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מאנםרעאל אין דרעםמאכער ױ ארכאױדרעו מיר װי
פאםעטא ראוז פון

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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 מאנטרעאל אנשטאט
 — סיטי אטלאנטיק

 קאגװענשאן
דער פון

אינטערנעשאנעל

 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 ײ\2 נ 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

ג א ך זי א אויך איז ענדליך א נ
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

V



ט ײ 4)2 ז
 דער און שטאדט פון פאליציי דער פון הילף די אויך גאר

 געװארען געמאכט זײגען עס גערעכטיגקײט. אפיציעלער
 מערערע האט מען פיקעטס, די צװישען ארעסטען מאסען

 דער ביז טערמיגען געםענגניס צו םאראורםיילט זיי םון
 מיט אבער ווערען. אויפגעגעבען געמוזט האט סםרייק

 ניט קאמף דער דאך איז סטרייק פון אויפגעבען דעם
 פירמע דער געגען קאמף דער געווארען. אויםגעגעבען

 האט זי געװארען. אויםגעגעבען נים ױניאן דער םון איז
 קאמפס־מיטלען. אירע סטראטעגיע, איר געעגדערט בלויז

 מלחמה אין עס רופט מען װי אטאקע, פראגט א אגשטאט
 סטראטע־ די באנוצען אגגעפאגגען ױניאן די האם לשון,

 קונ־ אירע פון פירמע די אפשנײדען באלאגערען, םון גיע
 און ארבײטער• ױניאן קײן ניט באשעפטיגט זי וױיל דעץ,

 באװע־ ױניאן טרייד דער אין כלל אלםער אן איז עס
 זײ װען קאמף, קײן ניט פארלירען ארבײטער אז גוגג,

 קאמף זײער מוז ענדליך אויף. ניט נאר אים גיבען
 פאל דער געװען אויך איז דאס און ווערען געוואונען

 סטרירן־ דער געגען קאמף דעם מיט סיטי קעגזעס אין
 געװאוגען ענדליך איז ער קאמפאניע. סלעגמאן־פרינס

 געװא־ געבראכט ענדליך איז קאמפאניע די געווארען.
 בעסער איר זיך לוינט עס אז איבערצייגוגג, דער צו רען

 מים אגצופירען אײדער יוגיאן, דער מיט דורכצוקומען
 זי אז געזעהן, האט זי און קאמף. שטעגדיגען א איר
 צװעק דעם פאר וױיל קאמף, שטעגדיגען א האבען װעט
 דעם ארגאניזירען צו קעמפען מוז זי ױניאן. די איז

 די באדיגגונגען. ױניאן אים אין איינםירען און טרייד
 איר אויב און פראםיט, פאר בלויז אבער איז קאמפאגיע

 פאר לוינען צו אויף זיך הערט ױגיאן דער געגען קאמף
 אוים־ קאמף דעם איר פאר גלייכער איז פראפיטען, אירע

צוגעבען.
 קאמ־ סטוירךסלעגמאן־פרינס דער מיט אפמאד דער

 אויף געווארען געשלאסען איז סיטי קענזעס אין פאניע
 םיר־ פרינס־בידערמאן דער מיט װי באדינגרנגען עגליכע

 וואס אבער, איז אונסערשיד דער קליװלאגד. אין מע
 אין איצט זיך געפיגם שאפ סטוירן־סלעגמאךפרינס דער

 ניםא. זיינען שעפער קלאוק אגדערע קײן וואו פלאץ, א
 א אין געווארען ארויסגעםירם נעמליך איז שאפ דער

 מערע־ איז װאס פלאץ, א אין געביידע מאדערנע העכסט
סיטי. קענזעס םון מייל רע

צוםרידענשטעלענדער. גאגץ א איז אפמאך דער
 פרא- הוגדערט סולע געווארנען ניט האט יוניאן די אמת,
 פרע- האט ריכטיג אבער פאדערונגען, אירע פון צענט

 מיטיגג לעצטען דעם אויף באמערקם דובינסקי זידענט
 די אז וואשיגגטאן, אין עקזעקוםיװע גענעראל דער םיז

 געלערענם, אים האט אינםערנעשאנעל דער םוץ ערפארונג
 וועל־ אויםגעקעמפט נאר האט ױגיאן די רואו דארםען אז

 ער אםילו װען באלעבאטים, די מיט אפמאד איז עם כען
 די האט גינסטיג, איבריגם ניט געווען אנםאגג אין איז

 מער און מער אלץ געוואוגען ביסלעכוױה שפעםער ױניאן
 וועל־ צו קאגטראל פולע די געקראגעץ ענדליןי האט זי ביז

געשטרעבם. האם זי כער
 םירמע םטוירן־סלעגמאדפריגס דער מים אפמאך דער

 לייכ־ און פרייערן א איגטערנעשאנעל דער פאר עםענם
 דער סון שעפער אנדערע די ױגיאגיזירען צו וועג טערען
 הא־ וואס סיטי, קענזעס אין אינדוסטריע קליידער סרויען

 סון װערעץ אייגגענומען געקענט ניט איצם ביז גאד בען
 דער אז גרויס, איצט איז האםנונג די ירניאן. דער

 קעגזעס ארגאניזירען צו אינטערנעשאנעל דער םון קאמף
זיג. םולשםענדיגען א צו גאהעגט איז םיטי

***
 פרע- םון אויםרוף דער די פאר קאטןז דער

ן ע מ ר א פ ע לןר אלע צו דובינסקי זידענם ײפ ר
S J L• ט״ר ר פון מיםגלידער און קאלם ן

w אז אינטערנעשאנעל, דער ״
 פרעזי־ פאר קאמף דעם אין מיטװירקען אקטױו זאלן זײ

 דארף קאורט, סופרים םון רעםארמען רוזװעלט׳ם דענם
אםקלאנג♦ ווארימםםעז דעם געםמען

 דארסען איגםערנעשאגעל דער ®ון מיםגלידער די
 קאורם סופרים דעם רעפארמירען צו קאמף דער אז װיסען,

 םופרים דער אינטערעסען. זייערע פאר קאםף א איז
 שםע־ גרעםםער דער פאר ארויסגעװיזען זיך האט קאורם

 איז עס לאנד. אין געזעצען סאציאלע אײגצוםירען רוגג
 אר־ אמעריקאנער די פאר קלא• שווערער א זעזזר געװען

 אינ־ דער םון מיםגלידער די פאר באזוגדערס און בײטער
 ערקלערס האם קאורם סופרים דער ײעז סעתעשאגעל,

 האם, א. ר. ב די אונקאנםםיטוציאגעל. פאר א. ר. ג ױ
 גע־ נים איז און םעלערען םד א געהאס זיך אין אטת,

 גרויםער א געװען דאן־י איז זי אבער גענזג, װײם גאנגען
עבונג *םעריקאנער דער אין טסרועזםאך שריט מג עז און ג

 וואס ארבײטערשאםט, אמעריקאגער דער םון טיילען די
 א. ר. נ. דער םון האבען ארגאניזירט גוט געװען זיינען

םראפיטירם. סך א
 אז געווען, בעסער עס וואלט װירקליכקײט דער אין

 געזעצען די ערקלערען צו קאורם סופרים פון מאכט די
 באשרענקט זאל אונקאנסטיטוציאנעל פאר קאגגרעס םון

 אבער קאנסטיטוציע. דער צו אמענדמענט אן דורך װערען
 דורכצוםיה־ לאנג זעהר דויערט עס אז ׳אסט טרעפט עס

 װעלכען פאר קאנסטיםוציע, דער צו אמענדמענט אן רען
 לעדזשיסלייטשורם די םון צושטימונג די האבען דארף מען
 רוזװעלט׳ס פרעזידעגט ;שםאטען 36 װי וױיניגער ניט םון

 זײ הגם קאורם, סופרים פאר׳ן רעפארמען םארגעשלאגענע
 ארויס־ שפעטער זיך קעגען און גריבדליכע קײן ניט זײנען

 די אבער האבען זיכערע, קײן ניט וױיט פאר שטעלען
 פאר צװעק נויםיגען דעם ערפילען קענען זײ וואס מעלה,

 םראגראם דאס אז מעגליך, מאכען הײסט עס מאמענט, דעם
 קאנגרעס איצטיגער דער וואס געזעצגעבוגג סאציאלער פון

 ניט און קראפט אין בלייבען קענען זאל דורכםירען װיל
 אונקאנסטיטױ װערען צו ערקלערם געפאר אין שטעהן

 אריינ־ װיל רוזװעלט װאם ריכטער גײע זעקס די ציאנעל.
 װעניגסטעגס דארטען װעלען קאורט, סופרים אין שיקען

 גענײ א שאםען םערמין רוזוועלט׳ם פון צײט דער פאר
 דעם אויף שטעהען וואס די, םון מאיאריטעט גענדע

 צייט דער אין מער גים לעבט אמעריקע אז שטאנדפונקט,
 עלעקטרי־ פון ציים דער אין נאר פערד־אוךוואגען, פון
 און מאסעךפראדוקציע, און עראםלאנען אײזעגבאנען, שע
 צום צוגעפאסט דין דארף לאנד פון געזעצגעבונג די אז

געזעצגעבונג. דער צו לעבען דאס ניט און לעבען
םארגעשלא־ רוזװעלט׳ס פרעזידענט פון געגנער די

 שטארקען גאנץ א ארגאניזירם האבען רעפארפען געגע
 צו כוחות זײערע אלע אן שטרענגען זײ און װידערשטאנד

 געגנער־ זײער םאר אונטערשטיצער מער וואס געװינען
ך האט פאקטיש שאפט.  ארגאנײ רעאקציע גאנצע די זי

 עם רעפארמען. םארגעשלאגענע רתוועלט׳ס געגען זירס
 פראגרעסיװע אלע װערען ארגאניזירט דעריבער מוזען
 רעפארמען♦ די דורכםירען העלפען צו לאנד םון כוחות

 די אױף װירקען צו איז, פאל דעם אין בעסטע דאס און
 םאר שטימען זאלען זיי אז קאערעסלייט, און סענאםארען

 לא־ װעלען עס בירגער מער וואס און רעפאו־מען. די
 די אז סעגאםארען, די און קאנגרעסאיט די װיסען זען

 הא־ עס װעט װירקונג מער אלץ רעפארמעז/ די פאר דיגען
 די דעריבער זאלען זיי. פאר שטימען זאלען די אז בען

 סע־ די צו שרייבען אינטערגעשאנעל דער םון מיטגלידער
 סון קאנגרעסלייט די צו און סטייט זייער סון נאטארען

 זאלען זיי אז זײ פון פארלאגגען און דיסםריקטס דיערע
 סוםרים םון רעםארמעז פארגעשלאגענע די פאר שטימען
 אויף װירקען אויך און טאן אליין עס זאלען זיי קאורט.

טאו״ עס זאלען זיי אז אנדערע,
***

ג דער אמאלגא־ די באגריסען מיר די פון ד
ד ע ט ײ מ א ג ל א מ װאירקערס קלאדהיגג מײטעד א

אר־ שרועסטער אונזער ױניאן,
 גרויסען איר מיט אינדוסםריע, נאדעל דער אין גאניזאציע

 באלעבאטים די פון קריגען צו געהאם האט זי וואס זיג
 פון םארדיגסםען די אויף פראצענט 12 םון העכערונג א

 דער־ גרעסער נאך איז זיג דער מיטגגלידער. אירע
 פרידלי־ א אויף געווארען גערואונען איז ער וואס מים,
 אנער־ האבען באלעבאטים די אז הייסט, עס וועג. כען

 גע־ דעריבער האבען און ױניאן דער פון מאכט די קעגט
 נאכ־ דארף װעלכע גערעכטע, א םאר פאדערונג איר פונען

 גיט־געסטרייקטען א דורך געװינס א ווערען. געגעבעז
ווערטסול. באזוגדערס איז סםרי־יק
 געמייגשאפםליכעס סך א האט אינםערנעשאנעל די

 א געװען מאל אלע איז עס אמאלגאמייטעד. דער מיט
 קאג־ די וואס טריידס, די צװישען בארירוגג נאהענטע

 בארירונג די איז צייט לעצטער דער אין און םראלירען,
 אזוי דערגעהט וועלכע נעהענטערע, םיל א נאך געורארען
 די אבער םראגען, ױריסדיקציע צו ביז װי נאהעגם

 מינדעסםע דאם אויף נים זײגען באציהונגען פרייגדליכע
 אמאלגאמייםעד די געגענםייל, אין געווארען. געשטערם

 קאאפע־ בעםםע די ארויסגעוױזען ציים יעדער צו האם
 גאר איז דאס ווען אינטערנעשאנעל, דער מיט ראציע
 נויםיג אױך וועט עם אז גלויבעז, מיר און געווען. נויםיג

 אין זיין אויך וועט זי און קאאפעראציע ווײםערע זײן
 םון אנטוױקלוגג די גײסם. םרייגדליכען דעמזעלביגען

 ױגיאנס די אז דערצו, פירם גאדעל-אינדוסםריע דער
 נעהג• אלץ ווערען זאלען צוױיגען פארשידענע אירע ®מ

 דיעה אין קאאפערירען און אגדערע די צו איינע םער
ארבײם.
די באגריםען קענען צו דעריבער אונז םרעהם עס

גערעכטיגקײם
 ער- וױיטערע איר װיגשען און זיג איר מיט אמאלגאמײטעד

פאלגען♦

 צװאנצינ־ צום
 ױבילײ יעריגען

 דעראידישער פון
 פאלקם־שול

פױלען אין

 אין ארבײטער אידישע די
 דעם איצם פײערען פוילען

 פון ױביליי יעריגען צװאגציג
 עס פאלקס־שול אידישער זײער

ױבילײ, בארעכטיגטער א איז
 פוי- אין ארבײםער אידישע די

 צו אורזאכען אלע האבען לען
 מיס שטאלץ זײן טײער, פאלקס־שולען זײערע האלטען

זײ, מיט זיך פרייהען און זײ
 ארבײטער אידישע די האבען צוריק יאר 20 מיט
 ערז/ אן אין שילעז זײערע פון פונדאמענטען די געלייגט

 דער פון בלוט דאס זיך אין אײגגעזאפט האט װאס
 אוץ גזרות אלע שוגאים, אלע להכעיס צו װעלט־מלחמה.

 n זיך האבען רעאקציאנערען אלע צופוקעניש אויף צרות,
 אין בארייכערט צאל, אין םארמערט צואװאקסען, שולען

 דעד געווארען װעלט־גאמען, א צו דערגרייכט אינהאלט,
 דמען עס ארבײטער׳מאסע. אידישער דער פון כבוד

 צענ- פין גשמות די און גופים די געווארען געראטעװעט
 ־ אין שולען די םון ארבײטער־קינדער. טויזענטער דליקער

 מוסי- א שטאלצער, א — דור נײער א ארויסגעקומען
 גרויסן די באוואוסטזיגיגער. א געלערנטער, א ׳קער

 אי• די פון שילער געװעזענע טויזעגטער םיל פון מחנה
 אװאעאוד ױנגען דעם איצט בילדען פאלקס־שולען דישע

פוילען. םון םאלק ארבײטער אידישען םון
 צוואנציקײעריגע א זיך הינטער האבען שולען די

 דודך געווארען געבויט זײנען זײ מארטירער־געשיכטע.
 אוײפן די אויף געווארען אויסגעהאלטען און מםירת־נפש

 ארבײטעוי♦ אידישע די םון גראשענס בלוטיקע און
 גך האבען רדיפות און גזרות די שונאים, פון אנםאלען

 איןײ• די גײסם. דעם געשטארקט מוט, דעם הארטעװעט
 ןײי פארוואנדעלם האבען פוילען םון ארבײטער שע

 בא׳עולח׳םן די םאר רעטוגגס־אינזלען אין שולען ערע
 זיןי םראגם עס :םאלקס־קינדער אידישע בא׳גזל׳טע און

 גייעם א םון געזאגג מונטערע דאס דארט םון איצט
 געגאגגען זיינען פוילען פץ ארבײטער אידישע די

 די אנטקעגען קעפ אויפגעהויבענע מיט וױיטער גײען
פארען.

 פאד װילעז םאשיסטען און אנטיסעמיטען די װען
 )V הונגער אױף םוילען םון מאסען אידישע די משפט׳ן

 װעמ סם אנטיסעמיטישער װען געפאלענקײט, גײסטיקער
 קינ־ פוילישע די םון נשמות די אין אויך אריינגעטריםט

 פון!י באדייטוגג די דערהויבען העכער נאך װערט דער,
 |V שטעם די אין ארבײטער. אידישע די פון שולען

 ןון זאמעל־פונקםען די זײ װערן םוילען םון שטעטלעך
J אין ליכט־פונקםען די קאמף־גײסט, עקשנות׳דיגען f f 

M, גאכט.
אלגן׳ צר פגים אל םגים אז גרוםעה באקומען מיר

 יױ־ און אידישע די פוילען אין זיך גיבען געםארען מײגע
 ריזיגןי א זיך מערקט עס הענט. די ארבײטער לישע

 דערזעלמי אין ארבײטער־באװעגוגג. דער אין שוואונג
 |i ױם־טוב דעם ארבײטער אידישע די םײערען צײט
קינדער. זײערע פון שול דער

 םיי לעבעץ. דיער אין גורל־שעה א איצט איז עס
 “אייי זײ סרעגען מיר און פונדערוױיטענס. דא עס פילען

 װיכטיגסםצ״ דאס איז וואס םוילען: םון ארבײטער שע
 מאמענם!״ איצטיגען אין װערען געראטעװעט דארף װאס

 הײהמ די שולן, די הארץ, ״אונזער :אונז די ענטפערען
 J* גײםם, אוגזער פון געסטען די קינדער, אונזערע םון

צײםען״ בעסערע אין נײע, אין גלויבען אונזער
 ןי שול-ױבילײ, זייער צו אײן אויך אוגז לאדען די

 *1 ®מ םריינדשאםט די גענאסען שטענדיג האבען שולען
 &ד1נישם האבעץ טיר אמעריקע. פון ארבײםער אידישע

 אויסמ״ גאר ברידער, ארימע אונזערע נדבה קײן געבען
 דיגמו מיר הענט. ברידערליכע אונזערע דין צו צױגען
םאא געווען  גיר שיקען איצט אויך אויםטו. זייער מיט ש
 1פי סארזיכערוגג די און גרוס אוגזער די צו איבער

M ' הילף• ברידערליכער זער
 אמעריקע קײן אוגז צו געקומען איז איצם

 אידישוז צום אפעלירם ער פאם. יעקב געגאסע — שליח
 י9 היל^ גאך רוםט ער אמעריקע, םון קלאם ארבײטער

 *ליי! לאזעז גישם זאלען מיר אונז, צו זיך וועגדעט
 שוחר זײער אין פױלען פון ארבײטער־ברידער אוגזערע

 קיגז די ראםעווען העלפען זאלען מיר קאמף, רען
 זאלען מיר קאםאסטראםע, דער םון שטאלםען

 די ארבייטער־קינד. אידישען םון קול דעם רען
 זיך געוױם וועלען אמעריקע םון ארבײםער

 דעם פאר מעג<יך גאר איז עס וואס םאז, לאמיר
פױלען. פון ארבײטער־קיגד שען

3 ם י י ז ►(4 1937 מ#רטש,

צבױן. פון gצוח

 משמעות האלטען מאנופעקטשורערס קלאוק י
סטרא־ מיליטערישער באקאנטער דער פון

 איז פארטײדיגונג בעסטע די אז טעגיע,
אנגרייםען.

אז וױיסען, מאנוםעקטשורערס קלאוק די
װע־ פארהאנדלונגען די בײ װעט ױניאן די

אנ־ קירצליך זיך דארםען װאס אפמאך, םדע באנײען גען
אפ־ דער ? ניט דען װי פאדערוגגען. שטעלען פאעען,

געשלאסען איז ענדיגען, זומער דעם זיך דארף װאס מאך,
שטארק, גאנץ געװען נאך איז קריזיס דער װען געװארען,

אין צושטענדען עקאנאמישע די זיך האבען אבער איצט
הויך גאנץ זיינען פרייזען םארבעםערט. באדײטענד לאנד

עס שטייגען. אין וױיטער נאך האלטען און געשטיגען
שטעלען זאל ױניאן די אז פארשטענדליך, דעריבער איז

מאגוםעקטשורער קלאוק די דעריבער האבען פאדערוגגען.
טענות מיט ארויסגעקומען זײנען זײ און געװען מקדים זיך
״זיץ־ א מיט אפילו סטראשען זײ און ױניאן דער צו

פארטײדיגען, צו זיך אנשטאט אז הייםט, עס סטרייק׳/
אנגרייםער. די זײן בעסער זײ װילען

בא־ פולשטעגדיג דינען מאנופעקטשורער די גו,
וואס מלחמה־סטראטעגיע די אויסצוקלייבעז זיך רעכטיגט

סטרא־ ניט איז עס אז גלויב, איך אבער געפעלט, די
ער־ װעלען די אז פארויס, אין שוין אויסצוזאגען םעגיש

באמערקען, טאקע איך װיל אגב םטרייק״. ״זיץ א קלערען
אויס־ שוין האט קלאוקס, םון ניט מאגופעקטשורער, א אז

ער־ גארניט גערוען איז ער און סטרייק זיץ א פראבירט
ארבײטער זײגע נאכגעבען געמוזט האט ער םאלגרייך.

א ערקלערם האבען זײ אויך וױיל פאדערונגען, זײערע אלע
אז איבערצײגונג, דער צו געקומען איז ער און סטרייק זיץ

דיינער. װי װירקזאמער איז סטרייק זיץ זײער
***

 א ײערען. ארגאניזירט מוזען ארבײטער שטאל ״די
 באציהונגען פערזענליכע דורך םארוואלטוגג װירקזאמע

 אלעמען ארום נעמט װאס ארגאניזאציע, פון אפ הענגט
 אר־ ארן איגדוםטריע. דער אין באטײליגט זײנען וואס

 װעלכען מיט מיטעל איצטיגער דער אויך איז גאניזאציע
 אינטערעסען׳/ זײערע באשיצען קענען ארבײטער די

 אז איז, איגדוסטריע איצטיגער דער פון לאגיק ״די
 (אינדוס־ װערטיקאלע גאר ארגאניזאציעס, פאך קײן ניט

 דער אין ארבײט די צוגעפאסט. איר צו זײגען טריעלע)
 פון אפעראציעס די מיט אנםאגגענדיג אינדוסטריע, שטאל

 וואלץ־ די מיט פארענדיגענדיג און שמעלץ־אויװענס די
 שטאל םארטיגע די ארויס קומען עס װעלכע סון מאשינען,

 איינ־ עקאגאמישע איין םאר זיך מיט שטעלען פראדוקטען,
 איינהײטליכע איין אויך גויטיג דעריבער איז עס הייט.

 די דורך סירען וואס ארבײטער אלע די םון ארגאניזאציע
 ארגאניזאציע םון פארם אנדער אן אפעראציעס. אלע
 ױריסדיקציע ארויסרוסען קען וואס ױניאגס), םאך (װי

טױגען״. ניט דא װעלען שטרייטיגקײטעד,
 װערען געםירט מוזען םארהאגדלונגען ״קאלעקטױדע

 גאגצער דער םאר ד״ײסט (עם באזיס נאציאנאלען א אויף
 פאב־ יעדער סאר גיט און לאנד) םון אינדוסטריע שטאל

 װי מער נים איז פאבריק אײגצעלנע די באזונדער. ריק
 איתען־אוךשטאל גאנצער דער סון טיילכעל א צעל, א

 םאקטארען עקאנאמישע די און לאנד פון אינדוסטריע
 ארבײטס־שםוגדען און ארבײטם־לוין אויף װירקען וואס

 צו האבען נאר כאראקטער, לאקאלען א םון ניט זײגען
מארק׳/ גאציאנאלן מיט׳ן טאן

 אין זיין דארף ארבײטער די םון ארגאניזאציע ״די
 דע־ אינדוסטריעלער סון פרינציפען די מיט איינקלאנג

 אוג־ דאס האבען ארבײטער די װעלכע לויט מאקראטיע,
 םרייהייט דער מיט באנוצען צו זיך רעכט באשרענקטע

 באטייליגען צו זיך און מײנונגען זײערע אויסצודריקען
 איגטערעסען״ זייערע םון גונסםען צו איז װאס אלץ אין

 געווארען ארויםגעזאגט דיגען װערטער דאזיגע די
 — שטאל־טראסם םון שטאדט דער אין באנקעט א אויף
 געװא־ ארויםגעזאגם גיט זיינען זיי און פיטסבורג. אין
 דער םון םירער אנדער אן םון אדער לואים דזשאן םון רען
 דער םון םראסעםאר באקאנטען א םון גאר א״ אי. סי.

 את־ וואםקיגס, ראלף דר. אונױועחיטעם, פיטסבורגער
 א געווארען דורכגעסירט איז עם אויםזיכט װעמעס טער

 דער וועגען אונטעחוכוגג װיםענשאםםליכע גריגדליכע
 ציטירטע אויבען די לאגד. םון אינדוסטריע שסאל

ה םון דיגען װערטער  גע־ איבערגעגעבען וואטקינס ד
גע־ איז ער וועלכע צו רעקאמענדאציעס, אלס װארעז

 און אונטערזוכוע זײן םון רעזולטאט א אלס קומען
באריכט. לאנגער זײן זיך פארענדיגט עס װעלכע מיט

 4םירעו געװען זײנען באנקעט םון געסט די צװישען
 אנגעזעהענסטע די םון מערערע און טראסט שטאל פון

 ציײ די װי לויט און פיטסבורג, םון אינדוסטריאליסטען
 אנטיילנעמער מײסטע די האבען איבער, גיבען טונגען

 “רעקא וואטקינס׳עס םראםעסאר אין געזעהן באנקעט םון
 םון םראגראם דער צו ענליכקײט גרויסע א מענדאציעס

 אז אנצוהערעניש, קאפולער א איז דאס א. אי. סי. דער
 רעקאמעגדאציעס וואטקיגס׳עס פראפעסאר פון זײנען זײ

 קײן ניט איז דאס אבער ערט.6באגײס שסארק ניט
 די אז דערװארטען, געקענט ניט האט קײנער נײעס.
 רע- די פךן באגײסטערט זײן יא װעלען מאגגאטען שטאל

 רעקאמענדאציעס די װאס איז, װיכטיג קאמעגדאציעס.
 אונ־ װיסענשאםטליכער א פון געװארען געמאכט זײנען

 אין און אוניװערזיטעט פיטסבורגער דער םון טערזוכוגג
 א. אי. סי♦ דער פון ארגאגיזירט װערט עס װען צײט דער

 פאדערוג־ פאר אינדוסטריע שטאל דער אין קאמף א
אויסגעדריקט. רעקאמענדאציעס די אין װערען װאס גען,

 אז באמערקען, צו דערבײ װערט איז אםשר און
 פיטסבורגער םון אונטערזוכונג דער װעגען באריכם דער

 םראםעסאר וואס רעקאמענדאציעס, די און אוגיװערזיטעט
 יארקער גױ דער אין זײנען געמאכט, האט וואטקיגס
 עטליכע אין בלויז געװארען איבערגעגעבען ״טאימז״

 דאס וױנקעל. פארררארסענעם א אין ערגעץ אוץ שדרדת
 שטארק גיט איז ״טאימז״ די אויך אז זאגען, צו מײגט

 פראפעםאר םון רעקאמענדאציעס די םאר באגײםטערט
 םאדערוגגען די צו עהנליך אזוי זיינען ויאס וואטקינס,

 גע־ זיכער װעט ״טאימז״ די נאר א. אי. סי. דער פון
 דער װען פראמיגעגץ, מער םך א רעקאמעגדאציעס די בען

 שטאל דער אין צוגעגרייט װערט װאס קאמף גרויסער
 זיין עס װעט דעמאלט אויסברעכען. װעט איגדוסטריע

 פרא־ דעם קריגען צײטונג יעדער אין װעט וואם גײעס,
פלאץ. מינענטסטען

♦**
מע־ םון םריי דזשאן בררדער אױך וועט אײגענטליך

 סע־ אמעריקען דער אין דעפארטמעגט ארבײטער טאל
 םאר באגײסטערט שטארק דין ניט לייבאר, אוו דעריישאן

 צוליב אײנפאך רעקאמעגדאציעס, וואטקינס׳עס פראסעסאר
 פון ארבײטער די אז געזאגט, װערט זיי אין וואס דעם,
 אויף װערען ארגאניזירט מוזען איגדוסטריע שטאל דער
 ניט דורכאויס און ױניאנס אינדוסטריעלע םון באזיס דעם
ױניאגס. פאך אין

ערש־ דער ניט װאטקינס םראםעםאר איז אייגענטליך
 םארשער עקאנאמיסטישע אמעריקאנער די צװישען םער
 טרעטען וואס פראגען עקאנאמישע איבער שרייבער און

 קורצער א מיט ױניאניזם. אינדוסטריעלען םאר ארויס
 געװעזענער דער דזשאנסאן, יוה געגעראל איז צוריק צײט

 ארויסגעקומען ׳א. ר. נ. געװעזענער דער פון םארוואלטער
 ױניאניזם איגדוסטריעלען פאר ״וואירלד־טעלעגראם״ אין
 אר־ איבערצייגענדע אויסגעצײכנטע אנגעגעבען האט און

 םאר־ בעסער קענען ארבײטער די וואם פאר גומענטען
 ארגא־ דין װעלען זיי װען אינטערעסען, זייערע טיידיגען

 גע־ װעגען אבער ױניאנס. אינדוסטריעלע אין ניזירט
 א. ר. ב די אז זאגען, פריי דזשאן קען דזשאנסאן נעראל

 אלע געדאגקען. אזעלכע ארויםגערוםען אים אין האם
 א. ר. נ. דער ארום געארבײט האבען וואם אינטעליגענטען,

 ױגיאגיזם. אינדוסטריעלען מיט׳ן אעעשטעקט זיך האען
 עסעק־ קען אי ה ג. די אז מײגוגג, דיער געװעז איז עם

 װעלען ארבײטער די װען בלויז, װערען דורכגעסירט טיװ
 געװען דיגען עס אמת, איגדוםטריעל. ארגאניזירט זיין
 פראקטישע די אויך נאר אינטעליגעגטען, די בלויז גיט

 גע־ ארבײטער מיט םארנומעז זיך ד״אבען וואס פאליטיקער,
 האבען וואם למשל, וואמער, סענאטאר װי זעצגעבונג,

 גע־ ארבײטער גאנצע די אז מייגוגג, דיער אויסגעדריקט
 קאלעק־ וועגען געזעץ דאס באזוגדערם און זעצגעבוגג

 » אויף ווערען דורכגעםירט קען םארהאנדלונגען, טױוע
 ארגאנײ זייץ װעלען ארבייםער די ווען אוםן, וױרקזאמעז

 פסל׳ען אויך קען םריי דזשאן אבער איגדוסטריעל. זירט
 קאליע די האם א. ר. ב די אז פאליטיקער, פראקטישע די

 געגען געווען םריי דזשאן טאקע דאך איז און געמאכט.
 געזעצגעבונג. סאציאלע רוםט מען װאם נייעסען, אלע די
 אר־ דעם געגען כװזות זײגע אלע מיט געקעמםם האט ער

 דעם געגען האט ער געזעץ. םאחיכעתגגם בייטםלאזען
דער און ארגומענטען םיגים אלע געהאט געזעץ־יראיעקט

 מאס־ א איז עס אז געװען, איז זײ צװישען שטארקסטער
 אט — מאסקאר׳/ אין מעיד ״איט׳ס — ערפינדוע קװער

 באהויפטוגג, פריי׳ס דזשאן לויט איז, זידסטרייק דער װי
 באמערקם טאקע דארף דערבײ מאסקאו׳/ אין ״מעיד

 רעפוטא־ זײן קאליע זיך מאכט םריי דזשאן אז װעו־ען,
 אוו םעדעריישאן אמעריקען דער פון למדן דעם פאר ציע

 קלייניגקײט, אזא װיסען ער דארף װעניגסטעגס לייבאר.
 ער־ אמעריקאנער קײן ניט איז זיץ־סטרייק דער אויב אז

 קײן ניט זיכער אבער פראגצויזישער, א ער איז פיגדונג
 האבען וואם די רויכטיג. ניט איז דאס נאר מאסקװער.

 פריי׳ען דזשאן האבען פינטעלעך שװארצע די אין ידיעה א
 איז לומדות זײנע למדן. א פאר באטראכט ניט קײגמאל

 דער טוביה עליכם׳ס שלום פון לומדות די צו ענליך אפט
 וואט־ פראפעסאר װאס ׳דא איז עיקר דער מילכיגער.

 זיך באשעפםיגט גאר ׳מענש א. ר. נ. קײן גיט איז קיגס
 עקאנא־ דעם אויף אונטערזוכונגען װיסענשאפטליכע מיט

 אוניװערזיטעט, אן אין פעלד איגדוסטריעלען און מישען
 קאנסערוואטױוע. גאנץ א זײן צו רעפוטאציע א האט װאס
 פון אונטערזוכונגען זײנע דורך איז פראפעסאר דער און

 איבערצייגונג, דער צו געקומען אינדוסטריע שטאל דער
 שםאל די פאר ארגאניזאציע פון פארם אײגציע די אז

יוניאן. איגדוסטריעלע די איז ארבײטער
***

גרין, װיליאם פרעזידענט אז באקאנט, גיט איז מיר
 האבען זאל לײבאר, ארו פעדעריישאן אמעריקען דער םון
 גע־ איז עס װען םירער ארבײטער אלס קאריערע זײן אין

 קאמף גרויסען א נאך ערקלערוגג עםענטליכע אן מאכט
 ארביײ די אז באלעבאטים, זײערע און ארבײטער צװישען

 גע־ זיינען עס און םארלארען. פולשטענדיג האבען טער
 פארלארען• טאקע האבען ארבײטער די װען פאלען, װען
 מיט איינקלאנג אין מער סך א געװען דעריבער וואלט עס

 ארוים־ ניט פראקטיק לאגג־יעריגע גרין׳ס פרעז׳ידענט
 ארביײ די אז ערקלערונג, עםעגטליכער אן מיט צוקומען

 האבען קאמפאגיע מאטארס דזשעגעראל דער םון טער
 אםילו וואלט ער װען קאמף, זייער םארלארען םולשטעגדיג

 געקעגט ניט אזוי האט ער װען בפרט, געטראכט, אזוי
 קען םירער ארבײטער פראקטישער קײן וױיל טראכטען,

 ארביי־ אויטאמאביל די םון קאמף דעם באטראכטען ניט
 מוז יעדער געגענטײל, אין פארלארענעם. א פאר טער

 דאך וױיס זיג. גרויסען א געהאט האבען זײ אז צוגעבען,
 ױניאךארביי־ ארגאניזירטע צאל די אז גרין, פרעזידענט

 גע- איז קאמםאניע מאטארס דזשענעראל דער בײ טער
 עם וױים ער אויב און גרויסע. איבעריגם קײן ניט װען

 וױים זאגן. געקענט םריי דזשאן אים עס האט ׳ניט אלײן
 גע־ האט דעפארטמענט זײן וױיניג װי פריי, דזשאן דאך
 רוען און ארבײטער. אויטאמאביל די ארגאניזירען צו טאן
 אר־ אויטאמאביל קלײנער דער אײנגעגעבן זיך האט עס

 אפצושטע־ א אי סי דער םון הילף דער מיט ױניאן בײטער
 מאטארם דזשענעראל ריזיגער דער בײ ארבײט די לען

 און איר מיט םארהאנדלען צו צװינגען איר און קאמפאניע
 גרויםער א גאר ניט דאם איז אפמך, אן אונטערשרייבען

 אין זיגען וואוגדערליכע גרעסטע די םון אײנער נאר זיג,
 בא־ ארבײםער אמעריקאנער דער םון געשיכטע דער

וועגוגג.
 וואלט גרין פרעזידענט אז פארשטעזזן, קען יעדער

 וואס איבערקערעגיש, גרויסע די אט װען געטראכט, אזוי
 קאמ־ מאטארס דזשענעראל דער אין פארגעקומען איז

 דער סון ארבײט דער םארדאנקען צו געװען װאלט םאגיע,
 אין וואלטען דעמאלט לייבאר. אוו םעדעריישאן אמעריקען

 שפראך ענגלישער דער םון װערטער־בוך גרויסען דעם
 די און גרויסקײט די אויםצודריקען װערטער אויסגעםעלט
 דער־ צו שװער אבער איז עס זיג. דעם פון װיכטיגקײט

 גרויס אויםדריקען זאל גרין סרעזידענט אז ווארטען,
 די אםגעהאלטען האם עס וואס זיג א פאר באגײסטערונג

 םאר־ װי אגער צוקריגט. איז ער װעלכער מיט א, אי סי
 פרעזידענם אבער דאך איז זיין, ניט זאל דאס שטענדלאך

 דער סון םירערשאםט דער מיט צוקריגט בלויז גרין
 גיט דאך אבער לואיס׳ען, מיט הױפטזעכליך א, אי סי

 אוים- װילען וועלכע ארבײטער, אויטאמאביל די מיט
 און ארגאניזירם זיין צו רעכט דאס זיך פאר קעמפעז

 גרין פרעזידענט װען און לעבען. זייער םארבעסערען
 הא־ ארבײטער אויטאמאביל די אז ערקלערונג, אן מאכט

 םאר־ גאר קאמף, זייער מיט געװינען צו אגשטאט בען
 קעמפען צו מוט םוץ אראפ אײגםאך זײ ער שלאגט לארען,
 אוי־ אפגעשטאגעגע יעגיגע די ערמוטיגם ער און ןױיטער

 געקעמסט, גיט איצט ביז האבען וואס ארבײטער; טאמאביל
קעמםען. ניט וױיםער אויך זאלעץ זײ אז

פרעזי־ וועט פאל דעם אין גראד אז אמת, איז עס
די װירקונג. קיק האבעז ניט ערקלערוגג גריג׳ם דעגט
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 הא־ זײ אז װײםען, ארבײטער אויטאמאביל ארגאניזירטע

 מיט פול זײנען זײ און זיג גרויסען א אפגעהאלטען בען
 אויך װירקט דאס און קאמפלוסט מיט און באגײסםערונג

 ווייטען. פון געשטאנען איצט ביז זײנען וואס די, אויף
 ארײן קריגט ױניאן אויטאמאביל די אז איז, באוױיז דער

 טאג. פון װאקסט זי און םיםגלידער נײע צאל גרויסע א
 קײן געבראכט ניט האט גרין פרעזידענט אויב אבער

 ערקלערוגג, זײן מיט ארבײטער אויטאמאביל די שאדען
 אמעריקען דער און זיך שאדען געבראכם אבער ער האט

 די און פריי דזשאן אויב און לײבאר. אװ סעדעריישאן
 פעדעריישאן אמעריקען דער אין ״דאיהארדס״ אגדערע

 טראכטען גיט זאך אנדער קײן װעגען װילען לייבאר אװ
 פרעזײ אבער דארף א, אי סי דער מיט קאמף װעגען װי

 מוז ענדלאך אז דעם, װעגען טראכטען מער גרין דענט
 ארגאניזירטער אמעריקאנער דער אין שלום א צו קומען

 דעם װעגען טראכטען דארף ער און באװעגונג. ארבײטער
 און פראגרעסירט א אי סי די אז זעט, ער װען מער, גאך
 בא־ זיכער דאך קען גרין פרעזידעגט ערפאלג. האט

 קען לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען די אז גרייפען,
 אמעריקא־ די םון ארגאגיזאציע די אלס עקזיסטירען גיט
 מאסען־פרא־ פון אינדוסטריען די װען ארבײטער, גער

 באלאנגען װעלען ארבײטער מיליאנען זײערע מיט דוקציע
 םעדעריישאן אמעריקען די ארגאגיזאציע. אגדער אן צו

 איבערבע־ מוזען זיך ענדליך דעריבער װעט לייבאר אװ
 פאר־ ניט אויך מען דארף אגב, א. אי סי דער מיט טען

 םארלויםיג גאך זײנען ױניאנס א אי סי די אז געסען,
 זיי לייבאר. אװ פעדעריישאן אמעריקען דער פון םייל א

 די אויסגעשלאסען. ניט אבער סוספענדירט בלויז ױעען
 םון טשארטערס זייערע נאך האבען ױניאנס א אי סי אלע
 נאך זיינען און לייבאר אוו סעדעוײישאן אמעריקען דער

 ױניאן, ארבײטער אויטאמאביל די אויך איר. םון טייל א
 דער מיט קאמף דעם געםירם ערפאלגרייך אזוי האט וואס

 אויםגערודערט האט און קאמפאניע מאטארס חשענעראל
 אמעריקען דער םון טייל א אלץ גאך איז אמעריקע, גאנץ

 זיכער דארף גרין פרעזידענט און לייבאר אוו םעדעריישאן
איר. םים שםאלצירען

V♦
 האט וואס כאליאסטרע, רעאקציאנערע גאנצע די

 לעצטע די אין רוזװעלט׳ן געגען געקעמםט גיסטיג אזוי
 םארלארען, קאמף דעם ריזיג אזוי האט און וואהלען,

 שפריצען צו געלעגעגהײט גײע א געקראגען איצט האם
 רעםארמען די זייגען עס רוזװעלט׳ן. געגען גיםם מיט
 דעם םאר קאנגרעס אין םארגעשלאגען האט רוזװעלט וואס

 גיפטיגען אזא ארויסגעתפען האט וואס געריכט, העכסטען
 יאמער־ דעם אין געזינדעל. רעאקציאנערען דעם ביי צארן

 הימלען, שפאלם וואס חברה, שווארצער דער םון געשריי
 רוז־ ווערםער: םרומע בלויז געוױיגליך װי זיך, הערען
 געריכם, העכסטען םון הײליגקײם די םארשװעכם -װעלט

 העכסטען דעם םון אויטאריטעט די פארניכםעט רחוועלם
 נא־ און פרעסטיזש. זיין צושטערט און לאנד םון געריכט

 יאמער־געשרייען, די אט הערען וואס מענשען, איװע
 חברה רעאקציאנערער דער אס אז מייגען, טאקע קעגען

 דער און הייליגקײט־ די לעבען אין טאקע געהט שרייער
 אין איצט ניטא אבער געריכט. ד״עכסטען םון ירעסטיזש
 אמאל. װי מענשען גאאױוע פאליטיש טיל אזוי אמעריקע

 די־ דאך האט באװיזען. וואהלען לעצטע די האבען דאס
 צײט דער אין אויך כאליאםטרע רעאקציאנערע זעלביגע

 איר מיט הימלען געשפאלטען וואהלען פרעזידעגטען די םון
 די אפצוהיטען לעבען אין איר געהט עס אז געשריי,

 קאנ* אמעריקאנער די און דעמאקראטיע אמעריקעגער
 רוז־ דורך געםאר אין געשטעלט ווערם וואס סםיטוציןג

 זיך האט עולם ברייטער גרויסער דער אבער יועלט׳ן.
 גיט אז פארשטאנען, גוט האם ער גארען. געלאזט גיט

 דעמאקראטיע אמעריקאנער דער פאר געפאר דער װעגען
 גע־ דער סאר נאר חברה, די יאמערט קאנםטיטוציע און

 גרויסע זייער געװען איז עס קעשענע. דיער סון פאר
 געזעצען, ארבײטער גייע פאר רעםארמען, גייע פאר מורא
 גע־ וועם רחװעלם ווען ווערען, דורכגעםירט װעלען װאס

 איבער־ גרינדלאך גאנץ זיך האם זי און װערעו״ וױילם
 םאר־ עולם דער אז וואהלען, די סון טאג דעם אין *ײגם
 מעכטיגען דעם היפארקריםםםווא. און שוױגדעל איר שםייט
 םאג דעם אין געקראגען האט רעאקציע די װאס קלאפ,

 א םאראן איז עס אז געװיזען, איר האם וואהלען די פון
 גארען גיט קען מען אז װערטעל, דעם אין אמת שםיקעל

 געווען איז קלאפ דער צײם. גאגצע די סאלק גאנצען דעם
 אויף איז געזינדעל רעאקציאגערע דאס אז שװערער, אזא

 צו־ גרויס איר אין געװארען. צוטוםעלם װי װײלע א
 איז זי אז ארױסגערעדט, זיך אסילו זי האס טוסלעניש

 אים און •רעזידעגט דעם מים קאאיערירען *ו גו־ײט
האם דאס אבער רעפארמעס. זיעע דורכסירען ומנלסען

 אנגעפאנגען ביסלאכװייז זיך ד״אט זי נעדויערם. לאנג ניט
 גע־ האט זי וואס קלאם שװערען דעם פון אויסטשוכען

 ארגאניזירען אנגעפאנגען װידער האט און קראגען
 געקומען איר פאר איז אט און קאמף. צום כוחות אירע
 פאר׳ן רעפארמען פארגעשלאגענע די — מאמעגט דער

 װידער שוין שפאלט רעאקציע די און געריכט, העכסטען
 די אז וױיס, זי און פילט זי געשרײ איר מים הימלען

 נאר גיט זאלען געזעצען סאציאלע אז מײנט, רעפארמע
 אויך זאלען גאר קאנגרעס, אין װערען דורכגעפירט קענען
 הא־ מורא ניט לעבען, אין װערען דורכגעפירט קענען

 אונקאנ־ פאר װערען דערקלערט װעלען זײ אז בענדיג,
סטיטוציאנעל.

 אונגע־ אן האט געזינדעל רעאקציאנערע דאס און
 די אין באקעמפט רוזוועלט׳ן האט זי חוצפה. הערטע
 מיט־ נידערםרעכטיגסטע און שענדלאכסטע מיט װאהלען

 און דורכגעפאלען טרויעריג אזוי איז זי װען און לען
 מא־ ריזיגער אזא מיט גערוארען געװעהלט איז רוזװעלט

 פאלגען איר זאל ער אז אים, פון זי פארלאגגט יאריטעט,
!געגען איז זי רואס זאך קײן טאן ניט זאל און

 בלויז װעלכער צו חוצפה, אומפארשעמטע די איז דאס
םעהיג. איז רעאקציע קאפיטאליםםישע גרויסע די

געריכט, העכסטען פאר׳ן רעפארמע רוזװעלט׳ס גאר
דער מיט װי זאך אזא טרעפען ניט וױיטער זאל עס אז

גערעכטעקײט
 אנצונעמעז איז עס צייטווײליגע. א בלויז איז א. ר. נ.
 ךז זינען אין האבעז וואם ריכםער, נײע זעקס װען אז

 סון װערטער פארגליװערםע די װי לעבען, פון לאגיק
 העכ- אין ארײנקומען װעלען ביכער, פארשםויבטע אלטע
 װעלען וואס די, פון זײן ניט זײ װעלען געריכט, סטען

 דער צו צוריק לעבען דאס שםויסען העלפען פרובירען
 אויב צוױיפלען מעג מען אבער וואגען. און םערד פון צײם

 ערפארומ די זיכערהײם דויערענדע לאנג א זײן קענען זײ
 פון װירקונג די אז געװיזעו, האם געריכט העכםטען פון
 פארשםויבטע אלטע די פון װערטער פארגליװערטע די

 אזעלכע אייױ ולםיא שטארק דיער אפט איז געזעצביכער
 לא־ דער פון אפצושטעהן נים זיד באמיהען וואס ריכטער,

 אן דעריבער איז זיכערהײם בעסטע די לעבען. פון גיק
 באשרענקען זאל וואס קאנסטיטוציע, דער צו אמענדמענט

 אמענדםענט אן ווײל און געריכט העכסטען פון מאכם די
 צײס סך א פאדערען אמאל קען קאנסטיםוציע דער צו

 אנסאנ- גלייד טאקע מען דארף אנגענומען, װערם ער ביז
 פארגעשלא־ רוזװעלם׳ס נאר װי אים, פאר ארבײםען גען

 דארף מען ווערען. אנגענומעז װעלען רעפארמעס גענע
 םארגען. פאר׳ן אויד נאר היינט, פאר׳ן בלויז זארגען ניט

 רעסארמעס' די גענוג דין טאקע אםשר װעלען הײנט פאר
 זיכערער מער א אמענדמענם אן איז מארגען פאר אבער

מיטעל.

— ט ע ט ר א ר ר ק ר ע ד —
 כאק אץ כער אײזןןל, דער מאלאןךשטיםערץ, די

 טאג א אץ האכען כאשלאםען
שײנעם א

 װ»לד. אין קװןןרמעט א שפילען צו
 כאלד געטראגען דארט טאקע האבען זײ

 אלט, אץ כאם א מיט נאטען םידלען, צװײ
 אינאײנעם זיך האכען און

 סעלד, אוים׳ן װעלדעל כײם צוזעצט
 ױןןלט. די קונםט זײער מיט כאצויכערען

— פלײםיג כלים די צו ײד געטאן נעם א
זיד״ צערײס :אטש ניט, ם׳נײט כאר

 —שאדף, צעכײזערט מאלפע די זיד האט—אױם!״ ״װארם —
 !דארף מען װי גארניט דאן זיצט איר !דאס איר שפילט ״וױ

 װידער׳ איך, ;ייי ײו זעץ קום גער, רכ כאס, מיט׳ן דו
פידעל, צװײטער קעגען אװעקזעצען זיד ױעל
לידעל, אנדער אן גאר שוין אױעק אונז כײ דא װעט

כאלד אץ
 װאלדי״ דער אמז כײ װעט טאנצען ארױסגײן

 געכיטען זיף ערםער די מיט האכען זײ
׳נײ דאם פון שפילען גענומען זיך און

— דריטען, א מאל, צװײטען א
 דןןרכײ. פיל ניט האט געװאונען קװארטעט דער נאר

 גטםונטו!״ סוד גאנצען דןןם אם שוץ האכ איד !״ציט־אויןש—
— געשרײ, םיט אײזןןל דער אתיס דא איז

 כאקוםטו. שניט רעכטען דעם שוץ זינער װןןלען ״מיר
דײ!״ 8 אץ אלע װעלען זעצען זיף מיר װען

אויםגטנומטד, עצה אײזעל׳ם דעם האט מען
 :גראז די אויף זיר אויסכעזעצט שורח א אץ און

 װעניג־װאם^ געהאלםען אײף האס דאם נאר
 ■ :היצען און זיך קריגען גענומען זײ האכען דא
 זיצען״ אײנטר יעדער זאל אזױ װי און װןןר װי,

 גטשרײ אוו טומעל זײער פיםען אין דערװײל,
 זײ לעכןןן דארםען איז

 םארכײגעםלױגען, נאכטיגאל א
 אױגטו די אים צו געװענדט זײ חאכען אלע און

:געכעם א מיט
 י הװארטטט דטם אץ אונז סדר 8 כרןןנג אץ ״העלןײאױם, —

װילטן״ מיר אץ כאטען בלים, ׳דו זעהםט האכש, מיר
 כלױז זאגען אוכז זאלסט דו
אױם״_ זיד מיד זעצען ױי

 ׳״י«ילטז קאנען און טוזיקער א זײן ״צו —
פיל קענטענישען םען באדארף

 אגיםעל״״ אויערען אײדעלערע אץ.טאקע
 שטיל נאכטיגאל דער זײ האם

װיםעז• געלאזען
 אײו. אײד פאלט op ױי זעצען זין־ םעגט פרײנד, איר, ״און
־ ןײן״ טני פוזיקער קײן אלץ איר װעט דאך
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אלט און ױננ צווישען מחלקה אלט־נײע די
 איז ער געםריי. זיך בלייבם רוזװעלם םרעזידענם

g אויס, זעהם עס װי און, סענסאציאגאליסט, געבארענער 
 קונסם דאזיגער דער אין אונערשעפליך ממש ער *יז
סעגסאציעס. מאכען םח

 קעגם איהר און — סענסאציע לעצםע סאמע זיין
 ניט איהם מיט קענט איהר וױיל ״גרעסםע׳/ זאגען נים

 מיט ארויסקומען ניט ער װעט מארגען אויב זיין, זיכער
 צו פארשלאג זײן איז — סענסאציע גרעסערער א נאך

סופרים־קאורט. סטײטס ױנ. דעם אי״ ״בלעק א געבען
שפעטער װעט וואס :פרעגען אמת, קען, מען

 װעלכע ריכטער, קאורט סופרים נײע די פון װערען
 דאס קאורט? סופרים אין ארײנזעצען װעט רוזװעלט

 װעלען דערוױיל אבער צוקוגפט, דער פון שויס אין איז
 גע־ איבערגעלעבט, זיך האבען װאס זקנים, עטליכע די

 אונשעדליך. רוזװעלט־ריכםער די דורך װערען מאכט
 װען רחװעלם׳ן, םרן פארשלאג דער אט װעט אפשר און
 פיה־ דוקא װירקזאם, ניט אלס ארויסוױיזען זיך װעט ער

 קען מען וואס בעסטע, דאס אז געדאגק, דעם צו רען
 גאר קאורם סופרים פון װערען צו םטור טאקע איז טאן,
גאנצען. אין

 רוזװעלט׳ס געגען ארגומענט אן נאך דא איז עס
 רוז־ ז:ך מאכם ריכטער ע ג י י ז דורך פארשלאג.

 סופרים־קאורט. םון באלעבאס גאנצען דעם פאר וועלט
 אין װערקצײג א װערען אלזא װעט קאורט סופרים דער

 ח^ומ׳ט רוזױעלם אויב וויים, װער און, הענט רחװעלט׳ס
 מוסא־ אדער סטאלין אמעריקאנער דער װערען צו נים

ליני?
 ניט םא- וואס ארגומענט, אן געװיס איז דאס

 האבען מיר אמת, לייכט. אזוי װערען אװעקגעמאכט
 דעם פין ליבעראליזם דעם אין גלויבען פולסטען דעם

 זינען, אין האבען מעג מען אבער רחװעלט, איצטיגען
 ער מענש. א װי מעהר גיט םארט איז רוזװעלט דאס
 דער אלס זיך םיהלען אנהױבען צײם דער מיט דאד קען

 אמעריקאנער דער איז און זײן קען וואם אייגציגער,
 גלויבען, מאכען איהם קענען וואהלען לעצטע די משיח.

 מאיארײ גרויסער דין אין פאלק, אמעריקאנער דאס אז
 וואס טאן, צו םולמאכט די געגעבען איהם האט טעט,

 פון גײסם דעם געגען זיין זאל דאס װען אפילו װיל, ער
 איהם ציים איצט גאך עס איז דערםאר און דעמאקראטיע,

שפעט. צו ווערט עס איידער םליגעל, די אונטערצוהאקען
 וואלט אלעם דאס אבער טענד^ א איז דאס יע,

 איז, ער װי סוסרים, דער װען ריכטיג, גאנץ געװען
 װעך האבען צו פארדאכט יעדען פון ריין געװען וואלט

 קאנסטיטוציע די אזױ ניט זינען אין געהאט ניט עס־איז
 קאםיטאל, הערשענדען דעם פון אינטערעסעץ די װי

 דיק־ אמעריקאנער דער געװען איצט ביז איז װעלכער
 געװען איז מעשה די דאס איז, פאקט דער טאטאר.

 מעד״רסםע די אין קאורט סופרים דער קאפויר. פונקט
 איהר אין קאנסטיטוציע די אפגעהיט ניט האט סעלע

 די . ט ש ט י י ט ע ג ס י ו א נאר גאנצקײט, גאנצער
 דיקטאטאר, דעם פון אינטערעסען די אין קאנסטיטיציע

קאפיטאל. הײסט וואס
צוגעבען, שוין זאל מען אםילו װען דערפאר, און

 װערען רוזװעלט װעט איינםיהרונג נײער דער דורך אז
 עטװאם זײן ניט אלץ אבער עס װעט דיקטאטאר, דער

 איין םון אומבײם אז בלויז גאר אמעריהא, אין נײעס
 פראגע, די זיך שטעלט אנדערען. אן אויף דיקטאטאר

 פרובירען ניט זיך לוינט צי ניט? עס זיד לויגט צי
קאנסטיטוציע? דער פון ״פארטייטשער״ נײעם א מיט

 פאר־ איינעמס אן פיל גאר זיך װענדט עס אז און
 לעבעדיגען א אלס געזעזזן, מיר האבען דאס טייטשונג,
 אויטאמאביל־ די םון סטרייק לעצטען דעם אין בײשפיל,

ארבײטער.
 װען דאס צוױיםעל, מיגדסטער דער ניטא איז עס

 די אױף געזעסען וואלטען פאליםישענס רעאקציאנערע
 מישיגען, אין מוירםי גאװערנאר פון פלעצער

 דער וואלט וואשינגטאן, איץ רוזוועלט פרעזידענט פון און
 דער־ זיכער אויטאמאביל־ארבײטער די פון זידסטרייק

א דאס און בלוט, םון ים א אין געווארעז טרונקען  א
 דער מיט אײנקלאע פולסטען דעם אין געװען װאלם

 סרי־ אויף רעכט דאס באטראכט װעלכע קאנסםיטוציע,
 דעם אלס וױנקעלשםיין, סאמע דעם אלס װאט־אייגעגטום

 וױ אזוי און געזעלשאםט. דער םון םונדאמענט סאמע י
 אוםן בולם׳סםען דעם אױף האבעץ זיץ־סטרייקער די

 װאלם פריוואם-אײגענםום סון הײליגקיים די מארשװעכט
די וױ אױסצרשיםען זײ רעכט וױ נים מעהר נעװעז

יאנאװסקי ש. םון

 קאנסםיטוציע די אוםן אזא אויף ראטעװען אוץ #הינט
ארדטע״ קאפיםאליסטישע גאנצע די איהר מים און

 אנדערש אביסעלע מױרםי גאװערגאר אבער האט
 אױך זיך רעדט דארט קאנסטיטוציע. די אויסגעטייםשט

 מענשליכען דעם םון חשיבות און הײליגקײט דער דועגען
 דאס אויף טראם דעם געשטעלם האט ער און לעבעה
 און דאס, און ;פרױואם־אייגענטום אויף ניט און לעצטע

 דזשעגעראל־ די אז דערצו, געםיהרט האט דאס, גאר
אונטערגעבען. געמוזט זיך האבען מאטארס־מאגנאטען

 װעגען געהאנדעלם זיך וואלם עס װען אמאל, גאך
 קאגסטיטוציע דער םון אויסטייטשונג נײער א אדער
ה וואלט אפשאפונג, געזעצליכער איהר װעגען אדער  אי

 אויף געװען אײנפארשטאנען באלד ׳מיר מיט םילע און
 צוטראכטען דעם װעגען װי אזוי אבער לעצטע, דאס

 אז צוגעבען, מען מוז אוגמעגליך, איינפאך איז איצט
 וואס איעציגער, דער דערוױיל איז פארשלאג רוזװעלט׳ס

 סופרים־ דעם פון הפקר־מאכט די אװעקנעד״מען קעץ
 ׳צדיק גאנצען א פאר מאכען זיך מעג װעלכער קאורט,

 קאפײ םון װילען דעם געטאן אימער דאך אבער האט
 רעכם די פאר איינגעשטעלט ניט זיך קײנמאל און ׳טאל
 קאנםליקט אין געקומען דינען די װען ארבײםער, די פון

קאסיטאל. מים
ווארום רחוועלט׳ן: צו טענה א נאך דא איז עס

 דער אין בעל־הבית גאנצען דעם פאר זיך ער מאכט
 אויב אדרבא, ? םאלק בײם אן ניט םרעגם און םראגע,

 די אויב זיבעציג, איבער ריכטער די אז מיינט, רוזװעלט
 םון געםיהל דעם און פארשטאנד דעם נים אליין האבען
 פעהיגע, מעהר און אינגערע פאר פלאץ מאכען צו יושר,

 איבערגע־ עס זאל םו ווערען, ארונםערגעזעצם דארםען
 אפשטימען, צום םאלק אמעריקאנער צום װערען געבען

 אמענדמעגט נײער א װערען געשאפען אלזא זאל און
 אזוי געװען דאך וואלט דאס קאנסטיםוציע. דער צו

 מעשה אזוי ניט און דעמאקראטיע, םון גײסט אמת׳ן אין
!עס װיל רוזװעלט דיקטאםאר,׳װי

 ריידען וועלכע די, אז באמערקען, צו ווערט איז עס
 עס דינען אמענדמענט, אן םאר באגײסטערוע אזא מיט

 און דעמאקראטיע די סײ האבען װעלכע די, געװעהגליך
 האנ־ עס װען אדמה, דער אין טיף קאנסטיטוציע די סײ

 איצט איגטערעסען. ״הייליגע״ זײערע װעגען זיך דעלט
 ! אמענדמענם אן געײאלד, הימעל: ביז׳ן קולות זיי מאכען

 פארשלעפטע א איז אמענדמענט אן אז װייסען, די וױיל
 קאנגרעס דער אויב פארשלאג, רחװעלט׳ם בעת קרענק,

 אגגעװעגדעם גלייך קען אגנעמען, עס װעלען סענאם און
 קאורט־ סופרים נײע די פון הילף דער מיט און ווערען,
 פארשיײ דורכפיהרען באלד שוין רוזװעלט קען ריכטער

 דין אין סופרים־קאורט דער װעלכע רעפארמען, דענע
פסל׳ענען. ניט זאל געשטאלט גײער

 געגען אויסצוזעצען דא איז מיר, זיך חןכט ך,1דז איז
שטאנדפונקם. אנדער גאנץ א סון פארשלאג רוזװעלט׳ס

אלט. און ױנג סון שטאנדפונקט דעם סון מײן איך
ערקלערונג. קלײנע א מאכען אין־ מוז דא און

 קײן ניט אויך שוין איז שורות די םון שרייבער דער
 װעלכע מענשען, דא זיינען עם אז מעגליך, מאן. ױנגער

 איבער־ שוין זיך האם ער אױך אז גלויבען, און דענקען
 גאנצען אין ניט ױי זיינען אסשר וױיס, װער און, לעבט,

 ? אליין זיך אויף מבין א דין דען קען װער אומגערעכם.
 שםאנדפונקם דער אם אז ערקלערען, דא מוז ער אבער,
 קײן נים איז אלט און ױנג םון פראגע דער אין זיעער
 ער װען ציריק, יאהרעז און יאהרען מים שוין נייער.

 אלם יעדענפאלס יונג, אלס געווארען באטראכם נאך איז
 איבער־ שוין זיך האם וועלכער מאן, אלםער קײן נים

שםאנדפונקם. דעמזעלבען פארםראטען ער האם לעבט,
מיט געװען איז דאס :דערמאנען אייך עם לאמיר

 דער םון דעלעגאטען די םון איינער ווען צוריק, יארעז
 אמעריקען דער םון קאנווענשאן דער צו אינטערנעשאנאל

 דער םון אםגעריםען זיך האם לייבאר אװ םעדעריישאז
 אייגענער זיין לוים נעשטימם און דעלעגאציע גאנצער

איבעחױיגונג.
 םארשטארבענער דער האם קאנווענשאז יענער אויף

 םמ סרעזידענט לאנג־יאריגער דער גאמיערס, סעמועל
דער אויף געגעךקאנדידאם א געהאם ל., אװ ם. א. דער

 לואי•. ל. חשאן םון פערזאן דער אין ®רעזידענטשאםם,
 גאם־ פאר געשםימם דעלעגאציע גאנצע אוגזער האם

 געשטימ• האם דעלעגאציע דער םון איינער נאר פערס׳ן,
רעכם. םולסטער דין געווען איז דאס װאס לואיס׳ן, פאר

 געהאלםעץ האט דעלעגאט דערמאנטער דער אבער
 הא• ער ורארום גרינדע, דינע אנצוגעבען נויטיג םאר

 “איי און גאמפערס׳ן, געגען און לואיס׳ן פאר געשטימט
 גאמפער• דאס געווען, איז הויפם״גרינדע זיינע פון נער
 איד האב באהויפטונג דער געגעץ אם אלט. צו שוין איז

 ״גערעכטיגקײם״ דער םון רעדאקטאר דער אלס דאן,
 אר־ דעמאלם האב איך ארויסגעםראטען. שטארק גאנץ

אלם״ אדער ױנג איינעם ניט מאכעץ יארען אז גומעגטירט,
דאל״ אלז יארען, אין יונג גאנץ זיין קען איינער

 אח װעניג זעהר גאך פארשטעהם ער װאס דעם, אחוץ
 ז״ין איהם זאל לעבענס־ערםאהרונג, װעגיג אזוי האט

 זאל עי און פארטריקענט שטארק דיץ גשמה און הארץ
 מעגש־ מעהר שעהנערען, א פון װיזיאן קײן האבען גיט

 א אמת׳ן דער אין זיין זאל ער און לעבען, ליכערען
 מי« מענשען ױנגע אזעלכע האב איך רעאקציאנער.

 נאך זיי קען אדן ׳סך א גאף געקענט הערצער אלטע
ק דאס געהאט איך האב פארקערט, אויך. איצט  י1 ג,י

מ מענשעז, אלטע און עלטערע פילע גאר קענען  װעל
 העכסכד געװען געדאנקען און געפיהלען זײערע אין זיינען

 קײג־ און פארווערטס, שטרעבעגדיג ,אימער ראךי־קאל
 אח בעסערעז א םאר קאמף דעם אויפגעגעבען ניט אלמ

לעבעז• שעד״נעדעז
 גאר װעמען גאמפערס, זעלבען דעם געמען לאמיר

 דאגמא־ םארטריקענטען א םאר געהאלםען האבען םילע
 באוױזען טוים דין פאר מיגוט א כמעט ער האם טיקער,

 אריינוואד־ זיך גײסט, אין געורען גאך איז ער ױנג װי
 לאפאלעט־קאם־ דעם אין םייער גאנצען ױין מיט פעמ־ע

 אש פרעזידענט, אלס געלאפען איז לאפאלעם װען ,ייןפ
ע די באקעמםט ניט האט קײנער ^  קאפיטאליסםישצ ב

גאמפערס. אלטער דער ווי םייער אזא מיט פארטייען
 אש קענעז צו גליק גרויסען דעם געהאט האב איך

 קראפאםקין. םיאטר אלטען דעם מיט באםריינדעם זיין צו
 צו פארגעניגען גרויסע דאס איינמאל געהאט אױך האב

 לאװראדר אלטען דעם מים וױילע א פאר זיך באקענען
 איץ סאציאליסטען אלטע די געקענם האב פאריז. אין

 אןץ יאנאסעס די און ניװעגהויז, דאמעלא װי אייראפע,
 1מי זאגען קען איך און אמעריקא. אין דא שעוויטשעס

 — זיי װי מענשען אינגערע קײן אז געװיסען, ריינעם א
 ם•• פול אזוי צײם זעלבער דער אין און פײערדיק ױנג,

געטראפען. גיט קײנמאל — לעבעגס־דערפאד׳רונג
װערזמ, פארלייקענט ניט קען עס און גיט, זאל עס

 געזעצ־ אביסעלע ווערען עלטער, דער אויף מענשען אז
 מיר װי אבער, קאנסערוואטיװעס עס רופם װעלל, טער,
 געוואוגשיי מעהר מענשען אזעלכע דוקא זײנען זיך, דאכט

 פאראנטורארס־ גרויסער םון סיטואציעם און שטעלען אין
 געטרא־ װערען װעלכע מעגשען, אינגערע װי ליכקײט,

 קלארעז׳ דעם פון װי אימפעט, געװיסען א פון מעהר גען
פארשטאנד. איבערלעגטען

ה דאכט מיר װי  גרויםען דעם רוזװעלט דא מאכט זי
 סיפרים־ דעם פאר גרעניץ דעם זעצט ער װאס םעות,
 ®מ העכער אז מײגט, ער און ,70 ביז ריכטער קאורט

 קעגען זאל ער אלט, צו זיין ריכםער דער שוין מוז 70
שטרעבועען. נייע איד״רע מיט צײט גײע די פארשטעהן

 מיט׳ן ריכטער א דא קאורט סוםרים אין איז אט
 זעהר דארפען קלאוקמאכער די װעמען בראנדײס, נאמען

עי דאד און ׳80 איבער שוין איז ער געדענקען. גוט  יו
 איבער־ שוין זיך האם ער אז באהויםםען, ניט קײנער
א נאך איז ער לעבט. ראדיקאלסם*. די םון איינער א

 קאור• סופרים מעהרסטע די דאס איז, טראבעל דער
 זײ געװען. נים ״יונג״ גאר קייגמאל ױינען ריכטער

 לעבעגס־לאגמ זייערע צו געווארען באשטימט זיינען
 י1 גאר זײ האט מען וױיל דערפאר, נאר טאקע דזשאבס

 שטעל• ער אז געוואוסם, האט קאםיטאל און געקעגט, גוט
 פרײגד, איבערגעבענע דינע סופרים־קאורט אין אריין

 אינטערעסאן, דינע אפהיטען אזױ שוין װעלען וועלכע
װערען. געקרימט ניט זיי אויף זאל הערעלע קײן אז

 1א בלײז דינעץ ריכםער די םון יארען די נײן,
^ ס י ו  ווערעז, פטור די םוץ וױל ער רוזוועלט׳ן. פאר א

 זײג*ז די און רעאקציאנערען, אמת׳ע דינען זיי וױיל
אזעלכע. געווען אימער

 וועחנן פטור די •ון ער קען צי איז, םראגע די
לײכם. אזוי
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געוזאונען מאגנאטען אױםאמאביל געגען ארבײטער אױטאמאביל פון שלאכט ערשטע
 אויטאמאביל־ דער צװישען סעטעלמענט־אפמאך דער

 איז װאס מאטארס, דזשענעראל די און ױניאן ארבײטער
 איז פעברראר, ־טען11 דעם געװארען *תטערגעשריבען

 און געשעהענישען גרעסטע די פון אײנע צװייפעל, אהן
 בא־ ארבײטער דער פון געשיכטע דער אין ■אסירונגען

אמעריקע. אין װעגונג
לאנד, גאנצע דאס אז זאגן, זיכערקײט מיט קען מען

 געשפאנ־ מיט האבן שיכטן, געזעלשאםטלאכע היגע *לע
 אויסערגעוױינ־ דעם נאכגעפאלגט אױפמערקזאמקײט «ער
 די בײ פארגעקומען נאר־װאס איז װאס ססרייק לאכן

מאטארס. תשענעראל
 אויסערגע־ אן געװען איז דאס אז זאגען, מיר רוען

 די מיט סײ דעם, מיט מיר מײנען סטרייק א׳יינליכער
 װי מיליטאנטישקײט און סטראטעגיע מעטאדען, וױע
 די סײ און געװארען געפירט איז סםרייק דער *זױ

 זײערע און סטרייקער די וואס שטערוגגען, אאלאסאלע
בײקומען. געדארפט האבען יירער

זינען, אין האבען מען דארף ערשטען אלעם צום
 מאל ערשטען צום האבען אויטאמאביל-ארבײטער די *

 ארבײטער־באװעגוגג היגער דער םון געשיכםע דער אין
 מאסשטאב. גרויסען אזא אויף זיץ־סטרייק א ■ראקטיצירט

 פער־ און דריי גאנצע דינען אויטאמאביל־ארבײטער די
 זיצען געבליבען װאכעס זעקס סון (גאענט טעג ציג
 װאל־ כלאסארס, דזשענעראל די פון פאבריקען די *ץ

 מאשיגען, די אויף און פלארס די אויף זיך מרענדיג
הן  לעבענס־בא־ שום אהן און לעבען צו מיטלען שום ן

 העלדעד מין אזא ארויסגעװיזען דערבײ און דערפענישען
 גרייט געװען זײנען זיי אז קאמססלוסטיגקײם, און *וט
 פון אטאקעס די אפצושלאגען מינוט לעצטער דער ביז

 קאפי־ די סקעבס. און געגגסםערס שפיאנען, !יליטער,
 אויפגעהויבען גלייכצײםיג אויך ד״אם פרעסע ומליסםישע

g ,דאס פארלעצען אויטאמאביל־ארבײטער די אז געװאלד 
 ריכטער די אײגענטום. פרױואטע פון רעכט אייליגע
 מים זאל מען אז אינדזשאגקשאנס, ארויסגעגעבען *אבען
 פאבריקען. די פון ארבײטער די ארויסטרייבען «ואלד

 אנגעשטעלטער אן אלײן איז וואס פלינם, פון מעיאר דער
 ארמײ אן אנגעגרייט ד״אט מאםארס, דזשענעראל די «דן
 באוואפענט געװען זײנען וואס מאן, הונדערם זעקס *וץ

 גריים געשטאנען זײגען און זיין כלי מאדערנסטע די *יט
 קא- גאנצע די כמעט סטרייקערס. אלע *ױסצו׳הרג׳ענען

 טאג האט םיימס׳/ י. ״נ. באזונדערס פרעםע, •יטאליסטישע
 די געגען העצען אײן אין געהאלטען אויס, טאג יײן,

 פרע־ דער לואיס, דזשאן פירער. זײערע און טסרייקערס
 אינדוס־ פאר (קאמיםעם א״ אי ״סי דער פון זידענם

 אויטאמא־ דעם סון םירער ארן ארגאגיזאציע) •ריעלער
 קאפײ דער פון געווארען באצײכענט איז סםרײק, ביל

 וואם טיראן, און דיקםאטאר אלס פרעסע אאליסםישער
אמעריקע. םון געזעצען די •דעכם

פאררע־ װערם ווידער מאטארס דזשענעראל די
ט  קארפא־ אינדוסטריעלע גרעםטע די םון אײנע אלס מנ

 אומבאשרענקםע פארמאגם זי רועלט. דער אין דישאגס
 פאליטישע און םינאנציעלע גרויסע און מלם־מיטלען

 מאםארם דזשענעראל די םון פירער די ®ארבינדונגען.
 װעלען זײ אז ערקלערען, איין אין געהאלטען אאבען

 איז זיי ביי אז ױגיאן, די אנערקענען נישט אופן נאין
 און שאפ, אפען אן פון םעסטונג א בלייבען ורעט און

?Tf גע־ מאםארם דזשעגעראל די םון םירער די האבען 
o m אונטערשרייבען און ױניאן דער פאר בויגען ויך

 ױגיאן, אױםאמאביל-ארבייםער דער מים אגרימענם *
ג די עג כ  םאונ־ די נעמענדיג זשעסם א אםילו דערבײ ^

 אויף ױניאן דער פון רױיס־פרעזידענם דעם םון •ײךסען
אפמאך. דעם «טערשרייבען

 םון פונקטען די באהאנדלעץ וועלען מיר איידער
 אונםערגעשריבעץ גאר־דראם איז רדאס אגרימענט, ז*ס

 אויםא־ דער מים מאםארס דזשעגעראל די םון גןװןןרען
מײ־ אונזער לוים װיכםיג, איז ױני*ן *רבײםער ל

הןן־ װעניגער, אדער םער זאלעז, *רבײםער די אז
 אונזער אין שפילם עס ר*ל 8 םאר וואס באגריף »

שען  אונ־ אינדוסםריע, אױם$ם$ביל די לעבען ממאםי
 אייםןימןר די לעבען עם באדימוגגען א םאר װאס

מז ארבײםער, ע  געשיכםליכען א קוושען אין ג
אוי־ די ארגאניזירען *ו פאחובען די װעגעז ־נליק

כיל _  ווײםערדיגע די זײנען װאם און ארבײםער .
 אינ־ פאר (קאםיםעם א״ אי .םי דער פון ■ףיסזיכטזן

ארבײ־ זײ ארגאגיזירען צו ארגאגיזאציע)

יאזעפסאן. א. פון

אינדוסטריעלען אן אויף מאסען־פראדוקציעס די פון םער
אופן.
 דער פץ זײט םינאנציעלע אץ עקאגאמישע די

איינדוסטריע אוייטאמאכיל
 װיכ־ די םון אײנע איז אינדוסטריע אויטאמאביל די
 פון אינדוסטריען. אמעריקאגער די פון ריגגען טיקסטע

 עס וואס אויטאמאבילען מיליאן דרייסיג און זיבען די
 אמעריקע האט װעלט גאנצער דער אויף פאראן זײגען
 אויטאמא־ מיליאן צוואנציג און םינף פון העכער אלײן

 יערליכער דער אז זאגען, וצ גענוג איז עס בילען.
 און םיר צװישען באטרעםט אויטאמאבילען פון פארקויף

 איז איגדוסטריע אויטאמאביל די דאלאר. ביליאן סינף
 איגדוס- םונדאמעגטאלע אזעלכע מיט פארבונדען ענג

 אינדוסטריען. אנדערע און גומי קוילען, שטאל, װי טריען
 דער פון אכטעל אן אדער מעגשען, מיליאן פינף װי מער

 א מאכען אמעריקע, אין באפעלקעתגג ארבײםענדיגער
 אויטאמא- דער פון אינדירעקט, אדער דירעקט לעבען,

 קאמפאניס אויטאמאביל היגע די אינדוסטריע. ביל
 נאר אמעריקע, אין נאר גיט געשעפטען זײערע אן פירען

 היגע די װעלם. דער פון לענדער װיכטיגע אלע אין
 רוי־מאטעריאלען אימפארטירען קאמפאניס אויטאמאביל

 אויך װי פאבריקען האבען און לענדער אנדערע פון
 פארשיי־ אין פארבינדונגען פאליטישע און פינאנציעלע

לענדער. דענע
 דזשענעראל די פון דירעקטארס אװ באארד די
 :װי בערען םינאנציעלע אזעלכע פון באשטײט מאטארס

 נעשא־ די מארגאן, פ. דזש. פאנם, דױ ראסקאב, דזשאן
 פון הויפם דער יאנג, ד. אוען טראסט, בײנקערס גאל
אנדערע. און קאמפאגי, עלעקטריק דזשענעראל דער

װע־ קרייזלער און פארד מאטארס, דזשעגעראל די
 אויטאמאביל־ גרעסטע דריי די אלס פאררעכענט רען

 אויבעךדער־ די האבען 1934 אין מאנופעקטשורערס.
 אלע פרן פראצענם 94 פארקויפט קאמפאניס דרײ מאנטע

אױטאמאבילען.
 אויטא- גרעסטע די איז מאטארס דזשענעראל די
 אויטא־ פאלגענדע די פראדוצירט זי קאמפאניע. מאביל
אלדסמאביל, פאנםיאק, שעװראלעי, מאדעלען: מאביל

 די האט 1935 יאר אין קאדילאק. און לאסאל ביואיק,
 אין און אויםאמאבילען 1,715,688 פארקויפט קאמפאניע

 מיליאן צוױי אריבער פארקויםם שוין זי האט 1936
אויטאמאבילען.

 דזשע- די אזרי װי זעהן צו אינטערעםאגט איז עס
 צוואנציג און פינף לעצטע די פאר איז מאטארס נעראל

 איג־ ריזיגסטע די פון אײגע אלס אויסגעוואקסען יאר
 בא־ דער אונז דערציילט אזוי לאנד. אין דוסטריען

 1909 יאר אין אז לײבאר, אװ דעפארטמענט פון ריכם
 קאמ־ די םון אויטאמאביל־פארקויף דעם סון סומע די האט

 זיך האבען מאטארס דזשענעראל די װעלכע םון פאניעס
 דאלער, 29,029,875 באטראפען ארגאניזירט שפעטער

 אױםאמא־ איר םון סומע די האם 1935 יאר אין אבער
 דאלער. 1,155,641,511 גאנצע באטראפען פארקויף ביל
 קאמ- די פון פראפיט נעט דער האם 1909 אין אויב און

 זיך האבען מאטארם דזשענעראל די װעלכע פון פאניעס
 זי האט דאלער, מיליאן 9 באטראפען ארגאניזירם שםעםער

 167 פון פראפים א געהאט 1935 יאר אין אבער שוין
 ער־ די אין און דאלאר, 510 און םויזענט 226 מיליאן,

 אױסגע־ סראסים דער איז 1936 םון חדשים ניק שםע
פראצענט. םופציג סון העכער וואקסען

 מ םץ כעאםםע סון סאלאד^ס ריזיגןן די
םאםארס דזשענעראל

 דירעקטארען פרעזידענטעץ, וױיס פרעזידענם, דער
 שלע־ מאםארם חשענעראל די םון באאמםע אנדערע *וץ
 פארם דער אין געלדער סומען וײזיגע יערליך ארויס פען
 װאם םעחאנען םון צעטעל א איז אט סאלאריס. פרן

 און דירעקםאר, נאדסעןד װיליאם :סאלארים די קריגען
 צו קריגם קאמיםעט עקזעקוםיװ דעם פון מיםגלידער די

 דער דזשוניאר, סלאמ, אלפרעד ;יאר א דאלאר 211,128
 דאגאלדסאן ;יאר א דאלאר 201,473 קוײגם פרעזידענם,

 צו סישער ברידער די יאר; א דאלער 34,688 בראוץ
א יאלאר 118,219 מוני דזשײמס דאלאר; 126,306

 אחוץ יאר. א דאלער 140,495 קעטערינג טשארלס ;יאר
 מע־ ריי גאנצע א פאראנען דינען אריבעךדערמאנטע די

 באשטייט וואס משרתים, יוצר אנדערע און נעדזשערס,
 דרייסע צו נאענט קריגען װעלכע פערזאן, 245 פון

יאר. א דאלאר טויזענט
בא־ די וואס סאלאריס יערליכע די אויסער אבער

 זײ האבען קריגען מאטארס דזשענעראל די פון אמטע
 בא־ אלס קאמפאניע דער אין שערס צאל גרויסע א אלע

 דיװידענדען פון פארם אין מאכען און (מתנות) נוסעס
יערליך. דאלארען מיליאנען נאך

ארכײםןןר אױמאמאכיל די םון װײדזשעס די
 פון העכער באשעפטיגט מאטארס דזשערעאל די

ארבײטעו. םויזענם דרייסיג ארן דוײי און הוגדערט צוויי
 דעפארס- סטײטס יונײםעד דעם סוץ באריכט א לויט

 ארבײםעו אויםאמאביל אן אםילו װען לייבאר אװ מענט
 דירכ׳ן װאכעז םופציג און צורײ גאנצע ארבײטען זאל
 ךףײ־ וױ מער גים באםרעםען וױידזשעס דינע װעם יאר
דאלאר 25 הײסט דאס יאר. א דאלאר הונדערט צען

וואד• 8
 רעפארס״ ״הענדערסאן דעם פון שטודױם דעם לויט

 רעגיתע דער פון אגענט דער געװען איז (העגדערסאן
 באזײד די אויםצופארשען א. ר. נ. דער םון צײט אין

 פרן- 45 האבען ארבײטער) אויםאמאביל די םון גונגען
 דער אין ארבײסער אויטאמאביל די םון צענט
 וזך םארדיגם 1935 יאר אין קאמפאניע מאטארס ראל

 װעניגןו מײנט דאס יאר, א דאלאר טריזענט װי גיגער
 פון פראצעגם דוײיסיג און וואך א דאלאר צוואנציג רוי
 הוד אכט װי װעניגער פארדינם האבען ארבײטער די

 • דאלאר זעכצען וױ (װעגיגער יאר א דאלאר דערם
וואד)•

 ארגײי די באדינגונגען א פאר וואס אונטער אט
 אויטאמאמל. רייכער און ריזיגער דער פון לעבעץ טער

I אינדוסטריע
אױמאם$מל די ארגאניזירען צו פארזרכען םילע די

ארבײטער
 tl פאחוכעז פילע געווארען געמאכט זײנען עס

^ א אין ארבײטער אויטאמאביל די ארגאניזירען תי  י
 אװ פעדעריישאן אמעריקען די האם 1921 יאר אין נאך

 אוינאך די פון יוניאן א אדגאגיזירען געפרואװט לייבאר
 ן0ת3יאױנ קרעפט סון יסודות די אויף ארבײטער מאביל
 סארשײי־ די אין ארבײטער די פון צוטיילונג די אבער
 אװעקגך באװעגונג די ד״אם (פאכען) קרעפטס דענע

 םעדעױי־ אמעריקען די ד״אם 1926 יאר אין הרג׳עם.
 חאד אין קאנװענשאן א אפגעהאלםען איבאר אװ שאן

 ארגאנתיחן צו געווארען באשלאסען איז עס און ראיט
 1926 םוץ װינטער אין און ארבײטער אויטאמאביל די

 ,לײ אוו םעדעריישאן אמעריקען דער םון פירער האבען
 יי פון פירער די מים אונטעררעדונגען געהאם באר

 אר טגעוואל האבען די וואו קאמפאניעס, אויטאמאביל
 װעלק ארבײטער די אויב אז קאםאניעס, די בערצײגען

 חגגר מער םראדוצירען די ורעלען ױניאן א צו געהערען
 אױםאמאביל* די אבער עפישענסי, מער מים און לער

 «י| םירער די םון אויסגעלאכם זיך האבען קאמפאניעס
f ל. אוו ם. א. דער

י כוראליע םםרייק א זיך האם 1933 יאר אין  מ
 ארבײםוי די סעקטאריס. אויטאמאביל די אין שםרײם
י שלעכםע די געגען רעוואלטירם סטיכייאיש האבען  מ

 די־ צײם יענער אין וױידזשעס. קלײגע ארן דינגרנגען
 די וױ ױניאנם לאקאלע פארשיידענע אנטשםאנען נען

עריקיז^אמ :גאמען אונםער׳ן ױניאן קאמוגיסםישע
ײ אינדאסטריעל ״די אסאסיאיישאן״, אינדאסםריעל י  װ|

 עדױקײשאניל מעכאניק די״ וואירלד״, דהי אװ קערס
 אוטאמד איצטיגע די וועלכע םוץ אנדערע און סאםײעםי״

ארױסגעוואקסען. איז ױניאן ארבײטער ביל
 אװ םעדעריישאן אמעײקעז די האט 1934 יאר אין

 אויםאמאמדי די ארגאגיזירען געפרואװט װידער לײבאר
 דעםחןים אין רײף. געװעץ איז צײט די ארבייםער.

 אגגעשלו״ זיך ארבײםער םױזענם זעכציג האבען אליק
 איז הוגדערם סוץ העכער און ױניאן דער אין סען
 ®ת םיתנר די לאנד. איבער׳ן ארבייםער םױזענט ציג

 שױ| האבען לײבאר אװ םעדערײשאן אםעריקען דער
 »1934 מארםש טען20 דעם דאםום, א באשסי&ט געהאס

 לאנד גאנצען ®מ ארבײטער אויםאמאביל די װען
אוי זײ געעגן סםרײק גענעראל א אין ארױם

1
7 יט י ►?

 פרעזידענט זיך האט דעמאלט גראד אבער מאגגאטען.
 ױניאך די אױפגעפאדערט און אוײיגגעמישם רחוועלט

 אן בײ האלט עס וױיל סטרייק דעם אפצולעגען פירער
 מאנופעקטשורערס אויטאמאביל די צװישען אויסגלייך

 הא־ פירער ױניאן די ארבײטער♦ אויטאמאביל די און
 איז עס און סטרייק דעם אפגעלעגט און געפאלגט בען

 אײטאמאביל בארימטע די געווארען געשאםען דעמאלם
 אמעריקען דער פין ױניאן די סײ וואו באארד, לײבאר

 נישם־ די און ױניאן קאמםאניע די סײ פעדעױישאן, ׳
 אין סארשטייער גלײכע האבען זאלען ארבײטער ױגיאן

 פון ױניאן די אז געװען, איז סוף דער באארד. תר
 בשישים געװארען בטל איז פעדעריישאן אמעריקען דער
 1934 יאר דעם פון פארהאנדלונגען. די ביי
 אויסברעכען פלעגען צײט לעצטער דער ביז

 פאבריקען, פארשײדענע די אין סטרײקען ספאנטאנע
 באזונ־ אויטאמאבילען, צו טיילען פראדוצירט מען װאו

 אין געהאלטען ארבײטער אויטאמאביל די האבען דערס
 אנ־ אין און דעטראיט םאלידא, אין רעװאלטירען איין

 קײן האבענדיג ניט ארבײםער די אבער שטעדט, דערע
 אר־ אלגעמײנער דער סון םירערשאפט קײן און שטיצע
 קײן מאכען געקענט ניט זײ האבען באװעגונג, בייטער
פראגרעס. גרויסען

 אמדוסטריעלער סאר קאמימעט דעם םץ גײנדדננ די
ארבײטער אױמאמאכיל וײ און ארגאניזאציע

 קאמיטעט דער געווארען געגריגדעט איז עס װען
 גלייך זײנען עס װאו ארגאניזאציע, אינדוסטריעלער פאר
 אינטערנעשאנאלם צען אנגעשלאסען געװען אנהויב ביים
 גע־ גלײכצײםיג האט מיטגלידער, מיליאן א איבער םים

 אויטאמאביל־ די פון האסגרגג די אריסלייכטען גומען
 ױניאן״ וואירקערס אויטא ״ױנײטעד די ארבײםער.

 באשלאסען 1936 יאר אין קאנװענשאן איר בײ האם
 אגגע־ גלייך און א״ אי ״סי דער אן זיך אגצושליסען

 די ארגאניזירען צו קאמפאגיע אינטענסיװע אן הויבען
 אויטא־ די פון דעלעגאטען די ארבײטער♦ אויםאמאביל

 פרעזײ זײער אלס דערוױילט האבען ארבײטער מאביל
 צוגעשטעלם האם א״ אי ״סי די ;מארטין האמער דענם

 דער־ צאל היפשע א ױניאן וראירקערס אויטא דער צר
 א אנפירען געהאלפען און ױניאךארגאניחערס פארענע

 אינדוסטריע די ױניאניזירען פאר פראפאגאנדע שטארקע
 אויטא־ פראדוצירט מען וואו צענטערס, רױכטיגע אלע אין

 אויטאמאביל די האבען 1936 נאװעמבער אין מאבילען.
 זיץ־סטרײק א דערקלערט בענד סאוטד״ פון ארבײםער

 קאמ־ קרײזלער די םאדערונגען. זײערע געוואוגען און
 זיך װעלען ארבײטער די אז האבענדיג מורא פאניע,

 די געהעכערם אלײן האט ױניאן, דער אין אנשליסען
 ארביײ אויטאמאביל די ארבײטער. אירע פון וױידזשעס

 האבען זיגען, לאקאלע דיערע דורך דערמוטיגט םער,
 אין און סטרייק. זייער אויסצוברייםערען באשלאסעז

 ארבײטער אויטאמאביל די ד״אבען 1937 יאנואר אגהויב
 א דערקלערם שטעדם אנדערע און דעטראים סלינט, םון

 ארביײ אויםאמאביל סטרייקענדע צאל די זידסטרייק.
 םויזענט הונדערט סון ד״עכער ארומגעכאפט האט טער

 און פארביטערטער א געװען איז קאמף דער פעחאן.
 די האט סטרייק םון טעג 43 נאך און פאר׳עקשנ׳טער

 אגרימענם אן אונםערגעשריבען מאטארס חשעגעראל
 פאל־ די אויף ױניאן ארבײםער אויטאמאביל דער םים

פונקםען: גענדע
 ארבייםער אויטאמאביל די אנערקענען צו )1
 אויםאמא־ די םון קערפערשאםם אײנציגע די אלס װניאן

 מאםארס דזשענעראל די װעלכע מים ארבײטער ביל
 צוואנציג אין אםמאכען שליסען און םארהאנדלען װעם

פלעגםס.
מיםגלידער. ױניאן געגען דיסקרימינאציע קיין )2

 בא־ םראגען צו רעכט א האבען מיםגלידער ױניאן די
 די מים געשפרעכעז סירען און ױניאן דער סון סאנס

 אין אנשליסען זיך זאלען זײ אז ארבײטער, איבעריגע
ױניאן. דער

 צוריק־ זאלען ארבײםער סםרייקעגדיגע אלע )3
 דיסקרימיגאציע קײן און ארבײט דער צו װערען גענומען

זײ. געגען ורערען געמאכם נים זאל
 זיץ־סטרײק דעם צוריקרוםען זאל ױניאן די )4

 אינ־ די צוריקציעץ ורעם מאםארם דזשענעראל די און
סטרײקער. און װגיאן דער געגען דזשאנקשאנס

םארקו־ זאל פעברואר, םען16 דעם דינםטיג, )5
IP מאםארם חשעגעראל די צװישעץ קאנסערענץ א 
 פארהאנדעלט זאל עם װאו פארשםײער, ױניאן ר פיס

 אר־ סח שםונדען ידזשעס,ױו וועגען סראגעז די ײצרעז
 ארבײטס־באדיג־ און סיסםעם אפ״ ספידא דער בײט,

געגעז״

-----------------------M 1937 םארטש,
אגרייםענט דעם נעגען אױסזעצונגען

 גע־ אונטערגעשריבען איז אגרימענט דער װי גלייך
 מאטארס דזשענעראל די םון פארשטײער די פון ווארען

 גרין, װיליאם האט ױניאן דער םון םארשטײער די און
 אװ פעדעריישאן אמעריקען דער םון פרעזידעגט דער

 אגרימענט דער אז דערקלערונג, א געמאכט לייבאר,
 ױגיאן די וױיל ױניאן, דער פאר גידערלאגע א מײנט
 שאם׳/ ״קלאוזד א פון פונקט דעם געװאונען ניט האט

 שכל ביסעל א נאר פארמאגט װאס מענש, יעדער אבער
 דערקלע־ גרינס אז פארשטיין, גרם גאנץ קען קאם, אין

 װי קנאה און כעס פון כאראקטער א מער טראגט רוגג
 אר־ אויטאמאביל די האט געװיס נו, פאקטען. אמת׳ע
 געװאלט, האט זי וואס אלץ געקראגען ניט ױניאן כײטער

 און פירער סטרייק יעדען פאר קלאר איז עס אבער
 גע־ גיט קײנמאל גאך איז סטרייק קײן אז טוער, ױגיאן

 אין אז פראצענט, הונדערט גאגצע געווארען וואונען
 א אויף איינגײן מען מוז אפמאך קאלעקטיװען יעדען

 אנער־ קאמפאניע די אויב איז עיקר דער קאמפראמיס.
 װעל־ מיט קערפערשאפט אלס ױניאן די קענט
 אפמאכען. און פארהאנדלונגען פירען דארף זי כער
 אז זעהן, צו ױגיאן דער םון אויפגאבע די איז עם און

 ױגיאן דער אין אגשליםען זיך זאלען ארבײטער אלע
 אין פעקטאריס די פארוואנדלען פאקטיש שפעטער און

שאפ. קלאוזד א
 װעז אז דערמאנען, צו כאראקטעדיסםיש איז דערבײ

 גע־ איז 1910 אין סטרייק קלאוקמאכער ערשטער דער
 פראטאקאל־אפ־ דעם אין אויך איז געווארען סעטעלם

 נאר שאם, קלאוזד א פון פונקט דער געװען נישט מאך
 קלאוקמאכער די און שאפ, ױניאן פרעפערענשעל בלויז

 עם אז זעהן, צו איבערעע דאס געטאן שוין ד״אט ױניאן
שאפ. קלאחד א דין יא זאל

יאר־ נױ די אז באמערקען, צו כדאי אויך איז עס
 װי נאכדעם םאג, צוױיטען אויפ׳ן mm ״טיימס״ קער
 אן אין געווארען, ארנטערגעשריבען איז אגרימענט דער

 ארגומענםען אלע נאכזאגען געפרואװט אויך עדיטאריעל
 דזשענע־ די םון אגרימענם דעם געגען גרין װיליאם פון

 יוניאן, ארבײטער אויטאמאביל דער מיט מאםארס ראל
 קארעם־ א אפגעדרוקט פעברואר טען14 דעם אבער האט

 פארםער, ב. ראםעל קארעספאנדענט איר םון פאנדענץ
 אז צוגעבען, מוז מען אז אויםדריקליך, זאגט ער וואו

 דער־ זיג א געהאט האבען ארבײטער אויטאמאביל די
 געשיכטע, דער אין מאל ערשטע דאס איז עס וואס מיט,

 ױניאן די אנערקענען זאל מאטארס דזשענעראל די אז
אויטאמאבילארבײטער. די פיץ

אויטאמא־ די אז אײנעם, יעדען פאר קלאר איז עס
 אנגעשלאסען נים איצט ביז זיך האבען ארבײםער ביל
 אזוי זײנען די וױיל דערפאר, ניט ױניאן דער אין

נאר מאטארס, דזשענעראל די אין פארליבט שטארק

 די װעט מען אז געהאט, מורא האבען זיי וױיל דערפאר
 האבען וױדער טייל א דזשאבס. דיערע פון אװעקשיהען

 אין פארמעסטען זיך קען יוניאן די אז געגלויבט, גישם
 דזשענעראל די װי גיבראלטאר־פעסטונג אזא מיט כחות

 איז שלאכם ערשטע די ווען איצט אבער איז, מאטארס
 געװא־ אנערקעגם איז ױגיאן די און געווארען געוואונען

 ססק אהן עס װעט אויטאמאביל־מאגגאטען, די סון רען
 גלוײ אנהויבען זאלען ארבײטער די אז װירקען, שטארק

מאסעגוױיז זיך װעלען און כחות אײגענע זייערע אין בען
ױניאן. דער אין אנשליסען
 אױטאמאביל די אז זאגען, זיכערקײט מיט קען מען

 מערק־ די פון אייגע ארייגגעשריבען האבען ארבייטער
 גע־ דער אין קאפיטלען דראמאטישסטע און גסטעװירדי

באוועגונג. ארבײטער היגער דער פון שיכטע
 ארגאכיזירשו צד א. .,אי סיי. דער פץ אױסזיכטען די

®רארוקציעש מאסען די םדן ארבײטער די
 איגדוסטריעלער פאר (קאמיטעט א״ אי ״סי די

עע א גאר גאך איז ארגאניזאציע)  עס ארגאגיזאציע, יו
 געגרינ־ איז ארגאניזאציע די וױ יאר אײן אינגאנצען איז

 אױטא־ פארענדיגםער וואס נאר דער געווארען. דעט
 מאסען־קאמף, ערשטער דער געװען איז סטרייק מאביל

 אויטאמא־ די געגעץ געםירט האט ארגאניזאציע די וואס
 אין האם א״ אי ״סי די געוואונען. און באראנען ביל
 גאנ־ דער פאר דעמאנסטרירט סטרייק אויטאמאביל דעם
 אינדוסםריעלע די אז ארבײטער־באוועגונג, היגער צער

 אז ;ױניאניזם קרעםט אנשטאט ארגאניזאציאנס־פארם,
 װירקזאם איז בעטלען אגשטאט קאמף מיליטאנטישער א

 ארבײטער די ארגאגיזירעז צו צוגעםאסם מער איז און
 אויטאמא־־ די פון זיג דער פראדוקציעס. מאסען די פון

 און האסענוגגען די באפליגעלט ד״אט ארבײטער ביל
 םוט און גלויבען פון שטראם נייעם א אריינגעגאסען

 ארגאניזײ צו א״ אי סי״ דער םון פירערשאפט דער אין
פראדוקציעס. מאסען איבעריגע די פון ארבײטער די רען

א״ אי ״סי דער םון פרעזידענט דער לואיס, דזשאן
 דער־ א געמאכם פעברואר טען14 דעם גלײך טאקע האם

 פארענדיג־ אקארשם דער אז פרעסע, דער אין קלערונג
 די צי ווארנונג א דין דארף סטרייק אוימאמאביל מער

 קאמפאניצ אויםאמאביל פארד די ארן מאגאנטען שטאל
 אויב זיך ארגאניזירען צו ארבייטער די שטערען צו נים
 אינדוסטריען. זײערע אין טראבעל אויסמיידען װילען זיי

 “פאי א״ אי סי״ די אז עס, מײנט װערטער אנדערע אין
 אנװענדען װעם און שליאך ברייטען א אויף זיך נעמט

 אר־ אלע ארגאניזירען צו כחות פאטענציעלע אירע אלע
 צו אויסזיכםען די פראדוקציעם. מאסען די פון בײטער

 גוטצ זיינען ארבייםער ארג^יזירטע ניט די יוניאניזירען
 -ארבײ דיינקענדיגען יעדען פון פליכט די איז עס און

 איץ א״ אי סי״ דער העלפען צו טוער און פירער טער
ארבײם. איר

1 סיז נעשטאלט) 8(
חזגז ן רײןען אב מאכער מאנטעל דער

 געגאנגען, ״לעדיג״ אפט
 שיוד, דןןם גײ ם׳טרעפט ױי

 םארלאנגען, לויט אמאל,
 םד~ 8 געארכײם

 םןןזאכען, קודצע די
 ;טעכ םיה־לאכנע די
 דןןרםאנען ניט װיל ןןר

װעג~ אםאליגען

 אידען, דעם איהם, קען איך
 — אםט דא איהם זעה איך
 מידען, דעם פנים זײן
 שטראםט^ עם װאם כליק, זײן
 שםײכל און״זײן צער זײן

 געםישט, אינאײנעם
 שכל, םים גורל װי
נישט״ װי אץ יא װי

 גרויער, ם׳װערט — אי*ט אץ
 גרױס; שוין קינדער די

 לאיער, 8 לד8ג זוהן אײן
 רױז. 8 — כטער8ט 8

 קלענןןר, קינדער, *װײ און
 גאד, סאבליק־םקוהל אין

 — יעגןןר עם זאגט װי יז8
~8י דעם אץ שפאנט םען ו

 ענץ, אן גוט םארשםעהט
 ;כלאט 8 לײענט ער

 יוניאן דער צו גןןהערט
 אקוראט. איז און
 הערען, װיל װיםען, װיל
 םארשטעהןן אץ זןןהן װיל
 קלעיען׳ אמ טראכטען, אמ
—געײען זײ יאהרןןן די

 זארנען• גיט דאד װיל ער
 געהט~ עם װי גןןהן, זאל

 םארנען און ם׳איז
 גרײט. וױדער <טא■ גום

 טרױער אין דא פרײד ס׳איז
 ;םאשץ כײם רױש אץ

 גרויער, 8 לןןבעז 8
~ 8 מי® םול, ימד ץ! ז

 פארנוםען, מאנטלען כײ
 נאכאנאגד, שטעפט ער

 געקוםען איז ער זמט
 לאנד. דעם אץ — אחןןר

 *ײטען, אלע געהאט
 פןןײרא^ און םיח און
 שםרײטןןן םיםגעםאכט און
״כאם״- םים ײגיאן שון
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פון • קאנגרעם זעססטער
 ווארשע אין איז י. ה. יאנואר טען10 און טען9 דעם

 די םון לאנד־ראט םון קאגגרעס םער6 דער םארגעקומען
פוילען• אין פאראייגען םראפעסיאנעלע אידישע

דעלע־ 253 גענומען אנטייל האבען קאנגרעס אין
 טויזענם 72 בײ רעםרעזענטירט האבען װעלכע גאטען,

ארבײטער. •ראסעסיאנעל־ארגאניזירטע
 די זיך האבען פארםיי־אגגעהעריגקײט זײער לויט

בונ־ : גרופעס פאלגענדע אויף פארטיילט דעלעגאםען
— צױן פועלי לינקע ; 51 — ליגקע ; 190 — דיסטען

 סאציאליסטישע פוילישע ;2 — אומפארטייאישע ;9
.1 — !ארםיי

 די זיך צו צוגעצויגען האט קאנגרעס דאזיגער דער
 באוואוסט־ אידישער גאגצער דער פון אויםמערקזאמקײט

 טעמים צוױי צוליב לאנד אין ארבײטערשאםט זיגיגער
 :קאנגרעס) אזא םון װיכטיגקײט נארמאלער דער (אחוץ

 ארביײ דער פאר מאמענט שװערען צוליב׳ן ערשטענס
 באזונדערס און װעלט גאגצער דער אויף טער־באװעגוגג

 צוױיטענס און ;לאנד אין אונז בײ אידישער דער פאר
 זינט קאנגרעס ערשטער דער איז דאס וױיל דעם, צוליב

 פאר־ װידער איז באװעגונג פראפעסיאגעלע אידישע די
שפאלטונג. יארען די נאך געווארען אייניגם
חודש־ אזא פאר באריכט מיין פון אויפגאבע די
 זיין נישם גאםירליך, קאן, ״גערעכטיגקײם״ װי שריםט

 און רעפעראטעץ די םון באריכט גענויעם א געבען צו
 באריכט סינטעטישען א געבען םוז איך ;דיסקוסיעס

 אויס־ אלע פון סמך אויפ׳ן קאנגרעס־פארלויף וועגען
 זיך מוז איך דיסקוסיעס. און רעפעראםען געהערטע
:םך־הכל א אונטערםירען מיט סומירען, מים באגוגענען

 בא־ ער האט וואס קאנגרעס, דער אויסגעזען האט ווי ^
m געפעלט אים האט וואס און וױזען ?

 ביז 1929 םון אומגעםער יאר, 6 די םון משך אין
 אין באװעגונג פראפעםיאנעלע אידישע די װען ,1935

 יעדער כמעט װען געשפאלטען; געװען איז ®וילען
 באזונדערע, צוויי אויף געװען געםיילט איז םאראיין
 אידישע די האט — פאראײנען, קעמםענדע זיך צװישען

 םון יארען יארען, שווערע איבערגעלעבט ארבײטערשאפט
 גע־ געסירט איז קאמף דער בירגער־קריג. אמת׳ן אן

 מיט נאר לאזונגען, אידעאישע מיט נאר נישט ווארען
 דער רעוואלווער. מיט׳ן מעסער, מים׳ן פויסט, דער

 אױפ׳ן נאר גישט אפגערוםען זיך ד,אם צושםאנד ךאזיגער
 םאד יעדען םון ארבײטער די םון קאמף עקאנאמישען >

 אר־ די פראפיטירט האבען ברודער־קאמף (פון באזונדער
 אר־ די םון מאראל דער אויף אויך נאר בײטס־געבער),

 און ממש) (בלוט בלוט געגאםען זיך האס עס בײטער.
 דעמאראליזאציע געוואקסען איז באדען בלוטיגען אוים׳ן

הםקרות. און
װי־ איר בײ װאס באװעגונג, באלשעװיסטישע די

 אפ־ אלע אירע האט שפאלטונג, די געשםאנען איז געלע
 זעלבען דעם פארגעשריבען לענדער, אלע אין םיילונגען
באקומען. וואויל אזוי אמאל איר איז וואם רעצעפט,

 התמדה מים מען האט אומעטום, ורי פוילען, אין און
 מעכא־ געװיסער א מיט מצװה, דאזיגע די דורכגעםירט

שטײף־געווא־ אביםעל יעדער אייגען איז וואס נישקײם,
I באװעגוגג. בױראקראםיזירטער רענער

 סטאביליזירונג דער נאך יאר, צוויי זײט אבער
 אויף השפעה וואקסעגדע זיין און היםלער־רעזשים סוג׳ם

M ראטעךםאר־ פרן האבען אייראפע, םון פאשיזירוגג דער
 עקס־ אויף (בלויז װינטען נייע געטאן בלאז א באגד ־# ’

יעדען פאר פאלקס־פראנט ! פאראייניגונג : !) פארט
וועל־ מיט מעכאנישקײט, זעלבער דער מיט און !•רייז

פון מצװה די געװען מקײם פריהער האט מען כער |:;
| |  אין װעט דאס צי אויםרעכעגונג שום אהן שפאלטונג, |

 מען האט שאדען, אדער נוצען ברענגעז פאל געגעבענעם
 פאראייניגען. גענומען זיך | ■

M באהאנ־ האט לאנד־ראט םרן קאנגרעס טער5 דער 
 םאר־ פון םראגע אקטועלע דאן די באשלאסען און דעלט

 םאראייגיגונג די איז 1935 יאר םון משך אין אײגיגוגג;
M fi םון לאנד־ראם םון קאנגרעס טער6 דער און פארגעקומען 

vj| סון צייכען אונטער׳ן געשטאגען איז םאראיעען פראם. די 
 יעדער באוועגוגג. פראםעסיאנעלער געאייגיגטער דער

i p סאר־ די אױס זעם וױ :םראגען די געשםעלם זיך האט 
? סאראיעיגוגג די געלוגגען איז וױ ? באװעגונג אײניגטע

|  םאקע באװעגובג פראםעםיאגעלע פאראײגיגטע די איז «י |
? געאײגיגם ארגאניש 1

פוילען אץ פאראײנען פראפעסיאנעלע איױשע די
ר^שאפארט כ. י. פון

 דערעםענונגס־ די זיצובג, פייערליכע £רשטע די
 טעאטער־זאל גרויסען אין פארגעקומען איז װאס זיצונג,

 איבערגע־ ארן זאל פול־געפאקטען א בײ ״נאװאשטשי״,
 פראגע דער אויף געענטפערט האט גאלעריעס, פילטע

 געאײניגט. באמת איז באװעגונג פראפעסיאנעלע די צי
 אלגעמײגע אין בארירט האט װאס דעקלאראציע, א

 און פראפעסיאנעלע פאליטישע, װיכטיגע אלע שטריכען
 ;אײנשטימיג געװארען אנגענומען איז עגינים, אידישע

 געזאנג אין געװען פאראײניגט איז זאל גאנצער דער
 אבער פויסטען. געבײלטע מיט ״אינטערנאציאנאל״ פון

 כלפי אײגהײטס־דעמאנסטראציע אן בלויז געװען איז דאס
 מינדעסטען דעם שוין האט גופא קאגגרעס דער חוץ.
 נישט איז פאראײניגונג די אז איבערגעלאזען, נישט ספק
 םאר־ צוױי די אז מעכאנישע, א נאר ארגאנישע, קײן

 מיט צוגעקלעפט בלויז זײנען ד״ויפט־טײלען אייניגטע
 פאגאגדעו־טיײ פון ליניע די אז באשלוס, פאפירענעם א

 פא־ יעדער צו איז מען און אפגעד״יט גוט װערט לוגג
 װידער זי גרייט מינוט כלומרשט־פאסיגער אדער סיגער

אנצוצײכענען.
 זאכליכער קײן געװען גישט איז קאנגרעס דער

 די אין אופצוטרױ. און שנאה מיט געװען םול איז און
 רעשטלאך נאר גישט געשפירט זיך האבען דיסקוסיעס

 צױ — און איצטיגע אויך גאר שנאה, געבליבענער פון
 שולד, די טראגט שנאד״ אט־א־די טאקע און קונםטיגע.

 מי־ נאר זאכליה געװען נישט איז קאנגרעס דער וואס
 בונדישע), דװקא (און דעלעגאטען געװען טינג־מעסיג.

 קאגגרעס־ די אז דערקלערט, עפעגטליך האבען װעלכע
 דאס קריטיק. יעדער פאר נידעריגער זיינען דיסקוסיעס

 א דא איז גוזמא דאזיגער דער אין אבער גוזמא, א איז
 מײ־ אנשטאט זאכליכקײט, אנשטאט אמו^ שמיק גרויסע

 דער םון פראגען פראקטישע אין נונגס־םארשײדענהײטען
 בא־ דיסקוסיע די האבען באװעגונג, פראםעסיאנעלער

 טיילען פאגאנדערגעטיילט, האבען וואס פראגען, הערשט
 די פרינציפיעל פאנאגדערטײלען װעלען און פאנאנדער

 :ארבײטער־באװעגוגג דער אין מחנות פײגטליכע צרױי
 פון שאטירוגגען פארשײדענע די און קאמאינטערן דעם

אינטערנאציאגאל. צוױיטען
 די נאר נישט שטײען ארבײטער אידישען פאר׳ן

 און קאמף עקאנאמישען זײן םון פראגען טאג־טעגליכע
 פאר שטייען עס ;ארגאגיזאציע פראםעסיאנעלער זיין םרץ

 םרא־ פאליטישע אינטערנאציאנאלע די נאר גישט אים
 שטייען פוילען אין ארבײטער אידישען פאר׳ן — גען,

 באי־ ער װערט זײט אײן פון :גורל־פראגען ספעציפישע
 און שטאט־פארװאלטונג דער מלוכה, דער מצד קאטירט

 צוױיטער דער פון און ;אונטערגעמער פוילישען דעם
 אונ־ אידישען דעם מצד באיקאט א אן זיך הויבט זײט

 פוילען אין אונטערנעמער אידישער דער טערנעמער.
 איז וואס ארבײטער, אידישען דעם םײנט בכלל האט

 אונטער־ די פון לשון (אויפ׳ן באװארסטזיניג על־םי־רוב
),חוצפה׳דיג — נעמער  םון צײט דער אין איצט, אבער !

 אידײ דער װענדט אנםיסעמיטיזם, מורא׳דיג־אגרעסיװען
 אר- אידישער פון באיקאט דעם אן אונטערנעמער שער
 אויסבאהאלטען װיל ער — מימיקרי מין א אלס בײט

 אידישע זײן ארבײטער פוילישען פון רוקען הינטער׳ן
 װערט באזונדערס כשר׳ן. אביסעל זי הפחות, לכל נאז,
 אזעלכע אין פראקטיצירט שוץ־מעטאד דאזיגער דער

 דירעקטער אין קומט קונד דער װאו אונטערנעמונגען,
 אםענע רעסטאראגען, אין ארבײטער: מיט׳ן באריררנג

וכדומה. געשעפטען
 בא־ נישט איז םראגע ברענענדיגע דאזיגע די און
 רעדנער, איינציגער דער אפילו געווארען. האנדעלט

 וואס געקלאגט, בלויז זיך האט בארירט, זי האט וראס
 גע־ גישט איז קײנער און נישט. זי באד״אנדעלם מען
 אזא מיט זיד םארנעמען צו פסיכיש צוגעגרייט װען

םראגע. פראזאאישער
סאציאליס־ די םון כאלופניקעם, די פון םראגע די

 באציאונגען געגענזייטיגע זייערע האנמווערקער, טישע
 גישט אויך האט םאראיינען, פראםעםיאנעלע די מיט

 דעלע־ די ביי אינטערעס מינדעסםען דעם ארויסגערוםען
גאםעז•

פאכען, צו צוגעלאזען גישם װערען ױגענדליכע

 נישס זײ קוואליםיצירט מען ארבײטסלאזיגקייט, צוליב
 ארום יאר עטליכע אין אז געםאר, די דראם עס און

 קוואליםי־ אהן בלייבען םאכען געװיסע אין מיר רועלען
 וועגען ד״אט איינער בלויז און — ארבײטער צירטע

 גןך האבען די און — װערטער פאר א גערעדט דעם
 גישכדזאכליכען אלגעמײנעם אין דיסאגאגס א װי קלוגגען

* ♦*קאנגרעם. םון כאר
קאג־ אוים׳ן גערעדט יא מען האט וואס־זשע װעגען

? גרעס
פא״ דעם װעגען :זאכען צוױי װעגען עיקר דער

 צוױי לעצטע די פאר לאזונג פאליטישען פולערסטען
 פראפאחױא־ װעגען און פאלקס־פראנט, װעגען — יאר

 םאראײ־ םראפ. די פון אינסטאנצען די צו װאלען נעלע
 די אין דעמאקראטיע װעגען — אלגעמײנער אדער נען,

 גרױסן א פארמאגען וואס לאזונגעז, צוױי פאראײנען.
 צװי־ קעמפען וואס צדדים, די צוליב פיקאנטקײט דאזע
זיי. ארום זיך שען

 סון לאזוגג א באקאנט, װי איז, פאלקס־פראגט דער
 סאלקס־ געגען איז ״בוגד״ פוילישער דער ;לינקע די

 צװײ מים נאך םלעגען וואס קאמוניסטען, די פראנט.
 שרעקליכען אלס ״בונד׳/ דעם פארווארפען צוריק יאר

a רעםארמיסטישער דער מיט קאנטאקט זײן חטא, j .b 
 פאר- םלעגם וואס פארטיי), סאציאליסטישע םוילישע(

 אמ- צוױיטען אין אריינטריט זיין ״בונד״ דעם ווארפען
 איבערגעדרעהם זיך איצט האבען טערגאציאגאל,

 גענמ קײן נישםא באלד שוין איז עס :גראד 180 םולע
י װעלכער מיט ריכטונג, און פארטיי קאנסערוואטױוע  • ן

 קאםף אין בונד א שליסען צו דין גוײיט נישט זאלען
פאשיזם. געגען

 בלויז אגערקעגם דאגעגען, *בונד״ פוילישער דער
 װאס גררפירוגגען, סאציאליסטישע פון צוזאמענשלוס א

 קאםף צום קלאסעךקאמף, םון באדען אוים׳ן שטײען
 ן אז הנחד^ דער םדן ארויסגײענדיג סאציאליזם, פאר׳ן

 םארשײדעדשטרעבעגדימ םון פאראײגיגוגג מעכאנישע
 אקציאנס־סעאיגן קיין אויסבילדען גישט קאן כחות

קראפט.
ו םמ תוך אין אריינגײן נישט איצט דא װיל איך  ת

 גערעכס נישט זײנען קאמוניסםען די וױיט װי אויף זאך,
 גערעמ נישט איז ״בונד״ דער אויך װיםיל אויף און
 אווי פוגקם אמאל איז פריגציפען־שטייםקײט גרויסע (צו

 די אבער עלאסטישקײט), גרויסע צו א װי אומגעזונט,
 דיסקוסין גאגצע די באהערשט האט װאס םראגע דאזיגע

 סדד אױפ׳ן ארױםגעשוואומען נישט איז קאנגרעס, פון
 נןר םאראיינען, םראםעסיאנעלע די פון לעבען פון הױם

 טיי׳ל, א דורך דרויסען, פון געווארעז אריינגעםראגען איז
 ׳ םיסץ קאמף פארביטערטען זיין װײטער קעמפט וואס

 ניי| אוגטער און מיטלען נײע מיט הגם שוגא, אלטען
W לאזוגגען.
 טאםס באוואוסטדין און םאקט דעם םון אט און

 דעמאקראםין װעגען — םראגע צוױיטע די אויך ארויס
 נישס פארמאגט וואס פראגע, א — פאראײנעה די אין
 פאלקס־ װעגען םראגע די װי פיקאנטקײט, קלעגערע קײן

jg. « פראגט.
 פראלעטאדײ םון פאדעררנג יעדע וואס לינקע, די

 זיי באטראכטעז ראטעךםארבאנד, אין דעמאקראטיע שער
 ראטעךםארמגד, לגבי םראוואקאציע אלס פארראט, אלס

 םד ״בונד״ דורכ׳ן די אין דעמאקראטיע פאדערען זײ
 ״בוגד״, דער הגם פאראיינען, פראפעסיאגעלע הערשטע

מד פון םריגציפ אוים׳ן גראד שטײט באקאנט, װי  חג
קראטיע.
 פועלי־ לינקע די אײך וױ אפאזיציע, לינקע די

י וואלעז פראםארציאנעלע אהן אז טענה׳ן, צױניסטען,  1י
 מעחזײט בונדישע די וױיל דעמאקראטיע, קײן נישטא
 וױלמ״ איר מינדערהייט ליגקער דער אויף ארויף ווארפם

 מינדערהײמ, די םארגוואלדיגען נישט דארף מערהײט די
 דעי אין םייל איר אויסקעמסען לאזען איר דארף זי

 איי עס וואלען. פראפארציאנעלע דורך פארוואלטונג
 דיםצייליו און געדאגק םון םרייהייט קײן גענוג נישט

 מעגליכקײס די לאזען יעדען דארף מען — טאט פון
 נישס אינסטאנצען אנפירענדע די אין מיטצוארבײטען

 1פי וױלעז לױם׳ן גאר מערהיים, דער םון איינזען לוים׳ן
מינדערהײטען. די

 פראמד אז װידער, םענד״׳ם מערהייט בוגדישע די
 1מי פאחדיגינונג קײז גישם זיינען פאראייגען סיאגעלע

• מען דארף במילא און ®ארטייען, פארשיידענע י י נ
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 אין אנטייל פראצענםועלען קײן ריכטוגג יעדער זימרען

 וועמעץ וױילם מערהייט די םאתואלםוגגס־ארגאנען. די
דעמאקראטיע. — איז דאס און װיל זי

 נישם מערהײט בונדישע די איז גענומען פארמעל
 די דאך איז ערשםעגס :טעמים צוױי צוליב גערעכם
 אונםערגע־• אויך סאראיינען די אין מערהײם בוגדישע
 ״בונד״ פון — פארםיי א פון דיסציפלין דער װארסעץ

 ארױס שםעלט מערהייט די וואם פארוואלטונג, די און
 פארםייאײ סון רעזולטאט א אויך דאך איז וויילט, אןץ

 מערהײם, די — צוױיטענס און ;אויסרעכענוגג שער
 העכ־ די לאנד־ראט, דעם וױילט און ארויס שטעלט װאס
 באװעגונג, םראםעסיאנעלער דער פון אינסטאנץ סטע

 :פארםיײשליסעל א לוים רשימה די צונויף דאך שםעלם
 די םון מינדערהײטען און מערהײט בונדישע זיכערע א

 אזוי דאך װערט גרופירונגען, פארטײאישע איבעריגע
 באװע- פראפ. דער אין אריינגעבראכט סײ־װי־סײ ארום
 פראפארציאנעלע אהן אבער פארטיײשליסעל, דער גונג

 ארן מערהײם דער דורך קאנטראלירם ער װערט װאלען
װילען״ גוטען איר פרן אפהעגגיג איז

 ארום שםרייט דאזיגען אין זײנען פארמעל נײן,
 דיקטאםור־ די גראד גערעכט דעמאקראטיע פון װעזען

 דיאלעק־ גאנצער אלםער׳ס װיקטאר אפילו אגהענגער.
 זיינע הגם העלפען, גישט גאר דא קאן םאלענט טישער
 שטאנד־ זײן םארטיידיגט האט ער װעלכע אין רעדעס,
 דערםאר געבוים. מײסםערהאפם געװען זײנען פוגקם,
 לםובת ארגומענםען פראקםישע בונדישע די דינען אבער
איבערצייגענדיג. דעמאקראסיע אײגענארטיגער וײער

 פאר־ װעגען װעלםען איין איגען קאמוניסםען ווען
 דעמאקראטיע צביעות. דאס איז דעמאקראטיע, לעצטער

 זי איז וואס דער, בלויו פאדערען צו רעכם דאס האט
 רועלכען כלל, א איז דאס יענעם. אויך געבען צו גרייט

 * דעם לגבי פארגעסען ליידער האט רעפובליק דייטשע די
 נישט טאר און נישם קאן דעמאקראםיע די היםלעריזם.

 עם ררער דעם, םרייהײםען דעמאקראםישע אירע געבען
 פאר־ צו די כדי םרײהייטען, דאזיגע די אויסנוצען װיל

 לינקע, די צו בונדיסטען די טענה׳ן אזוי, װי גיכטען.
ן ע  קאן מארגען בעת אייך, צי צוםרײ האבען מיר ^נ
 איבער־ אםטע די פון אייגער קאמינטעוץ דעם מצד קומען

פארנומענע די אױםנוצען וועט איר און קוליענישען

-------------------------4 1937 םארטש,
 אויס־ אויף פאראײנען, די צוברעכען צו אויף יאזיציעס
? דיקםאםור אייער זיי אין צואיבען
 טעארעטיש גערעכט. בונדיסםען די זייגען דא ארן

 ליגקע די האבען אם יא. — םראקםיש אבער נישם,
 רעזאלוציע א קאנגרעס דאזיגעז אויס׳ן אױיגגעםראגען

 געגען העצען פאראיינען די אין דערלאזען נישט זאל מען
 יעדער פארשםייט באדייט, דאס וואס ראםעךפארבאנד.

 אט העצע. איז קריםיק פון ווארם יעדעס איינער.
 טראצקי׳ם אויף געווארפען דעלעגאם לינקער אײן האם

 האט צוױיטער א און ״באנדיט״, טיטעל דעם אדרעס
אים ״שיקם :צװישעךרוף ״עלעגאנטען״ אן געכלאכט

 מאכען׳/ צורעכט דארט אים מען װעם שפאניע, קײן
 גורל דער געװען וואלט עס וואס פאר זיך שטעלט הײנם

 װעלכע פאראײן, פראפעסיאגעלען פרן מיטגלידער יענע פון
 אומגערעכט, אינגאנצען נישט איז טראצקי אז האלטען

*פארוואלטונג. לינקער א בײ
* *

באווע־ פראפ. אידישער דער פון םאראײניגונג די
 אויסערליכע זיך אין געטראגען האם פוילען אין גונג

סכנות. אינערליכע און מאכט) דער (מצד סכגות
 דער פון צופרידען געװען נישם איז מאכט די

 בכלל צד דריםען פאר׳ן איז ערשטענס פאראייניגוגג.
 און געשפאלטען זײנען ארבײטער די װען בעסער,
 געהאס מורא מאכט די האט צוױיםענס ;זיך ממית׳ן

 דער נאך פאראיינען. די אין השפעות רויטע די פאר
 רעפרעסיעס געםאן שאם א זיך האבען פאראייניגוגג

 צײט, א געהאט מורא האט מען פאראיינען. די אויף
 האם (אנדערע שליסען נישט אינגאנצען זיי זאל מען
 אויסערליכע דאזיגע די אבער געשלאסען.) טאקע מעץ

 דינען פאראיינען די בייצוקומען. געלוגגען איז םנגות
 עקא־ אין אײנדדיטליכער און צאל אין גרעסער געווארען
 האם סכנות אינערליכע די אבער אקציעס. נאמישער

 דאם װי בײגעקומען, נישם באוועגונג פראם. די נאך
 כמעם בולם, באזונדערם קאנגרעס. דער באװיזען האם

 סיפד א אין אויסדרוק צום געקומען דאס איז טראגיש,
צװישעךפאל. באלישען
 אוים־ אגקע די דינען לינקען א פון רעדע א נאך

 ״אינטער- דעם זינגען גענומען האבען און געשםאנען
םון דעמאנסטראציע א געװען איז דאס גאציאנאל׳׳.

 געםאן ריס א זיך האבען בונדיסםען עםליכע זיים. זייער
 םאר אבער איז דאס זינגען!״ נישם״ ערטער: די פון

 גע־ דינעז אלע געווען. מעגליך נישם מערהײם דער
 םויםםען• געבײלטע מיט געזונגעז ד״אבען און שטאגען

 ״מיר שםורם. א אויסגעבראכען איז געזאע נאכ׳ן ערשם
 זינ־ צו װען דיקםירען, די פון לאזעץ גישם זיך װעלען
 םול שטימען, אויםגערעגטע געהערט זיך האבען גען״,

 ״ווער־ געבעםען פרעזידױם בײם האט מען שגאה. מיט
 איבער׳ן און םיש״ קלארען א מאכען ״צו כדי טער׳/

 מים שפאלםוגג, םון װיגט א געטאן בלאז א האט זאל
 געראטע־ האט לאגע די קאנגרעס. אויפגעריסענעם אן

 האט וואם פרעזידױם, פון האלטונג טאקטישע די װעט
 חברים אײגענע די דורך דיקטירען געלאזען נישט זיך
 װעלען אזוי ״אײב װערטער. קײן געגעבען נישט און

 שבועה״. די אונזערען רעדנער יעדען נאך זינגען מיר
 אנגעקומען איז דאן גראד אז געוואלם, האט צופאל דער

 אים האבען דעלעגאטען בונדישע די און ערליך ד״ענריק
 דער פון געזאגג מיט׳ן און אוואציעס מיט באגעגענט
 געהערם איך האב זינגען נאכ׳ן ״שבועה״. בונדישער

 סאטים־ א געהאם ד״אבען ״מיר :דעלעגאטען סאלידע פון
פאקציע״...

 זינגען מיט׳ן דעמאנסטראציע געגענזייטיגע די אט
 זײט ברידערליך לעבען דאך דארםען װאס לידער, צוױי

 שנאה־טענער, אירײ מים דעמאנסםראציע די אט זייט, בײ
 אבײ און םרויער םיפען געװעקט זי האט אביסעל וואס
 דעםאג־ דאזיגע די — קינדיש, אויסגעזעץ זי האם סעל

 אוטד אינערליכע טיפע די אויפגעדעקם האט סטראציע
 איײ אויסערליכער מים צוגעדעקט איז וואס אײגיגקײט,

גיגקײט.
 פאחיכעתנגעז די העלפען גישט דא וועלעץ עם

 שםרעבט, מען וועלכער צו אײנהייט, ארגאנישער וועגען
 איינהײם ארגאנישע די פאר זיך שםעלט צד יעדער וױיל

 זיך םאראייגיגם מענש דער װי אופן, זעלבען אויפ׳ן
איין. זי שלינגם ער :הרן דער מיט ארגאניש
 אין געשפאלטען םיף אמ ארבײטער־באוועגונג די

 קיין קאנױנקםור־םאראייניגונג, שום קײן לאגערען. צוױי
 רעזאלר און דעקלאראציעס געמײנזאם־אנגענומענע שום

 עקזיס־ עס זמן כל ענדערען, גארנישט דא קאנען ציעס
אידייעךרים. דער טירט
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 פאר רפואה די צו שיקט גאט אז #זאגט וועלם די
 אליין עס האב איך ריכםיג. טאקד דאס איז מכה. דער

 דאס סעזאן. לעצםען דעם םון אגפאגג בײם אויםגעפונען
 פאר־ איך אז אנפאנג. אן מאל איץ שוין געווען איז

 אונזערער, דעזײנער דער ער, האם װאו גארגים, שםײ
 האם ווארום און סםיילס, משוגע׳נע אזעלכע געגומען

 םארדרע־ אזעלכע מאכען געלאזט דזשאבער דער איהם
 דעם םאר ערגער סםייל אײן געיועז איז עס הענישען.
 נים איז סםיילס דרײסיג און עםליכע די פרן צוױיםען.

 אפ־ געקענם מ׳האם וועלכען בײ איינער קיץ געווען
 ביים שטיינער. — איעם אין אײנס אםעם. דעם כאפען
 שמאלער א איבער גײן צו װי געווען איז זײ נייהען

 רוישיגען און טיפעץ א איבער פארענטשעם אהן קלאדקע
 יעדען מים םארזיכטיג זײן געמוזט האסט דו טײכעל.

 עם זוים. יעדען מים און םײלכעל יעדער מיט שטעפעל,
 דאס האט גים אז האר, אוים׳ן זײו געמוזם אלעס האם
 גיט גאר די אין מ׳האט פגים. שום קיץ געהאט גיט

 ארויםגעזען זיך האם אלץ וױיל פארםאםשעװעז, געקענט
ארײץ. םנים אין דיר געקראכען און

 בעםאר וואכען םינף־זעקם א אפגעסלעקט האב איך
 םון אנםווארינם געיועז שוין בין איך און אנפאנג דעם
 די וױ להבדיל, דאך, איז שנימיערײ ארבײם. דער

פארלאזטו — תעזבך ױמים יום, תעזבה אם :תורה
 דא אח טעג. צוױי דיך זי פארלאזט םאג, איץ איהר

 שװער- סאמע די םװ נארמענט ערשםער דער נאך איז
 םאפעלטע מים קעשענעם, שווערע םיר אזעלכע מיט ׳סטע

 אריבערשטער חנר איץ קעשענע יעדער אריבער פעטלאך
 א סונקם מים אונםערשםעז דעם פאר קלענער פעטעל

 זײנען פעםלאך די און ארום, אח ארום אינםש סערםעל
 איז ברעגען, די בײ שפיצען םײגע מיט אויסגעשײפט

 די אדער איז אוים, דאם גײהסם דו ריכםיג און גוט װי
 דאם דיר םיהרט אונםערירעםער דער אדער בײסטערין

 סער־ דעם אנשטאם אז אזױ, דאס צודרעזזט אוץ איבער
 דך דארןי פעםעל אונםערשםער דער וואס אינםש, סעל

ס זיד ער זעט ארויסזען, דרײ־ פלאץ אײן אין אתי

 און אינטש, אייךאכטעל ־־־ צדױיטעז א אין און אכטעל
צושטשאבען. אץ צופיקסען עס אמאל װידער מחט דו

 דינינקע געהאט מלברש דער נאך האט דערצו און
 איז דאס קגאפ־לעכער. קארד דיק אינסש זעמענםעל

 זעהר האבען מוזם דו רועלכען צו קנאפ־לאד מין אזא
 םיגגער, בויגיגע אח דינע לאנגע, (יענע סיגגער סײנע

 צװישען פלאץ דער האבעו). שיקסלאך אונזערע וועלכע
 קנאפ־ אזא אויסנייהען בײם צרױיםעץ, דעם און זייט אייז
 און איגטש, אכםעל איק װי דץ ניט מעהר טאר לאך
 איידעלען םײנעם א איינפיקען מוזםו ברעגען די ביי

 װארע פיצעלע א בלײבען דיר זאל עס און װינקעלע
 דעם האסט דו װי דעם נאך װינקעלע דאס פארטעקען צו

 די וואס מלאכה, א איז עס אויסגעקערט. קנאפ־לאך
 אויג דאס איידעל, םינגער די שטארק, זײן מוז האנם

 די און פערםעקט, שערעלע די און מאשין די שארף,
 עס מען קען — גיט אז קלאר, מאשין דער בײ ליכם

ארויםברענגען. גים
 געמאכם און פריהמארגעו יענעם געזעסען בין איך

 חושים אלע מיינע איך, גאנצער מיין קגאפ־לעכער. די
 צאצקןך פיציגקען דעם פןו פארשלונגען געווען זיינעז

 זיך האב איך קנאפ־לאך. פארדאמטען אבער וואטען
 דרײסיג שוין אז פארגעסעץ, גאר מאמענם יענעם אין

 משוגענער דער אם םון לעבן א מאך איך אז יאר,
 געשלעכט שעהנער דער ורען און שניידעריי, דאמסקער
 מוזעז איך װעל ארועראלס, אנצוטאן מארגען באשליסט
 פארגעםען דעם אן זיך האב איך רעליף. צו אנקומען

 וױיבערשען דעם אויף צאוץ מיט געברעגט האב איך און
 אזעלכע מיט דוקא קליידער םראגעץ דאס מח וואס מין

קנאם־לעכער.
 געװען בץ איד דדעז מאמעגט, יענעם אין אט איז

 דעם פיצלאך אויף צוםליקען צו גרײם רציחה סאמע אין
 דין השורש מן עוקר איץ וױיסםעלע דער פוץ סראנםעל

 אויםגעװאקםען זי איז מין, וױיבערשעז גאנצעץ דעם
האנם. רעכטער מײן צו מאשיז לײדיגער דער נעבען

 זאל באם דער אז געװארם, אח געשםאנעז איז זי
האב איד װעז אמ מאשיז׳ די מאכען צורעכט איהר

 מים געעגטםערט מיר זי האט געטאן, קוק א איהר אויף
 ־א מיט ארן אויגען ברוינע איהרע םון בליק וױיכען א

 מיילכעל צועפענםען האלב א אררם שמײכעל האלבען
 דורע־ געורען איז זי ליפען. צוגעפארבםע זאפםיגע מיט
 די דרעסקע, די אויגען, די האר, די ברוינע, א אריס
 דרעסקעלע ענגער דער פח און זאקען. די און שיך
 קיילאכדיגער, פעטלאכער, עטוואס אן געשםופט זיך האט

 א דערמאנם האט וועלכער קערפער, מיםעלוואוקסיגער
 טאקע איז גאמען איהר מאדנע, (און פערל. קײלאכדיגען

 א םון קיילאכזײגקײם די געווען ניט איז עס פערל).
 קיילאכדיגקײט שייגע די אםילו ניט קירבעם, א צי פאס
 חנ׳עודיגע די דורכאוים געווען איז עס עפעל, אן פרן

פערל. צארםען דעם פרן רונדיגקיים
 מים ביזי געורען בין איך װען ארום, וױילע א אין

 דעם סון פארצארענם געווען בין און קנאפ־לעכער די
 קוםט און איינגע׳עקשנ׳ט זיך האט זײ סון אייגער וואס

 זיצענדיג שוין שכנה, נייע מימ זיד האט צוקרימם, ארויס
 איהר קען איד צי מיר, צו געורענדעט נייהענדיג, און

 גע- איז שםימע איהר םיסעל. קארדיגג א אויסבארגען
 וױ ליבליך אזוי און אויגען איהרע רוי ויײך אזוי ווען

 איהר הארמאנירם, האט איהר אין אלעס שמײכעל. איהר
 םיםד וױיבלידמוטערליך א געווען איז וועזען גאנצער

 דער־• האב איך ליבליכקייט. און גוטסקייט םון פאגיע
 פארשװיצםער, א וױ ׳מיר אין אומװעקסלונג אן םילט

ר ווען וואנדערער, םארמאםערםער  דעם דערגרײיכם ן
 נאכץ דורשםיגער » תי בוים, דעם סמ שאםען קיהללן

 האכ איד ױאסער. קאלטען פרישען מים זיד אנםרינקען
 איינגע׳עקשנ׳םער דער אמ םיסעל• דאס געגעבען איהר

 אוים־ געלאזט r< איז נאכגעגעבעז האם קנאפ־לאך
גלייכען.
ג א אוועק מלאכה די מיר בײ איז אן דאן םון אנ  ג

 פעטלאך די מים קנאם־לעכער די םיז גיסט דעם קעגען
 סערל׳ם אין רםואה א געהאם איד האב קעשענעם, די פון

 אדעד םיר, אויף קוק מילדעז א איהרם שמײכעל, א
 איתר םים םיר « װערטער םרײנםלאכע פאר א איהרע

שםימד. ליבליכער וױיכער
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לאגװארדיא און פארטײ ארבײטער די
רײר יעקב םמ

 רחמנות םאר געפיהל מינדעסטען דעם םים מענשען
 װערען געריהרם צװייפעל אהן װעלען גערעכםיגקײם אמ
 גע• האל םעםעני װעלכער אין לאגע ביטערער דער פון

יארק• נױ אין זיך פינט
 פאט־ די געבראכען. טעמעני איצט איז ערשטענס

 אסאל ארבײם. שטאך קיין ניט נעבאך האבען ריאםען
 וױיניגםםענם אם די האבען געםאן, גארנים האבען זיי אז

 אליסגע■ אלעס דאס זיך האט איצט דזשאבס. געזזאם
 קאנטראקםען, קײן ניםא דזשאבס, קײן ניםא טריקענם.

 אנשםןינ־ אן צו זיך נעם געה כאטש גרעפם. קײן ניטא
לעבעז• א מאכען צו אום ארבייט דיגער

 די זיך. צוױשען ארום זיך םען קריגם צוױיםענס
 ירושדי• דער מים צוםיילען נים זיך קענען לידערס

 ערשםער דער פון קריגערייען די זיך נעםען אייגענטליך
 דזשאבלאך קיין ניםא זיינען עם וואם דעם פון געשיכםע,

שםןז־ אין אונז ביי מען זאגם וױ גרעפםלאך. קיין און
 מיט םול ווערם קעשענע אין ליידיג ם׳איז אז — סעל

 םון ליידיג. דיער איז קעשענע אין און קריגערײען.
 פון פארדינסםעל א אויף האפען מען קען צייט צו צײט

 ניט וױים איז דאם אבער אלבאני, םון אדער װאשיגגםאן ,
 צו דארם פון ווארםם םען וואם ביעדלאן■ די םיס מאוג.—-*

 עס הוגגער. זײן שםילען גיט םעפעני־םיגער דער קען
אפעםים. דעם נאר *ורײצם

 ערגער אדער — םעםעני םאר אלץ פון װיכטיגער
i מען אז דערבײ האלט עס וואם דאס איז — אלץ פוץ 

 םאראורטײלען איז שיםעל דער צו צולאזען נים איהר זאל
 איז עם יאהר. לאנגע םיר נאד םאר הועער צום *יהר1

עז װ ע  טעמעני אז פאליםיק יארקער נױ דער אין כלל א ^ג
 אלע־ קומם זי אבער עלעקשאן אז פארלירען אמאל קען ^

] t צום איצם, עלעקשאן. נעקסטער דער בײ צוריק מאל 
 עס האלם יארק, נױ םון געשיכםע דער אין מאל ערשםען '

 םאר־ זדי־יאהר אויך זאל האל םעמעני אז דערביי,
 וואלם קלאפ אזא םון וואהלען. שטאטישע די לירען

i-%■ צו געקומען נים מעהר קײנטאל םיגער דער אפשר

11

ijj

t

mjy

ג

זיד״
שול־ און גרויס זעהר איז בראך און אומגליק דער

 לאגווארדיא, — מענשען, סך א דיגעז דעם אין דיק
אנטאניני. הילמאן, דובינסקי, לעהמאז, רחוועלם,

 סמ מעיאר איז ער װאס שולדיג, אמ לאגווארזײא
 םעהי־ און עהרליכער אן איז ער וואם און יארק נױ

 גע־ האט טעמעגי אז צײטען, .אמאליגע מעיאר. גער״
 א און עלעקשאז אז פארלירעו צו שלים־מזל דעם האט

 האט ד״אל, סיטי אין אנקומען פלעגט מעיאר דעפארם
 רע־ דער אז טרייסטעז, געקעגט וױיניגסטעגס זיך מעץ

 ניט לאנג זיד קען ער אז יאלד, אזא איז מעיאר פארם
 קײן גאר אבער איז לאגווארדיא אמט. זיין בײ האלטען

 װי פאליםיק אין םעהיג אזוי פונקט איז ער ניט. יאלד
 דעם איבערצײגט ד״אט ער און מעיאר־ארבײט. זיין אין

אלראיט. .איז ער אז עולם,
 אנ־ זיי וואס שולדיג זיינען לעהמאן און רחוועלט

 האל טעמעני פון םארדינסטען גרויסע די נים ערקענען
טיגער. דעם גענוג געטריי נים זײנען און

 א גאר די מיט איז ױניאן־לייט די שײך איז וואס
jn x גע־ ניט זײ מיט זיך מען האט צײטען אמאליגצ 

 וואוטס די אז געוואוסט, האט מען רעכענעז• דארםט
 דורך אדער — ווערען, צורוגען וועלען ארבײםער די מון

 די דורך אדער גתפקעלאד, און פארםייעץ באזונדערע
 גע־ םעמעני סון מיםלען עלעקשאן אגערקענםע אנדערע

געגנער. איהרע גען
 לייבאר א אויסגעוואקםען אבער איז יאהר הײגםיגם

 ריזיגען א קאנטראלירט פארטיי לייבאר די און •ארםיי,
 בא- צו וואוטס גענוג קאנםראלירם זי וואוטס. גלאק

 לייבאר די געזזן. זאל עלעקשאן אן װעמעץ צו שםימען
 אויב לאגװארדיא׳ן. &אר לײב אמ הארץ את
 זײן צוױיםעל ,אהן ער װעם לויםען, וועם ןרדיא
מים און פארםײ, לייבאר דער םון םיקעם דעם ®ן — — — * -— •־- “־ -— ־ — - -— ־־־־־“־*־■ ־*■ ־“— ̂ ־— “־ ̂ ־*־* “־־־“״־——־*'• ־— ■״־“■“■

 קאנדידאם. טעמעני א פאר װי בעםער סך
 אין האבלז מעץ דארף טעמזןגי פון רצדט מען װען
m םזד א גאר ארגאנמאציע, אײן גים איז דאס 

אױך דארןי מען ארגאניזאציעט. םך א םון

 אין ליגט כוח הױפט טעמעני׳ס אז זינען, אין האבען
 אדער בראנקס, אדער ברוקלין אין גיט און מאגהעטען

באראס. אנדערע די אין
 איהר זיך האט מאנהעםען אין דיסטריקט יעדער

 פאר מלוכה א פיהרט לידער יעדער און לידער אייגענעם
 פון אײנעם אויסגעקליבען האבען לידערס אלע די זיך.
 באס דער עס איז איינער דער טשיף. זייער אלס זײ
 װי־ באס׳ פיל אזוי אויף נאר איז ער אבער טעמעני, פון
 און לידערס פאדשידענע די קאגטראלירען קען ער פיל

 די פאר גרעפטלאך און דזשאבס און סוקסעס ברענגען
באיעס.
 זיך םיהרט באראס אנדערע די און בראנקס די אין

 שטיײ זעלבען אויפ׳ן ארגאניזאציע דעמאקראטישע די
 אנערקענען דארטען לידערס דיסטריקם די אבער גער,-

 זיי טשיף. זײער אלס באס טעמעגי דעם נים אינגאנצען
 בארא דיזער און לידער, בארא דעם נאר אנערקענען

 מיט געשעםט צום פארטנער גלייכער א איז לידער
אליין. באס טעמעני דעם

 וואוטם די און באפעלקערונג די װען יאהו־ען, אמאליגע
 דאס האט מאנהעטען, אין הויפטזעכליך געלעגן דינען

 באם םעמעני דער האט דאמאלסט אױסגעמאכט. נים
 איז איצט יארק. נױ גאנץ איבער דעה די געהאט
 מאנהע־ אויסער אויסגעוואקסען באפעלקערוגג די אבער

 װי ברוקלין אין וואוטם מעהר פאראן דיגען עס און טען
 שטײ די האבען מח באס טעמעני דער מאנהעטןע. אין
 אנצוהאלטען אום בראנקס די פון און ברוקלין פון צע
 בראנקס ניט. איצם ער האט שםיצע דיזע ממשלד״ דין
 טע־ פון געווארען אפגעריסען םולשטענדיג פאקםיש איז

זיכער. נים אויך מען איז ברוקלין מיט און םעגי
טע־ םון פאליטיק אינערליכער דער װעגען ניט גאר

 ארגאניזא־ דעמאקראטישער דער םון אדער האל מעני
 דערצעהלט מען װען כאטש רייז־עו, דא זיך װילט ציע

 ד״אט םשיף, טעמעגי דער דולינג, מר. וואם פלאגען די
 וואס ריהרען. געקענם שטיין א עס וואלט אויסצושםעהן,

 א אן איצט געהט עס אז איז אויסברענגען װילען מיר
 געזינדעל. טעמעני דער אין מאכט פאר קריג גרויסער

 פון קרעפטען טעמעני ״אלטע״ די שטעהען זייט איץ םון
 שםעהען זייט צוױיטען פרן און קארופציע פון און גרעסט

 דערמיט גאר ״נײ״ זייגען וואם זיילעץ, טעמעני ״גײע״ די
 אין געהאם ניט מאכט די איצט ביז נאך האבען זיי רואס

ענינים. שטאטישע
דאר־ וועט מען װען צײט די זיך דערגעהנטערט עס

 לא־ יארק. נױ פאר מעיאר נײעם א אױסקלייבען םען
 מוז טעמעני און עולם בײם אויםגענומען האט גווארדיא

 שלא־ צר ד״אםם זי אויב קאנדידאט שטארקען א האבען
 דער — טעמעני ״אלטע״ די וואלען. די אין איהם גען

 סטראיעט — טעמעני פון װינקעל בודעל און גרעפט
 םון אײנער קאנדידאטען. עטליכע צו באצײטענס שוין

 מיט און ױיד מאס נײן די מיט פלױדערזאק דער איז ׳די
 סע־ דער ארענטליכקײט, פאליטישער מעסטעל האלב דער

קאופלאנד. נאטאר
 נאר סענאט אין אויםגעצײכעגט זיך האט קאופלאנד

 רוז־ פרעזידענט באקעמפט האט ער וואס דעם, מיט
 דער־ פון כלומר׳שט דעמאקראט, א אליין װעלט׳ן.
 רוז־ װי סטײט יארק נױ דעמזעלבען און פארטיי זעלבער
 ״גױ פרעזידענט׳ס דעם באקעמםט ער ד״אט װעלט,
דיל״.

 דער םאר אויס פוצט מען װאס קאנדידאטען אנדערע
 עלע־ דער װהײלען, גראװער זײנען עלעקשאן נעקסטער

 סטאר, דעפארטמענט וואנאמײקער׳ס פון פראנט גאנטער
 די באקעמפט האט װעלכער מאהאגי, דזשערעמאיאה און

 פא־ גוטער און קאטאליק גוטער אלם אי אלימפיקס נאצי
ליםישען.

 צד ״נײער״ דער האט קאנדידאטען די אט געגען
 קעג־ פאסענדען קײן געהאט ניט איצט ביז טעמעני אין

 קענען ערשטענס, ׳זאל רואס אזא אלץ זוכען זיי נער.
 און, טעמעני, ״אלטער״ דער פון לידערס די שלאגען

 שטי־ ארבײטער די אויסכאפען קענען זאל וואס צוױיםענם,
 לאגווארדיא װעלכען צו וואוט פראגרעסיװען דעם און צע
בארעכםיגם. איז

 קומען זיי פרואװען פאליטישענס אידישע געוױסע
 אין זיד האבען באזונדערס געביט. דעם אויף הילף צו

 קאג־ אידישען םון רעדעל־םיהרער מאנכע פארקאכט דעם
 װיכ־ די גים וױים זײנען קאכלעםעל דאזיקע די גרעס.

 םון םיהרער םאךגעבענדע די גיט וױיט און טיגסטע
םעמעני צו און זײ, זײנען טומלער אבער קאנגרעס,

 *אי־ דעם צוםראגען זיי װילען גאהעגט, זעהר זײ זיינען
 אפציהעץ און קא^דידאט פאסענדען א צו ןואוט״ דישען
לאגווארדיא׳ן. פון איהם

 אס סון נאבעלקײט דער אין נים צוױיפעלט קײנער
 קליאם־ דיזעלבע זײנען דאס אבער קאכלעפעל, נאבעלע די

 אן ארויסגעםיהרם צוריק יאהר סיר מיט האבען װאס קעס
 גע־ איז דאס פערד. וױיסען א אױף קאנדידאם אנדער

 איז װעלכער א׳רייען, גענעראל באריהמטער דער װען
געװארען. פארגעסען גלענצענד אזוי איצט

 געצוואונגען זײנען מיר וואס לײד, אונז טוט עס
 פון פירער הײליגע די בײ וואוגדען אלטע עפענען צו

 גע־ איז צוריק יאהר פיר מיט אבער קאנגרעס, אידישען
 םערד וױיסען א אױף רייטענדיג געפארען א׳רייען נעראל

פארק• בעטערי ביז סקװער מעדיסאן פון
 דאמאלסס האבען װעלכע יארק, נױ פון אידען די

 םים׳ן א׳רייען געגעראל דעם הינטער מארשירט אויך
 קאנגרעס־פאלי־ נאבעלע די הינטער און פערד וױיסען

 זײ געדענקען פאנסנע, און שטעקענס די מיט טישענס,
 פראטעסם- בארימטער דער געװען ס׳איז פאסירונג.

רציחות♦ ערשטע היטלער׳ס געגען פאראד
 גענעראל דער איז פאראד, דעם נאך גלייך פלוצלונג,

 זיך האם ער מעיאר. פאר קאנדידאט א געווארען א׳רייען
 געליא־ און װאנט אין פיס בײדע מיט אײנגעשפארט

 סאר רוערען צו נאמינירם איהם קומט עס אז רעמם,
 ארוינד זאל ער אז דערבײ געהאלםען האט עס מעיאר.
 דעם םאר גווארדיא׳ן. לא םון קאגדידאטור די וײיסען

 האס פארק בעםערי ביז סקװער מעדיסאן םון ראיד אײן
 גיו סוץ מעיאר װי אנדערש ניט װערען געוואלט איהם זיך

יארק.
 פאלי־ די און אייגגעקלאמערם, אזוי זיך האט ער
 אתיי״ אזױ איהם האבען קאנגרעס אידישען פרן טישענם

 אױס- עפעס דאך האבען די און ער אז טערגעהאלסען,
ח געווארעץ, ערװעהלט איז לאגווארדיא װעץ געםירט.  י
קאמישיאנער. פאלים דער געווארען א׳רייען

 ארױםמד א׳רייען זיך האט קאמישיאנער פאלים אלם
 האס ער םערד־רייםער. גלענצענדער א דין צו װיזען
 וױיםזיכםימד א דיסציפלין. םון געהאלטעץ שטאק זעהר

 «ל|- צו רױ געזארגט װינטער שוין זיך ער האט מענש,
 אימם איז אזוי זומער. אום פאליסאיט ארימע זיינע גען

 איגמיטען ארדער אן ארויסצוגעבען אויסגעקומען
 !ײ• אויסםאן םארען ניט זאלען פאליסלייט די אז טער,
 ניט זאלען זײ ;זומער םון היצען די אין קאוםס ערע

 חעד די אין בלויז פאסטענס מאנכע אויף דין טארעץ
אנשטעהן. װעלן היצען די װען דער

 פעהיגקײס דין ארויסגעװיזען האט גענעראל דער
 דץ אונםער איז אזױ געביטען. אנדערע אויף אויך

 מעדיםןן אין מיטינג דער געווארען צובראכען ממשלה
 ע«ד אין בוםשעריי דאלפוס דער געגען גארדען סקװער

 מר־ ארייגגעמישט. ניט זיך האט פאליציי די און רײך
 ft בײ אריינגעמישט יא פאליצײ די זיך האט פאר

 זײ האם און סאציאליסטען םון פראטעסט־דעמאגסטראציע
 *ו האט אויך צוטריבען. און געשלאגען קלאבם מיט
ד און טעקסײסטרייקערס די געגען אריינגעמישט זיך  ג
טעאטערעי מואװי די בײ פיקעטס די גען

 זיז פראטעסטען טראגען גענומען זיך האבען עם
 אױןי רייט וואס פאליס־קאמישאנער דעם געגען האל סיטי

 פארגעשלאגען האבען מענשען קלוגע פערד. װייסעץ א
 פאלים״ דעם צושײדעץ צו פלאן א געװען וואלט עס אז

 שיקען קאמישאנער דעם — םערד זײן מיט קאמישאנער
 פאליס־העדקוד די םירען לאזען םערד דאם און אהײם
דערס.

 מים געווארגען און געשטיקט זיך האט לאגווארדיא
 האממ פאליטישעגס אידישע די וואס קאמישאנער, דעם

 אר־ אן געגעבען האט א׳רייען װען צוגעשארט. איהם
 םמר מואװי די ארום םיקעטס די םארטרייבען צו דער

 װמ ארדער. דעם ״געקענסעלט״ לאגווארדיא האט טערע,
 סקעג־ אין סאהרען צו פאליסלייט געשיקט האט א׳רייען

ר צו ארדער אן געגעבען לאגווארדיא האט טעקסיס,  מ
 1זיי אין געגאגגען עם איז אזוי סטרייקערס. די שיצען

 אית געהײסען האט א׳רייען צוױיםען. נאכ׳ן סטרייק
 געהײסמ און גע׳פסל׳ט עס האט לאגווארדיא און זאד
זאך. אנדער אן טאן

 גאבעלע די םאר רעזיגגירט. א׳רייען האט ענדליך ׳נו
 שוחר א געררען עם איז קאגגרעם אידישעז סון קאכלעפעל

 אםילי ער האט רעזיגנירם, האט ער װען קלאם. רער
 דעפארגד פאלים אין איבערגעלאזען גיט פערד דעם

ןr - מענט.
 אזי גאד פאליטישענס אידישע די זוכען איצם

 אי באםראכם זיך האבען מאנכע און א׳רייעה װי מענשעז
אויסגעצײכענםןד אן געװען וואלט װאגנער סעגאםאר

 אין רײך געווען איז מאנאט פארגאנגענער דער
 באווע־ ארבײםער אמעריקאגער דער אין געשעהענישען

 דעם פארנומען האבען זײ םון פאר א בלויז אבער גוגג.
 נויטיגע די געצויגען און צײטונגען די אין אױבענאן

 װיכטיגע סך א לייענער. דעם פון *ויפמערקזאמקײם
 אויסגעלאזען גאנצען אין ענטװעדער זײנען *אסירוגגען

 מים געווארען דערמאנט בלויז זײנען אדער געווארען,
 זײטען אינעװיײניגסטע די אויף ערגעץ װערטער *טליכע

 דעם װידמען דעריבער וועלען מיר צײטונג. א פח
 די צו ״גערעכטיגקײט״ דער אין איבערזיכט דעם מאנאם

 פארשװיגענע גאנצען אין אדער דערמאגםע װייניגער
פאסירונגען.

 אויםץ ארבײםער מארין די פון םטרײק
געװאונען. פאםיפיק

 די םח סטרייק דער איז פעברואר פערטען דעם
 ים פאסיסישען אוים׳ן ארבײטער מארין טויזענם ®ערציג

 פאר נצחוץ גרויסען א מים געווארען געענדיגט ברעג
 כמעט נאכגעגעבען האבעץ באלעבאטים די ארבײטער. די

ױניאנס. פאראייגיגטע די םון פאדערונגען אלע
 די םוץ סטרײק דער האם הינזיכטען םילע אין

 גע־ דער אין רעקארד א געשלאגען ארבײםער מארין
 דער אמעריקע. אין -אמםען ארבײםער פון שיכטע
 איז עם וועלכער װי לענגער געדויערם האם סםױיק
 גאנצע — לאגד אין דא ארבייטער שיף םון סטרײק אנדער

 א און 15 געדויערט. ער האט טעג אכט און הוגדערם
 אפגע־ פולשטענדיג האט סםרייק דער וואכען. האלב

 פאסיםישע די אין שיםען אמעריקאנער אלע שטעלט
 האוואאי די אז ווייט, אזוי געקומעז איז עס האםענס.
 םח געווארען אפגעשגיטען זייגען אלאסקא און אינזלען

 שווע- א דורכגעלעבם האבען און צושטעלונג שםײז דיער
 באלע־ די אפגעקאסם האם סטרייק דער יקרות. רעץ

 ד״אט און דאלער מיליאן הונדערם זיבען איבער באטים
 קאמ־ שיםס אלע באנקראט צו געטריבען ניט שיעור
 די האבען סטרייק םון ציים גאנצער דער דורך פאגיס.

 סטרייקברעכער קיין קריגעז געקענט ניט באלעבאטים
 סחורה, ווערט דאלער מיליאץ םוםציג רםואה. א אויף
 האט סטרייק דער ווען שיםען די אויף געווען זיינען וואס

 ביז אויסגעלאדען נים געבליבען זיעעץ אויסגעבראכען,
געווארען. םארענדיגם איז סטרײק דער

 איז עם אױסערגעווײגליך. איז געװינס דער אויך
 מארין די וואס געשיכםע, דער אין מאל ערשטען צום

 האלס די שאפ. ױניאן קלאוזד א געװיגען ארבײטער
 דזשאבס, אויף געשיקט װערען ארבײטער די וואנען מון

 ױניאנס. די םון קאנטראל אונםער׳ן דץ איצט װעלעז
 אנגע- וועלען מיטגלידער ױגיאן בלויז אז הײסט, דאס

שיפען. די אויף ווערען שטעלט
 די סון םאדערונג הויפט די געררען אויך איז דאס

 באלע־ די וראס פאדערוגג, דער איבער סטרײקער.
 האט נאכגעבען, געוואלט ניט אוםן באין האבען באטים

 דער איבער פארצויגען.־ לאנג אזוי סטרייק דער זיך
ס, די אויף העכערונג ע ש ^ז  באדינגונגען און שםונדעז ו

אײניגען. געקענם לייכט זיןי מען האם
ארבײטער מארין די םון סטרייק געוואונענער דער

 די םון אייגער צוױיסעל אהן איז וואגנער קאנדידאט.
 װען םארמאגט. אמעריקע וואס סענאטארען בעסטע דריי «

 םע־ אין פערזענליכקײטען שענסטע די אויס רעכנט מען
 נארים, סענאטארען די ליסטע דער אויף שטעהען גאט,

 ארבייםער־ אגבאלאנגם וואס וואגנער. ארן לאפאלעט
 זאל וראם איינער ניטא סענאט גאנצען אין איז םראגען

 די צו און וואגנער װי ױניאבם די צו נאהענט אזוי זײן
 איז דאס אבער וואגנעה װי פראיעקטען דיעל״ ״נױ
 פאליטיק דער מיט טאן צו נים האט עס און סעגאט, אין

יארק. נױ םון מעיאר רדעגען
הא־ שניט טעמעגי דעם םון פאליטישעגס אידישע די

 וואג־ מים אז דענקען, די חשבון, אנדער אן אבער בען
װעג. דעם יתיאנם n םארלויםעז קענען די װעלן נער׳ז

 קלארק* דער װי ױגיאגם, די דעם מים װילען זיי
 טאק< וױיל ארבעל*, אן ״אויסםרעגען זאגט, מאכער
 געגעז אױסצתעצעז װאס האבלז דען וועט ױניאן ײעלכע

? סעגאם אין יתיאנם די םון םריעד בעסטען דעם
עתי־ זאכען. «אד א םארגעסען אבעי האבען זײ

 דזשענעראל די בײ סטרײק דער װי מעהר גאך ר״אט,
 די איז עס װיכטיג װי אונםערגעשםראכען מאםארס,

 פון צײט אין ארגאניזאציע פון פארמע אינדוסטריעלע
 מען װען בולט עס מען זעט איבערהױפט קאמף. א

 פאסיפישע די אין סםרייק געװאונענעם דעם פארגלייכט
 שיף די פון סטרייק פארלארענעם דעם און האפענס

 פלע־ בײדע אין ברעגען. אטלאנטישע די בײ ארבײטער
 פאך־ אין ארגאניזירט ארבײםער מארין די זײנען צער

 זיײ ױניאנס אינטערגעשאנעל באזונדערע זיבען ױניאנס.
 אר־ די האבען אבער װעסט דער אין זיי. בײ דא נען

 א שאפען דורך צאאמען די אט בײגעקומען בײטער
 אינטער־ זיבען אלע פון לאקאלס די פון פעדעראציע
 פירערשאפט דער אונטער פעדעראציע, די נעשאנעלס,

 געפירט עס האם ברידזשעס, ד״ערי ענערגישען דעם פון
 געגומען אנטײל גלייך האבען סטרייק אין סטרייק. דעם

 די און קוכער די ;לאנג־שארמען די וןא מאטראזען די
 פיי־ די ;אינזשינירען די און םײערמען די סטיוארדס,

 האבען סטרייק אזא אפערייטארס. ראדיא די און לאטס
ברעכען. געקענט גיט בתים בעלי די

אטלאנ־ די בײ דא געװען איז לאגע אנדער גאנץ א
 געװען ניט דינען ארבײטער די האפענס. םישע

 ניט גאר ניט דינען לאנג־שארמען די פאראייניגט.
 בא־ אקטיװ זיך האבען די נאר סטרייק צום צוגעשטאגען

 האט גרופקע יעדע ברעכען. אים העלפען אין טייליגט
 איז םטרײק דער אדן ריכסדנג אנדער אן איין געצויגלן

געגאנגען. םארלארען
דער־ פרייז דעם םטרייקער אקםיװע די צאלען איצט

 א איינגעםירם אוים וױהט האבען בתים בעלי די פאר.
 ירניאדליים אקטױוע די פון םילע און ליסט שווארצע

 םאך־ די װעלען ארבײם. דער צו צוגעלאזען גיט װערען
דערםון? לערנען עפעס ױניאנם

 שטאל־אינ־ דער אין כחות אץ פארמעסט
נאענט. איז דוסטרי

 אינדוס־ גרויסע די םון רייע דער אין נעקסטע די
 זיך פארמעסטען א םארקומען באלד װעט עס וואו טריען,

 בתים, בעלי די און ארבײטער די צוױשען כחות אין
שטאל-אעדוסםריע. די איז

 קאמף א םאר אינדוסטריע דער אין צוגוײיטונגען די
 ױני זיגט מאנאטען. נייז לעצטע די םאר אן שוין גײט

 א״ אי ״סי דער פון קאמיטע סםעציעלע די םירט 1936
 שםאל־ די צדױשען קאמםײן ארגאניזאציאנס טיכטיגען א

 ד״אם מאנאט דעם לאנד. גאנצען איבער׳ן ארבײטער
 וועלכע ארגאניזאציאנס־קאמיטע ארבײטער שטאל די

 הא־ די אז אנאנסירט, מארעי, פיליפ םון געםירט װערט
 לאקאלס, נײע 250 ארגאניזירט צײט דער דורך בען

 אמאלגא־ דער אין עס, רופען זיי װי ״לאדזשעס׳/ אדער
 וואירקערס. סטיל ענד אייראן אװ אסאסיאיישאן מײטעד

 דעם לויט האט, אינטערנעשאנאל ארבײטער שטאל די
 און פינף און הונדערט צוגעקראגען באריכט, זעלבען

 מײנט דאס וואס מיטגלידער. נײע טויזעגט צוואנציג
 דער איידער אז אנצואוױיזען גענוג איז ױניאן, דער םאר

 אמאלגאמייטעד די האט אנגעפאנגען זיך האם קאמסײן
מעכד טויזענט צען איבער עפעס געהאט גאגצען אין

 ער װעט צווײטענס, ;לויםען גיט וואגנער װעט טענס,
 לאגווארדיא וױ פונקט לאגווארדיא׳ן, געגען לויםען ניט

 איצם שםילט דריטענס, ;איהם געגען לויםען ניט װעט
 עס ווער און יארק, נױ אין ראלע א פארטיי לײבאר די

 אומשםעגדען רועלכע אונטער און לױסען, װעלען גיט זאל
 דארפען זיך מען וועט קאנדידאטען, זיין גיט זאלען די

 ליײ דער םון פארלאנג דעם מיט רעכענען און אגםרעגען
פארטײ. באר

 טרוי־ א זעהר לאגע די אלזא, איז, האל טעמעגי םאר
 ״דארק א ארױסשםעלען מעגליד וועם זי און עריגע,
 ניט זיך האט קיינער וועלכען אױף קאנדידאט א הארס״

װאהלען♦ קומעבדע די אין געריכט,
 םערד״ ״שווארצען אזא געםמעז וועט םעמעגי אויב

 אונהנר םוץ קאכלעםעל הײליגע די םאר זעהן. צו בלייבט
 עס קאנדידאם. א אבער מיר האבען װעלטער, אידישער

 םערד װײסער דער — &ערד* ״ױײסער א געבליבען איז
 קאנ־ מעיאר זײער ארױסגעםיהמו האבען זײ װעלכען אויף

צודיק. יאהר םיר מים דידאט

 אזױ מאל 13 באלד זי האט איצט אז הײסט דאס בערס.
 מאנאםאן 9 מיט געהאט האט זי װי מיטגלידער פיל

 זיץ צו פון וױיט גאגץ נאטירליך נאך איז דאס צוריק.
 בא־ װעלכע אינדוסטריע שםאל דער אין מאיאריטעט א

 די אבער ארבײטער, מיליאן האלבען א ארום שעפטיגם
 געמאסםען ניט קען פאל אזא אין ױניאן דער פון כחות

 אםײ זײנען װאס ארבײםער צאל דער מיט בלויז װערען
מיטגלידער. אלס אגגעשלאסען ציעל

אנבאטראכט, אין װערען גענומען דארף ערשטענס,
 וואי ארבײםער טויזעגטער צענדליגע דא זײנען עס אז

 או* זיך אומשטענדען איצטיגע די אונטער מורא האבען
 די וױיסען אלע ױניאן. דער אין אםיציעל צושליסען

 שטאל־מאגנאםען די װאס סיסטעם שפיאנען שרעקליכע
 • פארפאלגונגען די םאבריקען, די אין אויפגעבויט האבען
 ביטערן די דזשאב, פאר׳ן מורא די ױגיאן־לײט, געגען

 דורכ־ האבען ארבײטער עלטערע םילע װאס דערפארונג
 דאפ .1919 אין סטרייק פארלארענעם דעם נאך געמאכט

 ארבײ־ שרעקעדיגע מער די שוואכערע, די מאכט אלץ
 לאגצ די יוניאן. דער םון דערוױילע אװעקצושטיין טער
 קוםאן זאל עס ווען ענדערען ראדיקאל אבער זיך װעט

קאמף. אפענעם אן צו
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 אינדוס־ דער םון געבױ םעכנישער דער ראליע דענדע
 וואו אינדוסםריען מאםעךםראדוקציע אלע אין םריע.

 פאב־ באזונדערע אין פאנאנדערגעםיילט איז ארבײם די
 אײן אויף ספעציאליזירט איז יאבריק יעדע און ריקען
 ןןל< ארונםערצונעמען נויטיג ניט איז ארבײם, סארם

 אינ• גאנצע די אטצושטעלען אום םטתיק אין ארבײםער
 אין ארבייט די אםצושםעלען גענוג איז עם דוסםריע.

 וועלען אנדערע אלע און פאבריקען װיכםיגע פאר א
ו  םא־• נױםיגע אין מאנגעל צוליב אפשםעלען מוזען זי

 יוניאן די וואס םאקםיק די געווען איז דאם םעריאלען.
 מא־ דזשענעראל געגען קאמף איר אין אנגענומען האט

 • האלבען א אין ארבייט די אפשםעלענדיג ווען טארס,
 צאל קליינער םארהעלםניסמעםיג א מיט םעקטארים טוצען

 פראדוקציע. גאנגע די פאראליזירט זי האט ארבייםער
 און זעלבע די לאגע די איז שםאל־אינדוסםריע דער אין
 איז עם מעטאדע. זעלבע די ווערען אנגעװענדט קען עם

 אױ־ ״בעזעמיר״ די אפצושטעלען ביישפיל, צום גענוג,
 אין םארוואנדעלם ווערם אייזעו דאס וואו װענם,
 קיץ װעלכע אן אויװענם, קאוק די אדער שםאל,
 ווע־ עם און װערעז, געמאכט ניט קען שםאל

 אלע די אפצזםעלען מוזען זיד לען
 שםאל דאם וואו פאבריקען אנדערע אלע די און מילם

 אום םארמעם םארשיידענע די אין אויסגעםורעמט ווערט
 ארגאניזאציאנם־קא- די ווערען. באנוצם קענען זאל עם

 עם וױ און ארבייט, איר קאנצענםרירם טאקע האט מיטע
 פונקטען וױכטיגע די אם אין דערםאלגרייך, — שײנט

 פון לעבענם־נערװ אויפ׳ן םינגער איר איצט האט און
שםאל־אינדוסטריע. דער

 וועט עם אז אנאנםירם, ױניאן די האם מאנאט דעם
 יעלע־ םיז קאנװענשאן א װערען געהאלםען גיכען אין

 בא- וועט דארטען און לאנד גאנצען איבער׳ן גאטען
 װעלעז עם און ארבײם וױיםערדיגע די װערען שלאםען

 ױניאן די וואס םאדערונגען די װערען אויסגעארבײט
 דער־ דעריבער מ׳מעג בתים. בעלי די שטעלען זאל

 עם זאל צוקונפם נאענםער גאר דער אין אז ווארטען
 שטאל־םראסט דעם צװישען צתאמענשטוים א צו קומען

 די אז האםען, וועלען נים זאל מען װי ױניאז• דער מיט
 און ױניאן די אנערקענען פרידליך װעלען בתים בעלי

 קױם עס זיד קען אומםארמיידליכע, דאם צו בויגען זיד
 וואם דערפארונג כלוטיגער דער םון ליכט אין גלויבעז

ם׳ן געהאם האבען שטאל־ארבײטער די  אין טראסט מי
 בעט־ האמםטעד, םון בוםשערס די פארגאנגענהייט. דער

 שםאל• די וואם שלאכטען אנדערע אלע די און לעהעם
 ניט זיד םרידליך וועלען דורכגעמאכט, האגען ארבייטער

קאפף• א צו קומען מוזעז וועם עם אונטערגעבען.

 אץ אגרימענט אן װעגען פארהאנדלונגען
אינדוםטרי. קוילען וױיכער דער

 יארק נױ אין זיד זײנען םעבתאר םען17 דעם
 דער םון פארםרעםער הונדערם םינף צוזאמענגעקומען

 םארהאנדלען צו מײז־אײגמםיםער און ױניאז מײנערם
אינ־ קײלצז װײכעד דער איז אגרימענם נײעם א װעגען
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וואם אגרימעגט אלטען דעם פון פלאץ אוים׳ן דוסטריע
אפריל• םען1 דעם אויס גײט

איז עס וואס דערמיט וויכםיג איז קאנםערענץ די
 װאס אמעריקע אין גרונט״אינדוסטריע איינציגע די

 א אויף ארבײטער די םון ױגיאן דער מיט פארהאגדעלם
 פאר־ די פון אויסגאנג דעם אן מאסשטאב. נאציאנאלען
 ארבייטס־באדינ־ און לעבענס־ די אפ הענגם האנדלונגען

 זיײ וועלכע ארבייטער טויזענט הונדערם פיר םון גוגגען
 קײלעך וױיכע די ארום און אין באשעםםיגט דירעקט נעץ

 מיליא־ עס בארירט אינדירעקט שטאאטען. 8 אין מינען
 אינדוסטריען וויכטיגסטע אלע כמעט אין ארבייטער גען
 די אינדוסטריע, שטאל און אײזען די אמעריקא. אין

 אלע און אינדוסטריען כעמישע די שיפען, אײזענבאנען,
 זיי• פיז באדינט װערען װעלכע אינדוסםריען ןנדערע'

 עקא־ גאנצען דעם אן רירט עס אז פאקטיש מײנט דאס
לאנד. פון לעבען איגדוסטריעלען און גאמישען
 ארויס שטעלט ױניאן די װעלכע פאדערונגען, די

 וואר־ נאכגעבען, ניט װילען בתים בעלי די װעלכע און
 אונטער באדינגונגען די אויף ליכט םרויעריגע א «ען

 זיינען וואס ארבײטער, טויזענטער הוגדערטע די וזעלכע
 אינ־ אנדער איז עס װעלכע װי ארגאניזירט שטארקער

 ױניאן די ארבײטען. און לעבען אמעריקא, אין דוסטריע
 אר־ דער םון םארקירצונג א :פאדערונגען דרײ שטעלט

 איצטיגע די אנשטאט וואך א שטונדען 30 צו בייםס־צײט
 די אויף פראצענט 15 פון העכערונג א ;שטונדען 35

יאר• א ארבײט טעג 200 פון גאראנםיע א און שכירות,
 וואס איבערהױפט, םאדערונג לעצטע די איז עס

 די םון פארדינסטען די זיינען עס קלעגליך װי אן וױתט
 ארבייטער, אן םון שכירות די קוילען־גרעבער. װייכע

 אנטרעםען װעט העכערונג, פארלאנגטער דער מיט שױן
 םעג הונדערט צוױי טאג. א דאלאר האלב א םיגף ארום

 הונדערם עלף פאר פארלאגג א מײנט יאר א ארבייט
 דא־ 21 םון דורכשניט א מיינט דאס אײנקונםם. דאלאר

 װילען דאס און ױניאן די פאדערט דאס וואך. א לאר
 שטעלען בתים בעלי די נאכגעבען. ניט בעלי־בתים די

 אר־ די אז פארלאנגען זיי געגעךפאדערועען. ארויס
 א שטונדען 40 צו װערען םארלעגגערט זאל בײםס־צייט

 — גאראנטיע קײן שכירות. זעלביגע די פאר װאך
 ארבייט טעג צאל באשטימטער א פאר — זיי שענה׳ן
 מער נאך נאטירליך מײנט דאס געבען. ניט זיי קעגען

מײנערם. די פון הונגער־םארדינסטען די ■ארקלענערען
 אנגעד״ויבען ערשט זיך האבען פארהאנדלונגען די

 אויס־ דער וואכען. עטליכע ציהען זיכער זיך װעלען און
 אנגעהאלטען קעגען װעם עס אויב באוױיזען רועם גאגג

 איגדוסםריע קוילען וױיכער דער אין פרידען דער אערען
 דאס ווען סטרייק. א צו קומען מחען װעט עס אדער

 הא־ גיכען אין מיר ויעלעז פאל, דער זיין זאל צוױיטע
 גע־ דער אין סטרייקס ריזיגסםע די פון איינעם בען

 אינדוסםריען, גרעסםע צוױי די אמעריקא. פון שיכטע
 א אין ווערען םארוױקעלם וועלען קוילעז, און שםאל

 א מײגען וועם דאס ציים. זעלבער דער אין סטרייק
 צוױי די געגעץ ארבײםער מיליאן א כמעט פון *אמף

 דעם אויםטרייסלען מח וועלכער םראסםס, גרעסםע
 זיינע ביז אמעריקא םוץ לעבען עקאנאמישען גאנצעץ
םונדאמענטען. •יפסטע

 דא־ טױזענד דריי אן באט סטײדזש י״ייבאר
 פון פיעםע בעסטער םאר פרײז לאר

לעבען. ארבײטער
 םון אפטיילוגג דרןןמזזםישע די םםײדזש, לייבאר די

 אינםערנע־ אונזער פון דעפארםמענם עדױקיישאנעל דעם
 בעם־ די םאר פרײזען אין דאלער 3,000 &ן באם שאנעל,

אינהאלם. סזמיאלען א מיט פיעסען צווײ «ע
 װי- זײ םעמע וועלכע אויסקלײבען קענען שרייבער די

 האנדלען זין־ וועט פיעסע דער אין וױ לאנג אזוי לען
 אײנציגע די קאנםליקם. געזעלשאםםליכען א װעגלן

 אריגינעלע אן זיין מח פיעסע די אז זײנען באדינגונגען
איידאקטער. קײן נים — לײנג, םולע די *מ

 םיע- בעסםע צווײ די באשטימען וועלןין ריכםער די
 דאלער. סױזענד צוױי איז פרײז ערשםער דער םען.
 םויזענד קריגדן וועם פרײז צוױיםען םון געוױנער דער

 טשלר־ האכמאן, חשוליום דינען: ריכטער די דזלער.
 ד. מאקם קלארק, jiכארעם באהן, a טשעסםער פאז;

 היראם מימער, װארמיגנםזזז האװארד, םידני דעניש,
װאוד. םעגי און םםראםבורג לי םםאר, מארק ס*רסװעל,

 דעם ביז װערען ןמגענומדן װעלדן מאנוסקריפםדז
 צו װערען געשיקם דארפען און ,1937 יולי, ןדשםעז

 װעםם 106 סטײדזש, לײבאר מןנןדזשער שײסלר, לואים
םםרים.

גערעכטיגקײפ

סענהער העלםה ױניאן פון פעטינהייפ פרוכסבארס יאר 8
גע־ אפגעהאלםן איז יאנואר, טן29 דעם םרייטיק,

 העלםה ״ױניאן םון קאנםערענץ יערלאכער דער ווארן
 ווערט וואס געזונםהייםס־אינסםיםוציע די — סענםער״

 אנ־ אירע ארן אינםערגעשאנעל דער םון אויםגעהאלטען
 םון אגםירער די םון באריכטען די לאקאלן. געשלאסענע

 זײגען וראס רעדעס די און סענםער העלטה ױגיאן דעם
 מעדיצינער באוואוסטע םון געווארען געהאלטען דארט

 זעלטע־ א פארנאנדערגעװיקעלט האבען טוער, כלל און
 דערגרײ־ וױכטיגע און פארנעם גרויסען פון בילד נעם

 ניט זיך דוכט האט װעלכע אינסטיטוציע דער פון כוגגען
 אר־ אנדער אדער ױניאן אנדער קײן אין גלייכען איר

ארגאניזאציע. בײטער
קאנפע־ די דערעפענענדיק דובינסקי, פרעזידענט

 ער פארזאמלוגג. דער טאן דעם געגעבען האט רענץ,
געזאגט: אנדערעס צװישען האט

 אויפגעבויט האבען מיר וואס שטאלץ זיינען ״מיר
 פאזיציע דער אויף און סענטער ד״עלטה ױניאן דעם
 די אינסטיטוציע. מעדיצינישע אלס פארנעמט עס װאס

 כאטש ראט מעדיציגישען אין זיך גויטיגען ארבייטער
 ניט דעם פאר אליין זײ קענען פאלען מערסטע די אין

 איז םירער ױניאן די פון ארבײט הויפט די באצאלען.
 אר־ די םון פארבעסערונגען עקאנאמישע די נאםירליך

 דעריבער זיך קענען די און איגדוסםריע דער אין בײטער
 װעלכע טעטיגקײטען אנדערע מים צוםיל אפגעבען ניט

 זײ וריכטיג װי פלאץ, צוױיטען דעם פארנעמען מחען
 פאר־ ניט ױגיאן א קען אבער דאך זיין. ניט זאלעץ

 אירע םון נויטען אנדערע די אינגאנצען נאכלעסיגען
 קראגקהייט דער פון צייט דער אין הילף מיםגלידער.

 םיל װי דארף ױניאן א וואס זאכען די פון איינע איז
 מיר וואס שטאלץ דינען מיר און באזארגען מעגליך
 אײגשםעלען דורך דערצו וועג דעם געװיזעץ האבען

 דיער ד״אט דוביגםקי סענטער׳/ העלטה ױניאן דעם
 דער פאר פרייס מ. דזשארדזש דר. געלויבט שםארק

 צייטעגוױיז אויםגעטאן האט ער וואס ארבײט גרויסער
אומשטענדען. שווערסטע די אוגטער
 פארזאמעלטע די פון אויפנאמע ווארימע דיער א

 דירעקטאר און גרינדער דער פריים, דר. געקראגען האם
 זינם יאר 23 אלע די דורך סענםער העלטה יוניאן םון
 איבערגע־ האט ער ווען עקזיסטירט, אינסטיטוציע די

 פאר־ דעם דורך ארבײט דער וועגען באריכט זיין בעבען
 אויס־ םון פראגראם א אנגעווארפען און יאר גאנגענעם

 באריכם, פרייס דר. לויט צוקונפם. דער פאר שפרײטוגג
 פארגאגגע־ דעם דורך סענםער העלטה יוניאן דער האט
 מעדיצינישע טויזענם 62 איבער דורכגעפירט יאר געם

 אז אנגעװיזען האם ער פאציענטעץ. פון אונטערזוכוגגעז
 יאר געשטיגען כסדר זיינען אונםעחוכוגגען צאל די

 אוג־ צאל דורכשגיםליכע די זיינען 1934 ביז יאר. נאך
 1934 אין ;יאר א טויזנט 18 ארום געווען םעחוכונגען

 אין םויזעגט; 40 קארגע צו געשטיגען צאל די איז
 יאר פארגאנגענעם דעם און טויזענט 52 צו — 1935

וראס אוגטערזוכונגען די צװישען טויזענט. 62 איבער צו
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| שקאלניק ש. פון

כאקומען, דזשאב א כ׳האב
אנטיק. אן עס איז

סזומן, אנשטאט פעי,
— בלינן כיייזען א *יך רןריג

 טױבער א איז ער באס. פדן
; געלט אים בעט מען װען
 יענטע א װי םארמאן חןר

שעלט♦ אץ זיד זידעלט
 מען לאזט דוקא נײהען
;מאג אץ נאכט אסילו

לײוײ^ ניט זיצסם דו אבי
יא̂ו און נאר ײך

 םויזענס 12 איבער געווען זײנען געווארען געמאכט דינען
 ױניאן. דער אן אנגעשלאסען זיך האבען וואס ארבייטער

 זיעען אונטערזוכוגגען די פון טויזענט אכם איבער
 סאר געמאלדען זיך האבען וואס מעמבערס םון ווען

 איבעריגע די לאקאלס; דיערע צו בענעםיט קראנקען
 מעמ־ אלגעמיץ אין געווען. זײנען טויזענם 42 קארגע
 קראנקהײ- םארשידענע םון געליטען האבען וראס בערס

 בא- מעדיצינישער אין געגויטיגט זיך האבען און םען
האנדלוגג.

 סי- דער אויך איז באלערענד און אינטערעסאנט
 פרייס׳ דר. אין אײנגעשלאסען איז וואס רעפארט נאנס

 דעם דורך סענטער העלטה םרן אויסגאבען די באריכט.
 םױ- 95 איבער אגגעטראפען האט יאר פארגאנגענעם

 אדמיניסםראםי־ די זײגען סומע דער פון דאלאר. זענט
 — פראצענט האלב א און נײן בלויז געװען קאסטען װע

 די מים פארגלייך אין פראצענט נידעריגער זײער א
אינסטיטוציעס. ענליכע אנדערע פרן קאסטען

 דער געווען אויך איז אינטערעסאנט אזוי פונקט
 עדיױ דעם פון ד״ויפם נױמאן, מ. פאולין פון בריכט

 העלםה סרן דעפארםמענט סוירװיס סאשעל און קיישאנעל
 ״םארוואס״, דעם אגגעװיזן האט באריכט איר סענטער.

 אױסברייסונג און פארגרעסערוגג דער פאר אוחאכע די
 דעם דורך סענטער העלטה דעם םון טעטיגקײט דער םון

 ערשםעגם, אגגעװיזען, האט נױמאן פאולין יאר. לעצטען
 סעד דער װעלכען אין םלאץ פארגרעסערטען דעם אויף
 אױןי ;עװעגױ זיבעטע 275אין איצט, זיך געםינט טער

 באקוועםליכקײ־ גרעסערע און אײנריכטונגען נײע די
 אקף עיקר דער ארץ ׳דא איצםער דארס זײנען װאס טען
 דעם םח געטאו ווערט עס וואם ארבײם גרויסער דער

 םן• את מיםגלידער די אויסבילדען אין דעפארטמענט
 דאס פארהיטען םון פראגען אין באוואוסםזיגיג די כען

 עדיר סון הילף דער מים דעפארםמענם דער געזונט.
 האס אינטערנעשאנעל דער םון דעפארטמענט קיישאנעל

 באזומ זיעען עם ;לעקציעם צענדליגע דורכגעםירט
 tm עס וואו לאקאלס, םון מיםיגגען הונדערםע געווארען
 ומ־ צוױי ן געזוגד־פראגען איבער געווארען גערעדם

ר דיגען פאמםלעטען און ליפלעטם םויזענט דערט  «י
 ארםיקלמ חת מיטגלידע, די צוױשעץ געווארען שפרייט

 אינםעד דער םון צײםשריםםען די אין באריכטען און
צײטונגען. ארבײטער אגדערע אין און נעשאנעל
 אר האבען נױמאן פאוליע סיי ארן פרייס דר. סײ
 םעםיג• די אױסצוברייםעוץ איז עס װיכטיג װי געװיזען
 איעשליסען אויך זאל עס אז סענטער דעם פון קײטען

 די און זיד נויטיגען וואם די פאר דינסם האספיטאל
קראגקהײםען. כראנישע פרן באהאנדלונג

 A עלינאר גערעדט אריד האבען קאנפערענץ ביים
 ; באארד לייבאכ רידזשאנעל דער םון מיטגליד עריק,

 M טובערקולאזיס דער םון דירעקםאר װעטלער, דר.
 גאלדסמןן, דר. ;האום מאנםעםיארע דער פון טיילונג

 11יתי מיט׳ן םארבונדען געװען אמאל איז װעלכער
ו םון סטעף אוים׳ן איצם איז און סעגטער העלטה  ת

 סאר ריקארד, װ. ר. ;מעדיסין ארו אקאדעמי יארק נױ
 וו־עלמי םאנד״, סענטשורי ״טװעגטיעט מיט׳ן בונדען

 1זי באזארגעץ צו זוכען װעלכע גרוםען מיט אפ זיך גיט
 ®ח סאל אין הילף מעדיציגישער מיט געמײנשאםטליך

 ארני״ס די געלויבט שטארק האבען לע א די קראנקהײם.
 TW אנגערוײען ארן סענטער העלטה ױניאן דעם פון

 לײסנמם איגסטיטוציע די וואם דינסם גרריסער דער
 אינםערגעשאמל, דער פון מיטגלידער די פאר נאר ניט
 *ז ױניאנם אנדערע פאר ביישםיל איר מיט אויך נאר

# . גרוםען געזעלשאפםליכע
 די םון רעקאמענדאציעם און אנוױהונגען אלע די
 קאנסעחמ דער האם סענטער העלטה ױניאן פון םירער

 טז באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער צר איבערגעשיקט
באםראכטונג. פאר אינםערנעשאנעל דער

דעזאלוציע. דאנק
 טז שאפ״, דרעם ״לוסיל דער פון ארבייםער די

 ארני״ס גוםע זעהר די אם שאצען עווענױ, זיבעםע 525
 ,םיל־ כאטש אום דידמאן. ריי טשערלײדי דיער םון

 פאד זײ האבעץ דאנקבארקײם, דיער אויסצודריקען וױיז
דייד האם מיטינג דיזען בײ און מיםינג שאפ א רופען

ם און ד ר ^ ט אי ײ סי ען ז ד  — ביי
מ כ ד ת ע ײ מ מ. םי ײ  ל

ם װי 1 *ד ע עמ גו אץ םען ז

 חנר איבערגעגעבען ראזענםעלד ברודער אגעגם ביזנעס
_ גאנצעץ םון נאמעז אין בראסלעם א םשערליידי ^ אי  ש

11העל םשאםאראנע, דזשאזעםין :קאמיסע די
ימנהאראגי. ו^ז-מזוײײ מנתזו גןזװיד־ח
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 באאמטע און מיטגלידער איגטערנעשאנאל אונזערע
 װעט וראס קאנװעגשאן, *טער23 דער צו שוין זיך גױיםען

 ענדע־ דער לויט מאי. קומענדען װערען אפגעהאלטען
 גע־ אגגענומען איז וואס קאנסטיטוציע, דער אין רונג

 דאר־ שיקאגא, אין קאנװענשאן לעצטער דער בײ װארען
 קאנװענשאן דער צו דעלעגאטען פאר װאלען יד עןם

 פאר װאלען די מיט גלײכצײטיג װערען אםגעהאלטען
 מיםגלידער, באארד עקזעקוטיװ און באאמטע לאקאלע

 אויסגעהונ־ שוין ׳עולם אונזער מארטש. מאנאט דורכ׳ן
 קײן געהאט האבענדיג ניט םאליטיק ביסעל א נאך גערם

אה צוױי פאר וואלען  ביזי געװען נאטירליך שיין זײנען י
 צוגרייטונגען מיט מאנאט פארגאגגענעם גאנצען דעם
 ױם־טוב׳דיג־ א אריינגעבראכט האט דאס װאלעץ. די פאר
איבעראל. אויפלעבונג אן און קײט

שאן דער פון פלאץ װענ  סון געענדערט קאנ
ק נאך מאנטרעאל טי ,סיטי אטלאנ

 א וואס אינטערעס דעם צו אײנלייטונג אײן װי
 געוױיגליך רוםט אינטערנעשאגאל דער פון ?אנווענשאן

 אר־ אײגענער אונזער םון רייען די אין נאר ניט ׳ארויס
 ארבײטער־ אלגעמײנער דער אין אויך גאר גאביזאציע
 זיך אינםערעסירען וואס קריתען אלע אין און באװעגוגג

 די געקומען איז אינדוסטריע, קליידער פרויען דער מיט
 עק־ געגעראל די אז דוביגסקי, םרעזידענם פמ מעלדונג
 בא־ םריהערדיגען איר געענדערט האט באארד זעקוטױו

 קעגע־ מאגטרעאל, אין קאנװענשאן די האלטען צו שלוס
 אויף לאץ0 דעם בייםען צו באשלאסען האט און ׳דע

שויחי. נױ סיטי, אטלאנטיק  דײ וואס אורזאכען די דז
 האבען ענדערונג, דער םאר געווארען אנגעגעבען נען

 ליבע־ אלע םון סימפאט-ע און איגםערעס אדױםגערוםעז
 דער־ פשוט האט אינטערנעשאנאל די קריתען. ראלע

 א אץ קאנרועגשאן א האלטען גיט װיל זי אז קלערט,
 דערװײלט לעצטענס איז עס וראו פראװינץ א און שטאט

 פרעזי- רעגירוגג. רעאקציאנערע פינסטערע א געווארעז
 גע־ האם ענין דעם װעגען סטייטמענט דובעסקי׳ס דענט

:לויטעט
 קאנ־ די וואו שםאט די בייםען צו באשלוס ״דער

 געווארען געמאכט איז ווערען געהאלטען וועם װענשאן
 עקזעקוטיװ געגעראל דער םון מיטיגג ספעציעלען א בײ

 בא־ דער װי נאכדעם וואס איז אוחאכע די באארד.
 אג־ איז מאנםרעאל אין קאנװענשאן די האלטען צו שלוס

 איז צוריק, מאנאטען צוױי איבער מיט געווארען גענומען
 איז מאנטרעאל װעלכער םון קװיבעק םראװינץ דער אין
 רעאקציאנערע, א געווארען דעתױילט שטאט הויפט די

 מאנט־ איצםיגע די און רעגירונג םײנדליכע ארבײטער
 אנ־ מיט םאר׳סמ׳ם היבש איז שטאם־רעגירוגג רעאלער

 םינ- דער נאך הערשט מאנטרעאל אין פיסעמיטיזם.
 עקזיס־ דארט מיטעלאלטעה םון קלעריקאליזם סטערער

 יע־ באקעמםען וואם םינדיקאטען קאטוילישע נאך םירען
 אין ארגאניזירען צו זיך ארבײםער די פון פארזוך דען

 די זיך האבען לעצטענס סםעציעל ױגיאגס. אמת׳ע
 ווען םאנאנדערגעהוליעט. דארםען כחות רעאקציאנערע

 א אגגעגומעץ דארם האם ױגיאן לייבאר סענטראל די
 שפאנישען םון קאמף דעם םים סימפאטיע־רעזאלוציע

 דורכ־ כחות םינסטערע די האבען פאשיזם, געגען ואלק
 גא־ די אין דעמאנסטראציע אנטיסעמיטישע אן געפירט

 פראגרעסױוע אלע און ליבעראלען אידען, געגען סען
 םלאץ פאסיגער קײן גיט איז שטאט אזא צלעמענטען.

אינטערגעשאגעל״. ױניאן טו־־ייד א םון קאנװענשאן א נאר
אינטערנעשאנעל, דער םון קאנסםיםוציע דער לויט

 די באשטימען באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל די דארף
 דער םון קאנווענשאן געקסםע די וואו פלאץ און צײט

 האבעץ םיר ווערען. געהאלםעז זאל אינםערנעשאנאל
 אויבעך די צוליב אבער מאנטרעאל, באשטימט סריהער

 עקזעקוטיװ דזשענעראל די האט אורזאכען אנגעגעבענע
 צו באשטימט *ון באשלוס איר געביטען איצט באארד

סיטי. אטלאנםיק אין קאנװעגשאן די האלםען
 לאנד איבער׳ן און יארק נױ אין לאקאלם די אין

 שותת די ווען קאגווענשאן. דער צו אויד זיד מען גריים
 אפגעהאל־ כםעם איכעראל שױן איז געשריבען װערען

 גע־ צוגעגרײם דיגעץ עם און נאמיגײשאנס געווארען טען
 קלאוק יארקער נױ די אין װאל־אםאראםען. די ייארעז

םלעגם יאריד״ ״עלעקשאן דער וואו לאקאלס, דרעס און

 מים בליצען, און דונערען מיט װערען אנגעםירט אמאל
 ״ליטע־ מיט גרופען, פארשיידענע םון סלייטס באזונדערע

 וױחט היײיאר רועט מכשירים, אנדערע אלע אוך ראטור״
 אין לעבען מיר עלעקשאנס. רוהיגע שטילע, זײן אויס

 לאנגע נאך איז םראנט׳/ ״פאראײניגטען פון צײט א
 געװארען געשלאסען לאקאלס די אין אויך דיגגענישען

 און געאײניגט זיך האבען גרופען אלע און אפמאך אן
 גרופען און פארטײ די אז אזוי סלייט, אײן ארויס שטעלען

 באזונדערע די פאר אגיטאציע הײסע די און ליטעראטור
 פע־ גאנצען אין ווארשײנליך היײיאר װעט קאנדידאטען

פעלען... ניט קײנעם עס װעט אפשר און לען.

 קלאוק די וױסען לאזט אינטערנעשאגעל
 פאר־ פאדערען װעט ר אז אסאסיאײשאנס,
אגרימענט קומענדען אין בעםערונגען

 זיד מערקען טרייד סוט און קלאוק יאדק נױ אין
 פאר־ קומענדיגע די אין אינטערעס פון צײכענס שוין

 ױגיאן דער צװישען אגרימענט נײעם א װעגען האנדלוגגען
 װעלכער אגרימענט דעם אנשטאט בתים בעלי די מיט
יוגי. ערשטען דעם אויס גײט

 װעלכער אגרימענט, דעם םון פארשריפטעץ די לויט
 די אין ענדערונגען םארלאעט צד אײן װען אז לויטעט,

 געבען ער דארף אגרימענם, נײעם דעם אין באדינגונגען
 דער איידער מאגאטען דריי צד צוױיטען דעם נאםיס

 אםיציעל דוביגסקי פרעזידענם האט אויס, גײם אגרימענט
 װעט ױניאן די אז אסאסיאיישאגס, םיר די געמאלדען

 פאדערוגגען די וואס אין םארבעסערוגגען. פארלאנגען
 פארלױםיג דובינסקי האט באשטיין װעלען ױניאן דער פון
 פאר־ די ווערען איבערגעגעבען װעט דאס ערקלערט. גיט

 פארהאנדלונגען, די ביי בתים בעלי די םון םרעטער
אנםאנגען. קורצען אין זיך װעלען װעלכע

 דוביגםקי פרעזידענט האט מעלדוגג אםיציעלע די
 מויר־ די : אסאסיאיישאנם םיר פאלגענדע די צו געשיקט
 דזשא־ די פון אסאסיאיישאן גארמענט ליידיס םשענטס

 מא־ איגסייד די םון קאונסיל אינדאסטריעל דעם ;בערס
 מאנױ סוט ענד קאום אמעריקען די ;נוםעקטשורערס

 און קאגטראקטארס די פון אסאסיאיישאז םעקטשורערס
 דער פון נוסך דער אסאסיאיישאן. װער טשילדרענט די

 זעלבי־ דער געווען איז אסאסיאיישאנם אלע צו מעלדוגג
:געלייענם זיך ד״אם עס גער.

 איינ־ אין נאטיס געגעבען אייך װערט ״דערמיט
 אגרימענם אוגזער פון םארשריםט טען38 דעם מיט קלאגג

 דעם געווארעץ אונםערגעשריבען איז וואם אײך, מיט
 ענדע־ מאכען צו װיגשען מיר אז ,1935 ױלי, טען11

 אויבעך דעם צו צולייגען און איבערבײםען רונגען,
 אגרימענם דעם פון צײט די װען אגרימענט דערמאנטען

אױסגײץ״. װעם
 תשאינט קלאוק פון מענעדזשער גאגלער, מר. ווען״

 מאכען ער װעט אייראפע, פון צוריקקומען װעט באארה
 דער אין קאנםערענצען װעגען אראנדזשמענטס אײך מיט

אנגעלעגעגהײם׳/
 האט קאוגסיל אינדאסטריעל צום צרשריםט דעם אין

 םאלגענדען דעם צוגעלייגם נאך דובינסקי •רעזידעגט
:סאראגראף
ווע־ מיר אז םארזיכערען, וױיטער אייך װילען ״מיר

 עגדערונגען םאר פארשלאגען אונזערע איבערגעבען לען
 אין דירעקט, אסאסיאיישאן אייער צו אגרימענט דעם אין

 איידער פראצעדורע, געוױינלאכער דער מיט אײגקלאנג
פרעסע״. דער צו איבערגעבען עס װעלען מיר

 אינדאסםריעל דעם קיבעץ א איז פראזע די אט
 סעמױעל מו/ דירעקםאר, עקזעקוטױו װעמעס קאונסיל,

 דער פון מיםיגג א ביי צוריק, לאנג ניט דא האט קלייץ,
 האם ער וועלכער אין רעדע, א געהאלטען אסאסיאיישאז,

 און באדינגונגען די און אגרימענם אוים׳ן באקלאגט זיך
פרעסע. דער אין פארעפענםליכען געלאזט עס האט

 דער וױסען געלאזט האבען אסאסיאיישאגס די אויך
 ענדערונגען פארלאנגען וועלען די אז אםיציעל ױגיאן

 אסא־ מאנכע קאנםערענצען. די ביי אגרימעגט דעם אין
שוין סירער סיאיישאן  פראפא־ מאכען דעתױילע זוכען.

 םארהאנדלוגגען. די אין העלםען עס וועט אםשר גאנדע,
 בעלי ודאם מעםאדע געוױינלאכע א גאםירליך איז דאס

 אן פאר פארהאנדלונגען װען מאל יעדעם באגוצען בתים
םארקומען״ דארםען אגרימעגט

 אגריי אוגטער שרײבען דרעסמאכער םילאדעלפיער
ט ט מענ ץ װײדזשעס הןןכערע מי באגרענעצונג א

קאנטראקטארס פץ
נאטיר־ האבען קאנװעגשאן דער צו צוגרייטונגען די

 טאג־ די אפגעשוואכם ניט און אפגעשםעלט נים ליך
 אר־ יוניאן, אונזער םון קאמפען און ארבײט טעגליכע

 באנייאוג־ סעטעלמענטס, סטרייקס, ארבייט, גאניזאציאנס
 גאגצען איבער׳ן כסדר אן גײען אגרימעגטס, פון גען

 שטארקער, נאך אפשר און מאל אלע װי פונקט לאנד
 יעדזנ און קאנווענשאן ערב איז עס וױיל דערפאר טאקע

 אטלאנס^ גאך קומען צו זיך סטארעט ארגאגיזאציע
דערגרײכונגען. גרעסערע וואס מיט סיטי

אגגעהאל־ האבען וואס פארהאנדלונגען, לאנגע נאך
 אפגעבראכען מאל פאר א דינען און וואכען עטליכע םען

 דעם ױניאן דער םון פארשטייער די זײנען געווארען,
 םאר־ די מיט אויםגלייך אן צו געקומען פעברואר טען4

 םשילד־ און בלאוז דרעס, אין בעלי־בתים די םון טרעטער
ס דרעס רען ^  באדינ־ די וועגען פילאדעלםיע, אין ט

 דער דורך טרייד. איץ אגרימענם נײעם דעם אין גונגען
 גענעראל א געווארען אויסגעמיטען איז פארשטעגדיגוגג

 בא־ ווערען וואס ארבײטער טויזענם אכם די פון סטרייק
 װעלכען צו פילאדעלפיע אין טריידס די אין שעפטיגט

 ביז האם וועלכעס און געגרייט זיך האבען צדדים ביידע
אומפארמיידליך. זײז צו געשײנט טעג פאר לעצטע די

 שעפער אלע זײגען פעברראר, םעז5 דעם פרײסאג,
 און פרייעז געמאכם װערען עס וואו פילאדעלפיע, אין

 געורארען אפגעשםעלט בלאחעס, און דרעסעס טשילדרען
 םאחאםעלם זיך האבען ארבײטער די און טאג מיםעץ אין
 דעם גוםגעד״ײסען און הויז אפערא מעטראםאליטען אין

 פון מענעדזשער אטא, סעמיועל װי נאכדעם אגרימעגט
 אלן די ערקלערט און פארגעלעזען די האם ױגיאן, דער

 ארביממד די וואס און אגרימענט דעם אין פונקטען
געוואונען. האבען

 אין פאכען אלע םון ארבײטער די םון געװינסען די
 באדייטענדע• גאנץ דינען אגרימענם דורכ׳ן םרײדם די

 העכערונגען געקראגען ארבײםער אלע האבען נאר ניט
 גע־ פארבעסערם אויך זיינען עס גאר שכירות די אויף

 שםיק- די פאר פרייזען סעםלען םון מעטאדען די װארען
 ירניאד דער געווארען באםעסםיגט איז עס און ארבײטער
םרייד. אין קאנטראל

שכירות די אױף העכערונג די
 n האבעץ שכיררת די אויף העכערונגען פאלגענדע

קאסערם אגריםענם: דעם דורך באקומען ארבײםער
 דאלאר 3 פון העכערונג אלגעמײנע אן געקראגען האבען

 און 3 מים וױידזשעס די געהעכערם פרעסערס ;וואך א
 דרעסעם, סילק בײ אפערייטארס ;וואך א דאלאר 5

 פאלגענדע געקראגען האבען שטיק, פון ארבייטען וועלכע
 םון ליינם, ביליגע אויף :פרײזען די אויף העכערונגען

 דרעםעם ;דרעס אוים׳ן סענם צוױי — $3.75 ביז $2.25
 סעגם 5 — $6.75 און $4.75 פאר זיך פארקויפען וואס
 געהע־ זיינעז דרעסעס ליינס בעסערע די ;דרעס א אויף

 די דרעס. א אויף סענם 10 און 5 מים געווארען כערט
 געורארען געהעכערם זיינען םינישערס די םון פריחען

פראצענם♦ 15 מיט
 גצהעכערט זיינען בלאוזמאכער די פון וויידזשעס די

פאלגט: װי געווארען
 די האבען ליין $15.75 דער בײ ארבײטען וואס די

 מאשיז ספעשעל ;פראצענם 7% געקראגען פראנםמאכער
םראצענם. 9 — פרעסערס ;םראצענם 5 —־ ארבײםער
 בלאד ליין דאלאר 8 דער בײ ארבײטער שםיק אלע

 ■ראצענם, 5 םון העכערונג א געקראגעז האבען זעס
 ארבײםצד וואכען פראצענם, 10 ביז 8 םון — פרעסערס

 א — טרימערם און םאוערס באםאן עקזאמינערם, וױ
ײאך. א דאלאר 15 םון מיגימום
װעלכ* םון טרייד דרעס קאםאן אין ארבײטער די

 האבצן םילאדעלםיע אין שעפער 27 זיך געםיגען עס
 פראצענט 10 םון העכערוגג דורכשגיטליכע א געקראגעז

 טרימערס, װי ארבייטער וואכען די וויידזשעס. די אויף
 א קריגען סאוערם באםאן און קלינערס עקזעמינערם,

וואד. א דאלאר 14 םון מיגימום
םארבעסערונגעז *נדןןרע

 אײנגצ־ װערט פריחען סעםלעז פון סיםםעם דער
מז דעם אויף שםעלם m נױ אין װי אוםן זעלבי r• ד חנ
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 פון םשך אין ווערען אײגגעשםעלם דארף סיסטעם יתיט

ציים. יאר *יק
 וראס קאנםראקטארס צאל די באגרעניצם ווערט עס

די פראדוקציע. דער לױט האבען מעג דושאבער א
 צווײ םיילען און רעזשיסםרירען ער מוז אאנםראקםארס

jyw מאנוםעק־ דער פראפארציאגעל. ארביים די זײ 
 וױידזשעס די פאר פאראנםווארםליך אויך איז ײיורער

7 ביז שעםער קאגםראקטינג די אין ארבײםער די «ץ
םעג.

 מאנוםעק־ א אויב אז פאר, שױיבם אגריםעגם דער
 די םון באשלוס א אויסצופאלגען זיך אנטזאגט םשורער

 די אדער אסאסיאיישאן און ױגיאן דער פון סארםרעטער
 24 סון משך אין טשערמאן אימפארשיאל םון ענםשײדוע

 אגרימעגם אונטער׳ן רעכט זיין ער םארלירם שםוגדען
סםרייק. א רוםעץ אים געגען קען ױגיאן די אוץ

אורזאמ* אן ארבײטער אן אגטזאגם באס א ווען
 בא־ באס דער אים דארף ריאינסםייםעט ווערם ער און

 דער .פארלארען. האט ער וואס ציים דער פאר צאלען
 דער אלס אנערקענם אםיציעל װערט שאפ־טשערמאן

 טאר באס א שאם. אין ױניאן דער םון פארטרעטער
 צייט דער דורך שטאם פון שאם דין ארויסםוםען גים

 איינ־ װערט עס קראפם. אין איז אגריםענם דער װאס
 מאנופעק־ יעדער וואו בױרא סםאםיסםישע א געשםעלם

 וויי־ די באריכטען דארםען װעכענםליך װעם טשורער
ארבײטער. די צו אויס צאלם ער װאם דזשעס

 צוױי םאר אתטערגעשריבען איז אגרימענט דער
צײט. יאר |

 אגרימעגט נייעם דעם אוגטער ארבייםם־שטוגדען די
 סילק בײ ארבייםער פאר וואך א שטונדען 35 זייגען

 קאטען די אין שםוגדען 40 און בלאוזעס, און דדעםעס—
שעפער• דרעס טשילדרען און דרעס %

פרעזיחןנט דערקלןןרמ — ם^רװןןרטס״ שריט ^
דובינסקי•

 םולגעפאקטעז דעם אין ארבײטער די אדדעסירענדיג
 סרעזײ האט הויז, אפערא מעםראפאליטען דער םון זאל

געזאגט: אגדערעס צװישעץ דובינסקי דעגט
 און פארבעסערונגען םון יאר א זײץ וועם 1937״

 ווידער־ רוזוועלט׳ס ױניאן. אונזער אין שארטשרים
זאכען, אנדערע צװישען אונז,. פאר מײנט ערװעהלונג

 זיינען מיר װי שםארקער איצט מאראליש זײנעץ מיר אז
אקטאבער. אין געווען

 גוטהייסעז איצטער גײט איר וואס אגרימענט ״דער
 א עס איז דאך םאלקאם, פראצענט הונדערט נים איז

 דרעס־ םילאדעלפיער די פאר םאתוערטס שריט ריזיגער
מאכער.

םאר־ װעלען איבלען אלע אז נים אבער ״דענקס
 האםנוגג איינציגע די איגדוסטריע. אייער םוץ שװינדעז
 נאך ־— שטארק דין וױיםער וועלען מיר אז אונזערע,

 מאנעװרעס פארשיידענע די צאמעז און — שטארקער
 נייע ערםיגדען מאל אלע וועלען זיי בעלי־בתים. זײ פון

סקימס.
 םיר און ױניאן שםארקערע א איצט האם ״איר

 געמאכט מעגליןי אייד פאר ד״אט דאס ערםארונג. יאר
 איר אז םטרייק. א אהן אגרימענט נײעם א קריגען צו

 קריגען קענען איר װעט שטארקער, נאך ווערען װעט
 אגרימענם דער איידער נאך אסילו באדינגונגען בעסערע

אויסגייז״♦ װעט

אטא. מענעדזשער זאגט — ?ןרסאלג נידיסער א
 האט ױניאן, דער פון מענעדזשער אטא, סעםױעל

געזאגם: רעדע זי׳ין אין
 זיינען וואם אגרימענם, דעם אין ענדערונגען ״די
 םארהאנללונגעז, פארצויגענע די דורך געװארען געמאכם

 בתים בעלי די םוץ געווארען באקעמםט שטארק דיגען
 די װי נאכדעם געווארען דערגרייכם בלויז זײנעץ *יז

זיי־ און קרעםטעז זייערע מאביליזירם האבען ארבײסער
זיי. פאר םםרײקען צו געוועץ גרײם געץ

איינגע־ אגרימעגט, דעם דדרך סארבעםערוגגען די
 אר־ די װאס שכירות די אױף העכערוגגען די שלאסען
 גןײ װײםער אםא האם — גלקראגלז, האבען בייםער

 אין פארםשרים כםדר׳דיגען א אז !ײכענען — זאגם,
 סאר־ צו סיחנז מיר װאס קאמף באשטעגדיגען דעם

 אפםײלונ אלע םאר באדינגתגען ארבײםס די בעסערעז
 נעועםער אלץ אונז בדײנגען זײ םילאדעלםהג אין גען
 םיר איז מארקעט יארקעד נױ אין באדיעונגען די *ו

 קוײגען n געלוגגען אונז איז עס וראם צוםרידען זיינען
. קאמף אן פארבעסערונגען ?ײ

 קענ־ אין םירמע קלאוק ניט־װניאן גרעםטע
שאפ. ױניאן קלאוזד א װערט זעם

 די וראם קאמםען, פארביסענסםע די סון איינער
 האט ירניאן וראירקערם גארמענם לײדיס איגםערנעשאנאל

 נים־ױניאן גרעסםער דער געגן יאר 3 לעצםע די אגגעםירט
 םארעגדיגט לאנג נים איז אמעריקע, אין םירמע קלאוק

 ױניאן. דער פאר זיג פאלשטענדיגען א מיט געװארען
 סיטי, קענזעס פון קא." פרינס און סלעגמאן ״סםוירן, די

 אונטערגע־ האט ארבײםער, 300 באשעםטיגט װעלכע
 גאכגעבענדיג ירניאן דער מים אגרימעגם אן שריבען

 שטונ־ קאוד שאפ, קלאוזד װי ױגיאן־באדינגוגגען, אלע
 שליכ־ צו ארביטריישאךמאשיגערי און וױידזשעס, און דען
סכסוכים. טען

 די וואס קאמף דריײיאריגען דעם פון געשיכטע די
 די םירמע, דער געגען אנגעפירט האט אינטערגעשאנאל

 די באזיגען צו באנוצם האם קאמפאני די װאס מיםלען
 אר־ די םון קרבנות די און מום העלדישער דער ױניאן,
 אויסגעקומען איז װעלכע ארגאניתערם ױגיאן און בײטער

 און ארעסםען גענגסםערס, שפיאנען, געגען קעמפען צו
 בלויז װערען פארגליכען קענען פאליצײ ברוטאלער א

 אר־ אמעריקאנער די םון קאמפען היסםארישע די מיט
יארהונדערט. םאריגען םון יארען אכציגער די אין בײטער

 אין לאוד דער געווארען אײנגעפירט איז עם װען
 דער מיט קאמפאני די האט אינדוסטריע, קלאוק דער

 לואיס סט. םון ברעכער־אגענטור סטרייק א פון הילף
 עו~ די געװען איז און קאמפאניײוניאן א ארגאניזירט

 אגרימענט אםיציעלען אן אונםעדצושרייבען םירמע שטע
 דער־ איז א. ר. נ* די װען קאמפאנײױניאן. א מיט

 איגםער־ די און אוגקאנסטיטוציאנעל געווארען קלערט
 גמד די ארגאניזירען פעסט גענומען זיך האט נעשאנאל

 קאמפאױ די האט געגענט, יענעם אין שעפער ױגיאן
 דאג״ ״יעלאו א ארבייטער אירע אויף ארױםגעצוואוגגען

 סםײם מיזורי די און אינטערנעשאגאל די קאגםראקט.
 ״םםוירן־םלעגמאד די האבען לייבאר ארו פעדעריישאן

 און ליסט אנםעיר אױם׳ן אוועקגעשטעלם קא." פרינס
סחורד^ אירע קויםען צו גים אלעמען אויםגעפאדערט

 גע־ דערקלערט םירמע די איז 1936 אויגוסט אין
 ענטװיקעלט זיך האט קאמף דער און סטרײק אין ווארען

 זיײ טאג ערשטען דעם שוין מלוזמה. אמת׳ער אן אין
 איינגע־ און ארעםטירט פיקעטם הונדערם איבער נען

 ארגאנײזער ױניאן דער דזשײל. אין געווארעז שפארט
 אמאלגא־ דער פון ארגאנימערם צוױי און וױיט סעמױעל

 גײנג־ םון געווארען צושלאגען ברוםאל זיינען מײטעד
 ארױסגע־ און געווארען געקידנעפט דינען און סטערס

 ײינעז צוריקגעקו־מען, זיינען זיי ווען שטאט. םון סירט
 מיט־ אלע די געווארען. ארעסטירם צוגאב אלם נאך די

 ארגאניתערס די און ארבייטער די אבער האבען לען
 גע־ פארטגעזעצט איז םטרייק דער אפגעשראקען. ניט

 דער מיט געסעטעלט םירמע די האט איצט און ווארען
פאדערוגגען. אלע גאכגעבענדיג ױגיאן

פארטרע־ פערלשטײץ, מייער םון טעלעגראמע די
 סאוטה־װעסט דער אין אינטערנעשאנאל דער פון םער

 סע־ דעם וועגען מעלדענדיג דובינסקי, פרעזידענט צו
 ױגיאן די אין םרייד גרוים ארויסגערוםען האט םעלמענט,

:זיך לעזט םעלעגראמע די קרייזען.
 מים קאנטראקט יאריגען דריי א ״אונטערגעשריבען

 םאל־ אײן םירט אגרימענט פרינס׳/ סלעגמאן, ״סטוירן,
 באדינ־ אלע אײן שטעלם און ױניאךשאם שטענדיגען

 קאוד. דעם אין םארגעשריבען װי וױידזשעס און גונגען
 דר. מים מאשינערי ארביטריישאן איין אויך שטעלם

 איר אז זיכער, בין איך ארביטרייםאר. אלם רובין
 מיר וואס שטרויכלונגען און שוועריגקײםען די געדענקט

 ױניא־ צום יאר דריי לעםע די דורך באגעגענם האבען
 לייםע. 300 באשעםטיגען זײ פירמע. די אט ניזירען

 געעפענט איז אגרימענם דעם אונטערשרייבען מיט׳ן
 ױניאניזירען צו םאלשטענדיג טיר ברייטע א געווארען

 שטאם. אין דא אינדוסםריע אוגזער םון צוױיג יעדעז
 אויף װירקונג גינסםיגע און גרויםע א האבען ורעט עס

 װעלכע געגענד דעם אין מאנוםעקםשורערם אנדערע אלע
 די מיט יאר דריי לעצטע די דורך באנוצט זיך האבען

 אנגעוועגדט. האט םירמע די וואס מעםאדען זעלביגע
 פאב־ אנדערע מיט םארהאנדלונגען אן גלייך פאנגען מיר

ריקאגטען״.
סאוטדדװעסט. דער אץ דערסאלגען װײטערע

ס אינטערנעשאנאל די װאם קאמפײן דער ^ גאר־ לי
 םרן שםאאםעז די אין אן םירם ײניאן וואירקערס מעגט
 גרעם־ דער מיט םארםגעזעצם װערם סארם־װעסם, דער
 םארטרעםער דער םערלשםײן, מײער ענערגיע. טער

ר איז איגםעתעשאנאל דער סזץ ע 5מעל טעריטאריע, ^

גערעכטיגק^ט ►(---------------------------
 און םארהאנדלונגען סטרײקם, רײע א װעגען וױדער דעם

 סע־ און םעקסעס אין אן געד״ען עס וואס סעםעלמעגםס
שרײבם: ער געסי.

 שבת טעגעסי, מעמםיס, אין אנגעקומען בין ״איך
 טףיץ דער םון צחאמעגברוך א איבער נאכמיטאג שפעם

 דעריבער האב איך געסארען. בין איך ורעלכער מים
 מאנוםעקטשורער, אײן מים בלויז טרעפען געקענט זיך

 אווענם. זעלביגען דעם שםאם, אין דא גרעסטען דעם
לאקאל. דעם אינסטאלירט מיר האבען בײנאכט שבת

 וועלכע ,״קא. מאנוםעקטשורינג סםייט ״טריי ״די
 װעלכע סון ד״עלפם א ארבײםער, 200 ארום באשעפטיגם

 ראםזאם זײן וואלם יוגיאן, דער םון מיטגלידער זיינען
 איצ־ נאד אבער קען דאס סםרייק. אין ארונטערצורוסען

 וואס ׳לאגע שװערער דער צוליב װערען געםאן נים טער
 פארסלײצוגג די פארםלייצונג. דער דורך דא הערשט

 דעם אין מארקעט גאנצען דעם געםראפען שװער האם
 אנ־ און סיםי קענזעס לואיס, סם. װי גוט אזוי געגענד

 אין און אפ שוין פאלם אבער וואסער דער שטעט. דערע
 זאל לאגע די אז ערווארםעס, ווערם ארום וראך־צוױי א

 געווען איז עס ורי בעסער נאך װערען געג^נדען די אין
 מוזען רועם עולם דער וױיל פארפלייצוגג דער פאר

 פאר־ האבען זיי וראס די אנשםאט זאכען נײע קויסען
 רעגי־ די רואס געלט די םארםלייצונג. דער אין לארען

ע  אזױ העלםען. םיל נאםירליך וועם דא ספעגדט רו
 וועלען נארמאל, צוריק ווערעז דא וועם לאגע די רוי שנעל

ארבײם. דער םאר נעמען קענען װידער זיך מיר
 ארונםערגערוםען מיר האבען םעקסעם, דאלאס, ״אין

 מאנר ענן ״שעורא דער םון ארבײטער די סטרייק אין
 100 ביז 80 םון באשעםםיגם וועלכע קא.*, פעקטשוריגג

 סון מעמבער אקטױוער אן איז םירמע די ארבײםער.
 געגען איגדזשאנקשאן אן האם אמ ןאיאײשסאסא דלד
 שגעל אזוי אז גערואוסם, האם םירמע די ױניאן. דער

 יחר סיגעל־סםרײק מים׳ן ווערען םארטיג װעלען מיר וױ
 אפגע־ דעריבער האבען זײ זײ. צו געמען זיך םיר לען

 צרריקצונעמען רעכענענדיג ארבײטער, דיערע אלע לעגם
 באלאנ־ די אז זיכער דיגעץ זיי וואס די בלויז נאכדעם

 אין אומשםענדען די אוגםער ױניאן. דער צו ניט גען
 ן צוזאמענצונעמעז זאך גרינגע א געווען אונז פאר עס

 אנהויבען ארן ארבײםער געװעזענע זייערע םון צאל
 ארױס- געזוכם ײך האם םירמע די שאפ. דעם פיקעטען
 אין םארםלאנםערט זיך האט און ױניאן דער םרן צודרייען

״ נעץ. אייגעגעם איר
 אץ אינטערנעשאנאל דער םון דערםאלגעז וױיטערע

זיינעץ: מעלדעט םערלשטיין וועלכע סאוםהוועםט דער
״ליבער־ דער מיט אגרימענט אן אונטערגעשריבען

 מאגוסעק־ דרעס קאטאן א — קאמפאני״ קאוט םראק םי
 באשעםםיגם און שעפער צוױי האט װעלכער טשורער,

 ארן סיטי קעגזעס איז שעפער די פון אײנער לייטע. 450
מיזורי. לעקסיגגטאן, אין צוױיטע די

שאפ,' ױניאן קלאתד איין פירט אגרימענט דער
 םון סקייל מינימום א ארבייטס־ײאה ־שטונדיגע40 א

 שטיק פאר פוײחען סעםלען צו קאמיטעס פרייז דאלאר, 13
 ווערען אנגענעהט מוז לייבעל ױניאן דער און ארבײםער

 שעפער. די אין געמאכט װערען וואס דרעסעס אלע אויף
 ערשטער דער און שאפ לעיבעל ערשטער דער איז דאס

 קעגזעס אין ױניאניזירט װערט וואס שאפ דרעס קאטאן
 םארקויםט ווערען םירמע דער םון דרעסעס די סיטי.

 ״לעגאר און גארמעגט״ ״לוקניט טרייד־מארק אונטער׳ן
פראק^/

 םים אגרימענםס שאם קלאװד אוגםערגעשריבען
א\ מאנוםעקטשורינג דרעס ״תשיען דער  דער מיט אוץ ק

 טעק־ דאלאם, סון בײדע קא.״ מאנופעקטשורינג ״סיגעל
 ליין ביליגע א םראדרצירען םירמעס ביידע די סעס.

 ארבײטם־ די איז שעפער בײדע אין דרעסעס. קאטען
 װאד״ א שטונדען 40 צו געווארען פארקלענערט צייט

 יתיאד אנצונעהען םארםליכםעט זיך האבען םירמעס די
 אין געמאכם ווערען וואם דרעסעס אלע אויף לייבעלס

 פעקטארי, דרעס״ ״דזשיען דער אין שעפער. זייערע
 זײ האבלן ייאך, םיז באצאלם קריגען ארבײטער די וואו

 סיז שכיתת די אויף העכערונג אלגעמײנע אן געקראגעז
 זיד םירמע די האט שאם סיגעלם אין וראך. א דאלאר 2

 פרײדקאמים* א םים םרײזעז סעםלען צו פארםליכםעט
ארבײםער. זױ םון דערוױילם
 פת מײדלאד הונדערם איבער זײגעז לואיס םם. אין

 סםרײק אין אתנטער אנדערװער ״נעשאנאל דער
 אײגעם םאר גערעכענם זיד האם װעלכער שאפ דער און
 שםאם אין סעסםונגען נינדיוניאן סארביםענםטע די םמ
 ארבײטער. 200 באשעםםיגם שאי דער געשלאסען. איז

אר־ די םון ספאנטאז אױםגעבראכען האט ססדײק דער

ש, ט ר א 4) 1937 מ

איבערגענומען האם איגםערנעשאנאל די אליין. גימזער
אן. אים פירט און סטרייק דעם

 אז טעלעגראמע, דין אין אויך מעלדעט פערלשטיין
 דער מיט קאנםערענצען דורך געלונגען אים איז ןס

 מינע־ פון קאמםאני״ מאנופעקטשורינג דרעס מלעווארד
 די םון וױידזשעם די געהעכערם קריגען צו ןפאייס

א דאלאר 3 ביז 1 פון מיט םירמע דער םון ארבייםער
װ*ד•

 באנײט טאראנטא אץ דרעס־אגױמענטס
 אלגע־ דורך וױידזשעם העכערע מיט

םטאפעדזש. געמײגעם
קע־ טאראנטא, פון דרעסמאכער טויזענט צוױי די

 טרײז־ אין סטאפעדזש אלגעמײנעם אן דורך האבען ׳געדע
 גע־ און בתים בעלי די מים אגרימענט דעם באנײט

 שכירוו^ די אויף העכערונגען באדײטענדע קראגען
 דעם דאגערשטאג, געווארען גערוםען איז סטאפעדזש דער
 אוגטערגע- האבען פירמעס 40 ארום יאנואר. טען28

 און טאג ערשטען דעם אגרימענט נײעם דעם שריבען
 ױיערע העכערונגען. געפאדערטע די נאכגעגעבען האבען

 דער צו צוריק געגאנגען שוין פרייטאג זײנען ארבײטער
 אויך האבען שעפער איבעריגע מערסטע די ארבײט.

 וואך צוױיטער דער אויף און געסעטעלט נאכדעם באלד
 אװעק טאראגםא םון דרעסמאכער אלע כמעם שוין דינען

באדינגונגען. נײע די אונטער אובײטען
 אין ױניאן דער םון מעגעדזשער לאנגער, הײמאן

 דורכ׳ן דובינסקי פרעזידענט געמאלדען האט םאראנטא,
 פאל־ די אן גיט און סעטעלמענטס די װעגען םעלעפאן

 ארבייםער די וואס שכירות די אויף העכערונגען גענדע
אגריםעגם: נייעם דעם דורך געקראגען האבען

 צרױי פרן מיט וױידזשעס די געזזעכערט קאטערס
וואדארבייםער םיגישערם, ;רראך א דאלאר םינף ביז

 פראצענט צען — שטיק־ארבײטער וואך, א דאלאר 1
 העלםט א װעניגסטענם אפערייטארס, ;פריתען די אויף

 ניט מאכען מוזען שאפ יעדען אין אפערייםארס די םון
 די העכערט דאס שםונדע. א סענט 65 װי װעניגער

 פאר שעפער; אלע אין אפערייטארס די םון וױידזשעס
מים געווארען געהעכערט פריהען די זייגען פרעסערס

סוט♦ א אויף סענט 5 מיט און דרעס א אויף סענט 2
 גאר־ קאטאן טעטיגקײפראץ לעבעדיגע א

דעפארטמענט. טרײד מעגט
 איבערגעבליבענע די ארגאניזירען צו קאמםײן דער

 ווערם טוײיד גארמענט קאטען אין שעפער ױניאן ניט
פארםגעזעצט. ?נערגיש

 אינ־ דער םון פרעזידענט רױיס רייזבערג, עלייעס
 דרעס קאטעז דעם םון מענעדזשער און טערנעשאנאל

 אונטערגעשריבען האם ער אז מעלדעט דעפארטמענט,
 באסרײבעז װעלכע םירמעס צװײ נאך מיס אגרימענםס

 םיר־ די םענסילוױיגיא. צענטראל אין פעקטאריס פיר
 צוױי האבען װעלכע בראדערס״ ״וואלאך זײנען מעס

 צוױײ די און קאוםסװיל אין איינע שעפער, דרעס קאטען
 ארביי־ 200 באשעפטיגען און פא״ לאנקאסטער, אין סע

 װעלכע פינקוס, דזש. איז פירמע צוױיטע די און סער,
 און סלעקם געמאכט װערען עם רואו שעפער צוױי האט

 די פא. װילקעסבנאר, אין אוץ שיקשיגי אין ספארטװער
ארבײטער. 100 באשעםטיגט פירמע לעצטע

 האט בראדערם וואלאך מיט אגרימענט דעם אין
 ארבײטס־ דער םון םארקלעגערוגג א געקראגען ױגיאן די

 ױניאךשאפ קלאמד א ;וואך א שטונדען 40 צו צייט
 שכירוו^ די אויף פראצענט 10 פון העכערונג א און
 פארקירצט שטונדען אדבײט די איז שעפער פינקוס אין

 עס און וואך א שםונדען 40 אויף 49 פון געװארען
 םאר וױידזשעס מינימום געווארען אײגגעשטעלם זײגען

 פריתען סעטלען צו סיסטעם א און ארבײטער וואכען די
 מיט ארנטערהאגדלונגען די אין שטיקארבײםער. די פאר

 באטייליגם זיך ריחבערג׳ן אױםער האבען פירמעס זײ
 קלא־ ׳בענט דזשײמס גינגאלד, ךייװיך ארגאנײזערס די

בענט. חשאזעף און שינדלער הערי װינסענט, רעגס
 מאנאם דעם ריתבערג האט פא., פיטסבורג, אין

 דרעם ״עליט דער מים אגרימעגט אן אונטערגעשריבען
 פאבריק די ארבייטער. 200 באשעפטיגט װעלכע

 אגרימעגט דורכ׳ן שאם. אפען אן געװען יאר 17 איז
 גע־ צאל, אין 72 שאפ, םוץ וואכעדארבײטער די האבעז

 ;יעדע ייאד אױס׳ו דאלאר 2 סון ד״עכערוע א ?דאגען
n די געהעכערם געקראגען האבען יק-ארבײטערשט 

 גע־ איז אראנזשמעגט די פראצענט. 15 מים ייײזעז
 אײנ־ װעט גאכדעם מאנאטעץ. 6 םאר געווארען מאכט

 ארבײםער די םאר סקיילס מיניםום ווערען משטעלם
 םים האבען סםרײקערס די פאכען. סארשיידענע די ®מ

םעםעלםענם. דעם גוטגעהײסען •ױיד

 r־no גארמענם קאםען דער האט מאנאט דעם
 םירמע דער מיט אגרימעגט דעם באנייט דעפארםמענט

 א געקראגען און ׳פא. סקרענםאן, סוץ מיסס״ ״ראיאל
 צוױי מים קאטערס די סון שכירות די אויף העכערוע

 הא־ וואס וואכען־הענם, אלע װאך. א דאלאר דריי און
< אוגטער׳ן געארבײט איצם ביז בען  גע־ זײגען סקי

 דיער פון מינימום צום װעניגסםענס געווארען העכערט
 אייניגע געווארען דורכגעםירט אויך זייגען עס פאך.

 מיט פארהאנדלונגען די אין פארבעסערונגען. אנדערע
 כאטײליגט רײזבערג׳ן אויסער זיך האבען פירמע דער

שינדלער. הערי און גינגאלד דיױויד ארגאנײזערס די
קא. וױיסט מאנראו דער פון בלאוזמאכער די פאר

 געקראגען דעפארטמענט דער האט שטראסבורג איסם פון
 אויס־ ארבייטער, אלע פון שכירות די אויף העכערונג א

 בלאוז־ יארקער נױ די מיט סקײלס זייערע צוגלייכען
 דעם דורך געקראגען איצטער האבען יענע וואס מאכער

 מיט געשלאסען האט 25 לאקאל יואס אגרימענט נײעם
בתים. בעלי די

 געורארעז ארונטערגערופען זיינען פעגסילוױיניע אין
 װעלכע פון אײנער סטרייק. אין שעפער גרויסע דריי נאך
 םון סםרייק א נאך ױניאן דער מיט געסעטעלט האט

םעג צעהן
 ״דשאנאוױץ די איז שעפער דריי די פון גרעסטע דער

 מאכט פירמע די סיטי מאהאגי פון קאמםאני״, דרעס
 די ארבײםער. 150 באשעםטיגט .און דרעסעס קאטאן

 מען שרעקליכע. געװען זייגען שאם דעם אין באדיגגונגען
 סאר וואך א שטונדען 50 און 45 געארבײט דארט האט

 ארונ־ אלע דינען ארבײטער די שכירות. קלעגליכסםע די
 ־שטונדיגע40 א אנערקענונג, ױניאן פאדערען זיי םער.

סקײלס. ױניאן און ארבייטס־דואד
 איז װללכע אובארן, םון קא.״, ניטװער אם ״ל זײ

 אנטלאםענער אן איז סטרייק, אין געווארען דערקלערם
 בעל־ די געארביים האבען דארם יארק. נױ פון שאפ

 נידעריגע שרעקליך פאר וואך א שטובדען 50 מלאכות
 הונ־ באשעםטיגם געוועז זיעען שאפ דעם אין שכירות.

ארוגטער. זיינען אלע כמעט ארבייטער. צעהן און דערם
 דער געגען געווארען ערקלערט אויך איז סםוײיק א

א\/ דרעס ״קעי  דרעם קאטאן א איז דאס׳ פיקװיל. םון ק
 טעג 10 גאר ארבײםער. 75 באשעםטיגט רועלכער ׳שאפ

 א איינםירענדיג געסעטעלט, סירמע די האט סטרייקען,
 און ארבײטס־וראך ־שםונדיגע40 א שאם, ירגיאן קלאחד

באדימוגגען. ױניאן אנדערע אלע
םאלס סענטראל אץ םארמגעזעצט װערען סטרײקס

סטילטאן. אץ
 דעם פירט אײלאנד, ראוד פאלס, סענטראל אין

 פארביםערטעז א דעפארטמענט טרייד דרעס קאטעץ
 מאנו־ ״סעדלים דער פון סרבסידיערי א געגען סםרייק

 ארבײטער הונדערט באסםאן. סרן ״קא. םעקטשורינג
 ארבײטער די שאפ. דרעס קאטען דעם אין סטרייקען

 פאר וראד א דאלאר 6 און A 5 געקראגעו דארט האבען
 נאםירליד שמעקם פירמע דער ארבייט. שטונדען 48
 די עקספלואםאציע. שענדליכע די אױפצוגעבען ניט

 את סםרייק דער אנםשלאסען. דינען אבער ארבײטער
ראס. װיליאם פון אויפזיכט דער אונטער
׳פא. סטילטאן, אין אן גײט סטרייק עהנליכער אן

 קאםען״דרעס דעם אין סטרייקען ארבײטער 110 רואו
 אפ־ זיינען קאנםערענצען אייניגע סקארפעלי. פון שאפ

 פאר- אבער אייגענםימער מיט׳ן געווארען געהאלםען
 נייעם לעצטע די געפירם. גארניט צו עס האט לויסיג

 אפשטימען, זאלען ארבײטער די װיל באס דער אז איז,
 אינטערנעשאנאל. דער םון פארטראטען זיץ װילעז זיי צי

 ױניאן דער פון מיטגלידער אלע שוין זיינען זיי װי אזוי
 אז אדיפגעפינען באלד זאל באס דער אז גאטירליך, איז
דרעסעס. מאכען װיל ער אויב סעטלען מח ער

 צד סמרײק אץ מאכער דרעס טשילדרען 900
דזשאכער דעם ימיאניזירען

 דרעס קאטען דער האט סטרייקס רעגעלע די אחוץ
 װעלכע ארבײטער, 900 סטרייק אין איצט דעפארטמענט

 דרעסמאכער טשילדרען דער העלפען צו ארונטער זײנען
 ניו די צװינגען צו קאמפיין איר אין 91 לאקאל ױניאן

 איץ ארבײט גאנצע זײער מאכען צו דזשאבערס יארקער
 די איז ארבייטער די םון האגדלונג די ױניאך־שאפם.

 און גײסם ױניאן אמת׳ן דעם םיז אילוסטראציע בעסטע
 אר־ אונזערע באזעעלט וואס סאלידאריםעט ארבייםער

בײטער•
 אן םירט דעפארטמענט דער װאם קאמיײז, דער

 צענםער דער ערםןןלגרײך. זיז גײט טרײד, קארםעט איז
 אץ יארק, נױ קארםלאנד, איז איז אינדוסםתע דער םון

 אסיס אן אסים. אן גיכען איז עםענעז דארס גײלן מיר
אמט שייז איז טרײד קארסעם אין קאמאײן דעם פאר

►ז---------------------------------------------

 נא- באסםאנער אין מאסאסםשחעםם. וואוסםער, אין דא
 ארמך ספעציעלער א געווארען אנגעשטעלם איז גענד

ארבײםער. גודס ניט די םאר ניהער
 ג^קראגצן האבען פא., פאםסטאון, םון ארבײטער די

 באזונדער אלס אינטערנעשאנאל דער סון םשארטער א
 111 לאקאל צום באלאנגם םריהער האבען די לאקאל.

 םאר־ זיך האט אבער צאל דיער װען עלענטאון. םון
 םשארטער באזונדער א פארלאנגם די האבען גרעסערט

 םאר־ איז אינסטאליישאן די געקראגען. עס האבען און
 גצ־ האבען מיטיגג בײם יאנואר. טען28 דעם געקומען

 ארגאנײזער; דארטיגער דער באוס, דזשארדזש רעדם
 גיג־ דייװיד ;ארגאניתער דיסטריקט דער בערעזין, לעא

 עלייעס און פענסילוױיניא, םון סופערוױתער דער גאלד,
דעפארטמענט. דרעס קאםען פון מענעדזשער רייזבערג,

דעפארטמענט. אוט־אװ־םאון איסטערן אץ
 םוץ מענעדזשער וואנדער, הערי םרעזידענם וױיס

:דערצײלס דעפארטמענט טאון אװ אוט איסטערן דעם
 םים־ די האבען וואכען עטליכע לעצטע די דורך

 זיינען די אז באװיזען, װידער טאון אװ אוט פון גלידער
 באדיו־ ױגיאן פאר קאמף צום גרייט צײט יעדער צו

געטראסען. האט עס וואס אט גונגען.
שויחי גיו םון קאנםראקםארס די  ן האבלז דז

 זײער* צװישעז פראפאגאנדע א אנגעפירט צייט לאנגע
 זײ מוזען ארבײט מער קריגען צו אום אז ארבײטער,

 יאר־ נױ די װי ארבײטס־פרית נידעריגערען א קריגען
 דגר־ נאטידליך האם#ױניאן די קאנטראקטארס. קער

 ארבײטס־פרייז נידעריגערער א אז ארבײטער, די קלערט
 סאר־ בלױז ױעם קאגםראקםארס דזשוירזי נױ די פאר

 אבער ודעם ארבייסעיי, די םרן פארדינסטען די קלעגערען
 אדבײ־ די דא. אמ עס וױ ארבײם מער באשאסען ניט

 מאנעױרן די אריסגעצייכעגם פארשטאנען האבען טער
 קאנםראק־ די םון אגיטאציע די איגגארירט האבען און

טארס.
 די א־ן זיך האם) פעברראר, טען1 דעם מאנטאג,

 שרײ־ גרױסע מים פאוסםערס באװיזען פלוצלוגג שעסער
 פאל־ מים ארבײםער די צו אדרעסירט װערםער איגע

פזמון: גענדען
 אײער איו געלט מער האבען װילט איר ״אויב

 ארבײם, סך א האבען וױלט איר אױב פעי־ענוועלאפ,
ש^ אן קריגען מיר מוזען  מיר פרייזען. אין אונםער
 אין שםיין קעגען צו אום דיפערענשעל א קריגען מחען

ביזנעס׳/
 דעם סון אהנונג קיין געהאט ניט האט ױניאן די

 דער־ צאל גרויסע א ביז קאנטראקטארס די פון קונץ
 הא־ און אפיס אין געקומען זיינען ארבײםער צארענטע

 האבען אייניגע געשען. איז עם וואס דערציילם בען
 אר־ די האבען מיר פאוססערס. די געבראכם זיך מיט

 גיק און מאנעװרעס די איגנארירען צו געראטען בײטער
 שװערען א געהאס האבען מיר ארבײט. דער צו צוריק

 גים איז עס אז ארבײטער די איבערצייגען צו דזשאב
סםרייק. אין ארונטערצוגײן גלייך דעם צוליב נויטיג

 שאפ־ גערופען גלייך פונדעסטװעגען האבען מיר
 סון פארזאמלונג אלגעמײנע אן נאכדעם און מיטינגען

 אין אז אגגעװיזען זיי האבען מיר װאו מיטגלידער די
 פאר־ אז און ביזי ניט אויך איז שעפער יארקער נױ די

 מער מאכען ניט װעט ארבײטס־פריתען די קלענערען
 פאר־ בלויז וועם סענט פאר איבעריגע די ארבײט.
 איצם ביז דזשאבערס. די פון קעשענעס די אין בלייבען

 דערגרייכם האבען בתים בעלי די וואס אייגציגע דאס איז
 דערצארענט האבען די וואס דאס איז פאוסטערס די דורך

ארבײםער. זייערע
 צס וואס קאמפײן, דעם ארויס איצט העלסען מיר

 91 לאקאל ױניאז דרעסמאכער טשילדרען די אן פירט
 נים־ױניאן איבעריגע די ארגאניזירען צו 10 לאקאל און

 צו דזשאבערם די צוױגגען און טרייד דעם אין שעפער
 צאל א ױניאךשעפער. אין בלויז ארבײט זייער מאכען

 און געורארען אפגעשטעלט דעם צוליב זיינען שעפער
 דזשא־ צאל א רעזולטאםען. גוטע געבראכט האט עס

 און גאכצוגעבען געצוואונגען געורען שוין זײנען בערם
 אינדוס״ גאנצע די װעט גיכען אין אז האםען, מעג מען

 אנגעםירט ווערט קאמפײן דער ארגאניזירם. דין טריע
 חיא״ דער םים גרינבערג הערי וױיס־פרעזידענט פון
 עקזעקוםײ די .10 לאקאל םון פאליקמאן ברודער םון

 האבען 221 און 144 לאקאלס עליזאבעט די פון װעס
 וואלונםירען םון קאמיטע םאראייניגםע א ארגאניזירט

 צו דעטעלפםען םיםער סון םירערשאפט דער אונטער
געגעגם. דעם אין שעםער איבעריגע די ארגאניזירעץ

קאפיאגו. אץ סטרײ? דער
 *די די סםדײק אין ארונטערגעגומען האבעץ מיר

ס- ״די שא• דרעם טשילדרען דעם םץ בייטער מ » לעז ג
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 דורך איילאגד. לאנג קאםיאגו, םון קא.״ מקטשורינג

 קאםד דעם אנגעםירט דארט האבען מיר װאס צײם דער
 אויס״ זיד מיטלען אלערלײ פרובירט באס דער האם •ײן

 ווײ־ די געהעכערט האם ער ױניאן. דער סון צודרייען
 און װאד א דאלאר אײן מים וואכעךהענם די םון דזשעס

 אײם׳ן סענט פאר א ארבייטער שטיק די געהעכערט
 אנט־ ער האם געהאלפען נים האט דאס װען דאזען.

 גראסמאן, ױניאךטעםיגקײט. םאר ארבײםער סיר זאגט
 א גערופעץ דאן האט ױגיאן, דער סון מענעדזשער דער

 גע באשלאסען איז עס און ארבײטער די םון םיטיגג
 איז מארגען אויף סטרייק. אין ארונטערצוגײן ווארען

 שאפ ארום געשטאנען פיקעט־ליין זיגגענדיגע א שוין
איצט. ביז נאך שטייט זי אןו

געשלא־ צרריק לאנג ניט איז וואס אגרימענט, דער
 25 לאקאל ױניאן בלאוזמאכער דער פון געװארען סען
 העכע־ באדײטענדע געבראכט האט בתים, בעלי די מיט

 וואס ארבײטער בלאוז די םון שכירות די אריף רוגגען
 גע־ דינען די שעסער. טאון אװ אוט די אין ארבײטען

 דער ד־י־ך ארבײטער יארקער נױ די מים פעסט שטאנען
 פארהאנדלונג^ן די געםירט האט 25 לאקאל װען צייט
ליין. דעם די האבען איצט און אסאסיאײשאן דער םיט

נײע 14 ױניאנידרט קאמפיץ 91 לאקאל
שעפער.

 ארגאניזא־ דעם םון וראכען צוױי ערשטע די אין
 מענעדזשער גרינבערג, הערי שרייבט — קאמפײן, ציאנס

 — 91 לאקאל יוניאן ^רעסמאכער םשילדרען דער םון
 סטרייקם 14 פארענדיגט דערםאלגוײיך ױניאן די האס
 אינדוסםריע. דרעס אינטענטס און טשילדרענס דער איץ

 ארײנגענומלן מיר האבען מיטגלידער נייע 600 איבער
 ארבײםער צאל גרעסערע םיל א און שםאט אין דא

 שאפס קאנטראקטינג די אין באשעפטיגם זײנעז װאס
 גלייכצייטיג ױניאן. דער אין אריין זײנען שטאם אויסען
 ױניאן םיר סטרײק אין ארונטערגענומען אויך מיר האבעז

אגרימענט. ױניאן דעם פארלעצם האבען וואס שעפער
אונ־ האבען קאמפיין דעם סון טעג ערשטע די דורך

 ארום דעמאנסטראציעס דורכגעםירט מיטגלידער זערע
 2000 איבער שטאט. אין דא שעפער ױניאן נים די

 דעמאנםםרא־ די אין באטייליגט זיך האבען ארבײםער
 איינדרוק. שםארקען א געמאכם האבען װעלכע ציעס,
 א ארגאניזירט זיך האם דעמאנסטראציעס די דורך

 םויזענט איבער פון קאמיםע ארגאניזאציאנס ריזיגע
 בריגאדעס, דריי אין זיך צוטיילענדיג װעלכע, םעמבערס,

 געגענטען באזונדערע דריי אין געםאן לאז א זיך האבען
 סװעט־ די אויף ברוקלין און יארק נױ אין שםאם םון

 אטאקע פלוצלונגע די אפגעשטעלם. זיי און שעפער
 האט דעפארםמענט טאון אװ אוט דער װעט דאס און

 קאנטראק־ די אין אויך ארבייט זײער אפגעשטעלט גלייך
 באסעם די געכאםט האט שטאט אויסען שעפער םינג

 זײ ווירקוע. גױטיגע די געהאט ד״אט און אומגעריכט
סעטלען. גענומעז גלילך אאבען

געווארען, אויפגעדעקט איז קאמםײן םון צײם אין
 און שווארץ י. לובע־ליע, פעשאן, פירמעס, ױניאן די אז

 ניטײוניאן צו ארבייט ארויסגעשיקט האבען שװארץ מאו
 גע־ אפגעשםעלט איז ארביים זייער און קאנםראקטארס

 געםע־ שױן צוױי לעצטע די האבען איצט ביז װארען.
 לובע־ליע און םעשאן דער געגען סםרייק דער סעלם.

אז. נאד גײם
 האט קאמפיין אוגעזר סון ערםאלג שנעלער דער

 ביזנעם־ די און מיםגלידער אונזערע ערמוםיגט שטארק
 די אז זעדזן, צו געווארען געארדערם זיינעץ אגענטען

 אין װערען אפגעהיט שטרענג זאלען באדיגגונגען ױניאן
 דער האט וױרקונג גרטע באזוגדערס א שעפער. אלע

 א מאכער. בעטהראוב די אױף געהאט אויך ערםאלג
 אר־ םויזענט איבער באזעעלם. זײ האט גײסט גײער

 רענד אין מיטינג לעצםען צום געקומען זיינען בײטער
 אין םטרײק גענעראל א פאר געשטימט האבען און סקול

 אויב אויס גײט אגרימענם דער ווען םרײד בעטהראוב
 סון םאדערונגען זײ אנםזאגען וועלען בתים בעלי די

 םרא־ צען םון העכערונג אלגעמײגער אן פאר ױניאן דער
 דעם.מינימום־סקייל העכערען און שכירות די אויף צענט
 בעלי די מיט פארהאנדלונגעז װאך. א דאלאר אייץ מים

 ניט װעלען זײ אױב און מאי אין זיד פאגגען בתים
סטרײק. א צו קומען עם װעם םאדערוגגעז זײ גאכגעבען

דער און שיקאגא אץ טעטיגרךיט לעבעדײגע
טיטל־װעםט. .

 אוץ ביאלים פרעזידענט ווײס םון באריכםען די
 א װעגען דערציילען םלאםקין ארגאגײזער דזשענעראל

מאנאם דעם איז װאם ארבײם דערםאלגרײמ םאסע
שםעם אתמיגע די און שיקאגא אין געדרארען *ױעגעםאן

 דער םון ארבײטער די ארגאניזירען םון געביט אױפן
איגדוסטריע. קליידער פרױען

 כאזונדער אלס געטשארםערט װערען כלאוזמאכער
אינטערנעשאנעל. דער סון לאקאל

 איצט ביז ד״אבען װעלכע בלאוזמאכער שיקאגאער די
 ױינען ױניאן מאכער גודס וױיט 76 לאקאל צו באלאנגט

 דער פון לאקאל באזונדער אלס געווארען געטשארטערט
 לאקאל בלאוזמאכער נאמען אונטער׳ן איגטערנעשאנאל

 געווארען באשטימט איז םיטצדזשעראלד בעסי .261
 אלס גלאסמאן סעמױעל און לאקאל םון טשערליידי אלס

מענעדזשער.
 קאנ־ און מיטגלידער 300 האט לאקאל גײער דער
 אין טרייד בלאוז דעם פון פראצענט 85 ארום טראלירט
 געװארען איבערגעגעבען איז טשארטער דער שיקאגא.

 דזשענעראל פלאטקין, אײברעהעם דורך מיטגלידער די
 פײערליכער א בײ אינטערנעשאנאל, דער פון ארגאנײזער

 פון געװארען געהאלטען זיינען רעדעס פארזאמלונג.
 דזשאינט דער פון םירער די און ביאליס פרעזידענט וױיס

 איגטערגעשא־ דער פון לאקאלס עלטערע די און באארד
גאל.

פראצענט 7 םץ העכערונג קריגען קאטערס דרעם
שכירות. די אױף

ױנ־ דער אז מעלדעט, ביאליס מ. וױיס־פרעזידענט
 אן קאטערס דרעס די פאר קריגען צו געלוגגען איז יאן

פראצענט. 7 פון שכירות די אױף ד״עכערונג אלגעמײנע
 מא־ דרעס דער מיט געאײניגט זיך האט ױניאן די

 נאך העכערוגג דער אויף אסאסיאיישאן נופעקטשורערס
 געורארען אפגעהאלטען זיינען וואס קאנםערענצען דריי

 האט ױניאן די צדדים. ביידע פון פארטרעטער צװישען
 פראצענט. 15 אויף העכערונג א געםאדערט אנפאנג אין
 די פאר אויך קריגען קאטערס די װעלען העכערונג די

אן. יאנואר טען25 פון וואכען, 3 םארגאנגענע
אנטרע־ העכערונג די וועם ערקלערט, ביאליס װי

 דרעם יעדען פאר וואך א $3.35 ביז $2.80 פון םען
 דרעס- די פון וױידזשעס םריהערדיגע די וױיל קאטער

 וואך♦ א דאלאר 45 ביז 40 פון געװען זיינען קאםערס
 איבער געקראגען האבען קאטערס צאל גרעסטע וױים די
דאלאר. 40

 אויך אסאסיאיישאן די האט קאנםערענצען די ביי
 אויף פרימען די איבערקוקען נעמען צו גלייך צוגעשטימט

 פאר־ ארבײטער די רואו שעפער, די אין שטיק־ארבײט
 די לױט דורכשגיטס־וױידזש דער װי וועניגער דינען

 פרעסערס, דרעס די מארקעט. דעם פיז סםאנדארדס
 פאכען אנדערע די םון ארבײםער די און אפעוײיטארס

 אײנ־ דעם אין שםיק. פון ארבײטען קאטערס אויסער
 אין װאך, פון ארבײטען פרעסערס די וראו שאפ, ציגען
 פרעסערס די האבען סאנס׳/ און ״אייזענבערג םון שאם

וואך. אויפ׳ן דאלאר 3 און 2 םון העכערונג א געקראגען
 מינײ יןןרליכען גאר&נטירט םירמע טײלאר לײדיס

ארבײט. װאכען 30 פאר דאל. 1650 ״פץ מובדדוײדזש
 אינ- דער פון ארגאניתער דזשענעראל פלאטקין, א.

 באנײט האט ער אז מעלדעט שיקאגא, אין טערנעשאנאל
 אין וראוג׳/ ״בלומס םירמע דער מיט אגרימעגט דעם

 יער־ מינימום א שניידער אירע גאראנטירט זי וועלכען
 וואכען דרייסיג םאר דאלאר 1650 םון איינקונםט ליכען

ארבייט.
 פאלגעגדער איעגעשלאסען איז אגרימענט דעם אין

 יארק נױ די אינטערעסירען זיכער װעט װעלכער ױנקט,
טיילארם: ליידיס

 די אז אייגגעשטימט, און םארשטאנען ווערם ״עס
 דער אין שניידער די פון פארדינסםען דורכשניטליכע

 אנ־ איגקארפארייטעד״, ״בלומ׳ם, פון שאפ טיילאריגג
 םען5 דעם ביז 1937 פעברואר טען5 סון םאנגענדיג
 א $31.75 װי וועניגער גים דין זאל ,1938 םעברראר

 פון פארדינסטעז די פון הכל סך דער פאל אין װאך.
 די װי וועניגער דורכשניט אין זיין װעט 'שניידער א

 דאלאר 10 ביז דערלעגען דארפען םירמע די זאל סומע
 צאלונגען די געארבײט. האם ער וואס וואד יעדער פאר

 םומע דער איבער ניט פארדינסטען די ברענגען זאלען
יאר״. פאר׳ן $1650 םדן

 באנײם האט ער אז אײך, מעלדעט פלאםקין בר.
 םון קא.״ ראבער ״שיקאגא דער מים אגרימענם דעם

 שכירות. די אויף העכערונג א מים װיםקאנסין, רײסין,
 אונםערגעשריבען אױך זיײען אגרימענםם שאפ קלאתד

א״ אגדעתוער םעשאן ״םארם דער מיט געווארעז  ק
 קאםען א קא.״, דרעס ״וועסםערן דער און שיקאגא סון

 א פאר םארלאגג א אילינאי. גילמאן, םון םירמע דרעם
 םאר אינטערנעשאגאל דער סון לאקאל אלס םשארםער

געװארען. ארויסגעשיקט את גילמאן אין ארבײםער די

גערעכטעקײט ►(
 פרן םאנוםעקטשורער א קא.״, גארמענט ״ראזמאן די
 אוץ הונדערס באשעפטיגט װעלכער אונםערװעש, פרויען
 נאך ױניאן, דער מיט געסעטעלם האט ארבײטער, םוםצען

 און ״סילעסקי טעג. צען געדויערט האט וואס אסטרייק
 באשעפםיגס װעלכע םירמע, דרעס קאטאן א פראנקא׳/

 ױניאן דער מיט געסעטעלט אויך האט ארבײםער, דרייסיג
 א איץ םירען אגרימענטס די סטרייקען. טעג דריי נאך

 וואן/ א דאלאר 14 םון מינימום א און שאם ױניאן קלאוזד
 וױיל װיכטיג, באזונדערס איז סעטלמענם ראזמאן דער

 אונ״ םתיען ליין ביליגסטע די פראדוצירט װערט דארם
הייזער. ארדער מעיל די פאר לאנד אין טערװעש

 קאסען דריי פאלגענדע די מיט אגרימענטס באנײם
 14 םון סקײל מינימום א אײנשטעלענדיג םירמעס, דרעס

 ױניאן דעם פון געברויך טיילוױיזען און װאך א דאלאר
מעיד ״סאן קא.", מאגופעקטשורינג בעהרמ לײבעל:

״קא. גארמענם ״ריינבאו די און קא.״ גארמענט
מאר־ פאר׳ן דירעקם טיילווית ארבײטען פירמעס די

 סיערס, װי הײזער ארדער מעיל פאר טײלוױיז און קעט
 נייהען צו אנגענומען האבען זײ עהנלאכע. און ראבאק

 די״ סארקױםען ױי וראס דרעסעס די אויף לייבעל דעם
 זײנען קאמפאניס ארדער מעיל די טרייד. צום רעקט
 װעט עס און לייבעל ױגיאן דעם געגען פארביסען אבער

 דורכצוברעכען אנשטרעגגונג באזונדערע א פאדערען זיך
אפאזיציע. די אט

מאנטרעאל אין סטרײק דרעס ערשטער
געסעטעלט.

 אץ דרעםמאכער םון לאקאל ניי־געטשארםער דער
 מיס צוזאמעגשטוים ערשטען דעם אין האט מאנטרעאל

 געגמ האט ער אז באוויזען, שוין מאגופעקטשורער א
דזשאבס. זייערע און מיטגלידער די באשיצען צו כחות

 אץ ארגאנײזער אינטערנעשאגאל שײן, בערנארד װי
 פרעזידעגם צו טעלעגראמע א אין מעלדעט מאנטרעאל,

 געצוואתגען קא.׳' דרעס סיטי ״קװין די איז דובינסקי,
 דער צו צוריקצונעמעץ סטרייק קורצען א דורך געווארען

 אנטזאגם האט פירמע די װעלכע ארבײטער, 7 ארבײט
 , אנסזאגם דינען ארבײטער די ױניאךטעטיגקײט. פאר

 1 ערשינ^ן זיינען בילדער זייערע װי נאכדעם געווארען
 װןס פאטאגראםיע, א אויף צײטוגגען לאקאלע די אין
 עקזעקוםיזד דער פון געדרוקט האבען צײטונגען די

 טשיר־ דעם געקראגען האבען די װען לאקאל פון באארד
 אינסטאליויס דינען און אינטערנעשאנאל דער סון טער

 באם ון6 האנדלוגג דער אויף האם ױגיאן די געווארען.
 סםרײקען טעג דריי נאד און סטרייק א מיט געעגטםערט

 די צוריקצוגעמען געווארען געצוואוגגען באס דער איז
ארבײטער. אנטזאגטע

 אינחשאנקשאן קריגט אינטערנעשאנעל
קאליפאוניע. אין באם אנטלאפענעם געגען

 זא־ j[ מעלדעט קאליסארניא, פראנציסקא, סאן פון
 באארד, דזשאינט דארםיגען םון מענעדזשער דער כארין,

 איגתשאגד אן קריגען צו געלוגגען איז ױגיאן דער אז
 װעלמ קא.״ סוט אוץ קלאוק ״אדוועגם דער געען שאן
 נאך םראנציסקא סאן פון שאפ איר מיט אנטלאפעץ איז
 צזויגגס געריכט םון אגטשיידונג די אביספא. לואיס סאן
 אגױ־ דעם פון באדיגגונגען אלע נאכצוקומען באס דעם

 נו באצוג אין ױניאן דער מים האט ער וואס מענט
 נײעם דעם אין שאפ. קלאװד און וױידזשעם' שטו^דען,

 אםערײםאדם םרויען אנגעשםעלט םירמע די האט שאם
װאך. א דאלאר 9 און 8 געצאלט זיי און

 טיט םעטעלט מאנופעקטשורער באטאן
 פיקעט אײנדרוקםפולער נאך ױניאן דער

דעמאנםטראציע.
 מאגוסעקטשוױנג באטאן לילי און וועסטםײד די

 געסד האט סטריט, טע37 װעסט 301 פון קא.
 יוגיןמ ארבייטער נאװעלטי און באטאן דער מיט טעלם

 ארביממי די איגטערנעשאגאל. דער םון 132 לאקאל
ר *ון שכירות די אויף העכערונג א געקראגען האבען  קי
ארבײטס-שטונדעז. צערע

שער פעלדמאן, מארטין עדז ד לאקאל, םון מענ  ע
ײד אן נאך געסעטעלם האט םירמע די אז קלערט,  א

ע דרוקספולער םראצי ס ר די װאס דעמאנ דע לי טג  ®ח מי
אן דער ם האבען ױני ר םי רכגע ם דו ם 3שא ביי ת  500 א

ד האבען מעמבערס אן זי ם שע װי אנגע עזי  »ת קולים כינ
ט האבען קע עפי ט שאפ דעם ג ע מי ױג  אױסשריפםעו אז

קאנער :וױ ט וועלעץ ארבײטער ״אמערי  פאר ארבײטען ני
לי שעס״ קו ױידז : ו ן  W םארלאגגען מאכער ״באםאן או

קאנער ס אמערי אנדארד״ לעבענ ם חנניי זײ ס ם ם אנ מ ע  | ד
עז האם צויג ע ע צוג שען, מאסעז אזוינ ־ דער *ז מענ י מ
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 8,7סמ4סס( נעשאפען שױן חאם הילפס־פאנד אינםערנאציאנאלער
שעװענעלס וואלםער םעלדעפ - שפאנימו פאר פראנה

 דעםאנסםראציע די אפגעשטעלם. זיך האט גאס אין קער
 באם דער ארן איינדרוק געהעריגען דעם געמאכם ה*ם
געסעםעלט. מם

 פון פירער באגריםט דובינסקי ®•עזידענט
 זיג מיט׳ן א. אי. םי. און ױניאן אוטאמאביל

סטרײק. טאטארם דזשענעראל אין
 דזשע־ דער מים סעטעלמענם דער אז דערקלערעגדיג

 פריגצים דעם פאר זיג א איז קאמפאני מאטארס געראל
 רעכם דאס פאר און פארהאנדלונגען קאלעקטיװע פוץ
 פארהאנדלוגגען די בײ פארטראטען זײן צו ארבײטער פון

 האט ױגיאן, אײגענער זײער דורך בתים בעלי די מיט
 טעלעגראמען באגריסונגס געשיקט דובינסקי פרעזידענט

 אן קאמיםע דער םון טשערמאן לואיס, ל. דזשאהן צו
 פרע־ מארםין, האמער און ארגאניזיישאן, אינדאסטריעל

ױניאן. וואירקערס אוטא דער פון זידענט
 טעלעגראמען די אין דריקט דובינסקי פרעזידענט

 גע־ איז װאס סעטעלמענט דער אז געדאנק, דעם אויס
 קאמ־ מאטארס דזשענעראל דער מיט געװארען מאכט
 דער־ פירען װעט װעלכער שטאפעל דער זײן װעט פאני

 ארגאנײ זאל איגדוסטרי אוטאמאביל גאנצע די אז צו,
װערען. זירט

 פאלגט: װי זיך לײענען טעלעגראמען די
:לואיס ל. ״דזשאהן
 אויסגעציײ דעם װעגען געלעזען וואס נאר האב
 דזשע־ מיט דערגרייכט האט איר וואס סעטעלמענט כענטען
 מײן אין באגריסען צו אײך זיך אײל און מאטארס נעראל

 ארגאניזאציע מײן םון נאמען אין און גאמען אייגענעם
 איר רועלכער פאר דערגרייכוגג גלענצענדער דער מיט
 די באוואונדערען מיר פאראנטווארםליך. פיל אזוי דיט

 רועלכע געשיקטקײם זעלטעגע די און אנטשלאסענהײט
 האבען װעלכע םארהאנדלונגען די אין באנוצט האט איר

 מיר רעזולטאטן. באגײסטערענדע די געבראכט צושטאנד
 ארגאניזירען צום שםאםעל א אלס זיג דעם באטראכטען

 אונזער אן נעמם אינדוסטרי♦ אוטאמאביל גאגצע די
ערהאלוגג. שנעלע א פאר וואונש בעסםען

דובינסקי, דוד
י. װ• ג״ ל. *. ■רעזידענם

 אוטאמאביל דער םון פרעזידענט צום טעלעגראמע די
:זיך לעזם מארטין, האמער ױגיאן, ארבײטער

 דער דורך זיך דערװיסען צו גליקליך זייגען ״מיר
 געגען סטרייק דעם םון סוף זיגרייכען דעם װעגען פרעסע

 סע־ אויסגעצײכענטעז דעם און מאטארס דזשענעראל די
 רעזולםאם א אלם געקראגען האט איר וואס טעלמענט

 אר־ די וואס קאמף אנטשלאסענעם און פעסטען דעם פון
 ליידיס אינםערנעשאנעל די אנגעסירם. האבען בײטער

 דערגריײ די אט באגריסט ױניאן וואירקערס גארמענט
 דער אין שריט װיכםיגען אויסערגעװיינליך אלס כוגג

 איג־ אוטאמאביל גאנצע די ארגאניזירען צום ריכטונג
 גליק- און באגריסונג הארציגע די אן נעמט דוסטרי.

 און פירער די צו ארגאניזאציע מײן און מיר פון וואונש
 וואירקערס אוטאמאביל יונײםעד דער פון מיטגלידער

פארטשריט. כסדר׳דיגען פאר ױניאן
דובינסקי, דוד

י♦ װ♦ ס ל. •k ■רעזידענם

 װאך די באזוכט דובינםקי פרעדדעגט
םיטי קענזעם און לואים פײנט שיקאגא,

קור־ א וואד די מאכט דובינסקי פרעזידענט
 באזוכען װעם ער וואו מיםעל־װעסט, דער אין טור צען
 יוניאך די מיט קאנסערירען ארגאניזאציעס, דארטיגע די

 אנגעלעגענהײםען םרייד און ױגיאן דארטיגע װעגען פירער
מיטגלידער. די אדרעסירען אויך און

םי־ די מיט קאנפערעגץ א האבען ער װעט דינסטאג
 קלאוק־ דער פון באארד דזשאינט שיקאגא דער פון רער

 זיך ער װעט דאנערשטאג און מיטוואך ױניאן. מאכער
 לואיס סײגט אין ױניאן דער םון בעאמטע די מיט טרעפען

 םרייטאג מעמבערס. די םון מיטינג א אדרעסירען און
 אין פארבריינגען דובינסקי פרעזידענט װעט שבת און

 מיט דורכרעדען זיך װעט ער וואו מיזורי, סיטי, קענזעס
 נייעם דעם איגסטאלירען וועט און באארדס עקזעקוטיװ די

 געםשאר־ איז וואס מאכער, סוט און קלאוק פרן לאקאל
 ״סםוירךסלעג־ דער פון ארבייםער די פון געווארען טערט

 ױניאני־ צוריק לאגג נים איז וועלכער קא.׳/ מאךפריגס
געווארען. זירם

מארםש, טען8 און טען7 דעם מאנטאג, און זונטאג
 װאו שיקאגא, אין זײן װידער דובינסקי פרעזידענט װעט

 די פון מאנדמיטיע אלגעמײגעם אן אדרעסירען ורעט ער
מיטגלידער. אינטערנעשאנעל

 םרעזשורער דובינסקי, פרעזידענם צו באריכט א אין
 וואל־ מעלדעט שפאניען, פאר קרייץ רויטען ארבײטער פון

 אינםער־ דער סון סעקרעטאר געגעראל שעװענעלס, טער
 דעם ביז אז ױניאגס, טרייד פון פעדעראציע גאציאנאלער

 געזא־ שוין שפאניען פאר פאנד דער האט יאנואר טען8
 טוי־ הונדערט זיבען מיט מיליאן אכט פון סומע די מעלט
 םאנען הונדערטער אריבערגעשיקט האט און פראנק זענד

 סיגארעטס אמבולאנסען, מעדיקאמענםען, קלײדער, שפייז,
 באפעלקערוגג דער פאר ארםיקלען נויטיקע אנדערע און
 בלוטיגען דעם פון קרבנות די — קינדער, די פאר און

 ארױפגעצװאונגען האבען פאשיסטען די וואס בירגער־קריג
 װי זיך לעזט באריכט דער פאלק. שפאנישען אויפ׳ן
:פאלגט

חברים: ״םײערע
 דארםען מײנונג עפענטליכע די און ארבײטער ״די

 און ארבײטער דער און ױניאן טרײיד דער אז װיסען,
 וואס אלץ געטאן האבען אינטערנאציאנאל סאציאליסטישער

 אינטערנא־ פון געביט אויפ׳ן מעגליך געװען איז עס
 קאמערא־ שפאנישע אונזערע פאר אײניגקײט, ציאנאלער

 רעכע־ גענויען א דעריבער דא אייך שיק איך און דען,
ארבײט. הילפס אינטערנאציאנאלער דער פון גוגג

גע־ דינען וואס זאמלונגען די האבען איצט ״ביז
 דירעקםער דער אונטער שפאניע פאר געווארען מאכט

 אײניגקײטס־פאנד אינםערנאציאנאלען דעם םון אויםזיכט
 פראגצױזישע 8,700,000 סון סומע די אנגעסראםעז

:לענדער פאלגענדע די פון קומענדיג פראנקס,
;פראנק םויזעגד 300 מיליאן 2 בריטאניען, ״גרויס

 ;פראנק טויזענד 200 מיליאן 2 שםאםען, פאראייניגטע די
 מי- 1 בעלגיע, ;פראנק טויזענד 270 מיליאן 1 שװעדען,

 האלאנד, ;םראנק טויזענד 630 דענמארק, ;םראנק ליאן
 ; םראנק טויזענד 285 נארורעגיען, ; פראגק טויזענד 420

 105 פאלעסטינע, ; פראגק טויזעגד 115 םשעכאסלאוואקיע,
 סארטה און טויזענד 30 אוסטראליע, סראנק; טויזענד
 אריינ־ דינען םומען קלענערע סראנק. טויזענד 26 אפריקע
 םינלאנד, לוקסענבורג, קענעדע, זעלאנד, נױ סון געקומען
 איגטערנאציא־ ארבײטער שפית דער בראזיליען, פױלען,

 םעקרעםא־ דעם און איגטערנאציאנאל לערער דער גאל,
 םעדע־ ױניאן טרייד אינםערגאציאגאלער דער םון ריאט

 50 איינגעשלאסען אויך איז םומע דער אין ראציע.
 דעם פון דערהאלטען ד״אבען מיר וואס םראגק טויזעגד

 ״קאנםעדערא־ די צענםער, ױניאן טוײיד פראגצויזישען
 זעלבסטשםענדיגען א אן םירט וועלכע ארבײט״, םון ציע

 גע־ איצם ביז שוין האט און שפאױע פאר קאמפיין הילפס
 אנ־ פראנק. טויזענד 350 מיליאן פינף איבער זאמעלט

 קײנעם צו ניט באלאנגען װעלכע ארגאניזאציעס, דערע
 באזונ־ אן אויך פירען אינטערגאציאנאלען, צוױי די פון

שפאניע. פאר קאמפײנס דערע
 3,800,000 אויסגעגעבען מיר האבען איצט ביז

 דירעקם פארוראלטעט װערען וואס געלדער די פון פראנק
 איז דאס אייניגקײטס־פאנד. אינטערנאציאנאלען דעם פון

 ארםיקלען פאלגענדע די שיקען צו געווארען פארנוצט
:שפאניען נאך

 דורך געשיקט סערום םלעשלעך טויזעגד ״אכצען
 ביסק־ קאפע, בײקאן, צוקער מעל, טאן 100 ;לופט דער
 ארטיק־ זעלביגע די פון טאן 50 נאך ;שאקאלאד און װיט
 סיגארעטען מיליאן א מילך, געטריקענטע טאן 10 ;לען

 מיליאן 1 מילך, קאנדענסירטע טאן 20 לופט, דער דורך
 וועלכע פאר אמבולאנסען צאל א סיגארעטס, םויזענד 250
 קאנדענסירטע טאן 45 ;בײגעשטייערט האט פאנד דער

 וואלענע און מעדיקאמענםען סך א מעל, טאן 200 מילך,
 קארנד־ שאכטלעך טויזענד 25 צוקער, טאן 100 קלײדער,

 א און רעגךמאנטלען 5000 רעקלעה לעדערנע 400 ביף,
 און שאקאלאד קעסטלעד 45,000 ;קליידער אנדערע סך

 קאנדענסירטע םאן 45 ;קיגדער םאר ברוים דזשינדזשער
 טויזענד 25 און צוקער טאן הוגדערם מעל, טאן 200 מילך,

קארגדביף. פושקעס
 זאכען, אױסגערעכענטע אריבען די צו צוגאב ״אין

 דײ לאדוגגען געשיקט אפםיילונגען נאציאנאלע האבען
 גע- קליידער, סארםען אלע םון שפאגיען גאך רעקם

 אויך אונז האם מען אונםערוועש. און זאכען שםריקטע
 הא־ ארגענםינע און מעקסיקא איתלאנד, אז װיסעז, געלאזם

 אנ־ און קאתדביף מעל, םיש, סח לאדומען געשיקט בען
שםיח. דערע

קינ־ שפאנישע ארױסםירעז דאס אגבאלאגגם ״וואס
 קאמפײץ ענערגישער אן אן גײם אריסלאנד, נאד דער

בעל־ דרום־םראנקרײד, אין הײםעץ די פאר געפיגעז צו

 באלד געסיגעז צו האפען מיר און שו^אריען און גיע
לענדעת די אין קינדער 29,000 פאר פלאץ

 ציר־ דעם אין קען מעץ אז גאםירליך באגרייפם *איר
 שםײ מאםעריעלע אנדערע געװיסע דערמאנען ניט קולאר

 שפאנישצ אונזערע געבען געקענט האבען מיר וראס צע
חבר־ימ.

 אײך פאר דין װעט אינפארמאציע די אז ״האפענדיג
אײערער, אױםריכטיג איך פארבלײב ניצליך,

ששוענעלס, װ.
סעקרעםער.^ געגעראל

 קרײז רויטען ארבײטער דעם מים פארבינדונג אין
 די גענומען האט אינטערנעשאנעל די װאס שפאניע פאר

 ד״אם ארבײט, די אנפירען און גרינדען אין איניציאטױוע
 הילפס־ דעם פון טרעזשורער דער דובינסקי, פרעזידענט

 צען אװעקגעשיקם װידער האט ער אז דערקלערט, פאנד
 גײס ױניאן די און שערוענעלס וואלםער צו דאלער טויזענד
 װעגען פאנד. דעם פאר זאמלונגען די מיט אן וױיטער
 אמעריקע אין ארגאניזאציעס אנדערע צו באציאונג אונזער
 דעם אויף טעםיג װערען גענומען לעצטענס האבען װעלכע

 אנ־ אן אויף געענט<?ערט דובינסקי האט געביט, זעלביגען
 דער פון סעקרעטער־טרעזשורער קאפ, פיליפ פון פראגע
:פאלגט װי באארד, דזשאינם דרעס

פעב־ טען5 פון בריף אייער ערהאלטען האב ״איך
 םון זאמלונג דער װעגען פרעגם איר װעלכען אין רואר,

 העלסען צו קאמיםע אמעריקען ,גארד דער דורך פאנדס
 איד װיל ענטפער אלס און דעמאקראטי׳/ שפאגישער דער
:פאלגט װי אינפארמירען אײך

איז, אנגעלעגענהייט דער אין שטאנדפונקט ״אונזער
 יוגיאן וואירקערס גארמענט ליידיס אינםערנעשאנעל די אז

 אר־ דעם ארגאניזירען צו איניציאטיװע די גענומען האט
 בײם זומער לדצטען ע%שפאנ פאר קרית רויטען בײטער

 דער־ האבען מיר וױ נאכדעם קריג בירגער פון אויסברוך
 אינטערנאציאנא־ דער פון שטיצע פאר אפיל אן האלםען
 אז אמת, איז עס ױניאנס. Tםרי סון פעדעראציע נאלער

 םויזענד הוגדערם םון ציל אונזער דערגרייכט האבען מיר
 שפא־ אין סיםואציע די אז אנערקענען מיר אבער דאלער,

 דע־ זעצען מיר און שטיצע אונזער אלץ נאך םאדערט גיען
 שיקען און פאנדס סון זאמלונגען ארנזערע פאר ריבער
 פעדעחד אינםערנאציאנאלער דער צו געלט דאס איבער

 עס אז אזוי, פונקם םילען מיר ױניאנס. םרײד םון ציע
 פוץ םיילען אלס ױניאנס לאקאל אונזערע פון םליכט די איז

 ביישםייערונגען דיערע מאכען צו אינםערנעשאנעל אונזער
 דררך ארבײטער שפאנישע די צו הילף זייער געבען איז

 אנ- װערם און געווארען געגרינדעם איז וואס פאנד דעם
אינטערנעשאנעל. אונזער פון געםירט

 מים פארבונדען ניט איז אינטערנעשאנעל ״אונזער
 אנ־ איז עס וועלכער אדער קאמיטע אמעריקען נארד דער
 געלאזס מיר האבען ציים צו צייט פון און קאמיטע דער

 געװענדם, אונז צו זיך האבען װעלכע גרופען, אזוינע װיסעז
 גלויבן מיר וױיל די אן אגשליסען ניט זיך װעלען מיר אז
 צעםײ־ א אז און אויסגעצײכענט ארבײט די טוען מיר אז

 םון געװארען פאראאורזאכט וואלט וואס כחות די םון לונג
 גרופען און ארגאניזאציעס אנדערע פון פארמירונג דער
 צעמײ פאראורזאכט בלויז וואלט צװעק, זעלבען דעם פאר

 םון צילען די אויף שעדליך וױרקען וואלט און שעניש
 וועט און שפאניען פאר קיײיץ רױטעו ארבײטער דעם

 אנשםענ־ גיט איז עס אז םיל איך ארבײם. זיין שטערען
 אריינצורײסען ארגאניזאציע אויסערליכער אן סאר דיג
 צעטונד ארײגבריײנגען בייזװיליג און מיט אונזער אין זיך

 בא־ײפםעז זײ װעלכער אין אנגעלעגענהייט אן אין לעניש
 אז וױיסען, ױי װען ספעציעל פאראינםערעסירט, זייץ צו

 זאםד דאס אנגעפאנגען נאר נים האט ארגאניזאציע אוגזער
 וואס סימע די אריבערגעשטיגען וױיט האט איז געלט לען

 זעצם זי נאר ציל, אלס געשטעלט אנפאנג אין זיך האט זי
 סארלײמדונגעץ און אםאקעס די טראץ זאמלונגען די פאר
 ארגאני־ אוגזער געגען געורארען געשליידערט זיינען וואס

 ארביײ דער פון און ױניאן אונזער פון שונאים םון זאציע
באוועגונג. טער

 ױניאנם םרייד אז פאקט, באוואוסםער א איז ״עס
 םיט סארבונדען ניט זיעען וואס ארגאניזאציעס אנדערע
 ביישםײע־ זײערע געמאכט האבען איגםערנעשאנעל ארנזער
 דורך איצםער גאד עס מאכען און שפאגיען סאר רונגעז
 rm עם הארצען. גאנצען מים׳ן העלסען און פאנד ארנזער

 m ארמבאקוועם וױ גוט אזױ אומםארשטענדאך דעריבער
 זיןי זאלען ױניאנס לאקאל אײגענע אונזערע סוץ מאנכע

ען אויסערליכע אין פאראינסערעסירען תי צו אנשםאט ג
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דא םיזאן דער אי־ז ענדליך —
 שטארק אונז האבען םעג עטלאכע לעצםע די םײדען
 .1937 פון סעזאן פרילינג דער אז מיר דענקען אפגעגארט,

 װא־ 6 קארגע אויף פארשפעטיגט שוין זיך האט װעלכער
געקומען• ענדליך איז כען,

ליינס, ביליגערע די אין אפילו יעס, שעפער, די אין
 באװיזען װאך לעצטער דער פון פארלויף אין זיך האם

 4 קארגע בנאמנות! צייט, שוין ארבײט. ביסעל היבש א
 אױף דארף מען ׳בגד א אויף דארף מען פסח. צו װאכען

דארף מען און דארף מען חוב, א אפצאהלען
 האבענדיג אז געפאר, שטיקעל א דא אבער איז עס

 זיך עולם דער װעט ביסעל, היבש א זיך אױסגעהוגגערט
 םארגעסען װעט מען און באנדעלס די נאך טאן לאז א

 גים פארגעסען. ניט טאר מען ררעלכע אן זאכען סך א אן
 קיין צולייגען ניט זאלען ד״בתים בעל די אז אכטונג דארום

 האם מען װעלכע אויף בגדים די צו ארבײט עקסםרא
 ״דעסקריפ־ די דורך לײענם מקחים. *>* ד געמאכט שוין

 שרײבם טשערמאן שאפ דער אז איבערהויפט זעט שאנס׳׳.
 זאל פאפיר, ״דעסקריפשאן״ דעם צו נאמען זײן אונטער

 געווארען געסעטעלט זײנען װעלכע בגדים פאר זײן צס
 רא־ איזי ברודער קאמיטע. פריח אפיציעלער דער דורך

 ״אפיליאיי־ פון אגעגטען ביזנעס די פון אײגער זעגפעלד,
 בא־ א צוגעשטעלט לעצםענס האט דעפארםמענט, סעד״
 אויסגע־ האט ער וואו זימערמאן, סאשא ברודער צום וײכם
 סעטלען אליין זיך פלעגט פירמע געװיסע א אז פונען

 דערלאגגען עס און ליסטען די אויסמאכען און פריחען
 באטרע־ דער חתמ׳ענען. עס זאל ער שאפ־םשערמאן צום

 עס האט און דזשענטלמען א געװען איז טשערמאן םענדער
 די אויף געארבײט האט עולם דער און *ונטערגעשריבען

 בא־ צו ברייטהערציג געװען איז באס דער װאם םקחים
 ארן דערגאנגען אלץ עס האם ראזענפעלד בר. װיליגען.

 סומע היבשע א ארבײטער די פאר אױפגעמאגם האם
 טשערמאן דער צי םעםטצרשטעלען מען זוכט אצינד געלם.
 פליכ״ זײנע פארשטאנען ניט האם ער וױיל געטאן עס האם
 איג- אנדערע געשפילט דערבײ האבען אפשר, ׳אדער םען

םערעסען...
וואהלען די ערב

 איז אינטערנעשאנעל אונזער פון לאקאל יעדען אין
 לאקאלע פאר וואהלען די מיט מתעסק שטארק זיך «*ן

 קאנווענ־ םער23 דער צו דעלעגאטען אױך און בעאמטע
 מאל דאס װעט װעלכע אינםערנעשאגעל, דער פון שאן

מאי. מאגאט אין סיטי אםלאנטיק אין ווערען אפגעזזאלטען
 אונזערע אלע האבען פאלען, אויסגאמס קלייגע מיט

 ביסעל היבש א ארױסגערופען וואהל־קאמפיינם פאריגע
 נאר ניט איז דאס בלוט. ד.ייס שיעור א אהן און םומעל

 אפילו נאר יארען, טע20 די אין װאהלען די װעגען אמת
 וואה־ די גלייכען דאס און סריערדיגע גאנץ די װעגען אױך
 אבער יאר דאס .1935 און 1933-1932*1931 סיז לען

 דערםאר רריכםיג — װאהלען וױכםיגע די צו מיר גײען
מיניסטרא־אד לאקאלע די װערען מאל צוױיסען צום װאס

 אינםערמד אונזער וואס אגענםור דער דורך ארבײםען
צװעק. דעם פאר איעגעשםעלם האט שאגעל

 אױם־ אייעד ציהען איך װיל דערםים םארגינדוע *אין
 בײ באארד, עקזעקוטיװ גענעראל די אז ננערקזאמקײם,

 דיס־ גריגדליך האם װאשינגםאן אין מיםינג לעצםען איר
 מיײ איינשםימיגע די געווען איז עס םראגע. די קוסירם

ווערם טעםיגקיים געוויסע א ײעז אז באארד, דער סח גװג
 פאסיג נים עס איז אינסערנעשאנעל, דער סרן *וגםערגומען

 העלםען צו ױניאנם לאקאל אדער בעאמטע אירע פאר
 דיזעלבע סום וואס ארגאניזאציע אנדער איז עס װעלכע

 עקזעקוטױוע געגעראל דער סון םיםגלידער די אדבײם.
 ארגזערע סמ סליכם זײ געװען איז עס אז געסילם, מאבען

 װעל־ ארגאניזאציעם, אלעקלא אוץ םיםגלידער מאסםע,
 םאר ארבײם הילפס דער אין סאראינםערעסירם זײנעז 13

 דעם דורך האגדלען און געלם די שאפען צר •פאניעז,
 סוץ אגגעפירס װערם װעלכער קרײץ, רויםען אדבײםער

 אײער אז האף איך אינםערנעשאנעל. אײגענער ד7«יי
 אין נעםעז עם װעלען צעאמםע *יז באארד דושאיגם

אדזז
אייערער, ברידערליך

דובינסקי, דוד
■חןזשודער. סעקרעמער דזש*נעריל ■רעזידעג®

 פון אטמאספערע אן אין — יאר 2 אויף עררױילט ציעס
 פאר־ יוניאן די רואיגקײט. פאלשטענדיגער און שטילקײט
 צאגקערייען, און קריגערײען פון פרײ זײנען זאמלוגגען

 ניט גוטס קײן קײנמאל ארגאניזאציע דער האבען װעלכע
 פון רײן זיינען פאבריקען די ארום גאסען די און געטאן

 גע־ אמת׳ן דער אין זײנען װעלכע צירקולארען, כל־ערליי
 פלעגען אײניגע װי ליטעראטור, קאמפײן קיין נים װען
 קײן ניט גאר אפטמאל און ביליגע נאר אגרופען, עס

פאלשקײטען. און זלזולים מיט פול פאסקװילען בכבד׳ע
זאנדער־ די אט צושרײבען מיר זאלען װאס צו און

 מענשען די וואס דערפאר זײן עס זאל ? ערשײױגג בארע
 דערפאר אמת ניט דאס דאך איז ? געביטען זיך האבען

 און אינטערנעשאנעל דער פון פירערשאפט אקטיװע די וואס
 און דא הענט. זעלבע די אין פאקםיש ליגט לאקאלען די

 רוב דאס אבער חדשות, פנים א מען באמערקט דארם
 זײגען װעלכע זעלבע די זיינען גייסטער לייטענדע די פון

 און 1935 ,1934 םון קאמפײנס די אין פארמישם געװען
 ארגא־ דער פאר וואס דערפאר ניט אויך איז עס פריהער.
 איײ יעדער פראבלעמען. קײנע ניט ענטשטעהען ניזאציע

 אונזערע פון לעבען דעם מיט באקאנט איז װעלכער נער
 װעל־ פראבלעמען געגוג דא זײנען עס אז וױיסט לאקאלען,

 ליי־ באלדיגע און באטראכטונגען ערגסטע פארדינען כע
זרנגען.

 מעו דארף אפשאצונג, אונזער לריט ענטפער, דעם
 בא־ אין קומט װעלכער אײנער יעדער זוכען. ניט וױים

 בא- באלד עס קען מיטגלידערשאםט, דער מיט רירונג
 פארמוטשעם מענשען אונזערע זײנען ערשטענס, מערקען.
 אגגעהאלטען האט װעלכער ברודער־קאמף, פון געװארען

 צו עס איז צװײםענס, יאר. 15 קארגע אונאונטערבראכען
 אונזערע פון פאליטיק די וראס פאקט דעם פארדאנקען

 געבי־ מאס גרויסער א אין זיך האם עלעמענטען לינקע
 אנשטאם ארונטעררייסען, אלעמען און אלץ אנשםאט םען.

 וואונש א זיך מערקם בלבולים. פאלשע און אינטריגעס
קאאפערירען. און העלפען םארשטעהן. צו בעסער
 מיטגלידער מערהײט גרויסע די אז ספק אן איז עס

 הלואי, פרידען. ניי־געשלאסענעם דעם ווארעם באגריסען
װערען. געביטען גיט אמאל נאך ״ליגיע״ די גאר זאל

22 לאקאל אין אקציע פאראײניגטע
 איז לאקאלעו, אנדערע מעהרערע אין װי פונקט און

 פאר־ א געװארען געשאפען 22 לאקאל אונזער אין אויך
 אלס גרופען. און עלעמענטען אלע כמעט פון אײניגונג
 פאראײניגםען ניײגעשלאסענעם דעם אט פון אויסגאנג

 האט לאקאל דער װעלכע פארזאמלוגגען, די זײנען פראנט,
 נאמײ צו צװעק דעם סאר צוריק וואכען 2 מיט גערופען

 בע־ אונבאצאלטע און באצאלטע פאר קאנדידאטען גירען
 עלעקשאן אן וױילען און דעלעגאםען קאנווענשאן אמטע,

 ובשלוה. בשלום פאריבער קאמיםע, אבדזשעקשאן און
 א אין פאחאמלוגג יעדער בײ געווארען פארטיג איז מען

 םולשטענדיגען אין צרגעגאנגען איז אלץ און צײם שטונדע
 םארזאמלונ־ אלע אריף באזוכער, צאל די ארדגונג. גוטען

 זיך ד״אבען דאך און אלעמאל, װי גרעסער געדוען איז גען,
 בעלנים קיין געפונען גים פארזאמלוגגען די פון פאר א בײ

 עלעקשאן םאר אמם דעם אגצונעמען שפאס אין אםילו
 םון די נאטירליך, אױסער, קאמיטע, אבדזשעקשאן ארן

קאקוםי באשטימםעץ םריהער
 דורכ־ װעלען וואהלען עצם די אז סםק אן איז עם
 דער מיט רחזיגקיים, זעלבער דער מים ווערען געםירט
 פאחאםלוגגען, דערמאנםע די װי װירדיגקײט, זעלבער

 םילייכם זיין עס װעט פאסירען, אזרי זאל דאס אויכ און
ירניאן. אונזער םון געשיכםע דער אין מאל ערשטען צום

װאהלען. די צו זיך נרײט
תת די ווען וואל• דער נאד איז געשריבען, ווערען שו

 דאס אז זײץ, משער זיך קען מען באשםימט. נים טאג
 אפריל םען1 דעם וױיל גיכען, אין גאר פאסירען װעם

 די סון געמעז די צרשםעלען לאקאלען די שױן בעדארםעז
 אםיס הויסם צום דעלעגאםעז קאנורענשאן ערװעהלםע

איגטערנעשאנעל. אוגזער םח
 א באקרמען געורים װעלען מיטגלידער 22 לאקאל

 קאנדידא־ די םון אםםע א מיט אםים, זײער םון בריף
 בעדארף םעז װען און װאו אנרױיזוגג אן אויך און םען

 םערהײט גרויסע די אז איז, כרגה אוגזער שםימען. געהן
אן דער ®ון תי מוםײליגען זיך זאל מיםגאדערשאפם י

 מער פאר נױטיג אומבאדינגט איז דאס װאהלען. די אין
 מיטגלידער- די זיך בעדארף ערשטעגס, אררזאכע. אײן װי

 און בעסטע די אויסצוקלייבען פאראיגטערעסירען שאפט
 דער צו פארשטעהער דיערע אלס מענשען פעהיגסטע

 פאר פארטרעםער אדמיניסטראטיװע ארן קאנװענשאן
 וועל- קאנדידאםען, צאל דער לויט יאר. 2 קומענדע די
 נאמיגירם פארזאמלונגען סםעציעלע 8 די בײ זײנען כע

 צו װעמען פון זײן װעט — צאל אין 302 — געווארן
 פאר קאמף גאגצער אונזער װערט צװייטענס, קלײבען.

 די װען שפאט, צו געמאכט פארוואלטונג דעמאקראטישער
 קד צו גענוג פאראינטערעסירט ניט זײנען מיטגלידער

 וואזזל־ די דארום זאלען ווארט. זײער זאגען און מען
 אין װערען פארוואנדעלט לאקאלען אונזערע אין טעג

 פוץ און׳פרינציפ אידייע די זאל און ױם־טוב ױניאן א
 פאראיינען ארבײטער פרייע אונזערע אין דעמאקראטיע

 צושטערעגדער קײן אז ווארצלען, איהרע טיפער שלאגען
שעדיגען. ניט איהר זאל כח

^דםיניסטראציאגס-פאדםע איר עגדערט 89 לאקאל
 איםאליענישן די ארגאגיזאציע, שװעסטער אונזער

 לענגערער א נאד האט ,89 לאקאל ױניאן, דרעסמאכער
 ענדעחע ראדיקאלע א מאכען צו באשלאסען באראטונג

 מענע• דער אדמיניסטראציע. איר פון פארמע דער אין
 איז װעלכער ארםיקעל, אן אין האם לאקאל פון דזשער

 »ן אױסגאבע ענגלישער דער אין ערשיגען לעצטענס
 אי- מים לאקאל א אז ערקלערט, אפען ״גערעכטיגקײט׳/

 רױ פונקציאגירען ניט קען מיםגלידער טויזענד 40 בער
 קאנסטיטוצין, א פון ראמען די אין זײן צו בעדארף עס

 גרויסער אזא פון גע׳חלומ׳ט ניט קײנמאל האט װעלכע
מיטגלידערשאפט.

 אר־ דער זאגט מיטינגען״, דיסטריקט פון םיסםעם ״די
 קאנטאקס גענטערען א שאפען געהאלפען ״האם טיקעל,

 עס פירערשאפס. דער און מיטגלידערשאפט דער צװישען
 צו מעגליכקײם די געגעבען אדמיניסטראציע דער האט

 אדער דער צו מיטגלידער די פון צושטימונג די באקומען
 מעראקםי- געגעבןדי ניט אבער ס׳האט טעטיגקײט. יענער

 געלעגענהימו' קײן מיטגלידער אינפארמירטע בעסער װע,
 די ווײל טעטיגקײטען, און פלעגער דיזע דיסקוטירען צו

 אר דער נאך באלד אפגעהאלטען װערען פארזאמלונגען
 ק*ן מען װאס צײם אײנציגע די איז דאס און — בײט

 איידעוי און — פארזאמלונג א צו מיטגלידער די קריגען
 שױן זיינען פארזאמלונג, די עפענען צו פאספײעט מען

 מיס־ פרויען די איבערהויפט — מענשען הונדערטער
 פון ארױסצוגײן זיך שפארען און טירען די בײ ־— גלידער

זאל,"
 לױפ פלאן, א אויסגעארבײם האט 89 לאקאל דער

 קלײמר מין א װערען געשאפען װעט עס װעלכען
 ויעלמ מיטגלידער, 85 פון באשטעהענד פארלאמענם,

 דיסםריקנס יעדען אין פאך יעדען פארטרעטען װעלען
 ארגנמנר זיך אונםערווארםען מוזען װעם עקזעקוםיװע די
 1או« אזא אריף פארלאמעגט. דעם פרן באשליסע די

מן ױניאץ דער פון ארבײט אדמיניסםראטױוע די װעם  ל
 םראגמ פארטרעםער. םאלקס םון השגחד״ דער אונםער

 צאהלונגען, דױס ורי כאראקםער, אלגעמײגעם אן פון
 את םארבלײבען וואהלען און רעפערעגדום אסעסמענטס,

מיטגלידערשאםט. אלגעמײנער דער סון דיענט די
ח ענדערונג פעגאמאלע א צוױיסעל אהן איז עס  י

ר םמ סראגרעס דעם נאכצופאלגען װערט איז עס  ת
 נ*ד .89 לאקאל אין םארמע אדמיגיסטראציאנס נייער

 די פון קאנםםיםושאן די אז אמת, איז עס אויב אלעמען,
 װאם דערםאר כסרות, אויף םויג שםאםען פאראייניגםע

מ מיר האבען מיליאן 3 סמ נאציאן א אנשםאם  אי
 W מעגליה אזוי פונקט דאך איז מענשען, מיליאן 130

 אױםגעארב״י לכתחילה את ורעלכע קאנסםיםוציע די
 םח מיםגלידערשאסם א מיט לאקאל א פאר געווארען

 איגגזד די דינען גים װירקזאם זאל הוגדערט, פאר א
 לאקאלי אייגיגע סוץ מיםגלידערשאסט די ורעז רעסען

!מיםגלידער טויזעגם 40 דערגרייכם ױניאנס
דרעס־ די םון טוב ױם דער — !םארטש טער6

םאכער.
 *די װעם מארטש, טעז6 דעם שבת, איבעראכםאג

י םײערעז ^2 לאקאל ירניאן, דרעסמאכער גרויסע י  י
מאםק»ר%• גראנדיעזען א םיט אונםערנעמוגג יערלאכע
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פראנט מאכער ניט־נודם דעם אױןפ
ש, ט ר א —----------------------------------------------1937 מ

אוץ גאס טע34 ארמארי, רעגימעגט טען71 אין ^
עװעניג ןארק

 דץ זיכער װעם אונטערנעמונג היײיאהריגע די
 װי פייערליכער און גרעסער שעהנער, פראכטפולער,

 אויסגע־ ױניאן די האט דאלער טויזענטער מאל. אלע
 בעני מוזיק. בעסטע סאמע די קריגען צו אום געבען

 און ארקעסטער באריהמטען װעלט זײן מיט וודמאן
 און מיםגלידער אונזערע זיין משמח װעלען סאלאאיסטען

 א נאך ערשײנט ארקעסטער גודמאי׳ס חוץ א געסט.
 מיט פערזאן 16 פון ארקעסטער נעגערשער פאפולערער

װען :סוד א אויס דא אײך זאגען מיר סאלאאיכטען.
 וואס יאהר גאנץ א פארדינם װאלט מיטגליד א אונזערער

 אונז וואלם שטונדען, 6 פאר קריגען ארקעסטערס 2 די
הערצער. די אױף פרעהלאכער ביסעל א געװען אלעמען

 גרויסען א האבען אויך מיר ורעלען יאהר דאס
 אין ״פעדזשענם״, א פון פארמע דער אין ספעקטאקעל,

 שאפ הונדערטער באםײליגען זיד װעלעז עס וועלכען
 לעבען, דעם פארשםעלען װעלען װעלכע ארבעטער,
 אזוינס ױניאן. אונזער פון אויפטואונגען און שטרעבען

 אויף געווארען אונטערגענומען נים פארלויפיג נאך איז
אונטערנעמונגען. אונזערע פון קײנע

 אונז גים מען וױ לוים קאסםױמעןי די הײנט
 גרימירם קומען מיםגלידער םויזענסער וועלען איבער,

 אױסגע- שוין ױינען עס װעלכע אויף קאסטױמען, אין
 בא- נאםירליך דאלער. הונדערםער געװארען געבען

 קאסםױמען אויף אויסגאבען די מיטגלידער די טראכםען
 ווארום און ״אינװעסטמענט״. זיכערע און גוטע א אלס

 מוז עמיצער װעלכען פריק, ערשםער דער ? ניט טאקע
 סרן באשםימז מאסקע, געלונגענסםער דער פאר געוײנען

 פאר- סאוועטען דעם אין צוריק, און הין רײזע, פרײע א
 אוים׳ן םייערונג מאי ערשטען צום טאקע און באנד,

 דעם האט פאראיאהרען סקװער״. רויטען ״מאסקװער
 פון בראדער דזשײ בררדער געוראונען פרײז ערשטען

 פון איהם מיר האבען אטפראװעט שאם. װיזענ׳ס מאקס
 פאר- סאװעטען אין און באנקעט שעהנעם א מיט דאנען
 אויפ־ חבר׳יש איהם ױניאנס שנײדער די האבען באנד

 פארשטעהער אפיציעלען אן אלס באטראכט און געגומען
 םאן הסתם מן מען װעט יאהר דאס ױניאן. אונזער פון

זעלבע. דאס
ווא־ צוױי א פון באשטעהט פרייז צװײטער דער

 אינ־ אונזער םרן קאגווענשאן דער צו רײזע פרײע כיגע
 אן —־ װערטער אנדערע אין מײנט דאס סערנעשאנאל,

 קאגווענשאן. דער צו 22 לאקאל פון דעלעגאם עהרען
 מים װאויגוגג, האטעל מים וואכען, פרעליכע פרייע, צוױי

 װאוילע אנדערע אלע די און רײזעס לוסם באנקעטען,
 דער געבען. צו בכוח איז קאנװענשאן א וואס. זאכען

 דער קאנווענשאן. דער צו וואך 1 — פרײז דריטער
 װ. אז. א. הויז, ױניטי אין װאכען 2 — פרײז פערטער

 דינען וועלכע פרײזען, 30 דא זײנען ארום און ארום
דאלער. 2,000 העכער ווערט

 דיכםער, שוישפילער, פראמינענםע פרן קאמיטע א
 אינטערנעשאנאל אונזער פון באאמטע און גאװעליסטען

 :זיך געפינען זײ צװישען ״דזשאדזשעס״. די זײן װעלען
 בלאך, אגיטא פארעל, דזשײמס מארגא, אדלער, םרענסיס

 און האכמאן אנםאניני, קארי, לואיס שװארץ, מאריס
דובינסקי. ירעזידענט

 ארייגרע- סענט, 55 אינגאנצען קאסטען בילעטען
 די קויפם מען ווען אבער איז דאס טעקס. כענענדיג

 ורעם אונטערנעמונג דער םוץ טאג אין פאראויס. אין
.$1.10 נעמליך, םיל, אזוי מאל צוױי פונקט קאסטען *ס

 מים־ די נאר ניט געלאדען װערען טוב ױם צרם
 אנדערע אלע םוץ אויך נאר ,22 לאקאל פון גלידער

 פארבריעגען צוזאמען אלע לאמיר און קומט לאקאלען.
אווענם. פרעהליכען א

אונזערע אץ םאנדען קראנקען־בענעפײט די
לאקאלען.

 געדתקם לעצםענס האבעז צײםוגגען טעגליכע די
 םאגד בענעםים קראנקעז דעם רועגען אפהאנדלונגען לאנגע

 ארויסגעררםען לאקאלען. אנדערע די אוץ 22 לאקאל ®מ
ם  גע־ ספעציעל א ד»אם צייםומען די מצד אינטערעס מ

 סארעסענם־ לעצםענס איז וועלכער באריכט, דרוקטער
העלם ױגיאן דעם דורך 22 לאקאל םון געווארען ליכט

t דעפארטמענט.
־ פרײס״ לעא דר. םרן געשריבען באריכם, דער ר מ

 אמ ציסערעז אין רײד איז אמ זייםעז 52 גאנצע געמט
 קראנקעז סון םיםםעם אלגעמיינער דער בגוגע םאקטען

 װאם און מיםגלידער די םון צאהלונגען די בענעסיט,
 װעלכע םון קראנקהײםען סארט די דערםאר, קריגען זײ
 אריף ארן וױ אוץ מזןהרססען אם לײדעז דרעסמאכער די

דער שםארקםםען. אם װירקען קראגקהײטען דיזע װעםעז

באארד. דזשאינם מענעחשער נעלםאן, ל. פון

אינדוס־ ניט־גודס די איז יאר עטליכע לעצטע די פאר
 הויפטזעכ־ קריזיס, עקאנאמישען אץ דררכגעגאנגען טרי
 האלב־לוקסוס־ א איז לאין ניטינג די ויױיל דערפאר, ליך

 קרי־ עקאנאמישען אן פון צײם אין און אינדוסטריע דיגע
 אזא אין ערשטע. די לוקסוס־אינדוסטריען לײדען זיס

 װי װעגען און מיטלען אלע ארבײטסגעבער די זוכען צײט
 ניט־גודס די און ױניאן ארבײםער אן פון װערען צו פטור

 דעם אם פון געווארען אויסגעשלאסען ניט איז אינדוסטריע
 אויסגע־ האבען מילס ניטינג פון אײגענטימער פראצעס.

 ארבײטער די פון לאגע עקאנאמישע שרעקליכע די נוצט
 אמ־ האבען ארבײטער די וואו שטעטלעך קליינע די אין

 דאס קריזיס. עקאנאמישען דעם פון געליטען מערסטען
 די צװישעז קאנקורענץ די אפגעשטעלם ניט אבער האט
 אלטע, אז רעזולטאט, דעם מיט זעלבסט אײגענטימער מיל

 קאמפאני־ געהאט האבען װאס פאבריקען איינגעפונדעװעטע
 װע־ פארקויפם און צושליסען געמוזם זיך האבען ױניאגס,

האמער. אונטער׳ן רען
 צום בײטען גענומען לאגע די זיך האט לעצטענס

 לעצ- דעם נאך ספעציעל ארבײטער, גיט־גודס די גונסטען
 האבען אייגענםימער מיל די װען גענעראל־סטרייק, טען

 מאכער גיט־גודס די צושמעטערען צו פארזוך א געמאכט
 אר־ דער צו צוריקצוגײן ארבעטער די צװינגען און ױניאן

 געאר- האבען זיי ורעלכע אונםער באדינגונגען אריף בעט
 רעזולטאט דער יוניאן. א געהאם האבען זײ אײדער בײט
 אט געמאכם האם װעלכע אסאסיאיישאן, די אז געװען, איז

 אליין ױניאן דער געגען קאמף דעם אין איז פארזוך דעם
 געלונ־ נאר ניט איז ױניאן דער און געווארען צושמעטערט

 באדינגוב־ און פאזיציעם פריערדיגע די אנצוד״אלטען גען
 פאר פארבעסערונגען אנדערע גערואונען נאך האט נאר גען
 ביױ לייבאר א ;ביישפיל צום װי ארבײטער, נמדגודס די
 אר־ פאר ױניאן דער אפרופען מוז באלעבאס דער װאו רא

 דער ארבײט קריגען מוז טשערמאן שאפ דער אז ; בײטער
 ארויף; גײען ארבײטער אנדערע אײדער שאפ אין ערשטער

 קארפעיר סענט צען װי וױיטער מופען ניט קען מיל א אז
 רויכ־ נאך און איצטער, זיך געפינט זי װאו פלאץ דעם פון

 אגרימענם פריערדיגער דער װעלכע באדינגונגען טיקע
געהאט. נים האט

 שטעטלאך אנדערע אין שעפער פון ארויספירען דאס
 א ערשטענם, אפגעשטעלט. לעצטענס אויך זיך האט

 אינ־ דער פון דעפארטמענט טאון אװ אוט דעם דאנק
 עגערגישען אן אנגעפאנגען האט רועלכער טערנעשאנעל,

 די ארגאניזירען צו שטעטלאך דאזיקע די אין קאמפײן
 דאס באדינגונגען. דיערע פארבעסערען ארן ארבײטער

 אינ־ אונזער אז פארשטיין, באלעבאטים די געמאכט האס
 םארצוױיגט איז װעלכע ארגאניזאציע אן איז טערנעשאנעל

 גע־ װערען פרויען־קאידער וואו איבעראל, אקטיװ איז און
פארבעסערונג לייכםער דער מיט צוױיםענס, און מאכם,

 5 און םאבעלעז באזונדערע 21 אנםהאלם באריכט
 אויסצאהלונגעז די אנאליזירען טאבעלען די טשארטס.

 די םון עלטער און געשלעכם קראגקהייט, דער לויט
מיטגלידער.

:פאלגם וױ איז ציסערען אלע די פון הכל סך דער
 געענדיקט זיך האבען וועלכע מאגאםען, 12 די פאר

 גע־ אויסגעצאהלט איז ,1935 דעצעמבער, טען30 דעם
 אין דאלער 50 און הוגדערם 9 סים םויזעגם 36 ורארען

הילף. מעדיצינישע ארן בענעםיסס
גע־ זײנען עם וועלכע צװישען מיםגלידער, 1,355

 גע־ זיך האבען פרויען, 1,001 און מענער 354 ררען
בענעםיט. נאך ורענדעם
 סאל קראנקען יעדען םון קאסטען דורכשניםליכע די

 סארםער- ווערם איצם דאלער. 27.45 באםראסעז האם
 22 לאקאל םון פאנד קראנקען סון באריכם דער סיגם
 וױעיגער נים אז וױיזען, ציסערען די .1936 פאר
 דעם צו געורענדעם זיד האבען מיםגלידער 1,773 פון

 באדייםענדע א איז דאם בעגעםיםס. גאך סאנד קראנקען
 .1935 יאהר דעם מים פארגלײד אין פארגרעסערונמג

 סאר־ אין געװארעז אויסגעצאהלם איז װעלכע סומע די
 האם קאסםען אדםיניסםראםױוע און בעגעפיטס שידעגע

 זיך וועלעז םיר דאלער. םויזעגם 60 איבער באםראפען
 גאנ״ אין װעם באריכם דער װען אומקערען עגין דעם צר

װערען. פארפערםיגם צען

 ארבײ־ די האבען לאנד פון לאגע עקאנאמישער דער אין
 םאדערען צו אגגעהויבען אויך שםעטלאך יענע אין טער

 קענלן זאלען זײ װעלכע אונטער באדינגונגען מענשלאכע
 אין םילס אז דערצו, געבראכט האט דאס עקזיסטירען.

 ארריס־ אויפגעהערס נאר גיט האבען אינדוסטריע אונזער
 אג־ אױך האבען גאר יארק, נױ שטאט פון זיך צוקלײבען
צענטער. אין צוריק אריינקומען געהויבען
ע וואולפסי די ביישפיל, צום טי  האט װעלכע מילס, ני

 געשלא־ האט יארק, נױ ביקאן, קײן ארויסגעקליבען זיך
 צוריק קומם מיל די און ױניאן דער מיט קאגטראקט א סען
 און ארבײטער אירע אלע צוריק נעמט אריין, שטאט אין

 א נאד קאנטראל. ױניאן אונםער אפערירען אן פאנגט
 אין צוריק אריינגעקומען זיינען װעלכע מילס גרויסע פאר

 םיר און ױניאן דער מיט פארהאנדלונגען םירען שטאט
 זײן אויך מילס די װעלען גיכען אין גאר אז זיכער, זיינען

 ניט־ קאונסיל דזשוינט דעם םון קאנטראל דעם ארנטער
ױניאן. ארבײטער גודס

װעל־ אייגענטימער, םיל פרעסערישע יוניאן עטליכע
 אוי־ פאבריקען זייערע מיט ארויסגעקליבען זיך האבען כע

 די אז מײגוגג דיער אפגעמאכם האבען און יארק נױ סער
 יוג- מאכער נים־גודס די אנערקענען ניט קײנמאל װעלען

 וױלעץ, זײ ווען אםילו קומען נים צוריק שוין קענעז יאן,
 גאכדעם רעסיװערס םון הענט די אין זיך געפינען זיי וױיל

 גע־ די צװישעז באנקראם. ערקלערם זיך האבען זיי װי
 װאולםסאן*, און *אגגער וױ םירמעם אזעלכע זיך םינען

 מעג־ גאנץ איז עס פרימאן׳/ איז ״דזשאזעף ״סטוירליע׳/
 קומען גיכען אין גאר וועלען באלעבאסים די אם אז ליך
 האבען זײ וועלכע ױניאן, דער פרן בױרא לעיבאר דער צו

 אדער ערלויבעגיש אן קריגען צו באקעמםם, שטארק אזוי
 יוניאן די פון איינע אין ארבייטער אלס קארד וראירקינג א

 םון האבען הנאה װעלען די אז זיכער זיינען מיר מילס.
 גע־ אויסגעקעמםט דינען רועלכע באדינגונגען, יוניאן די

 מילען, פאר א נאך ארבײםער. ניט־גודס די פון ורארען
 פאר־ איצטער םירען שטאם, אױסערען זיך געפינען רועלכע

 זײערע ױגיאניזירען װעגען ױניאן דער מיט האנדלונגען
אריין. שטאם אין צוריק קומען צר אדער מילס

 האט ױניאן ארבײםער נים־גודס קאונסיל דזשאינם די
 ארגאני־ צו דראיװ ארגאניזאציאגס אן אנגעפאנגען אויך

 איינע יארק. נױ אין שעפער ױגיאניזירטע ניס די זירען
 אין ערקלערם האם יוניאן די וואס מילס ערשטע די פון

 בא־ האם רועלכע ניםינגמילס באפאלא די איז סטרייק
 נאך יאר. םיר לעצטע די םאר ױגיאן אונזער קעמסט
 ערםאלג־ געװען גיט פריער דינען וואס סטרייקס עטליכע

 צו בתים בעלי די געצוואונגען ענדליך האבען רייך,
 מיל די װי נאכדעם ױניאן, דער מיט אגרימענטס שליסען

 סטרייקס נאד פראצענם. הונדערם געװען געשלאסען איז
 באלעבאטים, מיל אפען געגעז געווארען ערקלערם זיינען

 פיקעט־ די אויף מאכער גיט־גודס די םון מום דער און
 האנדלונג ברוםאלער דער אויף אכםענדיג ניט לאינס,

 באלעבאםים די װעלען קאורסס, די און פאליציי דער םון
 דזשאינט די גיכען אין אנערקענען צו צװינגעץ זיכער

 אײנציגע די אלם ױניאן ארבײטער גודס נים קאונסיל
ארבייםער. די םון קערפערשאפט

 אײגעג־ מיל עטליכע געםונען נאך זיך האבען עס
 צו געלינגעז וועם זיי אז געדענקס האבעץ װעלכע םימער

 הא־ זײ יוגיאן. ארבייםער גודס נים זײ צושמעטערען
 םאר־ נאד און קאמף, פארביםערםען א אגגעםירט בען

 «י געצװארעעז געווען די דינען סםזײיקס לענגערםע
 אוג- אלע נאכגעבען און אגרימענם אן אונםערשרײבען

 יארק גױ ״די זיינען םירמעס די פאדערוגגען. זערע
ע ״סאלםא קאמפאגי״, און *אנאטאן מילס״, גיטינג םי  ני
 םרעזידענט דעם םון םילס געװעזענע די אויך און מילס״

 אסאסי־ אוטעתועיר גיםעד מעםראפאליםאן דעם םון
איישאן.

 לעבעדיגקײט םד א ארויס לעצםענס זיך וױיזם עס
 די א אס אז דענקעץ םיר איץ מאכער, גרדס נים די בײ

 ארבײםער אויף װירקונג איר האבען וועם לעבעדיגקיים
 קוםענדער דער צו אז איז, זיכער שאפס. אסען די אין

 אםלאנםיק אין אינםערנעשאנאל אוגזער סח קאנווענשאן
 מאכער גודס נים קארנםיל דזשאינם דער װעם ־סיםי

 אםו^ יארען. דדײ סאר װי שםארקערע א קומעז יתיאן
 אױסגע- אבער יאר, דוײי די אין דורכגעמאכם שםורם א

 מאכער גודס נים אז באודיזען, אוץ םראבע די האלםעז
 קענעץ *יז ארגאגיזאציע אײגעגע זײער אגהאלםעז קענען

 עלםסםא די גאר וױ גום אזײ רעכם זײערע םאר קעמםעץ
איגםעתעשאגאל. אוגזער אין מיםגלידער יתיאץ
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ס קלאוק פון טעטיגקײט ר א ט ױ ע וו7 א
מענעדזשער־סעקרעםאר. ליװײ, לואיס פון

 .1936 דעצעמבער, פון ״גערעכטיגקײט״ דער אין
 צו זײנען װאס פראבלעמען אײניגע אנגערירט מיר האבען
מיטינגען. ױגיאן די בײ געװארען דיסקוטירט צײט יענער

 נאך אז געמאלדען, מיר האבען באריכט יענעם אין
 מי־ מעמבער און באארד עקזעקוטיװ אונזער װי דעם

 אוט־ םון פראבלעם די דיסקוטירט גענוי האבען טיעען
 שטאנדפונקט, אונזער געװארען אגגענומען איז אוױטאון

 עק־ די אונטערגראבען ניט מאכען צו מעגליך *כדי אז
 פון באדינגונגען די און שאפ אינסײד דעם פון זיסםעגץ

 באטראכטען צו נויטיג איז קלאוקמאכער, יארקער נױ די
ך װי טאון אװ אוט פון *שיקסעס״ גערופענע אזוי די ליי  ג

 פארדינסטען זײערע אויפהויבן ;מיטגלידער בארעכטיגטע
 קריגען זאלען זײ אז זעהן סטאנדארדס; ױניאן אגדערע און

 זעלבען פון קאנטראקטארם אנדערע די מיט ארבײט גלײך
 אונ־ ברענגען זײ אלגעמײן אין און יארק נױ פון דזשאבער

 מיר האבען אזוי, נאר קאנטראל. ױניאן בעסערען א טער
 די פון מאראל דעם אױפהויבען מיר ורעלען געשריבען,
 דער פאר געװינען זיי און םאון אװ אוס פון ארבײטער

 בא־ די צו קאנקורענץ זײער פארקלענערען און ױניאן,
מאכער״. קלאוק יארקער גױ די פון דינגונגען
 צום פארצושלאגען באשלאסען דאן האבען מיר
 די אויף העכערונג א פארלאעען צו באארד דושאינט
 און טארן אװ אוט םון באלמעלאכעס אלע םון ®ריחעז

װאך־סיסטעם. דעם אונטער ארבײטען װעלכע ברוקלין
 גוטגע־ האט באארד דזשאיגט די װי שגעל אזוי

 גענומען גלייך זיך מיר האבען פארלאנג אוגזער הײסען
 סון געװען איז עס װי אזרי באשלוס. דעם דורכםירען

 אסאסיאיישאנם די געמאלדען מיר האבען סיזאן אנהויב
 װערען געארבײט זאל סירמעס די בײ ווילען, מיר אז

 איינ- אין איז דאם וואס וואך, פון אגשטאט שםיק סון
 טייל א אין וואס דעם צוליב אגרימענט. מיט׳ן קלאע

 סיסטעם, סעקשאן דעם אויף מען ארבײט שעפער די פון
 פרייזען סעטלען צום שװעריגקײטען םאראן איז עס און
 גאכגעבען געמוזט באלעבאטים די האבען שטיק, םון

 וויידזשעס. די אין העכערוגג א פאר פאדערוגג אוגזער
 אגגע־ אונז עם איז גריגג אזוי ניט אז זיך סארשטיים

 באלע־ סון נאטור די שוין עס איז ערשםענם, קוםען.
 ;געלד קײן מער געבען רועלען צו ניט קײנמאל באטים

 נים אסאסיאיישאנם די סון םירער די ד״אבען צוױיטענס,
 בײם האלט אגרימענט דער װען איצט, אז געװאלם,
 םאר- װעט ױניאן די אז ערווארטען זײ און אויסגעהן

 ארבייטער, אלע פאר העכערונג אלגעמײנע אן לאגגען
 אומפארטיײ דער וואס ױגיאן דער פון פארלאע דער

 גע־ צרריק צײט שטיקעל א מיט האם טשערמאן אישער
 א קריגען צו געלינגען ױניאן דער איצט זאל וויזען,

העכערועי
 און שעפער אלע די אפגעסטאפט אבער האבען מיר

 באלע־ די געצוואונגען אנטשלאםענהײם אונזער דורןי
 אויף העכערוגג פראצענט 10 א צו צוצושםימען באטים

 איז פארלויפיג אז מײנט עס װאס פריחען, איצםיגע די
 די םון קאנקורענץ די פארקלענערען צו געלונגען אונז
 יאר־ ניו די געגען שעפער ברוקלינער און טאון אװ אום
 געהאלטען איז עם פראצענט. 10 אויף שעפער קער

 שעפער די פון ארבײטער די מים מיסיגגען געווארען
 איז עס אז געורארען געמאכט קלאר זײ פאר איז עס רראו

 גע־ זײ פאר האט וואס ױניאן דער םון כח דער געװען
 עלעמענם דער וואס דעם צוליב רײז. דעם קראגען

 װי זעלבער דער ניט איז שעפער יענע אין ארבייטער
 אידישע, קײן ניט און פרויען מערסטענס יארק, נױ אין

 םריער װי פונקט אז זיך בײ גענארט גיט מיר דינען
 צושטי- נארען. צו זוכען אונז באלעבאטים די װעלען

 פאקס אין און רייזעס און פריתען כלומר׳שטע צו מען
װעניגער. צאלען װעלען

 ביזנעס אונזערע אינסםרואירט דארום האבען מיר
 און וואך דער אויף זיין צי טעריטאריעס די םון #געגטען

 בלייבען נים זאל העכערונג און פרייזען די אז ועהז,
פאםיר. אוים׳ן בלױז

 מיר אז ווערעז, םארשטאנען קלאר וױלען מיר
 העכע־ סראצענט 10 דער דררך אז זאגען צו נים מימעץ

 פרא־ םאון אװ אום די געווארען געלייזם שױן איז רתג
דער געווארען אפגעשאםם שוין איז עס אז און בדאס,

 יארקער ניר די צוױשען םארדיגםםען אין אונטערשייד
 זיינען מיר ארבײטער. ברוקלינער און טאון אוו אום און

ארן קאנםטררקטירוען דעם דורך אז איבערצייגם, אבער
 צו געגומען האם לאקאל אונזער װאס צוגאנג רעאלען

 אזוי לעצטענס האם מען װעלכען װעגען פראבלעם דער
 סוף כל סוף אוגז װעם געשריבען און דיסקוטירט פיל

 פארזיכע־ און קאנקורענץ זײער אפצושטעלען געלינגען
שאפ. אינסײד דעם פון עקזיםםענץ די רען

 לאקאל אונזער פון אויםטו װיכטיגען צוױיטען דעם
 אומפארטיײ דעם םון באשלוס דער איז צײט דער דורך

 האט ער װאס דזשאבערס צאל א װעגען טשערמאן אישען
 דעפארם־ קאטיגג זײערע אויפצוגעבען גלײך געארדערט

 אליין זאלעז שעפער קאנטראקטיגג זײערע אז און מענטס
 גים װילען דזשאבערס די אויב און שנײדען, דארפען

 דאר־ דזשאבערס די זאלען טאן, ניט דאס קאנען אדער
 דזשענע־ עקטיגג אלס שעםער. אינסײד אײנארדנען פען
 אויסגע־ מיר איז באארד דזשאינט םון מענעדזשער ראל

 פאר ד״ירינג דעם בײ ױניאן די פארטרעטען צו קומען
 און םשערמאו, אומפארטײאישען דעם ראזענבלאט, מר.
 װע־ געשראקען שטארק זיך איך האב געזאגט אמת דעם
 דער אז געװאוסט האב איך וואס דעם טראץ דעם. גען

 אויך האב איך און זייט, אונזער אויף איז אגרימענט
 דזשאינם פון באשלוסען און פאליסי די אז געװאוסט

 דזשא־ בײ דעפארטמענטס קאטיגג געגען איז באארד
 זיײ עס אז געװאוסט גלייכצײטיג אבער איך האב בערס,

 װעלען וואס צדדים פאראיגטערעסירטע סילע פאראן נען
 אגווענדען איצט ביז יארען פילע די אין װי פונקט איצט
 װערען געטאן זאל עפעס דערלאזען צו ניט מיטלען אלע
ריכטונג״ דער אין

 די בײגעקומען אבער איז אנטשלאסענהײט אונזער
 צאל א אפגעסםאפם האבען מיר שװעריגקײטען. אלע

 םון ארבײטער די אויך און דזשאבערס, די בײ קאטערם
 געצוואונגען ארום אזוי און שעםער, קאגטראקטינג זײערע

פאזיציעס. זײערע פון צוריקצוטרעטען אסאסיאיישאגם די
 אויםטואוגגען װיכטיגסטע די פון איינער איז דאס

 םון רעזולטאט אלס געקומען איז וואס געװינסען און
 דארף געװיגס דער לאקאל. אונזער פון פארלאנג דעם
 רעזול־ באלדיגע פון ליכט דעם אין װערען באטראכט ניט

 קאמף יארען פילע נאך אז ליכט, דעם אין גאר טאטען,
 גע־ שטעלונג דראמאטישער אונזער מיט מיר האבען

 זייערע פון אפצוטרעטען אסאסיאיישאגס די צוואונגען
 בא־ און שטעלונג אונזער דורך פאזיציעם. איצטיגע ביז

 אזוי מיר האבען טשערמאן, אומפארםייאישען פון שלוס
 שטאנד־ אונזער פאר באדען גינסטיגען א צוגעגריים ארום

 פאר פארהאגדלוגגען די בײ פראגע דער װעגען פונקט
אגרימענט. קומענדען דעם

 אלס געקומען איז וואס געװינס װיכטיגער א נאך
 דער איז לאקאל, אונזער פון דרוק דעם סון רעזולטאט

 באלע־ אלע אז באארד רעקאװערי דער פון באשלוס
 באארד רעקאװערי דער צו אריינשיקען מוזען באטים

 שטונדען פארדינסטען, די פון באריכטען װעכעטנליכע
 און סטייל־נומערען זײערע מיט גארמענטס צאל און

 פון פארלויף אין מאכט ארבײטער יעדער וואס פרייזען
 הא־ א. ר. נ. דער פון אפשאפונג דער דורך וואך. דער
 .זיינען זײ אז געדענקט. פירמעס צאל גרויסע א בען

 א און באריכטען, די אריינשיקען פון באפרייט שױן
 פאר־ צײט דער דורך טאקע האבען זײ פון םײל גרויסער

 דער צו באריכטען ראל פעי די אריינצושיקען פעלט
ה איז דובינסקי פרעזידענט באארד. רעקאװערי  אין אי

 פרא־ די האבען נאגלער, ברודער פון אבװעזעגהײט דער
 רעקאװערי דער פון מיטינג דעם בײ אויפגענומען גע

 פירער די מיט שטרייט שטארקען א גאך און באארד,
 צוצו־ געצוואונגען זײ מיר האבען אסאסיאיישאנס די פון

 אריינצושיקען מיטגלידער דיערע ארדערען צו שטימען
 רעקאװערי דער צו װעכעגטליך באריכםען פעײראל די

 איינער יעדער װעם דעם פון ניצליכקײט די באארד.
באגרייפען. קענען

 איך האב מענעדזשער, דזשענעראל עקטינג אלס
 שאפ דיסטריקט גערופען באארד דזשאינט דעם דורך

 פרן קאמיטעס און םשערלייםע םון מיטינגען םשערמאן
 צוזאמען וואו, שעפער ברוקלינער ארן יארקער ניו די

 פאר־ די מים איך האב מענעדזשערס, דיסםריקט די מיט
 פארשייךענע די אויםגענומען שעפער די םון םרעטער
 בא־ אנדערע און פארדינסםען זייערע ורעגען פראגען

 פרן אדיסגאגג צום צוגוײיםונגען די וועגען און דינגונגעז
דערםאלגרײכע געווען זייגען מיםעגען די אגוײמענם.

 אנםשלאסענ־ מים מיםיגגען די םון אװעק זיינען אלע און
 צו ניס םאחוכען אירע אין ױניאן די העלםען צו היים

 אויסגעקעמפטע די אונטערנראבען קיינעם דערלאזען
קאנדישאגס. ױניאן

 אויפםואונ- וױכטיגסםע די םון דו־יי די זיעען דאם
 פארלאנגען םון רעזולםאם אלס געקומען איז וראס גען
 פלאץ גענוג געהאם מיר וראלטען און לאקאל, אונזער פון
 געקעגס מיר וואלטען *גערעכטיגקײט״, נומער דעם אין

 פרא־ און םראגעז אנדערע די פון םילע אויסרעכענען
 דער אויף קאנטראל בעסערען א מיט שײכות אין בלעמען

 פארדינ־ און פריתען געסעטעלטע די אױף אינדוסטריע,
 עקזעקוםיװ אונזער וואס באדינגוגגען אנדערע און סטען

 פאר־ געװען לעצטענס זיינען מיטינגען לאקאל און באארד
 געגוג, — שרייט וואס רעדאקטאר, דער גיס װען נומען.

 אגגעװיזען מיר װאלטען !פלאץ קײן מער ניטא !גזלץ
 ראנג- אין זיד האלטען מיר וואס פראבלעם, דער װעגען

 בא־ וואס קלאוקס, די פון טייל גרויסער א װאס לען,
 די אין געמאכט װערט אינדוסםריע, אונזער צו לאנגט
 און שעםער, 91 און 23 לאקאל אמאלגאמײםעד, דרעס,

 נידעריגערע םיל אונטער שעפער, ױניאן נאן אין אויך
 םיל מיר האבען פראבלעם דעם װעגען באדינגונגען.
 עפעס שרין טיילװיח באשלוסען, אנגענומען דיסקוטירט.
 7צוײ פארזוכען פארשיידענע געמאכט און דערגרייכם
 אינדוסטריןס אונזער צו צוו־יק קלאוקם די צוברענגען

ך ניט פאלשטעגדיג פארלויפיג אבער אונז איז עס  ג
 וועגען דיסקוסיע און אויפקלערונג פיל זעהר לוגגען.

 װעפ פראבלעם דעם מיט פארבינדונג אין אורזאכען אלע
 ױ געםינעץ צו מיטגלידער, אונזערע מיט נויטיג, דין

תונג ריכטיגע ז אינטערעסען די פאר דעם, וועגען א  י
מיטגלידער. אוגזערע

 גזװוןן דינען מיר רואס דעם טראץ לאקאל, אונזער
 »ן אינדוסםריעלע װיכטיגע םיל אזוי מיט פארנומען

 גלייכצײסיג אבער האט םראבלעמען, ארגאניזאציאנעלע
 יסערגיאר דער םון טייל א דינען מיר אז פארגעסען ניט

 די פח געװען אלעמאל צײם דער דורך און באװעגונג,
 די פח פארלאעען די אויף זיך אפצורופען ערשטע

ארבײטער. קעםםענדל
 געשטימ און אנגעשלאסען זיך האם לאקאל אונזער

 קלײדעו, שאםם וראם קאמיםע די דאלאר טויזעגט מים
 פון ארבײםער די פאר מיטלען מעדיצינישע און שפית

 האבןן מיר פאשיזם. געגען קעמפען װעלכע שפאניע
 שםימ פינאנציעלע און מאראלע פולע אונזער געגעבען

 קאנמי, דיער אין ארבײטער שםאל און אויטאמאביל די צו
 דיעוין געגען א״ אי ״סי דער פון אנגעפירט װערט וואס

 דעם פאר און יוניאנס קאמפאניע זײערע מיט מאגנאטען
 אינדוסםוײעלן אמת׳ע אין זיך ארגאגיזירען צו רעכט

 4שיף־ ססרײקענדע די געשםיצם האבען מיר ױניאנס.
 אר אנדערע צענדליגע ארן דאלאר 100 מיט ארבײטער

 אוגזער פון קאמיטע סאב די ארגאניזאציעס. בײטער
 דאליו 2 די צו וואו פלאן א איצט באטראכט לאקאל

 קאד דעם פאר איצם צאלען מיטגלידער אונזערע װאס
 I דאלאר עטליכע נאך פאר זיי זאלען פאנד, סאמפטױו

 קראגקעך יאר דורכ׳ן וואכען צאל א קריגען קענען יאר
 האםיי־ פרייע צו בארעכטיגט זײן אויך און בענעפיט

 עקזאממיי־ פרייע יאר א מאל 2 און טריטמעגט טאל
 די וױ שנעל אזוי סענטער. העלטה ױניאן אין שא:ס

 רעקאמענדאצ^ אירע מיט פארטיג דין װעט קאמיטע
 גתד פאר מיטגלידער די פאר ברעגגען דאס מיר װעלען

הײסוגג.
 חשין מאגאם אין מאכען צו אויך פלאנעװען מיר

מ קליינע א פאר און הויז יוניטי אין ארויספאר אן  סו
 מיםגלי״ אקםיווע און טשערלייטע שאפ אונזערע געבען

 זוטצר פראכטפולען דעם באזוכען צו מעגליכקײט די דער
 פארברעד טאקע און אינטערנעשאנאל, אונזער פון פלאץ

 קלײגעם א פאר כאטש און ״װיק־ענד״ גוטען א גען
 גאנץ א פון דאגות װאכעדיגע די אין פארגעסען מאמענט

יאר♦
 געװאחנז פטור ענדליד שוין איז לאקאל אונזער

 ם|35 דעם אין איצם האבען מיר וואס ליעס, דעם פון
 W אםים, גרעסערען א איצט זרכען און אפיס, סטריט

מיטגלידער. אונזערע םאר באקוועם מער דין זאל
 מיגד אונזערע דערמאנען מיר װילען שלוס צום

 נײעי א םאר וואלען ױק וועט מאגאט דעם אז גלידער
קוסענדע ךי אונזער אין אדמיניסםראציע

----------------------------------------------------------------------------4 1937 מארטש,

 דװכצו לאקאלס ר m פאדערט אינטעונעשאנאל
קאנװענשאן דער צו דעלעגאטען פאר זואלען פיהרעז

 קאנװענשאן — מארטש. אין װערען דודבגעפירט דארפען לאקאלם אלע אין װאלען
םיטי. אטלאנטיק אין מאי דריטען דעם װערען ערעפענט װעט

 האט אינטערנעשאנאל דער פון דובינסקי פרעזידענט
 און לאקאלס אלע צו רוף פאלגעגדען ארױסגעשיקט

 פאר װאלען מארטש אין דורכצופירען באארדס, דזשאינט
 קאנװענשאן צוואנציגסטער און דריי דער צו דעלעגאטען

 װע־ אפגעהאלטען װעט װאס אעטערנעשאנאל דער פון
:סיטי אטלאנטיק אין מאי קומעבדען רען

 דזשאינט און לאקאלס אנגעשלאסענע אלע ״צו
 גארמענם ליידיס אינטערנעשאנאל דער פון באארדס

ױניאן. װאירקערס
 נאמינירען צו אױפגעפאדערט דערמיט װערט איר

 קאנװענשאן טער23 דער צו דעלעגאטען דערוױילען און
 װערען דערעפענט װעט וואס אינטערנעשאנאל דער פון
 טען3 דעם מאגטאג, דזשוירזי, נױ סיםי, אטלאנטיק אין
פרי. דער אין אזײגער צען ,1937 מאי

 צוזא־ געדארפט זיך אײגענטליך ד״אט קאנװענשאן די
 פארגאנ־ םון מאי אין מאנטאג ערשטען דעם מענקומען

 אבער קאגװעגשאן שיקאגאער די .1936 יאר גענעם
 אינ־ דער פון קאנסטיטוציע די געעגדערט האט 1934 פון

 פאר, שרייבט וואס פוגקט א אננעמען דורך טערנעשאנאל
 װערען געהאלטען זאלען לאקאלס אלע אין וואלען אז

 זאלען וואלען די בײ אז און יאר צוױי אין מאל איין
 קאנ־ די צו דעלעגאטען װערען אויסגעקליבען גלייכצײטיג

 א םון באאמטע די פון טערמין דער װי אזוי װענשאנם.
 דער־ זיינען וואס אדמיניסטראציעס לאקאלע צאל גרויסער

 ,1937 אין ערשט זיך ענדיגט 1935 אין געווארען וױילט
 אפ- באשלאסען באארד עקזעקוטיװ דזשעגעראל די האט

 .1937 מאי ביז יאר איין פאר קאגװענשאן די צולייגען
 לא־ די םון געווארען גוטגעהײסען איז באשלוס דער

 פאר זיינען וואס פארזאמלונגען ספעציעלע בײ קאלס
.1936 מארטש אין געווארען אפגעהאלטעז צװעק דעם

 דער זינט םארבײגעגאנגען זיינען וואס יאר דריי די
 געווארען געהאלטען איז װעלכע ,1934 פון קאנװענשאן

 און אינדוסטריעלען אין אויםלעבונג דער נאך באלד
 זיך מיט שטעלען ,1933 אין לעבען געזעלשאפטליכען

 אין איבערבויאונג וױיט־גרייכעגדער םון פעריאדע א פאר
 די צו צופאסונג פון און ױגיאן אונזער םון לעבען דעם

 אומגגע־ און אומשםענדען אינדוסטריעלע נײגעשאפענע
 אויסגעברייטערט מיר ד״אבען יאר דריי די דורך בוגג.

 ווען װי מאסשטאב גרעסערען א אויף טעטיגקײט אונזער
 פא־ אונזערע פארשטארקט האבען מיר פריהער. איז עס

 און אינדוסטריע דער פון מארקעטס אלע אין זיציעס
 דעם מיט געגענדען נײע אין ארייגגעדרונגען ד״אבען
 דער םון שוץ אוגטער׳ן אריינצונעמען פארלאנג הייסען
איצט ביז זיינען װעלכע ארמייען ארבײטער נײע ױניאן

 דער אין מאל ערשטען דעם איז עס קאנװענשאן. דער
 און ריכטוגגען אלע אז לאקאל, אונזער םון געשיכטע

 די אינדארסירען םאראייניגטערהײט זאלען שאטירונגען
 מיטגלידער אוגזערע וואס םאר דאס, קאנדידאטען זעלבע
 ;געשעהן ענדליך איז געגארט, יארען םיל אזוי האבען

 אדמיגיסטראציע אן האבען װעלען מיר אז אויס זעהם עס
 אינסערעסען די דינען צו װילען םאראייגיגטען א מיט
יוגיאן. די און מיםגלידער די פון

 לעצסע די אין האבען וועלכע מיטגלידער, אונזערע
 שטימען אין באטייליגט זיך גוט אזוי עלעקשאנס עטליכע

 ווא־ אזא אדמיגיסטראציע עתױילטע די געגעבען און
 איצ־ די אין אז זיכער מיר דינען איגדארסירוגג רימע
 אן םון באנײען דעם בײ שטעהען מיר ווען װאלען, םיגע

 מיט־ אונזערע וועלען באלעבאטים, די מיט אגרימענם
 קאנדי־ בעסטע די אױסקלייבען שטימען, קומען גלידער
 דעמאנסטראציע א עלעקשאן דעם סון מאכען און דאםעז

 אדמיניסטרא־ אריעקרמענדע נײ די כדי אייניגקייט, ®אר
*r מיט־ אלע םון געשטיצט רוערט זי אז סילען זאל 

 םאר םלענער ארנטערנעמען קענען אררם אזוי אין גלידער
 םון באדינגונגען די ®ון פארבעסערוגגעז וױיםערדיגע די

 סארשטארקוגג וױיםערדיגע די און מיטגלידער אוגזערע
ױניאן. אונזער פיז

 אומ־ דער אונטערװארפען שוצלאז, און הילפלאז געװען
 אונזער איז יאר, דריי די דורך אויסבויטונג. געצאמטער

 אין אויסגעװאקסעז אוגגעהײער פרעסטיזש און אײגפלוס
 אמעריקאנער דער אין און אינדוסטריע אײגענער אונזער

אלגעמײן. אין געזעלשאםט
מײל־ א באצײכענענדיג קאנװענשאן, קומעגדע די

 אינטערנעשאנאל אונזער פון לעבען דעם אין שטײן
 אין דערגרייכונגען די אפשאצען דארפען װעט ױניאן,

 ױניאן, אונזער פון געשיכטע דער פון פעריאדע דער
 מיט מאסנאמען און פאליסיס די פאנאנדערגלידערען

 געדארפט האט באארד עקזעקוטיװ גענעראל די װעלכע
 פא־ אינז־וסטריעלע, — פאלען אוגצעהליגע אין האגדלען
 ד״א־ מיר װעלכע מיט — געזעלשאפטליכע און ליטישע

 גרונט אויפ׳ן און, יאר דריי די דורך באגעגענט זיך־ בען
 פרא־ נײע די באגעגענען פאגאגדערגלידערונג, דער פון

 ױניאן א אלס איצטער פאר אונז שטייען װעלכע בלעמען
טעטיגקײט. אונזער פון געביטען אלע אין

 איר װעלכען אויף בלאגק א איין דא שליסען מיר
 לעדזשער־ און אדרעסען נעמען, די פארצײכענען װעט

 די און דעלעגאטען דערוױילטע אייערע םון גומערען
 געקראגען. האט זײ פון יעדערער וואס שטימען צאל

 אונ־ בליינקס די דערהאלטען װעלען מיר װי נאכדעם
 אײער םרן באאמטע געהעריגע די פרן טערגעשריבען
 אפי־ די ארויסשיקען אייך מיר װעלען ארגאגיזאציע

 דער צר דעלעגאטען אײערע פאר קרעדעבשעלס ציעלע
קאנװענשאן.

 דער פון פארשריפטען נײע די מיט אײנקלאנג אין
 רואלען די דארפען דערמאנט, פריער װי קאנסטיטוציע,

 רואלען די מיט גלייכצײטיג פארקומען דעלעגאטען פאר
 געהאלטען דארםען וראלען די באאמטע. לאקאלע פאר

 דער־ רוערט איר מארטש. מאנאט פון משך אין װערען
 שנעל אזױ פארזאמלונגען רוםען צו אויפגעפאדערט מיט

 און קאנדידאטען נאמינירען צו צװעק מיט׳ן מעגליך װי
 אםיציעלער דער וואלען. די פאר אראנזשמענטס מאכען

 פו־עזידעבט- פון הענט די אין געפינען זיך מוז ריטוירן
 ר ע ט ע פ ש ט י נ סעקרעטער־טרעזשורער געגעראל
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 גלייך, צושריפט דעם איבער האנדלען צו געבעטען װערט

אפהאלט. אהן
אייערע, ברידערליך

\.tliak באארד עקזעקטיװ נענעראל
י ק ס נ י ב ו ד ד ו ד

סעקרעמער*טרעזשורער. פרעזידענט־גענעראל
צד כאצוג אץ קאנסטיטוציע דער סרן פארשריסטען

קאנדרענשאנס
ל ע ק י ט ר ן ,2 א א ש ק ע  זעכציג — .4 ס

 זאל קאנװענשאן, א געהאלםען װערט עם איידער טעג
 אויפפאדערען סעקרעטער־טרעזשורער געגעראל דער

 בארעכטיגט זיינען וראס ױניאנס לאקאל אלע שריפטליך
 דעלעגאטען דיערע דערוױילען צו פארטרעטערשאפט, צו
 װי גיך אזוי ױניאן, לאקאל דער קאגווענשאן. דער צו
 םפע־ א רופען זאל צושריפט, אזא דערהאלטען ווערט עס

 קאנ־ נאמיבירען צו צװעק פאר׳ן פאחאמלוגג ציעלע
 שטעל־ צאל גלייכע א און דעלעגאטען סאר דידאטען

 דעם באשטימען און קאנוועגשאן, דער צו פארטרעסער
 40 וױיגיגססענס זיין דארף וועלכער וואלען די פון טאג
 וואלען קאנװענשאן. דער םון דערעםענוגג דער פאר טעג
 דורכגע־ זאלען שטעל־פארטרעטער און דעלעגאטען פאר

 קריגען רואם מענשען די און באלאטם, דורך װערען פירט
 אין דערוױילט. דין זאלען שטימעץ צאל גרעסטע די

 רעזיג- שטאדבט, דעלעגאטען די סון אייגער װען פאל
 דעלעגאט, אלס אומסאסיג אדער קראנק ווערט גירט,
 זאל זיך, באטייליגען צו םארםעלט איינער ווען אדער

 גרעםטע די געקראגען האט וואס שטעל־סארטרעטער דער
 געווארעז דעתױילט זײנען װאס די םון שטימען צאל

גיט קומם דעלעגאט א םאל אין פלאץ. זײן פארנעמעז

21 ט ײ ז &---------------------------------
 זאל קאנװענשאן, דער צו צוגעלאזען ניט װערט אדער
 ארויסשיקען גלײך סעקרעטער־טרעזשורער געגעראל דער

 שטעל־פארטרעטער דעם צו קרעדענשעל דופליקײט א
 אים און אויסגעשלאסען איז װאס דעלעגאט דעם פון

 איבער־ און קאנװעגשאן דער צו קומעץ צו אויפםאדערען
פליכטען. זײנע געמען

 א זײץ צו בארעכטיגט זײן צו .5 ן א ש ק ע ס
 איגטערנעשאנאל, דער פון קאגװעגשאן א צו דעלעגאט

זײן קאנדידאט באטרעפענדער דער מוז
 גוט־ כסדר י. װ. ג. ל. א, דער פון מיטגליד א א)
 װען טאג דעם פאר יאר צוױי װײגיגסטענס פאר שטייענד

 געמאכט זײנען ױניאן לאקאל זײן אין נאמינײשאנס די
געװארען.

פאר־ ער װעלכען לאקאל דעם פון מיטגליד א ב)
קאנװענשאן. דער בײ טרעט

 פרויען דער אין באשעפטיגט װירקליך זײן ג)
 איײ מאנאטען זעקס װײניגסטענס איגדוסטריע קליידער

געהאלםען. װערט קאנװענשאן די דער
ארבײטער. קלײדער פרויען פראקטישער א ד)
 זיינען װעלכע ױניאן לאקאל א פון באאמטע ה)

 זײ אײדער מאגאטען דריי װײניגסטענס אמט אין ארײן
 און קאנװענשאן, דער צו געװארען נאמינירט זײגען

 זיי־ אינטערנעשאנאל, דער פון ארגאנײזערס דזשעגעראל
 אפטיי־ די פון פארשריפטען די אונטערווארםען ביט :ען

פאראגראף״ דעם םון ג. און ב. לוגגען
 אדער אויסגעשלאסען זײנען װעלכע מיטגלידער ו)

 ניט זײנען ױניאנס לאקאל פון געװארען סוספענדירט
קאנװענשאן. דער צו דעלעגאטען זײן צו בארעכטיגט

אלם געארבײט האבען װעלכע מיטגלידער ז)
 א צו דעלעגאטען קײן זײן ניט קענען סטרייק־ברעכער

, קאנװענשאן.
 געווארען געפונען איז וואס מיטגליד יעדער ט)
 באדינ- ארבײטם ױניאן די איבערטרעטען אין שולדיג
 אין אדער ריכטיג, ניט זיך אויפםירען אין אדער גוגגען,

 איגטער־ דער םון קאנסטיטוציע דער געגען פארברעכען
 וועל־ אנצוהאלטען בארעכטיגט זײן ניט זאל נעשאנאל

 אין אדער אינטערגעשאגאל דער אין אמט איז עס כען
 צוױי וױיניגסטענס פאר קערפערשאפט אנגעשלאסעגער אן

משפט. זײן גאך יאר
 ױניאגם לאקאל פארטרעטען װעלכע מיטגלידער י)
 םרי־ יאר צוויי מיט עקזיסטירט ניט נאך האבען װעלכע

 אונטערוואר- דין ניט זאלען קאנװענשאן דער פאר הער
 פארא־ דעם פון א. אפטיילוגג םון פארשריפט דעם פען

 לא־ זײער םון מיטגלידער געװען זײנען זײ אויב גראף
 טראנסםערירטע געווארען. ארגאניזירט איז ער װען קאל

 קײן ניט נאך עקזיסטירען װאס לאקאלס פון מיטגלידער
 װעלכע לאקאלם צו קאנװענשאן דער פאר יאר צוױי

 זייץ ניט אויך זאלען צייט די עקזיסטירט גיט אויך האבען
 םון א. אםטיילונג םון פארשריםטען די אונטערווארםען

 זייער צו באלאנגט האבען זיי אויב פאראגראף דעם
 און געווארען ארגאניזירט איז ער זינט לאקאל ערשטען

 מאנאטען זעקס וױיניגסטענס געטרענספערט זיך האבען
 די געווארען געמאכט זײנען עס װען דאטום דעם פאר

גאמיניישאנס.
 דער פאראגראף). (צוױיטער 7 ן א ש ק ע ס

 אװעקשיקעץ דארף ױניאן לאקאל יעדער פון סעקרעטאר
 דרײ־ וױיניגסטענם טרעזשורער, סעקרעטער גענעראל צום
 פער־ סרן ליסט פולע א קאנװעגשאן, דער פאר טעג סיג

 דעלעגא- פאר קאנדידאעטן געװען זײבען װעלכע זאנען
 וואם שטימען צאל דער פון סטײטמענט א מיט טען

געקראגען. האט זיי פון אײגער יעדער
קאנװענשאן א צד רעזאלוציעם ארײנגעכען װעגען

ל ע ק י ט ר ן 2 א א ש ק ע 1 ס  אלע —3
 קאגוועג- א װעלכע איבער רעזאלוציעס םון פארשלאגען

 אדן װערען איבערגעגעבען דארף האנדלעץ זאל שאן
 אין פרעזידעגט דזשענעראל צום װערען אריינגעשיקט

 םון טאג צרױיטען דעם װי שפעטער ניט און פאראויס
 רעזא־ אדער פארשלאג קײן איבער קאנװענשאן. דער

 קאגװענשאן א ביי װערען געהאנדעלם גיט זאל לוציע
 צוגע־ אדער געווארען אריינגעבראכט אזוי איז עס סיידען
 ארײנגע- װערען וואס רעזאלוציעס געווארען. שיקט

 קריגען דארםען זאלען דאטום דעם םון שפעםער בראכט
 דעלע־ אנוועזענדע אלע םון צרשטימוגג איינשטימיגע די

 אבער מח סעקרעטער־טרעזשורער גענעראל דער גאטען.
 ציהען קאנווענשאן, דער צו רוף דעם ארויםשיקען בײם

 און ױגיאן לאקאל יעדער םון אויפמערקזאמקײט די
 סאר־ דעם צו קאוגסיל דיסםריקט און באארד דזשאינט
שריםט.
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23 לאק&ל m מאכער םקררט דער אין
מענעדזשער. ריעס, לואיס םון

 םרן לאקאלען אנדערע אלע װי פוגקט ,23 לאקאל
 וראד״לען די צו אצינד זיך גרײט אינטערנעשאנאל, דער
 קאג־ קומענדער דער צו דעלעגאטען און באאמטע םון

 דער םון באשלוס דעם לויט דארםען, װעלכע וועגשאן,
 אין װערעז אפגעהאלטען באארד, עקזעקוטיװ דזשענעראל

מערץ. מאנאם דעם
 דעלעגאטען קאנווענשאן און באאמטע פאר וואהלען

 לעבען דעם אין ענינים װיכטיגסטע די פון אײנער איז
 אינ־ די װעמען מעמבער, יעדער און לאקאל יעדען םון

 בא־' זיך דארף טייער, זײנען ױגיאן דער םון טערעסען
 ערנסטקײט, העכסטער דער מיט וואהלען די צו ציהען

 אדמיגי־ לאקאל׳ס דעם םון אויסוואהל דעם אין וױיל
 איג־ דער צו סארםרעטערשאסט זיין אײד װי םםראציע,

 צוקונםטיגער דער אפ הענגט קאגװענשאן, טערנעשאנאל
לאקאל. דעם םון ערםאלג
 די זיך פאר האט אדמיגיסטראציע ערוױילםע די
 דעם פארוואלטען םון אויםגאבע שווערע און גרויסע
 טאג־ דעם אין פאליסיס זיינע דורכםיהרען און לאקאל

 גאטיר־ עקזיםטעגץ. בעסערע א פאר קאמף םעגליכעז
 בעםטע די םון אויסוואהל דער דערצו זיך פאדערט ליך,
 מיט־ גרויסע די וועמען אויף מעגשען פעהיגסטע און

 דורכ־ וועלען זײ אז פארלאזען זיך קען גלידערשאפט
 אויםגאבע. גרויסע דאזיגע די געטריי און ערנסט^ םיהרען

 צו דעלעגאטען די אויף אויך זיך באציהט זעלבע דאס
 וועט אויםגאבע וועמעס קאנווענשאן, קומענדער דער
אינטערעסען. לאקאל׳ס דעם םארטיידיגען צו זיין

 רועט 23 לאקאל םון אדמיניטראציע צוקונםםיגע די
 דעם באנייען סון אויםגאבע ספעציעלע די זיך םאר האבען
 ױגי טען1 דעם אויס געהט וועלכער אגרימעגט, טרייד
 ארגא־ לאקאל׳ס דעם אויסברײםערען זען אויך װי ,1937

 דעם ארומנעמען זאל ער אז אזוי, םעטיגקײט גיזאציאגס
 איז וועלכער טרייד, ספארטוועיר און סקוירט גאנצען

 ארום און אין שטח היבשען גאנץ א איבער צושפרײט
יארק. גױ

 ארגא־ צו איצט ביז לאקאל דעם געלונגען איז עס
 ארן סקוירט דעם פון םייל באדײטענדען א גיזירען
 דאזיגע די אין אײנצוםיהרען איז טרייד וועיר ספארט
 באדינגונ־ ארבײטס מעגשליכע און אנשטעגדיגע שעפער

 באדינגונגען דאזיגע די אנצוהאלטען אבער אום גען.
 נויטיג איז אויסבעסערונגען, וױיםערע םאר קעמםען אוץ
 ארגאניזירען צו קאמפיין ארגאניזאציאנס ענערגישער אן
 טרייד. דעם םון טייל ניט־ארגאניזירםע םארבליבעגע די

 װיכטיגסטע די םון אײנע דין וועט געזאגט, װי דאס,
 און אדמיניסטראציע, צוקונפטיגער דער סיז אויםגאבען

ו װעט אונטערנעמונג דער םון ערםאלג דער י  רוענדען ז
 עס םעהיגקײט אדמינלסטראציע׳ס דער אין הויםטזעכליך

דורכצוםיהרען.
 די באגרייפען 23 לאקאל פוץ מעמבערם די אז

 לעצ־ דער באװיזען האט מאמעגט, דעם םון װיכטיגקייט
 געווארען אפגעהאלטען איז וואם מיטינג, נאמיניישאן טער

 סקול. רעגד אין םעברואר, טען18 דעם דאנערשטאג,
 זיי־ באלקאן דער און ארידיטארױם דעבס גרויסער דער
 רועלכע מעמבערשיפ, די איבערגעםאקט. געװען גען
 םרדיען, אמ מעגער ױגגע םון מעהרסםענס באשםאנען איז
 האבען שפראכעז, און גאציאנאליטעטען םארשידענע םון
 דעם צו ערנסטקיים טיםסטער דער מיט צוגעהערט זיך

 באארד. עקזעקוםיװ סוץ רעקאמענדאציעס און באריכט
 און ױניאן דער צו צוטרוי און גלויבעז םיםער דיער
 טריט אריף ארויסגעװיזען זיך האט םיהרערשאםט איהר

 דער סון מיטגליד א םון נאמינאציע יעדע שרים. און
 איז װידער־ערוועהלוגג םאר אדמיגיםםראציע איצטיגער

אפלאדיםמענטען. שםררמישע םים געװארען אױםגענומען
 האבען מעמבערם די װעלכע באגײסטערוגג די

 קלאר האט נאמינאציעס, דאזיגע די בײ ארויםגעװיזען
 צו האבען די וואם צוםרויען גרויסען דעם באוויזען

 אגערקענונג זײער און אדמיגיסטראציע איצטיגער דער
 םיהרערשאםם. איצטיגער דער םון לײסטונגען די סאר
 םיםגלידערשאםט ברייםע די אז ערווארטען, צו איז עם
 די אין אגםײל טיכםיגען א נעמעז װעם 23 לאקאל פון

 די דערװעהלען צו זוכעז װעם און ימהלען קומעגדע
צרטררי טיםסטען דעם האבען זײ װעמען ונו קאנדידאמעו

 פאר א זאגען זיך װילט 23 לאקאל פון רעדענדיג
 וואס באל, יעהרליכעז דריטען דעם װעגען װערטער

 דעם אװענט, פרײטאג אפגעהאלטען האט 23 לאקאל
האטעל. סענטער אין פעברואר, טען13

 סקוירטמאכער די װעלכען באל, יעהרליכער דער
 יאהר, דרײ לעצטע די זײט אײנגעםיהרט האט ױניאן

 איז אויפגעלעבט, נײ דאס םון תאט לאקאל דער װען
 ױם־טוב, רעגעלער א סקוירטמאכער די בײ געווארען

 אומ־ העכסטער דער מיט ווארטען זײ װעלכען אויף
 װערען בעלער דאזיגע די יאהר. צר יאהר פון געדולד

 געבען צו אום נאר פראפיטען, צוליב ניט אראנשזירט
 פארברענ־ צו געלעגענהײט די לאקאל םון מעמבערס די

 םרײנט, זייערע מיט אװענט אנגענעמען העכסט א גען
 בעלער דאזיגע די אטמאספערע. אײגענער זייער אין

 סייערונג םאמיליע א םון כאראקטער דעם אימער טראגעז
 אײגענאר־ זייער אויף זיך אמוזירען מעמבערם די און

שטײגער. טיגען
 באשםעהט 23 לאקאל פון מיטגלידערשאםט די

 צוזאמענגע־ עלעמענט, ױנגען גאנץ א פון הויפטזעכליך
 רע־ וועלכע גאציאנאליטעטען, פארשידעבע פון שטעלט

 אבער פארשטעהען זײ שפראכען, פארשידענע אויף דען
האט ױניאן די אז באגרײםען, די שפראך. ױניאן די אלע

 אין קעלערען פארפעסטעטע די םון ארױסגעפיהרט זײ
 עקססרעי דער אויף פלעצער אנדערע און סטריט עלען
 ביו 60 סון געשקלאםט האבען זײ וואו סייד, איסט מער

 פאר האט און הונגער־לױן, א פאר וואך א שטונדען 70
 סיס וואך, ארבײטס שטוגדיגע 35 א אײנגעפיהרט זײ

 איבערגעבעג־ טיםע א םילען זײ שכירות. אנשטענדיגע
 ון0 באםרייט זײ האט װעלכע ױניאן, זייער צו הײט

 גלייך לײטען מיט געמאכט זײ און שקלאפערײ אמת׳ער
 אן אונטערנעמונג ױגיאנ׳ס דער זײ בײ איז דערפאר ארן

 אוועק זײ לעגען אװענט דעם אין טוב. ױם אמת׳ער
 זיך געבען און זארגעו טאג־טעגליכע זייערע זײט א אן

 מיט און גענוס׳ און פארגעניגען צו איבער אינגאנצען
 די באגײסטערען פראכט און גלאנץ ױגענטליכען זײער
 גו אנטייל געלעגענהײט די האבען וואס ארומיגע, אלע

אונטערגעמונגען. דאזיגע די אין נעמען
 גרויסען דעם געהאט לאקאל דער האט היײיאהר

 פרעזידענס באל זײן בײ באזוכער אלס האבען צו כבוד
 -p באגײסטערם זײנען די אויך און דובינסקי, מרס. און

 מיםגלידער־ די װאס בילד הערליכען דעם פון ווארען
 אח פארגעשםעלט זיד מיט האט 23 לאקאל פון שאפט

 -גע דארט האט וואס באגײסטערונג אמת׳ע גרויסע די
 ב^- דובינסקי׳ם מרס. און פרעזידענט׳ס דעם הערשט.

 קאלירסולען דעם צו בײגעטראגען םיל זעהר האט זוך
 1גע אפגעשאצם טיף באמת איז און אווענט ערהאבענעם

 װעלכע מעמבערס, אוגזערע םון הערצער די אין ווארען
 זײער זעהן צו זכיה די געהאט מאל ערשטען צום האבען

פרעזידענט. װירדיגען

ױד םײמר לײױס דעם אץ לאגע ף מ
38 לאקאל מענעדזשער דזשײקאבס, איזידאר םון

שרייבעג־ אקטאבער, לעצטען םון ״תשאסטים״ אין
 אויסגעדריקט זיך איך האב טרייד, אונזער װעגען דיג
 טוײיד־צייטונגען וואס גלויבען זאלען מיר אויב אז

 גוטען א ערורארטען מיר קענען דאן שרייבען,
 לעצ־ דער אז זאגען, זיכער מיר קענעץ איצט סעזאן.

 איז טתיד אונזער אין סעזאן װינםער און פאל טער
 לעצטע די םון סעזאנען די װי בעסער געװען װירקליך

 פארשײדענע, אנגעגעבען װערען אורזאכען יאר. פאר
 סטײל דער איז מײגונג, מײן נאך אורזאך, הויפט די נאר
 זאל סטייל דער אויב און גארמענטס׳/ ״טיילארד םון

 סםרינג־ גוטען א אויך דערווארטען מען קען אנהאלטען
סעזאז•

 אונז זיך האט סעזאן לעצטען םון צײט דער אין
 ״דזשעי םון שנײדער די ארגאניזירען צו אײנגעגעבען

 דריי פון סטרייק א נאך און סטריט, טע5ל פון טארפ׳/
 ארבײטער די ױניאן. די אנערקענט םירמע די האט טעג
 ױניאן־קאנדי־ אונטער איצט ארבײטעז שאפ דעם פון

 די און רואך א שטונדען 35 איינשליסענדיג שאנם,
וױידזשעס. אוו סקעיל ױניאן

 ניט איז שאפ דער וױיל פאל, דעם דערמאנען מיר
 דער דורך יאר. 7 לעצטע די פאר ארגאניזירט געװען

 אוגגעלוגגענע עטליכע געמאכט ױניאן די האט צייט
 סעטעלמענט דער ארגאניזירען. צו שאפ דעם םארזוכען

 ארבײטער אױף איינדרוק געהעריגען דעם געמאכט האט
 פארשםרא־ האבען זײ און שעפער אומארגאניזירטע פון
 רוף דעם אויף מאמעגט פאסיגען א אין האנדלען צו כען
ױגיאן. דער פון

 גע־ לאקאל דער איז סלעק־סעזאן םרן אנםאנג מים׳ן
 עדױקיישאנאל — געביטען צזויי אויף טעטיג ווארען

ארבײט. ארגאניזאציאגס און
 מיט מיר, האבען געביט עדױקיישאגאל דעם אויף

 דער םון דעפארםמענם עדױקיישאגאל דעם םון הילף דער
 איבער לעקציעם רייע א אראנזשירט איגטערנעשאנאל,

 סיידער־ מ. מיט םראגען םרייד און סאציאלע
 קאלעדזש לייבאר בררקרואוז־ םרן סמיט ם. טאקער און מאן
 אגגע־ זיך האבען לעקציעס די לעקטשורערס. אלם

 געהאלטען ווערען און יאנואר, טען12 דינםםאג, סאנגען
 מעמבערס אונזערע םון קרעדים צום דיגסםאג. יעדען

 באזוכט גוט װערען לעקציעס די אז ווערען, געזאגט מח
אויםגעהערם. אינםערעס מיט אוץ

 יוניאן די האט געביט ארגאגיזאציאנס דעם אױף
 פרא־ הונדערט טרייד דעם ארגאניזירען צו אונטערגומען

 האט ארבייט דער אין לאקאל דעם העלסען צו צענט.
ארגאנײזער. םרױען א אגגעשטעלט אינםערנעשאנאל די

 מאראלעד דער מיט אז ניט, םראגע קײן איז עס
 קענען איגטערנעשאגאל דער םון הילף םינאגציעלער און

ערםאלג♦ דערורארטען מיר
 הן- טרײד דעם ארגאגיזירען םון רעדען מיר װען

 עװעגיו םינםטע די זיגען אין הויםטזעכליך מיר בען
 ארדער״ ״סםעשעל האבען װעלכע דעפארטמענט־סטארם,

דעפארטמענטס. װער״ טו ״רעז־י און
 קאסםױםען די אז געדענקען, צו װיכטיג איז עס

 סםארס די אין װערען ליין װער״ טו ״רעדי דער אין
 ווען צײם דער אין םרייזען. הויכע זעהר םאר פארקויםט

 פיל א םאר ארבייטען דרעס־מאכער און שנײדער די
 יוניאךשעפער. אוגזערע איז װי סטאגדארד גידעריגערען

 געארבײס װערט ױגיאךשעפער אין וואס צײט דער אין
 n אין שניידער די ארבײטען וואך, א שטונדען 35

 פאו באצאלט ניט קריגען און שטונדען 42 סטארס
אויםעגדיגען. עפעס דארםען די װעץ ארוער־טיים,

 מעםבערס אובזערע אז ניט, םראגע קײן איז עס
 טױיד. דעם ארגאניזירען םון װיכטיגקײט די פארשטעהען

 םעמ־ אונזערע םח קאאםעראציע םולער דער מיט גאר
 אוד זיך האבען מיר וואם דערגרייכען מיר קעגען בערס

טערגומען.

 מענעדזשער לם8 ב^שטימט ניםנעװיץ דען
ױניאן. פעטערן־מאכער דרעם דער פון

 מיםגליתר עלטםםע די םון איינער ניסנעװיץ, דעץ
 ר איז וועלכער אינטערנעשאנעל, דער םון טוער און

 אמאל־ דער מיט םארבונדען געװען יאר עטליכע לעצטע
 האס טאראנטא, אין אגעגם ביזנעס זייער אלס גאמײטעד

 דרעס דער םון מענעדזשער םון אמט דעם אנגענומען
 איגםערמ־ דער םון 31 לאקאל ױגיאן מאכער פעטערן
שאנעל.

 קלאיד דער אן אנגעשלאסען זיך האט ניסנעװיץ
 נמר געווען לאגג יארען איז און 1905 אין ױגיאן מאכער

 P* 17 לאקאל ױניאן מאכער ריםער דער םון געדזשער
 חני אין מענעדזשער דיסטריקם נאכדעם און יארק נױ

 1* אגצוםירעז סלאנעוועט ער באארד. דזשאינט קלאוק
 את מאכער םעטערן די צװישען קאמםימ ענערגישען
 ד*ו אין טרייך דעם םון ארבייםער יעדען ארײנציהען

___ ױניאן.
מן דעם געםײערט ד״אבען מאכער םעםערן די ױי  צו

 אוגטער־ אן מים ױניאן לאקאל דיער םון געבורםסטאג
 םעד אין םעבתאר םען20 דעם שבת, טאנץ און האלטוגג

םטריט. טע43 װעםט 106 האטעל, םראל

23 ט י י ז ► ---------------------------------------------------------------------}» 1937 מארטש,

רעזאלוציעם אנערקענונג און דאנל,
 םעקרע־ עקזעקוטיװ באדאנקען ארבײטער
 אינטערנעשאנעל, דער פון טער

אמהי. פרעדעריק
:רעדאקםאר װערםער

 שאפ״, דרעס ״םפארט דער פון ארבײטער 7 מיר,
 זיד האבעו װעלכע ,23 לאקאל פון מעמבערס געוועזענע

 באדאנקען װילען ,22 לאקל צו געםרענספערט איצם
 דער םון סעקרעטאר עקזעקוםיװ דעם אמעי, ברודער

אין האנדלונג גערעכםער זיין פאר אינטערנעשאנאל
, , , קײס• אונזער

.22 לאקאל םון קאנטראלירם ווערם שאפ אונזער
 פארשיידענע םון מיטגלידער אבער ארבײםען דארם

 קורגער א מים אינטערנעשאנאל. דער פון לאקאלם
 קאנםראלירט וואם אגענם ביזנעס דער האט צוריק צייט
 לא־ צו זיך םרענספערעז צו געארדערט אונז שאפ דעם
 געהײסען האט רים ברודער מענעדזשער דער .22 קאל
 בא־ וועלען מיר װי דעם נאך טרענסםערס געבען אוגז

 גע־ האט מען ווען לן^קאל. צום שולדעז אלע צאהלען
 בא־ געהײסען אוין־ אונז מען האם חשבון דעם מאכם

 לאקאל אלםען אן עפעס םאר דאלער צוױי צו צאהלען
 וױיל פראסעסט, אונטער באצאהלט האבען מיר טעקס.

 מיר שאפ. דעם םארלירעז געוואלט ניט האבען מיר
 און אינםערנעשאנאל דער אין אװעק באלד אבער זײנען

 םאר* האם ער םאל. דעם םון אמעי ברודער דערצײלט
 קימעז געחײםעז אונז אמ ריס׳ז מים רײדעז צו שפראכען

ארום. וואך א אין
 מיר האבען אריינמישונג אמעי׳ס ברודער דאנק א

 דאלערדיגע צוויי די 23 לאקאל פון צוריקגעקראגען
 און באצאהלעו, צו געווען געצוואוגגען זיינעז מיר וואם
 אויסצודריקען איהם באשלאסען דעריבער האבען מיר

דאנק. עםענםליכען אונזער
 םעם זלאמאוױץ, מעקס בוירנסםיץ, סאלאמאז

שאנםעלד. העלען גרענם, סעם שאסםםאן,
בוכ־ און םרידמאן מוירקין, םון ארבייטער די מיר,

 מיםינג שאפ א בײ פארזאמעלם בראדווײ 1400 האלץ,
 דע־ םען23 דעם מיםוואך, באארד דשזאינם דרעס אין

ד אונזער באדאנקעז צו באשליסעז ,1936 צעמבער,  בי
 גע־ באשלאסעז איז עס מירסקי. ראז אייחשענם נעם

 איהר מיט צוםרידענהייט אונזער אױסצודריקען ווארען
 פאקעם־ לעדערנעם א מים פרעזענםירען מיר ארבײט.

 נוצען עס זאל זי אז איהר, װינשען מיר און בוק
געזונסערהייט.

 אונזער צו דאנק אונזער אוים אויך דריקען מיר
 איבערגעגעבענער איהר פאר שאפירא םעני טשערליידי

 אוועקגעבענדיג שאפ, םאר׳ן געםאז האם זי וואם ארבײט
 םיר שאפ. םון אינטערעםען די םאר צײט rפרי פיל

 מיר און שאפ גאנצען םון נאמעז אין איהר דאנקען
 איהר װינשען און פאקעט־בוק לעדערנעם א איהר גיבען

געזונטערהייט. נוצען עס זאל זי
 דער צו דאנק אונזער אויס אויך דריקען מיר
 און בלענק סעם ארבײט, די אוים םיילט וואס קאמיטע

 שאפ אין ציים פיל םארלירען די אויך סיגעל. נײטען
 םארלוײ זייער םאר באצאהלם ניט קײנמאל נעמען און

 גאלדענע מים מיר פרעזענםירען זיי אויך צײט. רענער
 עם םראגען צו זיי ױינשען מיר און וואםשעס ריסט

געזונםערהיים.
קאמיטע: די גרום, ברודערליבען מיט

; 22 ל. וױים, םילים ; 22 ל. סרוםין, דיױױד
; 22 ל. קאפמאז, דארע ; 22 ל. וואלםסאן, מאלי

; 60 ל. גרינבערג, דײוו ; 22 ל. לעכט, ראז
.10 ל. קאמינגם, דזשא

 327 םלייטעז, אמ לײנװאלד םון ארבייטער די מיר,
 אין סיםינג שאא א בײ פאחאמלט םטרים, םע39 װעםם

 אונזער באדאנקען צו באשליםן באאװ, חשאינט דער ׳
 ה. מענעחשער, אונזער און פײן, הערי אגענם, ביזנעס

 בײם ארבײם גוטער אונערמידלאכער, זייער םאר סלוצקי,
 צר םולער דער צו דזעואבער סון םעםלמענם א קריגען

 שע־ קאנםראקטינג די אין ארבייטער אלע סון פרידענהײט
 אין אייד אז האם*|, םיר אים. םאר ארבייטען וואם פער
 דעם םאר בעםטעם דיער טאז די וועלן צוקונםם דער

קלאוקמאכער. די םון וואײלזיין
 און סאזור ד. םשערמאן; בריחש, דזש.

םיטניק, חערי ;117 לאקאל םון םאלאמאן ם.
.36 לאקאל קימער, ד. איז 9 לזזקאל

 םע7—601 בראדערס, קאהן פון ארבעםער די מיר,
 םען30 דעם מיםינג ספעשעל א בײ פארזאמעלט עווענױ,

 פרעזענ־ ױניאן, דער פון אםיס אין ,1936 דעצעמבער,
 גאלדענעם א מיט לעװין סעם טשערמאן דעם מיר טירען
 אין םום ער וואס ארבײם גוםער זײן פאר וואםש ריסם
 גע־ טראגען דאס זאל ער איהם װינשען מיר און שאפ

וױיטער. אויף ארבײט זייז מים אנגיץ זאל און װנטערהײט
:קאמיםע די

מילגרוים, מארקס אייבער, װילי
שפיגעל. דײװ שיגרעסא, דזשעראם

 אר־ די מיר, האבעז מיטינג באזוכםען גום א בײ
 סם., םע35 װעסט 260 דרעס, רעקארד דער פון בײםער

 .סילווער־ דזשא ברודער םשערמאן שאפ אונזער באדאנקט
 םאונםיין גאלדענער א מיט פרעזענםירם איהם און סםײן

 ארביים גוםער זײן פאר אנערקענונג אלס פענסיל און פען
 אר־ וױיםער וועם ער אז האםען, מיר שאפ. דעם פאר

 סון ארבייטער די םון לאגע די פארבעסערען צו בייטען
שאפ. אונזער

מעקם ; 22 ל. בודין, דזשעק :קאמיםע די
.60 ל. סיגעל, סעם ; 22 ל. גארדין,

 267 פון שאפ, יאסעלא ה. םון ארבײטער די מיר,
 האבען םארװיילונג, קלײנער א בײ סםריט, טע40 װעסט

 סעלדמאן העריא טשערמאן שאפ אונזער פרעזענםירם
 ארבײט גוטע די פאר וואטש ריסט גאלדעגעם א מיט
 יאהר. 3 לעצטע די זײט שאפ אונזער םאר טוט ער וואם
געזונט. זימ זאל ער איהם וױנשען מיר

 1386 דרעם׳/ ״ווארםיטי די פון ארבײםער די מיר,
 יאשי־ ברודער מיט מיםינג א בײ פארזאמעלם בראדוױי,
ט, ביזנעם אונזער לעװםקי, ענ ש ^ז  פארזיצער, אלס ז

 םשער־ שאפ אונזער פון ארביים גוטע די אנערקענענדיג
 איהם מיר םרעזענםירען לײבסען, הערי ברודער מאן
וואטש. ריםם גאלדענעם א מיט

שאפ״, קלאוקס ״אינםעגרעםי אין ארבעםערין אלס
 עפענם־ מית אוים אין־ דריק סטריט, טע26 וועסט 253

 צום און ארבייםער די צו דאנק הארציגען און ליכען
 און ברידערליכער דיער פאר קעסלער נײטען טשערמאן
 אץ ארויסגעװיזען מיר האבען די וואם הילף הארציגער

 8 זיין האנדלונג די זאל קראנקהיים. מיץ פון צײם
 טרעםען פאלען אזעלכע וואו שעפער, אלע פאר מוסםער

.9 לאקאל פערשמיץ,?ו m זיך.
שאפ, קלאדק לעװינם הײמאן םח ארבײםער די מיר,

 איבערגעבענהייט די אנערקענעז גאם, טע119 איסט 181
 דין םאר און גרינבערג, סעם שאפ־םשערמאן, אונזער פאר

 גאלדענעם א מיט אים םיר פרעזענםירען ארבײט, גוטע
 דער בײ געזונםערהיים. םראגן עס ער זאל האנד־זײגער.
 אונזערע פארגעסען נישט אויך מיר האבען געלעגענהײט

 זײער אין ערםאלג די װינשען מיר און םאנד, רעליעף
 צום דאלאר 5 באשטימען מיר און שפאניע אין ברידער

קאמף.
 ברודער ביזנעס־אגענם, אוגזער אויך דאנקען מיר
 ארם אויס׳ן איםער איז ער וואם ארבײם, פאר פיינבערג,

אים. רוםם מעןי װען
;48 לאקאל העלען, ;9 לאקאל דאן, הערי
שא םאקם ; 117 לאקאל װישניצקי, ח

.35 לאק. ראבינאװיש, ;117 לאק• װינדער,

 גרויםען א אראגזשירט ױניאן ניט־גודם
באל. װיקטארי

 ארבײטער גודם ניט דער סון קאונסיל חשאינט דער
 קאםסען דערםאלגרײכע די םײערען הײײאר וועט יוניאן

 זייער דורך םםרייק גענעראל לעצטעז איז ױניאז דער םון
 ארקעידיא אין באל״ ״װיקםארי םערםעדיאריגען גרויםעז
ברוקלין. םםרים, האלסי 918 באלרום,
 צו באשלאסען ױניאן די האט געלעגענהײט דער צו

 ויע־ װעלכע ארבײטער, די צו פרייזלז םרייע דריי געבען
 ״ױניטי אין וואקאציע װאכען צוױי סון באשםיין לעז

 וואקאציע וואך אײן געוױנער, ערשטען פאר׳ן הױז״
 ״ױניםי אין װיק־ענד א און געװינען צוױיטען םאר׳ן
געױינער. דריםען םאר׳ן הױז״

 םען13 דעם אוועגט, שבת םארקומען װעט באל דער
 במקלין, סון ארבײטער נים־גודם אלע .1937 םערץ,

דערװארםעט. װערעז אומגעגענם און יארק גױ

s ״מרעכטיניךט״ דער צו טענה 
ענספער אן און

:רעדאקטאר גענאסע געעהרטער
 א קריגען װעם שרײבען מײן אז מעגליך, איז עס

 אבער בעסקעט, וױיסם אײער אין פלאץ באקוועמען גאנץ
 איהר וועם פארלאנג, מײן איבערלעזען וועם איהר ווען

 מית געגען גרויזאם אזוי האנדלען קענען נים אוודאי
םענה. גערעכםער

 ״גע־ נומער לעצםעז אין איבערגעלעזען האב איך
אר־ בילדונגם יאהר 20״ ארםיקעל דעם ו־עבםיגקײט״

 האט מען אז רעכען, איד איז םארבער, ש. םון בײט״
 נים זיך האט מעז אםילו װען געםאן, וועה שםארק מיר

 מען ארכיװעז. די אין נאכצוזוכען מיה די גענומען
 זיגם יאהר 20 ווערם מאנאם דעם דאם דארם, שרייבט

 םון דעפארםמענט עדױקיישאנאל דעם פון געבורט דעם
 אויסגערעכענט דארט ווערט עם אינםערנעשאנאל. דער

 גע־ ווערם קרעדים און ארבײם, געשעהענישען, סך א
 נאך און איך צייטען. און םענשען געװיסע צו געבען

 וועלכע םד א אמ ניטא שוין זײנען וואם מענשען סך א
 אוודאי, נאך געדענקען אונז צװישען איצט נאך זיינען

 רעזיגנירם האב איד וועז 1911 אין געוועז איז עם אז
 געגרינ־ דאן איך האב .1 לאקאל םון םעקרעטער אלס

 קלאוק־ דעם געשיכטע, דער אין מאל ערשטע דאם דעם,
 סאר היבשע גאנץ א מים קלאב, דראפאםיק מאנעד

 דער סון לאקאלם סארשידענע םת מיטגלידער הונדערט
 לערנעי צו געווען איז צװעק דער י. װ. ג. ל. א.

 םארשםע־ געבען און דעקלאמאציעם זינגען, דראמע,
 םאר גיין זאלען אייננאמעס די צייט, צו צייט םון לונגעז

 מיר האבען געשפילם מעמבערם. נויטבאדערםטיגםע
 נעמען םלעגען םיקעםס לײסעאום. מאנהעטען אין דאן

ד דאמאלםטדיגער דער לאקאלם. אייגענע אונזערע ח  פ
 װי ראזענבערג, אב. אינטערנעשאנאל, אונזער פון זידענט

 די צװישעז רייחנן פלעגט גראסמאן, אלטער דער אויך
 דער םמ אויפםו דעם וועגען שטאלץ אזא םיט אקםען

 אװעקזעצען זיך זאל איד ווען ארביים. עדױקיישאנאל
 וואלם איינצעלהײטען, מעהר זיו דערמאנען אמ רוהיג

מעהר. סך א עראינערען געקאנם זיך איך
 די פאר וױכםיג איז עס דאם דענקם איהר אויב

 איז אינטערנעשאנאל דער סון היםטאריקער צוקונםטיגע
 אוועקגע־ האבען וואם פערזאנען די פאר װיכטיג אױך

 בא־ איז עם װען ערווארטענדיג ניט ציים, דיער געבען
 אלםער אייער איו םארבלייב אנערקענומ, צאהלםע

 גאלד לואים גערופען דאן זיך האם וואם קלאוקמאכער,
ם יעצט זיך רוםט און י א ו . ל ם נ א ה

רעדאקציע• פון ענטפער
 א האבען געדארסט אויך מיר האבעז אייגענטליד

 גע־ עס ער האט ױאנען םון גאלד. ברודער צו טענה
 וואם מיםגלידער, םמ בריף ווארפען מיר אז דרונגען,

 ארײן? בעסקעט וױיסט אין זאכליה געשריבען דינעז
 אמ פלאץ האבען מיר וױםיל אויף פארקערט, זיד דוכם

 איז טענות גערעכםע דרוקען צו מיר זוכען מעגליכקייט
 טענות די אויב אםילו און ״גערעכטיגקײם״ אונזער
 צו מיר זוכען גערעכטע, קיץ גאנצעז אין ניט זײנעז

אויסקלערעז• אמ ענםפערעז
 ניס םענה גאלד׳ם ברודער בײשפיל צום איז אם

מז איז אנ  םאר־ ש. םון ארטיקעל דער גערעכטע. קיץ ג
 דעם װעגען בלויז שרײבט דערמאנם, ער װעלמז בער,

 צענם־ אלם דעפארטמענט עדױקײשאנאל ארגאניזירםען
 אינ־ די אינםערנעשאנאל. דער סת אינםטיטוציע ראלע

 .1917 םעברואר אין געװארען ארגאגיזירט אמ סםיםוציע
 געוױםע אז ארטיקעל, דעם אץ דערמאנט שרײבער דער

 זײנעז לאקאלם איעצעלנע םמ טעםיגקײטעז בילדונגם
 װי אםילו םריהער םיל נאד סריהער, אויד אנגעגאנגען

מ ,1911 אין  דעם װעגען דערמאנם. גאלד ברודער װעל
ן האט י געהאנדעלט. נים ארטיקעל אין אבער ז

 האבען ױאס פיאנערעז די קרעדים קומט אוודאי
 מיט־ די צוױשען טעםיגקײם בילדונגס די אנגעהױבען

 געװען איז אינםערנעשאנאל אונזער אײדער נאד גלידער
 וועלכע אינםםיםוציע, צענסראלע א איינצושםעלען בכוח

 ברר ארבײם. דער םים סיםםעמאםיש אפגעבען זיך זאל
 דראמאםישער דער םון מיסהעלפער זײנע און גאלד דער

■יאנערעז• די צו געהערעז גרופע
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 דזרכצר מענעדזשערם לאקאל בעט דובינסקי פרעז.
פױלען איו לײדענדע פאר אובײט שטונדע ױ פירען

p גערעכטיגקײט

 גאנצע די װערען געשםילט װעט ״שטאל״
 דער םון בענעםיט פאר׳ן װאך

ױניאן שער־קראפערס

 ארביײ אידישען םון קאגפערענץ פון באשלוס דער
 ארבײטער אידישע אלע צו אפעלירען צו קאמיטעט טער
 שטונדע א ביישטייערען זאלען זײ אז יארק, נױ אין

 ארבײטער אידישע די העלפען 1פא ארבײט אװערטיים
 אויסראטונגס־ דער געגען קאמף זײער אין פוילען אין

 דיערע אויםהאלטען פאר און רעגירונג דער םון פאליטיק
 אן שוין הויבט פאזיציעס, קולטורעלע און עקאגאמישע
 ליידיס אינטערנעשאנאל דער פרן װערען דורכגעפירט

 װערעז פארברייטונגען אייע ױגיאן. וואירקערס גארמענט
 פרן לאקאלס אנגעשלאסענע אלע אז זעהן צו געמאכם

 מיטגלידער זייערע באקענען זאלען אינטערנעשאנאל דער
 ארבײטער־קאמײ דעם פון אױפגאבען און צילען די מיט
 הילף צר קומען צו ארבײטער די פון חוב דעם און טעם

 אױסקעמפען זײ העלפען און פױלען אין ברידער זייערע
עקזיסטענץ. געזיכערטע א

 בריף א ארויסגעשיקט האט דובינסקי פרעזידענט
 אין לאקאלס אנגעשלאסענע אלע צו ענין דעם וועגען

 דעם דורכצוםירען די בעט ער װעלכען אין יארק, נױ
 האבען זיי וועלכער אין קאנםערענץ, דער פון באשלוס

 אין זיך שטעלען צו אויך זיי ראט ער באטייליגט. זיך
 און טרײדס זײערע אין בתים בעלי די מיט םארביגדונג

 אווערטיים-ארבײט שטונדע דער םאר אז זײ, בײ שועל׳ן
 די זאלען ביישטייערען װעלען ארבײםער זייערע ־וואס

 פו־־ייז געוועהנליכען דעם םון מאל אנדערהאלבעז צאלען
 םאר סומע באדייםענדע א רוערען געשאפען זאל עס אום
:סאלגט וױ זיך לייענט בריף דער םאנד. דעם

:ברודער און הער ״ווערטער

 אנגע־ צײטונגען טעגליכע די אין באריכטען די האבען
 געװארען, ערגער גאך איז פוילען אין לאגע די אז וױזען

 באװעגונג. ארבײטער דער אנבאלאנגט װאס הויפטזעכליך
נויטיג. זײער דעריבער איז הילף באלדיגע
 גע־ דערוױילט איז װאס קאמיטע, עקזעקוטיװ ״די

 ארן צוזאמענגעקומען זיך איז קאנפערענץ, בײם ווארען
 געאר־ זאל ארוערטײם שטונדע די אז באשלאסען האט
 פארגריג־ צו כדי מארטש. מאנאט דורכ׳ן ווערען בײט

 אײך איך ראט באשלוס, דעם פון דורכםירוגג די גערען
 דער פאר מאנאט אין טאג גענויען דעם באשטימען צו

 ענטגיל־ די מאכט איר אײדער אבער ארבייט. שטונדע
אייערע צו רוף א ארויסצושיקען אראנזשמענטס טיגע

 צװעק, װיכטיגען דעם פאר בײצושטייערען מיטגלידער
 מיט פראגע די אריפנעמען זאלט איר אז פאר איך שלאג

 אז זיי בעטען ארן טרייד אייער אין בתים בעלי די
 דער פאר װערען געצאלט זאלען מיטגלידער אייערע
 אום םרית רעגולערען דעם מאל אנדערטהאלבען שטוגדע

 פאר׳ן סומע באדייטעגדע א װערען געשאםען זאל עס
פאגד.

 װיסען מיר לאזט נויטיג. איז האנדלדנג ״באלדיגע
 אזוי באשלוס דעם דורכצופירען פלענער אייערע װעגען
מעגליך, װי שנעל

אייערער, ״ברידערלאך
דובינסקי, דוד

.,טרעזשורערי סעקרעטער גענעראל פרעזידענמ

וועקסלי, דזשאן סון ״שטאל״ דראמע ארבײטער די
^ אײגענע אונזערע םון אויםגעפירט װערט װאס  אמאםאי

 אין אינטערגעשאגעל, דער םרן מיטגלידער שוישפילער,
 שטארק אזוי האט װעלכע ארן טעאטער, סטײדזש לעיבאר

 n ביי סײ און עולם ארבײטער בײם סײ אויסגענומען
חרדש דעם םון וואך ערשטע גאנצע די װעט קריטיקער,

 די םון ױגיאן דער פון בענעםיט פאר׳ן װערען געשפילט
 גערוסענע אזוי די סאוט, דער אין ערד־ארבײטער ארימע
קראפערס״. ״שער

 די און יוניאן״ פארמערם טענענט ״סאוטהערן די
 װאך די באשטימט האבען ליג?" פארטײדיגוגג ״ארבײטער

 שער-קרא־ אלס מארטש, טען7 ביז׳ן ערשטען דעם פון
 שטארקע א װערען אנגעסירט װעט װאך די װאך. פערם

 באסעלקערוגג אמעריקאנער די באקענען צו פראפאגאנדע
 לאגד- מיליאן דריי די םון לאגע טרויעריגער דער מיט

 אױסגעמארדעס לאנגזאם װערען װעלכע פויערים, לאזע
 םעדאר און עקסםלראטאציע שעגדליכער און הוגגער דורך

באראנען. לאנד די פון
 ווערען אנגעםירט װעט וואך דער דורך אקציע די

 די קומען אהער װעלען צװעק דעם פאר יארק. נױ פון
 לעימר דער ױניאן שער-קראפערס דער פון פירער

ך איבערגעגעבען ייאד גאגצער דער םאר איז סטיידזש  ג
 אייגקונסס גאנצע די און ארגאניזאציע דער צו ווארען

 מממ, 35 קאסםען װעלען טיקעטם זײ םאר גײן װעט
 אסיס באקס אין באקומעז צו סענט. 83 און סעגט 55
 § אפיפ אין און סטרים טע39 וועסט 106 טעאטער, םון
 סע19 איםם 112 קראפערס״, שער נעשאנעל דער םרן

.1101 רום סטריט,
 קאמײ ארבייטער אידישען פון קאנפערענץ ״ביים

 עס װעלכער אין פעברואר, םען7 דעם זונטאג, טעט,
 אונזער םון ױניאנס לאקאל די באטייליגט זיך האבען

 איז ארגאניזאציע, אייער איינגעשלאסען אינטערנעשאנעל,
 אוים־ זאלען ױניאנס טרייד די אז געווארען, באשלאסען

 שטרנדע איין ארבייטען צו מיטגלידער זייערע םאדערען
 שטונ־ דער פאר געצאלט די בײשטײערען און אװערטיים

 םוילען אין ארבייטער די שטיצען םאר פאגד דעם צו דע
 ווע־ און ליידען ארמבאשרייבליכע אויס שםעהען װעלכע

 צו פארניכטעט געפאר אין זיינען ארגאניזאציעס מעס
 און סײגדליכע ארבייםער די םון רעזולםאט אלס װערען

 דארט אן גייעז עס וואס פארפאלגונגען רעאקציאנערע
לאגד. אין

געווארען, אנגענומען איז באשלוס יענער ״זינט
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 שפיצןן צו אויפבעפאדערט װערען אינטעונעש$נעל פון טיםנלידער
ס»ורם סופרים פון רעפארם פארנעשלאנענע רוזװהלם׳ס

״

ױג־ וואירקערס גארמענט ליידיס איגטערנעשאנעל די
 איצט גײט רואס קאמף דעם אין האנד א גענומען האט יאן
 רייכ־ םון כוחות די צװישען לאנד גאנצן איבער׳ן אן

 מאסען, ארימע די און פריװילעגיעס ספעציעלע און טום
 דעם ענדערען צו פארשלאג רוזװעלט׳ס פרעזידענט איבער

 דורכ־ קעגען צו אום קאורט סופרים פון צוזאמענשטעל
 פרעזידענט וראס בריף א אין געזעצען. סאציאלע פירען

 אנגעשלאסענע אלע צו ארויסגעשיקט האט דובינסקי
שאינט און לאקאלס  צו אויף זײ ער פאדערט באארדס, ח

 דיסטריק־ זײערע פון קאנגרעסלייט די צו טעלעגראםירען
 זײ און סטייט דיער םון סעגאםארען די צו און מען

 צו זײגען ארבײטער ארגאניזירטע די אז וויסען, לאזען
 רעםארמירען פאר פארשלאג פרעזידענם׳ס דעם גונסטען

:פאלגט װי זיך לעזט בריף דער קאורט. סופרים דעם
 און יוניאנס לאקאל אנגעשלאסענע ארנזערע אלע ״צו

באארדס. דזשאינט
 קאנ־ צום רוזװעלט םרעזידענט םרן םארשלאג ״דער

 רעפארמירען םאר שטאםען סאראייניגטע די םון גרעס
 איצטער רודערט קאורט, םוםרים סטייטם ױגײטעד דעם
 די מיט באקענט סםק אן זייט איר לאנד. גאנצע דאס אויף

םאר. שלאגט פרעזידענם דער וואס ענדערונגען
 אלגע־ דער מיט צוזאמען אינטערנעשאנעל, ״אונזער

 באזארגט שםארק געװען איז בארועגונג ארבעטער מימער
 געזעצ־ סאציאלע ארן ארבייטער םאר אויסזיכט איבער׳ן
 האט קאורט סוםרים דער אז אגבאםראכם אין געבונג.

 די םון מערםטע די םארניכםעט יאר צוױי לעצטע די דורך
 רוז־ םרעזידעגם וואס געזעצען ארבײטער םונדאמענטאלע

״נעשאנעל דעם אײנשליסענדיג פארגעבראכט, האט װעלם

 געסאן מח עפעם אז קלאר עם איז געזעץ׳/ ריקאװערי
 דורד צוגישםםאכען וױיטערע דאס םארמײדען צו װערען

 םיר געזעצען. ארבייםער און סאציאלע סון ריכטער די
 אנגענײי איז וואס םראגראם די דעריבער באטראכטען

 צוס צושריםם סרעזידענט׳ם דעם איז געווארען כענט
 נוי־ זײער אלס מאנאם, דעם םון אנהויב אין קאגגרעם

 ארבײמו און סאציאלע די דורכםירען קענען צו כדי טיג
 אמך םץ גויטעז היינטיגע די מיט אנקלאנג אין געזעצען
םאלק. ריקאגער

ך דעם שטיצט ױניאן איגטערנעשאנעל ״אוגזער ר  י
מאס. םולער דער אין פארשלאגען די אין זידעגט

 וי םון אינטערעס דער אז װיכטיג דיער איז ״עס
 מל םארשלאג דעם םון דורכפירוגג דער אין ארבײטער
 פון מיטגלידער די םאר װערען דעמאנסטרירט קרעםטיג
 הימם לאזען צו געבעטען דעריבער ווערט איר קאנגרעס.

H אלע צו טעלעגראמען, אדער בריף דורך װיסען, P 
 1« דיסטריקט אייער פרן סעגאטארען און גרעסלייט

 ענויך די סאר סארשלאג פרעזידענט׳ס דעם אז סטייט,
 און שטיצע םולע אייער ד״אט קאורט סופרים םון רונגען

 די םאר שטימען און ארבײטען צר די סון פארלאנגט
מאסנאמען. לעבענסװיכטיגע

 טעלעגראנממ אדער בריף אייערע םון קאםיעם ״שיקט
 אינםארמד רוזוועלט׳ם פרעזידעגם םאר הויז וױיסען צום
סײלם. אונזערע םאר אםים אין אונז צו און ציע

f אײערער, ברידערליך
,, דובינסקי, דוד

םעקרעסמניי• דזשעגעראל ירעזידענט

m

אװענפ.
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 קאנפערענץ דער צו
 דעם נאנײען װעגען

 קלאוק אין אפמאך
טרײד.

 װעלען קורצען אין גאר
אונטער־ די אנפאנגען זיך

 דער צװישען האגדלוגגען
 און ױניאן קלאוקמאכער

 װעגען באלעבאטים די
 וואס אפמאך, דעם באנײען

 דער ױני. ערשטען דעם זיך ענדיגט טערמין ויין
 האט ױניאן קלאוק־מאכער דער םון באארד דזשאינט

 מיר און קאמיטע א אויסגעקליבען צװעק דעם פאר שוין
 צו פירען װעלען פארהאנדלונגען די אז האפען, װילען

 קלאוקס־מאנוםעק־ די וױיל אויסגלײך, פריינדליכען א
 אומ־ די און צײט די אז זיכער, דאך וױיסען םשורער

 זאלען אויסבעסערונגען געװיסע אז פאדערען, שטענדען
באנײט דארף װאס אפמאך, דעם אין װערען געמאכט

 מאנוםעק־ קלאוק די סון קלוג ניט געװים איז עס
 ערקלע־ דראהענדיגע אזעלכע מאכען זײ װאס טשורערס,

 קאנ־ פארשטעהענדע די וועגען פרעסע דער אין רונגען
 פרובירען זיך לוינט עס ױניאן.י דער מיט פערעגצען
 דענ־ קען מען װען שרעק, א מענשען א אויף אנװארפען

 װען אבער דערשרעקען, טאקע זיך װעט יענער אז ׳קען
 טא דערשרעקעה ניט זיך װעט יענער אז וױיס, מען

 קלאוק די סטראשען? און גאריש מאכעץ זיך וואס צו
 קלאוקמאכער די גום זעהר קענען מאנוםעקטשורערס

 םאר־ יארען םיעל אזוי איר מיט האבען זײ ױגיאן.
 מעגעץ די אז אפמאכען, אונטערשריבען און האנדעלט

 אדער טראסט שטאל דער ניט זייגען זײ קענען. איר
 קײנמאל האבען וואס קאמפאניע, מאטארס דזשענעראל

 אונטערגע־ ניט און ױניאן א מיט פארהאנדעלט ניט
 דאך האבען עגדליך און אפמאך. קײן איר מיט שריבען

 מאטארס דזשעגעראל די און טראסט שטאל דער אויך
 איינשרעקען ניט קען מען אז איבערצײגט, זיך קאמפאני

 שטרענגע די לאמיר נאר ניט. זיך שרעקם װאס אײנעם,
 דער אין מאגוםעקטשורערס קלאוק די פון ווארנוגגען

 ״ליטערא״ פאר שוואכקײט א אלס ערקלערען ־פרעסע
 דארף פארפאםונג ״ליטערארישע״ יעדע ניט און םור׳/

 זיך װעלען קאנםערענצען די װען און ערנסט. נעמען מען
 ליטערא־ קיץ ניט ריידען דארטען מען װעט אנפאנגען,

קלאוקם. נאר טור
װע־ עגין, טיםער און ברייטער א איז קלאוקס און

 זײנען באווייז א סך. א ריידען קען מען װעלכען געז
 יע־ אפגעהאלטען װערען וואס קאנםערענצען, לאנגע די

 אםמאך דעם באנייען צום קומט עם װען מאל, דעס
ױגיאן. דער און מאנוםעקטשורערם די צווישען
 זיך דרעהען רייד לאגגע אלע די אז אמת, איז עס

- געדאגק קורצען איין ארום שטענדיג  מא־ קלאוק די ־
 פראסיטען מאכעז קלאוקס םון װילען גוסעקטשורערס

 לזד א מאכען קלאוקס םון מחען קלאוקמאכער די און
 די אז איז, רייד אלע פון רעזולטאם דער און בען.

 גרויסע גאנץ מאכען מאנוםעקטשורערם קלאוק מייסטע
 קלאוקמאכער מײםטע די בעת קלאוקס, םון יראםיטען

 פון סך א קלאוקם. סון לעבען ארימען א זעהר מאכען
 די איז עס און לעבען. ןענגער א װי מער גיט זײ

 שםעלם ױ װאס ײניאן, חנר םוץ פאדערוגג שםעגדיגע
 r איז אדער סארם אײז איז מאגוסעקטשורערס, די צו

 מעג־ א ארבײטער, זײערע געבען זאלען זײ אז *וױיטער,
 1ײניא די ארבײט. זײער פון לעבעז א מאכעז צו ליכקײט

 צו איבעחאגען אוץ זאגען אין האלטען שטענדיג דארף
 זיגען אין האבען דארסעץ ױ* אז מאנוסעקטשורערם, די

 שע̂ד א סאר באצאהלם קריגם קלאוקמאכער א װיסיל גיס
 מאנר־ קלאוק ךי יאר. א אין םארדינט ער װיםיל נאד

 רע־ אין שלעכם אזױ ניט זיכער זײנען יעקטשורערס
סירעז די באגרײסען. קעגען גיט עס זאלען די אז |מגעז

 פארשטעהן מוזען זײ און געשעפטען גרויסע גאנץ
 ׳זיך פאר חשבון א מאכען זײ װען און חשבון. אביסעל
 האבען זײ פראפיטען װיפיל רעכענען ניט זײ װעלען

 פאר׳ן װיפיל נאר רראך, א אין אדער טאג א אין געמאכט
 מײסטע די אז װייסען, מאנופעקטשורערס די און יאר.

 א אויף געגוג יאר דורכ׳ן ניט פארדינען קלאוקמאכער
 קענען וואס ציפערן, פאראן זײנען דעם אויף לעבען.

 דער פון באמיאונגען אלע װערען. באשטריטען ניט
 פוגקט, אײץ צו געװענדעט זײן דעריבער מוזען ױניאן

 זאלען קלאוקמאכער די פון פארדינסטען יערליכע די אז
 לעבען. א אויף גענוג זײן זאלען זײ אז אזעלכע, זײן
 מאל אלע פאר מאל אײן מוזען מאנופעקטשורערס די און
 יוניאן דער פון פארלאנג דער אז באשליסען, זיך בײ
בארעכטיגטער. א איז

 און רײדען ניט זאל מען װיםיל אז קלאר, איז עס
 ארבײטס־סעזאן דער װעט שרייבען ניט זאל מען װיםיל

 וױײ ווערען. ליינגער גיט דורכדעם טרייד קלאוק אין
 קלאוק־ די צוקונפט. נאענטער דער פאר ניט ניגסטענס

 וואס וואכען די אין פארדינען דעריבער מעגען מאכער
 גע־ זיינען זיי וואס וואכען די פאר אויך ארבײטען זײ

 איז געדאנק דער אט ליידיג. ארומצוגעהן צװארנגען
 בא־ א איינםאך איז עס אז קלאר, אזוי ארן אלט אזוי

 בײ איבערצחאגען אים שכל מענשליכען פאר׳ן ליידיגונג
אבער אמאל. נאך און אמאל גאך געלעגענהײט יעדער

םון
ז ג ה ר ב ען א ך ײ ר

 פאלט, שטראהלכעלעד, םאלמ,
 ;אױם אײף קדקען מיר
 קאלמ, איז װינמער דער
 אױס~. איז חערשאפט זײן

 כלאס, אץ נאד צארם ׳פאלט
גאס^• ארבײמער אױף

 געפלאגט װינטער א
 חײם; דער אץ ;שאפ אץ

 געזארגמ װינטער א
 געחײם^• אץ לײט םאר
 — װיסט אץ אומעט, אץ

כאנריסט• שטראלען, ;קוסמ

ר ע ױן װערט םאג ד מ, ש א  ל
 םארט, דאך כעסער איז
 גאנג דער ארכײט נאד
 ןןרט. זונינען אױןמ
 על צום סאכװ^ ונום
ז ג * טי כ ר, לי # - נ ל ק י ח

 טאנ, פיש שױן געחט מען
 ש״ין; אץ שױןי געחנו םען
 יאג א זין טוט מען
 . אריץ. צוקונפט אץ
 דערפון: לערענט מען
זון• קוםט װןןלקען נ$ד

 שטעגדיג בלײבט װאס געשיכטע, אלטע די איז עס
 אמת, דעם איבערזאגעץ מאל פיל אזוי מוז מען אז נײ

איבערגעזאגט. מאל םיל אזוי װערען ליגענס די וױיל
 זאך גוטע א געטאן װאלטען מאנופעקטשורערס די

 זיך פאראויס אין װאלטען זײ װען אלײן, זיך פאר
 װעלען זײ אז געדאנק, צום צוגעװאוינען אנגעפאנגען

 דעם באנײען בײם נאכגעבען מוזען עפעס ױניאן דער
 רייד סך א פארשפארען דערמיט װאלטען זײ אפמאך.

 לייכטער זײן זײ וואלט עס און קאנפערעגצען די אויף
 זעלבסטםאר־ איז עס אפמאך. דעם אונטערצושרײבען

 גע־ װעלען זאלען מאגופעקטשורערס די אז שטענדליך,
 מױ זײ אבער וױיניגער, וואס געבען און מער װאס מען
 קענען אלעמאל ניט אז געדאנק, צום צוגעװאוינען זיך זען
 צוגע־ אן זיך פאנגט מען װען און דורכפירען. עס זײ

 אונאנגע־ דאס אז געדאנק, דעם צו באצײטענס װאוינען
 עס איז קומען, מוז און אונםארמײדליך איז נעמע

פארטראגען. צר לײכטער
 גױ גאנץ האבען מאנוםעקטשורערס קלאוק די און

 צו לייכטער זיך ארגומענטען איבערצײגענדע און טע
 א זײ זאלען אלץ פאר פריהער הארץ. דאס מאכען
 םרא־ יערליכע פײנע גאנץ מאכען זײ אז טאן, טראכט
 מאכען, ארבײטער זײערע װאם קלאוקס, די פון פיטען

 איז ארבײטס־סעזאן דער וואס דעם, אויף קוקענדיג ניט
 לעבענס־ אז טראכטען, זײ זאלען נאכדעם קורץ. אזוי

 דעריבער און טייערער סך א געווארען זײנען מיטעל
 םרן םריק דער אויך אז טאן, טראכט א אויך טאקע

 לעצט, צום און געשטיגען. הויך גאנץ איז קלאוקס
 אר־ די אז טראכטען, די זאלען בעסט, אפט איז וואס

 וואס ױניאן, שטארקע גוטע א ד״אבען דיערע בײטער
 פדן אינטערעסען די םאר קעמםען צו אויםגאבע די האט

 זיך מען דאףף ירניאן א מיט אז און מיטגלידער. אירע
 שטאל־ דער אנערקענט אםילו איצט שוין האט רעכענען,

קאמפאגיע. מאטארס דזשענעראל די און טראסט
00ס

װיכטיג־ די םיז אײנע װאהלען ערשטע די
 ויןזם רעםארמעם, סםע רעפארם דער לויט

ו ״ פו . ״ - , ״ קאנװענשאן שיקאגא די ־ ׳ ״
^ ״ . י ז י ״ ו ״ אינטערנןישאנעל דער םון ױ

 זיינען דורכגעםירט״ האט
ײאה־ אוױי־יערליכע די

 אקארשט די באוױזען אמבעסםען אונז האבען דאם לען.
לאקאלם. םייםטע די אין וואהלען דורכגעסירטע ערשטע
געווען, אלגעמיין אין זײנען סאל דאם וואהלען די

 האם דאם רוהיגע. סארהעלםניםמעםיג זאגען, מען קען
 פאראײניגםען גערוםענעם דעם סארדאנקען צו םען

 געווען שוין םאלען מאנבע אין איז וועלכער םראנם,
 *ו געװען שווער אםילו איז עס אז םאראײניגט, צופיל
 נים אבער, טאראייניגט. איז ער וועםען געגען זאגען

 מאל דאם ױינעז וואהלען די וואם דעם, אויף קוקענדיג
 געװען דאך עס איז רוהיגע, סארהעלטניםםעםיג געווען

 ער װעו גענוג, סולשםענדיג איז וואם יאריד, גרױםער א
 עם און יאר• גוױי אין מאל אײן א*נעהאלטען ווערט

 יאריד, דעם פוז םומעל גרױםער דער בלױז נים איז
קאםטען. די אויך נאר

 איז עולם דער ווען בעסער, טאיןע איז עם און
 גיכער קוטט ער וואחלען. אױף אויםגעהומערס אניםעל

 ױאהלען די איז באטייליגונג די זײ איז כאםײליגעז זיד
 גראד אץ גרױסע. באזונדערם א געווען מאל דאם איז

 געווען איז עם וואו לאקאלם, מאנכע אין עם מען האט
 די אז דעתוארט, נים ליםםע, קאנדידאםעז איין בלויז

 דער גרױסע. א זײן זאל װאהלען די אין באםײליגונג
 קזמדי־ גאםינירםע ךי וױ אזױ אז געווען, איז חשבון
עס את עוװעהלתג, זײער מים זיכער זײנען דאםען


