אונטער דרעסמאכער םויזענדער

ױניאז•

 אפילו טאגצען, אדער גײם, א בײ צי מעמבערס, אנדערע
m, צײטונג. א לעזען b

 ppn רומס קלוב (די גאכמיטאג פון פארלויף אין
 6:30 ביז בײטאג 12:30 םון שבת יעדען אפען

 װען פראגראם. קאנצערט א געגעבען װערט אװענט)
 סעו מעמבערם די װערען פאריבער, איז פראגראם

 ארויס טרעטעז װאך אלע רעפרעשמענטס. מיט
t א מאטרסעוױםש, גרעגארי װי אזעלכע קרעפטען, s 
 נןו, ארם רעבעל דער ארטיסט, קאנצערטיגא וואוסטער

 מואחימ אויסגעצײכענטע אנדערע. און קלעסענס אויגוסט
 ברוןין! און םוײיגד אונזער געצייגט. װערען פיקטשורס
 אינםןר אוגזער םון וױיס־פרעזידענט העלער, דזשײקאב
 גלענצענדער אלס באוואוסט איז װעלכער נעשאנעל,

 איעאמימג אונזער אויף אפגערופען זיך האט לעזער,
 % סיל פארשאםט האט רואס פארגעלעזען, האט און
 אונזאון מעמבערס אנוועזענדע די פארגעניגען אץ נוס

 אײגעגן אונזערע מיט זיך מיר באנוצען אויך דארט.
M אז. און זיגגען פארלעזען, קענען װעלכע טאלאנטען,

גמפ־ אונזערע פארבריינגען אופן דעם אויף אט
f אביםעל :צרזאמען נאכמיטאג. שבת יעדען בערס t 
 מחן קאנצערט, גוטען א אױסהערען ריידען, אביסעל לעה

 צפ־ פארבריינגען הויפטזעכליך, ׳און פיקטשור גוטע א
אײי אח םרייגד םון אטמאסםערע אן אין שטונדען ליכע
f;___________________________________גענע^ t
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ט טא ש ל אנ א ע ר ט אנ  מ
ק טי אנ טל טי א  — סי

אן ש װענ אג  ק
דער פון

ל ע אנ ש ע רנ ע ט אינ

 דער םון מיטגלידער די
 די און אינטערנעשאנעל

 אין באוועגוגג ארבײטער
 אלגעמײן אין מאנטרעאל

בא־ שטארק געװיס װעלען
 קאג- די װאס דױערען,

איגםער־ דער םון װעגשאן
 מאנטרעאל, אין װערען אםגעהאלטען גיט װעט געשאגעל

 װירק־ איז עס געווארען. געםלאנט םריהער איז עס װי
 םאר וואס מיט וױיסען מיר אגטוישונג. גרויםע א ליך

 בײ געווארען אויםגעגומען איז עס םרייד גרויסע א
 מאנ־ דער בײ און מאנטרעאל אין מיטגלידער אונזערע

 געגע־ די װען גײעם, די באוועגוגג ארבײטער מרעאלער
 קאגװענשאן די אז באשלאסעז, האט עקזעקוטיװע ראל
 שטע- מיר און מאגטרעאל אין װערען אפגעהאלםען זאל
 זײ װען אנטױשונג, גרױסע זײער םאר דעריבעד זיך לען

 האט עקזעקוטיװע געגעראל די אז דערוואוסט, זיך האבען
 אנ־ דער אין אבער געענדערט. שםעטער באשלום איר

 םון עקזעקוטױוע געגעראל די שולדיג ניט איז םוישונג
 מאנ־ םון שטאדט־טאטעס די גאר אינטערגעשאנעל, דער

 גאנץ א שטאדט זײער געמאכט האבען װעלכע טרעאל,
 אנטײ און פאשיסטישע זײערע מיט נאמען שלעכטען

 זיך דריקען װעלכע גײגונגען, סעמיטישע
 םארדאמונגסװערטע גאגץ אין אויס אפט

האנדלונגען.
רעגי־ שטאדט די בלויז ניט איז עס און

 דעגירוגג די אויך נאר מאנטרעאל, פון רונג
 װעלכער םון קוויבעק, םראװיגץ דער פון

 געמאכט זיך האט וואס ׳טייל א איז מאנטרעאל
נאמען. שלעכטען גאנץ א

 עס אז באטראכט, אינטערנעשאנעל די
 שטאט, א םאר פריװילעגיע א און כבוד א איז
 איר אפצוהאלטען אוים זי קלײבט זי װען

 אונ־ מאנטרעאל אבער איר. בײ קאנװענשאן
 האט רעגירוגג, שטאדט איצטיגער איר מער
םריוױלעגיע. די און כבוד דעם פארדינט ניט

 באװעגונג ארבײטער די אז האפען, מיר
 מא־ װעלען מאגטרעאל אין םריינד אירע און
 געװי־ צו צוריק אנשטרעגגוגגען אלע כען
 נאמען, גוטען דעם שטאדט דיער פאר נען

 אירע איידער געהאט, אמאל האט זי וואס
 איר האבען רעגירער רעאקציאנערע איצטיגע
 דעמאלט און גאמען. שלעכטען אזא געמאכט

 צופרי־ דיץ געוױם אינםערנעשאגעל די וועט
 גאסטםרײנד־ דער מיט באגוצען צו זיך ען1

 מיטגלידער מאנטרעאלער אירע םון ליכקײט
 ארגאניזירטער מאנטרעאלער דער פון און

 קאנוועגשאן א אפצוהאלטען ארבײטערשאםט
שטאדט. זייער אין

אפגעהאל־ וועט קאגװענשאן איצטיגע די
 איז עס סיםי. אטלאנטיק אין װערען טעז
 אינטערנעשא־ די וואס מאל, ערשםע דאס
 קאנווענשאן, א אםהאלםען דארטען װעט געל

 איי־ לאגג םון שוין איז סיטי אטלאנטיק עם1
yi קאנ־ םאר פלעצער פאפולערםטע די םון 

 ארגאגיזאציעס, םארשידעגע םון װעגשאגם
 אבער ױניאנס. ארבייטער אויד די צװישען

 גע־ שטעגדיג זיך האט אינטערנעשאנעל די
 אירע אפצז׳האלטען מנהג איר םאר האלםען

 א האם זי װאו שטעדט, אין קאנוועגשאנס
 אזא אויף און מיטגלידערשאסם גרעסערע

 םאר קאנװענשאנס אירע אױסנוצען אופן
•ראפאגאגדע. און אגיטאציע «מ ציועק דעם

 קאנ־ א אפצוהאלטען שטאדט א אויסקלייבען בײם
 אינ־ דער םון עקזעקוטיװע גענעראל די האט װענשאן

 ער־ אזעלכע זיגען אין געהאט שטענדיג טעתעשאנעל
 ארגאגיזאציאנם־קאמ־ אן אנפאנגען דארף מען וואו טער,
 אין סטרייק גענעראל א םאר זיך גרייט מען וואו םײן,

 פרעס־ דעם הויבען צו גויםיג איז עס וואו אדער טרייד,
 װ. אז. א. ארגאניזאציע ארטיגער נײער א פון סיזש

 גע־ ניט אבער האט סיטי אטלאנטיק אין קאגװענשאן א
 צװעקען. דערמאנטע די פאר װערען אויסגענוצט קענט

 אינ־ די װען צייט, יאר דריי־פיר לעצםע די אין ערשט
 נױ און אױסגעוואקסען גרויס אזוי איז טערגעשאנעל

 דער םרן צענטער װיכטיגער א געווארען איז דזשוירזי
 ױגיאגס לאקאל מערערע האט זי וואו איגטערגעשאגעל,

 םון צענטער דער — מיטגלידער צאל גרויסער א מיט
 א עס האט מען וױ אינטערגעשאנעל׳/ ״קליינער דער

 א געווארען אויך סיטי אטלאנטיק איז געגעבען, נאמען
איגטערגעשאנעל. דער םאר פלאץ קאגרועגשאן פאסענדער

 אינטער־ די וואס מיטגלידער, בײע צאל גרויסע די
 יאר דריײפיר לעצטע די אין געוואונען האט נעשאנעל

שויחי גױ אין  גע־ דער דאנקבאר זײן זיכער װעלען דז
 זי רראס געלעגענהײט, דער םאר עקזעקוטיװע נעראל

זײער פרן קאנװענשאן א זעהן צו געגעבעה זיי האט

ח י ו נ ז ו \2 נ ײ ל \:

סענסער גארמענפ
 — העכער צו הויך פון הויך, זיך רײםט דו

דעכער. אדן װענט דײנע געזועט אין זיך יאגען
 ריזען, פון שפרונג פ»ר טרעפ, אױף טרעפ

קארניזען• קלעטערען פענםטער, פלײצען
 — טורעם איבער טודעם קעפ, אויף ק;יפ

שטורעם. שטאטישען אץ קעםלען קאכעדיגע

 נאםען, « אן פנים, « אז — גערודער געשרײ, גערויש,
שטראמען. דײנע אין זיך צאפלען םענשען םילשטראם

 — פיראםידען יארקער נױ טעםפלען, אםעריקע׳ס
יארידען. םול פיראםידען חלפנים, פול טעטפלען

 אוינען, פארלאפענע לויערן טירען גילדעתע דײנע ארום
געצױנען. אקםלען אין — קעפ רוקענם, זיך דונדען

— חענט חונגעריגע קלוגע, חײנגען נוצלאז
װעגט. דײנע הינטער זאםטען זײערע איבערנעלאזט נאריש

 אוםזיםט... זוכענדינ טראטוארען, דײנע אקערען םים םידע
םיםם... אױםן נעווארםען ניי־מאשינען אלטע פון טרעטער

 !דור ױנגער דײן — םארזשאװערטע טרעםער אלמע
!יאר םערצינ צו םאשינען אויםגעריכענע

 — שטאל און שטײן פון בערנ נעםויערט דיך האכען זײ
םאל. םונקעלען דײן אין שאטענם װי איצט קריכען

 — העכעו׳־ אלץ נעחױבען דיך אײזען און שער נאדל, םיט
כעכער. אויסנעלײדיקטע — געבליבען אלײן

 איבער־ אזוי זיינען זײ װעלכער צו ױניאן גרויסער
 נאהענט גאנץ איז סיטי אטלאנטיק טריי. און געגעבען

 גע־ עס וואו דזשוירזי, ניו אין ערטער מײסטע די צו
 אויך װי אינטערנעשאנעל, דער םון ױניאנס די זיך פינען

 םי־ אפגערעדט שוין פעגסילװײניע, פון ערטער מערערע
 מעלה, גרויסע די אויך האט סיטי אטלאגטיק לאדעלפיע.

 הא־ וואס די, און יארק נױ םון וױיט ניט איז זי וואס
קאנ־ א אויף זיך טוט עס וואס טאן צו קוק א ליב בען

קאג־ א פון לוסט די טאן צו שמעק א אדער װענשאן,
 אנ־ גרויסע צו קײן מאכען דארםען ניט װעלען װענשאן,

 עס און באפרידיגען. צו באגער זײער שטרעגגוגגען
באגער. אזא האבען וואס סך, א פאראן זיכער זײגען

לעצםער דער פון אריבער יאר דריי שוין איז ערשטענס
 פא־ ניט מאל קיק גאך האט דאם אויך קאגוועגשאן.

 אז איגטערנעשאנעל, דער םון געשיכטע דער אין סירט
 א ליגען זאל אנדערער דער ביז קאנװעגשאן איין פון

 קאנ־ לעצטע די איז צוױיטענס, יאר. דריי פון מהלך
 שי־ יארקער. גױ די סון אװעק וױיט צו געװען װענשאן

 סך א שטאדט, װײםע א יארקער נױ די פאר איז קאגא
שיקאגאר♦ די םאר יארק נױ װי ווייטער

 וועט באזוכער קיין אז האפען, דעריבער דארף מען
 מיר סעלען. ניט םיטי אטלאנטיק אין קאנװעגשאן דער

 די םרן דין װעט זי אז גיכער, גלויבען
גע־ דער אין קאגװענשאנס מײסט־באזוכטע

אינטערגעשאנעל. דער םון שיכטע

אויך איז ענדליך א נאך זיג א
קלאוק גרױסער דער T לאנגעו

ם מ א סטויח־ דער םון שאפ ר
קאמ־ סלעגמאךפרינס ^

 אנטײ אלטע אן סיטי, קענזעס אין פאניע
 אונ־ געווארען געשטעלט פעסטונג, ױניאן
אינטערנעשאנעל. דער פון םאן דער טער

 שווערער, לאנגער, א געורען איז עס
 סך א געקאםם האט װאס קאמף, ביטערער
 מיט אנגעםאנגען זיך האט ער קרבנות.

 אינטערנעשאנעל די װען צוריק, יאר דריי
 יוגיא־ צו פראבע ערשםע איר געמאכם האט

 םטוירךסלעג־ דער סון שאם דעם ניזירען
 באשעסטיגט וועלכע קאמפאניע, מאךפרינם

 עס אבעד ארבײםער, הונדערט דריי איבער
 אוגגע־ אן איז עס געלונגען. ניט איר איז

 אנדערע אלע די וױ קאמםאניע, רייכע הויער
 אייגגעגעבען זיך האט עס װעמען קאמפאניעס

 עקססלואםאציע דער אויף װערען צו פעט
 האם קאמפאניע די ארבייט. ױניאן ניט סון
 דע־ סוץ שםיאנען מיט ארומגערינגעלט זיך

 א ארגאניזירט האט זי אגעגטורען, םעקטיװ
 פאראײגיגט זיד האט זי ױניאן, קאמפאניע

 ארגאניזאציעס ױניאךםרעסערישע אלע מיט
 איעציגען קײן אויסגעלאזען גים האט און

 װאס םראבע, יעדע באקעמפען צו מיטעל
 שאפ איר געוױגען צו געורארען געמאכם איז

 איגםעתעשא־ די אבער ױגיאן. דער סאר
 עם אויםגעגעבען. גים קאמף איר האט נעל

 פראבען ווײטערע געדוארען געמאכט זיינעןי
 אנטײיוגיאן שטארקע די אט איינצוברעכעז

 א געווארען גערוסעץ איז עם סעסטונג.
 אויפגערד נאר גיט האט װעלכער סטרייק,

 גע־ אויך זיך האט נאר סיטי, קעגזעס דערט
 גערוען איז עס אונז. בײ דא הערען לאזט

 האט קאמפאניע די קאמף. וואונדערליכער א
שפיאנען געזדונגענע אירע בלױז ניט געהאם
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