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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

רך דעם שטיצט ױניאן איגטערנעשאנעל ״אוגזער  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.

 HP אלע צו טעלעגראמען, אדער בריף דורך װיסען,
 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
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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
ד לאגגע אלע די אז אמת, איז עס ך דרעהען ריי  זי

ען איין ארום שטענדיג צ ר - געדאגק קו  מא־ קלאוק די ־
ען גוסעקטשורערס ל  פראסיטען מאכעז קלאוקס םון װי

חען קלאוקמאכער די און ד א מאכען קלאוקס םון מ  לז
ם דער און בען. טא ד אלע פון רעזול  די אז איז, ריי

שורערם קלאוק מייסטע ע גאנץ מאכען מאנוםעקט ס  גרוי
 קלאוקמאכער מײםטע די בעת קלאוקס, םון יראםיטען

ען א זעהר מאכען מ ען ארי עב  פון סך א קלאוקם. סון ל
ער א װי מער גיט זײ ענג  די איז עס און לעבען. ן

ר םוץ פאדערוגג שםעגדיגע אן, חנ  שםעלם ױ װאס ײני
ער סארם אײז איז מאגוסעקטשורערס, די צו  r איז אד

ײ אז *וױיטער, ען ז אל ען ז עב ע ג ער ײ טער, ז  מעג־ א ארבײ
ער פון לעבעז א מאכעז צו ליכקײט ײ ט. ז א די ארבײ  1ײני

ען אין האלטען שטענדיג דארף אג ען אוץ ז אג ח ע ב  צו אי
ען אין האבען דארסעץ ױ* אז מאנוסעקטשורערם, די ג  זי

ל גיס סי ם קלאוקמאכער א װי  שעד^ א סאר באצאהלם קריג
םיל נאד ט ער װי ארדינ ר. א אין ם א  מאנר־ קלאוק ךי י

ען יעקטשורערס ײנ ר ז ע כ ט זי ױ ני ע־ אין שלעכם אז  ר
ען די אז |מגעז אל ט עס ז סען. קעגען גי י באגרײ עז ד סיר

 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

 לאמ, שױן װערט םאג דער
 םארט, דאך כעסער איז

 גאנג דער ארכײט נאד
 ןןרט. זונינען אױןמ
 על צום סאכװ^ ונום
י חקל- נ#ר, ליכטיג *ז

 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

ע די ט ש ר ען ע הל א װיכטיג־ די םיז אײנע װ
ט ר לוי ע ם ד ר א פ ע  ויןזם רעםארמעם, סםע ר

״ פוו ״. - ״, 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
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 געהן זאל פאלק פון יעדער אז װיכטיג, אזוי ניט דאך
 עס אז זאגען, דעריבער קען מען שטימקאסטען. צום
 פיל אזוי װען איבעראשוגג, גרויסע א געװען איז
 מעהר באדייטענד וואהלען, די אין גענומען אנטייל בען
 שאר־ א פארגעקומען איז עס װען יארען, צוױי פאר װי

 בערג גאנצע איבערגעלאזען האט װאס װאהל־קאמף, םער
ריח• שטארקען גאנץ א און ״ליטעראטור״

 װאהלען איצםיגע די אין אויך אז אמת, איז עס
 מיטגלידער די פון פראצעגט גרױסער גאנץ א זיך האם
 ניט דאך מען קען מאל דאס אבער באטייליגט, גיט

 די איי ״ניט־שטימער״ די פון פארטײ די אז זאגען,
 םרי־ די אין זײן געוױינליך פלעגט דאס װי גרעסטע

 וואס די, פון צאל די איז מאל דאם װאהלען. הערדיגע
 וואם די, פון גרעסער געװען שטימען, געקומען זײנען
 דע־ װעלען װאהלען לעצטע די געקומען. ניט זײנען

 געשיכםע דער אין װערען פארשריבען קענען דיבער
 האבען װאס אזעלכע, אלס אינםערנעשאנעל דער פון

 גרויסע איבערראשענד אן שטארקסטען צום געבראכט
 אז גלויבען, צו רעכם א האבען מיר און שטיםען צאל

 פארדאנ־ צו דערפאר מען האט וועניגסטענס טיילװייז
 םון געװארען אײנגעפירט איז וואס רעפארם, דער קען
 אײז בלוײ װאהלען האבען צו קאנװענשאן שיקאגאר דער
 באאמטע פאר װאהלען די אז און יאר צוױי אין מאל
 קאנװענשאן דער צו דעלעגאםען פאר און לאקאלס די פון
צײט. אײן אין פארקומען זאלען אינטערנעשאנעל דער פון

 װעלכען צו זאגען ניט מאמענט דעם אין קענען מיר
 די פון געװארען ארױסגעװיזען איז װאהלען די םון טייל

 וואה־ די פאר צו אינטערעס, גרעסערער א מיטגלידער
 דעלע־ די םאר אדער לאקאלס, די םאר באאמטע פון לען

 אינטערנעשאנעל. דער סון קאגװענשאן דער צו גאםען
 װעלען מיר װי נאכדעם װיםען קענען עס װעלען מיר

 געוואדען אפגעגעבעז זייגען װאס שטימען, די אנאליזירען
און געטײלט זיך האבען שטימען די אזוי װי זעהן און
געװארען. אםגעגעבען זײנען זיי װי

פרא־ ערשטער דער מיט מיר קענען גלייך גאנץ נאר
אייז םארקומעז זאלען וואהלען אז רעפארם, דער סון בע

באאמטע די פאר וואהלען די אז און יאר צוױי אין מאל
םיט צײט זעלביגער דער אין זיין זאלען לאקאלס די פון
דער פון קאנװענשאן דער צו דעלעגאטען פאר וואהלען די

אויסער צופרידען. פולשטענדיג זײן אינםערנעשאנעל,
עקאנאמיע באדײטענדע גאנץ א געבראכט האט זי וואם
געבראכם אויך זי האט לאקאלס, די פון קאסע דער פאר
שםימען. צו מיטגלידער מער

***
 פראטעסט א װעגען

 דער געגען רבנים םון
ױניאן. הלאוקמאכער

 ניט נאך וױיסען מיר
 װעט עס גרויס װי גענוי

 עס וואס סומע די זײן
די פון ארייגקומען װעט

 דורכ־ פויילען, אין אידען נױטליידעגדע די פאר שעפער
 אײן ארבײטען צו ערלויבט האט ױניאן די װאס דעם,
 אביסעל דויערען װעט עס שבת. טאג האלבען א מאל
 מיר אבער געגוי, װיסען קענען עס װעט מען ביז צײט

 דובינסקי פרעזידענט פון אויפרוף דער אז שוין, וױיםען
 קלאוקמאכער דער םון באארד דזשאיגט דעם םון און

 ווארימען גאגץ א געםונען האט צװעק דעם פאר ױניאן
 וואס סומע, די אז און קלאוקמאכער די צװישען אסקלאנג

 א זיין װעט קלאוק־שעפער די םון ארײנקומען ורעט
באדייטענדע. נאגץ

 קאמפלײ דא מאכען צו איבעריג אונז סאר איז עס
 פאר אינטערנעשאנעל דער סון מיםגלידער די מענטעז

 ווא־ אזײ זיד האבען זיי וואס און םוײיגעביגקײט זייער
 ױג־ זייער םון אויפםאדערונג דער אויף אפגערושען רים
 עס. טוען זיי וואם מאל, ערשטע דאס גיט איז עס יאן.
 אנ־ פארשידענע בײ ארויסגעװיזען שוין עס האבען זײ

 וועז מאל, יעדעס עס טוען די געלעגענהײטעץ. דערע
 זא- גיכער דא װילען מיר זיי. צו אפעלירט ױניאן די

 סראבירם האבען וואס מענשען, צו װערטער פאר א גען
 אוגםער־ האט ױניאן די וואס הילםס־ארבייט די שטערעץ
 מיר אידעץ. םוילישע גױטליידעגדע די םאר גענומען

 געלע־ בעסערע קײן האבעץ וואם רבנים, די דא םײנען
 ווע־ קריװדע גאטם אנצונעמען זיך געפרנען ניט גענהײט

 די וואס דעם, געגען ®ראטעסטירען רױ שבת, חילול גען
 שבת, ארבײטען צו קלאוקמאכער די ערלױבם האט יתיאז

 פארדינםםעז זייערע םון טײל א אפגעבעז זאלען זײ כדי
 אדן נױםלײדענדע די סאר ארבײט עקסםרא דער אס פון

פרילען. אין אידען ®ארםאלגםע
ו האס עם אײדער יארען און יארען י  יתיאן דער ז

 אד.וײסס־ונאר סיגף־םאגיגע די אײסנוםירען אײנגגעעבען
 ארבײ- צו געצוואונגעז געווען קלאוקמאכער די זײנעץ

 רבנים די און מאנוםעקטשוחװ־ס אידישע בײ שגת םען
אט געגען פארדא&ונגפן םיט ארויםגעקומעז ניס זײגען

 שבת מחלל אליין נאר ניט האבען וואס באלעבאטים, די
 ארבײטער זײערע געצוואוגגען אויך האבען נאר געװען,

 באלעבאטים גענוג געפינען קענען רבנים די טאן. צו עס
 װעל־ שולען, אײגענע זײערע פון מיטגלידער די צװישען

 פרא־ צו װעמען געגען שבת, קײן אפ גיט היטען כע
 אויך וױיסען רבגים די ניט. עס םוען זיי און טעסטירען

 שבת קומען גיט קענען קלארקמאכער די אז גוט, גאנץ
 מאנופעקטשורערס די װען שעפער, די אין ארבײטען

 ארויסגע־ ניט רבנים די זײנען דאך און ניט זײ עםענען
 מאנופעקטשורערס, די געגען פראטעסט זײער מיט קרמען

ױניאן. דער געגען גאר
 האבען זײ װאס רבנים די םרעגען גיט װעלען מיר

 הוגגער־געפלאגטע און נױטליידענדע די העלפען צו געטאן
 אפהיטען מיט פארנומען זיינען זײ פוילען. אין אידען
 ניט זאך אגדער קײן אויף האבען זײ און תורה גאטס

 זײ װאס פאר םרעגען זיי װילען מיר אבער צײט. קײן
 פאר־ און ױניאן דער בײ אפצוהיטען גראד איר זוכען

באלעבאטים. די בײ אפצוהיטען איר געסען
גי־ רבנים די דארפען באלעבאטים די צו גראד און

 דער צו װי פראטעסטען, זײערע מיט װענדען זיך כער
 אלע כמעם דינען מאנוםעקטשורערם קלארק די ױניאן.
 גוײם, און אידען פון באשטעהט יוניאן די בעת אידעץ,

 דעם אין ריידען קומען ניט איר צו קענען רבנים די און
רעליגיע. אידישער דער פון נאמען

 ניט רבנים די פון האנדלונג די אנדערש קענען מיר
 קומט עס װען אויך אז דעם, מיט בלויז װי ערקלעו־ען,

 בא־ די דארפען ערד דער אויף תורד״ גאטס אפהיטען צר
פריװילעגיעס. קריגען לעבאטים
 אין אז װירקען, באמת װילען רבנים די אויב נאר

 קענען שבת, ײערלז אפגעהיט זאל טרײד קלאוק דעם
 יע־ קומען װעלען זײ װען מאכען, ניצליך גאנץ זיך זיי

 אױף שעפער די פיקעטען ױגיאן דער העלםען שבת דען
 באלעבאטים זייערע אז חשד, א פאראן איז עס װעלכע

 פארבאט איר אפ גיט היטען און ױניאן די באשװינדלען
שבו^ ארבײטען צו גיט

***
 אליין רבנים די גיט נאר

 פראטעסטײ עס פראטעסטירען.
 נאר צױן. פועלי די אויך רען
 גאט׳ס אן ניט זיך נעמען די

 די אייגעגע. זײער נאר קרױודע,
 ניט האט מען אז טענה, א האבען

 װי דעה קײן זײ בײ געפרעגט
 וועט װעו־ען, געזאמעלט װעט רואס געלה דאס אזוי

 אין ארבײטער אידישע די צװישען רוערען פארטיילט
פוילען.

האנ־ ציון פועלי די םון פראטעסט דעם לויט נאר
 זאך. אפגעטאנעגע אן װעגען װי שוין זיך עס דעלט

 געזאמעלם האט מען אז פראטעסם, דיער אין הײסט עס
 דעם אװעק עס גים מען און דאלאר מיליאן פערטעל א

 פועלי די זײ בײ האט מען און פױלען, אין ״בונד״
 אייגענטליך באווייזט דאס געפרעגט. ניט גאר ׳צױן
 זײנען די פרעמד און וױיט װי אופן, בעסטען דעם אויף

 אפילו וױיסען זיי אז אונםערנעמונג, גאנצער דער פון
געםאן. איצט ביז האט זי וואס און האלט זי וואו ניט

 גע־ צױן פועלי די בײ האט מען וואם פאר נאר
נים אויך אייגענטליך זײ קענען דעה, א סרעגען דארפם

 פון אנפאל דער
 צױן פועלי די

 אידישען אויפ׳ן
 ארבײטער
קאמיטעט

צ א. י2לג \

דך פאר נאר מענטש א
m פענצטער. $ן װאכט * — זיך ס*ר נאר מענש 

 װעלט. די דערזעז טו — כלינד
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 ארבײסעד אידישען דעם מאל קיין האבען די זאגען.
 געגער אין ארביים, זיץ אין געהאלםען ניט קאמיטעט

 געזונס און באקעמסט שםענדיג אים האבען די טייל,
 האבען צױן פועלי די נאמען. שלעכטען א מאכען צו

 טיס- די סאר םאן צו אליין עפעס פרובירט נים אויך
 אץ מאסען ארבייטער אידישע פארארימטע ליידענדע,

 »ן ערפארונגען גוםע זיך דאכט האבען זיי און פוילען.
 אץ געלד זאמלעז אויף אפאראט ארגאניזירםען גוט א

 זײנןן פוילען אין מאםען ארבײטער די אז ווייסען, זיי
 דעף אין נוים־באדערםטיגסטע און ארימסטע די הײנט

װעלם.
 פרך מים ניט זיך באנוגענען צױן פועלי די און

 װאס זאכען אויך דערצײלען זײ נאר אליין, םעסטירען
 אץ און געפלויגען גישם און געשםויגען גישט דינען

 TP אינסינואירענדען אן האבען וואס װערטער, אזעלכע
 וועלנןן סאר און אלץ דאס נאדייט װאם ראקטער.

 פועלי די דינען געווארען? געטאן דאם איז צװעק
 ארבײםעד■ אידישען דעם איינצושרעקען אויסען ציון

 װאס חלק, א און דעה א געבען זיי זאל ער אז קאמיטעט,
 סאבאםאזשע• צו אויםען זײ זײגען אדער ניט, קומט זיי

־ ? אונטערנעמונג די װען
 ״גערעכםיד נומער דעם פון פלאץ אנדער אן אין

 דונינ־ פרעזידענם פון ערקלערונג אן זיך געםינם קײט״
 װענען באארד חשאינם קלאוקמאכער דער סון און סקי
 ןנםפןו ריכםיגעז דעם גים זי ארן אנגעלעגנעהײט דער
 וװלען מירי צוצולעגען. גארנישם דא האבען מיר און
 קלי■ סד א געװען וואלט עם אז באםערקען, בלויז דא

 וואל- זײ ווען צױן, פועלי די פאר געזינטער און גער
 ןיך זופען ניט און כחות זײערע איבערשאצען ניט טען

 יס~1 קענען די װאו דעה, ברייםע גרריסע ןןזזן נלמען
ts נאד און געבען״ ניט עם זיי װעט מען וואו און m 

 זןאיץ יזײ צו אכטוגג האבען זאל מען אז װילען, די אויב
 פש• םאראנםרוארטליד מער דין צו באמיהען זיך זיי

 אונפאראנטווארסליכקײט דיער וױיל ווערטער, דיערע
 וױלען זײ װעמעז די װי שאדען, מער סך א זיי וועט
שאדען. טאן

* *
 יי| וועלעז לעזער די

 .גערעכםיר נומער דעם
 ארסי■ אן געפינען קײט״

 געוןץ דעם װעגעז קעל
**■ געצוואונגענער םון

 סיכסד
£ י5

 איז װאם געזעץ, א
 אײן אץ פראגרעסיװ

 אץ ניט אבער לאנד
אנדערע.

די אין ביטריישאן
 ארבייםס־נעמעד און ארבײטסעעבער צװישען כים

 TU גערוארען איינגעםירט איז געזעץ דאס פראנקרייך.
 פאד דעריבער װערט און בלום לעאן פון רעגירונג דער

 געזעצגך פראגרעסיװער דער םון טײל א אלס רעכענם
 װןס םראגם, םאראייניגטען פון רעגירונג די וואס בונג,

 ו־ןדיקאלי און קאמוגיםטען סאציאליסטען, פרן באשטעהט
j אוגטערגעגרמעז האט (ליבעראלען) סאציאליסטען p 

f אומ בײ אויך געזעץ אזא אבער וואלט צוםירען. t 
 חר פראגרעסיװ? פאר געװארען באטראכט אמעריקע
 די איז אמעריקע אין ניין♦ : קורצער א איז ענטפער

 אר געצוואומענע געגען באוועגונג ארבײטער גאניזירטע
 מעץ אז באוױח, נײער א איז דאס און ביטריישאן.

 דאס אויף לאנד איין םרץ ביישפיל א געמען ניט
 אומשטענדען די און באדינגונגען די זיינעץ אפט וױיל
צוױיטען. דעם אין װי אנדערש גאנץ לאנד איין

 א דורכםירען פראבירען ניט דא וואלטען מיר
 םון שטאטען פאראייגיגטע די צוױשען גלײך

 לאגמנ גאנץ א זיך םאדערם דעם פאר סראנקרייך. און
 אגטװיקלתג אינדוסטריעלע גאנצע די האנדלונג.

 אםעוײק* אין אינדוסטריע דער םון צושטאנד דער
 אס n אויך םראנקרײך. אין װי אנדערש גאנץ

 דער סון צושטאנד דער און םראדיציעס די
 אין וױ אגדערש גאנץ איז אמעריקע אין באוועגוגג

 װערעז, צוגעגעבען דארף אלעם דעם צו און רײך.
 ניט װאלטען םראנקרײד אין ארבייטער די אויך

 ארבי׳ געצװאוגגענער װעגען געזעץ א צו שטימם
 םראנקרײד אין װעז ארבײם, אח קאסיטאל צװישען

בלום״ לעאן פרן װי רעגיתגג אגדער אן גלװען
 בלום לעאן דער אונטער איז ערשםעגם

 ארביטרײשאז געצוואונגענע פון געזעץ דאס
 פיז קעניז ארבײטער די אז אזוי, געױאחנז בײט
 W הענגם צװײםענס פארלירען. װי געװינעז סער

 לעמז אין ײרכגעפירט װערם געזעץ א אזױ וױ אפ
 װאם רעגיתנג א אונםער אז זיה פארשםעהם עם

 װעלען ארבײםער, די םץ איגםערעםען די סאר
 צװישעז קאמף דעם םים םאן צו האבען וואס
 אופז׳ xtx אויף װערען דודסנעפירם ניט ארבײם, און
ארבײםער. די בנאר אוםגיגסםיג זײן זאל
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 אוג- מיץ איך דאך... זיך באװעגט זי ון
 זיך פארקירעװעט זי װעלטעל. זער

 אראם געהם אדער זײט, א אן אמאל
 געהן צר אן פאגגט רעלסען, די פון

 ארט אן אויף אבער צוריק, אויף
 װען און ניט. קײגמאל זי שטעהט

 די סון הכל סך א אונטער ציהט מען
 אז םען, זעהט מאכט, זי וואס קאזשעלקעס, פארשידענע

פארװערטס. דאך זיך באװעגט זי
 דער פון טײל א בלויז זינען אין איצט איך האב דא נאר

 זײ איצט זיך באװעגט זי און אמעריקע, אונזער — װעלט
פארװערטס♦ כער

 דעם םון באשרײבונג א געלײענט טעג די איך האב אט
 .1919 אין אינדוסטריע שטאל די ארגאניזירען צו קאמף

 ארויסצורופען אײנגעגעבען עס זיך האט ערטער אײגיגע אין
 שטאל־ די אפצושטעלען און סטרייק אין ארבײטער די

 איז עס ? אויסגעזעהן בילד דאס האט װי אבער פאבריקען,
 איײ פארצוױיםלונג, און טרויער פון בילד א געװען גיכער

 װע־ בלויז געזעהן האט מען קאמף, פון בילד א דער
 — שוײיבער דער דערצעהלט — גאס אין מענשען ניג
 זיך פלעגען באגעגענט, זיך האבען װאס װעניגע, די און
 די אײנע פארבײגעהן גיך גאר רײדען, אפשטעלען ניט

 ארויםרייטען םלעגען םערד אױף סאלדאטען אנדערע.
 ״המון״ דעם םונאנדערצוטרייבען טראטוארען די אויף
 גע־ האט זײ פאר און געשטאנען. איז דארטען וואס

 דריי רוי מער געשטאנען זייגען עם ווען המון, א מיינם
 האבען ארבײטער די מענשען. צוױי װי מער מאל א און
 פארזיכ־ געװען זײנען זײ און שפיאנען פון געהיט זיך
 דער אין זיך בײ אפילו ווארט איבעריג אן ריידען צו םיג

 מיט זיכער פולשטענדיג געװען ניט זײגען זיי און הײם,
 פארזאמ־ הויז. אין זיך געפינט וואס אײנציגען, יעדען
 ניט פאליצײ דער םון פארבאטען געװען זײנען לונגען
 פארזאמלונגס אין אפילו גאר פלעצער, אםענע אין בלויז

 צו שװער געװען אויך טאקע עס איז אגב לאקאלען.
 באלעבאטים זייערע פארזאמלונגס־לאקאל. א קריגען
 סטרייקענדע די צו םארדינגען זײ װעלען גיט פלעגען

 געפײ געקענט מען האט צײטונגען די אין ארבײטער.
 אין כמעם און סטרייק װעגען נײעס װעניג זעהר נען

 באלעבאטים די זײט. ױגיאנ׳ם דער פון ניט גאגצען
 םון פירערשאפט דער אוגטער איגדוסטריע שטאל דער םון

 ױניאן דער פון פירער די מיט האבען גערי, דזשארדזש
 װירקליכ־ דער אין האבען זיי־ וײידן. געוואלט גיט אפילו
 די עגדערען װעגען ריידען געװאלט גיט קײנעם מיט קײט

 למשל, װי פאבריקען, זייערע אין ארבײטס־באדינגונגען
 די און ארבײטס־טאג צװעלף-שטונדיגען דעם פארקירצן

 פרעזי־ וואו װאשינגטאן, ארבײטס־וואך. זיבען־טאגיגע
 האלב־פאראליזירטען א אין געלעגען איז רוילסאן דענט

 איז עס װען אויסער געטאן, גארניט האט צושטאנד,
 טרויע־ און שםיל קאמיטע. אוגטעחוכונגס אן שיקען

 האט אזוי און געווארען געםירט סטרייק דער איז ריג
געענדיגט. זיך ער

קאנטראסט! גוואלדיגער א פאר וואס איצט און
 םארהאנד־ געםירט נאר ניט האבען שםאל־מאגנאטען די

 אונ־ האבעז נאר ױניאן, דער סון םירער די מים לונגען
 גא־ װאס ױניאן, דער מיט קאנטראקט א םערגעשריבען

 באדײטענדע א וואך, ארבייטס שטוגדיגע 40 א ראנטירט
 סארבעסערדנגען. אנדערע אוץ ארבײטס־לוין אין העכערוגג

 םאנ־ קליגגם דאס אםילו. סטרייק א אהן אלץ דאס און
 נאר צוריק, יאר עטליכע מיט בלויז ניט םאסטיש.

 קײגער עס וואלט צוריק חדשים עטליכע מיט אםילו
געגלויבט. גיט

 װיל םען אויב פאסירט? וואונדער דער האם װי
 קשױת קײן פרעגען ניט מען דארף גיסים, אין גלױבען

 וױל װער אבער ערקלערונגען. קיין זוכען ניט אוץ
 דער איז דערצו און ? ער1װאונ אין גלויבען איצט עס

 אײגציגער דער נים שטאל־מאגנאטען די מיט אפמאד
 אויםאמאביל-באראגען די מים אסמאך דער װאונדער.

 קלענערער קײן גיט געוועץ איז מאטארס דזשענעראל סון
 קען עס אז גלויבען, קען איינער אויב אץ װאוגדער.

 גלויבען צו שיוער אבער אים איז נם, א פאסירען אמאל
 געלע־ אונז האם ערםארונג די און ניסים. צופיל איז

 דורד ניס קײנמאל געװינען ארבייטער די אז רענם,
קאמף. דורך שםענדיג נאר ניסים,

 געװאונען איז מאטארס דזשענעראל אין זיג דער
םיט האם ױניאן אריטאמאביל די קאמף. דיורך מװוארען

 לענגערע א אנגעפירט א. אי. סי. דער פון הילף דער
 צװישען קאמפיין ארגאגיזאציאנס ענערגישען אן צײט

 גע־ ד״אט ױגיאן די װען און ארבײטער אויטאמאביל די
 געטאן. עס זי האט קאמף, א אנפאנגען קען זי אז פילם,

 אויפגערודערט האט וואס. קאמף, א געװען איז עס ~און
 אין מאל ערשטע דאס געװען איז עס אמעריקע. גאנץ
 קאמפאניע, מאטארס דזשענעראל דער פון געשיכטע דער

 פרא״ די אפצושטעלען װערען געצװאונגען זאל זי אז
 אז אננעמען, דארף מען און סטרײק. א צוליב דוקציע

 די אויף געװירקט גוט אזוי האט וראס סטרײק, דער אט
 מײנונג זייער ענדיגען זאלען זײ אױטאמאביל־באראגען,

 שטאל־ די אויף געװירקט אויך האט ױניאן, דער וועגען
 װעגען מײגונג זייער ענדערען זאלען זײ אז מאגנאםען,

 עס אז באשלאסען, אויך טאקע האבען זײ און איר.
 דורכקומען וועלען זײ װען זײ פאר בעסער זיין װעט
סטרײק. א אהן ױניאן דער מיט

 די באטראכט אין נעמען אויך מען דארף דערצו
לאגע. פאליטישע געענדערטע

 גיט געווען שטאל־מאגגאטען די זײנען 1919 אין
 נאר אמעריקע, אין ראיאליסטען עקאגאמישע די בלױז
 הויפט־ די געװען איז פענסילוױיניע פאליטישע. די אויך

 געווען דארטען איז װארט זײן שטאל־טראסט. פון מלוכה
 פענ־ פון קאזאקען די ניט געדענקט װער און געזעץ.

 געשאפען האט דארטען רעגירונג די וואס סילװײגיע,
 פענ־ אבער איז איצט שטאל־טראסט? דעם דינען צו

 שטאל־םראסט. סון מלוכה די מער ניט וױיט סילוױיניע
 איז.דערגאנגען פענסילוױיניע אז זאגען, צו גענוג איז עס

 איײ איז קענעדי גאװערנאר לױטעגאנט דער אז דערצו,
 ױניאן. מאינערס דער פון באאמםע הויפט די פון נער

 דער אין דעה א-שטיקעל הײנט האבען ארבײטער די
 האבען שטאל־מאגנאטען די פענסילװייניע. פון מלוכה

 קאמף אפענעם אן אין אז האפען, געקענט גיט דעריבער
 מאכט גאנצע די האבען וײ רועלען ארבײטער זייערע מיט
 םון הילף קויפען זיים. זייער אויף רעגירונג דער סון

 שלע־ שפיאנען, זייערע מיט אגענטורען סטרײק־ברעכער
 רעכט א צײם לעצטע די געווארען איז װ. א. א. גער

 דער םרן אונטערזוכוגג דער צוליב אונבאקװעם, ביסעל
 ארויםגעבראכט האט וועלכע קאמיטע, סענאט לאפאלעט

 די פאר פאקטען קאמפראמיטירעגדע אונאנגענעמע, גאנץ
 שטאל- פאר׳ן אויך זיי צװישען און קאמפאניעס גרויסע

 גע־ די פרעזידענטען־װאלען, לעצםע די און טראסם.
 אין שםימונג די און געזעצען ארבײטער נייע פלאנטע

 שטאל־מאגנאםען די אז מיטגעהאלפען, אויך האבען לאנד
טראכטען. אנדערש ביסעל א אגפאנגען זאלען

 די קרעדיט ביסעל א געבען אויך דארף מען און
 אייגענע זײערזו מים האבען די וואס שטאל־מאגנאטעה

 דער סוץ זיג דעם מיטגעהאלפען ביסעל רעכט א הענט
 ױגיאנס, קאמפאניע די געווען דינען עס א. אי. סי.

ארגאניזירט. האבעץ די וואס
 דינען ױגיאן קאמפאגיע די אז אמת, טאקע איז עם

 דערלאזען צו נים צוועק דעם מיט געווארען ארגאניזירם
 אייגענע זײערע אין ארגאניזירען זיך שטאל־ארבייםער די

 דער םרן אפגעזונדערט האלםען צו די כדי און ױניאנס
 האבען מעלה איין אבער ארבייטערשאפט, ארגאניזירטער

 געװען דינען זיי וואס ױניאגס, קאמפאניע די געהאט
 ױניאניזם אינדוסםריעלען סון יסוד דעם אויף ארגאניזירם

 ווען א., אי. םי. דער פאר לייכטער געווען איז עס און
 די רבײטער^rשטאל די צו צוםריט א געקראגען האט זי

 אין ארגאניזיוץ די און דים איר אויף אריבערצוגעװינען
ױניאן. אמת׳ער אן

 קאמפאגיע די וואס דעם, צוליג סאקע אויך און
 יסודות אינדוסםריעלע אויף ארגאגיזירט דינען ױגיאנס

 מעטאל־ארציי־ דער סון פרעזידענט פו־יי, דזשאהן האט
 אוו םעדעריישאן אמעריקען דער אין דעםארםמענט םער

 ווען ערסארונג, אוגאגגענעמע גאנץ א געהאט לייבאר,
 די םון רוף דעם אויף םיטסבורג אין געקומען איז ער

 דער פון רעשםלאך איבערגעבליבענע די םון םירער
 אריע־ וועגען זײ מים פארהאנדלען צו ױגיאן קאמפאגיע

 לייבאר. אװ םעדעריישאן אמעריקען דער אין טרעםען
 אנגעמען געדארםט האט סריי דזשאהן אויב דעם, וועגען

 װאם פירער, ױניאן קאמפאניע די םון איינאןדונג די
 זיג דעם שטערען צו צוועק איינציגען דעם געהאט האט
 ארגאניזירען צו באמיהוגגען אירע אוץ אי סי. דער פון
 אינםןך םראגע. אנדער אן איז אינדוסטריע, שםאל די

אגגע־ האט סרײ דזשאהן רדען אז ״אבער איז רעסאגט

 קאמפאניע דער פון פירער די פאר אויספעקלען פאנגען
 דארםען שטאל־ארבײטער די אזוי װי פלאן זײן ױניאן

 באזונדערע מיט ױניאנס, פאך אין װערען ארגאגיזירט
ג אז. א. פאך יעדען פאר קאנטראקטען  גע־ זײ האבען ו

 נים אינדוסטריע שטאל דער אין קען דאס אז ענטפערט,
 װע־ ארגאניזירט מוזען שטאל־ארבײטער די ארבײטען.

 אװעקגעפארען איז פרײ דזשאהן אינדוסטריעל. רען
 פאר־ זיך קען מען און גארנישט. מיט פיטסבורג פון

 זאגם מען װי ׳האט ער געפילט. האט ער װי שטעלען
 צױ נאז די זיך און געקרשט ניט מזוזה די איז־ען, בײ

שלאגען.
***

גוט, געהט עס װען קלוג זײן צו לײכט איז עם
 אן פאנגט עס װען קלוג זײן צו שװער איז עס אבער
 און נאכטראכטען מען דארף דעריבער שלעכט. געהן

 װען מאכט, מען װאס שריט, יעדען מעסטען און װעגען
 דאס אפגעקערט. זיך האט עס, רופם מען װי מזל, דער
 פאר װי אזוי פונקט ארגאניזאציעס פאר כלל א איז

 םון פירער די אז אבער, שײנט עס מענשען. אײנצעלנע
 םון ניט װײםען לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען דער
 ױאם נאך, װעניג דעריבער טראכטען זײ און כלל דעם

א. אי. סי. די געגען קאמף זײער אין איצט טוען זײ
 גרויסער דער אז פארשטעהן, צו לייכט איז עס
 די אחיםגעשלאגען האט א. אי. סי. דער פון ערפאלג

 פון לייבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען דער פון פירער
 געװען זײ פאר איז ערפאלג דער גלײכגעװיכט. זײער

 אונז. פון אלע פאר ײי איבערראשענד װעניגער ניט
 אונאנגענעמע אן געװען עס איז זײ פאר מער נישט

 א אי סי די אז געװארט, האבען זײ איבערראשונג.
 דעם מיט כוזות אין זיד פארמעםםען איר אין װעם

 אט אום״ ״נאק פולשטענדיגען א קריגען שטאל־טראסט
 גע־ עם האט לײבאר אװ פעדעריישאן אמעיקען די װי

 פאסירט, וואלט דאס װען און .1919 יאר אין קראגען
 װעניג־ א. אי םי דער מיט סוף א געמײנם עם װאלט

 גלויבען. צו אזוי גרונד א געהאט די האבען סטענם
 דער־ אלע געגען און פאסירט אזוי ניט אבער עם האם

 גע־ א. אי. םי. די האם אויסרעכענונגען און ווארטונגען
 צוערשט אנדערען. נאכ׳ן ערפאלג גרויסען אײן האם
 דער מיט נאכדעם און מאטארס דזשענעראל די מיט

 געווארען אײנפאך איז א אי סי די אינדוסטריע. שטאל
 װער־ אלטע דאס איז עס און טאג. פון סענסאציע די

 די ערפאלג. צו געהט ערםאלג אז זאגט, וואם טעל
 שנעל אנגעפאנגען האבען א. אי םי דער פון רייהען

 איר אן אנשליסען זיך אנגעפאנגען האבען עם וואקסען,
 איר סון געווארען געוואונען דינען עם ױניאנס, נײע

 פאר־ אין און אינדוםטריעס פארשײדעגע אין סםרייקס
 זעהר געװיס זיינעז דאם לאנד. פון טיילען שיידענע
 אמעריקען דער פון םירער די אז אורזאכען, שטארקע

 בא־ ביטער אזוי האבען װאס לײבאר, אװ פעדעריישאן
 אומרוהיג, שטארק װערען זאלען א., אי סי די קעמםם

 באזונדערם גאנץ זיך מען דארף םיםואציע אזא אין אבער
 ניט און קאפ דעם פארלירען צו ניט היטען שטארק
 דער אין שפאלטונג אונפארמײדליכער אן צו םרייבען

 נאך בםרט ארבײטערשאפם, ארגאניזירטער אמעריקאנער
 וואונ־ אזא באװיזען זיך האם עם װען מאמענט, דעם אין

 מיליאנען די ארגאניזירען צו געלעגענהײס דערליכע
 ארביי־ אמעריקאנער די םון מאכען און אונארגאניזירםע

 זיי וואם און װערען קענען די װאס מאכט, די טער
װערען. געדארםט לאנג שוין עס האבען

םעדעריי־ אמעריקען די אז םאקט, א דאך עס איז
 צוויי־ א אדער אורזאד איין צוליב האט לייבאר אװ שאן
 אונארגא־ מיליאנען די ארגאניזירט ניט איצם ביז םער

 מאסען־פראדוקציע, םון אינדוסטריעס די אין ניזירטע
 די און לאנד םון אינדוםטריעס רייכםםע און גרעסטע די

 קע־ לייבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען דער םון םירער
 זיי ווען פאפולאריםעם, אין געװינען נים זיכער דאן־ נען

 מים קאמף אפענעם אן אין ארויםטרעטען איצם װעלען
 אנגע־ ערפאלג אזא מים האם זי װען א. אי םי. דער

 ואין אינדוסםריעס. דערמאנםע די ארגאניזירען פאנגען
 סך א בלויז םעדעריישאן אמעריקען די קען קאמף ־אזא

 שוין דאך האט געוױנען. גארנישט אבער םארלירען
 אמע־ די װי מיטגלידער מער אפשר א. אי סי. די איצט

 וואם צייט דער אין און לייבאר אװ םעדעריישאן ריקען
 די וועט גרעסער װערם און וואקסם א. אי. סי. די

 קלענער, און שוואכער ווערען פעדעריישאן אמעריקען
 אםי־ אז אין פאנאנדערברענען זיך זאל קאמף דער ווען

םארקוםען. זאל שפאלםונג ציעלע
 פראק• און קליגער געווען זיד דאבם וואלט עם
 לייבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען דער םאר טישער

צוױ- שלום א שאםען צו אנשםרענגונגען אלע מאכען צו
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 כחות םאראימיגםע מיט און א. אי סי. די און איר שען

 די ארגאניזירען צו קאמםײן גרויסען דעם אנםירען
 פעדעריישאן אמעריקען די אוגארגאניזירםע. מיליאנען

 גרעסטע די װערען קענען דעמאלט וואלט לייבאר אוו
װעלט״ דער אין ארגאניזאציע ארבײטער
 איבער־ קײן ניט זײנען דאס אז פארשטעה, איך
 אין הארדס״ ״דאי אזעלכע פאר ארגומענטען צייגענדע

 פרייס׳ די װי לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען דער
 דאך אבער זײנען עס חברים. זייערע און האטשינסאנס

 אויך לײבאר אװ פעדעיײישאן אמעריקען דער אין פאראן
 אריינצוטראכ־ זיך פעהיגקײט די האבען װאס אנדערע,

 אז פארשטעהן, צו און לאגע איצטיגער דער אין םען
 אר־ אינדוסטריעלער פאר באװעגונג גרויסע די קען מען

 מאר־ ערפאלגרײכען איר אין אפשטעלען ניט גאניזאציע
 די אונטער בעסטע דאס דעריבער איז עס און שרוט.

 אלטע די אז קאמפראמיס, דעם מאכען צו אומשטענדען
 לײבאר אװ פעדערײשאן אמעריקען דער פון ױניאנס

 די אין ארבײטער די אבער זיינען, זײ װי בלייבען זאלען
 אר־ געװארען ניט איצט ביז זײנען װאס איגדוסטריעס,

 אינדוסטריעלע אין װערען ארגאניזירט זאלען גאניזירט,
ױניאגס.

***
פאר־ די אין לאגד אין סטרייקס צאל גרויסע די

 צייטען, בעסערע פון סימן א איז איגדוסטריען שײדענע .
 פאראן איז ארבײט און שלעכט איז צײט די װען וױיל

ארבײטער. די ניט געוױינליך סטרייקען װעניג
 אבער אזוי. איז דאס אז שכל, אויפ׳ן זיך לעגט עס

 גאנץ זיך מיט געבראכט האבען צײטען בעסערע די
 אנ־ אלע אויף און לעבענם־מיטעל אױף פרייזען הויכע
 פיט האבען זײ װען קויפען, מעגשען וואס זאבען, דערע
 פרייזען געהעכערטע די אז הײסט, עס קויפען. צו וואס

 געהעכערטע זײערע ארבײטער די פון אװעק נעמען
 געהע־ די אװעק נעמען אנדערע בײ און םארדיגסטען.

 זײערע אויף העכערונג די װי מער גאך פרייזען כערטע
 געווארען קויף־קראפט זייער איז ממילא און םארדינסטען,

 האט מען אלץ. ניט נאך איז דאס אבער קלעגער.
 אלגעמײן אין װעלען פוײיזען אין העכערונג די אז מורא,

 עס קויפען. צו חשק דעם עולם דעם בײ אפשלאגען
 װעט זאכען םארשיידעגע אויף נאכפראגע די אז הײםם,
 קויפעז אן פאנגט ערלם דער װען און קלענער. װערען

 װעניגער פראדוצירען פראדוצירער די מוזען רועניגער
 עס :געשיכטע אלטע די אן זיך הויבט עם — און

 שליסען עס ארבײטסלאזע, צאל די זיך פארגרעסערט
 און האנדעלספירמען באנקראטירען עס פאבוײקען, זיך
קריזיס. א דא אמאל װידער איז עס

 העמד א ארבײטער די צאלען דארף מען אויב גאר
 העכערען םאבריקאנטען די דאך מוזען ארבײטס־לוין רען
 דער איז אנדערש? דען זיי קענען װי פרייזען, ךי

 פראפיטען זײערע זיי. מוזען מאל אלע גיט אז עגטםער,
 צוצױ ערלויבען זיך קענען זײ אז גרויס, אזוי זײנען

 זא־ זײער םרן ברעקלאך פאר א ארבײםער די ווארסען
 ן ע ז ו מ וואס פאבריקאנטען די אםילו און סיש. טען

 ארבײטס־ געהעכערטען דעם צוליב פרייזען, די העכערען
 ניט דאך אבער זיי דארפען ארבײטער, זייערע םוץ לוין

 פראפיטען זײערע אז הױך, אזוי םריתען די ארויסרייסען
 פאב־ די װען םריהער. װי העכער נאך װערען זאלען

 הע־ וואלטען אונטערנעמער אבדערע אלע און ריקאנטען
 אזוי אויף בלויז סחורות זײערע פון פריתען די כערען

 ארבײטס־לוין םון העכערונג די די קאסם עס וואס םיל
געשטיגען. פיל ניט פריהען די װאלטען

 דורך און פאבריקאנטען די זאגען מוסר דורך גאר
 גארנישט דא מען װעט קריזיס נייעם א מיט זיי שרעקעז
 קאמערציאנטען און פאבריקאנטען די רוען העלםען.

 אלע זײ װעלען םראסיטען גרעסערע מאכעץ גאר קענען
 קימערען, גיט זיך און געלעגענהײט די אױסנוצעץ מאל
 :כלל אלטען זייער האבען זיי זיין. וועט שפעםער װאס
 אויפגאבע די דין מרז עס מבול. א קומען מעג מיר גאך
 עס װעט און םרייזען. רעגולירען צו רעגירוגג דער פון
 זיכער גאגץ טאקע מיר וועלען טאן, גים רעגירוגג די

קריזיס. נייעם א האבען
*

 די בײ אויסגענומען שטארק האט זיץ־סטרייק דער
 אין אריין אזוי דא איז ער און אמעריקא אין ארבײםער

 גע־ אמעריקאנער אן געװען וואלט ער װי מאדע, דער
 װערט ער וואוגדער, איבער וואונדער איז בארענער.

 זייגען וואס יוניאנם, די סון סראקםיצירט בלױז גים
 ױניאנס, סון אױך נאר א, אי סי דער םים פארבונען

 םעדעריישאן אמעריקען דער םריי געבליבען זײנעז װאס
לײבאר• אוו

אמעריקען דער םון •רעזידענט װאיס װאל, מעםױ

 א אויף צוריק לאנג גיט ד״אט לייבאר, אװ םעדעריישאן
 אין םאראײן קאטוילישען א פון םארזאמלונג רעליגיעזער

 װעגען אויסגעדריקט פרײגדליך ניט גאר זיך יארק גױ
 געקענט מען האט װערטער זײנע סון זיץ־סטרייק. דעם

 אין ער איז זיץ־סטרײק פון פרט דעם אין אז זעו־ין,
 אזוי נאר םרײ דזשאהן מיט אײנפארשטאנען גאנצען

 דער אז ער, וױיס אים פון אינטעליגענטער איז ער װי
 פון גאר מאסקװע, סטאלינ׳ס פון ניט קומט זיץ־סטרייק

 געקענט מען האט רעדע זײן פון אבער פאריז. בלומ׳ס
 סאציאליסטישע אין פארליבם ניט אויך איז ער אז ׳זעהן

 פראגע די באװעגונג. ארבײטער דער אין טענדענצען
 אמעריקען דער פון פירערשאפט די אויב בלויז, איז

 פאר זיץ־סטרײק דעם האלט לײבאר אװ פעדערײשאן
 טרײד דער אין מיטעל רעװאלוציאנערען געפערליכען אזא

 גע־ שטארק אזוי דעריבער איז זי און באװעגונג יוניאן
 אדער אז טאן, טראכט א געדארפט זי האט אים, גען

 אן דארף פאלק דאס אדער פאלק, אנדער אן דארף זי
 שטימט איצט איז לאגע די װי וױיל פירערשאפט, אנדער

 אמע־י דער פון פירערשאפט די ניט. גאנצען אין עס
 זיץ־ דעם פארדאמט לײבאר אװ פעדערײשאן ריקען

 פעדעריישאן אמעריקען דער פון פאלק דאס און סטרייק
זיץ־סטרייק. פאר׳ן באגײסטערט איז

** *
 האט מען װעלכע אויף לאקאלס, די אין װאהלען די

 אין ארן יאר צוױי גאנצע װארטען געדארפט מאל דאס
 לייטיש. גאנץ אראפ זײנען מער, אביסעלע גאך אנדערע

 גאנץ א פארגעקומען איז עס װאו ,9 לאקאל אין אפילו
 איז פראנט דער װאס ׳דעם צוליב רואהל־קאמף, הײסער
 האט נאר פאראײגיגט, גאנצען אין גיט געװען דארטען
 װאהלען די אויך זײנען ריס, א פאלע אײן אין געהאט

 עס וראו לאקאלס, די אין חסד. כלים אראפ אלגעכדין אין־
 פראגט, פאראײניגטער אזויגערוםעגער דער עקזיסטירט

 וואהל־ א אהן פארגעקומען פאקטיש װאהלען די זײנען
 דער אין אלץ זײן געמוזט דאך האט ממילא און קאמף

ארדנונג. בעסטער
 עס איז אבער ׳גוט איז געװיס !גוט דאך עס איז

גוט? צו נים
 פאר־ א פון אנהענגער שטארקער גאנץ א בין איך

 איך קלערער. מאכען עס לאמיד נאר פראנט. אײניגטען
 קײן דארפען ביט זאל מען אז געוואלט, בעסער װאלט

 אז װעלען, װאלט איך הײסט, עס פראנט. פאראײגיגטען
 גרופען ארגאניזירטע באזונדערע קײן זײן ניט זאלען עס
 קײן דארפען ניט מען וואלט ממילא און לאקאלס די אין

 שוין זײנען גרופען די װען אבער פראנט. פאראײניגטען
 בע־ שוין איז אפשאפען, גיט זיי קען מען און פאראן יא

ניט אפמאך אן זיך צװישען האבען זאלען זײ אז סער,

גערעכטעק^ט
 גארגעל, םאר׳ן שטעגדיג אנדעיע די אײנע האלטען צו

 ארבײם פון םראגראם א אױף אײניגען זיך זאלען נאר
דער םון איגטערעסען די פאל ארבײטען צוזאמען און

ױניאן.
 םאר־ א פאראן ס׳איז וואס גוט דעריבער עס איז

 אז טראכט, א איך גיב אמאל נאר פראנט, אײניגטער
 אז ׳כלל אלטער אן איז עס און גוט צו עס איז אפשר

 דער אז זאגען, צו מײן איך אומגעזונד. איז ״צו״ װאס
 פאראיי־ צוםיל אביסעל שוין איז פראנט פאראײניגטער

 אפאזי- קײן ניט האט אדמיניסטראציע די אז און ניגט
 נויטיגע א איז אפאזיציע אן אז גראד, גלויב איך און ציע
זאך.

 פארלא- עלטסטער דער פארלאמענט, ענגלישען אין
 גןך אסילו אפאזיציע דער װערט וועלט, דער אין מענט

 פאר אז אנערקענט, איז עס וױיל רעכטן, געװיסע געבען
 אפא- אן איז דעמאקראטיע די אויפהאלטען פון צװעק דעם

ניצליך. דורכאױס זיציע
 פון אדמיניסטראציע די אז זאגען, ניט דארף איך
 איז וואס אזוי, מאל אלע נים פילען ױניאנס אונזערע

 אין פירער פארלאמענטארישע די װי אפאזיציעס, צו שײך
 א פאר באטראכט גיכער װערט אפאזיציע אן ענגלאגד.

 בעסער געװען וואלט עס װעלכער םון אנשיקעניש בײזע
 גיטא איז אפאזיציע קײן װען אבער װערען. צו פטור

 אדער שימלעז אנםאגגען קען עס אז געפאר, א פאראן איז
פוילען. אויך טאקע

 ױניאן א אין אפאזיציע די אז זיך, פארשטעהט עס
 פאר• א אין אפאזיציע אן צו װערען פארגליכען ניט קען

 נים זיך עס האנדעלט פארלאמענם אין דארטען לאמעגט.
 פיל נאר מײנונגען אין פארשידענהײט א װעגען בלויז
 קלאסען־אינטעחד די אין פארשידענהײט א װעגען מער
 פאדשידענהײט א זײן בלויז קען ײגיאן א איז סעז•

 פון אינטערעםען די שיצען צו בעסער אזוי װי מײנונגען
מיטגלידער. אירע פון און ױניאן דער

 X םון באשטעהט פארלאמענט א אין אפאזיציע אן
ך א צו באלאגגען װעלכע מענשען, גרופע שטענדיגער  ,־; נ

 ניט דארף אבער ױניאן א אין פארטיי. שטימטער
 גררןן דערזעלביגער םון שטענדיג באשטעהן אפאזיציע
 I קיץ זייז ניט דארף גופא אפאזיציע די װארים מענשען,

 אײנפאױ גאנץ זײן אפט אויך קען מען שטעגדיגע.
 װען געגענםייל, אין אדמיניסטראציע. דער מיט שטאנען

 צונויפשטעלמ זיך אן םאגגט ױניאן דער אין אפאזיציע די
 שםענ־ א זי װערט מענשען, גרופע דערזעלביגער פון

 זי אז איז, סוף איר װאס גרופע, אפאזיציאנעלע דיגע
 ממילא הערם און פראנט םאראײניגטן םון טייל א װערט
 דיאלעקםישער א איז דאס אפאזיציע. אן זײן צו אויף

אנרוםען. עס וואלטען מארקסיסטען די װי פראצעס,

בעריאזקעלע א
 כאשטראלט, חן ױגענדליכען מיט

 װ«לד. אין כערי^זקעלע דין & איז געװאקסען
װײטען, סון דערבײ

כוים, ױכגןןן אנטקעגען
 רוים כלויןןם צוט ארויסגעקוקט שטאלץ האט

 ;זײטען אלע אץ פארצװײגט מעבטיגןןר, א דעמכ א
 שארנאכט, לויטערען א אץ אסטמאל, און

:פארטראכם כעריאזקעלע די רױשן סלעגם
זינען א םאר דאם האט װאם״ —

 גרינען םײן און װאקםען מײן
 אויך זיד װעל שסעטער יארען םים איך אז זײן, זאל

הױך, דער אץ צעװאקםען
 — שענער, און םעכטינןןר װערען שוץ װעל אץ

 איז עס װען שארגלײבען דען קזזנען זיף איך װןןל
? ריז שטאלצןןן װאמדערליכען דןןם אט םיט

 געװים, איך, ווןןל — אױםװאקםען ניט זאל אין הויך װי
 קלענער״.- שארכלײכען מ$ל אלע דאך אים אנטקעגען

כױם, אמטער סון גרעזעלע א
 ארױםגעשלאנען, קוים־קױם ערד דער סון זיך האט װאם
 שטילןןרחײט, צעשמײכעלט פרײד אויםריכטיגער אץ זיך האט
:זאגען ױןןלען עם װאלט חיםןןל דעם צו װי אזױ

 — קלײנם, א גרעזעלע א גאר םיר דאד איר כץ ״אט —
 אזױנס, זיף אץ דאך איך האכ ײיף, װײם ןןפןןם, נאר

. פארמאגען״. ניט װעט דעםכ גרױסןןר ין^ןןר װןןס
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צ אונזערע אין נםים
 גלויבען וועלכע די, גר*ד צגדערבאר,

 *לט־צלטען דעם םון ניםים די אין
דא, זײגען די אם און — אםאל,
ביםעל, היבשע א גאר אייד, םאלם
דענקם, איר װיםיל םער, םיל מער,

 זיינען עם אז נים, אבער גלויבען —
 פאםירען קענען עם אז אדער דא,

 — געהם!״ שוין ״געהם צײט. אונזער אין אויך נםים
 ציים די ,אוועק — םרים און שרים אויף איר תערס

נסים״. פון
 נםים די אין גלויבען וועלכע די, גראד זאנדערבאר.

 דא, זיינען די אט און — אמאל, אלם־אלםען דעם *ון
 םעהר, סיל מעהר, ביסעל, היבשע א גאר אײך, נאלם
 עם אז נים, אבער גלױבען — דענקם, איהר וזיםיל
 אין אויך נםים פאסירען קענען עם אז אדער דא, זײנעז

 איהר הערם — געהם!״ שוין .געהס צײם. אונזער
נםים״. םון צײם די ,אוועק — טריט און שרים אויף

 פיהלם און דענקם שורות די םון שרײבער דער נו,
 צוױיםלער שםארקער א גאר איז ער קאםויר. וונקם

 אנ־ וואם אבער, צייםען, אמאליגע די פון נםים די אין
 זיך דוכם צײם, םאדערנע די צײם, אונזער באםרעםט

 אין צוױיםלעו נים םינוט אייז אויף קעז םעז אז איהם,
 דארף מען ציים. אונזער םון נםים םארשיידענע די

 אימעם םםארםשען זײ וױיל זײ, אין גלויבען גארנים
 די מים םםש אנטאפען זײ קען מען אויגען. די אין

הענם.
 וועגען נײעם םאג־טעגליבע די למשל, נעםם, אט

 רעבעלישע םינסםערע די וואס קלצפ, סון האגעל דעם
 רעוואלוציאנערע די סצד קריגען שפאניזנן אין םזות

וואונדער? א װירקליך נים דאס איז אחנות•
 האם איהר שלעכם וױ דערמאנען, זיך װעם איהר
 דער םון נײעם די אנגעקומען איז עם װען געםיהלם,

 האר־ אין שפאניען. אין קאנםר־רעװאלמיע סינםםערער
ז  די םון קאםף דעם אויפגעגעבען געוױם איהר האט מ

 רעוואלו־ די פארלארענעם. א אלס רעוואלוציאנערעז,
 פארצוױיםעלט, שוין דאד האם אלײן רעגירוע ציאנערע

 זי וױ אזױ מאח־יד, סארלאזען האק־אוךאאק מים האט און
 איך פארםאלעז, נו, םראנקא׳ן: צו געזאגט שױן װאלם

פלאץ• םײז פארנעם דו און געהן, «ח
 היםלער װען אזגע, די געװארעז איז ערגער נאך

 ער־ חוצפה אונערהערםער םיס האבעז םוםאליני און
ד געזעצליכע די אלס סראנקא־אוואנטױחג די אלערם  ח
 אז געםײנם אפת׳ן דער אין האט דאס וואס גירוגג,

טלעי ו האבען םוםאליני ארן זי י  אלם ערקלערט אלײן ז
שפאניען• אין הערשער די

 ארײמל־ זיד םלוכות אנדערע די כאטש וואלטען
 מוםאליני םיז בושעװעז דאם דערלאזען נים און «ישם,

 האפנוגג א געווען אפשר אלץ נ«ד וואלם היםלער, »ז
 רעװאלוציאנעדער געזעצליױאויסערװעהלםער דער יאר

שפאניעז• אין רעגירונג
 פילע און אמעריקע עמלאנד, פראנקרײך, אנער

ו האבען םלוכות אנדערע י  און ,נײםראל׳׳, ערקלערם ז
 קוםם שיאניען אין װאם װיםענדיג, נים זיך געםאכם

 אוים־ האם דאס װי בירגער־קריג, קײן נים פאר איצם
 און איםאליען פון קריג א נאר אנפאנג, םון נעזזיהז

שפאניען. געגען זײטשלאגד
 אוםשםענ- אזעלכע אוגםער געקאנט האם װער איז,

ן  אין רעוואלוציע גאנצע די אז רעכענען, אנדערש ת
 ים א אין ױערען דערטתנקען אגדאט װעם *יאניע

 װערקצײג דיער מים מוסאליני, און היטלער און נלום,
 שיאניען גאנץ אױף ארױפצוױגגען ײעלען •יאנקא,

 די װעלעז אתם אזױ און םאשיזם, פינסםערען דעם
א זיג, גרויסען א גאר םײערעז קענען כחות ייגםםערע
 זגר יעדעז םארםיליגעז צו געםםראשעם האט מאם

 גאנצער דער אין אםשר, און, אײראיא אין פרײהיים «ז
װעלם. *יוױליזירםער איבעריגער
 אתער־ דאם גראדע דעחױיל האם פאסירם אבער
י אאדסעםע.  נאד נאר נים זײנעז כזזות סינסטערע י

ז אי ס  אלץ צוריקגעשטױםען װערען זײ נאר מאדריד, ני
 וױ פאלעז םױחמםער די אין ווײםער. און ייייטער
סאלדאטען• היםלערישע און םוםאלינישע די פליגעז

 און חיגאלער װעלכע שפײז, די ביקסען, די פאנאנעז, י
מן *סאליני א  פאר שפאניעז אין ארײנגעשםוגעלם ה

 םון העגם ךי אין גאר איצם דמען סאלדאטעז, יײןרע
ם  װןלם די םאקע שטעהט תיםע. די םוץ .שונא״, יז

״ אוגזער םון ײאונדןר דעם םון םארגאםם ייי ם! ײ צ

יאנאווסקי ש. םיז

וואונדער? אזא גארנים עס איז אםשר דאן־, און
 רעוואלױ שפאנישע די אז גלױבען, צו שװער איז עס

 העלדען, און גבורים אזעלכע זײנען אליין ציאנערען
 םענער אלס ארױסגעױיזען זיך האבען אלע זיי כאםש

 וואונדער־ א און פום וואונדערבארען א םון פרויען און
 קאםף. זייער םון גערעכטיגקײם דער אין גלויבעז בארען
 ביישטעהן געקענט נים וואלםען אלײן זײ דאך, אבער
 מוםאלינישע און היםלערישע די םון קאםף שווערען דעם

 איהרע געשיקם נים וואלט װעלם גאנצט די ווען חיילות,
 אויף שטעלען צו זיך קעמםער רעוואלוציאנערע גרויםע

רעוואלוציןג שפאנישער דער םון זיים דער
 רעאק־ שווארצע די וועלען אױם, זעהם עס וױ אין,
 גזד צוריקציהען מוזען זיך מאל דאם כחות ציאנערע
 דער זיין װעם דאם און שלאכםסעלד. םון שלאגענע
 םוסאליני און היםלער וואם קלאם, שםארקער ערשםער

 מלחםה דיער אנגעהויבען האבען די דיט קריגען וועלען
לעבען. אין שעהן און פדײ איז וואס אלץ, געגען

 איינציגער דער איז דאס אז מיינט, איהר אויב אין,
 םאן, בליק א לאמיר םעו̂ו א וױדער איהר מאכט נס,

 צו איז עס בנאםנות, און, אונז, ביי זיך םוט עם וואם
 אױגעז. אונזערע אונםער םאר קוםט עס װאם שםוינען,

 פרעזי־ א אז געװאו־ען, געזזערם עם איז װען און וואו
 עםענםליו זאל שטאאפען םאראײניגםע די םח דעגם

 באשול- א םים גײן, ערקלערוגג, אן םים ארויםקומען
 לײדם באםעלקערונג אונזער םון דריטעל א אז דינונג,

 טאר םען און ניט קען םען אז און נױט, און הוגגער םון
 מען נאר שפעטער, אױף טאן צו עפעס אפלעגען נים
 ווערען עם קען נים אז האנדלען, באלד םאקע באלד, םח
שפעם? צו

 אױם־ אםת׳ע די דאו איז דאם געשריען, וועה
!רעוואלוציע צו רייצונג
אםת׳ער אן ? שבוואונדער וואונדער א ניט דאם איז

נס?

 פארצײכענם םעג װאם נס, א נאד אייד נאם אט און
װערען•

 זיץ־סםרײקער די װאם ״םעסעדזש״, חנם לײענם אם
 צו ארויסגעשיקם האבעז *לעגטס קרײזלער 9 די םון

םישיגען: םון םױרסי גאװערנאר
 קענם איהר בײדע. די םון אײנס טאן קעגם .איהר
 םאדערונגען אוגזערע דאם אײנםלוס, וױיםער אנװענדען

 שיקען קענם איהר אדער ווערעז; באוויליגם זאלעז
 ארויםםרייבען אונז טרובירען זאלען וועלכע סאלדאטעז,

סעקטארים. די פון
אינדוסםריע־ צו םיהרעז וועם וועג ערשטער ״דער

 אורזאכען, סון סארםײדוגג דער צו ,און פרידען לען
 וועם וועג צוױיםער דער סטרײקס. צו םיהרען װאס

 נאך צו און געװאלם צו בלוט־פארגיסוע, צו פיהרען
סםרײקס. םעהר

 רעכם אונזטר באשיצטן צו ענםגסלאסטן דינטן ,מיר
 ברירה די לטבטנס. אונזטרט סים חשאבס אונזטרע אויף
אײך״. בײ איצט איז

 אזוי האבען ארבײםער װען אםשר, איהר, געדענקם
 אםשר, גיט, דאס איז «געהאנחנלם אזױ און גערעדט

. נם? גרויםער א

 װאם נם, גרעםםען דעם צו םיר קיםעז אם אבער
 װען שםױנעז, מיליאנען און םיליאנען געמאכם האט

שטאל- רגרויסע ד?ר אז דעחואוסט זיו האב?ז די

ארנײטסמזמ ו8 פץ פױיד”
ראזענםעיד חערש •ח

 טראט םיץ כאשםעקט חײנט חאט חונט א
שטאט, דער פון סװםזןל »ץ שטייו חארםען אויף

 איך.» ײי *זיי חײםלאזער א — חובט א
 װןןנ דעם םאראױם םיר סארלאםען

 אויגמו^ זימע סיט געגלעט טיף פרײנםליך און
 :אזױ םיר געװארען גוט את

 כאשעסעניש, נאץגטע א םאראן גאד ם׳איז
»טריט די כים םיר כדעכט װאס !
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־יטען
 געשלאסען און אגערקעגם ענדליך ענדליה האם טראסם

 טײל מנװן^לוציאנערען םאמע דעם מיט אגרימענט אן
 דער מים מיק, איך טרייד־ױגיאךבאוועגונג, דער םון

 פאד?־ אלע נאכגעגעבען און קאמיטע, איגדוסטריעלער
קאמף. מיגתנסטען דעם אהן יוניאן דער םון רוגגען

 דאר סון געשיכםע די אביסעלע גאר וױיס עס װער
 וױ ווײס, עס ווער אמעריקא; אין ארבײטער־באװעגוגג

 ארבײםער־באוחר דער םון שוגאים און געגנער אלע פון
 םארביםערש־ דער גערוען שטאל־טראסט דער איז גוגג

צוגעבען, םװען װעם — בלוטיגסטער, דער און סטער
גס. א פאסירט װירקליך האט דא אז

שםאל־ דער אז זאגען, קוים קענט איהר ווארים
 קאמד״ א פאר אפגעשראקען װירקליך זיך ד״אט םראסט

 קא־ אינדאסםריעל די אז באקאנט, עס איז ערשטעגס,
 בלױז ארגאניזירען צו באװיזען איצט ביז האט מיטע

 שטאל־־טראם• דער און שטא^רבייטער, צאהל קאינע א
 ? שםך םי :לואיס׳ן צו זאגען רעכט מיט געקעגם האט
 גאםעז דעם אין ריידעץ קענען זאלסט דו אז ביזטר, ווער
 איז זײ םאר פארהאנדלען און שםאל־ארבייטער, אלע םון
נאמען? דיער אין

 זעתו געװאוסם שטאל־םראסם דער האט צוױיטענס,
 -קלײ א בלױז איז קאמיטע איגדאסםריעל די אז #גוט
 ארבייטער-באוועגת^ גאגצער דער םון ברוך־טייל נער
 דיג* אנגעפירם האט וואם שטאל־טראסט, דער אט און

 באווא־ ארבײםער גאנצער דער געגען םלחםות בלוםיגע
 לײבאד, ארו שאזײעדערפ אמעריקדז דער געגען גומ,
 מאכ̂נ און גלאנץ גאנצער איהר אין געווען איז זי װען
 דעד פון טײל קלייגעם א צו אונטערגעבען זיך זאל

?. באוועגוגג
 געװיסער א אז צײטוגג, דער אין געלייענט האב איך

 רוזוועלם, ■רעזידענם פארגעװארםען האם קאנגרעסמאן
 לראיםץ. םון דיקטירם ווערט ״לייבאר־פאליםי״ דין אז

 דער דא איז װאו איז אמת, דץ אםילר זאל דאס אויב
 סרעזידענםעז, אנדערע די האבען וואם םאר ? אומגליק

 דיער? אין װערען דיקםירם געמעגט רחוועלם׳ן, גיז
 םע• םארגאנס, קארגעגיעם. די פון *לײבאר־פאליםיס״

 סאלגאז און צרהערעז זיד נים טאר רחוועלם ארן לאנס,
1 לואים ל. דזשאהן םון ״לייבאר־פאליסיס״ די

 at אויב ארן דיץ, גיט זאל מעשה זײ װי אבער,
 געקרןןגשן האם לואיס ל. תשאהן אז אמת, םאקע איז

 -שטאל דער און רוזװעלט, םרעזידענם םץ אויער דעם
 װא־ אין פרעזידענם דער אז דערשמעקט, האם םראסט

 דאס יעז אח — ״ר ע נ י י ז מעהר ניט איז שינגטאן
ײם?1 אונזער פון נם גרעםטער דער גיט אליין

 *ז דענק איך און װי< איך וואס װיכטיגע, ידאס
 צו מארנתג נריסיגע א איז ווערען, געזאגט דארף עם
ארבייטער. די

 געשעומנז טאג אלע נים אבער געשעהן, איז נס דער
 זאלאן ארבײםער די אז געםאהר, א דא איז עס נסים.

 איז עס אז געדאנק, דעם קעפ ז*יערע אין אריענעמען
 קענען ניט זאלען זײ װאם זאך, אזא איצם גיםא גאר

 איבער־ פאלש. זעהר זעהר, איז דאם און אויסםיהרען.
 געםעהרליך, אזוי •מקם איז כחות םאראגענע די שעצען

 א&אל און כחוו^ אייגענע די אונטערשעצען שטארקען װי
געםעהרליכער.״ נאך

 א בלױז את זאגצן, וױל »יד װאם צוױיטע, דאם
• לײבאר. אוו םעדערײשאן אםעריקען אונזער צו וואונק

 די זײנען למודוילה אז װערען, צוגעגעבען זאל
 אינדאס־ חנר אן אנגעשלאסען זיד האבען װאס ױניאנם,

ל. אװ פ• mדי *־ז רעבעלעז, געווען קאמיםע, טריעל
 דיס־ צו זײ רעגם און גויםיג טאר געהאלםען עם האט

 אנדערן. גאנץ א לאגע די איז םrא אבער ציפלינירען.
 לצר־מװא גרױסע מ זױצם זײנען רעבעלען נעכםיגע די

 איתרן איבערהױפם אװ ם. א. די און זיגער, בארע
אכם. אין נעםעז דאם דארםען םיהרער,

ע די איז דערםאר טיג s דער םון םאקםיק ^  jt 
 געגאן קאפף וױיסעתמ א םון סיהרען דאס — ל. אװ

 טארגדײזםן. שםארק א — קאםיםע אינדאסםריעל דער
 wgnti האס עס װי סוף, א צו םיהרעז נאר קען דאס

 םארנינ־ געגצליכער איהר צי לײבאר״. אװ ״נײטם די
 מאכען שלום אמ, סאן מח ל. אװ ם. א. די װאס טוגג.
 רי• דעם םאמן גאנץ זעהן און לאגע, נײער דער םיט
 גדשעאן, איז װאס דאם, ארבײטער-באװעגוסג דער אין
 j * די און פאקס, װיכםיגער גרױסער א םאקט, א איז
 סישכאדאךקי יין *י ערלוימז ניט זיר קען ל. אװ
זעהענזײ^ גים זיך מאכען אוץ



i

בערעכטיגקײ* <4 6 ט י י ז

rQM
m

®gfpigK|jjShf

m■

יי*וי

Si

*r.

פואמויז אץ אונײט אןן קאפ־טאל צוױשען קא̂מ אין אוניטױשאן געצוזאונכענע
 פראנקרײך אין געזעצגעבונג סאציאלע י

 א אויף געשטאבען לעצטעגס ביז איז
 האט און מדרגה נידעריגער זייער
 די ענטשפראכען נישט װײט גאנץ

אנט־ פאליטישע אין װירטשאפטליכע
 לעצטע די פאר לא:ד פון װיקלונג

 אין אינערציע מין א יאר. 50־40
 אין געביט. דעם אויף געהערשט האט *אגסערוואטיזם

 זיך פלעגט קאנפליקטען סאציאלע ערנסטע פון *אמענטען
 האט מען און אפגעשטאנעגקײט, דאזיגע די פילען שטארק

 קאנפליקםען די ווען גאר רעפארמען. װעגען געטראכט
 װערען״ ליקװידירט איפן איז עס װעלכען אויף ולעגען
רעפארמען. װעגען טראכטען אויפהערען תיכף מען «לעגט

 צו באשלאסען האט בלרם לעאן פון רעגירוע די
 פרא־ דער און מצב, ארכאאישען אזא צו סוף א ונאכעץ
 װיכ־ רײ א ענטהאלטען האט פאלקס־פראנט פון גראם
 איינ־ אין געװען זײנען וואס געזעצען טאציאלע איגע

 און לאגע װירטשאפטליכער הײנטיגער דער מיט *לאנג
 פון און קלאס ארבײטער פון כח פאליטישען דעם פיט
דעמאקראטיע. דער

 פאר־ געצװארנגענער װעגען געזעץ־פראיעקט דער
 פאל אין (ארביטרײשאן) ארביטראזש ארן שםענדיגונג

 האט קאסיטאל און ארבײט צװישען קאנפליקטען ןזן
 פאלקס־ פון פראגראם אינ׳ם ארט װיכםיגען א •ארגומען

 נאך באלד דרינגענד גאר געווארען איז ער יראנט;
כוראליע א רעגירונג: גײער דער פון שאפוגג דער
 פאר־ זיך האט פארנעם גרויסען א אין סםרייקס «ון

 פארשײדענארטיגע מיט סםרייקס לאנד, איבערן שפריים
 אפמא־ קאלעקטיװע לוינען, די העכערען פאדערונגען:

 און װ.; א. א. ארבײטס־צײט דער סון קירצוגגען כען,
 זיץ- דער — נײעס א געווארען איינגעפירט איז *ס

 פאחי־ זיך האבען סטרייקער די וועלכען דורך םטוײיק,
 אנ־ קעגען נישט װעלען אונטערנעמער די אז כערט

ברעכער. סםרייק קיין ^זעלען
 םראנק דעם מאכען ביליגער מיט צוזאמענהאנג אין

 לעבענס־ אויף פרייזען די פון העכערונג דער מיט און
געווארען. גרעסער נאך באװעגוגג סטרייק די איז *יטעל

 בלויז האט צושטאנד אזא אז ניט סםק קײן איז עס
 עס אז און װירטשאפט פראנצויזישע די •אראליזירט

 געװיסע א ברעגגען צו געװען נויטיג דרינגענד איז
 אר־ דער פון אפשטעלען דאס אויםצוםיידען כדי ארדנוגג

 נאר ווערען דערגרייכם געקענם האם דאס און פײם,
ארביטראזש. און סארשטענדיגונג געצװאונגענער דורך

בלום. לעאן פון רעגירונג די םארשםאנען האם דאס
 ארגא״ ארבייםער סינדיקאלע די פארשםאנען האם דאס

 וואס קאנפעדעראציע ארבײטער אלגעמײנע די ניזאציע,
 געגנערין א געװען טעםים סך א צוליב הײנט ביז איז
 צװײ קאנפליקטען ליתען צו צוואגגם־ארביטראזש ױן

 קאנםעדע־ די האט איצם קאפיטאל. און ארביים שען
 אג־ האט און שטעלונג איר געעגדערם ראדיקאל ראציע

 פארשםענדײ געצרואוגגענער פון פריגציפ דעם גענומען
ארביטראזש. ארן גזנג

 דער פראיעקט, א צוגעשטעלט האט רעגירוע די
 ענדערוב־ קליינע מיט אגגענומען אים האם ■ארלאםעגם

סעגאט. דעם איבעדגעגעבען אים האט און ממ,
 פאל־ דער געװען איז ®ארלאםענט «ח םעקסם דער

:געגדער
 ארביים בנוגע שםרײטיגקייטעז קאלעקםיװע אלע

 םארשםענדײ םון וועג אוים׳ן רוערען ערלעדיגם דארםען
 אדער לאקאום יעדען פאר ארביסראזש םון און גונג

 אר־ אלע ארייגגענומען ווערען כלל דעם אין סמרייק.
 איגדוס־ לאנדוױרטשאםט, דער אין בײםס-קאגסליקםעז

האגדעל. און טריע
 פאר־ דער איבערגעגעבען װערט קאגםליקם יעדער

 (םעריטאריעלער דעפארםמענט םון שםעגדיגונגס־קאםיסיע
 מען קומם םעג 4 םון משך אין אויב לאגד). פרן טײל

 איבער־ קאנםליקט דער ווערט אױסגלײך, *ז *ו גישט
 ווערט וואס ®ןרשםענדיגוגגס־קאמיסיע א צו געגעבען

 פראםעסיאגעלע נאציאנאלע די דורך צונויפגעשטעלט
 4 סרן משך אין ענםשײדען דארף וועלכע ארגאניזאציעס

ד אויב ;טעג  קומם קאמיםיע געמישםע דאזיגע די ױי
 טמניזונןזלע א גלשאסען ווערם אויםגדײך אז *י נישם

 םי־ םאראינטערעםירםען םון םאחיץ *תםער׳ז קאםיםיע
 אומזער־ אאל גלײכער א םון *תויםגןשםעלם ניסםער,

 װערען ערשנזע די ®ארשטעהער. ײסערנרא און גןמער
סוז קאנםלדעחמיע אלגעםײנער דאר דמ־ך• באשסי&ס

יארבלום מ. פװ

 אלגעםײנער דער דורך — צוױיטע די אונםערנעמער, די
ארבײט־קאנפעדעראציע.

 דאזיגע די אויך קומט טעג 5 פון משך אין אויב
 זײן צד יעדער באשטימט הסכם, א צו נישט קאמיסיע

 בא־ גישט, עס טוען זײ אויב בוו־־ר). ארביטראטאר(
 דער פון ארביטרײטאר דעם מיניסטער דער שטימט
 צד א אויב און צו, שטעלען צדדים די װאס רשימה
 מיניסטער דער באשטימט רשימה, א צו גישט שטעלט

ארביטרײטאר. אן פרײ
 ארביטרייטארס די קומען טעג 3 פון משך אין אויב

 פרעמיער־ דער באשטימט פארשטענדיגוגג, א צו נישט
 װאס רשימה א פון סופער־ארביטרײטאר א מיניסטער

 קאנפעדערא־ בײדע פון צונויפגעשטעלט װערען דארף
 צוגעשטעלט נישט װערט רשימד״ אזא אויב און ציעם,

 סופער־ דעם פריי פרעמיער״מיגיסטער דער באשטימט
ארביטוײיםאר.

 בײדע פאר בינדענד איז ארביטראזש־באשלוס דער
צדדים.

 באשטעטיגט רעגירונגס־פראיעקט, דאזיגער דער
 קאפירט כמעט אײגעגטליך איז פארלאמענט, דעם דורך

 ביידע האבען פריד״ער וואך א מיט װאס פראיעקט א פון
 אונ־ די פון און ארבײטער די פון — קאנפעדעראציעס

 פון קאבינעט אין פריגציפ אין אנגעגומען — טערנעמער
בלום. לעאן

 אנער־ קאנפעדעראציעס ביידע פון ענטװאורף דער
 גע־ דארפען קאנסליקטען אויסנאם אהן אלע אז קענט,
 ארביטראזש, און פארשטעגדיגונג דורך רוערען ליחם

 ארביט־ די באשטימען פון מעטאדען זעלבע די אנערקענט
 פון ראליע די און סופער־ארביטרייטארס און רייטארס

פרעמיער־מיניסטער. און מיניסטער
קא־ געזאגט, װי איז, פארלאמענט פרן געזעץ דער

 ה. ד. קאנפעדעראציעס, בײדע פון אנטװאורף פון פירט
 געװען גרייט זיינען אונטערגעמער די אויך אז אלזא,

 די םון קאנםעדעראציע די וואלט און אנצונעמען, םאי
 אונטער־ די איבערגעריסען נישט פלוצים אונטערנעמער

 קא־ איז ארבײםער־קאנפעדעראציע דער מיט האנדלוגגען
 אונטער־ ענטוואורף דער וואלט בלום, לעאן םון בינעם

 ענין דער און צדדים ביידע םון געורארען געשריבען
געווארען. ערלעדיגט װאלט

 פארשיידענע מיט אונטערנעמער, די אבער האבען
 אונטער״ די זיץ־סםרייקס, די צוליב באזונדערס תירוצים,

 דערײ און איבערגעריסען סוף בײם גאר שוין האנדלונגען
 דורכצופירען געװען געצוואוגגען רעגירוגג די איז כער
הסכמה. זייער אהן געזעץ דעם

 נישט געזעץ דער דעריבער האם סױרפריזעז קײן
 די פאר גישט און ארבײםער די פאר נישט געבראכם

 װעט ער אז זיכער געװען איז מען און פאבריקאנטען,
 דורך װערען אנגענומען פארלאמענם, דעם נאד תיכף,

 דער טעות. א געװען אבער איז דאס סענאט. דעם
אפגעווארסען. פארלאמעגט םון טעקםט דעם האט סענאט

;מעסיג זעהר בכלל איז סענאט םראנצױזישער דער
 סענאט דער וױים. צר געהט מען אז ליב, גישט האם ער

 רעגײ די צוריק יאר אייניגע מיט אראפגעווארפען האט
 לעצםע די ווען םארדיע, םון און לאוואל םון רועען
,רעכםס אויף וױיט צו געגאנגעז דעען  םרע־ װען אויך ;

 אנטײ זײנע דורכםירען געוואלם האט דומערג זידענט
 געשםעלם אים סעגאט דער האט געזעצען דעמאקראםישע

װידערשםאנד. שםארקען א
 געהם מען ררען םורא אייד האט סענאם דער גאר

 םון םראדיציעס די ביי בלייבען וריל ער ;לינקם אויף
 געהענדע וױיט צו ליב ניט האם און ליבעראליזם אלטעז

 םרײ סוץ רעכט דאם אגרירעז קענען וואס רעפארמען,
 דעי םון השםעה די םארשטארקען אדער אײגענםום ווא•

באציהוגגען. וױרםשאפטליכע די אױף מלוכה
 פארלאמענם דעם דורך דעם אין האט סענאט דער

 צװאגגס־ און םארשםעגדיגונג רועגען געזעץ אנגענומעגעם
 צו א איבערקערעניש סאציאלע א דעחען ארביםראזש

 דער אין רעגירונג דער םון ארײנמישרנג וױים־געהענדע
 דעם געענדערט ראדיקאל דעריבער האם און וױרסשאסם,

פארלאמענם. םון סעקסט
ער־ דעם באגרעגעצם סעגאם דער האם כל, קרדם

סאציאלע ע ל א אנשםאט :געזעץ םון פונקם שםעז

 קאנםליקסזן בלויז אז באשלאסען, ער האט קאנפליקטען
 אונטעד- דין זאלען האנדעל און אינדוסטריע דער אין

 אױס־ האם ער אז ה. ד. געזעץ, נײעם דעם געװארפען
לאנדװירטשאפט. די דערפון געשלאסען

 דעם ארױסגעווארפען סענאט דער האט װײטער
 בא- קאגפעדעראציעס בײדע די װעלכען לויט פונקט,

 דעך ארביטרייטארס. די און קאמיסיעס די שטימען
 אל• די אנערקענען געװאלט נישט דערמיט האט סענאט

 אר־ אײגציגע די פאר ארבײטס־קאנפעדעראציע געמײנע
 דעדי האם סעגאט דער אמת, ;פארשטעהערשאפט בײטער

 נישס אונםערנעמער די פון קאנפעדעראציע די אויך מיט
 רעפרעזענ־ צו בארופענע אײגציגע די פאר אגערקענט

ך דאס איז פאקםיש נאר אונטערנעמער, אלע טירען  ג
 ן קאנפעדעראציע ארבײטער דער געגען געווארען װענדעט

 געווערע■ ארבײטער אלע אז געװאלט, האט סענאט דער
 און קאטוילישע די אויך װי אלגעמײנע די שאפטען,

 ארבינד בײם דעה א האבען זאלען אנדערע, נאך אפשר
 די סון ארגאניזאציעס די בנוגע זעלבע דאס ראזש;

אונטערגעמער.
ה און, ד מסכים נישט האט סענאט דער ענדלי  ג

 פרעמיןר אדער מיניסטער דער — רעגירונג די אז ווען,
 דינןןן וואס פאלען, די אין באשטימען זאל — מיגיסטער

 ארבים- די פארלאמענט, םון טעקסט אין פאראויסגעזעהן
 אגשם* נאר סופער־ארביטרייםארס, די און רייטארס

toקא פין פרעזידענט דער טאן דאס זאל רעגירונג דער
____ ציאגס-געריכט.

 סלנאס פין טעקסט דעם אין איז דערביי און
 דןד ארביטרייטארס די אז דערויף געווארען געװיזען

 אייןי געגרינדעם זיין זאל וואס ליחונג א געפינען פען
 JPארמ סון רעכט אייגענטרמס־רעכט, סון רעספעקט דעם

 םשום^ אויפ׳ן פרייהײט. אינדיװידועלע און סינדיקאלע
 ימ סםרײקעז צו קײנעם צװינגען נישט דאס הײסם לשון

;סינדיקאטען. דין נישם זאל עס װיפיל אנערקענען
 רעגירחנ די אז ערקלערם, תיכף האט בלום לעאן

 אים וועט און סענאט סון טעקסט דעם אן נישט נעמט
sy. * שטיצען. נישט פארלאמענט אין

 0טעקםס צרױשען ״קאמף״ א אגגעהויבען זיך ד״אט
 1שי האט געזעץ דער ;סענאט און פארלאמענט פון

 צװי* צום איגסטיםום איין־געזעצגעבערישען סון צירט
 .ײ מען ביז ענדערונגען, נײע מיט מאל יעדעס סען,

מ צדדים yT’n — הסכם א צו געקומען ענדליך י  ד
v ___ קאמפראמיסען. אויף איינגעגאנגען

: סענ>ס דער געזיגם האט םונקם ערשטען דעם אין
 אין און אינדוםםריע אין קאגפליקטען די בלױז

 .1פארשם* סמ פראצעדור דער איבערגעגעבען ווערען
 לאקאו•״ סםרייק יעדעץ םאר ארביטראזש אין דיגונג
לאנדװירםשאםט. סון ניט אבער

ר צו אזוי װי הסכם א צר קומען קענענדיג גישם  ן
 דאס באפאלמעכטיגם ארביטראזשען, די גאניזירען

 געוועזעליםסי דער םון סוף צום ביז רעגירונג, די זעץ
 סאתמ| די באשטימען צו 1937 םון סעסיע פארלאמענט

 ארבמי אוץ םארשםענדיגוגג פאר פראצעדור דער םון
 חײי מלוכה םון ארויסגעגעבען דעקרעםעץ דורך ראזש,

 •Jfcl םון פינאנץ־געזעץ םון םוגקםען די מיט הסכם איז
W •1936 אקטאבער
ה■ ד. צייםווײליג, מען האם אוםן אזא אריף

• דעות חלוקי די באזייטיגט חדשים, 6 בערך ױי  צו
 y ס,קאנפעדעראציע די בנוגע סענאט און פארלאמענט

ג א. א. דיקאםען  סמ*ז דער האט אבער דערםאר ו
 באשםים• צר רעגירתג דער םון רעכט דאס אגערקענט

 די אויסוועהלענדיג סוםער־ארביםרײםארס, די
מ דינסם אין נאך דינען וואס מיםגלידער, די מ רו ע ד  א

מלוכודקערםערשאמנמז• גרויסע די םון אויסגעדינט, שוין
םי אז באמערקען, צו נאך איז אינםערעסאנט ר ע  ד

מ לױם פונקם, א דורכסירען געוואלט האם גאם ײ ח  ו
 אונםערגעםו די דורך זיעען וועלכע ארבייטער די

 זאלעז ארבײט, דער םון געווארען אוועקגעשיקט
 נישם וועלען ארביטרײטארס די ביז באזייטיגט

 איז םארשלאג דאזיגער דער אגדערש. מען
 םון 2 ארטיקעל דעם לוים ארן געווארען םען

 אויפגז פארטײען בײדע די םון רעכט אלע בלייבעז
 אוני די אז אזױ םראגעז, אלע םוץ ליתוגג דער ביז

 ארגאגי די אפזאגען קעגעץ נישם וועלעץ נעמער
ססרײקס. די ®וץ

 •ריו דער געזעץ אין ערקלערם װערט סרף צום
 יושר׳דיגע א געבען דארף ארביטראזש דער אז

אםמאססערע אץ שאפעז ארבײםס־באדימומען, םאר

7 טי י1937 ^סריל,

m אױפגעםאן האט א) אי ארגאניזאציע(סי אעדוסטױעלעו פאר קאמיטעט דער
 די מים איצט קאכט לאנד גאנצע אס

 םירם א״ אי ״סי די וואס קאמפען,
 פון ארבײטער די ארגאניזירען צו אן
צײטונ־ אלע פראדוקציעס. מאסען די

 פול טאג־טעגליך זײנען לאנד פון גען
 זיץ־סטרײקס די װעגען גײעס מיט
די־ אין ארבײםער די פון קאמפען און

אינדוסטריען. •ארשידענע
 אין סטראטעגיע סטרײק נײע די זיץ־סטרײקס, די
 קאם־ זײערע אין באגוצען ארבײטער די װאס טעכניק,

 ױריס־ פראםעסארען, פאר טעמע א געװארען איז נען,
 לעגאליטעט דער װעגען פראגע די און שרײבער, ׳טען
 דע־ הײסע א ארויסגערופען האט זיץ־סטרײקס די פון

 ױריסטען, און פראפעסארען די צװישען נאר נים ׳באטע
סענאט. אין און קאנגרעס אין אויך גאר

 קא־ דער זינם חדשים אכצען אינגאנצען איז עס
 א) אי (סי ארגאניזאציע איגדוסטריעלער פאר מיטעם

 געגריגדעט איז א אי סי (די געווארען. געגרינדעט איז
 אז צו, גיבען אלע און )1935 גאװעמבער אין געװארען

 דער אין רעװאלוציע שטילע א פארגעקומען איז עס
באװעגוגג. ארבײטער היגער

 לעבען דעם אין וױיגיג זעהר איז חדשים אכטצען
 געגויען א געבען קענען זאל מען אז ארגאניזאציע, אן *זן

 גע- און אויפטואועען די װעגען אפשאצען און אנאליז
 האם א אי סי די אבער ארגאניזאציע, דער פון װינסען

 אפגעטאן עקזיםטענץ איר פרן חדשים אכצען די אין
 באוואונ- ארויס רוםט וואס ארבײט, שםיק ריזיגע אזא

 און פרײנד ארבײטער אלע מצד אכטונג און דערוגג
 פון שוגאים און בורזשואזיע דער פון צייךקריצעגיש

ױניאגס. ארבײטער
 זייגען ארבײטער די פון פײנם סײ און פריינם סײ

 איז אזױ װי דערשםױנונג: מים םרעגען און ■ארגאפט
 קורצער אזא אין זאל א אי סי די אז געווארען, מעגליך

 און אויםאמאביל די ארגאגיזירען צו געלינגען צייט
 אינדוסט- די אז איז, ענטםער דער ארבײטער? שמאל
 האט א אי סי די וואס סארם, ארגאניזאציאנס ריעלע

 ווןך אינדוסטריע דער פדן ארבײטער אלע וואו נעשאםען,
 צו אנשטאט ארגאניזאציע, איין אין םאראייניגט רען

 און יוניאנם באזרגדערע אין ארבײטער די צוםיילען
 זיז־ דער — קאמםם־מעםאד נײעם דעם ױניאנלעך,

 ארײיגגע- האם םירערשאםט ױגיאן גוטע א און סםױיק
 די אז ארבײםער, די צװישען גלויבען און מוט בלאזען
 ראיאליםםעז אינדוסםריעלע די אפילו באזיגען קענען

 זאלען באראנען, איגדוסטריעלע די זײ אז מאגנאטען, און
 און ארבייטער די םון װילען דעם פאר בויגען זיך

ײניאגס. זייערע אגערקעגען
 יאר סערציג און םיגף גאגצע געדויערט האם עס

 אע־ שםאל דער אין געלועען איז ארבײטער די איידער
 ױגיאן. א האבען צו רעכט דאס אויסצוקעמםען דוסטריע

 בלו־ םיל געםירט ארבייטער די האבען ציים דער דירך
 זיין צו רעכט דאס םאר קאמםען דראמאםישע און םיגע

 לע- מענשליכע צענדליגער ױניאן. א אין ארגאגיזירט
 קאםםען, דאזיגע די אין געגאגגען פארלארען דינען בענס
 דער ארגטער געווארען געוואוגען איז קאפף דער ןבער

!א אי סי דער פון יאן
אנמך די װעץ אז ׳ניט סוד קיץ קיעעם פאר איז עס

יאזעפסאן. א. פון

 די סוספענדירם האט לײבאר אװ פעדערײשאן ריקען
 דער אין אנגעשלאסען זיך האבען װאס ױניאגס, צעהן

 פירער־ דער צו ארויסרוף אן געװען דאס איז ׳א אי סי
 צו באװײזען קענען װעט זי צי א אי סי דער פון שאפט

 ארבײםער. אויטאמאביל און שטאל די ארגאגיזירען
 'ארבײטער־ ארגאניזירטער דער פון פײגט און פרײגט
 נאענ־ דעם אויף געװארט אומגעדולד מיט האבען שאפט

 די און א אי סי דער צװישען קאמף גיגאגטישען טען
 זאגען, פרייד מיט מען קען איצט אבער מאגנאטען, שטאל

 אויסגע־ גלענצענד עקזאמען דעם האט א אי סי די אז
 אויף געלײגט האט מען װאס האפנונגען די אז האלטען,

 געװארען דערפילט פולשטענדיג זײנען א אי סי דער
 אױפ- און װאוקס דעם װעגען פאקטען אכיסעל

אונגען א אי סי דער פון םו
 געבען צו פרי צו איצט גאך איז געזאגט, פריער װי

 פון אויפטואונגען די װעגען אפשאצוגג גריגטלאכע א
 פארװיקעלם איצט איז א אי סי די װארים א, אי סי דער
 פארבאריײ גרויםע מאכט און קאמפען ברענענדיגע אין

 אבײ אויף אבער טעםיגקייט. וױיטערדיגער פאר טוגגען
 דאס וױיל אפצושטעלען, איצם זיך לוינט פאקטען סעל
 וױיטער־ דער וועגען ריכט־שגור דעם געבען אונז װעט

א. אי סי דער פון אנטװיקלונג דיגער
 האם לייבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען די װען

 אנגעשלא־ זיך האבען וואס יוניאנס, צען די סוספענדירט
 זיינען וואס ױניאנס די האבען א, אי סי דער אין סען

 מיליאן א געהאט א אי סי דער אין אגגעשלאסען געװען
 דער םון מיטגלידערשאםט די איז איצט מיטגלידער.

 מי־ צװײ פון ציפער די אריבערגעשפרונגען א אי סי
!וראקסען צו אנגעהויבען וואס נאר האט זי און ליאן,

 װעגען אפשטעלען קורצען אין דא זיך װילען מיר
איצט. ביז א אי סי דער פון וואוקס און אויםטואונגען די

 זי בשעת האט, ױניאן ארבײטער אויטאמאביל די
 ארום געד״אם א, אי סי דער אין אנגעשלאםען זיך האם

 פארגע־ איז עם איידער מיטגלידער. םויזענם סערציג
 די איז מאטארס, דזשענעראל די בײ סטרייק דער קומען
 מיטגלײ םויזענט הונדערט אויף אויסגעוראקסען ירגיאן

 ױניאן, ארבײטער אויטאמאביל די האט איצט און ז־ער
 הא־ פרעזידענט, איר פון באריכט אםיציעלען דעם לויט
 מיט־ טויזעגט הונדערט צוױי םון העכער מארטין, מער

 ארבײםער די פאר געוראונען האט יוניאן די גלידער.
 ארבייםס־ קירצערע א שכירות, דיערע אין העכערונג א

 די און סיסטעם ״ספידאפ״ דעם םארקלענערם װאך,
 איצט װערם גאיכצייםיג ױניאן. דער םון אנערקענונג

 קוײיזלער די געגען קאמף מיליםאנםישער א געפירט
 אן אנגעסירט װערט עם און קאמפאניע אריטאמאביל
 ארגאניזירען צו ארבײט ארגאגיזאציאנם איגםענסױוע

 דער סון פאבריקען די אין ארבייטער אויטאמאביל די
קאמפאני. סארד

 אמאלגאמײםעד די ױניאן, ארבײטער שטאל די ווען
 וואירקערס, םין ענד סםיל אייראן, אוו אסאסיאיישאן

 םים־ איר איז א, אי סי דער אין אנגעשלאסען זיך האט
םויזענם זיבען ביז םינף םון באשטאגען גלידערשאםם

 בײדע םוץ רעכם די מון רעססעקט נחאמענארבײם,
 אינדיװײ רעכם, סיגדיקאלע אייגענםום-רעכם, ־־־ נדדים
 סיגדיקאלע און ארביים םון פרײהײט םרייהייט, ײעלע

 געשםיםם האבעץ קאמוניסטען, די אםילו אלע, פרײזזייט.
פונקט. דאזיגען דעם יאר

 גים מעץ וועם ארביטראזש םון אורטײל דעם געגען
פאלגען. מוזען אים װעט מען און אפעלירען קענעז

 םון אינהאלם דער ווערטער קורצע אין איז דאס
געזעץ. גײעם

 סענאם דער וועלכע ענדערועען, ערנםטע די טראץ
 א דאך ער בלײבם ארײנגעבראכם, געזעץ דעם אין האם

ע דער סון הענס די אין אינסםרומענם װיכסיגער ת עגי  ר
 זײנען וואס ארבימדקאנסליקטען די לײזען צי ®יייליד

אסם. צר אח גרוים צו געװארעז מנםענס
 רעגיתנג די ;סאלקאם גישם וױיט איז גזמעץ דער

 בא־ צו אליין חדשים 6 ®ח משד אין אױםאריזירט
י יסיםלז אין — קאגםליקםען םון סאל *יז •ראצעדיי י

זעקם די נאך גאר געזעץ. אנגענומענעם םון ראמען די

 עס און ווערען געשטעלט וױדער םראגע די װעט חדשים
 לייזען םאר סיסטעם א ווערען אריםגעארבייט מוזען װעם
 מעג־ אלע צוואגגס־ארביםראזש און םארשםענדיגוגג דדרך
 קא־ אין און איגדוסםריע דער אין קאנםליקםען ליכע

 רעגירוגג די וועט לאנדוױרטשאםם דער בנוגע מערץ;
סראיעקם. באזונדערען א צושטעלען
 דער האם םארם איצםיגער זײן אין אסילו גאר

 צוואגגם-ארביטראזש און סארשםענדיגוגג װעגען געזעץ
סע זעהר א תי באדײםומ. ג

 צױ גאהנטער דער אין צוגעזאגט האם בלום לעאן
 געזעץ גייעם א פארלאמענט דעם צוצושטעלען קרגסט
 אדער סטרייקם, םרן רעגולירונג און ארגאניזיתגג בגוגע

 זיך האט בלום וױ םטרײקס, םון דעמאקראםיזירוגג א
 באזייטיגען צו צװעק דעם האט װאס און אויסגעדריקט,

 ארבייטער די צװישען ענטשםעהען וראס קאגםליקםען די
 סטוײיקס. םון ערקלערוגגען מיט צחאמענהאגג אין גוםא
 געזעץ אגגעגומענעם דעם צו דערגעגצונג א זײן װעט דאס

ארביטראזש. װעגן

 מיט ארײנגעווארפען זיך האט א אי סי די מיטגליד־ער,
 אר־ שטאל די ארגאניזירען צו ענערגיע גאגצער דער

 אסאסיאיײ אמאלגאמײטעד די שוין האט בײטער..איצט
 פון העכער װאירקערס טין ענד סטיל אײראן, אװ שאן
 איז א אי סי די און מיטגלידער טויזענט הונדערט צװײ

 די פון אײנגעשפארטקײט די צוברעכען צו געלונגען
 אונטערגע־ איז עס און ױניאן א געגען באראנען שטאל

 שטאל- גרעסטע די מיט אגרימענט אן געװארען שריבען
 הע־ א געקראגען האבען ארבײטער די װאו קאמפאניס,

 ארבײטס־ שעה׳יגע פערציג א וױידזשעס, אין כערוגג
 יונײטעד די ױניאן. דער פון אנערקענוגג די און װאך

 יאר לעצטען דעם אין האט ױניאן װאירקערס ראבער
 פאר־ א, אי סי דער אין אנגעשלאסען זיך האט זי זינט

 זאגען, צו גענוג איז עס מיטגלידערשאפם. איר צענפאכט
 אנגעשלא־ זיך האבען אלײן עקראן שטאדט דער אין אז

 אין ארבײטער ראבער טויזענם צוואנציג און פיגף סען
 אר־ ראדיא און עלעקטריקעל ױנײטעד די ױניאן. דער

 מיטגלידערשאפט איר פארדאפעלט האט ױניאן בײטער
 עלעקט־ דזשענעראל די און חדשים נײן לעצטע די אין
 טויזענם זעכציג ארום באשעפטיגט װאס קאמפאני ריק

 פירער ךי מיט פארהאנדלונגען איצט פירט ארבײטער,
 אגרימעבט אן אונטערשרײבען װעגען א אי סי דער פון

ױניאן. דער פיט
 אונטערגענומעז אויך איצט זיך האם א אי סי די

ת צו ארגאניזאציאנס־קאמפײן גרויסען א אנצופירען  א
 אינדוססוײע, םעקססיל דער פרן ארבײסער די גאביזירעז

 אר־ מיליאן א פון העכער באשעפטיגט זײנען עס וואו
 גע־ זאל ארבײט ארגאניזאציאנס די כדי און בײטער.

 איז ערפאלגרייך, זיין און טאלק א מיט װערען םירט
 קלאדיגג אמאלגאמײטעד דער פון פרעז. ד״ילמאן, סידני

 ד״ויםם דער אלס געווארען באשטימט ױניאן, וואירקערס
 דער אין קאמפײן ארגאניזאציאנס דעם פון אנםירער

 פארציי־ צו כדאי איז דערבײ אינדוסטריע. טעקסטיל
 ארגא־ צו קאמפײן ארגאניזאציאנס דעם פאר אז כענעץ

 גןך אסיגנירם שוין איז ארבײטער טעקסטיל די גיזירען
 םיר פון העכער און דאלאר מיליאן האלבער א װארען

 צו געווארען אנגעשםעלט זײגען ארגאנייזערס ד״ונדערט
ארבייט. ארגאניזאציאנם מאן

 בא־ א אויסגעטיילט א אי סי די האט דעם אחוץ
 םירער, ױניאן באקאנטע פון דעפארטמענט זוגדערען

 צו ענערגיע גאגצע זייער אנווענדען דארפען װעלען וראס
 עקזיס־ רואם ױניאנס, אינדעםענדעגט אלע פאראײניגען

 אב־ גלייכצייטיג און אינדוםטריע שוך דער אין םירען
 ארגאנײ צו קאמפײן ארגאגיזאציאנס שטארקען א פירען
 זײנען וואס ארבײטער, םויזענם הונדערם דוײי די זירען

לאנד. איבער׳ן אינדוסטריע שוך דער אין באשעםטיגט
 ענערגישעץ אן אן אויך איצט םירט א אי סי די

 ארבײםער, אויל די צװישען קאמפיין ארגאגיזאציאנס
 זיינען וואס ארבײטער די אפאראטען, עלעקטרישע ביי

 גל. ד. א. שיפען די בײ באשעםםיגם
שאן אםעריקען דער צרוישען קאםף דער  םעדעריי

«י םי און-דער לײבאר ארו
 געװינסען ארן זיגען די אז צרױיםעל, אן איז עם

 םארביםע- גררים ארויסגערוםען האם א אי םי דער פרן
 פצ־ אמעריקען דער םון סירערשאםט דער צװישען רוגג

 פרעס־ דער א. אי סי דער געגען איבאר אוו דעריישאן
 אפילו סײ ארבײטער, די בײ סײ א אי סי דער פון טיזש

 גוואלדיג צײט לעצםער דער אין איז שונאים, די בײ
 קראםס נייע א אז דערםילט, האבען אלע אויסגעוואקסען.

 אוץ םרטיג קעמפט וואס א, אי סי די אז אגםשםאנען, איז
פאראויס. שפאגען ריזיגע מיט גײט ענטשלאסען,

קאם־ די װעגען איצט איז טאג פון געשפרעך דער
 פוץ ארבייט די און אן םירט א אי סי די וואס סען
 א«- פשרם איז לײבאר אוו פעדעריישאן אמעריקען דער

 מעץ גישט און וױיסט מען גישם און געווארען געשטופט
 םע־ אםעריקען דער סון םעטיגקײט דער וועגען הערט

 ארויסגןך האט אלץ דאס אם — לייבאר אוו דעריישאן
 םירערשאפם דער מצד שנאה און קגאה גרויסע א רוםען

 דער געגען לייבאר אװ פעדעוײישאן אמעריקען דער םון
 סעדעריישאז אמעריקעץ די אז מעגליך איז עס א. אי סי

 מאכען און וראגם דער אויף צייכענם די דעחעהן וועט
 געשאםען וועם עם און — א אי סי דער מים שלום

 סעדעראציזג ארבײםער ארגאגיזירטע גאגצע א ווערען
 אימפעט גײעם א ארײגגעבראכם ססק, אן וואלט, וראס
 פרן ארבייםער אלע ארגאגיזירען צו כוחות םרישע אוץ

לאגד.
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וערגפהדתג,)שטעל־פארטרעטער זײן

גערעכטיגלךס ►(

שער ז. פת

יזל־י־

איינ־ זיץ אז געהאםט, האם םירקין יחיק
חיק־ 8 דיז זאל דעני, זוהן, ציגער

דעם צוליב לאיער. א אדער טאר
גע־ יארעךלאנג זיך ער האם םאקע

 געשפארם שװער, געארבייט םלאגם,
קיינ־ זיך לעצםע, דאס זיך םון

 געקליבעז און ביסען בעסערען א פארגוגען נים סאל
 קא־ איז זוד׳ן זיין שיקען צו אום םענם א צו סענם א

 האם האפם. מענש א וואס אויף מאלע נאר לעחש.
 נים לערנעז געוואלם ניט זיינער זונדעל דער גראדע

 גע־ נים האט עם לאיער. םאר ניט און דאקםאר פאר
 אין האם איתיק, ער, טעגות און רייד וויסיל האלםען

 גאר איהם זיך האם אינזשעניר אן אריינגעליעם. איהם
 אױםגעשםודירט שוין האט ער אז און זײן, םאחואלם

 שייז איז אם ? דעם םון ער האם וואס איז אינזשעניר,
 ־יפד א םים ארום זיך םראגם ער אז יאהר דריי באלד
 צו אנקומען אלץ נאך דארף ער און קעשענע אין לאמא
 צעהן אדער קאר־םער, אױף ניקעל א פאר מאמען דער

 דינעם סום דעם און םיגארעםען, פעקעל א אויף סענם
 גאך אייזיק, ער, דארף אלםקיים סון שױן גלאנצם װאם
איבערפרעסעז• און פרעםען אלץ

 דרעהם !באי אויפ׳ן קוקען צו חזמנות א .ס׳איז
 און גבורה גאגצער זײן םים פוסם-אוךפאם ארום זיו

 א אויף זיך םאר אסילו קען און גרױס זעקס־פוםיגער
 דיםלאםא דער מים שוין פארדינען, נים שיך פאר גײע
 װעהםאג םים אײזיק זיך ביי םראכם — קעשענע״ אין
 סארדרום און קינד זיין םאר וועהטאג — םארדרום און

 האפ־ םארוױריןליכםע נים און אםגענארטע זײנע אויף
זיד ער רוםם ראזע, זײנער, וױיב דער צו און נונגען,

 וועגען טאן טראכם א דארםען ױעם סען נא, —
 עפעם איהם אויסלערנען ;דעני׳ן פאר אױבײם אן עפעם

ה ארוםדרעהעז לאזען איהם אזױ םרײד. א  דאד איז זי
גים. תבלית קײן

 װערט םרייד, א ארבייט, אן ווארם דאם דערהערם
 עםעם וױ איהר זיך רייםם עם אויפגעציםערםע. אן ראזע

 קןד אלע זיד בײםעו פנים איהר אין הארצען. אין אפ
:ױך צושריים זי און ווײם װערען ליפען איהרע לירען.

 םאר וואם ? ארונטער זינעז םון ביזם ? וואם —
 הערט ? קאפ אין אריין עפעם שוין דיר איז משוגעת א

 גע־ זיך מיר האבען דעם םאר !.״גאר טרײד א נאר,
 איהם שיקען און לעבעז גאנצען דעם םאטערען דארפם

 - גאר םרייד א אגשיקעניש, נײע א ?.״ קאלעז־זש אין
 ער קלאוקס, בײ פרעסער א םאר איהם םאכען אפשר

? דו װי קבצן אזא זײן לעבען גאנצען דעם זאל
ער לעצםע די ט ער ם װ ם שוין זי זאג ט ארױ א־ סי ר אי

ע ם און ני ען א םי ײז פ־ און בעס םון און שטעכעלע, ם ױ  א
עגונג ך שםעלעז ר הר זי ען אי ער ען. די אין טר ױג א

ק ײזי ד םיהלם א םען שםארק זי םרא ר םון גע ה  אי
הר ענםםערט ער און שםעכעלע ציג, שוין אי א ם םר  םי

ם ם אוז רד םגערעג •אױ
ײ פרעםער א אז און — ם איז קלאוקס, ב א  םאר וו

ק אן םגלי ם או אל ען וו װ ע ם םען אז ? ג ע ם וו ר־ איה א  ד
עז םעז ת ע ײ פרעםער א פאר ל ט קלאוקם, ב ען װע ם מ  איה

ען. ת ע ר האט עם ל ר די א  דו אז געטעהלם, עפעס ג
עו א מאן א אאסט ט ע ײ פר ~ קלאוקס נ י

ט שםיקעל א אװעק געהם עם ם ער און צײ  דערםאנ
ם מעהר עז װעגעץ ני ערנ ני׳ן ל ל ײד. א ד ער טר ען אב עג  ג
ר ע ײ ען ז ל ױ ר עם איז ו ע ד עז. ױי מ או שװ ע םג עני ארוי  ד
ם זיד *אט ארליב על, א אין ם ד ױן איז דאס וואס מיי  ש

ײויין׳ז, סײ ע׳ן סײ א אז אר ר ם ג ען ני עוו ם ג  הארצעז, צו
ם ײ מזזםת ני עז געהאם עפעס האבען ז מ װ צ ם ען אוי עג  ג

ער על. ד א, םײד ב ען איז זי אדר װ ע ב, א ג ײן לי ד, ם  קינ
םילע, א ך האט שעהגינקע, א ש ױ ט א ענדיג ע ש ג  קאלעדז

דין, א פאר ע ר ע ע, אזא און ל על ע. אזא אײד ענ אז  צוגעל
אר ױ נ ען ו עני ק ם ד צ הען זיד אי  זין־ און קאפ א םארדרע

ען מד ב אר ם ® על א םי ײד ף און «ם ענדיג װאס אוי ק  קו
ען ? חתונה ער ק לן ב א ײ און — ה ען ז ײנ  געדועז שםארק ז

ען עג דעם• ג
 אדער לײדזז געװאלט יע עם האבדז זײ צי גאר

 תכליתינ^ קײן פון וױםען ניט וױל ליבע און יוגדגם גיס,
 זמד ראזזז םים אײזיק און ראס, קײנעם׳ם נים •חסנט

ז דעניז• םיט טאן צו ח*ס קאי^ דעם געבראכדז ןיץ־ מ
 א דעני׳ן לערגען װעגען מאל דאס ארויטגדבראכם

ap םדײד i ראחנ. און בלגי, ברודןר אימערעד אײזיק׳ם

 אזױ איהר עם האם בעני׳ן, םון דאם דערהערעגדיג
 בעני׳ם אויםגעבראכט איהר האט דערהויפם אױםגעקאכט,

 עם האם ער וועלכען מים םאן, געלאםענער און רוהיגער
 אײג־ געקענם נים מעהר שױן האם זי אז ארויסגעזאגם,

 געשלעפם איחיק׳ן האם זי הויז. בעני׳ם אין זיצען
 זי איז אהיים, געקוםען זיינען די אז ערשם און אהײם,
 אויף בעס און םארדרום אנגעקליבענעם גאנצען מיט׳ן
:ברען א םיט ארוים הארצען איזזר

לייכם. זעהר איז עצות געבען צו יענעם אודאי, —
 קינדער דינע װעם ער צי װיםען, װעלען נאר וואלם איך

 גיסם מים זי האט — ? ארבייםען שאפ אין שיקען אויך
 האם כעם און אױםרעגונג םון און געקאכט, זיך גאל און
 איהר פון שפיץ דער נאר ריייען, געקאנט ניט מעהר זי

 האבען םרערען און קאלך װי וױיס געווארען איז נאז
שםיקען. אנגעהויבען איהר

 גע־ ניט האם זיך קאכען און םענות ראזע׳ס נאר
 גע־ מיאום שוין איז עם וועמען אליין, דעני האלםען.

 גארנים פאס, און פוםט זיך ארומדרעהען דאם ווארען
 סיגא־ פעקעל א אויף מאמען דער צו אנקומען און טאן

 אין געהן צו םארשלאג אן אגגעכאפם זיך האט רעםס,
 האם שפעטער טעג פאר א אין און ארבײםען שאפ

 אױםגעוועקט אויך פריה דער אין אויםשםעהענדיג אייזיק
 וועלכער אין שאכםעל, בלעכענער דער אין דעני׳ן.
 מאל דאם איז שאפ, אין דינער טאג אלע נעםט אײזיק

 פאסםראםא־סענדװי־ פאר א נאך געווארען צוגעליעם
 אנשםאם און טאמייםא, געזייערםער א נאך מים םשעס,

 םריוד קאלטען אין מאל דאם אייזיק שוין האם אליין
 קא• געענדיגםען דעם זוהן, דץ מים צװאםען מארגען

 גע־ קעשענע, אין דיפלאמא דער םים לעדזש־םטודענט
אריין. שאפ אין שפאנט

 און גענוםעז גוט דעני זיך האט ארבייט דער צו
 אויםגעלערענם. גום צייט קורצער א אין זיך האם ער
 פאמעס ברייטע פאר א מים ױנג, געזונטער הויכער, א

 םרעם־אייזעז עלעקםרישער דער איז הענט, שטארקע און
 און שפיל־צײג קינדערשע א װי הענם זײנע אין געווען

 דער אױף איז ארביים אויסגעםרעםםע םעקעל דער
 געוואקםען געשטאנען, איהם לעבען איז וואם קאזלע,

םינוט. צו םינוט םון
 לעבןיז זײט א פרעס־טיש, זעלבעז בײם שםעהענדיג

 ברעגט ארבייט די וױ זעהענדיג און דעני׳ן ביי זײט א
:געםאן םראכט א אײזיק האם הענם, זײנע אונםער

 האב איך אויסגעשפילם... שוין ווער איך ,ױעל,
 מאצען דארף מעז אפגעזונגען״ לידעלע םיין שױן

אינגערע״.״ פאר אנדערע, םאר םלאץ
 םרויעריגע ארויסגערוםען איהם בײ האט דאם

 וואס דעם םים געטרייסם אבער זיד האם ער מחשבו̂ו
זונדעל. אײגענער דיז איז אנדעחנר דער

 און געארט שםארק אײזיק׳ן אבער האם זאד אײן
 זײ־ זעדעל דער כאטש װעם ״צי :םוח זײן געעגבערם

 א זײן ער וועם װעגען? זײנע אין געהן דעני נער,
םארשעםען?״.״ נים איהם און ײניאדםאן גוםער

 ארענםליכער אן געווען אן שםענדיג םון איז אײזיק
 שטארקער, א ױניאךמאן. געטרײער א און ארבײםער
 ער את הענט, געזונטע פאר א מים םענש געזוגםער

 דער אויף ערשםע די םון געװען סטרײק יעדען אין
 קאםיםע א געדארםם האט םען וואו און פיקעט־לײן

 איז זיד ער האט סטרײק־ברעבער ארונטערצונעמען אויף
 איז ױגיאדקאמיםע דער אז און געריסען, קאמיםע דער

 אמע עס האט ארבײם שםיקעל גוט א אםצוםאן געלוגגען
 ריידען, דעם םון געװאלם נאר האט ער אז געפרײם, אזוי
 םון ארבײםער איבעריגע די םאר עם םלעגם ער איז

איבערדערצעהלען. און דערצעהלען שא■
 מים אױםגעלײגםער, אן צוםרידענער, א פלעגם ער

 דער לעבען שםעהן ■נים אוים׳ן שמײבעל גליקלינען א
 אפ־ און וױילע אלע איעציהען ;סטדײק־האל אין ,באר״
 אײז זיד אין גיםען ;הייזען די םיז פאםעק דעם לאזען
 ביר־ דעם װישען צוױיטען; נאכ׳ן ביר קאלנהין גלאז
 די מיט־םטרײקער, דינע םאר און ליפעז די «ון שױם

 דער־ אבער און וױדער שאפ, פון ארבײםער אימריגע
 סםרייק ®לע ארונםערגענומען האס םעץ אזוי וױ געהלען

ברעכער.
 ױך •אםמאקעװעם — ברידער, זױהר, הערט —

 באױיסםעתנג םים רעדט אמ ביר קאלםען םים׳ן אײזיק
 א געמעז דאם זױז — שאפ, םון ארבײםער די *ו

Xax** aתא איך־ ניט. גאר שוין םרעגם חשאב!

 לאפעסקע, דער אונטער רוק אזא געגעבעז איהר, הערט
 געשסעלס נאר געטאן, נים גאר איד האב צווײטען א און

 זײ וױ זעהן באדארסט איד,ר האם נאז, אוגטער׳ן םײג א
םים- שםעלען גענוםען האבען

 איז עד וואם דעם מים געגרויסט זיד האט איחיק
 זײן אױף םלעק קײן נים האם און יתיאדמאן גוטער א

 םאד• א באגאנגעז האבען אמאל זאל ער אז גזדויםען,
 צוױיטןן א געגען אדער ױניאן, דער געגען ברעכען

 j*n אז געױאלם, װאלם ער און שאם, אין ארבייטער
 אימ עי־, װי יוגיאו־מאז גוטער אזא זײן אויך זאל דעני
 דאס שאפ• אין ארבייםער אן געווארלן איז ער ווען
וואונש. הײםעםםער אייזיק׳ם געווען איז

 «וין את ער אז שרעק, און םארגעםיהל איתיק׳ס
 אמ• פאר פלאץ מאבען דארף ער אז און אויםגעשפילם

 ען וױ םריהער אמת םתיעריגער א געווארען איז גערע,
 אײנםאל אימיק, האם םלוצליע עמוארםעם. האט ער

 שאו׳פען א דערשפירם ארבײם, דער ביי שטעהענדיג
 «ו סאג םון איז וועהטאג דער םיס. די אין וועהםאג

 1אי איז ער ביז שטארקער, שארםער, געווארען םאג
םיס. די אױף אוועקגעםאלען גאנצען

 זדהס האגעז זיי דאקםוירים. צו געלאסעז איז ער
 האנןן זײ רסואות. און מיםלען פארשיידענע געגעבען

 גאנצן א שםעהן ארבײטען, אז געזאגם, אלע אבער איהם
 BR קענען״ נים שוין ער װעט #רעס־אײזעז ביים םאג
 n הויז אין ליגען געבליבען קלאץ א וױ איז ער

םיס. אפגענומענע
W איצם איז הויז אין פארדינער גאנצער דער i 

 פלןץ טאםענ׳ס דעם סארנוםען האם ער דעני. רען
 כרױם• דער װי דױז, אין און םרעס־אײזען בײם שאפ, אין

געבער•
«« אויםער געליםען. גענוג דעם םון האט אײזיק

הלט םיס אך ער םי ד אין נ ענוג זי ת ג  ארבײסען, צו כחו
עז צו ארדינ ף ם ין או איז לעבעז א אוי  םיס מענש א זי

ען ט ײ ך. ל ײ ל ף ג אר אר איהם ד פען ג  אומגליק אזא טרע
ף ער און אר ען ד ק קו ם ף אוי ײן אוי ס ז ע׳ ם® זוו ם  םארדיב

ה האם איהם ע אן וו ט ע ארץ דאס ג עני׳ן, םאר ה  װאס ד
ב לי ײן, צו ם, ז ק׳ ײזי ען קראנקהײט א עני ק ט ד  חתתזו ני

עני האבען. ליין ד ל א ױ ם ו צ ט דעם סמ אי  1* העחמ ני
ען. ס װי װי ם ער קען , אר איצ טען ג ען טראכ עג  חתתזו װ
ד האבעז, עז זי בינד אר ט פ תי, א םי ען ם ער װ  סאט| ד

םלאז און קראנק אזוי איז ס, ? היל א ען וו אז ערל ב  00 אי
םי צו טע־מאמע ארי ש ײז ? ם  מס דאס װעם ער !נ

״ ען! אז ל ר ע ם ער און — ד ײג ײן אפ ל  האבעז חתונה ז
ף ען שםעטער, אױ ר וו ע ם םאםע ד ט װע ת  װעחמ• געז

ני ע ד ל א איז . אוי ״, וו ד ק טראכט קינ  טי» אי אײזי
ט, ײ ה ענ םריד ט אי צו םאג. מי ה ם םון ווע עני׳  גוםםק״פ ד

ם און הײ ענ עב ערג ק איז איב ײזי ט א הר ערי  *T און ג
ם הארץ םאג ם וועה שטארקער. נאך איה

 װעזד איהם וױ און גום נים איהם ם׳איז וױ נאר
 צופריתן אבער ער איז דעני׳ן, םאר י׳ארץ דאם טאגם
 בײם ארבײטןן אויסגעלערענט אידש האט ער װאם

 ומי געםאן איצם מיר װאלםען ״וואם פרעם־אײזען.
 גארניײ׳ סארדינט און פאס און םוסם ארום געהט דעני
 םים״־־ די אויסציהען צו אויסגעקוםען יאד וואלם אונז

 םיײמ ער און שוידער. און שרעק םיט אײזיק םראכם
 אײנגעפאלעז איז איד& ױאם דעם, סיט גליקליד ייד

טרײד• א דעני׳ן אויםלערנען
אײדי<■ טראכט — געװען״, אימפאל גליקלימר ,א

 חמיו• דיז בליק, דיז אין שםאלץ םים אז, קוקם ער און
0 בליק שםאלצער זיין נאר נים, גאר איהר זאגט ער 0 

געגוג: שוין
1געהאט? רעפט האט ווער נו, אהא, —

• • _________ - > ■

« םטרײק א געווארען ערקלערם איז פאך אין
אײזיקמ® װאו שאפ, דער געםםרײקט אױך האט עם
גמרב״יײ געווארען, קראנק אח ער ביז יארען, אלע די

דעני• ׳זוהן זײן איצם ארביים עס װאו אוץ
ײ םטדיק טון חנרהערט האס אײזיק נאר װי

)TViji איחם האט עס ■עןרעוואג ענג שטוב די איהם
**י יי אז לןיף, ןין, הויב גע̂ז נאר ארם. םח בען

יי״ םיז האם אײזיק און געלײטם, דינען נים, דינען
לי ■ • עגמת־גםש. גרױם געהאם

גמיזייי• איז געלעבם חױז אין זיצענדיג האם לד
זיד כאפט שםארק־דורשםיגער א וױ סטרײ^ םיט׳ז

סטרײד די שליגגעז לר םלעגם אזוי וואםער, קאלםע צו
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קױלעךגרעבער און קױלען
ױל\ קיץ טרסקס אונז ק
\ טווערד קײן שרעקם אונז
 סײ וױ סיי ליגסן נדר
i דער אץ i v \

נזיינער•) ״דער הןןעמע דער ופון

 יארקער נױ * אין װי וואכעז, םינף וין
 די םון םארשםעהער דשנען האטעל

 גרעבער קוילעץ וױיכע טויזענם 350
םאר־ םיס םארהאנדלעז און לאגד אין

 םינעדאײגעגםימער די טוץ םרעםער
 אגריםענם דעם באנײען וועגען

 ארבײ־ די םון סארםרעםער די איגדוםטריע. דער אין
 סאר־ םון קומט וראס ■גימ׳ער בלאס־געלע די םים מער

 וואו שאכםעס סיגסטערע די אין לעבעדלאגג א בױיגגען
 סאר־ די ארן ארײן, נים קיעמאל דריגגם זוךליכט ױ

 אז אקסעל זיד רײבען קױלעךבאראנעז די סון שטעהער
 זיך דיגגען און םיש א ארום *וזאמען זיגען #אקסעל
 װאם שכירות און שםונדען איבער באדינגונגען, איבער

 דעם קריגען זאלען קוילעךגרעבער םויזענט 350 ױ
יאר. קוםענדען

 ארגומענ־ זײ מײנערס. די אס רוהיג, זיזען די
 טאגאנ־ די, הינםער אז װײסען, זײ געמיםליך. נױרען

 און םון קױלעךםעלדער די איבער דערגעווארסען
 ביז אענסילוױעיא גארד־װעסםעח סרן שםאםעז, גװאעיג

 םרס• אץ הרנדערם דדיי שסעהען סלקסלס, חײסען דעם
 קעמ־ מארהארטעװעםע אויסגעסתבירםע, םויזענם יג1

 עס װעמען שלאכםעז, !לנדליגע ®ון װעםזגראגען ״מער
 דער וױ שװערז־״, קײן ניט און קויל קימ ״גים שרעקם

 דער אין סײ וױ סײ אגען *םיר — וױיל זיגגם, ואעס
ןרד״.

מײ־ דער ערד. דער אין סײ װי םײ ליגען זײ יא,
 װעמען אויף ארבײםער אײנציגער דער איז דאס ׳נער
 גאר נים םיגוראטיוג בלויז נים אמת איז םראזע די *ס

 הארעאאש־ אלע װי ערד דער אין מײנער דער ליגם
 װאס שװערסםע די — ארבײט שװערער דורך ניקעס,

 איגדדסםריעלער ארנזער אין סאראז איז עס
 — קינדער און םרױ זײן םים ער הרגגערם נאר ניט

 קײן ער איז נאר גים ;בתיס אז בוכשםעבליד התגערם
 איז גרעבערײ קיילעז — לעבעו מים׳ז זיכער נים סאג
 װע־ ארבײטער מער װאו באשעםםיגוגג געסערליכסםע די

 אין װי פאתואוגדעם און דער׳הרג׳עט יעהרליד רען
 אין ליגט ער גאר אינתסטריע, אנדער איז עס װעלכער

װאס שםוגדע יעדע טאג, יעדען בוכשםעבליך ערד דער

 דערװארםען קױם זיך םלעגם ער ונײטוגג. אין נײעס
 ברענגען איהם םלעגם קינד, א אדער זײנע, וױיב די ביז
 צײטומ די קריגען מלעגט ער גאר וױ און נײםונג, די

 די אויף םאן װארף א איםאעט םיט זיך ער מלעגט
 ממש זיך און קיל אוים׳ן לײענעז עס סםרײק־נײעס,

מלעקען.
פארנאכם, אױש׳ן דערװארטלן קױם זיד פלעגט ער

 פחד באקאנטער א אדער דעני, זײגער, זוהן דער ײעז
 דערצעהלעז איוע און זעיז אין ארױםקומען םלעגם םער

םםרײק. םים׳ן האלט עס וױ
 ארײנגע־ אײזיק׳ן צו איז אװענט אן איז איעפאל

 אונםער־ דער חשעק שאפ, פון ארבײםער אז קוממ
 געהוימן. גאר עפלס אויםגעקוקט האם ער ײעסער.

 און אױגעז זײנע אין געברענם האם פײערל לינםיג *
געשטיםט. םרעהליד געוועז איז עד

יום־םוב־ אזױ אוים הײנם מיר קוקםםו עפעס —
 וױיב די ? שםחה די דיר םיט איז וואס חשעק. ייק,

 — װאם? אדער צװילינג א געבארלן דיר האם ז״נע
געלענטער. א םיט גןיםרעגם אײזיק איהם האם

 באגײס־ םיט חשעק האם — אײױק, הערסםו, —
 געקומעז םאקע בין איך — רײדען. אנגעהויבעז סעימג

 מעגסטו זתדלל, א האםםו הערםםו, זאגען: דיר עס
 פיסקאסש, א ער האט אי, שםןלז• זײז איהם םיט סיףע
 אװלקגע־ האל אין םםדײקער די םאר היעט ער קף
 פריםשםעלעם. אלעמען אונז האם «ר אז רעדע, א •“לײ

 לימז. קײז נים דיר זאג כרײ־«ד.«יד ?יײףי•]יײייק
ײ מדיגלן, • מיר זעהסט חי  גמנדיגם האם ער װען מ
 אויפגלשטעלם טלבאאפךאיוני אלע זיד האמז יײידז

 יואקטם אי, אפלאדירם״ איהם כזזות אלע םים ייז
איז,•יסעס״!.- דיר ״בים״ עד — !ײאי !כלי * יי״

*'!*״רצארב״פער) איגריספריע דער פאקפעןױעגעז

םארבער ש. םיז

 — םיף אזױ ערד. דער אונםער םיף ארבייט. ער
 די איז עם װי ערד, דער אונםער טיף םום הונדערטע

ארבײם. ער וועלכער אין שאכטע
 בא־ שוידערליכסטע די אונםער מיינער, דער און

 אר- צו אוים אים קוםם עס וועלבע אונםער דינגונגען
 אין ארבייט וױבםיגםםע די םום לעבען, אח בײםען
 גאנצע די אפ הענגם ארביים זײן אן װעלם. אונזער

 קױלען, אונזערע. עקזיםטענץ גאנצע די צױױליזאציע,
 אלע םון ברױם דאם לעבענס־אנשפאר, דער איז דאם

 דרײהען ניט זיך קען ראד קיין וועלכע אן אינדוםםריען,
 עלעק־ קראםט, איז דאם — קיילעז שעהי אײן אפילו

 אונזערע באםרײבם װאם דאמף און קראםם םרישע
 זאווא- און פאבתקען אונזערע שיפען, און אײוענבאנען

 צו היים יעדער םאר י»יז איז דאם — קוילען דען.
 קוילען אן שפית. אונזער באקעז און קאכעז װארעםעז,

ציװילי־ היינטיגער דער אין לעבען גאנצע דאס זיך מח
— ---- I--------- --  -  — אפשםעלען. זאציע

 אז זיך גײהען וואם םארהאנדלונגען, די אן און
 רױ־ אין האםעל א סון ציםער א אין ערגעץ שםיל אזוי

 יןײליו, וױיכע — קוילען צי אפ, הײגגם יארק, גױ שיגען
 ־םא^יי דעם םון פראצענט גרעסםער דער איז װאם

 אױםגעגראבען װײטער זאל באנוצען, םיר װאם םעריאל
 פלאץ יעדען אין רעגעלםעםיג ווערען צוגעשםעלט און
 פראדוקציע די אדער דעם, אין זיר נויטיגט מען װאו
 םראגע, דער אין אפשםעלען. זיך זאל קױלען וױיכע פיז

 לעבעדיגער יעדער פאראינםערעםירט זײן םוז איה גלויב
 גענםער אביםעל באקענעז צו זיך לױנם עם אמ םענש׳

 דעם םים און אינדוסםריע דער װעגען סאקםען די םים
 גראבען װאם ארבײטער די םון באדינגונגען «ון לעבעז

ערד. דער םמ געדערים די פון אתיס עס
אינדוםטריע קױלען דער פון פארנעם דער

 סאר־ די װאם םינעראלען די םיז אײנע איז קוילען
 איבע־ גאנצע די װי םער פראדוצירם שסאםען אײניגםע

 ■ראדוצי־ צחאםענגענוםעז, לענדער אלע װעלם, ריגע
 פרא־ שטאםען פאראײניגםע די האם 1929 אין רען.

 איז דאם קױלען. סאן מעםרישע םיליאן 552 דוצירם
 זיעען וואם .קױלען די פון פיאצענם 62 אוםגעפער

גאנצער דער אין געודארעז אױםגעגראבען יאר יענעם

 טויזענם 975 םיליאן 66 געווען איז דערםון וועלם.
 אכטעל. אײז אוםגעפער איז דאם קױלען. הארםע םאן

קוילען. וױיכע געווען איז אכםעל זיבעז אנדערע די
 אנם־ אבער זין האם אינדוסטריע ריזיגע די אם
 גרונם אנדערע די וױ אוםן אנדער גאנץ א אויף וױקעלם

 די וואס ציים דער אין אמעריקא. אין אינדוסםריעז
 ענםװי־ אלע זיך האבען אינדוסםריען גרויסע אנדערע

 ווערען װעלכע םאנאפאליעם אדער םראסםם אין קעלט
 םינאנץ־םאגנאטעז גרויסע עםליכע םון קאנםראלירם

 קאנ־ פרייע די אפגעשםעלט גאנצען אין האבען וועלכע
 באדינ־ און פריחען דעריבער דיקםירען די און קורענץ
 צו געלונגען נים אינדוסםריע קוילען דער איז גוגגען,

 םייל■ דאם טראץ פאראייניגען. אדער מאנאפאליזירען
 װאס קאמפאניעם קלענערע די םון םארשלינגען ווײזע

 יארען די צװישען לאנד אין דא אנגעגאנגען איז עס
 צאל די םארקלענערט האם וואס ,1930 און 1900
 אלץ נאך זיינעז דריטעל, אײז םים אייגענטימער םינען
 זעלבםטשםענדיגע םױזענם םיר איבער לאנד אין פאראן

 האלז־ א זיו צװישען אן םירען וועלכע קוילעדקאםפאניס
קאנקורענץ. שנײדענדע

 קאמפאנים אלע די אז נים נאםירליד מיינט דאם
 םארנעםען און רײד גלײד אדער גרוים גלייך זײנען
 אינדום• דער איז «לאז אנגעזעהענעם זעלביגען דעם

 קלײנע מיםעלע, גרויםע, דא זײנעז זײ צװישען םדיע.
 זײ צוױשען םאראן אײגענטימער. קליעינקע גאר און

 ארביי• עםליכע וואו שאפקעם״, .קארפארײשאז אםילו
 קײלעךםינע קליינער א םון אײגענטימער די זײגמ טעי

 געדונגענע עטליכע פים אלײן באארבײםען די װעלכע
 םיר פאראז זיעען זײם צוױיםער דער פון ארבײםער.
 גאנצע די סון דריםעל אײן פראדוצירען וואם קאםפאנים

 די לאנד. אין דא אויםגעגראבען ווערם װאס קױלען
 קא.׳׳, קאול ,פיםסבורג די דעען זײ םון רייכםטע צוױי

 ,קאנ־ די און אינטערעסען, מעלאן די סון קאנםראלירם
 ראקע־ דער םון קאנםראלירם װערם מאס םאלידייטעד״

סעלעו-םשפחד^
 װעלכער אין אינדוםםריע אן װאם םאר אוחאכעז

 בערען םינאנציעלע אזוינע פאראינטערעסירם זײנען עם
 געלונגען נים איז ראקעפעלער׳ם די און םעלאנ׳ם די װי
 םילע. פאראן זײנען םראסט, א אין םאתואנדלען צו
 דער אינדוםםריעלע. זײנען אוחאכען װיכםיגםםע די

 אגגע־ שוין האבען םיר וױ — קיילעז םיז געבײיד
 מא־ גרויםע אויף בלױז כאגרעניצם ניט איז — וױזעז

 מים למשל, םאל, דער איז דס װי נוםעקטשורערס,
 א קסען■ופראד אנדערע אדער גוםי צעמענט, שםאל,

טײל, באדייטענדער גאנץ א און קױלען, די םון םייל

זונדעל.״ אזא דיר צו קומט װי געטראכם, שױן האב איד
 םא- וױיכען ברײםען, אױם׳ז געזעםען איז אײזיק
 ער זינט כםדר איצט זיצם ער װעלכען אויף םער־שםול,

 אנגע־ און אױסגלצויגעז םים קראנקע די קחעק. איז
 נחת מיט האם בײנקעלע, נידעריגען א אויף שפארם

 געשםײכדלם האבען אױגען זײנע וואנצע, א געדרעהט
 פארגל־ סון געווארען אנגעקװאלען אח הארץ דין און

שטאלץ. און נעען
 אנ־ איתיק האט — ברודער, חשעק הערסםו, —

 איד — שמחד- מיט און אימפעט פים רײדעז געהױבען
 גוםער א זײן וועט דעני םײן אז געוואוםם, אבער האב

 געזאגט. שםעגדיג םיר עם האם הארץ די יוניאדמאן.
 גוטער קײן זײן נים וועט זונדעל ן י י מ נײן, נײן,

 א םיט פארענדיגט שױן ער האט — יוגיאךמאז?!.״
 צום קאפ דעם אויםדרעהענדיג און בליק דין אין שםאלץ

 אוי־ גאנצען מיט׳ן אריבערבויגענדיג זיד »יז *י׳ קיד
 ער האם שטול איבער׳ן קערפער האלבען בערשטען

קיד: אין ארײנגעשריען
 שנאפס םלעשעל דאם דערלאע ראזע! ראזע, —

 אונ• צום צוריק װענדענדיג זיד און — !צובײםען מיט
 זעלמר דער םים אלץ ער האם דזשעק םערפרעםער

 די אין פײערעל זעלבען דעם םיט און קול אין שמתה
געזאגם: אויגעז

א מאכדז לאסיר טא אוױ, r שויז אז נו, —
' !שנאפם

 צױ איז שנאפס דרינען מיטען אין עפעס װאס —
 — f געםראפען דיר האט גליק א םאר מאם ? בײסען

 אײגןן דעם און שנאפם ךי אױעקשםעלענדיג ראזע, האס
געפרעגם. אומצוםרידעגזזײט םים קייק, נעפאכםעז

םים אייויק האס גליק! א גאר שוין אהא! —

 גע־ םרײדיג און געענטםערט געהויבענקײט זעלבער דער
 פעםשעלע שםיםערישען א זיעער װײב דער געבען

 דערצןיהלם, חשעק וואם הער אם םלײצע. איבער׳ן
 הײנט האם אונזערער זונדעלע דער רעדע א פאר ױאם

y אזש האט האל דער סםרייקער. די פאר געהאלםען i■ 
שםורמם^

ראזע, האם — !געטראפן םציאה א דיר האט נו, —
HP געזאגם קול, אין אומצוסרידענהייט םים אלץ — 

 בעםער !ייץ *י פרעהליד אזױ װאס םמ םאראן םאקע
 און _ גןיקענם״ ניט גאנצען אין שא• דעם ער וואלט
 װי בחיכלן, צו אנגלהױבעז שוין זיד האם שםים איהר
װײנען. צו געװען גריים

 דיר ? רײדען » פאראז דיר םיט איז ױאס נו, —
 n ארבייםער. אן איז דעני װאם ניט אלץ נאד פאסט
 — !ירושה באבע׳ם דער דעם צו דערלעגט י*ד האסם
 ױן אנשפארענדיג און בײז, אפגעתםען אײזיק זיו האם

 האט שםול, טון זײםען בײדע אן הענם בײדע םיט סעסם
 אעעגאסעז אויפגעשמעלט, שװעריגקײם םים זיד ער

:סשעק׳ן צו געזאגט און שנאפם גלעזלאך צוױי
 האט ער און — I לחייזם !שנאפם * מאן־ נו, —

שנאפס. גלעזעל גאנצע די אריינגעקערם זו■ אײז מיט
 ער איז צואװאריםם אײזיק׳ן האם שנאפס דער

 אוים־ האם ער גליקלאד. און גום געםיהלם ײד האם
 שםעל־ א האם ער זונדעל״ װאוילען א געחאדעוועט

 םיי געבליבלז לײדיג גים איז פלאץ זײן פארםרעםער.״
 האס דעם לכבוד יוניאז- דער אין סײ און שיי■ אין
 האט •tv איז שנאפם, גלעזעל א נאו אויםגעםחנקען ער

 אויף גלקוקט שטיימל גליקלימז און וואריסעו 8 מיט
l אונםערפרןםער דעם דמעם, םרײנד דעם i e n



 קליינע און הײם־אײגענטימער פון פארברױכם װערם
 לייכם גיט איז מארקעט אזא פארמער. און געשעפטסלייט

 ײאס דאס איז אורזאכע צווייטע א מאנאפאליזירען. צו
 אייף קאפיטאלען גרויסע קיין גיט זיך פאדערם עס

 ‘פרא »0 קיילען. גראבען צו מאשינערי און םאטעריאל
 וויײ פון באשםייט קוילען פון פרייז דעם פון צענם

 גרויסע נאטירליך פאראן ארבײטער. די צו דזשעס
 וועלכע מאשינען ריזיגע מיט אויסשטאטונגען םאדערנע

 אבער מען קען קוילען געלם. מים אצר אן קאסטען
 מא־ אײנפאכע פארהעלטניסמעסיג מים גראבען אױך

 א מיט באטרייבען קען מען װעלכע געצײג און עןגיש
 וואס איז דאס דאלאר. טויזענט עטליכע פון קאפיטאל

 מאל, מאנכעס און געברױכען אײגענםימער קליינע די
 און צוזאמען ארבײטער עטליכע זיך לײגען געזאגט, װי

זעלבסטשםענדיגע װערען צו סומע נויםיגע די שאפען
באלעבאטים.

 קײלצײ דער אײן געבו האט אומשםאנד דער אט
 די װעלכע פון איבלען רייע גאגצע א אינדוסםריע

 פילע גאר אריך אבער אממערסםען לײדען ארבײטער
 אילוס־ אן דעם. צוליב ערד דער אין ליגען באלעבאטים

 אונ־ דעם אין זען מען קען איבלען די אם פון טראציע
 אינ־ דער פון אויסשפרייטונג און װאוקס גאטירליכען

 שרעקליכער דער צו געבראכט האט װאס דוסטריע
 צו פלעצער האבען װעלכע קוילען־גרעבער די אז לאגע

 הונגער יפון שטארבען בוכשטעבליך זאלען ארבײטער
בעטעל־ברויט. צו אנקומען דארפען און

 זינקען און װאוקס דעם פון ציפערען זײגען אט
 דעם פון יאר 36 די דורך קוילעךאינדוסטריע דער סון

 מאדערנע די אן ,1900 אין יארהונדערט. איצםיגעז
 באשעפ־ אמעריקע אין זיינען מעטאדען, און מאשינען

 קוילעך טויזענט 304 ארום און ארום געװען טיגם
 556 צו געשטיגען צאל זײער איז 1910 אין ;גרעבער
 םויזענט 705 געװען שוין זײנען 1923 אין ;טױזעגט

 מען און קיילען. גראבען בײם באשעפטיגט ארבײטער
 אויך זײנען יאר 23 די אין אז פארגעסען ניט דארף

 מע־ און מאשינען בעסערע פיל געווארען אנטװיקעלט
 צו געמאכט מעגליך האט וואס פראדוקציע פון טאדען

 דער אט ארבײטער. װעניגער מיט מער פראדוצירען
 איז קוילעךאינדוסטריע דער פון װאוקס אונגאטירליכער

 גע־ האט װעלכע װעלט־מלחמה, דער דאנק א געקומען
 עקספאר־ פריהער פלעגען װאס לענדער פילע צוואונגען

 אמעריקא, אין קוילען די קויפען צו קוילען, םירען
 און שטאל־ די פארגרעסערט אזוי דעם חוץ האט און

 גע־ האבען זיי אז אמעריקא, אין אינדוסטריען כעמישע
םריהער. װי קוילען מער פיל פארברויכען מוזט

 פון לענדער פארבלוטיגטע די װען ,1923 נאך
 דער פדן זיך צו קומען אנגעהױבען האבען אייראפע
 פראדוצירען אנגעהויבען װידער האבען און מלחמה
 פאר אויך און געברויך אייגענעם זײער פאר קוילען

 אמעריקאנער פאר מארק דער זיך האט עקספארט,
 פרא־ די פיס. די אונטער פון ארויסגעגליטשט קוילען
 און פראדוקטען, כעמישע אםוניציע, שםאל, פון דוקציע

 האט שיפען די און אייזענבאנען די אויף פארקער דער
 פארקלע־ אויך האט דאס פארקלעגערט. געוואלדיג זיך

 אז טאקע מיר זעהען קױלען. פון געברויך דעם נערט
 באשעם־ צאל די איז 1929 ביז יאר 6 נעקסטע די אין

טויזענם. 503 צו געםאלען מײנער םיגםע
 ווארפם װעלכע אינדוסטריע אן אין פאסירט וואס

 200 איבער פון ארמײ אן יאר 6 פון משך אין ארויס
 אן אין נאך ספעציעל גאס? אין ארבײטער טװזענט

 קאנקורענץ בלוםיגע א אן גײט עס װאו אינדוסםריע
 איין אין האלם וואס מארק א אין בתים בעלי צװישען

 פרית דעם פון דריי־פערטעל וואו און איינשרומפען,
 גאנץ ארבײטער? די פון שכירות די אין באשטײט

 א שכירות, פון שניידען א אן זיך הויבם עס !פשוט
 וױדער דאס און ארבייטם־צייט. דער םון סארליינגערוגג

 וואס ארבייט, דער פון מענשען מער גאך ארוים װארםט
 רע־ דער דזשאבס. אויף נאכפראגע די פארגרעסערם

 אײן אויף פארצוױיפלוגג און הונגער — איז זולםאט
 צװייםער דער אויף כאאס אוץ קאמפעז בלוטיגע זײם,
 אין געשען איז עס וואס םאקע, איז דאם און דיט*
קױלעדאינדוסםריע. דער

ארנאניזאציע זײער און קױלען־נרעבער די
 בעסם־ די ם*ר ג*םעז א האבען קײלעךגרעבער די

 יוניאן, זײער אםעריקזג אין ארבײסער ארגאניזירטע
 די פון אײנע איז ײגיאן, װאירקערם םײז ײנײטעד די

 דער לױם מניאן גרעםםע צװײםע די און שסאדקסםע
ל  אמעריקזג אין פארמאגט, זי װאס םיםגליחנר מ
מ * בלויז אבזװ־ איז דאם ר דאס זמם אזוי, צײס קו
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 קױלעך די איז סריער א. ר. נ. דער פון אויםקומען
 ארגאגיזירט. זיין פון וױים גאנץ געווען אינדוסםריע

 די אין בלויז שטארק געװען איז ארגאניזאציע איר
 קאנ־ אלע כמעם זיינען װעלכע מינעס קוילען הארםע

 רואו און פענסילוױיגיא פון קאונםיס פיר אין צענטרירם
 מיי־ די פון דריטעל אײן בלויז באשעפטיגט װערען עס

 ױניאן די איז פעלדער קוילען וױיכע די אין גערס.
 קאנ־ בלויז האט זי אז שװאך אזוי געװען 1930 אין

 פרא־ 80 פראדוקציע. דער פון פראצענט 20 טראלירם
 גערוארען אויסגעגראבען איז קוילען וױיכע די פון צענט

מײנער. ניט־יוניאן פןו
 ױניאן דער פון ירידד״ די און אויפשטײגען דאס

 פאלען און שטייגען דעם מים צוזאמען געגאנגען איז
 איז וואירקערס מײן ױנײטעד די אינדוסטריע. דער פון

 פאראייניגונג דער דורך 1890 אין געװארע ארגאניזירט
 געווארען ארגאניזירט זײנען װעלכע ױגיאנס צוױי פון

 אמערײ דעם פון צײט אין פריהער יאר עטליכע פיט
 דער גערוען איז עס נויטיג װי בירגער־קריג. קאנער

 דער אין ױניאן דער פון איינפלוס סטאביליזירענדער
 אױך נאר ארבײטער די פאר נאר ניט — איגדוסםריע

 קען קאנקורענץ, די צאמען צו אום בתים בעלי די פאר
 רעפובליקא־ רעאקציאנערער דער װאס דערפון זען מען
 גע־ און דערמוטיגם האט האנאה מארק פאליטישען נער

יוניאן. די ארגאניזירען האלפען
 די שרין האט ,1897 אין שפעטער, יאר 7 מיט

 דער־ האם און מיטגלידער טויזענט 10 געהאם ױניאן
 האבען רוף דעם טרייד. אין סטרייק גענעראל א קלערט

 אינ־ די גרעבער. קוילען טויזענם iso געעגטפערט
 קורצער א נאך געווארען. פאראליזירט איז דוסטריע

 פון קאנפערענץ א צוזאמענגעקומען איז סטרייקען צײט
 אילײ אהייא, פענסילוױיניא, סטייטס, 4 פון בתים בעלי

 געמײנ־ א אונטערגעשריבען און אינדיאנא, און נאי
 מײנס גרופע די יוניאן. מיט^דער אפמאך שאפטליכען

 סענםראל ״די אלס אן*באוואוסט דעמאלט פון דינען
פילדס״. קאמפעטיטיװ

 אײנ־ די אין אריינלאזען ניט דא זיך קענען מיר
 בלױ זיי פון מערסטע די קאמפען, און סטרײקס צעלנע
 אויסגע־ אײנפאך איז מײנערס די װעלכע אין טיגע,
 קאמפאניע־ די געגען ביקסען מיט קעמפען צו קומעז

 ביז אז זאגען צו גענוג מיליץ. די און גײגגסטערס
 מיטגלידער צאל אין געוואקסען ױניאן די איז 1922

 70 איבער קאנטראלירט ד״אם זי ביז אײנפלוס און
 קוי־ וױיכע פון פראדוקציע גאנצער דער פון פראצענט

 בלויז קאנםראלירם ױניאן די שוין האט 1925 אין לען.
 און אינדוסטריע קױלען וױיכער דער פון פראצענט 40
 20 צו געפאלען קאנטראל ױניאן דער איז 1930 אין

 איז ױניאדקאבםראל פון םאלען דעם מיט פראצענט.
 איז עס בײן. ביז׳ן וױידזשעס די געורארען געשניםען

 די אז וױיט אזוי פעלדער נים־ױניאן די אין דערגאנגען
 אין םאג א דאלאר 2 ביז געפאלען זיינען װיידזשעס

$7.50 געװען איז וױידזש ױניאן דער וואם צײט דער

 די האבען וױידזשעס די אם אויף אפילו און טאג, א
 וואך. א םעג 3 אדער 2 װי מער געארבײט נים מײנערס

 אוץ געשלאסען אינגאנצען זיך האבען מײנס פילע
 זיינען שטעםלאך, גאגצע מייגער, םויזענטער צענדליגע

הוגגער. פון געשםארבען בוכשטעבליך
 די םון לאגע שרעקליכער דער פון ביישםיל אלס
 זײן גענוג װעט םעלדער• ניט־ױניאן די אין מיינערס

 מײערס, דזשאנס וואס טעלעגראמע, די דערמאגען צו
 קאונ־ *םעדעראל דעם פון סעקרעטער אינדאסםריעל דער
 םרע־ דעם צו צוגעשיקט האט םשוירטשעס״, אװ סיל

 די אין באזוך א נאך ארגאניזאציע דער םון זשורער
 קענםאקי. און װירדזשיניא רועסם פון קױלען־פעלדער

:שרייבט ער
 װיר־ װעסט פון קוילעךגעגעגםען די אין באזוך ״א
 גויס. שוידערליכע א אויף דעקם קענטאקי און דזשיניא

 אין זיד נויםיגען קינדער טויזענם 25 וױיניגסטענס
 גיץ גים קענען טויזעגטער קליידער. ווארימע און שפייז

 שנײ אויף גײן בארװעסע קינדער געזען האב סקול. אין
 ארויסגעווארםען פאמיליעס מאנכע װעגען. באדעקטע

 םויזענםער פאלאםקעס. אין וואוינען היתער די פון
 האבען עופה׳לאך, און שולע אין גײן צו יונג צו קינדער,

מילך״. קײן ניט
 פון לעבען דעם םון פאקםען םרוקענע זײנען דאם

 אונםער- אן פון צוגעשםעלט מײנערס קוילען וױיכע די
 םאר צדקה־ארגאגיזאציע דער פון באאמטע די צו זוכער

 צוזײ די אין געזען האט ער וואם ארבײט. ער װעלכער
 אנדערע פילע אין זעהן געקענט אויך מען האט סטייטס

 אין געגענטען פאראן ערגער. נאך אפשר און פלעצער,
 האס וואס אײנציגע דאס וואו אלאבאמא, און טעגעסי

 אח הוגגער־טױט, פון כדינערס סויזענדער גלדאםעדדעס
רעגירונגס־הילף. ביסעל דאם געװען

j דער נאך פארבעסערם םיל זיך האם לאגע די n j 
 אץ אינדוסטריע דער אין אויפלעבונג דער מים און

 ווערס ױניאן די יאר. לעצטען דעם דורך אלגעמײן
 א װעגען זי פארהאגדעלט איצט און שטארק װידער
 די יאר. נעקסטען דעם פאר וױידזש־אגרימענט נײעם
 א און ארבײטס־װאך שטונדיגע 30 א פאדערט יוניאן

 העכע־ א און יאר, אין ארבײט טעג 200 פון גאראנטיע
 בעלי די שכירות. די אויף פראצענט 15 פון רונג

 פאר ארבײטס־צײט די פארלענגערען נאך װילען בתים
 קאנ־• די פון אויסגאגג דעם אן שכירוו^ זעלביגע די

 דער אין פרידען זײן זאל עס אױב אפ הענגט פערעגצען
 ניס, זיך גלויבט עס מלחמד״. אדער קוילען־אינדוסטריע

 דער אמת, קאמף. א צו איצטער דערלאזען זאל מען אז
 קאנםטיםר ניט געווארען דערקלערט איז ביל״ ״גאפי

 רע־ די סופרים־קאורט. פון זקנים 9 די דורך ציאנעל
 געפערליו װי וױיםען בעלײבתים די און אבער גירוגג

 םאר־ די פראװאצירען װעט מען רוען װערען קען עס
 עס רועמען מײנער, די קאמף, א צו מײנער צוױיפעלטע

 װײל — שװערד קײן ניט און קויל קײן ניט ״שרעקם
ערד׳/ דער אין סײ רוי סײ ליגען זיי

ף. ל. א ך א ר

גרינע קײן ניטא
 — שלאם א ראםם אײלאנד־טױעד ןןליס דעם ״אױך

 — גרינע!״ קײן אן ניט מער קדמען
 באלעכאם, אדנזןןר — אונגער םיסטןןר זיך קלאגם

 מאשינען. מאדןןרנפטןן קױפט ער און
 םאכריק, ליכטיגע קײן כיט פאדלאכגען — זײ״

 שטונדען, די אץ רגע׳ם די ניט צײלען
 שטיק, םון װאף, םץ מען ארכעם צי כיט זײ ם׳ארט
 םארכונדען... ניט ״ױנינם״ קײן םיט װערען

 : מיר פאר גוט ניט ײײד, סאר שלעכט זײנןןן ״יתינם״
 ״קאטןןר״, א געשיקט םיר םען האט אט — זןןדוט
 ריר. קױם זיך טוט ער און קורצפיםיי^ דאר,
 פארמאטערט.״ נעכןןכדיק, ר׳איז — םאג נאכ׳ן

 — גאט צו האןז און כזןט איד װי כעני, אױ, ׳אױ
 געפענשטע, די שוץ, *ײט די זאל קוםען

 ״ראכיזם״, א װעט ט*ן ארכײם גאנצע די װען
 םענשן!״ די פון װערען «םור ז*ל איך
 ׳כען •רעםער אלטער דער געפרענט אים חאט ׳נו —

 שװאכען) א קול א םים אץ (זזוםטענדינ
 דןןןז םםרײקען םירץ אז טאן, איר ומןט זשע װאס

T םאפען ניט אײך פאר ר$בןןטס״״ קיץ םיר׳ן אז און

 *וד^ם, א רןןסם מימןר אײלוינד״ עליס״ דעם ונױף
גדמע^ ?ײן Vf ײ* םעי קוםען

n ►ןזיים> 1937 **ריל,

 ארביײ אמעריקאנער דער אין נייעס י
 מאנאם הײגטיגען באװעגונג טער

 דעם פאר אויסגעצײכענם זיך פאסט
 װען חודש דער מערץ, פאר מאנאט,
 גײעס די געבארען. װערט פרילינג

־ איז !״ זיך ברעכט אייז ״דאס ־
די־ דער װי םארגאםט, געקוקט אמאל האט עס װער

 אייגגעמויערט װינטער גאנצען דעם האם װאס אײז ̂ער־
ברעכען, פלוצלוגג אן זיך הויבט טײך א פון וואסערען די
 מיט דורך זיך רייסען וואסערען אײנגעצוימםע די ווי

 שטיקער אין אײז דאס צוברעכענדיג קראפט םורא׳דיגער
 אנדערע, די געגען איינע קריעס די שלײדערענדיג אךן

 ארונטערריי־ די, צושטויבענדיג און מאלענדיג דרײעגדיג,
 טו־ דעם אין װעג זײער פארצאמט עס װאס אלץ סענדיג

 האט דער ים, אפענעם צום געלאף פרייליכען פעלדיגען,
 באריכטען די לייענענדיג געפיל זעלביגען דעם געהאט
 מאנאט דעם זיך האם וואס סטרייקס כוואליע דער װעגען

 ארומגעכאםם האם און לאנד איבער׳ן דורכגעםראגען
שטעטעל. און שטאם יעדע אינדוסטרי, יעדע כםעט

יוגיאן. דער מיט סעטעלמ טראסט שטאל דער
 זיך ברעכט אײז דער אז סמנים קלארע ערשטע די

 באריכט דעם מיט חרדש אנהויב אין באלד געקומען איז
 קאר־ די — שטאל־טראסט פון אפטיילונג גרעסטע די אז

 אן געשלאסען האט קארפאריישאן, סטיל נעגײאילינאי
 געקומען איז נײעס די א. אי. סי. דער מיט אגרימענט

 איבער׳ן אײנדרוק אזא געמאכט האט און אומגעריכט אזוי
 אינ־ די אויף סײ ארבײטער, די אויף סײ לאנד, גאנצען

 פון בעלי־בתים אמת׳ע די אויף אויך און דוסטריאליסטען
 אלע אז פינאנץ־מאגגאטען, די — טראסטס גרויסע די

 נײע א אנג^קומען באמת איז עס אז דערפילט האבען
 ארבײטס־ און ארבײטער צװישען באציהונגען די אין צײט

 גרונד־ די פון ארבײטער די אז ;אמעריקע אין געבער
 אין ארגאניזירען באמת איצט זיך געהען אינדוסטריען

 אז אײן, שוין זעהען דיערע בעלי־בתים די און ױניאנס
 גרעס־ די װען װידערשטאנד. א געבען צו נוצלאז איז עס
 קארפאריי־ סטיל סטײטס ױנײטעד דער פון אפטיילונג סע

 ארויסגע־ 1901 אין געבורט איר בײ האט װעלכע שאן,
 אוגטער און מאל קײן װעט זי אז דעקלאראציע א געבען
 איז ױניאן, א מיט פארהאנדלען ניט אומשטענדען קיינע

 כדי אגרימענט אן אוגטערצושרייבען געװען געצאוװגגען
 אויס־ געזאלט האט װעלכער סםרייק, א אויסצומײדען

 די װעלען דאן צוקונפם, נאהעגטער גאר דער אין ברעכען
 מאנופעק- אינדעפענדענט די און אפטיילונגען קלענערע
 מייגט, דאס זעלבע. דאס טאן מוזען זיכער סשורערס

 גום אזוי פאקםיש שוין איז אינדוסםריע שטאל די אז
ארגאניזירם. װי

 גע־ באװיזען איז וואכען עטליכע פאלגענדע די דורך
 ־17 דעם ריכטיגע. א איז רעכענוגג די אט אז װארען,

 פראדוצײ שטאל גרעסםע די פון סינף האבען מערץ סעז
 סםיל סטייטס ״ױנײםעד דער פון אפטיילונגען רענדע

 דער מיט אגרימענם אן אונטערגעשריבען קארפאריישאן״
 וועל־ קארנעגי־אילינאי׳/ ״די זיינען: פינף די יוניאן.

 נעשאנעל ״די ;ארבייטער טױזענד 120 באשעפטיגם כע
 ענד אייראן קאול, טעגעסי ״די ;פיטסבורג םון סיוב״,

 אמע־ ״די אלאבאמא; בוירמינגהאם, פון ױילראוד״,
 אהייא, קלױרלאנד, םון קאמםאני״ וױיער און סטיל ריקען

 פראנציסקא. סאן פון סםיל״ קאלאמביא ״דייעל די ױן
 טויזענד 40 אהום צױאמען באשעסםיגען פיר אנדערע די

 םיר־ 5 די באשעסטיגען צוזאמען אלע אז אזוי ארבייטער,
ארבייטער. טויזענד 160 ארום פעס

 אסיציעלע, קײז נים גאך כאםש סארהאנדלונגען,
 םירמעס, איגדעפעגדענט גרויסע די מיט אן אויד געהעז

 ״יאנגסםאן די און ״רעפובליק״ די *בעטהלעהעם״, די װי
 קאמפא־ שםאל אלע כמעם קאמפאני״. םױב ענד שים
 גע־ און שםװדען די םארקירצם וױ סיי שוין האבען ניעס

 םאג, א דאלער 5 םון מינימום א צו שכירות די העכערם
 סטיל״, עס. ״ױ. דער פון אםםײלוגגען די מיט צוגלייד

 אפײ דער סח םראגע א בלומ עס איז איצט אז יזיי/
 ױך זײ קעגען דאם ױגיאן. דער פון אנערקעגונג *יעלעי
ענםזאגען. צו דערלויבען קוים ייצסעי־

פאר ייניאז די גים נאך אנערקענם אגרימעגם דער
 די אין ארבײטער אלע סון םארםרעםערין אײנציגער

הא־ שאפ יוגיאז קלאוזד קײן אז הײסם, דאס ^מייקען.

 געקראגען. ניט פארלויפיג ארבייטער שטאל די גאך גען
 שטאל דער אין אגרימעגם דער איז הינזיכם דער אין

 איז וואס פראטאקאל דעם צו ענליך עטוואס אינדוסטריע
 נאך אינדוסטריע קלאוק דער אין געװארען אײנגעשםעלט

.1910 אין יארק, ניו אין סםרייק גענעראל ערשטען דעם
 אינדוס־ שטאל דער אין זיכער װעלען רעזולטאטען די

 דארף ירניאן די וואס אלץ זעלבע. די זײן אויך טריע
 ורעט עס און ארבײטער די ארגאנאזירען איז, טאן איצטער

 מעגליכקײטען די שאפ. קלאוזד א ארויסקומען במילא
 ירניאנס קאמפאני די גוטע. זײער איצטער דינען דערפאר

 םי־ פארביסענע מאנכע כאטש צובראכען, פאקםיש דינען
 פון אנשטעל אן מאכען און נאך זיך קהל׳ען זײערע רער

 געקראגען האבען ארבײטער די וואס נוצען די ;קאמף
 אין ממשות׳דיגע, אויך זײנען אגרימענט ױניאן דורכ׳ן

 דער צו באלאנגען צו מורא קײן ;שכירות און שטוגדען
 באשיצט אגרימענס דער ניט. איצט זײ האבען ױגיאן

 װי מער דעריבער איז עס דיסקרימינאציעס. געגען זײ
 זיי־ מערהײט גרויסע די װעט גיכען אין גאר אז זיכער,

ױגיאן. דער אן אנשליסען זיך ערע
באוואוי־ האבען וואס אורזאכען די געװען זײנען וואס

ען ג  נאכ־ און ירניאן די אנערקענען צו שטאל־טראסט דעם '
 אריסגעדריקם װערען סברות סאדערונגען? די געבען

 פערזענ־ די אז אידײע לעכערליכער דער פון אלערליי.
 קאר־ דער פון פרעזידענט דער װאס פריינדשאפם ליכע

 דזשאהן צו געפילט האט פעירלעס, קאמפאניע, געגיע
 פרוי די טעילאר, מרס. אז בבא־מעשה דער ביז לואיס,

 באאיינםלוסם אזוי איז טראסט, שטאל םון פרעזידענט פון
 גע־ האט זי אז סערזענליכקײט, לואיס׳עס םון געװארען

 פון פאדערוננען די נאכצוגעבען אירען מאן דעם מאכט
 האבען ראלע א געשםילט אז איז, אמת דער יוניאן. דער

 — װעלכע פון וױכטיגסטע די פאקטארען עטליכע דא
דער־ דער ערשטענס, :ױינען — מײנוגג מײן גאך

 ארגאניזא־ ארבײטער שטאל דער פון קאמפײן פאלגרייכער
 גאנץ האבען בעלי־בתים די װעלכען פון קאמיטע, ציאנם

 פאב־ די אין שפיאנען־סיסטעם זײער דורך געוואוסם גוט
 דורך ירניאן דער פון פאזיציע סטראטעגישע די ;ריקען
 אין ארבײטער מאיאריטעט א געהאט האט זי וואס דעם,

 שמעלצער־ײען, בעסעמיר די אין אוץ קאוק־אוױועגם די
 גאגצע די פאראליזירען געקעגט האבען די װעלכע דורך

 קאמפאני־ די פוץ פארנאנדערפאלען דאס ;אינדוסטריע
 און טוער אקטיװסטע זײערע וראס דעם, דורך ױניאנס

 ירנ־ אמת׳ער דער אן אגגעשלאסען זיך האבען פארשטײער
 פאליטישען א פון דינען װעלכע פאקםארען, צוױי און יאן,

 פאדערט וואס געזעץ, ״וואלש־הילי״ דער כאראקטער:
 עס רואר ארבײטען ביי ארבײםס־וואך ־שטונדיגע40 א

 רעגי־ םעדעראלער דער פאר סחורה פראדוצירט װערט
 אין מלחמה צו צוגרייטונגען פיבערישע די און רונג
 נאכפראגע ריזיגע אזא געשאםען ד״אט וואס לענדער, אלע
 אלםער אן איז עס שטאל־פראדוקטען. און שםאל אויף
 װעלען פראפיםען ארם זיך האנדעלם עם וואו אז כלל,

 זיי װי און טיױועל. מיט׳ן אפילו האנדלען בעלײבתים
א נאך זיי וועלען ױניאן, א פײנט ניט האבען  בעסער א

טײװעל. צום .גיין וױ ױניאן דער צו גײן
םירמע קרײזלער דער אץ םטרײק דער

 דעם זיך האט אינדוסםריע אויטאמאביל דער אין
 נאך סםרייק. נייער א פארנאנדערגעםלאקערם מאגאם
 איז מאטארם חשענעראל די מיט אגרימעגט דער איידער

 אםגעבראכען זייגען געווארען, אונטערגעשריבעז אפיציעל
 םירמע קריתלער דער מיט פארהאנדלונגען די געווארען

 דעםראים, אין פאבריקען אכם די פון ארבייםער די און
 זיץ־ א דערקלערט האבען םירמע, דער צו באלאנגען וואס

סטרײק.
 סירמע די וואם דעם צוליב געקומען איז סטרייק דער

 אוםאמא־ ״ױנײםעד די אנערקענען צו אנטזאגט זיך האט
 אלע םון םארםרעטערין אייגציגע די אלס װאירקערס״ ביל

 פון פאבריקען די אין םאבריקען. אירע אין ארבייטער
 די געמאכט װערען עס װאו קאמפאני, קריתלער דער

 די דינעז קארס, לאםאל און פלימוםה דאדזש, קרײזלער,
 זײ מערהײט. איבעתועגעגדער אן אין מיםגלידער ױניאן
 מאיא־ די סארםרעס װאס ארגאניזאציע, די אלס ױניאן,
 איר אויף באשטאנעז דעריבער איז ארבייםער, ריטעט
 אתםעוץ געזעץ א איצטער אגב איז וועלכעס — רעכט

 אלס װערען «ו אנערקענם — עקם רילײשאנם לײבאר
פיתמ דער ®ח ארבײםער אלע ®ון פארסרעטערעז די

 אגרי־ דעם אין װי מיטגלידער אירע פון בלויז ניט און
מאטארס. דזשעגעראל מיט מענט

 מיס באנוצען זיך םרובירם קאמפאני קרייזלער די
 די װי סםרייקערס, די געגען קאמפס־מיטלען זעלביגע די

 פלינג^ אין אנװענדען פרובירם האם מאטארס דזשעגעראל
 האבען זײ שווערליך). לערנען אויס, וױיזט (בעלי־בתים,

 און אינדזשאנקשאן אן נאך געריכט אין געװענדט זיך
 זיי־ סםרייקערס די אויך. געקראגען טאקע אים האבען

 איוד דעם טראץ פאבריקען די אין זיצען געבליבען גען
 םיס קריחלער םר. פארהאנדעלט איצט און דזשאנקשאן,

סעםלםעגם. א בײ האלט עס און לואיס ל. דזשאהן

 כןך םרײד-יוגיאן דער אץ קאמןש אמערליכער דער
זיד• סארשארםט װענוגג

 דעד אין אויס, וױחם ״עס טאר פרייליך גאנצען אין
 די וואם צײם דער אין זײן. ניט באװעגונג ארבײטער

 פאו- ארגאניזאציאגס־קאמפײנס און סםרייקס פון כוואליע
 אד־ די וואס צײם דער אין ;לאנד גאנצע דאס פלײצט
 ױינען און צווייטען נאכ׳ן נצחון אײן אם האלטען בײטער
 טרייד־ױניאז מעכטיגע א באשאפען באמת פון װעג אויפ׳ן

 ברודער־ פון וואלקענס די װערען לאנד, אין באװעגונג
 דראהענדער. אלץ באװעגוגג ױניאן טרײד דער אין קריג
 ידניזד פאך די א. אי. סי. דער ישעןװצ קאמף דער

 פארגאנ־ דעם דורך איז ל. אװ פ. א. דער פון ניסטען
 אםע- אן צו ביז כמעט געווארען דערםירט מאנאט גענעם

 אםענער אן און ליניע גאנצער דער אויף שפאלטונג נער
אומפארמײדליך. דין צו שײנט ברודער־קריג

 אוי אין באלד טאקע פארשארפט זיך האט קאמף דער
 גע־ פארעפענטליכט איז עס װען מאנאט דעם פון הויב

 או־ אן אונטער שרייבם טראסם שטאל דער אז װארען
 קאכד דער פון פירער די א. אי. סי. דער מיט רימענט

 גוײן פרעזידענט צו געװענדעם זיך האבען ױניאן פאני
 ליי־ אװ פעדעריישאן אמעריקען די אז פארלאגג א מיט
 אר־ שטאל דער געגען קאמף אין העלפען זײ זאל באר

 אץ אנגעשלאסען איז װעלכע אינםערנעשאגעל, בײטער
 צוריקגעװיזע^ אנבאט זײער האט גרין א. אי. סי. דער

 טריידס מעטאל פון פרעזידענט דער אבער, פרעי דזשאהן
 זייער אגגענומען האט ל., אװ פ. א. דער פון דעפארטמענט

 אויסגע- קאנפערענץ. א דיערען בײצואװױגען אײגלאדוגג
 • געכאפם האט פרעי גארנישט. זיך האט דערפון לאזען

 הןך זיי װען פנים אין פאטש א ױניאן קאמפאני דער פיץ
בא־ אליין שםעםעל ױיער װעלען זײ אז באשלאסען, בען

 ״םע־ דער מים פארביגדען ניט זיך װילען זיי און שטיין
דעריישאן׳/

 פאלען עםליכע פארגעקומען זיינען אונטערדעסען
 צוזאמענ־ דירעקטען איז געקומען איז א. אי. סי. די וואו

 אמעריקעץ דער פון פאך־אינטערנעשאנעלס מיט שטויס
 פאלען דריי װיכםיגסטע די לײבאר. אװ פעדעריישאן

 די צו א. אי. סי. דער םון שםיצע די געװען: דיגען
 דאס דזשוירזי, נױ אין פלאץ שיף־בוי א אין ארבײטער

 ־-ארביי שיך זעלבסטשםענזײגע דריי פון זיך פאראייניגען
 איג־ איין אין שםאטען ניױענגלאנד די אין ױניאנס םער

 אנצױ זיך די צו אייגלאדונג די און ױניאן, דוםטריעלער
 ״בום די װאס צײט דער אין א. אי. סי. דער אן שליסען

 םאר די באםראכט אינטערנעשאנעל״ וואירקערס שוה און
 דעם םון זיך אנשליסען דאם און ;ױניאן אםאזיציאגס אן

 אי. סי. דער אן ארבײםער אלומינום פוץ לאקאל גרעסםען
 אינםערגע- אן ארגאניזירען צו זייערער פארזוך דער און א.

 .,V ארו ם. א. דער םון ױריסדיקציע דער אויסער שאנעל
םשארםער. א זיי געבעז צו זיך אנטזאגט רועלכע
 םראסען לעצםער דער געווען איז האנדלונג די אט

 פרעזידעגם בעכער. דעם איבערגעסילט האם וואס
 צענ־ אלע צו בריף פארנאנדערגעשיקם האט גרין רױליאם
 די אין סעדערײשאן דער סון קערסערשאםםען סראלע
 א »יהען צו די סון סארלאנגענדיג סטייםס, און שםעם

 וואם די, אח יתיאנס ״לאיאלע״ די צװישען ליניע שארסע
 געגעבעז זיי און * אי. סי. דער אן אנגעשלאסען זיינען

 קעריער־ זײערע ®ון לעצםע די אויסצושליסעץ רעכט דאם
 האם לײבאר אוו פעדעריישאן קלױולאנד די שאפםען.

 ײנ־ אלע די םח סארםרעםער די אויסגעשלאסען םאקע
 איז אהײא, קאלאםבוס, ®מ קאתסיל סיםי דער יאנס.

 סאל שאןרייעפעד דער םון געװארען אױסגעשלאסען
גאנצער.

מס אגדערע ®ח ארגאגיזאציעס הא־ ססײםם ייז ש



I

, t K.

m
■

W i1» SC I

«*»״ 1
Wi4

ט י י -----------------------------------12 ז
 *ײ דעם װעגען געהאנדעלט נים פןןרלויםיג נאד בען

 לייבאר און טריידס סענטראל יארק נױ דער שריסם.
 אפיציעלען אן אויף ווארםען צו באשלאםען האם #ונסיל
 ױניאנם די פון פארטרעםער די אױסאושליסען באפעל
 םע־ שיקאגא די דעם. װעגען האנדלען וועלען זיי איידער

 קלאנגען געהאנדעלם. אזוי אויך האם לײבאר אװ דערײשאן
 םע־ דער םון קאונסיל עקז. דער אז ארום, זיך •ראגען

 קאנװענ־ ספעציעלע א רוםען גיכען אין װעם דעריישאן
 םון אינםערנעשאנעלס אלע די אם אויסצושליםען שאן
 די פאר װעם געשען, זאל דאס אויב םעדעריישאן. דער

 אר־ װי בלייבען נים ברירה אנדער קיין אינטעתעשאנעלם
 ארגאניזאציע צענםראלער באזונדער א אין זיך גאניזירען

אםיציעל. װערען דאן װעם שפאלםונג די אץ
 זיץ■ דער םיט #נגעשטןןקט ®אךיוניאכם כשר׳ןן

קראנקהײט• םטרײק
 אמעריקען דער פון םירער םאנכע אומצוםרידען װי

 םעטיגקייט דער מיט ניט זיינען לייבאר אוו ■עדערײשאן
 מעםאדען, םםרייק נײע די םים און א. אי. סי. דער •ין

oxn זאך איין מאדע, דער אין אריינגעבראכם האם זי 
 ארבײם מעטאדע די אז אנערקענען, מוזען זיי אעלען

 פאר רעזולםאםען גוםע ברענגם און גוט גאנץ דערוױיל
 ױניאנס פאך פילע םון םיםגלידער די ארבייסער. די

באדײםענדעז מים נאד עם םוען און איינגעזען עם אאבען
ןרפאלג.
םארשלאםענ־ די זיך דוכם און אזא, ױניאן פאך אית

 TPB קלוירקס ״ריםעיל די — גאכלעםיגסםע און סםע
 אנגעשםעקם זיך האם — אינםערנעשאנעל״ סעקםיװ

אוסן. גרױסען א אױף גאר קרענק דער ®יט
 איז וואס שםאם, דער אין עם זיך האט אמעהויבען

 נאך םטרייקס אלע אירע מים געװארען בארימט לעצםענס
 םאר־ די דעםראים. — אוםאםאבילס, אירע םים װי נמנר

 סינף־אוךצעךסענם וואולוואירם צוױי םון קויפערינס
 און קאונטערס די אױף צױגעזעצם זיך האבען סטארס,

 גע־ האט קאמפאגיע די ביז געזעסען לאנג אזױ זײנען
 װײ־ דיערע העכערען ױניאן, זײער מים סעטלען טוזם

 סאר־ די ארבײטס־שםונדען. די פארקיועען אמ דושעס
 און 10־5 א אויך — קראםעז קרעםגע׳ם «ח קױפערינם

 הא־ און נאכגעםאן גלײך די האבעז — םירםע ־סענם26
 האבען די איידער נאך םארלאמען זײערע געװאונען נען

 הארםע די אויף אײנצומאשצען ריכםיג זיד *עהאם «ײם
 די אין אריבער עפידעםיע די איז דארם םון קאונטזנרם.

 אונזער דעםראים. אין םםארם דעטארםםענם נרעסםע
 האם זיץ־סםרײק דער איז אטגעשםאנען ניט איז יארק נױ
 םשעין״ .גרין די טשעין״, די.רענד אין פארשפרײם דן•

nx fixבראנזװיל אין איינע סטארם װאולוואירם די ®ין ׳״ 
 אין יארק. נױ אין גאם םערצענםע אויף צוױיסע א און
 אתיםגעסירם פאליצע די האם םאלינז «וױי לעצםע די
 די ארעםםירם. די און געװאלד םיט סםרײקערס די

 געמאנט ווערען עס און וױ סײ אן געהעז אבער םטרײקם
 אנדערע אויף אויך זיי םארשפרײםען צו *נשםרעגגומען

קאםפאני. דער םיז סםארם
 קרימק די זיד האם םםארס יארקער נױ די םון

 נים איז דארם א. ר. פראװידענם, קײן אריבערגעכאפם
 ארגאניזאציע א אי םי די גאר ױניאז, קלױרקס די געווען

 םםרײ־ םעג פאר א נןיד םםרײק. דעם געםירם האם װאס
געםעםעלם. נעבאך באלעבאםים די האבלז קען

 מיט־ םון זײרםםרייקם *נדערע אלע אױםײרעכענעז
 ארבײםער נים־ארגאניזירטע און יוניאנם שאך «ון גלידער

 סאר*ײכענען, צו געגוג נישםא. «לאץ קײז פשוס איז
 האם האפמאן גאײערנאר וואו חשויחי, נױ איז אײו או

 םםײט דין אין װעט ער אז גענז די געסםראשעט שײן אזױ
 א אויםהײבעז קראםאלניקעם די דערלאזען ניט אופז באיז
 געויארלן. געװאונען םםרײקם זיץ 3 שייז זײנדז קאפ,

 אין אײנער נוארק, אין מאכערינס סיגאר 900 «ח אײנער
ג און םראק $  םליפער א אין אײנער את םעקםארי, מ

 אלע מים אן, נאד געהעז םםרײקם צאל א פעקםארי.
 נאהענ־ דער אין סםרײקס גתיסע אסת אויף אױטזיכס?ז

 עלעקם־ אמ מאשינען שםאל, שיף־גױ, בײ וװקתםם, םער
 דער אין קאמפיין דעם חוץ איז דאס #•מראםען. רישע

 אנגעהוי־ ערשט זיד האט װעלמ ^נדוםטריע, םעקםםיל
ז מ און מ  װאולעז־םראםם פיז םילעז n ײרנלאײװ ניט ק
 און פעטערסאן אין װעבעדײען ױידען די איז פאסזױק אין

זיםממעגד.
רירןןװדינער. װןןרם *ןןדערײשןןן די

 גזד קאפף אינערליכער דזיד האט וױרקונג גתמ »ײז
om ד די אױף  לע־ געמאבט זײ האם עם יתיאנם. מ

ד, מ די און אמדוסםריען עםליכע אין ו^דאזדדימד. מ

נערעכםיבקײט ■►ן

פאלסם־שול! אידישנ וי רופם עם פוילעןן פון קינדער די רופקן עס
 םון וױיםל, דער ביי לאנד םון ים, זײט יעגער םון

 םראסקעריי א — קולות טראגישע אונז צו גרייכען סוילע(,
 ®אגראם־ סון אוױת נאך געוױיגען שױבען, צובראכעגע פון

 צעשמאא מים סםודענטען אידישע םון געשרייען קדושים,
 הוגגריגע און ארבייםסלאזע סון זיפצען שטילע קעפ, טענע

 םזץ לעבען אויף רעכט פאר קאמף צום לאזונגען אידען,
מאסען! אידישע די

 דורך דך רייסט קולות טראגישע םון כאר צװישען
 דער םון קינז/ אידישען םון שםימע זאנפטע שטילע, די

 א — דקה דממה קול איז עס פאלקס־שול. אידישער
 דער םון גרויס דעם דורך שניידט וואס קול, שטילער

נשמות: אונזערע םון טיםענישען די אן גוײיםט וואס װעלם,
 קיגדער־הײמעז, אונזערע שוילען, אונזערע שיצט

 צעשטורעםםען, םון מיטען אין רעטונגס־אינזלען אונזערע
! ים שורארצען און בררינעם

 ארימסםע די םון קינדער אידישע םויזענט צוואנציג
 ארוים אונז צו זינגען זײ פוילען, םון גאסען עלגדסםע און
 אידישען םארבלוטיגטען םון םיםעניש סאמע דער פון

 םארשםארבענעם םון גביאות וואונדערלאכע די לעבען,
 םון שוועל דער אויף שװעל, דער אויף *דא, :םרץ ל. י.

צוקרגםם!״ אונזער ליגט שול, אידישער דער
 גע־ שטייען וואס פאלקס־לערער, אידישע םויזענד

 העבודה, רעל התורד״ על געמאטערםע געפלאגטע, רודס׳טע,
 אין פאלקס־שול אידישער דער םון מזבח דעם בײ שטייעז
:אויס רוםען און פוילען

 צד אידעז מיליאן האלב א און דריי בײ קאן מען
 זייערע םויםען נים קאן מען אבער, ברוים, זײער רױבעז
 ברעכען גײסם, דיער פארגוואלטיגען ניט קאן מען נשמות,

!מוט זײער
 צײםעז, אגדערע קומען מחען עם קומען, רועלען עס
 מאראלישע סארמאגען אבער דארף מען צייםען, בעסערע

 אין גלויבען. סאר׳עקשנ׳טען גרויסעז, שטאנדהאםטיגקײט,
 פוילען םוץ שולען אידישע די זײנעץ שעה איצטיגער
 ערשםע די זײגעץ די גײסם; סון קחשנעם םלאמיגע

 ;אנטיסעםיםיזם מיט׳ן מלחמזדםעלז־ אוים׳ן טרעגטשעס
 םח רעכט סאציאלע אוץ נאציאגאלע פאר מלחמה דער אין
פוילעז. אין מאםעז אידישע די

 םון מאםעז אידישע די האבען מארך און בלום מיט
 פאלקם־אינםעלי־ אץ סאלקס־לערער, אידישע די פױלען,

 נעס־ װאונדערליכע 220 — שולען זײערע געבויט גענץ
 לעבעז, פון אינזלען דיערע קינדער, טױזענם 20 םוץ טען

 זײנעץ שרלעז דאזיגע די קענען. און װיסעץ םוײיד, ארבײט,
 אגם־ ארויסגעחסעז האבעז זײ װעלם־בארימט. געװארען

 דער ®ח דערציאונגס־מײסםער גרעסםע די בײ ציקוגג
 ליבע, םיט געװארען אתמגעריגגעלט זיינען זיי װעלם,

 להכעים צו—מםירתמסש הײליגער מיט הארציגקײט, מים
פאשיסםען. און אנםיםעמיטעז די להכעיס צו שוגאים, אלע

 ארגאניזאציאגס אנגעהויבען יוניאנס די האבען געגענדעז
 די האבען סאלעז פאר א אין סטרײקם. און קאמםײגס

ערסאלג. געהאט אויך
 עלעקטרישאנס די האט מיגעסאטא, מינעאפאליס, אין

 ״נארםעח דער געגעז סטרייק דעם געוואונעז ױניאן
 פאלשםעגדיגע געוואוגעז אוץ קאמפאני״ פאוער םטײםס
 די באדיגגונגען. םארבעסערטע און אגערקעגוגג ױגיאץ

ארבײםער. 800 באשעםטיגט קאמפאגי
מא־ דעם האט לײבאר אוו םעדערײשאן אמעריקעז די

 אר־ םויזענד זעקם די סון םםרײק דעם געסעםעלט גאם
 וועלכער קאמפאני׳׳, םעקגאלי ״רענד דער איז בײטער

 זיײ באדינגונגעז די מאנאםען. צען געצויגען זיך האם
 געשרי־ ווערען שורות די װען באװאוםט נים גאד נען

 סון רעזולםאט אלס געקומעז את סעטעלמענם דער בען.
 ריליישאגס לײבאר געשאנע׳ל דער סון עגטשײדוע דער

 צום זיך װעגדען מים געםםראשעט האם װעלכע באארד,
 ענט־ איר נאכקומען קאםפאני דער צװיגגען צו געוײכם
שײדוגג*
 האם אינםערנעשאנעל װאירקערס שוח און בום די

 םאר העכעתנגעז געװאונען און םטרײק x תרבגעפירט
 זי און שםאםען נידענגלאנד די איז םיםגלידער זדרע
 װאם ארײעונעםעז םעג<ימײמז אלע מיט איצםער זוכט
firry זױן םיםגלידער, מער a p נײ־ארגאני־ דער טים 

 די םוט זעלמ ד*ס יתיאן. אינדוםםוײעלער זירםער
 ארײנצר זובם װעלכע ,npir• ױאירקערס םעםאל .שים
 די אין ארבײטען װעלכע םיםגלידער םער װאם כאפלז

אינדוסטריע. שיף־בױ

 ארום־ דעען די סכנה. אין אלע די שטייען איצט
 אגםיםעםיםיזם. פון םלאמען די מיט געווארען גענומעץ

 פון ראטעוועם :קינדער די אוגז צו רוסען בראנד םון
!אוגםערגאנג

 שפילןא אמעריקע אין קינדער אידישע אונזערע װען
 קיג־ אידישע די שטייען שפאסען, און לאכען שטיסען, און

 ברידעד אוגזערע סון קינדער די ׳ים זײט יעגער םרן דער
 םרויןך גרויסע מים פנים׳לאך, דארע מים שוועסםער, און

 שטום קוקען און םאר׳חלום׳טע, פארבענקםע, אויגען, ריגע
 פאר־ זײער בויערט עס און צער, גליענדיגען טיםען, מיט

 פאר- !וועז םאר און פאחואס :תביעה דער מיט וואורף,
!םיין די אונז קומט וואס

פוי־ םון מאסען אידישע ארימע די םרעגען מיר װען
 כאנייקעס די פון סמאטשעס, די און באלוטיס די םרן לען,
 זאמלען: די און גלעזער־געסלאך די םרן פיאסקעס, און

 עגס־ ערשםעץ?״ צום ווערען געראטעורעט דארף ״וואס
 זײע־ קינדער, אונזערע גאר #אוגז נישם :אונז זײ פערען

 עס לאםיר םאן. עס לאמיר !שולען ױיערע הײמען, רע
 וועס מעץ בױ ווארםען ניט לאםיר ברײטהארציג. טאן

 קינ״ די קוםען אליין לאמיר םארלאגגען, אונז צו קומען
!אנםקעגען דער

 לאםױ בויער. די םון חענט די שטארקען לאמיר
 לערן באקוםען זאלען קינדער די אז דעם, םאר זארגען

 םאלקס־ די העלםען לאמיר שילען. די איץ דערגערונג און
 עקזיס״ זײער פאר קאמף העראאישען דיער אין שולען
םענץ.

 אידחפן n פ»ר הילפם־קאכדטע
פױלען. אין שולען

 זשיםלאװםקי. חיים דר. ערעךםאחיצער
מילעד, אב. דובינסקי, ד. װיצע־סאחיצערס:

 םרעזשורער באסקין. י. סעקרעםער ניגער. ש.

 האם&אן a דר. :עקזעקוטױוע ;װלאדעק ב.
כאגק, j יעשורין, י. וױיגבערג, י. (צבייז),

 אד * :קאמיםעם םיעערמאן. ג. לערער, ל.
ביאלאםםאצקי, י. ב. אפאטאשו, י. ערבאך,

זעלילי, a דובאװסקי, דר. גוסקין, ר. בלאק, ר.
לאזארסאן, ר. יעפרויקין, ז. הירשביין, ®רץ

לעוױן, ב. לעוױםין, ב. לײוױק, ם. לױױי, לואיס
פײגסםאז, jd נאוואק, מאיער, ד. לעװין, יעקב

 אברחם ראםמאן, ל. ראגאף, ה. פארםנאי, י.
שערמאן. ב. שאצקין, י. ריהען,

 בײשטײערוד און קארעספאגדענץ םאר אדרעס .דער
:איז געז

J. BASKIN, c/o American Committee for the Relief 
•f Jewish Schools in Poland, 176 East Broadway, 
N*w Tory City.

אנגעםאמען• מרײד מעקסםײל אץ קאםפײן דער
 דעם אגגעהויבען מאנאט דעם האם א. אי. םי. די

 מי־ דעם ארגאגיזירעץ צו קאמםיין לאגג־דערווארטעטעו
 אינ־ םעקםםיל דער אין ארבײטער םערטעל א מים ליאן

דוסםריע.
 גד־ האם ױגיאן וואירקערס טעקםטיל יונײטעד די

 דעם אויף עגליד א״, אי. סי״ דער מיט אםמאד אן שלאסען
 דער םים געווארעז געשלאסען איז עם װאם אפמאך

 יתיאן״. וואירקערס טין ענד סטיל אײראז, ״יװײםעד
 ■חר סון םירערשאפם דער אוגםער קאמיםע ספעציעלע א

 אײג־ איז אמאלגאמײטעד, דער םון הילמאן, סיתי זידענט
 פאר־ די אין אםםײלונגען 6 מיט געווארען געשטעלם

 אגצושםע־ איז פלאן דער לאגד. פון געגענדען שידעגע
 װעלמ ארגאנײזערם, פײאיגע זענדערם פיגף ביז לען

ארבײט. די טאן זאלען
 סאר דערשראקען זיך האבעץ בעלײבתים די וױיט וױ

 פון ארבײםער די ארגאניזירען צו פאחיד איצטיגען דעם
 קען מאסשסאב, גאציאגאלען א אויף אינדוסםרי זײער
 געתעכערט אלע כמעט האבען זײ װאם פאקט, דער דיגעז

 אוטמר םיט ארבײטער די םוץ פרײזען און װײדזשעס די
 האממ װעלכע באםעם, טעקםםיל די •ראמנט. 10 םער
 ענםמר אײן פק בלױז געװאוםם פארגאסנענהײט דער אין

 ארגאני־ צו זיך ארבײטער די פיז סארלאנג דעם אויף
־ זירעז  אוד איצטער ■תבירען באםבעס, און קײלעז ־

 מעד סעגם עסליכע םים מלאכות בעל זײערע םערקױפעץ
 זיד, דדכם מאל, דאם אבער זײ װעם דאס װאד• אייט׳ז

 בי־ «ו געלערעגם האבען ארבײטער זײ געלרגגען. גים
ת  זאליז וײ » ®או־גאסנענחײם דעד אין לעקציעס מ

טארגעסעז. גיך אזױ עם

 היי- די און רעש דעם לוים ורטיילעגדיג
אעע־ דעען עס וואס קאמםיעס םע

דורכ׳ן לאקאלס, אונזערע אין גאנגען
 מים םארבינדוגג אין מאגאט לעצםען

עקזעקו־ בעאמםע, פאר וואלען די
דעלע־ און מיםגלידער באארד קוםיװ

 זיך ד״אם קאנװעגשאן, אינםערנעשאנאל דער צו גאםען
 דעם אין אז מענשען, דיםיגען א אויסוױיזען געקענט
 נים םראגע אנדער קײץ ױניאנס די אין װעם מאנאט

 געםאן ניט וועם זאך אנדער קיין װערעז, פארהאנדעלט
 די און וואלען די םון דררכםירוגג די אויסער װערען

 דאם װען דערמיט. םארבונדען איז וואם םעםיגקײט
 נומער דעם אין מיר וראלםען פאל, דער געװען *ואלט

 אייגגעשרופד אץ מים זײץ יוזנא געםוזט ^גערעכטיגקײם״
 עם־ די נייעס. אינםערנעשאגאל פון אפםיילוגג פענער

 אםםײלרע די אט װאס שריסט, דער פיז דיםען ליכע
 וראגיגקייט די און נוםער, הײגםיגען דעם אין פארנעמם

 באווײ־ באריכםעט, דא ווערעץ וואס פאסירוגגען די פון
 זײ םראץ ריכםיג. גים איז אײנדתק דער אט אז דען,
 דער םון ארביים די גײם עלעקשאגם די םים ביזי

 סעטעל־ ססרײקם, סון ארבייט םאג־םעגליכע די ױגיאן,
 אויפגא־ ענאכע און םעםיגקײם ארגאניזאציאנס םענטם,

 איגע־ ניס זיך האס זאך קיין געוױינליך. רױ אן בען
געווארען״ פארמיגערם גיט אסילו און שםעלט

אױנױיןןוס סלאוסמאכקר כײ־די
 װענען קאנםערענצען צו םארשפיל דער

 קלאוס־ אין אגריטענט באנײען
יארק נױ םון טרײד

 נוםער מ»מזש rx באריכטעט שוין האבען םיר וױ
 אפיניעל דובינםקי פרעזידענם האם .גערעכםיגקײם״,

 נױ סת םרײד קלאוק rx *ס»םיאײשן«נם די נעסאלדעז
fnr, ענדעתנגעז מרלאנגען װעם יוגיןמ די אז rx 
 צװעק דעם פאר קאנפעוענץ א און אגרימענם נייעם דעם
 דזשענעראל וױ שגעל אזוי ווערען אראגזשירם וועט

u םעגעדזשער n ’rx װעלכער גאגלער t’x גע־ דעמאלט 
 געווערקשאפטז rc דעלעגאם אלם פאלעסםינע איז ייעז

 *ס*סײ די יארק. גיי גןיד צוריקקוםעז װעט קאםיײן
 ויעלען זײ m ןזםיציעל, געמןןלדען אױך האבען איישאנס

אגריםדנם. דעם rx ענדעתנגען פ*רלאנגען
 פמ דירעקםארם אװ באארד דער םץ מיםינג בײם

n חשזינם קלאוק דער xjp, װאס rx ןןפגעמלטען 
 !יריק־ נאגלער׳ם נאך מלד אװענם, מאנטאג נעװןורען

 דער םץ קאםיטע x rnxrw באשטיםם rx קוםען,
 די םמ פארשטײהער די םיט קאנפעײחמ *ו יוניאז

xסxסיKײשxװעגעז טרײד אין נס x אגריםענט. נײעם 
 •רעזידענם םוץ ורערען אגגעסירם װעט קאמיםע די

דער סון םענעדזשער לxחשענער »מ תבינםקי
 צחאמענ־ װעם קאםיטע די באארד. דזשאינם קלאוק

 קלןוק די סמ םענעדזשערם זײ םץ ײערעז נעשםעלט
m חשאינם דעם is&xrx שטעלען ױעלכע לפקןלס ap, 

 באאםםע הױפם די און םענעחשערס דיסםריקם די
־.nxxi oj’xwn קלאוק דער םון

 בעלי די פרן םארטרעםער די האבעץ אונםערדעסעז
 עס װען איז שםײגער זײער וױ צוגעאיילט, זיך בתים
 אגריםענם, גײעם א װעגען םארהאנדלרנגעז בײ האלט

 או סםײסםעגםס, מיט •רעסע דער אין ארוים זיינעז *מ
 באדיג־ ארבײםס די םוץ אומגליקליד נעבאד װערעז זײ

 ארױפגמװאועען, די אױף האט יוניאן די װאם גוגגען
 רחמגות זאל יתקמ די אז •שוט זיד בעםעז די ארן

 די נאכלאזען עפעס און איגדוסטריע דער אױף האבען
בתים. מלי

 איג־ סמ זײרעקםאר דעד קלײן, םר. וױ גאכדעם
 סםײםמענם א ארױםגעגעמז האט קאונסיל, דאסםריעל

 אסא־ די אז װער״, ,װארםענס םדײד־צײטוגג דער אץ
 מאזיערעז װעט טשורערטקפעוקלאיק־מאג ®ח סיאײשזזז

 אוז יתקמ דעד נדט אגריטענס דאם איז ?נדלדיעעז
 אלטען דעם אין •מקםען מװױסע או כאקלאגם זיד האס

תז ms ניט זײנעז אגוײםעגם ח לי די מ ja מ m האם

 אינדאס־ צום מעלדוגג דין אין דובינסקי, םרעזידענט
 אירע וועם ױניאן די אז געשריבען, קארנסיל טריעל

 צו איבערשיקען םריהער בתים בעלי די צו םאדערוגגען
 פארעםענטליכען די וועט זי איידער אסאסיאיישאן דער
 ארויסגע־ קליין מר״ איז דעם אויף צייטוגגען. די אין

 צו זוכט ױניאן די אז באהױםםוגג דער מים קומען
 מאנופעקםשורערס די מיט אפמאך געהײמען א שליסען

 וויל־ פרעזידעגם אן זיך האלט אסאסיאיישאן די נאר
 דורך דערגרייכם אפמאכען ״אםענע םון פאליסי סאנ׳ס
פאחזאגדלוגגען׳/ אםענע

 דעם אויף ענטםער דובינסקי׳ס פרעזידענט אין
:ער זאגט קליין מר. פון סטייטמענם

 ערנסם איז קליין מר. אז אומגלויבליך איז *עס
 קאג־ דין שםערען װילען מיר אז דערקלערוגג זייץ אין

 די דיסקוםירען צו םרייהייט פון רעכט סםיטוציאנעלע
 אגרי־ געמייגשאםםליכען קומענדען דעם םון באדינגונגען

 איז עס אינדוסטריע. סוט און קלאוק דער אין םענם
 עס וועלכער װי מער ױניאן, די אז באוואוסט, גום צו

 אםע־ םראקטיצירט מאל אלע האם פאקםאר, אנדער אזי
 םארשריסםעז די פון אויסטייםשועעז און דיםקוסיעס גע
 םיםגלידער אייגענע אירע פאר סײ אגריםעגטס, םון
אלגעמיין. אין אינדוסטריע דער םאר סײ אוץ

 איגדאסטריעל ms בריף םײן אין פלאץ קײן ״אין
 קענען זאל װאס װאונק א אפילו פאראן איז קאוגסיל

 סאר- געהײמע זוכען םיר אז װערען אויסגעםײטשם
 םיר oxr אלז ••p®xx געהײםען x ד^־לונגעו

 אים װעלזין מיר rx ,rx קלײנ׳ען םר, געזאגם האבען
 ®אר־ אונזערע איבערצוגעבען אים געםעליגקייט די טאן

 אגריםענם נײעם דעם rx ענדערונגדן װעגען שלאגען
 ײ-1 די אין פארעםענםליכעז עם װעלען פיר זדידער
 געםירם. פאל אלע אתז בײ ייד האם עס וױ טונגען,

 אויפגעםרײסעלם אזוי האם באםערקונג די אט אױב
 אין באשולדיגען גו *־נז גרײם איז ער rx קלײן, םר•

rs^r געהײמע xונםןירהx,װ נדלומעןxוחך עם םיר לםזיז 
 גע־ דער אים פל»נם עפעס rx דעם, צו צושרײבען לען

\m■ וױםעז• *

 װעץ אז פאחיכערעץ, דזנריבער אים וױלען פיר
לו לxז ער  שטרענג nwnyrrx^xa יי W3xa װעלען ^

 .p® סארםולירוגג די אז באשטיין םיר ורעלען •רירואם,
 װערןין כםxגעמ לxr ^נרימענט פמ nרשריפםזxפ די

nxa TVCX דער rxr^ פ און אינדוסםריעxאונזערע ר 
מיטגלידער״.

ך rx דאם לי ר  די צו ילBרשxB דער באח ^
 דערװײלע גאך פארםולירם ײניאז די םארהאנדלתגען.

 די װען יאטום קײז אגרימענם. צום םאדעתנגען אירע
 נאך rx ײערען געהאלםען זאל קאנפערענץ ערשםע

 םrx אבער שױן װעם עם באשםיםם. נים רלויםיגxפ
 *rx זיד װעלעז rnwrijarx? די ra נעמען נים ל«(נג

rx j\tm אויף הױבען  ix דין מיר -װעלען חגנמלם 
X rx בעסערער •V’rrx י* m פארצײכענלן אדן am 

האלם. עם

סױיד נארנמןנס סאםען איסםהרו
 דמארם- טיײד גארםענט קאםעז זױםסערן דער

 װײגמחחידענם םה פאחזאלטעט װערט װאם םענט,
 בא־ x ^דדיקעלט oxrx« דעם oxn ו״זבעדג, עלײעם

oirrnr אמ םעטיגקײם לעבעדיגע xB «xnוrײכעJם 
•151אל8ל57 גרױסע

 אין שעפער דרעם תאטען גרעסטע
ארגאנידרט םענסילוױיניא

דעפארט דעם איז מאנאט פארגאגגעגעם דעם דורך
k A k A A A  k ^ A A A  k k A  A A A  A  A A  k  f e ^ ^ A  ^ ^ k A  A A ^ A A A  k k  A ^ A ^ aגעלונגעץ םענט is גרעסםע די פח וװוײ יתיאנתירען 

rngp םון ןאשטעטל קלימע די זדן פירםעס דרעס 
a זשיף סםרײק x םיט ענטםערען far •ענםילװײניא rt 

 פיםסבת־ג rx םירמע ספארסװער x <מ םaקזxל
Vfotp voפענםילװײניא אין ש»• גרעםםער דער

 דורך בלו׳ת געװארגן געסעסעלט rx װעלכער דרעסעס,
 סםדײק, א אן ארגאניתטױאנס־ארביים פון דרוק דעם
 קאו־שאדײשאן״ דרןס »פמס דער ®וץ שאו דעד וױו
uyimwta װ*למר פעגסיאדײנ^ הומעלסםאן, טון

 אח םירמע דער מים אגרימענם דער ארבייםער. 400
 דעם אין אםיס רייזבערגס אין געװארץ אוגםערגעשריבען
 יאר צוױי םאר יארק ניו אין בילדינג אינםערנעשאנאל

 העכע־ א גלייך געקראגען האבען ארבײםער אלע *יים.
 איז עס און שכירות די אריף םראצענם צען םון רונג

 מאנא־ צען אין אז פונקם א געוואתח אריינגעשריבען
 דער מים קאגםערירען ױניאן די וועם שםעםער םען

 ווײדזשעס. די אויף העכערונג וױיםערער א פאר םירמע
 אײנגע־ אויך װערם שכירות די אויף העכערונג די חוץ

 שא^ קלאתד ps ארבײםס־װאך שםונדיגע 40 א שםעלם
 האט םענסילווײניא, םון פארסרעםער דער גינגאלד, דוד

סעםעלמענם. און פארהאנדלוגגען די אין מיםגעהאלפען
 pפ שאפ דער געורארען געסעםעלם אױך איז עס
 הונדערט די וואו פא., סםילםאז, pם סקאםעלא חשאהן

ps 8 םאר םםרײק אין געװען זײנען ארבײםער צען 
 געדואתמ געסעםעלם איז סםרײק דער צייט. װאכען

 \ונײ- דער pם הערים םר. pם פארמיםלונג דער דויץ־
 אגרײ דער קאנםראקםארס. סרך אסאסיאײשאן די טעד״,
 מאנאממ• 18 פאר געװארען אונםזנרגעשריבןח איז מענט

 pd 10 העכערונג א געקראגעז האבעז ארבײטער די
 שאפ ױניאן קלאװד שםיק^םרייזען, זײ אױף פראצענס

40 ps .^געװארען אגגעםירם איז סםרײק דער שטוג 
 שעל מילדרעד און םאביץ עדודארד ארגאניחערס די סץ
העריסבור^ אין אפיס דעם *ון הילף חנר סיט

 דער געגעז סםרײק x דערקלערם האם nr״’ די
 פיטם• rx ש»פ םסארםװער x ״,4ימ onx נידעל .פענן
 לןףן■ x געמאכם וזאם oxa דןיר 4■ענםילװײנח בורג,

 האבען זײ oxn חידסאר דבײםערx זײנע געגלז *־ט
 oxn nr״’ די און ,nr״’ יער IX *עעשלאסעז ײד

 rx שטײם סםרײק דער םםרײק. x מים גמנטפערט
x ויושם גוטעךx.יער פח ן»געםירם װערט ער גד rx- 

rnymrxi ליםבורג. סערע

 םענטראל אין ארבײטער דרעם קאטען
סטרײיק נעװינען םאלם י

a  A A t e A M ^ k k M k A  A A A k  ^ k ^ ^ ^ M k k  A k M A A  k ^ k M k  k k k M k t e t e  * k M k kמאגרסעקםשוריגג ״סעלדיס דער געגען סםרײק דער 
ווערעז עם װאו איילאנד, ראוד פאלס, סענםראל pם

k ^ A ^ ^ k lA  ^ k & k A A A i A  k^A^^^kA Hk t e M A A A A A A M A A  *W M k A A  k A A B A M M A A A A l^ ^ ^ ^  געסע־ מאנאס דעם איז ארבײטער, 14ס באשעםסיגם
דער פאר זיג פאלשסענדיגען א מיס געורארען טעלס

ײגקמ•
 מך געעםענם איז פאלס סענםראל איץ שאפ דער

 גע־ זיך האס װעלכע פירמע, כאססאנער א p® ווארען
 האט יוגיאז די יוניאן. דער p® ײעןרודצארױס זוכט

האט כאס דער און סםרײק אין שאי דעם דערקלערט
K k A  A B k  A k  B k k / ^ A k A k  B A B A k B ^ k a B a B B A A A A A *  IkA  k A A ^ A  k M k  t e k k t e A k, ^  א^ זײ p® ®לאץ ן אױם ברעכער סםרײק ארױפגענומען

 סםרײקעז וואכען ס נאך ארונםער. זײנען װאס בייטער
p שסאט p® מעיאר דער האט s קאמיטע א ®p בירגעד 

 זײ ארן צדדים בײדע p® קאנםערענץ א צחאםענגערוסען
 “rx« דער אױף ־rr ט?ןאפ>ר *ו אײנגעשטימט האבען

 Tarr r® ■tXDpyi’i לייב^ר םםײם דעם פון מיטלונג
 סטילקסע דער r® פחחידענם גדװיתעענר זדילאנד,

 הױשט דעם *מ ,txnyapya אינסעדנעשאנאל ■רבײטער
 םםײס, ®מ יה״געז1בא ערטוא־גיי ®ת ■פםײלונג דער ®ת

 עמד rx ארויסגעגעבען rrnxn מרמיםלער די קאהיר.
עד X rx ox״ שײזרונג דיג ענ ט  -rx די •vgo rn ^ז
בײטער.

 סםדײקעו די אזץ ווערען ארונטערגעשיקם גלײך כעוי
 ®לן זײערע אױף רוערען ארויםגענרנמח צודיק דארםען

i s s; ימעוירבא ניט־יוניאז ש$ס ײנקמ םסריקם א 
 מן 4 ®ון משך אין מחען ארױפגעגומען ווערען װאס
ז  שס״דיג■ x ;nrrr 40 דעי־ rx שליםעזנא זיך מ

ou ^ ax ״i x ן^אגד?רסד מים iA thםאל ; em
r סענט 32% םיניםום x אװעדטײ׳ם; m w  X 

nnpn 12 װעניגםימנם םדײד ®ין ryc”Trx c«n לע1
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 נאך ױניאניזירט װאוםטער אין שאפ דויעם
סטרײקען טאג אײן

 דע־ טריידס מיסעלייניאום און דרעס קאטען דער
 מאסאטשױ אין אינםערגעשאנאל דער פון •ארטמענם

 אר״ 50 די סטרייק אין ארונםערגענומען ד,אם זעםס,
 די וואוסטער. אין עס״ ענד ״דזשי דער פון בײםער
 איז און יאר עטליכע שױן שאפ דעם אן האלט פירמע

ױניאךשאפ. קײן געװען גים *ײנמאל
 גע־ אפגעשטעלט גאנצען אין גלייך איז שאם דער

 א נאד און ארונטער זײנען ארבײטער אלע ווארען.
 בעלי די מיט געהאט האם האלפערן י. װאס קאנפרעענץ

 אונטערגע־ פירמע די האם מאג צװייטען אוים׳ן בתים
 25 שאפ, יוניאן קלאוזד אלס אגרימענט אן שריבען

 דאלאר דריי פון העכערוגג א ארבײטס־װאך, שםונדיגע
 פארשטענ־ דער מיט וואך־ארבײטער אלע פאר װאך א

 גע־ קריגען זײ דארפען ארום מאנאם א אין אז דיגונג
 רואד א דאלאר צוױי נאד מיט וױידזשעס די העכערם

 זײ װעלכע צו מינימומס די פארדינען זאלען זײ כדי
 אינדוס־ דער אין סקייל דער לוים בארעכטיגט זײגען
 דרעסעס. סילק ביליגע פראדוצירט פירמע די םריע,

 הא־ שולמאן לעסטער און גרעקא קײט ארגאנייזערס די
סטרייק. דעם אנגעפירט בען

------------------------------ «(!4 QM |

 איז װאס שאפ אונטערװעש רעי״ ״קעלי
 װערט פא., רעדיגג, נאך אגטלאפען

סעטלען צו נעצװאונגען
 סעטלען צו געלונגען ױניאן דער איז מאגאם דעם

 רעדינג, פון קעללי־רעי שאפ אוגטערװעש גרויסען דעם
ארבײטער. 200 ארום באשעפטיגט וואס שאפ א §א.,

 אוז יארק ניו אין געװען פריהער איז שאפ דער
 וואיר־ גודס וױיט דער מיט אגרימענם אן געהאם האס

 אנט־ שאפ דעם מיט איז ער .62 לאקאל ױגיאן קערס
 עקשאן קאורט א אנגעפאגגען האט ױניאן די איז לאפען
 ױניאן, דער פון לאיער דעם דורך פירמע דער געגען
 בעל דעם צװינגען צו פארזוך א אין שלעזינגער, עמיל
יארק. ניו נאך שאפ דעם צוריקצוברענגען הבית

 קאורט אין געקומען איז קײס די איידער אבער
 שאר, סעמיועל ױניאן, דער פון פארטרעטער די זיינען

 לאקאל סון פאליקמאן, מ. ;62 לאקאל פון מענעדזשער
 און עמיל ױניאן־לאיערס, די און ױניאן, קאטערס 10

 איי־ דעם מיט צוזאמעגגעקומען זיך שלעזינגער, אײב
 ווייס־פרע־ אין לאיער זיין און פירמע דער פון גענםיפער

 די געסעטעלט האבען און אפיס רייזבערג׳ס ,זידענם
באדינגוגגעז: פאלגענדע אויף |קײם

ױניאן־ סטריקט א איין װידער פירם פירמע די
 ארבײטען געהען 10 לאקאל סון קאטערס די שאפ.
 די פון ארבײטער די און רעדינג אין פירמע דער םאר

 געארבייט םירמע דער פאר האבען וואס פאכען, *נדערע
 די אויב װערען צוריקגענומען דארפען יארקפ נױ אין

 ױניאך־באדיגגונגען, די ארבײםען. אהין פארען ווילען
 די יארק, ניו אין טרייד וױיט־גרדס אין דא דעעז װאס

37V4 סקײלס מינימום די און ארבײטס־וואך שםונדיגע 
שאם. דעם אין ווערען אייגגעשטעלם דארפען
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אוטנהנענד און הלױולאנד אױ
 געווארען געמאכם מאנאם דעם איז ?ליזדלאנד אין

 קא־ װיים־פרעזידענם אויף איבערםאל סעדדערליכער א
 חשאינם קלױולאנדער דער פון מענלדזשער םאססקי,
 םיםינג א םון ביינאכם שםעט אהײס קוםענדיג באארד.

 מערדער אומבאוואוסטע סון געווארעז באפאלען ער איז
 אוועק־ איז ער געווארען. םארוואונדעם «װער איז און

 ער וואו האםפיםאל, לוקם םיינם אין געװארעז מנומען
מינם  פון ביאלים ווײם־פרעזידענט איצט. נאך זין נ

 אח האטםיםאל אין באזוכם קאםאםםקי׳ן האם שיקאגא -
װאונדען. די םון שנעל זיך דערהאלם ער אז מעלדעס ןד

עקזע־ גענעראל דער םיז מיטגלידער יארקער גיו די
U ; דעם םון דעתואוםם זיד האבעו די װען באארד, קוםיוו 

 פרית א באשםימם האבען קאטאװםקי׳ן, אויף עדפאלגי■
 װעלכע אינםארמאציע םאר דאלאר םױזענם •יגף םמ
 דער סון מראודטײלוגג און ארעסם דעם צו ®ירען וןל

 דעם געמאכם האבען װאס פערזאגען די אדער •ערזאז \
 קאםאס װייספרעזידעגם אױף װאך לעצטע •יבעוממיד

פארװאונדעם. שווער אים האכעז אדן סקי
 •רעזײ האס איבערםאל דעם םים פארביגדרגג אק .

 םעלעגראמע סאלגענדע ארועקגעשיקם דדביגםקי ד&ס
:קליװלאגד אין באארד דזשאינם דזןד

ײ עקזעקוטיװ גענעראל ״די ב  זיצונג איר באארה׳
 אויסצוגזר געווארען אויפגעטרייסעלט איז פרי, היינט
 געמאכם איז װאס אטאקע ברוטאלער דער וועגען פינען

 פרן װײס־פרעזידענט קאטאפסקי, ברודער אויף געווארען
 אין באארד. דזש. אייער פון מענעדזשער און אינט. דער

 בא־ איר װערט עקזעקוטיװע גענעראל דער פון גאמען
 אלע קריגען זאל קאטאפסקי ברודער אז ׳זעהן צו פוילען

 נו־י־ זיך וועט ער וועלכע אין אויפפאסונג מעדיצינישע
 מעגליך איז װאס אלץ װערען געטאן זאל עס און טיגען

 זײן״ נאר קען דאס װי באקװעם אזוי אים מאכען צו
 אוג־ פאמיליע זײן און קאטאפסקי׳ן ברודער איבער גיט
 אינזער אין זיי פארזיכערט און מיטגעפיל הארציגען זער

 די ערהאלונג. שנעלער זײן אין אינטערעס שטארקען
 זיינען וואס די ביז רוהען גיט וועט אינטערנעשאגאל

 גע־ װעלען אטאקע פארברעכערישער דער אין שולדיג
 באפױלען- װערט איר גערעכטיגקײט. צו װערען בראכט

 א אינטערנעשאנאל דער פון נאמען אין אםערען צו
 אדער פערזאן דער צו דאלאר 5,000 פון באלוינונג

 וואס אינפארמאציע געבען װעלען וואס פערזאנען די
 דעם פון פאראורטײלונג און ארעסט צום פירען זאל

 אטאקע מערדערליכער דער אין שולדיגע אדער שולדיגען
 אינטערנעשאנאל די קאטאפסקי. וױיס־פרעזידענט אויף
 אויסגעפינען אין אנשטרעגגונג קײן שפארען ניט װעט

 םון באװעגונג ארבײטער די באפרייען א&ן אנגרייפער די
קרבנות. דארט זוכען וואה רעקצסירס די

, ד ו ד י ק ס נ י ב ו פרעזידענט. ד

סטרײק אין קא.״ דרעס ״טוירנער
 פון קא." דרעס ״טוירנער פירמע דרעס קאטען די

 סטרייק אין געווארען ארוגטערגעגומען איז קליװלאגד
 באדינגונגען די באארד. דזשאינט קליװלאנד דער פון
 מײדלאך די שוידערליכע. געװען זײנען שאם דעם אין

וואה א דאלאר 12 ביז 5 פון פארדינט האבען
דער צו באלאנגען שאפ דעם פון ארבײטער אלע

ױניאז♦

דעטראים אין
iso דעטראיט אין ארבײטער קארםעט 

זיץ־סטרײק א ערקלערען
״זיץ־סטרייק״, דער סטרייקס, פון מאדע גײעסטע די

 גע־ אונטערנומען מאל ערשטען צום מאגאט דעם איז
 אין ארבײטער קלײדער פרױען גרופע א פון װארען

 דער פאר ארבײטען וואס פרויען 150 די דעטראיט.
 דער־ האבען קאמפאני״, קארסעט ליידי ״אמעריקען

 פארלאזען צו זיך אנטזאגען און זיץ־סטרייק א קלערט
 איינשטימעז װעלען בתים בעלי די ביז פעקטארי די
 פאדע־ זײערע גאכגעבען און ױגיאן די אנערקעגען צו

שטונדען. קירצערע און וױידזשעס העכערע פאר רוגגען
ױניאן־ קײן געװען ניט איצט ביז איז שאפ דער

 ניט כמעט לעצטענס ביז זײנען דעטראיט אין שאפ.
 אינטער־ די און פעקטאריס פרויען^קלײדער קײן געװען

 לעצ־ לאקאל. קײן געהאט גיט דארט האם נעשאנאל
 שעפער צאל א ארײנגעקליבען אהין זיך האבען טענס

 דער םון אויסצובאהאלטען זיך געזוכט האבען װעלכע
 א אונטערגענומען האט אינטערגעשאנאל די װען ױניאן

 קליידער־ פרויען די ארגאגיזירען צו קאמםײז שטארקען
 מי־ לעצטען בײם שטעטלאך. קליינע די אין ארבײטער

 בא־ איז באארד עקזעקוטיװ גענעראל דער םון םינג
 דעט־ אין לאגע די אונטערזוכען צו געווארען שלאםען

 די וועגען זעהן צו צװעק מים׳ן אומגעגענד און ראיט
 ארגאניזאציאנס־קאמפײן אן אגצוהויבען סעגליכקײםען

עז די צװישען  סטרייק דער ארבײטער. קליידער פתי
אנהויב. גוטער א איז ליידי״ ״אמעריקעז דער ציי

איז, קלױולאנד םון קאטאםסקי פרעזידענט וױיס
 קיק געקומען אױסגעבראכץ, האם םטרייק דער װי גלייך

סטרייק. םון םירערשאסם די איבערגעגומען און דעםראיט

 נעליטענע שפיצט אינסערנעמנאל
פארפלייצוננ פון

 500 איבערגעשיקט האט אינטעתעשאנאל אוגזער
 יוניאן דרעסמאכער און םוט קאוט, דער צו דאלאר
םים־ m שטימז י1 אהײא, םינסינעםי, םיז 63 ל«קאל

 םח געליטעז האבען װעלכע ױניאן דער פון גלידער
 פאר־ איז וואס שסאם, יענער אין פארפלײצונג דער

צוריק. וואכען עטליכע מיט געקומען
מיםגלי־ די פאר דאלאר 500 פון בײשםײערונג די

 םינף די צו צוגאב א איז אינטערנעשאנאל דער פון דער
 בייגןך האט אינטערנעשאנאל ךי װאם דאלאר טויזענט

 הילף פאר קרייץ רויםען אמעריקאנער צום שטײערט
 דער אין פארסלייצונגען לעצטע די פון קרבנות די צו

מיםעל־װעסט.

נערעכטיבקײם ►ן-------------------------

אוםנקנענו און שיסאנא אױ
 גתיסע מיט סעטעלמענטס דערפאלגרייכע רייהע א

 בא־ װעלכע קליידער, פרויען פון פירמעס ניט־יוגיאן
 צו באריכטעם װערם ארבײטער, הונדערטער שעפטיגען

 ביא־ מאריס וױיס־פרעזידענט דורך דוביגסקי פרעזידעגט
פלאטקין. ארגאנײזער דזשענעראל און ליס

 יוניאן דער איז וואך לעצטע אז מעלדעט, ביאליס
 צוױי םאר אגרימענט אן אונטערצושרייבען געלונגען

 ׳גערי פון קא׳/ גארמענט מאוד ״לא דער מיט יאר
 אין ױגיאךשאפ א געהאט האט פירמע די אינדיאנא.

 גערי נאך אריבערגעםירט שאם דעם האט און שיקאגא
 באשעפםיגם זי ױניאן. דער פון אנטלויפען צו אום

 םאױ גיכען אין געהען און ארבײטער 250 איצטער
 בעל־ 150 נאד אנשטעלען און שאפ דעם גרעסערען

 אוץ שאם קלאוזד אײן פירט אגרימענט דער מלאכות.
ארבײטער. די פאר ױניאן־באדעגונגען

 אגרײ אן אונטערגעשריבען אויך האט ױניאן די
 עגד ״אװערי פירמע דער מיט יאר צוױי פאר מענט

 און אונטערװעש פרויען פראדוצירט װעלכע סימאר״,
 בלאוד א זי׳/ ענד ״סי ארן ארבײטער, 80 באשעפטיגט

 אונםער האט מלאכות, בעל 90 באשעפטיגט וואס שאפ,
 יאר. איין פאר ױגיאן דער מיט אגרימעגט אן געשריבען

 8שא יוניאן קלאוזד איין פירען אגרימענטס בײדע די
 ארבייטער די פאר וױידזשעס און שטונדען ױניאץ און
שעפער. די אין

 געװארען אונטערגעשריבען אויך איז אגרימענט אן
 1P װעלכע קא.׳/ מאנופעקטשורינג ״שיקאגא דער מיט

 געורארען איינגעםירם איז עס ארבײטער. 300 שעפטיגט
 ױניאן קלאוזד און וױידזשעס מיגימום וואך, ־שטונדען40 א

 סעםעל־ דעם געמאכט האבען פלאטקין און רופער שאפ.
מענט.

 אג־ צאל א מיט אן אױך געהען פארהאנדלונגען
 סע־ שנעלע אויף אויסזיכםען גוטע מיט םירמעס דערע

 לױױי דזשוליאן מיט אוגטערהאנדלונגען די טעלמענטס.
 םאר־ די פארטגעזעצט. װערען בראדערס קאראך און

 פלאט־ און ביאליס איגטערנעשאנאל, דער פון טרעטער
 דער מיט פארשטענדניס א צו געקומען אויך זײגען קין,

 איינצעלהייטען אילינאי. פעאריא, פון דרעס״ ״טשיק
 אויך האט פלאטקין װערען. פארהאגדעלט נאך דארפען

 קא.״ מאנוםעקםשוריגג ג. ענד ״מ. דער מיט געסעטעלט
 אױף ארבײטער 80 באשעפטיגט װעלכע שיקאגא אין

 דרעס קאטען א מור׳/ אר. ״אי. מיט און בלאוזעס
םירמע.

 ער אז מעלדעס, דאלניק ארגאגייזער דזשענעראל
 א זיבען אומגעסער סון העכערוגג א געקראגען האט

 ״שיקאגא דער סון ארבײטער די פאר פראצענט האלב
 פאר־ ער און װיסקאנסיז, רייסין, םון קא." װאטערפרוף

קא״. גארמענם ״לוקסײד דער מיט האנדעלט
 ״לואים און עגן״ ״נעללי דער געגען סטרייק דער
 וועלכען געגען סאסקין, בען פון בררדער א סאפקין׳/

 ווערם ציים, לענגערע א שוין קאמף א אן פירט ױניאן די
 באשעםטיגעז שעפער צוױי די פארטגעזעצט. ענערגיש

געגער־םרײען. אויםשליסליך ארבײטער, 300 ארום
 איז געווענדעט זיך האט םירמע ענץ״ ״נעללי די
אינדזשאנקשאן. אן פאר געריכט
 מילװאקי ״לוקםייד דעם געסעםעלט האם ױניאז די

 שאי דער װיםקאנסין. מילװאקי, םון שאס״ אנדערווער
 אוגםערװזנ^ םרויען אויף ארבײםער 150 באשעםטיגם

 העכערוד באדייטעגדע געקראגען האבען ארבייםער די
שא•* יוגיאן קלאוזד א אוץ ווײדזשעס די אויף גען

 יוגיאד א געווארען אוגטערגעשריבעץ אייד איז עם
 *דזשאהן סירמע דער מיט יאר צוױי םאר אגרימעגט

די/  װעלמ שיקאגא, אין הויז דרעם םשילדרען א קי
 גע־ האבעץ בעל־םלאכות זײ ארבײטער. 75 באשעםטיגם

 15 ביז 7 סון שכימת זײערע אױף מעכערונגעז קראגעז
יראצענם.

ט י י ז ) ו5 *
 אסםץ דרעס קאטאן דער פון •רעזידענט

ױניאן דער מיט סעטעלט שיקאגא אין
 ביאליס וױיס־פרעזידענט םון סעלעגראמע א אין

 אז ער מעלדעם דובינסקי פרעזידענט צו שיקאגא פון
 אן אונםערגעשריבען זײ האבען מארטש טען25 דעם

 די פון אײנער בראדערס׳/ ״קאראטש מיט אגרימענט
 און שיקאגא אין םירמעס גארמענט קאטען גרעסטע

 געגען אסס׳ן גארמענט קאטען דער פון פרעזידענט דער
 אנגע־ צוריק יאר צוױי מים האם ױניאן די װעלכער

 פרעזידענם דער האט איצט סטרייק. ביטערען א פירט
 דער־ מעג מען און געסעטעלט אסאסיאײשאן דער פון

 אויף אײנםלוס גרויסען א האבען זאל דאס אז װארטען,
מאנוםעקטשורערס. אגדערע די

 מאגאטען 18 פאר געמאכם איז אגרימענט דער
 באדיג־ ױניאן שאפ, ױניאן קלאוזד א אײן פירט און

וואך. א דאלאר 14 םון וױידזש מינימום א און טעען

-------------------------}> 1937 *םרי

וט־װעסט 8ס דער אין
 ארגא־ ענערגישען דעם אין דערגרייכונגען נײע די

 אן פירט איגטערנעשאגאל *די וואס גיזאציאגס־קאמפײן,
 פון מענעדזשמענט דער אונטער סאוטה־װעסם דער אין

 דארף מאגאט, פארגאגגענעם דעם פערלשטײן, םײער
 יענער פאר אפילו רעקארד א אלס װערען פארצײכענט
 יאר לעצטען דעם דורך זײנען מיר װאו םעריטאריע,

 דער־ אויסערגעוױינליכע צו געװארען צוגעוואוינט שוין
 סעטעלמענםס און סטרייקס פון צאל די סײ פאלגען.

 וואס פירמעס, די פון אײנפלוס און גרויס די סײ און
אויסערגעוױינליך. איז געװען, פארװיקעלט זײנען

קלאוק־ אץ פעםטונג ניט־ױניאן לעצטע
באזיגט טרײד

 קלאוק דער אין שאם אפען פון פעסטונג לעצטע די
 אײנגע־ מאנאט דעם איז אמעריקע אין אינדוסטריע

 אונ־ מיט׳ן אינטערנעשאנאל דער פון געווארען נומען
 פון לעצטער דער פון ױניאךאגרימענט א םערשרייבען

 יארעך האבען װעלכע םירמעם קלאוק גרויסע דריי די
 אזױ געגאנגען דינען און ױניאן די באקעמפט לאנג
 שע־ זײערע אין ױניאגס קאמפאני ארגאניזירען װי װײט
 פרינץ־בידער־ ״די געװען זײנען פירמעם דריי די פער.
 פלעגמאן ״סטוירן די ;קליװלאנד פון פירמע םאן״

 די סיטי. קעגזעס םון םוריץ״ און ״ברענד און פרינס״
 אונטערגעשריבען האבען סירמעס די סוץ צרױי ערשטע

 לעצ־ די איז איצם צוריק. לאנג גיט ױניאךאגרימענםם
 געצוואונ־ םוריץ׳/ און ״ברענד די םירמעס, די פון םע
אגרימענט. ױניאז דעם אונטערצושרייבען געװארען גען

 האם סעטעיימענט װיכטיגען דעם פון נײעס די
 אינםערנעשא־ דער פרן םארטרעטער פערלשטיין, מייער

 פרעזידעגט צו געמאלדען סאוטה־וועסט, דער אין נאל
 װי זיך לעזט װעלכע טעלעגראמע, א אין דובינסקי

: סאלגט
 אגרימענם דריײיאריגען א אוגטערגעשריבען ״הײנם

 קלאוק- גרעסטע צוױיטע די פוריץ״, און ״ברענד מיט
 איין שטעלט אגרימענט דער סיטי. קענזעס אין סירמע

 ױניאד סטריקטען א און וױידזשעס און קאוד־שטונדען
 250 און 225 צװישען באשעסטיגט םירמע די שאפ.

 שע־ די םון אייגע איז םוריץ״ און ״ברענד ארבײטער.
קאמפאניע־ױניאן. א געהאט האט רואס סער

 אן אונטערגעשריבען נעכטען אויך האבען ״מיר
 דער קאמםאני״, דרעם ״מארלין דער מיט אגרימענט
 אויס־ פראדוצירט וואס סיטי קענזעס אין שאפ איינציגער
 אויך שטעלם אגרימענט דער דרעסעס. סילק שליסליך

 וױי־ און שטוגדען קאוד ױניאךשאפ, סטריקטען א אײז
 קענ־ ארבײםער. 75 באשעפטיגט םירמע די דזשעס.

 די פאר קאמף אונזער ױניאניזירט. װערט סיטי זעס
 רעזול־ דעתוארטעטע די ברענגט יאר דריי לעצטע

םאטען׳/

 דערסלע־ םיטי הענזעם אץ דרעםמאכער
דץ־סטרײק נײ־מאדנעם א רען

 באשאפען קענען ארבײטער קלײדער סרויען די אז
 אויף אויך נאר קלײדער אױף בלויז גים מאדעס נייע

 גרופע א באוױזען מאנאם דעם האבען זיז־סםרייקם,
 מײדלאך די מיזורי. סיםי, קענזעם אין דרעס־מאכער

 געבײדע, אײן אין שעפער דרײ אין ארבײמען ײעלכע
 שעזױצד קאםפראםיס מין א ערםונדעז נעמליד האבען

איז ייקעםעז ארבײטער די װאו סםרײק יײנפאכען יז

 בעל־ די וואו זיץ־סטרייק, א ארן שעפער די ארום גאס
 אנטזאגען און פאבריקען די אין פארבלייבען מלאכות

 פארלאזען האבען דרעסמאכער די ארבײטען. צו זיך
 האבען גאס אין ארויסצוגײן אנשטאט אבער שפעער די
 אויף געבײדע דער פון האל אין אויסגעזעצט זיך זײ
 סטרייק־ די פאר אונמעגליך געמאכט און טרעפ די

דורכצוגײן. כרעכער
 דעם מיטװאך, אויסגעבראכען האט סטרייק דער

 מא־ ״גארדאן דער פון ארבײטער די מארטש. טען17
 ״גער־ און קא.״ גארמענט ״מיזורי קא.׳/ נופעקטשורינג

 שעפער דריי אלע — שאפ״ דרעס טשילדרען נערס
 צום געקומען פרי דער אין זײנען — בילדינג אײן פון

 זיך זײ האבען ארבײטען זעצען זיך אנשםאט און שאפ
 ארויפגע־ ניט קײנעם און טרעם די אויף אויםגעזעצט

 550 ארום באשעפטיגט װערען שעפער די אין לאזען.
 גע־ זיך האבען װעלכע בתים, בעלי די ארבײטער.

 סטרייקער די זאל מען אז פאליצײ דער צו װענדעט
 ענטםער, דעם געקראגען האבען ׳האל פון ארויסטרייבען

 און זיץ־סטרייק א פאר עס באטראכם פאליצײ די אז
 באנוצען. ניט געוואלד־מיטלען קײן דעריבער װעלען זײ
 אז נאך געריכט אין געװענדעם זיך האבען באסעס די

איגדזשאנקשאן.
 פארבלי- זיינען מיידלאך סטרייקענדע די פון 50

 האבען פאמיליעס זייערע איבערנאכט. האל אין בען
 און ריידיא א און מאטראצען בעטלאך, געבראכט זײ
 עטליכע פארבראכט. גוט גאנץ דארטען זיך האבען זײ

 אזײגער 5 ארום פארגעקומען זײנען צוזאמעגשטויסען
 די צוױשען סטרײק םון טאג ערשטען דעם פארנאכט
סטרייק־ברעכער. און סטרייקער

 סםרײק אין אתנסער אדיך זײנען װאך זעלביגע די
א\ מאנופעקטשורינג ״קוהן דער פון ארבײטער די  ק

 עס וואו שאפ, דרעס קאטען א טענעסי, מעמפיס, פון
 געסע־ איז עס און ארבײטער, 75 באשעפטיגט װערען
טעג. 4 פון סטרייק קורצען א נאך געווארען טעלט

 ״טריי־ די אין פארגעקומען איז סטרייק א נאך
 איבער ארבײטען עס וואו קא.'/ מאנופעקטשורינג סטײט

 אויסגעבראכען האם סטרייק דער ארבײטער. הונדערם
 14 ארונטערגעשיקט האט םירמע די װאס דעם, צוליב

 די ױניאן. דער צו באלאנגען פאר שאפ פון ארבײטער
 מעל־ פערלשטײן װי — שאפ, דעם אין באדיגגונגען

 זיך קען מען וואס ערגסטע, די געװען דינען — דעט,
 גע־ איז ארבײטס־וואך רעגולערע די פארשטעלען. נאר
 פאר־ האבען ארבײםער מאנכע ארן שטונדען 50 װען

 אר־ די וואך. א דאלאר 6 און 5 װי װעניג אזוי דינט
 ױניאו, דער פון אנערקענונג געוואונען האבען בײטער

שטונדען. קירצערע און שכירות די אױף העכערונג א
 אגרײ אן אונטערגעשריבען אויך האט מאנאט דעם

 א קאמפאני״, און ״פערילא די ױניאן דער מיט מענט
 50 באשעפטיגט װעלכע טעקסעס, דאלאס, פון םירמע

^75 םון דרעסעס אויף ארבײטער  דארט .$12.75 ביז .
 ארבײטס־ שטונדיגע 35 א געווארען אײנגעםירט איז

 פירמע די שאפ. קלאוזד א און וױידזשעס ױניאן װאה
 יוניאך דעם אנצונײהען פארםליכטעט אויך זיך האט

פראדוצירט. זי וואס דרעסעס אלע אויף לייבעל
 מא־ ״דײװים דער מיט אן געהען םארהאנדלונגען

 א וואו ארעגאן, פארטלאנד, פון קא." נוסעקםשורינג
 םירמע די צײט. לענגערע א שוין אן גײט סםרייק

 און ױניאן די אנערקענען צו צוגעשטימט שוין האט
שטונדען. און וױידזשעס װעגען נאך זיך דינגט מען

 םירמע.פון ענן״ ״שעבא דער געגען סטרייק דער
 םארביטער־ אלץ װערט און אן גײט טעקסעס, דאלאס,

 סםרייק- ביסעל א געקראגען האם באס דער טער.
 דער פון און צו זײ פירם פאליצײ די און ברעכער
 ארעסטירט דינען סטוײיקערס צאל גרויסע א ארבײט.

 פלאץ דער אפ. נים די שרעקם אבער דאס געורארען.
אםשםעל. אן געפיקעם ווערט

 לואים סט. פון םירמע ״ױיס־סטיהם״
םעטלען בײם האלט

 א אין נײעס די קרמט דרוק צום גײהען מיר װען
 פירמע ״רייס-סםיקם״ די אז םערלשטיץ, מייער םון בריף

 ױניאן דער מיט סעטלען ביימ האלט לואיס סם. םון
סטרייק. א אן

 םעקםםיל־ גרעסםע די םיז איײע איז סירמע די
 שעםער דרײ האם זי סאוםודוועסט. דער אין םירמעם

 וחך עם וואר דרעסעס, קאםאן געמאכם װערען עם װאו
 דער אױף ארבייםער. 800 אררם באשעסםיגם רען

 געענם־ סירמע די האם יוניאז דער םמ אױפפאדעתמ
 סארהאנד־ צו גרײם את זי אז לאיער, איד דורך פערם

םעםעלמענם. א װעגען יתיאן דער םים לען

דלפיא8פיל אין
בעלט־מאכער פילאדעלפיער פון פטױיק

געסעטעלט
 בעלט־מאכער דעם פון מענעדזשער שווארץ, הענרי

ד די אז מעלדעט אינטערנעשאנאל, דער פון לאקאל  ױ
 םירמע דער בײ סטרייק דעם געסעטעלט האט יאן

 איז װעלכער פילאדעלפיא, אין סאן״ און ״עדעלסטײן
 אף- די פעברואר. טען16 דעם געווארען דערקלערט

 צד גלייכע שאפ, קלאוזד א געוואונען האבען בײטער
 ארבײטס-וואך שםונדיגע 40 א ארבײט, דער פון טײלונג

 pD פישמאן, וואך. א דאלאר 31 פון מינימום א און
ד האם באארד, דזשאינם דרעס םילאדעלפיער דער  ג

 אח פארהאנדלונגען די און סטוײיק דעם פירען האלםען
 אויך האט ױניאן די שאפ. אוים׳ן אויף איצט פאסט

 יוגיאן פאכער סום״קײס דער פון הילף די געקראגען
םילאדעלפיע. פון

סױיד נים־נװס אױ
סעטעלמענםס און סטױיקם ניט־גודט

 קאונסיל דזשאינט פון מענעדזשער געלסאן, לואיס
 פאר* א נאך אז מעלדעט, ױניאן, וואירקערס ניט־גודס

 מאגאטען, פינף לעצטע די פאר סטרײק לענגערטען
 -ארביי ניט־גודס קאוגסיל דזשאיגם דעם פון אגגעםירט

 126 פון ׳קא. ברעיד סופרים דער געגען ױניאן םער
 געלוב־ יוניאן דער איז יארק, ניו סטריט, טע26 וועסט

 קלאמד א סעטעלמענט. א צו שאפ דעם ברענגען צו גען
 באדינ־ אנדערע און שכירות די אין העכערונגען שאפ,

 טעקסטאיל ארגאניזירטע איבעריגע די װעלכע גונגען
 געווארען געוואונען זייגען געניסען, ארבײםער טרימינג

ארבײטער. די פאר
סטרייקם, קורצע נאך געלונגען אױך איז ױניאן דער

 אונטערשרייבען זאלען מילס ניט־גודם פאלגעגדע די אז
 אר־ גודס נים קאונסיל דזשאינט דעם מיט אגרימענטס

 בראד־ 692 קא., לופינג מאנהעטען די ױניאן: בײטער
 דעם פון מילס ניטינג טראיבארא די יארק; נױ וױי,

 585 פון מילס ניטינג פאורסאם די און אדרעס, זעלבען
ברוקלין. עװענױ, פארק

 קאונ- תשאינם דעם געגען אפאזיציע יאר פיר גאך
 ניסינג באפאלא די האט ױניאן, ארבײטער גיט־גודס סיל

 ברוק־ סטריט, וואיט 100 אין זיך געפינט װעלכע מילס
 ־שטוגדיגער35 א פאר ױניאן דער מיט געםעטעלט לין,

 געד״אלם אין העכערוגגען און שאפ קלאוזד א וואך,
ארבײםער. די פאר

פאלגענ־ די געגעז אנגעפירט גאך װערען סטרייקס
טינג-מילס, פאבליק די שעפער: דע האוסםאן 28 ני

ע װעבסטער די ;יארק גױ סטריט, טי  איסם 49 מילס, גי
 84 מילס, גיטינג בלאק די ;יארק נױ סטריט, טע1

 ניםינג מעדיסאן די און יארק, ניו סטריט, פארסייט
בתקלין. סטריט, האמבאלט 107 מילס,

 דער פירם סעזאן, ספרינג שװערען דעם טראץ
 א*ר אן ײניאן ארבײטער גודם ניט קאונסיל דזשאינט

ארגאניזאציאנס־ארבײט.

 װעלפ־ שפיצפ אינפערנמשאנאל
יארס נױ אין אױסשםעלונג

 װאירקערם גארמענם ליידים אינטערנעשאנאל די
r אין ארגאניזאציע ארבײטער ערשטע די איז ױניאן t 
 גרױסעד א םאר נעםען צו באשםימם האם וואס יארק,
ם סאר םארקויפם װערען וואס באנדס, געלם סומע  זז

 װעלם־אײםשםעלתנ דער םון דורכםירונג און אויפבוי
 אינסער■ דער פון םירער די .1939 אין יארק נױ אין

 100,000 םאר נעפלז צו באשלאםען האבען נעשאנאל
באנדם. דאלאר

 קאםינא דער «ץ פרעזידענם ױהעילען, גראווער
t װאל, םעםיו און וועלם־אױםשטעלונג, דער םאר m 

 %י- אוו פעדערײשאן אמעריקען דער םון םרעזידענט
ך ריאיוױדוא דער פון טשערםאן איז וועלכער באר, * 
 קערסערשא<# דער םון ריליישאנם לייבאר אן םיםע

n לאקאל ייז םזיחאםלתג » אדרעםירם האבען m'
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 אירע און איגםערגעשאנאל דער p® סירער און א■וערס
 ײעױ זײער אויף יארק. גױ אין ױגיאנס אנגעשלאסענע

קויםעז צו באשלום דער געװארען אגגענוםען איז *נג
באנדס. ד

 דערמים סארביגדונג אין האט דובינםקי •רעזידענם
סםייטמענם: ®אלגענדען דעם אףױסגעגעבען

 צו געלעגענהײט דער מים גליקליך דינעץ *מיר
 םון אונםערגעםוגג גרויסער דער אין זיך **סייליגעז

apt ,סאי ®ארקערפערען זיך מים װעם װעלכע שםאדם 
 אוגםער־ די און גרויםקײם די גײסם, דעם װעלט ר1&
 וועלט־ גרויסער אוגזער םון |ננוגגס־מעגליכקייטעז1

•1939 סון וועלם־אויסשםעלוגג די — שטאט
 באשא־ די וואס סאקט, דער וױלקאמען איז .אונז

y װעלט־אויס־ יארקער נױ דער םון פלאנירער און 
 באראםוגגס־ ארבייםער אן באשאםען האבען *עלונג
 איי די םון אינטערעס דעם פארשםארקען » ■■םיטעם

 ריזיגער דער איז מיסהילף זײער קריגען און םיטער
 נױ םון לוידארבייטער םיליאנעז די *נטעתעסונג

 םעכםיגער דער םון םייל *ינםעגראלער אן זײנען •*•ק
 גונויםגעבונדען איז וואוילדין זײער און םימלקערונג
 םון רום און שיקזאל װאוילזיין, דעם מים זןמנוםײלבאר

שםאדם זא)ד
 דער םאר באנדם דאלאר 100,000 םאר .נעםענדיג

 מים־ 150,000 די סון נאםען אין אאלגראױםשםעלונג
ידער  גארמענם לײדים אינטערנעשאנאל חנר פון ̂ו

 םיז גרענעצעז די אין װאױנעז װעלכע יתיאן מירקערס
m ,טראדיאיא־ די אמאל נאד סיר באשםעםיגעז יאדק 

 קאנםםרוק־ אלע מים םיטארבײטעז םון פאליםי ןןלע
 *י לעבען געזעלשאםםליכעז חים אין ס;ןענלעמע וױווע

rn yon n y גע־ און אינדוסםריעלע יש;,עקאנאט ךי 
 מאכעז איז שםאם אונזער םון וואלעןק זפלשאםםלידע

לעבעז״. *ו «לאץ נליקליכערעז א פאר דעם דורד איד

ױח רויםעו שפאנישמו פאױן ה

פײערוננ טאי ערשפער

■ױזענם ײ־8

M

 איבער־ װאכען םינןש אין םראנק מיליאן א
 דעם דורך שםאניע םאר געשיקט

הרײץ רויטען ארבײטער
 אר־ דעם םון טרעזשורער דובינםקי, פרעזידענט

u ארגא־ איז װעלכער שפאניע, פאר קרײץ רױםען 
 אינ־ דער סון איניגיאטױוע דער דיח־ געווארען טדרױ

 האם יוניאן, װאירקערס גארםעגט לײדים נתרגעשאגאל
 דדײםיג םח םומע דער אױף םשעק א נאד אדױםגעשיקם

 םעקרעטער שעװענעלם, װאלטער *ו דאלאר
 םיז טרעזשורער און אינטערנעשאנאל יתיאן טרײד און

 קרבנות די פאר הילםס־םאנד אינםערנאציאנאלען דעם
 מיט צוזאסעז םומע, די בירגער־קריג. שפאנישען ■ון
 דובינסקי פרעזידענם וואם דאלאר, םױזענם *װאנאיג ךי

 *חא־ האט פעברואר, מאנאט אין ארױםגןישיקם מאם
 םון פראנק מיליאן 1 םון םוםע די אנגעסראסעז אןן

 קרבנות די צו אמעריקא אין ארבײםער־ארגאניזאציעס ךי
שפאניע. איז פאשיזם אינםערנאאיאגאלעז דעם ■ון

 אמעריקאנער די װאס הילף די איז עם וױכטיג וױ
 דעם םון זעז מען קען שאםעז, ארגאנחאאיעם ערסײ3*1<

 *ו *וגעשיקם האט שעװענעלם וזאלטער װאס פדיף,
 האבען די אז אים םעלדענדיג דובינסקי, פרעזידענם
 אמיסגןך האט ער װאס דאלאר 10,000 די ערהאלםעז

 :שרײבט שעװענעלם פעברואר. טעז16 דעם *יקט
 איז םעבתאר םען15 םון בריף םאר׳ז דאנק ,א

 טעג עטליכע דאלאר. םומענם אען אויף דרעםט חנם
 טעלעגראםע, די אפגעשיקט אײד האב איד וױ גאנדעם

am םיר װאו שפאניע, באזוכם דעלעגאאיע א אתזערע 
 און שלעכט זעהר װערם לאגע די אז געפונען האבען
 געװען נויםיג איז נאר ניט גױםיג. זעהר אח זדלף
 האספיםאל, א אײעואח־נען םראנק םיליאן נװײ גליין־
 שיקען «ו געװען גמוואונגען אויד זײנען םיר נאר

 *מ- שפײז פון פארמע דעד אין שםיזנע יםעגדן
 ארײמוסירעז םראגםפארם־םיםלעז װיכטיגעד, גאך

 האבען םיר דריד■מא פון באפעליןערתג *יוױלז
זעלמר דער אין םחוחז אנדערע ארויסגעשיקם

געלט, די פון אז מעלדעט, דזגינםקי פרדזידענס
 ייז גלשיקט, האט קרייץ רעוימר עדטײברא דזנד

 פאר געװאחמ באשםיםם דאלאר 8,000 «ז סוסן
 װאלרג איםאליענישע די פוץ מאםיליעס אוץ ל&נזת9

 לעבעגם וײערע געייעז םקריב האכעז װןלנע
m p> ר ר?§ובלי^ שמגישעד חגד מ

ס אינטערנעשאנאל דער םון מיטגלידער די י ^ 
 ®ייערען הײ־יאר װעלען יוניאן וואירקערס גארמעגט

 און פארזאמלונג ריזיגער א מים מאי ערשטען דעם
 באזונדער אראנזשירט ארגאניזאציע די וואס קאגצערט,

 אין אירע מיטגלידער טויזענםער צענדליגער די סאר
 באזונדערע א אראנזשירען צו באשלוס דער יארק. נױ

 אינטערנע- דער סון מיטגלידער די םאר מאײםײערונג
 אלגעמײנער אן בײ געווארען אגגענומעץ איז שאנאל

 און לאקאלס אלע םון פארטרעטער םון קאנפערענץ
 אפגעהאלטען איז וואס מענעדזשערס, באארד דזשאינט
אינםערנעשאנאל. דער םון אפיס אין געווארען

מא־ צו געווארען באשםימט איז וואס קאמיטע, די
 ערשםער דער פאר אראמשמעגםם גויטיגע אלע כען
 אױדיםארױם דעם געדוגגען האט דעמאנסטראציע, מאי

 םוײ 30 אריין נעמט רועלכער אײלענד, רענדעלס אריף
 צוגע־ גוט באזונדערס איז פלאץ דער מענשען. זענט

 דער אויף קאנצערט און פארזאמלונג א םאר פאסט
 רענדעלם געםלאגעוועט. ווערט דאס װי לוםט, םרייער

 לייכט איז עס וואו צענטער, אין םאקטיש איז איילאנד
 מעם־ די וואו שםאט, אין געגענד יעדען םון צוצוקומען

 אוידײ דער וואױנען. אינטערגעשאגאל דער פון בערם
 אייג־ דער מים און פלאטםארמע גוטע א האט טאריום
 װעק- אלע אין מען וועם *לאוד-ספיקערס״ םון ארדגוע

פראגראם. די גאכםאלגען און הערען קענען לען
 אוײ אן אראנזשירען צו פלאנעורעט קאמיםע די

 בא־ קאגצערט. םאר׳ן פראגראם רײכע סערגעוױעליך
 װעלעץ ארקעסטער גוטער א און זינגער אפערא רימטע

 פראגראם. דער םון טייל מחיקאלישען דעם אױםפילען
 דורכפירעץ וועלען איגטערנעשאנאל דער םון מיםגלידער

 װעם כאר אינטערגעשאגאל דער און ®יידזשענט א
ײעעז•

 געגען אײנינ קלאוקמאכער מאנטרעאלער
 מיט דיעלם״ פראנט ״פאראײניגטע

______ קאטוגיסטען די________
 אין באוױזען האבען קלאוקמאכער מאנטריאלער די

 באארד עקזעקוםיװ בעאמםע, םאר עלעקשאנם הײנטיגע
 אינטערנעשאנאל דער גו דעלעגאםען און םיםגלידער

 םאדע נייער דער םון ניט האלםעז די אז קאגווענשאן,
םראנטם״. .םאראייניגםע םון

 גע־ אפגעהאלםען זײנען וואס עלעקשאנס די אין
 דער םון קאנדידאםען די זײנען װאך למטע װארען

 געווארען דעתױילם עמטער אלע או אדםיניםםראגיע
 םון איינגיגער קײן און םאיאריםעט גרױםער א םים

 פאראדירם האבען ױאס קאנדידאטען קאםוניםטישע די
פראנט״. ,פאראײניקטער נאםען דעם אוגטער

 קלאוק- פאנםריאלער די בײ וואס םאר שולד די
 וױ סלײם םאראײניגםער קײן געװעז נים איז פאכער

 דער םון לאקאלס אנדערע םאנכע אין געווען איז דאס
 קאםוניסםען. די םון געווען ניט איז אינטעתעשאנאל

 X30 אז מיםלען אלע אנגעווענדעם יא דװקא האבען זיי
 «ר געווען זיינעז די און דיעל א די מים מאכען זאל

 באארד עקזעקוםױו פאר א ווײניג. זײער מים פרידען
 לײ■ און םרײדס סענטראל גום דעלעגאם א מעמבערס,

 געווען גרײם די דינען דעם םאר און — קאונסיל באר
 דער םים גוזאמען פראגראם גאנצע זייער םארקויפען צו

 דער- אבער זיי האבען קלאוקמאכער די רעוואלוציע.
 או- דעםאקראםישע א איז ױניאן די װי אזוי אז קלערט

 דילס מאכען פאר אוחאכע קיין ניטא איז גאניזאציע
 דער אין זײז זאל עס װער בעשטימען םאראױס און

 סוץ םיםגליד גוםשםייענדער יעדער אדםיניסטראציע.
 םארברעכען קיין באגאנגען ניט איז וואס ױניאן דער
 אױס־ װעלען מיםגלידער די און קאנדידאט א דין קען

 פאסיגסםע. די םאר בעטראכטען זײ וואס די קלייבען
 שםע- דער םיט צוםרידען זײענדיג נים קאמוניסםען די

 און םלײם אייגענעם אן ארויםגעשטעלם האבעז לוגג
 םאראיעיר א איז עם אז איינדרוק דעם מאכען צו אום
 קאנדידא- עםליבע אינדארסירם זײ האבען פראנם טער
 דער װילען. זייער געגעז אדמיניסםראציע דער םון םען
 זײערן םמ איעער קײץ געזאגם שוין װי געװען איז םוף

 אינםעחד געווארען. דעתוײלם ניט איז קאנדידאטען
 פאלשםענדיגלן א געהאט האבען זײ וואס דאס איז םאנם

 זײ װאו ,43 לאקאל אפערײטארס אין אויך דורכםאל
.1934 ביז ציים לאנגע א געהערשם האבען

 דער־ זײנלן דעלעגאםען און בעאםטע םאלגענדע
 טלאוקמאמר: םאנםריאלןר די פון געייארעז וױילם

 jb םשערםאן; שאץ א. ױניאן, קאטערס 19 לאקאל
 םעקס און באנםשיק דזשעק ;םעקרעםער שיםםער

קאנװענשאן. דער צו דעלעגאטען קייזער
םײגעלםאן ם. ױניאן: אפערײםארס 43 לאקאל

 שאו־אד ם. ;װײס־טשערמאן טשערמאק מ. ;טשערמאן
דעלעמו שערמאק a און םײגעלסאן מ. סעקרעטער;

גערעכטיגקײט

קאנװעגשאן. דער צו טען

» ־ ,
 לעוױט jj :43 לאקאל

םױרעל קאגווענשאן, דער
 ברענ( םינישערס

 דעלעגאט און םשערמאן
םעקרעטער• מאורער

;םשערמאז בערמאן חש. :פרעסערס 61 לאקאל
 ;םעקרעטער ריכטער ד- ;וװים״טשערמאן גאלדםםײן ד-

 דעד צו דעלעגאםזח גודמאן דײוו און בערמאן חש.
קאנװענשאן.
 ראביטעיל ר. קאנײדיען: םרענםש 112 לאקאל

 םי. ;טשערמאז וױיס דעסראשערם ד- ;םשערמאן
 און באדראו ר. ראביםעיל, ר. םעקרעםער; לאפארסע

קאנװענשאן. דער צו דעלעגאםען דעםראשןײ ד״ םאדאם
שײן, בעתארד דעלעגאםען: קאונםיל חשאינם

 חשזוק — אגענםען ביזנעם איטאן. א. םאבםםיםוט
בורגאן. זג און םיגעל ב באנםשיק,

mm

אםעריסע אין װגיאנם פױיד אידישע פון נעשיכםע וער צו אויפשטלוננ
 n האבען וועלט דער אױף לאנד אנדער קײז אין
 און גתיסע אזעלכע אויפגעבױט ניט ארבייםער אידישע

 געשיכםע די אמעריקע. אין דא וױ ױניאנס פעכטיקע
 געשיכםע די איז אםעריקע אין ױניאנם אידישע די םון
 ארבייטער־ אידישע די םון באוואוסםזיניקייט דער םון

 ארגאניזאציע פאר קאמף בארג־ארויף זײער און מאסעז
לאגע. זײער םון םארבעםערונג דער פאר און

 דער םון געשיכםע ממםולע די םארנײכענען צו בדי
 משך אין אמעריקע, אין באװעגונג טריידיוניאן אידישער

 פארװאל־ הויפט די האם יאר, 50 םארגאנגענע די םון
 באשלאסען געזעלשאםט קולםור ישערTא דער םון םומ

 שילדערען זאל װאם אויםשםללומ, אן אייעוארדענען
 א אין יתיאנם אידישע די םון עםאפן פארשידענע די

 יארהונדערט. האלבען א ארום נעםם װאם יעריאדע,
 םאו־בינדעג אין אז געװארען, באשםיםם אויד איז עם

 געזעל- קולטור אחײשע די זאל אויסשטעלתג דער מיט
 םון געשינםע דער ונו זאמעל־בוך א ארױסגעבען שאםט

 םאר־ פון קאנםערענץ א רוםען *יז יוניאנם, אידישע די
 באסײ- זין זאלדן זײ יוניאנם אידישע די םיז טרעטער

ארבײם. דאזיגער דער אין ליגעז
 גזד װערט אויםשסעלונג דער םיז דעחנםענומ די
 אינםער־ םונם טאג דעם םאי, םען1 דעם פאר פלאנם

יום־םוב. ארבײםער גאזיאנאלעז
 און איצםיגע אלע צו דערימר זיו װענדעז םיר
ד^ר םיס יתיאגס אידישע די p® מיטגדידער אמאליגע

 אויסשטעלתג די איינארדענען אונז העלםען צו ביןשה
 חד־ םאר זאלען װאס פאטעריאלען, אויםבארגעז דורך

 אױס־ חנר נאך װערען. גענוצט קענען אויסשםעלוגג
 צוריק־ איםלעכעז מאםערילאען די וועלען שטעלונג
דאנק. םים ווערען געשיקם

נויטיג: זײנען אויסשםעלונג דער םאר
;בולעםינלן םםרײק )2 אויםרופען; סםרײק )1

 פאגחד שעפער, אין ארבייטער םון גתפעךבילדער )3
 אדער םיםימען יתיאן יוניאדםירער; םון גראםיעם

 יוניאגס םון *ירקולארען און בריװ )4 ;אונטעתעמועען
 איז אריכטעזךנשאוועקאנ )5 סיטגלידער; זײערע צו

 קאפידס אדער קאגםראקטען )6 ;םואװעניר־אויםגאבעם
 נײ* yi;בתים בעלי םיט ױגיאנם פון קאנטראקטעז פון

 אתים־ האמנז יתיאנם די װאם זשותאלעז, און טיעעז
 לענ־ דיום־םארקעס, אדטלעו,קטימגליד־ )8 ;געגעבעז

ד אלםע )9 ;פאגדז און .באםאנם״, מעדאלען, טעם, ח  י
 ײעמו צײםונגעז םון אויםשניםעז )10 ;םאקאל־ביכער

•בכלל• טעטעןױױאקט ןאיתי װעגען און םטרײקס
 *ייםז שיקעז צי םיר מטען טצריאלעזאמ אלע

 געזעלשאפם, רולסקו ידישעדא דער פון אדרעס
 װאס ס,קאמיטע דער י• j יארק, ניו עװענױ, וװױיסע
 אײזטאטעוי די װעם אויםשסללתג די אײץ ארדענם

 *ײיז״ דאם שיקדזקדיצו אײנעם יעדען און אויסהיטען
 יײז ומם גשטעלונאויס די וױ שנעל אזוי נעבארגטע

פארעגדיגם.
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 צר קאםיטעם *רבייטער אידישען p® קאמפימ דער
 אידישע די העלםען צו דאלאר מיליאן םערטעל א שאפען

 אנדערע און פוילען אין מאסען ארימע און ארבײםער
 אן סירען די וראס קאמף ביטערען דעם אין לענדער

 פארםאלגונגען און העצעס אנטיסעמיםישע די געגען
 רעאקציאנע־ םינסטערע די pc און רעגיררנגען די ®ון
 אונ־ דערםאלגרייך. אן גײם לענדער, זייערע אין רען

 םארטרא־ זימען װעלכע ױניאנס, אינטערנעשאגעל זערע
 ארבייםער־קאםיםעם אידישען דעם אין אקטיװ אוץ םען
 םוען םרעזשורער, איז דובינסקי פרעזידענט רועלכען ®ון

 אן םאר קאמפײן דעם מאכען צו קעגען זיי וראס *לץ
ערפאלג.
 אידישע pc םארטרעטער p® קאגפערעגץ א בײ
 םעב־ טען7 דעם געויארען אפגעהאלטען איז וואס ױניאנס

 זיײ לאקאלס אונזערע וואו און עגין דעם וועגען רואר
 צו געווארען באשלאסען איז ®ארםראםען, געווען נען

 ארבייםעז זאלען זײ אז ארבײםער, אלע צו אפעלירען
 פאנד. דעם צו געלט די ביישםײערען pא שטונדע אײן
 אינםערגעשאנעל ארנזער p® ארגאניזאציע ערשטע די

 קלאוק די געווען איז באשלוס דעם דדרכצוסיהרען
 אראנדזשםענםס געמאכם האט װעלכע באארד, תשאינם

 שעפער די עםעגען זאלען די אז באלעבאםים די םיט
 ®יר ארבײםצן לאזצן און םערטש, םצן13 דעם שבת,

 ®אר גייץ וועם געצאלט רעגעלע די אווערםיים. שטונדעז
®אגד. ®אר׳ן — עקסםרא די pא ארבייטער די

 אפיל דעם אויף קלאוקמאכער די pc אפרוף דער
 אלגעמיעער אזא געווען אין באארד חשאינם דער ®ח
 שםאל־ באמת מעג ױגיאן די אז הארציגער, אזא אח

 אר־ ארן באוואוסםזיץ p® מאס הויכער דער מיט צירעז
 בא־ האבען מיטגלידער אירע װאם סאלידאריטעם בײטער
 נאג־ איזידאר מענעדזשער דזשענעראל וױ דײזען.

 םים קלאוקמאכער, אלע כמעם ד״אבען איבער, גים לער
 גע־ און חוב דיער דערםילט אויסגאמען, וױיניגע זעהר

 האם יוניאן די װאס שםוגדען םיר די ארבײםעץ קו&ען
דערלויבם. צװעק דעם ®אר

 לאקאלם די און באארד דזשאינט דרעס די אויך
 אראבדזש־ איצם מאכען טרײדם מיסעלײניאוס די יין

 בײשםייערען קענזח זאלעז ארבײםער זייערע אז מצנטס
 דזשענע־ האכםאז, דזשוליוס פאנד. דעם צו חלק זי׳יער
 האט באארד, דזשאינם דרעס דער p® םעגעדושער ראל

 פארהאנד- אז איצטער פירט יתיאן די אז ערקלערט,
 טאג דעם באשטיםען װעגעז באלעבאםים די םים לונגען

 פאכער דחנם ארגאניזירםע די אזױ װי אוםן דעם און
 צר חלק זײער בײשםײערען אח ארבײטען קענען זאלען

 אין מאסעז פאלקס און ארבײטער אידישע די חעלםען
 אנםיםעמיםיזם דער װאו לענדער, אנדערע און פױלען

 עקזים־ צו םעגליכקײםען זײערע םארגיכםען צו זוכם
 זײער פאר פאסען אידישע די פון קאסף ,דער ײרעז•

 האם — עקזיםטמז אויף רעכט דאס און רעבם פענשליכע
 ארבײ־ יעדעז םמ קאםף דער איז — געזאגם אאכמאן

 אונזערע טענשען. פארטגעשריםענעם יעדען פון און •ער
 קאטף יעדען אין ױך באםײליגען װעלכע מאכער, ד׳רעס
 אונזערע חיאקציע, געגען יראגרעם r« זײט דער אױף

 םליכט זײער wo זיכער װעלען נײסער,אר באװאוסםזיניגע
. ®אל דעם אין אייך הארצען גאנצעז ן ודס

 די װעם דערקלערם, האכ&אן האס ״װאך קומענדע
 ®אר־ צו איםשםאגד זייץ שױן באארד דזשאיגם דדעם

 דרעס־ די אזױ וױ אוםן דעם און סאג דעם ןפענטלימז
 דעם פאר בײשטייערען און ארבײטען װעלזין פאכער
פאנד.

אידײ דעם םון הילפס־אקציע דערםאלגרײכע די אט
 געוויסע נים אבער געםעלם קאמיםעם ארבייטער

 גאציאגאלען דעם אח ציון •רעלי זײ פרן ®ארםרעםער
 װעלען זײער זיך װאלם מענשען די ®ארבאנד. ארבײםער

 װאם געלדער, ךי p® ®ארםײלוגג דער אין דעה א האבעז
 די כאטש ישאםט קאמיסעס ארבײםער אידישער דעד

 קא־ ארבײטער אין באםײליגען לטאעווג גים זיד האבעז
 םים קאםיסעט ®רן צמײקגעצױגען זיד האכען אוץ מיסעם

 דעם אוגםערװארסען זיד װעלעגדיג גים צוריק, ארי צידײ
 װאס ארגאגחאציעס אז נמױאריטעם דער P® משלוס

 גלײכ־ קענעץ קאםיםעס ימזערארב אן אגגעשלאסעז זײנעז
 קאנ- ידישעןא אלגעםײגעם ms מלאגגען גים צײסיג
 ®אר־ אױפגאבען. זעלביגע ױ כמעס האט װעלכער גרעס,
האכעז געלדער ז־י פוץ זאםלען דעם אין אז זיה שמימז

 םאר־ דער אין דעה א אבער באםײליגם, ניט זיך די
האבען. זײ וױלען םיילונג

 זײ האבען קריגען נים די קעגען דאס אז ®ילענדיג
 דער קאםפי^ דעם שטערען צו העצע א אגגעהויבען
 קאנפערענץ א בײ איז פארבאנד ארבייםער גאציאנאלער

 אפגע־ האם מען אז אינסינואציעס םיט ארויסגעקומען
 איבערגעגעבען װעם געלט דאס און ארבײםער די גארם

 אימער זוכם װעלכער *םאג״, דער ״בוגד״. דעם װערען
 אנ־ קענען זיך זאל מען װעלכען ארום סקאנדאלעכעל א

 די ®ון נייעס די צושמירם נאר גים האם רוארעמען,
 געווארען געמאכט זײנען וואס באשולדיגוגגען און רעדעס

 עדיםא״ געדרוקט גאך האט גאר ®., א. J םון ®ירער ®ון
 אוים־ זוכענדיג און םאקםען די פארז־רעהענדיג ריעלם,

 שע־ וועם דאס אז האסענונג דער אין קאמף א צובלאזען
 געגע־ די האם דובינסקי פרעזידענם םאנד. דעם דיגען

 די אין סםייטמענם א אין ענםסער שארסען גאגץ א בען
 קלאוק דער ®ון מיםינג בײם רעדע א אין און צײטוגגען
 איינשטימיג האם באארד דזשאינם די באארד. דזשאינט

 האנדלונג די ®ארדאמענדיג רעזאלוציע, א אנגענומען
®p און ״טאג״ דעם און צױן פועלי די סרן ®ירער די 

 ארביײ אידישען צום צוטרויען ®רלען אויסדריקענדיג
 דובינ־ סרעזידענט םירער. דינע צו אמ קאםיםעם טער

פאלגט: וױ זיך לעזם סטײטמעגט סקי׳ן
דערקלערונג דובינםקי׳ם פרעזידענט

 ענג אליין דינעז וועלכע פארםיי, א םון ״םיהרער
 נים דארםען האנדלוגגען, י דיערע אלע אין *ארםייאיש

 באשולדיגונג די אנדערע אויף ווארםען צו זיך איילען
 ארבײםער נאציאנאלער אידיש דער םארםײאיש. יימ איו

 אר־ אידישען דעם םון דוריקגמויגעו זיך האם פארבאנד
 באשלאםען, האם מאיאריםעם די ווען קאםיםעם בײםער

m גלייכצײםיג םעטיג זײן נים קענען םיםגלידער איהרע 
 געשםעלט זיך האם וועלכער קאנגרעם, אידישען אין

 פועלי־ די םון םארםרעםער די אויםגאבען. עהנליכע
 זיך האבען םארבאנד ארבײםער נאציאנאלעז און גױן

 נים־װעלענדיג קאםיםעט. םון צוריקגמויגען דעמאלט
 מאיאריםעם. חמ־ םון באשלוס דעם אונםערװארסעז זיך
 גים זיד זײ האבען קאמיםעם דעם םת זאםלונגעז n אין

 סיגאל לואים םעקרעםאר גענעראל זײער וױ באטײליגם,
 קאנםןך דעחעלביגער בײ םאקע דערקלערם אלײן האט

 דוקא די װילען געלם די פארסײלען בײם אבער דענץ,
דעה). גרױםע א אםשר נאד (און דעה א זאגעז יא

 האבען װעלכע ארבײםער, אידישע די סון .װיפיל
 ארבײ• אידישען םון פאנד פאר׳ן אווערםאים געארבײם

 דעם געגען םראםעםםירט האבען עס קאםיםעט, טער
 ארבײ־ גאציאנאלען בײם אמעפרעגם נים האם םען װאם
 זאלען געלדער גןיזאםעלםע די אזוי וױ פארבאנד טער

 דער־ *ײטונגען די ניט. םיר װײםען װערעז. פארװענדעט
 אמאלגא־ דער םמ םיםגליד אײז־אײנציגען בלױז םאנעו

 געהערם עס איז ,װאו אבער םראגע די יוניאן• םײםעד
 אהן ארבײםער אידישע צװינגען זאל מען אז געװארען

 פאר בלויז ארבײםען צד פארםיײריכםונג םון אונםערשיד
 געםרעגט, האם םיגאל וואם פױלעז?״ אין פארםײ זױין

 םיםאינ־ אביסעל איז לר אז זאגעז, אים םיר װילען
 אינטעתע־ אונזער וױ װײם אזוי געװארען. פארםירט

 גע־ געצוואונגעז ניט קײנער איז אנבאלאנגם, שאנעל
 צו אפעלירם בלױז האבען סיר ארבײםען. או װארעז

 איםאליעני־ אונזערע םימן, א םיטגדליחנר. אונזערע
 פאר געארבײם גאר טאג דעם האבען םיטגלידער שע
האספיסאל. איםאליעוישען אן

 די אוםפאראנטװארטליד העכסט איז אזוי .פונקם
w םערםעל דער אז באהויפטתג ^’o אוים־ געהם דאלאר 

 פועלײצית, די פון םורא די און פאר׳ן,בװד״ שליםליך
 םערםעל א םים דערהויבען װערט .בתד״ דער אז

 ריכםונ־ אידישע אנדערע אלע איבער דאלאר מיליאן
 םורא דער .בײ װערםעל, חםישער א זאגם וױ גען״.
װאם באארד, חשאינט דער גרויםע״. אויגען די זײנעז

k A f t f t . ^  ̂ f t f t k A m  IA A A k b A  A  A A f t  • a a a a a M A A A A  A a  A a  a m  האט אורערםאים, די p® געלם די איצםער. קאלעקםירם
איק קייץ איבערגעגעבען נים אגוילו ®ארלױסיג נאך

a L > * A A M  ^ A ^  A f t f t  ^ A A A  a ^ a A A A A  A ^ A ^ A  ftftift a a ^ A b b i•  ®ועלי־ ע כשר די האס שוין pא קא&יסעם, צום דאלאר
p 'l ,געװארעז דערהױבען איז בונד ״דער אז מורא

®שום: גאנץ איז געשיכטע דער ®ון אמת ״דער
 אנורענ* pא ®ארטײלוגג דער אין אז ״נים גלריבען מיר
ארבײטער אידישער דער װאס געלדער, די פרן דוגג

 ײע דארף צװעק, דעם פאר זאמעלם קאמיטעם
 סםעציעל דעה, א האבען פארםײ פאליטישע איז
 ג נים און באםייליגט ניט זיך האט פארםײ די
 די מאםױוען. פארםייאישע צוליב זאמלוגג די

 ארבײםער דער םון װערען ®ארםיילם דארסען
 געשאס און געזאםעלט געארבייט, ד״אט וועלכע
םאנד.

 נים קאנפערענץ דער ®רן באשלוס ״דער
 או אידישען געגען קאמף אסענעם אין צוגעהן

 עסענ אן בײ האבען זײ וױ גאכדעם קאמיטעט
 דער םון אנוועזענהײם דער אין און קאנסערענץ

 מילז איז, אוםן, שארםסםען אויפ׳ן אםאקירט
היפאקריםיש״. געדריקט,
ם׳ה אז סטײםםענט, דעם אנבעלאנגם וואס . 
 ווערען פארםיילט וועט געלם דאס אז רעכעגט,

 .0 (פ. פארםײ סאציאליסטישער פוילישער דער
 ארםס אלעגםאלס איז סטייטמענט דער — װ״ א.

 איז ,םען׳ דער ווער נים וױיסען מיר ווארםליך.
 ו קאמיםעם ארבײםער אידישען דעם אנבאלאגגם

 )0 געלם זאמלען צו געהאם בדעה גיט קײגמאל
 באשםעו אליק שטעטעל איהר קעז וואס ״ס. פ. פ.

 פאר בלויז געלם זאמלען pא געזאםעלט האבען
צרועקען.

 מרן געדעגקם האבען pיrועליB די ״אויב
 זײ ודעלען קאמפעין, דעם סאבאםאזשעווען אנפאל

 מי( געהאט האבען די װי ערםאלג זעלבען דעם
 האב זײ רוען קאמיטעם, p® זיך צוריקציהען

^ וועלען זײ אז רעכענט,  ®ארגיכטצ דערמים אי
 האבען וועלכע מיטגלידער, אונזערע שעדיגען.
 I זײערע און ®ארשםעהער דיערע צו צוםרריען
 וויכםי אלע אין זיך באטייליגען ררעלכע זאציעס,

 באגײס םים וועלען ®ארםײ, p® אםגעזעהן ציעס
 געמאכם זאל עס אז זעהן pא ®ליכט דיער םאן

 ארבײס אידישע די ®אר בײשטײערונג װירדיגע א
פוליעץ. אין מאסען לײדענדע

 אס אײגשםיממ האס באאח־ חשאיגם זײ
רעזאלוציע: ®אלגעגדע

כ: דזשאינם קלאוס פון סטײטמענט
 R פון םירער אײגיגע וואס אנםאל דער

 דער פון איז פארבאנד ארבײםער נאציאנאלדז
 א דעם אױף געסאכט האבען ארגאניזאציע נױן

 פארשםעהז זײנע אויף און קאםיםעם ארבײטער
 קאטיטע דער װאט אקציע דער םיט צװאםענהאע

 t םאגד גרויסען א זאםלעז צו אונםערגענוםעז
 םאר ארבײםער־מאםען אידישע אמעתקאנער די

 t ארױסגערוםעז האט לענדער, גלות אנדערע און
ענםריםוסג ביםערער םמ געפיהל, א אונז

אלעם׳ איז עם וױ ,w’»’ קלאוקמאכער די
^A A A A A M l M ^ W  U k A k W  A k f t t e M  ■ft ^  A  A  L k f t f t .  A A A t e ^  A t f t  אײגזײטיג געהאגדעלם ניט קײנמאל האס קאנם,

 איגטערעס אידישע אלגעמייגע בגוגע ®ארםייאיש
 אלס באטראכם האם זי װאם דאם דורכפיהרען

 אלע אין ארבײםער פארפאלגםע די *ו פליכט
 ג סיטפאסיצ אקםיװע אונזער וועלט. דער םון

 ■אלעםטינ r» ארבײםער אידישע ארגאניזירםע
 זאםלומ אונזערע און יאהר, צעהן לעצםע די

 .הםתדדות״ פאר׳ן דאלאר טױזענטער מגדליגע
 םיםגלידערשא די וועלכע םים פאקםען באקאנםע

 שטא׳ זײנען W״*’ אוגזער םמ םירערשאםט די
װאו שםימ אונאויפהערליכער דער םים גלײד

A A ^ t e t e A t e t e k t e A  A k  a A a a A A A a Aa A A  ■ f t A A i f t  A A  A A  k  j .  A  A A  Ak t e ^ t e ^ t e A te t e Mאיגסםיםרצין ארבײםער ®אר געלייםםעם האבען 
 לענחנר• אנדערע אין און חםעניע, אין פוילען,

 ידישצןא דעם w אנגעשלאםעו זײנעז םיר
 זײן איז זיד באטײליגעז און קאםיםעם טער

 אז איבערצײגם זײנען םיר װאס דעם צוליב
■אס; אמ םאראנםװארטליכםםע די איז קאםיםעם

f t f t  f t■  A A f t k  ^  k A  A a A A A A  A A ^ A A A A f t A A A k A A f t A A A  A A l A A A ^ ^ A A ^ A t e t e t e l t e9&א גרויםען א אויף דורכצוםירען קערפערשאסט 
 ן ךי םון הילף דער םים און נאםען דעם אין

 די אנגעשלאסען, איהם w זיינעז װאס דאציעס
 דורן אדץ מאראליש פאםעריאל, שםיצען סון

 ם׳ די «ז אזגע די ארױםסרעטוגגען שאםםליכע
®p ברידער ®ארצוױיפעלםע אונזערע np pk 

ים. זײט יענעם אויף
®p געמימשאםםלימר דיעזער p *qfrn
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 אי־" נאציאנאלער דער און פועלײצױניסטען די וןאבען
 גע״ צװעקעה אײגענע זייערע צוליב פארבאנד, גײםער

 פאר האבען און צוריקצוציהען זיך גויטיג פאר ען1«
 בא׳ צו ציגעלייגט ניט פינגער קיין צײט גאנצער דער

 ארביײ אידישען דעם פון ארבײט דער אין זיך אײליגען
קאמיטעם. אער

 בא־ מיר מוזען אומשטענדען, דיעזע אינטער
 צױניסטען ־ פיעלי די פון פירער אײניגע סראכטען

 פון טעטיגקײט דער װעגען דעה זייער ארױפצוצװינגען
 באשול׳ אונפאדאנטװארטליכע מאכען דורך קאמיטעט
 אינבארעכטיגען, אן אין חוצפה פשוט׳ע אלס דיגונגען,

ארביײ דער אז באהויפטינג די טהאט. בײזװיליגען
 אדער ארבײטער די אפגענארט האט קאמיםעט סער

 אויפרוף דעם אין ערקלערונג דער מיט פארפירט ?יי
 ארביײ די צו ארויסגעלאזען האט קאמיטעט דער וואס
 פוילען אין נויטלײדענדע די פאר ארבײטען צו םער

 געגעבען געלד די איז װירקליכקײט דער אין װערענד
״בונד״ צום װערען געגעבען װעט אדער געװארען

 פאליטישע א אלס װערען דערהויבען קענען זאל זי פדי
 און אוגפאראנטווארטליכקײט שטיק א איז — פארטײ

 ארבײטען װאס ױניאנס די אװעקצושטעלען פארזוך א
ליכם. פאלשער א אין קאמיטעט ארבײטער דעם םים

 פון און פועלי־צױניסטען די פון פירער אײניגע
 מים ריידען װעלכע פארבאנד, אדבײםער נאציאנאלען

 וואס פאנד דער אז באזארגט שטארק זײנען מויל, איין
 פאר ארבײטער אידישע די צװישען געזאמעלט וזערט

פאר־ װעט לענדער גלות אנדערע פאר און וױלען
 זײער אהן און דעה־זאגען זײער אהן װערען סיילם

 ער־ גיטא. צוױיפעל קײן איז דעם אין צאטײליגונג. —-
 אפ־ זיך האבען זײ װי נאכדעם אז דען זײ ^,װארטעז

 מען אז קאמיטעט ארבײטער דעם פון געשאקעלט
 געלדער די אזוי װי עצות פרעגען קומען זיי צו זאל

 וואלט אבער אנשטענדיגקײם, װערען? צוםײלט זאלען
 אינסינואציעס זײערע זאלען זיי אז געפאדערט זיי פוץ
 באהוים־ פאלשע פארשײדענע מים פארםלעכטען נים

פונגען.
 קאמיטעט ארבײטער דער אז אמת נים איז עס

 דורכ׳ן ״בלויז געלדער די שיקען צו באשלאסען האט *
 װעלכען ״בונד״ דעם שיקען צו אםילו אדער ׳בונד׳״

ס1  נים איז באשלוס אזא געלדער. די פון טייל איז |
f ניס נאך זאגאר נאר געווארען אנגענרםען נים נאר 

 דער אז אמת ניט איז עס געווארען. פארגעשלאגען
 אז און געווארען געזאמעלט װי כמעט שוין איז ®אנד

 צוצוטיילען געלדער די אזוי וױ פראגע א בלויז איז $ס
די כאטש אז, איז פאקט דער אװעקצושיקען. אדער &
 שוין האבען אינדוםטריע קלאוק דער אין ארבײטער *

באארד דזשאינם די און אווערטאים די אאגעארבײס 1$
 גאך איז שעפער, די םון געלדער די שרין קאלעקםעט

 קא־ דעם צו געווארען געגעבען נים דאלאר אײן *י׳יד 3
 צע־ דער וועגעז באשליסע קאנקרעםע קײן און מיטעם
 שוין און געדוארען. אנגענומען ניט נאך זײגען טײלונג

 דורןי פראםעסםעז און אםעריקא אין מאראראם דער
דער־ שוין אין *בונד״ דער אז םײלען, םון קעיבעלס |

 נים נאך זיינען וראם געלדער די סון געדוארעז מויבען ׳
!געװארען געזאמעלס אפילו

 געמאכם אנםאל גאגצער דער איז אײגענםליה * *
 ארבייםער די צווישען טומעל א שאסעז צד געװארען ,
 הילפם־פאנד, דיעזען םאר בײטרעגע די מאכען װאס |
ו ^  פוץ אויםריכםיגקײם דער אויף חשד א װארסען נ
j אץ םירם רואס קאמיטעם, ארבייטער אידישעז דעם 
צױ דעם אונםערגראבען און אקציע, ־ הילסס דיעזע ״

 אויב און, ױניאנס׳ זײערע צו ‘ארבײםעו די םון *דייעז
 אין דעזדזאגער א אלס זיך ארײנצושםוגלען אעגליך, ־
 אפ- אליין זיך האבעז זיי וועלכע פון סיםראציע דער ן

 זיך האט קאמיםעט דער װען צײם דער אין געזונדערם
 געהאלטעץ נים נאך האם עס איז ארגאגיזירט נדשם

זאמלוגגען. געלד ערפאלגרײכע מי
 דיעזעז אזױ װי וױסען וועלען קידאיקמאכער די

 אייגענע זייערע אויף ןמפאל ומס»ר»גםװ«רסלי^ז
 קאםיםזנט ארבייםער אידישען דעם r» רס;ןר.ערש<« 5
J א אלם קאמיםעם ארבײםער אידישען דעם אױף *ז 

n m. װירקליכע די םון ליכם דעם אין אמושזמעז 
 האבען וואם מאםיווען אונאויםריכטיגע די און ומקםען

 אוים אויד דריקען מיר ^ראוחאכם. אנםאל זעז1י«
קא־ ארבײטער אידישען אום גוםרוי םולםסזמ זעד1*י 5
* .'d j m, ר וולאדעק, ב. «ו מ חי א און קאםיםעט פון ם

םרעזשורער, דובינסקי,
יתיאן. קלאוקפאכערס כאארד חשאמם

״י • ׳■

קאוםט פאםיפיק אױפץ ױניאנם אונזערע פון
ץ , י. פ ג ר ע ב ג ײ װײס־פרעזידענם פ

 אײ טרר א פון צוריקגעקערט װאס נאר זיך האב איך
 אײך װיל און פאסיפיק אויפ׳ן אונזערע לאקאלס די בער

געגנדען. יענע אין צישטאנד דעם מיט באקענען
 ארבײט אביסעל פאראן איז װאשינגטאן, סיאטעל, איז

 בא־ קײן לעבען. א מאכען ארבײטער די אין קלאוקס בײ
 זײנעז טרײד קלאוק אין פראבלעמען װיכטיגע זונדערס

 האב איך װעלכע פאליטיק לאקאלע אביסעל אריסער ניטא
 אנגעפירט װערט דרעסמאכער די צװישען אויסגעגליבען.

 ארבײט. די אן פירט שאף ברודער אגיטאציע. ברייטע א
 ווארט מען ארן טרייד דרעס אין סלעק איצטער איז עס

 דרעס אײן געסעטעלט דארט האבען מיר סיזאן. אויפ׳ן
 שאפ דעם פון מײדלעך די דרעס״. ניפטי די״ פירמע,

 דער פאר ארבייט גוטע טוען און באגײסטערט זײנען
ױניאן.
 לא־ קלאוק אונזער האט ארעגאן, פארטלאגד, אין

 װי נאכדעם טראבעל. אביסעל לעצטענס געהאט קאל
 אײניגע און פײער א אויסגעבראכען האט שאפ א אין

 דער האט געװארען, פארוואונדעט לײכם זײנען ארבייטער
 באשעפ־ באלעבאס דעם מער ערלויבט ניט לענדלארד

 ארום און פעקםארי דער אין ארבײטער אזויפיל טיגען
 דזשאבס. זײערע פארלירען געזאלט האבען ארבײטער 27

 צו פארגעשלאגען פירמע די האט קאנפערענץ א נאך
 זאל זי ררעלכעז פאר שאפ קאנסדאקסינג א עפענעז
 באשעפטי- דארט און פאראנטווארםליכקײט פולע נעמען

 צוטרויען איבעריגען קײן ארבײטער. איבעריגע די גען
 פיר־ דער פון אבזיכטען גוטע די אין גיט מיר האבען

 צוגע־ מיר האבען אומשטענדען די אונטער אבער מע
 א ױניאן, דער אין בעאמטער געװעזענער א שטימט.

 געווארען איז רעזיגנירט, האט װעלכער מײער, געװיסער
 מיט װעלען מיר אז האפען מיר און קאנםראקטאר דער
 ערווארט האבען מיר װאס טראבעל די אױסמײדען אים
 דער װערען געזאלט האט װעלכער צווייטען, א מיט

 װעלכער לעבי, ברודער פירמע. דער פאר קאגטראקטאר
 גע־ אנגעשםעלט איז לאקאל, פון טשערמאן געװען איז

 פארט־ אין אויך האבען מיר פלאץ. מײער׳ס אויף ווארען
איצט איז די פון איינע שעפער. דרעס פאר א לאנד

 סן־ שנעלען א פאר אויסזיכטען גוטע מיט סטרייק אין
טעלמענט.

 זייער דיגען פראנציסקא סאן אין לאקאלס אונזערע
 אר־ אלגעמײגער דער אין אוץ ױניאן דער אין טעטיג

 ניס דארם סיזאן דער איז פארלויםיג באװעגונג. בײטער
 ווזד דער װאס מערסטענס איז שולד די גוט. איבעריג

 אונגינססיג אויסערגעוױינליך געװען איצט ביז איז טער
 אוץ װעטער גארמאלער א אײן שוין אבער זיך שטעלט עס

 לאג^ די פארבעסערען זאל דאס אז דעתוארטען מיר
 זי׳י איך האב באארד דזשאינט דער פון פארלאנג אויפ׳ן

 דארם האבען זײ װאס סכסוך א שליכטען דארט געהאלפען
 וױי■ די העכערען איבער פירמע דרעס א מיט געהאט
 קרי- צו געלונגען מיר איז עס און קאטערס די פון דזשעס

 K דאלער 6 ביז 3.50 פרן העכערונג א זײ פאר גען
װאך.

 אינדזשאנ^ך אן ארריסצוקריגען געלוגגען אונז איז עס
 םון ארויסגעמופט האט וראס פירמע קלאוק א געגען שאן

 באדינגונמן. ױניאן פון ארויסצרדרייען זיך אום שטאט
 םירמן די אנגעקלאגט איצט האט באארד דזשאינט די

 האמ דזשאדזש דער אינדזשאנקשאן. דעם ברעכען פאר
 mw דער אז מעגליך איז עס און געװארענט פירמע די

 םראו־ סאן נאך װערען צוריקגעבראכט גיכען אין זאל
ציסקא.
 xm שטעלונג דער אין אויך זיך מערקט ענדערונג אן

 $ פירעץ מיר װעלכער געגען אוקלאנד אין פירמע דער
 פון פארלאגג אונזער צייט. לענגערע א שוין סטרײק א

 קלאו^ סירמע׳ם דער םארקויפען צו ניט סטארקיפערס די
 באדיגגונמן נים־ױניאן אוגםער געמאכט װערען די רױיל
 געגןן אריינגעבראכט האבען מיר וואס קלאגע די און

 הן־ צו אן שרין הויבם ארעסט, פאלשען פאר באס דעם
» באלעבאס דער און װירקונג געװינשטע די בען ױ  ה

סעםלען. פון רעדען אן שוין
 קלאױןס אין סײ סעזאן דער איז אנדזשעלעם לאס אין

 געוױינליך װי גוט. איבעריג ניט םרייד דרעס אין סײ און
 קאמפליעם^ סך א דא איז ארבײם קײן ניטא איז עס װען

 האמן מיר און ארבײקז מער אביסעל זיך וױתט לעצםענס
אנהאלםען. לאנג װעט עס אז

זײ־ עלקשאנס די רוהיג. אלעס דא איז פאליםיק אין
 םאראיגםערעפימ זײנעז עלעמענטען אלע פאריבער. נעץ
ױניאן. די פארגרעסערען און שטארקען צו

 ניפ זיו נאהאלפ ױניאוםאן אנשפענרינפר הײו
פאססזױל אנאניםען אן אונםער

 וואס קלאגע א װעגען סטייטמענט עפענטליכען אן אין
 אונ־ און נאמען א אהן בריף א אין ערהאלטען האט ער

 מיםגליד באארד עקזעקוםיװ ״אן בלויז םערגעשריבען
 אז ערקלערם, דובינסקי פרעזידענט האט ״117 לאקאל סון
מעל־ דער צו אויםמערקזאמקײם קײן שעגקען נים קען ער

 זיין אונטערצושרייבען זיך אנטזאגם וואס איינעם םון דוגג
 אײגענער דין םון פרעזידעגם צום בריף א אין גאמען

 אויםריכטיגער עהרליכער, ״קיין ױניאן• אינםעתעשאנעל
 — ערקלערם דובינסקי פרעזידענם האם — מאן ױניאן

 אזא צושריםט. אנאנימען אן אונטער נים זיך באהאלט
פאסקוױל״. אלס בלריז ווערען באטראכם מוז צושריסם

 פעחאן זעלבער דער פון האם דובינסקי פרעזידענט
 בריף בײדע אין בריף. צרױי דערהאלםען אייגענטליך

 םון אײדזשענטס ביזנעס געװיםע אז באהויפםעט ווערט
 טיקעטם פארקויםם אן, גיט ער װי האבען, 117 לאקאל

 אסאסיאיישאנס, סון קלױרקס געװיסע דורך באסעס צו
 איגםערנעשאנעל. דער םון פארבאטען שםרענג איז וואס
 צוױי די םון אײנעם קײן אויף אבער איז גאמען קיין

אונםערגעשריבען. גים בריף
 דער אין םארדריסליכער מעהר נאך איז עס ״וואס

 ער־ דוביגסקי םרעזידענט האט — געשיכטע, גאגצער
 זיך צייכענם שרייבער דער רואס דאם, איז — קלערט,
 איינער אין מיםגליד באארד עקזעקוםירו אן אלס אונםער

 ױגיאנס, לאקאל פארגעמסטע און עלטסםע אונזערע פון
 מיםגליד א .117 לאקאל ױניאן אפערייםארס קלאוק די

 םעחענ־ אדרעסירם בריף א אין גאמען זײץ באהאלם וואס
 זײן מח אינםערנעשאנעל, דער פרן םרעזידעגט צום ליך

געםרײם רואס םרוס א ענםרועדער :צוױי די סון איעס
װעםעס םראוואקאםאר א אדער שאטען אײגענעם זײן נים

 בעאםטי די אויף שמוץ ווארםען צו איז צװעק אייגציקער
 צו אום גרונם איז עס װעלכען אהן ױניאן זיין םון

ײיי אין ארגאניזאציע. דער אדער םענשען די דיגען  ב
י קענען זאל נסש אזא אז וױיטאג א עס איז פאלען  1י

ז און לאקאל א אין מיםגליד באארד עקזעקוםיװ אן ו  נ
 יארק^ר נױ אוגזער איז עס וױ לאקאל פארנעמען אזא אין

יוניאן. אפערייטארס קלאוק
 *ײ פארקױפען וױ האגדלונג אזא צו שםעלוגג ״אונזער

 ביישםײד די בײ בעטען אדער באלעבאסים צו קעטס
 <ה ענעאממ דורך צוועק איז נים וועלכען םאר רונגען
 פארשיחמ ביי געמאכם קלאר מיר האבען ױניאן אונזער

 עוח>געשאנ ניט קיינעם האבען מיר געלעגענהײטען.
 נאכחסס האגדלוע אזא אין געווען שולדיג איז װעלכער

 *י*י דער פון באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל די װי
 געגיז םארבאם איר ארריםגעגעבען האם טערנעשאנעל

 0װעג זיך דערוויסט וואם מיםגליד ערליכער אן דעם.
 האנד־ אזויגע געגען ױניאן די באשיצעץ װיל און פאל אזא

 םיר צו קומען צר האבען צו מורא וואס ניט האט לרנגען
 וױנצימד אדער פאקטעץ די איבערגעבען און םערזעגליך

 אדרעםירס בריף א אויף גאמען דין אונטערשוײיבען םענס
 אמ אין דיץ באהילסיג דערמיט און םערזעגליך מיר צו

 ?נרנ־ אן דיער באמת דאך איז קלאגע די ארנטעחוכוגג.
 איבערהריפט מיםגליה ױגיאן א אויב און סטע

 פאראגטװארםלימ דעם האלם וואם ױניאךמאן טיװער
 װיכםימ האם מעמבער, באארד עקזעקוםיװ אן סון אמם

 וײי זײז עם איז האגדלוע, אזא וועגען איגפארמאציע
 וױגציגסםײ• אדער יוגיאן דער אין עם איבערצוגעבען

 «יגי אגאגיםע אין ענםהאלסען קלאגען פרעזידענם. צים
• *ױ ורערעז אובםערזוכם ניט אבער קעגען קוױלעז י אי  י

אנבאסראכט. אין װערדז געגומעז גים דעריבער
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אנרימענט באנײט באארד דזשאינט טאראנטעד
 דזשאינס טאראנטא די האט יאר הײנטיגען אגהויב

 די מיט אגרימענט קאלעקטיװען דעם באנײט באארד
 אין ארבײט די אפשטעלענדיג ניט כמעט בתים בעלי
 משך אין מאל ערשטען צום איז דאס אינדוסטריע דער

אונז. געלינגט זאך אזא װאס יארען פילע פון
מאנא־ צוױי מיט פארגעקומען: איז דאס װי אט

 די האט אויסגעגאנגען, איז אגרימענט דער אײדער טען
 ראט־ איז עס אז בתים, בעלי די װיסען געלאזט ױניאן

 א צו קומען צו כדי קאנפערענץ א האלטען צו זאם
 סעזאן ספרינג דער אום באצײטענס פארשטענדיגונג

 א שטערונגען. אן צײט אין אנפאנגען קענען זיך זאל
 די פון האבען מיר ארן פארבײגעגאנגען איז צײט מאנאט

 געװארען זײנען מיר ביז געהערט ניט גאר בתים בעלי
 פאר־ איז פרימארגען שײנעם א אין און אומגעדולדיג

 מיטגלידער די צו ליפלעט א געװארען נאנדערגעטײלט
 א אין פארזאמלוגג א צו זײ רופענדיג מארקעט, אין

 צו טאן צו װאס באשטימען צו אום נאכמיטאג מיטען
 אין בתים בעלי די פון האלטונג פלעגמאטישער דער

 אין געװען איז דאס אגרימענט. פון באנײאונג דער באצוג
 בלויז מען האט שעפער די אין װען דעצעמבער, אנהויב

 מיט־ מערסטע די און דופליקײטס און סעמפעלס געמאכט
 ױניאן די ליידיג. אומגעגאנגען זײנען אונזערע גלידער

 ארבײט, ניט אדער ארבײט יא אז זיכער געװען אבער איז
 אז פארלאזען זיך מען קען מיטגלידער אונזערע אויף

 װעלען זײ װען שטעלונג געהעריגע די נעמען װעלען זײ
 אונזער ורען םאג דעם געהאלסען. ד״אט דאס דארפען. עס

 אונזער האם װערען, געהאלטען געדארפט האט מיםיגג
 אן. פרימארגען פון קלינגען אײן אין געהאלטען םעלעפאן

 מיר אז דערקלערט און גערופען האבען בתים בעלי די
 אדרבא, זײנען, די אז ארן פארשטאנען שלעכט זײ האבען
 איידער גאך פארשטענדניס. א צו קומען צו גערן זײער

 מיר האבען געװארען, געעםעגט איז פארזאמלוע די
 קאנ־ א פאר םארלאנג אפיציעלען אן זײ פון דערהאלטען

םערעגץ.
פארשטענ־ א צו קומען צו געװען דינען זיי גערן װי

 גענומען האט עס וואס דערפון זעהן מען קען דיגוגג
 גע־ זיך האבען מיר ביז אונטערהאגדלונגען פון וואכען
 אויך זיך האט עס אגרימענט. אן אויף אײניגען קענט

 שאפ, אויסען און אין סטרייק שטילער מין א געםאדערט
 באדינגונגען אויף אגרימענט יאריגער צוױי דער איידער

 אוגטערגעשרי־ איז ױגיאן, דער פאר צופרידענשטעלענד
 בעלי די אז דעחעהן האט ױגיאן די רוען געווארען. בען

 די ד״אט פארהאנדלוגגען, די פארשלעםען צו זוכען בתים
 דער ביז נייהען צו ניט מיסגלידער די באפוילען ױניאן

 דורכגע־ האבען מיר און ווערען באנײם װעט אגרימעגט
 דינען צייט וראכען צוױי םאר אז ערפארונג די מאכט

 אוץ שעםער די אין םעגליך געזעסען ארבײטער אונזערע
 ביז געווארען אריסגענײם ניט איז גארמענט אײן קײן
אונטערגעשריבען. געווען איז אגרימענט דער

 אױף העכערונג א עגםהאלט אגרימענט נײער דער
 באצאהלםע ערגער די אין ארבײטער די םון שכירות די

 רריכםיגע איין םארבעסערונגען. אנדערע פילע און פאכען
 סעםלען דאס איז אגרימעגט נייעם דעם אין ענדערונג

 ארבייט שטיק די אין אפערייטארם די סאר פוײיזען
 אײנ־ ווערט וועלכעס באדים םון באזיס אוים׳ן שעפער

 וועט מיר, האפען דאס, ירלי. ערשטען דעם םון געשטעלט
 די אז דערצו בריעגען וועט און פרייזען אויסגלייכען

 רועלעז וואך, סון נאך ארבײםען וראם שעםער עטליכע
שטיק־ארבײם. איינשטעלען

 האם אגרימעגט, דעם םון באנייען מיט׳ן גלייכצייטיג
 באגייען פון פראבלעמע די זיך םאר געהאט ױניאן די

 צו אום קענעדע. אין געזעץ אונטער׳ן ״קאוד״ דעם
ה קאוד פון םארשריםטעז די מאכען לי מ עז  די דארסען ג

 די צו צושטימונג אםיציעלע זײןנר געבען ירבײטסגעבער
 באלעבאםים די וואס דעם םראץ שטונדען. און שכירות
ר דער מיט אגרימענם קאלעקםיווען אונטער׳ן צאהלען  י

 שרײבם קאוד דער וואס די װי שכירות העכערע ׳ניאן
 נים־ די בלויז אן דעריבער רירט קארד דער און יאר,

 בלויז ׳דא איז אזא שאפ גרעםערער (אייז שעםער ױגיאן
 בתים בעלי די האבען םונדעסםװעגען שאם), איטאן דער
 די אוץ צושםימוגג דיער געבען צו געברעקעלם זיד

ר צו דרוק א אויסאיבעז זײ אױף געמוזם האט ױגיאן  מ
צושסימען. זיי כען

 באזונדערס א געווען אמ סעזאן סאל לעצםער דער
 גאגצען דורכ׳ן האבען מיטגלידער אונזערע שלעכטער.

פול! קײן ניט ארבײט, אביסעל בלויז געד״אם סעזאן

®D V• ,מענעדזשער קרײזמאן

 שװעריגקײטען גרויסע געהאט האט ױניאן די װאכען.
 צאל א און ארבײטסלאזע די פאר פלעצער קריגען צו

 האבען הויפטזעכליך ארבײט. אויסער געבליבען זײגען
 אנגעהויבען זיך האט באװעגונג א פרעסערס. די געליטען

 ספע־ בײ ארבײטסלאזע. די העלםען צו לאקאלס די אין
 ספע־ אײגגעשטעלט לאקאלס די האבען מיטיגגען ציעלע
 הא־ און ארבײטסלאזע די שטיצען צו פאנדען ציעלע

הילף. װאונדערבארע געגעבען בען
 האט געבים דעם אויף דערגרייכוגג בעסטע די
 האבען זײ .92 לאקאל ױניאן פרעסערס די געװיזען

 האט װאס מעמבער יעדער אז סיסטעם א אײנגעשטעלט
 ארבײטס־ אן צו ארבײט טאג אײן געבען זאל דזשאב, א

 קריגען זאל ער אז געזעהן, האט ױניאן די און לאזען,
 אויב טאג. דעם פאר געצאהלט ױגיאן די וױיגיגסטענס

 מערסטע די אין גוט. ארדאי איז מעהר, פארדינט האט ער
 ארבײטסלא־ דעם באצאהלט פרעסער דער האט פאלען

 סומע באשטימטער דעם לויט ארבײט, םאג זיין פאר זען
 די פרן איז פלאן דער באשלאסען. האט ױניאן די װאס

 סעזאן גאנצען דעם געווארען אנגעהאלטען פרעסערס
 די פאר וױידזשעס די ענטוזיאזם. גרעסטען דעם מיט
 וואך דער דורך געמאכט ד״אבען זײ וואס ארבײט םעג

 ווא־ פדן אסיס, ירגיאן אין קריגען פרעסערס די פלעגען
 לויט ארבײט דער צו שיקען אויך די פלעגט מען נען

 האם לאקאל פרעסערס פון עקזעקוטיװ די נעקסט. דיער
 גאנצען מיט׳ן ארבײט דער אין אריינגעווארםען זיך

 ארויס־ ארבײט, טעג די קריגען העלפענדיג הארצען,
 אײ געהאלם. דיער אױפמאנען און מענשען די שיקען

 פון טשערמאן דער אויסגעצײכעגט זיך האט בערהויפט
 ברױ סעקרעטער דער און גאלינסקי, ברודער לאקאל,

 פאר קרעדיט העכסטער דער קומט זיי ספױואק. דער
 גע־ מעגליך ד״אט וואס ארבײט אויסגעצייכענטער דער

 אביסעל קריגען םרעסערס ארבײטסלאזע די פאר מאכט
צײט. שורערער דער אין ארבײט
 סיזאן ספריגג דעם אנגעפאנגען האם ױגיאן די

 װעלכע פראבלעם, ארבײטסלאזיגקײט ערנסטער אן מיט
 צאל א וואס דעם דורך געורארען פארשארפט גאך איז

 די געדוען איז די צוױשען צוגעמאכם. זיך האבען שעפער
 ארום באשעםטיגם האם װעלכע קא.״, קלאוק ״םעשאן

 ידניאן די האם אגשםריינגונג שטארקע א מענשען. 100
 ארום און מענשען די פאר ארבײם קריגען צו געמאכט

 זיי פון מערסטע די דינען םעברואר אין וואך ערשטע די
 פון אויסנאמע דער מיט פלעצער, אויף געזעסען שוין

 ספריגג דער וואלם םיגישערס. און םרעסערס עטליכע
 געד״אם ניט מיר רואלםען בעסער, אביסעל גערוען סעזאן

 אבער איבערגעבליבענע. די באזעצען צו טראבעל קײן
גוט. צו דין צו אויס נים וױתט סעזאן דער

 םים געווארען אוגטערגעשריבען איז אגרימענם אן
 םעגליד וועם וראס קאנםראקטארס, און דזשאבערס די

 שםארקערען א אויסצואיבען ױניאן דער םאר מאכען
ר גייע די אונטער פארלעצונגען. געגען קאנטראל  מ
 אונםער־ לאזען צו רעכם דאס יוגיאן די האט דיגגוגגען

 פון באגרעגעצונג דזשאבערס. די פון ביכער די זוכען
 דזשא־ דער םעסםגעשםעלט. קלערער איז קאנםראקםארס

 קאנם״ די צו ארבײם די צעטיילען גלײך דארף בער
 דער םאר פריתען באשטימם. ױניאן די וואס ראקטארס

 זײן אין דזשאבער מים׳ן געסעםעלט ווערען ארבייט
 און וױידזשעס די םאר סאראנטווארםליך איז ער פלאץ.
 קאוד די םון אויפהאלםונג דער צו ביישטייערען דארף

 גע־ האם קאנםראקטארס םון באגרענצוגג די מאשינערי.
 חשא־ דער וועלכע צר קאנםראקםארס, צאהל די שניםען

העלסם. אין כםעט ארבײט אתיסגעבען קען בער
 סריער םמ איז טאראגםא אין אינדרסםריע קלאוק די

 איז אבער איצם ױניאניזירם, איגגאנצען כמעט געווען
 דא האבען מיר ארגאניזירם. יראצעגם הונדערט א עס

א\, קלאוק ביװער ״די שאפ באז־ײטעגדען אײן געהאם  ק
 אתיסצו זיך געלוגגעז צײם לאגגע א את עס װעלכעז
^ םוץ דרײעז ת  סםרײקם אוגזערע אלע אין קאנטראל. י

 םארלארען מאל יעדזןס מיר האבעז סםאפעדזשעס אח
ה פארבארײטען װאכען נאך ענדליך, פירמע. די  האם זי

 צו־ קאמיםע, אוגזער פרימארגען, שײנעם א אין
א געםאכם ױגיאן, דער סון בעאמםע די מים זאמען

 א אפגעשטעלט אח שאפ דעם אויף אטאקע פלוצלונגע
 דער םיהלען מאכען צו ארבײטער צאל געניגענדע

 אירע אונטער םון ארויס זיך גליטשט ערד די אז פירמע
 גאנץ שאפ צום געקומען מיר זײנען מארגען אויף פיס.
 אר־ די האבען מיר דזשאב. דעם פארעגדיגט און פרי

 סטאפעדזש טעג עטליכע נאך אפגעשטעלט. דארט בײט
 פײ געשיקט ניט ארבײטער די אפילו האבען מיר —

 ‘אגרי אן אונטערגעשריבען פירמע די ד.אט — קעטען
 ענטד זײער איצטער זײנען לײט ױניאן נײע די מענט.

 זײ ? ניט פארוואס און ױניאן. דער פאר זיאסטיש
 שכיררת די אויף העכערונג א געקראגען אלע האבען

מיטגלידער. אלס אגגעשלאסען זיך האבען און
 דער און טאג־ארדנוגג אויפ׳ן איצט זײנען װאלען
 דעם דאנק א זידט. און קאכט קעסעל פאליטישער

 מאל אײן בלויז פאר קומען װאלען װאס אויבערשטען
 און עלעקשאן אײן צװישען קענען מיר און יאר צוױי אין

 ױניאן אנדערע אביסעל אריינקװעטשען צװײטען דעם
 די געמען אבער מיטגלידער אונזערע טעטיגקײטען.

 גע־־ האט ױניאן די ערגסט. זײער עלעקשאנס האי־יאריגע
 םון פירערשאפם דער אונטער פארטשריט גרויס מאכט

 אויס• געלוגגען איז עס װעלכער גרופע, טרייד־ױניאן א
 רייען, יוניאן די אין צװיסטיגקײטען פאליטישע צומײדען

 פאליסי טריידײוניאן א פאר געשטאנען פעסט זײגען און
 גרופע. פאליטישער א פון הערשאפט דער געגען און

 פעהיגע אז װיכטיג איז ׳איז עס װען װי מער איצט,
 אױף װערען אװעקגעשטעלט זאלען פרויעך און מענער

 אויסגעפוייױ מענשען פאזיציעס, פאראנטווארסליכע די
 געגעץ רואך דער אויף דין מוזען מיטגלידער די בירטע.

 הערשאפם פאליטישע ארײנצוברעגגען זוכען װאס די
 אוז כאאס ברענגען בלריז קען װעלכעס ױניאן, דער אין

 דער* שװערע אונזערע אלע פארגיכטען און צושטערונג
גרייכונגען.

מענעדזשער לדוא/ ל. ברודעד צו סענה »
װ.7 לאקאל פון

 שלום דער געררפען עס וואלט איך מיטיגג, דעם בײ
 צונויפגערופען האבען טשערלײט שאם די וואס מיטיגג,

 ווערען וױיםער אויף זאל לױױי ברודער אז דעם, וועגען
 ארויס- םםילא און ,117 לאקאל סון מעגעדזשער דער

 לױואי האם וואהלען, די אין קאנדידאםור זײן שטעלען
 מיםינג, אוים׳ן געהאלטען האט ער וראס רעדע, דין אין

 ירניאן דער אין ררעם ווײטער און אן איצם פון אז געזאגט,
 װעם ױניאן די נאר גײסם גרופן דער הערשען גיט מער

 8 געווען איז עס מיטגלידער. די םון װערען געםירט
 א געווען זײגען גרופן די ווען געזאגט, ער האם ׳צײט

 געהאלםען האבען קאמוגיםםען די ווען נויטװענדיגקײט.
 גיס םיר האבען ירניאן דער אין גיפט גיסען אייץ אין

 באהאנדלען זיי און הענם פארלײגטע מים זיצען געקענט
 נוצען געמחם האבעץ מיר הענםשקעס. זיידענע מים
 ארנ?. געגען גענרצם האם מען ׳וואס סם זעלביגען דעם

 זײנען דעריבער אמ אנדערש לאגע די אבער איז הײנם
 די וועלען ציים דער מים גויםיג. גים מער גרופן די

פארגאנגעגהיים. דער םון זאך א זײץ גרוםעז
 דער װי גאכדעם ? איצם מיר זעהען וואס אבער

 זײגען גרי*עז די אז דערקלערם אליין ד״אט מענעדזשער
 די אװעק געםען די וױיל ױניאנם, די פאר אומגליק אן

 זיןי ער האם םיםגלידער, די םון םונקציע װיכטיגסםע
 און גרופען די מיט םארבינדונג אין געשםעלט צוריק

 אין עםםער די םים םארנאנדערגעםײלם זיך האם מען
 א אײגגעםײלט םעז האם גרופע יעדער ױניאן. דער

 במגעס םיםגלידער, באארד עקזעקוטיװ צאל באשטימטע
 קאנ״ אינםעתעשאמאל דער צו דעלעגאטען אגעגםען,
 אלאק־ דער אריף מענשען צאל באשטימםע א און ווענשאן

 װאס אז עס, הײםם קאמיטע. אבדזשעקשאן און שאן
 אנדער אן אמ מ׳טוט וראס און זאך איין איז מ׳רעדט

זאה
 מאץ דארף װאס צו :מעמבערם די םאקע סרעגען

 פאנאנדער שױן את אלץ ווען עלעקשאנס גאנצען אין
 םון פארלעצוגג א גיט האגדלונג אזא איז געםיילם?

 אדער ? איגםעתעש^גאל דער סון קאנסםיםוציע דער
 טוצי^—״קאנסםי אז זאגעז, קלאוקמאכער זײ װי עס איז

 דאד איז דאם אױב ח״ םוםט — קאנסםו :מיעט
.פארענטפערט אלעס שוין איז טײטש . .

.117 לאקאל פון םיטגליד ראםמאז, ס.
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פראנט דרעםמאכער אויפ׳ן
•W האלט םיזאן דער
 נישקשה׳- טרייד דרעס אין ארבײט ען

 איז עס אז אבער זאגען צו ;דיג
איבער־ געווען װאלט ביזי, אמת

 ליינס בעסערע די אין טריבען.
 אין אויך ביסעל. א אן עס האלט

בא־ זיך האם ליינס ביליגערע די
ארבײם. ביסעל היבש א װיזען

 װערען װעט עס אז צו, זאגען *עקספערטען״ םרייד
 ער־ איבערהויפט פסח, נאך טרייד אין ארבייט םער

סוטס. בײ ארבײט מען ווארםעט
 שאפ־ די אמאל גאך דערמאנען צו כדי אויך איז עס

 שוין זײנען ױניאן־קארטלעך רויטע די אז טשערלײט
 םיםגלידער די צוריק. מאנאטען 3 מים אויסגעגאגגען

 פארנאכ־ מען װען קארטען. די בייםען גלײך םחען
 פון ארויסצוקריכען שװער איז לאגג, צר אויף עס לעסיגם

דעם•
* בײ געכאפט אמאל נ*ד עלײעס און ק#«לאן

ג;בח♦
 גאך איז עלייעס, און קאםלאן פירמע דזשאבעג די
 אוגםער־ אן גאך גנבה. א בײ געווארען געכאפט אםאל

 אקאוג״ דעם מצד געווארען אנגעפירט איז ורעלכע זוכוגג,
 םאר באארד דזשאינם אונזער פון דעפארםםענט טיגג
 םארגעקו־ איז ורעלכער םארהער, א און רואכען פילע
 ־24 טעז,19 דעם םשערמאן אוםפארטײאישען פאר׳ן מען
 גע־ באשטראסט םירמע די איז םעבתאר, םען26 און םעז

 איז מערץ טען1 דעם דאלער. טויזעגט 20 מיט װארען
 דזשאינט אונזער צו געווארעץ איבערגעגעבען םשעק דער

באארד.
 האט סירמע די אז באוױזען, האט אונםעחוכוגג די

 אין ארבײטער די צו שכירות געזעצליכע די געצאלט גים
 הערים־ און איילענד ראוד װאונסאקעם, אין שעםער אירע
פענםילוועניע. בורג,

 באשטעםיגוגג וױיטערדיגע א איז אנטשיידוגג די
 אפמאך לעצםען אונזער םון געוױגם גרויסען דעם אױף
 םארשםעלען געקענם זיך האם װער באלעבאטים. די מים
 דזשאינם דרעס יארקער ניר די אז צוריק, יאר פאר א םים

 סירסע מעכםיגער א םון אױסמאנען קענעז וועם גאארד
 ארבײ־ אירע סון געלאםכענט האט זי װעלכע שכירות,

 אײ־ רארד םטייט אין װינקעל םארווארםענעם א אין םעד
 א ד״אבען מען בעדארף העריסבורג? אין אדער .לעגד

 אוים־ קען יוגיאן שםארקע א וואס באוױה מסערען
 הילף, פאליםישער אהן און ״ען־אר־אײ״ אן אד״ן ? םאן

 הא־ מאכט, ארגאניזירםער אײגעגער ארנזער דורך בלויז
 ארבײם ורעלכער דרעסמאכער קימ אז באװיזען מיר בען
ווערען. באגגב׳עט נים װעם סירםע, יארקער גױ א פאר

״אנדערפעיםעגםס״ עם רוםט פרעסע םעגליכע די
 עס רוסען מיר שכירות. דעחנאלםע גים חײסם, דאס

 און קאסלאן םירםע די גנבה. נאמען: פשוט׳ן מים׳ן
 זי ארבײטער. בא׳גנב׳ענען פאר שם א האם עלײעס

 ארן אציגד, געםאן עם האט זי םריהער, געםאן עם חאם
n םון עםיק די איז דאס וױילע טאז, ודײטער עס װעם 

 האפ־ אוץ װאונש אוגזער גנבה. — םירמע דרעס דער אט
 האכ־ ברודער ווען פאל, קומענדען דעם אז איז, גונג
 סירמע דער װעם מענעדזשער, חשענעראל אונזער מאן,

 בא־ צו םאכען איר ער װעט בעגקעל, אוים׳ן נאמען
 מער שוין זיך זאל איר אז אזױ כםלים, כסל *אלען

 20 די מיט צוזאמען גגב׳עז• צו לויגען ניט מאל קײן
 אריפגעמאגם םירםע דער פין שױן איז דאלער םויזעגם

דאלער. הוגדערם 1 מיט םױזענט 54 געוזארען
 דינען עלײעם און קאפלאן םים םאל דער »ייד זאל

 וועלכע ״םשיזלערס״ אנדערע די םאר בײשפיל א וולס
 א איז עס אז געדאגק דעם םרן באסרײען גים זיך קעגען
 םארי• שױן דינען עס ארבײםער. בא׳גנב״ענען *ו מצוח
ד  זײנען ארבײטער די װען יארען םרויעריגע יעגע מ

 גידערםרעכםיגעז יעדען םון קגאסעל אוגםער׳ן מלנגען
 זײערע אױםצוהויבען געהאט םרחנ האבעז און גאסיקיל

 מעכםיגער, א פון שיז דעם זײ האבען אצינד
 וועל־ ארגאניזאציע, סעהיג־געפירםער ארן קצםסערישער

ys װאך דער אויף שטיים .a/ לעת םעת אין שטרנדען 
 r® םארלמיע יעדער געגען קעמםען «ו גדײם איז

באלעבאםים. די םים

קאנ־ די םים אױם זיך גלײכען דזשאכערם די
^ ר א ס ק א ר ם

 חשא־ די גװישען איז מאנאםען וױי1 םון םשך א םאר
 קאםף העםםיגער א אנגעגאנגען קאנםראקטארם און בערס

 לד8( צינזען סאחיכערונגס םעדעראלע נײע די װעגען
 ארביײ די צאלען באװאוםט, װי םעקױריםי). איידזש

 פארדינסםען װעכענםליכע דיערע םון פראגענם 1 טער
 ביישםייערען םוזען באלעבאםים די רעגירוגג. דער *ו
 חשאבערם קלוגע אונזערע האבען םופע. ענליכע אן

 זאגט, געזעץ דער הױת מגיאדע א כאפען *ו געזוכם
 רע־ דער *ו פראצענט 1 צאלען מוזען נאלעבאםים אז

 P? נים םאל דעם אין באלעבאםים די ױינען גירונג,
 הא־ קאנםראקםארם די קאנםראקםארס. די וױ אנדערע

 דער אין אז ווייםעו, זיי כבוד. דעם געװען ממזל זיי בען
 גים באלעבאטים קײן מאל קיין די זייגען וױרקליכקייט

 נאך צםרם אנשםעל? אן מאכען װאם צו און געווען;
 יראםעם־ זײ האבעז געלם? קאסםען דארף דאם װען

 האם דאן צאלען. צו זיך ענםזאגם םאקע און טירם,
 און סעם״, ״אנקעל ארײנםישען געמוזם אויך שױן זיך

 די דינען וועלכע דזשאבערם, די אז איז, רעזולטןןט דער
 סרא־ 1 דעם צאלען מוזען װעלען באלעבאםים, וױרקליכע

צענט.
 בא־ 11&נסשײדו' די בעדארםען מיםגלידער אוגזערע

 אמאל נאד איז ערשםענס, :אוחאכען צוױי םאר גריסען
 אן גאר סין םאל דאם — געװארען, םעםםגעשםעלם

 בלויז און חשאבער, דער אז — קוואל, אוטאריםעםען
 על־ די באלעבאס. װירקליכער דער איז חשאבער, דער

 בי־ דעם געדענקען ױניאן דער סון םיםגלידער טערע
 אגצויסרעז אויםגעקוםען אונז איז וואם קאמף, םערען

 םריג־ דאזיגען דעם םעםטצושטעלען יארען סילע פאר
 פראצענםען, די אז מיינען, עם וועם צוױיםענם, ציפ.
 איבערגעגעבען באמת װעלען צאלען, ארבייםער די וואם

 סארשםענדע־ דער לוים וױיל רעגירוגג, דער צו ווערען
 צו פראצענםען די אריינשיקען דזשאבערס די םוזעז ניש
 איבער עם גיט װעלכער םשערמאן, אונפארטייאישען דעם

 מעגליכקיים, א מיר זעהען דערביי רעגירונג. דער צו
 אנצוםאנגען צוקונםם, גאענםער דער אין גאר דאם און

 פיםגלי- אונזערע םון רעכענונג םטאםיסםישען א זאמלעץ
 ראלם״ ״םעי זעלבע די םון םאקע םאחײנסםען, דער׳ם

 צום ארײנשיקען מוזען וועלען חשאבערם די וועלכע
 םשערםאן. אוםפארםייאישען

גרויסער א 22 לןןקאל סץ אוכטערגעממג יןןרליכןן
שרםןןלג

 וועלכע ^2 לאקאל פון אונטערנעםונג יערליכע די
 געווען איז םערץ, םעז6 דעם געווארען אפגעהאלטען איז

 םון םיםגלידער טויזענם 10 איבער ערסאלג. ריזיגער א
 געווען םשםח זיך האבען םרײנד זײערע און ױניאן דער
 פארדרום, א ניין שאד, א םארטאג. דיגער דעם 3 ביז

 ארײנ־ קלײן «י םי א םך, א געװען איז זאל דער װאס
 ױניאן גרױםער אזא פון םיטגלידערשאסט די צונעמען

ט 32, לאקאל וױ  דורכ־ געםתם פילע האבען נאר ני
 נאר ארײנגאנג, בײם אונאנגענעסליכקײםען סד א מאכעז

 אין שױן איז שפענזליד, געקומען זײגען וועלכע די, פאר
עז ע א געװען. גים פלאץ קײן ג

 דער געװעו איז אווענט פוץ םפעקםאקעל הויפט דער
 לשון) פעגםאםין(שםום אין האט װעלכער ״פעדזשענם״,

 אין ױניאן אונזער פון קאפף בראװען דעם געשילדערט
 צו םארנערײםונג די ; 1932 און 1931 ,1930 יארעז די

 די און גוסא קאפף דעם ,1933 פון קאמף גרויםען דעם
 אקםיװיטע־ אםלעםישע און קולטורעלע בילדונגס, סילע
 איבער .1983 זײם אן סירט ארגאניזאציע די װעלכע םען

 .*ע־ אין באטײליגם זיך האבען םיםגלידער הונדערם א
 אגדערע און ענגשאםט גװאלדיגער דער צוליב דזשענם״.
 ארוים־ ניט זאך די ליידער איז שװעריגקייםען, םעכנישע
 קראםט. און קאליד םולען איר אין געװארען געבראגם

 אײם־ עס האט און סארשםאנען אבער עם האט עולם דער
ם מיט גענוםען תי באגײםםעררסנ. ג

 א םמ באשםאנעז איז װאם — פרײז ערשםען דעם
 געװאונען האם — םאוועמ־רוסלאנד אין דײזע םדײער

תפע א  דורך תאבעז װעלכע ,22 לאקאל םון מיטגלידער ג
 4J אי• ם. די םון קאמף דעם פארגעשטעלם בילד זײער

 אימי־ מצד אױםצושםעהן האם זי ױאס אםאקעס, די און
 אינ־ גרױסע די און ל. אװ פ. * דער םמ םיהרער גע

 חשײקאב םח באשטאנעז איז גרופע די דוםטריאליםםען.
ד קודראװסקי. אסקאר און שניצער לואים יאלםער,

 ויאכען 2 םון באשםעהענד — פרײז צוױיטען דעם
 קאנ־ אינםערנעשאגעל דער צו 22 לאקאל פון גאסט אלם

שעני געוואונען האבעז — װעגשאן,  פירא און לעםקא ח
 הער־ .צװיי גערוםען זיך האם פאםקע זײער גאלפער.

טאקם״. דרייםערםעל אין צער
קלײן, טשארלם געוואונען האם םתת דריםען דעם

די :נאםען דעם געםראגען האם םאסקע זײו  ארבײםער ,
 באצױגען ספעציעל זיך האם און אלץ״. פאר באצאלען

 םיליטארים דער און פאשתם דער וואם קאםף, דעם צו
ארבײםער• די געגען אן םיהרען

שעני הא■ וועלכע בלום, חשאזעף און םילווערפאן ח
 שפאנישע די םון קאמף בראווען דעם פארגעשםעלם בען

 הײ״ און פרייז, םען4 דעם געוואונען האבען ארבייםער,
 דעפאגאג דעם םארגעשטעלט האם װעלכער באנגא, םאן

 גאן פרייז. םען5 דעם געוואונען האט קאגלין, םאדהער
 גע• םאר געווארען םארםײלם זײנען םריחען אנדערע 26

קאסטױםען. און פאסקעס לונגענע
 פרייזעם, געוואונען האבען וועלכע איבעריגע, די

 און וואסילעװקי שלום וױים, םיליפ :אלגט װיס זײנען
 אדעל גינגאלד, הײמאן גריידער, איזידאר םעקער, דוד

 םילין עקעלסאן, אגא םרידפאן, דזשעקװעס און וױים
 גאנד חשײקאב גערװין, הייפאן ביאלים, לואים היימאן,

 קלא• קליין, גלעדיס גחםאן, פאוד םירעםקי, מאריער ליב,
» םאלוואטארא בערגער, ראוז גאקלער, ריםא  סעסי ריי

סי מארגאלים, ראת פאליםיאנא, נענםי דזשיארדיני,  מ
שעני לענדיס, אםקאר םילער,  סיארענױ טאני םורני, ס

זיידענשסיין. בעםי איז
n® באשטאנעז איז דזשארדזשעם פון קאמיטע די  r 

 קארי, לואים שוױיד, םארק שייארץ, מאריס ״ פאלגענדע
 דעד םון צווײ לעצםע די — פייקעלס, םים מארקא, ליזא

 זי־ סאשא און האכפאן חשולױם גרופע, ױניאן םעאםער
םערםאז•

ט. סארדיגםער א קע כאנ
 »ן זײנען םשערלײם בילדינג הונדערם 3 איבער

 א םים געווארען באעהרם כאארד חשאינם דרעם דער
 געװארעז אפגעהאלםען איז וועלכער באנקעם, שעהנעם

 םען12 דעם אווענט, םרייטאג הויז, אפערא פאגהעטען אין
םערז•

 דינען גאם ארבייטעױ אידישער דער אויף באנקעטען
 םיר האבען 1933 דים גאװינע. קיץ נים השם ברוך
a *ו געקוםעז שוין עם אז נעבאנקעםעװעט, םיל אזוי r t, 

 .באגרא• פאליםיש געװאלט איינעם האט םען ווען אז
 איז םאן, געדארםם האם םען וואם אלעם איש בען״,

 א געװען איז עם באנקעם. א אים פאר אראנזשיוען
 א•־ אביםעל עס איז לעצםענס באנקעםען. םיז םגםה

געווארען. געשטעלם
 מו־ טשערלײט בילדיע די לנבוד באנקעם דער

| באנקעםען• קאםעגאריע דער צו ניט אבעו לאגגט  י
 אחנו דעם כבוד ן»געבעז םץ געהאנדעלם נים זיך האם

 300 איבער געװארען געערהם זײנען דא פערזאן. יענעם
 שאפ־אד־ פשוט׳ע — לאקאלען אונזערע פון םיםגלידער

 טאנ יעדען אונןננטגעלםליך ארבײםען וועלכע בײטער,
 לייג־ קײז נים וױים איז וואם ארבעם, אן בײ און יאר אין
 קאמיטעס זײערע און םשערליים בילדיגג מאנכע םע*

 שויד טאג א גאן און םרעפ, די קלעםערען אפט דארסען
 אמ־ די אויף אםילו שװער גאנץ עס םאלם ארבעט, רער

םיםגלידער. גערע
 סליכםזןן זייערע ערםילען םשערלײט בילדיע די אז

 ואל שעםעלע פארבלאנחשעטע קײן אז אױספאםען —
 m א אין אדער שכת אים שאפ אין ארײנ׳הולב׳ן גים

 אזײעגר 6 גאך פארגלײבען נים םתם זאל אדער טאג,
 ארמייי זײער ערפילט האבען זײ אז ״םיקסען״. עפעם

 . T« די באשטעטיגעז װעלען איבערגעבען און פינקםליך
 קוםם דעם םאר קאםיםע. גריװענם דער פמ טאקאלען

 ברװלד האט אוםזיסט ניט קרעדיט. םך א נאטירליד זײ
 װזל־ רעדנער ואר די אנשטאט אז באםערקט, האכמאן

ר האגען •לאטפארםע, דער אויף געזעםעז זײנען כע  די
 דעו׳פיר אליק. עהרעךגעםם די זיצען געדארםם םען
 באטראממן זאל םען אז עולם, דעם געבעטען ער האט
 גלצײלםי n און פלאספארםע, די אלם זאל עצם דעם

צושױער. צוםעליגע אלם רעדנער
 םפמיעל■ ךי געםאכם האבען אײנדחק גרויםען א

 אױסגעםײליי זײנען װעלכע ״דיפלאפאס״ געצײכעגםע
י אנערקעגתג אלס סשערלײמ בילדינג די צו געײארען *, 

דים טראגען זײפלאפאס די ארבײם. גוםער זײער

21 ט ײ ז <יזי
 אונטערגעשרי־ טשערלייט, באטרעפענדע די םון נאמען

באארד. דזשאינט דער פון הויפט־בעאמטע די פרן עןב
 אויגען די האבען טשערלייט די פון מאנכע בײ

 װען איבערטריבען ניט איז עס און געפינקעלט פײן גאנץ
 ארריסגערױ סצענע די האט אײניגע בײ אז זאגען, מיר
 צוגעקומען אונז צו איז זײ פון אײנער טרער. א פען
 מינקאף, ברודער זעהט, אירמ הלשון: בזה געזאגט און

 און אײנפרעמען עס װעל איך דיפלאם. מײן איז דאס
 פון דיפלאמאס די מיט צוזאמען װאנט אױפ׳ן אויפהענגען

 פלעגען קלענער געװען זײנען זײ װען קינדער. מײגע
 איך האב דיפלאם. מײן איז וואו פרעגען, אפט מיר זײ
 מײן מיך האט יאד״ר 10 צו אז דערצײלען געקענט דען זײ

 פאר ד״אב איך װאו שנײדער, א צו אװעקגעגעבען טאטע
 גע־ פאמוניצעס, באלעבאסטעס דער געשלעפט יאר צוויי

 וױיזען זײ איך װעל אצינד װ. אז. א• קינדער, ניאנטשעט
 יאה־ עלטערע די צו טאקע גראדואירט, אויך האב איך אז

 פריש, מאל אלע איז װעלכע ׳שולע א פון אבער רען,
׳,האפנוגג. און לעבען מיט ױגענם, מיט פול

 זיך מיר האבען ברודער דעם צו זיך צוהערענדיג
 הא־ מיר װעלכען ״דיפלאם״ ענליכען אן אן דערמאנט

 21 מיט באארד דזשאינט קלאוק דער פון באקומען בען
 סטרייק און לאקאום בארימטען דעם גאך צוריק, יאהר

 מאנא־ 4 צו קרוב אנגעד״אלטען האט װעלכער ,1916 פון
 פארניכטעט לאנג שוין זײנען שול־דיפלאמאס מײנע טען.

 באארד דזשאינט קלאוק דער פון דיפלאם דער אבער
 קלײנינקען אוגזער אין פלאץ בכבוד׳יגען א פארנעמט

גאס. סתטער דער אין אפיס
 דער בלױשטײן, ברודער און קעפ ברודער אויסער
 אוג־ דעפארטמענט, ארגאנידישאן דעם פון פארװאלטער

 ארבײטען, טשערלייטע בילדינג די השגחה װעמעס טער
:פאלגענדע די גערעדט באנקעט אוים׳ן האבען

 ;22 לאקאל םון מעגעדזשער זימערמאן, טשארלעס
 פאלגענדע די און ,89 לאקאל פון אנטאניני, לואידזשי

 בראו־ דזשעק :טשערלייט בילדינג די פון פארסרעטער
 ; 89 לאקאל פון גורידי, לא אלעקס ; 22 לאקאל פון דער,

 אוירװינג ארן ,10 לאקאל קאטערס פון פורמאן, אוירװיגג
.60 לאקאל פרעסערס פון קאהען,

 דױ פרעזידענט געװען איז רעדגער לעצטער דער
 ארים־ האבען םארזאמעלטע די װערטער װעמעס בינסקי,
 דױ פרעזידענט באגײסטערונג. גרויס מיט גענומען
 זײער מיט טשערלייט בילדינג די באגריסט האט בינסקי

 האם־ די דערבײ אויסדריקענדיג פארטי״, ״גראדיואיישאן
 קײנעם ורעט מען װען קומען באלד װעט צײט די אז נונג
 ארבײמס ארן באדינגונגען ױניאן אז היטען, דארפען ניט

 אר־ די מצד װערען אפגעהיט שטרענג װעלען שטוגדען
 און זעלבסט־דיסציפלין פון אױסדרוק אן אלס בײטער
לאיאליטעט♦ ױניאן

װאהלען! ;װאהלען װאדזלען,
 םון מענעדזשער אמאליגער דער האלםערין, חשיי.

 משױ ״דער מעדץ מאנאם דעם רופען פלעגט ,9 לאקאל
 וואהלען די צוליב וואס דערפאר פשוט מאגאט׳/ גענער
 מיט־ יוניאן אקטױרער דער םון טייל געװיסער א ווערט

 קאמסײן, וואהל אין פארהארטעװעט אזוי גלידערשאפט
 דיער םארלירען זיי, צװישען געלאסעגסטע די אפילו אז

 סון טייל היבשען א און טאלעראנץ זייער גלייכגעװיכט,
הישר. שכל זייער

אזוי־גערוםע־ די דורכגעבלעםערט ניט האט עס װער
 גרופען, פארשידעגע די סון ״ליטעראטור״ קאמפײן נע

 אונזערע זלזולים מן א םאר וואס אויף נים וױיס יענער
 געהאט נים האבען אטאקעס די פייאיג. זײנען מענשען

 וראס אריסגעמאכט גיט אפילו האם עס גרעניץ. קיין
 דורך אז געוואוסם, לכתחילה האט גרופע אגגרייפענדע די

גרױ אדער יחיד דער גאר ניט ליידען װעט פאסקװיל איר
 אלם ארגאניזאציע די גאר אטאקירם, װערט ויעלכע

גאנצע. א
 אוג־ און צירקוליארען די דורך אבער מען לײענט

 סארענדיגםען גאר־וואס דעם םון אויםרוסען אפיציעלע
 גוואלדיגע א סאר וואס גלייך מעץ באמערקם קאמפײן,
 פאלי־ דעם אויף אונז.םארגעקומען ביי איז עס ענדערונג

 עס אז בולט, אזױ איז קאנםראסט דער יאריד. טישעז
 דער םון אינהאלם דער ניטא. םארגלייך קײן גאר איז

 און טרייד צו באצויגען זיך האם קאמפײדליטעראטור
• פראבלעמען. אלגעמײנע

 ארוים־ געמחט ױניאן די האט קאמפײן סארט אזא פון
 גע־ האט קאמסיק אזא שטאלצער, און שטארקער קומען
 טוײ די צװישען אייגדרוק גוםען א איבערלאזען מוזט

 טייל־ זיינען װעלכע יוניאנס, די פון מיטגלידער זענטער
 אזא אקטױױטעטען. ױגיאן געוױסע סץ דערוױיסערט וױיז

געזונם. און כבוז־ ארגאניזאציע דער צו גים קאמפיין

אײנםאר־ ניט איז שטימע״ ארכײטער ״פרײע די
שטאנען♦

 פרייע ״די װאכעךשריפט אנארכיסטישע חשוב׳ע די
 די פון שרייבער דער װעלכער פאר שטימע״, ארבײטער

 אוגאפ־ איר צוליב טאקע ארץ, דרך גרויס האט שורות
 אבער איז מעלות, גוט־פארדינטע אגדערע און הענגיגקײט

 פון אױסגאבע איר אין מסכים. ניט שטארק ארנז מיט
 ״װעמעס מענשען צו אונז מען פארגלייכט מערץ טען5

 אויפ׳ן שפאצירען צו געװען ס׳איז פארגעניגען גרעסטער
 מחיה..." א — זאגען זיי פלעגען — שםיל בית־עולם.

 בית־עולם א װערענד אז ומתודה, מודה זיך מיר זײנען
 כאפען קען אײנער װאו פלאץ אגגענעמסטער דער ניט איז

 נאך װער און װינםיגער א אין איבערהויפט — שפאציר א
 א גלײכער פארם אבער שוין איז — נאכט פינסטערער א

 עס װעם װער און ;הויז משוגעים א אײדער בית־עולם
 פארזאמלונגען, קאמפײן אמאליגע אוגזערע אז לייקענען,

 אויסגעזען ד״אבען גופא, וראהלען די און וואהלען די ערב
V הויז משוגעים א װי אגדערש

 קען רוי שטימע״: ארבײטער ״פרייע די וױיטער זאגט
 פארוואל־ דעמאקראטישער פאר קאמף א םון ריידען מען

 אויסגעקלי־ פריער א שוין האט קאקוס דער װען טונג,
 נאר קאמיטע, עלעקשאךאבדזשעקשאן די נאר נים בען

בעאמטע׳/.. די אריך
״פ. דער םון געגאסען אויםריכטיגע די מיר סרעגען

 עקזים־ קאקוסען די זײט שוין איז לאנג װי ש.", א.
 פאליטי־ אונזערע זײנען ? ױניאגס אונזערע אין טירען

 גאנץ די אפילו און פראםעםיאנעלע פראטערנאלע, שע,
 פוײי ארגאניזאציעס ראדיקאלע אוגבאדייטענדע קלײנינקע

 א. ״פ. די אז געװען, גלייכער ניט וואלט ? קאקוסען פון
 אלע געגען קאמף אלגעמײנעם איר פארטזעצען זאל ״ש.

 פאר־ דעם באדויערען צו אגשטאם קאקוסען, ארן גרופעס
 ‘לאקא אײניקע מצד געווארען געמאכם איז װעלכער זוך
 הע־ א אויף וואהל־קאמפײן דעם ארועקצושטעלען לען

 םאר־ וואם נאר דער ניט דען איז ארן ? מדרגה כערער
? ריכטװנג יענער אין טראט א קאמפיין ענדיגטער

ארבײ־ ״פרייער דער מים מיר זײנען אבסםראקט אין
 שרייבער דער איינסארשטאנען. פאלקאם שטימע״ טער
 דער אין מענש. ״גרופע״ קײן ניט איז שוררת די פרן

 סאציאליםטײ דער אין און ריגג ארבײטער אין ױניאן,
 לעצטען ביז באלאנגט האבען מיר וואו פארטיי, שער
 די באקעמפט איבעראל, און מאל אלע מיר האבען יאר,

 די ורען און פאליטיק, גרופען ארן גרופעס פון אידײע
 אויך און 22 לאקאל אײגענעם אונזער פון פירערשאפט

 דער אויף געקוקט וואלטען ארגאניזאציעס אנדערע די
 גרופעס די וואלטען שפאקםיװען, זעלבע די דורך זאך
 אבער איז פארגאנגענהײט. דער זאך א געװען אונז בײ
 אלס באטראכט מאל אלע װערט מיינונג אזא וואס צרה די
 אם זאגען מענש׳/ נאאיװער ״א וואונש*. ״מלמד׳ס א

 און ניט״, געבאך ״םארשטעהט פאליםיקער, קלוגע אלע די
 רעאלים־ גענוג אבער מיר זײנען עס. בלייבם דערבײ

 פטור נים פארלויסיג קען מען אויב אז זאגען, צו םיש
 גלייכער סך א זיכער איז גתפעךמגפה, די םרן װערען

 געמײנ־ ארבײםען און פאראייניגען זיך זאלען זיי אז
 אררנ־ אנשםאט ױניאן דער סון וראוילזיין םאר׳ן שאפטליך

 גלייכצײ־ און נעזער די אנדערע די איינע זיך טעררייסען
ױניאן. דער םון באדען סאמען דעם אונםערגראבען טיג

 צו גאםירליך, זיך, באציהט אויבעךגעזאגטע דאס
 בא־ פאליטיש געביט. עקאנאמישען אוים׳ן לאגע דער

 האלט ורעלכע שולע, א שולע, אנדער אן צו מיר לאנגען
 עקסםרים־לינקע די און איהר צרױשען מחיצה די אז

 לעצ־ די װען ווערען באזייטיגם דאן נאר קען עלעמענםען
 יסודוח םונדאמענטאלע די ענדערען ראדיקאל װעלען םע
מאמין♦ אני זייער םרן

אייגסארשפזאנען. ניט *ייד איז מארנאליס כרודער
 געהילסס־מענע־ דער מארגאליס, נײטען ברודער

 אײנ־ נים אונז מים אויך איז ,22 לאקאל םון דזשער
 געגענרוארם דער אין אונז עס האם ער פארשטאנען.

 מיר אז געזאגם, מענשען אגדערע צאל היבשע א םון
 רױכםיגקײם די נײן, אינהאלם, עצם דעם נים באגרײפען

 זאגס .22 לאקאל אין םראנם םאראייניגםען דעם םון
רוםען): צר ליב אים האבען מיר (װי נײםען ברודער

 םון םראגע די איז דאה איר וױיסט אונז, ״בײ
 גאך באלד םאגעס־ארדנתג ארים׳ן געווען אײניגקײם

 האבען מיר אםיס. אין ארײגקומען זימערמאג׳ם ברודער
 גע־ דעם םאר האבען םיר אגיםירם ברייט דעם םאר

 באארד דזשאינם אונזער אין לאקאל אוגזער אין קעמםם
 אגיםאציע, דער אם דאגק א קאנווענשאגס. די ביי און
 לינקע די האבעץ — םארגעזזןצט וױיםער נײטען האט -—

 שפעסער האבען די יוגיאן. דראל זײער אויפגעגעבען
יאר א איבער שױן •אליםי. דיער געביטען איגגאגגעז

 אדםיגיסםראציע• דער אין זיי מיט ארבײטען מיר אז צײט
 װאהל דעם אין זאל םען אז גאטירליך דארום איז עס

 א ערװעהלען אזן צעטעל אײן ארויסשטעלען קאמפײן
אדמיניסטראציע״♦ פאראיעיגטע
 באקאנם בעסער צװײםעל, אן איז, מארגאליס ברודער

 װי םחםת, אוגז, פון 22 לאקאל פון פאליטיק דער מיט
 גיט זיך םישען םיר געזאגט, אויבען שוין האבען מיר
 האבען םיר אז זיך דאכט אוגז פאליטיק. גמפען אין
פעברואר־באריכט. אוגזער אין אפגעשאצט ערליך זאך די

ס א נאך ט איז טארנ^לי ען. ני שטאנ אײנםאר
 מארגא־י םשארלס ברודער װעלכען ברױועל, א אין

 םען1& דעם פון *פארװערטס״ אין אפגעדרוקט תאט ליס
 לעצטען אוגזער פון אויסצוג אן ער ציטירט מארטש,
 איעשםײ דער װעגען ״גערעכטיגקײט״ אין באריכם

 קא־ צלעקשאךאבדזשעקשאן דער פון ערװײלוגג מ׳גער
 ױגיאן טרײד ״דער םון ערקלערוגג אן אין אויך מיטע.

 םים ערשינען ״פארװערטס״ אין איז רוצלכע גרופע,
 םען באנוצט — מערץ טען12 דעם — פריד״ער טעג 2

 נאך מען זעצם דערבײ און אויסצוג זעלבען דעם מיט זיך
 זײן געמעגט האם װעלכע באליידיגוגג, חמר׳שע א צו

 און מענשען װעלכען אירגענד פון װירדע דער אוגטער
 ״שט. אר. פר.״ די םוט דאס װען איז גרופע. א גאך בפרט
 זי צוהערען. זיך מען מעג קריטיק) די מײגען (מיר
 אגיטא־ קעמםערישע יארען םילע םון טראדיציע א האט
 זייגען עס אי קלאס; ארבײטער דעם גונסטען צום ציע

 א געטראגען האט קאמף איר אויך װען צײטען געװען
 שוין באלאגגם דאס אבזגר כאראקטער, פראקציאנעלען

 םעגשען אבער םוען דאס װען םארגאנגענהײט. דער צו
 דיעלא עטא חדר, פארגאליס׳עס םשארלי ברודער סון

 גע־ יארען דיגע אלע איז װעלכער מעגש א דרוגאיע.
 פירער א טאקע גאר מיטגלידער, גררפע א גאר נים װען
 וזורבן אויפ׳ן צעוױינען אזוי זיך זאל ער אז גרופע, א פון

 אי קאםיש אי שוין איז דאם איר, זעם המקדש, בית
פארדריםליך.

 אז טענד״׳ן זאל מארגאליס טשארלי בר. אויב און
 קאםוניסםען, די געגען נאר גרופען, געגען ניט איז ער

 זיעעם, בריװעלע א גאך םון ציטירען דא מיר װילען
 אין *פארװערםס׳/ זעלבען אין ערשינען איז װעלכער
צוריק^ יאר 2 מיט אבער מאגאט, זעלבען
 דרעס״ לינקע די מיט פאראייניגט זיך האבען מיר״
 לאגע די ״וױיל מארגאליס, בר. דארט שרייבט /,מאכער

 ווען פריהער, געװען איז זי װי אנדערש, איצטער איז
 הייגם םרייד. דרעם אין דראל־ױניאן א געווען איז עס

 האבען מיר רועלכע מיט דרעסמאכער, די זײגען צוטאג
 אינםערנעשא^אל דער פון מעמבערס פאראײניגט, זיך

 לאגע דער אין פאראינםערעסירט זייגען זיי .22 לאקאל
אוגז״. מים גלײך טרייד דעם סון

שסאנד־ אייער םון כשר געווען איז דאס אויב איז
 איז מארגאליס, ברודער צוריק, יאר צוױי מיט פונקט

איצט. כשר זיכער עס
 געהט עס וױיל גים בריװעלע דעם דא ציטירען מיר

 געװען איז פארגאלים ברודער אויב לעבען, אין אונז
 הא־יאר. אומגערעכם אדער יארען צוױי פאר גערעכם

 קלייגע גאר מים אז סעסםשטעלען בלויז װילען מיר
 מענשען אקםיררע אונזערע באלאגגען אויסגאמספאלען

 באדאוץי דערפאר און גרופע, אגדער אן אדער אזא צו
 עגין, אזא באהאנדעלם םען װען פארזיכטיג דין מען
צייםוטג א אין עס פארעםעגםליכם מען װען נאך בפרט און

 זאך א — װערען געזאגם אויך דא שוין זאל אגב
 — איצם ביז איבעריג פאר געהאלטען האבען מיר וואס

 ^אםי־ קיין נים איז איבערבליק מאנאטליכער אונזער אז
 שרייבער, דעס אויסער קיינער און באריכט״ ציעלער

 געדאנקען מייגוגגען די פאר פאראנםווארטליך ניט איז
 קעפעל דער אוגםער געדרוקט ווערט װעלכע נײס און

םראנם״. דרעסמאכער ״אויפ׳ן
אפשטימונג• היסטארישע א

האבעז, נים זאל אײגער מיינונג א םאר וואס אבער,
 דעם פון אישוס די אדער גרופען די ורעגען טאקע

 צאל די אז איז, דאס און זיכער, איז זאד איץ קאמפיין,
 די אין באטייליגם זיך ד״אבען עס ורעלכע מיטגלידער

 לא־ אנדערע די אין סײ וואהלען, םארענדיגםע וואם נאר
 דער אין גרעסםער דער איז ,22 לאקאל אין םײ קאלען,

 םיכד םויזעגס 17 איבער ױניאן. דער םון געשיכטע
 לא• פון װאהלען די אין באםייליגם זיך האבעז גלידער

 דעם אין רױ מעהר 1000 איבער מיט איז דאס .22 קאל
 אדםיניםםראציע פראגרעסױוע די ווען 1935 םון רואהל
עלעמענםען. לינקע די באקעמםם האם

געדוען איז 22 לאקאל אין שטיםעז צאל געגויע די



גערעכטיגקײט ►(}»22 זיי־ט
 בא־ האט זימערמאן סאשא ברודער רועלכע םון ,17,324

 דא־ 387 און דאםיר פראצענם 86 אדער 14,596 קומען
 צוטרויאונגס גרעסטער דער צװײפעל, אן איז, דאס געגען.

 ורען האט קאנדידאם װעלכער אירגענד וואס אפשטימונג
געקראגען. איז עס

 עק־ אלם געווארען ערוױילט זײנען םאלגענדע די
מיםגלידער: באארד זעקוטיװ

 עםהעל, אםוועל,
 מײער בעילאװיץ,
 סילװיא בארבאגעל,

 טילי בילגאר,
 בערגארד בראודער,

 מארטהא קאהען,
 ראה קאהען,

 בערטהא עדזשקאמב,
 בען סרידמאן,
 דיױויד פרומקין,
 סעמױעל הײבער,

 פערל האלפערין,
 לייבעל האםםיץ,
סילוױא קאפלאן,

 זײנען פאלגעגדע די
אגענטען: נעם

 אברהם אלבערט,
 מײער אגדערמאן,
 מעקם בלושטיין,

 אברהם דויטש,
 אברהם עלגיק,

 חשאזעצ םרידמאן,
 בען גערדזשאגי,
 חשעק גאלדשםיין,
 דזשײקאב גאלדשםיץ,

 מארי גראם,
 הײמאן גראסמאן,

 װיליאם הימעלפארב,
 דייוויד האלעגדער,
 םעני חשאקעל,

 בען קעטץ,
מייער קראוויץ,

 זיעען פאלגענדע די
 דעלעגאטען: װענשאן

 פאקם בלושםייז,
 קלאריםא באםטיק,

 לואים קאהען,
 פארםהא קאהען,
 אברהם דויטש,

 בערטהא עדזשקאמב,
 עלי איחעגבערג

 גלאריא גארשיא,
 בען גערדזשאי,
 תשעק גאלדפאן,

 מארי גראס,
היימאן גראםמאן,

 הערי קאופמאן,
 בעני קנאוער,

 מעקם #לעיק
 מיגי לוריא,

 ראח אורליך,
 מיני רובינשטײן,

 םעני שאפידא,
 דזשעני סילװערמאן,

 מאריס סטעמסער,
 מארים סװידער,

 סעראםין רואסקעװעז,
 סעלינא װיערא,

 מײער רוײס,
דארא. זוקער,
ביז־ אלס געווארען ערוױילט

 סאל ליפנעק,
 אברהם מארגאלין,
 נײטען מארגאליס,

 הײמאן מיגדאל,
 ראוז מירסקי,

 פאלין מארגענשטערען,
 הערי ראבינאײיץ,

 עדיטה רענסאם,
 איזי ראזענםעלד,
 לואיס ראזענטהאל,

 דיױויד שאםירא,
 ארטהור סאקאלגיק,
 גײטען סטעלניק,

 אייב סטראוסמאן,
 מייער טערי

 ב. דזש. טהאמאם,
דזשײקאב יושעלעװסקי,

0

קאג- אלס געווארען ערוױילט

 פערל האלפערן,
 סעם לאגדער,

 מיגי לוריא,
 גײטען מארגאליס,

 ראח מירסקי,
 סאבי געהאמא,

 לואים ראזענטהאל,
 מיני רובינשטײן,
 דזשעני סילװערמאן,

 םעראזין וואסקוועז,
 ס. םש. זימערמאן,

דארא. זוקער,
 םיט־ אלם געווארען ערוױילט זײנען םאלגענדע די
:קאמיםע בענעםיט קראנקען םון גלידער

סאניא מארגאליס, איזי קאפעלסאן,
מאריס ראזעגבערג, פיליפ םליים,
מארים. ראזעגבערג, אדאלף הייט,

ם אינטערנעשאנאל צען אל ק א  װעלען ל
 אינסטאלײ־ געמײנשאפטליכע דװ־כפירען

טעמםעל מעקא אין שאן
ן  נױ אין אינטערנעשאנאל דער םון לאקאלס מ

pup דיערע פון איינשווערונגעז די דורנםירעז װעלען 
 מים־ באארד עקזעקוםױו און באאםםע נײ־דערװײלטע

 טען8 דעם *ערעםאניע געמיינשאםםליכער א בײ גלידער
סטרים. טע56 אויף םעמפעל םעקא אין א«ריל

 מאכער, ניט־גודם די זײנען לאקאלם די וװוישען
 די םון לאקאלם אלע די און םאכער דרעס םשילדרעז

 ,38 ,32 ,25 לאקאלס זייגעו די טריידס. םיםעליעיאוס
 ספעציעלע א .155 און 142 ,132 ,102 ,91 ,62 ,40

 געלעגענהײט. דער פאר צוגעגרײם װערט ■ראגראס
 גאנאער דער און אויפםרעםען וועלען ןינםטלער

אינטערנעשא־ דער פון כ>ר און ;עםםער
 אין באקוםען צו טיקעטס באםײליגען. זין■

ױגיאנם. ראקאל אלע ®ון אםיםעם די

און םיסגלידעו עקזעהופיװ נאאטשע, פאר װאלען ױ פון רעזולטאםען
קאנװענשאן אינטערנעשאנאל רער צו דעלעכאםען

 לעצטער דער פון באשלוס דעם מיט אנקלאגג אין
 וואלען די פארגעקומען מאנאט דעם זײנען קאנװעגשאן,

 דע- און מיטגלידער באארד עקזעקוטױו בעאמטע, פאר
 אינטערנעשאגעל דער פון קאנװענשאן דער צו לעגאטען

 באארדס דזשאיגט און לאקאלען אנגעשלאסענע אלע אין
 הא־ דרוק צום גײען מיר װען לאנד. גאנצען איבער׳ן

 רעזולטאטען די צוגעשיקט געקראגען ניט נאך מיר בען
 איבער דא גיבען מיר לאקאלס. אלע אין װאלען די פון
 און לאקאלס די אין אפשטימונג דער פון רעזולטאטען די

דערהאלטען. האבען מיר װעלכע באארדס דזשאינט
 גע־ נאמינירט װידער איז נאגלער איזידאר ברודער

 םון מעגעדזשער דזשענעראל אלס אײנשטימיג װארען
 טער־ קז־מענדען דעם פאר באארד דזשאינט קלאוק דער
 דע־ אלס געווארען דערװײלט אײנשטימיג איז און מין

קאנװענשאן. דער צו באארד דזשאינט דער פון לעגאט
װי־ אײנשטימיג האט באארד דזשאיגט דרעס די

 מע־ דזשענעראל אלס האכמאן דזשולױס דערוױילט דער
 דעלע־ אלס און טערמין קומענדען דעם פאר נעדזשער

אינטערנעשאנעל. דער םון קאנװענשאן דער צו גאט
ײטארס קלאוק דער אין אן אפער 117 לאקאל ױני

 לואיס געווארען ערוױילט איז מענעדזשער אלס
 שטימען 752 און ״פאר״ שטימען 3,912 מיט ליװײ

קאנדידאט). אײנציגער דער געװען איז (ער ״געגען״.
 געווארען ערוױילט איז לאקאל פון טשערמאן אלס

 און *םאר״ שטימען 3,301 מיט צוקערמאן ר. ברודער
 איינציגער דער געװען איז (ער ״געגען׳" שטימען 527

קאנדידאט).
 די געווארען ערװײלט זײנען אגענטען ביזנעס אלס
:פאלגענדע

שטימען- 3,225 מיט — בענדזשאמין קאפלאן,
tt 3,135 tt ----------------ב. גאלוב,
tt 2,946 tt --------------א. בעלסאן,
tt 2,902 tt ----------------א. עטקין,
tt 2,845 tt — — — ה. פריעד,
tt 2,804 tt -------------מ. םײנבערג,
tt 2,375 tt — — ל. גאלדשטײן,
tt 2,681 tt ------------------ג. הײנס
tt 2,679 tt -----------------ל. גאלוב,
tt 2,616 tt — — דזש. סגיידער,
rr 2,543 n ---------יאנקעל מילער,
rr 2,509 tt ---------— ל. ליפסקי,
tt 2,497 tt ------------------י. גאלד,
tt 2,432 tt -----------------י. בלאק,
rr 2,401 tt —----------מ. באגגא,
tt 2,314 tt --------------י. סטענזאר,
tt 2,319 tt ---------------ם. זעלדין,
tt 2,209 n — — ל. האראװיטש,
tt 2,195 tt ---------------םה. קאטץ,
tt 2,108 tt --------------ם. װיארסט,
tt 2,061 n -----------------ד. רובין,
tt 1,998 tt ------------ב. קריימער,
0 1,899 tt ---------— נ. קוירש,
tt 1,851 n --------------טש. נעש
tt 1,702 tt ---------— פה. שאר,

אטען דעלענ שאן אלם װענ קאנ
tt 3,247 n -------------לואיס לױױי,
tt 2,990 n — בענדזשאמין קאפלאן,
tt 2,962 tt — — ר. צוקערמאן,
tt 2,955 tt —---------ב. גאלוב,
tt 2,952 tt -----------דזש. העלער,
tt 2,906 tt -------------א. בעלסאן
tt 2,402 tt —---------מ. באנגא,
n 2,279 tt — — דזש.
tt 2,137 tt ------------י. סטענזאר,
tt 2,089 tt --------ס. לעםקאװיטש,
tt 2,072 tt --------י. מאסקאװיטש,
tt 2,033 tt ---------ל. האראװיטש,
tt 1,993 tt --------ב. באדלעידער,
tt 1,831 n --------מ. לעװענטהאל,

 :1 לאקאל געװעזענעם פון פארטרעטערשאפפז
 דער־ זײנען דעלעגאםען באארד עקזעקוטיװ אלס

:געווארען וױילט
 שטימען 2,880 מיט — — א. אבראמסאן,

״ 2,450 ״---------------י. בעאער,

2,323 tt _ -------------ס. בלום,
2,317 // _ — ה. פינקעלשטיין,
2,307 tt _ ---------ל. אלענאף,
2,261 rt _ — — מ. דייטש,
2,230 tt _ ------------װ. פריעד,
2,075 tt _ — י. מאסקאװיטש,
2,027 n _ -------------י. דײטש,
2,024 tt _ — דזש. דײמאנד,
1,982 n — י. סילקאװיםש,
1,960 tt _ — דזש. םרידמאן,
1,953 tt _ טש. לאסקאװיטש,
1,953 n _ — — ד״. מילער,
1,938 n _ --------------ה. פימ,
1,866 tt _ ---------ה. םרײמאן,
1,838 n  _ ---------י. קאופמאן,
1,774 tt _ ---------ס. רעזניק,
1,717 tt _ ------------ד. גלאט,
1,619 tt _ ----------י. קופער,
1,605 ft _ ------------ס. דאמאן,

1,585 tt _ -----------ס. רודין,
1,505 tt _ ---------ס. טשײקין,
געוועזענעם שאפט פון ־טרעטער

1,891 מיט — ----------י. ביאלער,
1,257 tt _ ------------ א. פיק,
1,254 tt _ ---------ל. שוואגער,

n
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שאפט :17 ל$*קאל געוועזענעם פון פארטרעטער
שטימען 2,416 מיט — ב. מאקס קאהען,
״ 2,314 ״----------איזי קאהען,

״ 2,117 ״-----------ל. באלבער,
״ 2,037 ״ — דזש. סטאנקעװיטש,

״ 1,808 ״--------------אבא שאפירא,
״ 1,724 ״------דזש. פאלאקאף

” 1,505 ״ — — ר. פלוטשאק,
” 1,444 ״---------ה. סאלבערג,

שערס קלאוק דער אץ אן םיני 9 לאקאל ױני
 איזידאר געווארען דערוױילט איז מעגעדזשער אלס

 לא־ םון םשערמאן אלס שטימען; 1786 מיט סארקין
1200 מיט קראח מאקס געווארען דערוױילט איז קאל

שטימען.
 געררארעץ דערוױילט זײגען אגעגטען ביזנעס אלס

פאלגענדע: די
שטימען 1^72 מיט — — קוסער בארגעט

n 1,505 n __ מעקם ברעדשגיידער,
ח 1,434 tt __ — הערי םישער,
tt 1,431 tt __ — נײטען קאפלאן,
tt 1,267 tt _ — דזשעק פרידמאן,
tt 1,324 tt __ — פיליפ הערמאן,
tt 1,320 tt __ --------ס. א. מילער
tt 1,312 tt __ — סעם סײערסטײן,
tt 1,257 rt __ מעקם גילזעגבערג,
tt 1,237 tt __ בען קענינגסבערג,
rr 1,192 tt __ — איזידאר וואלאך,
tt 1,189 tt __ — םעליקס ריין,
m 1,108 rt __ — סידני ספאניער,
tt 1,093 rt __ — מעקס שימרץ,

דער* זיינען קאגװעגשאן דער צו דעלעגאטען אלס
:םאלגענדע די געווארען וױילט

שטימען 1,526 מיט — מעקס ברעטשניידער,
tt 1,509 n __ — איזידאר סארקין,
ח 1,417 tt __ — גײטען קאפלאן,
tt 1,352 tt __ — סעם םײנבערג,
tt 1,297 tt __ — אייב קאהען,
rt 1,194 rr ___ — בען קענעגסבערג,
rt 1,118 tt __ — מעקס קראוז,

מר דעתױילט דינען באארד עקזעקוטיװ דער צו
:םאלגעגדע די ווארען

שטימען 1,482 מיט — ---------בען אדלער,
tt 1,377 tt _j_ — מאקס בעקער,
tt 1,373 rt ___ — אייב קאהען,
tt 1,367 rt ___ םשארלם בערנסםיין,
tt 1,356 tt ___ שייע אמיסלאװסקי,
m 1,346 tt ___ — מאקס םרידמאן,
tt 1,320 tt ___ — םעם םייגבערג,
m 1318 tt ___ אראן באקאגאװסקי,

ט ײ ז ) ► 23 > 1937 אפריל,
tt 1,249 tt׳׳ — װיליאם גרינבערג, 1,246 tt—״ — ראח קאפלאן, 1,242 tt״ — ־־־ העגרי ךיױױד, 1217 rt״---------העררי האלםערן, 1,217 tt״----------מײער קושנער, 1,215 tt״---------םילים גרעיפער, 1,175 tt״---------מאני האלפערן, 1,154 n״ — דזשאע האראװיטץ 1,148 tt״ ---------מאקס קראװעטץ, 1,129 ״-------------מאקס לעװין,
tt 1,104 ״ — סעם סילװערמאן,
tt 1,048 ״ — — אײב ראשקין,
tt 1,044 ״ ---------אײב סאקאװסקי,
tt 1,029 ״--------אײראן נודעלמאן
rt 1,029 ״--------------עדי סטארק,
tt 1,004 ״ —־ גבריאל ראבינבאך,

סן לאקאל ױניאן קאטערס אץ
 גע־ דערוױילט װידער איז פערלמוטער סעמױעל

אלס שטימען: 3896 מיט מענעדעזשער אלס װארען
 אבראמאװיץ. ױאל געווארען ערוױילט איז פרעזידענט

 אסים־ אלס געווארען דערוױילט איז סטאלבערג לואיס
שטימען. 3810 מיט מענעדזשער טענט

:םאלגט װי זײנען ערװעהלטע אנדערע די
 דער םון סעקרעטאר אלס דזשײקאבס מאוריס
באארד. עקזעקוטיװ

סע־ דוביגסקי, דיױויד דעלעגאטען: קאנװענשאן
 אבראמאװיץ, י. סטאלבערג, לואיס פערלמוטער, מועל

 םריד־ מ. םאפערשטיין, ל. םאליקמאן, מ. דזשײקאבם, מ.
מור. בענתשאמין און וואכטעל ה. מאן,

ס סענטראל צום דעלעגאטען ^  לייבאר און ט
אב. און לעװין סעמועל דאימאנד, לואיס קאונסיל:

לאסט.
לידער, גארדאן, פענקין, :אי^שענטם ־ ביזנעס

 םרעד גאלדעגבורג, מאקם לעװין, דזשולױס אנסעל,
 מאריס שאפירא, דזשאול וואכטעל, הערי ראטנער,
סארין. און באקסער פאליקמאן, אלאװיס,

35 לאק. ױניאן פרעסערס קלאוק דער אין
 באארז־ עקזעקוטיװ בעאמטע, םאר וואלען די אין

 פון קאנוועגשאן דער צו דעלעגאטען און מיטגלידער
 ױניאן סרעסערס קלאוק דער םון איגטערנעשאנאל דער

 מיטוואך געווארען אפגעאלטען דינען וואס ,35 לאקאל
 ברעס־ י. װיים־סרעזידענט איז מארטש, טען24 דעם
 סון מענעדזשער אלס געווארען דערוױילט װידער לאװ

 איז צחאמען אים מיט אײנשטימינג. כמעט לאקאל
 לאקאל פון טשערמאן דער געווארען דערוױילט אויך

אדמיגיסטראציע. גאגצע די און קופערמאן מ.
 אן באטייליגט זיך האבען עלעקשאנס די אין

 זיעען עס מיטגלידער. צאל גרויסע אויסערגעװײנליך
 באלאטס 25 שטימען. 2,709 געווארען אפגעגעבען

 געציילטע 2,685 די םון געספאילטע. געװען זײנען
 קופער־ און .2,582 געקראגען ברעסלאו האט שטימען

שטימען. 2,402 געקראגען האט טשערמאן אלס מאן
 דער צו געורארען ערוױילט דינען פאלגענדע די

באארד: עקזעקוטיװ
לאנגער, ל. דובאװ, ה. דיםקאונט, ה. ביגעל, ל.

 י. מארגענסטיין, י. הערליך, י. םםיין, א. בעלקין, ה.
 האלעגדער, ס. קעץ, תש. םאסטער, א. פינקעלסטיין,

 א. גאגער, י. םילװערמאן, מ. גארין, ב. קאוםמאן, ס.
 זאםלאװ, א. גערסטיין, וג זאװליק, ס. מארקוס, מ. רודין,

 און ראטסטיין ב• שלאקמאן, ה. מעלצער, מ. טרילינג, ב.

ראנס. ה.
 דער־ דיגען קאגווענשאן דער צו דעלעגאטען אלס

םאלגענדע: די געווארען וױילט
לאג־ ל. אראגסקי, ס. קופערמאן, מ. ברעסלאו, י.

הערליך. י. און ביגעל ל. מארגענסטיין, י. גער,
 ביזנעם אלם געווארען ערװײלט זייגען םאלגענדע

:אגעגטען
 גאלדאװםקי, מ. גאלדםטיין, מ. אראנםקי, ס.

 מ. ארן קאראלינםקי, מ. תשײקאבס, ב. סלוצקי,
יאגאדניק.

 גע- עתױילם דינען קאמיםע רעליף דער אין
 ביגעל־ ב. גוס, דזש. אבראמ^יויץ, ס. באראן, ד. :װארען
קאםעלהײה ה« און אייזען

ץ װאלען די ר א ס חן חן ם ד ר ע ס ^ 60 לאק♦ יונ^אן •
 מאקם געװארען עתױילט איז מענעדזשער אלס

שטיםעץ. 2757 מיט קאהען
שטימען. 2^36 םים װאסילעװסקי י. םשערמאן אלס

רד: עקזעקוטױו א א ב
שטימען 2,195 מיט — — — סעם סײפס,

ה 2,139 n __ — מאקס גוטבעטער
tt 2137 tt _ — סעם׳ לאנדסמאן,
rt 2,130 tt __ — דזש. דוקאף,
tt 2,122 n __ ---------מ. האכמאן,
n 2,121 tt _ — דזש. פישבײן,
tt 2,121 n _ — ד. גאלדבערג,
tt 2109 tt __ — מײער לאעװ,
tt 2,105 // __ --------י. ראטשטײן,
tt 2,105 tt __ — םר. ספעקטאר,
rt 2,105 n __ ---------סעם סטעין,
tt 2,084 tt _ ---------------ס. קוהן,
rt 2,081 rt __ דזש. ספיטאלניק,
tt 2,076 tt _ דזש. בארענשטײן,
rt 2,067 tt __ --------י. ליפשיטץ,
tt 2,060 tt _ ----------י. פאלאק,
tt 2,051 tt __ מאקס ראזענבאום,
tt 2,046 tt _ ---------מ. סילװער,
rt 2,037 rt __ — דזש. סארנאף,
tt 2,037 tt _ --------א. ברענגער,
rt 2,028 tt _ — ה. דזשעקמאן,
tt 2,027 tt __ ---------א. װישניא,

ם: ביזנעם אלם ט ענ ש ח ײ א
שטימען 2,194 מיט — — מאקס גוזמאן,

ח 2,192 tt _ — דזשא לאנדסמאן,
tt 2,184 tt _ — מאקס שעכטער,
tt 2162 tt __ עליע קודרינעטסקי,
tt 2,125 tt __ — ד. וױינסטעין,
tt 2,067 tt __ דזשא גאלדסטעין,
tt 2,037 tt _ — סעמועל מעקס,

שאן: דער צו דעלעגאטען אלם ענ קאנוו
שטימען 2,406 מיט — ---------מאקס קאהען

tt 2,261 rt _ — י. וואסילעװסקי
tt 2,094 rt __ — מאקס גוזמאן
ח 2,088 tt __ — דזשא לאנדםמאן,
ח 2,046 rt __ מאקס גוטבעטער,
n 2,052 n __ ---------סעם ציפעס,

:קאבזיטע רעליעןז דער צו
ח 2,142 tt __ ----------ב. קאהען,
n 2,055 rt __ ---------ל. האכמאן,
tt 2,000 tt __ — סעם פריטצקער,
tt 1,994 — — ■ — דזש. קושנער,
tt 1,913 tt ___ — י. מייעראװיםץ

ץ אץ רןרײנדלער טשארלס װײס־פרעױדענט  אד• זי
מאכעד כלאוז אץ ןןרװײלט ײיגער ממיסטראציע

25 לאקאל ױניאן
 איידזשענטם, ביזנעס מענעדזשער פאר וואלען די אין

 דער צו דעלעגאטען און מיטגלידער באארד עקזעקוטיװ
 אפגע־ דינען וואס אינטערנעשאנעל, דער םון קאנװענשאן

 מארטש, טען18 דעם דאנערשטאג״ געורארען האלטען
 איז ,25 לאקאל ױניאן וױיסטמאכער און בלאוז דער אין

 אדמיניסםראציע זעלביגע די געווארעז דערוױילט װידער
שטימען. צאל גרויסער א מיט

 אפגע־ דינען שטימען הוגדערט םערצען איבער
 םאלגענדע די און עלעקשאנס די אין געווארען געבען
םשארלס מענעדזשער אלס :געווארען דעתױילט זײגען

 און לייבאװיץ בען איידזשעגט, ביזגעס אלם קריעדלער;
 קאנוועגשאן דער צו דעלעגאטען אלס פאגראן; נײטען

 בען קרייגדלער, טשארלס אינטערנעשאנעל, דער םון
 בעםי און גיטענס װיניםרעד םראנקא, קערי לייבאװיץ,
 ער־ זײגעז מעמבערס 15 םאלגעגדע און קרײמער;

 בערםא באארד: עקזעקוטיװ דער צו געווארען וױילט
 װיגיםרעד םריינקא, קעררי קארי, אגאבעל בוקסםאן,
 לעהמאן, אסתר לאזאר, איירין קרײמער, בעטי גיטענס,
 קא־ אנטאנעם םארגאטשעלי, מעי מאגדעל, גלאריא
 עטעל סאםגאס, װיליאם ®ינסקער, מאםילדא לאמבא,
וואהל ראז ארץ סאםגא אלעקם סיגעל,

מ לאקאל יתיאן מאכער סקױרט חןר אץ
 בעאמםע םאר וואלען אפגעהאלטען האט 23 לאקאל

 םען11 דעם דאגערשטאג, דעלעגאטען, קאגווענשאן און
 די אין באטייליגט זיך האבען מעמבערס 1700 מערץ.
 אוים־ םיז געשיכטע דער אין צאל גרעםטע די — וואלען

.23 לאקאל געלעבטען
 בחנעם די און ריעס לואיס מענעדזשער דער
װידער־ דינען גאלד םעם און םראםםשוק סעם אגענטען

 שטיםען. צאל איבעתועגעגדער אן מיט געװארען ערוױילט
י1 געווארעז דערוױילט דינען מעמבערם פאלגענדע

באארד: עקזעקרטיװ דער
מא־ לעוױן, סאלאמאן קאםלאן, הערי גארדאן, לואיס

 מעדלין אייבראמסאן, אלעקס שװימער, העלען קאץ, ריס
 גאלד־ דזשייקאב םרענק, דזשאו בײנום, אידיטה ריטש,

 טשאד־ איתיק דיגפינגער, מאריס אליװעי, מיריען מאן,
 קעס־ םשארלם גרטצײם, מאקס שינדלער, בנימין װיק,
 ראבי־ דזשעק זאגאנא, מארקא הערמאן, י. מאקס לער,

יאנג. פאוליע און װאולף דזשעק גאװיץ,
 אלם געווארען ערוויילט זײנען מעמבערס פאלגענדע

קאנװענשאן: דער צו דעלעגאטען
םעם גארדאן, ליאים וראנדער, הערי ריעס, לואיס
קאפלאן. העריס און פרומטשיק

 בעסםער דער אין םארגעקומען דינען װאלען די
 םשארלס םון קאמיטע עלעקשאן דער אונטער ארדנונג

 לײדער־ הערי גארדאן, לואיס טשערמאן, דזשײקאבסאן,
גראלא. הערי און גארדאן אברהם מאן,

82 לאקאל ײניאן עקזאמענירם
 געהאם האט 82 לאקאל ירניאן עקזאמינערס די

 אין מארטש, םען11 דעם דאנערשטאג, עלעקשאנס אירע
 םטוײם. םע33 וועסם 131 בילדינג, באארד דזשאינט

 די און מעמבערס 200 ארום באטײליגט זיך האבעז עס
געווארען. געצײלם פלאץ אוים׳ן באלד זיינען שטימען
סאר גערוארען: עתױילם דינען פאלגענדע די

 מענעדזשער סאר ראש; סעם — לאקאל פון טשערמאן
 מלנלדזשעד אסיסטענט פאר בארענםטיץ; טשארלי

— סעקרעםער רעקארדינג םאר גרייפער; מאריס —
יאסער. ל.

:גערוארעז עתוײלט דינען באארד עקזעקוטױו אין
 םאמםאן, סאנדלער, וועלט, שםיינבערג, סאסניק, גראף,

ץ,ױלעווסטר טאבאק, מאיזעלמאן, קעטש, שײנבערג,
שנעק. גאלד,

91 לארןאל ימיאן מאכער דרעס טשילדרען דער אץ
 עעצטל די אין געווארעז עתױילט דינען פאלגענדע

: 91 לאקאל דרעסמאכער טשילדרען אין עלעקשאנס
גרינבערג. העררי מענעדזשער אלס
בערקאװיטץ, מאריס איידזשענטס: ביזנעס אלס

 הערי גאנגי, די דזשײמם סעמועלס, ארטהור פאפא, לואים
ארזיני. רעימאנד קופער,

 :איעזיגעי עתױילם זיינען באארד עקזעקוטיװ אין
 קאסםעאן, תשאזעסין ברוגא, נעטי באלאסנעי, עטהעל

 גוראמני^ מארגארעט ראזא, קארמען פרענק, פראנםיס
 הימם, מעי םרעזײ גאלדשטײן, אננא אײנבונד, עסטעל

 באטלער, סילװיא ריטיא, דע לואיז האלפערט, מילדרעד
 מארי־ םלארענס סיממאנם, מארי וואלעגטינא, מילדרעד

 פראנקא, לא דע סעגי ברונא, אננא סיגורא, גרייס אלי
 זאקס, םשאם. טשודאװ, אױוא דזשענטיל, דזשאזעםין

 י1טא טארםשיא, אגנא דעינבריחש, מאקין בענש, אננא
 תשאן רס,עראדזש סעם איחענבערג, תשא אנםאנאריא,

מאםסג דע jc בראונסטעין, תשא לוציא, דע א. ביאזא,
ער־ זײנען קאגווענשאן דער צו דעלעגאטען םאר

:געווארען וױילט
 רעימאגד בערקאוויםץ, מארים גרינבערג, הערי

 װאלענםינא, מילדרעד באלאסגעי, עםעל ארדזשיאני,
טארםשיא. אנגא האלסערט, מילדרעד ראזא, קארמען

 דער פדן מענעדזשער אלס ערװעחלט װידער נעלסאן
ײנייאן װאירקערס ניט-גודס

 ניט־מדם דער סץ מענעדזשער נעלסאן לואים
 ויי־ װאס װאהלעץ, יתיאן די אין איז ױניאן, וואירקערס

 רױדעד דאנערשםאג, לעצםעז געווארעז אםגעהאלטען נען
ד דד;ננדײס?ס » םים »מט *ום געװארען עתױילט ק  מ
 נאד געגמ־מנדידאם, קײן געהזום ניט האם ער ריטעט.

 קאמוניםימן־ די ױןזס קאםטײן, » סמ רעזולט»ם זןלס
 i flnyn *ננהסירם, אים געגען האבען םטזןליניסםעז

ל געוױסע אים. געגען געשטיםט מ
 *װײ קנאטע מםײליגט זיד האבעז װאלען די אין
 1,022 געקראגלז האט נעלםןון םיםגלידער. םויזענם
םיםגליד*ד. 722 געשםיםם האבען אים געגעז און שםימען

גערואז־ען: ערוױילם זיינען ביזנעס^איידושענטס אלס
 וױליאם און דעליא עמיל סעסקין, דזשעק מעםץ, בעני

שײםער.
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 קלאוק־ ױ פוז אױינמקזםען שוױ דאלארס טױזענטער
פוילען אין איחןו ױ פאר הילפס־פאנד פארן מאכער

 קלאורך פון מענעחשער נאגלער, איזידאר
 אפעלירט באארד, דזשאינט מאכער

 װאם בױינגען צו סלאורןמאכער, צו
בײשטײערונ־ זײערע אפיס אץ גיבער

אידי־ די פאר הילפס־פאנד צום גען
םױלען. אין ארבײטער שע
 דער פמ אפיל אויס׳ז ארבײטער די פון אםרוף דער

 גױ־ םדרםלל צים כײצושטייערעז באארד דזשאינם הלאיה
 קזומיטעם ארבײסער איזײשעז דעם סרן פאנד דאלאר ליאן

 ארײ איז ארבײסער אידישע די פון האמו״ דלם הדייפדז צו
 זײער פאר לענדער אנדדרע אמ פיילעז איז מאםדז מזו

 ביז גרם. אויסערולודײנליד איז ליזזיסטדױו. אוין״ רדכט
 דזש. דער סון אסיס איז ארײנועקוכלעז שײז זימעז איצם

 סמ ארן שדסלר איינציגע סיז דאלאר טײזדנדער באארד
 װאם קאנםראהסארס און ײדbאינ סיז שלפלר גרופלס

 לנ־ מיט האבלז לם סירמל. זללבלר דלר פאר ארבײםעז
 סוץ ארכײםלר בײשםײלררנגלן זײלרל גלבראכם טחיאזם

 אוץ שטלס איז שלםלר קלאוק םרן אמ שלפלר יארהלר ױד
 האבלז װ$ס ארבימזלר גלודעז יארק. ניר אדום שמלסלאד

 אזץ טאג אײן הײן װארםלז צו זיד פארגונעז גיט *םילו
 זללבױען דלם בײשםײלרדנג זײלר ארײנגלבראכט האבעז

 סאר גלארבײם האבען די װאן שאפ פוץ גײלנדיג שבת
צװעק. דעם

 רלדלנדיג נ*גללר, איזיחזר מלנלדזשלר דזשלנלראל
 קלאדקמאכער די םמ אםרוף לנםוזיאססישלו דלם ױלגעז

 :גלזאגם ה$ס באארד, דזשאינם סרן אפיל דלם אױף
מלמ־ אונזלרל קלנלן װאם אלל סאר אוז ארנז ״פאר

 קלאוקמאכלר ארנזלרל סון האנדלונג נאבללל די איז בלרם
 זיך האבעז מלמבלרס אונזלרל איבלראשונג. הײז ױט

 ברייטהארציגקײט זיילר מים אויסגלצײכלנט *ללמאל
 דלם אין ססלצילל אקציל. הילסס נויטיגלר ילדלר אויוי
 דק־ דלר ארם בוכשםלבליד זיד האנדללט לם װאו םאל

 ארימע ארן ארבײטלר אידישל מיליאנעז סון זיםםלנ?
 לל־ צו רעכם זײלר סאר קלמםלן װללכל פאלקס־מאסען,

 צע- דלם סון ןןנפאל אומדלרבארלמדיגען אז געגעז בען,
 *נ־ װלרם װעלכלר אנםיסלמיםיזם, און סאשיזם יושעסעז
 וױ רלגירונגלן, סוץ ססנקציל *זץ הילו״ דלר מיט געםירם

 אײ־ סמ ללנדער אײניגל אין איצטלר סאל דלר איז דאס
 קלאוקמא־ אונזלרל קלנען הילםנדרדף אזא אויף ראפע.

גלײכגילםיג. בלײבען ניט כער
 בארױיזט איצם ביז געלדלר די סיץ ארײנקומלן *דאם

 דלרוואר־ אונזלר אין אםגלנארם נים זיך האבען מיר אז
 סון אויסמלרקזאמקײם די ציהעז אבער װילען מיר טוגג.

 ארײגגל־ גיס איצם בח נאך האבלז וראס ארבײטלר די
 אז יוניאן, דער סון אסיס אין גללם געזאמעלםע די בראכט

 שנעל אזוי נויטיג איז געלם די װיכםיג. זײער איז צײט
 פוילען איז מאסלז אידישע די סון קאמף דלר מלגליך. װי

אײן םאר זיך םאר לקזיסטענץ אױף רלכם זייער פאר
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 די װעלכע אינסטיטוציעס זייערע אפשטעלען. ניט מינוט
 און קאמף ביטערען םון יארען דורך אויפגעבויט האבען

 געלט־ אין מאנגעל צוליב שליסען ניט זיך טאר קרבנות,
העלפען. עס קענען מיר װי לאנג אזוי מיטלען

 אריינ־ געלט געזאמעלטע די דעריבער זײ בעטען מיר
 דא־ איז הילף שגעלע וױיל אפיס, אין גלײך צוברענגען

הילף. פעלט
 די ארן םשערלײם שאפ די בעטען אויך װילען ״מיר
 גע־ האם מען וואר בתים, בעלי די אז זעהן צו ארבײטער

 געלם עקסטרא די באצאלען גלייך זאלען שבת, ארבײם
 אן אויב פאנד. צום קומט עס וואס אװעו־טיים, םאר

 דארםען געלט, די צאהלען צו זיך אנטזאגט ארבײטסגלבער
אםים. אין װיסען לאזען גלײך עס זײ

מעגליכ־ קײן האבען רועלכע ארבײטער, די צו ״און
 אלע װען שבת, יענעם ארבײםען צו געהאט ניט קײט

 בתים בעלי זייערע וױיל געארבײט, האבען קלארקמאכער
 מיר בעםען שעפער, די לםענען צר אנטזאגט זיך האבען

 סײ װי סײ פאנד צום וױידזשעס שטוגדע א בײצושטייערלן
 ניט וועט אונזערער מיטגליד קייז אז זיכער, זײנען מיר

 אונ־ נאבעלער דער צו חלק זײן וטראגעןrבי פארפעלען
אידײ יעדער ספעציעל ארבײטער, יעדער טערנעמוגג.

 מח מעגש, פראגרעסױוער יעדער און ארבײםער שער
 מא־ אידישע די פון עקזיםםענץ םאר קאמף דעם העלפען

קען״. ער וואס אלץ מיט סען
 קלאוק דער םון סעקרעטער םינאנם אשביז, י. א.

 דעם אויף אנגעוױזען פו־ייד מיט האט באארד, דזשאינט
 אױע־ געלט די שוין האבען וואס שעפער צעטעל לאנגען

 שעה סרן וואקסען איין אין האלט וועלכער און געבראכט,
 םרמען די און שעפער אלע פרן קוױםירונגען די שעה. צו

 ווע־ דערקלערם, ער האט ארײנגעבראכט, האבען זײ וואס
 גאגצע דאס װי שנעל אזוי װערען פארעפענטליכט לען

ארײנקומען. װעט געלט

 געװען שוין איז ״גערעכטיגקײט״ נומער דער װען
 טרויעריגע די אנגעקומען אונז איז דרוק צום פארטיג
געשטארבען. איז דעמביצער פאול אז ידיעה,
 הילפס־רעדאקטאר דער געװען איז דעמביצער פ.

 איז און צײט לענגערער א פאר. ״גערעכטיגקײט״ פון
 םאר אינטערנעשאגאל דער מיט פארבונדען געװען

 ארבײם דין אנגעפאנגען האט ער יארען. מערערע
 איז זיגמאן מאריס װען אינטערנעשאנאל, דער פאר

פרעזידענם. געװען
 א סון געשטאמט האט װעלכער דעמביצער, פ.

 איז גאליציע, קראקע, אין פאמיליע פראמינענטער
 גאך באװעגונג סאציאליסטישער דער אין אריינגעטראטען

 ביל־ הויכע א געהאט האט ער יארען. ױגגע זײנע אין
 ער און אידישע, א סאי און װעלטליכע א סאי ׳דונג
 דער אין מאכען ניצליך געקענט דעריבער זיך האט

 באוועגוגג ארבײטער אלגעמײנער און סאציאליסטישער
 פוילען אין געקו־מען. ניט איז ער לאנד א פאר װאס אין
 ער און ״בונד״ אין טעטיג הויפטזעכליך געװען ער איז
 דעם ביז בונדיסט איבערגעגעבענער אן געבליבען איז

לעבען. זײן פון טאג לעצטען
 געלעבס האט דעמביצער פ. וואס יאר 14 די פאר

 אץ טעםיג געװען צײט גאנצע די ער איז אמעריקא אין
 ארבײ- אלגעמײנער דער אין און סאציאליסטישער דער
 פףײגד סך א געשאםען זיך האט ער וואו באװעגוגג, טער
 ארויסגע• האט טויט םריצײטיגער זײן װעמען בײ און

טרױער. טיםען א רופען
 קראנק ציים לענגערע א געווען איז דעמביצער פ.

 יאה 48 םון עלםער דעם אין געשטארבען איז ער און
 וױ ׳ער האט קראנקהײט זיין סון וואכען לעצטע די אין
 געצעהלםע זײנען טעג זיינע אז געפילט, שײגט, עס
 זאל מען אז וואונש, דין אויסגעדריקט האט ער און

 זאל מען אז און רעדעס קײן האלטען ניט לױד״ זיין אויף
(פארברענען). קרימירען קערפער דין

אנדענקען. דין עהרע
 ״גערעכםיג• נומער נעקסטען דעם אין װעלען מיר

 לעבען דעמביצער׳ס פ. פון אפשאצונג אן געבען קײט״
טעטיגקיים. און

אץ היסלעריסםקן אװ גלחים האפוילישע דרעס־כאסמס, אידישמ
םאנסרמאל אין פואנט פאראיינינפען

 מעכטיגער זיינען אינםערעםען קלאםען באסישע אז
 האבען שכל, און מענשליכקיים נאציאנאליזם, רעליגיע, װי

 זייער אין מאנטרעאל, פרן באסעס דרעס די באװיזען
 געגען און אינטערנעשאנעל דער געגען פארביסענהייט

 זיך ארבײטער, פארשקלאפטע זייערע פון פארזוך דעם
 מענשליכע מער זיך דערשלאגען און ארגאניזירען צו

 לד־ א מאכען צו מעגליכקייט א אוץ ארבייםס־בידינגוגגען
פראצע. שווערער זײער פון בען

 די וואס קאמסית, ארגאגיזאציאנס דעם שםערען צו
דרעם טויזענם 10 די צווישעז אן סירט איגםערנעשאנעל

 דרעס־בא־ די נעמליד זיד האבעז מאנטרעאל, סרן מאכער
 סמ ראליע די שםילען װעלכע שול־אידעז, אלע כמעם סעס,

 אלע מים פאראײניגט זיך אידען, אידישע #םררמע גוםע,
 גלחים, קאטוילישע מיט מאנםרעאל, אין כזזות םינסםערע

 אינקװיזײ די אויםגעשםעלם צוריק געח װאלםען וועלכע
 היט־ און פאשיסטען מים ;מאכם די האבען זײ ווען ציע

 אטניםע־ •ראורינץ דער אין שפרײםען ורעלכע לעריסםען,
 רזןאק־ מים ;באםעלקערוג צורישעז סם מיטישען
 אפשויס דעם םיט אזן יאלימישענם םינםםערע ציאנערע,

געזעלשאםם. דער םוץ
 האט אינטעתעשאנעל די אזא: איז געשיכםע די

 םיכםיגעז א אגגעהויבען צוריק מאנאםען אײגיגע םיט
 מאנםרעאל. םוץ דרעם־מאכער די ארגאגתירען ונו קאםסית

 פעסאטא ראח וױמדסרעזידענםין איז צדועק דעם פאר
 בערנאדד םון הילף דער םים און געװןורלז געשיקם ןןהין
 מארד, חשןוינט מןמםרמלער דער םװ מענעדזשער שײן,
 און מאכער דרעם די אויסגוחדערען גדלוסנדז איר איז

 דארט אמ עס יוניאן. דער *ו מסענװײז זײ געװינען
 די .ון לזמאל א געויזזרדז נעםשארםערט *וריק לאנג ניט

גו־ ענערגיש גענוםען זיר האס װעלכער םאכער, דרעם

 װעלען גוםען מיט אז זעהענדיג םטרייק, א צו גרייםען
נאכגעבען. ניט באסעס די

 סםנים םארבליבען אבער נאך דינען מאנטרעאל אין
 נאן• הערשם קירכע קאםוילישע די מיטעל־אלטער. םון

 םעד םויזענםער הונדערטער םיז מוחות די איבער דארם
ד קאםױלישע דארם האבען קלעריקאלען די אט שען.  י

 געשילי־ ארבײםער די האלםען העלפעז װעלכע ניאנס,
פארשקלאםט. און םערט

 דער־ האבען באםעם דרעם אידישע םרומע די װען
 ארגאגיזירעז זיך נעמם אינטערנעשאנעל די אז שמעקם
 אן אין םאראײניגם זיך זיי האבען ארבײטער, זייערע

 גלח׳שא די אט הילף *ו זיד גענומען און אסאסיאיישאן
 פראנ* די רוםען זײ .רובירען הילף זייער מים ױניאן.

 Xt טרײד דרעם אין ארבײםען װעלכע םרויען צויזישע
ד אינטעתעשאנעל, דער געגען די העצען און מיטינגס  ג

. םרדמדע. און אידען די גען
מײד־ פראנצױזישע די נים. די האבען ערסאלג קיין

 באםישז די ברעגגען ױניאן, דער םון מיםגלידער לאך,
 מיטינגעז גלח׳שע די צו אפים. אין ״ליבעם־בריװלאך״

 נים טרײד םון ארבײםער טיצען א װי מער די קענען
 באסעם. די םון שולך די ניט אבער איז דאס צוזאמעננעמען.

 פאר׳םם׳עז העלסען צו קענען זײ ױאס אלץ םוען זײ
 T* אנםיסעםיםתם םיט מאכערינם דרעס פראנצויזישע די

םראגרעסיװ. איז וואם אלץ צו האס
 V פאי פארבארײטומעז אירע םים אן גײט יוניאן די

 צײםען לזןצםע די םרײד. דרעס אין גענעראל־םםרײק
 יתיאז דלר אן ארבײםערינם הונדערםע אז 1זי שליסעז

 את גלוזים די שותםים, זײערע און בתים בעלי די טיזיץ
 באסעס ךי איז נעמען גיט לאמ װעם עם םאשיםםען.

 םים אז טארלארען. אמ ש.יל דאם אז איינזעהן ייעלעז
 װעלמ זײ םאמן. גיט דרעםעם קײז מעז קעז גלחים
יתיאן. דער םים סעטלען םיזען

רעננכױגן, א װי אתז איכער האםנונו. די כליט הײנט
 אונזערע םץ פוט מיט טאג דערינײער גליט חײנט

אויגן.
 אײגיקער טון אױף שטײען װאם קנעכט דורות

הכנעה,
:צװאה הײליקע די טאג העלן דעם אין פראגן

 כײזן םיטן אוים ליכט״ גיילח דאם ױןןט אױםגײן״
חלום.^

 האכט געזיכט, צעאקערט זיץ אוים גלעט םענטש
שלום. אץ האגט נעסט

 קײסן חאטער, װערט ש.יז אקער, װערט ,שװערד
טײער, אץ *עשםעלצן

 שםוכ אץ פול ם׳איז שאפן, םאשינען זינגען, פעלדער
ש>יער״. און

לעכן צחאםען שנײדן, גחאםען זײען, ,צוזאםען
שעכער,

 און חןןנקר קײן קנעכט, קײן ׳מער נישט חאר ?ײן
קלענער• קײן

 ס׳װערט און מאנ, פרישן םיט נמןנםש, זיד, ״גאנײ
— גײע א װןןלט די

 אליין זיף ?ענסט אלײן, דו נאר אליץ, דו װײל
״כאםרײןןן ״ !

 אץ גרןןז װי געציטערט האכן װאס םיר, און
געװיטער,

נעםיטער. אונזןן^ אץ טיןז אנזאג זײער זזיםן
 א װי אונז איגער האפגונג די גליט הײנם און

רעגנבויגן,
 אונזערע םון םוט נײעם םיט שטראלט טאג דער און

אױגן.

ארבעט... פון םאכט די
םאי) ערשטען צום ליד (א

לײב מאני פון

 — מאי׳ ערשםעז פץ טאנ דער — טוכ ױם א פאד הײנט איז װאם —
שטײעו׳ דןןדער אלע און געװארםען איז ארבעט די

 םרײ חןר אץ געכדידעיט — מחנות אץ ארכטטןןר אץ
!װײען פאנען רױטןן אץ גײען גאםען העלע ײיד

 רעגט׳ דאס נעםט ארפעט ױען םוכ ױם חןר איז דאס — טאג דער —
!אײער ניט איז טופ ױם דער — כאצװינגער, הארןיאץ איר
 קנעגט פץ — ארבעטער םץ געחײליגט ער איז כלוט אץ

םרײעי• אץ גליקלאכער כרידערלאכער, ארבעט םאר
 םאכט זיןםלען צו מאי ערשטןןר דער א«אל איז געקומען

 :שםידן «ו איר םון םאכט אײן אוגטןןרדרירןםער, ארכעט פץ
 אכט — זיםן םאר שלאף םאר ארכעט, דןןר םאר שטתח ״אכט

פײח״. אץ און םרײדן אץ שפיל אץ רו םאר אכט און

 — געשמידט, מאכט אײן אין איז אדכעט םץ מאכט די אז און
 — ? כאצוױנגעז זי װעט װער איז — כאצװיכגעד, און הארן איר
 טריט, אירע םון גאנג שטאלצן דעם אפשטעלען װעט װע־ר אמ

? קלינגען דערפער אץ שטעט דויר טעג נײע די ײיד װאס
 םאן איר טראגט ארכעט םץ םאכט די מאי, עדשטען דעם — הײנט אוו

 :כרענעז םײער אץ ב״לוט זמיט הײליגע, װערטער מיט
 טאן, ארכעט זײן םרײ זאל — נאר קען עם װןןר װיפיל ״אז
נעםען!״ זאל און קדמען זאל - נאר דארף עם װער װיפיל און
 — קריג גרױםן םץ טאג אין ארכעט םץ םאכט די גײט זי

 פרײער, ברידערלאכער, ארכןןט פאר — מאי, סוןיסרשטן טאג איז
 !זינ און גליק פרײען פץ ױם־טוכים *ו אתז םירט אװ

!אײןןר ניט איז טוכ ױם דער — כאצױינגער, און הארן איר,

.


