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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

ח װאלםען וועלכע ע  אינקװיזײ די אויםגעשםעלם צוריק ג
 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
רד, חשןוינט מןמםרמלער דער םװ מענעדזשער שײן, א  מ
 און מאכער דרעם די אויסגוחדערען גדלוסנדז איר איז

ײז זײ געװינען װ  דארט אמ עס יוניאן. דער *ו מסענ
ן לזמאל א געויזזרדז נעםשארםערט *וריק לאנג ניט ו  די .

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.

ל דאם אז איינזעהן ייעלעז  םים אז טארלארען. אמ ש.י
 װעלמ זײ םאמן. גיט דרעםעם קײז מעז קעז גלחים
יתיאן. דער םים סעטלען םיזען

תז איכער האםנונו. די כליט הײנט רעננכױגן, א װי א
ײער גליט חײנט אג דערינ ט ט ט מי  אונזערע םץ פו

אויגן.
ײען װאם קנעכט דורות קער טון אױף שט ײגי  א

הכנעה,
אג העלן דעם אין פראגן :צװאה הײליקע די ט

ח דאם ױןןט אױםגײן״ ל ״ גיי ט כ טן אוים לי ײזן םי  כ
חלום.^

ץ אוים גלעט םענטש  האכט געזיכט, צעאקערט זי
ט נעסט ץ האג שלום. א

ז אקער, װערט ,שװערד י ײסן חאטער, װערט ש.  ק
ץ *עשםעלצן טײער, א

ען זינגען, פעלדער שינ איז שאפן, םא ץ פול ם׳  שםוכ א
ש>יער״. און

צוזאםען ען זײען, , ם א ח  לעכן צחאםען שנײדן, ג
שעכער,

שט חאר ?ײן  און חןןנקר קײן קנעכט, קײן ׳מער ני
קלענער• קײן

ט נמןנםש, זיד, ״גאנײ שן םי װערט און מאנ, פרי  ס׳
— גײע א װןןלט די

 אליין זיף ?ענסט אלײן, דו נאר אליץ, דו װײל
״כאםרײןןן ״ !

אכן װאס םיר, און טערט ה ץ גרןןז װי געצי  א
געװיטער,

אג זײער זזיםן ץ טיןז אנז ^ א ן ן ז נ נעםיטער. או
ט הײנם און לי ר האפגונג די ג ע ג  א װי אונז אי

רעגנבויגן,
ט שטראלט טאג דער און ט נײעם םי  אונזערע םון םו

אױגן.

ארבעט... פון םאכט די
שטען צום ליד (א םאי) ער

לײב מאני פון

ט איז װאם — ײנ אד ה כ ױם א פ  — מאי׳ ערשםעז פץ טאנ דער — טו
ײעו׳ דןןדער אלע און געװארםען איז ארבעט די שט

ץ ארכטטןןר אץ ת א חנו ט — מ עי ד די כ ע ץ ג ר א  םרײ חן
ד ײען גאםען העלע ײי ץ ג !װײען פאנען רױטןן א

אג דער — ר איז דאס — ט ט׳ דאס נעםט ארפעט ױען םוכ ױם חן  רעג
אץ איר ט איז טופ ױם דער — כאצװינגער, הארןי !אײער ני
ט ער איז כלוט אץ ײליג ט פץ — ארבעטער םץ געח עג  קנ

ץ גליקלאכער כרידערלאכער, ארבעט םאר םרײעי• א
ט זיןםלען צו מאי ערשטןןר דער א«אל איז געקומען  םאכ

ײן אוגטןןרדרירןםער, ארכעט פץ דן «ו איר םון םאכט א  :שםי
ח ״אכט ת ט  אכט — זיםן םאר שלאף םאר ארכעט, דןןר םאר ש

ץ רו םאר אכט און ץ שפיל א ץ און םרײדן א . א ״ ח ײ פ

 — 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,

.
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 קאגװענשאן דעד צו
 איגטעדגע־ דער פון

 אין 5שאנע
סיטי אטלאנטיק

 אינטערגעשאנעל די
 קאנויעגשאן איר צו קומט

 א מיט סיטי אטלאנטיק אין
 מיטגלידער־ גרעסערער

 גרעסערען א מיט שאפט,
קאמפס־ איר אין פארפעגען

 ארגאניזאציע, פאראײגיגטער שטארקערע א מיט קאסע,
פרעסטיזש. גרעסערן א מיט און ערפארונג מער םיט

 קאג־ דער פון פארלאפען זײנען וואס יאר, דריי די אין
 אין קאגװעגשאן איצטיגער דער ביז שיקאגא אין װעגשאן

 א געשאפען איגטערנעשאנעל די האט סיטי, אטלאגטיק
 צייט דער פאר איז זי געשיכטע. קאפיטעל וויכטיגען
 אין ױניאנם גרעסטע די םון איעע בלױז גיט געווארען

אײנפלוסרייכסםע. און בארימטסטע די פון אויך נאר לאגד,
גרוי־ א מיט געקומען שוין איז אינטערנעשאנעל די

 שיקאגא אין קאנװענשאן דער צו מיטגלידערשאםט סער
 אױבעךאן םלאץ א פארנומען דעמאלם שוין האט זי און

 קאנ־ די אבער אמעריקע. אין ױגיאנס גרויסע די צװישען
 זאגען, מען קען פארגעקומען, איז שיקאגא אין װענשאן

 אינםערנע־ די װען א., ר. נ. דער פון חדשים האגיג די אין
 און וואוקס גרויסעז נײעם איר אגגעפאגגען האט שאגעל

 םוײ 125 ארום אריינגענומען יאר א םון משך א אין האם
 שטי־ די םוײיליך, געווען איז עס מיטגלידער. נײע זענד
 צייט צו צײם פון אבער געהױבעגע, א געװען איז םוגג

 עס זיך װעם :צוױיםעל פרן געדאנק א דורכלויפען ■לעגט
 רעקרוםען גייע ארמײ גרויסע די אם װעט האלטען?

 און סאלדאטען יוניאן גוםע סאר װערען אויסםושםירט
 איג־ דער סון איינםלוס דעם און כוחות די פארשםארקען
 וועם רואס רב ערב אן זי־ין עס וועם אדער םערגעשאגעל,
צוטומלוע? און דיסארגאגיזאציע *רײגברײנגען

 איז עס באגמגדעםע. א געורען איז מורא די און
 קײן איז וראס עלעםענם, רויהער םולשםענדיג א געװען

 די וואם און ױניאן קײן םיט םארבונדען געװען ניט םאל
 ארגאגיזאציע ארבײטער אן פון מאראל די און דיסציפלין

םרעםד• גאנצען אין געװען זיי איז
 די װען זארג, די געווארען איז גרעסער גאך און

j .גרייסע די האם מען געװארען. אפגעשאםם איז א. ר 
 ארייגגעקױ מאל א מיט זיינען רראס מיטגלידער, נײע צאל
 א. ר. געגעבען גאמען א געהאט ױניאן דער אין פעץ

 האט איגטערגעשאנעל די אז געהייסען, האט עס בײביס״.
א, j דער םון הילף דער מיט געוואונען וײ  םירער־ די ר,

 דער אויף געשטאנען איז אינםערנעשאנעל דער םרן שאםט
 גינסטיגען דעם אויסצונוצען םארשסאנען האט און װאך

 געוסר געשאפען א. ר. ג. דער דורך איז וואס םאםענט,
 אונאר״ די ארגאניזירען צו אגגעםאנגען גלייך האט און רען

 אינדוסטריע קליידער פרריען דער םון םיילען גאגיזירםע
 אם- איז א. ר. ג״ די אבער וועץ לאנד. גאנצען איבער׳ן
 אז געשראקען, שטארק זיך מען האט געורארען משאפט

 קײן נאד האבעץ וואם םיםגלידער, נייע צאל גרױסע די
 וראס אוץ ױגיאן דער אין אײנצולעבעץ זיך געהאם נים *ײט

 דורכגע־ געקעגט ניט נאך ציים קורצער אזא אין האבען
 אנםאנ־ װעלען קאמםם~גײםם, איר מים ווערען דדונגען

ן  אנ־ וועלעז באלעבאסים די װעץ איר, סון אפפאלעז מ
 אנעמען און לאגע גײ־געשאםענע די אױסנוצען •אנגען
 געבען צו געצװאוגגעץ די האם ױגיאן די װאס *װײק
j ר ג דער וזויך

of גע־ איז םורא די אז ארױסגעװיזען, אבער זיך האס

 פארשםא־ האט אינםערנעשאנעל די אומזיסטע. אן װען
 מיטגלײ נײע אירע פון הערצער די געװינען צו װי נען

 זיײ זײ וואס צײט, קורצער דער אין האבען זײ דער.
 באקומען, ליב איר יוניאן דער מים פארבוגדען געװען נען

 פרײנד גרויסען נײעם א דערזעהן איר אין האבען זײ װײל
 פאר שטעהט און זײ שיצט װאס פריינד א לעבען, זײער אין

 מער. נאך געזעהן האבען זײ און אינטערעסען. זײערע
 זײ זײנען דאס אז פארשטעהן, אנגעפאנגען האבען די

 און גרויס אזוי פריינד גײעם זײער מאכען װאס אלײן
 מיט אז און ױניאן, די עס זײנען אלײן זײ אז שטארק.

 זײער מים ארגאניזאציע, זייער מיט אײניגקײט, זײער
 די װעלכער מיט מאכם, א געװארען זײ זײנען דיסציפלין

רעכענען• זיך מוזען באלעבאטים
*a a

 אינטערנע־ דער פון ערפאלג גרויסען דעם צװוליב
 דער פון טיילען אפגעשטאנענע די ארגאניזירען צו שאנעל
 פון טײלען פארשידענע אין אינדוסטריע קלײדער פרויען
 אויס־ אנדערען גאנץ א באקומען ױניאן די האט לאנד,
 אינטערגע־ די װאס מיטגלידער, נײע מײסטע די זעהן.

 יאר דריײפיר לעצםע די אין ארײנגעגומען, האט שאנעל
 באשעם־ זיינען װאס פרויען, און מײדלעך געװען זײנען
 מיסעליײ גערופעגע אזוי די אין און דרעסעס בײ טיגט
 א הײנט זײנען ארבײטער מענער די טרײדס. ניאוס

 פערטעל דעם פון יוניאן. דער אין מיגאריטעט קלײנע
 פארמאגט אינטערנעשאנעל די וואס מיטגלידער מיליאן
 סיםי, אטלאנטיק אין קאנװענשאן דער צו קומענדיג איצט,
 גרעס־ די צאל. דער פרן דריטעל א קוים מענער זײנען

 געװען פריהער איז אינטערנעשאנעל דער אין ױניאן טע
 דרעס־ די פון עס איז אבער הײנט קלאוקמאכער. די פון

מאכער.
 צאל די װערט טרעיד קלאוק דעם אין אפילו ארן
 אין קומען מענער־ארבײטער נײע קײן גרעסער. פרויען
 קײן װייניגער. גיכער װערען זײ צו, ניט טרעיד קלארק

 דינען וואס די, פון און אריין ניט קומען אימיגראנטען
 ערצויגען דא אדער אמעריקע, אין געװארען געבוירען
 טרעידס, נאדעל די אין מענער קייז נים געהען געווארען

 פאר אריך טײלוױיז לעצטענס און קאטערס םאר אויסער
 צװי־ ניט אונטערשיד קיין איז פרט דעם אין פרעסערם.

 די פון אויך גאציאנאליםעםען. אנדערע און אידען שען
 געהען איםאליענער ערצויגענע אדער געבוירענע ד״יגע

טרעידס. נאדעל די אין מענער קײן גים
 מיט אן געהט אינטערנעשאנעל די וױיטער וואס און

 דער אין װי לאנד, איבער׳ן ארבײט ארגאניזאציאנס איר
 מיטגלידער, נײע געװינט און איגדוסטריע, דרעס קאטעץ

 םיטגלי־ פרויען פון פראפארציע די װערם גרעסער אלץ
מענער. די מיט פארגלייך אין ױניאן דער אין דער

אינטערנעשאנעל, די ענדערונ^ גרויסע א נאך און
 אר- אן טייל גרעסטען איר צו געורען פריהער איז וואס

 וױיט איר צר הײנם איז אימיגראנםען, פון גאניזאציע
 דער אמעריקאנער. פרן ארגאניזאציע אן םייל גרעםטען

 פרן מיטגלידער איצטיגע די םון םייל גרעסםער גאנץ
 געבארענע, אמעריקאנער זײנען אינםערנעשאנעל דער

 שוין זיך האם דאס אמעריקע. אין דערצריגענע אדער
 אבער שיקאגא, אין קאנווענשאן דער אױף אנגעזעץ גוט
 איז םיםי, אםלאנםיק ביז שיקאגא םון יאר, דריי די איז
 און שארפער. אוץ גרעסער גאד געווארען ענדערוגג די
 בריינגעז געםחט האם אלץ דאס אז נאטירליה איז עס
 אינםערנעשא- דער פון כאראקםער דעם אין ענדערונג אן

 פאר־ אין און ארגאניזאציאנם־מעםאדען אירע אין נעל,
 געדוא- גריסיג איז עס באציאונגעץ. אנדערע שידענע

 ארגאניזא־ םאר מאםעריאל מענשען אגדער גאנץ א רען
באאמטע. םאר און ציאנס־ארבײם

 דער סיז סרעסטיזש דער און איינפלרס מאכם, די
 אריםגעוראקסעז גרויס אזוי זיינעץ רואס אינטערנעשאנעל,

 אמ־ ארויסגעװיזעז זיד האם יאר, דרײ-סיר לעצטע די אין
 יאר דריי לעצטע די אין איז איר רראס דעם, אין בעסםעז

 סטרייקס סירען צו םארגעקרמען אױסנאמסםאלען אין בלויז
 בעסםע די באלעבאםים. די מים אגרימענטם באנייען צו

 דער סוץ פרעסםיזש גרויסען דעם םאר דעמאנסםראציע
 אגרײ די םרן באנייאונג די געײלז איז איגטעתעשאנעל

 אינדרסטריע דרעם דער אין און קלארק דער אין מענםס
 גערױנסען, װיכםיגע די ארן אומגעגענד און יארק נױ פרן

 צוױי זײ אט געדוארעז־. געורארנען זיי דורך זיינען װאס
 דער פרן םרעידס רױכםיגסםע צװײ די אין אגרימענטס

 אי־ בענעםיםירט האבען עס װעלכע םון אינםערגעשאגעל,
 גע־ דררכגעםירם זיעען מיםגלידער, אירע םון 130 בער

ד װארען  א אהן און םארהאנדלונגעז קאלעקםיװע דוי
 אז האסען, צר גרונד גוםען א האבעז מיר ארן םםרײק.

 אגרימעגט סוץ באנײארנג דער מיט זייז אײד עם װדם אזױ
ײ זייז םרליד קלזוק איז םען. ד*רף װ»ם יארק. ג מרקו

 פאר- אין אגרימענטס אלטע די דינען בלויז נים און
 בא- לאנד פרן טײלען פארשידענע אין און טרעידס שידענע

 געשלא־ אויך זײנען עס נאר סטרייקס, אהן געװארען נײט
 סטרייקס. אהן אגרימענטס נײע מערערע געווארען סען

 פארהאנדלוגגען װעגען פריהער האבען װעלכע פירמעס,
 אין זיך האבען הערען, געװאלט ניט אםילו ױניאן א מיט

 אונטערגע־ האבען און געבויגען צײט לעצטער דער
 כדי אינטערנעשאנעל, דער מיט אגרימענט אן שריבען

סטרייק. פארלוירעגעם א אויסצומײדען
 אינםעו- דער פרן אײנפלוס דער און פרעסטיזש דער
 געװאקסען גרויס באזונדערס גאנץ אויך איז נעשאנעל

 באװיזען האבען דאס װי פעלד, פאליטישען דעם אויף
 אינםער• די װעלכע אין פרעזידענם־וואהלען, לעצטע די

 דער פון פרעזידענט דער און אלגעמײן אין נעשאנעל
 גע• האבען באזונדער, דובינסקי דוד אינטערנעשאנעל,

ראלע. אנגעזעהענע װיכטיגע אזא שפילט
a

a a
 אינטערנעשאנעל די האט יאר דריי לעצטע די אין

 אזא צו דעפארטמענט עדױקײשאנעל איר אנטװיקעלם
 וואס טעטיגקײט, פילפאכיגער ברײטער אזא צו אין הויך
אםןך אין ירניאן אנדער קײן אין גלײכען קײן ניט האט

גערעכטיגקײט 4■------------------------

ריקע.
 לא• אירע מים אינטערנעשאגעל די װאס סומע, די
 n אין איז ארבײם, עדױקיישאנעל אויף אויס גיבען קאלס

 גאנץ װערס סומע די געװאקסען. ריזיג יאר דרײ לעצטע
 פעריאדײ די ארײן רעכענט מען װען גרויס, באזוגדערס

 אץ ארויס גיט אינטערנעשאנעל די װאם שריפטען, שע
 אינ־ דער פון בוכפירונג דער אין שפראכען. פארשידענע

 פעריא- די פץ קאסטען די ׳אמת װערען, טערנעשאנעל
 פעשזורב דעם אין אריינגערעכעגט ניט שריםטען דישע

 צײםמ* די אבער דעפארטמענט, עדױקיישאנעל דעם פון
 דעם דינען ארויס, גיט אינטערנעשאנעל די װאס גען,

 אױך איז דאס װאס אויפקלערוגג, און בילדוגג פון צװעק
אויפגאבע. זײער

a
a a

 אינטערנעשאגעל דער פון עקזעקוטיװע גענעראל די
 גך אםגעהאלםען איז װאס מיטיגג, לעצטען איר אויף האט

 ריקי א געװארםען אפריל, אנפאנג יארק נױ אין ווארען
ד די פאר ױניאן, דער פון טעטיגקײט דער אױף בליק  סי

 חמי פאר רעפארט איר צוגרייטעגדיג יאר, דריי גאגגענע
 סך. א דערצעהלט װאס רעפארט, א איז עס קאנװעגשאן.

 אויסגעוואקסען איז ױגיאן די גרויס װי בילד א גיט עס
 ודיז^ עם אויםגעסאן. צײם דער אין האט זי װאס און
 דיגען סיםי אטלאנםיק ביז שיקאגא םון יאר דריי די אז

 T געויעז אינםערנעשאנעל דער פון געשיכטע דער אין
 גענעראל די ערפאלג. און װאוקס םראגרעס, גרויס פון רען

 געוױסן א אויסגעארבײט אויך דערבײ האט עקזעקוטיװע
 פארשלאגען װעט זיי וראס רעקאמעגדאציעס, צאל
 יוגיי! דער פון אינטערעסען די פאר קאגװעגשאן, דער
 ער וױיטערדיגעץ איר םאר און ארבײם וױיטערדיגער אין

פאלג״
 דעלד די און ױניא< גרויסער אונזער פון פירער די
 אםלאגם^ אין קאנורעגשאן דער צו קומען וואס גאטען,
 ו1ארגאגיזאני דער מיט שטאלץ םילען זיך קענען סיטי,
 P מום פולען מים קענען זײ און פארטרעטען זיי וואס

 •! ארבײם וױיטערדיגע די אונםערנעמען גלויבען פולען
 עפלי^אי שםארקער, גרעסער, מאכען צו איר ױניאץ דער

 מיטגלזן•^ אירע םאר אויפטאן קענען זאל זי כדי רייכער,
 םארגאגגענײ*# דער אין װי מער גאך צוקונפט דער אין
 אםלאמזין אין קאנװענשאן די אז זיכער, זייגען מיר אוץ

 פאתועדםי שרים גרויסער וױיםערדיגער א זיין וועט סיטי
 אינםערגעשאגעל די װעלכען צו ציל עגדליכען דעם צו

 אר פראגרעסיװעד גאנצער דער םים צוזאםען שטרעבם,
 2םוד* באםרייאונג םולער דער צו — באװעגונג בײטער
 געמנדי מענשליכער גערעכםער א צו און קלאס בײםער
 I* עקסםלואטירער קײן דין ניט ורעלעץ עס וואו שאפט,

ר קײן דין גיט װעלען עס וראו איץ עקספלואטירטע קײן  מ
באהערשטע. און קלאסען שענדע

---------------------------M 1937 י, א מ
 וואוינונגען לעבנס׳מיטעל, אויף פרײזען די ווען אםילו

 איצם. װי נידעריגער סך א געװען זײנען קליידער אןן
 ווע־ אינדוסטריע קלאוק דער פון סעזאנען ארבײטס די

 דורכשניטליכע די און קי־רצער, גאר לענגער, ניט רעץ
 אםילו זייגען קלאוקמאכער די םרן פארדינסםען יןרליכע

 זיין דארף עס און לעבען. ארימען אן אויף גענוג ניט
 אינ־ די אז מאנופעקםשורערס, קלאוק די פאר קלאר

 באשעפםיגם, זײגען ארבײטער װעלכער אין דוםטריע,
 עס וואס גלײך גאנץ לעבען, א מיט באזארגען זײ מוז

 אינדוסטריע, דער פון באדינגונגען די זייץ ניט זאלען
 וואכען פופציג און צוױי אלע איר אין ארבײט מען צי

 אויב יאר. א וראכען 25 אדער 30 בלױז אדער יאר, אין
 בלויז ארבײם מען װעלכער אין אינדוסטריע, אן איז עס
 פאר־ וראכען 25 די אין ארבײטער די מוזען וואכען, 25

 לעבען צו וואס מיט האבען זאלען זײ אז פיל, אזױ דינען
 מאנרפעקםשױ די גיט דאך רעכענען און יאר. גאנצען א

 מען רואס וואכען, די פאר בלויז פראפיטען זײערע רער
 אויב און יאר. פאר׳ן איז רעכענוע זײער נאר ארבײט,

 אלץ סעזאנען ארבײטס קורצע די פון זיך פאר קריגען זײ
 און לעבען רײכען א אויף געגוג נויםיג, האבען זײ וואס
 וױיניג־ קלאוקמאכער די דאך זײנען אפצושפארען, גאך

 דער םון ברויט גענוג קריגען צו בארעכטיגט סטענס
 קלאוק־ די און ארבײםען. זײ װעלכער אין אינדוסטריע,

 פארדינ־ זייערע ווען בלויז, האבען עס קענען מאכער
 װאס וואכען, די לויט ניט װערען גערעכעגט זאלען סםען

 דארפען זײ וואס װאכען, די לויט נאר ארבײטען, זײ
 בלויז האבען מעג יאר ארבײטס קלאוקמאכער׳ס א צסען.

 לעבענם קלאוקמאכער׳ס א אבער װאכען 30 אדער 25
וואכלן. 52 פרלע האם יאר

םראגע. װיכטיגע ערשטע די איז דאס אם
 א פון פאדערוגג די װיכטיג איז וױיניגער ניט און

 אײנ־ דער איז דאס וואך. ארבײטס דרײסיג־שטונדיגער
 דער אין ארבײט זייז כאטש זאל עס אז מיטעל, ציגער

 עם װי קלאוקמאכער. אלע פאר סעזאן ארבײטס פון צייט
 קיץ נים קלאוקמאכער סך א האבען אבער, איצט איז

אן. קומט םעזאן ארבײטס דער װען אםילו ארבײט גענוג

ם ן צן ע ם ש ר י ע א אונזער פון מיטגליד יעדער ם
 דארף םרוי, און מאן ױניאן,

 אין געמען צו אנטײל םליכט הײליגע א פאר האלטען
 וראס מאכען איר און פײערונג מאי ערשטער אונזער

 אײגדרוקספולער. וואס און אימפאזאגטער װאס גרעסער,
 דער אייך רופט עס און ױניאן אײער אײד רופט עס

קלאם. ארבײםער אינטערנאציאנאלער
 ארביײ די וואס םאג, דער איז מאי ערשטער דער

 װעלם, דער פאר פאדערונגען זײערע דעמאנסטרירען םער
 קעמפען צו גרײט זײנען זײ װעלכע פאר פאדערונגען

 די פון פאדערונג װיכטיגסטע די קריגען. צו זײ און
 שםונדיגע דרײסיג די איצט איז ארבײטער אמעריקאנער

 קריגען. צו איר אנםשלאסען זײנען זײ ,*אז וואך, ארבײטס
 זײ װי נעהענטער, סך א הײנט איר צו שטעהען די

 אכט־ דעם צו צוריק יאר פופציג מיט געשטאנען דינען
 אנ־ דעמאלט האבען די וואס טאג, ארבײםס שםונדיגען
 גוטער א אויך טאקע איז דאס פאדערען. געפאגגען
 װעג שםיק גרויסע א פאר וואס װײזט װאס ביישפיל,

 אפגעגאנ־ זײנען ארבײטער אמעריקאנער די םארװערטס
 געװען איז אומזיסט נים אז און יאר פופציג די אין גען

 זײער אויך אז ערמוטיגען, זײ קען דאס און קאמף. דיער
ערםאלג. אן מיט ווערען געקרוינט װעט קאמף איצטיגער
 אר־ אינטערנאציאנאלער אן איז מאי ערשטער דער

 פא־ דער האט לענדער מערערע אין טוב. ױם בייטער
 די פון םרייהײטען און רעכטען די פארניכטעט שיזם

 פארפײניגם ארגאניזאציעס, זייערע צושטערט ארבײטער,
 טע־ פח הערשאפם א אײנגעםיהרט און פיהרער זײערע

 דארםען מאי ערשםען פרן דעמאנסטראציעס די ראר.
 םיג־ דעם םארדאמען צו ווערען אײסגענוצם דעריבער
 געגען קאמף צום רוםען און םאשיזם בלוםיגען סםערען,

איהם.
 נייע א געשאסעז האט פאשיזם בלוטיגער דער

 וואס םאשיזם, דער וועלם. דער פאר מלוזמה־געפא־ר
 דיהם אמ שאורעניזם מיט םעלקער די פארגיפםעט האם
 פאר־ נײ דאס םון האם םאלק, און פאלק צװישען האס

 יעדע קען וואם פולררער־םאס, א אין וועלם די װאנדעלם
 מאל אלע איז מאי ערשטער דער אױפרײסען. םיגוט

 מילײ געגען דעמאנםטרירען צו געווארען אויסגענרצם
 «זא איז הײנט און מלחמה, אװ באוואפנונג סאו־יזם,

איז. עס װען װי גויםיגער נאד •ראםעסם־דעמאנסטראציע
 זױינע יאר דאס זײן דארף םייערונג מאי ערשטע די

איז עס און אייגדרוקסםולסטע. אץ גרעסטע די פיז

 דער אין זיך זאל איגטערניישאגאל די אז וואונש, אונזער
 אלע ארויםזעהן. שטארק באזונדערס גאנץ פײערוגג

 דעריבער מחען אינטערניישאגאל דער םון מיםגלידער
 דעם אין נעמען צר אנםײל שליכט זייער פאר האלטען
טוב. ױם ארבײטער אינטערגאציאנאלען גרויסען

 איגטערניישאנאל דער פון מיטגלידער די צו און
 ניט זאל זײ פון קײנער אז מיר, רופען יארק נױ אין

 דעמאנ־ מאי גרויסער דער צו קומען צו פארפעלען
אײלאנד. רעגדאל אין סטראציע

!אינטערניישאנאל אוגזער זאל לעבען לאנג
 ארבײטער אינטערגאציאנאלע די זאל לעבען לאנג

!סאלידאריטעט
a

a a  ״פארװערטם״ םון געשיכםע די ־יעריגען40 צום
אידײ דער םון געשיכטע די איז סךן ױבילײ

״ ם ט ד ט װ ר א ״ אין באװעגונג ארבײטער שער י
״פארװערטס״ דעם אין אמעריקע. ^
 באװעגונג ארבײטער אידישע די אפגעשםיגעלם זיך ד.אט
 עס טײלען. איהרע אלע אין און פארמען איהרע אלע אין
 געדינט האם ״פארװערטס״ דער אז זאגען, צו װעניג איז

 םון דאך איז ער באװעגונג. ארבײטער אידישער דער
 איז ריכטיגער געװארען. געשאםען איהר פאר און איהר

 םון צײט גאנצע די איז *פארװערטס״ דער אז זאגען, צו
 צונויפגעגאסען געווען עקזיסםעץ יאהריגער פערציג זיין
 בא־ ארבײטער אידישער דער מיט צונויפגעװאקסען און

 באצוג אין עס איז ריכטיג באזוגדערס גאגץ און װעגונג.
אינטערגעשאנעל. דער צו

 אינםעתע־ דער פון געשיכטע גאנצער דער אין
 רײסער א רױ *פארווערםם׳' דער דורך ןיך ציהט שאגעל
 אינטער- דער אין פאסירונג רויכםיגע אײן ניטא פאדים.

 גע־ ניט האט ״םארווערטס״ דער װעלכע אין נעשאנעל
 געזאגט אויך עם זאל און ראלע. רויכטיגע א שפילט
 אין נרים פון מאמענםען געװען זיינען עס װען אז װערען,

 גןך איר *פארװערטס״ דער איז איגטערנעשאנעל דער
 זיין מיט און ווארט זיין מיט בלויז גיט הילף צו קומען
 דער־ איצם עם קענען מיר טהאם. מיט אויך נאר ראט,

 גרוים איצם איז אינםערנעשאנעל די פריידען. אין מאנען
 גויםיגען וואם אנדערע אלע העלםען קען און שטארק ארן
הילף. איהר פארדינען און הילף איהר אין זיך

 ״פאר־ םון פארדינםטען גרויסע די צוליב אט און
 בא־ ארבייטער אידישער אלגעמײנער דער פאר װערטס״

 שטענדיגער דער צוליב באזונדערס גאנץ און װעגונג
 איגםערנע־ דער און ״פארװערטס״ צװישען נאהענטקײט

 דינעם ױם־טוב איצטיגען דעם מיר באטראכטען שאגעל
טוב. יום אונזער פאר אויך

 יאריגען פערציג דעם צו באגריסונג אונזער מיט און
 אז וואונש, אונזער אויך געהם ״םארװערםס״ פון ידבילײ

 ערפאלגרייכער נאך זייץ זאל עקזיסטענץ װײטערדיגע זײן
 אידישער דער פאר נוצען זײנע און איצטיגע ביז די װי

 װי גרעסער זיין נאך צוקוגםט דער אין זאל באװעגונג
פארגאנגענהייט. זיין אין

aa a
 פריצײטיגען דעם מיט

דעמביצער פאול פון טויט
״גערעכטיגקײט״ די האט

װיכטיגען א פארלוירען
 א באדועגונג ארבײטער אידישע די און מיטארבײטער

םוער. איבערגעגעבענעם טרייען,
 העכםט אוגזערע פון איינער געװען איז דעמביצער פ.

 האבען מיר וואס מענשען, באגאבטע און אינטעליגענטע
 האם ער באוועגונג. ארבײטער אידישער דער אין דא

 טא־ א געװען איז ער און בילדונג אלדיטיגע אן געהאט
 דין מיט האט ער רעדנער. אײנדרוקספולער לאנטפולער,

 באקאנטשאםט גוטער זיין מיט און שפראכעךקענטשאפט
 דער מיט באזונדערס גאנץ באװעגונג, ארבײטער דער מיט

 ניצ־ זעהר זיך באוועגונג, ארבײטער אינטערנאציאנאלער
 פאר־ סאר און ״גערעכטיגקײט״ דער פאר געמאכט ליך

 באוועגונג, ארבײטער דער םון שריפטען אנדערע שידענע
געשריבען. צײם צו ציים פון האט ער רועלכע פאר

 זיך דעמביצער פ. האם אינםערנעשאנעל דער מים
 געװען איז זיגמאן מאריס װען ציים, דער אין םארבונדען

 רעדנער אלס אי אויסגענוצט אים האט װעלכע פרעזידענט,
 ײד האם עס און יוגיאן דער פאר שוײיבער אלס אי

 םרײנדשאםם, שםארקע א אנטוױקעלט ביידען די צוױשען
 לעצ־ ביז׳ן םארגעסען נים האם דעמביצער וועלכער וועגען

 איז וואונש לעצםער זײץ לעבען. זיץ םון טאג טעץ
ק זאל מען אז געװען,  םארברענען קערפער םויטעץ ד

קבד. זיגמאנ׳ס אויף םארשםרייםעז אש די און
קראגקהײם, צוליב דעמביצער, פאול איז 1930 אין
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 דער פאר ארבײם דין איבערצורייסען געצאוװנגען געװען

 טובערקולאזיס פון געליטען האט ער אינטערנעשאנעל.
 אים האבען דאקטוירים די און צייט לעגגערע א שוין

 8 האם ער וואו אנדזשעלעס, לאס אין פארען געהײסען
 סאג** דארטיגען אין אויםגעהאלטען זיך צײט לעגגערע

 גע־ םארבעסערט באדייטענד איז געזונם זיין און טאריום
 אין אומגעקערט צוריק זיך ער ד״אט 1934 אין ווארען.

 אר־ זיין אויפגענומען נײ דאס םון האט און יארק נױ
 זומער פאריגען סרף ״גערעכטיגקײט׳/ דער אין בײט
 און געװארען קראנק ערגסם אמאל װידער אבער ער איז

 נירען. די אויף אפעראציע אן דורכמאכען געמוזט האט
 צרריק קומט ער אז אױסגעװיזען, אגפאנג האטי עס און
 נאך ארום חדשים פאר א אין אםילו האט ער זיך. צו

 אר־ זײן צו אומקערען זיך פראבירט אפעראציע דער
 ער רוי גאכדעם אבער ״גערעכטיגקײט״. דער אין בײט
 אמאל װידער ער איז אפיס אין טאג איין געקומען איז

 קראנקהיים זײן סון מער האט ער און געווארען קראנק
אויפגעהויבען. ניט זיך

 סא־ די און אלגעמײן אין באװעגונג ארבײטעו די
 דער געװען איז באזונדערס, באװעגונג ציאליסטישע

 טא^ לעצטען ביז׳ן לעבען דין פון אינטערעס הויפט
 הארץ מיט מעגש, געפילפולער א זעהר געװען איז ער
 סאציאליזם דער. איז אים בײ און טעמפעראמענט און

 א אויך גאר לערע, א און אידייע אן בלויז ניט געװען
 טעטיגער איבערגעגעבענער אן געװען איז ער געפיל.

 ארן אמעריקע, אין געקומען איז ער אײדער בונדיסט,
 ״בונד״ צום איבערגעגעבען און טריי געבליבען איז ער
 געהאל־ ״בונד״ דעם האט ער טאג. לעצטען זײן ביז
 אלע אים װעגען פלעגט ארן װעגוױתער זייץ פאר טען
פאדעהדונג. אדן ליבשאפס גרדיס מיס ריידען מאל

 זאל מען אז געווען, איז טויט דין םאר וואוגש זײן
 רעדעס. קײן האלטען ניט ארן לריה שטילע א מאכען אים
געווארען. ערסילט איז וראונש לעצטער זײן און

 אזרי אים האט טויט דער וראס באדויערען מיר
אנדענקלן. זײן עהרע אונז. פון אװעקגערויבם פריצײטיג

MMMIHMIHINIttMIIHIItltMIIIIMIIMNMNIMIIMI

טעג... דײנע
קאפשטײן ברכה &ון

 דראג^ אץ טעמפ מיט טעג ם׳גײען
פארלאנו^ מיט דעגן גאסן

 לעכן, שטיקער טראגן מענטשן
אװעקצוגעבן. מי מיט הענם

 גליד, יעדער דײן גוף, דײן נאר
טיד. אומגײן לײדיק םון איז

 — םלינע, ײ שלינגסט און טעג זיצםטו
שנאה, םיל אזוי כליק דײן אין
 םרויעד, סיל אזױ װארט דײן אין

? דויעד שטילער דען כרענגט װאם
2

 באגינען, כלײ םיט טאנ דער װעקט
סארדינען. אװעק זיך איך טראג
 טרעס, אױף גאנג סײן אײן איד האלט
קלעפ• שװערע ױי אראס םארט װאם
 — געםים צעװײטיקט דײן אויף

ט״ פרימארכנדיקע פוץ אפקלאנג רי י ט
 דיר צו צוריק זןװכם אין כ׳קום װען אץ

טיר. כײם מיר אױף שױן װארסטו
 געשאפען, ערשט לידער פץ דערצײלסט

װאסן_ אמזערע — כײע אידײןןן
 : פאכריק דער סץ דיר איף דערצײל

צוריק. שוין און אװעק ערשם אט
 :גרינג אזױ ארבעט די ס׳גײט
ג איך נאר טעג גאנצע נ י ז

 :געהײם אץ ײד ײארץ מײן ם׳סרײם
^ דער אין םיר אויןן װארםט דו פ׳װײם ײ ח

 גארן און — מיר בײדע שמײכלןןן
פארנאח. «נדערע דאס אײנם

נעפילן װײטיקדיקע צארטע
p דאס אימם ױילן jrn a ^פארשפילן
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 פאר פרייז א עקזיסטירט װאלט עס ען
חדש, פון נײעס װיכטיגסטע די

 אײנשטימיגע די געװען זיכער וואלט
 פארדינט האט םרייז דעם אז מיינונג,

 פרן אנטשיידוגג דער פון גײעס די
וואג־ דעם װעגען געריכט העכסטעץ

 בלויז ניט געװען איז עס געזעץ. נער
 און איבערראשענסטע די אויך נאר גײעס, וױכטיגסטע די

 אמערי־ אין מעגשען וױיניג גאנץ וױיל סענסאציאנעלסטע,
 װעס געריכט העכסטע דאס אז דערווארט, האבען קע

 פון קאנסטיטוציאגעל. פאר געזעץ וואגנער דעם ערקלערען
 העכסטע דאס װאס אנטשיידונגען, פריהערדיגע אלע די

 מין דעם פרן געזעצען װעגען ארויסגעגעבען האט געריכט
 אנטשיײ די אז טראכטען, געקענט גיכער פיל מען האט
 אומגינסטיגע. אן זײן װעט געזעץ וואגנער דעם װעגען דונג
 נײעס װיכטיגסטע די פאר פרײז דערמאנטער דער און
 װערען געגעבען געדארפט זיך פארשטעהט װאלט חדש פון
 שטיק די אט געשאפען האט װאס געריכט, העכסטען צום

 פרעזידענט מער, נישט נייעס. איבערראשענדע װיכטיגע,
 קרמט איהם אז צוזאגען, רעכט א געהאט װאלט רוזװעלט

 קאמף זײן אנגעפנגען ניט װאלט ער װען װארום חלק, א
 איבער־ די װאלט געריכט העכסטע דאס רעפארמירען פאר

 געקרמען. גיט געזעץ װאגנער דעם װעגען נײעס ראשעגדע
 גאפי דער װאס װעג, דעם געגאנגען גיכער װאלט ער

 העכסטע דאס וואס געזעצען, ענליכע אנדערע און געזעץ
 וראלט מען אויב און קבר. אין געשיקם האט געריכט

 אױב אנטשיידען צו צייטונגס־מענשען צו איבערגעגעבען
 פרייז, דעם פון חלק א פארדינט רוזװעלט פרעזידעגט

 אים, פאר גינסטיגע א געװען זיכער אנטשײדונג די וואלט
 עס אז דעם, אין צוױיםלען צײטונגס־מעגשען וױיניג וױיל
 דאם רעפארמירען פאר קאמף רוזװעלטס געװען איז

 אנטשיי־ דער אויף געװירקט האט וואס געריכט, העכסטע
געזעץ. וראגנער װעגען דונג

? איצט קומם וראס נאר
 רוזװעלםס אז זאגען, הערצער וױיכע מיט מענשען

 געריכט העכסטע דאס געענדיגט, דערמיט זײן דארף קאמף
 פארגלױוערט אזוי ניט איז עס אז באװיזען, נעמליך האט

 ניס גאר איז עס און געטראכט אים װעגען האט מען װי
 פערד אלטען זײן מיט בלויז פארען צו אײנגעשפארט אזוי
 א אויף ארויפכאפען אויך זיד קען עס נאר וואגען, און

עראסלאן. אן אויף אםילו אדער עקספרעס־צוג מאדערנעם
 עס װען מידה, גוטע א זעהר איז וױיכהארציגקײט נו,

 טאן אזוי סתם אדער צדקה געבען װעגען זיד האנדעלט
 אין נים מעלה קײן גאר אבער איז עס טדבות, מענשען

קאמף. פאליטישען
ווע־ געריכט העכסטען פון אנטשײדרגג די אפילו רוען

 איינשטימיגע אן געװען וואלם געועץ וואגנער דעם גען
 קאמף דער אז זאגען, געקענט דעמאלט אײך מעז וואלם

 פארםגע־ דארף געריכט העכסטע דאס רעפארמירען צו
 דער אז זאגען, געקענט איינפאך רואלם מען ררערען. זעצם
 זיין גים םאר געזעצגעבונג אמעריקאנער דער פון גורל

 9 סון לאגיק דער פון און שטימונג דער פון אפהעגגיג
 יעדען ערקלערען צו מאכם די האבען דואס לײט, אלטע

 אומקאנסטיטױ פאר קאנגרעס סון געזעץ אנגענומענעם
 לאגיק זײער מיט האבען ריכטער 9 דיזעלביגע ציאנעל.
 פאר געזעץ וואגנער דעם ערקלערען אײנשטימיג געקענם

 מיט געטאץ עס האבען זיי ווי פונקט אומקאנסטיםוציאנעל
 אויס־ מעהר געװען וראלט לאגיק זייער און א. ר. נ. דער

 אזא מיט אמעריקע, װי לאנד גרויס אזא געהאלםען.
 װירטשאםם קאמפליצירטער און אינדוסטריע גינסטיגער

 קליעער א םון געזעצגעבונג איהר מים אפהענגען ניט קען
 זייער מיט אלמעכםיג זיעען וועלכע פערזאנען, צאל

אבטשײדדנג.
 דעם פון גורל דער וואס ערגער גאד איז עס אבער

 זײ מענשען. אײן םון אפגעהאנגען האט געזעץ װאגנער
 אים. געגען 4 אוץ געהדו פאר׳ן 6 געײעז איז אנטשיידוגג

 געטײלם זיד װאלם ריכםער די םון שםימען די װען און
 ריכ־ 5 דאד װאלםען םריהער, װאס שםײגער, דעם אױף
 ודאלם געזעץ װאגנער דער ארן געגעז, געשםימט טער

 װי קאנסטיטרציאגעל נים אזױ פתקם גערדארען ערקלערט
 א סרן געזעצגעבתג א קען און געזעץ. קרילעז גאסי דער

 און שםימונג דער פון אורסײל, דעס םוץ אפהענגען לאגד
מענשעז? אײז סח לאגיק דער פרן

 קאמף זיץ פארטזעצען מוז רוזװעלם אז קלאר, איז עס
 װי פונקט אבער געריכט. העכסטע דאס רעםארמירען צו
 א געװען אפילו איז זי װען אנטשײדונג, לעצטע די

 רעפארמירען צו קאמף רוזװעלט׳ס אז ארנז, זאגט גינסטיגע,
 זי זאגט װערען, פארטגעזעצט מוז געריכט העכסטע דאס
 ניט וױיט זײנען רעפארמען רוזװעלט׳ס אז אױך, ארגז

 אמענדמענט אן אויך זײ צו זיך פאדערט עס אז גאר גענוג,
געריכט. העכסטען םון מאכט די באשרענקען זאל װאס

 גוט זײנען רעפארמען פארגעשלאגעגע רוזװעלטס
 אז זיכער, װי גוט אזוי אננעמען קען מען דערוױיל. אריף
 ריכטער ליבעראלע אויסגעשפראכענע נײע זעקס װען

 עס װעט געריכט העכסטען אין װערען אריינגעזעצט זאלען
 אדמיגיסטרא- רוזװעלטס סון צײט דער פאר װײגיגסטענס

 קען אבער מאיאריטעט. ליבעראלע געניגענדע א זײן ציע
 געזען, איצט מיר האבען אט שטענדיג? אויף זיכער זײן מען
 בײטען קענען געריכט העכסטען פון מיטגלידער אויך אז

 ריכ־ קאגסערוואטיװער א װי םוגקט און מײנונגען. זײערע
 א אויך קען ליבעראל, װערען און בײטען זיך קען טער

 קאנסערורא־ װערען ארן בײטען זיך ריכטער ליבעראלער
 דאס װי גיכער טרעפען גראד קען צוױיטע דאס און םיװ.

 פרט דעם אין קען יאהר 70 פון גרעניץ דער ערשטע.
 קאנסערוואטיװ װערען קען מען שוץ. זיכערע קײן דין ניט

יאהר. 66 צר אײך
דערי־ קענען רעפארמען פארגעשלאגענע רוזװעלטס

 מען דארף אבער זײ צו דערװייל, אויף בלויז גוט זײן בער
 גוט זײן זאל װאס קאנסטיטוציע, דער צו אמענדמעגט אן

 פון אפהענגען װאלט עס װען און שפעטער. אויף אױך
 איגגאנצען זאל מען אז געווען, אמענדמעגט דער וואלט מיר

 מען אז זיכער, בין איך געריכט. ד״עכסטע דאס אםשאפען
 אבער אים. מיט װי בעסער אים אהן אויסקומען וואלט
 דארף אײנמאל מים פארלאנגט צופיל איז דאס אויב

 פון אװעקצענעמען אמענדמענט אן זיין װעניגסטענס
וואס געזעצען, ערקלערען צו מאכם די געריכט העכסטען

אומקאנסטיםוציאגעל. פאר קאיגרעס פון אנגענומען װערען
* * *

ארביי־ אומארגאניזירטע די גיט געזעץ וואגנער דער
 ארגאניזי־ צו זיך געלעגענהײט גוטע א אמעריקע פון טער
 פאר־ זאלען וואס ױגיאנס, אײגענע זײערע האבען און רען

 גע- םון כח דעם מיט אבער אינטערעסען. זײערע טײדיגען
 פאר נ.ר.א. די אויך װערן. געטאן ניט דאס װעט אליין זעץ
 געגע־ האט עקזיסטירט, האט זי װאס צײט, קורצער דער
 אומארגאני־ די ארגאניזירען צו געלעגענהײט גוטע א בען

 אויסגענוצט. געלעגענהײט די האבען וױיניג אבער #זירטע
 וױיניגע די פון אײניגע און ױניאנס, צאל קליינע א בלויז

 דער מיט באגוצט זיך האבען אינטערנעשאנאל, אונזער
 ברייטע גרױסע, א אנגעפאנגען האבען און געלעגענהײט

 אן מיט געקרוינט זיך האט וואס ארגאניזאציאנס־ארבײט,
 געםאן. ניט עס האבעץ אבער ױגיאנס מײסטע די ערםאלג.

 לארבער־קראנצען אלטע זייערע אויף גערוהט האבען זײ
 סון געהאט האבען זיי װיפיל מיט באנוגעגט זיך האגען און

 וױיטער אויף אויך זײנען אומארגאניזירטע די און םריהער
 סי. די געקומען איז עס ביז אומארגאניזירט געבליבען

 האט און ארביים דער צו גענומען זיך האט און א. אי.
לאנד. דאס אויפגערודערט

 ניט װי גוט אזוי איצט ביז האט געזעץ וואגנער דער
 ער אז זיכער, געװען זײנען באלעבאטים די עקזיסטירט.

 אומ־ פאר געריכם העכסטען פון ווערען ערקלערם װעט
 אנגעפאנגען גיט אסילו האבען די און קאגסטיטוציאגעל

 געגעץ זיץ־סםרייק א געמאכט איעפך האבען די סאלגען.
 נים סך א אויפגעםאן א. אי. סי. די האם דאך איהם.

 ניט האט געזעץ וואגנער דער וואס דעם, אויף קוקענדיג
 געזע־ נים אויך איז אינםערנעשאנאל די פונקציאנירט.

 אנםשײ- דער אויף געווארט און העגט פארלעגםע מים סען
 אר־ איר געםאן האם זי נאר געריכט, העכסםען פון דונג
 ערםער, אזעלכע אין אםילו ערסאלג אן געהאם און בײט
 םאר שטעהם מען אז אויסגעוױזען, אנםאנג האט עס װאו

 װערען, דורכגעבראכען גיט קען וראס #װאנט אײזעתער אן
 דער אין אדער סיםי, קעגזאס אין גערוען איז דאס רױ

ה פארשםעהם עם אינדוםםריע. דרעס קאםען  איצם, אז זי
 ארבײם די װעם הילף, צו געזעץ װאגנער דעם האבענדיג

 לײכםערע, א זײן אומארגאניזירםע די ארגאניזירעץ סמ
 נעמעץ זיך מעז דארף איצם ערשם אז מײנם, דאם אבער

מען כדי אימפעם, נײעם א מיט ארבײם דער צו סצדנ ^י

 די סך. א פארן איז ארבײט און מאמעגט. גינסטיגען דעם
 א. אי. סי. דער ®ח ערסאלגען אלע פיט ארגאניזירטע צאל
 איבער םאראן אלץ נאך דיגען עס קליעע. א אלץ נאך איז

 ארגאני־ נים דינען וואס לויךארבײטער, מיליאן דרייסיג
 װאס אינדוסםריע, קליידער םרויען דער אין אםילו זירם.
 הויכע אזא דערגרייכט יאר דריי לעצםע די אין האט

 צענדליג אויך נאך האם ארגאניזירטקײט, פרן שםוםע
 אין זײ פון מערססע די ארגאניזירטע, ניט טויזעגט
 רײכע פון קאנטראלירט װערט וראס טרעיד, דרעס קאטען

 די סון געווארען םעט זײנען װעלכע מאנוםעקטשורערס,
 שעפער, זייערע אין ארבײט גיט־ױניאן יאהרען לאנגע

 וױ וױיניגער נאך געצאלט שקלאפען זייערע האבען זײ װאו
לוין. הוגגער א

 אז האפנוגג, די אויסגעדריקם מאגכע פון װערט עס
 אנגעפאנ־ איצם האט געזעץ וואגנער דער וואס דעם, דורך

 נײע א געווארען געשאפען עס איז פונקציאנירען, צו גען
 אמעריקען דער צװישען שלום שאפען צו מעגליכקײט
א. אי. סי. די און לייבאר אװ פעדעריישאן

 א סאר וואס אייגצוזעהן שװער איז אײגענטליך
 שםרײס דעם צו געזעץ וואגנער דער האט עס שײכות

 דאס לײבאר. אװ םעדעריישאן אמעריקען דער צווישען
 אח איצס אז איז, זאגען, אפשר קען מען װאם אײגציגע,
 אומארגאניזירסע די ארגאניזירען צו געווארען לײכטער

 לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען די און אינדוסטריען
 זי און געלעגענהײט גיגסטיגע די אויסנוצען װעלען װעט
 אי. סי. דער מיט פארשטענדניש א צו קומען צו זוכען װעט

 מילי- די ארגאניזירען צו כוחות פאראײניגטע מיט כדי א.
 קענען און דארםען וואס ארבײטער, אמעריקאנער אנען

װערען. ארגאגיזירט
 מסי- זאל דאס װען גום, זעהר געװען וואלט דאס

 ארגאנײ צו ארבײםער םיל אזוי פאראן .זייגען עס רען.
 וועגען שטרײטען צו ניט אפילו זיך לוינט עס אז זירען,

 םיליאנןן פיל אזוי פאראן דינען עס פראגען. ױריסדיקציע
 מיםגלידעד פאר װערען געוואוגען קעגען וואס ארבײטער,

 אסילו אלעמען, פאר גענוג דין קען עס אז ױניאנס, די אין
 #גרץ פרעזידענם דאך האם אגב ױניאנם. פאך די פאר
 מעהרעויצ לייבאר אװ סעדעריישאן אמעריקען דער פון

 איד וועגען שםריים קײן ניט איז עס אז ערקלערם, מאל
 אמע־ די וױיל ױניאניזם, פאך און ױניאניזם דוסםריעלען

 אינדוסםױ־ געגען גיט איז לייכאר אװ פעדעריישאן ריקען
 דעמד װעגען איז הױפם־שטריים דער גאר ױניאגם, עלע

 אפשו/ מען וואלט אזוי, איז דאס אויב און קראטיע.
 אפלײגעך געקענט מאמענט, פון רויכטיגקײט דער צוליב

 םראגצ דער װעגען שטרייט דעם צייט געװיסער א אויף
 נר געלעגעגהײם די אויסגוצען און דעמאקראטיע פון

 ארבײמו/ אומארגאגיזירטע מיליאנען די ארגאניזירען
וױכםיג. זעהר געװיס איז וואם עפעס

 גזד איז עס אז אױס, נים פארלויםיג זעהם עס נאר
 צרםריתו דארםען װעם מען שלום. א צו נעהענםער װארען

שארסצד און ערגער גיט װעט שטרייט דער אויב זיין,
װערען.

* * *
 לײבאר דעם און וואנדעגבערג םענאטאר צװישען
 גתמו װי שםריים, א אויסגעבראכען איז דעפארטמענט

 אמעריקעי אין ארבייטסלאזע פון צאל די איצט איז עס
 צאל די איז דעפארטמענט לײבאר פון ציפער די לויט

 »ן חשבון דעם לויט בעת מיליאן, 8 ארבײטסלאזע פרן
 אוד אן מיליאן. 3 קגאפע — וואגדענבערג סעגאטאר
מיליאן. 5 גאנצע אין םערשייד

 או אויםגערעכעגם, האט וואנדצנבערג סענאטאר
 םיליאו 41 איבער אמעריקע אין איצט זיד געפינען עס

 גײ באשעםטיגם דינען וואס די אויסער ארבייטער,
 38 אז אויסגערעכענט, װידער האם ער ערד־ארבײם.

 חשבוך זײן באשעםםיגם. איצט דינען ארבײםער מיליאן
פאר רעגיסםרירט זיך ד״אבען מיליאן 26 אזא: איז

 געזצץ. פארזיכערומם דעם לוים אלטערס־פעגסיע דעם
 גיט אז באשעםםיגם, דין מוזעו מיליאן 26 אלע די

 ״נעשאמל דער רעגיסםרירען. געקענט נים זיך די םען
 אױם* װידער האם באארד״ קאנםערענם אינדאסטריעל

 * ציפער« באשםימטע םח גררנד דעם אויף גערעעכנט
 ח** ארבײטער, םיליאן 12 באשעםםיגט דינען עס

 *י געזעץ םאחיכערונגם לוים׳ן בארעכםיגט גיט דינען
ױ װאם מיליאן 38 אלזא, צחאמעז, אלםערם־פענסיע.  א

 פיו מיליאן 38 אראפ נעמט מען ווען און בייםען,
•? מיליאן. 3 עס בלײבט מיליאן

ר געעגםסערם האט דעפארטמעגם לײבאר דער  מ
מנ אין טעות א פאכם ער אז װאנדעגבערג׳ן, גאםאר  זי
 ארבײ״ םון בױרא דער פת לובין איזאדאר און ציםער,

האם דעפארטםענם, לײבאר אין םםאסיסטיק םער

 דארף מען ליגט. טעות זיץ װאו אנגעװיזען סענאםאר
 איבער־ שטארק גיט איז ענטפער דער אז זאגען, אבער

 ארײגוואר־ געקענט בלויז האט עגםפער דער צייגענה
 חשבון וואגדענבערג׳ס סענאטאר אויב צוױיפעל, א סען
 אז איבערצייגענד, ניט איז ער אבער ריכטיגער, א איז
ריכטיגע, זײנען דעפארטמענם לײבאר פון ציפער די

 אויסצוקלײבעה איינעם פאר אײנפאך בלײבם עס און 1
 ער ארבײטסלאזע פון צאל דער װעגען ציפער וועלכע

 פון אדער וואנדענבערג׳ס, סענאםאר צי אננעמען, זאל
דעפארטמענט. לײבאר

ריכ־ זײנען ציפער װאנדעגבערג׳ס סעגאטאר אויב
 ליקװידירט. גאנצען אין שוין קריזיס דער איז דאן ׳םיג
 מיליאן 41 איבער צװישען ארבײטסלאזע מיליאן דרײ

 בא־ אינדרסטריע אמעריקאנער דער אין קאן ארבײטער
 מיליאן פאר א גארמאל. גאנץ פאר װערען טראכט

 װען ,1929 יאר אין געװען אפילו זײנען ארבײטסלאזע
 איר דערגרײכט האט אמעריקע אין פראספעריטי די

 קאפיטאליסטישע די שוין איז אזױ שטופע. העכסטע
 זי מוז צײט בעסטער איר אין אפילו אז װירטשאפט,

 איז דאס ארבײטלאזע. פון ארמעע שטענדיגע א האבען
 ארמעע די װען מער, נישט סיסטעם. איר פון טײל א

 עס גיט. עס טויג גרויס, צו װערט ארבײטסלאזע פון
 דרײ פון ארמעע אן אבער קריזיס. א אויס ברעכט
 פאר װערען באטראכט ניט קאן ארבײטסלאזע מיליאן

 אז באטראכט, אין נעמען אויך דארף מען גרויס. צו
 אמעריקע אין באפעלקערונג די האט 1937 ביז 1929 פון
 דעריבער זײנען עס און פארגרעסערט באדײטענד זיך

 אז הײסט, עס ארבײטער. מיליאן עטליכע צוגעקומען
 ביסעל א איצט זיץ דארף ארבײטסלאזע םון ארמעע די

 וואנדענבער׳ס סענאטאר לויט .1929 אין װי גרעסער
 באשעפטיגט ארבײטער מער אויך איצט זײנען ציפער

.1929 אין װי
חשבון, פון ארויס קומט וואס :מען זאגט װי אבער

 װאנדענ־ סענאטאר לויט ניטא? איז געלט קײן אז
 ניטא קריזיס קייז מער שוין טאקע איז חשבון בערג׳ס

געקומען, צוריק איז פראספעריטי אגטלאפענע די און
 עפעס זאגען לעבען םון פאקטען טאג־טעגליכע די אבער .

 עקאנאמישע די אז ניט, באשטרײט קײנער אנדערש.
 אז פארבעסערט, באדײטענד זיך האט לאנד אין לאגע

 גע־ פארקלענערט באדייטענד איז ארבײטסלאזיגקײט די
 געפינען מען קען פראספעריטי אמת׳ע די אבער ווארען,

 האם עולם ברײטער גרויסער דער רייכע, די בײ בלויז
 און אגגעזעהן ניט פראספעריטי די פארלױםיג נאך

 די פון איינע הײנט גאך אויך איז דזשאב א קריגען
 עס וועלען דזשאבס זוכען רואס די זאכען. שווערסטע

 דערצעהלען קלאר באזונדערס און דערצעהלען. אייך
 דורכגעפירט לעצטענס זײגען וואס אגקעטעס, די עס

 דערגרײכט האבען װאס ױגענט, דער צװישען געווארען
 לעבען פראקטישען אין ארײנצוטרעטען עלטער דעם
פארזארגען. אלײן זיך און

 וואנדענבערג סענאטאר איז פונקט איין איו נאר
 האט רעגירוגג די אז זאגט, ער װען גערעכט, געװיס

 דורך און (צעגזוס) צעהלוגג א דורכפירען געדארפט
 איצט דינען עס ארבײםסלאזע װיםיל אויסגעפינען דעם

 װען ארבײט. האבען עס װיפיל און אמעריקע אין סאראן
 דאר־ גים מער מען רואלט װערען, דורכגעפירט זאל דאס
 זיך דארפען ניט אויך װאלט מען און טרעפען םען

שםרײטען.
***

בילד, א געדרוקט טעג די האבען צײטונגען די
 פרעזידענט גרין, װיליאם געווען דינען עס וועלכען אויף
 דזשאהן און לײבאר, אװ פעדעריישאן אמעריקען דער סון

 א געווען איז עס א. אי. סי. פון פירער דער לואיס,
 אין באטייליגט זיך האבען וואס פערזאנען, די פון בילד
 און קאפיטאל םון פארטרעםער צװישען קאגפערענץ דער

 געזעץ. וואגנער דעם סון דורכפירונג דער װעגען ארבײט
 בילד דאם באגלײט האבען ,וואס אונטערשריםטען די אין
 גע־ אונטערגעשטראכען מער םיל איז צײטונגען, די אין

 גרינען און לואיםען םון זיך צונויפםרעםען דאס ווארען
 ארגאניזיר־ םון זיך צוטיםטרעםען דאס װי בילד, אויפ׳ן

בילד. איץ אויף ארבײט ארגאניזירטער און קאפיטאל טעז
באמערקונג, א געווארען געמאכם אײד דערבײ איז עס
 געווארען אויםגעהויבען איז וואס םראגע יעדער אין אז

 שםענדיג לואיס און גרין האבען ױניאנס, די װעגעז
צוזאמען. געדאלטען
 דערמאנטע דאס וואס טאג זעלביגען דעם אין נאר

 דארטעץ אח צײטוגגען, די אין געדרוקם געורען איז בילד
 דער סון עקזעקוטיװע די אז געורארען, געדרוקט אייד

זי־ איר אויף האט לײבאר אור םעדעריישאן וםעריקען

 װעגען םראגע די פארהאנדעלט וואשינגטאן אין צונג
 די אויסשליםען זאל וואם קאנוונשאן, ספעציעלע א רוםען

 עס װי און א. אי. סי. דער צו באלאנגען וואס ױניאנס,
ווערען. אנגענומען באשלוס אזא וועם אױס, זעהם

 די אין געווען אויך איז צײט זעלביגער דער אין
 איבער פאראן איצם זײנען אמעריקע אין אז צײםוגגען,

 באשעפ־ זײנען וואס די אויסער ארבײטער, מיליאן 41
 ױניאנס אין ארגאניזירט און ערד־ארבייט, בײ טיגט

 צו־ שוין איז דאס מיליאן. פינף ערך אן פאראן זײנען
 פעדעריישאן אמעריקען דער פון ױניאנס די אין זאמען

 אונאפהענגיגע די פדן און א. אי. סי. די פון לײבאר, אװ
ױניאנם.

 ציי־ די פון לעזער געװײנליכער א ד־ך, דאכט ׳קען
איק אױף גריז און לואיס זײנען אט :פרעגען טונגען

 פאר געזעץ וואגנער דעם אויסצונוצען װי קאנפערענץ
 װעגעז פראגע א צו קומט עס װעץ ארן ארבײטער, די
 אין זײנען אט און ;צרזאמען זײ האלטען ױניאנס, די

ארגא־ צו ארבײטער מיליאז 36 גאך פאראן אמעריקע

 געווארען עס איז געזעץ וואגנער דעם דורך און ניזירען
 די זאל פארזואס טא ארגאגיזירעץ, צו לייכטער זײ

 לײבאר אװ םעדעריישאן אמעריקעז דער פון עקזעקוםױוע
 פארשארםען צו װי פראגע דער מים פארנעמען איצט זיך

 ארגאניזיר־ אמעריקאנער דער אין ברודער־קאמף דעם
 דער פון אויסשליסונג דער דורך ארבײטערשאפם טער
 װעגען קלערען געדארסט זי האט בעסער ? א. אי. סי.

 א וראס ארגאניזירען קענען צו כדי ׳שלום צו װעג א
 זײנען עס און ניט־ארגאניזירטע. די פון צאל גרעסערע

 זיך לוינט עס אז אונארגאניזירםע, פיל אזוי פאראן דאך
 עס פראגען.. ױריסדיקציע קיין אױפצוהויבען ניט אפילו
 מען וואס מיםגלידער, נייע מיליאנען פאראן דאך זײנען

 פאױ די פאר אפילו ױניאנס, די געװיגען־סאר קעז
 קיץ שפארען וועלען ניט נאר זאל מען װען ױניאנס,
געלט. קייז ארן ארבײט

 װער פראגע. איינפאכע אן און קורצע א איז עס
 צופרידענשטעלענדען א איר אויף געבען אבער קען

? ענטפער

קו די און קצב דער
 קו א געפירט אמאל האט קצכ א

 אנדעדשױדאר, ערגעץ אדעד שלאכםדויז, אץ
לעכען.״ דאס װערעךאן כדסות װאו אהין

 וײלד, און אײנגעשפארט איז געװען קו אונזער נאר
 דערםילט, פד־ איר אויס, װײזט ׳זי האט דערצו

 — ױילט, איר װאס טוט און — אויפגע׳טטעלט, זיך זי האט
 געגעכען. כיט װײטער שוץ טראם קײן זי האם
 אײנגעקנעלם ל,צכ דער איר ׳מיט דארט האט אומזיםיט

 םארבליכען ױעג אין אים הינםער זײנעןי ײנגען (די
 :נעםריכעך) שלאכט צום אנדערע כהסות האכען און
 װעלט דער אױף דאף לעכ איד ? הײסט ״װאם —

יארען, םיל אזוי
 גוט, משםחה דײן אין אלעםען דאך קען אץ

 לןןכען זײער שטענדיג האכען זײ
 אםגעגעכען לײטען פאר

םוט.» שםילער אין
? געװארען דיד מיט איז װאם ? דו און

?״ פאסירט אזויגס דיר מיט האט װאס
 םארלארןןן, אוםזיסט עד האט רײד זײנע נאר

גערירט. נים זיך ארט פץ דאט כהמה די
— צײטען׳/ איצטערדיגע ״כײ —

 געשטעלם, איר קעגן קצכ דער ײן• װידער האט
 װעלט תןר נוץ כרענגען מחױט דאך יעדןןר ״אייז

לײטען! פאר טאן עפעס און
 ארױם דיר אױף קוקט מען װןןן נאד איפערהויפט און

חױז• יעדען אץ
 זקנים דרײ דארט זיצען אט

 — שײנעם, א מאלצײטעל א פון קלערען אץ
 לײט!״ אלטע די סאר אויםטאן קאנםט דו װאם כאטראכט

 זײט דער סון זײנןןן דערװײלע
 I אכגעקומען ימגעו זײנע קצג צום
 צייט, קײן פארלירןןנדיכ ניט האכען, זײ

אנגעגומען, הןןרנער די סאר בהמה די
שםריק, א מיט םארפענםןןט םים די

 אױגענכליק אן סיט שפעטער און
עז׳ פרידערדיגע די פץ שטײגער דעם לויט — איז, אי  — י
געװארעז~ סלײש כהמה לעכעדיגןןר אונזער םץ

ר ע ר ד י ז ח
 רעגען נאכ׳ן איז װאם חזיר, א

 געלעגען• חאלז כיז׳ן כלאטע װאדעםינקער »ץ
 פיס, קורצע זײנע אױםגעצויגעז גןןסיםליך
זיס, און בנעיםות׳דיג זיף האם

 פארכענינעז, פץ חאלכ־פארמאכפ אויגן םיט
:םליגען די צד גןןכרורןעם אזױ

ײן »מ זיז שײגקײט. םיר טױג װאס״ — י. ע
ת א ײין «י דאד זיך לומם כלאטע דער צדליכ שױן אז ײ ״ מ
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״פארװערטם״ פון ױבילעי ־יאריגען40 צום באגריםונג מײן
 סרן שליאך ברייםען דעם פון זײט ײם

.פארװערטס״ דער וואס יאהר, 40
 אידישען אין אויסגעטראטען האט

 נײער דער אין ארבײטער־לעבען
גאסען, אנדערע םילע לויפען װעלט,
 גרױס פון שטראמען און װעגען
ענם־ פאר׳ן באדײםונג קליין אדער

 דער װעלכע מאסען, אימיגראנטישע די פון גאנג װיקלונג
 אםעריקאגער די צו געבראכם ר״אט גורל געשיכטליכער

ברעגען.
 מיט׳ן פאראלעל זיך ציהען וואס רועגען די צװישען

 גרעס־ די איז ״פארװערטס״ פון געשיכטע דער און לעבען
 ״אינםערנזד אונזער פון װעג לעבענס דער םילייכט, מע,

 ארבײטער קליידער פרױען די פון פארבאנד דער שאנעל׳/
 עלטער אײן פון כמעם בײדע זײנען זײ אמעריקע. פון
 דרי־י מיט בלויז כראגאלאגיש איז ״פארװערטס״ דער —

 פאר־ אין אדן — ״אינטערנעשאנעל״ די װי עלםער יאהר
 זיך מארשרוטען זייערע האבען דור לאנגען דיזען פון לויף
 אײנמאל, נים באהעפט. און געקרייצם אײנמאל גיט
 גודל זײער אז געשײנט האט יאהר, פערציג דיזע אין
 אז צוזאמענגעקניפט, אזוי געװען זײנען עקזיסטענץ און
צוױיםען. פון אפצוטיילען אײנעם געװען שװער איז עס

 פון געשיכטע א שרייבען צו ניט דא זיך קלייב איך
 דאס ״אינטערנעשאגעל״. דער פון און *פארװערטם״

 באגרע- זיך וױל איך בוך. גאנצען א פארגומען וואלם
אלגעמײן סײ און פערזענליכע סײ אײניגע, מיט גיצען

 רואס עפיזאדען אדער אינצידענטען שםריכען, באקאנטע
 מיט ״פארװערטס״ פון צוזאמענלעבען דעם באלייכטען

 און יאהרען אלע דיזע פון פארלויף אין ױניאן אונזער
 אז געמאכם, האט,מעגליך װעלכער באזיס ברייטען דעם
 די מיט געקוקט זאכען אלע אויף ניט האבען מיר הגם

 לע־ א געװען גרינטליך מיר זײגען או־עען, פאר זעלבע
 בא־ און ארגאניזם זעלבען דעם און איין םון טײל בעדיגער

נשמד״. זעלבער דער מיט גײסםערט
 דעס־ויגעלע ביי געשטאנען ױינען װאס מענשען די

 לעצםען פון סוף צום איז דאס און ״פארװערטס״, םון
 געהאל־ האט וואס גרופע זעלבע די געװען יארהונדערט

 ארגאניזײ צו און ױניאנס אידישע ערשטע די בויען סען
 נא־ זעהר געװען זײנען ארבײטער, אידישע די בכלל רען

 יאה־ ױגענד די אין ױניאן קלאוקמאכער אונזער צו הענט
 פילאדעל־ אין יארק, נױ אין עקזיסטענץ. איהר פון רען
 וואס מענשען די זײגען באסטאן, אין שיקאגא, אין סיע,

 ״פארדדערססיס- אלס געװארען באצײכענס שפעםער דינען
 געפריײ האבען וואס ערשטע די צװישען געװען טען׳/
 קלאוק־ די צװישען ױניאגיזם םאט און װארט מיט דיגם

 מאכער וױיסט די צװישען שפעטער אביסעל און מאכער
 גע־ דעמאלט האבען זײ ארבײטער. נאדעל אנדערע און

 פארבליבען איז וואס טראדיציע אידעאלאגישע די שאפען
 דער אז רייהען, אונזערע אין אייגגעװארצעלט יאהרענלאנג

 טע־ קולםורעלע און פאליטישע ארן קאמף עקאגאמישער
 םרא־ דיזע אט ד״אנד. אין האנד געהן מוזען טיגקייט

 יוניאן טרעיד אידישער אונזער געגעבען עס האם דיציע
 אנדערע װאם פגים און קאליר באזונדערען דעם גארועגונג

 ד״אבען באװעגונג עקאנאמישער דער פון אפטײלונגען
האבען. געקענם ניט פילייכט אדער געהאט ניט קײנמאל
 ערשינען ענדליד איז ״פארווערםס״ דער װען ארץ

 לע־ דעם בעאיינפלוסען ארן װירקען אנגעפאנגען האם און
 אימיגראנםעץ אידישע און ארבײטער אידישע די פון בעז

 דער אין אויסדריקליך געװען װירקונג זײן איז בכלל,
 דעמאלסדיגע די מיט צוזאמען מיטװירקען פון ריכםונג
 גאנץ נאך הגם וועלכע, גרופען ארבײטער און מגיאנס
 איינציגע דאס געווען דאך זיינען פרימיםיװ, און שװאך
 ער־ געקענט האבען ארבייטער די וועלכע פרן כח ביסעל

 עקא־ שווערע זעזזר די םון דערלײכםערונג א ווארםעז
פעריאדע. יענער סון באדינגוגגען גאמישע

 ארן עקזיסםענץ, אונזער סוץ יאהר צען ערשםע די אין
 אױםשוראונג־פעריאדע דער אין געװען אריך איז דאס
 אויף געשםאנעץ זײנעץ ױניאנס די ווען ״םארווערםס״, סון

 םרן געדרען ״פארווערםס״ דער איז באדען, װאקעלדיגען א
 מעגליכקײםען אלע מים געשטיצם האם װאם ערשטע זױ

 םארבעסע־ װעלכע אירגעגד עראבערען צו באוועגונג יעדע
am סםרײק כלאכער ריםער דער ארבײםער. אונזערע פאר 
 ארדיסםרעטוסנ גרריסע ערשםע די שםעםער ארץ ,1907 ®רן
 ״סארדוערסס״ סח זײנען ,1909 אין מאכער וױיסס די &ון

 ארסן״ כרידעדליכען ברײסעץ, א אויף געררארען גאשסיצס
 אפ־ װי םארשםאגען האבען פון״םארװערםס״ ®יחרער די
פאסעד עו־שםא אתזערע םון װיכםיגקײס די צעןשאנו

דובינסתי דוד פון
 גארםענמ לײדיס אינםערגעש^נזזל •רעזידענם

יוניאן. װ^ירקערס

 דער געקומען איז שפעטער, יאר א װען, און קאמפען.
 האט וואס ,1910 םון סטרײק קלאוקמאכער היסטארישער
 פרן יסוד גאנצען דעם רעוראלוציאניזירט בוכשטעבליך

 לאנד, אונזער פון לעבען פראלעטארישען אידישען דעם
 ערפאלג דעם צו בײגעשטײערט ״פארװערטס״ דער האט
 הא־ עס אופן. גרויסארטיגען א אויף סטרייק יענעם פון

 בעסםע די אריינגעווארסען סטרייק יענעם אין זיך בען
 די פארמאגט. האט ״פארװערטס״ דער וואס קרעפטען

 גע־ דאמאלסם האט קאהאן אב. וואס הילף אומפארגעסליכע
 פען, און ווארט מיט סטרייק קלאוקמאכער דעם געבען

 טויזענדער צענדליגע די פון רייהען די אױפמונטערען מיט
טרעיד דער פרעמד געװען דאמאלסט נאך זײנען וואס

 די צװישען פארבלײבען אימער װעט באװעגונג, ױניאן
 און וואוקס דעם צו בײטראגען אינדיװידועלע שענסטע

 קלאוקמאכער איצטיגער דער פון דויערד״אפטיגקײט
יוניאן.

 פע־ לאנגער גאנצער דער אויף צוריק בליק איך װען
 בא־ אין ״פארװערםס״ פון עקזיסטענץ דער פון ריאדע
 גענויגט איך בין איבערהויפט, יוניאן אונזער צו ציהונג

 געװען טראדיציאנעל איז ״פארװערטס״ דער אז זאגען, צו
 ױניאן, דער פרן אדמיניסטראציע דער מיט אימערצו

 פילע געװען יארען די פרן פארלויף אין זיינען עס הגם
 די אין אנדערש. געװען איז שטעלונג זיין װען מאמעגטען

 לא־ די איז געזאגט, װי אבער, פעריאדען קריטישע הויפט
 ״אינטערנעשאנעל״ דער צו ״פארװערטס״ םון יאליטעם

 באקאגטען דעם אין אונצוױיפעלהאפם. און פעסט געװען
 דער אין ,1913 און 1912 אין הורװיטש־צוזאמענשםויס

 די אין און שפעטער, יאהר עטליכע מיט רוביךאפערע
 צררודערם האבען וואס טומעל קאמוניסםישען םון יאהרען

 ״פארװערטס״ דער איז ױניאן, די אומגעבראכט כמעם אוץ
 דער פון גאנצקײם דער פאר איתען אדן שטאל געשםאנען

 ״אינםערנעשאנעל׳/ דער פון ים1 דער אויף ארגאגיזאציע
 גע־ אייגענער אונזער פון מאמענםען קריםישע דיזע אין

 דער צו לאיאל פארבליבען ״פארװערםס״ דער איז שיכםע,
 ציר־ אין פארלוסםען די אכםענדיג נים ״אינםערנעשאנעל״

 אימער האס ״פארווערטס״ דער רױיל דערפאר קולאציע,
 גע- האט און צייסונג ארבייםער אמת׳ע אן װי געהאנדעלם

 איז ״אינטערגעשאנעל״ די אז פאקם דעם אפגעשאצם נוי
 דינעז קען ורעלכע קראפס קאנסטרוקםידרע איעציגע די
 די האלטען און דרעסמאכער אדן קלאוקמאכער מאסען די

ארגאניזאציע. םארלעסליכער םעםםער, א אין זיך ארום
 יאהרעו ערשםע די אין אםילר גאטירליך זײנען עס

 גע- *אינםערנעשאנעל״ ארנזער םוץ אח *פארװערםס״ פמ
 צדױשען צוזאמענשםױסעץ פריגציפיעלע באדייםענדע װען
די אין םיהרער. יוניאן אונזערע און *פארװערםס״ דעם

 דיגען ראזענבערג אברהם און דייטש דזשאהן װען יאהרען
 זיײ ״אינטערנעשאנעל׳/ דער פון שםיץ דער אן געשטאנען

 און קאלם גאנץ געװען אנפאנג פון באציהונגען די נען
 טד פײגדליכען א אנגענומען זאגאר זיי האבען גאכדעם

 ״פארװערטס״ דער אז גע׳טעגה׳ט האם דייטש ראקטער.
 פא־ די אין זיך מישט צײטונג סאציאליסטישע א אלס

 אנ־ געװאלט האט ער װעלכע ױניאן, דער פון ליסיס
 האם ער באז־ען. סימפעל״ און ״פױר א אויף האלטען

 גןך דאמאלסט האט מען װאס דאס, געבען געװאלט איד״ר
 איז װעלכער כאראקטער, גאמפערסיסטישען רײן א רופען

 מא־ דער דערװידער נאר פרעמד, נאר גישט געװען דאן
 ״פארװערםס״ דער ארבײטער. ארנזערע פון יאריטעט

 עסענםליך דעם געגען האט און פארשטאגען דאס האט
 אין אז דערמיט, דאס זיך האט אויסגעלאזען געקעמפם.

 אױף און ארונטער דײםש־אדמיניסםראציע די איז 1914
 זיג־ און שלעזיגגער געװארען ערװעהלט איז פלאץ איהר
 דער אז סעקרעט, היסטארישער קײן גישט איז עס מאן.

 אגםײל דירעקטען א גענומען דאמאלס האט ״פארװערטס״
 א געשאםען דא זיך האט עס דייטש׳ן. באזײטיגען אין

 איעער געװעו איז װעלכער שלעזינגער, װען מאמענט
 געװזר נאכדעם איז און פרעזידענטען ערשטע אונזערע פון

 דער געײארען איז ״פארװערטס׳/ פון מענעדזשער רען
 אץ דייטש׳ן פון געעער די פון אי קאנדידאם לאגישער

 םאר ״פארװערטס״, פון פיהרער די פון אי ױניאן, דער
............. ,אינטערנעשאנעל׳/ דער פון פרעזידענט

 אוג״ געװעז הײנט וואלט איך, גלויב פאסיררנג, אזא
 אומשטענדען די אבער באטראכט מען װען מעגליך.
 אץ פעריאדע יענע ארן דערצו געפיהרט האבען װעלכע
 *פאר־ דער באגרייפליך. גאנץ דאס איז באװעגונג, אונזער

 העכםםעז דעם אויף געשטאנען דאמאלסט איז װערטס״
 אי־ די פון לעבענס די אויף אײנפלוס זײן פרץ שטאפעל

 פלעגט מען רוען ׳צײט א געװעזען איז עס מאסען. דישע
 קלאוקמאכער צװישען דערצעהלען איראניע אביסעל מיט
 אייתשענם ביזנעס פאר קאנדידאט א אז דרעסמאכער, און

 פאר׳ז פאסם ער צי עקזאמען אן נעמען פלעגט װעלכער
 ״פארװערםס״ פון קאפיע א אז באמיהען זיך פלעגט אמם
 לr קאמיטע די כדי קעשענע, זײן פוץ ארויסשטעקען זאל

״אלריים״. איז ער אז װיסען
 ארום ביז אזוי געצײגען זיך האט פעריאדע די אט

 דווכ־ האבען מיר יארען. צוואנציגער די פון אנפאנג דעם
 לאקאוםם און סטרייקס גרויסע יאהרען דיזע אין געמאכט

 דאמאלסם זיך האט עס ; 1921 אין ,1919 אין ,1916 אין
 מך שםעטער האט װאס באװעגוגג, גרופען די אגגעפאנגען

 fix קאמפליקאציעם אינערליכע פארשידענע צו פיהרט
 דער איז ציים גאנצער דיזער דורך און גרופעךקאמפען.

 געשטאנען ״אינטערנעשאנעל״ אונזער מיט ״פארװערטס״
 צד קלייגע פארקומען םלעגען עס ברעט. איין אייף װי

 *םאר־ דעם און שלעזיגגער צווישען זאמענשטויסען
 וױכםי־ ניט געדועזען אלעס זיינען דאס אבער װערטס׳/

מ קײנע האבען װעלכע אױסברוכען, פערזענליכע גע  םי
געמאכט. ניט ענדערונגען אדער אײגדרוקען

 1924 ארום אנגעפאנגען האבען קאמוניסטען די װען
 קאמף דעם אין ״אינטערנעשאנעל״ דער אויף אטאקע די
 ״פארװערסס׳י דער זיך ד״אט ױניאן, אונזער פארכאפען צו

 פיר״ צו קאמף פון רײהען פאדערשטע די אין געשטעלט
 דיזמ געגען באװעגונג ארבײטער אידישע די טײדיגען
 גרױם־ די פארגעסען ניט קײנמאל װעלען מיר אנגריף.
 שםי־ פינאנציעלע און מאראלע גרויסארטיגע און מוטיגע

 *זמ״ דער געלייסטעט האט ״פארװערטס״ דער וואס צע
 צענדליגלר די ;טעג טרויעריגע יענע אין טערנעשאנעל״

 *ח געגעבעז אונז האבען זײ וואס דאלארס טויזענדער
 ייז «1927 אין ארבײט רעארגאניזאציאנס די פאר געליהען

ח אויסגעמאטערט געװען איז יוניאן די װעז צייט דער  י
 מיר ;קאמף ברודער שרעקליכען דעם פון אויסגעהוגגערם

 ״םארווערטס״ דער אז פארגעסען ניט קײנמאל װעלען
 בעסמ זיינע און צײטונג גאנצע די בוכשטעבליך האט

^גונג דער צו געװידמעם קרעםטען ײ םרן פארםי  אונזו
 אונמד מים צװאמען קאהאן, גענאסע װען ;פאזיציעס

 אנגעשריבמ האבעץ זיגמאן, פרעזידענט פארשטארבענעם
 וועלנעי מאניםעסם, בארימםען דעם פארעפענםליכם און
י אגםקעגען קריגם־חץ• היסםארישער דער געודארען איז  י

 דעי געוועץ איז אוץ קאמף דאזיגען דעם אין קאסוניסטען
 אין כאאס און דעמאראליזאציע םון סוף םון אנפאנג

 ** םארגעסען״ ניט דארף מען ארן ״איגםערנעשאנעל״.
אנגעפאנג^ז זיך האם קאמוניסםען די סון אםאקע די װען

ט ײ ז ^ 7 , י א ---------------------------*-6) 1937 ט
 מאסען די וױיל שטראם, דעם געגען זיך אװעקצושטעלען

 אגי־ קאמוניסטישער דער מיט פאר׳שיכור׳ט געװען זײנען
 לעזער־ פון פארלוסט א באדײטעט האט דאס און טאציע,

 חשבוגות דיזע אײנפלוס. םון אסשוואכרנג אן און קרייז
 אפ־ ניט אבער ״פארװערטס״ דעם האבען געפאהרען און

 געשיכטלײ יענעם אין מיסיע זײן האט ער און געשטעלט
ערפילט, גלענצענד קאמף כען

 סכסוך באקאנטער דער ענטשטאנען איז 1928 ארום
 גע־ האבען װאס די, צװישען ארגאניזאציע דער אינסײד
 ױניאן דער אין קומען צוריק דארף שלעזינגער אז גלויבט

 זיגמאנ׳ען/ מיט געשטאנען זײנען װאס די, און פירער אלס
 אבװאל זיגמאנ׳ען, געשטיצט דאן האט ״פארװערטס״ דער

 מיטגלי־ די פון און פירערשאפט דער פון מאיאריטעט די
 גע־ האבען זיי, צװישען איך און ױניאן, דער פון דער

 יענער אין ױניאן די רעעטאבלירען צו אים אז האלטען,
 װעלכער פרעזידעגט, נײער א געפאדערט זיך האט צײט,

 זיײ זײ קאמף. אינערליכען אין פארװיקעלט ניט איז
 װערען צוריק זאל שלעזינגער אז דעם, פאר געװען נען

 קאנ* בײם און ״אינטעתעשאנעל״, דער פדן פרעזידענט
 באקאגט, װי שלעזינגער, טאקע איז ,1928 אין װענשאן

 פרן װײס־פרעזידענט״ ״עקזעקרטױו געווארען ערװעהלט
 װען פרעזידענט געװארען נאכדעם איז און ױניאן דער

 די רעזיגנירט. שפעטער מאנאטען פינף מיט האט זיגמאן
 זיגמאנ׳ען געגעבען האט ״פארװערטס״ דער װאס שטיצע,

 סעג־ טיפע צוליב געװען איז צוזאמענשטויס, יענעם אין
יאהרען די אין איז זיגמאן אירזאכען: טימענטאלע

 זא־ צו אזוי געװארען, קאמוניסטען די געגען קאמף פון
 דער װעלכען צו קאמף יענעם פון פארקערפערונג די גען,

 בײגעשטײערט װארים און גרױס אזוי האט ״פארװערטס״
 און מוט זײן צוליב עחיוארבען, זיך האט זעמאן און

 פריינד װארימע צאל גרויסע א שטעלונג, אײזעךפעסטע
 פאמיליע, ״פארװערטס״ דער צװישען פארעהרער און

 גע- ערװעהלט צוערשט 1923 אין איז זיגמאן װען אבװאל
 גע־ איהם צו ״פארװערטס״ דער איז פרעזידענט, ווארען

גלייכגילטיג. ארן קאלט גאנץ װען
 רואו לעצטער דער פילייכט, געװען, איז פאל דיזער

 אפא־ אין ענטשידען געפרנען זיך האט ״םארײערטס״ דער
 פי־ דער פון מײנונג איבערװעגענדער דער קעגען זיציע

 גע־ עם האט נאטירליך, ױניאן. אונזער פין רערשאפיט
 ״פאר־ צרם באציהונג שלעזיגגער׳ס אז דערצו, פירט

 זאל פרעזידענט, געווארען צוריק איז ער װען װערטס״,
 ער און קאפריזנע אפטמאל און אנגעצױגען אביסעל דין

 ״פארװערםס״ דער אז באקלאגען, אפטמאל זיך פלעגט
 צוליב פובליסיםי גרויסע נויטיגע די ױניאן דער ניט גיט

 בא־ צו לייכט ניט נאטירליך ס׳איז חשבונות. פעחענליכע
 בארעכטיגט, געײען זיינען קלאגען דיזע אויב שטימען

 געווען וואלט וועלכער פרעזידענם אנדער אן אריב אדער
 אויף זיך װאלם פובליסיםי, וועגען עמפינדאך וױיגיגער

 האם צײט יענער צו אז אבער, איז אמת באקלאגט. חנם
 אנדןך אין און ״פארווערטס״ אין קריסטאליזירט שוין זיך
 געםיהל, באשטימטער א קרייזען ארבײםער ברייטע רע
 םירער־ ױגיאן און פאליסיס ױניאן אנבאלאנגט וואס אז

 מענ־ אײסוועניגסםע נאהענטע אפילו זיך דארפען שאפם,
 גענוג זײנען יוגיאנס די אז ;מישען נים גרוםען און שעז

 אנ־ און פארװאלםען אליין קענען זיי אז אױסגעוואקסען,
 אבער, שלעזינגער לעבעץ. און ארבײט זײער מיט געהן

 ״אינ־ אן אי ^סארװערםסיסם׳׳, א אי געװען איז װעלכער
 םענ־ דיזע געגױגם געדוען איז םרעזידענט, םערנעשאנעל״

 צוריקגע־ די דזאם ער און איינדיטיג אויסצרםייםשען דענץ
 א אלם אםטמאל באטראכם ״פארװערםס״ פון האלטעגקײט
^גונג. יערזענליכע באלי

 װעז סעריאדע, איצטיגער דער צר איצט מיר קומען
 ״אינטערנעשא״ דער סון אויםשוואונג גרויסען דעם נאך
 זײ־ יאהרען, קריזיס שרעקליכע די נאך ,1933 אין נעל
 גאנץ כוחות, גײע ארריםגעקומען סצענע דער אויף נען
 שםי־ דער רייהען. אונזערע אין ארבײטער ארמײען נייע
 און יאהרענלאגג אנגעגאנגען איז וועלכער םראצעס, לער
 כאראקטער גאנצען דעם אומגעענדערט ביסלעכוױת האם
 די באםרעםט עס וױ וױים אזוי אינדוסטריע אונזער סון

 איץ זײנען וואם מענשען די סון שפראכען און ראסעז
 פיהלען געלאזט סלוצלונג זיך האט באשעפטיגם, איהר

X,] אריינגע־ האבען מיר ורען ״אינטערנעשאנעל׳/ דער 
 נייע טויזענד tmx 175 יאהר 3־4 לעצטע די אין גומעז

 ווער־ אנדערע אין ״אינטערנעשאנעל״ די מיטגלידער.
 אונזער ירניאן; ״אידישע״ א מעהר נים שײן איז םער,

 א וױ מעהר ניט הײנט צעהלט מיסגלידעראשסם אידישע
 דײ מיר אז דערצו ברייגגט דאס נאםירליך, און, דריטעל,

 סרעסע אידישע א םון אפהענגיג סיל אזוי נים שוין נען
אמאל. ײי

אונ־ אז װערעץ אויסגעםייםשם גים אבער דארף דאס

 אר־ אידישער דער מיט פארבינדונג טראדיציאנעלע זער
 און רעדט װעלכער ״פארװערטס״, מיט׳ן און גאס, בײםער
 אונ־ בלויז ניט פארשװינדט. סביבה, איהר אין װירקט

 נאך פארבלײבען װעלכע לאקאלען, קלאוקמאכער זערע
 ״פאר־ צום נאהענט זיך םיהלען איזײש, איבערװעגענד

 ״פארװערטס״ דעם באטראכטען און אמאל װי װערטס״
 אינסטי־ אײגעגע זײער און צײטונג אײגענע זײער אלס

 ״אינ־ דער פון פירערשאפט גאנצע די כמעט נאר טוציע,
 אין סײ ״פארװערטס״, דעם באטראכט טערנעשאגעל״

 פאר־ דער אין פארדינסטען גרויסע זײנע פון ליכט דער
 ארבײט אונאויפהערלינזער דער אין סײ ארן גאנגענהײט

 אײגע אלס טאג, הײנםיגען ביז אונז לײסטעט ער װאס
באװעגוגג. אונזער פון זײלען װיכטיגסטע די פון

 צײט דער פדן גאנג דער קלאר. אבער איז זאך אײן
 סטרוקטור דער אין ענדערונג אן בלויז ניט געבראכט האט
 אױסגעװאקסען מיר זײנען בלויז ניט ;ױניאן אונזער פון
 גאנצען איבער׳ן פאנאנדערגעצװײגט זיך און צאל אין

 ארן אינערליכע מאסע א אגגעזאמעלט האבען און לאגד
 מיר זײנען ארגאניזאציע, אן אלס נאר כחות, מאטעריעלע

 דולדען ארן טאלעראנץ פון זין אין גײסטיג אויסגעװאקסען
 אנדערע פון און מיטגלידער, אײגענע אינזערע פון קריטיק

 װארשײנליך, דאס, איז געקומען עלעמענטען. פרײנדליכע
 פעסטע־ א אויף איצם שטעהען מיר וראס דערפאר טאקע

 אונזער פון געשיכטע דער אין װען אירגענד װי באדען רען
 ״אינטערנעשאנעל״ די װאס ׳דעם צוליב אויך און יוניאן

 אײך אדער לאקאלע א מעהר גיט איצט איז זי אז פיהלט,
 איהר קען קריטיק און טאלעראנץ אז און ױניאן, שטאטיגע

 דער װאס דאס און טאן. גוט בלויז נאר שאדען, ניט
 קרי־ שפאלטען זײנע אין איצט דערלױבט ״פארורערטס״

 מיטגילײ ױניאן פון מיינונגס־פארשידענהײטען און טיק
 װעט װעלכע פאליסי, געזונטע א איז איך, דענק דער,

 אלגעמײנער דער אז דערצו, פיהרען אומפארמײדליד
 לעזער אידישען דעם אייף לעזער, דעם אריף אײנפלוס

 פאלען צו געליבם ניט קײנמאל האט װעלכער ספעציעל,
 פארגרעסערט שטארק װעט ״נאםשאלסטווא״, פאר כורעים
 גע־ מעהר פרן פאליסי אזא מיר װאלטען הלואי װערען.

 וראל־ צוריק, יאהרען מיט אנגענרמען טאלעראנץ און דולד
 בי־ היבש א סילײכט באװעגונג אינזער אין זיד מיר מען
פארשפארט. שאדען ארן הארצוױיטאג סעל

זאגען, װידער איך װיל פארענדיג, איד אײדער און
״פארװערטס״ פון באציהונגען די םון איבערבליק אן אז

 יאוד לאנגע דיזע פאר ״אינטערנעשאנעל״ דער פון און
 אינער* פרן אויסדרוק אן אהן פארפול זײן ניט קען רען,
 טיף־געאכ־ אונזער פאר ערשטען, צום אנערקענוג ליכע

 פאר פארדינסטען װעמעס ,קאהאן, אב. גענאסע טעטען
 ארבײםער אידישער דער פון ערפאלג און װאוקס דעם

 פארגע־ װעלען ספעציעל, ױניאן אונזער פון און באװעגוגג
 אונזער פון געשיכטע דער אין פלאץ גרויסען א גאר מען

 מערק־ קאהאן׳ס דערמאנט שוין האב איך באװעגונג.
 פון יאהרען איגגערע די אין נאך בײטראגען װירדיגע

״אינטערנעשאנעל״. אוגזער
 אנדערא די צװישען אז זאגען, װײטער װיל איך און

 בא־ ױניאן ארנזער װעמען פערזענליכקײטען װיכטיגע
 טיף־איבער־ א און מענשען״ ״אײגענעם אן אלס טראכט

 פארנעמם ליידען, און פריידען אין פרײגד געגעבענעם
 האם װלאדעק וױיל פלאץ, באזונדערען גאר א װלאדעק ב.

 ברייגגעז צו איז עס נויטיג װי קלארסטען אם פארשטאנען
 געזעלשאפטלי־ אלגעמײנעם צום נעהענטער ױניאנס די

 געזעלשאפטליכע מיט זײ פארבינדען צו און לעבען כען
 םאר אינטערעס זײ אין געװעקם האט און אינסטיטוציעס

 דער אין און אמעריקע אין עגינים אידישע אלגעמײנע
 ברײ פאר אנערקענונג םון מאס גרויסע א װעלט. גאנצער

 פרן מאמענטען קריטישע אלע אין מיםװירקונג דערליכע
 עס גיב איך ארן ׳אויך קומט ״אינטערנעשאנעל״ אינזער

 — באגאבטע פילע און פילע צו הארץ, װארעם א מיט
 ״פאר־ סרן מיטארבײטער — אמאליגע און איצטיגע
װערטס״.

 דער און ״פארװערטס״ דעם װינשען דארום איך וױל
 ײעמעם אין משפחה ״פארװערטס״ גרויסער גאנצער
 צײטוגג, דער פון יובילעאום ־יעהריגען40 דעם שמחה,

 װירקליד אלע וױיטען, און נאהענט פון זין/ באטײליגען עס
 פרן עלעמענטען ארבײטס־פריינדליכע ארן פראגרעסירוע

 יאה- לאנגע אמעריקע, אין באפעלקערונג אידישער דער
 פארשידענארטיגע די פאר פארדינסט און דינסט פון רען

 איז עס אז געדאנק, דער מאסען. דיזע פון אינטערעסען
 שענ־ די אלס פונקציאנירט ער אז און ״פארװערטס״ א דא

 װעלט ארבײםער אידישע די װאס איגסטיטוציע, סטע
 דעם מאכט דורות, צרױי כמעם םאר ארויסגצבראכט האט

 זיכערער םעסםער, פיהלען פיס אונזערע אונטער באדען
 אימער־בעסערער אן פאר האפנוגג אונזער שטארקט און
צוקונםם. ליכטיגערער און

ײע דער נ לי
קרײז אין

פון
ריסנון אברהגז

 ם>>רקלןןרס קרײז א הו^כ איך
 : געשטעלט איהם אץ זיך און
 ערד אר׳םע די םוז עם

באהעלט. און זײן כאםרײט
 םארנזןהן, כײז דאם םוז עם
 ;זאל קוםען ליכןן די

 שעחן װערען םוז מעכש דער
 םאל. אלע אײף קלוג אץ
 װןןלם דער אויף םרידען און
 געזיכט, ערד׳ם אויף םרײד און
 — כאפעהלט ניט קײגער און

פליכט. זײן םענש יעדער ס׳טוט
 כאלויכט, — םיה יעדענס און
 ן דערהערמ — רוף יןןדענם אץ
 געשוינט איז לןןכןןן אץ
געשםערט. נים םרײהײט און
 קרײז, םץ אפ כיט געה איך
 מיט.^ םאםע אין שטןןח איד

 טאװײז, זיך — װאונדער א,
םיד.~ ױארטןןן םון כץ איך

ץ וױיט דער א
 װײט, דער אץ װײם, דער אץ דארט

 — מדמח, ״אײכיגחומער״ אץ
 זײט איטליכער אץ גױמער

גריגןן. כלעטעלאך די שטעכדיג אץ
 װײט, דןןר אץ װײט, דןןר אץ דארט

r שין» טיט כיט כאחן, םיט גיט t ,דןןרגרײכען

 צײט, יעדע ױאקםט אץ עם כליט
צײכען. קײן דארט גיט^ איז נויט דער םץ

 װיים, דער אץ װײט, דןןר אין דארט
 כרידער״ ױי לעכען זײ — םענשןןן די

 לײם, אונז דערצײלען זאגען, אזױ
לידער^ אין םען זינגט אזױ און

זײנען װאו
 אהץ זײנען ױאו

 שארםע, די װערטער די
 זץ, םיט ױגןןגם, מיט
ז הארסע א פון קלאנג סיט

 חויד, אץ רעדנער די
 אונטען, *והערער די

 כח, אײן ם׳אײכיגט אץ
גרוגםעו- די כיז גרײכט װאם

 םוט, דןןר איז ױאו אץ
 גבורח, די איז װאו אץ
 טאט, זײן זאל װארט אז
ץ זאל װארט אז -T כשורח זי

 םיד, ניט קײנער און
 רםואח, איז קאמף דער
 ליד ד$ס נאכדעם אץ
שבועח.^ די נאכדעם און

 גןןהקרם ניט חאם ױןןר
 :שװערען דאם און ליד דאם
 ערי, די עדות ״אן
שטןןרען״- די עדות אן
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קאורט סופרים אונזער פון אונײטעו־פוײנדליכקײט דער שפאגעל וער זועגען
 ערשײנונג, אינטערעסאנםע גאנץ

 די פון קאורט סוםרים דער וואם
 אמעריקע פון שטאםען פאראײניגטע

 זײן געענדערם פלוצלונג, אזוי האט
 לץ,8 צי שטעלונג אלט־באקאנטע

װאם אלץ צו פראגרעסױו, איז װאס
 ציגונסטען װעניגער אדער מעהר איז

 אר־ די פאר גוט אזוי ניט עםוואס און ארבײםער, די פון
 אויםגע־ פיל פילע בײ ארויסגערופען האם בײםס־געבער,

 פילע גאר בײ און ענטוזיאזם העכסטען דעם םון שרײען
 אבער װערען װעלכע געפיהלען, אנטקעגענגעזעצסע םונקט

פארשװיגען. פארזיכטיג גאנץ דערוױיל
 און שטאל געװען זיינען װעלכע די, אמת׳ען, דער אין

 פאר איהם האלטענדיג קאורם, סופרים דעם סאר אייזען
 דעם פאר ארדנוגג, אונזער םון װינקעלשטײן סאמע דעם

 עם װי וועלכע, קאנסםיטוציע, אונזער פון שומר גרויסען
 אונ־ אלע פאר םעסםונג שטארקסטע די איז באקאנם, איז

 ארויס־ אײנמאל מיט ניט דאן־ קענען םרײהײםען, זערע
 סופרים דער ווען ״םארראם!״ :געשריי דעם מיט קומען
 עםוואם אז געבען צו ערלויבם זיך אײנםאל האם קאורם

 םײ גע׳פסק׳ענם און קאנסםיםוציע, דער קנײםש אנדערען
 צו סײ און ארבײטער אסעריקאנער די םון גונסטען *ו

 עי אייד אז קאנגרעס, אםעריקאנער דעם םון גונסםעז
 לאנד, םאר׳ז געזעצגעבונג דער אין דעה שטיקעל א האט

 גאנצען םון אויסערוױילם עס װערט ער צוועק װעלכעז צו
 םיס סעשה די איז דאם ווי ניט פאלק, ערנ?רי?א8א

 אויםערוױילם, גים ווערט וועלבער קאורט, םופרים דעם
דזשאב. לעבנם־לענגליכען זייז צו פרעז. פון באשטימם נאר

־& 3

ארויס־ געטארט ניט און געקאגט גיט האבען זיי גײן,
 געגעבען די װאלםען דעם מיט געיוא^ד, m מיט קומען
 דער אז האלטעץ, וועלכע די, אלע צו נאר גים רעכם

 אנסירער דער װערעז, רעםארמירט דארף קאורט סופרים
 מעהר נאד באר ליק,9 סרעזידענט דער איז עס וועלכע סון

 די אט רעםארמירען אז םענה׳ן, וועלכע די צו רעכט
 אין מח עם דאס העלסען, גיט וועם אינםטיטוציע דאזיגע
ווערעז• אפגעשאסם גאנצען
 ניט קאפיטאליסטעךקלאם אונזער האם דעם חיץ 9
 געוראלד־געשריי א אויםהויבען געםארם גים און געקאגם

 איז עם וועלכע אויף אורזאכעז, אנדערע אײניגע *וליב
:שורות איעיגע םיט בלויז כאטש אנצואוױיזען כדאי

 איץ האט קאורט סופרים דער װי פונקם :ערשטעגס
 אזוי געװארען פלוצלוגג איז ער װי געװתען, םאל דעם

 א וועט װיגםעל דער ווען דאה ער קאז •ראגרעסיװ,
 גום אזוי פונקט בלאזען צו אגהויבען אגדערש ביסעל

 האבען דארף מען װארים צוריק, אויף טאן דרעה א זיך
 טשארטא״ ״מאגגא גאגצען דעם סאר דאס זינען, אין

 רוסען סילע גאר װי אמעריקע, אין ארבייטער די סאר
 צו דאך מען האט קאורט, סופרים םון אגםשײדומ די

 קאורט, סוםרים ®ח ריכטער אײן בלויז םארדאגקען
 געבלײ וואלט חלילה, ער, ררען ראבערטס. דזשאםטיס

ן  עס וואס דעם, וועגען מײגוגג פריהעריגער זײן בײ מ
 אם אויך דאד רואלט קאמערם, *איגםערסםיים״ הײסט

 בםל געווארען אקט רעלײשאגם לייבאר וואגנער דער
 עס האט ריכטער איין םח שםימע אײן אלזא, ומבוםל.

 ארבײטער, די םאר רעכטע גרויסע די געבראכם אונז
 וואס קימ, אנדער אן בײ פאסירען מארגען דאך קאן סא

 זאל קאורט, סוםרים םאר׳ן װערען סארגעבראכם װעט
 אײנ־ ריכטער אנדער אז אדער ראבערטס חשאםטים

 געורארעז געמאכט איז וואס טעות, שרעקליכעז דעם זעהן
 גוםע די אין װי בלײבען אלעס װידער זאל עם און

צייםען. אלטע
 באלד גאר קאפיטאליסטען די האבען צוױיםענס,

 חלילה זײ נאד האט קאורם סופרים דער אז אײסנעזעהן,
 א אסילו אװעקגענומען גיט האט ער געקױלעם. ניס

 ער אייגענטום׳/ ״דיער רוסעז זײ רואס דאם, םח םאדעם
 אי־ םארען זײ אז גע׳פסק׳ענט, נים חלילה אויך האט

ט ױי ה ר  אר־ אפזאגען הארצען לײכטען א מיט גים מ
 דער־ איינעם אפזאגען ניט בלריז מארען זײ בײטער.

 און ױניאן־מאה אקםיװער גוםער א איז ער וואס טאר,
 באם דער אײדער באװײזען, מחען ױניאן די װעס דאס
 האט קאררם םופרים דער דיסציפליגירם. װערעז קאן

 ארבײםער אמת׳ע אן נאר אז גע׳פסק׳ענם, נים
אן תי  וועלכער מיט און באס םרן װערעז אנערקעגם םוז י

 אלע םון גאמעז דעם אין פארהאנדלונגען םיהרען מוז עד
א אלז גאד איז יוגיאן קאמפאניע די ארבײםער. וײנע

יאנאװסקי ש. פון

 זיד װעלען זאל באס דער אויב ױניאן, געזעצליכע גאגץ
 באנוצען טארען ניט װעט ער כאטש ׳איר מיט באנוצען

 שפיאנערײ געװאלט, טעראר, פון מיטלען די מיט זיך
מעטאדען. פריהעריגע זײנע געװען זײנען דאס װאס

געװאל־ קײנע קאפיטאל דער ניט מאכט דריטענס,
 גרויס פון איז װעלכע אורזאכע, אנדער אן צוליב דען

 דער סײ האבען איצט ביז אמעריקע. אין װיכטיגקײט
 ער־ זיד געקאנט פרעזידענט דער אפילו און קאנגרעס

 וױיל פראגרעסיסטען, ןפו ראליע די שפילען צו לויבען
 קאררט, סופרים א דא איז עס אז געװאוסט, האבען זײ

 אי־ פראגרעסיװיזם דעם דערלאנגען שוין װעט װעלכער
הענט. די בער

 אמעריקע. אין פאליטיק מאדנע אזא געװען איז דאס
 א הערשען אנגעהויבען האט עס װען איבערהויפט

 אמע־ דער אויף גײסט פראגרעסיװער מעהר א ביסעל
 זיך געקאנט קאנגרעס דער האט דאן גאס. ריקאנער
 צו פורים־שפיל דעם ארן פארגעניגען דאס ערלויבען

 אז װיסענדיג, געזעצען, ליבעראלע שטארק פארפאסען
 װעט קאורט סופרים דער אדער פרעזידענט דער אדער

 סוםרים דער אז ׳אבער איצט גארנישט. צו מאכעץ זײ
 ליבע־ אין שפילעז אגגעהויבען זיך האט אליין קאורט

 פאר־ צו איילען אזוי ניט זיך קאגגרעס דער וועט ראליזם,
 וועט איבערהויםם געזעצעה ליבעראלע אלערלײ פאסעץ
 שפײ גיט זאל קאגגרעס דער אז #זעהץ קאפיטאל טאקע

 איז וואס צו ליבעראליזם. אמאליגען זײן אין זיך לען
 גים שוין האם רועלכע וועלט, דער אויף לאבי א דא דען
 די אז וואונדער, מאדנע אזעלכע געװיזען מאל איין

 איבער־ זייערע ענדערעז איבערנאכט זאלען קאנגרעסליים
?... צײגוגגעז

 ״גערעכ־ דער סוץ לייענער ליבע זינען, אין האט
 אנט־ פראגרעסױוע נײסטע די אט איידער אז טיגקיים׳/

 גע־ ארויסגעגעבען איז קאורט סופרים דעם םון שיידונג
 קאמ־ מאטאר דזשענעראל גרויסע די שוין האט ווארען,
 פון מעהר און קאמפאניע קרימלער גרויסע די פאניע,

 קאנ־ געמאכט און אנערקענם םראסט שטאל דער אלע
 דער מים הײסס דאס א., אי. סי. דער מיט םראקםען

 האם םריהער םיל שוין דאס דיגען, אין האט ױניאן.
 די קריגען צו אויסגעסיהרט אינטערגיישאגאל אונזער

 בײ ארבײטסגעבער, די סון ױניאן דער פוץ אנערקעגוגג
 אױם־ אימער־צו און ארבײט, מעמבערשים איהר וועמען

 געסעקם קענען נים זאל ארבײםער קײן אז געםיהרט,
 אזא ניט איבערהויםט און אורזאה גומער א אהן חערען

 יוניאץ דער םוץ איגםערעסען די אפ היט וואס ארבײםער,
 םאר־ ניט לייעגער ליבע אוגזערע זאלען שאם. איז

 ״אמאלגאמײטעד״, דער מיט איז זעלבע דאם אז געסען,
 קלאדיגג גרעםטע די אז אויסגעםיהרט, האט וועלכע

 ראטשעסטער שיקאגא, יארק, נױ אין מאנוםעקטשורער
 גענייהט נאר ווערען עס װאו אמעריקע, גאגץ איבער און

 קער־ די אלס אנערקענען איהר זאלען קליידער, מענער
 פאר־ אמ ריידעז צו רעכט דאס האט וועלכע פערשאסט,

 ניט מאכט שניידער, אלע םון גאמען דעם אין האנדלען
 קאורט. סוםרים דעם אהן לעבען גוט גאנץ קעגען זי וועט
 מעמ־ ױניאן אלס פארשריבעץ זײנען אלע זײ צי אויס

 אז ווערעו, געזאגט דא זאל ׳נאך מעהר ניט. צי בערס
 א ביז גאר האט לײבאר אװ םעדעריישאן אמעריקאן די

 גרויסע םילע איהרע אז אויסגעםיהרט, מאס גרויסער
 די סון װערען אנערקענם זאלען ױגיאנם קלענערע אוץ

 און ארבײטער. אלע פאר ספאקסמען דער אלס באסעס
 די מיט ױניאן, מײנער דער מיט סאל דער איז אזוי

ױגיאן. ארבײטער אײזענבאהן
 מיט אויםגעטאן יא האט קאורט סופרים דער וואם

 האט ער וואס דאם, בלױז איז אנטשיידונג, נײסטער זיץ
 מיין בײ דערםאר, לעבען... פון פאקט א באשטעטיגט

 דאס װי באטראכטען, ניט עס איך קאן װילען, בעסטען
 א םאר ענטוזיאסטען, פילע אוגזערע מיט םאל דער איז

 וראס װיכטיגקײם, געוואלדיגער א גאר םון געשעהעגיש
אפשעצען. ניט גאר איצט עס קעגען מיר

 צום םיהרען מאגכע גאר קאן ענסוזיאזם מין אזא
 זיך האט קאררט סופרים דער ביז אז שלוס, פאלשען

 באוועגונג ארבײטער גאגצע די איז ארייגגעמישט, ניט
גע״ קאן עס און באדייטונג, קגאםער גאר א םון געווען

 איצט, אז שלוס, פאלשערער נאך דער װערען צויגען
 אזוי ארױסגעװיזען זיך האם קאורט סופרים דער אז

 אםשר שויז מען קאן ארבײטער־סרײגדליך, שרעקליך
 אבער איז אמת דער ױגיאן. א אהן גאר אויסקומען

^ונג נײסטע די אז פארקערט, פונקט ש ט  ערשט איז אנ
 האבען ארבײטער די װען דאן, געווארען ארויסגעגעבען

 מיט כוחות, אײגענע זײערע מיט אויסגעפיהרט שוין עס
 גע־ קענען מארטירער װעמעס קאמפען, גרויסע זײערע
 ניס אויב טויזענטער, הונדערטער די אין װערען צעהלט

 ערמאײעס זײגען װעלכע ארבײטער, מיליאנען די אין
 דעם פון הסכמה דער מיט אפט טאקע און געװארען,

קאורט... סופרים זעלבען
 מאנכע סײ #םילע גאר אז מורא, שטארק האב איך

 םײל, ענד רענק דער פון פילע גאר סײ און פירער,
 דאנק גרויסען צו גאר א געבען צו װי םיוזלען, זאלען

 דעם פון שאפער דעם סײ און קאורט סופרים דעם סײ
 איצטיגער גאנצער דער און וואגנער סענאטאר געזעץ,

 רח־ סון סיהרערשאסט דער אונטער אדמיניסטראציע
 דאנקבארקיים, אויס בארייט, זיין דערסאר און װעלט׳ן

 באסעס די װעלכע פאדערוגגען, ילעס גאר גאכצוגעבען
 ארבײםער די אז ביישפיל, צום װי שטעלען, איצט זאלען

 געצוואונגעגער םון געזעץ דעם אעעמען זאלען ױניאנס
 אויםגעבען געזעצליך זאלען זײ אז אדער ארביטריישאן,

 פאר־ די אדער סטרייק, דעם קאמףױואסע, גרויסע די
ד זאל סםרײק ארבײטער אן װי מעטאדען שיידענע  ג

 jrnjn עס װאלט זיך, דוכט מיר לויט ווערען... םיהרם
מ םוירים דער אט םאר פרייז גרויסער צו גאר א  קאו

 האס ערקלערט, שוין האב איך װי רועלכע, אגםשײדונג,
אויםגעטאן. וױיניג גאר פאקטיש

אי• װי איצם גאך עס וואלם דענק, איך װי לויט
 ארביממו די םון סאליםי געזוגםע זעהר די געורען מער
 אמערײ דער םון וועלט־אגשויאוגג דער בײ האלםען זיך
פ»ר זיד וױיגיגער וואס :לײבאר אװ םעדעריישאן קאן

 חנד םמ םריעםליכקײם און גוטםקייט דער אויף לאזעץ
 אױןי פארלאזעז זיך מעהר און מעהר אלץ און רעגירונג

כוחות. אייגעגע די
 די םון םייל היבשער א ווען דך, דערמאן איך

 אכם־שטוג״ געעזצליכען א געפאדערט האם ארבייטער
 אדבײסער דאזיגע די וואס םאר טאג, ארבײםס דיגען

 םיס אבער מאי, ערשםען יעדען דעמאגםטרירם האבען
 סעםיועל געויעז עם איז רעזולםאםען. נישטיגע גאר

 דער םת פרעזידענם פארשםארבענער דער גאמפערס,
 ױך האם וועלכער לײבאר, אװ םעדעוײישאן אמעריקאן
 ארבײטעד די אז שטאגדפוגקט, דעם אויף געשטעלט

 אכם־שטונדיגצן- דעם זיך םאר אויסקעמעםען מוזען אליץ
 גערעכם. אזוי געווען דאך איז ער און טאג. ארבייםם

 אױס־ האבעץ סאלידאריםעם דיער דורך ארבײטער די
 ארבײםס אכט־שםונדיגעץ אן נאר ניט קריגען צו געםיהרט

 אז דעם, סון וױיט ניט גאר שוין האלט עם נאר םאג,
 םעחר ניט ארבייםען באלד זאלען ארבייטער אוגזערע

 וואה אין טעג םיגף בלויז און טאג א שטונדען זעקס װי
 קײמם װעלען די און אויסםיהרען. עס וועלען זיי און
 גרױ־ אייגעגער זייער גאר װי דאנק קיין זיץ שולדיג ניט

 זיד וועט עס ווען בארײטקײט, קאמף און אייגיגקייט סער
םאדערען. גאר

י אז געוואלט, ניט איך וואלט םונדעסטוועגען  י
 דעם ציהעץ זאלען ״גערעכטיגקײט״ דער פון לייעגער

 אנםשײ־ נײסטע די מבםל אינגאנצעץ בין איך אז שלוס,
 גזד איך בין דאס נים קאורט. סוםרים דעם פון דונג
ד םארקערט, באמערקונגען. מײגע מיט אויסען ווען  יי

^ונג די אז דענק, ש ט  צײגם קאורם םופרים דעם סון אנ
 באוועגתג ארבייטער די וואס מזזלך, גרויסען דעם אוגז
 געמאכם האט באוועגונג םארטגעשריטענע גאגצע די און
טעטיגקײט. איהר םון גאנג גאנצען דעם אין

 געהם םראגרעם דער וועמען םאר אונז, םון םילע
ען געגוג, שגעל גיט ^  איז עם אז איין, אפט גאר זיך ר

 םיר דאס און פראגרעם, װי זאך אזא ניםא איבערהויפט
 דאס אה !איז דאס פאלש װי ארט. איין אויף שטעהען

 איהי מים א. אי. סי. די באװיזען שטארקסטען אם האט
 עס אז געווארען, קלאר איז עם וועלכער פון טעטיגקײט,

 ערשם זיך האם װאס םילעם, גאר ווערען אויסגעטאן קאן
 פעז װען גע׳חלומ׳ט, גיט קײנעם צוריק יאהר א מיט

ס ארביים. דער צו ענערגיש גאר זיך געמט א ד  און
 לעצימנו דער דורך געווארען באװיזען אויך איז זעלבע
םמ די איז וועלכע קאורט, סוםרים םון ונגTאנטשי  בע

®יז שטארקײס דער פאר באשטעטיגונג שטארקםטע און

טי יז [4}־> 1937 ׳י א מ

? פױלן אץ שנײדער־ארבעטער דער קעמפט און לעבט אזױ וױ
 אין אינדוסטריע באקלייד דער ין

 גאהענם באשעפטיגט דינען פוילען,
 לויך מענשען, טויזענט 100 א פון

כא־ אין ארבײטער הײם ארבײטער,
 אין (סוב־קאנטראקטארס), לופניקעס

 רעכענען אינדוסטריע באקלײד דער
הא־ װעלכע פאכען אלע ארײן מיר

 װאס און מענש, פון באקלײדונג דער מיט טאז צו בען
 נאדעל דער פון הילף דער מיט אויסגעפארטיגט װערען

 מאגאזין דאמען זײנען פאכען הויפט די נײ־מאשין. און
 מא־ מענער דזשעקעטס), ליידיס און (קלארקס שנײדערײ

אנצוגען). און (פאלטענס שנײדער, גאזין
 (קעפ־ היםעל־מאכער (העטערס), מאכער קאפעלוש

 שניײ קלײדער וואירק), (מילינערי מאדיסטקעס מייקער),
 א און (פאריער) קירזשגער מײקינג), (דרעס דעריגס

קלענערע. רײע
 אויסגע־ ס׳װערט װעלכע אין צענטערען ד״ויפט די

(דער ווארשע :זײנען פוילען אין שנײדעריי פארטיגט
 ביאליס־ לובלין, בזשעזשין, טארגאװ, לאדזש, גרעסטער),

 בא־ מעהרהײט די אנדערע. ארן לעמבערג װילנע, טאק,
 אידען. זײנען אינדוסטרי באקליידונג דער אין שעפטיגטע

 דער פון פראצעגט זיבעציג ערך אן באטרעפען אידען די
 אין פאל דער נישם איז דאס אבער באשעפטיגטע, צאהל
 װעלכע אין פאכען אײגצעלנע דא ס׳זײנען פאכען, אלע

 נאך אנדערע *יז פראצענם, 60 נאד באטרעפען אידלן די
 פאך אין ווארשע אין דינען ביישפיל צים אזוי װײניגער,

 םיילארינג), (קאסטאם שגיידעריי פריװאט מענער פון
 בלויז אידען דערםון ארבייםער, 1,500 איבער באשעפטיגט

פראצענט. 40
 אויס־ באשעסטיגם זיינען אויסארבייטוגגען װעש ביי
 ארבןך הײם צאהל גרויסע א דערסון פרויען, שליסליך
 םייל גרעסטען אין איז דאס וואירקערס), (האום טארינס
 הייסם עס אנטאידישונג, די (קריסטיגס). פרויען פוילישע

 פאכען דערמאגטע די פון אידען די ארויסשטויסען דאס
 גאטירלי־ א אויף פארגעקומען צײט געװיסער א פאר איז
 אר־ אומארגאניזירטער פון קאנקורענץ דורך אופן, כען

באצאהלטער. בעסער און ארגאניזירטער געגען בײט
 סיס־ א געפירט שוין ווערם יאהרען לעצטע די אין

 אנטאידישונג פון ריכםונג דער אין ארבײם טעמאטישע
 די שטוםעגוױיז װערען למשל, אזוי, פאכען, שנײדער די

 ארויס- כאלופניקעס און ארבייםער באקליידונגס אידישע
 פאר־ זיינען װאס צוױיגען ארבייט אלע די פון געשטויסען

 ארמײ דער פאר (פאדריאדען) ליפערונגען מיט בונדען
 דאס איז נאםירליך עהגליכע. און פאליציי, פאסט, באהן,
 פיאנערן די דינען וועלכע אידען די וױיל לייכט, אזוי נישט

^ דער פון ק א  מיטגעמאכם ד״אבען און פראדוקציע, ב
 צײםען ערשםע די פון אנםװיקלוגג איהר פון פאזען אלע
 אין סאי פארצוג, סך א הינזיכט דער אין האבען אן,

 אנדערע, און אײנגעפונדעװעטקײט קוראליטעט, פון פרט
 דאך אבער פארטרייבען, לייכט אזוי נישם זיך לאזען און
 ביסלאכוױיז געהען פאכען טייל אז פאקט, א דאס איז

 אין דערצו מ׳נעמט אריב און הענט. אידישע סון ארויס
 וועלכע צו צוױיגען סראדוקציאנס צאהל די אז באטראכט,

אז און באגרעניצטע, א בכלל איז צוטריט א האבען אידן

הימלפאדב הערשל פון
 ױני$ן ארבײטער באקליידונגס דעי־ דןc דעדעגאט (שראטוירנאל

איגטערנעעאנעל). דעי וןc קא:װע:שאן דער צו פרילען אין

 װעל־ אין אײנציגע די איצט איז פראדוקציע באקלײד די
 אז ארן ראל, דאמינירענדיגע א שפילט ארבײט אידישע כע

 צז־ זיך רייסם דור ױנגער אונטערװאקסענדיגער דער
 װיכטיג און גרויס װי ערשט מען זעהט דאן ארבײט,

אנטא־דישונג. ן פ פראבלעם דאס ס׳איז
כאלופני־ און ארבײטער טויזענט 100 קנאפע די פון

 אינ־ באקלייד דער אין באשעפטיגט זײנען װעלכע קעס
 פאראײן ״פראסעסיאנאלען אין ארגאניזירט זײנען דוסטרי,

 (דאס פײלען״ אין ארבײטער איגדוסטרי באקל^ונג פון
 כבוד דעם האב איך נאמען װעמענס אין פאראײן דער איז
 קאנװענשאן דער צו דעלעגאט פראטוירנאל דער זיץ צו
 אטלאנםיק אין מאי, טען3 דעם אינםערנעשאנאל, דער פון

 איז פאראײן אונזער מיטגלידער, טויזענט 30 ביז סיםי).
 אלס קאמף קלאסען איז יסוד זײן ארגאניזאציע, קלאסען א

 פון אינטערעסען עקאגאמישע די פארטײדיגען צו מיטעל
 מיט צונױפגעבונדען ענג זײנען מיר און ארבײטער. די

לאנד. אין אונז בײ באװעגונג סאציאליסםישער דער
 פון טײל אינטעגראלען אן בילדעט פאראײן אוגזער

 אין אונז בײ באװעגונג קלאסען פראפעסיאגאלער דער
 צענטרא־ דער אין אנגעשלאסען דירעקט זײנען מיר לאנד,

 פוילען, אין פאראיינען קלאסען די פון ארגאניזאציע לער
 פראםעסיא־ די פון קאמיסיע צענטראל זיך רופס װעלכע

• פוילען. אין פאראײנען קלאסען נאלע
אינטערנאציא־ אינ׳ם אנגעשלאסען אויך זײנען מיר

 נא־ רועמענס פאראײנען, באקלײד די פון פארבאנד גאלען
 און אינםערנאציאנאל, ארבײטער באקליידונגס איז מען
האלאנד. אמםטעדראם, אין איז ארט זיץ זיין

 פוילען אין נאך עקזיסםירען פאראײן אונזער אויסער
 טרייע רעגירונגם און נאציאנאליסטישע קלענערע עטליכע

 פון באדען אויפ׳ן פרינציפיעל שטעהען װעלכע פאראײנען,
 די צװישען טעםיג הױפםזעכליך זײנען זײ שלום, קלאסעז

 צוזאמען אלע צעהלען און ארבײטער שנײדער פוילישע
מיטגלידער. טויזענם 10 גאגצע קיץ גישט

 געהאט מיר האבען צוריק יאהר 2 קנאפע מיט ביז
 צייט זיין איז געװען איז װעלכער פאראימ דריטען א נאך
 געפירם איז און פאראיין, אונזער םון אפשפליםערונג אן

 צוריק יאהר 2 קנאפע מים קאמוניסםען. די דורך געװען
 באזונדערע זייערע ליקװידירט קאמוניסטען די האבען

 אריינגעםרא־ זיעען מיטגלידער זייערע און פאראיינען,
 צוזאמענ־ דער פאראיינען, לעגיטימע אונזערע אין טען

 דער־ א איז פאראײן אונזער אין מיםגלידער די פון לעבען
 אונ־ און סאציאליםטישע, א איז אנפיררנג די טרעגליכער.

 געהעריגע. א דיסציפלין די בונדיסטישע, א פאראיין זער
 וראך דער אויף שםעהן כסדר מרזען מיר אז נאםירלאן*,

 אנםשפרעכענדיגע נישט פון פאראיין דעם אפהיםען און
 האלטונג די איז אלגעמײן אין אבער אויסשטרײטוגגען,

מצד םרייע. פילייכט און לאיאלע א מיםגלידער אלע פון

 איינ־ גרויסען דעם פאר איז באוועגונג ארבײטער אונזער
 גע־ םארםשריםליכען און ראדיקאלען דעם פון סלוס
געזעלשאםם. אונזער םון שיכםען גרויסע גאר אויף דאנק

 וראס מאכט, גרויסער דער פרן באוואוסטזיץ דער אם
 לעצםער דער דורך געווארען בײגעבראכט איצט איז

 אריפ־ גרױסער א זיך םאר און אן שוין איז אנטשיידונג,
 אז דערצו, פיהרען במילא וועט באוואוסטדץ דער םו.
 אלץ שםעלען םאקע זיך זאל בארועגוגג ארבײטער די

 שוין איז םאקע, ורארים צילען. העכערע און העכערע
 מעהר אלץ קריגען צו וױ העכערעס, עםוואס גיםא גאר
 שםונ־ קירצערע װאם ארבײםען און שכירות מעהר און

 האבעז און ״געדונגענער״ א זיץ מוזעז אלץ אבער יעה
 האםען, צו איז עם ? באס א אויבער־האר. אז זיד איבער

 דערםראכםעז זיך װעלען ארבײםער אמעריקאנער די אז
 זײ אז װיסען, װעלען זײ װען צילען, העכערע אלץ צו

 9 געבען אםשר דערםים און דערגרײכען, זײ קאנען
 די אוגטער ליגען װעלכע לענדער, די אם בײשפיל
 זײער דורך האבען װעלכע טיראנען, די םרן קגאםעל

 גע־ םײגהײט, ,r איז, מוםלאזיגקײט נאכגיביגקײט
װעלם.,* דער אייף פיגסטערניש אזא בראכם

 אויפ־ איז זאך גוטע אײן נאך — שלוס צום און
 סופרים דעם פון אנםשיידונג דער דורך געווארען געטאן

 װילען וועלכע אלע, פאר קלאר באװיזען האט זי קאורם.
 גאנצען אין איז קאורט סופרים דער אז זעהן, נאר

 קאנסטיםוציע די באלד װי אמת׳ן, דער אין איבעריג.
 פונקט מארגען און אזוי הײגם ווערען פארםײטשם קאן

 אלײן ריכטער קאורט סופרים די באלד װי און אנדערש,
 לייכט אזוי קענען און ודמ׳ם, בשר װי מעהר ניט זיינען

 אזעלכע אונז טויגען וואס טא מײנינגען, זײערע בייטען
 מיױ קאנען נוצען א פאר וואס און פארםייטשער?

 קאורט סופרים אזא קאורט? סופרים אזא םרן האבען
 און גוטען צום נים אונז, פאר אריפטאן גים גאר קאן
 ער, קאן חה־ אבער פאל, בעסטען אין שלעכםען צום ניט
 וױימערען צום שםערוגג היבשע א געװען, אםם איז אח

 פון ווערקצייג א געווען עס איז אםם גאר םראגרעם.
 גאר בײ איצם טאקע איז רעאקציע, םינםטערער דער

 דער אז מוחות די אין קלאר גאנץ געווארען סילע
 אונזער אױב און זאן/ איבעריגע אן איז קאררט םופרים

 כוחות, לעבענס גויםיגע די זיך אין האם קאגםםיםוציע
קאורם. סופרים דעם אהן לעבען גוט גאגץ קענעז זי װעס

 #לאנד אין אונז בײ פאקטארען מאכט מאסגעבענדיגע די
 םיר סויגעלדיגע, קײן נישט אונז צו באציהונג די איז

 שװעריגקיײ סך א מיט טאן צו הינזיכט דעם אין האבען
 םונ׳ם געביט א שוין איז דאס אבער שטערוגגען, און טען

 ביץ איך װעלכען װעגען אוגז, בײ רעזשים הערשענדיגען
רעדען. צו צופיל אויפגעלײגט נישט

 זי יאהר, 22 שוין עקזיסטערט ארגאניזאציע אונזער
 דער בעת ,1915 יאהר אין געװארען געגרינדעט איז

 ארייגגעמארשירט האבען דייטשען די װען מלחמה, װ<לט
 זײ־ איהרע בויער און גרינדער ערשטע די פױלען. אין
 איהר אין נאך דינען זײ פון טייל א בונדיסטען, געװען נען

 איצטיגער דער איז זײ פון אײנער הײנט, ביז םעטיג
 מנחם. חבר אפטײלונג, ווארשעװער דער פון טעערמאן

 אח םעטיג איז און יארק, ניו אין דא זיך געפיגט אײנער
 אינטערנעשאנאל, דער אין ארט בכבוד׳יגען א בארגעמט

 פח םשערמאן צוקערמאן, ראובן חבר דער איז דאס
קלאוקמאכער. די פון באארד דזשאינט

 אמ עקזיסטענץ, איהר פון צייט גאנצער דער פאר
־ דער מים צונויפגעבונדען ענג פאראײן אוגזער א י צ א  ס

 ווערס װעלכע לאנד, אין אונז בײ באװעגונג ליסטישער
 אין ״בונד״ דורכ׳ן אגגעפירט גאס אידישער דער אויף

 אלע אין אקטיװ זיך באטייליגט פאראיין אונזער פוילען,
 אנטי״ קעגען ארריסטרעםוגגען און אקציעס פאליטישע
 װי און פוילען. אין קאפיטאליזם און פאשיזם סעמיטיזם,

 די ®יז פאראיק ארגאניזירטער בעםט און גרעסטער דער
 הינויכט דעם אין ער איז פוילען אין ארבײטער אידישע

אנדערע״ אלע פאר מוסטער א
 םירען עקזיסטענץ אונזער פון צײט גאגצער דער פאר

 די פארםי^גען צו קאמף עקשנות׳דיגען שװערען א מיר
 אויםצרהויבען און מיםגלידער, אונזערע פון אינטערעסען

 אוג- אלע אױף געקוקם גישם אבער מצב, לעבענס זײער
 אײג־ גישם םיל גאר אונז זיך האט אנשטרײנגונגען, זערע

 אלע מים פארגלייך אין אז אמת, אויםצרטאן. געגעבען
 אידישע באשעםטיגט ס׳זיינען װעלכע אין פאכעז אגדערע

 נישם מיר זײנען ארבײםער אידישע נישט אפילו און
 פארנעמען פאכען םייל אין !פארקערט הינטערשטעליג,

 אויסגעקעמםטע פון הינזיכט אין אויבענאן דעם אפילו מיר
 נישם זיך מיר קענען דאך באדיגגונגען, ארבײטס און לוין

 דעם םארגלייכען װעלען מ׳זאל אויב באריהמען. צופיל
 םים ווארשעדוער די פון פארדינסטען די און ניװא לעבענס

 באקומען זיך וואלם ארבײטער, שניידער יאר;,*ר נױ די
 פארדינט שניידער ווארשעווער דער בילד. משונה׳דיג א

 גאנצען דורכ׳ן אויך ממילא און סעזאן אין דורכשניטליך
 דאלארען, יארקער נױ דער װיםיל זלאטעס אזויפיל יאהר

 א פון פינפםעל גאנץ קײן נישט קוים איז זלאםע א
 םיל נישם םוילען אין קאסםען לעבענס־מיטלען דאלאר.

 שיך, קליידער, געלט, דירה אמעריקע. אין װי ביליגער
 אוץ דא דאםזעלבע כמעם קאסטען ארטיקלען שפייז און

 גדערע9 אין וױיניגער, עטוואס םאלען טייל (אין דארט
 מצב לעבעגס דער ז9 דאס, באטײט פאקטיש מעהר).

 ניו סונ׳ם װי נידריגער מאל 5 איז ווארשעװער פונ׳ם
 ז9 לייך,דרשטענ9זעלבסם־פ דעריבער איז עס יארקער.

 איז ציע,9ארנאניז דער אויף אויך אם זיך רוםם דאס
 אוץ אפם, דיער קעמסען מיטגלידער אונזערע כאטש
 שטענ- די שטעהם דאך הנםש, מסירת מיט זעלטען נישם

 זײנען זײ געשםענסם, הוגגער דער אריגען די פאר דיג
 געהעריג וױ דערסילען צו אימשטאנד אלעמאל נישט אויך

 ארגאניזאציע, דיער סאר םליכטען מאטעריעלע זײערע
 אהן אז גוט, נאגץ וױיסען די םייער, עהרT די Tאי װעלכע

 נישם און געװען, ערגער םיל די וואלט ארגאניזאציע דער
 געםאר אין לעבען ױיער שטעלען די אז םרעםם, איינמאל

 לע9 אויף געקוקם נישט אבער ארגאנײאציע. דער פאר
 אידײ ארגאנתירםע די דינען מניעות און שװעריגקײטען

 ארבײםער שניידער די און בכלל םוילען אין ארבײטער שע
 יעסי־ געגען ידT ווערען די פארצוױיםעלט, נישט בפרט
 בא־ יחןלכע משיחים, פאלשע די נישט גלויבען זיי מיזם,

 אױס״ דיער צו וועג דער אז אײנצורעדען, זײ זיך מיהען
 ^ואנםוריסםישער דורן־ אדער לים, מעבר Tאי לײזונג
 אין ארבײםער אידישע ארגאנתירםע די מאכעריי. קוגצען
 אוץ פראיעקםען לע9 סאראכםונג מיט אפ װארפען פוילען

 «ו םיםעל לס9 עימקראציע אדער עמיגראציע סון פלענער
 רעכם, םים און איבערצײגט, ױעען די באפרייאונג. זייער

 אױם־ דיער צו װעג דער T9 און הײם׳ דיער איז פױלען *ה
 אין פױלען״ ®מ באסרײאומ דער צו רועג דער Tאי ליחוגג

 צד־ קאםף אומדערמידליכען דירןי גאר געשעהן קען דאס
אזן פאשתם געגען פראלעםאריאם פױלישען מים׳ן זאמען

ן
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אונײטעו ר פאו באדײטונכ דין אזן געזעץ רילײשאנם לײבאר נעשאנאל דער
 סופרים דער וואס ענטשיידונג, י

 דעם ארויסגעגעבען האט קאורם
 וואגנער דעם לםובת אפריל, םען12

דער־ און געזעץ, ריליישאגס לײבאר
גע־ ערקלערם געזעץ דער איז מים

ארויס, האם קאנסםיטוציאנעל, װארן
 רייהען די אין פרײד גרויס גערופען

 אי־ אן און באװעגונג ארבעטער אמעריקאנער דער סון
 האנד־ די נאך פאלגען װאס יעניגע, די פאר בערראשוגג

 אין קאורם סופרים דעם פון ענטשײדונגען און לוגגען
צײט. לעצטער דער

 עולם היגער דער איז יאר פאר לעצםע די אין
 דעם אויף קוקען צו געװארען צוגעװאוינט אזוי שוין

 קאנ־ און רעאקציע פון פעסטונג א אלס קאורט סופרים
 קאנ־ דער װאס געזעץ, יעדען פסל׳ט װאס סערװאםיזם,

 די אפילו אז ארבעםער, די גונסטען צו אן נעמט גרעם
 פאר־ האבען רוזװעלט פרעזידענם דער און ליבעראלען

 װען װעט קאורט סופרים דער אז האםענונג, די לארען
 דערקלערט פלוצלונג דא און אנדערש. האנדלען איז עס

 איז, וואס געזעץ, וואגנער דער אז קאורט, סופרים דער
 ארבעטער, די ארגאניזירען צו הילף א צװײפעל, אהן
 װאס װאונדער א דען איז נו, קאנסטיטוציאנעל. איז
 האט קאורם סופרים דעם פון ענטשיידונג דאזיגע די

! ? איבערראשוגג און דערשםײנוגג ארויסגערופען ממש
 פאר־ דערקלערען פרובירען װעלען פיר אײדער גאר —
 געזעץ וואגנער דעם איצם האם קאורם סופרים דער װאס

 אין דא, מיר וועלען קאנסםיםוציאנעל, פאר געמאכם
 ליי־ גיישאגאל דער אזרינס איז וואס איבערגעבען קורצען

 :קורצען אין זאגם מען װי אדער אקט, ריליישאנס באר
געזעץ. וואגנער דער

 רילײשאנס לײבאר ניישאנאל דער ליגם אונז פאר
 דעם קאערעס אין געווארען אנגעגומען איז וואס אקט,

 דיטלאך גײן פארנעמם אקם דער .1935 ױלי, םען5
בוך־פארמאם. געדרוקםעז

ערקלערט, װערט אקט דעם צו איינלייםונג דער אין
 סיבות די רעדוצירען צו איז אקם דעם םון צװעק דער אז

 לאסם שווערע א זיינען ״וואס קאנפליקםען, ארבעםער סון
 פארשידענע די צװישען האנדעל פאר׳ן שםערונג א *ח

האנדעל׳׳. אויסלענדישען פאר׳ן אויך הי שםאםען,
צוליב װי אזוי אקם: דער דערקלערם דערנאך

 ארבעטער די נישם דערלאזען באלעבאסים די װאס דעם
 פאר־ דיערע םים האנדלען צו און זיך ארגאגיזירען *ך

 אינ־ אנדערע און סםרייקס ארויסגערוםען ווערען שםייער,
 צװײ האנדעל דעם שםערם וראס אומרוען, דוסםריעלע

 קאנסםי־ די וױ אזוי און שםאטען, פארשידענע די שען
 דעם רעגולירען צו קאגגרעס דעם רעכס א גים טוציע

 דעריבער שםאםען, פארשידעגע די צװישעץ האנדעל
 ארגאגי־ צו רעכם דאם האבען ארבעםער די דארפעז

 דאס אנערקענען זאלעץ באלעבאםים די און זיך וירען
 םארשםייער די מים ־ בארגעגינג״ *קאלעקםיװ םון רעכם

 ורערען פארקלעגערם זאלעץ עס כדי ארבעםער, די פון
 וואס אומריען, אינדוסטריעלע אנדערע און סםרײקס די

 פאר־ די צװישען האגדעל פון רעגולירדגג די שסערען
שםאםען. שידענע

 םיר לײענען *רבײטער די םון רעכם די װעגען
םאלגענדעס: ,7 סעקשןןן ,4 זיים אױף

ם,  »נםי־ די בושעוועם עס שםארקער װאס און מיינמליז
 עקשנות׳דיגער אלץ פוילען, אין נװאליע סעםעטישע

 בײם װידערשםאנד און פראטעםם םח גײםט דער ווערם
 אידישער דער האם ארבײם דער אין ארבײםער, אידישען

 איז דאם מיםהעלםער, װירדיגעז א •וילען אין *רבײםער
 ריבטיג האט װעלכער קלאם, ארבײםער ■וילישער דער

 נישט איז אנםיםעםיםיזם געגען קאמף אז פארשטאנען,
פאשיזם. *מ רעאקאיע געגען קאםף וױ אנדערש עיעס

 ארגןך־ די םראגעז קאםף קאםפראםיסלאזען דעם אין
 און אידישע ■ױלען, אין ארבייםער באקלײדוסנם ניזירטע
 רױל םאקע נאםען זײער אץ און חלק, זײער צו •ױלישע

 עקזעקוםיװ דזשעגעראל דער דאנק םײן אױסדריקען י ״
 גארםענס ליחײם איגםערגעשאגאל דער §ון באארד

 דעם ®רײנד אונזער ספעציעל און יתיאן,
מן פאר ״דובינסקי ח . ע  געלעגעגחײס די םיר ג

איבער־ ■רילען ודן ארבײשער שגײדער די •רן
םינדליך•

יאזעפםאן א. פון

 צו זיך רעכם דאס האבען זאלען אדבעטער ״די
 די אין אנשליסען זיך אדער פארמירען צו ארגאניזירען,

 דורך קאלעקםיװ, האנדלען צו ארגאגיזאציעס, ארבעטער
 זיץ צו און פארשטײער, אויסגעקליבענע אײגענע זײערע
 אדער בארגענינג׳/ ״קאלעקטיװ פון ציל דעם פאר אקםיװ

באשיצונג״. אדער הילף, געגענזײטיגע אנדערע
 באלעבאטים די אז מיר, לייענען 8 סעקשאן אין

 האנדלונגען יושר׳דיגע ניט קײן אנװענדען ניט טארען
 דאזיגע די װערען אקט דעם אין ארבעטער. זײערע געגען

 ״אנפעיר אלס באצײכענט האנדלונגען גערעכטע ניט
 מײנם עס װאס אויס גלײך טײטשט און פרעקטיס׳/ לײבאר

 געגען באלעבאטים די מצד האנדלונגען ױשר׳דיגע נים
:פאלגם װי ארבעםער, די

 אר־ די שטערען נישם זאלען באלעבאטים ״די )1
 גא־ איז װאס רעכט דעם מיט זיך באנרצען צו בעטער

".7 סעקשאן דעם אין ראגטירם
מי־ צו רעכם קײן ניט דאבען באלעבאטים ״די )2

 די דאמינירען אדער פארוואלטוגג, דער אץ זיך שען
 אויך טארען באלעבאטים די ארגאניזאציעס. ארבעטער

 אונםערשםי־ אנדערע אדער פינאנציעלע קיין געבען נים
ארגאגיזאציעס׳/ ארבעםער די צו צוגג

 דיס־ צד רעכם קיץ ניט האבעז באלעבאםים ״די )3
 אר־ זייערע אנםמוטיגען אדער דערמוטיגען קרימינירען,

 אר״ ארבעםער אן פאר וואס צו די זאגען אדער בעסער
אנשליסען״. זיך זאלען ארבעםער זייערע גאגיזאציע

 אוועק־ רעכם קײן נים האבען באלעבאטים *די )4
 ארבעטער אן געגען דיסקרימינירען אדער צושיקען,

 דער- א געמאכט אדער קלאגען געבראכט האט ער וױיל
 אפ־ גישט ווערען וואס *לונקטען, די וועגען קלערוגג״,

געזעץ. ריליישאנס איבאר דעם לויט געהיט,
 אפצױ רעכם קיץ נים האבען באלעבאטים ״די )5
 פאר- די מים בארגעניע״ ^קאלעקםיװ פון זיך זאגעץ

ארבעםער׳׳. די פרן שםייער
 רײ לײבאר גיישאנאל דעם םון מאשינערײ די כדי
 צוליב איז געהעריג, ורי ארבעטען זאל געזעץ ליישאנס

 ריליישאנס לײבאר ניישאנאל א געווארען געשאפען דעם
 מעדען, װ. דזשאזעף :ױיגען די פערזאן. דרײ פון באארד

סמים. װ. דאנעלד און סמים ס. עדװין פארזיצער,
 אץ דירעקםארען לאקאלע פאראן אויך דינען עס
 אין באארד ריליישאנס לײבאר גיישאגאל דער פון בעאמטע

שטאטען. אײךאוךצוואנציג
אוים־ האס באארד ריליישאנם לײבאר ניישאגאל די

 קומען וראס קריװדעס און סכסוכים אלע איבער זיכם
למשל, ורען, ארבעסער. און באלעבאםים די צװישען פאר

 ארבעםער אײנצעלנער אן אדער ארבעטער, גרופע א
 לײבאר גיישאנאל דער פון דירעקםאר צרם אריין שיקט

 שיקם באלעבאס, א געגען קלאגע א באארד, ריליישאנס
 אויס- עקזאמעגער, אן אדער אגעגם, אן אירען באארד די

 פאר־ די קלאגע. דער וועגען פאקטען אלע צוגעפינען
 באארד ריליישאגס לײבאר גיישאגאל דער םון שםייער
 די אז באלעבאםים, די םון פאדערען צו רעכם א האבען
 י«ק- אנדערע און דאקרמעגםען ביכער, צושםעלען זאלען

 וױ נויסיג, פאר געםינען פארשטייער, די די, וואס טען
 באלעבאםים, די אבער אויב עדות. ארויסצורוסען אריך

 םארשםייער די שטערונגען מאכען וועלען עדרת די אדער
 א מים ווערען שםראפירם די קענען באארד, דער פון

 אדער םורמע, יאר א מים ידאלאר טויזעגם סינף םון סומע
ע ^ צוזאםען. ב

 די אויסםאלגעז נישט ױעלען באלעבאהים די װען
 באארד, רילײשאנס לײבאר גיישאנאל דער פון באשלוסעז

 אין אריבערגעםראגען קײס גאנצע די ווערם דעמאלם
 דער און אפילס אוו קאורט םוירקוט םעדעראלען דעם

 *קאג־ אין שולדינען דעם באשסראפעץ קעז געריכט
קאורם״. אװ טעםפם

 גישם איז באלעבאס א אדער ארבעטער אן אויב
אלע די םון אנמשײדוע דער מיט צוםרידען ק  פאר־ ^

 קײס די אפעלירען *ו ער האם באארד, דער םון שסײער
 װא־ אין באארד ריליישאגם לײבאר גײשאנאל דער צו

 עס װערם אזוי באשליסם באארד די רױ און שינגםאן
ענםגילםיג.

גײשא־ דעם פון ■וגקטען הױפם די דינעז דאס אם
אקס. רילײשאנם לײבאר נאל

 האכען קאורט שדפרים פון מעהרהײט דיי פארװאפ
געזעץף װאגנער דעם לטדכת ערקלערט זיך

מער- די װאס קומם װי פרעגען: מענשען פילע
 וואגנער דעם דערקלערט האבען קאורם סופרים פון הײט

 דער־ אז איז, ענטפער דער — ? קאגסטיטוציאנעל געזעץ
 דער וואס ערשטענס, סיבות. צװײ געװירקס האבען בײ

 פ.ץ ליבעראלען צאל היפשע א און רוזװעלט פרעזידענט
 די אויפגעהויבען לעצטענס האט — אים שטיצען לאנד

 סופ- פון מיטגלידער צאל די פארגרעסערען צו פראגע
 קאנ־ גאר די כדי מיטגליז־ער, פופצען אויף קאורט רים

 מערהייט קײן האבען ניט זאלען ריכסער סערװאטיװע
 פראגרע״ אלע מיט רוזװעלם װארים קאורט, סופרים אין

 דעם אויסגעהויבען האבען לאנד פון עלעמענטען סיװע
 פסל׳ס קאורם סופרים דער װאס דעם צוליב אז לאזונג,
 םון אנגענומען װערט װאס געזעץ פראגרעסיװען יעדען

 אום־ איז עס אז פשום עס מײנט סענאט און קאנגרעס
 די לסובת געזעצען אגצונעמען נוצלאז און מעגליך
 סופרים דער :װערטער אנדערע אין מאסען. ברײטע
 ווען און פאלק. פון װילעז דעם געגען זיך שטעלם קאורט

 דעם גװססען צו באשלאסען איצם האס קאורט סופרים דער
 אץ מישעניש א ארײגברענגען עס װעט געזעץ װאגנער

 םאקע, מיר זעהען אזוי אט ליבעראלען. די פון רײהען די
 קאורס סופרים דער װי נאכדעם מארגעז, אויף גלײך אז

 װאגנער דעם פאר אנםשײדונגען די ארויסגעגעבען האט
 װאס לאנד, פח צײםונגען ליבעראלע סאך א האבען געזעץ,
 זאל מען אז לאזוגג, זײן אין רחװעלט׳ן געשטיצט האבען

 געמאכס פלוצלונג קאורט, סופרים דעם פארגרעסערען
 דארף מען אז אײנםענה׳ן, גענומען און גאזאד השיבנו א

 0* ווארים קאורס, סופרים דעם פארגרעסערען נים שוין
 ין געזעץ װיכםיגען אזא קאורם סופרים דער דאך האם

 זעהר האם צווייםענס, ;קאנסטיםוציאנעל דערקלערם
 ארדיס• זיך זאל קאורם סופרים דער אז מיטגעהאלפען, פיל

 כװא- דער צוליב געזעץ, וראגנער דעם גונסםען צו זאגען
 אוי• די וואס מיליםאנםישקײם, און זיץ־סטרײקס פון ליע

 6ציי לעצםער דער פאר ארויסגעװיזען האבען בעםער
 ״קאלעקסיװ און זיך ארגאניזירען צו רעכם דאס פאר

 צוםונד גרױס א ארויסגערופען האם דאס בארגעגינג״,
 מײגונג, דער מים געווען זײנעץ פילע לאנד. אין לעניש

 קאנססיםוגיא־ װערען וועם געזעץ וואגנער דער װען אז
 דאם אנערקענען מוזען װעלען באלעבאסים די און געל

 .קא־ אמ זיד ארגאניזירען צו ארבעטער די פון רעכט
ל יי ווערעז רעדוצירס וועם בארגענען״ לעקםיװ  מ
 פון מיליטאנםישקײם די ווערען אפגעםעמפם און סטרײקס

 װןם סיבות די געווען זײגען אט־דאס — ארבעםער. די
 סופרים פארהארםעוועטע די אםילו געצוואונגען האבען
 געזעץ וואגגער דעם דערקלערען צו ריכטער קאורם

קאגסםיסוציאגעל♦
אכע די ױסג  דעם מאכען צו ^רכעטער די םץ א

עםעקםיװ געזעץ װאגגער
 עפענמ צוױיםעל, אהן וועם, געזעץ וואגנער דער

 ארסר צו ארבעםער די פאר מעגליכקײטען ברייטע
ד בעסערע אויסצוקעמםען און ױניאנס אין זיך גיזירען  ,ל

 גרױםעי א געווען וואלם עם אבער באדיעונגען, בענס
 געחח וואגנער דער וואם דערמים אז מײנען, צו טעות

 װעחמ בםילא ארבעםער די װעלען קאנסםיטרציאגעל איז
 נױ־ איז איצם ערשט פארקערט. גראד ארגאניזירם.

 אױסברײ־ און פארגרעסערען זאלען ױניאנם די אז םיג,
 פארשםאױ ארגאניזאציאנם״םעםיגקײטען, דיערע טערען

 םיליטאנםישקײם« מער ארויםרױחען און מאכם דיער קען
 װירקזאםעז א פאר געזעץ וואגנער דעם מאכען צו כדי

ױניאנם. די םון הענס די אין רואפען
םארגאגגענהײם׳ גאעגםער דער פוץ דערםארונג די

 געלערעגסי אונז ,האט א. ר. ג די געווען איז עם װען
 ייז דעמאלם גאר קען ארבעטער די לםובת געזעץ א אז

 נמנ־ אײגעגע דיערע האבען ארבעטער די ייעז װירקזאם
יתיאנס. גתיסע און טיגע

 I עקזיםםירט האט עס וואו אינדרסםריעם די אין
 אוים״ ארבעםער, די האבען ױגיאז שםארקע און גרױסע

 מנו א געװאונען און אויסגעקעמםם jc ר. J די נוצענדיג
 י® װיי איגתפםריעז, די אין וױ באדיגגתגען בעסערע

 די כאםשבי יתיאגם, שםארקע קײן געװעז גישט איז
j .ר M אלעםען. םאר גערוען את

זײט ח ►ן , א ט 4י  1937

דינג ארבײטער פון קאנװענשאן טע37 ,די
 וואס רינג, ארבײטער םון קאנװענשאן י ^

׳מאי טען2 דעם זונטאג, זיך עפענט
 די איז פילאדעלםיע, אין ,1937

 עס קאנװענשאן. יעהרליכע טע37
אר־ דער זינט יאהר, 37 שוין איז

 געגרינדעט זיך האט רינג בײטער
 פאר געזעלשאפט אלס ארז־ען. אלס

 סאציאליס־ אויסגעשפראכענע אן מיט הילף געגעגזײטיגע
 אלט רינג ארב. דער אבער שוין װערט פראגראם, טישע

דער װעלכען פון פאראײן, דער יאהר. 45 יאהר הײנטיגס
 געגרינדעט זיך ד״אם אויסגעװאקסען, איז רינג ארבײטער

.1892 אפריל טען4 דעם
 װערם מיטגלידער, רינג ארבײםער פון לשון דעם אין

 אלס באצײכענט רינג ארבײטער פון קאנװענשאן טע37 די
 ניט װעלען קאנװענשאן דער אויף קאנװענשאן. ״קליינע״

 נאר ברענטש, יעדען פון דעלעגאטען פארטראטען דין
 קאנ־ טעריטאריעלע בײ ערװעהלט דעלעגאטען, אלגעמײנע
 מיבד הונדערט פינף יעדע פון דעלעגאט אײן פערענצען.

גלידער.
 ״דזשענעראל די קומט קאנװענשאן טער37 דער צו

 בא־ דעם מיט רינג ארבײטער פון קאמיטע״ עקזעקוטיװ
 6,793,262.27 פארמאגם רינג ארבײטער דער אז ריכט,

 איז קאפיטאל דער דאלאר. מיליאן זיבען ארום דאלאר.
 איז מזל דער מארטגעדזשעס. און באנדס אין אינװעסטעד

 אינװעסט־ זײנע רינג. ארבײםער צום גינסםיג געװען
 אלגעמײנער דער פון געליטען װײניג גאנץ האבען מענטס

 לייז,8 מזל ניט נאטירליך איז עס דעפרעסיע. שורערער
 םון פארוואלםער די פון פארזיכטיגקײט גרריסע די נאר
ארבײםער. םון געםירט װערט װאס ארדען, דעם

הײסט, דאס רינג, ארבײטער פון ״וואלױאיישאן״ די
 פאר־ אין פארפליכטען (קאגטינדזשענס) מעגליכע זיינע
 פארמעגען אנוואקסעגדיגען און איצטיגען דעם מיט גלייך

 אן פון זיכערקײט די פראצענט. 118.22 איצט באטרעפט
 ארגאני־ אינשורענס אן אדער געזעלשאפט, איגשורענס

 פרא־ הונדערט מיט :הוגדערט מיט מען מעסט זאציע
 האט רינג ארבײטער דער זיכער, געזעלשאפט א איז צענט
זיך. פאדערט עם װי מעהר, פראצענט 18.22 מיט

 מיט־ אלע אויך און קאמיטע עקזעקוטיװ די וואלט
 זייץ צופרידען געקענט רינג ארבײטער דעם פון גלידער

 דער אויף זײן משמח זיך און ארדען פון צושטאנד מיט׳ן
 צוױי דא קאגװענשאן דער בײ אבער זיינען קאנװענשאן.

 װעם קאנווענשאן טע37 די פראגען. ערגססע זעהר
 פון םראגען שװערע ד״אבען ארבײט, רוטינע די אויסער
 רינג ארבײטער סון וואוקס וױיטערדיגער דער װעלכע

אסהעגגיג. איז
 פראגע די פארנעהםען װעט קאנװענשאן דער אויף

 עס פלאץ. װיכטיגען באזונדער א אלט״ און ״ױנג פון
 גרופירונ־ פאליטישע װעגען ניט אבער דא זיך האנדעלט

 םיל אזוי אמאל האט וואס ״אלטע׳/ און ״ױנגע״ פרן גען
 נאר רינג, ארבײטער פון געמיטער די אויפגערודערט

 װיכ־ די ווערטער. די פון זין פשוט׳ען גאנץ אין טאקע
 זיך, פאר ד״אם קאנװענשאן די וואס םראגען, םיגסטע

 אמעריקאנער די צוציהען מען קען װי :פאלגענדע זיינען
 מיט טאז מען קען וואס און רינג ארבײטער צום ױגענד

מעד״ר. ארן מעהר אלץ װערען וראס מיטגלידער, אלטע די
 קאנווענשאן דער אויף וועלען אויס וויחם עס װי
 ניט זיך רועלען קאכען ױעע. די גראדע רוהיג בלייבען

אלטע. די נאר ױגגע, די
געגרינדעט, זיך האט ריגג ארבײטער דער זינט םון

 קענען װעט װי קלעהרען, גו אױםגעהערם ניט מען האט
 װען מיםגלידער, זיעע םאחארגען רינג ארבײטער דער

 װערם םליחות איז יאמער דער אלט. ווערען װעלען זײ
 תשליכגו אל :תםילה דער צו קומט מען ווען העכער,

 צוױשען גרויס את אלםקייט םאר זארג די זיקנה״. לעת
 ארבײםער, צוױשעץ סםעציעל און מעגשען קלאסעז אלע

 קעז אלם םען װערט סראצע. םון לעבען א מאכען װעלכע
 רינג ארבייטער םוץ גרינדער זײ ארבײםען. נים מעז

 די װאס צײם, דער אין גאך געוואוסט, אמת דעם האבען
 זיך האבען זײ װאס ״איז צרח די ױגג. געווען זײנעו

 גים האבען אוץ רעזאלוציעם הארציגע מים באנוגענם
 רעזאלר וײ אזױ ,וױ מיםלען מראקםישע קײן פארזארגס

םארדוירקליכעז. צו ציעס
 די ײנעזישבא צו ילאץ םיל םארנומען װאלם עס

 אױף אגגעגוםעץ האם מען װאם ■לעגער, מאדשידענע
פאר־ וחנגען ריגג ארבײםער ®זן קאגרועגשאנם ®ארשידעגע

איװענםקי. ט. פון

 געמוזט מען האט פאנדען אמאליגע די אלסע. זארגען
 טער20 דער אויף מיטגלידער. די צו אויסצאהלען צוריק

 מען האם יארק ניו אין רינג ארבײטער פון קאנװענשאן
 הײם א שאסען צו רעזאלוציע דעפיניטיװע א אנגענומען

 האט קאנװענשאן צװאנציגסטע און צװײ די אלטע. פאר
 םיט־ א פאר יאר א סענט 20 פון טעקס א ארויפגעלײגט

 די ערשט אלטע. פאר הײם א פאר פאנד א זאמלען צו גליד
 דעם באשלאסען האם באסטאן אין קאגװענשאן טע32

 איז ר״עכערונג די און דאלאר א פאר העכערען צו טעקס
 םיטגלידער אלע פון רעפערענדום א אין דורכגעגאגגעז

 הײם א פאר פאגד דער מאיאריטעט. דריטעל צוױי מיט
דאלאר. מיליאן האלבען א פון קרוב שוין האט אלטע, פאר

 ארביײ םון קאגװענשאן גרויסער טער35 דער אויף
 פארטראטען געװען זײנען עס װאו יארק, נױ אין ריגג םער

 געווארען באשטימט איז ברעגטש יעדען פון דעלעגאטען
 מעגליכ־ די שטודירען צו מיטגלידער 5 פון קאמיטע א

 אויך האט קאמיטע דער צו אלטע. פאר הײם א פון קײטען
 םינף. נאך צוגעגעבען רינג ארבײטער פון עקזעקוטיװ די
 דער צו רעקאמענדירען צו באשלאסען האט קאמיטע די אם
 היים א פאר פלאן אויסםיהרליכען אן קאװוענשאן טער37

אלטע. פאר
:אזוי איבערגעבלן פלאן דעם מען קען קוו־צען אין

 װעלכע מים שװעריגקײטען אלע װעגען װײס קאמיטע די
 אמת, איז עס פארבוגדען. איז אלטע פאר הײם גוטע א

 מים־ די פון עלםער דורכשניטליכער דער איז איצט אז
 זײנען עס אבער יאהר, 46.3 רינג ארבײטער פון גלידער

 אלםע 153 ארן יאהר, 65 איבער אלטע 961 דא איצט שוין
 װעלען עקטשורי םון ציפערען די לויט יאהר. 70 איבער

 און יאד״ר 65 םון מיםגלידער 2,500 זיין 1940 יאהר אין
העכער. און יאהר 68 מיטגלידער 1,025

 ארבײטער די אז פאקם, דעם גום זעהר װיסעגדיג
 מיםגלידער ױנגע גײע און עלטער װערען מיטגלידער רינג

 קאמיטע די דאך רעקאמענדירט אריין, ניט ליידער קומען
 דערגרייכען וואס אלטע, אזוינע פאר הײם א בויען צו

 פאר שלאגט קאמיטע די יאהר. 70 םון עלטער דעם שוין
 שוין איז וואס דאלאר, מיליאן האלבען דעם אװעקצולײגען

 די בויען צו צוטרעםען און פאנד רעזוירװ אלס פאראן
 דריי אנדערע םון מינימום א זיין װעט עס װען הײם

 האט קאםיטע די היים. א פאר דאלאר טויזענט הונדערט
 הײם מאדערנער א םון קאסט דעם געגוי אויסגעפארשט

 געקומען,צום איז און אײנריכטונגען מאדערנע אלע מיט
 דארף הײם אזא אויפהאלטען פון בודזשעט דער אז שלום,

 דעם אט יאהר. א דאלאר טויזעגד 150 העכסטען אם זײן
 פער דאלאר צוױי צו דױס פון דעקען מען קען בודזשעט
 ניט אריינקומען דארף עס װעלכע סון יאהר, א מיטגליד
 20 ארום און יאהר א דאלאר טויזעגד 130 װי וױיניגער
םאנד. רעזוירװ דעם אויף פראצענטען םון דאלאר טויזענד

 נויםיג ניט װעט בודזשעט דעם שאםען צו אבער
 יאהר, א דאלאר א מיט אפילו דױס די העכערען צו זײן
פון דױם די טרענסםערירען צו זיין מעגליו־ װעט עס

י א מ
הייזלער קלמן פון

 •*רפיוםען, מיט לוסט די ניט ס׳איז
 ;כלומען מיט ניט נרינס, מיט ניט
 — מורם עמיײער מיט — חייזער״חויד מיט
שטורם. מ&יעקער דער אגגעקוםעז איז

 מ&י, גרמער חימטיקער, חןר דערס&י/
ז י ם מיט פול א ע ם  כל#י, װי שװער א
 דעכער אלע *ריכער גױט די אץ

חעכער♦ און װײמקר געשרײ דאס רײסט
 כלוםען ®מ איו גרמס מון א^וײל מ

 ן פ&תומען אץ גע׳גזל׳ט שוץ ל«נג איז
שט: אבער  #װיל אז חאנט ״די ני

״שטיל רעדער שטײען«לע !

 דער םון פאנד אויפהאלטוגגס דעם צו פאנד סאנאטארױם
 אויפ־ םיל זעהר האט סאגאטארױם דער אלטע. פאר הײם

 קראנקהײם, שרעקליכע די אויסראטען אין געטאן
 מעז האם אמאל ארבײטער. אידישע די ,פון שװינדזוכט

 יעדער קראנקהײט. פראלעםארישע די שװינדזוכט גערופען
 גע־ איז סװעט־שאפ א פון ארבײטער יעדער אפערײטאר,

 דער מגפר״. שרעקליכער דער אט פאר קאנדידאט א װען
 די פון מענשען פילע געראטעװעט האט סאגאטארױם

 וױיניג זעהר דא אבער זײנען איצם םוים. פון נעגעל
 ארבײטער םון מיטגלידער די צװישען שװינדזיכטיגע

 נעהמט מען און ליכם מיט פאציענטען זוכם מען רינג.
 מיט שייכות קלענסטע די האט וואס קראנקען, יעדען אריין

 א ספק אהן האט סאנאטארױם דער טובערקולאזיס.
 ארביײ פרן צירונג די איז ער פארגאגגענהײט. גלאררייכע

 גרױםען קײן גרויסקײם. און שטאלץ זײן רינג, טער
 ניט. דאך סאגאםארױם דער אבער האט װערט רעאלען

 ארבײםער פון שרעק דער שװינדזוכם געװען איז אמאל
 זיקנה, דער פאר זיך מען שרעקט איצם מיטגלידער, רינג
 pe אויסגאבען די טראנספערירען צו אלטקײט. פאר

 אזא ניט גאר איז אלטע םון ד״ײם א פאר סאנאטארױם
זאך. קרומע

 P? נים אופן בשום רעקאמעגדירט קאמיםע די
 ארבײטעד דער אינשורענס. עלטער אדער פענסיע, עלטער

 באשריינקט. זײנען מיטלען זײנע שטאט, קײן ניט איז ריגג
 באזארגען צו איז יע, רעקאמענדירט קאמיטע די וואס דאס

אד״ײם. צו אנקומען מוזען רואס הײמלאזע, אלטע,
קאמיםע, די רעקאמענדירט אבער םשאריטי קײן ניט

 םיט זיך באנוצען צו זין, ברייטען אין הילף סאציאלע גאר
 איבער עקספערט באװאוסטען דעם פון װערטער די

 רחר מיט עפשטײן, אברהם מר. פארזיכערונג, סאציאלע
 ״דער :באראטונגען םילע געהאט האט קאמיטע די מען

 אז דעם, אין באשטעהם הילף סאציאלער פון זין גאנצער
 — געזונטע ;שוואכערע פארזארגען זאלען שטארקע
. אלטע — ױנגע און קראנקע .  וועם אפשר ווייס, װער .

 דעם אויך צוציהען הילף סאציאלע פאר רוף סארט אזא
דור. ױגגען אידישען אמעריקאנער

 האם רינג ארבײטער פון קאמיטע עקזעקוטױו די
 דער־ קאמיטע, דער פון פלאן דעם אפגעװארפען אבער
 פלאן אנדער קײן קאמיטע עקזעקוטױו די נאך האם ווייל
 קאמיטע דער פון פלאן דער אז אבער, איז זיכער ניט.
 רעזולטאםען, פראקטישע האבען פיל אזוי אויף אבער װעט

 אוםן, דעם אויף מאכען װעט קאנרוענשאן טע37 די אז
 אלםע פאר הילף ממשות׳דיגע אנדערען אן אויף אדער

 זײן אז באוױיזען, װעט רינג ארבײםער דער מיטגלידער.
 ארבייטער אידישער דער פון קרייץ״ רויטער ״דער נאמען

פארדינט. כשר ער האם באוועגוגג
 װיכטיגע אזא אסשר איז ױגענד די צוצוציהען װי
 דער אז אמת, איז עס אלטע. די פארזארגען צו װי פראגע,

 אבער ארגאגיזאציע, אימיגראנםען אן איז ריגג ארביגםער
 פארשידענע פון לאנד קלאסישע די אמעריקע איז גראדע

 גייםם דעם מיט דורכגעדרוגגען זײגען וואס געזעלשאפטען,
 אױף פרינציפ דער הילף. סאציאלער געגענזײטיגער פון

 איז געווארען געבויט איז רינג ארבייםער דער װעלכען
אויסלענדישער. קיין גיט גאר שוין

 איצס ביז געווארען געמאכט זיינען וואם פראבעם, די
 איגגאנצען ניט האבען צוצוציהען ױגענד אמעריקאנער די

 מיט ױגענד שעהנע גאנץ א איז ױגענד אונזער געלוגגען.
 גוםע גאנץ האבען די אידעאלען, שעהנע פאר גײגוגגען
 װאס שליסעל ריכםיגען דעם אבער דארף מען הערצעו/

 נאך מען האס איצם ביז צוקומען, הערצער זייערע צו זאל
 די אז האפען, לאםיר געפונען. נים שליסעל דעם אבער

 א געפיגען ררעם רינג ארבייםער ®ון קאנורענמזאן םע37
ױגענד. אוגזער דערגוײיכעז צו װעג

 אדגאניזאציע אן נאר גים איז ריגג ארבייםער דער
 קרלםררעלע ברײםע סוץ אויד נאר ״הילף געגענזײםיגער םון

 אין שוהלען סאציאליםםישע אידישע די אויםגאבען.
 אײגגעבירגערס זיך נאר נים זיך האבען רינג ארבײםער

 װארצלען. םיסע געלאזען אויך נאר רינג, ארבײםער אין
 פילןף איז קאגװענשאז די סארקומען װעם עס אײדער

 פון צחאםענפאהר שוהל א פארקומען װעם דעלפיע,
םיסי. אםלאנםיק אין שחזלען ריגג ארבײםער
 ממד די «ח עלסער דורכשגים דער זײן זיך םעג

 ידישעךא דעד עלטער. ריע ארבײטער םמ גלידער
 יוסנע אײביג די אבער פארטרעם ארדען ארבײסער
פרײנדשאסם. און קולםור ®ון איחנאלען
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 פרידמאן בעני איז מאי ערשטען רב
 סטיישאנערי זײן איבער ארומגעגאנגען

אומצו־ אן אומרוהיגער, אן סםארקע
 זיך און צוטראגענער, א און פרידענער

 גיט געפינען. געקאנט ניט פלאץ קײן
 ענגער שמאלער, דער אים איז נאר

קאונ־ סיגאר צװישען דורכגאנג
 אײנג איצט וואנט דער און סטענד סאדא אדער םער,

 געװען איצט אים איז סטאר גאנצע די נאר געװען.
 א װי האט ער תפיסה. א װי עגג, און שמאל קליין,

 זיך תםיסה־קאמערעל, קלײנטשיק א אין פארשפארטער
 די אלץ, און סטאר איבערן ארומגעדרעהט אומרוהיג

 סיגארען, שאכטלאך די סיגארעטס, םעקלאך די סטאר,
 און פאנטען סאדא דער קעיסעם, קענדי און סיגאר די
 און דערװידער געװען איצם אים זײגען קאסטימער די

ניט פשוט אלעמען דעם אויף האם ער אז עקעלדיג,
האט װאס זיינער, פרוי דער צו און קוקען געקאנט

 צימערעל פיגסםערען קליינעם א אין געפונען זיך
 ספירט־ דער בײ געפארקעט זיך און סטאר היגםער׳ן
זײער געקאכט זיך ד״אט עס װעלכען אויף אויװעלע

:אפגערופען זיך ער האט מיטאג,
מארגען גיט, וױיסט דו םרידע. נאר הער —

 אלײן קעגען זיך װעסט טאג. ביזי א ערווארטסטע
 מארגען וואלט איך וױיל סטאר? דער מיט ספראװען

שטאט. אין צופארען אביסעל װעלעז
 עס האט שטאט אין צוםארען װעגען דערהערם

צו כעס מיט זיך האט זי און געטאן ברען א םרידען
:שריהען

 שוין זיך האסט שאט, אין פלוצים עפעס װאס —
 אבער דיינע? ברידערלאך ױניאן די נאך פארבײנקט

 שאפ. דעם פארגעסען גיט עס קען ער װי גאר זעה
 צושריהען זיך ד״עכער גאך זי האט — בעני בעני, אוי
 אז ביזנעס, די אין ערפאלג מאכען מיר קענען װי —

זינען. פון ארויס ניט דיר געהם שאפ דער
 זיך האסטו רואס שאפ, װער שאפ, וואס —

 דערמאנט דיר דא האט װער שאם, װעגען צוגראגערט
 ארײגגע־ בייזקייט מים בעגי שוין האט — שאפ דעם

 דאס — פ:ים. אין גלײך זיינער װייב דער שריהען
.גראגערם דאס ארן מויל א האם . וואס דען וױיסט דו .
? איז מארגען טאג א םאר

 האט — מארגען? איז טאג א פאר וואס —
 שפאגוגג מים און נײגעריגקײט מים געפרעגם םרידע

אגגעקוקם. אים
 םאג א פאר וואס ניט גאר וױיסם דו ? וואס —
 — געוואוגדערט, בעגי זיך האם — איז? מארגען

 גאגצען אין שוין דיר האם סםאר די אז אויס זעהט עס
מאי! ערשטער דער דאך איז מארגען פארגרעבט,

— געטראפען גליק א םאקע מיר האם גו, —
 האנט םיט׳ן אװעקגעמאכם עס ביםול מים פריידע האם
 כעס מעהר םים זי האם בענין שארף אנקוקענדיג און
צורעדם. זיד

 און מאי ערשםער דער זינען אין ליגם דיר —
 דער שוין איז מארגען וואס קאפ די דארם מיר

 גום וואס םים ניםא סענט קיין ס׳איז אוץ ערשםער
בילם. די מאכען נו

 קאלטעץ א מיט װי בענין האבען װערםער םרידעס
 מעהר שוין האם ער און אפגעגאסען וואסער שעםעל

 נער־ א רײז־ען. צו איר מיט געהאם נים זזשק קײן
 איבער׳ן ארומגעשאאנם ער האם צורײצםער א ותמער,

 גע־ אין שוין אים איז זאך אנדער קײז איו םםאר
 איז מארגען וואס דאס גאר װי געלעגען גים דאנקען

 אים בײ איז װעלכער סאג דער מאי, ערשטער דער
 הארץ דאס האט — אים און — הײליגקײט גרויסע א

 דער אט אויסקומען אסשר נאך װעס — געשראקלן *ים
 םאקע דעם צרליב און מארשװעכען... צו חײליגקײם

 װײל צוערגערם, *ון *ומצוםרידעז אזױ געדוען ער איז
 ער האם מענש שםיקדל אלס זיך געדײנקם ער ױגט
 ארן געארבײם, גים מאי ערשםען דעם קײנמאל גאד
 זײן םוץ צימערצן חײליגע אלע םים שםענדינ האם

 אלםער דעוי אין געמײערם. יום־טוב דעם אס גשמח
 דעם אם סאר גערוען רעכם אים בײ אסילד את ורי□,

 ה*ז, שסעל??.סװײ* לעבען זײז ױם־םוב פ*י «דשםען
טרערען, אין בעטען םאמעס דער אריף געקוקס *מז

 קאזאקען וועלכע דעמאנסטראציעס, אין באטײליגם זיך
 איינ־ און נאגאיקעס זײערע מיט באפאלען פלעגען

 אין זיך באטײליגען פאר ער איז טאקע מאל
 געװארען ארעסטירט דעמאנסטראציע מאי ערשטע אן

 דא, און אפגעזעסען... טורמע אין יאר א איז און
 אומ־ ערגסטע די אונטער ער האט אמעריקע, אין

 גיט ױגיאן קײן נאך איז פאך זײן אין װען שטענדען,
 דזשאב דעם געדראהט אפילו ד״אט אים און געװען

 אפ־ הײליג מאי ערשםען דעם מאל אלע פארלירען, צו
 שאפ אין ארײנגעקומען ניט טאג דעם איז און געהיט

 דאך איז ױניאן א געװארען איז פאך זײן אין זינט און
 מאר־ צו ערשטע די פון געװען ער איז אפגערעדט,

 גאר פאראד. מאי ערשטען אין יוניאן זײן מיט שירעץ
 װעט געקויפט, סםארקע די האט ער זינט יאר, דאס
 מאי ערשטען דעם װעט ער װען מאל ערשטע דאס זײן
 פאר־ צו אויסקומען װעט אים און פײערען קענען ניט

ױם־טוב. הייליגען זײן שװעכען
 ארומ־ פארטראכטער, א פאראומערטער, א איז ער

 מוח דעם געבראכען זיך און סטאר איבערן געגאגגען
 געקענט ניט זיך בײ האט ער מאן. ער זאל װאס

 אין סטארקע אין שטעהן װעט ער אז מאכען, רעכט
 מים באשעפטיגען זיך און קליידער װאכעדיגע די

 פאר־ װי קלײניגקייטען נודנע און װאכעדיגע אזוינע
 סענם, צעהן פאר סיגארעטען פעקעל א דעם קויפען

 סענם, צוױי פאר וואסער סאדא גלאז א צורײטען א
 ניױיארק, אין דארט, װען קענדי, פעגי א פאר אדער

 ױם־טוב׳דיג־ ארבייטער, טויזענטער צענדליגע װעלען
 שא־ װעט מוזיק ארבײטער מארשירען. אויסגעפוצטע,

 זיסע די און פלאטערען װעלען פאגען רױטע די ׳לען
 אר־ מיט אנגעפילט זײן װעט לופט מאי געשמאקע

 האט ער אז און פרײד ארבײטער און ױם־טוב בײםער
 םרייסעל א זיך ער האט דערמאגט דעם אן עס זיך

 עקעלדיגעס און ביטערעס עפעס װאלט ער װי געטאן
אראפגעשלונגען.

 לײעגען צו געטאן כאפ א מינוט אלע זיך ד״אט ער
 פון אײנצעלהײטען אלע דארט געלייעגט צײםונג, א

 װעלען עס װער פאראד. מאי ערשטען מארגענדיגען
 מאר־ די אזוי װי פאראד. פון אגפירער הויפט די זײן

 גאסען װעלכע דורך אויסשטעלען, זיך װעלען שירער
 עס רעדנער װעלכע און דורכגעהן װעט פאראד דער

 דעם װעגען האט ער מעהר וואס און ריידען װעלען
 געוואק־ אים אין איז שטארקער אלץ געלײענט אלעם

 און אומצופרידענקײט. די ארן אומרוהיגקײט די סען
 סאדא די געקראגען פײנט עקעל אזא מיט האט ער

 סיגארעםס םעקלאך די מיט קענדי, די מים וואסער,
 פון אים האם עס זיינער, סטארקע גאנצער דער און

 װערגען און שטיקען אנגעהריבען שטארק אזוי אלץ דעם
 שםעל א געגעבען ראפטאם זיך האט ער אז האלז, אין
 אנ־ מיט באנומענער, א װי און סטאר מיטען אין אפ

 זיינער וױיב דער צו אריינגעשריהען אויגען געצונדענע
סםאר: היגםערען צימערעל פינסטערען אין

 וואס נים ארט מיך פרידע! הערסט פרידע, —
 אויסקומען. וועסט דו אזוי װי ;טאן מארגען װעסט דו

 אין מארגען פאר איך דעם! עי גױו דאנם אײ
. שטאט . . !

 גע־ אזוי אויגען דינע האבען מעשה בעת און
- געשפריצט. די םון האבען פייער פונקען אז ברעגט,

 זײן פאר אי צרשראקען אזוי זיך האט פרידא
 אוײ ברענענדע בייזע דינע פאר אי קול, באגומענעם

 דאגעגען. געזאגם ניט גאר שוין אים האם זי אז גען,
געשװיגען. און געקעכטס םעפעל דעם געמישט האם זי
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 םאג דער איז מאי ערשםען דעם מארגען, אויף
 די ווארימער. א און זוניגער א שעהגער, א געװען

 שםרא־ װארימע איץ ליכם סגאםעס געווארפען האם זון
 צומאל בלױ. און קלאר געווען איז הימעל דער און לען

 צוםליקםע װי וואלקעגדלאה װײסע קליינע האבעז
 קליעע מזזגה א װי שםיםעריש, ״וואםע שםיקלאך
 זײ װי היםעל. איבערן געםאן לאז א זיך קונדסים,
 ארן זיץ דער םיט םאן רײץ א געדדאלם זיך װאלםעז

 צדשראקענע וױ אבער, דמען זײ סארשםעלעז. איר
 שםעקען, א מים אלםדן, בײזעץ א סאר קינדער קלימע

אלע אין באהאלסעז זיד זײסעז. אלע אין צדלאסלז ־זיך

 בלוי טיף געװען װידער איז הימעל דער און װינקעלאך
 איז לוםט די און שפרינקעלע א אהן קלאהר, ארן

 בעז צובליהטען פון ריחות זיסע מיט געװען אגגעפילט
בוימער. פריש־צובליהטע די פון צװיט ױנגען און

 יום- בעסטע זײנע אין אויסגעפוצט זיך האט בעני
 געלע ׳סוט סוירדזש בלויען זײן אין קלײדער, טוב׳דיגע

 דער אין האט קראוואם, פלאמענד־רויטען א אין און שיך
 ארײגגעשטעקס רעקעל זײן פון קעשענע אויבערשטער

 געהאס האט װאס גאז־טיכעל אויסגעפרעסטע פריש א
 ברעק־ אפגעגעסען האט ער װי גלײך און ברעגען רויטע
 ®אראד מ«י ערשטען צום אװעקגעפארען ער איז פעסט

שטאט. אין
 םים שנעל אויף ער האט סאבוױי אין פארענדיג

 אין גײעס מאי ערשטע די דורכגעװארפען אויגען די
 אר־ די װאו פלאץ דעם אויסצוגעפינען אום צײטונג
 אוםי• אן ארן אויס זיך שטעלען פאך זײן פון בײטער

 באהן די אז רגע׳ס, די געצײלט ער האט געדולדיגער
 בא־ האם ער װאו סטיישיאן צום אנקרמען שוין זאל

ארויסגעהן. דארפט
 און ססרים ־טער14 דעם פון ארויסגעהענדיג

 זיך ארייגפלאנטערנדיג און סםיישיאן סקװער ױניאן
 און גרויסע א האט מענשען שטראם געדיכטען אין

 א זיינע. הארץ דאס ארומגענומען םרייד שטארקע
 ערשסען צום זעהם װאס קינד קלײן g װי פארגאפטער,

 ן און װעלט, דער פון וראוגדער זיבען אלע אן מאל
ד עלעגבויגעגס די מיט ער האט שטראד״לענדער,  ג

 םים און שטראם מענשען געדיכטען דעם אין שניטען
 די געצױגען זיך אין םרײדיג לעכער נאז צושפרייטע

לופט. מאי ווארימע פרישע,
ארבײ־ די וואו פלאץ צום אנגעקומען איז ער אז

 האבען אױסגעשטעלט געװען זײגען פאך זײן פון טער
 יח שלום־עליכם׳ם גערוקט אים ד״ענט פאר צענדליגע

 ארויס־ פרײד א מיט זיך האם העלזער צענדליגע פון
:געריסען
— !דא איז עס װער נאר זעה !בעגי העלאו —

 פון אנדערער אן האם וױילע אלע און !גאסט א טאקע
 העגם די געדריקט אים באגײסטערט באקאנטע זײגע

סלייצע. אין געקלאפט אים און
ארומגעכאים, שטארק אלעמען מיט זיך האם בעגי

 אײגעס יעדען האט און געפרעהט די מים זיך האט
האנט. די געדריקט

 איבעוץ לענםע רויטע א מיט מאן קאמיטע א
 אויסגעחמן האם און דורכגעלאםען, איילענד איז ברוסם

רײ• אין אויסשםעלען זיך זאלען אלע אז
 אח W פאריסען א מיס שטאלץ, האט בעני

 םאלדןם, גוט־מושטירםער א װי סטרונע, א װי גלײך
 ׳דעס אױסגעגליכען האם ריי. אין געשטעלם זיך

 רױסו קלייגע די ד״אם ׳לאץ זײן אין שלייםעל רויטען
 קוחממ א אויף ארויםגעצויגען געװען איז וואס פאנעלע

 יי אקסעל« דין אויף פארווארסען שםעקעלע, דינעם
ד מארש. ארבײטער א געטאן קלאם א האט מוזיק  ח
 I וועלכע איבןןר םעלד, אין זאגגען װי האט, עולם
 באװןג א װיג, א געגעבען זיך דררכגעגאנגען, איז װינט

אװעקגעמאשירט. האט און
 I איז םוײידיגער א גליקליכער, א האם בעגי

 םיםץ געמאשירם טריט, געשטעלט שײנעגדיגער
 1יײ אין און מוזיק די םון םאקט צום עולם גרויסען
״ן געזוגגען. װי עפעם האט הארצען
 האם ער און מאשירם בעגי האם םאג גאגצען א

, זיו האם ער געפילם. נים מידקיים קײן גאר ו  ײ
 *ומד איז עולם גרויסער דער ווען מיד געםילם נים

 זװ םקווער. זודבאגאםענעם מיט ברייטען צום קומען
 ®ת װי אײן, אין צונויםגעשםיקם און צונויםגעדריקם

 יי י1 אויסגעשםעלם און מאםע צונױפגעגאסענע קלעי
װ באוועגלאז כמעם געשטאנען שםראלען, זון הײסע  י

 ני צוגעהערם זיך אםעם איעגעהאלםענעם מים
 גערעד® סלאטסארםע א סון האבען ודעלכע רעדנער,

 שטיקי ךי היץ, די געארט גים האט איס עולנ^ צום
ײ םיז לײבער צעשװיצםע צעורארימםע, די יניש  י

 ? עיהײג איז ער װעלכע איץ מעגשען מאסע גרויסער
 געאםעמט אים אויף האבען װעלכע ארץ איעגעקנאםעץ

י אים ריחווג יצסעװעשצ און אםעםס הײסע םים  מ
ײ האם דורשםיגער שםארק א וױ געארט, נים גאר

ימזײט 13 ־ ---------------------------> 1937 ׳י א ׳מ
 אין געזופם און געזוסם געםרונקען, און געםרונקען

 געשילט זיך הןןם ער און רעדנער די פון רייד די זיך
 פארשוועכם נים יאר דאס אויך האט ער וואס גליקלאך

 זינם יאר, אלע װי האם ער וואס און מאי ערשםען דעם
 אהן אנגעשלאסען בחור׳ל ױנגער אלם נאך זיך האט ער

 ערשטען דעם געפייערם יאר הײנםיגם אויך .בונד״,
יום־טוב. מאי

 האט זון די נאכט. די צופאלען אעעהױבען האט עס
 האבען שאטענס שווארצע לאנגע זעצען, אנגעהויבען זיך
 סקװער אינ׳ם בוימער די םון ציהען אנגעהויבען זיך

 די מענשען. די םון און ארום געבײדעס די פון פארק,
 האבען לײט קאמיטע די געענדיגט. זיך האבען רעדעס די

 די צונויפזאמלען םאנען, די צוגויפװיקלען אגגעהויבען
 און צרגעהן אגגעהויבען זיך האט עולם דער פלאקאטען.

הארץ. בעני׳ס ארומגעגומען ד״אט אומעט דריקענדער א
 אװעקגעהן שנעל אזוי געװאלט ניט זיך האט בעני׳ן

 לאגג נאך איז ער סטארקע. זײן צו צוריק געהן און
 אײן צו דא צוגעגאנגען איז סקװער. אויפ׳ן געשטאנען

 יעדער צו צוגעלײגט צוױיטען. א דא מעגשען, רעדעל
 װי געקוקט ריידען. זײ וואס געהערט אױער, אן גרופע

 פונ׳ם וױיזערס עלעקטרישע גרויסע די זיך רוקען עס
 איז וואס געבײדע הויכער דער אויף זײגער גרויסען

 שאטענס טרנקעלע װי געזעהן סקװער. לעבען געשטאנען
אפגעזיפצם. האם ער און לופט די אײן הילען

 צױ זיך איז עולם ױם־םוב׳דיגער גאנצער דער
 כאלא־ וױיסע אין קלינערס סטריט די בלויז געגאנגען,

 און פארבליבען זײנען בארשטען גרויסע מיט און םען
 גערײניגט און געקערט גרינטליך און טיכטיג האבען זײ

 סקװער ברייטען גרויסען דעם אפגערײניגט סקװער, דעם
 פראקלאמא־ מאי ערשטע אנגעורארםענע געדיכט די פון

 זיך האבען װאס פאפיר צײםונגס שטיקלאך און ציעס
 אנקומענדער דער פון טונקעלהײט דער אין געװײסט

נאכט.
 ער אװעקגעהן. געוואלט ניט אלץ נאך האם בעני

 און סקװער איבער׳ן ארומגעדרעהט אלץ נאך זיך האם
 ױנגע די צו צוגעקוקט זיך האט פארק. סקװער דעם אין

 בענק די אויף געזעסען זײנען װאס פארלאך פארליבטע
 אנדערע. די צו אײגע צוגעטוליעט פארק סקװער פון

 פאר־ גליהענדע מיט פינגער, אין אײנגעפלאכטען םינגער
 שטיל און אנגעקוקט אנדערע די אײנע זיך אױגען ליבטע

 בײנקעגיש, א און צוױיטען צום אײנער געפליסטערט
הארץ. בעניס ארומגענומען צװאנגען, מיט װי האט

 האט בעני םינסטער, גוט געווארען שוין איז עס
 א מיט איז ער און ארומגעדרעהט וױילע א נאך זיך

 םארען צו סטיישיאן סאבוױי אין ארונטער הארץ שװער
סטארקע. סםיישענערי זײן צו אהײם,

 ער האם סאבוױי אין אוײינגעזעצם זיך האט ער װען
 האם ער גלידער. אלע אין מידקײט א דערםילם ערשט

 אנאנסען־םאוסטערס די אויף געקוקט אױגען שםארע &ים
 אפםיר־מיטלען, אלערליי אנאנסירט האבען װאס ׳קאר אין

 גאז־טיכ־ זייפען, פארשיידעגע בעבלאך, סארט געװיסען א
 סארטען אלערלײ קאםאר, א צר און הוסם א צו לאהמיטלען

 ער ארטיקלען. אזעלכע אגדערע און מעסערלאך ראזיר
 פארגלע־ אויסגעגלאצטע, מים דעם אויף געקוקט האט

 אץ קוקם ער וראס אױף װיםענדיג גיט אויגען זערטע
 דץ אנגעשריבען. פאוסטערס די אויף שםעהם עס וואס
 אנ־ געווען איז קערםער גאנצער זיין געדאנק, זייז קאפ,

 ױם־םוב׳דיגע די מים און פאסירונגען די מיט געפילט
 האם געדאנקען זייז אין טאג. גאנצען פון איבעלעבונגען

ערשטער דער וואכעדיגס: מים געמישט ױם־טוב זיד
 ױם־טוב׳- די םאגען, רויטע די דעמאנסטראציע, די מאי,
 םויזענ־ צענדליגער די סון פנימ׳ער באגײסטערטע דיגע
 די םון ניגונים שטיקלאד אפגעריםענע מארשירער, טער

 םון ווערטער פלאם־סייערדיגע די און ארבייםער־מוזיק
 צונויםגעפלאנ* איצם מוח דין איז זיד האבעז רעדנער די

 סא־ קענדי, סיגארעםס, סטאר, סטיישאנערי מיט טערט
 מע־ ראזיר אםםיר־מיםלען, אלערלײ די און חרװאסער

 אגאנ־ דינען װאס ארטיקלען, אנדערע די און סערלאד
 גרויסע, די קאר. אין פאוסםערם די אויף געווארען סירס
 האבען אנאנםעדפארסטערס די אויף בוכשטאבען פעםע

 זײן אין צוגויםגעמישם זיך אויגען, דיגע פאר געםאגצם
 םוץ דעע איבערלעבוגגען געהויבענע אלע די מים פוח

ג ניט אלײן און םאג, גאנצען די נ ע ם  סאר און אזיי װי װי
ען די אץ םלרצלינג איהם איז יואס ק אנ  אײמעסאלען געז־

ק א ר וראס דעם, סון פסי ם ע א ל ה א מ ע ל  ױגענם דין אין א
ען זיינע און מלערענם פ ען לי ב א ד צו ה ־ אליין זי ע מ  א

ען ב ױ :םורםלען ה
אדיין- גיהנם אין צרריק — לשאולה״ רשעים ״ישובו

י ר ® אוי£געפירט װעקסלי, דז**ן *ון (דד»םע״שטאל ר ^ ־ ו ב
• 0 סשיידז* לײבאר אין וו. jj ל. א. פון

׳נװײד. ם»רק — רעזעי טעפפער.

 און ארבײטער דעם צװישען קאמף ר
 עקספלואטירטען דעם צװישען באס,

 קאמף א עקסםלואםאטאר, דעם און
 אין אן גײט טויט, און לעבען אױף
 װאס קאמף א אינדוסטריעס, אלע

 דער איבער אײגענטליך זיך פירט
 אין אונז בײ אבער וועלט, גאנצער

 ד״אם קאםיטאליזם דער װײל שארםער, בולט׳ער, אמעריקע,
 םוגקט שארפערען א און שטוםע, העכסטע זײן דערגרײכט

 שטאל־איגדוסטרי דער אין אגגענומען קאמף דער האט
 דעם אױף געװארען עקספלאטירט זײנען ארבײטער די װאו

אופן. שױדערליכסטען
 קױלען די אין שטאל־פאבריקען פיטסבורגער די אין

 גאציא־ און ראסען אלע ארבײטער די פארטרעטען מאינס,
 די צוריקזײנעןאט יארען מיט װעלט, דער פון נאליטעטען

 און האפענוגגען פון לאנד אין אנגעקומען אימיגראנטען
 וואס גליק, זוכען צו מעגלעכקײטען אומבאגרעניצטע

 הענט, זײערע חוץ א אמעריקע, געבען געקעגט זײ האבען
 װאס — אײנציג דאס — געזונט גאנצען זײער מוסקלעז,

 אויפגע־ זײ האט פיטסבורג און ;פארמאגט האבען זײ
 האט ארבײט זײן פאר סך קײן ארעמס, אפענע מיט נומען

 גע־ שוין ד״אט מאגנאט דער און פארלאנגט, נישט ער
 אויםן װערען אויסגענוצט זאל ארבײטער דער אז זעהן

 און םויזעגטער די אט זײנען זײ פאר אופן, בעסטען
 די איץ םראפים, פרן קוואל א געװען הענט טויזעגטער

 אין שטאל־פאבריקען די פון קאלך־אויװענם ברעגענדיגע
 נײע די פון אױפגעלעבט ד״אבען מאיגס םינסטערע די

כחות. אגגעקומענע
 געטראכט דארטען עס האט װער צײטען יענע אין

 יא ארבײטער דער האט אינסטיגקטיװ ױניאן? א פון
 אים זאל וראס ארגאניזאציע אן פעלט אים אז געפילט,

 אבער עקסםלואטאציע, שרעקליכער דער פון באשיצען
 פאלשע פון נעץ א אין פארפלאנטערט געװען איז ער

 דארף ער אז איינריידען אים פלעגט מען — אילוזיעם
 אין ניט, וױל ער אויב שטאל־ארבײטער קײן זײן ניט גאר

 װערען ער קען מעגליכקײטען אומגעהויערע פון לאנד
 קען ער — מיליאנער. א באנקיר, א מאגאגאט, א אליין

 קויםען נאר ער זאל געשעפם, צום שותף א װערען
 הויבען צײט דער מיט סםאקס, די זיך װעלען סטאקס,

 שטייגען, קענען זיי הויך װי וױיסט װער און פרייז אין
 מיט אפגעשפארטע דינע ברייגגען םלעגט ארבײטער דער

 עט־ אײנקויסען םלעגט געלדער, פארהארעװעטע שוױיס
 טראסט דער און גליקעו, אויף װארטען און שעו־ס, ליכע

 צוגע־ נײע זייערע םון הויםענס די אין לאכען פלעגט
ם... קומעגע םי ת שו

יארען, און יארען פאר אנגעגאנגען עס איז אזוי אט
 דעם פארשפריים מעהר נאך האבען יארען מלחמה די

 האם שלאכטס־םעלדער די אויף ארבײטער, די םאר נעץ
.אװערטאים געארבײט מען .  קוילען פאר שטאל און .
 מען הענט, די אונטער געריסען מען האט ביקסען און

 די דערםילען צו בלוט און שוױיס מים געארבײט האט
 סארשארפט, זיך האט קאמף דער באשטעלוגגען. גרויסע

 עלעמענםארסטע די געפאדערט האט ארבײטער דער
 מים האבען מאגאנאטען די לעבען, א מאכען אויף רעכט
 אס אבער אייעעשטילט, אלעמאל געזעץ םון הילף דער

 סוף א געמאכט נאר גים האט וואס קואה דעןיי קומם
 נאר פאר־סטאקס, ארבײםערס דעם פון איליחיעס די צו

 ארויסורארסעז אנגעהויבען מען האם קריזים דעם צוליב
 נים איז ארבײט קיץ וראס דעם צוליב גאס, אױפן אים

 מאגאגאטעץ די האבען מלחמה בײע קיין גענוג, געווען
 געדארםם דאך מען האם שנעל אזוי דערווארםעט ניט

.עקאנאמיע מאכען .  גע־ די בארוהיגען צר כדי אבער .
 סאר קאמף דעם אין אויך זיד אריעמישעץ און מיטער

 געגו־ טראסט דער האט ױגיאן א אין זיך ארגאניזירען
 געזאגם די האבען ױגיאן, א וױלם איר האנם, א מען
 אײז־ וועלען מיר ױניאן, א געבען אייןי רועלען מיר גוט,

 םרן באשיצען אייד װעם וואס ױביאן, א מים באזארגעז
 די סון געוואוסט שוין האבען ארבײםער די אבער אונז,

 זין• האם םראסט, דעם םוץ געםאז ווערען װאם םובות
 און •אליצײ מים סםרײקם, מים קאמף א אנגעהויבען

 דעם םארםרײבעז םעז פלעגט גאז מיט םיליםער, מיט
 זײ און פאביײקען, די •יקעטען סלעגם ױאס ארבײסער

 דער אוגםערגעבעז געוואלם נים ארסן בשום זיד האבען
צוגעגרײם, זײ סאר האבען בעלײבתים די װאס *יוניאן״

 האבען אנגערופען זײ האט מען װי ױניאנס, קאמפאגי די
 דער אט ױניאן, ארבײטער אמת׳ע די געגען געקעמפט

 ארבײטער די פאריבער, נים גאך איז אײגענטליך קאמף
 ארגאניזײ צו רעכט און קאמף דעם געװאונען טאקע האבען

 גע־ איז עס אבער יניאן, אײגענער זײער אין זיך רען
 צו געקומען זײנען זײ ביז געװארען פארגאסען בלוט נוג

 געעגדיגט, ניט נאך זיך האט קאמף דער און נצחון, דעם
אויפגעגעבען. נים אים נאך האבען מאגאגאטען די

 ױנגער באקאנטער דער האט טעמע דער אויף אט
 דראמע די אנגעשריבען װעקסלי *זשאן דראמאטורג

 אויף חדשות פנים קײן ניט איז װעקסלי ״שטאל׳/
 זײנע מיט דערפאלג א געהאט שוין האט ער בראדװײ
 דאי״, נאט שעל ״דהעי אין מאיל״ לאסט ״די דראמעס
 די אט אויך אפערע. סאקא־וואגזעטי דער אויף געבויט

 סאציאלעץ א מיט געװארען געבויט זײנען דראמעס צרוײ
 אויסגעשפראכעגע אן איז ״סטיל״, אבער ר״ינטערגרונט,

 דערפאר און קאגקרעםע מעהר א פיעסע, פדאלעטארישע
 צו אפעלירען קען װאס דראמע, צוגענגליכע א מעהר
 קאמף דער באקאגט איז עס װעמען ארבײטער יעדען

 אינטעליגענטען יעדען און לעבען מענשליכען א פאר
 סאציאלער פאר אנטװיקעלט איז חוש װעמענס מענשען

גערעכטיגקײט.

 אין אויפגעשוואומען איז יאר, צעהן לעצטע די פאר
 בכלל קונסט פראלעטארישע פון פראבלעם די טעאטער

 סאװעט־רוס־ אין בפרט. טעאטער פראלעטארישען אין
 װי אנטװיקעלט מעהר איז טעאטער דער װאו לאגד,

 םון פראגע די אט האט וועלט, דער אין אנדערש ערגעץ
 אין אן אויבען דעם פארנומען טעאטער פראלעטארישען

 דיסקוטירט איז עס טעאטער. װעגען דיסקוסיעס אלע
 מיטיגגען, אויף זשורנאלען, צײטונגען, די אין געװארען

 מען דארף צו טעאטער, פראלעטארישער איז דאס װאס
 אױסזעהן. ער זאל װי דארף מען אויב און טצאטער, אזא
 פיעסען װעלכע סדרה, א אגגעהויבען זיך האם דעם נאך

ניט. זײנען װעלכע און פראלעטארישע, זײנען
 װעגען דירעקט ניט ריידען װאס דראמען די זײנען

 גים אגוםירען וואס די רמז, א מיט גאר פראלעטאריאט,
 סאצ־ זיי דינען גערעכטיגקײט סאציאלער פאר דירעקט

 די פראלעטאריש נאר זײנען צו פראלעטאריש און יאל.
 פראלעטארישען דעם קאנקרעט וויתען וואס דראמען
 פאבריק, אין ארבײטער דעם ביישפיל צום װי לעבען,

 באריקאדען די אויף אדער ארבײטעגדיג פעלד, אין
 אין ארבײטער דעם ווייזט מען אויב און קעמפענדיג.

 ארבײטעגדיג טאקע אים וױיזען מען דארף צו םאבריק
 די פאר ארבײם פון פראצעסען די וױיזען צו (כדי

 דעם וויתען נאר אדער באקאנט) גיט דינען וואס יעניגע
 מים בערג װ. אז. א. דערגרייכונגען קאמף, אידייאישען

 אויף געווארען, אנגעשריבען דעם װעגען זײנען פאפיר
 םלעגם רעכטע, די ביז לינקע שטרייגג די פון מיטינגען

 פאר־ היצען אליין זיד שורות די אט םון שרייבער דער
 דאן םיר איז וואס שטאנדםרגקם געװיסען א טיידיגענדיג

 זײגען עקספערימענטען טויזענםער הארצען. צום געײען
 איץ און סאוועםעדםארבאגד אין געווארען געמאכם

 לעג- אנדערע אין אויך םארשסרייט עס זיך האט צײם
 םאן א ס׳איז וואס דעם אויף קוקענדיג ניט און דער,

 געווארען, ארויסגעווארםען װערםער און רייד אומזיסטע
 קאנק־ געװיסער א צו געקומען זײ דורך םארם מען איז

 םון און דראמע, פראלעםארישע םון םארמע רעםער
 געורארען קלאר איז זאך איין םעאטערי פראלעטארישען

 דארף בינע, דער אויף םאבריק א וױמט מען װען אז
 אונטערצושםריײ כדי עםעקטען אלע װערעץ אויסגענרצם

 מענשליכען סון דערגרייכונגען די אדער קאמף, דעם כען
 אזא מים םאבריק די און םיטלען, אלע מיט פראגרעס

 זאג איך מהיקאליש♦ םאי ריטמיש, סאי מעגליכקײט,
 פאבריק גאגצע א ווערען אויסגעבוים דארף עס אז נים

 אויסערגעוױמ- די ארבײט, די וױמען און ביגע דער אויף
 שםעהט וואס ארבייםער שםאל. סוץ אנשםריעגוגג ליכע

 קען דאס שװײס, מים אפ זיך גיםט אוץ גיהגום א אין
 װאלם דאס װינקעל, א װײזען אבער טאז. ניט מען
 דאס און םאהן באדארםם אסשר און םאהן געקעגט מען

 מארק ״שםאל^ םון אויםיהרוגג דער אין לײדער סעלם
 ״סםיל״ רעזשי םאלאגםםרלע װעמענם אונםער שוױיד
 הױז די געמאלען ריכםיג זײער האם אױםגעםירם, װערט

דאס װײזם ער ♦ ארבײסער *שםאל די סון בילדער

/
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מנהג, אנגענומעגער אלגעמיין אן איז ס 4
 פרן נומער קאנװענשאן א אין אז )

גע־ זאל צייטונג ױניאן אפיציעלער
 איבער איבערזיכט אן װערען געבען

םון דערגרייכונגען און קאמפען די
צװישען־ציים דער אין ױניאן דער ___ ____.

קאנװענשאן. ביז קאנװעגשאן פון
 דעם אננעמען איבערזיכם אזא אבער קען מאל אלע גישט

 וואס אויסגעשריי טריאומף פריידיגען דעם ױבעל־טאן,
 ארויס־ געדארפט וראלם געלעגענהייט ױם־טוב׳דיגע אזא

 דעם אין װי ארגאגיזאציע אן פון לעבען דעם אין רוםען.
 פעריאדען. אלערלײ פאראן זײנען יחיד, א פון לעבען
 לעבען דאס ירידה. פון צייטען און אויפשטייג פון צײטען
 און לעבם וואס אלץ — צוזאמען דעם מיט און אליין

 ליניע גראדער א אין נים קײנמאל געהט זיך, אנםװיקעלם
 זיג־זאגען. רייהע א פון באשטעהם פראגרעס פאראויס.

 אן םון לעבען אין צוריק. און פאראויס אראם, און ארויף
 אן װען פעריאדען פאראן דעריבער זײנען ארגאניזאציע

 דעם טראגען מוז געשעהעגישען די איבער איבערזיכם
 נישם איז עס פארוואס דערקלערונג א פון כאראקטער
 ארגאניזאציע די װעלכע צילען די געװארען דערגרייכט

געשםעלט. זיך האט
 א דינם און גוםיגקײם א איז איבעחיכט אזא אויך
 װיכטיגער און נויטיגער אפשר נאך — צװעק. װיכטיגען

 דערפאלגרייכער דורכאויס א פון טריאומף־מארש דער װי
 אויפ־ אגגענעמע קיין גיט זיכער אבער איז עס ®עריאדע.

 אנטשולדיגען זיך אפאליגירען צו מענשען א פאר גאבע
 געװען נים איז ארבײט די װאס פאר דערקלערען און

 אן שרייבען צו איז אנגענעמער סך א דערפאלג. קיין
 אלץ װען פעריאדע דערפאלגוײיכער א איבער איבערזיכט

 אויף אנווײזען און אויסרעכענען איז טאן דארף מען וואס
 קײן אנגעבעז גיט מען דארף דעם פאר דערגרייכוגגען. די

 בארעכטי־ אײגעגע זיץ טראגם דערפאלג בארעכםיגונגען,
זיך. מים גוגג

 פארגעניגעץ גרויסער באזרנדערס א דערפאר איז עס
 סון אויםטואונגען די װעגען איבערזיכט דעם שרייבען צו

 די זינם יאהר, 3 לעצטע די דורך איגטערנעשאנאל דער
 אין אנגעצייכענם האט שיקאגא אין קאנװענשאן טע22

 אינ־ אונזער װעלכער אויף ליניעס די שטריכען ברייטע
געהן. זאל ױניאן טערנעשאנאל

 אגגע־ די איז גאר ניט וױיל דערפאר, פארגעניגען א
 געווארען, דורכגעםירט פאלשטענדיג פראגראט צייכענטע

 וואס אלעס אריבער וױיט שטייגען דערגרײכוגגען די גאר
 פרעזידענם אוגזער — אפטימיסםען גרעסטע אונזערע

 עקזעקוםיװ גענעראל די צוזאמען איהם מיט און דובינסקי
 װעלען מיר אז פארגעשטעלם, דעמאלט זיך האבען באארד
צייט. קורצער פארהעלטגיסמעסיג אזא אין אויפטאן קענען

מיטגלידער. אין װאוקם אוגזער
ײניאן, א םון פארטשרים דעם פון פראבע ערשטע די

 צוגע־ זיינען וואס מיטגלידער צאהל די וואוקס, איהר איז
 איז ווערען, גרעסער און וואקסען צייט. דער דורך קומען

 ױניאן, א וואױלזײן. און לעבען פון סימן בעםטער דער
 הרנדערט בוכשטעבליך נים איז וראס אינדוסטרי אן אין

 אםעריקע אין ױניאן קייז (און ארגאניזירט, •ראצענם
אידעאלען דעם אט דערגרײכם גישט פארלױפיג גאך האם

דערגרײכונ און װאוקס יאהר ןב
אינםערנעשאנאל,). ארנזער פון גען

 געזונםען א אין איז און לעבם זי אויב — מוז צושטאנד),
 װיכ־ די פארגערעסערען. זיך און וואקסען — צושטאגד

 אין ארײנצוגעמען איז ױניאן א פון אויפגאבע טיגסטע
באשעפטיגם דינען וואס ארבײטער אלע רייהען איהרע

איגדוסטריע. דער אין
 דורך הינזיכם דער אין האם אינטערנעשאגאל אונזער

 צאהל די וואונדער. אמת׳ען באװיזען יאהר 3 לעצטע די
 איבער מיט געװאקסען צײם דער דורך איז מיטגלידער

 צו פראצענם. 20 קארגע מים טויזעגט, פערציג און פיגף
 אונזער האם ,1934 אין שיקאגא אין קאגװענשאן דער

 מיםגלידער. טויזענד 200 קארגע געהאט אינטערנעשאנאל
 איבער מיט מיר קומען קאגװענשאן הײנםיגער דער צו

 צױ גרויסער גוואלדיג א איז דאס מיםגלידער. 245,000
 איבער־ צײט. קורצער פארהעלםניסמעסיג אזא אין װאוקס
 אינםערנע־ די אז אגבאטראכם, אין נעמט מען װען הויפט

 האם װעלכע ױניאן ניײארגאניזירטע קײן גיט איז שאגאל
 ארבײטער ארגאניזירטע גים פון רעזערװען גרויסע נאך
 װעלכע אינדוסטרי דער פון צענטערען הויפט די אין

 גענעראל פלוצלונגדיגע דורך װערען ארגאניזירם קענען
 אינטערנע• אונזער האט וואקסען סארט דעם סטרײקס.

 דער אין צוריק, יאהר 30־25 מיט דורכגןלמאכט שאנאל
 שיקאגא, יארק, נױ אין סטרײקס גרױסע די פון צײט

 איצםײ דער צעגםערס. אגדערע פאר א און פילאדעלםיע
 װערען רעקרוטירט אינגאנצען כמעט מוז צואוואוקס גער
 פארווארפענע שטעדטלאך, קלײנע אין ארבײטער די פון

 געקענם ניט איצט ביז נאך האם ױניאן די װאו געגענדען
 איג־ דער פון צוױיגען אזעלכע אין און ארײנדרינגען,

 די אין געווארען בארירם ניט זייגען װאס דוסטריע
 דער איז דאס ױניאן. דער םון פעריאדען דראנג ערשטע

 בלויז דערגרײכט װערט װאס וואקםען, סארט נארמאלער
 טאג אייץ, םאג ארבײם זארגפעלטיגער שװערער דורך
 אגײ עקשגות׳דיגער דורך קאמף, כסדר׳דיגען דורך אויס,

 איז װעג דער ארבײםער. די סון אויסבילדוגג און טאציע
 איבער פון צואוראוקס דער איז דערפאר און לאנגזאמער, א

 — צײם יאהר 3 םון משך אין מיטגלידער טויזענד 45
 אינ־ אגגעזעהענע מאגכע װי מיטגלידער אזויפיל באלד

 גרוי־ א —־ איגגאנצען פארמאגען ױניאנס טערנעשאנאל
אױפםוה. סער

מיטגלי־ אין צואוואוקס דעם װעגעץ רעדעץ מיר װען
 יאהר, 3 לעצםע די דורך אינםערגעשאנאל דער פון דער

 םארגרעסע־ די אם אז זינען, אין האבען אויך מיר מוזען
 געװען נים איז װעלכע ציים א אין געקומען איז רוגג

 אויס־ און וואקםען וױיטערען פאר׳ן גינסטיג, באזונדערס
 אויפ־ סון ציים א געװען איז עס אמת, זיך. שפרייטען

 וואס לאנד, פון לעבען אינדרסטריעלען דעם אין שוואונג
 דעם מים צוזאמעץ אז אמת, ;קריזיס גאכ׳ן געקומען איז

 א פארגעקומען אויך איז אינדוסטריען די פון אויפבליהען
 זיך האבען וועלכע מאסען ארבייםער די סוץ דערוואכוגג

 פארבעםע־ די אין חלק זייער אויך פאדערען גענומען
 איגםערנד־ .אונזער אז אמת, אויך אבער איז עס רוגגען.
,1934 ביז קאםפיין איהר מים געווארם גים האם שאנאל

 םאמיליע, זײן אין הויז, אין ארבײםער א סון לעבען
 שםאל־ סון לעבען דאם געװיזעץ נים האם ער* אבער

 םון דעקאראציע געמאלענע די פאבוײק. אין אדבײטער
 בלױז אבער גום, זיינען קוימעגם אירע מים סאבריק א

 קויםענם םויםע די ווערען שםעםער בליק. עושםען פון
 גים סימוואליש אםילו זיעען זאך םויםע איין נוגעגעסען.

ד א װעגען גים זיך האגדעלם עס װען ספעציעל גום,  צ
 םים ברױזענדער א װעגען גאר פאבריק, געמאכםער

סאבריק. אנגעסילםע §ײן מעגשליכען און מײער
 אלגעםײן אין איז םאל דעם אם אויסער אבער

 םא־ גרױס םים געװארען אריםגעפיקם פארשםעלומ די
 איגםיםע א זיך שאםט עס סאו־־שםענדעגיש. און לאנם

 ארדיס־ אײסנעגעבען זיד תאס שװײדען אסםאספערע,
מאםענםען. פסיכאלאגישע םײגע סך א ברײנגעז

 דער אין שאילען װאס אקםיארען די םוץ םעהרערע
 די ארױסברײסנען אבער סאלאנס, ארױס וױחען •יעסע

ברדיסער ן אין אױן• אמ שרישפילער פון •עאיגקײסעז

 שוישפילער גאנצע די רעזשי• דער םון פארדיגםט מאם
 םייגע א פאר וואס דערפרישוגג. אמת׳ע אן איז גרופע

 באציהונג! הערליכע אן פאר וואס און צוזאמענשפיל
 דער צו ליבשאסם מים זיך באציהען אאק שוישפילער די

 פארשםעלונג דער צו גים דאס פיעםע, דער סץ אידייע
 די פון קראםם. איבערצײגועס אין חן סםעציעלען א

 אונםער־ םסעציעל םען דארף שוישפילער אינדױוידועלע
 קאדיסאן,—סםיװ םון שפיל פראכםסולען דעם שםרייכען

 —בעםי איבערטריבען אביםעל מאזיא שרייער, — טאגי
 אוים־ לעווין. — ביגעפים באבםשין — ביל פראװענצייל

 ■רא־ קריסםיגא ן,נמאוױי געװעץ אויך זײנען געצײכענם
 אן םרן שאסען דאס איז בכלל םעםועלם. איז װינזײל

 אויס־ אץ איגםערנעשאגאל דער ®ח סעאסער אײגענעם
 צו םיםעל בעסערער קײן ניסא אידייע. געצייכענםע

r םעאטער, ן דורכ וױ אידײען •ראפאגאנםירען r o א 
 ארבײםער גױ׳אישע ארנזערע אויף הלראי אנתויכ גוםער

געװארען. געזאגס ארגאניזאגיעס

 אגגעהױ- זיך האבען ארבײטער ארגאניזירטע ניט די װען
 דעד װעלכעז אין ד״ינער־פלעט דעם םון אויסטשוכען בען

 גענוםען זיד האבען און אריינגעווארםען זײ האט קריזיס
 אנגעהױבען האם אינטערנעשאנאל אונזער ארגאניזירען.

 סאר- איהרע צוריקגעװינען פאר קאמף ענערגישען איהר
 די װי שנעל אזוי נײע, אײעעמען און פאזיציעס לארענע
 אנגעהויבען זיך האבען אויפלעבונג פון סמנים ערשםע

 ריקאיועױ דעם פון אננעמען דעם מיט 1933 אין באוױיזען
געזעץ.

אדנ• האם א. ר. נ. דער פון יאהר ערשטען דעם אין
 צאהל די םארדרײפאכם װי מעהר אינטערנעשאנאל זער
 איהר אויסגעשפריים האט און מיטגלידער, איהרע סון

 געװינס^ אזוינע נאך געגענדען. נײע פילע אין קאנטראל
 U ארבײס שװערע סך א און ציים היבשע א נויטיג איז

 דעד־ פאזיציעס. נייע די באפעסםיגען און קאנסאלידירען
 דעם געגעבען האם װעלכע א. ר. נ. די איז גאך צו

 אינדוסםריען די אין אויפלעבוגג דער צו שטויס ערשםען
 »ן אנםשײדונג דער דורך געווארען דערשטיקט שנעל

 קאנסםיסוציאנאל. ניט איז געזעץ דער אז קאורט, סופרים
 n אנהאלסען סון ארבײט שװערער דער אס טראץ װען

 אומגינםטימ די אונטער באפעסטיגען זײ און געװינסען
 גן־ אינםערנעשאנאל דער אין נאך זיך האט באדינגונגען

 פאף• קאמסען, נײע אונםערצונעמען כוחות גענוג פונען
 יתיןן דעם אויסשפרייםען און געביםען נײע נעמען

 איז ארבייםער, נײע םויזענדער צענדליגער אויף קאנטראל
 מעג םען װעלכען מיט אויפטו גרויסער א זיכער עס

____ שטאלצירען.

לאקאלם צאל דער פון פארגרעסערונג די
 און כאראקםער דעם פון בילד קלעהרערע פיל א

 םיםגליתו םויזענדער צענדליגע נייע די פוץ באשטאנד
 זי לורןי צוגעקראגעז האט אינטערנעשאגאל אונזער װאס

 U זץי קוקם מען װען באקומען, מען קען יאהר 3 לעצםע
י דיגען וואס לאקאלס, נײע צאהל גרויסער דער צו ן  ג

 *n שםעדם די צייט, דער דורך געווארען טשארטערם
י1 וועלמ אין פאכען די און זיך געםיגען לאקאלס די

׳ל אפערירען.
 I װען אומשטעגדען און צייטען פאראן זײנען עס
 זןל ױניאז א אין מיטגלידער פון צואוואוקס גרויסער

 m פאחה איז עס מעלה. א אגשטאט חסרון א דין דוקא
 גד קומם רועלכע צואוואוקס, געזונטער נים א װי זאך
 מח מעץ װעלכע געגען און ױניאן דער פון װילען דעם

 J ד״אבען צואוואוקס געזונטער נים מין אזא װערען.
 ירגיאגםאק דרעסמאכער און קלאוק די אין בײגעוואוינט

 i רי ג דער םרן געבררם דעם נאך באלד יארק נױ
 “אפגד איז קאגםראל ױגיאן דער װען יאהרען די

 דעם און קריג אינערליכען דעם דורך געווארען
 גײע מאסעז אריינגעצױגען בתים בעלי די האבען

 גיכדארגאנ׳ יענע וױיל אינדוסםריע, דער אין טער
 אונםער ארבײםען צו געװען גרייט זיינען מאסען
 א אויף פארדינען צו אום באדינגוגגען װעלכע
 אס םים באנוצם זיך האבען בתים בעלי די ברויט.

 לעבעגם די ארונםערצודריקען ארבײםער נײע
 געװערס זיך האבען רועלכע ױניאךארבײםער די םוץ
 און וױיחשעס שניידען צו פאחוכען זייערע גען

 ױניאגם די ווען שטונדען. ארבײםם די ליינגערען
 צורײקג אוץ ,1933 אין קאמף דיער אנגעהויבען

 עיבײטאר נײע די דינען טרייד אין קאנםראל דעם
 ארײגגעגוםעו געםחט האבעז און שעםער די אין סעז
 “ ױגיאגם דרעסםאכער די ױניאן. דער אין רען

 ווג׳ מאל איין םים ארום אזױ ד״אבעץ יארק
 איגדוסטזײו די וועלכע מיםגלידער נייע םויזענדער

 דער םיט אםילו באשעםםיגען געקענם נים אלעמען
 שםונדען. 35 צו וואך ארבייםם דער םון קירצרע

 א םאר געמתם האבען זײ אז געווען איז רעזולםאם
 ױם און ױגיאן דער םוץ ביכער די שליסען ציים

םרײד• אין אריעקומען ארבײסער גײע קײן לאזען
 ימיאנה קלאוק די אין פאסירט האם עהגליכעם

 װאם מענשען צאד״ל גתיםע א װאו יארק, נױ
 J אין אװעק זײגעז אח םרײד אין געארבײט אמאל

 צוריקגעקוםמ דינען באשעססיגונגען, אדער ביזנעם
 צאהל די פארגרעסערם &אל אײן םים האבען

 •לעמי געגוג געוועץ ניט אלע סאר אח עס בח
 TV גים אה יתיאן א םוץ װאקסען םק אזא םרײד.
צו^םאנד. זונםער

יייז סארגרעםצרמג די אבער איז אנדערש גאגץ
עקזעקוטיװ גענער&ל די

ם: צו רעכטס םוז רײהע ערשטע ה קוירצםאן. J »ון חעללער י. חןסמי, באסילא גריגבער^ חערי רובין, קרײנדלער, םףיארלס ביאליס, םארים — אינ
ע: מיטעלסטע ה ײ ליו — ר ם קר״םער, אי ג ^רלםוםער, סעםועל •זןםאמא ראוז רײזבערג^ על״עם זיםערםאז, ®#ארלם ליװײ, לויי ן ■ײגבערג יאזריל קאםאװסקי, א ו  ם״עסלאו ױסןי י
דיג: צענ ר װאנדער, חערי — זי א ד ^ דוביגסקי, דוד •רעזידענ® ןםחעי, •רעדעריק גאגלער, ײזי ז ד י י ו D אג&זאניני, ל i^ irn סאלװאםזארע ווון חאכםפז ^ י נ י נ

> 1937 י, א £
 n דורך געקומען איז וואס משםחה אינטערנעשאנאל

 ארימגעשוואוםענער נײ קיץ נים איז דאס יאהר. 3 לעצםע
 זײנען דאס אינדוסטריע. דער אין עלעמענט ארבײטער
 א אויף םרײד אין אריינגעקומען זײנען װאס ארבײטער

 דער םון וואוקס דעם דורך אופן, נאםירליכען לאנגזאמען,
 איבער׳ן זיך פארשפרייטען איהר דורך און איגדוסטריע

 גייע און גײע אלץ פון אויפקומען דעם דורך לאגד.
מארקעטם•

 אינדוסםרי דער פון לאגע דער איבער איבערבליק אן
 1929 צװישען יאהרען די אין פעריאדען, צװײ די אין
 דער אין צואוואוקס גרויסער ערשטער דער װען 1933 און

 פארגע־ איז אינטערגעשאנאל דער פון מיטגלידער צאהל
 איצ־ די װען 1937 ביז 1934 פון יאהרען די אין קומען
 איז מיטגלידער צאד״ל דער אין פארגרעסערונג םיגע

 קלענער באדייטענד אונםערשײד דעם װעט פארגעקומען,
פאכען.

 און 1929 צװישען פעריאדע, ערשטער דער אין
 הינזיכםען. אלע אין געזונקען אינדוסטריע די איז 1933
 פון אויסגאמע דער מים קלײדער, סארטען אלע כמעט

 צאל דער אין סײ געפאלען זײגען בלאוזעס און סקוירטס
 סומע דער אין סײ געווארען, פראדוצירט איז װאס קליידער

 באטראפען, האבען קלײדער געשאפענע די װאס געלט
 זײגען קלײדער איינציגע די װאס פרייז דעם אין סײ און

געװארען. פארקויפם
 אױפגעמאכם זײנען וואס דרעסעס צאהל די איז אזוי
 אין 1933 אין געווארען פארקלענערם יעהרליך געווארען
 די פראצענט; עלף קארגע מים 1929 מיט פארגלײך

 יאר יענעם דרעסעס אויפגעמאכםע אלע װאס געלט סומע
 53 איבער מים קלענער געװען איז אנגעטראפען האבען

 איז דרעס, א פון פריח דורכשגיטליבע דאס ;פדאצענט
 פראצענט. האלב א און 47 מיט קלענער געװען 1933 אין

 געווא־ געמאכם גאר נים דיגען 1933 אין אז מײנט, דאס
 בילי־ סיל אויך נאר ,1929 אין װי דרעסעס װײניגער רען

דרעסעס. גערע
און קלאוקס בײ םאל דער געװען איז זעלבע דאס

 און קימאגאס רעינקאוטס, דרעסעם, טשילדרען בײ סוטס,
ש^ענע און בעטהראובס  קליידער. פרויען אנדערע פאר

 וױיגיגער 1933 אין זײנען קליידער סארטען אלע די
 פאר־ ליינס. ביליגערע אין און געווארען פראדוצירט

 ביליגערען סון און ארבײט וױיניגער פאר אז זיך, שטעהט
 ודי סא ארבײטער. וױיניגער געפאדערט זיך האט סארט
 צאל די איז 1933 אין סטרײק, דרעס נאכ׳ן וואס עס קומט

 געווארען פארגרעסערט לאקאלס דרעס די אין מיטגלידער
? אזויםיל מאל 8־7 אױף

 ארגא־ ניט סך א געװען פריהער זײנען עס אמת,
 װי ארבײטער םיל אזוי אבער טרײד, אין שעפער גיזירטע

 זײנען ױניאן דער אין אריינגעקומען דעמאלט זײנען עס
 די אין םרייד, גאנצען אין געװען נים יאהרען פריהערע

 דאס צוזאמענגעגומען. שעסער נים־ױניאן און ױגיאן
 גע האם אינדוסטרי די וואס יאהרען די דורך אז באװײזם,
 כסדר ארבײטער צאהל די איז זינקען אײן אין האלטען

 בעלי־ די פון געיעג דעם צוליב געווארען פארגרעסערט
 פון ארבײטסלאזיגקײם די און הענט ביליגע פאר בתים

 יעדער אן אגצוכאפען זיך געמאכם זײ האם װאס מאסען די
 פארדײ צו קריגען געקענט האבען זײ וואס באשעפטיגונג

ברוים. שטיקעל א אויף נען
 אומגע־ אומנאםירליכער, אן געװען אלזא איז דאס

 גאנצען אלס םרייד דעם סײ האם וואס צואוואוקס זונטער
 געשעדיגט. בלויז ױניאן דער און ארבײסער די סײ און

 איגדוסטריע דער אין לאגע די אבער איז אנדערש גאנץ
 דורך .1937 ביז 1934 פון יאהר 3 לעצםע די דורך געװען

 כסדר קלײדער פרויען פון פראדוקציע די איז יאהרען די
 סטא־ דער לוים ארױף. בארג געגאנגען און געװאקסען

 פרויעך פון פראדוקציע די איז רעגירוגג דער פון םיסטיק
 אדיף געװארעז פאדגרלסערס יאהר דרײ די דורך קלײדער

 צאל דער אין צואוואוקס געװיסער א םראצענט. 38 גאנצע
 אין אויך פאלגליך און איגדוסטריע, דער אין ארבײטער

 ארגאני־ די אין ױניאן דער פון מיטגלידערשאפם דער
 דערײ אומשםעגדען די אונםער איז — צענטערס זירטע

דעם אבער אנאליזירען מיר װען נאטירליך. געװען בער
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 וױים דער אז מיר, געפינען מיטגלידער אין צואוואוקס
 םון די פון ניט געקומען איז זײערער טייל גרעסטער

 גים אפטיילונגען, און צענטערס ארגאניזירטע םריהער
 אין מיטגלידער צאהל דער אין פארגרעסערונג א דורך

 די סון דוקא נאר געגענדען, און טריידס ארגאניזירטע די
 דינעץ וואס פאכען די אין און געגענדען ארגאניזירטע ניט

 דעם אייסער געשטאגען גאנצען אין כמעט פריהער
אין ארבײטער די ארגאניזירען דורך קאנטראל. ױניאן

 דער פון צוױיגען ארגאניזירטע ניט אין און שטעדט נײע
איגדוסטריע.

 די דורך אינטערנעשאנאל ארנזער האט למשל, אזוי,
 און לאקאלס נײע 103 צוגעקראגען יאהר 3 פארגאנגענע

 שיקאגא דער פין צײט אין באארדס. דזשאיגט נײע פיר
 לאקאלם 131 געהאם מיר האבען 1934 אין קאנװענשאן

 אינםערנע־ די האט איצם באארדס. דזשאינט 13 און
באארדס. דזשאינם 17 און לאקאלס 234 שאגאל

 זײנעץ םריידס װעלכע פון און שםעדט װעלכע אין
 ארגאניזירם באארדס דזשאינט און לאקאלס נײע די אם

? געווארען
 גע־ ארגאניזירם זייגען לאקאלס די פון פראצענם 90
 קליינע די אין םרייד, גארמעגט קאטען דעם אין װארען

 אין מיםעל־װעסם דער אין איסט, דער אין שטעטלאך
 ארום סאוסדדװעסט, דער אין דיסםריקם, שיקאגאער
 און םענעסי, און טעקסעס מיזורי, אילינאי, סאוטערען

 אינםער־ די האט פלעצער אלע די אין סאוטה. דער אין
 אנ־ קײן געהאם נים נאך צוריק יאהר 3 מיט נעשאנאל

 פרעזידענט ד״אם קאנװענשאן שיקאגאער דער בײ האלט.
 מיר וראו פלאץ אײנציגער דער אז אגגעװיזען, דובינסקי

 גארמענם קאםען די אויף אנהאלם שטיקעל א האבען
 האם קאנװענשאן די סילאדעלפיע. אין איז שעפער

 סון אויפגאבע װיכטיגסטע די אז אנגעצײכענם, דעמאלט
 ארגא־ צו דין װעם אדמיניסםראציע ארייגקומענדער דער

 עקספלוא־־ מערסםען אם און גרויסען דעם אם ניזירען
 אם אינדוסםרי. פרויען־קליידער דער פון טײל םירטען

דורכגעםירם עקזעקוםױוע גענעראל די האם מאנדאט דעם
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 הויפט־ קוואל דעם פון און יאהר 3 פארגאנגענע די אין
 מיטגלידער. די םון צואוואוקס דער געקומען איז זעכליך

 א צואוואוקס. געזונטער א רופען מיר װאס איז דאס אט
 זיך אויסשפרייטען און וואקסען נאטירליכער נארמאלער,

קראפט. אינערליכער פון צײכען א איז רועלכעס

 דער פון דערגדײכונגען עקאנאמישע די
אינטערנעשאנעל

 דאד איז עס װײל זאגעז, צו איבעריג אפשר איז עס
 פאר־ דער מיט צוזאמען אז זעלבסט־כארשטענדליך,

 אינטערנע־ אונזער פרן פארגרעסערונג און שטארקינג
 אײך איז לאקאלס, און מיטגלידער צאהל דער אין שאנא-

 ארבײטער פרױעךקליידער די פון לאגע עקאנאמי־שע די
 דער פון געװארען. פארבעסערט היבש צײט דער דורך

 ארבייטער ארגאניזירטע נײ די פון לאגע עקאנאמישער
 זײ װאר אינדוסטרי דער פון צרױיגען און שטעם די אין

 דערפאר און ארגאניזירט גיט געװען איצט ביז זײגען
 אפ־ דאך איז באלעבאטים, די פון ׳חסד אויפן אגגעװיזען

 ארגאניזירט איז שאפ א וואו פאל יעדען אין גערעדט.
 געװארען פארקלענערט צײט ארבײטס די איז געווארען,

 איז שכירות די וואך. אויפ׳ן שטונדען 12 ביז 4 םיטיפון
 רוײניגסטענס כדט גערוארען געהעכערט פאל יעדען אין
 זיי־ שכירות די װאו פאלען, מאנכע אין און פראצעגט 10
 געװא־ געקראגען זיינען נידעריג, באזינדערס געווען געץ
 פרא* העכערע גאך ארן 40*30 אויף העבערונגען רען

 אנ־ איבערהויפט אבער דא װילען מיר ױאס צענטען.
 עקא־ די אויך איז טעטיגקיים דער דורך אז איז, וױחעז,

 די אין ארבײטער פרויעךקלײדער די פון לאגע נאמישע
 פאר־ היבש אויך געגעגדען און טדײדם ארגאניזײסע

געווארען♦ בעסערט
 עקא־ די איבער פארברײטען ניט דא זיך װילען מיר
 דערשלאגען זיך האבען עס וואס פארבעסערוגגעז נאמישע

 נױ אין דרעסמאכער און קלארק די יאהר דרײ די דורך
 סעטלען פון סיסטעם דעם אין ענדערונגען דורך יארק

 אין ארטיקלען די קאנטראל. פארשטארקטען און פרייזען
 ברידער די פון ״גערעכטיגקײט״ נומער הײנטיגען דעם

 ברעסלאו י. דזשאינט, קלאוק דעם פרן אשביז און לאנגער
 דרעסמאכער די סון מינקאף און פרעסערם קלאוק די סון

 בלייז דעריבער דא װעלען מיר פראגען. די באריהרען
 פיז מעגליכקײטעז ארבײטס און פארדינסטען די אנריהרען

 גערוסענע אזוי די אין ארבײטער קליידער פרויען די
 דרעסעס, קאםען ביי ארבייטער די טריידס. מיסעלײגיאוס

 קאר־ אונטערװעש, בעטהראובס, דרעסעס, טשילדרען
 דער פון צוױיגען ענליכע און נים־גודס בראזירס, סעטס,

אינדרסטרי.
 מען קען ארטיקעל אן אין אז זיך, ס׳פארשטעהט

 אויסרעכענען און אײנצעלהײטען אויף אפשטעלען גיט זיך
 ארבײטער די דואס פארבעסערונגען עקאנאמישע אלע די

 םון צוױיגען פארשיידענע די אין דערשלאגען זיך האבען
 איז דאס מארקעטס. פארשיידעגע אין״די אינדוסםרי דער
 דעם אויף אנצואווייזען גענוג ס׳איז נויטיג. ניט אויך

דערגרייכונגען. אנזיכטיגע מעד״ר די אויף און סך־הכל
 דרעס־ טשילדרען די אז מיר, זעהען למשל, אזוי

 געלונגען יאהר דריי די דורך איז יארק נױ פון מאכער
 דיער אין איבלען ערגסםע די םרן איינעם בייצוקומען

 ניו פרן שעפער די םון אויסוואנדערען דאס — טרייז־
 וראס שטעדטלאה ארן שטעדט ארומיגע די נאך יארק
 קען ארבײטער, די סאר עקאנאמיש געפייגט האט דאס
 עם וױ גאכדעם באלד 1935 אין וואס דערפון, זעהן מען
 אין אגרימענט גײער דער געווארען אונטערגעשריבעז איז

 ארום הענט איהרע אויף געהאט ױניאן די האט םרײד,
 זײנעז וועלכע מיטגלידער ארבײטסלאזע הונדערם 25

 בעלי־ די װען שעפער די םון געווארעץ ארויסגעורארםען
 דעם אין אוט־אוו־טאון. אריבערגעםירט זײ האבעז בתים
 אלע די באזעצט גאר ניט ױניאן די האט 1936 פון משך

 נאך *וגעקראגעז האם נאר פלעצער, אויף ארבײטסלאזע
 געקראגען האבען וועלכע מיםגלידער נײע הונדערם 14

 גע־ דערגרייכם דאס איז אזוי וױ טרייד. אין ארבייט
 דער םון טעטיגקייט ארגאניזאציאגס דער דררך ? ווארען

 קאוג־ טױיד מיסעלייגיאוס דעם םון איז אינטערנעשאנאל
 די וואר שטעדסלאד און שטעדם ארומיגע די אין םיל

 דרעס םשילדרען די אריבערגעםירם האבען בתים בעלי
 אג־ סון פראפים דעם ארועקגענומעז האם עם שעפער.
 האס דארסעז אויך וױיל אמד־אװ־םאוז, שעפער האלסען

 אזן יוגיאז־שטונדעז ארביייםער די געבען געמחט מען
 זיך האם נאר נים אז געװען, איז רעזולםאס דער שכירות.

 םילע גאר שעיער, פיז אדױסמרםעז דאס איגעשםעלט
יארק״ נױ גאד צדריקגעקימעז זײנלן שליער

 אונ־ דער אין פארגעקומען אויך איז זעלביגע דאס
םרײד, בראזיר און קארםעם אין איגדדםםרי, םערװעש

 אםםיי־ איבעריגע די אין און טרייד וױיסט און בלאוז אין
 ארגאניזאציאגס די טו־ײידס. מיסעלײניאוס די פון לונגען

פארגרעסערט נאר נים האט יאהר דרײ די דורך ארבײט
 האבען מיר אז אזוי לאקאלס, די אין צאהל מיטגלידער די

 מיטגלידער טויזענד 30 ארום יארק נױ אין איצטער שוין
 בא־ איז עס נאר אינדוסטריע, דער פון צװייגען די פון

 באדינ־ עקאנאמישע די געװארען פארגרעסערט דײטענד
 די אויף העכערונגען דורך ארבײטער די פון גונגעץ

 זײערע פאר געקראגען האבען לאקאלס די װאס שכירות
 דורך אויך און אגרימענטס, די באגײען בײם מיגלידער

 מעהר און ארבײט מעהר איצטער האבען זײ יואס דעם
 ניט מעהר זיך לױנט עס ווייל דזשאב, מיט׳ן זיכערקיים

שעפער. די ארויסצומופען בתים בעלי די פאר
 די דורך געװארען דערגרײכט איז עס װאס דאס און

 און אין איגדוסטרי דער םץ אפטײלונגען די אין יאר דרײ
 און אין געװארען דערגרייכט אויך איז יארק, גױ ארום
 דאס געגענדען. אנדערע די אין און שיקאגא ארום

 די איבער קאנטראל יוניאן דעם פון אויסשפרײטען
 האט געגענדען נײע און שטעדטלאך קליינע אין שעפער

 די פאר פארבעסערוגגען מאטעריעלע װיכטיגע געבראכט
 וואו פאבריקען נײ־ארגאניזירטע די אין סאי ארבײטער

 דעה א געקראגען מאל ערשטען צום האבען ארבײטער די
 זיי װעלכע אונטער ארבײטס־באדיגגונגען די איבער

 ארגאני־ פריהער פון די אין סײ און ארבײטען, דארפען
 זייער פון געליטען פריהער האבען װעלכע שעפער זירטע

קאנקורענץ.
 לאגע עקאנאמישער דער אין פארבעסערונג די אט

 אלגע־ דעם אין אפגעשפיגעלט זיך האט ארבײטער די פון
 דער אין ארבײטער די פון אײנקוגפט יעהרליכען מײגעם
 ווערט דאס ורי לאנד, איבערן אינדוסטריע קלײדער פרויען

 אויס־ איז וואס געלט סומען די אין באװיזען סטאטיסטיש
 קײן שכירוו^ אין ארבײטער די געװארען געצאהלט

 ניםא, איז יאהר 3 אלע די װעגען סטאטיסטיק גענויע
 אין אז באווײזען, האבען מיר װאס ציפערען די אבער

 פארגרע־ באשעפטיגונג איז ,1935*1934 יאהר צוױי די
 און פראצענט זיבען מיט דורכשניטליך געווארען סערט

 פארגרעסערט איז שכירות אין סומע אויסגעצאלטע די
 מיינם, דאס פראצענט. 24 מיט דורכשניטליך געווארען

 מיט פארדינסטען די אויף העכערונג דורכשניטליכע א
 וױדער איז 1936 אין פראצעגט. זיבעצעהן אומגעםעהר

 אויף םעי־ראלם די םון פארגרעסערונג א פארגעקומען
פראצענט. האלב א און צוױי

 גרעסטע די וואס דאס איז באדייטונגסםולער נאך
 פארגעקו־ איז שכירות אויסגעצאהלטע די אין העכערונג

 דורך זײגען װאס אינדוסטרי דער פון צוױיגען די אין מען
 דער אין געווארען ארגאניזירט אינטערנעשאגאל דער

 ראלס פעי די פוץ צואוואוקס רײנער דער איז אזוי צײט.
 15 דרעסעס בײ ;פראצענט 6 געװען טרייד קלאוק אין

 פאר־ די שוין איז גארמענטס קאטען די בײ ;פראצענט
 בײ און פראצענט 27 גאנצע אויף געװען גרעסערוגג
 בראזירס און קארסעט פראצענט. 28 דרעסעס טשילדרען

פראצענט. 16 סון פארגרעסערונג א געהאט האט
 פארבע־ עקאנאמישע די קלאר באוױיזען ציפערען די

 איז וראס ארבײטער םרויען־קליידער די פון סערוגגען
 ארבײט אנגעשטרענגטער דער דורך געווארען דערגרייכט

יאד״ר. 3 לעצםע די דורך אינטערנעשאנאל דער פון

 מיר װאס עלעמענט ארבײטער דער
 און ארײנגעקראגען האבען

האלטוגג זײן
 װעל- אונז, בײ גלויבען א צוריק יארען מיט געװען

 א אין כמעט פארוואנדעלט צײם דער מיט זיך ד״אט כער
 מוטיגסטע, די קעמםער, גוטע אײנציגע די אז לעגנעדע,

 זאך קײן פאר זיך שרעקען װעלכע די אגטשלאסענסטע, די
 אמערײ די אויף ארבײטער. אידישע די דינען אם, ניט

 אמעריקאגער די אויף איבערהויפם ארבײטער, קאנער
 פון מאנכע וױ ״שיקסעס״, די אויף ארבײםער, פרויען

 בײ מען האם גערוםען, זיי האבען בעל־מלאכות אונזערע
 דײ אגגעגומען, מען האט זיי, ביטול. מיט געקוקט אוגז
עלעמענם. נינדארגאגיזירבארער א נען

 זיך גלויבען דער האם יאר עםליכע לעצםע די דורך
 אנדערע םילע וױ אימרײדעניש, אן פאר ארויסגעװיזען

 קאמפײנס ארגאניזאציאנס דערםאלגרייכע די גלויבענס.
 װאס סםרײקס הונדערםע די אינטערנעשאנעל, אונזער םון

 יאר סאר די סון משד אין גערוארען דורכגעסידם דיגען
 ארבײ- די װאו לאנד םרן וױנקלען םארווארסענסטע די אין

 זײער אין און סרייעז אויסשליסליד כמעט זיעעז םער
 באװיזען האם פרויען, אמעריקאנער מאיאריםעם גתיסער

m ארגאניזירבא־ גוםער בלויז נים ײינען ״שיקסעס״ די 
װאס נים זיד האבען זײ אז גאר מאטעריאל, מענשען רער

גערעכטינלױט «(
 אנטשלאסענ- זײער מיט קוראזש, זײער מיט שעמען צו

 שוועסטער אידישע זײערע געגען קאמפסלוסט און קײט
 אויפגעבויס, ערשטע די האבען װעלכע איסט, דער אין

ױגיאן. אונזער סון פונדאמענט דעם געלייגט
 וואס סטרייקס פארביטערםע די םון לײענען מיר װען

 מא־ און דורכגעמאכם ד״אבען אונזערע רעקרוטען נײע די
 שטעס־ און שםעט פאךװארפענע די אין דורך טעגליך כען
 ציי־ די װען סאוטה־װעסם, און װעסט דער אין לאך

 אמעריקאנער די םון בילדער די אונז בריינגען טוגגען
 סעקסעס וױיטען דעם אין לײן פיקעט אויפ׳ן מײדלאך

 אילינאי פון שםעטלאך און שטעט די אין טענעסי, אדער
 דעם אדער דזשארדזשיא, און מיזורי װיסקאנסין, און

 שך דדעס די ארום מיידלאך פראנצויזישע די פון מארש
 אײ־ אן װי איצםער שטעהען זײ וואו מאנטרעאל, אין פער

 אידישע די פון קאמבינאציע דער געגען װאנט זערנע
 רעגירער םאשיסםישע די גלחים, קאטוילישע און באסעס

 באריכםען די לייענען מיר װען פראװינץ; און שטאט פון
 אנצר אויס זײ קומט עס וואס קאמםען בלוטיגע די פון

 פאליצײ דער געגען גענגסטערס, און סקעבס געגען פירען
 ״שיקסעס״ די װי לייענען מיר װען אינדזשאנקשאנס, און

 ארגאנײזרם זיין צו רעכט זײער פאר טורמע אין גײען
 אונ־ אין פאנאנדער עס וױקעלם ױניאנן, א האבען און
 ,1912 און 1910*1909 פון בילדער אמאליגע זכרון זער
 און דרעסמאכער קלאוקמאכער, אידישע אונזערע װען

 זײנען םריידס קליידער פרויען אנדערע די פון ארבײטער
 זעל- די פאר קאמפס־ארענא דער אויף ארױסגעטראטען

 די־ עס איצםער. קעמפען יעגע װעלכע פאר רעכט ביגע
 זעל־ די ארבײםער, זעלבע די מענשען, זעלביגע די נען

 אנטשלאסענקײס, זעלבע די קאמף, צום גרייטקײט ביגע
 ױרשים פאםיגע זיעען דאס קרבגות. אריף אבםענדיג גים
םראדיציע. אינטערנעשאנעל אונזער םון

 געקענם בלויז האט אינטערנעשאנעל אוגזער אויב
 די םון הערצער די אין אידעאליזם דעם אט אויפװעקען
 םריער האבעז װעלכע ארבייטערינס, טויזענדער צענדליגע

 פארוואנד־ די און געהערם נים ױניאן קײן פון מאל קײן
 א שױן אליין דאס איז קעמפער, מוטיגע אזוינע אין לען

אויםטו. גוואלדיגער
 אנצד נייםיג אויך שוין איז דערבײ, האלטען מיר װען
 סזץ צוזאמענשםעל דעם אין ענדערונג דער אויף וױחעץ
 װאס אינםערנעשאנעל דער אין מיטגלידערשאפט אונזער

 אין אירער פארשפרייםונג דער דורך פארגעקומען איז
 פוץ צווײגען פארשידענע די אין און געגענדען נײע די

 םאר־ אין ארבײםער םרויען םון פראצענט דער טרייד.
 מער ג*ד איז טרייד אין ארבײםער מענער מים גלײך

 אתם סרױען זיינען איצם אז אזוי, געווארען, פארגרעסערט
 נא־ צאל די מיטגלידערשאפם. דער פון פראצענט 70

 קומען, מיםגלידער אונזערע װעלכע פון ציאגאליטעטען
 פאר־ געקעגס ניט יאר דריי לעצטע די דורך זיך האם

 נמק־ געהאם פריהער שוין האבען מיר וױיל גרעסערען,
 אינםער־ דער אין פארםראםען נאציאנאליטעטען אלע טיש

 אמת׳צר אן ױניאץ אונזער איז הינזיכט דער אין נעשאגעל.
 נאציזר 32 םון ארבייטער האבען מיר אינטערגאציאנאל,

ו איז דערפאר רייען. אונזערע אין נאליטעטעז ע ב  א
 שסאתן מעמבערס אמעריקאנער םון פראצענט דער

 ױי־ צאל וױים־גרעסםע די וױיל געווארען, פארגרעסערט
אמעריקאנער. דינען מיטגלידער ארייגגעקומענע

 דער פון טעטיגקייט בילדוננס די
אינטערנעשאנאל

 פיאנער דער געווען איז אינטערנעשאנעל אוגזער
ײ אמעריקע• אין בילדונג ארבײםער םון געבים אוים׳ן  י

 די האם לאגד אין ערשםע די געווען איז ױניאן זער
 געםאפס מיםגלידער אירע םון פארוױילונג און בילדוגג

 לצממ די דורך ארבײם. איר םון טייל װיכטיגען א פאר
 אויםגעברײםעדס םיל אבער ארבײם די איז יאר דרײ
 מר באמת איז עס אז אזױ געווארען, םארגרעסערט און

זיד• םאר אוץ אן ארבײט ריזיגע א ווארען
 קל*ר םאר אםםײלונגען באזונדערע דרײ אין צעםיילם

 בילדוט דער האם םארװײלונגען, און לעקציעס סען,
 התחגרםע דורכגעםירם דעפארםמענם םאתױילונג און

ל קאנצערםעז דורכגעסירט לעקציעם, אץ קלאסען ^ . ז  אי
 פאמסלצסעז׳ רײהע גאנצע א סארעםענטליכם וױילונגען,

 געשימף דער םון אײן־אקטערס סעריע א זײ צוױשעץ
 דעםארםםעגס םארװײלוגג דער איגםעתעשאנעל. דער םון

W ארקעסםערס, און כארען צאל א ארגאניזירם האם tt 
 אח קורסעז אםלעםישע פארשידענע אוץ קרײזען םישע

אי רײד די תרך האם איגטעתעשאנאל די םימס.  אױפ״ י
 ערװעלכ םעאסער ארבײםעד אײגענעם אן געבױט

 חשאימ פון אויםסיהררנג םײסםערהאםסער דער מיט
^־ אן עןאפשעג זיך ״שםאל״ דראםע װעקסלי׳ס  אגגעזעהענ

דעם אונםער קרײזען. םעאטער די אק «לאז

 דעפארטמענט עדױקיישאנעל דעם פון הילף דער מיט און
 גאגצע א ארגאניזירט זיך האבען אינטערנעשאנעל דער פון

 און יארק גױ אין קאמיטעטען בילדונגס לאקאלע רייהע
 גוטע אויסגעצייכענט טוען װעלכע שטעט, אנדעױע אין

מיטגלידער. זײערע פאר ארבײט
 אויף געווארען אויפגעטאן איז וואס אלעס אויסרעכענען

 מעג־ ניט נאטירליך איז יאר דריי די דורך געביט דעם
 — זיכערקײט, מיט זאגען אבער מען קען זאך אײן ליך.

 קאנװענ־ הײנטיגער דער צו קומט אינטערנעשאנעל די
 בילדונגס פאר אפאראט פארצוױיגטען ברײט א מיט שאן

 אין גלייכען קײן ניט זיך צו האם װעלכע סעטיגקײטען,
אמעריקע. אין ױניאן אנדער קײן

 אינטעד־ דעד פון אײנפלום און אנזעהן
שטארק געזעלשאפט דער אין נעשאנאל

געשטיגען
 אונזער םון דערגרייכונגען ארן װאוקס דעם מיט

 פיל אויך זיך ד״אט אינדוסטרי, דער אין איגטערנעשאגעל
 אלגע־ דער אין אנזעהן און פרעסטיזש איר פארגרעסערט

געזעלשאסט. דער אין און באװעגונג ארבײטער מײנער
 האם אמעריקע אין באװעגוגג ױניאן טרײד דער אין

 יאר דרײ פארלאפענע די דורך אינטערנעשאנעל די זיך
 ארגאני־ פראצעגט דעם אין אויבעךאן דעם דערװארבען

 פרא־ דעם מיט און אינדוסטריע איר אין ארבײטער זירםע
 זײנען עס אמת, קאנטראלירט. זי װאס טרייד פון צענט

 האבען װאס אינטערנעשאנעלס פאר א לא:ד אין פאראן
 אינ־ די אינטערנעשאגעל. אונזער װי מיטגלידער מער

 קאנ־ אינטערנעשאנעלס יענע װעלכע אבער דוסטריען
 סך א באשעפטיגען און גרעסער פיל זײנען םראלירען,

 אינטערנעשאגעל אונזער ארבײםער. צאל גרעסערע א
 איז איר וואס פאקט, דעם מים שטאלצירען מעג אבער

 אלע פון פראצענט אכציג איבער ארגאניזירען צו געלוגגען
 קלײ־ פרויען דער אין באנסעפםיגמ זײנען חאס ארבײםעו

 הויכען אזא לאנד. גאנצען איבערין אינדוסטויע דער
 דער־ ניט ױניאן אנדער קײן זיך דורכט האט פראצענם

 גראד אפגעשםעלם. ניט גאך איז ארבײם די און גתיכט.
 ארגאניזאציאנס די גײם מאנאטען עטליכע לעצטע די

 שטאר־ א אלץ מיט אן איגטערנעשאנעל דער פון ארבײט
 איז צײט די אז איצט שוין פילט מען אימפעט. קערעז

 צו־ אידעאלען דעם דערגרייכען װעט זי װען וױיט, ניט
 ארבײ־ יעדער שטרעבט. ױניאן יעדע װעלכען צו שסאנד

 אירע אן אנגעשלאסען זײן װעט אינדוסטרי דער אין םער
רייען.

פרעס־ א געגעבען אינטערנעשאנעל דער האט דאס
 ברי״ די אמעריקע. פון גרעניצען די אריבער וױיט םיזש

 האט אינםערנעשאנעל די וואס װידער הילף דערליכע
 אין ױניאנס צו סײ האנד ברייםער אזא מיט געגעבען

 גע־ דעם אין זיך האבען װעלכע ארגאניזאציעס, ארבײטער
 פאר סײ און ים, דיט יענער אויף און לאנד אין גויטיגם
 אנ־ דעם האט אונםערנעמונגען, געזעלשאפטליכע אגדערע

 םון שטארקײם דער איבער פארשטארקס. נאך אירען זען
 מעגליכ־ גרעסערע געהאט זי האט אינסערנעשאנעל דער

 די װי גוט אזוי פירערשאפט, די און העלםען צו קײטען
 הילפס־ יעדער צו האבען יוניאן, דער פון מיטגלידער

 די לוים און נויטיגקײט דער לוים בײגעשםייערם אקציע
 אלעס אויסרעכענען ניט דא קענען מיר םעגליכקײטען.

 געבים דעם אויף געטאן האט אינטערנעשאנעל די װאס
 דער־ בלויז װילען מיר יאר. 3 לעצטע די פון משך אין

 םויזענד 60 די װי אקציעס, הילפס גרעסערע די מאנען
 די פאר געשאפען האם אינטערנעשאנעל די וואס דאלער

 דא- םױזענד 120 די דייטשלאנד: נאצי םון אנםלאפענע
 איניציאםיװע דובינסקי׳ס פרעזידענט דורך איז וואס לער

 פאר קרײץ רויםען ארבײטער פאר׳ן געיוארען געשאפען
 איז וראס דאלער הרנדערם םינף םויזענד 61 די שפאניען;
 וואויל־ פארשידענע פאר יאר אייז אין געוארען געשאפען

 דא־ םויזענד 95 די סאנאטארױמס; און אנשאלםען טעםיגע
 אריינגע־ איצט ביז שוין האט אסעסמענם דער װאס לער

 שטאל דער אין ארביים ארגאניזאציאנס דער פאר בראכט
 םוײ 10 די אינדוסםריען; מאסעךפראדוקציע אנדערע און

 בייגעשםייערם האם אינטערנעשאגעל די יואס דאלער זענד
 קרבנות די העלםען צו קרייץ רויםעז אמעריקאנער פאר׳ן

 װאס געלדער די חוץ איז דאס רנגען.rארםליD די ®מ
 גע- פאר׳ן בײגעשטײערם האבעז מיםגלידער אונזערע

 אידי־ פאר׳ן און פאלעםםינע פאר קאמפימ װערקשאפםען
 פײלען. איז לײדענדע די םאר קאמיםעם ארבײםער שעו

 בײגע- אינסערגעשאנעל אונזער האם אררם און אמם
 ארגאגי־ ארבײםער ױניאנס, פאר געשאםען און שטײערט

 םמ נאהענם איגםםיםמיעס געזעלשאסםליכע און זאציעס
 זיך האם איגםעתעשאנעל די דאלער. מיליאן האלבעז א

^ באנוגענט נים אייד ל  האם ד געלט. געבען מים ב
אין םעסיג געװען וױז און קרעססעז בײגעשסײערם ײיד

צינקץ ט. םין(סקי*ע)האנט טױטע די

זײף־קרײד. מיט

י ס איך װעלכער בײ דרעסעס, לאין ענע ן
געװען, איז געארבײט, דעמאלט האב

 דאס ספארטװעיר. רופט, מען וראס
 זײנען עס װעלכער אין דרעס א איז

קעשענעס, קנאםלעכעו־/ סך א פאראן
 פארדריײ אנדערע נאך ארן פאלדען
 געצײכענט זײן אלע מוזען װאס נישען,

 אין אפגעארבײט געהאם שוין האב איך
 צײם גאנצער דער דורך אין יאר, פאר א שאפ יענעם

 געטאן אימער שותפים, די פון אײנער באס, דער האט
 אריינגע־ מיר האבען פלוצלונג אבער־ צײכענען. דאס

 האט וואס סטײל א פון ארדער היפשען גאנץ א קראגען
 האט פירמע די און צײכענען, צו סך א זײער געהאט

ארבײט. די טאן צו מענשען עלטערן אן ארויפגענומען
 אבער אמת׳ן דער אין מענש, עלטערער אן זאג איך

 אלט צייט דער פאר פארעלטערטער, א געװען ער איז
 צװישען אונטערשייד היפשער גאנץ א איז עס געווארען.

 אלטער אן מענשען. פארעלטעטען א און אלטען אן
 אלט, איז אים אין אלעס אלטער, דורכאויס איז מענש

 קנײםשען גלאנץ, א אן אויגען די אײנגעבויגען, פלײצע די
 איז הענט די פון הויט די שטערן, און פנים איבערן

 א שוואכער, א גאנג דער און צוקארםשעט, ארן בלאס
מים זײן קען אבער, פארעלטערטער א זיכערער. ניט

פױלען און דײפשלאנד אין
 ״חוליעש, רײזענ׳ס אברהם פון םעלאדיע דער םים זיגנען (גו

װיגטען״). בײזע חוליעט,
העלער דזש. פון

 — כת־למים ,dk לאכט ׳אם לאכט
 צושטערט.״ איז כנין רער

 שויכען, די כרעכט טירען, די רײםט
באשערט״ אזוי ם׳איז

— שטו־אםען גאנצע םליםען, טרערען
 כאלד״ טײבען ױערען עם

 הןןרצער, אויס רײסט כײכעי, אויןז שנײדט
װאלד_. דעם םון גזלנים
 — שעהנע טרויםען צארטע, ױגעגד

 װינד.״ דער טראגם קלאג־לידער
 זעעלע, די שענדם ?ןןראןןר, דעם ברעכט

אצינד._ צײט אזא ס׳איז
 — באלד אן קומען מחנות, ײנגע

ײ״ רוסען משסט צום  ז
 !הענקער די סאר עשאסאםען

צװײ״ און אײכם סאראורטײלט
 — פת*ל«ים אפ, לאכט אפ, לאכט

 צושטערט״ איז ככץ דער
 שײכען,״ די ברעכט טירען, די רײםט
פארװערט״ איצט זאך קיץ ס׳איז

issBxaEm K sssaea₪ aaa₪ ₪ ₪ aasa₪ m Bm m ss 1 u-״M ,

 געורען איז דאס צי אונטערנעמונג. װיכטיגער יעדער
 אזױ־ אין אדער הילף מאטעריעלע שאפען צו אקציע אן
 און פארטיי לייבאר אמעריקען די װי אונטערנעמונגען נע

 סי. דער םון ארבײט ארגאניזאציאנם די קאמפײן; דעם
 אדער אינדוסםריען פראדוקציע מאםען די אין א. אי.

 אר־ געפאדערם זיך האם עס וואו באוועגוגגען אנדערע
שטיצע. מאראלע און בייט

 הײ-יא־ דער צו אינםערנעשאנעל די קומט אזױ און
 דערפאלגען גרויסע םון רעקארד א מיט קאגווענשאץ ריגער

 איר אין םעסטער צאל, אין גרעסער געבים. יעדען אויף
 איז עס ווען װי איינפלוס איר אין מעכטיגער פאזיציע,

 יא־ דרייסיג און זיבען איר םון געשיכטע דער אין םריער
 תביגסקי פרעזידעגט םירער, אונזערע עקזיסטענץ. ריגער

 שסאלץ מיט מעגען באארד, עקזעקוטיװ גענעראל די און
 װאם פראגראם זײ דערפילם זײ האבעז נאר גים אז זאגעץ,

 אין קאנווענשאן דער ביי געודארען אנגעצייכעגם איז
 אומד יעדע דורכגעסירס זייי האבען גאר נים שיקאגא,

 גאר געװארעז, ארױםגעלײגם זײ אריף איז וואס גאבע
 הא־ די םער. םיל דערגרײכט אמ אויםגעםאן האבען זײ

 םוץ געשיכםע דער אין רעקארד א געשאסעז באמת בעז
באװעגוסג ארבײסער דער

 צוקנײםש־ זײער א מיט אבער סלײצע, ױנגער א גאר גאך
 גע־ וױיס צײם דער םאר א עפעס מים אדער ׳פנים טען

 און צופאלעגע םויל א םים אדער האר, קאפ ווארענע
 בײ גריבער פאדנע מיט און ציינער ציקאליעטשעםע

 עפעס איז גאבג זייץ בלויז אדער םויל, זײםען בײדע
 % בליק דער ארן יאוש׳דיגער א אבגעבראכענער, אן

פאדלוירענער. א האפענונגסלאזער,
 (מארקער) צייכענעד דער האט אנפאנג פון באלד

 ערשםעג^ זיך. אויף אויפמערקזאמקײס מײן געצויגען
 ביז האם שאפ דער וױיל צווייטעגס, ; ״האנם״ גײע א

 איך בין דריטענס, געהאם; ניט צײכענער קײן דאן
 װעס באס קאפריזנער דער װי זעדק, צו םשיקאװע געװען

ט/ א מיט אויסקומען האנ  אלײן ער האט אים ביז װאס ״
 ער אז באמערקט איך האב נאכהער ארבײם. זײן געטאן

 געצוואוגגעגע א צוריקגעהאלטען, שםיל, זײער עפעס איז
 טראכםעז אנגעהויבען האב איך אנן צוריקגעהאלטעגקײט

אים. פון
 אױף געארבייט דררכאויס א״ין האב גראדע און

 האב איך און געצייכענט, האם ער וואס סטייל, דעם
 און צייכענען זיץ צרוישען אדנםערשייד דעם באמערקט

 אױס״ בעסער קענםיג, פער געותןן איז זײגע באס. דעם
 געהאלםען, ליעגער זיך האבען צייכענס די אין געארבײם,

 כאס• דעם םון װי גאכם איבער אפגעקראכען ניט דינען
 קנאפלעכער די מאכעץ געגומען כ׳האב װען מאל יעדעס
 די אײף קוקען און קעשענעס די ארויפשטןפען אדער
r n p ,דעם םרן אים, פון געםראכט איך האב צײכענס 

 צײכענער. פארשםעלםען פארעלםערםען, צײט דער פאר
אויגען. רי פאר געשםאנען םיר איז ער

צײם, װאכען צווײ א געארבײם אינגאנצען האם ער
 ארייגגעקד אינדערפרי מאבםאג יענעם בין איך װען און
 צייכענעד דעם איך האב םארשפעטיגםער, א שאם אין מען
 דערדואוסם זיך איך האב *ײם מיטאג געטראסען. ניט
 שוואכעד א םרן געשטארבען כאנאכט שבת איז ער אז

 דעם אויסער לרויזד די געװעז אה זונטאג און הארץ
 קײגעד שאם אין אים האם ארבייטער, פאר א מיט באס
 פלוצלת- זיין סון גערעדם מ׳האט װען ארן געקעגט, ניט
 אפגעפאםערס דיגע באקאנםע פאר די האבען טוים, גען
 רי און זיפץ, סקארבאווען געווײנליכעז דעם מיט זאך די

 לוױןן טרויעריגע א מים באנרגענם זיך האבען איבעריגע
 את איגצידעגם דער און MP מים׳ן שאקעל א און פינע

^געענדיגט געווען . 
ארוים. גים זינען פח זאך די איז אבער מיר

 געארבימ פריער טעג צוױי פיס ערשס מענש א האט
 געארבײ און געשטאנען שאפ, איק אין מיר םים געװען
 א צוגעטראגען םיר מיר, פאר שפאן צװײ א בלויז
 אץ עס געגעבען פיר ארן דרעסעס געצייכענטע פריש דעל

 9 ערד• דער אין שוין ער ליגם אם און ארייץ, האגט
 אפגעװישם, איז ער און םינע טרויעריגע א טרער, א זיפץ,

 םארגען געויען. ניט דא גאר קיינפאל וױ אזוי פארגעסען,
 ינױר םים ליתער׳ן, םים משה׳ן, םים פאסירען דאס װעם
 Vfi ארום שאם גאנצער דער און איבעריגע. די פים ארן

. לעבעדמע בלויז דאך דיגען . ם. תי  9 שוידעה א ם
 םראמת^ אזא פרן לייב איבערן אריבער מיר איז סקרוך

• דינער, נאד ארבײטען געזעצט זיך האב איך מו א
י פרוביר איך אויגעץ. די סאר מיר שםיים מת דער -9ט  כ
ך ניט, קען איך אבער אנדערש, עסעם פון טען י * 

 שםומס א פארםירעץ ®רוביר איך #אים םון גאר םראכט
 װי איז צוע םײז גים, גײט עס אבלר שכנים מיינע מיט

9 איז אים• סון וױדער םראכם איך און געליימם, 9 
 מאכען אן הריב איך־ באנדעל. גײעם א צו זיך איך נעם

 קרייד־צײכענם די אויף קוקען אן הויב און קנאפלעכער די
 האנס םויםענס דעם זעד״ איך אז מיר זיך דוכם עס און

 91וײ איבער דאס שםעפ איך אז און צייכעגס די איבער
י עס אבער קגאסלעכער, די איינהאקען נעם איך הענם.  9ג

 דאס שנײד איך אז זיך דוכם מיר שוידער, א מיר
 קאלסעד א אפ םיר גיםם עם און #האגט טויםענם דעם

•שוױיס . .
מ אװעק ביז אח עזניהואױפגע זיך האב איד  גאס. י
 נעגאעען שפ»גיר, ל*נגעד זײער » גענומען

תדז אויף און מואװי, s אין * p פ n■ עפעם v 
תץ een ®ת װערעז צו «םור געלוסנעז םיר איז תי r 

n װאם םםייל, אנדער m קריגלז אמ ארביים לאם p ניק 
 באסרײש זיך זדך האב אזױ און צייכלנס. קרײד קײן
ם האנם, םויםענם דעם סח  איז געשםאלם זײן מ

מן די פאר געװען צײם. ל*נגע א אוי

1
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 שטאטען פאראייגיגטע די פון קאודט סופרים דער
 אײגענט־ איבערגעקוליעט. מאגאט הײגטיגען זיך האם
נײנם־ אײן גאר קאורט, סופרים גאנצער דער ניט ליך

-S ריכםער דער איבערגעקוליעט. זיך האם קאורם פון חלק 
 פריהערדיגע אלע אין ר.אט װעלכער ראבערטס, ד. אוען

 געזעצען ארבײטער און ליבעראלע איבער אגטשײדונגען
 אז ריכטער, קאנסערוואטיװע פיר די מיט געשטימט

 ליבעראליזם, מיט פארטשריט, מים שמעקט וואס $לץ
 הײנטיגען האם קאגסטיטוציע, דער פון פארבאםען איז

 װעל־ ריכטער, ליבעראלע פיר די מיט געשטימט מאנאט
 מען מעג קאנסטיטוציע אלטער דער אז טענה׳ן, כע

 עס און פאסאן לעצםען דעם לויט בגד נײעם א אגטאן
 לײגען דוקא ניט מוז מען שאטען. ניט גאר איר װעט

 פון זשופיצע, אלטער איר אויף לאטעס אמענדמענם
 און ארויסגעװאקסען לאגג שוין איז לאנד דאם װעלכער

אפגעטראגען... היבש שוין איז װעלכע
געשען. איז עס װאס ניט שוין פרעגם !גו גו,

 סופרים אין ריכטער אײן פון זיך איבערקערען דאס אט
 איבערקערעניש, גאנצע א פאראורזאכט האט קאורס
 באציהונגען די אויף װירקונג איר שוין האם װעלכע

 לאנד. אין ארבײטסגעבער און ארבײטער *װישען ;
ס טי ס א  האם זיך איבערקערען דין מיט ראבערםס ^

 רעלײשאנם לײבאר ״וואגנער דער אז דערצו, געבראכט
 ארגא־ צד רעכס דאס ערטארכיי די גיס וחנלכער *קס׳י,—
באלע־ די פארפליכםעם אוץ ױניאנם אין זיך גיזירען ־.
 אר־ וועגען ױניאנס די םים פארהאנדלען צו באטים ן

פאר־ די אלם אנערקענען זײ און באדינגוגגען בײםס
 װע־י דערקלערם זאל אעעשטעלםע, זייערע פח םרעםער :

 א אנערקענען בינדענד. און קאנסםיםוציאנעל רען
 דורך דעה א האבען ארבײטער די לאזעץ און מגיאן .

אוגםער באדיגגונגען די איבער פארםרעםער ייחנרע
 א זײן צו אנשםאם איז ארבייסען, דארםען די וועלכע

 מאל אלע געורארעז באםראכם איז דאם װי פארברעכען,
 קארפאריישאץ די אוץ קאמערם אװ םשייםבערס די *ון

 גאר עם איז געריכט, אויסערן אמ געריכם אין ,לאיערס
לאנד. םח געזעץ דאס געווארען ןלוצלוגג
אנםשײ־ גינסםיגער דער רועגען נײם ערשםע די

 רעליישאגס ״לייבאר פאר׳ן קאורם סופרים םון מג1
 וואשינגםאז םון געזעץ וױידזש מינימרם דעם אח אקם״

 פריטש־ װי פרעסער ױניאז פארביסענע די האם •סײם,
 אגגעפירם האבען װעלכע פירםעם, אײגיגע מליעם.

 םון ױגיאנס די אגערקענען געגעץ קאמף בלוםיגען ן
 אמ ליפעז די מיט פארביסען האבען ארבייטער, ^►ײערע
 ױניאז מים טיש גריגעם צום געגאגגען נעבאך זײנען

פארםרעםער.
 אנגע־ גים דיערע םארװירונג די האס אבער לאגג

 אדווא־־ טײערסטע די די האבען אוםזיסם גים ׳מלסען.
 געגען־ דיער שכירות. הויכע אאלעז זײ ורעמען יאאםעז,
 אויס־ — אײנע פארמען. צוױי אגגעגוםעז האם אטאקע

 די ױניאנס. די געגעז געזעץ ארבייטער דעם *תזצען
 דעם אין לעכער אלע די אויסצוגעסינעז — יע

 זיך קענעז באלעבאםים װעלכען דורן• געזעץ, *יעם
פארשריפםען. זײגע אדיםפאלגען פון יסדרעהעז

 צו באלעבאטים די זוכען פארמע ערשםער דער אין
 זאל וואם געזעץ, א דורכשמוגלען און שםיםוגג

גע־ אוץ אינקארפאוײרען צו זיד ױגיאגם די
 דעגירוטג דער םון אויסזיכם אונםער׳ן װערען

 דער פאר געםאהרעז גרױיסע גאר םים שמעקם געזעץ
קע־ ױגיאנם אינקארפארירטע באװעגונג. יוניאן

שא־ יעדעז פאר פאראנםװארטליך װערען געהאלםען
 באלעבאםים וואם אויםגעסראכםעז, אדער אמת׳ן ,

 יעדער צו קען קאסע זײער ססריייק. א דורך
 װאס׳י בח אח געריכם ן דורכ װערען סארהאלםען

 םיט *מוגעהן םיםלעז w מרבלײבעז די מלען
 קערפערשאפם איגקארפארירטע אן טער, נאך םםדײק•

געריכם, ן דורכ ווערען אױפגעלײזם ייט1 יעדער וװ
 כשכ אזוי איז אלץ נים אז באדדיזעז, װערם עם
•ראװאקאםארען, «אר א ט.רחגפא גץזעץ דאס

 לײכם קעגעז ױגיאז, א אין באסעס די פ\ן
און אויפגעלײזט זאל יוגיאן די אז דזשאב, אזא

___ ____ ען♦װעי
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 דעם סון קאנגרעס איץ געװאדען ארײנגעבראכם
מי־ ®ון האס&אן ן. קלעיר קאנגראסמאז

 אז נאר ניט פאר ער שלאגט געזעץ זײן אין שיגען.
 זײ אז גאר איגקארפארירען, מוזען זיך זאלען ױגיאנס

 רעגי־ דער פון לײסענס ארויסנעמען מוזען אויך זאלען
 זאלען זײ ;ארבײט זײער מיט אנגעהן מעגען צו רונג

 לײבאר אװ סעקרעטאר פון ערלויבענ־ש אן קריגען מוזען
 ערלויבעניש די און מיטגלידער, ארײן נעמען זיי אײדער

 טרעט ױגיאן די אויב װערען צוריקגעצויגען קעגען זאל
 פירען ארבײטער די אויב למשל, װי, געזעץ, דעם איבער

 ניט שטעלען אדער פאברנק, א אין דץ־סטרײק א אן
 װען דאקומענטען אנדערע אדער ביכער פינאנץ די צו

פארלאנגט. רעגירונג דער פון פארטרעטער דער
געצװאונ־ װעגען געזעץ א ביז קאנטראל אזא פון

 איז דאס און װײט. גים שוין איז ארביטריישאן גענע
 װעלען. זעהר איצט זיך װאלט באלעבאטים די װאס טאקע
 װערען כוחות ארבײטער די אז םילען, זיי װען איצט,

 װעלען כוחות אײגענע מיט אלײן אז און שטארקער אלץ
 ארבײטער די באזיגען צו זיכער זײן קענען ניט מער זײ
 גע־ געװאלט בעסער שוין זײ וואלטען קאמף, א אין

 ד״א־ זײ װעלכע מים פארמיטלער, רעגירונגס צװאונגענע
אויסקומען. בעסער קענען צו פען

 אין װינטען ליבעראלע די װייהען עס ווען איצטער,
 דורכפירען. קעגען ניט געזעץ אזא זײ וועלען לאגד,

 שםארק זיין אבער מוזען ױניאנס די און ארבײטער די
 דורכגןך גים ?אל ענליכעס עםוראס אז ײאך, דער אויף

אומבאמערקט. וואשינגםאן אין ווערען שמוגעלט
* •

 נויטיגען וועלכע ריכטער, ״פעהיגע״ אבער פאראן
 אויסנרצען קענען צו כדי געזעצען נייע אין נים גאר זיך

 ארבײםער. די געגען געװער אלס אקם וראגנער דעם
 סםײם מעין סוץ קאורם סופרים פון ריכטער א האם אם

 שיך-סםרײ- די געגען אינדזשאנקשאן אן ארויסגעגעבען
 וואגנער דעם םון םאקע גרונם אויפ׳ן לואיסטאן אין קער

 אוםגעזעצליך. פאר סםרייק דעם דערקלערט און געזעץ
 אויף דזשאדזש קלרגער דער עס ד״אם אויסגעםייטשם

 אז פאר, שרייבם געזעץ וואגגער דער וואס גרונם, דעם
 װי־ די ױניאן וועלכע אפשםימען דארפען ארבײםער די

 לואיסטאז אין רוי אזוי הױת און פארטרעםער, אלס לען
 פאר־ נים ארבײםער שיך די פון אפשםימונג אזא איז

 רוםען געםארם גים דעריבער ױניאץ די האט געקומען,
 אועע־ דעריבער איז סטרײק דעד און סםרייק, דעם

 אז אויסדריקליה זאגט געזעץ דער רואס אי זעצליך.
 ארבײםער אז װערעז, אויסגעטײםשט גים זאל דאס

קשיא. א בלײבם איז — ? סםױיקען גים טארעז
 קשיא די איז סעקםאריס שיך די םון באסעס די פאר

 וראס פראצעסען די אםילו און פראםעסםען די אדער
 װיכםי^ נים פארםירען, ױניןןן דער פון לאיערס די

 גאווער־ דער וואס אפםײלינגעה מיליםער די איז װיכטיג
 ״אוגגע־ דעם אונםערצודריקעז ארײגגעשיקט האם גאר

 םירער די שוין זײגען דערוױילע סטרייק. זעצליכען״
 ארעס־ א., אי. סי. דער פון פארטרעםער די סמרייק, סון

 טראץ אריב און צושלאגען. דיגעז סםרייקער די טירם.
 ברע- ניט סטרייק דעם באסעס די קענען אלעמעז דעם
 די און מוט העלדישען דעם דאגק א בלויז עם איז כען,

סםרייקער. הונדערם 65 די פון קרבנות אויף גרייטקײם
 דעם אין לעכער אל^ אױסגעםיגעז םון ארבייט די
 זיך קענען באסעס די װעלכע דורך געזעץ, װאגנער

 ױגײםעד די באזארגם זײ פאר עס האם ארויסדרעזזען,
 *װאשיגגםאן דער אין קאמערס. אוו םשיימבער םטײטם
 ױניאךםרזד דער םין ארגאן אפיציעלער דער ריװױ״,

 םעג פאר א אין גלײך איז ארגאניזאציע, סערישער
 דערקלערם האט קאורט םוםרים דער וױ דעם גאך ארום
 ארםיקעל, אן דערשינעץ קאגםטיטוציאנעל, געזעץ דעם
 אלע באלעבאםים די אנגעװיזען װערם עם װעלכען אין

 געזעץ דעם גאכצוקומען גיט אזוי וױ מיםלעז אח װעגעז
ראמעץ. זײנע אין זײז דאד און

 די װאס פונקםען אלע אויסצורעכעגען נויםיג גים
 דערמאבעז צו געגוג אן. וױיזען באסעם די םון לאיערס

רעגי־ די האם זײ, זאגען ערשטענם, עםליכע. בלויז

 «רונטער נים פןןלם זי «ז מהוייםעם, תעלכע םירמע,
 אין או־־ײן ניס גײס געשעפס איר וױיל געזעץ, אונםערץ

 אהן און האגדעל. איגםערסםײס םמ קאםעגאריע דעד
 זי ווײזט װעלכעס םירמע, דער םמ ביכער די

זזנר אױב אויסצוגעפיגען שווער איז סחור̂ז ד קויפס

 בא־ עס אדער צװישען־שטאטליכער א איז געשעפט
 רעגירונג פעדעראלע די און שסאט, אײן צו בלויז לאנגט

ניט. דעה קײן אים איבער האט
 א פון אװעק ניט געזעץ דאס נעמט צװײטענס,

שאפ. אפען אן אנצוד״אלטען רעכט דאס באס
דאס באס פון אורעק ניט עס נעמט דריטענס,

די פארמאכען צו אדער ארבײטער, אנטזאגען צו רעכט
פאבריק, דער פון אפטײלונג געװיסע א אדער פאבריק,

גיט בלױז דארף ער גויטיג. פאר געפינט ער װען
ױניאן צוליב ארבײטער דעם אגטזאכט ער אז זאגען,

אנצושרעקען פאבריק די שליסט ער אז אדער טעטיגקײט,
לץ.8 דאס ױניאן. זײער צוברעכען און ארבײטער די

* %

 די אבער פארגעסען, באסעס די האבען זאך איין
 אז איז« דאס פארגעסען. ניט עס טארען ארבײטער

 לײבאר דעם געמאכם האם וואס #כוח אײגענער דער
 אים באלעבאטים די מאכען אויך קען געזעץ, פאר׳ן אקם

 אר־ ארגאניזירםע פון כוח דער איז דאס אפצוהיטען.
 עס וואס אלץ פרן ױניאן. א פון כוח דער בײםער.

 ארבײםער די אז קענםיג, איז מאנאט דעם פאסירט ד״אט
זינען. אין עס האבען און עם רוײסען

 די האבען מאנאט פארגאגגענעם דעם דורך וױיל
 שאפ אפען די אויף אגגריף זייער אנגעהאלטען ארבײטער

 סטרײקס צעגדליגע ליניע. גאנצער דער אויף פעסםוגגען
 לאגד. גאנצען איבער׳ן געװארען דורכגעפירט דינען

 די אין סטרײק דער װי בלוםיגע גאנץ זײ פון מאגכע
 פענסילוױיניע, הוירשי, אין פאבריק שאקאלאד ״הוירשי״

 פארמער, אויפגעהעצטע און גענגסטערס געדוגגענע רואו
 האבען פעקםאו־־י, דער אין מילך די צו שםעלען װעלכע

 ארויס־ זײ און סםרײקער די אויף בלוט־באד א געמאכם
 מעטאל די פון סםרײק דער אוץ פאבריק׳ פון געווארםען

 הא־ בויאנעס די װאו אקלאהאמא, פיםשער, אין מײנער
 און ױניאן דער געגען פאגראמען אמת׳ע געמאכם בען

 ױניאנס די םאלען אלע די אין האבען דאך ארבײםער. די
 זײ נאר אליין, געזעצען די אויף פארלאזען נים זיך

 דער מיט אונטערגעשםיצם פאדערוגגען דיערע ד״אבען
די סםרײק. פון כוח םים׳ן אײניגקײט, זייער פון מאכם

אויסגעצײכענפע. זײנען רעזולטאםען
• •*

םאר־ די זײנעץ מאנאם פארגאנגענעם דעם דורך
באלע־ די מים ױניאן םײנערס דער פון האנדלונגען

פארענדיגם איגדוסטריע קוילען וױיכער דער אין באטים
וױי־ ארבײםערס די אויף העכערוגג א מיט געווארען

האבען באלעבאםים די טאג. א דאלער 6 אויף דזשעס
אגרײ אלםער דער ביז געדוגגען און געברעקעלם זיך

די ווען מערץ. םען31 דעם אויסגעגאגגען איז מענם
קױלען די אז אםריל, םען1 דעם דערזעץ אבער האבען

די־ גים, ארבייט מײנער קיין איז פוסט שםייען גריבער
געסעםעלם. און געווארען וױיכער זײ נען

*»
לעצ־ דעם דורך האם אינדוסםריע שםאל דער איז

 צו ארבײם איר פארםגעזעצט ױניאן די מאגאם טעז
 אונםערצושרײבען באלעבאםים קלענערע די צװינגען

 אגרימעגםם ױניאן די שוין האם איצט ביז אגרימענטס.
 צחאמען באשעפםיגען וועלכע םירמעס, 60 איבער מיט

 לעצ־ ערשם ארבײםער. מיליאן םערםעל א פמ גאהענם
 פאר א םמ סםרײק א גאך געלוגגען, איר איז וואד םע

גוארק. סון קא, סםיל קרוסיבעל די סעםלען צו שםוגדען,
אן. גאך גײם ארביים די דזשוירזי. גױ

»**
 םםרײק דער איז אינדוסםריע אויטאמאביל דער אין

 געװארעז געסעםעלם קאמפאגיע קרייזלער דער געגען
 אין אריבערגעםראגען זיד האט קאמף הויפט דער און

 מאםןןרם דזשענערזןל דער pd ןןרבײםער די קענעדע.
ר סםרײק איז זזרונםער זײנעז ןזנםער^, אשו*, אין » 

 מדינגונגען. מםערע את ױני#ז דער pc אנערקעטנג
̂א זיך הןום *נםאריזו pn ירעםיער דער  W געװעז םתק

 מןני־ wp און חשױרזי נױ po האםמןןן ג^װערנאר
ע א ליזירט «  •רעמ־ דער םסרײקער. די געגען *רסײ מ

 מראינסעחד איז ער ןןז דערקלערם, יניש1 הןוט יער
 «ײנ־ קרימז Jt .vg סי• דער דערלןזזען «ו ניט םירם
 אםעריקאנצר לױנען זיך זאל עס אום קעגעדע, איץ םלוס

 פאבריקען. די אחק אריבערסיהרען קארפאריישאנס
וױלעז זיי םסכיס• גים אים םים אכער זײנען ארבײסער

 סי. דער םון און ױניאן דער פון אגערקענונג די קאדו
 שורות די װען טייל. א זײנען זײ װעלכער וןפ א. «

 דאס וואס םיס באװאוסט נים גאך איז געשריבען, װערען
M ענדיגען• זיך װעם

*
 איז קאםפימ ארגאניזאציאנס םעקסםיל דעם אין

 פארם־ באדײטענדער געװארען געמאכט מאנאט ךעם
 אגריםענם ױניאן א אונסערגעשריבען ר,אט עם שריט.

 די איז דאס אמעריקא״, אװ קאמפאני ,וױםקאוז די
 זײד. קינסםליכע אדער רעיאז פון פראדוצירער גרעסםע

 שםאר־ א ארבײטער. םויזענט 20 ארום באשעפטיגען זיי
 ״דױ דער געגען אנגעפירם אויך װערם קאמפײן קעך

 פאבריקען צאל א דזשױרזי. נױ א־ן קאמפאני״ פאנט
 אונםערגעשריבען האבען שטאםען ענגלאנד נױ די אין

העכערענדיג און ױניאן די אנערקענענדיג אגרימענטס,
י י שכירות.

*
 אונםערגענומען מאנאט דעם האט א. אי. סי. די
 גאז און אויל די אין קאמפײנס ארגאניזאציאנס גרויסע

 אר־ ראדיא און םעלעפאן די צװישען און אינדוסטריען
 טיכםיגער א איצטער ארבײט יארק נױ אין בײטער.

 בײ ארבײםער טויזענט 270 די ארגאניזירען צו סטעף
 קארפאריישאן. םעלעגראף און טעלעפאץ אמעריקאן דער

 ױנײםעד דער פון פרעזידענם קעררי. ב. דזשײמס װי
 דערקלערט, ױניאן ארבײטער עלעקטרישע און ראדיא
 ױניאגס לאקאל 8 װערען געטשארםעם באלד װעלען

 צו באלאגגען וואס קאמפאני, דער פון ארבײטער די פון
ױניאן. דער

 אן שליסען ביים אויך האלט ױניאן זעלביגע די
 מא- ענד עלעקטריק װעסטיגגהאוז דער מים אגרימענט

 פעגסילוױיניע, פימםבורג, פרן קאמפאני גופעקטשוריגג
פראדוקציע דער אין אכלזןריקע אין פירמע גרעסטע די

אפאראםען. און מאשיגען עלעקםרישע פוץ
* ♦

 ביםעל א האט א. אי. סי. דער פון אימפעט דער
 די האם און ױניאנס פאך מאנכע אויך אויפגעטשוכעט

 קארםעגםערם אװ בראדערד״וד די געבראכט. לעבען צום
 םויזענ־ צענדליגער דא זײנען עס אז דערמאנט, זיך האט
 דער אין קעמפס לאמבער די אין ארבײטער האלץ םער

 רעדם עם ארגאניזירען. זיי גענומען זיך האט און װעסט
 םויזענט 75 האבען אײגענםליך ארגאניזירען. ׳אזױ זיך
 אן אגגעשלאסען לאגג שוין זיך דזשעקם לאמבער די םון

 אבער האם בראדערד״וד די ױגיאן. קארפענטערס דער
 וועלכע מיםגלידער, קלאס צוױיםע מיז א געשאפען די םון

 אבער דױס, צאלען צו פריװילעגיע די בלויז האבען
 אנגעלעגענהײטען. ױניאן אין דעה קיין זאגען ניט קענען
 גים מעז לאזם קאנווענשאנס די צו פארטרעטער דיערע

 קײנע אין באםייליגען זיך נים אויך זײ לאזט מען צו,
 נאציאבא־ דער מים טאן צו האבען וואס אפשטימוגגען,

 הא־ מעג אומשםענדען די אונםער ארגאניזאציע. לער
 זײ וועלען יענע אבער ארייגגעמען, װעלען זיי סשענסאן

 אפרײסען גאנצען אין זיך זוכען זײ גיין. ניט אהין כער
 סי. דער אן אגשליסען זיך און בראדערהוד דער םון
א וי

 און מאשיניםםעז די אויך דינען געווארען לעבעדיג
 םארוואגד־ צו זיך סםראשעז לעצםע די צלעקטרישענס.

 מיט קאנקורירען און ױגיאן איגדוסטריעלער אז אין לען
 דער מים זײ האבען אנגעהױבעץ ״ױנײטעד״. דער

 אר״ האט ״ױנייטעד״ די וועלכע קאמפאני, װעסטינגהאוז
 ארגאנימערם ארײעעשיקט זײ האבען אהין גאגיזירט.

 קײן מיטגלידער. ביםעל א אױסכאםען פרובירען צו
 אבער זײ קענען ארבײט דער אין דערםאלג איבעריגען

__ ארומגעזען. שםעם צו זיך האבעז די האבען. גים
 בראדערהוד די קען מיטגלידער סך קײן אבער אויב

 ניט וועםםיגגהאח דער אין װארקערם עלעקםריקאל אװ
 צװײ םיט סארםשעםעט אבער זיך זײ האבען קריגען,
 פארכאםעז זײ אז שרײען, װעלכע ױניאנס, פאך אנדערע

 באלאמעז םאד זײער לוים דאו־פען וועלכע ארבײםער,
 אזא איגנזערנײשאנל אײן ױריסדיקציע. דיער אוגםער

 אויב אז םענה׳ם, װעלכע ױניאז, מאשיניסםעז די אמ
 זאלען װאם םאר סא ױניאן, איגדוסםריעלע אז האבעז

 יד עלעקםרישענס דער אק ארײנגײן מאשיניםםעז די
 װאם עלעקםרישענם די דאד קעגעז מער, א ניאזי

 מר דער אן אנשליסען זיך סאבריקעז די אין ארבײםעז
 רײסערײ גײער דער א״ץ האגם א ױניאז. שיגיסםעז

 די אינםערגײשאנאל. םימסםערם די גענומען אייד האט
 דרײ־ םראק ביםעל היבש א באשעםםיגם װעססינגהאוז

דער צו כאלאנגען דארמען פאך לױס׳ז װעלכע װערס,

 באין װעם ער אז זאגט, םאבין און ױניאן םימסטערס
ארײגגעמען ױניאן עלעקםרישענס די לאזען נים אופן

מיטגלידער. אלס םימסטערס
* **

 מינדערװיכטיגע בלויז אבער דינען זאכעץ אלע די
 פאנאנדער זיך םלאקערם קאמף הויפם דער רײסערייען.

 דער און לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקאן דער צװישען
 שנעל זיך דערנעהענטערם קאמף דער אט א. אי. סי.
קריזיס. א צו

 פאך די צװישען סכסוכים ױריסדיקציע די חוץ א
 דעם זיך האבען וועלכע ױניאנס, איגדוסםריעלע און

 קאמף דער װי פארגרעסערם און פארשםארקם מאנאם
 שיף דער אין װעסםינגהאוז, די אין ארבײטער די ארום

 און קאמפען ארבײטער שיך די און אינדוסטריע בוי
 אריין זײם איין פון קאמף דער איז פלעצער, אנדערע

 עס האט זײם צװײטער דער פון און קאורטס די אין
 סםײט א פון שפאלםונג ערשםער דער צו געפירם שוין

 איבערגעבען לאםיר אבער לייבאר. אװ פעדעריישאן
בקיצור. פאקםען די

 אר־ אלומינום פון לאקאל קענזיגגםאז גױ דער
 בא־ האט פאך, םדע אין לאקאל גרעסםער דער בײםער,
 פעדעריישאן אמעריקאן דער פון אפצורײסען זיך שלאסען

 פאר פארלאנג זייער אנטזאגט האט װעלכע לײבאר, אװ
 די אז באשםאגען, און טשארםער אינםערניישאנאל אן

 אלס פארבלײבען וױיםער זאלען ארבײטער אלומיגום
 דער אן אנגעשלאסען דירעקט לאקאלס באזונדערע

 פער די פארהאלםען האט לאקאל דער פעדעריישאן.
 פאר־ פון צוזאמענפאר א גערופען און צאלונגען קעפיטא

 גרינ־ צו צװעק מיט׳ן לאקאלס אנדערע די פון טרעטער
 אן אנשליסען זיך און ױניאן איגטערניישאגאל אן דען
א. אי. סי. דער

גע־ האם לײבאר אװ פעדערײשאן אמעריקאן די
 איבער־ זיי געריכם דורכ׳ן לאאקל דעם צװינגען וואלט

 לאקאל. פון ביכער און אײגענטום געלט, דאס צוגעבען
 אין מישען צו אגםזאגט אבער זיך האם ריכטער דער

סכסוך. ױניאן אינערליכען אן
 בײם דערשינען פערזענליך איז גרין פרעזידענט

 אויס־ האם און ארבײםער אלומינום די פון צוזאמענפאר
 םםראשענדיג א., אי. סי. דער אויף תוכחה די געגאסען

 אמערי- די אין דיקטאםור א אײגצופירען זוכם לואיס אז
 ווייניג. זעד״ר אבער עס האם געהאלםען ױניאנס. קאנער

 איי־ אויף ארונםער דוקא ורילען ארבײסער אלומיגום די
 צענ- פרן חסד אוים׳ן אנגעװיזען זײן נים און קעסט גענע

וואשיגגםאן. אין םעדעריישאן דער םון אפיס טראלען
 קאנ־ דער בײ פארגעקומען איז ריס וױיטערער א

 אין לײבאר אװ פעדעריישאן סםײם דער פון ווענשאן
 סעדע־ סםײט דער פון פרעזידענט דער דזשארדזשיא.

 אר־ און אנהענגער הײסער א איז גאנס, סםיװ ריישאן,
 ר״אט גרין םרעזידעגט אוץ א* אי״ סי♦ דער פוץ גאגימער
 זען צו מענשען זיינע געשיקט ספעציעל אהין דעריבער

 אפשםײ דער אין ווען אמם. פון נאגס׳ען ארויסווארפען
 פרעזידענט דער אז געווארען קלאר אבער איז מונג
 האט דעלעגאטען, די צװישען מאיאריטעט א האט נאנס

 ארגא־ לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקאן אן דילאן,
 פארלאזען צו אנהענגער זײגע אײפגעפאדערט גייזער,

 די געשפאלםען ארום אזוי האם און קאנווענשאן, די
לײבאר. אװ םעדעריישאן סםײט

 םאר־ איז םאל שענדליכערער און ערגערער אן גאך
 גרעבער. םעטאל די צורישען אקלאהאמא. אין געקומען

 ױניאן, קאמפאגי א געבושעוועם האם געגעגד יענעם אין
 ארגא־ זיך ארבײםער די דערלאזען ניט האט װעלכע
 סמעלםער און מיין ״םיל, די האט לעצםענס ניזירען.

 קאמ־ ארגאגיזאציאגם אן אגגעהויבען ױגיאן״ װארקערס
 אפריל, םען10 דעם שבת, מײנערס. די צװישען ®ייז

 רעגע־ א דורכגעפירם גענגסםערס קאמפאני די האבעז
 מיםגלידער אץ אפיסעם ױניאן די אויף פאגראם לען
 גאלענא. און קענזעס טרים, אקלאהאמא, פיטשער, אין
 ארבײםער די זיך האבען שםעםעל לעצםער דער אין

 בא־ און העדקװארםערם ױגיאן די אין פארבאריקאדירט
 חברח 9 בלײ. םמ האגעל א מים בויאנעס די געגענם
 איבעריגע די און געוואתמ פארװאוגדעם זײנען זײערע
צולאסען. זיך זײגען

 געזעץ חאגנער א סאראז הײנם אבער דאך איז
 חברה די האם פארבאםען, זײנען ױגיאנם קאמפאני און
 לײ־ אװ סעדערײשאז אגמןריקאן דזןר צו געװעגדעס זיך

 גע־ באוריליגם די את דאס םשארםער. א נאך באר
 פאגראס, גאכ׳ן דאנערשםאג, אדן ׳צווײ און איינס ורארען
 שוין פאגראםשםשיקעס ארן שלעגער קאםפאני די זײגען
 אםעד״י- דעוי פון םיםגלידער ארבײסער ברידער געייעז

לײבאר• אוו פעדעזיײשאן קאן

 םעדערײשאז דער פון קאונסיל עקזעקוםיװ דער
 דער װעגען זיצונג ספעציעלע א אפגעהאלטען אויך האם
 אוץ געשלאסענע א געװען איז זיצונג די א. אי. סי.

 וױיס פארגעקומען איו דארם וואס אײנצעלהײםען קיין
 דערװיסען, געקענט זיך האט מען װײט װי ניט. מען

 א ררסען םון םראגע די פארהאגדעלם דארט מען האט
 אינםעתע־ די אויסשליסען און קאטוענשאן ספעציעלע

 םי. דער אן אנגעשלאסען זײנען װאס ױניאנס שאגאל
 פרא־ דער איבער אבער זיך האם קאונסיל דער א. אי.
 גע־ באשלאסען איז עס און אײניגען געקענט ניט גע

 אלע פון פירער די פון קאנפערענץ א רופען צו ווארען
 בא־ זײ לאזען און ױניאנס אנטערניישאנאל ״לאיאלע״

דעם. װעגען שליסען
 גים נאםירליך איז ארויסקומען, װעט דערפון װאס

 דער־ עס זיכער, אבער איז זאך אײן זאגען. צו מעגליך
 אר־ אמעריקאנער דער אין קריזיס דער זיך נעהענטערט

באוועגוגג. בײטער

 אױישע מאנסרעאלער װ»ס אויו•
פעהינ זײנעו נאפעפ

מאנםרעאל,) פון בריף ןא

 אג־ האם אינטערנעשאנאל די װי מאנאםען זעקס שוין
 די דרעסמאכער. די אונז בײ ארגאניזירען צו געפאנגען

 דעם געענספערס גלײך האבען ארבײטער באװאוסטזיניגע
 ס׳איז אז פארשטאנען, האבען מיר ױניאן. דער פון רוף

 באסעס די פון קאנקורענץ דער אנגעגאגגען גענוג שוין
חשבון. אונזער אויף

 םײ די איז פראװינץ אונזער אין :פאר אײך שטעלם
 פײ אזא צו (אד־אוךוועה ארבײטער פאר שכירות נימום

 דאם איז באסעס די פאר אבער קליין. זעהר איז נימום)
.גרויס צו נאך .  אומלעגא- פארש^ענע אן מען ווענדם .
 צוױי ביישפיל, צום פארקלענערען. צו נאך סריקס לע

 זײ פארשרייבם מען קאום. א אויף ארבייםען מיידלעך
 גאד איאפקוועםשען קענען צו אבי שםונדען, װינציגער

.ארבייטער די פון סענט פאר א .  קלימאקם דער ביז .
 געדולזי. די פלאצם ארבײםער בײם און איבערפילט װערט

 געריכם! אין באלעבאס דעם נעמם ארבײטער דער און
^ אז ׳פרעסע דער אין םאג יעדען לייענען פלעגען מיר ע  ד

 אזױ מים געװארען באשםראפם איז און־דער־באלעבאס
 סלא- פלעגם ארבייטער אידישע אונז בײ ״פאין״. םיל
 . , . שאנדע ארן אויפרעגונג פון פנימ׳ער אונזערע מען

 אר־ פראנצויזישע די אזוי װי זײן משער שוין זיך מ׳קען
 אוים־־ זייער אז זיכער, בין איך געפילט. האבען בייםער

 באדוי- צום וױיל גקמה, און האס מים געװען איז רריק
 אידען. געװעז באלעבאםים באשםראפםע אלע זײנען ערען
 זאל אגםיסעמיםיזם דער אז גענוג, שוין איז אאין דאס
פראװינץ. אין אונז ביי םארשםרייטען זיך

 וױיני_ נאך דאס איז באלעבאםים אונזערע פאר אבער
 גרע^ א אויף אנםיסעמיטיזם דעם ארגאגיזירען דארף מען

 באליבאסים, וואס שםויגם, אץ הערם מאסשטאב. סערען
 נשמה זייער פארקויפען צו גרײם די דינען סענט א צוליב

. קערפערס זייערע זײץ מפקיר אויך שפעםער און .  מען .
 קאטוילישען א מיט אגרימענם אן אונטערגעשריבען האם

 מ*- אװ גלחים דינען פיהרער זײערע וראס סיגדיקאם,
 אין ארויף קומס עלעמענם פינסטערער דער און נאשקעס.

 מיידלעך פראנצויזישע די פאר ד״אלם מען און שעפער די
 אינםערנעשאנאל דער צו געהן נישם זאלען זײ אז דרשות,
 ךי און פרעמדע... און קאמוניסםען דינען די וױיל יוניאן,

 ?9 סטײםמענם, א ארויסגעלאזען האבעז אליץ באלעבאסים
 .סארסאגיטא פרעמדע קײן מים האנדלען נישם וועלען די
 פון געסיהרט רוערען זאל װאס ױניאן, א האבען װילען די

 םראגצױזעו םון הײסם, דאס קאנאדער. פאר קאנאדזגר
סראנצויזען. פאר און

 אינזערע סון ארביים אונערמידליכע די דאגק א אבער
 האלםוע, םאקםישע און פובליסיםי די און #ארגאנײזערס

 הר*נ- די פארשםעהן צו געבען צו געלרמען דאך אונז איז
 גיט אח אונז, בײ איז פלאץ דיער אז ארבייסער, צויזישע
 זאלען ארבײטער די אז װילען, באסעס די וואו דארסען

 באלעמםים, די געניסען נאר װעלען דארסען וױיל געהן.
 ג$ר םיר האבלז רעזרלםאסען אמ ארבײסער. די נישם

 אן אויבען אלײן ארבײםער סראנצויזישע די סרעהליכע.
 ®לא* זײער אח אונז בײ אז סארשסעהן, דענקעז צו
 •m סראנצױזען מאסען די איץ אונז צד קונמןץ עם און —
- םיר װעלען םעג געקססע די אץ פארשרײבען. צו « 

 ארבױימד אונזערע ארױסצונעמען געלעגעגהײס א בען
 יךiy 1 ״זיכער וױ םעהר זײנאן מיר שעפער,און די סרן

םסרײ^ דארפאלגדײמז און קורצעז א האבען װעלען
w ייל•9 אוו •רײנזו 8 i i,
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אינטערנעשאנאל דער אין זיך הערט עם װאם
מו דער צו נײהען םיר מ װ ג מ ו

 שוין זיינען קאגווענשאן דער צו פארבערייטוגגען די
 דעלעגאטען אונזערע ווען מאי םען3 דעם געמאכם. אלע
 אטלאנטיק אין צוזאםענפארען זיך װעלען לאנד גאנצצן פרן

 זײער פאר גרייט אלעס געפינען שוין זיי װעלען סיםי
ארביים. זײ אנצופירען באקװעמליבקייט

 גענעראל דער פון מיטינג לעצטער
עסזעקוטװוע

אינטער־ דער פון באארד זקזעקוםידד גענעראל די
 פערטעלײער־ לעצטען דעם אפגעהאלםען האט נעשאנעל

 דער אין יארק, נױ אין םערמין דעם פון מיםינג ליכען
 איז מיטינג דער אפריל. םען12 ביז׳ו מען5 פון וואך

 אינ- דער פרן קאנװענשאן דער פאר לעצטער דער גערוען
 מיט אפגעגעבען מעדסטעבס זיך האם און טערנעשאגאל,

 דער צו עקזעקוטיװע גענעראל דער פון באריכם דעם
 דארם װעלען וואס סראגען אנדערע און קאנװענשאן

ורערען. אויפגענומען דארפען
 דער אויף פאלגעגדע די באשםימט האט באארד די

 רע־ די אױפנעמען דארך רועלכע קאמיטע, קרעדענשעל
עי צו דעלעגאסען פאר וואלען די פרן דלטאטען קאנ־ ד

 אין כאארדס דזשאינט איז לאקאלס אלע אין -*ואנשאן -
דערװייל־ געזעצליך די צו קרעדענשעלס די ארויסגעבען

גאגלער, איזידאר פרעזידענם וױיס :דעלעגאטען סע
 דזשאינט קלאוק דער פיז מענעדזשדר דזשענעראל

 קאמיטע; דער פון םשערמאן איז יארק נױ םרן באארד
 סעק־ איז יארק, נױ 89 לאקאל פח דזשעלא, חשאהן

 מאר־ נײםען זײנען: מיטגלידער אנדערע די רעטער;
מאליסאני, עדוארדא יארק; נױ ,22 לאקאל פון גאליס

 62 לאקאל פץ גאף, מערי ;יארק ניד 48 לאקאל סוץ *
 יארק; נױ 117 לאקאל םרן צוקערמאן ראובן יארק; נױ

 מענקאף דזש. ;באסטאן 46 לאקאל פת מארא א. דזשייז
 פון מיללער רות ארן ;פראגציסקא סאן 8 לאקאל פח ^
J לואיס. סײגם 104 לאקאל
V קרעדענ־ די האלט געשריבען ווערען שררות די װען 
יארק. נױ אין זיצועען אירע אפ קאמיטע שעל ^

. דער פון סטײטמענט .  דער װענען ב. ע. ג
װאגנער־אקט איבערץ אנטשיידונג 4

 עקזעקוטױוע גענעראל דער פון מיםינג דער ווען
 די אנגעקומען איז שליסען ביים געזזאלםען זיך ז-״^האם

 דעם דערקלערט האט קאדרם סוםרים דער אז נײעם,
 געגעראל די קאנסטיטוציאנעל. אלם געזעץ װאגנער

 פארעםענם־ דוביגםקי פרעזידעגט דורך האט עקזעקוםיװ
:ענין דעם װעגעץ םטײםמענם פאלגענדען דעם ליכט

 ערקלערם רואס קאורט, םופרים פח אנםשײדונג *די
קאנסטיטר אלס געזעײ רילײשאנס לײבאר וואגנער דעם ׳
אר־ ארבייטער די םון שטעלונג די בארעכםיגם *י$נעל, ■
םארהאנד־ קאלעקטױוע םאד רעכם דאס אז מניזאציעס ■
רעכט ארבײטער די איז ארבייםם־געבער, די מים לוגגעז ״
H אז און װערען אדדעקגעגומען נים זײ םון םאר ודעלכע 

קאגסטיםוציאנעל. איז דאס
 די סון פאחוכען די צושםערט אגםשײדונג ״די

 די סאראייביגען סצו באסע אםעך־שאפ סארביסענע
I אוץ שקלאפעוײי עקאנאמישע באז־יעוגגעז, טװעט־שאפ 

דער־ דעם דורך װערען ארבײסער די ידניאנס. קאמפאני
 רעכט מיט די קומם װעלכע סאזיציע דער צו מױבען |

 דע־ אינדוסםריעלער א איז אנטיילנעמער ריכסיגע *לס
i .איצם קען זיד ארגאגיזירען פח כװאליע די מקראםיע 

װערען. אפגעשםעלם נוט
 םח אנםשיידונג דער םים זיך םרײעגדיג ״אבער

 אר־ די מוזען קײסעס״ װאגבער די אין קאורט סופרים
 װארט א ארדיםלאזען גלײמנײםיג ארבײסער מגיזירםע

 קאנסטיםוציע זעלביגע די איז איצםער ביז װארנונס שון
 איצט ארבײטער. די געגען געװארען *ױםגעםײטשם ;

ס  אבער ארבײטער. די גרנסםען «ו אױםגןמדמזש זי הןו
 זײנען םיד״ «ו םון.פינף זעםשײדונגעז *ײהעחריגע ךי

 קאורם סופרים דזנר אז קלאר, איז עם םעגליך. ®לץ
סןזליםיק. זוק ארײז
די ר זײנען *רבײםער . מ * זײץ סון םיד שױן *

ארומ־ זיך קען םען װעלכען םיס פמדבאל,

 קאורט סופרים דער האט מאל דאס כאטש רוארפען.
 ׳צײט איצטיגער דער לויט נײגרנגען זײנע ארריסגעװיזען

 רוז־ קאפריזען זײגע געגען גאראנטי אײנציגע די איז
 קאורט. סופרים דעם רעפארמירען צר פראגראם װעלט׳ס

 בא־ קײסעס װאגנער די אין אנטשײדונגען לעצטע די
קלערער. נאך עס װײזען

פארפליכ־ דעריבער איז באװעגוגג ארבײטער ״די
 דעם אין דיל נײעם א פאר קאמף דעם פארצוזעצען טעט

פראגראם״. געריכט
 די אז געמאלדען אויך האט דובינסקי פרעזידענט

 אלע אויפגעפאדערט גלײך האט עקזעקוטיװ גענעראל
 ארגא־ די פארשטארקען צו ארגאנײזערס און בעאמטע

 איצט וױיל לאנד, גאנצען איבער׳ן ארבײט גיזאציאנס
 צו פארזוכען די שטערען קענען ניט באסעס די װעלען

ארבײטער. זייערע ארגאניזירען

ל מים האנפערענצעז ע  אין נוזיס נ
סלאוה־פױיד יארסער נױ

 געשטעלט אפיציעל שוין האט ױגיאן קלאוקמאכער די
 דעם פאר בתים בעלי קלאוק די צו פאדערוגגען איהרע
 װערען געשלאסען דארף װאס טרײד אין אגרימענט נײעם

 געהט װעלכער אגרימענט איצטיגען דעם פון פלאץ אויפ׳ן
 פאדע־ צוױי װיכטיגסטע די ױני. ערשטען דעם אויס

 דער פון פארקירצונג א זײנען ױניאן דער פון רונגען
 שטונדען 35 די אנשטאט שטונדען 30 צו װאך ארבײטס

 פון העכערונג א און איצטער ארבײטען זײ װאס וואך א
 אלע פון ארבײטער די פון שכירות די אויף פראצענט 20

 גע־ אויך דארף העכערוגג די טרייד. קלאוק אין פאכען
 אײנגע־ זײנען װאס סקײלס אלע אויף װערען מאכט

אגרימענט. איצטיגען דעם אין שלאסען
 דער םון פארטרעטער די האבען פאדערונגען די

 מיט׳ן קאנפערענץ ערשטער דער בײ געשטעלט ױניאן
 אינ־ די פון אסאסיאיישאן די קאונסיל, איגדאסטריעל

 גע- אפגעהאלטען איז וואס מאנופעקטשורערס, קלאוק סײד
 האטעל אין אפריל, טען21 דעם אווענד, מיטוואך ווארעץ

 איז ױגיאן דער פון קאמיטע קאנפערענץ די יארקער. נױ
 דוביג־ פרעזידעגט פון פירערשאפט דער אוגטער געװען

 פון מענעדזשער דזשענעראל נאגלער, איזידאר און סקי
 זײגען צוױי די אויסער באארד. דזשאינט קלאוק דער
 טשערמאן דער פארטראטען געװען קאמיטע דער אויף

 סעק־ דער צוקערמאן, ראובן באארד דזשאינט דער פון
 אלע און אשביז, י. מ. טרעזשורער לאנגער, מ. רעטאר
 אסאסיאיי־ די מענעדזשערס. דעפארטמענט און לאקאל

 מר. פרעזידענט איהר פון פארטראטען געװען איז שאן
 י דיער און קליין מר. דירעקטאר עקזעקוטיװ דויטש,
 די בלויז האבען גערעדט דירעקטארס. אװ באארד גאנצע
ע פון פארשטעהער הויפם ^ צדדים. ב

 רעדע זײן אין האם נאגלער מעגעדזשער דזשענעראל
 ער װעלכע מיט ציפערען און פאקטען רייהע א געבראכט

 ארבײםם־ שטונדיגע 35 די אז באװיזען, קלאר האט
 און קלאוקמאכער אלע פאר ארבײט גענוג ניט גים וואך

 די אז ארבײטסלאזע, פאראן זיינען סעזאן אין אםילו
 גיט קעגען ארבײטער די ארן קורצע זיינען סעזאנען

 רױידזשעס די אויף יאהר גאנצע דאס לעבען א מאכען
 געהע־ דעריבער מח שכירות זייערע פארדינען. זיי וואס

 לעבענם־ םון קאסטען די וױיל ספעציעל ווערען, כערט
 אסאםיאיישאן די געשטיגען. געוואלדיג זײגען מיםלען

 זיי פאקטען, די געלײקעגט ניט האבען פארטרעםער
 װערען באשםימט זאל עם אז םארלאגגט, אבער האבען

 אין לאגע גאנצע די אונטערזוכען זאל וואס קאמיםיע א
 זייץ אין האם דובינסקי פרעזידעגט אינדוסםרי. דער

 געגען גים גאר האט ױניאן די אז דערקלערם, ענטפער
 ארבײם *די אבער קאמיסיע, אונםערזוכוגג אן באשםימעז

 דער יאהרען. אמאל און מאנאםען געמם קאמיסיע א פון
 ירניאן די איז יוגי ערשםען דעם אויס געהם אגרימעגם

 אגרי־ נייעם קײן אונםערצושרײבען נים אגטשלאסען איז
 א און ציים ארבייםם דער םון סארקירצוגג א אהן מענט

הענגען זאכען לאזען ניט און שכירות די אויף העכעררגג

 אריע־ קענען װעט קאמיסיע די ביז לופטען דער אין־
רעפארט." א ברײנגען
פאר־ דער מיט געשלאסען זיך האט קאנפערענץ די

 ארום טעג עטליכע אין װעט ױניאן די אז שטענדיגונג,
 װעגען ענםםער אפיציעלען אן בתים בעלי די געבען
קאמיסיע. א פאר פארלאגג זײער

 מענעדזשער דזשענעראל און דובינסקי פרעזידענט
 סטײטמענט פאלגעגדען ארױסגעגעבען האבען נאגלער
 מאנופעקטשױ די צו פאדערונגען ױגיאנס דער װעגען
: רערס

 און דובגיסקי פרעזידענט פון םטײטמענט
נאגלער מענעדזשער דזשענעראל
 דעם פון באנייאונג דער װעגען פארהאגדלענדיג

 אינ־ סוט און קלאוק דער אין אגרימענט קאלעקטיװען
 איג- צוױי זינען אין האבען שטארק מען מוז דוסטריע

 שטארק באװירקען װעלכע הויפט־פראבלעמען, דוסטריעלע
ארבײטער. אונזערע פון װאוילזײן און לעבען דאס

איינגע־ איז װאס ארבײטס־װאך, ־שטונדיגע35 די
 אין סוט־אינדוסטריע און קלאוק דער אין געװארען פירט
 ארבײטס־ פון פראבלעם די געלײזט ניט האט ,1933

 ארביי־ צאהל גרויסע א אינדוסטריע. דער אין לאזיגקײט
 בא־ קריגען אדער ארבײטסלאז, אלץ נאך זײנען טער

 ביזי די דורך פעריאדען קורצע בלויז פאר שעפטיגוגג
 אנם־ אן זיך מערקט יאהרען לעצטע די דורך סעזאנען.
 ארבײטס־ די פאר אינדוסטרי דער אין טענדענץ שײדענע
 די און קירצער, און קירצער אלץ װערען צו סעזאנען

 לענגער. אלץ װערען צו ארבײטסלאזיגקײט פון פעריאדען
ארבײטער. די פון ליידען די פארגרעסערט האט דאס

 די פארקלענערען פון פראבלעמע אלגעמײנע די
 דער אין ארבײטער די באזארגעז און ארבײטסלאזיגקײט

 איז באשעפטיגונג פון מאס מעסיגער א מיט אינדוסטרי
 געליױם גלייך מוז און װיכטיגקײט גרעסטער דער פון

 אר־ קירצערע א איז: מיטעל אײנציגער דער װערען.
 סארהאג־ האבען מיר װען ,1935 אין נאך בײטס־וואך.

 גע- ױניאן די האט אגרימעגט, דעם באנײען װעגען דעלט
 צו אום ארבײטס־וואך דער פון פארקירצונג די פאדערט

 ױניאן די ארבײטסלאזיגקײט. פון פראבלעם די ליױען
 אר־ ־שטונדיגער30 א פאר פאדערונג די איצטער באנײט

־35 די אנשטאט אגרימענם, נײעם דעם אין בײטס־וואך
איצטער. האבען מיר וואס וואך, שטונדען

 איצטיגע די אויף אײנגעגאנגען זייגען מיר ודען
 ווען צייט, דער אין ,1933 אױגוסט, אין װעידזש־סקעילס

 איז אינדוםטרי סוט און קלאוק דער פאר ״קאוד״ דער
 אלגעמײן אין אינדוסםרי די איז געװארען, אײנגעשטעלט

 קריזיס, עקאנאמישען דעם דורך פאראליזירט געװען נאך
 םריתען די .1929 אין אגגעהויבען זיך האט װעלכער

 געשטאבען זײנען וואויגונגען און קליידער שפייז, פאר
 די און עס וױיסען אלע שטופע. נידעריגסטער דער אויף

 די דינען 1933 זינט אז עס, באשטעטיגט סטאטיסטיק
געשםיגען. אומגעהױער לעבענס־קאסטען

העכע־ א געפאדערם ױניאן די האט 1935 אין שוין
 דאם באגעגענען צו כדי װעידזש־סקעילס די אויף רונג

 וועלכע לעבענס־מיטלען, פון קאסטען די אין שטײגען
 באאייגפלוסעו שטארק אנגעהויבען דעמאלסט שוין האבען

 קל#יד די ארבײטער. די פון לעבענס־סטאנדארד דעם
 שװערערער סיל א אין נאך איצט זיך געפינען מאכער
 איינקוגםם יעהרליכער זייער ווערט דיט אײן םון לאגע.

 ארבייטס־ די פון םארקירצונג דער דורך פארקלענערט
 אױף פרײזען די זײנען זײט צוױיטער דער םון סעזאנען,

 דעם אויף אז געשטיגען, שארף אזוי לעבעגס־מיטלען
 קלעקם 1933 םון ארבייט דער פאר םריתען די םון באזיס

 אנשטעג־ אן אנצוהאלםען איינקונסט יעהרליכער דין גיט
לעבענס־סטאנדארד. דיגען

 אײנגעשםעלם דעריבער מוז געהאלט פאסיגער א
 נו ארבײםער די םון קויף־קראםט די העכערען צו װערען

 די באגעגענען קענען ערשטענס, זאלען, זײ אז שטוםע, א
 צװײםעגס, און, לעבעגם־מיטעל אויף פרײזען העכערע

 העכערעז אלגעמײן דעם גאכקומען קעגען זאלען זײ אז
 װעלמר פון געזעלשאםט, דער םון לעבענם־סטאנדארד

 די *ז דעריבער, םאדערם ױניאן די טײל. א זײנען זײ
o* ווערען עס רואס שכירות, r איז ארבײנזער די געצאלם 

געומד זאלען קלאוק-םרעיד, פון םאכעז םארשידעגע די

, י א ---------------------------4 1937 מ
 וועידזש־סקעילס, די און פראצענם 20 מיט װערען נערט
 דעם פון 10 ארםיקעל אין אויסגערעכעגם ןןערען וואס

 אנקלאנג אין װערען געענדערם זאלען אגרימענם איצםיגען
פאדערונג. דער מים

 דער דינען אויבענאויםגערעכענםע די באטש
 אגרײ נייעם דעם פאר םאדערונגען װיכטיגסטע יוניאנ׳ס

 פאר־ זיך פאר רעכם דאס ױניאן די אבער באהאלט מענט
 אסאסי־ דער םון קאמיטע קאנפערענץ דער פאר צרלעכען

 א פאר פארהאנדלונגען די פון צײט דער אין שאן,יא
 ענדע־ פאר פארשלאגען אנדערע נאך אגרימענט ױיעם

 די דורכסיהרען בעסער קענען צו צװעק מיט׳ן דװגען
אגרימענט. נײעם דעם פון ״ארשריפטען

 די האט אפריל, טען22 דעם אױענט, דאנערשטאג
 דער מיט קאנסערענץ עהנליכען אן געהאט ’ ױניאן

 זיך האבען דזשאבערס די אױך אסאסיאיישאן. חשאבערס
 אגרי־ אלטען דעם אונםער באדינגונגען די אז נאקלאגט,

 פאר־ האבען די אומגליקליך. אײנפאך זײ מאכם מענם
 בא־ די ״םארגרינגערען״ זײ זאל ױניאן די אז לאנגט,

 אונ־ דעם אפשאםען און קאנטראקטארס פון גרענצונג
 אום־ און יארק נױ צװישען באדיגגונגען די איז טערשײד
 עס וואס אז קלאר, איז טענות זײערע פון אורטאץ.

 בלאק ״אוקשען דעם פון אפשאפען דאס איז זײ דריקט
 האבען זײ װען געהערשם, אמאל האט װאס סיסטעם״

 קאנטראק־ צװישען קאנקורענץ א אויפהעצען געקענט
 זיי װ^זשעס. ארבײםערס דעם פון חשבון אויפ׳ן םארס

 אײנ־ צוריק םיסםעם די זעהן װעלען גערען װאלטען
געפיהרט.
 די פון אנדיויב דער בלױז געװען נאטירליך איז דאס

 פארםגעזעצט װעלען פארהאנדלונגען די קאנפערענצען,
 אנטשלאסען איז ױניאן די קאנװענשאן. דער נאך װערען

 האט זי וואס פאדערוגגען איהרע אויםקעמפען פאל דאס
 א — 1935 אין פארהאנדלונגען די בײ געשטעלט נאך
סקײלם. העכערע און ארבײטסוואך שמונדיגע 30

 די פון ססריק גענעראל דעד
מאנטרעאל אין דרעםמאכמר

 צו מאנטרעאל אין דרעסמאכער די פון סטרייק דער
 דעם צוגעגרײט האט איגטערגעשאנעל אוגזער װעלכען
 מא־ קאמפײן ארגאגיזאציאנס טיכטיגען א דורך באדען
 דאנערשטאג, געװארען, גערוםען ענדליך איז לאנג, נאטען

 געווארען גערוםעץ איז סטרייק דער אפריל. םען15 דעם
 ״מאנױ דער אין ארגאניזירט באםעס דרעס די װי נאכדעם

 אויף ארױפצוצװינגען געזוכט האט גילד״ פעקטשורערס
 קאטא־ דעם םון ױניאן קאמפאגי גלח׳ישע די ארבײטער די

 מיט אגרימענט אן אונטערשרייבען דורך סינדיקאט, לישען
 בײ םרעגענדיג ניט און באדיגגונגען שאפ סװעט אויף זיי
ארבײטער. די

 ד״אט באסעס דרעס אידישע די םון האנדלונג די אט
 עםעגטליכער דער און ארבײטער די דערצארענט אזוי

 זיינען וועלכע מיידלאך קאטוילישע די אםילו אז מיינונג
 אין טרייד דרעס אין ארבײטער די פון מאיאריטעם א

 גלח׳שער דער םון הערען געוואלט ניט האבען מאנטרעאל
 דעם םון עקעל מיט אפגעקערט זיך האבען און ױגיאן
 די האבען, בתים בעלי די וואם אגרימעגט שאפ סװעט

 אינ־ די וואס םארזאמלונג מאסען בײם אונםערגעטראגען.
 םטרייק, וועגען שטימען צו גערוםען האם טערנעשאגעל

 און טויזענםער די אין דרעסמאכער די געקומען זיעען
 גע־ האבען ארבײטער די סטוײיק. פאר׳ן געשטימט האבען

 קאונםיל לייבאר און טרײז־ סון שטיצע פולע די קראגען
 איז םרעםאניער ראול פרעזידענם, וועמעס מאנםרעאל, םון

קאמיםע. סטרײק דער סון טשערמאן דער געווארען
 דרעם־ דעם םון רוף םטרײק דער װי שנעל אזוי

 פארנאנדער־ איז אעםערנעשאנעל דער סון לאקאל מאכער
 שעפער די אתם ארבײטער די צו געווארען געםיילט

 אינ־ דרעם גאגצע די כםעט איז םרי, דער אין דאנערשםאג
 זיך האבען ארבײםער די געווארען. אפגעשםעלט חסטרי

 אוים־ און םײגם םים לײנם פיקעט די אריף ארויסגעלאזען
 באוואכט, שטריינג אזױ שעפער די האבען און שריסםען

 אםשר װאלטען װעלכע מוטעע שוואד עםליכע די אסילו אז
 דורכצוגעהן געװאגט גים אױך האבען ארבייטען געגאגגען

לײנם. פיקעם די
 טרײד גאגצען דעם פאראליזירעץ צו געהאלםעז סיל

 געהאם האבען װעלכע קאםערם די ױאס דאס אייד הןם
 װעלכעי באסעס דרעס די םים אגרימעגט אן םריהער פון

האבעז יאגראר, אין אױסגעהן געז־ארפט ערשם גאד האס

 דרעס די מיט צוזאמען ארבײט די געווארסען אויך
 באסעס, די דערקלערט האם ױניאן קאטערס די מאכער.

 אינטער־ דער געגען בלבולים און פארלוימדונג זײער אז
 אנטי־ די לאקאל, אלס באלאנגען די װעלכער צו נעשאנעל

 אגגעפירם האבען באסעס די וואס אגיטאציע סעמעטישע
 וױ גוט אזוי ױניאן, דער געגען פראפאגאנדע זײער אין

 פאשיסטײ דער מים אגרימענט אן אונטערשרייבען זײער
 דעם פון ברוך אלס זיי באטראכטען ױניאן, קאמפאני שער

 די מיט אוגטערגעשריבען האבען זײ וואס אגרימענט
 אנצונעמען םריי דעריבער זיך פילם ױניאן די קאטערס.

 געפינען װעלען זײ װי באסעס די געגען מיטלען אזוינע
 דעם ארויסגעגעבען האט ױניאן קאטערס די גויטיג. פאר

:סטײטמענט פאלגענען
 אייער ענטריסטונג מיט באטראכט ױניאן ״אונזער

 גאר־ ליידיס אינטערנעשאנאל דער צו באצוג אין האנדלונג
 אנגע־ זײגען מיר װעלכער אן ױניאן װאירקערס מענט

שלאסעז.
 קאמפאני א ארגאניזירט איהר האט ״ערשטענס

 אגרימענם אן כלומר׳שט איר מיט שליסען צו כדי ױניאן
 אין ארבײטער די פון סטאנדארדס די ארוגטערדריקען און

אינדוסטרי. דער
 באגוצט זיך צװעק דעם פאר איהר האט ״צװײטענס,

 ארבײטער די אפצושרעקען מיטלען אומגעזעצליכע מיט
ױניאן. דער אן זיך אנשליסען פון

 פארלוימדונגען מיט זיך איהר באנוצט ״דריטעגס,
 באהויפטענדיג אינטערנעשאנעל, דער געגען בלבולים און
 בא־ יוניאן די אז סטײטמענטס, אין און פרעסע דער אין

 בלויז זוכען וועלכע אגיטאטארען״ ״פרעמדע פון שטעהט
 קענעדער די צעברעכען צו ארבײטער די אויפצורײצען

אינדוסטרי.
 דאס פאר באטראכטען מיר וואם פערםענס, ״ארן,

 אונזערע שטערען צו פארזוך אײער איז שענדליכסטע,
 די אויפהויבען דורך פארבינדונגען קאנטראקטליכע

פראװינץ. דער אין ראסעךפראגע
 אנגע־ דינען מיר װעלכער אן אינטערנעשאגעל ״די
 צו געארבײט געװיסענהאפט האט לאקאל, אלס שלאסען

 סרא־ דער אין ארבײטער די פון לאגע די פארבעסערען
 םון קאמפײן איצטיגער אייער יאהר. 30 איבער װיגץ

 אינ־ דער געגען באליידיגונגען ארן בלבולים פארלוימדונג,
 םון אריםגאבען די שטערען צו צװעק מיט׳ן טערנעשאנעל

 ניט מיר קענען פראװינץ, דער אין ױניאן אמת׳ער אן
 דעם םון ברוך אפענער אן װי אנדערש באטראכטען

אונטערגעשריבען. אונז מיט האט איהר וואס אגרימענט
 צוקוקען ניט אומשטענדען די אונטער קענען ״מיר

 האט איהר װי אזוי אייערע. האנדלוגג די אט גלײכגילטיג
 לאזען אונז, מיט אגרימענט דעם געבראכען בײזװיליג

 געבונדען ניט מעהר זיך פילען מיר אז וױסען, אייך מיר
 די אנצונעמען םריי זײנען מיר און אגרימענט דעם דורך

 װי ױגיאן אונזער און זיך באשיצען צו מיטלען גויטיגע
טיג׳/ פאר געםינען וועלען מיר נוי

 מיט באסעס דרעם די פון םראנט פאראייגיגטער דער
 מאנםרעאל אין פאשיסטען און גלחים קאטוילישע די

 טרייד, דרעס אין באדינגונגען סװעט־שאפ די אנצוהאלטען
 צוזא־ ד״אט און אנהאלטען געקענט נים לאנג אבער האט

 מאנוםעק־ דרעס די םון העלםם א ארום מענגעבראכען.
 מאגר־ דרעס דער פון אפגעשפאלטען זיך האבען םשורערס

 םעיק־אגרימענט דעם פארווארםען גילד, פעקםשורערם
 סינ־ קאטוילישען מיט׳ן אונםערגעשריבען האט זי וואם

 איג־ דער מיט אגרימענם אן אונטערגעשריבען און דיקאט
.ױניאן טערנעשאנעל

 קלאוק דער םון מעגעדזשער שיין, בערגארד װי
 םרעזידענט וױיס און מאנטרעאל אין באארד דזשאינט

 איבער, גיבען םטרייק, דעם םירען װעלכע םעסאטא ראח
 די אין ארבײםען וואס דרעסמאכער 1,500 די האבעז

 בא־ פאלגעגדע געוואונען אגרימענט דעם דורך שעםער
:דיגגוגגען
 שאפ. ױגיאן סטריקטלי א איעגעפירט װערט עס

 סון קארד וואירקיגג א ברײגגען מח ארבײטער יעדער
 װערען אפגעזאגט גים קען ארבײטער קיין ױניאן. דער
 גע״ א אהן םעריאדע טרײעל װאכען צוױי גאד פלאץ םון

 •רייזען ארביים. םוץ צעםײלונג גלײכע אורזאך♦ ניגענדער
 פרײו און םשערמאו מיט׳ן װערען געסעטעלט דארםען
 ווערעז שםונדען ארבײםם די ארבײםער. די םון קאמיטע
 םאר שבת װאך• א שםונדעז 40 אויף 50 םון געשניען

 8 בלויז דערלױבס איז אווערםײם ארבײטעז. גים מען
 אווער־ שטוגדען 4 לעצםע די םאר און װאך א שטונדען

 אנדערטהאל־ באצאלם קריגען ארבײםעז די דארםען טײם
 קרי־ ארבײםער די ®רײז. רעגולערען דעם םון מאל גען
 ■מיזען און װײדזשעם די אױף העכעחגג א גלײך געז
דרײ פון באשםיטם װערם קאמיסיע א וראצעגס. 10 סח
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 בעלי- די םון דריי און ױגיאן דער םון פארטרעטער
 וועלכען אויף טשערמאן אומפארטייאישען אן מיט בתים
 װעגען אנטשײדען צו אייניגען זיך װעלעץ צדדים בײדע

העכערונג. ווײטערע א און וױידזשעס מינימום
 דער מיט געװארען געשלאסען איז אגרימענם דער

 מאנטרעאל, םון אסאסיאיישאן מאנופעקטשורערס דרעס
 םון אפגעשםאלטען זיך האבען װאס בתים בעלי די װעלכע

ארגאניזירט. האבען גילד דער
םארבי־ איבערגעבליבענע די געגען סטרײק דער

 ארויפצװיגגען דוקא װילען װעלכע באסעס דרעס סענע
 סוועם־י די מיט ױניאן גלח׳ישע די ארבײטער די אויף
 דעם אין אנגענומען האט יענע װאס באדיגגונגען שאפ

 פארטגעזעצט איצט װעט אגרימענט, אונטערגעשריבעגעם
 קא־ דער איצט. ביז װי ענערגי מעהר מים נאך װערען

 מים־ קיץ געהאט ניט װי סײ האט סיגדיקאט טוילישער
 אויך איבערגעבליבענע פאר די װעלען איצט גלידער.

פארלאזען. איהר

 טױיד נארמענט קאסען אין
דעפארםםענם

 גארמענם קאטאן פץ מענעדזשער רײזבערג, עלײעס
 מעלדעס אינטערגעשאנאל, דער פון דעפארטמענט טרייד
 דעם פון דערפאלגען באדײטענדע רײהע גאנצע א װעגען

מאגאט. הײנטיגען דורך דעפארטמענט
פענסילװייניע, באסװיל, אין לײטע 200 פון שאפ א
 יונײ נוירסעס געמאכט װערען עס װאו פיטסבורג, נעבען
 ארגא־ מאנאט דעם איז דרעסעס, קינדערשע און פארמס
 דער־ דארט האבען ארבײטער די געװארען. ניזירט
 ארבייט די געװארםען האבען זײ זיץ־סטױיק. א קלערט

 םיר נאד פעקטארי. די פארלאזען צו אנטזאגט זיך און
 דער מיט געסעטעלט פירמע די האט סטרייקען שטונדען

 שטוג״ 49 פון ארבײט־שטונדען די פארקירצענדיג ױניאן
 ױניאן אײנםירענדיג און װאך א שטונדען 40 צו דען

 אינטערנע• די שאפ. יוניאן קלאוזד א און װײדזשעס
 לימבאך שרה אםיס, פיטסבורג םון פארטרעטער שאנאל

פארהאנדלוגגען. די געפירט האבען מיקער מערי און
 *קעפיטאל דער מיט פאל דער איז אינטערעסאנט

פענסילווײניע. העריסבורג, פון קא.״ דרעס סיטי
 לזמד אינטערנעשאנאל די האט פירמע דער געגען

 געדויערט האט װעלכער סטרייק א אנגעפירט יאר טעס
 איינגעשפארט געבליבען אבער איז באס דער וואכען. 28
 אויםגע־ סטרייק דעם וױילע א פאר האט ױניאן די און

 אנגעהויבען װידער האט ױגיאן די װען מאל, דאס געבען.
 סטרײק., א אהן געסעםעלט פירמע די האס קעמפײן, דעם
 גענוג געווען אויס וױתט איז םטרייק פאראיאריגער דער
 אויף ארבייםער 110 באשעםםיגט פירמע די איר. פאר

 קלאחד א געווארען אייגגעפירט איז עס דרעסעס. קאטאן
 דער און וואך ארבײטס שםונדיגע פערציג א שאפ, ױגיאן

 גיעאלד דיױו ארגאניתערס סקייל. מינימום ־דאלאר13
 אגרימעגם דעם אונטערגעשריבען ד״אבען טאבין עד און
םירמע. דער מיט

 די אגרימענט אן אונטערגעשריבען אויך האט עס
 איילאגד. ראוד בריסםאל, סון קא.״ דרעס ״בריסטאל

 באשעם- דרעסעס, קאטאן פראדוצירט װעלכע םירמע די
 גע־ געסעטעלט איז שאפ דער מלאכות. בעל 140 טיגט

 געוואוגען האבען ארבײטער די סטרייק. א אהן ווארען
 פרא־ 10 םון העכערונג א וואך, ארבײטם ־שטונדיגע40 א

 אז אגרימענט, אין פונקט א מיט שכירות די אויף צענט
 און העכערונג א גאך קריגען זיי װעלען סעזאן פאל צום

שאם. ױגיאן קלאוזד א
 7א אונםערגעשריבען אויך האט דעפארטמענט דער
 סטאר״ דעםארטמענט םאקס ״דזשיי דער מים אגרימענט

 אלםעריישאן זײער אין ארבײטער די םאר באסםאן םון
 העכע־ א ארבײטער די םאר געקראגען און דעפארטמענט

וואך. א דאלאר םיגף םון שכירות די אויף רוגג
 א דערקלערט אויך האט דעפארטמענט דער

 פון קאמפאני״ אנדעתוער ״אל־פעגגא דער געגען סטוײיק
 געהאט פריהער האט םירמע די סענסילוױיניע. אלטונא,

 און ^דזשאביילא נאמעץ אונםער׳ן יארק נױ אין שאפ איר
 דער םיט אגרימענם אן געהאם האבען זײ לאעשײן״

 אע- דער םון 62 לאקאל ױניאן וואירקערס גודס וױים
 זײ האבען צוריק צײם קורצע א מים םערנעשאגאל.
 אנםלױפען צו אום אלטונא גאך שאפ דעם אתיסגעמוםם

 אויך דארםען אבער זײ האט ױנקה די ױניאן. דער םון
ארבײםעד. די ארגאניזירעז געגומען זיך האט און געפרנעז
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מן  שליסען ארבײםער די אז דערזען, האבען באסעס די י
 און לאק־אום א געמאכט זיי האבען יוגיאן דער אן אן ןיך
סטרייק. א מים געעגטפערט האט ױגיאן זױ

 דרעס קאטען שאפ אפען פון אנםירער
סעטעלט אםםץ מאנופער,טשורערם

 דעם אין סעטעלמענטס װיכטיגסטע די פון אײנע
 אגרימענם דער איז מאנאט דעם דרייד דרעס יןאםאן

 אפען אן בראדערס״, און ״גינזבורג פון אונםערגעשריבען
 שעםער דרעס קאטאן צוױי האט וועלכע פירמע, שאם

 איז פירמע די יארק. ניו פאלס, סעגעקא און אובורן אין
 געגרינדעט איז זי טרייד. אין עלטסטע די פון איינע

 פירמע די האט צוריק יארען מיט .1898 אין געװארען
 אבער האט זי יארק. ניו אין פאבריק איר געד״אלטען

 ױניאן םון זיך באפרײען צו אום שעפער די ארויסגעמופס
 זיך האט אסאסיאײשאן דרעס קאטאן די װען קאנטראל.

 קאמף פארביסענעם איר אנגעהויבען און ארגאניזירט
 אײגער געװארען גינזבורג י. איז ױניאן, דער געגען

אסאסיאײשאן. דער פון פירער הויפט די §ון
 אויסבא־ ניס אבער זיך מען קען ױגיאן דער פון
 פוץ דעפארטמעגט טרײד גארמענט קאטאן דער האלטען.

 צוריק מאגאטען עטליכע מיט האט אינטערנעשאנאל דער
 שע־ צװיי די אין ארבייטער די ארגאניזירען אגגעהויבעז

 ארונ״ ארבייטער די זיינען צוריק װאכען דריי מיט •ער.
 געהעכערם זיי האט םירמע די ספאגטאן. סטרײק אין מער

 ניט זיך זאלען זיי אבי פראצענט צען מיט שכירות די
 צוריק־ זײנען ארבײטער די ױניאן. דער אן אנשליסען
 פעסמ גענומען ערשט זיך האבען און ארבייטען געגאגגען

 דער אן אנגעשלאסען אלע זיך האבען זײ ארגאניזירען.
ימיזזז•

 ארן געהאט ניט ברירה אנדער קײן האט פירמע די
 דער מיט אגרימעגט אן אוגטערשרייבען געמחט האם

 א נאך געקראגען האבען ארבײטער די איגטערנעשאנאל.
 פרייזעז די אױף פראצענט 15 ביז 10 פון העכערונג

 געקראגען האבען קאםערס די ארבײםער. שטיק מאר
 א דאלאר סיר און דריי מיט שכירות זײערע געהעכערט

 ײניאן קלאוזד א געוואךען אײנגעפירט איז עס װאך.
 אגרימענם אין וואך. ארבײטס ־שטונדיגע40 א און שאפ
 אוײ אין אז פונקט, א געװארען ארײגגעשטעלט אויך איז

 הע^ע־ א גאך װעגען פרהאנדלען װידער מען דארף &וסט
ג ארבײםער. די פאר שכירות די אויף תנ

 דער םאר געווארען געשלאסען איז םעטעלמענט דער
 דעםער, אל ארגאגיחערס די און רייזבערג עלייס פון ימיאן

בארדיקא. גרעגארי און לעװין •ײגעל

 אין שעפער גארמענט קאטען םינה
םעטלען םענסילוױיניע

 מא־ דעם זײגען אױסגערעכענטע אויבען די אויסער
uשע־ דרעס קאטאן םינף נאך געווארען געסעטעלט ום 

 צוזאמען באשעפטיגעץ וועלכע פענסילווייניע, אין •ער
ארבײטער.’400 *רום

 ״בױר־ םירמע דער צו באלאנגען שעפער די פון פיר
 סיטי, דיקםאן אין זיך געםינען זײ ספײרא׳/ ענד געניכט

 אנגעהאלםען האם פירמע די מעיםילד. און ארטשבאלד
 ארבײט הויפם איר אבער יארק, נױ אין שאם ױגיאן א

 זי וואו שעסער, אםען פיר די אין מאכען געלאזט זי האט
ארבײטער. 300 ארום באשעפםיגם האט

 דיקסאן אין שעפער צוױי די אין האט ױניאן די
 היבשע א געהאט האט זי וואו סיטי, סארעסט און סיםי
ל  אין ארבײטער די ארונםערגענומען מיטגלידער, מ

 אנגעגאנגען זיינען עס וואס ציים דער אין און סםרייק
 שעפער צוױי די וועגען סירמע דער מיט םארהאגדלונגען

 זיך אינםערגעשאנאל דער סון ארגאנייזערס די האבען
 צוױי אנדערע די אין ארבייטער די ארגאניזירען גענומען

 די האם איצם און געלונגען, אויך זיי איז דאס *עיער. %
שעפער. אירע אלע םאר געסעטעלם ®ידמע

 יוני*ן קלאוזד א געקראגען האבען ארבײטער די
 םעימום א און װאך ארבײטס שםוגדיגע םערציג א ;שאפ
 האבעז װעלכע ארגאגײזערס די ייאך. א דאלער 13 «ון

 סעםעלמענם דעם גע&אכס און ססרײק דעם *גגעםירם
גרין. סאול און שיגדלער א. גיגגאלד, דוד וײגען

 jbm פון שא• דעם געסעםעלם אויך האם ײגיאן די
 בא־ רעװעלכ •עגםילוױיגיע, קארבאגדײל, ®יז לןממיז״
 דרעסעם. קאםאן אויף ארבײםער הרגדערס או־ום **ססיגס

m •פאר ארבײס שא Din יאדקער גיו באװארססען 
m m מד האמנן ערסגײאר די קאהעץ. דזשאזעז״ 

inn* באדיעועעז. יזגיאז «לע

 פרױען־ טע)געשטריר פון פירמע גרעםטע
 סעטעלט אמעריקע אין קלײדער
אינטערנעשאנאל דער מיט

 די אמעריקע, אין םירמע נים־גודס גרעסםע די
 אר־ 1400 באשעםטיגט װעלכע מילס׳/ ניטינג ״סופאלק

 שע־ צוױי אין קליידער פרויען געשטריקטע בײ בײטער
 האם מאסאםשוזעטס, באסטאן, איסט און לאועל אין פער,
 ארן אינטערנעשאנאל דער מיט געסעטעלם מאגאם דעם

 אר־ דער צו געווארען צוריקגעשיקט זײנען ארבײטער די
באדינגונגען. יוניאן אונטער יוניאן־לייט אלס בײט

 א נאך געווארען דערגרייכט איז סעטעלמעגט דער
 דער װאך. אײן געדויערט האם װאס סטרייק, קורצען
 אינטער־ דער פון דעפארטמענם טרײדס גארמענט קאטאן

 װײס־פרעזידעגם פון פארװאלטונג דער אונטער נעשאגאל
 אין ארונטערגערופען ארבייטער די האם רײזבערג עלײעס
 אגגעפירט איז סטרייק דער אפריל. טען7 דעם סטרײק

 שעפער בײדע אין ארבייט די אז ענערגיש, אזױ געװארען
 פרן מעיאר דער און געווארען אפגעשטעלט גלײך איז

 קאגפערענץ א פאררופען האט מאסאםשוזעםס, לאועל,
סכסוך. דעם סעטלען צו צדדים ביידע פון

 די טעג. דריי אנגעהאלטען האבען קאנפערענצען די
 ארגא־ די האלפעו־ן, י. פרן פארטראטען געװען איז ירניאן

 ביידע ײניאן. דער םון לאיער דער ביראק, י. און נײזערס
 באדינ־ פאלגעגדע אויף געאײניגם זיך האבען צדדים
:גוגגען

 פאר־ די אלם אנערקענונג פולע קריגט ױניאן די
 אנ־ וואס פראגען אלע אין ארבײטער די פון טרעםערין
 באדיעוגגען; ארבײטס און װיידזשעס שטונדען, בעלאגגט

 ;װאך ארבײטס ־שטונדיגע40 א אײגגעשטעלט װערם עס
 די אויף העכערונג א פון פראגע די אנבעלאנגט װאס

 די און פראצעגט 25 געפאדערט ױניאץ די האט שכירות,
 ביידע פראצענם. 10 בלויז געבען געוראלט האט פירמע
 םראגע די איבערצוגעבען געאײניגט זיך האבען צדדים

 דארף װעלכע באארד, סםײם דער צו ארביטריישאן פאר
 םען29 דעם ווי שפעטער ניט אנטשיידונג איר ארויסגעבען

אפריל.
 גוט־ אײנשטימיג אפמאך דעם האבען סטרייקער די

 פרייד גרויס מים פארזאמלוגג אלגעמײנער אן בײ געהײסען
 די און רייזבערג, ורײס־פרעזידענם צופרידעגהײט. און

 לעא דע און הױרמאן בעטי האלפערן, י. ארגאניחערס
 די פארזאמעלטע. די אדרעסירט האבען 55 לאקאל פון

 מים ארבײט דער צו געגאנגען צוריק זײנען ססרייקער
יוניאן. דער פון קארדס װאירקינג

 פון מיטיגג א געווארען אפגעהאלםען גלײך איז עס
 דעםארטמענטם פארשײדענע די פון פארטרעטער 70 די

 ארן קאמיםע סםרייק די צוזאמענגעשטעלט האבען װעלכע
 טשאר־ א פאר אפליקיישאן אן געווארען געמאכט איז עס

לאקאל. אלס טער

דער אין סמפעלטענסס וױכםינע
סאדם־וועסט

 אונטער וועסט סאוטס- דער אין ארגאניזאציע אונזער
 הײגטיגען האט פערלשטיין מײער םון פירערשאפט דער

 שעפער װיכטיגע רייע גאנצע א געסעטעלט װידער מאנאט
 פאר־ סאוטה דער אין שטאדם איין איו נאד האט און

 אינטער־ דער םרן קאמפיין ארגאניזאציאנס דעם ענדיגט
 אר־ קליידער םרויען די דערפאלג. פרלעץ מיט נעשאנאל

 הונדערט אויך איצט דינען טענעסי מעמםיס אין בײטער
ארגאניזירם. פראצענט
 מיט םעטלען צר מעמםיס אין שאם לעצםער דער

/ ״גאנא די געווען איז אינםערנעשאנאל דער ע  דאם לי
 ניט״ לעצטע און איבערגעבליבענע איעציג די געווען איז

 צוױי םים װאו שםאם א אין מעמםיס, אין סעסםומ *ױגיאן
 ניט אפילו אינטערנעשאנאל די גאך האם צוריק מאנאטען

 סעקטארים פיגף אנדערע די ױניאן. לאקאל קייז געהאם
 הונדערם עםליכע באשעםםיגען װעלכע שםאדם יעגער אין

 דער האם מארםש צדואנציגםםען און פיגף דעם ארבייםער.
 די סון םשןי אין רעןואגעו ארגאגיזירם צווײטער דער נאד

 ״נאנא די געװעץ אמ אריסנאם אן װאכען. עםליכע לעצםע
 פאר־ דעם באקעםפס םיםלען אלע םים האם װעלכע ליע״

 איהרע ארגאגחירען n אינםעתעשאנאל דער ®ח T״
 דער האם םארםש צװאנציגסםעץ און סיגף דעם ארבײטער.
 איגי־ דעם סיז אױפזיכם דעם אונםער לאקאל דארסיגער

םייער סארםזדורעסם, דאר אין פארםרעםער טעתעשאנאל

ט ► ^ ק ע ט כ ע ר ע ג

 אר- 40 סטרייק. אין דערקלערט שאם דעם פערלשטיין,
 דער םרן רוף אויפ׳ן םטרייק אין ארונטער זייגען בײטער

 זיך האבען עס ארבײטען. געבליבען דינען 95 און ױניאן
 די געגען פארפאלגונגען פאליצייאישע געטאן שאט א

 גע- סארשיקם און ארעסטירם זייגען פיקעטס סטוײיקער.
 געווארען באשםראפט זײנען מאנכע דזשייל, אין װארען

 ארויסגעקראגען האט פירמע די געלט, סומען גרויסע מיט
 סטרייקער, די און ױניאן דער געגען אינדזשאנקשאן אן

 איז סטרײק דער געהאלפען. ניט אבער האט אלעס דאס
 ביז ענערגי גרעסטער דער מיט געווארען פארטגעזעצט

סעטלען. צו געווארען געצוואונגען איז באס דער
 ױניאן קלאוזד א געװאונען האבען סםרייקער די

 ױניאן דער אן אנשליסען זיך מוזען ארבײטער אלע שאפ.
 פאר־ זיינען ארבײטס־שםונדען די טעג. 30 פון משך אין

 א שםונדען 40 אויף שטונדען 52 פון געווארען קירצט
 מיס געווארען געהעכערט גלייך איז שכירות די ;װאך

 ד״עכערוגגעץ װײטערע צװײ און פראצענט צעהן איבער
 אלא װי אזוי יאר. דעם פון משך אין קריגען זײ דארפען

 דער מיט צוזאמען עס, מײנט ײאך, פרן דארט ארבײטען
 50 כמעם סון העכערונג א שטונז־ען, ןפו פארקירצונג

* פראצענט.
 אץ ארבײטער דרעס קאטען פון זיץ־םטרײק

געװאונען םיטי קענזעס
 אק ארבײטער דרעס קאטען די פון סטרייק דער

 איץ געמאלדען האבען מיר ײעלכען װעגען סיטי קענזעס
 דינעץ ארבײטער די װען ״גערעכטיגקײט״, נומער לעצטען

 דער־ גים און שאפ פון טרעסען די אויף זיצען געבליבען
 געסע־ מאנאם דעם איז ארויס, אדער אריין קײנעם לאזט
 נים ארבײטער. די פאר זיג פולען א מיט געווארען םעלט

 אלא נאכגעבעז אדן סעסלעז געמװס סירמע די האם נאר
 סםרייקעגדען דעם אין ארבײטער די פון פאדערוגגען

 ױגיאױ־ צו געווארען געצװאוגגען אויך איז זי נאר ׳שאפ
 זעלביגאן צום געהערט וואס שאפ צוױיטען דעם זירען

 ריםשמאגד אין שםעדטעל, צוױיטע א אין אײגענטימער
מיזורי.

 800 ארום באשעפטיגם ורערען שעפער צוױי די אין
 הונדערט און סיטי קענזעס אין הרנדערם צוױי ארבײטער.

 ארבײ־ אלע מוזען אגרימענם דעם לרים ריטשמאנט. אין
 דףײ םון משך אין ױניאן דער אן אנשליסען זיך טער

 5 שםונדיגע, 40 א אייגגעשטעלם ררערם עס וואכען.
 13 םון וױידזש מינימום א און רואך ארבייטס טאגיגע
 האם בירגער פראמינענםע פון קאמיטע א װאך. א דאלאר

סטוײיק. דעם געװיגען ארבײסער די געהאלפען
אגרי־ אן אונטערגעשריבען אויך האט מאנאט דעם

א\ גארמענט *מיזורי די ױניאן דער מיט מענט  וועלכא ק
 די דרעסעם. קאטען אויף ארבײטער 200 באשעפטיגט

 מיס באקעמםט יאר האלב א און צווײ פאר האט פירמע
 ױגיאן דער םון פארזוך יעדען ביםערקײם גרעסםער דער

 אוד זי האט איצט ארבײטער. איהרע ארגאניזירען צו
 ױניאן קלאתד גאכגעבענדיג אגרימענט אן טערגעשריבען

 פון ד״עכערונג א ;שטונדען און וױידזשעס קאוד ;שאפ
ארבײםער. די םון שכירות די אויף פראצענט צען

 גע־ סיםי קענזעם אין האבען אפריל צענטען דעם
 די שעםער, וױיט־גודם צוױי די ױניאן דער מים סעםעלט
 שעיער צוױי די םעיר״. ״מעי די און אזאר״ *קאמיל

 אינטערגעשאנאל די ארבײםער, הונדערט באשעפטיגען
 קענזעם אין מעמבערס טויזענד צוױי איבער איצט האט

סיטי.

 אין ארנאניזאציאנס־טעטינהייפ
םיטעל־װעסט דמר

מי־■ קןןטען די איז קאמפײז ןורגאניזאגיאנם דער
 אנמד װערם װאם שיימג* «תם און אין םרײדם מענם
 ביאלים •רעוידענט וױים םון אויםזיבם דער אונםער םירט

 מאנ*ני דעם האט *לאםקין ארגאניחער דזשענעראל און
ז דערטאלגען• באדײםענדע עםליכע םאחױיכענם אויו י  י

e איז שיקאגא r r י געװארעז געסעטעלט טאנאט  י
 דר«ם קאםןן א קאמטאני״, םאנוסעקטשורינג .שיקאגא

מ סירםע ל ע  יי אח ערארבײט 800 ארום באשעטםיגם װ
לע  >0 באשעפנדגם װעלכע קאםיאני״, דרעס נ*ד .

ארבײםער.
 יי געװןגרעז געםעםעלם איז אילינאי םעאריא אין

>00 משעטסינם װעלמ קאסאאני׳ גאומענט ״םשיק

' ־

בראון״ ״בעטי דער םון בעל־מלאכות די און ירנײטער
סטרייק״ אין ארונטער זײנען צאל אין 50 ארום

 געהם װעלכער סאפקין לואיס געגען סםרײק דער’
פארשפריים מאנאט דעם זיך האט צײט, לאנגע א אן שױן

 געעפענט האט םירמע די װאו אינדיאנא, אלבאני יןנ ןך״
 זיץ־ א דערקלערם האבען דארטען ארבײטער די שאפ. א

פאבריק. די פארנומען און רײקסם

 פיטי זײאן אץ ארבײטער קלײדער יעןפךן
לאקאל א אץ זיך אךגאניזירען

 איג־ דער פון ארבײס ארגאניזאציאנס טיכטיגע די
 אין ארבײםער קלײדער פרויען די צװישען םערנעשאנאל

 האם לאנד, גאנצען איבער׳ן װינקלען פארװארפענסטע די
 די וואונדער. זיבען די פון אײנעם באװיזען מאנאט דעם

 דער װאו שטאדט די אילינאי, סיטי זייאן פון ארבײטער
 איז װאלירוא רעאקציאנער און פאגאטיק םינסמערער

 נאך האם עס װאו שםאדט די צאר, גאנצער און מעיאר
 סרן סיסטעם פעאדאלע די געהערשם צוריק יאנג גיס ביז

 אינםערנע־ דער צו געװענדעט זיך האט אלטער, פיםעל
 ארגא־ זיך װילען זײ טשארטער. לאקאל א נאך שאנאל
 באדיגגוגגען מענשליכע זיך פאר אויסקעמפען אין ניזירען
ארבײטער. אנדערע אלע מים צוגלײך

 םשארםער א פאר ארבײםער די פון פארלאנג דער
 דזשענע־ פון דובינסקי פרעז. צו געװארען צוגעשיקט איז

 םעלע־ א אין שיקאגא פון פלאםקין א. ארגאנײזער ראל
:שרייבט ער גראמע.

 פאר $15.25 פאר טשעק א ארויס אײך שיק ״איך
 זיך ורענדען װעלכע אילינאי, סיםי, זייאן פון ארבײטער די

 איבער־ אייך װעט געלט איבעריגע דאס טשארטער. א גאך
סעג. פאר נלקססע זײ אין װערעץ משיקם

 םיר וועלכער אין ציים דער סון צײכען א איז ״עס
 האבען וועלכע סיטי זייאן פון ארבײטער די אז לעבען,

 סעאדאלער אבםאלום אן אין געלעבם צוריק לאנג גיט ביז
 פרן האנם שטארקער דער דורך רעגירט אטמאספערע,

 וועגדען זיך זאלען הערשער רעליגיעזע די און וואלױוא
םשארטער״. א נאך אונז נו

 נעטשארטערט לאק»ל קלאוקמאכער
װאנקואװער אץ

 םארשסרײם קאנםראל אינםערנעשאגאל דער אזוי װי
 םאגאם דעם איז לאנד, פון װינקלען וױיטסטע די אין זיך

 האם אינםערנעשאנאל די װען געווארען חןמאנסטרירם
 קלאוק־ פון לאקאל געטשארםערםען גײ דעם ייגסמאלירט

 דער קאלאםביא. בריםיש רואנקואװער אין מאכער
 ארויסגעגע־ איז 276 גוםער לאקאל דעם פאר טשארםער

 איז לאקאל דער מארםש. טען26 דעם געװארען בען
ײ אפריל ערשטען דעם געווארען איגסםאלירט  מאסען א נ
מחאמלונג.

מעל־ הערבסם סעם ארגאגיתער אינטערנעשאנאל ורי
 אין קלאוקמאכער די םון פראצענם 90 זיך האבען דעם,

 וראנ־ אין ױגיאן. דער אן אגגעשלאסעץ שטאדם יעגער
 גרויסע דריי שעפער, קלאוק צעהן דא זײגען קואווער
 זיך געםינען ארום און ארום קלענערע. 7 און שעפער

מלאכרו^ בעל 175 דןרם

 רכײםער8 סארםעם פון זיץספוייס
סאליפארניה אין

\ ץ ____

 קלײדער םײידז די םמ גײסס טיאנערעז דער
 אינםערנזד אונזער אויםגעבױם האם וואם ארבייטער

 הונדערם יאר םערטעל א איבער םים ײניאן שאנאל
 נײע אונזער אויםגעוועבט. גיט װײם נאך איז ײריק,

 און שםעם טארנאנדערגעווארסעגע די אין •יאנערדן
 יוניאן דער האו װעסם און םאוטד. דער אין שםעםלאד

 קענען ארײנאודריעען, אן איגט ערשם הויבם געדאנק
 אינ־ און באוואוםםזײן םום, העלחנן זײער מיט זין

 וױיםם־ אונזערע מיט םארגלײכען זיכער םלדיגענץ
 און מאכער ריטער אונזערע און 1909 םון סאגער

 דארם םאכען זך 1910 און 1907 םון קלאוקמאכער
 אין ערטנײאר ךי װאס קאםשןין זעלבע די דייד אשס
 אוריק, nr 30־25 מיט דורכגעמאכם האבןיז איסם דער
 אםשר נאך רישקײטתעל דעלביגע די ארייס וױיזען יייז
ר « *יז אױםלאגע. יראםאטישער מ

 אינ־ לי םעםיזס, חשעגי איאםזנר ®ילדערט •°
דעם םראנאיסקא טאן סון ארגאנײזזנריז סזתדשאגאל

ז W 0װא ק»םף פערקוױרדיגעז ת י תדטרב די אז • מ י

 אין ק»״. קארסעט ,םפירעלא דער פון שאפ דעם אין
 דער־ האבען *רנײטער די קאליפארניע. עמעריװיל

 ועכצענםען דעם שאפ יעגעם אין ױץ־סטרייק א קלערט
 װעל- אין דובינסקי פרעזידענט צו בריף דעם מארטש.

 די און סטרײק דעם שילדערט מעטיעס דזשעגי כען
 איז רעקרוטען, נײע די ארכײטער די פון האלטוגג

 מארטש, דרייסיגסטען דעם געװארען ארויסגעשיקט
 אין ארײנגעטראטען איז סטרייק דער װען הײסט דאס
 דעם שילדערט זי װי אט און װאך. דריטער דער

 אונערפארענע ױגגע, די פון האלטונג די און סטרייק
סטרײקער.
 איז — דזשעגי שרײבט — זיץ־סטרײק ״דער

 די אן םירען עס װאס זיץ־סטרייקס די פון אנדערש
 דעטראיט אין װי אינדוסטריען אנדערע אין ארבײטער

 פארבאריקאדירם זיך האבען ארבײטער די װאו למשל
 אריינ־ ניט בתים בעלי די האבען און פאבריקען די אין

 סלעגען סטרייק, פרן אנד״ויב אין אונז, בײ געלאזען.
 עטליכע יעדע פאבריק אין קומען פארװאלטער די

 זײ ארבײטער. די פאר רעדעס האלטען און שטונדען
 צו ארבײטער די אײנרעדען און בעטען זיך פלעגען

 אויס־ זײ האבען ארבײטער די פאבריק. די פארלאזען
 זײ ארט. פון גערירס ניט זיך האבען און געהערט

 זײ אז ארבײטער, די פארזיכערען פרובירם האבען
 זיי װעט מען און איבערנעכטיגען אהײם גײן נ/עגען

 אר־ די שאפ. אין ארייגלאזען רוידער פריה דער אין
 ורעלען מאל אײן אז פארשצאנען, אבער האבען בײטער

 םען װעם פאבריק דער סון פוס א ארויסשטעלען זײ
 ארייג־ ניט זײ װעט מען און פארשליסען געבײדע די

 דער אינעוױיניג. זיצען געבליבען זיי דינען לאזען.
 איגדזשאגקשאגס מים געסטראשעם האט םארװאלטער

 האם זאך קיין אבער פארפאלגוגגען אלערלײ מיט און
געהאלםען״. נים אים

 פלעגען מיר נעתועז װי זיך דערמאנם מען ורען
 אריינ- הבית בעל א געלרגגען איז עס רוען זײן אמאל

 און זײ, צו רעדען און סםרײקער עםליכע צוכאפען
 האם פארוואלטער דער װי פאל דעם אין זעהענדיג

 די פאר לעקםשורען צו מעגליכקײםען אלע געהאט
 גים מער שוין האט ער וואם מאל יעדעס סםרייקער

 ארבײטער די אזוי װי און אייגזיצען רוהיג געקענם
 אר־ די מען מח רעדעס, זיעע אויף רעאגירט האבען

 אויסגע־ און םום דיער פאר באוואונדערען בײםער
האלםענקײם.

 באזונדערס א איז סםרייה דעם אין לאגע די
 פון אייגענםיםער די פארפלאנםערטע. א און שװערע

 גע־ זײ קאליפארניע. אין גים זײנען פעקטארי דער
 צוױיםע א ד״אבען די איסם. דער אין ערגעץ זיך סינען

 פאלס. גייאגארא אין פאבריק הויפם די פאבריק, גרויסע
 אונםער־ זאלען ז״־י אויב אז מורא נאטירליך האבען זײ

 פאםיםיק אויפן ירניאן דער מים אגרימעגם אן שרייבען
 פאלם גייאגארא אין ארבייםער די דערםוםיגען עס וועם
 אייגגעשפארם. דעריבער זײנען די ארגאניזירען. צו זיך

 איינ־ אםשר וואלם שםאם אין דארם פארוואלםער דער
 איבער־ ױניאן, דער מים פארהאנדלען צו געשטימט

 האבען ױניאן דער םון פארטרעםער די װען הדיפם
 פראגען אלע אין זיך פארלאזען צו פארגעשלאגעץ אים

 אים לאזען בתים בעלי די אבער ארביםריישאן. אויף
 ארוים־ זאל ער דררכאוים פאדערען ארן פארהאגדלען גיט

פאבריק. םרן ארבײםער די ווארסען
 אונטער־ סרובירט אויך שרין האבען באסעס די
 שכירוו^ די אויף העכערונג א םים ארבײםער די קויםען

 וױידזשעם די אויסגעצאלם ארבײםער די האבען זײ וועץ
 ארונ־ זיינען זײ איידער ארבײם װאך לעצםער דער פאר
 ארײנ־ קאטוערםלאך די אין זײ האבען סטרײק אין םער

 מײדלאך די פאר געלם םער פראצענט צען םים געלײגם
 די םענער. די פאר העכערוגג גרעסערע א גאך און

 האבען דווקא וױלעז די אז דערקלערם האבען ארבײטער
שאם. ױניאן א

 אײנ״ סארבליבען צדדים בײדע זיעען אזױ און
 נעכםען — מעטיעס תשעני דערצײלם — געשפארם.

 װיסעז, צו געקראגען סטרײקער די סון איעער האט
 געלאזט האט ער װערען. געלעגען דארף סתי וײן אז

 טעלעפאן א דעתגארם ער אז פאתראלםער דעם װיסען
 חעט מעז װען איבערגעבען אים זאל מען אז װיל ארן
 גײן צו געראםען אים האם כאס דער רופען. אים

 העסליד גאנץ אבער אים האט ארבײסער דער אהײם.
 ארן געשעםםען אײגענע זיעע אױף אוימיאסען געהײסען

 ער אגגעלעגעגהײטעץ.׳ ארבײסער אין םישען נים דך
 אים װעט םען אויב אז געדדארעגם אבער אים האס
•עחעגליך תאלסען אים ער װעס פאסירעז עפעס װעט̂   — - iMBfeHiaMfeA MiteLiMi ---—- mפרױ ד״ץ םיס און אןפסעלע דעם איבערגעמז גים

 האלנ אגגעקומען איז מעסעדזש דער פאראגטווארטליך.
 אוועקגעלאטען איז ױגגערמאן דער בײנאכט. צען נאך
 0דא ביז פארבראכט דארט האט און האספיטאל אין

 מארגען אויף געקומען. װעלט דער אויף איז קינד
 זײן אויף שאס אין צוריק געװען ער איז פריה גאנץ

 די װען אפילו אהײם גײן צו אגטזאגענדיג זיך פאסטען
 גע־ אים האבען פירער סטרײק די און זײנע חברים
גײן. צו בעטען

 מעםיעס דזשעני שרייבט — סצענעס ״אזוינע
 ד״עלדישע די סך. א דערצײלען געקענם אײך איך וואלם

 אז ׳אזא איז רעקרוטען ױנגע די אט פון האלטונג
 איז עס שטאלצירען. זײ מיט מוזען װעטעראנען אלטע

 פארלאזען צו װערען געצװאונגען זאלען זײ אז מעגליך
 גיט ארבײטען צוריק אבער װעלען זײ פאבריק. די

סעטעלמעגט״. א אן גײן

 פלאטרח א. ארגאנײזער אינטערנעשאגעל
 פאר באארד װײדזש סטײט צום באשטיםט

שיקאגא. אץ טרײד גארמענט קאטאן דעם
 פלאטקין אברהם ארגאניתער אינטערנעשאנאל דער

 דעס פון געװארען באשטימם װאך די איז שיקאגא פרן
 באארד סטייס דער אויף אילינאי פון קאמישאנער לייבאר
 די פאר וױידזש מינימום א באשטימען דארף װעלכע

 די אין איגדוסםרי גארמענט קאטען דער אין ארבײטער
סטייט. אילינאי פון פעקטאריס
 גזד וויידזש מינימום א דורכגעםירט האט סטײט דער

 גאך ארבײםער יאהריגע מינדער און םרויען פאר זעץ
 אגגע• ניט איצם ביז אבער איז געזעץ דער .1933 אין

 אנטשיידוגן די געקומען איז עס ביז געװארען װענדעט
 וואשיע• אין געזעץ צהגליכער דער אז קאורט, סופרים פרן

 די זיך געםם איצם קאנסטיטוציאגעל. איז סטייט טאן
 פאר האם און לעבען אין געזעץ דעם דורכםירען רעגירונג

 אםהאלםען זאל װעלכע קאמיסיע א באשםימם צװעק דעם
 םיני• דער הויך װי באשםימען און פארהערען עםענטליכע

 ןײ אין זיין דארף ארבײםער אזוינע פאר געהאלט מום
 פאר׳ן קערפערשאפט דער אין אינדוסטריען. פארשיידענע

 באשסיםם פלאטקין דאס איז טרייד גארמענט קאםען
געווארען.
 פלאס- מיט צחאםען באארד זעלביגער דער אויף

 קאראש הערמאן געורארען באשםימם אויך איז קינ׳ען
 וואש׳י פון מאגופעקםשורער א בראדערס׳/ *קאראש פון

 דער מיס געסעםעלט צוריק לאגג נים האט רראס דרעסעם
 םיניםום א אייגגעשםעלם האם ארן אינםערגעשאנאל

 דין אין ארבײטער די פאר וואך א דאלאר 14 פון וױידזש
 זייגען, באארד דער אויף מיטגלידער אנדערע די שאפ.

 פערו סון קלײדער בײ ארבײטערין אן ווערטאם, קלארא
 טשערמאן. איז קאמאנס שיקאגא פון םעילאר ד. לעאה און
 גע־ איז אסאסיאיישאן מאנופעקםשורערס שאם אפען די

 אויף םארםרעםער איר״ר באשטימען צו געווארען בעטען
באארד. דער

 עםענםליכע די אנפאנגען באלד וועם קאמיסיע די
 באארד דער םון צוזאמענשםעל דעם לוים פארהערען.

 מ פדן וױידזש מינימום דער אז זיכער, זיין צו עס שיינט
 וואך א דאלאר 14 םרײד, דרעס קאםען אין שעפער ױגיאן

ווערען♦ אגגעגומען וועם

 זיך ציט 60 לאקאל ױניאן פרעםערם דרעם
אפים. באקװעמערען א אין אריבער

 זיך האט 60 לאקןןל ױניאן פרעםערס דרעס די
 בא־ און גרעסערען « אין אריבערגעצויגען וואך היינםיגע

 עם וואו סםרים, םע36 װעםם 242 אין אםיס, קוועםערען
 פארגרע־ פיל דער באזארגען צו פלאץ מעהר זיין װעט

 וועגען $וםיס אין קוםען װעלכע מיםגלידער צןןהל סערטער
אנגעלעגענהייםען. ױגיאז

 דער ױניןזן, דער פון םירער די וואס בריף א אין
 לאימיל סיז םשערמאן דער און קאהען מעקס פענעדזשער

 םיםגלידער די צו ארויסגעשיקם האכען וואסילעװסקי י.
 שבו^ ערעםענונג *םיציעלער דער *ו זיי איינלאדענדיג

:זײ שרײבעז אפריל, םען24 דעם
 מיס ןןםים אונזער אײנגעשםעלט הןןבען םיר ,װען

 געוואוסט, נים םיר האבען צוריק, הר5י אהאלב און דרײ
vs אויס■ *זױ לאקאל אונזער װעם צײם קומע א אין 

ל איז ײזזקםעז  דער vs קראםם, איז *יז םיםגלידער מ
 קדנען נים װעלען םיר און קלײן גו ווערען ווזם «לזח

 םעםיג־ םארגרעסערעגדיגער אלץ זיד דער םים אנגעהן
קײם.

 גרעסדרען א אק אריבער איצט זיד ציהעז ,מיר
 אופן *ן יויף יויםגעשטאםעם האבעז םיר װעלכען «לאץ
 דיגזן *ו בעםער םעגליד פאכזח אונז פאר װעט ח*ס

םיםגמדער. אונזערע
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באארד דזשאינט קלאוק די און קאנװענשאןאינטערנעשאנאל
דעלע־ די זיך םארזאמלען אמאל ידעי

 אינטערנעשאגאל אוגזער פון גאטען
 זײן װעט דאס קאנװענשאן. זײער צו

 זײ צוזאמעגקרנפט. טער23 זײער
 פרן און גאהענט פון קומען װעלען
פאר־ פון קומען װעלען זײ װײט;

 פאראײניגטע די פון םיילען שיידענע
 ײעלכע קעגעדע, פון קומען אויך װעלען זײ ;שטאטען

 הונדערטער אימפעריע. בריטישער דער פון טײל א איז
קאנװענשאן. טער23 דער צו פארען זײ װעלען מײל

 400 איבער ערװארטעם װערען קאנװענשאן דער בײ
 װע־ באריכטען קומען דארטען װעלען זײ דעלעגאטען.

 געמאכט האבען יוניאגס זייערע וואס פארשריט דעם גען
 זיי קאנװענשאן• איצטיגער און לעצטער דער צװישען
 אר־ גרעסערע פאר פארלאנגען מיט קומען זיכער וועלען

 דיערע מארקעטס. זייערע אין םעטיגקײטען גאניזאציאנס
 און רעזאלוציעם דורך אויסדריקען זײ װעלען פארלאגגען

 םוץ פלאר דעם אויף רעדעס דורך באגרינדען זײ װעלען
 האטעל. טשעלסיא דעם םון אוידיטארױם גרויסען דעם

 יעדער און צוהערען זײ צו זיך װעלען דעלעגאטען די
 פאר־ װעם אננעמען װעט קאנװענשאן די װאס באשלוס

 אונזער פון געשיכטע די פארשענערען און גרעסערען
אינטערנעשאנאל.

דעלע־ די צו וועט באארד עקזעקוטיװ גענעראל די __
 די פאר טעטיגקײט פון באריכט א צושטעלען גאטען

 אונטער־ זי װעט באריכט דעם אין יאר. דריי לעצטע
 אינםער־ די וראס דערגרייכונגען, םון הכל סך דעם ציהען

 מארקעםס פארשײדענע די אין געמאכט האם געשאנאל
געמאכט. װערען קליידער פרויען וואו

 װעלכע קאמםען אלע ניט אז פאר, זיך שטעלען מיר
 דעכד געהאט האבען געםירט האם אינטערנעשאנאל אונזער
 גע־ איז ערפאלג דער וואו דארטען ערםאלג. זעלבען
 זי ארן אויג וואכזאמען א זי האלט מאגערער, א .זועזען

 די װי שנעל אזוי װערען, טעטיג צוריק דארטען וועט
 אליין ארבײטער די און דערםאר, גינסטיג זײן װעט צײט

דערצו. גרייט זייץ וועלען
 אויך װעט בעאמטע הױפט די פון באריכט דער

 אויף אינטערנעשאנאל דער פון טעםיגקײט די ענטהאלטען
 אינטעתע־ די געביטען. סאציאלע און פאליטישע די

 מעמבער־ פארבענרײכע און גרויסע א הײגט האט שאנאל
 װעט, באריכט דער אז ערװארטען, צו איז דארום שיפ,

 פארבענ־ א זײן אויך םעםיגקיים, סאציאלער איר רועגען
 באריכט דער גרויס װי גענוי ניט װײסען מיר רײכער.

 בלאם יעדער אז זיכער אבער זיינען מיר ;זײן וועט
 װעט און זאגען צו םיל האבען יועט באריכט דעם אין

 םרייגד, איױסערליכע אירע בײ לויב־געזאנג א ארויסרוםען
 זאל זי אז אינםערנעשאגאל, דער װינשען װעלען וועלכע
 ביז איצטיגער דער פון מעכטיגער און שםארקער װערען

קאגוועגשאן. נעקסטער דער

 אנגעשלאסענע אירע מיט באארד דזשאינט קלאוק די
 דער מיט זײם־ביי־זייט געשטאגען אימער זײנען לאקאלען

 קלאוקמאכער די טעםיגקײטען. אירע אין איגטערנעשאנאל
 און — עקזיםטענץ איר פון יארען אלע אין האם ױניאן

 אינטערנעשא־ דער םון רייען די אין עלטסטע די איז זי
 אינםערנעשאנאל די וראס דאס געשטיצט אימער — גאל

 מער ניט הײנט אםילו איז זי אונטערגענומען. האט
 אײזען אזױ איז םוגדאמענט איר אבער מומע׳/ ״רייכע די

 ברייכדהארציג אזױ היעם נאך איז זי תמיד. װי שםארק
 םארטגעשריטענע יעדע שטיצם זי געװען. איז זי וױ

 מיט םארבונדען ניט אדער יא איז זי צי ארגאניזאציע,
 די געלד װיםיל באװעגונג. ארבייםער אלגעמייגער דער

 סאר האבען לאקאלען אירע מים באארד דזשאינם קלאוק
 ארגא־ םארשיידענע צו אויסגעטיילט יאר דרײ לעצםע די

 איך וױיל אנצוגעבען, שווער זעהר מיר איז גיזאציעס,
 ד״אבען אלײן לאקאלען די וואס סומעץ די געגוי נים וױיס

 םוײ באיורעםט סומע זײ אז איז, זיכער אװעקגעגעבען.
 אפ זיך רוםט ױגיאן קלאוקמאכער די דאלארס. זעגדעד

 דארםען שםיצם זי און שםיצע סוץ פארלאנג יעדען אױף
מו גויטיגע. א *ון בארעכטיגטע א איז שטיצע די ו

ס פון אי ו ר ע. ל ע ג נ א ל
ױ םעקרעטאר ױני$ן קלאוקמאנער באארד דזשאינט י$רק נ

 אײן מיט און באגעהר אײן מיט 117 לאקאל פון נער
לאקאל. אפרײטאר שטארקען א פאר װאונש

 פון געשיכטע דער מיט באקאגט זײנען װעלכע די
 געשעהעניש. װיכטיגע די אפשאצען קאנען יוגיאן, אונזער

 צװישען מיספארשטענדענישען די האבען אײנמאל ניט
 פון לאגער דעם אין װאלקענס געבראכט לאקאלען צוױי די

 צײט צו צײט פון האבען לאקאלען בײדע ױניאן. אונזער
 מיט האט װאס װאולקאן, פייער־שפייענדער א װי געקאכט

 דער נאך םארניכטונג. פון עלעמעגט דעם געטראגען זיך
 געלונגען אינטערנעשאנאל דער איז קאנװענשאן לעצטער

 װעט ב. ע. ג. די און לאקאלס צװײ די פאראײניגען צו
באריכטען. זיכער דעם װעגען

 דער צו קומען װעלען װעלכע דעלעגאטען אלע ניט
 ערשט זײנען װעלכע די הויםטזעכליך און קאנװענשאן,

 אונזער פון טײל א געווארען יאר פאר לעצטע די אין
 װיכטיגקײט די באגרייפען קענען װעלען משפחה, גרויסער

 קײן האבען ניט װעלען זײ פאראײניגונג. דער פון
 אין און שטריים דעם פון היסטאריע דער װעגען אד״גונג

 האט פראגע די צושםאגד דעמאראליזירעגדען א םאר דואס
.1924 אין ױניאן די ארײגגעווארפען

 פדיש נאך איז צושטאנד דעמאראליזירענדער יענער
 גע־ האבען װעלכע מענשען זכרון. אלעמענס אוגזער אין

 גע־ גיט האט סאראײניגוגג, די אפעראציע, די אז דעגקט
 געגענזיי־ דורך נאר צוואגג, דורך װערען געמאכט טארט
 גע־ פארשםרײט זיי געגען זיינען פארשטענדיגונג, טיגע

 םון געגאנגען איז מען בלבולים. שיעור א אהן װארען
 אפ־ גיט זיך האט מען און צוױיטען צום עקסטרעם אײן

 זיגען געוואלט האבען אלע זאך. קײן פאר געשטעלט
 היציגער דער אנדערען. דעם אײנער פארניכטען דורך

 אוי־ די געהאם ד״אט עלעמענט דענקענדער דער ניט און
 דאמאלסדיגע די — צד דריטער דער וואלט בערהאנד.

 א געװען — אינטערנעשאנאל דער פון פירער הויפט
 מיטרייסען געלאזען ניט זיך און קאלט־איבערגעלעגטער,

 םאר־ ערשטער דער װאלט עלעמענט, היציגען יעגעם םון
 געקרויגט פילייכט זיך לאקאלס די םאראײניגען צו זוך

ערפאלג. מער מיט
 דער וואם צופוידען העכסט איז באארד דזשאינט די

 א אויף געווארען געשליכטעט איז שטרייט פילײאריגער
 הא־ װעלכע מעמבערס, די אופן. ברידערליכען העכסט

 אסי־ געגגער, אלס באטראכט אגדערען דעם אײנער בען
םארשוואונדען. איז שגאה אמאליגע די זיך. מילירען

 םילע װעלכען צוליב ספעקטאקעל דראמאטישער דער
 שםילען צו מעגליכקײט די געסונען האבען דעמאגאגען

 אלם — געגומען אלײן זיך האבען זײ װעלכע — ראלע די
 דער םון ארונטער איז אפרייטארס, די פון באםרייער די

 גע־ די םאראײניגט. זיינען כחות אפרייטארס׳ די בימה.
 מי־ דעם איבער געזיגט האט פארשטענדיגונג געגזייטיגע

צוואנג. פרן טעל

 איצטײ דער און קאנװענשאן לעצטער דער צװישען
 לאקאלען, אירצ מיט באארד, דזשאינט דער איז גער

 אונזערע מיט אגרימעגטס די באבײען צו אויסגעקומען
 גע־ איז דאם טרייד. דעם אין אסאסיאיישאגס פילפאכע

 קאנ־ לעצטער דער נאך יאר א ,1935 יאר דעם אין װען
 זײנען אגרימענטס דאמאלסדיגע אונזערע װען וועגשאן,

 אויס־ דעם פאר צוריק, מאנאםען מיט גאך אויסגעגאנגען.
 מים םול געװען לרםט די איז אגרימענטס, די םון געהן

 פארבע־ מאגוםעקםשורערם די אז קלאגגען, פארשיידעגע
 די באנייען ניט װעלען און קאמף, א פאר זיך רייטען

 די סון אפזאגען זיך וועם ױגיאן די סיידען אגרימענטם,
 האט זי װעלכע אגרימעגטס, די אין געװינסען קארדינאלע
 אויב .1933 אין גאכצוגעבען באלעבאטים די געצוואונגען

 וואס בארעכםיגט געווען םיילוױח בלויז זיינען קלאגגען די
 אבער די זיעען קאונסיל, איגדאסטריעל דעם אנבאלאגגם

 דזשא״ די אנבאלאנגט וואס בארעכטיגם גערוען גאגצען אין
ערשםער דער פון האט פראדוצירער םייל דער בערס.
 *לימי םאר ליבשאפט גרױסע קײן געהאם נים אן מיגרט

 גיו קיעמאל זײנען די און קאנםראקםארס״ אף םיישאן
 אגרימענכ דעם אין •ונקם דעם םאר באגײסםערם געייעז

פא פרײזען די פאר פאראנטװארםליך זײן דארפען זײ אז

 קאג־ זײערע אין אויף מאכען זײ וואס גארמענטס די
 פונקטען די צו געגנערשאםט זײער שעפער. טראקטינג

 שטאגד- דעם פון נאטירליכע א איז אגרימעגט דעם אין
 מענשען, אינטערעסען. פערזענליכע זײערע פון פונקט

 דזשאבינג דער זײט יארען, זײערע אלע האבען װעלכע
 װי קלאוקס פראדוצירט אנגעפאנגען, זיך האט סיסטעם

 אר־ פאר פרייזען געצאלט און געוואלט, האבען אלײן זײ
 נא־ האבען געלויגט, בעסער זײ זיך האט עס װי בײט

סיסטעם. אלטען דעם בײ בלייבען געװאלט טירליך
 אר־ די ? סיסטעם אלטער דער גערועץ איז װאס

 גע־ אפגעמאכט זײנען גארמענט דעם פאר בײטס־פרייזען
 דעם און דזשאבער דעם צװישען װינקעל א אין װארען

 דער װעמען אן קלאוקמאכער, די װערענד קאנטראקטאר,
 קײן געהאט ניט האט װערען, געמאכט ניט קען גארמענט

 אגרי״ איצטיגער דער פרייז. דעם באשטימען אין דעה
 ־׳סי אומםאראנטװארטליכען און אלטען דעם האט מענט
 גאר־ דעם פרן פרייז דער אפגעשאפט. גאנצען אין סטעם
 און דזשאבער דעם צװישען באשטימט הײנט װערט מענט
 םאג צו הײנט קאגטראקטאר דער קלאוקמאכער. דעם
 דזשןך דעם םון פארטרעטער א זאגען, װיל מען אויב איז,

 גארמענםס זײנע ארויסצוברעגגען אנבאלאנגם װאס בער,
 דער פאר פרייזען די שײך איז װאס אבער צײט. אין

 דעה. שום קײן דעם אין קאנטראקטאר דער האט ארבײט
 וועל־ פרייז דעם קלאוקמאכער די צאלען בלויז דארף ער

 װען דזשאבער. מיט׳ן געווארען געםעטעלט איז כער
 גע־ דעם קלאוקמאכער די ניט צאלט קאנטראקטאר דער

 װי־ לאזען בלויז ארבײטער די דארסען םרית סעטעלטען
 גלײך צװיגגם ױגיאן די און דעם װעגען ױגיאן דער סען
 ארבײטער די צאלען צו דזשאבער באטרעפענדען דעם
 נאץ• דערצו געווארען. געסעטעלט איז עס װי פרייז דעם

 דעם אין אונטערשייד דעם אים פון אויף ױניאן די מאגט
 אט־דעם דאנק א ארביים. געמאכטער דער פאר פרייז

 טויזענ־ און טויזענדער זיינען אגרימעגט, דעם אין םונקט
 דזשאבערס די פרן געורארען קאלעקטעט דאלארם דער
מעמבערס. די פאר

 צײגם און ארױסגעצייגט, האם דזשאבער דער װען
 דעם אין פונקט דעם צו געגנערשאםט ארויס הײנט גאך

 איגסע־ פראפיט זײגע וואס דערפאר דאס איז אגרימענט,
דערפון. ליידען רעסען

קײ־ האט ,1934 פון קאנרוענשאן לעצטער דער אויף
 םים װערען װעם עס וואס םאראויסזעהן געקאנט ניט נער
 קלאוק דער אין קאוד דאמאלסדיגער דער א. ר. ג. דער

 סאר לאנד, דעם םון געזעץ דאס געװען איז אינדוסטריע,
 און געהאם, מורא האבען מאנוםעקטשורערס די װעלכען

 ־שטונדיגע35 די סארלעצען צו געוראגם גיט האבען זײ
ײג. אבער איז 1935 אין וואך. ארבײטס  ער־ א. ר. ד

 דער מיט אוץ גיט־קאנסטיטוציאנעל, געורארען קלערט
 קאותז סופרים סטײטס ױנײםעד דער האט ענטשײדונג

 צר אומזיכערען און אומרוהיגען אן אין אריינגעװארםען
 אונ־ לאנד. פון באװעגונג טריי^ױניאן גאנצע די שטאנד

 גים ד״אבען לאקאלען אירע מיט באארד דזשאינט זער
 אוים־ באלד האבען און צייט מינוט איין קײן פארלוירען
 אױפ־ זאלען קלאוקמאכער די אזוי װי פלאן א געארבײט

 אפגעשאםמי דער וואס ארבייטס־שטונדען די האלטען
גאראנםירם. זײ האם קאוד

 די בלױז ניט ענםשטאנען איז ױניאן אונזער פאר
 ארבייטס־װאה ־שםוגדיגע35 די אויפד״אלםען םון פראגע

 גאגצצ דאס ענםשטאנען אויך אונז פאר איז עס גאר
 י1 כח דעם געהאט זיך אין האט וואס געזעץ, רעקאװערי

 געה•® אימער האבען װעלכע יחידים יענע אויף װירקען
 י קאנקורענץ. אומערליכע פראקטיצירען צו נײגונג די

 איו־ו םאר זארגען זיך דארף זי וואס דעם אויסער ױניאן,
 אויסגעקעםפמ דיערע קריגען זאלען די אז מעמבערס,

 «ז מיםלען, אנדערע אדער םרידליכע דורך באדיגגונגען,
 1* געםינעז זיך זאל טרייד דער אז זארגען אויך זיך

 געזוגםמ א םון אז אמת, איז עם צושטאגד. געזונטען א
 ארנײי די וױ מער באלעבאטים די פראםיטירען טרייד
מ איז םרײד דער װען אז םיר, גלויבען דאה טער.  י

י ארבײטער די האבען צושטאנד געזונםעז א ד מ  מ
 םםמד געװאונעגע דיערע אגצרחאלםעז מעגליכקייםען

 געפינ® םרײד דיער װען װי באדיגגונגעץ, און דארדם
 געײק עם איז זיכער צושטאגד. קראנקהאםסן א אין זיך
 ברודיד מים װגיאן, דער םץ קראסם ב^יועגעגדע די

 1ב די באװאריגעז האס װעלכע שייץ, דער אין נאגלער
דים אין מאגוםעקטשורערס זײ צדוישען עלעםעגםען םערע

 רעקאװערי נעשאנאל אײגענע אן ארגאניזירען צו טױיד
 דער לאנד. דעם איבער מארקעטס קלאוק אלע פון באאוד

 פון אונטערשםיצונג מאראלע די און ױניאן דער פון כח
 מארקעםס, קלאוק אלע צװינגט מײנונג עפעגטליכער ךער
 ער־ אן זיך צװישען אויפצוהאלטען װעניגער, אדער רמע

קאנקורענץ• ליכע
פריױױלי־ געגרינדעטער, זעלבסט דער פון כח דעם

 אויך און אונטערשעצען, ניט מיר װילען ארגאניזאציע גער
 איז באארד רעקאװערי נעשאנאל די איבערשעצען. ניט

 מאראלען א אויס איבט און אינסטרומענט װיכטיגער א
 איבער אויך װי פאבריקאנטען, קלאוק די איבער איינפלוס

קלאוקס. די פארקויפען וואס די
 ניט באזיצם ארגאניזאציע נײע די װאס דעם צוליב

 רעקאװערי געשאנאל געװעזענע די װי כח זעלבען תם
 מים באארד, דזשאינם די דארום מוז אדמיניסטראציע,

 ״איי^ אײנציגע די זײן לאקאלען, אנגעשלאסענע אירע
 די אז אויפפאסען זאל וואס טרײד דעם אין זשענסי״

 װערען. פארלעצט ניט זאל ארבײטס־װאך ־שטונדיגע35
 א געשאפען באארד דזשאיגט די האט צװעק דעם פאר

 ארבײטס־ די אז אויף פאסט װעלכער אפאראט ספעציעלען
 גים זי און װערען, אפגעהיט שטרענג זאלען שטוגדען

 די יאר. א דאלארם טויזענדער שװערע אויס דעם אויף
 זי קאמפליצירםע. א און שװערע גאנץ א איז ארבײט

 קלאוקמכער די װען שװערער םיל געװען געװיס וואלט
 אויס־ די אז פאראינטערעסירט געװען ניט וואלטען אליץ

 ווערען. אויפגעהאלטען זאל ארבײטס־צײט געקעמפםע
 עס מעמבערס. אונזערע קרעדים פיל קומט דעם פאר

 איינ־ כאםם מען וואו דארם, און דא פאלען, זיך מאכען
 םרי דער אין ענטוועדער זוכען װעלכע מעמבערס צעלגע
 האלבע איבעריגע אן אריינצוכאפען גאכט בײ אדער

 װע־ סארהעלניםמעסיג אבער זײנען די ארבײם. שטונדל
ד די ווערען פאל אזעלכען יעדען אין צאל. אין גיג  ם

 פאםראל דעם דורך אפגעשטעלט ארבײטער םרעסעגדע
 םאראנט־ צו געבראכם ווערען די און דעפארםמענט
װארםליכקײם.

 שםעזזען םיר ווען איבערבליק דעם שרייבען מיר
 אונ־ ענטדויקלונגען. ערווארםעטע םון שװעל דעם אויף
 וועלען אםאסיאיישאנס די מיט אגרימענטס איצםיגע זערע

 איצ־ אין קאגווענשאן. דער נאך וואכען צװיי אויםגעהן
 אדער זאגען גים באשםימם מיר קאנען מאמענם טיגען

 מאגוסעקטשו־ קלאוק אונזערע וואס גענוי אויםרעכענען
 אםײ דער אין וואס דעם טראץ םאן, צו דעגקען רערס

 ערקלערונ־ געלעזעץ מיר האבען צייםונג טרײד ציעלער
 האם ױניאן די אז סירער, דיערע פוץ םאגכע םון גען

 דער־ טרײד. דעם סםאבילתירען צו געטאן ניט גאתים
 די צוױשען שטימוסנ שאםעץ צו אויסען זיי דעען פים

 די אז װיסענדיג ױניאן, דער געגען פאנופעקםשורערס
 דעתעד״ענ־ אגרימענטס די פון אויםגעהן דעם פון צײם

 פארהאגדלרגגעז די אנסאגגען דארף מען און זיך סערס
 טאקע די האבען ערקלערוגגען די זיי. באנייען װעגען

 וױסען, געלאזם די האם ױניאן די װי נאכדעם געמאכט
 עג־ םארלאגגעז אגרימענטס נעקסטע די אין װעט זי *ז

דערוגגען.

 זיכער קאנװעגשאן דער צו וועם באארד דזשאינט די
 אין אגרימענםס אירע אז דעלעגאטען, די איגסארמירען

 בע־ םארלאגגען וועט זי אז און אויס געהען סרײד דעם
 װעט זי טרײד. אין ארבייםער די םאר באדינגונגען סערע

 גע־ א איגדארםירען צו קאנווענשאן דער פון מארלאנגען
 מארקעם קלאוק יארקער נױ דעם אין סטרײק געראל

 סרײנד־ א צו קומען צו אוממעגליד דין װעם עס פאל ייז
 די באנײען אין באלעבאטים די מים אויסגלייך ליכעז

אגרימענטס. יױסגעהעגדע
 גייע די פון קומען וועלכע דעלעגאטען אלע ניט

 װאם ראלע דער וועגען םיל וױיסען לאקאלס ןרגאניזירטע
 געשפילם האבען לאקאלס אירע מיט באארד חשאינט די

 אינ־ אונזער םון לעבענס־גאנג דעם אין נאד שפילען ױן
 דורך זאגאר אז גיט, אויך וױיסעץ זײ סעתעשאנאל.

 קלאוק די געווען עס איז יארעז קריזיס העכסטע די
 גע־ מאל פילע את וועלכע יארק נױ פון באארד חשןיגט

 איר, דורך און אינטערנעשאגאל, דער הילף צו קיםען
 בלויז האם קריזים דער װעמען לאקאלען *לע איר*

 אלעם דאס םארניכםען. געקאנט ניט אבער אוגעשװאכם
 דארויף אכםעגדיג ניט געםאן באארד דזשאינם די האט
 חובות שװערע אין אייגגעטוגקען געווען אי^ אליין זי 0ײ*
 1926 דעם םח רעזולםאם אלם דאלאר, סויזענטער «ז

 דעלעגאםעז אלע גיט וואס דעם םראץ סטרייק. געגעראל
 זײגעז דאך דערפון,. װייסען זײן דארטען יועלען 0ײ*

דעם גוטהײםען אײגשטיםיג אלע וועלען זײ אז זיכער מיר

 זאל ב. ע. ג. די אז באארד, דזשאינט אונזער פון פארלאנג
 בעסערע קריגען צו ױניאן קלאוקמאכער דער העלפען

מעמבערס. אירע פאר באדינגונגען
 קלאוק די אויך אז דענקען, צו גענײגם זײנען מיר
 דער צו קומען װעלען באארד דזשאינם דער פרן לאקאלס

 באציהען זיך װעלען װעלכע רעזאלוציעס מיט קאנווענשאן
 רעזאלוציעס די אויף פראבלעמען. טרייד ערנסטע צו

 געהעריגען דעם געבען מוזען דעלעגאטען די װעלען
 געווארען זײנען פראבלעמען טרייד אונזערע אױסדרוק.

 מען אדער פארקוקען קאנען זײ זאלען מיר אז ערנסט צו
רעדעס. קלינגענדע מיט אפקומען קאנען זײ זאל

 פראבלעמען ערנסםע מער איצטיגע די זײנען װאס
 אגגעשלאסענע אירע מיט באארד דזשאינט אונזער פון

 טרייד קלאוק דעם פון גרעניצען די איבער ? לאקאלס
 מאנו־ סארטען פארשײדענע אריבערגעכאפט זיך האבען

 קײן געהאט ניט קײנמאל האבען װעלכע פעקטשורערס
 אונזערע אונטער גראבען און םרייד דעם מיט שײכות

סםענדארדס. אויסגעקעמפטע
 זיך האבען מאנופעקטשורערס אז זאגען מיר װען

 מיר ד״אבען גרעניצען, אוגזערע איבער אריבערגעכאפט
 מיר מאנופעקטשורערם. דרעס די זינען אין בלויז נים

 מאגופעקטשורערס, קלאדהיגג די זינען אין אויך האבען
 אזוי־גערױ די פראדוצירען געכאפם זיך האבען װעלכע

סוטס׳/ מעגיש ״לײדים פעגע
 בא־ וועלכע מאנופעקטשורערם קלאדהינג די װעגען

 אמאלגא־ דער פון דזשוריסדיקשאן דער ארנטער לאנגען
 האנדלען, קענען ניט קאנוועגשאן אונזער וועם מייםעד

װעלכע םריידס די מים האנדלעז קענען וועם זי װי אזוי

 שװעסטער אייגענע אונזער מים פארבינדונגען האבען
 קענען ניט װעט קאנװענשאן אונזער וױיל ארגאניזציעס.

 די וועם דערפאר פראגע, דער אין האנדלען דירעקם
 מוזעו זיך באארד עקזעקוטיװ גענעראל אריינקומענדע

 איר אויף פראגע די אויפצונעמען אויפגאבע איר מאכען
 קלא־ די צו ורעט אינטערנעשאבאל די מיטינג. ערשטען

 אז דערשמעקם האבען װעלכע מאנופעקטשורערס, דהינג
 וױ ארטיקעל פראפיטירענדער מער א איז סוט ליידיס׳ א

 אמאלגא־ דער דורך זאגען, דארפען גארמענטס, מענער
 קענען זײ אז װארט, הארבען דעם מיט ױגיאן, מײטעד

 קאנטראל דעם אונטער ארטיקעל דעם פראדוצירען בלויז
באארד. דזשאינט אונזער פון

 באארד דזשאינט אונזער קומם קאנװענשאן דער צו
 פריערדיגע זױ צו קומען פלעגט זי װי פאראײניגט מער

 לאקאלען צװיי די פון פאראײגיגונג די קאנװעגשאנס.
 אידישע גאנצע די פונדאמענם. איר געשטארקט האם

 ױניאץ קלאוקמאכער דער אויף הײנט קוקט גאס ארבײטער
 געקוקט איר אױף האט זי וױ ארץ דרד זעלבען דעם מיט
 קריסט־ די װי גום אזוי אידישע, די צוריק. יאר 27 מטי

 קלאוק־ די געװען איז עס אז װײסט גאס, ארבײטער ליכע
 די פאר שוואוגג דעם געגעבען האם װעלכע ױניאן, מאכער
ױניאנס. טרייד גאדעל מעכטיגע און גרויסע

 צו דעלעגאםען די באגריסם באארד דזשאינט די
 פאר־ אלע אז האפם זי און װינשט זי קאנװעגשאן. דער

 אוג־ אן שאפען װעלען קאנווענשאן דער בײ האנדלונגען
 וואוקס רױיטערדיגען דעם פאר כח פון קוואל ערשעפליכען

אינטערגעשאגאל. אונזער פון פראגרעס און

ש חץ פ מאי ערשםען צום באארד דזשאינט קלאוק פון אױ
 אינטערנא* דער מאי, ערשטער האײיאריגער דער
 שבת. אום אויס םאלס ױם־םוב, ארבייםער ציאנאלער

 ארבײםער פראגרעסיװע די סייערען מאי ערשטען דעם
 ארבײ־ פראגרעסיװע די וואר וועלם, גאנצער דער איבער

 אויף אים םײערם יעדער און וױרקם און לעבם טערשאםט
שטײגער. אייגענעם זיק

 יארק גױ אין לאקאלם איהרע מים אינטערנעשאנאל די
 האבען םייל, א איז באארד חשאינם קלאוק די װעלכע פון

 יום ארבײםער דעם םייערען צו באשלאסען יאר היעםיגס
 רעג־ אין מעמבערס איהרע סון פאחמלוגג א דורך םוב

 אונםער פארקרמען וועם פארזאמלוגג די איילאנד. דעל׳ס
 םרױען די װעלען דארטען םון און היםעל םרײען דעם

 אײרא־ די ®ון ארבײסער די באגריסען ארבײםער קליידער
היים. דער אין זיך בײ ארבייםער די אוץ לענדער פעאישע

 פארזאמלען זיך רועלען מעמבערס די וואו סלאץ דאס
 מעג־ טויזענדער אריץ נעםם ארן גרויסער, א זעהר איז

 עםפלי- בעםםע די םים אויסגעשטאםעם איז עס שען.
 און זעהן קענעז אלעס װעם מעמבער יעדער און םײערם
 םםײדיום. גרויסען דעם אין םארקומעץ װעם וואס ד»ערען

 בארימטע װעלט און ארקעסםער קלאסישער גרויסער א
 װעלען זײ אויסער געודארען. אראנזשירם דעען זינגער

 אײגע־ אונזער וועלכע טאלאנםען די נעמען איעםייל אויך
 בײ־ וועלען זײ ענםװיקעלם. האם איגםזןרנעשאגאל נע

 אריער דעם פאר ״פעדזשענם״ פארבענרייכען א טראגעץ
 וועלכע םאלאגםען אייגענע אונזערע אויג. דעם פאר און

 האבען מיר וועמען מים שאם דעם פון דירעקם קומען
 װערען עס װאר פעקםאריס, די אין געארבײט צחאמען

 העכסט א אויף וועלען דרעסעם, און קלאוקס פראדוצירט
 פאסי־ רױכםיגסםע די דראמאםיזירען אוםן עסטעםישען

 באװעגונג ארבײטער די אנגערירם האבען רואס רונגעז
 וועלם, דער פון םיילען אנדערע אין און לאנד אין דא
יאהר. לעצטען םון פארלױף איץ

 בא־ םוב יום ארבייטער אן אלס מאי ערשטער דער
 אין ארבײס װאם פרױ און מאן דעם צו בלויז ניס לאנגם

 װעל־ אלע צו באלאנגם ער שעםער. אדער פעקטארים די
 מארגענדיגען דעם פאר זארג דעם זיך מיט טראגען כע

 םון געזעלשאםם א צו סוף א זעהן װילען אלע ־ םאג.
 א שםעהן זאל חדרבות איהרע אויף און פרױױליגירםע

 אונסערשײד אהן מענשען, גלײכע און גרטע םון וועלם
 סון םרוכט פולע די געניסען זאלען נאציע, און ראסע סוץ

ארבײט. זײער
 דאס קלאוקמאכער די פאר האם מאי ערשטער דער

 געהם דזשיץ ערשםען דעם באדײםוגג. דאםעלטע א יאר
 קאן קייבער און םרייד אונזער אין אגרימענםס די אוים

 דענקען מאנוםעקםשורערס די װאס זאגען ניט באשטימט
צו פארזאמלען זיך וועלען קלאוקמאכער די םאן. צו

 זײ װעלען םםײדיום דעם פון און טוב ױם דעם סײערען
 פאר־ דיגען זײ אז ארבײםסגעבער, זײערע וױסען לאזען

אלעס. םאר פארבערײםעם און איעיגם
 און םחיעז !קלארקמאכער ברידער און שוועסטער

 םאי ערשםען צום אױף !מעםבערס אונזערע פון קינדער
!טוב ױם

ױניאן. קלאוקמאכער ב$#רד דזש^ינפז
 פרעזידענם צוקערםאן, ראובן
סעקרעםאר. #לאעער ע. לואים

טענעחשער. גענעראל גאגלעד, איזידאד
םרעתסורפר. אשביז, י. מאדמ£

 דעם העלפט אינטערנעשאנ^ל די
סאנאטארױם דעבאראה

 ארבײםער די זיך האם יאהר עםליכע לעצטע די אין
 דעבארא דעם אין םאראיגםערעםירם שסארק באװעגונג

 זיך געםיגט וראס קראגקע, טובערקולאז פאר סאנאםארױם
 קײן גים איז דאס חשױרזי. ניר מיללס, בראגרס אין

 לעצםע די אין איז םאנאםארירם דעבאראד״ דער צופאל.
 איגסםיטױ פאלקס און ארבײםער אן געווארען יאד״ר פינף
 הארעפאשניקעם און שעפער די םון ארבייטער וואו ציע,
 דער םיט געשטראפם זיעען וואם מאסען, פאלקס די םון

 אויסרוהעז םון ארם אן געסינען קרענק, פראלעםארישער
בד״אאנדלוע. מעדיצינישע גריםיגע אלע און זיך

 יאר עטלאכע מיט האם סאנאםארױם דעבאראה דער
 צוליב געבײדע. םלאריגע 5 א בויען אנגעהויבען צוריק

 מיםען. אין שםעהן געבליבען ארבייט די איז קריזיס דעם
 115 גאד װעלעץ ווערען, םארענדיגט ררעט געביידע די ווען

 צר ערהאלם וואו ארט אן געסינען קראנקע םובערקולאז
קראנקהײט. ביםערער דער פון װערעץ

 דעבאראח דעם סון קאמפעין ברייםען דעם אין
 האם געבײדע, די פארענדיגין קענען צו סאגאםארױם

 אויך אועאגיזאציעס, פאלקס און יוניאנס אנדערע צװישען
 זיד יוניאן װאירקערס גארמעגם אינםערנעשאנעל די

 קאמםײן דעם אין העלםען צו פאראינטערעםירט שםארק
 דעם םון בײשםייערוגג די אריםער סאנאמאריום. דעם פון

 אנםייל געמען אינםערנעשאנאל דער פון אםיס גענעחןל
 ,89 לאקאל איםאליענישער דער און 22 לאקאל דער אױך

שעזעע צוגעםראגען קאםפײז צום האבען זײ אוץ
לעצ- האם אליץ לאקאל איטאליענישער דער דאנײשאנס. 0

 םױזענם צדוײ בײגעשםייערם קאמפיק דעם צו םענס
 אלגעםײנעם צום דאגיישאן אלם דאלאר םויזענם דאלאר.

 געבײדע, די פארעגדיגעז פאר סאנאםאריום דעם פון פאנד
ל בעםעז פאר דאאןר טויזענם און מ ) ן  םון מעמבער g אי

װערען. קראנק װעם לאקאל דזנם
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םע־ דער און אװעק שוין איז סח
 צאל א כאטש פאראיבער. איז זאן

 דעם בײ נאך שטעהען פרעסערס
 די בײ שוין איז דאך פרעס־אײזען,

 דעם גאך פרעסערס מאסען גרויסע
 דעם באטראכטען קען מען יאריד.
 עס מיםעלמעסיגען. א אלס סעזאן

 אבער לאנגזאם, אנגעפאנגען זיך האט ער אז אמת, איז
 גאנץ צײט דער מים זיך ער האט אפט, טרעפט עס װי

 האבען באריכטען, אפיציעלע לויט פארבעסערט. סיין
 זײערע אויסגעמאכט דורכשניט אין פרעסערס אונזערע

פארדינסטען. געװײנליכע
“אנ אין שװעריגקײטען געהאט מיר האבען געװיס

 אײנגע־ שנעל זיך האט לאגע די אבער סעזאן, פאגג
 האט פרײזען סעטלען פון סיסטעם אונזער ארדענט.

 אויס־ געװען איז קאגטראל אונזער און געארבעט, גוט
געצײכענט.

 קײנע דערלאזען צו ניט ענטשלאסען איז ױניאן די
 סלעק דעם פון פארלויף אין פרײזען פון רעדוצירונג

 פרע־ אונזערע אלע אויף מיר פאדערען דארום סעזאן.
 אויפ־ און פארזיכטיג זעהר זיין זאלען זײ אז סערם

 ױניאן דער צו באריכטען אין פרייזען די אויף פאסען
 בשום טאר מעץ זעלבע. די רעדוצירען צו פארזוך יעדען

 מוזען מיר און פרײזען די פון ארונטערלאזען ניט אופן
 מא־ זעלבען דעם און סםענדארדס דיזעלבע אויפהאלםען

סעזאן. ביזי דעם אין רױ גוט אזוי סלעק דעם אין ראל
 פייערוגג מאי ערשטער דער אין אינטערעס ׳״עם

 קאן אײלאנד רענדעל׳ס אין אינטערניישאנאל דער םון
 און םאג יעדען שריט. און טרים אויף מערקען םען

 גרוי־ אונזער פאר ענםוזיאזם דעם מיר זעהען *יבעראל
 לאקאל פון פרעסערם די בײ נור ניט — טוב ױם סען
 שװעסםער און ברידער אונזערע בײ אויך גאר ,30
פאכען. אנדערע די «ון

 פרעסערס קלאוק די פון טראדיציעס די פון איינע
 אראנזשירען צו געװען איז יארען פארגאנגענע די *יז

 װעלכע איז פײערונגען, מאי ערשטע אייגענע דיערע
ם  קינסםלער בארימסטע די באטײליגט זיך האבען |
 מיט אן זיך מיר שליסען אבער יאר דעם רעדנער. •ון

 עס אינםערניישאגאל. אונזער פון צוױיגען אנדערע אלע
 ״פעד־ וואונדערבארער א װעלען אויפגעפירם *עט

 די פארשםעלען וועם וראס ספעקםאקעל א —־ זשענט״
ארבעטער. אונזערע פון ענםוזיאזם און מאכט ?ראפם,
אוגםערנע־ ריזיגער דער פאר םיקעםס צאל די

 אונזער פאר געווארען באשםימם זײגען וועלכע מונג,
 גע־ דארום, וואלט, איך אויסגעכאפם. רוערען לאקאל,
 געקראגען נים גאך האבען װעלכע םרעסערס די ראםען

אפיס. אונזער אין מעלדען צו גלייך זיך םיקעםס קײז
 רע־ און עדױקיישאנעל דעם סון םעםיגקײםען די

 ארויס• האם 35 לאקאל פון דעפארטמעגט קריאיישאנעל
 רוינ־ דעם פון פארלויף אין אינםערעס גרוים גערוםען

 מיר וואס ״סאשעלס״, די איץ קלאב־רומס די סער.
 מעמבערס אונזערע פאר שבת יעדען אפגעד»אלםען האבעז
 אמת דעם ערפאלגרייך. אױסערגעוױעליך געורעץ וי׳עען

 אביסעל געווען זײנען מיר צוגעבען,*אז איך מרז געזאגם,
 אונםערנעמרנ־ דאזיגע די ורעגען אגפאנג אין םקעפסיש

 אױסגעםרובירט נים נאך דינען זײ וואם דעם, צוליב מן
 מער ניט געורען איז עס און לאקאל קײן םח געװארען

 שנעל אבער זיך האבען מיר עקסםעריםענט. אן תי
 און אונםערגעםוגגען מחיקאלישע די אז *יבערצײגמ,

 א ‘געהאם ד״אבען קלאב־רום דעם סון אינטימיםעט די
 מין א געווארען איז עס קראפם. צוציהוגגס גךױסע

 זיך האבען פרעסערם די וואו — פלאץ ®אדזאמלונגם
 מים באגעגענם זיך ד״אבען אוץ װעכענםליך פארזאמעלם

נייע. זיך אײגגעשאסען ארן םרײגד אלםע
 הא- מאסען־אונםערנעמונגען אגדערע אלע אוגזערע

ן מעמבערס. אונזערע בײ אויסגעגומען שםארק אויך מ
 ײנג פרעסערס, סח בילד די אונז פאר נאך שטעהם

 אונזער באזוכען ארבעם, םאג א גאך װעלכע, אלם, *ן
 ענם־ דעם מים שטאלצירעז די וױ און ^־זשימנײזױם״

 אויף אריך םיגורען. און מוםקולעז׳ דיערע סון !ייקלען
 ארויס״ מעמבערם אונזערע האבען דראמע םון געבים ו*ם

 אראנ־ האבען מיר װען און אינםערעם, גרויס ^נוױזען
 קוגםם אידישעז דעם אין אוגםערנעמונג אז «#ירט

מםער,  געװארען. אויספארקויםם הויז גאנצע די איז *
 צוםרידענהייט, ארן פארגעניגען דעם םון *דסײלעגדיג

מ ל װעלען אויסגעדריקם, האבען מעמבערס אונזערע מ

בדעםלאו דזשאזעןש פ״
35 לאקמל םענעדז׳טער

אונטערנעמרנגען. אזעלכע כיער אראנזשירען דארפען מיר
 דער אין 35 לאקאל פון ארויספאר דעם װעגען

 מאר־ גאגצער דער האט זומער לעצטען הויז ױניטי
 אזוי איצט, און לאנג. װאכען אין װאכען גערעדט קעט

 אונז צו זיך װעגדען אן װידער קומט זומער דער װי
 אזא נאך אראנזשירען זאלען מיר אז פרעסערס, פילע

 אלע צו דאױום רעקאמענדירען מ־ר ארויספאר. מאסען
 אונטערנעמדנג אזא אין פאראינטערעסירט זײנען װאס

 עדיױ צום פארלאנג זייער מיט װענדען זיך זאלען זײ אז
 דעם אויף דעפארטמענט״ רעקריאײשאנאל און קיישאנאל

 מעמבערס אונזערע פון װיפיל װיסען מיר .ױעלען אופן
אונםערנעמונג. אזא נאך האבען צו זיך אינטערעכירען

 דער פון זאך א שוין זײנען װאלען לאקאלע די
 לעצ־ געװארען אפגעהאלטען זײנען זײ פארגאנגענהײט.

 די אז זאגען, ניט אײך דאך דארף איך און מאנאט טען
 הא־ מיר !געװארען ערװײלט זײנען מענשען בעסטע

 אונ־ :בעאמםע סעט ארנזער דאנקען, צו גאט שוין, בען
 אונ־ באארד, עקזעקוטיװ םשערמאן, מענעדזשער, זער

 און דעלעגאטען קאגװענשאן אײדזשענטס, ביזנעס זערע
 אצינד יאר. צורײ קומענדע די פאר קאמיםע, רעליעף
 אויפמערקזאמקײט גאנצע אי־נזער אנװענדעל ר%מ דארפען

ױניאן. דער פון פראבלעמען די אויף
 מײן פון צײט דער דורך װאס מיך פרעהט עס

 עס װען צײט דער אין פאלעסטינע, אין אבװעזענטהײם
 פאליטיקס און קאמף דער אנגעגאנגען דא אונז בײ איז

 אפא־ אונזערע האבען ׳ראלע ערשטע די געשפילט האבען
 .35 לאקאל אגגערירט גיט קאמבינאציעס און זיציעס

 געהאם ניט האבען מיר אז נאמירליך, ׳ניט מײנט דאס
 דורכגעפאלען. ניט איז קײנער אז און געגנער קײנע

 אונזער אבער קאנדידאטען, געגנערישע געװען זײנען עס
 שװערער קײן פון געװארען געשטערט ניט איז לאקאל

אפאזיציע. אינטענסיװער און
 אין צושטאנד פרידליכען דעם אויף אכטענדיג ניט

 ארויסגעװיזען מעמבערשיפ אונזער האם לאקאל, אונזער
 אונזער וואלען. די אין אינטערעס באפרידיגעגדען א

 שטרא״ מיט פארפלײצט געװען איז פלאץ אפשטימוגגס
 עס אז רעזולםאט, דעם מיט פרעסערס נײגעריגע פון מען

 שטימען, 2700 װי העכער געווארעז אפגעגעבען זײנען
 פון פראצענט גרויסען א זיך מיט פאר שטעלט װעלכע
מיםגלידערשאכט. אוגזער

 איז וואל, מוסטערהאפםע און פרידליכע אונזער
 אינספירירענדע זעהר א מיט געווארען נאכגעפאלגם

 גע- אונז האם דובניסקי דוד פרעזידענט אינסטאליישאן.
 אדמײ נייע אוגזען איגסטאלירען פון כבוד דעם טאן

 בא־ כבוד דעם געהאט אויך האבען מיר ניסםראציע.
 ברו־ מענעדזשער, גענעראל אונזער סון ווערען צו גריסס

 דער םון וױיס־פרעזידעג ערשםען דעם פון נאגלער, דער
 אנדערע צאל א אוץ אגםאניני, ברודער אינםערניישאנאל,

 מע־ דיסםריקם און לאקאל אויך װי ווייס־פרעזידענטען,
 פראגראם מוזיקאלישער רײכער א זעהר געדזשערם.

 סעררוירם אויך זיינען עס אח געווארען דורכגעםירם איז
 וױ־ פרעגען נים דארפם איר רעפרעשמענםם. געווארען

 רועץ פארצעהרט. האם מען סענדװיטשעס ארן ביער פיל
 רואלםען מעמבערס, אונזערע צו איבער דאס לאזען מיר
 מיר וואד. יעדע איגסםאליישאן אן האבען געדארפם מיר

 צוױי רוארטען דארפען וועלען זיי אז מורא, אבער האבען
אינסםאליישאן. קומענדער דער פאר יאר

אויס־ דעם צו זיד דערנעהענטערען קלאוקמאכער די
 אונזער באלעבאםים. די מים אגרימענם זייער פון גאגג

 רועגען זיך באראםען צו קאמיטע א באשטימם האם לאקאל
 סאדערונ״ אונזערע האבען מיר פאדערונגען. אונזערע

 אין אבער די האלטען מיר אויסגעארבעם, נים גאך גען
 געהען מיר אז —־ זיכער איז זאך אייז באטראכמען.

 קאנעץ צו אום שכירות די אין העכערוגג א פאדערונג
 איז עס קאסם. לעבענס פארגרעסערםען דעם באגעגענען

 גרױסען א אנםירען מוזען יועלעץ מיר אז זיכער, אויך
וראך. ארבעםס ־שטונדיגער30 א סאר קאמף

 אנדערע צוױי ארויסשםעלעז אויך וועם 35 לאקאל
 באשםעהן, מיר ײעלעז ערשםעגס פאדערונגען. װיכםיגע

 אן אונםער שרייבם וראס מאנופעקםשורער יעדער אז
פראדד זאל יארק, גױ אין ױניאן דער מים אגרימענם

אנדערשוואו, ניט און יארק גױ אין ארבעט זײן צירען
 דער פון ארויספירונג די װערען אפגעשאפט מוז עס

 נױ סון מופעניש דער און יארק נױ פון פראדוקציע
יארק!

 פאר ״קלאוקס — זיץ לאזונג אונזער מוז צוױיםענם,
 איע- מח פראבלעם אװערלעפינג די קלאוקמאכער!" די

 אץ עלטסטע די אלס ורערען. געלײזט אלעמאל פאר מאל
 ארגאני־ קעמפענדע גרעסטע די און סטאביליזירטסטע

 קלאוקמא״ די זײנען איגטערנײשאנאל, אונזער פון זאציע
 ענטשלא־ — 35 לאקאל פרן מיר ספעציעל און — כער
 ארויס־ מאנופעקטשורערס די מער ערלויבען צו ניט סען

 ער״ אדער פלעצער אנדערע אין ארבעם זײער צושיקען
 סטענדארדס אוגזערע אונםערגראבען צו אנדערע לויבען
 פראדוקציע, און גארמענטס די אונז פון אװעקנעמען אדער

אונזערע. איז װעלכע
 דעלעגאציע אויסגעצײכענטע אן שיקט 35 לאקאל

 װעלכע אינטערנײשאנאל, דער פון קאגװענשאן דער צו
 אבזיכם ד״ויפט אונזער מאי. טען3 דעם אן זיך פאנגט

 צו אינטערניישאנאל די באאײנפלוסען צו איז יאר דעם
—:ענינים װיכטיגע צאל א אין איניציאטיװע די נעמען

 ארבעטער דער אין פרידען װילען מיר ערשטענם,
 מײנונג אונזער װאס אויס ניט מאכט עס באװעגונג.

 און פראגע. דער אין איצט איז עס װאס און געװען איז
 זיך ארײגגריבלען צו צײט די ניט איצט אויך איז עס
 אומגערעכם איז עס װער און גערעכט איז עס ווער אין
 אף פעדעריישאץ אמעריקען דער צװישען סכסוך דעם אין

 פון פאראויס מארש דער א׳/ אי. ״סי דער און לײבאר
 אפגעהאלםען װערען צו װיכטיג צו איז ארבעטער די

 דעם דערלאגגט האט עס װער פראגען קלײנליכע צוליב
 ברוך. ערשטען דעם פאראורזאכט אדער קלאפ, ערשטען

 ערקלערס איז אקם װאגנער דער װען אצינד, ספעציעל
 פאראױס^ מיר קענען קאנסטיטוציאנעל, אלס געװארען

 ױניאניזירומ און ױניאניזם פרן כוואליע שטארקע א זעהן
לאגד. גאנצען איבער׳ן
 ארבעםעד די מאכען גאנץ פון אינטערעסען די אין

 םרא־ די פרעסען אינטערניישאנאל אונזער מוז באוועגוגג,
פרידען. פון גע

 ארויסטרעםען מרז אינטערניישאנאל די צװײםענס,
ארבײטס־וואך. ־שםונדען30 דער פאר שטארק

 ן שאפען צו רײף אצינד איז צײם די דריסענס,
 דען פון מיטגלידער עלםערע פאר פענסיע פאר פאנד

 ךי ספעציעל ארבײסער, אונוערע אינטערניישאגאל.
 אװעקגעגעמן האבען דרעסראכער, און קלאוקמאכער

 אלס ױניאן. אוןזייער ארבעט זייער פאר לעבען זײער
 אונזעו עס איז לאנד, אין ױניאן פראגרעסיװסטע די

 אוג־ םאר פארזיכערונג סון מאס א ברעגגען צו פליכט
מעמבערס. זערע

 די צו אנערקענונג פערמאנענטע געבען מוזען מיר
 קלאו מוזעץ מיר קלאס. ארבעטער פון ביישטייערוגגען

 װד ארבעטער דער אז אופן, קאנקרעםען א אויף מאכען,
 בא־ איז אויסנוצען, מער ניט קען אינדוסטריע די מען

 דעו אויף געזעלשאסם דער אין פלאץ א צו רעכטיגט
 אנער־ זעלבער דער צו בארעכםיגם איז ער אז ; עלםער
 איז ער ורען יארען די אין וױ פרעסםיזש און קעגונג
אקםיװ. געװען

 איר| צו ביישפיל א ווייזען מח אינםערניישאגאל די
 םעמ־ עלטערע אירע באהאנדלען אין ױניאנס שוועסטער

פאגד. אזא שאפען דורך בערס,
 און סטאגדארדם די אוץ באדיגגוגגען די פערטענס,

 וחד געמאכם מוזען קלאוקמאכער די פון אגרימענטס די
 אגרימעגםם די לאנד. גאנצעז איבער׳ן אייגהײםליך רען

 ענ־ און אנםאנגען זיך ווערען, אונטערגעשריבען מוזען
 ארקע^מ יעדען אין ציים, דערזעלבער אח איץ אין דיגעז
 װעלמ מארקעםס, קלאוק די דינעץ א. ר. ג. דער זינם

 y ,איגטערניישאגאל אונזער פון קאנטראלירט ווערען
 םאוסח, די איינשליסעגדיג צאל, אין געווארען גרעסערם

 tqn אינדוסטױ ארנזער אז אזוי וועסם, מידעל איז וועסט
 *ס איז דארום כאראקםער. גאציאנאלען א אנגענומען
א די אין באדיגגונגען ארבעטס די אז דריגגענד,  א
 חנם םראגען זאלען לאנד, גאנצען איבר׳ן מארקעםם,

כאראקםער. נאציאנאלעז זעלבען
 1* ארדנונג שאפען מרז קאגווענשאן די פינפמענס,

ד אויבען שרין עס האב איך רייזזען. אונזערע רג א ל  ק
 קלאיק־ םון ווערען געמאכט מוזען ״קלאוקס אז מאכם,

מ־ םוז ארבעט דער אויף רעכם אונזער מאכער׳׳.  רעםי
אאםרעגחי גים ®רם דעם אין קענען מיר רוערען. םירם
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 דרעס־ יארקער נױ די קומען װאפ טיט
 אינטערנעשאנעל דער צו מאכער

? קאנװענשאן
 פראגע די פארענםםערען מיר ײדער
 אױף בליק א כאםען צו כדאי איז

 האט זי װי ארגאניזאציע אונזער
קאנ־ לעצםער דער בײ אויסגעזעהן

 דרעס נױ־יארקער 4 די װעגשאן.
 דער צו געקומען זײנען לאקאלען

גרוי־ א מיט קאגװענשאן שיקאגאער
 א ארגאגיזאציע, פארצוױיגטע א מיטגלידערשאפט, םעד

 ענשלאסענהײט. און באגײסטערוע םך א מיט קאםע ױיכע
 סקעפטיש, גאנץ באצויגען אונז צו זיך מען האט דאך

 האם געגומען און ציניש. אביסעלע אפילו ערטערװית
 אלע דרעסמאכער די האט מען װאס דעם פון עם זיך

 עלעמעגם. סםאבילירענדען קיץ ניט אלס באםראכט מאל
 באלד פארגעסען די אבער סטרייקער, גוטע זיינען די״

 אנדערע אויפווארפען. אונז מען פלעגם ױניאן״, דער אן
 אז זאגעז, און וױיטער אביסעלע געהן גאך פלעגען

 ניט אבער רעוואלוציעס, מאכען בלויז קענען זײ״
 פלאץ דער ניט איז דאס ארגאגיזאציע׳/ אן אנהאלםען

 אויב דעם, אויף זיך אפצושטעלען צײט די ניט און
 אזוינע פארדינט ניט אדער יא האבען דרעסמאכער די

 צױ דעם פאר איבער מיר לאזען דאס קאמפלימענטען.
היסטאריקער. קוגפטיגען

 זײ איז קאגװענשאן שיקאגאער דער נאך יאהר א
 האט מען װי פויגעל״ ״בלױער דער אדער איי״ אר ״ען
 זיק איצם װעט ״וואס געװארען. אפגעשאפט גערופען עס

 האבען בײבים?״ אײ״ אר ען די דרעסמאכער, די םיט
דינען אצינד געפרעגט. קריטיקער ארן פרײנט אונזערע

 דעם גאך יאהר 4 :ענטפער דעם געבען צו גרייט מיר
 פארניכטונג דער נאך יאהר 2 סטרייק, געגעראל גרויסען

 דרעסמאכער גרױסע די קימם אײ״. אר ״ען דעם פון
 קאנ־ אינטערנעשאנאל םער23 דער צו בארד דזשאינט
 מיט־ צאהל אין רייכער מעכטיגער, שטארקער, װענשאן
 װיכטיגער מעהר איז וואס און מאטעריעל רייכער גלידער,

 אויסגע־ סטרײק א אהן יאהר, לעצטען ד״אט זי אלץ, פון
 װערט װעלכער הבתים בעל די מיט אגרימענט אן קעמפט

 בא־ יאהרען םילע פאר נאך װעט װעלכער ארן הײנט
 גע־ דער אין געװיגס גרעסטער דער אלס װערען טראכט
קעמפע. ארבײטער פון שיכטע

 מים קאבווענשאן דער צו קרמען לאקאלען דרעס 4 די
 דױס- פון ארמיי אן איז דאס מיטגלידער. 80,000

 בא־ סאלדאםען, קעמםערישע דיסציפלינירםע, צאהלענדע,
 אלײן, 22 לאקאל אין נאציאגאליטעםען. 35 פון שטעד״ענד

 ניט נאציאגאליטעטען. באזונדערע 32 זיך געפינען
 אינסטאלירעז בײם דובינסקי פרעזידעגט האט אומזיסט

 מאנםאג, לעצטען 22 לאקאל םון אדמיניסטראציע נײע די
ניישאנס׳/ אװ ליעג אייגענע ״אונזער איז דאס אז געזאגט,

— טויזענט 60 אדער — פראצענט 75 צר קרוב
 קאנ־ ױניאן די פרויען. זײנען מיטגלידערשאפט דער סון

 פראדוקציע יעהרליכע װעמעס אינדוסםריע אן טראלירט
 פאר־ ורערט און דאלאר מיליאן 400 איבער באטרעפט

 ניױ שםאט אין אינדוסטריע גרעסטע די אלס רעכענם
 װעלכע שעפער 3000 אין ארבײטען מיטגלידער די יארק.

 און אגענטען ביזנעס סטעף א פון קאנטראלירט װערען
 200 וואסערע אויסער צאהל, אין — אדזשאסםערס פרייז
 לאקאלען 4 די פון קאפיטאל דער אגגעשטעלטע. אפיס

 א איבער באטרעפט באארד דזשאינט דער מיט צוזאמען
דאלאר. האלב א מיט מיליאן

 האט ױניאן די ורעלכע באדינגונגען די זײנען רואס
איז ערשטען אלעם צר אויסגעקעמסט? יאהר לעצטען

מ די אפצושאפען געלונגען אגרימענט דעם דורך  שרעקלי
 *ץ שאם אײן צװישען געהערשט האט װעלכע קאגקורעגץ

 דזשאב^ר מיט׳ן געסעטעלט װערען פרייזען אנדערען. אן
 קאנםראד אלע פאר גילטען פריױען געסעטעלטע די און

 באםרעסעגד*ז פאר׳ן ארבײטען װעלכע שעפער טאר
 ײך געפינם שאפ אײן וואס אויס ניט מאכם עס דזשאבער.

 אנדער^ד דער און יארק נױ אין גאס טער35 דער אויף
 קאנעםיקו® אדער דזשוירזי, נױ אדער ברוקלין אין

# בגד געסעטעלטען דעם פאר פריקען די סםייטס. ע  זי
 וואל^ אגרימעגט לעצטער דער װען איבעראל. דיזעלבע

 פונקס, אײנציגען דעם אויסער געגעבען ניט גאר אונז
 סאנמנ דער אלס געװארען באטראכט אויך עס װאלט

 רייכ*ד און יאהריגער לאגג דער אין אויפטו גרעססער
ױגיאן. אונזער פון געשיכםע
 ןיישאט.לימי איז פונקט, וױכטיגער צוױיםער דער

מ די אפגעשאפם האט װעלכער קאנטראקטארס׳/ אף ע  ר
 וו*ו באנדעלס זײנע מים ארומצופעדלען דזשאבער פון
 דזשןך יעדער געגלוסט. האט קעשענע אדער הארץ זײן

 צאהל באשטימטע א ד״אט מאנופעקטשורער אדער בער
 גיחג קײן אנשטעלען ניט קען ער און קאנטראקטארס

 דצם דאנק א דעם. אויף מסקים איז ױניאן די סײדען
 קאנטראקםארם 400 טרייד אין דא איצט זײנען פונקט

 ךי פארגרעסערס. וולדלז שלפער אינסײד וױינמער.
 אןן סטאביליזירט, צוביסלאך אופן אזא אויף װערט םרייד

 אוזן איז ארדעגונג אין זיך נויטיגט טרייד אונזער אז
צוױיםעל.
 פאראגטורארטלין- די איז פוגקט װיכטיגער א נאך

 דאנק א סקײלס. מינימום די פאר דזשאבערס די פון קײט
 מיטגליחלד אונזערע פון מעהרהײט גרעסטע די וואס דעם

 פח בגד יעדען פאר מקח דער וואם שטיק, פון ארבײטען
 ויי זיינען פאראויס, אין װערען אויסגערעכענט אלץ גאך

ד גום מינימום. געװיסען א מיט פארזיכערט ארבײטער מ

װ\ א. פון ®נווענמן דיערליכער טער23 דער צו כאנריסונכ נ. ל.
אשניז. ם. םון

 א צו װידער קומען פיהרער וגזערע
 װע- צוזאמענריידען זיך קאגװענשאן,

 ארבײט און פלעגער וױיטערע די גען
 ארנזערע פון וואוילזײן דעם פאר

 גרויסער א איז עס מיטגלידער.
איצם. ביז יאהרען 3 פאר פון חילוק

 10 גאך געװען עם איז דעמאלט
 פון באגײסטערוגג די שמחה, די א.". ר. ״נ. מאגאטען

 אינטערנעשאגאל אונזער סון דערפאלג פענאמאלען דעם
 אפםײ פון געפיהל דעם מיט דורכגעדרונגען געװען איז

 פארבלײבען צו געקומען איז א." ר. ״נ. די אז — םיזם,
 זיכער, געװען זײנען מיר צײם. לאנגע גאנץ א אונז מיט

 זאך קײן קען ,א.׳ ר. ג.״ דער סון הילף דער מיט אז
אפשטעלען. ניט דערסאלג און פראגרעס ווייטערען אונזער

 אריינווארפען פרובירט דאמאלט אימיצער וואלט
 מאנאטען די אז זאגען, אונז :צוױיםעל פרן ווארעם דעם
 א אין עס וואלט געצעהלטע, זײנען א.״ ר. ״נ. דער סון

 מיר שמחה. אוגזער צושטערט דעמאלט מאס גחיסער
 רוער :שרעקען הארצען, אין אנגעפאנגען, זיך װאלםען

 אויב װערען, װעט בגין, ריזיגען דעם פון װאס וױיסם
 די מיט נאר אויםד״אלטען איהם דארפען זאלען מיר

כוחות. יײגענע

אגער־ מוז ױריסדיקציע אונזער שריט; אײן קײז
ווערען. קלנס

J

םריד־ א זײן וועם קאנווענשאן היײיאהריגע די
 אויף זיץ גים וועם געװיכט הויפט דער ליכע.
 געלעגעגהייט א זײן ורעם עס שםרײסיגקייםען. און אישוס

 געלעגענהײם א פריינדשאםט; די פארשטארקערען *ו
 ברײםצעווארפע־ א סון ברידער און שװעסטער די פאר
 פארנעזזענ־ צו און זיך באגעגענעץ צו ארגאניזאציע נער

 װעם אינםערנײשאנאל די באקאנטשאפם. רrד מנרעז
V אוץ רײכען איר םײערען צו 1937 איז סארזאמלען 

פראגרעס. גמיסעז

לע־ דעם אין יאהר 3 נאך דורכגעמאכט מיר האבען
 זײנען דאס אינטערגעשאנאל. אונזער פון קאמף און בען

 זײ אין האבען מיר יאהךען. דראמאטישע זעהר געװען
 דער־ איז א.״ ר. די םעסט. אונזער דורכגעמאכט

 מאמענם א פאר קאנסםיטוציאנעל. ניט געווארען קלערט
 צױ אוגזער פאר געשראקען זיך אונז פון סך א האבען
 ד״אס אויםלעבונג יענע וואס כווזות, די אבער קונפט.

 אםענסיװע זײער ריזיג, צו געװען זײנען ארויסגערופען,
 קענען זײ זאל שטערונג װעלכע אירגענד אז מעכטיג, צו

 ארנזער םון לאקאלס ארגאניזירטע די \ צוריקשטויסען
 ד״אבען אויסנאם, אהן גײע, און אלטע אינטערנעשאנאל,
 פאר״ צו געקומען זײנען זײ אז באװיזען, דעמאנסטראטױו

 װעלען באדיגגוגגען, אמאליגע די צו צוריק אז בלייבען,
 טייל א זיין צו זעהר זיי געפעלט עם געהן. ניט שוין זײ
 :זיך רוםם װאס משפחה קעמםענדיגער גרויםער, דער םון

 ױגיאן, וראירקערס גארמענט לײדיס אינטערנעשאגאל
אוועקנעמען. נים אונז םון מעהר זײ וועט מאכט קײן און

 קאגווענשאן האי־יאהריגער דער צו קומען מיר
 םאראײניגט מעהר איגערליך און מעכטיגער שטארקער,

 דאס האבען מיר היסטאריע. אונזער אין איז עס װען װי
 אייגע־ מים דורכםירען און איינצוהאלטען באװיזען אלעס

 ארגא־ אונזער םון קראםם דער מיט כוזזות, ארבײטער יגע
 םעהר םיל פיהלען זיך מיר מעגען דערמיט ניזאציע.
 גע־ וואלם שמחה אונזער ארן יאהרען 3 פאר װי שטאלץ,

 האי־ מיר םייערען גאמיגעל הגם גרעסערע, א זייץ מעגט
ױבילעי. קײן גיט יאד״ר

 עס זײן. ניט קײנמאל גוט אלצדיגג אבער קען
 ורעלכער וואלקען גרויסער א סםערען די אין זיך מערקט

 אלגע־ די אין שטורעם. נאענטען א אויף אנזאג אן איז
 קוםם אינםערנעשאגאל, אוגזער אויסערהאלב רייהען, מײנע
 וײהען די אין ברוך א מים דראהעם ורעלכער קאמף א פאר
 מעג־ דער ארבייטער. אםעריקאנער ארגאניזירטע די םון

 גתיסען דעם סון רעזולטאט דער אויך איז ברוך ליכער
 אויס- צום געקרמען איז רראם ארגאניזאציע, סאר דראנג
 האם וואס און םיםואציע געענדערםע די דאגק א דררק

 דער א.". ״סי&י. די םון עםאבלירונג די צר געםירם
די בײ געווארען דערגרײכם איז װאס דערםאלג גרריסער

 אץ ארן ארבײטער שטאל די בײ ארבײטער, אויטאמאביל
 ךי אז באװייזם, איגדוסטריען, װיכטיגע אנדערע צאהל א

 אינטערנעשאנאל אונזער סון פירערשאפט די פון שטעלוגג
 וױ פארנעם אזא סון ױניאן א ריכטיגע. א געװען איז

 אזא צו נײטראל בלײבען געקענט ניט האט אונזערע,
 אונםערשםי- זײ געמוזט האבען מיר באװעגוגג. מעכטיגע

 מ־י פילייכט זיך מיר וראלטען זאנסם העלפען, און צעז
אליין. זיך פאר שעמען דארפט

 װעא פארם מיר טוט אבער, צייט זעלבער דער אין
מן אזא אין גראדע אז זעה, איך װען הארץ, דאס  װיכטי

 אוים׳ן דינען ארבײטער אמעריקאגער די ווען מאמענט,
 םיר און מיליאנעז, אין ארגאניזירם װערען צו װעג

 םאר־ זיך און שעמען דארפען ניט זיך מעהר װעלען
 מון דינען אמעריקע אין אונז בײ הלמאי עגטפערען:

 ארגןל בלויז ױניאךלײט, פאטענציעלע מיליאן 35 איבער
ה זאג ציים, אזא אין םינף־מיליאן. ארום ניזירט  o)r איז אי

 מעגליג־ די זיך פאר זעהען מיר װען װעהטאג, גרויסער א
 צושטערעז מעגליך קען וואס ברודער־קריג, א םון קײט

 ארגא־ צו איצם האבען מיר וואס געלעגענהײם גאלדענע די
אומארגאניזירטע. איצט ביז מיליאגען די ניזירען

 באיז איך וױל דעלעגאט, קיץ אליץ זייענדיג ניט
 וואובש, הארציגען מיין אויםדריקען און ברכה מײן געבעז

 רועלם־ א מים םירער אוגזערע קאנװענשאן, אונזער אז
מ מיטלען, און װעגען געםינען םרייען זאלען גאמען,  װעל
 פאר־ א און שלום פאר אויסורעג אן מאכען מעגליך זאלען

 די ארגאניזירען צו קאמםיין מעכטיגער דער אז זיכערונג,
 אזױ דעם אין זאל מאסעךאיגדוםטריען, אמעריקאנער

 װאלס דאס װערען. געשםערט גיט מאמענט גינסםיגען
 אויפםומ היסםארישער גרעםטער, דער װירקליד געווען

אונזערע. װי אזא קאגווענשאן, א סון
סיטוא־ דורכגעמאכט יאהרען לעצםע די האבען מיר

 גיסינ^ אלס באטראכטען גאר זײ מ׳קען וואס ציעם,
 מעגליך רועם םרם דעם אין אויך אז האםען, לאמיר
 דערסוץ, פארורירקליכונג דער אין אז און נס, א ווערען

 IW חלק, גרויסען א האבען איגםערנעשאנאל אונזער װעט
 ד*ר אין היסטאריע בלעםעל שעהנע א שרייבען העלםען

באוועגוג^ ארבײטער אמעריקאנער
 *ן דעלעגאםען אלע איך באגריס גײסט דעם אין

 *ײך וױגש און קאגװענשאן האײיאהריגער דער צו פירער
דערסאלג. גתיסען אלעםען
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 װעלען מיגימום דעם ווי וױיניגער שלעכט, אדער סעסעלט

קריגען. גיט זיי
 םארווערט װעלכער פוגקט ססעציעלען דעם מיט
 וואוהין שאפ א עפענען צו הבית בעל װעלכען אירגענד

 אפגעשאפט איז סענט, B װי מעהר פאהרען צו קאסט עס
שעפער. אגטלאםענע פון מגפה די געווארען

 שכירות וועכענטליכע אין העכערונגען באדייטענדע
 געווארען געקראגען אגרימענם, נײעם דעם אונטער זיעען

אנדערע די פאר און ארבײטער מאשין ספעשעל די םאר
ארבײטער. וואכען

 רעכט דאס ױניאן די גיט װעלכער פוגקט דעם דורך
 טאג יעדען און זונטאגס שבתים, שעפער די באזוכען צו

 א עטאבלירען צו געלונגען אונז איז ארבײט, דער גאך
 פארטיײ יוגיאן ״פרײװיליגע פון אפטײלונג ספעציעלען

 שטונדיגען 35 טאגיגען, 5 דעם אפ היטען װעלכע דיגער״
 מעהר גיטא אװערטיימס. קײן מעהר ניטא װאך. ארבײטס

 ארבייטס־ שטונדיגער 35 דער געגען פארברעכער קיין
טרייד. דרעס יארקער גױ אין װאך

 האט באדינגונגען װיכטיגע גאך און נאך און די אט
 און פעהיגער אמת אן אונטער באארד דזשאינט אונזער

 די פאר אויםגעקעמםט פיהרערשאםט, איבערגעבענער
דרעסמאכער.

 עקאנאמיש־אינדוסטריעלען דעם אויף נאר גיט אבער
 אזוי ױניאן דרעסמאכער גרויסע אונזער זיך האט געביט
 און פלאץ און צײט, געפינט זי אויסגעצײכענט. שעהן

 בילדונגס, םארצוױיגטע אנצוםיהרען גלײכצײטיג מיטלען
 מים־ טויזענטער אקטיװיטעטען. ספארם און קולטורעלע

 אר־ געשיכטע, ארבײטער אין קלאסען באזוכען גלידער
 עגליכע ארן פאליטיק פסיכאלאגיע, געזעצעז, בײםער
 די בריינגען אונטערנעהמונגען יעהרליכע גרויסע טעמעס.

 די פארבינדען צו כדי אום צוזאמען מיטגלידערשאפט
 איינעם עלעמענטען און נאציאגאליטעטען פארשיידעגע

אנדערען. דעם מיט
 א האט אפםיילונג, איטאליענישע אונזער ,89 לאקאל

 באטראכט װערט וועלכע פראגראם ראדיא װעכענטליכע
 עגליכעס ױגיאן. אונזער אין אינסטיטוציע װיכטיגע א אלס
 די פרן טעטיגקײטען די װעגען װערען געזאגט אויך קען

.60 און 10 לאקאלען
 ארבײםער די פרן באציהוגג חבר׳שע אזא דעריבער

 ווארימער אזא דעריבער פארוואלטונג; ױניאן דער צו
 ארגאניזאציע; דער מצד פארלאנג יעדען אויף אםרוף
 קרבנות די פאר הילפע װעגען פראגע די למשל, נעמט,

 פאר שפאניען, פון קעמםער בראװע די פאר פאשיזם, פון
 וואס א.", אי. ״סי. דער פאר דעמאגסטראציעס, פיקעט

 דורכצו־ אונטער זיך נעמט ױניאן דרעםמאכער די נאר
 מים באגײסטערוגג, מיט ערפילט עס װערט םיהרען

ערפאלג. גרויס מיט און איבערגעבענד״ײט
דרעס־ די אז זאגען, שטאלץ מיט מעגען מיר יע,

 קומען זײ עקזאמען. דעם אויסגעהאלטען האבען מאכער
אטלאנ־ אין קאנװעגשאן אינטערנעשאנאל םער23 דער צו

 ױם־טוב׳דיגען א אין און קעם געהויבענע מים סיטי, טיק
 און שװעסםער זייערע מיט מיטצוארבײטען גרייט גײסט,

 וױיםערדיגע די פאר לאקאלען אנדערע אלע פון ברידער
אונ־ אינטערנעשאנאל באליבטער אונזער פון ערםאלגען

ענערגישער, דער פראגרעסיװער, דער פעהיגער, דער טער
 םון פיהרערשאפם איבערגעבענער דער און מוטיגער דער
 און חבר ליבער אלעמענס אונזער דובינסקי, דוד

®רעזידענם.

 אונזער פון דעלעגאטען געגריסט, זײט
!קאנװענשאן

״גערעכםיג־ דער םיז ש«*לםען די דורך שיקען מיר
 בזןגריםונג ברידערלןןכסםע און ווארימסטע אונזער קיים״

 קאנ־ םער23 דער םון דעלעגאםען און באאמםע די *ו
 ער־ װערט וועלכע אינטערגעשאנאל אונזער פון װענשאן

 לאדען םיר סיםי. אםלאנםיק אין מאי מען3 דעם עפענם
 אויםער לזקאלען די פיז דעלעגאםען די איין גלײכגײםיג

ו יארק נױ  אונזערע און שטאדם אונזער באזוכען ג
ס. ע ס םי א

 קןןנװענשאן סרוכםבארע » אלעםען זײ װינשען מיר
 פאר- גום ױך װעלען זײ »ז מיר, הןמועז גלײטיײטיג און

וױילען.
22 ל#ק*ל םון אינםםאלײשאן שײןןרלינע די

ניו־יארקער אין איז םען,19 דעם אאריל מאנםאג,____
 גל־ אינםםאלירם אופן םײערליכען 8 אויף ודאאדרזם

ל סון אדםיניםםחמיע נײ־ערװעהלםע די ײזרען מ א .22 ל
 און שעזזנסםע די געװען איז דאס נעזאגם, גתמא put און

 װעלכע אירגענד װאס אינסםאלײש^ו וייגררוקםפולםםע £.׳
ס יײיאז ע עז ח ם ימראנשנמלםעס. איז הז

V

אנגע־ מינוט 15 אין איז היפאדראם גרויסער דער
 גע־ איז מען מעגשען. טויזענטער מים געווארען םילט

 דורכ- די אין געשטאנען איז מען םרעפ די אויף זעסען
 רואס אבער שטול, א אױף 2 צו געזעסען איז מען גאגגען,

 םעג־ טויזענט האלב א און 6 בלויז ? געהאלםען עס האט
 אבער באםרידיגען, געקענט אופן אזא אויף מען האט שען
 שטארק און אנטוישטע זײגען מענשען םויזענט 5 א גאך

 גע־ אמת דעם דאס, גאס. אין פארבליבען אונצופרידענע
 שםארק זעהר לאקאל םון םירערשאפט דער האם זאגם,

 מחמת קײנער, איז דעם אין שולדיג אבער פארדראסען,
 מעדיסאן אויסער שטאדט אין זאל גרעסטער דער איז דאס

 מיט׳ן פארנומען איצט איז װעלכער גארדען, סקװער
 אםילו מאכען גוט עס מיר װעלען מאל קומענדען צירק.

 גארדען דעם אפצוקויפען אויסקומען אונז זאל עס װען
צירקוס. מיט׳ן

 איינ־ געװען איז װעלכע ביהנע גרויסער דער אויף
 נײ־ערװעהלטע די געזעסען זײנען בלומען, אין געטונקט

 אײנגעלאדענע די מיט צוזאמען לאקאל, פון פארוואלטער
 דובינסקי אויסער זיך האבען עס װעמען צװישען ׳געסט

 — געסט אײראפעאישע 2 געפונען אויך האכמאן, און
 אינטער־ דער פון איז ערשטער דער קוםערס, און סטאל

 דער און דזשענעװא אין בױרא לײבאר נאציאנאלער
 פעדע־ האלענדער דער פון פרעזידענט דער איז צוױיטער,

יוניאגס. טרעיד פון ראציע
 דעם פון געווארען געעפענט איז פארזאמלונג די

 פערל פארגעשטעלט האט װעלכער שורות, די פון שרייבער
 עקזע־ ארויסגעהענדער דער פון טשערלײדי די האלפערן,

 די באגריסט ווארים האט פערל אונזער באארד. קוטיװ
 דאס אז פאקט, דעם באטאנענדיג פיטגלידער און געםט
 טרוים, א בלויז געװען צוריק יאהר צוױי מים איז וואס
 אין — געװארען. פארװירקלאכט פאלשטענדיג אצינד איז
 פאלשטענ־ איצט הערשט דרעסמאכער די פון רייען די

אײניגקײט. דיגער
האכמאן, דזשולױס געװען איז רעדנער ערשטער דער

 דזשאינט דרעס דער פון מענעדזשער דזשענעראל דער
 די באהאנדעלם אופן זאכליכען א אויף האם ער באארד.
 שטארק ד״אט און ױניאן, דער פון דערגרייכונגען גרויסע

 א אצינד איז ארגאניזאציע דרעסמאכער די אז באםאגט,
 מאסע איבערגעגעבענע און דיסציפלינירטע סאלידע,
 אםשטעלען ניט װעט װעלט דער אין קראפט קײן װעלכער

פראגרעס. וױיטערדיגען פון
װעל־ דובינסקי, פרעזידענט גערעדט האט איהם נאך

 קאמף בראװען דעם אויף אפגעשטעלם זיך האט כער
 אן איצט םירען דרעסמאכער מאנטרעאלער די װעלכעץ

 גע־ האבען װעלכע באלעבאטים, אידישע זײערע געגען
 פאשיסטישע האלב קאטוילישע די מיט אחת יד מאכם

 זיין אין פלאץ געוױדמעם אויך האם דובינסקי יוניאנס״.
 אינטערנעשאנאל די װעלכען קאמפײן גרויסען דעם רעדע
 אינדוסטריע גארמענט קאטען דער אין אן איצט פירט

 נייע טויזענטער ארײעעקראגען שוין האט װעלכער און
ױניאן. אונזער אין מיטגלידער

 און רעדע זײן אונטערבראכען דובינסקי האט דא
 דערמאנטע די פארגעשטעלט אופן פאסענדען א אויף האט

 באנוגענט זיך האט סטאל מר. געםט. אייראפעאישע 2
 שוין האט דערפאר פארבויגונג, העפליכער א בלויז מיט

 זעהר א און לענגערע א געהאלטען קופערס מר. אבער
 ״קאמערא־ אויסגערופען האם ער װעץ און רעדע, חבר׳שע

 האלאנד אז ערלױבען, גיט קײנמאל װעלען מיר !דען
 איטאליען׳/ און דײםשלאנד פון װעגען די אין געהן זאל
 אםלא־ םון געווארען פארהילכט זאל גרויסער דער איז

דיסמענטען.
 דובינסקי פרעזידעגט האם רעדע זיין שליסענדיג

 םון מיטגלידער און םירערשאפט די געלויבם שטארק
 פאר- םעהיג װערם וואס ארגאניזאציע אן אלס ,22 לאקאל

 אויף זיך אפצררופען ערשםע די איז װעלכע וואלטעט,
 םון געביט דעם אויף ערשםע די הילפס־רוף, יעדען

געביםען. אנדערע און בילדרנגס קולטורעלע,
 צערעמאניע דער צו איבערגעגאנגען ער איז דאן

 אין האם וועלכע אדמיגיסםראציע די איינשווערען םון
 האט דערמים מיט און מינוט פאר א געדויערט גאנצען

 ווערען םארצײכענט וועם װעלכע רעדע א םארעגדיגט ער
 עם ווען האט ער וועלכע הארציגסםע די פון איעע אלס
*22 לאקאל םון פארזאמלוגג א בײ געמאכט איז

 דער זימערמאו, ברודער גערעדט האט איהם נאד
 אויםגענומען איז ורעלכער ,22 לאקאל םוץ מעגעדזשער

 זימערמאן ברודער אװאגיע. גרױםער א מים געורארען
 אנגעדויזען רעדע זאכליכער אבער קררצער, א אין האם
 האם ער 22 לאקאל סון םעטיגקײםען םילע זײ אויף

 אין הערשט אצינד װאס פאקט, דעם באםאגם שטארק
אנגעצײכענט האם ער הארמאגיע. אבסאלום 22 לאקאל

 דעם אין טעטיגקײם. וױיטערדיגער םון םראגראם א
 ־שםוגדעע30 א פאר פאדערונג די אריין געהט פראגראם
 ספע־ אויסבעסערוגגען, טרעיד אנדערע וואך, ארבײםס

 זיך האם זימערמאן םאכען. מינאריטעט די בגוגע ציעל
 פאר הילף וױיטערדיגער צוגונסטען אויסגעדריקט שטארק

 האנדלוגג די פארדאמט דערבײ האט און א." אי. ״סי. דער
 זײ מיט פארבוגדען זיך האט װעלכער װאהל, מעטױ פון

 עלעמענםען פראגרעסידוע די געגען ?ןלעריק׳&לען היגע
לאנד. אין דא

 מיטגלידער- די אז אנגעװיזען, אויך האם זימערמאן
 צאהלונג דױס פון פרט אין איז 22 לאקאל םון שאפט

 צוריק. יאד״ר 2 מיט װי צושטאנד בעסערען א סך א אין
 פארגרע־ באדײטענד לאקאל פון קאםיטאל דער איז אויך

יאהר. 2 לעצטע די פון פארלויף אין געװארען סערט
 די אין ארבײטער די אז באמערקוגג, וױיטערדיגע זײן

 מתגה א געבראכט אינסטאליישאן דער צו האבען שעפער
 אלי שפאנישע די צוגונסטען דאלאר 2,500 צו קרוב פון

 האט ־— פארזאמלונג צום בלומען שיקען אנשטאט בײטער
 איבערגעגןך װעט געלם די עולם. דעם אויפגעשטורעמט

 װערם־ װאס פאנד, האספיטאל אלגעמײגעם צום װערען בען
אינטערנעשאנעל. דער דורך געזאמעלט איצט

טשער־ נײ־ערװעד״לטע די לוריא, מיגי שװעסטער
 רעדע פײערדיגע א געהאלטען האט לאקאל, פון לײדי

 אויםגע־ חבריש זעהר אנװעזענדע די פון איז װעלכע
געווארען• נומען

 אינטערנע־ דער באטײליגט זיך האט קאנצערט אין
 םון לײטוגג דער אונטער ארקעסטער, מענדאלין שאנאל

 דער אונטער כאר אינ^רנעשאנאל דער ;פאפארעלא ל.
 כעגקין, װיקטאר ;וױינער לאזאר פון אנפיהרערשאפט

 דעד םון ססארס אייניגע און באלאדיםט בארימםער דער
 אין קאמפאני, אפערא סיװיק שיקאגא און מעטראפאליטען

 געווארען געגעבען איז שלוס צום נומערען. קאנצערט
 רוסםיקאמ״. ״קאוואליערא אפערא פאפולערע טאסקאניניס

 װעס אװעגם דער אז זאגען, איבערטרײבונג אהן קען מען
 אין שעהנםטע די פון אײגער אלס װערען פאררעכענט

 .22 לאקאל פון געשיכטע דער
םראגט! פאראײניגטען א װיל ראזענבלאט מר♦

 פראמינענםע די פון אײנער ראזעגבלאט, סי. ס. מר״
 װאך לעצטע איז אינדוסטריע, דרעס דער אין באלעבאטים

 די םון סירער די צו אויפרוף אן מיט ארױסגעקומען
 )1( אייז גרינדען מ׳זאל אז ארגאניזאציעס, בעל־הבתי׳שע
 בעלײד״בתים אלע פארםרעטען זאל װעלכע אסאסיאיישאן

 ראזענבלאם מר. זאגט אויפרוף זיין איו טרעיד. דרעס אין
 דער םון פארשטעהער די ״װען :אז אנדערעם, צװישען

 אלע םון אינטערעסען די די פארטרעטען רעדען, ױגיאן
 פארשטעהער אסאסיאיישאן אן װען װעהרענד ארבײטער,

 זײן םרן מיטגלידער די אמבעסטען ער פארטרעט ׳רעדט
אסאסיאיישאן׳/

 פארשידענע די צוליב אז אן, וױיזט ראזענבלאט מר.
 די זיך נױטיגט איבלען אנדערע און שטייערען רעגירונגס

 באלד אלע מצד אקציע פאראייניגטע א אין טרעיד דרעס
 װעלכער פערזאן די אז אן, ער װייזט דערבײ באטים.

 9 זיין באדארף ארגאניזאציע אזא פארוואלטען װעט
צאר. קיץ ניט און דיפלאמאט
 אוד זיך האט ראזענבלאט מר. אז זיך, דוכט אונז

 אױפגאבע. שװערע א זעהר דורכצוםירען טערגענומען
 קלײג־ זײער זיעען באלעבאטים אונזערע סון מערסטע

חד און קעפעלאה פיטשינקע מיט מענשעלאך, טשיקע  גי
 בת גאד זיך קוואפען זיי םון סך א כאראקטערע. ריגע
 די םח דאלאר פאר א ארונטערצולאטכענען טאג צו הײנט

 בעם־ דער געלעגענהייט. א זיך מאכט עם װען ארבײטער
 טומענם 800 קארגע וואם איז דעם אויף באוױיז טער

 באלעבאטים די אט םון געווארען אויפגעמאנט איז דאלאר
 שטיקי גגב׳ישע אנדערע און שכירות דערצאהלטע נים אין
עד דעם — בליק בתיטען דעם נים באזיצען זיי  פערסי

 (םמ דיסארגאניזירטע אזא אין זיך סאדערט עם וואס טױו
 סעםאדען) פארקויף און פראדוקציע םון שטאנדפונקם
״ אונזערע. װי אינדוסטריע

 פין סאנד םוןר׳ן ארכײיטען װעלען דרעסמאכער
| קאמימעט ארכײיטער אידחטען

 1ד| האם זיצוגגען לעצטע איהרע םון איינעם בײ
 I בײצושםײערען באשלאםען באארד דזשאיגם דרעם

בײםעיאר םון םאנד םאר׳ן ארבייט שטונדע
 TIW צו אתםערגעגוםען זיך האט װעלכע קאמיםעט,

 ארבײטער אידישע n לטובת דאלאר מיליאן םערטעל א
 אמ לענדער אנדערע און ®וילען אין מאםען אידישע און

אגטיםעםיםיזם* און םאשיזם געגעז קאמף זייער
 1D גרױם מים איז והגלכער באשלום, דעם לרים

 ממד גרױסער דער פון געודארעז אויםגעגומען גײםםעתגג
ותס לאקאלען, בארד דזשאיגם דרעם די םון גלידערשאפם

!

טי ר>■ 1937 ׳י א מ
 דעם פאר ארבעם שטונדע 1 ביישטייערען מיטגליד יעדער

צוועק״ גאבעלען
 דזשולױס האט מאסעז׳/ אידישע די םון קאמף ״דער

 דרעס דער פון מענעדזשער גענעראל דער האכמאן,
 דער צו ערקלעהרוגג אן אין געזאגט, באארד תשאינט
 אויף רעכט דאס און רעכט מענשליכע זײער ״פאר פרעסע,

 סון ארבײטער, יעדען םון קאמף דער איז עקזיסטענץ,
 דרעסמאכער אונזערע מענשען. פארטגעשריטענעם יעדען

 ױיט דעם אויף קאמף יעדען אין זיך באטײליגען װעלכע
 זײער טאן זיכער װעלען רעאקציע, געגען פראגרעס, פון

םליכט.״
 אר־ װעלען דרעסמאכער די װעלכען אין טאג דער

 דער אין װערען אנאנסירט װעם שטונדע די בײםען
פרעסע. טעגליכער

לוסט־רײזע א אנשטאט הילף חבר׳שע
 נומער לעצטען אין געמאלדען האבען מיר װי לױט

 דעם פון מיםגלידער גרופע א האם ״גערעכטיגקײט״
 מאסקע, א. אי. סי. זײער מיט פאטראגאט, ביאליסטאקער

 אונ־ יערליכער דער אויף פרייז ערשטען דעם געװאונען
*22 לאקאל פון םערנעמונג
 אקציאנס (הילסס פאטראנאט ביאליסטאקער דער

 האט פוילען) אין געפאנגענע פאליטישע פאר געזעלשאפט
 געלט די אז ביטע, א מיט לאקאל צום געװענדעט זיך

 פרייז ערשםען דעם פאר געװארען אסיגנירט איז װעלכע
 געװעד״נליכע די פאר װערען איבערגעגעבען זאל געװיגער
 ניט מענשען די וואלטען ארגאניזאציע. זײער פון צװעקען

 לכל וראלט אידעאל, שעהנעם א פון באהערשט געװען
 קאסטען די אויף פאהרען, געקענט זײ פון אײנער הפחות

 םאקל דארםעז און סארדעסעז זײ אין ױניאן, דער פון
 זײ ד״אבען פארשלאג אזא םון פארברייגגען. גוט גאנץ

 פאלטער, דזשייקאב ברודער הערען. געװאלט ניט אפילו
 שרייבער דעם האם גרופע דיער םון אנפירער הויפט דער

 צייט געהאט וואלם איר ״װען — : פאלגענדע דאס געזאגט
 זעהן און ארבײט װיכטיגער אוגזער מיט זיך באקעגען צו
 אונזערע םון זײגען ליידען דאם און גויט דער גרויס װי

 אפשאצען געקענט איהר וואלט םוילען, אין קאמעראדען
 גע־ דורכ׳ן וואם דעם, מיט איז םרייד אונזער גרויס װי

 די ליגדערען צו אימשטאנד זײן ראצינד מי װעלען וױנס
 דער מצד געפייניגם װערען װעלכע יעניגע די פון נוים

רעגירונג״. פאשיסטישער האלב און אנטיסעמיטישער
 אײנשםימיג האט ,22 לאקאל פון עקזעקוטיװע די

 פאטראנאםען. די צר דאלאר 500 םון םומע די באוױליגט
 ארגאגײ דערמאנטער דער פון קאלעגען די װינשען םיר

 םון מיםגלידער די ארבײט. זײער אין ערפאלג זאציע
 די באגריסען ורארעם צוױיםעל אהן װעלען 22 לאקאל

קאמיטע. עקזעקוםיװ דער םון האנדלונג
! ערשמען צדם אוץז אי מ

 די באגריסען צר װידער כבוד דעם האבען מיר
 םון אבקומען דעם מיט דרעסמאכער טויזענטער צענדליגע

 דער — םוב יום ארבײטער אינטערנאציאגאלען דעם
מאי. ערשטער

 אוגז פאראײגיגט וואס טאג דער !מאי ערשטער דער
 ערשטער דער װעלט. גאנצער דער פון פראלעטאריער

 אינטערנאציאנאלער דער װעלכען אין טאג דער !מאי
 באםרייען צר ענטשלאסעגהיים זײן באנײם סראלעטאריאט

 עקספלאטא־ שקלאםערײ, םון מעגשהײט גאנצע די און זיך
קריג. און פאשיזם ציע,

 אמע־ אלגעמייגער דער און אונז געםינט ,1937 מאי,
 האםגוגגס־ מעהר א אין באוועגרע ארבײטער ריקאנער

 םי די מצד באוועגוגג גרויסע די אטמאספערע. פולער
 יאהר קארגען א םון משך אין באװיזען ד״אם װעלכע א. אי
 אר־ טויזענטער הונדערטער פיל אזוי ארגאניזירען צו

 ארביי־ די אין פארבעסערונגען אלגעמיינע די בייטער;
 ארבייםער די םון ליבעראליזירוגג די באדיגגונגען, םער

 דער לאגד; פון געריכט העכםטען דעם מצד געזעצען
 יוניאנס םראגרעםױוע אונזערע סון ארויםםריט אפעגער

 אין אחדרת דער ;פארטיי פאליטישער אײגענער אן פאר
 אונ־ זיינען דאס ױגיאנם, אײגענע אונזערע םון רייען די

 וועלכע צײםען, בעסערע םח סמנים באשטרייטבארע
 רעזולםאםען. גרעסערע און בעסערע בריינגען מוזען

!מאי ערשטען דעם םײערען מיר דארםען דעריבעױ
 אויםצױ הימלען די אן זיך הויבען אייראפע אין אייד
 אן םירען עם װעלכע קאמף ברארוער דער לייטערען,

 א אין אציגד שטעהם שפאניען, אין קאמעראדען אונזערע
 אוגםערערדישער דער צושטאנד; גיגסטיגען מעהר סיל

 ןןםםדײד דײםשלאנד, אין געגאסעז אוגזערע םון קאמף
 אר־ די םאר געוױנם לענדער, פאשיםםישע אגדערע די און

 זיג דער ;רעגירער זײערע ®ון הגחות גרעסערע בײטער
עטנלאנד בעלגיען, אין ®ארםײען דעפאקראטישע די פון

אנדזשעלאם לאם פון נײעם
שטײן ה. פון רוכינ

 איבער׳ן לאקאלען אלע אין וואס צײט דער אין
 בעאמטע פאר עלעקשאנס מיט איצט זיך טומעלט לאנד

 זיך מיר גיבען קאנװענשאן, דער צו דעלעגאטען און
 קלאוק- די צװישען ארבײט ארגאניזאציאנס מיט אפ
 האבען אורזאכען געװיסע צוליעב דרעס־מאכער. און

יאנואר. אין עלעקשאנס אוגזערע געהאט מיר
גע־ זיך איך ד״אב עלעקשאנס די װעגען ניט אבער

 מיט פארנומען מיר זײנען געזאגט, װי שרײבען. גומען
 אינדוסטריע קלאוק דער אין ארגאגיזאציאנס־ארבײט.

 און ״דזשאבער די ענטװיקלען צו אן אונז בײ זיך הויבט
עפענען שעפער קאנטראקטיגג מגפה. קאנטראקטאר״

 איג־ אין ניט אבער שטאדט, פון טײלען אלע אין זיך
 ױניאך לעגיטימע אלע װאו דא צענטער, דוסטריעלען

שעפער נײע די אז קענטיג, זיך. געפינען שעפער
 איז עס און עפענםליכקײט. דער פאר מורא האבען

 בעהאלטענע, די אין דארטען, גאר װאונדער. קײן ניט
 פרו־ װײלע א אויף כאםש זײ קענען פלעצער טונקעלע

 די מיט סװעט־שעפער די ריק־ברענגען צו בירען
 צום הונגערװױידזשעס. און באדינגונגען שקלאפישע
 ארביײ ,1937 אין איצט, נאך זיך געפינען באדויערען,

 אדער פארצװײפלוגג, און גרים צוליעב װעלכע, טער
 שעפער. אזעלכע אין ארבײטען גײען אומװיסענהײט,

 איך ארגאניזירען. איצט פיר פרובירען שעפער אט־די
 לייכטער קײן ניט איז עס אז זאגען, ניט אײך דארף

 באשעםטיגט װערט וואס עלעמענט, דער װײל דזשאב.
 זײ וואס גארמענטס, די װי גום אזוי שעפער, די אין

 וואס מענשען, סארם. ביליגסטען פון איז פראדוצירען,
 װערען געװען, ניט קלאוקמאכער קײן קײנמאל זײנען

 לע־ מען און שעפער זאגענאנטע די אין אריינגענומען
 דעם נאך זיך, פארשםײם קלאוקס. מאכען צו זײ רענט

 שאפ, אזא אין מאנאטען עטליכע אפ ארבײטען זײ װי
 דינען זײ װי קלאוקמאכער אזעלכע פונקט זײ בלייבען

 איז װעלכער באלעבאס, דער וױיל פריהער. געװען
 איז קלאוקמאכער, געװעזענער א יא אליין געוױינלאך

 די לערנען צו װירקליך זײ פאראינטערעסירט ניט גאר
 װי אזרי זיי, אויסנוצען איז װיל, ער װאס אלץ טרייד.

 און װי אבער דזשאבער. פון אויסגענוצט װערם ער
 פרא־ אויס, זײ געפינט מען ביז זיין, ניט זאל עס וואס

 ענט־ דינען מיר און קלאוקס דערוױילע זײ דוצירען
 אומפאראנט־ און הפקרות די אפצושטעלען שלאסען

 מאנופעקטשורערס׳/ מיר ״אױך די פרן ווארטליכקײם
 אונםער קלאוקס פראדוצירען װעלען זײ ענטװעדער

 גאנצען אין זײ װעלען מיר אדער ױניאן־באדינגוגגען,
טרייד. פון פארטרייבען

 ארגאניזירט לעצטענס מיר האבען צװעק דעם פאר
 װעלכע קאמיטע, ארגאניזאציאנס װירקזאמע זעהר א

 שוין האט און ארבײט דער צו טיכטיג גענומען זיך האט
 גרעסטע די פון צוױי רעזולטאטען. גוטע געבראכט

ױגיאד אונטער שוין זײגען שעפער קאנטראקטינג

 א נעםען גאך רועט עס זיך, פארשםייט קאנטראל.
 שע־ צוױי די אםילו װעלען םיר ביז צײם ביסעל היבש
 ױניאד רופען געדויסען ריינעם א מיט קענען פער

איז ציצל אונזער אז אויך, זיך פארשטייט שעפער.
 וואם קאנטראקםארלאך. די מים אבצוסיעען אזוי ניט
 אבמאך אץ צו קוםעז צו דעם דורך איז באצװעקען, מיר
םאראנטײארםליך זײ האלטען און דזשאבערס די מיט
קאנטראקטארס. זײערע פאר

* * *

 אזוי געווען ניט אוגז בײ איז סעזאן אנהויב דער
 און פארבצסערט. עס זיך האט לעצסענס אבער גוט.
 אין את צײלעז דיזע שרייב איך װען צײט דער אין

 עס ארבײםזוז. אלע רוהיג. און שטיל אפיס ױגיאן
 פאכען קומדן צו צייט קיין גיטא איז עס אז ביזי אזוי איז

 איז עס אז גוט אזוי זיין זאל אלעס אז קאמפלײנטס.
 ניט oycjr זיך לאזט קאמפלײגען, צו וואס אויף ניטא

 צו זיימען זײ אז ׳אן דערפאר מיר געמען גלויבען.
 אג־ גג1ל ביזי די זאל האאװיי קאמסלײגען. צו ביזי

 מעמ־ זמינהנרע וואס דעם צוליעב גאר ניט האלטען.
אויך נאד פארדינסטען, די אין זיך נױטיגען בערס

מעמבערס די װען צייט דער אין וואס דעם צוליעב
בע־ ױניאן די אויף זײ קוקצן פארדיגעז, און ארבײםען

 ארבײם קיץ ניטא איז עס װען אבדערש. גאר אמטע
 ױגיאד די גיט טױגען אוודאי און ױניאץ די ניט טויג

ױעעז צום בעאםטע.  היבש א דא נאך זײגען באד
 גראדע או נים, פןןרשטי^ץ װעלמ מעמבערס, ביםעל

 סאך קיץ ניטא איז עס יתנן צײטען, שלעכםצ די אין
 צײ־ גוםע די אין וױ גױטיגצר ױניאז די איז ארבײט,

דער װען צײט שלעכטער דער אין איז עם אז און טען,
שווערזװ־. ארבײט בעאמםער

* * *
 §־יאריגען0 דעם געסייערט דא האבען מיר אז

 י. ברודער ווי*ס־סרעזידענס, א־נזער םון געבורטסטאג
 איצט אײך לאפדד שוין. דאך איר רױיסט פײגבערג,

 סײערוגג שעהנע א געװען װירקליך איז עס אז זאגען,
 האט באויעגוע אדבייםער גאבמ די כמעם װעלכער אין
 יוגיאן דעד •זן מעמבערס 400 ארום באטייליגט. זיך
 זײ־ םײגבעדג גררדער םח פארעהרער אוץ םרייגד און
 טע־ באגריסמגס ױביליײבאג^עמ* צום געקומען נען

לאנד. פנץ םיילצן אלע מון דיגעז לעגראםען
 אין סאװעסר-מך, א געקראגען 6הא באזוכעד יעדער

 טהעםיג־ איץ לעבעז דער א& זיך שפיגעלט עס װעלכען
 איז אליין ױבילאר דער םיינבערג. ברודער פון קײם

 םון עדישאן דזדלוקס א מיט געװארעז סרעזעגםירט
בוך. זעלבען

 װיגשען מאל א נאך לאמיר געאנגעוהײט דער בײ
 לעבען פון יארעז ®ילע סילע, גאך פיעבערג בררדער

 בא־ ארביממגר דער אין םהעמיוקייט םרוכטבארע און
 װאונש, פעחענליגשר מײן נאד גיט איז דאס וועגוגג.

 יואונש דאם אױס איך דריק אױך או זיכעד, בין איך גאר
מעמצערס. אוגזערע אלצ פון

 אלס ווערען געגומען מוז לענדער סקאנדיגאװישע די און
 איבער־ צײם דער מיט װעלען ארבײטער די אז סימן, א

 הענם♦ אייגענע זייערע אין מאכט רעגירונגם די נעמען
מאי. ערשטען דעם םייערען מיר דארפען דעריבער

 דעם םײערען וועלען 22 לאקאל םון מיטגלידער די
 אץ גאסעז די אין פאראד א דורך םריער מאי ערשטען
 םייערליכער דער אן אנשליסען זיך זײ װעלען נאכהער

 אונזער סון לאקאלען אגדערע אלע פון דעמאנסטראציע
 איילאנד רענדעלס אין אינטערנעשאנאל גרויסער

סטאדױם.
 די םון רייען די אין אן זיך שליסט !דרעסמאכער

 געדענקם, םטאדױם. אין באצײטענס קומט !מארשירער
 גרע־ אלץ דעמאנסטראציע אוגזער אימפאזאנםער וואס אז

 סרא־ אונזער מעכטיגער אלץ סרעסםיזש, אונזער םער
 ווערען וועלכע נידערםרעכטיגקײטען אלע געגען טעםט
 געגריסם, זײט באגאנגען. קלאס אונזער און אונז געגען

!טוב יום אלעמעגס אוגזער מיט דרעסמאכער,

 מאי ערשםער אונזער פארעגדיגען נים קעגען מיר
 אוים׳ן םרער א םארגיסען גלייכצײםיג גיט און באגריסונג

 חבר, געשעצםען אלעמעגם אוגזער סון קבר סרישען
 אױמרוף מאי ערשטער אונזער אויב דעמביצער. ®אול

עם איז קרעמטיגער און ווארימער געװען איז פאראיארען

ס םארדאגקען צו געװען מר׳  דעמבי־ איינפלום. דעמבי
 גלױ־ טיף rn ;באגײסםארוגג אויפריכטיגע אמת צער׳ס

 רערואלמיאגערען זײז ארן זאד ארבײםער דער אין בען
 זײן ;באװעגוגג ארגזער פרן ג»נג דעם אויף אויספאסוגג

 דערמוםיגוע פרײגדליכע זיין און באציהוגג חבר׳ישע
 פוץ מיםארבייטער שטעגדיגען א פאר געמאכט אונז האט
״גערעכטיגקײם״. דער

 םארלוסם גרױסער א אייז טויט פריהצייטיגער זיץ
 רעודאאציאגערער גאגצער דער און יוגיאן אונזער םאר

___________________________באוועגוג** ארבײטער

רעזאלוציע. דאנק
/4P קלארק ״קגאבי דער ®ח ארבײטער די מיר,

 דאנק הארצליכצץ א אוים דדיקעץ םם*, םע37 וועסט 240
 גוםער זײן םאר מאםשעפםקי גזזום םשארמאז שאפ אוגזער
 דיסטריקם אונזער דאגקעץ 1מי און שאפ פאר׳ן ארבעט

 ביזגעם־ געודעזעגפס דעם אױך און קאפלאן מעגעדזשער
 או- נרםער דער פ*ר 117 לאקאל קושגער, מעקם אגעגם

 םיר rm ,mgv אין מןדינגוגגפז די אפהיטען םוץ בײט
 םאר ארבײס גוטע טאן וױיםער אויד װעט ער אז האפעץ,

קאטימע. די םריהעד. װי ױגיאן דער
?#וואז^ חײםי ,117 לאגן#ל רעדין, דזשעק

*85 לאק. מאדק, םעקם און 9 ל$ק#ל ניק,
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לאקאלס יארקער נױ וי אין אדמינסטראציעם נײזעחױלםע ױ פון אינסםאלײשאז
 זײנען מאנאם פארגאגגענעם דעם ין

 אינ- דער םון לאקאלס אלע אין
איינ־ לאנד איבער׳ן טערגעשאנאל

נײ־דער־ די געװארען געשװארען
 פאר אדמיניסטראציעס וױילטע

 נױ אין טערמין. קומענדען דעם
אינסטאליישאנס, די זײנען יארק

 מיט געװארען דורכגעפירט לאקאלס, מערסטע די אין
 לא־ גרעסערע די פײערונגען. וײיכע אויסערגעוױינליך

 זײע־ דורכגעפירט האבען מיםגלידער, מער מים קאלען,
 לאקאלס קלענערע די באזונדער. אינסטאלײשאגס רע
 א דורכגעפירט האבען טריידס מיסעלײניאוס די פרן

 לאקאל צען פאר אינסטאליישאן געמיינשאפטליכע
 איבער קורצען אין דא גיבען מיר צוזאמען. ױניאגם

 ביײ זיי האבען מיר ווי םײערונגען, פארשײדעגע די
באריכטען. צוגעשיקט געקראגען אדער געוואוינט

אפערײמארם קלאוק דער סון איגסטאלײשאן די
117 לאקאל ױניןנן,

 קלאוק פאראײניגטען דעם פון אינסטאליישאן די
 דעם שבת, פארגעקומען איז 117 לאקאל אפערייטארס

 אינסטא- די הויז. אפערא מאנהעטען אין אפריל, םען10
דעם געטראגען גראד געװיסען א ביז האט ליישאן

זינט יאר ערשטען דעם םון פײערונג א פון מראקטער___
 זיבעצען אײנס, לאקאלס געװעזענע די לאקאלס, דריי די
 איצטיגען דעם אין געורארען פאראײניגם זײגען דריי און

זײע־ אין דערמאנט, האבען פאקט דעם און 117 לאקאל
 די אדרעסירט האבען וואם אלע כמעט רעדעס, רע

פארזאמעלטע.
 גאנצע די איז םײערונג, א פאר זיך פאסם עס װי

 פון קראנצען אין אײנגעטונקט געװען פלאםפארמע
 שװעסטער־ארגאניזא- םון טײלוױיז צוגעשיקט בלומען,

 די םון ארבײםער פון טייל גרעסטען צום אבער ציעס,
 באלקאנען די און זאל דער אויך איז אזוי שעפער.

אויפשריפםען. און פאד״גען מיט דעקארירט געווען
 נײע די אינסטאלירם האט דובינסקי פרעזידענט
 געלע־ דער מיט באנוצט זיך האם און אדמיניסטראציע

 ציײ א אופן, גוטמוטיגען א אױף קיבעצען, צו .גענהײם
געשריבען, װאלען די פון צײם אין האט װעלכע טוגג,

 *פאראײניגטען דעם צו צוגעשטימט האט דובינסקי אז
 די צװישען געווארען געשלאסען איז װאס םראגט״,
 אינםערנעשאנעל אונזער אז ערקלערם, האט ער גרופען.

 דיקטירט זי און לאקאלס אירע אויטאנאמיע פולע גיט
װערען, פארשטאנען דארף אײנס פאליסיס. אירע ניט
 ניט דאס װעט זײן, ניט זאל פאליסי דאזיגע די װאס אז

 אינטערגע־ דער פון גאנג װײטערדיגען דעם שטערען
שאנעל.

 װעגען דענק איך װאם מיך, פרעגט מען ״װען
 געזאגט, דובינסקי האט פראגם״, ״פאראײניגםען דעם

 איז דאס גיט, מיך אינטערעסירם דאס אז איך, ענטסער
 יארען אמאליגע צוקערמאן. און לױואי פאר ענין אן

 איגטערנעשאנעל דער פון פרעזידענט א זיך װאלט
 דאם אז געמײנט, מען וראלט אמאל ;געזארגט שטארק

־ א ג דער פון םונדאמענט דעם אונטערגראבען קען  נ
 אינטערנע־ אונזער איז הײנט־צױטאג ױגיאן ר ע צ

 ריזיג אזוי זיך האט זי שטארק, אזוי אבער שאנעל
 קע־ לאקאל אײן אין געשעהענישען די אז פארצוױיגם,

 באשטייט זי באװירקען םיל אזוי מער ניט איר נען
 אמאל. װי דרעסמאכער, איז קלאוק פין בלויז ניט שוין
 טויזענד 38 ארום םאראן זײנען אלייץ יארק גיו אין

 טריידם. מיסעלייניאום די פון מיטגלידער ארבייטער,
 מיםגלײ טויזעגד 245 ארום מיר האבען לאגד איבער׳ן

 צען ארום בלויז באטרעפען קלאוקמאכער די דער.
 אינטערגעשאנעל. דער םון מיםגלידער די פון •ראצעגט

 אױס־ דער בלויז דעריבער איז לאקאל א םון פאליסי די
 אבער לאקאל פרן מיםגלידער און סירער די פון דרוק

גאנצער״. אלס איגםערנעשאנעל דער פון נים
 געוואונשעץ ווערטער ווארימע אין האם דוביגסקי

 און אדמיניסםראציע נײ-ערוױילםער דער גליק סיל
צוקערמאנען. און ליוױי געלויבם שםארק דערבײ

 א מים געווארען ערעסענט איז סאחאמלונג די
 באטייליגט זיך האבען עס װעלכען אין קאנצערם שײנעם

 סוץ לײםוגג דער אונםער כאר, *ױנםערנעשאנעל דער
 מענדאלין אמםעתעשאנעל דער ארן ודײנער, לאזאר
אקםיא״ די באםײליגם אריך זיך האבעז עם פער.ארקעס

 אדלער דזשולױס און קאדיסאן לױבא בולאװ, ױסף רען
באלארסקי. םידאר זיגגער רוסישער דער און

 געורען איז פארזאמלוגג דער פון טשערמאן דער
 געװארען איבערגעגעבען אויך איז אים צוקערמאן. ר.
 שים־ דעם פון ארבײםער די פון ״געיבעל״ א מתנה א

שאפ. בעיקער און מאן
אנםאניני, לואידזשי :גערעדט אויך האבען עס
 ;אינטערנעשאנעל דער פון װײס־פרעזידענט ערשטער
 איזי־ ;35 לאקאל פון מענעדזשער ברעסלאו, דזשאזעף

 דזשאינט קלאוק דער פון מענעדזשער נאגלער, דאר
שלעזינגער. עמיל און באארד

 אזוינע בײ פאל דער אלעמאל שוין איז עס װי
 מע־- דער — מחותן הויפט דער ,האם פארזאמלונגען

 לעצ־ דער געװען איז װעלכער ליוויי, לואיס געדזשער
 פיל מעגליכקײט קײן געהאט ניט שוין רעדנער, םער

 ד״אט ער און שטונדע שפעטער דער צוליב רעדען צו
 דאנק־װער־ קורצע עטליכע מיט באנוגענען געמוזט זיך

 דער אין זײנע קאלעגען און מיטגלידער די צו טער
 לא־ דער אז געמאלדען, אבער האט ער סירערשאפם.

 דער פון באריכט געדרוקטען א ארויסגעגעבען האט קאל
 דער םון יאר צװײ־מיט־א־פערטעל די פאר טעטיגקײט

 װעט באריכט דער אדמיגיסטראציע. ארויסגײענדער
מיטגלידער. אלע צו װערען געשיקט

 סון אנגעקרמען זײנען באגריסונגען טעלעגראפישע
 סעמרעל ,62 לאקאל פון מענעדזשער שאר, סעמועל

 האכמאו, דזשולױס קרײנדלער, טשארלס פערלמוטער
אנדערע און רובין, דזשארדזש

ײ איכסטאלירט 9 לאקאל פץ אדמיניסטראציע ג
םיטינג גרױסען א

 קלאוק דער פון אדמיניסטראציע ניי־דערוויילטע די
 געװארען אפגעהאלטען איז 9 לאקאל ױניאן פינישערס
 ד*אל. בעטהאװען אין אפריל, טען7 דעם מיטוואך,

 אדמיניסטראציע די האט ברעםלאו י. װײס־פרעזידענט
 אבװעזענהײם. דובינסקי׳ס פרעזידענט אין אינסטאלירט

 גאג־ מענעדזשער דזשענעראל און דובינסקי פרעזידענט
 ארן באגריסונגס־טעלעגראמען צוגעשיקט האבען לער

קומען. ניט פערזעגליך קענען זײ װאס באדויערט, האבען
בלומען. צוגעשיקט האבען שעפער צאל גרויסע א

 אינסטא־ דער בײ איז באארד דזשאינט קלאוק די
 סעקרעטערי־ איר דורך י פארטראטען געװ,צן ליישאן

 מע־ דעפארטמענט די און אשביז, י. א. טרעזשורער,
 ד״אבען װעלכע לעפקאװיץ, און העלער י. נעדזשערס,
באגריסונגס־רעדעס. געהאלטען

 האבען העלער ארן ברעסלאו װײס־פרעזידענטען די
 טרייד־פראב־ אױף אפגעשטעלט זיך רעדעס זײערע אין

ענליכע. און פראגע אוט־אוױטאון די װי לעמען
דער־ באגריסוגגס־רעדע זײן אין האט לעפקאװיץ

 האבען פינישערס די אזוי װי צײטען, אמאליגע די מאנט
 אנגעװי־ האט און זיך געמאטערט און געלעבט דעמאלט

 היינם, איז םינישערס די פון לאגע די שװער װי אז זען,
אמאל. װי בעסער פיל אבער עס איז

 דאנ־ סארקין, מענעדזשער גערעדט האט צולעצט
 ארן װידערערװײלונג דער פאר פיעשערס אלע קענדיג

 פארשפרעכוג־ אלע דורכצופירען פארשפראכען האט ער
וואלען. די בעת געװארען געמאכט זײנען וואס גען,

 האט ,9 לאקאל פון סעקרעטאר דער ראזענבלאט,
 באגריסונגס־טעלעגראמעס, צאל גרויסע א פארגעלײענט

 באגריסונגען געװען׳ אויך דינען עס װעלכע צװישען
 דער פוץ האכמאן, דזשולױס מענעדזשער דזשענעראל פון

 מע־ זימערמאן, סאשא ;באארד דזשאינט דרעסמאכער
 ; 22 לאקאל ױניאן דרעסמאכער דער פון נעדזשער

 ;פאשיזם און מלחמה קעגען ליג קלאוקמאכער דער פון
 9 לאקאל די םון אנטאניני, לואידזשי וױיס־פרעזידענם

 פרן לאקאל םון ארבײטער פילע פון און אפיס־מיידלאך
שעפער. די

 וחאלען געווארעז דורכגעפירט זיינען שלוס בײם
 װייס-םשערמאן געווארען ערוױילט איז סאבאװסקי און
רעקארדינג־םעקרעטאר. אלס גוײיפער פיליפ און

 דע־ אלס געווארען ערוױילם זייגען פאלגענדע די
 םריד״ ס. אמסלאװסקי, :באארד דזשאינם צום לעגאטען

 לאקאל), פון טשערמאן (נייער קראוס מ. םײנבערג, מאן,
 בארנ־ טש. און קאפלאן ראח הארװיץ, דזש. קאהען, א

שטיין.
ארוים״ האם גריסמאן, שפילער, ״ארםעף״ דער

 נאדיר׳ס משה מיט אםלאדיסמענטען הילכיגע גערופען
 מאק־ און מאטוסעװיטש גריגארי ;סטרים״ ״ריװיגגטאן

 עטליכע צו געװארען ארויסגערופען זײנען בראדין סים
 מיס עולם בײם געמאכט זײ האבען בײפאל אזא מאל,
זינגען. און שפילען זײער

שאן ץ איגסםאליי 35 לאק»ל סרעסערס קלאוק א
 מיס- פרעסערס, קלאוק הונדערט פופצען איבער

 וױיס־פרעזידענם װעלכער פון ,35 לאקאל פון גלידער
 דינסטאג, ר״אבען מענעדזשער, איז ברעסלאו דזשאזעף

 סייערליכער דער אין באטײליגט זיך אפריל, טען6 דעם
 35 לאקאל װידערערוױילטער דער פון אינסטאליישאן

 אוידיםא־ אין מיטינג גרויסען א בײ אדמיניסטראציע,
סםרים. טע43 װעםט 108 האטעל, סענטער פון רױם

 א^ער מען, האט ,35 לאקאל בײ זיך פירט עס װי
 ״אונטערגעלענם״ אגגעפאנגען, זיך האט פײערוגג די

 האםעל אינ׳ם ביר, און סענדװיטשעס מיט הארץ דאס
 בלומען מיט אינ׳ם פארזאמעלט זיך דערנאך און גופא,

 אינטערגעשא- הויכע אלע װאו אוידיטארױם, באצירטען
 אג־ זײגען בעאמטע באארד דזשאינם קלאוק און נעל

 אויך האבען זײ פון מערסטע די און געװען, װעזענד
רעדעס. געהאלטען

 םון: געווארען געהאלטען זײנען באגריסונגס־רעדעס
 לואיס מעץ, סאל נאגלער, מענעדזשער דזשענעראל

 פרעײדענס ארן אנםאניני, לוא״ידזשי קאהעז, מאקס לידײ,
 בעאמטע, דערװיילטע די איגסטאלירט האט דובינסקי דוד
 װעלכער אין רעדע, לעגגערע א געהאלטען דערנאך און
 אגוײ־ נײעם םונ׳ם פראבלעמען די בארירם האט ער

 גאך װערען, אונטערגעשריבען דארף װעלכער מענם,
 זיך ענדיגט אגרימעגט קלאוק איצטיגער דער װי דעם
ױני. אין

ד געשלאסען איז פייערונג אינסטאליישאן די  ג
 װעלכער ברעסלאו׳ן, דזשאזעף פון רעדע א מיט ווארען

 געדאגקם האט ער אצאװעי. גרויסע א געקראגען האט
 צוםרויעז, דעם פאר פרעסערס קלאוק אנװעזענדע די

 האם און בעאמטע, זײערע צו ארויס צײגען זײ װאס
 צו ענערגיש פארטזעצען װעט ער אז פארשפראכען,

מיטגלידער. זײגע פון װאוילזיין פאר׳ן ארבײטען
באםייליגם: אויך זיך האבען פײערונג דער אין

 סאלד די און רובין, מנחם כאר, אינטערנעשאנעל דער
צפירה. זינגערין, םטינער

89 לאקאל סין איסמאליײשאו
 איז 89 לאקאל דרעסמאכער איטאליענישער דער

 אינטערנעשאנעל אונזער אין לאקאל גרעסטער דער
 לא־ דער האט. ער װאס מיטגלידער צאל דער מיט
 אינסםא־ די דורכגעפירט ערשטער דער אויך האט קאל

 דעם אין וױיל אדמיניסטראציע, נײער דער פון ליישאן
 אפײ קײן דורכפירן געדארםט ניט מען האט לאקאל
 געווען ניט זײנען עס װאס דעם, צוליב װאלען ציעלע

 פאר־ איז אינסטאליישאן די געגעךקאנדידאטען. קײן
 דעם אין אפריל, טן2 דעם אװענט, פרײטאג געקומען
 יארק־- נױ אין קריגען קען מען וואס זאל גרעסטען

 זאל דער אויך אבער גארדען. סקװער מעדיסאן אין
 מינד אלע ארײנצונעמען גענוג גרויס געװען ניט איז

 םױזעד פײערוגג דער צו געקומען זייגען װאס גלידער
 מאעעל אויס צוריקגײן געמוזט האבען מיטגלידער דער
פלאץ. אין

 גע־ דורכגעסירט איז וואס פראגראם, די אויך
 עגד בלויז אויםערגעוױינליכע. אן געװען איז ווארען,

 »לע און ^עווארעה געהאלטען זײנען רעדעס ליכע
 געװען איז אװענט סון טשערמאן זאכליכע. און קורצע

 אױד את װעלכער נינפא, סאלװאטארע וױיס־פרעזידעגט
 קאמממ, עלעקשאן דער םון טשערמאן דער. געװען
ויאלען. די דורכםירען געדארפט ד״אט װעלכע

 גײע די אײגגעשווארען האט דובינסקי פרעזידענט
 רעד| קורצער זיין אין האם און אדמיניסטראציע

י וואם פארטשריט גוואלדיגען דעם אויף אנגערויזען  י
יאהר״ 26 לעצטע די דורך געמאכם האבען ארבײטער

 דעי געקומען אויך איז אינסטאליישאן דער צו
 אדרעםירם ד״אט און לא־גארדיא, יארק, גױ םרן מעיאר

 ארױם־ איטאליעניש, און עגגליש אין פארזאמעלטע די
פארזאמעלםע. די םון בײפאל גרוים רופענדיג

 אװענײ דעם רעדנער אנדערע צוױי אייגציגע די
 האכמיוי דזשולױס וױיס־פרעזידעגט גערוען זײנען

תשאיגפ דרעם דער םון מעגעדזשער תשעגעראל

31 ט י י ז
 פזץ מענעתשער דער אנטאניגי, לואידזשי און באארד׳
♦39 לאטאל

 אוג־ אדער מוזיקאלישע געוױינליכע די אנשטאט 9
 גע־ געװײנטליך װערט וואס פראגראם, םערהאלטונגם

 גע־ אויפגעסירט איז געלעגענהײטען, אזוינע בײ עןגעב
 האט אםערא דער נאך און ״אאידא״ אפערא די עןוואר
םארטאג. ביז געטאגצט עולם ךעך

60 לאקאל סרעסערס דרעס סץ אינסטאלײשאן
 זייערע און םרעסערס דרעס הונדערט 15 אריבער

 סענטער פון האל גרויסען דעם אגגעפילט האבען פרױען
 פרן אינסטאליישאן די דורכגעפירט פײערליך און האטעל

 אײנגע־ געװען איז ביהנע די באאמטע. נײ־ערװעהלטע די
 פון לאקאלס, אנדערע פון צוגעשיקט בלומען אין םונקם

גרופען. פרײנדליכע פון און שעפער
 מיט אנגעהויבען זיך האט צערעמאניע פײערליכע די
 דעם פון געזונגען געזאנג, מיט געענדיגט זיך און געזאגג

 לאזאר פון דיריגירט כאר, אינטערנעשאנאל גרויסען
 זיגגער די אויפגענומען האט פרעסער עולם דער וויינער.

אפלאוז. דונערענדען א מיט
 איינגע־ האם װעלכער דובינסקי, דוד פרעזידענט

 מים־ די אז אגגעװיזען, האט באמאטע, נײע די שװאוירען
 באאמםע זײערע באדאנקען קומען לאקאל פון גלידער

 פאר אויסקעמפען געהאלפען האבען זײ װאס דערפאר
 האבען מיטגלידער מאסען גרויסע לעבען. בעסערען א זײ

 פאר באאמטע די דאנקבאר זײנען זײ און פרנסה איצט
זיך. פרעהען זײ און ארבײט, גוטער זײער

 מאקס געלויבט שטארק האט דובינסקי פרעזידעגט
 לאקאל םון מענעדזשער װידער־ערװעהלטען דעם קאהן,

 טשער־ װידערערורעד״לטען דעם װאסילעװסקי, י. און ,60
פאז♦

דזשע־ ד״אכמאן, דזשולױס רעדנער, צװײטער דער
 באארד, דזשאינם דרעסמאכער פון מענעדזשער נעראל

 דעו־- האבען מיר וױיל זיך, פרעהען מיר״ : געזאגט האט
 אגרעסיװער אמת׳ער אן פון עטאבלירונג דער צו לעבט

 צוליב רױיל און אמעריקע, אין באװעגוגג מרעיד־ױגיאן
 אומארגאנײ די צװישען באװעגונג פראגרעסיװער אט־דער

 אן ארבײםער אמעריקאנער דער הויבט ארבײטער זירטע
לעבען פאליםישען דעם אין פאקםאר א װערען צו

 לואיחשי לאקאל דעם באגריסם אויך האבען עס
 אינםערנע־ דער םון וױיס־פרעזידעגם ערשטער אבמאניני,

 דזשאזעף ; 10 לאקאל םון סםאלבערג, לואיס ;שאנאל
 אינ־ דער פון פרעזידענם וױיס ,35 לאקאל פרן ברעסלאו,

 קאםפעין געװערקשסטען פון אריאל, און םערנעשאנאל,
פאלעסטינע. פאר

 אויסער האבעץ פראגראם מוזיקאלישער דער אין
 סידאר אםערא־סםאר דער באטײליגם אויך זיך כאר, דעם

 רדסישע און אידישע אין מאלאוױסםא ראח און כעלארסקי
לידער.

 וראסילערױ י. םשערמאן דער האם ווארם לעצטע דאס
 לאקאל פון מענעדזשער קאהן, מאקס צו געגעבען סקי
 מעמבערם די ארן באאמםע אלע באדאנקם האט ער .60
 האבען זײ וראם קאאסעראציע דער פאר 60 לאקאל סון

 םים קאאפערירען צו וױיםער געבעטען און געגעבען איהם
אדמיניסטראציע. דער

אדםיניסםרא״י די םץ אינסםאלײשאנס נעםײנזאמע
לאקאלם ״םיסעלײניאוס״ io סון ציעס

 גע־ האם ױם־טוב׳דיגקײט אויסערגעוױינלאכע אן
 מעקא אין אםריל, םען8 דעם אװנם, דאנרעשטאג הערשט

 געםײנ־ די געווארען דורכגעםירם ס׳איז וואו םעמפעל,
 אד־ ניײדערוױילםע די פון אינסטאלירונג שאפםליכע

 אינםערנעשא־ דער םון לאקאלן צען פון םיניסטראציעס
 די צװישען ױגיאן. וואירקערס גארמעגם ליידיס געל

 קאר־ ;ארבייטער גודס וױים די :געװען זײנען לאקאלען
 מאכער; וױיסם און בלאוז ;ארבײטער בראזיר און סעם

 טשילדרען מאכער; ניטגודס ארבײטער; עמבראידערי
 אר־ געקורער ליידיעס טראק־דראיװערם; דרעסמאכער;

 אר־ גאוועלםי און באםאן און מאכער בעלט בײסער;
בײסער.
:לאקאלען די געווארעץ אינסםאלירט זײנען עס

.155 און 142 ,123 ,102 ,91 ,62 ,40 ,38 ,32 ,25
 געוועץ איז בינע די געםאקט. געװען איז זאל דער

 םון לאקאלען, םון צוגעשיקם בלומען, אין אײנגעהילט
 אויבען, סון ארגאגיזאציעס. פארשיידענע און שעפער
 בא־ די אראפגעשיעט ר״אבען סלאטפארמע, דער איבער
לאקאלעזי צעז די סון אייגעם יעדען סון נערם

אגםא־ לראיתשי גערוען איז אוועגס סון פארזיצער
 אינטערנעשא־ דער םון וױיס־פרעזידענם ערשםער גיגי,

קאגצערם־פראגראם דער סמ םייל ערשםען אין *ל״נ

 מאנדאלין דער באטייליגט זיך האבעןר פײערוגג דער פון
 װעלכע אינטערנעשאגעל, דער םון כאר ארן ארקעסטער

 בא־ גרוים מיט עולם פון געווארען אויפגענומען זײנען
 זיגגע־ די אויפגעטראטען אויך איז עס גײסטערונג.

ליעסקאיא. אגא רין
 פרעזידענט םארגעשטעלט האט םארזיצער דער װען

 הויפט־ דעם אלס אינטערנעשאגעל דער סון דובינסקי׳ן
 פון צערעמאניע די דורכםירען װעם װעלכער רעדנער,

 האט בעאמטע, און עקזעקוטיװעס נײע די אינסטאלירען
 אפלאדיסמענטען. םון שטורעם א אויסגעבראכען זאל אין

 איז ער אז דערקלערט, רעדע זײן אין האט דובינסקי
 װעלכע פײערונג, געמײנשאפטליכער אזא מיט שטאלץ

 בלומעך םרעכטיגען פונ׳ם דעמאנסטראציע ״א איז,
אינטערנעשאגעל״. מעכטיגער דער פון גארטען

 דורכגעםירם דערנאך האט דוביגסקי פרעזידענט
 אדמיניסטרא־ ניײדערוױילטע די פון אײנשװערוע די

ציעס.
 ראדיא־זיגגער דער אויפגעטראטען איז סוף צום

 בא־ סך א ארויסגערופען האט װעלכער פירס, דזשאן
עולם. בײם גײסטערוגג

 דיגען װאס לאקאלם, די פון בעאמטע הויפט די
:געװען זײנען געװארען, אינסטאלירט

 סניײ אייב ; 25 לאקאל פון קריעדלער, טשארלס
 ;40 לאקאל פון שװארץ הענרי ;32 לאקאל דער,

 לאקאל גרעבערג, הערי ;62 לאקאל שאר, סעמועל
 לא- םואוױם, דזשאזעף ;102 לאקאל מעץ, סאול ;91

 און ;38 לאקאל דזשײקאבס, מאריס ;155 קאל
.132 לאקאל פעלדמאן, מארטין

 מאכער סקױרט פוו אײנסטאלײשאן פײערלייכע
י• װ. ji 3 א• 23 לאקאל ירניאן^

 סקוירם דער האם אפריל, טען8 דעם מיטוואך,
 םרן איגסטאליישאן די אפגעהאלטען 23 לאקאל מאכער

 דער פון רום קאונסיל אין בעאמטע, נײ־ערוױילםע זיינע
 סטרים, םע33 װעסם 131 באארד, דזשאינט קלאוקמאכער

 שאפ־ די םון באזוכט געװען איז אינסטאלײשאן די
 קאגטרא־ לאקאל דער װעלכע שעפער, די פון טשערלײט

לירט.
 איג־ דער פון ורײס־פרעזידענם וואנדער, הערי

 לא־ דעם פון מעמבער א איז װעלכער טערגעשאנעל,
 און בעאםטע נײ־ערוױילטע די אינסטאלירט האט קאל,

 אריינ־ דער אנגעװיזען רעדע קורצער א אין האט ער
 אויפגאבען, גרויסע די אויף אדמיניסטראציע קומענדער

 יאר, צוױי קומענדע די אין איר פאר שטײען וראס
 דעם םון באנייאוע דער מים שײכות איר ספעציעל

 ענ־ זיך רועם רועלכער סרייז״אגרימענם, אויסגײעגדען
.1937 ױני, ערשםען דעם דיגען

 זײנען רעדעס ערםוםיגעגדע זעהר ארן זאכליכע
 פון פארשםייער די פון געדוארעז געהאלםען אדיך

 לאקאלען, אגגעשלאסענע זיעע און באארד דזשאינם
 אדמיניסםרא־ נײע די באגריסען געקומען זײנען װעלכע

 פאר־ די צװישען שװעסטער־לאקאל. זייער פון ציע
 לאעער לעפקאוױץ, ברידער די געװען דינען םרעטער

 ב. באארד; דזשאינט די פארםרעטענדיג אשביז, און
 לאקאל פון גאלדאװסקי, מ. ; 117 לאקאל פון קאפלאן,

 סמ מעץ, סאל ;48 לאקאל םון מאליסאני, ע. ;35
 אינםערגע־ דער םרן וױיס־פרעזידענםען ;102 לאקאל
 ביאליס, ם. און באסםאן, פון קרעמער, פיליפ—שאנעל

 דעפארם־ אווערלעסיגג פון מאזער, ב. ;שיקאגא םון
 דעפארם־ ארגאניזיישאן םון מוםשיגראסא, פ. און מענם
מענם.

 װײ דער געהאלםען אויך האבען רעדעס קורצע
 דער און ריעס, לואיס מענעדזשער, דער־ערוױילםער

 אויך וױ גארדאן, לואיס םשערמאן, װידער־ערוױילםער
 םשאדלם ױניאן, מאכער סקוירם דער פוץ וועטעסא דער

. דזשײקאבסאן
יוניאן עקזאמינערס דער אץ אינסםאלײשאן

82 לאקאל
 דורכגעסירם האם 82 לאקאל ױניאן עקזאמענרס די

 בארד דזשאינם אין אפריל, םען6 דעם אינסטאליישאן איר
רום. קאוגסיל

 פארגעשםעלם האם ראש, ברודער םשערמאן, דער
 װעלכער אשביז, ברודער מענעדזשער געװעזענעם אונזער

 דזשאינם קלאוק סון םרעזשורער סעקרעםאר איצט איז
 אדםי־ נייע די אינסםאלירען צו געבעםען אים און בארד

ניסםראציע.
דער־ רעדע הארציגע א אין האם אשביז ברודער

 םון מענעדזשער געװעץ לאנג יאהרען איז ער װי מאנם
 זיך האבען עקזאמינערס די ורעץ ױניאן עקזאמינערס דער

די קאםף^וואס דעם און צווײק יאהר 20 מים ארגניזירט

 די אין אנערקענוגג קריגען צו אגגעםירט האט ױגיאן
 סארעוי• אשביז האט — האפען *לאמיוי אגרימענטס;

 אץ אגערקעגוגג םולע די קריגען װעט איהר אז — דיגט,
 אדםי־י גײער דער גליק וױנטשענדיג אגרימענטס״. אלע

 דערקלערס ער האט אוגםערנעמוגגען אלע אין גיסטראציע
אינסטאלירט. די.באאמטע

 פון מענעדזשער געגעראל רעדנער נעקסטער דער
 אז ערקלערט, נאגלער, איזידאר באארד, דזשאינט דער

 קלאד זעהר איהם פאר דינען פראבלעמען עקזאמינערס די
 מעגליד נאר איז וואס אלעס געטאן איצט ביז האט ער און

 בײ אגערקענונג די געקראגען אונז סאר האט ער געװען,
 אגרי־ קאונסיל דעם מאדיסיצירט האט באלעבאטים, די

 מעגלײ אלעס קריגען צו טרייען זיכער װעט ער און מענט,
 פארהאנדלונ־ קומעגדע די אין עקזאמינערס די פאר כעס
 אדםי- נײע די װיגטשם ער אגרימענטס. גײע פאר גען

אונסערנעמען. װעלען זײ וואס אלץ אין גליק ניסטראציע
פרעזי־ דערקלערט רעדע אינהאלטסרייכע אן אין

 עקזאמינערס די צו געקומען איז ער אז דוביגסקי, דענט
 איינער אלס לאקל דעם באטראכט ער װײל איגסטאליישאן,

 גע־ איז עס געווארען. אױפגעלעבט װידער איז װעלכער
 דעם דארף מען אז געטראכט, האט מען װען צײט א װען

 האט ער וױיל לאקאל, אנדער אן מיט פאראײניגען לאקאל
 דזשאיגט דעם צו צאהלונגען די נאכקומען געקענט ניט

 ער, זעהם איצס אבער אינטערנעשאנאל, דער צו און בארד
 סארפליכםוג״ אלע גאך קומט לאקאל עקזאמינערס דער אז

 םיט לאקאל דעם פאראײניגען װעגען פראגע די און גען
 אז אויך, ערקלערט ער נויטיג, גישט איז אנדערען אן

 וועם ער און פראבלעמען אונזערע באװאוסם איז איהם
 באדיגגונגען די פארבעסערען צו מעגליך װאס טאן זיכער

 דאס מיידלעד, די אבבאלאגגם װאס עקזאמינערס. די סון
 רעכענמ• זיד מח מען ורעלכער מיט פראבלעם א איז
 גיט זײ װילען מיר אז זאגען, און קומען נים קעגען מיר
 ים דעם פארשפארען נים קעגען מיר טרייד, אונזער אין

 אנסאנג םון גלייך די װאלםען מיר רוען שפענדעל. א מים
 םאר־ נים זיך םיל אזוי זײ וואלםען ארגאגיזירען גענומען
איגדוסםריע. אונזער אין שפרײם

 ךי ארויסגעםראםען אויך זייגען באגריסונגען מים
 דעפארס־ אמעריקען סון מענעדזשער קאפלאן, ברידער

 קאת־י אינדאסםריעל סון מענעדזשער קוירצמאן, ; מענט
 דעפארנד תשאבינג פון מענעדזשער לעפקאװיםש, ;סיל

 חנר פון סעקרעסאר אסיסםענם דזשײקאבסאן, און מענם
באארז־־. דזשאינם
 דווץי סירם אממערנעשאנאל דער סץ 177 לאקאל

אינסםזןלײשאן אי^גדרוקספולע אן
 V סייערליכען א אױף איז מערץ, טן21 דעם זונטאג,

 JftjN n םח אינסםאליישאן די געווארען דורכגעםיהרט ,.רפן
 באארד־מעם־ עקזעקוםיװ און אסיסערס גיײערוועהלטע

 וואירקערם אלםערײשאן גארמענם ליידיס דער םון בעס
 . גרויםע א אינםערגעשאנאל. םון ,177 לאקאל ױגיאן,
 געקוםצן דינען פרויען זייערע מים מעמבערם צאהל

םרגג יום דעם אין זיך באםײלינגען צו מיםיגג צום
 סח געווארען דורכגעםירם איז אינסםאליישאן די

לאקאל♦ סון מענעדזשער דער װינער, סעם
ד אינסםאלירם דעען באאםםע פאלגענדע די  מ
I :ווארען

 *ױיס־ זוקער, מעקס משערמאן; קרסער, נײםען
רעק.־סעקרעםאר. שענקין, ;טשערמאן

הערי םרידמאז, וױקםאר :באארד ־ עקזעקוםױו
 אײבראהאם עסקין, תשייקאב וועבער, סעם װעקסלער,

jm דזשעק לעגגער, איזי גראסמאן, סעם לעװין, y 
סליטםא^ אייבראם אזץ שער הערי דארענבלאם, מאיער

I 64 לאקאל ׳ײג^ן םאכער האל כאםאן
 I גך האם 64 לאקאל ירניאז מאכער האל באםען די

 מארםש, םען16 דעם דיגסםאג, עלעקשאנס אירע האם
 ססרים» םע33 װעסם 131 בילדיע באארד דזשאינם אין
 מעסבערם צאהל גרויסע א באםייליגם זיך האבען עס
 גא- געצײלט סלאץ אויםן באלד זײנען שםימען די אוץ

 ן רעזײאגע עתועהלם זײנעץ םאלגענדע די ווארען.
 יס־טשער־וױ בריק, א. — לאקאל םון םשערמאן פאר
 M — דזשערעמענ פאר קאםםשעפסקי, ם. — מאן

1 שיפמאן.
ד ערװעהלם דעען באארד עקזעקוםיװ דער אין  מ

:ווארען
— א.בערמאן — מ.קאםםשעםסקי — ברוק א.

 ליסשיםץ. ם. — קאהן. ד. — בלאק. מ. — בלאק. ל.
ראםבערוט י. — פרידמאן. א. —

 ערװהעלם את קאגװענשאז צרם דעלעגאם פאר
לאקאל♦ ®מ םענעדזשער שיפמאן, א. געורארעז
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יארק נױ אין מיטגלידער אלע צו אינטערנעשאנעל דער פון קאמיטע מאי ערשטער דער פון ח־ה
 גארמענט לײדיס אינטעתעשאנאל דער םון םיטגלידער
!ױגיאן װ*ירקערם

:געגריסט זײם
ארביי־ אינטערג$ציאנאלען האײיאהריגען דעם אין

 נױ מיר, שיקען ,1937 ׳םאי ערשטען דעם ױם־םוב, סער
 הארציגען אוגזער ארבײטער קליידער םרויען יארקער

 גאגצער דער איבער באװעגונג ארבײטעד דער צו גרוס
 אדער גלויבען קאליר, ראסע, םוץ אוגטערשייד אהן װעלם,

 דעם אין פאראײגיגם אלע דינען מיר נאציאנאליםעם.
 און אויסבריםוע עקאגאםישער םון באסרייאונג םאר קאמף

שקלאםערײ. •אליטישער
 װערם מאי, ערשסער דלר םוב יום אלעמעגם ארנזער

 אומשטעב־ אויסערגעודעהנליכע אין געפײערם יאהר דאם
 קרגעל ערד גאגצען דעם איבער באדינגוגגעז. און דען

 פרא־ צװישען ליגיעס שלאכם די געצויגען שארף זײגען
 ;דיקםאםור און סרײהײט גװישען ;רעאקציע אוץ גרעס

 אהן םעגשהײם באםרײסער א פון װיזיע דער *וױשען
 בלום און מלדומות אהן אויסבויםונג, אהן קנעכםשאסט,

 דעם און םארד, ברודער און ראסעךהאס אהן מרגיסוגג,
 מיםעל־ אויסגעלעבםען צוריק א םון קאשמאר גלוסיגעז

 g םים שקלאםערײ, און םעסםערניש זײן מים אלטער
 אבערגלױבען, אין דערשטיקם מעגשחײט דערשלאגעגער

ה  סון האס. ר*סען און שאװיניזם בלתױגען אין וומק«
 אוץ ליכט סון םחגות לי זיד זאםלעז זײםען בײדע

 ונװי־ קאםף דער שלאכם־ליניעס. די ארום ®מםטערגיש
 גאנצער דער איכער טלטקערם לאגערען צװײ די שעז

ותןלט.
 די אונטער זיך מפעלם םענשחײט דער טון האלב

 םים הערשען ודעלכע עןךאסאדיקס םון שטיװעל בלוטיגע
 תלױת. און תסיםות מים באגבעט, אזן קטם םון הילף דעד

 אײג־ דינען טעלקער די פון טעכםער און זין נעסםע די
 לאגערדז קאגצעםראציע און טורמעס *יץ. געשטארט

 טװעאדעתגע רעןעוו זײ דערשסיקט. װערם שםיםע וי׳יער
 ירא־ מיגדסםער דעד און ברױם אנשסאט קאגאנען םיט

/ בלוט. *ין דעדםרתקעו װערט זייערער םעסם
 די אין םעגשהײם דער פרן העלסט צזױיסע דער איץ

 אונ־ שטעהען לענדער ישאאטרקאמדע און •רייזדמזליכע
 אײן סון ®ײערען. צוזײ צודישען ארבייסער ברידער מגדע
 הער־ עקאנאםישע אײגעגע זײערע געגען קאמןי דער «ײס

 זײ װאס •ראדרקטען די אין מ̂ל גרעםערעז g טאר שער
 די אין דעה מלהר רgפ ירוטנע, זײער םים באשאםעז

 געזעץ־ עלאסאצי און םרײהי׳מזליכע g סאר איגדוטסריען,
 כםדר זײן זײ םרזלן דים צזדײסער דער פון נעבונג.

a אמװשלאנעז וי*ד ד*י ײץי n סאשיס־ די טון אמוײף

 דיקטא־ די פון און לאנד אײגען זייער אין כחות טישע
 די פון װעלט־קריג נײעם א פון אונטערצינדער טארישע
 די פארכאפען צו געלונגען זײ איז עס וראו לעגדער

 זײער אויסצושפרייטען אויף עס נוצען זיי און מאכם
פעלקער. און לענדער אגדערע אויף ד׳ערשאפט בלוטיגע
 איגטערנאציאגאלער םון טוב ױם הײנטיגען דעם אין

 שטימע אונזער אויף מיר הויבען אײניגקײט ארבײטער
 פאשיס־ די םון מעשים בלוטיגע די געגען פראטעסט אין

 און מלחמה געגען פראטעסט אין העגקער, נאצי און טישע
 באוואם־ פארברעכערישער דער געגען פארגיסונג, בלוט
 לע־ דעם אויס זויגט װעלכע צוגרייםוע קריגס און נוגג

 ברודער אונזער שיקען מיר פעלקער. די םון זאםט בענס
 שװעם־ און ברידער אוגזערע זייערע, קרבגות די צו גרוס
 קאנצענטרא־ און טורמעס די אין שמאכטען װעלכע טער
 און הײם זײער םרן פארטריבען זיינען אדער לאגערען ציע

לענדער. םרעמדע אין ונד גע אום וואגלען
 זיך װערען װעלכע לענדער די אין חברים אונזערע

 געגען קאמף אין לעבענס זײערע מקריב זיינען און מוטיג
 און םאשיזם דעם מאגסםער, אינטערנאציאנאלען דעם

 םארגיסען וועלכע שםאניע אין ארבײטער די גאציזם;
 זייער באשיצען צו םעלדער שלאכם די אויף בלום דיער

 פוילען, אין ארבײטער די ;מעגשעךרעכט און םרייהײט
 זיך שלאגען וועלכע ארבײטער אידישע די ספעציעל און

 פיגסטע־ דעם און רעאקציע בלרטיגער דער געגען מוטיג
 װעלכע קליקע דער םון אנםיםעמיםיזם און שאוױניזם רען

 ארביײ די ;העגט איהרע אין מאכם רעגירוגגס די האלט
 זיך שםעלען וועלכע לענדער אנדערע אלע אין טער

 זײערע די פון אװעקצוררבען פארזוכען די געגען מוםיג
םרייהײםען

 דעם ביז קאמף דעם פארטזעצען װעלען זײ אז זיכער,
אידע^לען. ארבײטער די פון זיג עגדליכען

 ארבײםעןי ארגאניזירטע די םון שיכטען ברייטע די
 ז םיס מיר באגריסען שטאטען פאראײניגטע די אין דא

 E; האט וואם באוואוסטזײן פאליטישען אויפגעװאכטען זײער
 געבים אוים׳ן פארבעסערונגען מאנכע געבראכט שוין זײ
 #געזעץ וואגנער דעם װי געז^געבוגג פראגרעסיװער פון

 געזע־ ליבעראלע אנדערע און געזעצען סעקױריטי סאשעל
 פארשי^נע אין געווארען אויסגעקעמפט זײגען וואס צען

 | n װאם װיגםען נײע די דורך קאנגרעס דעם און סטײטס
 פאליםישען<| דעם אין אריינגעבראכט האבען ארבײטער

 P דך מיר םארםליכםען די, מיט צוזאמען לאנד. םון לעבען
 F םעהר פאר קאמף דעם פארשטארקען און םארטצוזעצען

 פאר ;מאסען ארבײםער די םאר פרײהײטען ברייטערע און
 שעגערען איז בעסערעז א פאר זיכערקײט, גרעסערער א

̂  קאמף דעם פארשםארקען צו זיך םארפליכטען מיר לעבען.
 I אר- זײנען וואס אלע ביז ארבייטסװואך קירצערער א םאר

 g טלץ פאר ;באשעסםיגוגג קריגען זאלען םעהיג בײםס
 I פראדוקטען די אין ארבײטער די פאר חלק גרעסערען

 דער- זאל רדgנדgסט לעבענס זייער ביז שאפען ױי וואס
 £ טעמיק מאדערגע די וואס הויך דער צו ווערען הויבען
 םון אפשאפוגג פאלשטעגדיגער דער פאר ;מעגליך מאכט

 I ng געגעז פאחיכערוגג פולער פאר ;ארביים קינדער
|T~ קהייס.גקרא ארן עלםצד בײםסלאזיגקײט,

ארביי• סמ טוב ױם אינםערנאציאגאלען דעם אין
 אר- קלײדער סרױעז די אויף מיר םאז־ערען קלאם, טער

 1 איגםעד• דער ®ון םיטגלידער די יארק, גױ פון בײםער
 זיך פאראײניגען און רײען די ענג שליםען צו נעשאנאל

 I אין אײניגקײט ארבײםער פאר דעמאנסםראציע דער אין
 ערשםען דעם שבת, אױדיםארױם, איילענד רענדעלס

 |: םיס צחאםעז װעלען מיר וואו בײטאג, אזייגער 12 מאי,
 ן אזנ- פראקלאםירען װעלם גאגצער דער פרן ארבײטער ,די

 I גליק און סרידען פאחיכערען צו אנםשלאםענהײם זער
מענשהיים. גאנצער דער פאר

 r !ארבײםער די םון אײניגקיים די זאל לעבען לאגג
!מאי ערשטער דער זאל לעבען לאנג

 אינטער- דער פון קא^טעט ם«י ערשטער
 יתיאן װאירקערס גאדמענט לײדייס נעשאנעל

 באארדג^ דזשאינט דרעם און קלאוק די טאר
 - און ארבײטעד, גודס ניט קאוגםיל דזשאיגט
^1 ,30 ,25 ,23 ,22 ,20 ,10 ,9 ,117 לאקאלס

32, 35, 38, 40, 48, 60, 62, 64, 66, 82, 89,
.177 און 142 ,132 ,102 ,91

סשסרמאן. לױױי, לואים
סעקרססאר. קעם, םיליפ

Jersey City, N. J., June, 1937 Price: 10 Cents

 איבערװעגעגדע גרויסע, גאנץ די אז אויסגעזעהן, עס
 מייגונגען. צוױי ערשטע די מיט געװען איז מאיאריטעט
 געגענזייםיג מײנונגען צוױי די אט האבען אײגעגטליך

 איז איצם איז לאגע די װי וױיל באקעמפט, ניט זיך
 האלם עס זיי. צװישען אוגטערשײד קײן ניטא פראקטיש

 און א. אי. סי. דער צװישען שלום קײן בײ ניט איצט
 קײן ניטא מאמענט איצטיגען דעם אין דעריבער איז עס

 װען און דין. זאלען זײ וואס און פשרות װעגען פראגע
 אמת׳ן אן פון מעגליכקײט א באוױיזען זיך נאר זאל עם

 פירערשאםם דער אין קײנער מיר, גלויבען װעט, שלום
 װעג♦ אין שטעלעז ניט זיך אינטערנעשאנאל דער פון
 וועגען םראגע די אװעק שטעלט מען װען דעריבער און

 פארם געטיילטער שארפער דער אין א. אי. סי. דער
 צוױי פון ריידען בלויז מען קען ״געגען״ און ״פאר״ פון

 -iW בלייבט איגטערגעשאנאל די אז איינע מיעוגגען:
 אינטעתעשאסול די אז צוױיטע, א און א. אי סי. דער
 װער־ רועלכע אין א. אי. סי. דער פון אםטיילען זיך זאל

 און אויסגעדריקם ווערען מײנוגגען צוױי די אט טער
 נים איז געמאכט, דערבײ ווערען עס באפוצונגען װעלכע

 דק נאר קענען איצט איז לאגע די װי וױיל װיכטיג,
 װען און אוועקגעהן. אדער בלייבען :ענטפערס צוױי

 קאגװענשאן דער אויף דעבאטע א םארגעקומען וואלט עס
 ערווארט, עס האט מען װי פראגע, דער אט װעגעץ

 זײער צו קומען געמחט מײנונגען צוױי די אט וואלטען
 רעזאלד דער אין האם מען אבער אויסדרוק. קלארען

 איז וואס רעזאלוציע, א אויסגעהארעוועט ציאנס־קאמיטע
דעבאטען♦ אהן געוואתנן אגגעגומען קאנװענשאן דער םון

 האם קאמיטע רעזאלוציאנס די אז גלויבען, מיר
 דער מיט ארבייט שטיק אױסגעצייכענטע אן אפגעטאן

 זאגם קאטוענשאז די א. אי. סי. דער װעגען רעזאלוציע
 פון פריגציפען די םאר םולשטענדיג ארוים איר אין זיך

 אינטער- דער םון דארםען די אז און א. אי. סי. דער
 פול־ איר אויס דריקט זי ררערען. געשטיצט נעשאנאל

 האנדלונג און שטעלונג דער םון גוטהײסוגג שטענדיגע
 .סי. דער צו באצוג אין עקזעקוטױוע גענעראל דער םון
 צו וױיטער פולמאכט די איר גיט און איצט ביז א. אי.

 דערבײ פארשטעהט. זי װי םראגע דער אין האנדלען
 געזרכם זאל עם אז וואונש דער אױסגעדריקם ווערם

 פאראיײ א האבען צו כדי שלום, םאר װעג א װערען
באוועגוגג. ארבײםער ניגטע

 חמא- קאמפראמיס א גראד געװיסען א ביז איז עס
 גערזאױגליד אבער םארם. איר אין ורעגיגסטעגס לוציע,
 געראטעגע. קיק גיט רעזאלוציעס קאמפראמיס זײנען

ר n מילך. גיט און סלײש נים מייסטענס דינען די  ח
 איז עם געראםענע. א דורכאויס איז אבער זאלוציע

 אונטער שטרײכט זי ארן שטעד״ט זי וואם םאר קלאר
 און מעגליך. װי קלאר אזוי מאמענט פריגציםיעלען דעם

 װעגען איר אין זיך רעדט עס וואס גוט אויך איז עס
 באװעגתס ארבייטער סאראייניגטער א וועגען און שלום
 װארגש פרומען א פון אויסדרוק אן בלויז ניט איז דאס
 גע־ שטענדיג דארף עס םרינצים. א סוץ מער גאר

 באוחד ארבײםער פאראייגיגטער א צו ווערען שטרעבט
 עס װעם זינען אין כסדר עם האט מען ווען און גונג

ווערען. דערגרייכט אויך ענדליך

 װי בלוט הײס מער שאפט װאס טאן, דעבאטאנטישער
 צװײ געווארען געפירט זײנען דעבאטען די אויפקלערונג.

 געגנערײ פון װי ניט אבער מײנונגען, געגנערישע שען
 םאראײ־ געקענט ניט האט קאגװענשאן די מענשען. שע

 מענ־ די פאראײניגט האט זי אבער מײנונגען, די גיגען
 געהאם ניט לאנג שוין האט אינטערנעשאנאל די שען.
 פון געפיל אזא געהערשט האט עס װאו קאנװענשאן, אזא

 אויםגעשפראכענער אלגעמײנער אזא און אײניגקײט
 צוזאמענ־ הארמאנישען געמײנשאפטליכען א פון וואונש

ארבײטען.
 אר־ הויכע די דערגרייכט האם אינטערנעשאגאל די

 מײנועס־פארשײדעגהיײ די אז מדרגה, גאניזאציאנעלע
 פראגען, מאנכע װעגען איר אין עקזיסטירען וואס טען,

 איר און אײניגקײם איר גאנצקײט, איר ניט שםערען
פראגרעס. וױיטערדיגען איר פאר קאמף

 אריפ׳ן עס האט סיטי אטלאנטיק אין קאנװענשאן די
אילוסטרירט. אופן בעסטען

ע א נ ע ט א ר ע  אפ־ געמאכט װערעץ קאנװעגשאנס ג
או ש ױזנ ײ ^  אר־ דער װעגען רעכנונג א צוגעבען רי

 האט ארגאניזאציע די וואס ארבײם, ‘ יי
 וױיטערדי־ פאר פלענער אויסארבײטען און אויפגעטאן,

 קאנװעג־ האבען אמעריקא אין אונז בײ ארבײט. ערג
 אגיטאציאנס אן און דעמאנסטראטױוען א אויך שאנס

 קעמ־ גרויסער א םון באזונדערס קאגװענשאן, א צװעק.
 מאכט פון דעמאנסטראציע א איז ארגאניזאציע, סענדער

 אינטערנעשא־ דער םון קאגװענשאן די אײגפלוס. און
 מאס פולסםער דער אין האט סיטי אטלאנטיק אין גאל

 דער װעגען באריכט איר צװעקען. דריי אלע דערםילט
 לעצטע די אין געווארעז אפגעטאן איז וואס ארבײט,

 גע־ איז שיקאגא, אין קאנװענשאן דער זינט יאר, דריי
 וואס באריכט, א געװען איז עס גלענצענדער. א װען
 דער פון ארבײט דער פון טײלען אלע ארונעענומען האט

 בילד הערליכען א געגעבען האט און אינטערנעשאנאל
 אױסגעשפרייט האט וואס ארגאניזאציע, ריזיגער דער פון

 קאגרוענשאן די לאנד. גאנצען איבער׳ן צוױיגען אירע
 פראגרע־ ברייטען גרויסעז, א אויסגעארבײט אויך האם

 אנגע־ האט זי ארבײט. וױיטערדיגער םון פלאן סױוען
 האבען וואס רעזאלוציעס, װיכטיגע העכסט רייה א גומען

 גאנ־ דער פון אנטװיקלונג און לעבען דעם מיט טאן צו
 טיילען. באזונדערע אירע מיט און ארגאניזאציע צער
 דערגרייכט גראד העכסטען אוים׳ז אויך האט זי און
 העכסט א געװען איז עס צװעק. דעמאגסטראםיװען איר

 װעל־ סארגעם, גרויסען א פון קאנווענשאץ אימפאזאנטע
 די דעמאנםםרירט מאס סולסםער דער אין האט כע

 אינ־ דער םון פאפרלאריטעט די און כזזות די גרױס,
 געקענט אלץ װי בעסער מען האט דאס טערגעשאגאל.

 םריינדליכער אויך און אויפמערקזאמער דער סון זעהן
 אפגעגעבען האט װעלכע פרעסע, דער םון באציהונג

 טעג־ די פאר פלאץ, פראמיגענטען און םלאץ, םיל אזוי
קאנווענשאן. דער פון באריכטען ליכע

 פראגרעסיװע א און געראטעגע א געווען איז עס
 דער אין װערען םארשריבען װעט זי און קאגווענשאן

 גאלדענע מיט איגטערגעשאגאל דער םון געשיכםע
אותױת.

 הייםע אז ערווארט, האט מען רעזאלוציע די
מזל מז ך ו ^ ווע־ ארויסגערוםען וועלען דעבאטען ד

 פראגע, א אי. סי. דער וועגען רען
u . װעל־ װעגען םראגע א איז עס וױיל א• . א 

 די אין מײגונגען םארשיידענע עקזיסטירען עם כער
 דינען עס אינטערגעשאנאל. דער םון קריחען םירענדע

 םרא־ דער רועגען מײנונגען םיר זאגען, מען קען פאראן,
 אהן א. אי. סי. דער פאר םולשטענדיג איז איינע גע.

 אויך איז צוױיטע א רעזערוואציעם. איז עס וועלכע
 איינגעהן וואלט זי אבער .א., אי סי. דער םאר דורכאויס

 ל. אװ ם. א. דער מיט םרידען א אויב פשרה א אויף
 פאר סולשטענדיג איז דריטע א ווערען. געשלאסען קען
 עס וועלכע אהן לייבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען דער
 האבען וועלען וואלט םערטע א און רעזערוואציעס. איז

 אינדוט הייסם עס א., אי. סי. דער סיז םרינציפ דעם
 םעדעריישאן אמעריקעז דער אין אבער ױניאנס, טריעלע

 אמע־ דער םון אװעקגעהן אז מײנט, דאס לײבאר. אװ
 צוליב גיט די װילען לייבאר אוו םעדעריישאן ריקען

 אור־ געקענט האט מען װיםיל אויף פריגצים. דעם
האט קאגװענשאן דער פון שטימוגג דער פון םיילען

םאר־ אונזער הייגם םיר שיקען אלע די
 אלע מים העלםען צו זײ גריים שםעהען מיר אז זיכערונג,

 איז קאמף זײער פארמאגען. מיר װאס םיםלען און כוחות
 און גלויבען אונזער ליגם זיג זייער אין !קאםף אוגזער

האםענונג.
 אין דא אונז ביי ארבײטער םיליאגען צענדליגע די

 אין מיר באגריםען גליד, א זײגען םיר וועלכער סון לאנד
 אונזע־ וואס פארםשרים דעם םים טוב ױם הײגטיגען דעם

 יאר םארגאגגעגעם דעם אין געמאכם האבען לעגיאגעז רע
 איהר בײגעשםייערם האם יוגיאן אונזער ורעלכען צו און

 הוג״ די באגריסען מיר מעגליכקײםען. איהרע לוים חלק
 די אונזערע, ברידער גיײגעוואונענע םויזעגטער דערטע

 און אויטאמאביל םעקסםיל, שםאהל, די םון ארבײטער
 סאר־ דעם דורך האבען וועלכע אינדרסטריען אנדערע

 זייערע געצוואוגגען ארן ארגאגחירם זיך יאהר גאנגענעם
 פארבעםע־ און ױניאנס דיערע אגערקענען צו בתים בעלי

 מיט די באגריסען מיר סטאגדארד. לעבענס זײער רען
־דינען און געמאכט האבען זיי וואס אגזדיב גוםען דעם ס ג נ ו נ ײ אז געריכט, זיך האט מען מ

ן ע ט ײ ה ג ע ד ײ ש ר א  קאנ־ ״הייסע״ א זײן װעט עס פ
יw י ׳ י ™י טייל א וועניגסטענס װעגשאן, '
או ארן געװען דינען עס איר. פון ר

ט ךי ר ײניג וועל־ וועגען סראגען, אייניגע א
 הייסע עתוארט האט מען כע

 אבער םייער־ווערק, ביסעל א אויך אםשר און דעבאטען
 געװען אמת, דינען, עס געטראםען. גיט האט מעז

 אבער קאנווענשאן, דער אויף מאמעגטעץ הייסע םערערע
 װאם גאר בלומען, די אויף רייצען וואס אזעלכע ניט

 געווען דינען עס נשמד^ די און הארץ די דעתוארימען
 אױף דעמאנסםראציעס האדציגע רוארימע, װאונדערליכע

 אונסארגעםליך. בלײבען װעלעץ וואם קאגוועגשאן, דער
n אין םוײיהײטס-קעמםער די םאר דעמאנסםראציעם 

 שםונ- דרײסיג דער סאר א., אי. סי. דער םאר שפאגיעץ,
 סון זיג־חנלעגאציע ד^ר פאר ארבײטס-וואד, דיגער

 דער בײ דעפאגסםראציע די לעצט צום און םאנטרעאל
 זײנען דובינםקי פרעזידענם ®מ וואהל און נאמינאציע

 און באגײםםערםע אזעלכע הארציגע, אזעלכע געװעץ
 סארגעסען. נים די קען םען אז אױפריכםיגע, אזעלכע

 קאגװענ־ דער פיז םארהאגדלוגגעז אלגעמיעע די אבער
 באזוגדערער g מים אויסגעצײכעגם זיך האבעז שאז
giרלgםעגםgארדגוגס איז רוהיגקײט רישער

ײן אין זײנען עס ם ע  םיל קײן רגעקומעזg® גים ^
•igrugp דער פון דצוסנען jngayV• די אין

»g|מן זײגען חױפט-חנבאםען די ׳ קונ ע  •gp די אין ^
ל קליתער דער אין אויד אמר נדסעס,  דעסאזען, מ

 הים קאנװעגשאן, דןר אױן• חגןקמע<אדג זיעען מאס
TI ©חװי געחעדס מ nrorm ug nycagpga pu

ט אין ר ע צ נ א ?
 קינםטלער פאתענדס באטייריגעו זיר װעלען .
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 רענדעלם צום קומעו צו אזױ וױ
םטאדױם אײלאנד

ש«אניזג) ®ון *אלק רעװאלוציאנערען (צום

קלײן נחמיה פון
— מאנהעטען

עלעוױי־ עװענױ דריטע צוױיםע, אדער סאבוויי T’o איםם נעמם
 אין באס דעם נעמם דארט םון םםריט, םע125 צו טעד

םםאדיום.. צום סטרים םע125 און עווענױ םע2 טערםינאל

— בראנקם די
 בעי פעלהעם צו םאבוױי סײד איםם עװענױ לעקםינגטאן נעמט

 אין באם דעם דארם םון סטיישאן. עווענױ סײםרעס און
סםאדיום. צום עװ. םײפרעם און סםריט םע134 אױף טערמינאל

— קװינם
 בולווארד אםטאריא און סםריט םע31 אויף באם דעם נעמם

םטאדױם. צום

 דיר, אויף חײלות שװארצע די נײען עם
 געברענט גאםן דײנע אין אםאל םיך חאבען װאם די
 ־ םיר פון אפנעקערט זיך דאן חאםם דו כאטש און

הענט! דײנע זײן איצט זאלען געשטארקם

ר ע ס ד לז ש א צוזי־ םארהאנדלונגען די ®ןן ב
טר &נװטנשאן ד ימ קלאוקמאכער דער שעז ד

?ײ \11 ¥ nr w מאנוםעקםשודערס די און 
אגרי־ דעם באנײען װעגען י

ר ע אכ מ ק או אניםל זיך האבעז מענם קל
 פיר־ זיד װעלען זײ אז אוים, זעהט עם און סארצױגען

 HP אז האםען, םיר אנער לענגער, אביסעל נאך ציהען
 סיטי אםלאגטיק אין קאנווענשאז דער םון באשלום דעם

 K 20 און ארבײםם־װאד שטונדיגער דרײסיג א װעגעז
די פאחײנםמז די אוקי העכערוגג •ראצענםיגער ץ • 
 װצלאן פאדצרס. באארד דזשאינם חנר װאם קלאוקםאכער

שארערונגימ די נעםען ערנםםער אביסעל באלאבאסים די

 נאט םון נאםען אין נעגעל, כלוםיגע םים
 ;נעשענדט און נעםאםערם םיך זײ חאבען

 — געשפאט דאן םיר םון האסט אויך דו כאטש און
חענט! דײנע זײן איצם זאלען נעכענשט

 «ײן אםאלינען םיין םון געשרײען די נאך וױיען עס
 ;תםיםח־זוענט אלטע דייגע צװישען

 — טיין אי דיין, אי קאםןז חןר איז איצם אבער
חעגם! דיינע זײן איצם זאלען שטאל וױ


