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 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 P rice : 1 0  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.

ע די צי לו א עז  הייםע אז ערווארט, האט מען ר
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 ײנ אז געריכט, זיך האט מען מ

ען 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, '
געװען דינען עס איר. פון ראו ארן

ט ךי ר ג ײני 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 נשמ̂ד 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  םיל קײן רגעקומעזg® גים ^עם
•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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ע און ט ס ו א װ א . כ ר ע נ ד ע ר

 רענדעלם צום קומעו צו אזױ וױ
םטאדױם אײלאנד

ש«אניזג) ®ון *אלק רעװאלוציאנערען (צום

ה פון י מ ח ײן נ ל ק
ן ע ט ע ה נ א — מ

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

ם די ק נ א ר — ב
 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

ם נ װי — ק
 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
ט! דײנע זײן איצט זאלען געשטארקם הענ

ר ע ס ד ז ל ש א צוזי־ םארהאנדלונגען די ®ןן ב
ר ט אן ד ש טנ װ &נ מ קלאוקמאכער דער שעז ד י

?ײ \11 ¥ n r w מאנוםעקםשודערס די און 
אגרי־ דעם באנײען װעגען י

ר ע כ א מ ק או ל אניםל זיך האבעז מענם ק
 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
י פאחײנםמז די אוקי העכערוגג •ראצענםיגער ד 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
ט! דײנע זײן איצם זאלען נעכענשט חענ

 «ײן אםאלינען םיין םון געשרײען די נאך וױיען עס
 ;תםיםח־זוענט אלטע דייגע צװישען

ר איז איצם אבער  — טיין אי דיין, אי קאםןז חן
חעגם! דיינע זײן איצם זאלען שטאל וױ
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פ י 4 ױ גערעכםיגקײט ►§)2
 איר מיט קומעץ צו זעהן און ױניאן קלאוקמאכער דער פוץ
אױסגלייך. אן צו

 די פון אײנע הײנם איז װעלכע אינםערנעשאנעל, די
 אויף האט לאגד, אין ױניאנס אנגעזעענטסטע און גרעםםע

 גרינדליך גאגץ זיך סיטי אטלאגטיק אין קאנװענשאן איר
 און קלאוקמאכער די פון לאגע דער אין אוײעגעםראכט

 בא־ איר װערען. פארבעסערט קען לאגע דיער אזוי וױ
 אין װאך ארבײטס שטונדיגער דרײסיג דער װעגען שלוס
 צװאנציק א פון פאדערוגג די און אינדוסטריע קלאוק דער

 די פון פארדינסטען די אויף העכערונג •ראצענםיגער
 װאס עגטפער, אײנציגער דער געװען איז קלאוקמאכער

געפינען. געקענט האט זי
 מא־ קלאוקמאכער די וױיסען װירקליכקײט דער אין

 עגט־ אנדער קײן ניטא איז עס אז אלײן, גוםקעטשורערס
 די אז געשעפטס־ביכער, זײערע פון װײסען זײ םער.

 ניט זײנען קלאוקמאכער די פין פארדינסטען יערליכע
 אינטעליגענט גענוג זײנען זײ און לעבען. צום גענוג

 אינדוסטריע אן פון באלעבאטים די אז סארשטעהן, צו
 דער פון ארבײטער די אז פאראנטװארטליך, זײן פוזען

 אנדערש לעבען. א אויף פארדינען זאלען איגדוסטריע
 בא־ די האבען פארלויפיג און זיין. גיט דאך עס קען

 קײן געגעבען ניט אינדוסטריע קלאוק דער פון לעבאטים
 קלאוק די אזוי װי וועג קײן אנגעװיזען ניט ארן ענטפער
 בא־ די אונטער לעבען, א אויף פארדינען קענען מאכער

איצט. ביז עקזיסטירט האבען װאס דיגגונגען,
 פארענט־ מוזען וואס פראגען, צוױי פאראן זייגען עס

 פאר ארבײט : אינדוסטריע קלאוק דער אין װערען פערט
 פארדיגסט ר ע כ י ל ר ע י א און מאכער קלאוק אלע
 קאנװענשאן די לעבען. א אויף גענוג זײן זאל װאס
 אנדער קײן און געענםפערט פראגען צוױי די אויף האם

***ניטא. איז ננספער
ם ז י ט י מ ע ס י ט נ * 

ץ ן א מן א ען ה ג ע  ג
ר ע א. אי. סי. ד

 פון ערפאלג גרויסער דער
 מעז װי האט, א. אי. סי. דער
 דערנענטערם ניט זעהן, קען
אמערי־ דער מים פרידען דעם

 מא־ פאר׳ן אים ד.אט נאר לייבאר, אװ םעדעריישאן קעז
דערוױיטערם. מענט

 אװ םעדעריישאן אמעריקען דער םון םירער די
 זיכער, װי גוט אזוי געװען אנפאנג אין זײנען לײבאר

 ארגאניזײ צו א. אי. סי. דער םון אונםערנעמונג די אז
 אינדוסטריע אויטאמאביל די אינדוסטריע, שטאל די רען
 מאםעךפראדוקציע םון אינדוםםריען אנדערע די און

 דער־ און דורכפאל גרויסען א מיט ענדיגען זיך װעט
 זיך האם א. אי. םי. דער צו סוף א אויך דין װעט ■םים

 א געמאכט האט א. אי. סי. די אז אויםגעלאזען, אנער
 אלייז זי װי ערפאלג גרעסערען םיל א ערםאלג, גרױםען

 פע־ אמעריקען דער פאר און דערווארםען געקענט האס
 אדער :װעגעז צוױי געבליבעז איז לייבאר אװ דערײשאז

 ערקלערען איר אדער א. אי. סי. דער מיט שלום א זוכען
 מלחמה. אויםגעקליבען האט זי און מלחמה, אםיציעל

 זיך האנדעלט עם אבער באדױערען. צו זעהר איז דאס
 די וואס באײיערעז אױםדריקען וועגען בלויז נים דא

 מלחמה, פון וועג דעם אויסגעקליבען האם פעדערײשאן
u p אויס־ זיין גיט װעט זי אז אױם, זעהט עם וואס 

 וועניג־ מלזזמה. איר םאר מיםלען די אין קלײבעריש
 פרעזידענט דער װהארטאן, ארםור שײז האט םםענס

 ערשטען דעם געװיזען ױניאן, מאשיניםםען דער «ון
 ארייגגעםרא- קאמף דעם אין האם ווהארטאן סײשפיל.

טאן■ אנםיסעמיטישען אפענעם אן גען
 ארוים־ האם װהארטאן וואס בריף, צירקולאר א אין
 און אגענםען ביזנעס פרעזידענםעו, װײם די *ו געשיקם
 :אזוי זײ צו ער שרייגם ױניאן זײן םון באאמטע *גדערע

םופרים־קאורם, דעם סון אנטשיידונג דער ״זינם
 אקם, לעיבאר וואגנער דעם גוםגעהײסען האם װאם

 דעם אלס באלעבאטים סך א איצם אים באטדאכטען
 צו גריים זיינען זיי און לאנד אונזער םון געזעץ

 אט- ארגאניזאציעם. ארבייםער מים פארהאנדלען
 צו םארצוג א ארויםגעוױזען האבען באלעבאםים די

איי־ ארגאניזאציעס ל. אװ ם. * מים פארהאנדלען
 און האואײ דובינסקי, הילמאז, לואיס, מים דער

 און ראדיקאלען קאמוניסםען, שלעגער, באנדע זײער
 אױםגע־ די באמם, פראםעםיאנעלע גאסעךרעדנער,

 אױסגד־ יוניאנם״ לײבאר םמ פיטגלידער שלאםענע
 םים ארגאנמאציעם אידישע און םקעבם *אראכענע

פארבינדעםע״. רױםע זײזנרע §לע
 אר- דעחעלביגער אז װערעז, דערמאנם דארף עם

 אנםי־ ארײנשםריצען אעעפאטנען האם ווהארםאן םור
 4 אי סי. דער געגעז סלחםד. דער אין גיטם
שדדל־ אםעריקען דער פון קאגװעגשאז דער

איז ער אוץ םלארידא. םאמפא, וױן דײבאר אװ

 צוגעקרא־ אויך האט ער נאר אליין, ניט געװען דארטען
 דורכשטופען געהאלפען אים האבען װאס אנדערע, גען

 אנטײ שטיק אויסגעשפראכענע אן קאנװענשאן דער אויף
 נישט א. אי. סי. דער געגען רעזאלוציע א אין סעמיטיזם

 און העט דער פון פרעזידענט זאריצקי, מאקס מער,
 אויפגעד״ויבען באלד האט ױניאן, ארבײטער מיליגערי

 טײל אנטיסעמיטישער דער אין פראטעסט שארפען א
 גע־ אויסגעשניטען שפעטער איז רעזאלוציע דער פון

װארען.
 װהארטאנען האט מען אז איבערגעגעבען, װערט עס

 כא־ אנטיסעמיטישען דעם אויף געמאכט אויפמערקזאם
 זאל ער און בריף ציטירטען אויבען דעם פון ראקטער

 אז הײסם, עס מלחמה. איז עס אז געענטםערט, האבען
רעכט. מיטלען אלע זײנען מלחמה אין

 פארלויפיג אז ׳זאך אײן פארגעסט רוהארטאן נאר
 רײן ניט לײבאר אװ פעדערײשאן אמעריקען די נאך איז
 אויס־ זוכט ער װאס אנטיסעמיטיזם דעם און אידען פון

 קען א., אי• סי״ דער געגען מלחמה דער אין צונוצען
 סך א לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען דער ברייגגען

 אפילו זאל מען ארן א. אי. סי. דער װי שאדען מער
 זײנען מלחמה א אין אז ׳כלל ברוטאלען דעם אגנעמען

 די װען בלויז אויך דאך עס איז ׳רעכט מיטלען אלע
באטרעפענדער דער אין נוצען. ברייגגען קענען מיטלען

 םעדערײשאן אמעריקען דער זיי קענען אבער מלחמה
שאדען״ סך א און שאדען בלויז בריינגען לײבאר אװ

 אפגעשטעלס ניט פיל אזוי זיך װאלטען מיר און
 װעגען בלויז געהאנדעלט זיך װאלט עס װען דעם, אויף

 וואס די פון ניט װײט דאך ער איז אליין. װהארטאנען
 אמעריקאגער דער אין מוסטער א פאר דינען קענען

 די געהאט אבער האבען מיר ארבײטער־באװעגונג.
 קאגוועג־ דערמאנטער דער אויף ערפארונג טרויעריגע

 העלפער געפונען האט װהארטאן װאו טאמפא, אין שאן
 אריינצושפריצען טאקטיק זײן פאר אונטערשטיצער און

 פע־ דער צװישען קאמף דעם אין גיפט אנטיסעמיטישע
א. אי. םי. דער און דערײשאן
 פון פירערשאפט דער אין אז ווייסען, מיר נאר

 פאראן זײנען לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען דער
 שעדליכער אזא צו צושטימען ניט קענען װאס מענשען,
 פרעזידענם בלויז גיט איז עס װהארטאנס. װי טאקטיק

 פאר־ בײ האבען װאס אנדערע, אויך נאר אלײן, גרין
 פאר• די טיף װי ארויסגעװיזען געלעגענהײטען שײדענע

 • אוים־ זײער אט ארן ראסעךהאס. צו העצעס די דאמען
 דערלאזען ניט זאלען זײ אז ׳מיר רופען מערקזאמקײט
 די אין אנטיסעמיטיזם פון גיפט דעם ארײנברײנגען

 לייבאו־. אװ פעדעריישאן אמעריקען דער פון רייהען
גיפט. געפערליכסטער דער איז עס

בעל־טובה דער .
 גערן זײער אםטמאל שעכקען סיר

ט דאדםן מיר װאם זאכן די אלײן. ני
 פארשטײן, צו געכן משל א דורר דאס ױןןל איד

 וועלט גאנצע די װײס עם װי װײל
 אויסצוהערן גרינגער סיל אונז איז

סארשטעלט. אביפעלע איז ער ױען אמת דעם
ט האט אנגעגעטען זיך פוקם א ;*ײלןןק און עוף מי

עו אױןז כאהאדטעגדיג איג שען א אייד מ  חלק היכ
 — טאן, דרימעל א םטױג בײם צוגעלעגט זיך ער האט

 אן. קומט װאלןז הונגעריגערי א מימ־א־מאל, ערשט
װיםען װאלסט דו ״װען —

 — םרײנד, ליכער אויםגעשטאנען, דאם זיד האכ איד װאם
עי זיד האט כאקלאגט  הײנט דאך האכ איך — ײאלף׳ ד

ט כײכדעל קײן נאף אפילי  י ביםען קײן געהאט, ני
ײ דינם... די אץ פאםטיד דער ט גאר נןןםט ז  — שלאף, קײן ני

סוןז־כל־םוו! ״ אז אזוי, מיף מאטןןדט דדנגער דער
טאן זיך איף װעל מיתה״.~ א גאר אנ

 י װײ אוי — םוקם, דער האט כאדויןןרט — װײ, ״אוי —
 אזײ גאר דו װילםט אםשר נאר

? הײ הײםעל א דא איכערכאסען דערווײלע
שע א םטויג אין דא האבען מיר כיםעל, היכ

 גרײט בין איף און
ט צײט יעדער צו  םרײד מי

״- צו גוטען א םרײנד א ען דינ א  כ
ט כאר  — געטראכט װאלף אונזער האט הײ םון ני
ען.- אין געהאט גאר םלײשינם א האט ער  זינ

 גןןמיןכט שװײג א םוקם דער האט דאך
 מארגען אױף האט ער װאס הינןןר יענע סץ

םארכארנען״. ערגעץ־וואו דארט
 כאגלײט — װאלף, אוכזער און

ט  — רײד, גוםע און סך א מיטגעםיר םי
הונגעריגערהײט. נעבאף איז אװעק

זײפענבלאז דער
 ׳קמד א םון ארויםגעלאזען זײפענכלאז, א

 עןaחויyאײפג זיד
ט האט  װיגט דעם מי

אויכען׳ םון
ען אץ הויג ע  שטאלצירען זץ דער אויף אנג

ט ײנע םי  J קאלירען •רןןכטיקע ז
ע שײנקײט װעניג ״װיי — שאצט װערט אמת׳  !אפנע

ץ איף  רײנער דורכזיכטיגער, דאף כ
— אײדעל־שטײנער, םײנסטע אלע פון

- אץ ״ ד א געפלאצס. זײםענכל^ז אונזער חן>ם דא כאר ד

Iצוין
ן % ױן. פו ב צ

פאר* מאכען צו ליב האבען ענשען
פא־ און זאכען צדוישען גלײכוגגען
 געװען דעריבער עס איז סירונגען.

 דער צו דעלעגאטען אז גאטירליך,
׳סיטי אטלאנטיק אין קאגװענשאן

 אויף געװען אויך זײגען װעלכע
זא־ שיקאגא, אין קאטוענשאן דער

 קאנ־ צוױי די צװישען פארגלײך א זוכען פרובירען לען
 אינטערעסאנטער, געװען איז זײ פון װעלכע װענשאגם.

? אימפאזאגטער אײנדרוקספולער,
 אויך האב אלײן איך אז זיין, מודה זיך מוז איך
 געפו־ האב איך אבער פארגלײך, אזא מאכען פרובירט

דורכצופירען. פארגלײך דעם שװער איז עס אז גען,
זא־ מען קען געװען, איז קאנװענשאן שיקאגאר די

 גביר, אויפגעקומענעם פלוצלונג א פון שמחה א גען,
 גרױסער זײן צו צוגעװאױנט ניט נאך זיך האט װעלכער

 איז װעלט די פרייד, מיט פול איז הארץ זײן רייכקײט.
 דאך אבער אויגען, זיינע אין טוב ױם גרויסער אײן

 געדאנק, א ארײן צײט צו צײט םון אים בײ זיך גאנװעט
 אויב װײס װער :אים באאומרואיגט און שרעקט װאס

 װער האלטען? לאגג אים בײ זיך װעט עשירות די
 ריכטיגען דעם מאכען קענען װעט ער אויב ווייס,

 האט ער וואס פארמעגען גרויסען דעם םון תכלית
 זיין, װעט זײן װעט עס וואס נאר געקראגען? פלוצים

 טענ־ א נאך כאפען דארף מען און גוט עס איז דערוױיל
פרעהליכס. א נאך אױפשפילען דארף מען און צעל

 גע- שוין איז סיטי אטלאנטיק אין קאגװענשאן די
 האט עס גביר. אײגגעםונדעװעטען אן םון חתונה א װען
 ״גרינקײט״ די געםילט ניט און געזעהן ניט מער זיך
 טאנצט רואס עושר, אויפגעקומענעם פלוצימדיגען דעם פון

 שװינדעלט קאפ דער און שמחה פאר אויפהער אן אהן
 מיט האט ער װאס עשירות, גרויסער דער פון אים

 געזעסען איז סיטי אטלאנטיק אין געקראגען. אמאל
 צו צוגעוואױגט לאנג שױן זיך האט װאס גביר, דער
 נאטירליך גאנץ םאר עס באטראכט און רייכקײט זיין
 אויך מען דארף געװיס זײן. אזוי דארף עס אז און

 םרעה־ איז עס אז צײט. צו צײט םון טענצעל א כאפען
 איינגעםונ- אן אבער מען, טאנצט הארצען אויפ׳ן ליך

 און מױשב׳דיג מער איז באלעבאם רייכער דעװעטער
 גרויסער דער מיט םארנומען מער אים איז קאפ זײן

סירען. דארף ער װאס ביזנעס,
***

 ריכטיגע דאס אידיש אין געפיגען ניט קען איך
 געצוואונגען דעריבער בין איך און ״טהריל״ פאר ווארט

 דאס האב איך ווארט. ענגלישע דאס געברויכען צו
 האב איך װען געפיל, מײן אויסצודריקען נויטיג װארט

 קאנװענ־ דער אויף שפראך פראגצויזישע די דערהערט
 סיטי. אטלאנטיק אין איגטערגעשאנאל דער פון שאן
 םראנצױזישער דער םון װאויל־קלאנג דער ניט איז עס

 איז עס נאר הערען, צו ליב אזוי האב איך װאס שפראה
 פארװירק־ די אונדערווארטע, דאס אונגעװאויגליכע, דאס

 גע־ האט מען װאס חלום, לאנג־יעריגען א פון ליכונג
שטענדיג. אױף חלום א בלייבען װעט עס אז גלויבט,

 דער װעגען גערעדט מען האט יארען און יארען
 אין אינדוסטריע דרעם די ארגאניזירען צו גויטיגקײט

 װעגען האט מען װען מאל, יעדעס אבער מאנטרעאל,
 דערמיט, ענדיגען מען פלעגט רײדען אגגעפאנגען דעם

 די ארגאניזירען גיט קען מען מעגליך. גיט איז עס אז
 באםעלקערונג פראנצויזישע די מיידלאך. פראנצויזישע

 זיך געםינט זי אםגעשטאגענע, אן איז מאנטרעאל אין
 קאםוילי־ דער םון איינםלוס דעם אונטער גאגצען אין

 באזוג- מאנאכען. און גלחים אירע סון קירך, שער
 בײ איז זאגט גלח דער וואס אלץ םרויען. די דערס

 גלחים אירע און קירך קאטוילישע די און הייליג. זײ
 די ױניאן. דער געגען געװען זייגען מאנטרעאל אין

 אייפער־ זעהר איז מאנטרעאל אין קירך קאטוילישע
 איינפלוס. איר מיט טיילען ביט זיך װיל זי זיכםיג.

 אנ־ ארגאניזאציע, אנדער אן אז דערלאזעה נים װיל זי
 אויף איינםלוס אן קריגען זאל קער&ערשאםם אנדער
 אן האבען מח ױגיאן א אז װײס, זי און שאף. אירע

 די װי ױניאן פראגרעסױוע אזא נאך בםרט אײנםלום,
 אירע ערציהען ונו זיך באמיהט וואם איגםערנעשאגאל,

אנםװיקלעץ. צו זײ אוץ מיםגלידעד
אײג־ דער געורען איז אזױ — נמנגליך גיט איז עס

אײנגע־ אזוי זיך האט מען און באשלוס, שטימיגער
נאר מעגליך. ניט איז עס אז טראכטען, צו װאוינט
מעגליך איז אונמעגליכע דאס אז איר, דערזעהט פלוצים

הערט און אויגען אײערע מיט זעהט איר געװארען.
מאגטרעאלער די זײ זײנען אט אויערען. אײערע מיט

ארגאני־ גיט״ קען ״מען װאס מײדלאך, פראנצויזישע
ברײנגען פירער זײערע מיט געקומען זײנען זײ !זירען
און פעלקער פילע די צו אז גרוס, פרעהליכען דעם

איגטער־ דער אין פארטראטען זײנען װאס שפראכען
א נאך און פאלק א נאך צוגעקומען איז נעשאגאל

ער־ דאס און קענעדע, פון פראנצויזען די — שפראך
אינטערנעשא־ דער פון עקזיסטענץ דער אין מאל שטע
אויך הערען געלאזט זיך פלאטפארמע איר פון האט נאל
״טהריל״! א געװען איז דאס שפראך. פראנצױזישע די

* **
 דער פון דעלעגאטען די אויסגעלערענט האט װער

 ברעט־ מיט קלאפען צר סיטי אטלאגטיק אין קאנװענשאן
? ריטם און טאקט פולשטעגדיגען אין טישען די אין לאך

קאפעלמײםטער, א אדער דיריגענט קײן געװען ניט
 זײ מיט אײנשטודירען און לערנען זײ עס זאל װאס

 ריטם דעם אפהיטען און טאקט אין קלאפעז זאלעץ זײ אז
 כאר. א אדער ארקעסםעד אן אייץ שטודירט מען װי אט
 זיך פון אויסגעלערענט זיך עס האבען דעלעגאטען די

 ריטם און טאקט אין געקלאפט האבען זײ און אלײן
באראבאנשטשיקעס. פוץ ארמעע אײנשטודירטע אן װי אט

 זיך זײ האבען שיקאגא אין קאגװענשאן דער אויף
 זיך האבען זיי כאר. אין זינגען צו אויסגעלערענט

 רעװא־ איטאליענישע דאס זינגען אויסגעלערענט אפילו
 אויסלערנען אבער ראסא׳/ ״באנדערא ליד לוציאגערע

 אויסצולערנען זיך װי לײכטער איז כאר אין זינגען זיך
 כאר גרויסען א אין זיגגענדיג באראבאנשטשיק. א זײן
 אונטערפאנפען, אדער אונטערהינקען ביסעל א מען קען
 װען גענוג איז עס זאגען. וואלטען קלאוקמאכער װי

 היטען בלויז זיך דארף מען מיט. איז עס װי זינגט מען
 ניגון דעם ניט קען מען װען הײך, צו שרייען צו ניט
 ברעט־ די מיט קלאפען זינגער. קײן ניט איז מען ארן

 שוין אבער איז ריטם דעם אפהיטען און טאקט אין לאך
 האר־ פולער אין אויסקלאפען און ענין. אנדער גאנץ א

 דונערען זאל האל קאנװענשאן דער אז א״, אי ״סי מאניע
קונסט♦ נײע גאגץ א געװען איז

 א געפינען זיך זאלען מעגשען װען אז גלױב, איך
 זאל עס און דאך אײן אונטער צוזאמעץ צײט לעגגערע

 אררזאך קײן האבען ניט כומילא ארן פעלען גארנישט זיי
 אנדערע׳ די אײנע האבען צו פײנט ארן קריגען צו זיך

 סך א טאן צו אליין זיך פון אויסלערנען זיך זיי װאלטעץ
 זיך װאלטען עס הארמאניש. און קאלעקטיװ זאכען
 פרייגד־ לעבען צו אידען און גױים אויסלערנען אםילו

 דארפען און אנדערש זײנען זײ אז פארגעסען, און ליך
 טאקע האבען אט אגדערע. די אײגע האבען פײנט זיך

 גוײם נאכאנאנד וואכען צוױי דאך אײן אוגטער געלעבט
 און ערגער. ניט פוילען אין הלוואי — און אידען מיט
 דער אויף שטרייט־פראגען פארגעקומען זײנען עס װען

 די אז געטראפען, ניט מאל קײן זיך האט קאנװענשאן
 און אידען. און גוײם צװישען זײן זאל טײלונגס־ליניע

 שטאל געשטאנען איז וואס יגױה באסטאנער די אםילו
 גע- האט און פאשיסטען שפאנישע די מיט אייזען און

 אנגענומען זײנען וואס רעזאלוציעס, אלע געגען שטימט
 שפא- דער פון פארטיידיגער די העלפען צו געווארען

 פריװײ א פאר געהאלטען דאך האם רעפובליק, נישער
 קרע־ פיליפ אידישען באסטאנער איר שטיצען צו לעגיע

װייס־םרעזידענט. פאר מער
* **

? דעמאקראטיע איז <ואס
ט עס אז וױיס, איד  אבער פראגע, נײע קײן איז.ני

 װען םארטראכט, נײ דאס םון איר װעגען זיך האב איך
 קאנװענשאן דער אויף געווארען אויםגעהויבען איז עם
םארטרעטערשאפט. פראפארציאנעלער װעגען םראגע די

 םארטרעטערשאםט םראפארציאנעלער סוץ םראגע די
 סראגע די װי איגגער ביסעל רעכט א איז ױגיאן דער אין
 נײע קײן ניט שוין אויך דאך אבער דעמאקראםיע, סון

 וױ יאר צענדליג ®אר א וױ מער שוין איז עס םראגע.
 צײם דער סאר זיך האב איך און איר. געדענק איך

מען איר. וחנגען דיסקוסיעס ביםעל רעכם א אנגעהערם

 די םרץ מיטיגגען די אויף דיסקוטירט פראגע די האט
 קאגװענשאנס. אויף און באארד דזשאינט פון לאקאלס,

 איז עס װער איבערצוגעבען גענוי אן ניט זיך נעם איך
 אױםגע־ פראגע די האט װאס ערשטער, דער געװען
 דארםען װעט דאס אינטערנעשאגאל. דער אין הויבען

 אינטער־ דער פון געשיכטס־שרייבער דער אריסגעפינען
 נאר אינטערעסירען. אים װעט דאס אויב נעשאגאל,

 געװען צײט מײן אין זײנען געדענק, איך װיפיל אדיף
 וואם קלאוק־פינישערס, די און קלאוק־אפערייטארס די

 פראפארציא־ פאר קעמפער שטענדיגע די געװען זייגען
 גארם זכרון מײן אויב און פארטרעטערשאפט. נעלער

 וואס די צװישען געװען דרעסמאכער די זײנען ׳ניט מיך
 פארטרעטערשאפט. פראפארציאגעלער געגען געװען זײנען

 אנשםרענגען געדארפט ניט זיך האבען קלאוקמאכער די
 גערעדט האבען זײ פאזיציע. זײער פארטײדיגען צו

 שטארק- דער איז דאס און דעמאקראטיע פון נאמען אין
 גע־ ערשטע די גיט דען עס איז און ארגומענט. סטער

 האבען זאל מאיאריטעט די אז דעמאקראטיע, פון באט
 איז פארטרעטערשאפט פראפארציאנעלע און דעה? די

 קענען זאל מאיאריטעט די אז צוועק, דעם פאר דאך
אויסדרוק. צום קומען
 די געהאט שוין האבען אויפגאבע שװערערע א

 םאר־ צו פארטרעטערשאפט פראפארציאנעלע פון געגנער
 ארויס־ געקענט ניט האבען זײ פאזיציע. זײער טײדיגען
 זײ דעמאקראטיע. פון פרינציפ דעם געגען טרעטען

 דער איז אװדאי און אװדאי אז זאגען, געמוזט האבען
 אים מוז מען און הײליג דעמאקראטיע פון פרינציפ

 איז דעמאקראטיע םון פרעצים דער אבער אפהיסען,
 די נאר דעה, די האבען זאל מאיאריטעט די אז בלויז,

 פון רעכטען די אז פרינציפ, א אויך האט דעמאקראטיע
 דער דורך און װערען געשיצט זאלען מינאריטעט דער

 אין פארטרעטערשאפט פראפארציאנעלער פון אײנפירונג
 מינאריטעם, די אז געפאר, א פאראז איז ױניאן דער
 טרעידס קליינע די לאקאלס, קלײנע די פאל דעם אין

 םאנגט דא ערשט און רוערען. געקריװדעט ניט זאלען
 ארגומענטען געווארפען װערען עס דעבאטע. די אן זיך

 און פאר ארגומענטען אלע פון אבער צוריק, און אהין
 בלויז ניט איז דעמאקראטיע אז קלאר, עס רוערט געגען

 זאך, א איז עס גאר טייטשען, קען מען װאם זאה א
 ניט, טויג עס און עס האב ״איך״ װען גוט, איז װאס
עם. האסט ״דו״ װען

 אמאל האבען וואס קלארקמאכער, דיזעלביגע אט
 פריג־ דעמאקראטישען דעם פאר װעלטען אײנגעלעגט

 זיעען פארטרעטערשאפט, פראפארציאנעלער פון ציפ
 גאגץ געװען סיטי אטלאנטיק אין קאנװעגשאן דער אויף

 האבען דרעסמאכער די ווען פרינציפ, דעם צו קאלם
 געווען זײגען דרעסמאכער די נאר געפאדערט. אים

 וואם פאר קלאוקמאכער די פארצואװארפען פארזיכטיג
 דעמא־ דעם פאר אפגעקילט שטארק אזוי זיך האבען זײ

 אמאל האבען זײ װעלכען פאר פרינציפ, קראטישען
 וואלטעז קלאוקמאכער די וױיל געקעמפט, הײס אזוי

 אמאל האבען זײ הײס װי דרעסמאכער די דערמאנט גלײך
 פארטרעטערשאפט. פראפארציאנעלער געגען געקעמפט

 דער־ טאקע דובינסקי פרעזידענט עס האט אײגענטליך
 פון רעזאלוציע די װען באמערקונגען, זיינע אין מאנט

געווארען. פארגעבראכט איז דרעסמאכער די
 דעמא־ פון פראגע די קען װירקליכקײט דער אין
 אױף ױניאן א אין װערען באהאנדעלט ניט קראטיע

 געזעל־י אלגעמײנעם דעם אין װי אופן דעמזעלביגען
 גים דעמאקראטיע פאר קעמפט מען לעבען. שאפטליכען

 וױיל נאר דעמאקראטיע, פון מצרה די זײן צו מקײם כדי
 און עקאגאמישע פארבונדען זײנען דעמאקראטיע מיט

 גע־ מענשליכע אלגעמײנע די אינטערעסען. פאליטישע
 גרױ און קלאסעך פארשײדענע פון באשטעהט זעלשאפט

 מער און אינטערעסען פארשײדענע האבען וואס פען,
 נים אבער איז דאס אינטערעסען. עקאנאמישע אלץ װי

 דעמאקראטיע פון אויפגאבען די ױגיאן. א אין פאל דער
 פאליטישען דעם אין װי אנדערע זײנען ױניאן א אין

שטאאט.
שרײ־ צו אויםען גיס אײגענטליך דא בין איך נאר

 פאר־ אירע אין דעמאקראטיע װעגען אפהאנדלונג אן בען
 א גראד בין פערזענליך איך אנװענדונגען. שײדענע
 אירע אלע אין דעמאקראטיע סון אנהײגגער גרויסער
 דעמאקראםיע די רואס םענות, בלויז האב איך פארמען.

 אויך וױיל לעבען, אין דורכגעםירם װעניג אזוי װערם
 גוגך אלטע די עקזיסםירט דעמאקראםיע צו באצוג אין

 עם װאס דעם רועגען מאראל האםעגטאםישע באקאנטע
 דער זאגם איז, גום שלעכט. איז עס וואס און גוט איז

 איו, שלעבט און וסײב, דיין צו נעם איך װען האםעגסאט,
םײן צו נעמםם n װעז
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 היסטאריע װי זעהן צו אינםערעסאנט איז עס
געשריבען. װערט

 געזעסען איך בין צוריק יאר אנדערהאלבען אן מיט
 די וואו ד״אטעל, טשעלסי םון זאל גרויסען דעם אין

 אפגעהאלטען האט לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען
 דזשאן װי געהערט האב און קאנװענשאן יערלאכע איר

און גערעדט אופן דראמאטישען זײן אויף האט לואיס
 צום איבערצוגײן נויטיגקײט דער װעגען ארגומענטירט

 מיליא־ די ארגאניזירען צו כדי ױניאניזם אינדוסטריעלען
 מאסען־פראדוקציע די אין ארבײטער אונארגאגיזירטע גען

 געװארענט, ד״אט ער אפעלירט, האט ער אינדוסטריעס.
 אבער קונסט, אראטארישע גאנצע זײן באנוצט האט ער
 אנגע־ איז וואס רעזאלוציע, די געהאלםען. ניט האט עס

 געגען געװען איז קאנװענשאן דער פון געווארען גומען
 איך בין איצט און פארלאנגט. האט לואיס װאס דעם,

 זאל קאגװענשאן דעמזעלבען אין געזעסן אמאל װידער
 אינ־ װעגען ריידען לואיסען דעמזעלביגען געהערט און

 גרויסער א פאר װאס אבער ױגיאניזם. דוסםריעלען
 דע־ צװישען מהלך גרויסער א פאר וואס אונטערשײד.

 געשיכטע שטיק גרויס א פאר װאס !איצט און מאלט
 גערוארען אנגעשריבען צײט קורצער דער אט אין איז
 ניט נײן, !באװעגוגג ארבײטער אמעריקאנער דער אין

 ארבײטער אמעריקאנער דער פון געשיכטע דער אין בלויז
 עס אמעריקא. פרן געשיכטע דער אין נאר באוועגונג,

 אינדוסטריעלער פאר קאמיטע דער פון צײט דער םאר איז
 אנדערהאלבען ארום געװארען ארגאגיזירם ארגאניזאציע

 ײעלכע צו אינדוסטריעס, אזעלכע אין ארבײטער מיליאן
 געד״אט. ניט צוטריט קײן פריהער האבען ױגיאנס די

 מער ניס געדדען עס איז צרריק יאר אנדערדזאלבען מיט
אויטאמאביל און שטאל די ארגאניזירען צו טרױם א ווי

פאקט. א עס איז הײנט און אינדוסטריעס * *
*

 דעלע־ 520 די פון װיפיל נאכגעטראכם האב איך
 פזןרהאנדלונגעו די אין גענומען אנטייל האבען גאםעז

 סארצײ־ געקענט האב איד און קאנווענשאן דער םון
 קײנער און נעמען• צאל קליינע גאנץ א בלויז נעגען

 איז קאנװענשאן דער פון םירונג די אז זאגען, נים קען
 די האט װאס דובינסקי, פרעזידענט שולדיג. דעם אין

 נים קײנעם האט קאנווענשאן, די געםירם צײט גאנצע
 קאנ־ די ווארט. א געבעטען האט עם ווער אאגעזאגם,

 דעמאקראםיש. העכסם געווארען געפירם איז װענשאן
 באםײליגט זיך האבען דעלעגאטען וױינע אזוי אויב און
 דערפאר, ניט זיכער עס איז פארהאנדלונגען די אין

 צום קומען צו אימיצען פאר שװער געווען איז עס װאם
װארס.

 קאנ־ דער םון הויפם־ארביים די אז אמת, איז עם
 פארשײדענע די אין געווארעז אפגעםאן איז װעגשאן

 גע־ דיסקוטירט פראגען די זײנען דארטען קאמיטעם.
 קאנ־ ערפארענע און געווארינן. באשלאסען און װארען

 אומ־ אן איז עס אז שוין, וױיסען דעלעגאטען װענשאן
 בא־ א געגען קעמפען שטעלען צו זיך ארבייט זיסםע
 די װען פאל דעם אין אויםער קאמיםע, א םון ריכט

 מאיאריםעט א האט זי און אייניג ניט איז אליין קאמיםע
 אויך טאקע דארף אגב באריכט. מינאריטעט א און

 קאמיטעם די םון באריכטען אלע אז װערען, באםערקט
 געװען אויסנאם, אײן מים קאנווענשאן, דער אויף דעען

 אױסנאמס־ איינציגען דעם אין אפילו און אײנשטימיג.
 קאמף קײן אויפגענומען נים מינאריטעט די האם םאל

 שטאנד־ איר םאר קאנװענשאן די געווינען פרובירען צו
 הויפט־ די איז קאנװענשאנם אלע אויף אבער •ונקט.
 אויך און קאמיטעס די אין געווארען אםגעטאן *רבײט

 ערפא־ די האבען קאנװענשאנס םריהערדיגע די אױף
 בא־ א געגעז קעמפען אז געוואוסט, דעלעגאטען רענע
 אבער ארבײט, אומזיסטע אן איז קאמיםע א םון ריכט
 םאר־ די אין דעלעגאםען די םון באטייליגונג די איז לאז־

 גרע־ א סך א געווען קאנװענשאנס די םון האגדלוגגען
 אטלאנטיק אין קאנווןינשאן לעצטער דער אויף װי סערע
 דעלע־ צאל די אז פארגעסען, ניט דארף מען איז סימי•

 גרעסער סיל געװען איז םיםי אטלאנטיק איז גאסען
קאגווענשאנם. םריהערדיגע די אויף זױ
 וואס דעם, אין ערקלערונג די איז אםשר גאר $

 הארמאניע םער סך א איצם עקזיסטירט ױגיאן ד*ד
 מייגוגגס־םארשיידענהײי םאראן זײנען עם םריהער.

 אתם זיך םירם עם אבער פראגעז, געװיםע װעגען
 םוער עלםערע די קאמף. פארביםערטער קײז נים

ד  װע צונויפגערעדם זיד איז עם װי האמן יתיאז ת
 פירו איר און יוניאן דער ®ז פראגעז די*לגעםימע

 וו רעקרוםען נייע די װידער, איגנלדע, די שאסם•
 I זיד האלםען ײגיאז, דער אין ?זקרם«ףמג< ־

ן זײ ־ן,1“ מ י עלטז די װאס צו זיד קוקק *ז ז

 זיי םון מייסטע די ביי םוען. זיי סון ערםארענערע און
 זייער «יט ארױסצוםרעטען דרייםטקײם די נאך םעלם
 אזא אויף נאו בםרט און קאגווענשאן א אויף ווארט

אױבעױאן. גרויםען אזא מיט קאנווענשאן גרויסער
 איבער קוק איך װען זיין, ניט זאל זאך די װי נאר

 זעה קאנױענשאן דער םון פראטאקאלען טעגליכע די
 וועניג ניט גאר אלגעמײן אין דארטען האט מען אז איך,

גערעדט.
* **

 א זײן צו שײנט װאס דעלעגאטען, די םון אײנער
 װען צײט, די אויסגענוצט האט בעל־חשבוץ, גוטער
 געהאלטען האט קאגווענשאךבאגריסער די פון אײנער

 אפ קאסט עס װיםיל אויסצורעכענען רעדע, לאנגע א
 דער װערטער־אויסגוס. רעדנערס דעם קאנװענשאן דער

 האט ער קאמפליצירטער. גאנץ א געװען איז חשבון
 קאנװענשאן דער פון ארבײטס־טאג דער אז אנגענומען

 נעמליך האט ער שעה. האלב א און 5 קנאפע געװען איז
 ארבײטס־ שטונדיגער דרייסיג א פון באזיס א אנגענומען

 םון קאסטען די אויסגערעכענט דערבײ האט ער וואך.
 אינדירעקטע סאי און דירעקטע סאי קאנװענשאן דער
 רעדע, די אט אז ארױסגעקומען, אים בײ איז עס און

 אויך נאר לאנגע גאגץ א בלויז ניט געװען איז רועלכע
 קאנװענשאן דער אפגעקאסט האט לאנגוויילעע, גאנץ א

דאלאר. טויזענט 5 ארום
 גענומען ניט זיך האב איך אז צוגעבען, מרז איך

 מאטעמא־ דעם םון ציפער די נאכצורעכענען מיה די
 זיין אויב איבערצײגען, צו זיך כדי דעלעגאט, טישען
 ער אז געגלויבט, אים האב איך ריכטיג. איז חשבון

 איז «יר םאד רױיל חשברן. ריכטיגען א געמאכט האט
 האס ער אויב אונטערשייד װיכטיגער קײן געװען ניט
 צוױי־ דער אויף אדער זייט אײן אויף פאררעכענט זיך

 בלויז אים האב איך דאלאר. הונדערט עטליכע אין טער
 וואלט ארוים. חשבון זײן פון קומט עס רואס געפרעגט

 דא־ טויזענט פאר א מיט געקאסט קאנװענשאן די דען
 וואלט רעדנער באטרעפענדער דער װען וועניגער, לאר

רואלט קאנווענשאן די רעדע? קירצערע א געהאלטען
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 געװיםען, דײן מיט דו
 ײר, אונזער םון מענטש

 םארדריסען דיר טוט װי
פאר! הײכט קוםט ױאם דאם,

 אידעאלען די װי
 אױםגעלאכט, װערען

 םאלןןן װאלטען עם װי
נאכט.~ דער אין שטערען

 שעהנקײט יעדע װי און
 בארוײטט, אונז האט װאם

 געמײכקײט דער פון װערט
םארטוישט. מאכט אױף גאר

 בליטען שײנע די און
 םרײהײטס־כלום דןןר פון

ען װעלקןןן ט מי אינ רי א  ג
ארוס. קעלט דער סץ

 כרידער״ ״אלע פון און
 גלײד״, ״אלע םץ אץ

ץ האס מען ײנגט  לידער, א
רײף. דריטןן « הערשט

ם א ז ד ע ב ע ל
 — קלאר ניט לטכען דאם ס׳איז ׳ניץ

 װ$חר״ א חלום דןןר איז אמןזל
 םרױם, א װאחר די איז אם*ל
צדי^ א סרײחײט ד׳■ איז אםאל

 :דערקלערט נן«ד «לץ גיט ם׳איז כײן,
 ערד, איכער סוד « נאד שװןןכט עם
 — םוד דעם לײזען קונ״י עס װער און

גרןןד.« איט ער פןןרחןקט ןןר, מרדרעחט

פ ►ן------------------------------------- ײ ק ג טי כ ע ר ע ג

 ווען שבת, וױ םריהער געענדיגט נים זיד סאי וױ םאי
 ױן וואלם זי און קירצערע געווען װאלטען רעדעס די

 < ווןןל־ רעדעס די װען שבת, וױ שסעטער םארצויגען ניט
לעגגעדע. געווען טען

קאנווענשאנם, מים ערםארונג ביסעל א האכ איך
 נים קעז איד אמעריקאנער. סאי אייראפעאישע, םאי

 די אויסער קאנװענשאנס, אמעריקאנער די אז זאגען,
 ״עשי־ גרויס מיט אויס זיך צייכענען װיםענשאםטליכע,

 גע־ וואלם עםישענסי אמעריקאנער די װען שענסי״.
 קאנװענשאנם אמעריקאנער די לויט געווארען מאסטען

 גוטען אזא געהאט ניט זיכער װעלט דער אין זי װאלט
קאנװענשאנס די האבען מעלה גרויסע איין נאר נאמען.

ייאס טאג, דעם זיךק*ד&מ<ר ו ״
 זאלען זײ אז באשטימט, םארויס אין די סאר האט מען
 בין איך שםעטער. ניט און םריהער גיט עגדיגען, זיך

 קאנוועג־ פארשײדענע קאנוועגשאנס, סך א אויף געװען
 האט עס אויב דערמאנען, ניט מיר קען איך און שאנס,

 זיך זאל קאנװענשאן א אז מאל, אײן אפילו געטראםען
 םריהער, טאג א מיט אדער שפעטער טאג א מיט ענדיגען

 איז אםשר און געווארען. באשטימט םארויס איז עס װי
 די אויף זיך רעכענט מען וואס אורזאך, די טאקע דאס

 ווייס, מען צײט. דער מיט װעניג אזוי קאגװענשאנס
 צײט שפארען װעט מען צי טאן, ניט זאל מען וואס אז

 קאנװענ־ די װעט צייט, אויסברייגגען װעט מען אדער
 מען וואס ׳טאג דעם אין ענדיגען זיך סאי װי סאי שאן
** *באשטימט. איר םאר האט

 קעץ מען אויב זיינען, אמעריקא אין קאנװענשאנס
 אינדוססדיע. גדויסע גןןנץ א אדיסדדיקען, אזױ זיך
 א םון ניט — געורארען אויסגערעכענט נעמליך איז עס

 אז — קאנװעגשאן אינטערנעשאנאל דער אויף דעלעגאט
 125 ארום אויסגעגעבען יערליד רוערען אמעריקא אין

 חלק גרויסען א קאגװענשאנס. אויף דאלאר מיליאן
 אין דינען יאר םאריגען אין יארק. גױ קריגט דערסון

 קאנ־ גרעסערע 443 געווארען אפגעהאלטען יארק נױ
 דער אין אבער קלענערע. 450 ארום און ווענשאנס

 גרויס* גאנץ א עקזיסטירט אינדוסטריע קאגװענשאן
 קאג־ 43 אמעריקא אין םאראן זײנען עס קאנקורעגץ.

 וואס שטעדט, אזעלכע הײסט עס שטעדט, װעגשאן
 קאנװענשאגס םאר אנציהונגס־קראפט געװיסע א האבען

 קאגקד א זיך צװישען םירען שטעדט אלע די אט און
 קאנ־ די םון חלק גרעסערען א וואס קריגען צו רענץ

אפגעהאלטען. יערליך װערען וואס װעגשאנס,
 אינסטי־ אלטע גאגץ א שוין זײנען קאנװענשאגס

 קאגווענ־ ערשטע די װען זאגען ניט קען איך טוציע.
 גאבץ די שוין אבער געװארען, אפגעהאלםען איז שאן

 טויזענדע צענדליגע מיט וואלד אין מענשען פרימיטיװע
 קאנדוענשאנס. זײערע געהאט שוין האבען צוריק יארען

 באקװעמליכקײטען, די מיט ניט אז זיך, םארשטעהט עס
 אבער סיטי, אטלאנטיק אין געהאט האבען מיר װאס

 ערשםע די ױינען געשיכטע דער פון זעה איך װי
 געווען גיט אויך אינטערנעשאנאל דער םון קאנװענשאנס

 נױ םון דעלעגאטען מײסטע די באקװעמע. אזעלכע
 אינטערגעשא־ דער םון קאגװענשאן טער9 דער צו יארק
 באהךגעלה אויף גענוג געד״אט ניט אםילו האבען נאל
 געווארעז אפגעהאלטען איז קאנװענשאן די רוי אזוי נאר
 פארגןך איז זי — יארק נױ םון וױיט איבעריגס ניט

 דעלע־ יארקער נױ די זײנען םילאדעלםיע, אין קומען
טייל־ ארן קארס טראלי מיט טיילוױיז פארענדיג גאטען,

צײט. אין געקומען צופוס, געהענדיג וױח
** *

 אז געווארען, באשלאסען אײנשטימיג איז עס
 זעהר געװען איז סיטי אטלאנטיק אין קאנווענשאן

 ב ביט מײנונג די געװען איז דאס אינטערעסאנטע.
 דעלעגאטען, די םון און דובינסקי פרעזידענט פון

 וואם םרעם. די אוו דזשעגטלמען די פון אויך
 גאנץ א סון ער איז דובינסקי פרעזידענט צו שייד

 קאנווענשא^ דער װעגען מײגונג געהריבענער זונדערס
 א איז ער אז זאגען, מען קען אים װעגען אבער
  1ITT מיט מחותן נאהענטער צו א געווען איז ער בדבר.

 גרויםען א געהאט איר אין האם און קאנווענשאן
 זאגעז, םרעםע דער םון סארםרעםער די אבער װען
 קאנװענשאן אינםערעםאנטע אן געווען איז עס

 פא םולשםענדיג פרט דעם אין זײ אויף זיך איר
 אמ עם וואס ערםארוגג זײער פון וױיסען זײ וױיל
 םארם די פאר קאגװעגשאן. אינטערעסאגםע קײן
 אונאיגטערעסאנטע אן איז ®רעסע דער םון
 צו װאס גיט האבען זײ וױיל אומגליק, אן

 אי *ז איז דערפאר צײטוגגעץ, זײערע םאר
אתנר. אמת׳ער אז די פאר קאנװעגשאן
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דערװײטענם פון - קאנװענשאן אינטערנעשאנאל דער פוז אײנדרוקען
 דער םון קאנװענשאן דער אויף בין יך

 אטלאנטיק אין אינטערנעשאגאל
 האב איד אבער געװען, ניט סיטי

דער־ םון זײן דאס אז אריסגעםונען,
מעלות. םילע גאר האט וױיטענס

 צו גאיכער אמאל אפשר איז עס
 זײן צו װי וױיטענס, דער פון זיין
נאהעגט. צו

נאהענט״ גאגץ םון באזאנדערס און נאוזעגט, דער פון
 פון אדער װערען באאײנפלוסט אפט גאר איר קאנט

 פאר־ א אײנעמס פון אדער שמײכעל זיסען א אײנעמס
 שטערען שטארק אמאל קאן דאס ארן נאז, קרימטען

 דער פון אורטייל. אונפארטייאישען און געזונטען אײער
 די סײ ארן שמײכעל דער סײ םעהלט אבער וױיטענס

 פאקטען, די בלױז זיך פאר האט איר נאז. פארקרימטע
 פארשײדענע די פון איבערגעגעבען אײך װערען זײ װי

? איר וױיסט װאס יע, — וױיסט איר און צײטוגגען,
 איז װעלט גאנצע די אז ׳איר וױיסט ערשטע דאס

 אינטער־ אונזער צו םריינדליך באזונדערס גאר געװען
 איז צײטונג יעדער אין רוען אמאל, װי ניט גאר נעשאנאל,
 שטארק אויף געשיכטע זעלבע די געװארען דערצײלט

 שװער געװען איז עס דאס אזוי אופנים פארשײדענע
 דאס פארגעקומען. טאקע דארט איז וראם דערגעהן, צו

 פון ברעקעל א אםילו מערקען צו גערוען גיט איז מאל
 אויס םארט שרייבער דער זיך האט טאמער קריטיק.
 ניט פאר א מיט אויסגעגליטשט געװאוינהײט אלטער

 םארגלעט באלד דאס איז װערטער, דיפלאמאטישע זעהר
 דעם פון אפילו סײ און שרייבער דעם פון סײ געװארען

אלײן. רעדאקטאר
 דאך איז םראנט׳/ ״פאראייניגטער זאגט מען אז

שײך. ניט
 פאראײגיגטען דעם אנצרטאםען געװען איז עס און

 אירגענד סון ניט סימן קײן הענט. די מיט ממש פראנט
 אײנםארשטענדניש, זיסע ליבע אזא אםאזיציע. װעלכער

טאלעראנץ! שעהנע אזא הארמאניע, גאלדעגע אזא
 לייענעה ליבע ׳אײך מיט אפענהארציג דין לאמיר

 ליבד׳אבער שטארקער א רױיסט, איר װי בטבע, בין איך
 טאלע־ םון םריינד גרעסטער דער בין איך שלום. םון

 פאנאטיזם, סארט יעדען סרן שונא אמת׳ער אן און ראנץ
 אםילו גוײיט איך בין אים באקעמםען צו אום דאס אזוי

 גאר װערען און סרידען פון ליבהאבער אוים װערען צו
 איך האב מלחמח. פון םארטיידיגער און אנהענגער אן

 דאס זיך, םרעהעז הארצען גאנצען פון באדארםט דאד
 דער סון קאנװענשאן א דערלעבט איך האב עגדליך

 און הארמאגיע און אייניגקײט וואו אינטערנעשאנאל
 שעהנער א םון געווארען זיינען ברידערליכקײט אמת׳ע

 װירקליכ־ וואונדערבארע און גרויסע א פראזע פרומער
 געשאפען, מענש דער שוין איז אזוי ׳דאך און קײט,
 געװען אלעס עפעס איז עס געםעהלט. מיר האט עפעס

 זיך האט עפעס אמת. טאקע זײן זאל דאס אז גוט, צו
 האר־ די אט אז וױיטענס, דער םון אױסגעדוכט מיר

 אײך איך זאל װי געװען, איז אײגיגקײט און מאניע
״געסטײדזשטע״. א זאגען,

 ליידענשאפטליכע הײסע די געפעהלט מיר האט עס
 געגנערשאםט. אויסגעשפראכענע שטארקע די דעבאטע,

 דאס דין קאן עס טעות. א מאך איך אז זײן, קאן עס
 א געקראגען איך וואלט דערבײ, געװען װאלט איך ווען

 פיל ניט מען קאן אלעמען גאך אײגדרוק. אגדער גאנץ
 דעם םון אותױת בלייענע קאלטע די אויף שטעלען
 מייבע איצט שעפ איך װעמען םון בױלעטין׳/ ״דעילי
 םארשטעהט איר ווארים קאנװענשאן, דער װעגען ידיעות

 פאראד דעם װעגען בלויז לייעגט מען װען אז אלײן יאד
 דעם אויף מעמבערס אונזערע םריזענם זיבען די םון

 קאנ־ די װעמען מים סיטי, אטלאנטיק אין באארדוואק
 דאם גיט םארט עס איז אגגעהויבען, זיך האט װענשאן
 די אט זעהט מען און דערבײ איז מען װען װי זעלבע,

 באוואוסם־ אייער געגען פנימ׳ער. העכסם־באגײםםערטע
 באגײםטערטע די אם מיט צוגויף דאן זיך איר גיסם זײן,

 צתאמען סאכען הארץ אייער פולם, אייער טויזענדע,
 קאנם איר און הערצער, און ®ולםען םויזעגדע די מיט
 הײםע אמאליגע די נאך בעגקען םעהר ניט דאן שוין

 האט קאנװענשאז גאנצע די וועלכע פרן קריגערײען,
געוויגט. ממש זיך

r, מיט׳ן אבער קא■, מים׳ן עס סארשטעה איך 
 קאנ שםודעםדיגע יעגע אס נאך איך בענק הארשעז

ורענשאג^

קי ש. סון ס װ א אג י

 אויפ־ די װעגען וױיטענס דער פון אײנדרוק דער
 דאס באשליסע, די װעגען אויך װי פראגען, געהויבענע

 דאס מאל. צוױיטען א פאר װערען איבערגעלאזען מוז
 װאס אײנדריקע, פאר א בלױז בארירען איך װיל מאל

 אויף האבען קאנװענשאן דער אויף מחותנים סאמע דו
געמאכט. מיר

 חשוב׳ע די װייל מחותנים, אבזיכטליך שרייב איך
 האבען קאנװעגשאן, דער צו געקומען זײנען װעלכע געסט,

 אײנ־ קנאפען גאנץ א מיר אויף געמאכט דערוױיטענס פון
 גתפעל שטארק גישט בין איך אז זאגען, מוז איך דרוק.

 זיײ װעלכע רעדעס, גרויסע פארשידעגע די פון געװארען
 װעל־ און געװארען, געהאלטען קאנװענשאן דער אויף נען
שטונדען. צאל היבשע גאר א פארנומעץ האבען כע

 װלא־ אז לאגג, פון שוין װײס איך אמת׳ן, דער אין
 א איב מאכט און עולם גרויסען א נאר אים גיט דעק,

 רעדע, א האלטען אײך װעט ער און אוואציע, שטארקע
 אז װייס, איך אויפטרייסלען. ממש אײך װעט װאס

 רעדע, א האלטען קאן ׳נאר װיל ער װען לואיס, ל. דזשאן
 באגײסטע־ פון שפריגגען ממש זאלען פריינד זײגע אז

 ביז׳ן געשטאכען פיהלען זיך זאלען שונאים זײנע און רוגג
 וועל־ ׳רעדע א האלטען קען װאל מעטױ אויך ריפ. זיבעטען

 אים מיט דינט איר װען אםילו אפלאדירען מוזט איר כער
 הא־ קאמוגיסטען די וואס צוליב און איינםארשטאנען, ניט
 די םארלאזען האבען זײ וואס גלייך, גאגץ געהאגדעלט בען

 דאך וואלט עס ריידען. אגגעהויבען האט וואל װען האל,
 אפלא־ קאמוגיסטען זעהן זאל מען אז בזױן, א ממש געװען
 עס װען קאהאן, אב. אפילו און !וואל מעטױ א דירען

רעדע. ניש׳קשה׳דיגע א האלטען קאן נאר, אים געראט
דא־ און יארען, פילע פון שוין איך וױיס אלעס דאס

 מיר אויף איבערגעלאזען ניט רעדעס זײערע האבען רום
 זײ־ זײ װי הארציג און שעהן און גוט ׳רושם גרויסען קײן
 גע־ איז אינטערעסירט, יא האט מיר װאס געװען. נען
 ספראװען זיך װעלען מחותנים סאמע די אזוי װי װען
 פרע־ הויפט־מחותן, דער װעט אזוי װי ;שמחה דער אויף

 שטעהן םון עקזאמען דעם אױסהאלטען דובינסקי, זידענט
 און וועלם, גאנצער א פון ליכט שטארקעץ דעם אונטער

 איבמערנע־ די אז איינדרוק, דער באקומען זיך זאל עס
 װי מאן, ריכטיגען דעם געקראגען טאקע האט שאגאל

 אויסגעדריקט. טרעםליך אזוי זיך האט דובינסקי מרם.
 אויס־ װעלען עס צי נײגעריג, שטארק געװען בין איך

 אינ־ דער פון פיהרער איצטיגע די עקזאמען דעם האלטעז
 אנטא־ װי מײגע, םריינד גוטע אזעלכע טערנעשאנעל,

 דזשאזעף לױױי, לואי םײגבערג, האכמאן, גינפא, ניני,
 קרעמער, נאגלער, קאטאװסקי, העלער, ביאליס, ברעסלאו,

 װאנדער רייזבערג, אילייעס פעסאטא, ראז קריינדלער,
 צו טשיקאװע זעהר געװע[ בין איך ווייטער. אזוי און

 איך וואו דארט גײסטיג געבליבען זײגען זײ צי דערגעהן
 צי צוריק, יארען םילע מיט איבערגעלאזען זײ האב

 זײנען אםשר און מער אלץ ענטװיקעלט זיך האבען זיי
 אויך קאן דאס װאס צוריקגעגאנגען, רגא חלילה, זײ

םאסירען.
 מײן איז פונקט דעם אין אז זאגען אײך לאמיר נון,
אנגענעמער. העכסט א געװען וױיטענס דער םון אײנדרוק
 די םון געהאלטען שטארק גאנץ אימערצו האב איך

 הינ־ דער אין איגטערנעשאנעל. דער םון כוחות םיהרענדע
 מזל׳דיג בעזונדערס געװען אינטערנעשאנעל די איז זיכט
 T* געבאךזזי איז זי װאס טאג, ערשטען סאמע דעם םון

ד ענטװיקעלט- גײסטיג סאמע די בלױז ווארען.
 קומט ̂• .,־ י אימערצו, און םיהרער, אירע געװען דיגען
 םיה־ א מיר,־.יען זאגען ענדערונג, װע<כע אירגעגד םאר
 דאס איינעם שרעקט מיד, װערט ער אדער שטארבט רער

 םא־ מאל אלע און ׳םלאץ דין םארנעמען רועט װער הארץ
 אומ־ איגגאגצען אין געדרען איז שרעק דער אז עס, םירט
 םון געםיהלם עס איך האב מאל דאס אויך אזוי זיםט.

 אײ מחותגים די האבען טיינוגג מיין לוים דערוױיטענס...
ערווארטוגגען. מיינע אלע בערטראםעז
 װיל איו־ פרעזידענט. אונזער נעמעז טאקע לאמיר

 זײ־ אלע אין איז ער אז געםיהלט האב איך m זאגען, ניט
 גע־ העכםם או םאקםיש העכסם אי געװען שטעלוגגעץ גע

 אז געוױסעז, רייגעם א מים זאגען קען איך אבער רעבט,
 לכל פאכעז צו םארשםאנען ער האס שםעלונגען אלע אין

ער געדעכם״ פאלקאם את *ר אז אײנדתק, דעם היחות

 אן מיט קאנװענשאן די באהערשם און געהערשט ניט האט
 לא־ אײזערנער װירקליך דין מיט אבער האגט, אײזערנער

 זיך ניט־םארלירען דין מיט געלאסענקייט, זײן מיט גיק,
 דאך צײט דערזעלבער אין און מאמענט, א פאר אםילו
 געגאנגען איז זי װען מײגוגג, זײן מיט קלאר זיך מאכען
 אדער מחותנים, גרויסע די םון אײנעם פון להיםוך אפילו

געסט. חשוב׳ע די פון אײנעם פון
אג־ אלע די װעגען זאגען איך קאן דאסזעלבע און

 די אין װי בעסער זײ ריידען אודאי מחותגים. דערע
 זיי־ ניט♦ דאגק קײן זײ קומט דערםאר יארען, אמאליגע

 װע־ צו געלעגענהײט געגוג געהאט האבען צינגער ערע
 איבער־ מיך האט דאס ניט נײן, געשליפען. גאנץ רען

 וועלכע לאגיק, בלאנק־געשליפענע גאר זײער נאר ראשט,
םראגען... םילע גאר אין ארויסגעװיזען האבען זײ

 גרויסע די מיר פאר געװען איז דאס ניט דאך, און
 געווען עס װאלט אלעמען, נאך איבערראשונג. אנגענעמע

 געמאכם ניט װאלטען מחותגים אונזערע װען װאונדער, א
 די געהאט דאך זײ האבען ריזענשריט. גײסטיגע אזעלכע

 דעם אין זײ האבען װעלכע אומשטענזיען, נויטיגע אלע
 אי־ אנגענעמסטע און גרעסטע מײן געהאלםען. שטארק

 דעלע־ ע י י נ צאל גרויסע די געװען איז בערראשונג
גאטען.

 באטראכם האב איך אױםריכטיג. גאנץ דין לאמיר
 פמ עקען םיר אלע םון דעלעגאטען נײע צאל גרויסע די

 דערפאר. פאםיאמקינשע סארם מין א פאד אמעריקע
 די אפצונארען אום געווארען געבראכט די זײנען אפשר

 װע־ פארגעבען זיגד מײן מיר זאל יעקאטערינא, גרויסע
 אמע־ גרויסער דער זאל געטראכט, איך האב אבער, רען,

 די מײן איך פאטיאמקין, װאס זעהן, עולם ריקאנער
 אי־ זיד אבער איך האב אויםטאן. קאן איגטערגעשאנעל,

 אלע םון דעלעגאציע די אט אז דערוױיטענס, םון בערצײגט
 בלאף, קײן גארניט שוין איז אמעריקע פון װינקלען םיר
 וועלכער מיט װירקליכקײט, דערקװיקענדע גרויסע א נאר

שטללצירען. װירקליך קאן אינטערנעשאנעל די
אגגע־ געקאנט איך וואלט ערלויבט, פלאץ דער וואלט

 רעקרד נײע די װעלכע אין פעלע אזעלכע םילע גאר כען
 מא־ יוניאן גוטען פאר וואם פון ארויסגעוויזען האבען טען

 אויף אנוױתען נאר איך וױל דא באשטעהען. זײ טעריאל
 און אינטערעסאנט העכסט איז װעלכער פאל, דאנעלי דעם

 נעק־ דעם אין צוריקקערען זיך װעלען מיר װעלכען ,צו
 קורצען, אין װערען געזאגט נאר זאל דא ארטיקעל. םטען

 בא־ גאר א ארויסגעװיזען האט דובינסקי פרעזידענט אז
 דאס זיכער, בין איך און פאלעמיקער, אלס כוח, זונדערען
 ער וראם האר, די איצם זיך אויף רייסט ריעד סענאטאר

 םער אבער ״גרינהארן׳/ דעם מיט פארטשעפעט זיך האט
 דער םון רעדע די איבערראשט אגגעגעם מיך האט אלץ םון

 דער פרן אינטערנעשאגעל, דער פון מעמבערקע נײער
האלל. סילװיא שװעסטער

 רעדגער אלס באטײליגט זיך האבען פראגע דער אין
 אגדערע, און נאגלער איזידאר ברעסלאו, וױיס־פרעזידענט

 זיך דארף האלל שװעסטער נײע די אט אויב אסור און
 אין געהאלטען האט זי װעלכע רעדע, איר מיט שעמען

 גערירט האט וואס רעדע א געװען איז דאס םראגע. דער
 זאכליכקײט. און קלארקײט און אײנםאכקײט איר מיט

 גראד דאן געװען איז װעלכער גאגלער, וױיס־פרעזידענט
 םארדינםען דעם געגעבען איר האט ׳טשער דער אין

:געזאגט האט ער װען ׳שבח
 זעהר געווען איז האלל שװעסטער דער פון רעדע די

 וױל איך און קאגסטרוקטיװ, זעהר און אײנדרוקספול
 אינטערעס טיפען איר פאר דעלעגאטקע די גראטולירען

 דאנעלי דער אין אן געהט וואס ארגאניזאציע, דער אין
סיטי. קענזעם אין םירמע גארמענט
 גע־ מיר אויף האט אײנדרוק טיםען גאר א אי,

 םון ״שיקסע״ דער םוץ רעדע די וױיטענס דער םוץ מאבט
 ה*ב איד איינציגע• די ניט איז זי און סיטי. הענזעס

 אזעלכע םילע בױלעטיגס״ ״דעילי די אין אנגעמערקט
 אױף האט איינדרוק באזונדערעץ גאגץ א שיקסעס״.

 דעלעגאמ־ שווארצער א םון רעדע די געמאבם אויך מיר
 ®נר־ ראסע איר וועם באלד־באלד אז האפט, וועלכע קע,

 אינטערנעשאנעל, דער אין שטעלע פירענדע א נעסען
 מקוים אויך גבואה איר װעט זיך, דאכם מיר װי ׳און

 םון פיהרער איצטיגע אלע זייגעץ װער ווארום ווערעץ,
 .״פראסםע״ געוועזעגע גיט אױב איגטערגעשאנעל, דער

שא®? סח געקומען זײנען װעלכע מענשען ארבײםער,
 פרײמײ די אין פאסירען געקאנס האם דאס אױב און

 ®חאמד געמחם חאבען ארבײטער די װען יארען, דיגע
ז גים m עס װען און שםוגדעז, פופצעז אזץ 12 װען װי מ
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זײט צװײטער דער פון פױלען
 פשיטיקער פון פוילען איין דא איז ס

 פון פאגראמען, מאזאוועצקער און
קארטוז־ אין קאנצענטראציע־לאגער

 פון פוילן א תפיסות, און בערעזע
 ״אוױ און באיקאט אנטי־אידישען

פרי־ פון פוילען א שעם״־פאליטיק,
—פאלקאװניקעס... און גלחים צים,

 א פוילען, צװײטע א פאראן אויך אבער איז עס
 געגען םרייהײט, און רעכט פאר קעמפט װאס *ױלען,

 אינטערנאציא־ פון פוילען א פאשיזם, און אנטיסעמיטיזם
 אידישע פוילישע, םון פוילען א סאלידאריטעט, נאלער

פויערים. און ארבעטער אוקראאינישע און
 װעגען הויפטזעכליך, אויסלאנד, אין דערצײלט מען
 גאנצען אין זיך באקומט בילד דאס פוילען. ערשטען
 צװײסען װעגען דערציילען הײגט דא װיל איך שווארץ.
 פאלקאם. מער בילד דאס באקומען זיך װעט דאן פוילען.

 דער־ צו אלץ פלאץ פיל פארנעמען דארםען וואלט עם
 אײ־ דערצײלען מיט׳ן באגרענצען זיך איך װעל ציילען,

װאכען♦ און טעג לעצטע די םון פאקטען ניגע v
 איז לאדזש, לאנד, פון שטאדט גרעסטע צוױיטע די

 טײלען שארפע צוױי אויף חלף א מיט צושניטען װי אזוי
 סאציא־ זײט, אײן פון ענדעקעס װײס, און שװארץ—

 גאוועמבער חודש אין זײט. צווייטער דער פון—ליםםען
 לאדזש, אין פארגעקומען איז יאר םארגאנגענעם םון

 צװײ פארמעסטונג א שטאדכדראם, צום וואלען די בעת
 מאנטשעסטער״ ״פױלישען פון קלאס ארבײטער דעם שען
 מיט פאגראמען, פון העלדען די מיט רעאקציע, דער מיט

 פון—קרושעוואן פוילישען פון ברידער און ריטער די
קאוואלסקי. אדוואקאט

 די וואהל־שלאכט. היסטארישע א געװען איז עס
 פונאנדערגעשיקט רראהלען די פאר האבען ענדעקעס

 װעלכע אין וואוטער, אידישע די צו קװיטלאך געהיימע
 וואגען װעלען זײ אויב טויט, מיט געדראהט זײ ד״אבען זײ
 געזאגט, האבען די וואהלען. די אין באטײליגען צו זיך
 די נאר באטײליגען צו זיך רעכט האבען שטימען אין אז

 די אידען. פרעמדע די נישט אבער פאליאקען, אנזתיע
 ענדע־ געקומענע טויזענדער מיט געװען םול איז שםאדט

 אידעך פאר׳ן פאשיזם, פאר׳ן אגיטירען סטודענטען, קישע
 האבען עס גלחים, די געפרעדיגט האבען עס •אגראם.

 ציײ די געהעצט האבען עס קאשטשאלען, די געקלונגען
 פרא־ דער געשטאנען איז אלעמען דעם געגען םדגגען.

 רע־ פאראײניגטער דער געגען לאדזש. פון לעטאריאט
 אידישער דער פױלישער, דער געקעמפט האט אקציע

לאדזש. אין ארבײטער דײטשישער דער און

 ליי־ עפעס f א האגט אין ביכעל דעם געמען צו גריגג אזױ
 דאן, פאסירען געקאגט האט דאס אויב ;לערנען און עגען
 געמױ א געפירט האט אליין אינטערנעשאנעל די װען

 געקענט ניט רייד קײן גאר האט עס און לעבען, םשעט
װעל־ אין ארבײטער, די פאר שולען גרינדען װעגען זײן
 פון ראלע דער צו אנטװיקלען זיך קענען זאלען זײ מ

 װען פאסירען, דאך עס וועט און עס מח טא פירערשאםט,
 פיל אזוי האט ארבײטערין יעדע און ארבײטער יעדער

 גרעסטע די אינטערנעשאנעל דער סון קריגם און «ײט
 זײ אויב אויסבילדונג, גײסטיגער א סאר מעגליכקײםען

דערצג װילען גוטען דעם האבען גאר זאלעץ
אײנדרוק, דעם איך האב דערוױיטענם סון אט ארן

 בא־ צו גערן זעהר גראד זײגען רעקרוטען נייע די אז
 ביז האבען זיי װעלכע געלעגעגהייטען, ךי מיט זיך נוצען
 וראס בעסטע, דאס אפשר איז דאס און געהאט, גיט איצט

ך קאנװענ־ דער פון דערשפירט וױיטענס דער םון האב יי
סיםי. אםלאגטיק אין שאן %

 מיך נאר איך אז זיכער, בין איד נײז׳ האף, *יד
 רואלט גאהענט גאר סון אפשר אז זיין, קען עס און מס, \

ײ ױך  די איז אסשר באקומען. ניט איינדרוק אזא מיר ג
 וואלט אםשר שעגהיים; גרויסע קייז גיט האלל &יסס
 שוואר־ אונזער םוץ טאן דער געװארעז געפעלעז ניט וױד
ד  וראלם איך און וױים-פרעזידעגטקע, *וקמטםיגער מ

ם רו אײנדרוק. גוםען ריכםיגען דעם געקראגען גים מ
 אז אויסגעדוכם, מיר זיד האט יױיםענם דער פון

 און חנ׳עװדיג, גאנץ װײגעםםעגם זײן מוו האלל
 םיד איך.סיהל און שװעסםער, צעארשװ אתזער

געחױנעז״
ו י ו »מאל גוס י וױיםענם. דער פון שסעהן נ
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— ? ארן
 אנטיסעמײ די אײנגעגומען האבען ארבײםער די און

 גע־ האט סאציאליזם דער פעסטוגג. טיש־פאשיסטישע
 פראלע־ א באקומען האט שטאדט־ראט לאדזשער זיגט.

מערהייט. טארישע
 אױף אידען־מארד א געשעהן איז שפעטער אביסעל

 נאציאנאליםטישער ענדעקישער, אן גאס. לאדזשער א
 דערפאר, בלויז אידען צװײ דערמארדעט האט כוליגאן

 דער־ פון קיגדער זיבען די אידצן. געװען זײנען זײ װאס
 טאטען ארימען זײער פארלארען האבען אידען מארדעטען

 סטאני־ געהײסען נישט האט ער וױיל דערפאר, בלויז
 קײן געװען נישט איז מארד דער י^סעל.—נאר סלאװ,

 אזעלכע אנדערע פיעל װי גצװען, איז ער צופעליגער.
 זײ זריעה. ענדעקישער דער פון פרוכט די—מארדען

מתים. אידישע דעריבער געפינט מען און טויט זײען
 פוילען, אויסער אױך און פו־ילצן, אין בארימטע די

 איז וואשילעװסקא, וואנדא שרײיבערין סאציאליסטישע
 גע־ געשריי אויפטרייסלענדיגען אן מיט ארויסגעטראטען

:מארד ענדעקישען גען
 ברעגענדיגע פשיטיק, אין טויטע . . . !״מערדער

 אייערע דינען אט־דאס — מינסק־מאזאװעיצק אין הייזער
 מער״ םרױען, פרן מערדער אײערצה לוין צום טיטולען

— פוילען!" פון פארגיפטער קינדצה פון דער
 בונ־ דער האט יאר, 1937 פון מצרץ טען17 דעם

 מילמאן, #שטאדט־ראט לאדזשער אין ראט־מאן דישער
 שטאדט־פארוואלםונג די אז פארשלאג, א אריינגעבראכט

 משפחות די באזארגען צו פליכט די זיך אויף נעמען זאל
 מערדער, ענדעקישען פון קרבנות די איז־צן, צוויי די פון

 שול- די אויפגעשטאנען זײנען דעם געגען שאניאווסקי.
 גע׳טענה׳ט האבען זײ ענדעקעם. די—מארד אין דיגע

:שטאדט־טריבונע דער םון
 םוילישען פאר׳ן באליידיגונג א זיין װעט דאס —

 פוילײ גאנצע דאס שטעמפלען דורכדעם װעט מען פאלק,
! פאלק שע

ארבייטער, פוילישער א ראדזינסקי, ראטמאן דער
 טרײ זעלבער דער אויף זיצונג זעלבער דער אויף האט
 נאמען אין און׳ ױניאנס די םון גאמען אין ׳געזאגט בוגע

:פארטיי סאציאליסטישער םוילישער דער םון
 פון פארשלאג דעם פאר שטימען װעלען מיר —
 א טאקע איז 5ע אז האלטצן, רמי מילמאן. ראטמאן

 פאליא־ װען פאלק, פוילישען גאנצען פאר׳ן באליידיגונג
. . . מענשען אומשולדיגע מארדען און באפאלען קען

 זיך האנדעלט עס אז גצװארען, פארשטאנען איז עס
 די פאר שטיצע מאטעריעלער דער װעגען בלויז נישט

 אין מער נאך זיך האנדעלט עס פאמיליעם, פאר׳יתומ׳טע
 אויםשטעלען אין מערדער, די פון פאראורטײלוגג דער

 פרא־ אין פאגראמשטשיקעס, די געגען עפענטליכקײט די
שטאדט־ראט. דעם מצד פאגראם געגען טעסט

 א אפשטימונג. דער צו געווארען גענומען איז עס
 מער־ דער צו געגען.—מינדערהײט א פאר,—מערהײט

 דייטשי־ און אידישע םוילישע, די—געהערט האבען הײט
 דעם אפגעוראשם האט מערהײט די ארבײטער. שע

בלוט. אידישען פארגאסענעם פון ברוק לאדזשער
v

 וואס שטעדטעל, קליין א פוילען אין דא איז עס
 אין אפילו באקאנט איז שטעדטעל דאם וואורקי. הײסט

 צדיק. צוליבען-־וואורקער ליטעראטור אידישער דער
 דא־ צוגלייך. שםעדםלאך אלע מיט שטעדטעל א איז עם

 מים קומען אידען יאריד, א םאר דארט קומט נערשטאג
 שםיגע־ און שגרראוואדלעם םארקױםען צו ״סםראגאנעס״

 וועגע־ מיט קומען םויערים שםיװעל; ארן הויזען לאה
 אבי־ גרינס, אביסעל סארקויםען צו דערםער די פון נער
 גאלאנטעריע איעקויםען און קארמאפעל, תבואה, סעל
סטראגאנעס־הענדלער. אידישע די בײ

 און װיסאקע אין טשיזשעוו, און אחשױואל אין אויב
 העצען און אגיםאםארעז ענדעקישע קומען מאזאװעצק אין
 מיט לאזען זיך זאלען זײ אידעז, די געגען פויערים די

 געדדעלבלאד און סטראגאנעס אידישע די אויף דרעגגענער
— ? אױסנאם אן זײן װאורקי זאל סארװאם טא —

 אין געיועלם. םאקע עגדעקעם, די יזײ האבעץ
ק ר םים זיו םעו ל^זס on בחא^ א געװארען איז מ

ע קלאפעךצו אידען קעפ. אידישע אויף שטעקענס ר ^ 
 שויבען, שוין קלינגען עס שטײנער, פליהען עס טירצן.

געשרימ/ טראגישער א אור־שסאמיגצר, אן זיך טראגט עס
״ראטשויטשע״!... ״גוואלד״!.״ —
געשעהן. װיכטיגעס עפעס איז מאמענט דעם אין

 אר־ פוילישע זעכציג א ארבײטען שארטאק װאורקער אין
 אפ־ זײ האבצן פראלעטאריער. באוואוסטזיניגע בייטצר,

 ארויס־ זיך ארבייט, די געװארפען מאשינען, די געשטעלט
 מכות־רצח שלאגען אנגעהויבען און מארק אין געלאזט

 האט מארק וואורקער דעם אויף פאגראמשטשיקעס. די
 געשלאגען זיך האבען עס געראנגעל. א פארפלאכטען זיך

 הא״ ארבײטער פוילישע די פאליאקצן. מיט פאליאקען
 פאגראם־אגי- די זיד״נדלאך, פריצישע די געשלאגען בצן

 דעם זײטען די אונטערגעהאקט האבען זײ טאטארצה
 פאר־ זיי נצחוךגעשרייען מיט האבען זײ חבריא, גלח׳ס

:שטעדטעל פון טריבען
. . . !כוליגאנעוײע הײדא, —
צושראקע־ די םריילאך. געווארען איז װאורקע אין

 גאט׳ס — זעהן צר היחלאך די פון ארויס זײנען אידען נע
 שנײדער און שוסטער אידישע וואורקער די וואוגדער.

 שאר־ פוילישע װאורקער די מיט געברידערט זיך האבען
טאק־ארבײטער.

 נאכדעם האבען ארבײטער פוילישע וואורקער די
 צייםונג סאציאליסטישער דער צו בריװ א גלשדיבעז

 דערציילט בריװ דיער אין האבען זײ ״ראבאטניק״
 ענדעקעס. די געגעבען האבען זײ וואס קלעפ, די װעגען

 אביסעל פשוטע, מיט געשריבען געװען איז בריװ דער
 אות יעדען פון אבער װערטצר, פראלעטארישע גרייזיגע,

 האר־ רײנער מיט מונטערלאכקײט, מיט געשלאגען ד״אט
 גייעם םרן לופט מיט געשטראמט האט עס ציגקײט,
 גײ א פון פאשיזם, פון װילען געגען לעבט וואם פוײלצן,
 די פון כוואליע ברײטער א מיט שטראמט וואס פוילצן,
 ״װאקסם וואס פוילען, נײ א פון ;שטעדט די פון גאסצן,

קראפט׳/ פויערישער דער מיט
**

 אױף אנסאלען בלוםיגע פאר קומען טאג־טעגליך
 פוילישע די אין סטודענטקעס און סטודעגטען אידישע

 יאידען די צװינגען װילען ענדעקעס די אוגיװערסיטעטען.
 אוגי־ אין געטא אידישער א אויף זיין מסכים זאלען די

םלייצעס. זייערע אויף לאטעס געלע אויף ווערסיטעט,
 בא־ אמ דעם געגען קעמפצז סטודענטען אידישע די
 צר פארוואונדעטע, לעבענס. זייערע מיט צאהלען

 ״גארמאלע״ שוין דינען לוױת אויך און קעפ שפאלטענע
ערשײנונגען.

 ״אידעך א ביישםיל, אלס נעמצן, לאמיר אט און
 % דער איז דאס הויױשולצן. ווארשעװער די אין טאג״

 . אויסרוםען, װילדע ארן געפילדער מיט מצרץ. טער10
 ״מאקסימום״ פון זאל אין כוליגאנעס די אריין זיך רייסען

 דארם לאזען און אוגיװערסיטעט־בגינים) די פון (איינער
־ די סטודענטען. אידישע פיעל פארוואונדעט ליגען  מ

 דעם װעג זײער אויף באגענענען כוליגאנעס ױשעטע
 םאליאק, אידען־םריינדליכער א קאטארבינסקי, פראפעסאר

 I פארשײ־ מיט און םײםעריי א מיט אויף אים נעמען די
אויך. אים צושלאגען זיי זידעל־אויסרופען. דענע

 אויםגעהויבען נאכדעם זיך האט אוניװערסיםעט אין
 םןן אידען. די איבער געיעג א פאקולםעטען אלע אין

 געשלאגען די און זאלען די פון ארויסגעשלעפט זײ האט
 % אריבערגעטראגעז זיך האבען מערדערייען די מכות־רצח.

 געגמ זיך האבען סטודעגטען אידישע די הויף. אויפ׳ן
 גלי נישט זעלבסטשרץ זייער אין זײנען די געשטעלם.

 פױלי״ גרופעס געררען דיגען די מיט צוזאמען אליץ. ווען
.1סטודענםע סאציליסמישע שע

 דער װילדער. נאך געווארען זיינען ענדעקעס די
 םשר פראפעסאר דער אוגױוערסיטעט, פרן װיצע־רעקטאר

 מד זיך האבען זיי אויסגעםייםט. געווארען איז באלסקי,
 עי אנםאגיעוױטש. רעקטאר דעם באםאלען צו גרייט
 האגדלםמו סראםעסאר אין אויסבאהאלםען. זיך האט

 געטראמיו און שפיײקעסטלע א געווארםען די האבען
חי דער אז דעם, צו דערגאגגען איז עם פנים. אין » 

 סוער״ פױליש־גאציאגאלער א אלײן װאשוםינסקי, סעסאר
 »*יפץ געשטאנען איז דעפוםאם, געװעזענער א

 :עגדעקעם די או היםםעריע אין געשריען און הויף
 וואשען מען דארף נאהאיקעם מיט —
^ 1 «גימ'?ר ; .1

t געוו|)*נן כולי^געס די ה^גען דערוױיל
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 סון און סטודענםען אידישע די םון פנימ׳ער די האיקעס״
פראםעסארצן. אידעךםרײנדליכע די

 גא־ מיט׳׳ אבער װינטצן. בײזע הוליען דערװײל
 דאס — פנימ׳ער״ אײערע וואשען מען דארף האיקעס

מארגען. פון אנזאג דער איז
V

אײני־ פוילען אין פארגעקומען לעצטענס זײנען עס
 ארבײטער־ פוילישע פון צוזאמענפארען װיכטיגע גע

 אגגע־ זײנען עס װעלכע אויף ױניאנס, פון ארגאניזאציעס,
 אנטימעמײ געגען רעזאלוציעס שארפע געװארען גומען
 אר־ פוילישע די אגגערויזען װערט עס װעלכע אין טיזם,

 אנטיסעמיטען, די פרן כװנות אמת׳ע די אויף בײלזער
 פאר־ גלײך זײנען אנטיסעמיטיזם געגען קאמף אין אז

 ארבײטער. אידישע די װי פױלישע, די אינטערעסירט
 די פון קאנפערענצען די פון באשלוסען די זאגען אזוי

 און לאדזש אין לעמבערג, אין און קראקע אין ױניאנס
ביאליסטאק. אין און לובלין אין װארשע, אין

סאציאליסטי־ פוילישער דער פון קאנגרעס דער
 פעברואר חודש אין פארגעקומען איז װאס פארטײ, שער

 גאנ־ פון קלאס ארבײטער דעם גערופען האט ,1937 פון
אנטיסעמיטיזם. געגען קאמף צום לאנד צען

:קאנגרעס דער זאגט רעזאלוציע זײן אין
 מיטעל מעכטיג א געװארען איז אנטיסעמיטיזם ״דער

 אין פאלקס־מאסען און ארבײטער די ענטװאפענען צו
 ארדענונג. סאציאלע די איבערבויען פאר קאמף זייער

 די געגען אײנע ווארפעץ און זיך צװישען צעקריגען
 אידישע און פוילישע די ברודער־קאמף אין אנדערע

 שטעלען עס װאס ציעל, דער איז דאס אט — ארבײטער
העצער. אגטיסעמיטישע די זיך

דער־ נישט אבער װעט באװעגונג ארבײטער ״די
 שווארצמאה׳דיגע די פוילען אין איבערצופלאנצען לאזען

 בא־ סאציאליםטישע די רוסלאנד. צארישען פון מעטאדען
פון שטאנדפוגקט אוים׳ן אומדערשיטערט שטייט װעגונג

'W־■ -m* * ;•■<•־ •

 בא־ גאנצער דער פון גלייכבארעכטיגונג פולשטענדיגער
 נאציאנאליטעט, פון אונטערשיד אן לאנד אין פעלקערונג

. אפשטאמונג און גלויבען ראסע, .  רופט קאנגרעס דער .
 אן פירען צו װייטער פוילען פון קלאס ארבײטער דעם

 אנטי־ פון דערשײנוגגען אלע געגען קאמף אגטשײדענעם
 פרן פאל אין כדי װאך, דער אויף שטײן צו סעמיטיזם,

 פאשיס־ די שטעלען געגען זיך אקטױו נויטװענדיגקײט
העצעוײ. און פראװאקאציעס טיש־אנטיסעמיטישע v

 פאק- בינטעל קלײן א בלויז ארויסגעכאפט האב איך
 דער־ װאס פאקטען, װאכען, ארן טעג לעצטע די פון טען

 װעלכען צר פוילען, א פון פוילען, צוױיטע א װעגען ציילצן
 די איז װאס פוילען, א פון מארגען, דער געהערט עס

 מאסען אידישע די פון האפנונג זיכערע און אײנציגע
פרילען. אין

 פירער, צױניסטיש־רעװיזיאניסטישע די פון אײנער
 און פוילען אין געקומען טעג די איז װײזעל, װאלפגאנג

 איז ״טשאס״ צײטונג פריציש־רעאקציאנערער דער אין
 זיך האט ער אים. מיט אינטערװױ אן אפגעדרוקט געװען
 געקושט. זײ און שטיװעל פריצישע די צו געלייגט דארט

 אנטיסעמײ ״דער געזאגט: אנדערעס צװישען האט ער
 אין קױם אידישען פון טײל אינטעגראלער אן איז טיזם
 װעל־ א פון אפהענגיג גישט גאנצען אין איז און גלות,

 אין װי לעגדער, אײניגע אין מלוכה־סדר. כען־נישט־איז
 זײער א אנטיסעמיטיזם דער האט רומעניע, און פוילען

 מיט׳ן פארבונדען איז װאס יסוד, עקאנאמישען שטארקצז
 די מלוכות״. דאזיגע די אין אידען פראצענט גרויסען

 און ״גאגיעץ״ װארשעװער דער פאגראם־פרעסע, גאגצע
 פלייצע דער איבער געקלאפט האבען ״דזשעגגיק״ דער
ווייזעל. וואלפגאגג אידען״ ״אנשטענדיגען דעם פון

 די פון אונטערהעלפער די זײנען וױיזעלס די אט
 ארבײטער פוילישע מחנות די קאװאלסקיס. פשיטיקער

 דעם פון אנזאגער די אבער דינען דארף און שםאט םון
העלפען. גארנישט זיי װעט עס קאוואלסקיס. די פרץ סוף
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 — קאמף־לאזוגגען אונטער זיך זאמלען מאסען ברייטע
 גלייכ־ פולער פאר לעבען, אויף רעכט פאר פרייהײט, פאר

נצחון דער און — פוילען צוױיטען פאר׳ן בארעכטיגונג,
קומען! מוז

* *♦
 אונטער ערד די פוילען אין ברענט אבער דערוױיל

 געדיכטע מיט באלעגט זיינען הימלען די און פיס די
 זיך רייסען דארט און דא נאכט. איז עס װאלקענס.

בליצען. דורך
 מען אויסצוהאלטען. האבען מוט און כח דארף מ^ן

 דער אויף אויסדויער. קראפט, מאראלישע האבען מוז
 ראל גרויסע א הינזיכט דער אין שפילען גאס אידישער

 פאלקס־אוניװער־ די שולען, די קולטור־אנשטאלטען, די
 ױגעגט־ארגא־ דערציערישע די גימנאזיעס, די זיטעטען,

 געוואלדיג איז שולען די פון װערט דער ניזאציעס.
 די איבער וױיטער אװעק איז שם זײער געוואקסען.

 באזוכט לאנג נישט האט אט פוילען♦ פון גרעגיצען
 באדייטענד־ די פון אײגער מעדעם־סאנאטאריע אונזער

 דער לאנד, גאנצען פון פעדאגאגען און געלערענטע סטע
 א אין דאבראוואלסקי. באלעסלאװ אנטאני פראפעסאר

 םאר־ נאכדעם האט ער װאס אפהאנדלונג, גרויסער
אזוי: אנדערעס צװישען ער שרײבט עפעגטליכט,
ר פארשטייגערטע אלע קומען אײך צו ״זאלען  מ

 כאםש אפצואטעמען נשמות ״קאזיאגע״ אלע העלםערס,
 פרישער מיט לופט, אנדער אן מיט מינוט אײן אויף
 זאלען זיי — צוטרוי און אוממיטעלבארקײט פון לופט

 ״קאםאר א באקומען זאלען זײ פארכליניען, אזש זיך
 פארגלייכען דורך דעחען, װעלען זײ דערלייזונג׳/ פון

 מענשלן, אלס אץ דערציעד אלס דלדת, גאנצצז זײעד
פארשעמט!" אםשר זיך וואלטען זײ און

האםע־ און מוט סון דערלייזוגג, פון װינט פרישער א
 יוגענם־ אוגזערע פון שולען, אונזערע פון יאגט נובג,

 דער אויף קינדער־רעפובליקען אונזערע פון מחנות,
גאס. אידישער
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 זיײ סאבווײ םון ארויס איז מאקס ען
 רױענדיגע װי געװען גאסען די נען

פרויען. ארן מענער פון בינשטאקען
 אלע אויף ארבײטער ארבייטער,

לע־ רעסטאראנען, די אין ראגען,
 און אומעטום. שעפער, די בען
טויער, צום צוגעקומען איז ער װען

 אים האט ארבײטען, ארויפגײן געדארפט האט ער וואו
 אים זיך האט עס קלאפען. העפטיג געגוםען הארץ דאס
 איז טאג דער װען הענט, די פארקויפען געוואלט ניט
ים־װינטען. מיט דורכגעגומעגער א זוניגער, אזא

 םילוױע׳ן. אן דערמאנט זיך ער האט איצט גראד
 םול איז הארץ זײן און געזען, זי מאל עטליכע ערשט

 םלאץ נײער דער געשראקען אים האט עס איר. פיט
 שוין זיינען הענם דינע װעלכער םון ארבײט, די און

 לע־ צוױק און הין געשפאצירט האט ער אפגעוואױנט.
 זון, פרימארגענדיגע די םנים אוים׳ן געםילט שאם, בען
 געמאנם האבען וואס אויגען, די איבער לוםטיגקײט די

שלאף. ביסעל א נאד
 םון ד״יץ די און טיר די געטאן עםען אן ד״אט ער

באד. א םון וױ געטאן, בלאז א אים אויף האט שאפ
 אים האם ־־־־ ? געכטיגער א וױ שםייסטו וואס —

 עגבערם. װי אויגען מיט געווען מקבל-פנים םארמאן דער
 רוםט מען װי פיגגער, מים׳ז געטאן רוף א אים האט ער
הוגט.^ א

 באלייבטצן הויכעז דעם גאכגעגאגגען איז מאקס
 האם ער װאם באםרידיגונג, גערויםער א מיט סארמאן,

מיגום. ערשםער דער םון געקראגען םייגט אים
 םארמאן דער זיך האם — !■לאץ דײן איז דא —

 זאל עס כדי סעבםטער, לעבען דא אט — איגערוםען.
אםט. סרישע האבען זאלםט דו און ליכםיג זײו דיר

 א איו צוגעםראגצן אים סארמאז דער האט באלד
שטיקלאך. און שםיקער לעדער, צוגעשגיטעגע קארב

 דער האט — טאן? צו האסט דו װאס וױיסט —
 יעדען טײל, יעדען אויס סארטיר — געזאגט. פארמאן

 פגימה, א קראץ, א אויף אכטונג גיב באזונדער. קאליר
 די צונעם ניט, שלאף קרייט. מיט׳ן צײכען א מאך

קענסט. דו וואס וױת און העגם
 בײדע מיט הענט, בײדע מיט געארבײט ד״אט מאקס

 האט םארמאן דער פינגער. צעיאגטע צען מיט אויגען,
 די אין געטאן נישטער א וויילע, אלע באװיזען זיך

 אין מאקס׳ן רגזה׳דיג אריינגעקוקט לעדער, קרפקעס
 אין מאקס׳ן רוגזד״׳דיג אריינגעקוקט לעדער, קופקעס
 האט שעה א איבער ? הענט די אזוי דיר ציטערם

 קום !לעדער ביםעל דאס אויסצוסארטירען גענומען דיר
 מײגער, פארדיגער גרויםער אקארשט, זען לאמיר נאר,

 האט ער פאקען. צו פעקלאך אויס זיך טויגסט jn װי
אפםיילוגג. גייער א אין אריינגעפירט אים

 גע־ זיך צו אליין מאקס האט —־ !שאפ גרויסער א
 דער ניט. ארבײט קײן גאר כמעט איז דאס — זאגט.

 םאר־ דארםםט — געשטאנצן. אים איבער איז םארמאן
 זאל עם זע, קעסטעל. יעדען אין שיך םאר א פאקען

 לעדער די און םאםאן, זעלבער דער פאר, זעלבע די דין
 זעםט גיט! טראכט קאפ. אין אויגען מיט עקזאמעגיר

סיש. טויטער א אוים מיר
 םיט קאפ, אויפ׳ן האר אנגעצונדענע מיט מאקם

 רירעור מיט געפאקם האם פיגגער, שםיצען ברעגענדיגע
 טאקטױ די אין שיך פארען די םלינקײט און דיגקײט

 איבערגעבונדען קעסטלאך די האט ער קעםטלאך. רענע
 אים האט םארמאן דער אז ארן שנירלאך. רויםע מיט

 סיל־ םון געטראכם ער האם וױילע א פאר אפגעלאזען
װיע׳ן^
 שסײן צו אמבמיע גאגצע זײן אײנשיאנעז מח ער

 װעט װאך, די איבערלױסען װעם עס שא^ אין דא
 םיל־ וועט ער קעשענע. אין דאלער •אר א האבען ער

 צחאםען. לאכען וועלען זײ טעאםער. אין נעםען וױע׳ן
װאם בײ סרעגען אײדעל און פאתיכטיג איר װעם ער

 בא־ ער אװדאי. אפיס אן אין ,באשעפטיגט? איז זי
 גאך און םינגער, לאנגע דיגע אירע נאך דאס גרייפט

פנים. אויסגעאיידעלטען איר
 אויסגעװאקסען איז טראכטען זיין אינמיטען אבער

 מים ארומצושפילען זיך דיר גענוג — פארמאן. דער
 א דאך ביזט !חדר קײן גיט איז דא פצקלאך. די

 זען טאקע לאמיר הויזען, םראגסט טיש, צום מאנסביל
 אים האט ער און קעגסט? דו וואס אמת אן אויף

 צײ- מיט מאשין אומגעלומםערטער אן צו צוגעשטעלט
וואלסען. און רעדלאך נערדיגע

 קאם- גרױסער א אין צוגעםירט מאן א האט באלד
 גע- אים שוך, א ארויסגעכאפט האט מאקס שיך. טען

 געדרײט זיך האט וואס זאמד־פאפיר, די מיט שייערט
 גע־ געשווארצם, שוך דעם האט ער רעדלאך. די אויף

 דער בערשטלאך. דרײענדיגע די אויף געפוצט שליפען,
 האם און שםיגעל א רױ גלאגצען גענומען האט שוך

 שווארמר לעבעדיגער א וױ מאקס׳ן צו אויסגעקוקט
םויגעל.
 א אין װי געטאן קלונג א האם גלאק גרויסער א

 געשרײ לעצטען דעם האבען מאשיגען די קלויסטער.
 געטאן יאג א זיך האבעץ ארבײםער די און געגעבען,

טישען. די סון און מאשיגען די םון
 הינםער טאג צופײניגטען א םים מידער, א מאקס,

 אח איבערראשם וױ אבער גאם. אין ארוים איז אים,
אנםקעגצן. געקומען אים איז סיאויע ווען געווארען, ער

 די אויםגעשטרעקט אים ױ האט — מאקס! —
 יא־ בײם געזען בײטאג הייגם דיר האב איך — הענט.

 צום העגם אונזערע פארקויסם בײדע האבען מיר קעץ.
באלעבאם. זעלבען
 לייכנדפארשעמסצ, געשטאנען זײ זײנעז װיילע א

ד אבער גערירםע. ל מ, »װעק זײ זיעען מ ם ע ר מ  ג
ג. דער מ?ן.ײ«וי *ום אימס זיד טוליענדיג  ית» מ

 די האט שאם, איץ אין צחאםען געארבײם האבעז זײ
דערגעגםערם. פיל
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באװענונג ארבײטער די און וױרטשאפט פלאנמעםיגע
שװערע, זעהר דורך איצם לעבען יר

 טשיקאווע זעהר אויך דערםאר אבער
 זיך מיט ברעעט טאג יעדער צייטען.

איבעראשונגען♦ סענסאציאנעלע גײע
 אבער געהט צײט״ םון מארש ״דער

 אז טעמפא, משוגע׳נעם אזא מיט אן
פאסירונגען, די אט הימט םארגעסן מיר

איבערראשט. שטארק געכטען ערשט אונז האבען װאס
 אין פאר איצט קומען פאסירונגען װיכטיגע זעהר

 קומען פאסירוגגען די לעבען. עקאגאמישען ארנזער
 זיך איז עס אז אנדערע די נאך אײנע שנעל אבער
 פאםי־ געװיסע זײ. אין םאנאנדערצוקלייבען שװער
 אונזערע פאר סימפטאמאטיש זעהר אבער זיינען רוגגען

 אריף קלאר זעהר אן צײגען זײ צושטענדען. עקאגאמישע
 עקא־ טאג־טעגליכע אונזערע אין ענדערונגען גרויסע די

באציהונגען. גאמישע
 וואס צײכען, א צײטען, אוגזערע םון צייכען א

 אינטע־ עקאנאמישע װיכםיגסםע אוגזערע דורך דריגגט
 צו קאםיטאליסטען גרויסע םון שטעלוגג די איז רעסעץ
 אויםגאבען עקאנאמישע געזעלשאפטליכע ברייטע זעהר

 קאפיטאליסטען װאס צײטען, די צײטען. אוגזערע פזץ
 א האבען מוז װירטשאםט אונזער אז גע׳טענה׳ט, האבען
 אונזערע קומען איצט פאראיבער. זיינען גאגג, פרײעז

 זייגען עם לידעלאך. גײע מיט ארויס ק*פיסאליסטען
 םויג־י נײע געבראכט האבען חאס צײסען, בײע

 אלע אויף לידער. גײע האבען פויגלען גײע די און לעז
 םלאנמעסיגער וועגען מען זיגגם וואריאציעס סארטען

רױרםשאפט.
 אבער פארגעסען, כמעט דעם װעגען מען האט איצט

 געקאכט דא האט פריהער מאגאטען םאר א מיט ערשט
 אמעריקאנער םון רייען די אין װעגדוגג בײער דער מיס

 רעטעניש, גרויםע א געװען איז עס מייטאליסטען.
 קערפער־ קאפיטאליסטישע רעאקציאגערסטע די װאס

םאבריקאנטען, םון אסאציאציע נאציאנאלע די שאפם,
 גרויס־ ארגאגיזירטען דעם פאר זיך מיט שטעלט װאס

פראגראם. ראדיקאלער א כמעט מיט ארויס איז קאפיםאל,
םאברײ גרויםע די האבען עס אבער כרונרת פאר ^

 געהאט, ביט רעזאלוציעס ראדיקאלע דיערע מיט קאנטען *
 םרן צײכען װיכטיגער א רעזאלוציעס די אבער *מען

צייטען. שטורמישע *וגזערע
 ד»אט םאבריקאנטען סון אסאציאציע גאציאנאלע די %
דעצעמ־ אין קאנווענשאן יעהרליכע איהר איגעהאלטען י :;־
ר *  האט מען האטעל. אםטאריא וואלדארף אין 1936 מ
p ארן פעך גיסען זאל קאנװענשאן די אז *דווארטעט

 קאנ־ די דיעל׳/ ״גױ דין מיט רחוועלט׳ן אויף לגעזזעש
 וואס פערזאנען, דיזעלבע אט סון באשטאנען איז וחמשאן

 דעם געגעז געדוגערט זיי האבעץ גאוועמבער פאר *דשם י
 דיעל״ ״נױ דער אז גע׳טענה׳ט, האבען זיי דיעל״. *גיו

 מים װעלט. דער סון חורבן םולשטענדיגען א ברעגגט
 ״ניו אליין געווארעז מענשעץ דיזעלבע זײנען אמאל

ם/ ר ע ^ די  םאברי־ גרויסע די םון דיעל״ ״נױ דער '
 ״ניו רחװעלט׳ס װי אנדערש, ביסעל א איז קאגטען
 נוסח, אין בלויז אוגםערשייד אן איז עס אבער לדיעל׳/

m t איגהאלט. אץ
 איגדום־ גרעסטע די םון אײגער טשעסטער, ס.

 דער סון פרעזידענט דער אמעריקע, סןר •ויןליסםעז
. . . ערקלערט אםען םעסעדזש זײן אין האט **ניאציע,
 וועט ,1929 יאהר דעם ביז געװען איז עס ״װאס

 זיצען ניט איצט קענען מיר * . .זײן גיט מעהר שױן
. פראספעריטי נײער דער םון געניסעז נלױז .  מיר .

. . צושטענדע עקאנאמישע אמזערע אנאליזירען .
. . געלעגעגהײם די םאחאמעז אםאל קען .

פלאן״. קאנםםרוקםיװעז א םים ארויסקומען סוזען
 האט צװײםען נאכ׳ן אינדוסםריאליסט גרױסער איין

 צײם אונזער םון אױםגאמן גרויסע די װעגען
שע מי א א קוק, ד. סשארלס פלענער. ברײטע מ
".49 םיל ראלינג ״אםןריקעו דעו *ח

אינ־ די װאס באציהונגען, גוםע די װעגזגז מדלדס
ארבײ־ *רגאניזירםע סים אײנשםעלען דארף

 די םון אײנער סון פרעזידענם נראון,
a אייף נערעדט האם נס.^ךאןרײשא n באנ־

ד האט בײן״ לבו ,כםוב און .mת
------------------ — ------------------------  װעגם די װאס רדערםער, ראדיקאלע אזזנלמ

 אסטאריא״ *וואלדאף טעלתא
w .מחזנרס

n מעהר םים ארבײטער i

ן»יסװסטריע

חי מ. פון ס ענ װו א

 מיר צײט. םרייע מעהר מיט און געלט מעהר מיט בײט,
 זײער םאר זאלען ארבײטער אז זעהן, אויך דארםען

ארטיקלען. ביליגערע און בעסערע קריגען געלט
 אנגע־ האט קאנװענשאן די וואס רעזאלוציעס, די
 דעמזעלבען אין געווארען םארםאסט אויך זײנען גומען,
 אינדוסטריע אמעריקאנער םון פראגראם די גײסט.
 שאםען )2 סחורות, גוטע ביליגע שאםען )1 :דין דארף
 םון צײט אין ארבײטער םאחארגען )3 ארבײט, מעהר

 ארבייטער מיט זיך טיילען )4 אלטקײט, און קראנקהײט
 א שאפען ,5 איגדוסטריע, םון םארדינסטען די אין

 אונ־ אוגטערזוכען װיסענשאםטליך זאל וואס קאמיסיע,
װ. א. װ., א. א. צושטענדע עקאנאמישע זערע

 קראגקע און אלטע םארזארגען װעגען פונקט דער
 דײ דעבאטען די דעבאטען. הײסע ארויסגערוםען האט
 סאציאלער פון מעטאדען די װעגען געװען אבער נען

 אליין... פרינציפ דעם װעגען גיט אבער םאתיכערונג,
 די און שטארקערע די אז מסכים, געװען דינען אלע

ארימע. און שוואכע די װעגען זארגעו דארםען רייכערע
 צוױיזײיטיגע אויך און גיט־דערזאגטע אלע מיט
 אפעריקאגער די פון פראגראם די װעלכע מיט ווערטער,

 די אז צוגעבען אבער מען מוז םול, איז סאבריקאנטען
 עקאגא־ די אין װענדונג נײע א אויס דריקט פראגראם

 קאפיטאליסטען, גרויסע אונזערע םון באגריםען מישע
 איבער־ אן אויף װעניגסטענס צײגט וואם װענדונג, א

 גרוים־ אמעריקאגער די םון אידעאלאגיע דער אין ברוך
 קאפיטא־ אונזערע האבען סריהער אינדוסטריאליסטען.

 קענען רעזולטאטעז בעסטע די אז געדענקט, ליסטען
 בליגדע םון שםיל םרייען דעם דורך װערען ערצילט

 קאפיטאליס־ אונזעדע ריידען איצט כחוו^ עקאנאמישע
 פלאנמעסיגער פון כחות די אט איינצאהמען םון םען

עקאנאמיע.
 אוים־ דער אין צוױיסלען שטארק נאטירליך קען מען

 ריידען זײ ורען קאפיטאליסטען, אונזערע פון ריכטיגקײט
 בלו־ הײנטיגע אין אידעאליזם. און מעגשליכקייט סון

 בײ גראדע אז גלויבעה צו שװער איז צײטען טיגע
 יושר... םון קול דער ערװעקט זיך האט קאפיטאליסטען

 אונזערע זיד, דוכט זיינען, מענשען־םוײינד גרויסע קײן
 אנדערע םון בעסער נים זײגען די ניט. קאפיטאליסטען

 אז צווייםלען, קען מען אויב אבער קאפיטאליסטען.
 חוזר״ אמאל מיט האבען קאםיטאליסטען אונזערע

 טאר מעגשען־םריינד, געווארען און געװען בתשובה״
 װעגען רייד דיערע אז אננעמען ניט אויך אבער מען

 דער בלאף. גאנצען אין איז װירטשאםט ם^נמעסיגער
 אז — געדענקען צו וױכטיג איז דאס און — איז פאקם
 בליגדע אז ארומגעזעהן, זיך האבען קאםיטאליסטען אויך

 װינ־ אזא אין םארםיהרען אוגז קענען כחות עקאנאמישע
ארויסדרעהען. זיך קענען גיט וועט מען וועלכען פון קעל,

 דער- גערעדט סאציאליסטען בלויז האבען םריהער
 ברענגט ארדנונג קאםיטאליסטישע איצטיגע די אז פון,

 דערוױזען אוםן געגיאלען א אױף האט מארקס כאאס.
 די ברענגען קען עס צושטענדע כאאטישע וועלכע צו

 װערט מארקם וױרטשאםט. פלאגלאזע קאפיםאליסטישע
 גאר נים שוין באשפיגען ארן באשמוצט שטארק אםילו

 סון אבער אנאליז געניאלער זײן אליין. םאשיסטען פון
 ווערעץ אנערקענט מוז וױרםשאפט פלאנלאזער אוגזער
שוגאים. ביםערסםע דינע םון אםילו

 פלאג- ווארט דער איצט איז צוגג אױם׳ן יעדען בײ
 בא- דער אט אז איז, םאקם דער - וױרטשאםם. מעסיגע

 באגריף דעם תםט מען נעמען. יתרו׳ם האם גריף
 ״םטא־ *סאגאציע״, װירטשאסם/ םון ״ראציאגאליזאציע

 באגריף דער גאםען א פאר װאס װ. x א. ביליזאציע״
 אנערקענען איצט אז פאקם, r אבער איז האבעז, גים זאל

 ילאבלאז איז ארדגוגג קאפיםאליםטישע אוגזער אז אלע,
 םארגע־ װערען פלענער פארשיידענע אח כאאסיש, איז

 ,ojpp ןונשםאם ארתוגג ברעסנען *ו *ווי װי לעגט,
אגארכיע♦ אנשטאט •לאגמעסיגקײם

צײס, דער םח •לאבםעםיגקײם. װעגען ריידעז אלע
— A A ^ ba^ b ^ B ^  bba^aII B *b BB^a AB BBA* H i mיאח פיגף זייגע םים ארױסגעקרמזגן איז סטאלין וואס 

 אונ־ אזעלכע װעגעץ אוסעסום מען רעדס פלענער, ריגע
 זעהר געװיםען דין אריף האם סםאלין טערגעםובגעץ.

 או כא&ערקס, וױציג האט מארקס עבירזו^ שווערע
ד •יאםר קיסר רוסישעד דעד געזוכם האס גרויסאד ת

 רוסלאגד אין אייגצוםיהרען מיטלען בארבארישע דורך
 ער אז זאגען, מען קען סטאלינען װעגען צױױליזאציע.

 סא־ דעם איינצופיהרען מיטלען בארבארישע מיט זוכט
 ניט זאל סטאלין עבירות םאר וואס אבער ציאליזם.

 זוכט פלענער זײנע מיט אז זיכער איז באגאנגען, האבען
 עס ארבײטער. די םון לאגע די פארבעסערען צו ער

 פאר־ צו ארבײטער זוכען וואס םלענער, דא אבער זײגען
 םאר היטען זעהר זיך דעריבער מ׳דארף שקלאפען.

״פלאנמעסיגקײט״. װארט שעהנעם דעם
 די אײנצוםירען אויך זוכען װירטשאםט פלאנמעסיגע

 היט־ און מוסאליני דיקטאטארס, בלוטיגע פאשיסטישע
 דער פלאן... םיר־יאהריגען דין האט היטלער אויך לער.

 ארדנונג, אזא שאפען צו אבער איז פלאן פאשיסטישער
 פון פיהרען לאזען זיך זאלען שקלאםען װילענלאזע װאו

 שםיץ דער אױף םיהרערלאך און פיהרער היערארכיע א
 געט־ האט וואס ״סיהרער״, א שטעהט עס װעלכער פון

 אייג־ קען םאשיזם אונםער אויך אייגענשאםטען. ליכע
 פלאנמעסיגע אזא — פלאגמעסיגקײט װערען געפיהרט

געווען. גיט װעלט דער אויף נאך איז וואס שקלאםעריי
 װירט־ אין םלאנמעסיגקײט װעגען אז איז, אמת דער

 ריידען צו אנגעםאנגען קאםיטאליסטען שוין האבען שאפט
 װירבד אונזער םון םלאנלאזיגקײט די םריהער. םיל

 דעם, אין אויסגעדריקט זיך האט ארדגונג שאםטליכער
 צוצר וױ געודאוסט נים האבען פאבריקאנסען ײ וראס

 נאכםראגע. דער צו סחורות םון אנבאט דעם פאסען
 םראדױ צו װיםיל געוואוסט, ניט האבען פאבריקאגטען

 איבער־ אן ארויסקומען פלעגט דערםון און צירען
 האם טראסטען םון אגטװיקלונג דער מיט םראדוקציע.

 שארםקיים. איהר םארלארעז פלאנלאזיגקײט די אט אבער
 מארקעט. םון נויטען די צו צו זיך פאסען טראסטען
 םלאגמעםיגע הינזיכט געװיסער א אין זײנען טראסטען

װירטשאםט.
 םלאנ־ דער וועגען געווארען גערעדט סיל איז עס

 אמעריקא. אין באנקען םעדעראלע די פון מעסיגקײט
 באגקען םעדעראלע די אײנגעםיהרט האט װילסאן װען
 קרי־ םיגאגציעלע קײן מעהר אז זיכער, געװען מען איז

 לעצטע די סאר האבען. ניט אסעריקא שוין װעט זיסען
 וועגען געהערט םיל אמעריקא אין מען האט יאהרען

 וואס קאםיטאליזם, נײעם װעגען מאסעךפראדוקציע,
 אין אויטאמאביל ״אן ארבײטער יעדען ברענגען װעט

 איבעריג איז עס םעפעל״. אין םשיקען א און גאראזש
 אױס־ זיך האט פלענער אלע םון וואס דערצעהלען, צו

געלאזען.
לײט. ביזנעס גוטע טאקע זיינען קאפיטאליסטען -
 צייטען. גוטע אויף נאר אויםרעכענען אבער קענען די

 איז עם אז םארשטעלען, ניט זיך קענען קאפיטאליסטען
 לוים פראדוצירען זאלען מענשען וואו םלאן, אזא מעגליך

 די צוזאמען שטעלען וואס די, םון גויטען אמת׳ע די
 דעריבעד דינען םלעגער זייערע געזעלשאםט. מענשליכע

 אונ- ראדיקאל װי און טערמיגען. קורצע פאר בלויז
 ניט זיי קענען װערען, גיט זאלען קאפיטאליסטען זערע

 קא־ דער וועלכע מיט וױדערשפרוכען, די אט אםשאםען
געווארען. געבארעז איז פיםאליזם
 קאפיטא־ אוגזערע ריידען ביזנעםליים גוטע אלם

 די םארגרעםערען דארף טען וואם דערסון, ליסטען
 קוחנע שכירות, גרויםע דורך ארבײטער םון קױף־קראםט

 קייןל די םארגרעסערען װ. א. א. צײט םרייע שטונדען,
 מארקעט גוטען א שאםען און ארבײטער םון קראסט

 געזױס םראזע. גאגגבארע א איצט איז סחורות, םאר
 װע־ אויסגוצעז. םענםימעגט דעם אט ארבייםער דארסען

 עקאגאמישע די װעט םארדיגען, בעםער ארבייטער לען
 וױדער־ איגערליכע די אבער בעםער. ווערעז לאגע

 דייד וועלען געזעלשאםט הײגטיגרע דער סון שפרוכען
ווערען. אפגעשאפט ניט פארט דעם

מעגשעץ, פראקםישע זעהר דינעץ קאפיטאליםטען
 ארמד און ראמאגםיש מאנכמאל זיי זיינעץ דאד אבער

 קלעחמ קאפיםאליםטעז װאס ■לעגער, אלע די •יסםיש.
 װידערשפרר קאפיםאליסטישזג אלע איבער לאזען אוים,
_____ געװעץ. סריחער זײנעז זײ װי כען,

 אטאסיאײשוז .נעשאנעל די װאס רעזאלוציעס, די
 וױנטײ׳ זײנען אגגעגומען, האס מאגוםעקםשורערס״ אװ

מי־ דער אין װענדתג גײער א אױף צײגען זײ װײל • 
 ביז מזזיו אמ װאם צי^איאסאצ דעד אס ®רן זאפיע
 װילנו n אנעד #רעאקניאגאר שרעקליד איצט
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 אםעריקןןנער דער אין ■אםירונגען
 דעם דורך באוועגונג ארבייםער

גע־ האבען םאנאם סארגאנגענעס
גו־ העכסםע די ארויסרוםען מחס

אויםריכםיגען און םרידענהײם
און ארבייסער יעדען בײ אנגסם __

בא־ ױניאן נודייד דער םון םריינד
אסעריקא. אין ױעגונג

הא־ םאנאם דעם דורך וואס דערפאר, !וסרידענהיים
 אנט־ זייער אז באװיזען, ארבײםער אמעריקאנער די בען

 וועלכע אין קײטען די םון באםרייען גו זיך שלאםענהײם
 קײםען די געאענטעם, געווען יארען אלע די דינען זיי
 «ו גלייכגילםיגקייט אח ױניאנס געגעז טאראורטייל םמ

 איז אינםערעסען, סעחענליכע ענגע, די אויסער אלעמען
 אז גאר ערשײנונג, םארבײגענדע גייטוױיליגע, קיץ נים
 גום געקומען זײנען ערװאכם, באמת האבען ארבייםער די

 געטריבעו גיט קײנמאל מער וועלען אץ באוואוסטדק
 אין דוקא וואס דערפאר, אנגםט שקלאםעריי. צו ווערען

 זיך פלאקערט מאמענט, היםטארישען װיכטיגעז, דעם
 ארגא־ די פון רײעו זײ אין בירגער־קריג דער פאנאנדער

 פאר־ זו נים אויב םטראשעט, און ארבײטער ניזירםע
 צוריק־ און סםערעז י1 םיל ווייניגםטענס איז ניכםען,
 סארם• װייםערדיגען און מוױגםען וריסערע די האלטען
שרים.

די פון דןןרגרײכתגען און ק&םפען די
ארכײםןןר

 איז םלאקערט געשריבען, ווערען שורות די ווען
 סםרייקם, גרעסטע די םת אײגער אינדוםטרי שטאל דער
 כמ ארבייטער די םארגעקופען. ווען דארט דינען ױאס

 די און םױב״ און שיט .יאמסםאן ״רעפאבליק״, די
 ארונ־ דיגעז אח ארבײט די געװארםען האבעז ״אינלאנד״

 םינף אין פאבריקען 24 שליםענדיג סםרייק אין םער
 אר־ טויזענד 90 ארום נאשעסטיגען וועלכע סםײםם,
בײטער.
 געשלאםען אוים, וױיזם האבען, סירמעס דריי די
 אגרי־ קית אונטערזנושרייבען ניט אפמאך אן זיך אװישען
 קא־ ארגאניזאגיאנס ארבייטער שטאל דער מים מענםס

 פאר׳ן דיז צו ױאא כדי א. אי. םי. דער פח םיםע
 קאנםערע:־ געהאלטען םירמעס די האבען געזעץ, וואגנער

ן  אונטער• אבער ױניאן, דער פון םארםרעםער מים מ
 לויט אנטזאגם. זיד די האבען אגריםעגט אז שרייבען

 זא־ די אז בלױז געזעץ דאס םאדערט דערקלערונג, דיער
 ארבייםער. די פון םארטרעםער די םים פארהאנדלעז לען

 די ניט. די םתען אגרימענם אן אונםערשרײנען אבער
 געזעץ, ניט אחןר געזעץ יע זאגען: װידער ארבייםער

 און !ארבײםעז ניט ױי וועלען אגריםענט ױניאן א אן
שוואונג. םולען אין איז םםרייק דער

 ,רעפאבליק״, דער םון דערהויםם בתים, בעלי די
 גע־ די נו געגומעז םאג ערשםען דעם גלײד זיך האבען

 זײ־ פלמער אײגיגע אין מיםלען. אמאליגע וױינליכע
 סםרײ־ אמישען *חאמענשםויסען םארגעקופען שוין נעז

 באםעם די װעלכע מים גענגסטער־באגדעס די אח קער
 משלא־ זיעען ארבייםער עםלינע באזארגט. זיך האבען

 אין געװארעז• געשאםען איז איינער און געװארעז גען
 אםא־ האם אח פאליאיי די געיושעט זיך האט שיקאגא

 הײנם אבער איז *ייט די פיקעםס. ארעםטירם אין קירט
 די פח זײט דער אויף איז געזעץ דער אנדערע. אז

 זײ־ קלאגעז אים• םיט זיד באנואעז די און ארבײטער,
 רילײ־ לײבאר דער צו געװארען ארייגגעבראכם שוין נעז

 אויר שױן האם קאםיטע לזדפאלעם די און באארד שאנם
 אחוץ געגענד. םםרײק דעם אין בעאבאכטער געשיקם

 םון םלאכה די אויםגעאײכענם סטרײקער די קענעז דעם
זיך. פארג^יגען

 נאטירליה איז, דויערען װעם םטרײק דער לאנג וױ
 שײנט זאד אײן אבער פאראויסצוזאגען, אי*טער שװער

 די איז אוריק וחנלען ארגײטער די — זיכער דין נו
 אנער װעם לאנג גײן. ניט אגריםענט אן אן פאבריקען

 גאווערנאר ײיעחנז. ניט װארשימליד םםרײק חנר
 מ־דים בײדע צחאסענגעחפען שױן האט אהײא ®ת יײײי

 !יוײ די דװ־ד האבעז פאגגאםעז די און קאנפערענץ, א «ו
 נים זיד זײ לױנס עס אז עהן,אײס nnay< שוין םעג
אײננעשיארם. אופיל דין

 סםרייקען ארבײטער די וואו םירמעס, דריי די אם
 פארלויםיג האם ױניאן די וועלכע גװיי, נאן• און איצם,

 מאהיקא־ לעצםע די דינען שפעםער, אויף איבערגעלאזען
 נאך האבען וועלכע אינדוסטדי שםאל דער פון נער

 םיט אגריםענט קײז אונםערגעשריבען גיט םארלויםיג
 םין םירמעס פינף לעצטע די דינען דאס ױניאן. דער

 זײער אנהאלטעז נאד זיד פרובירען וואם באדײםונג,
 אלע ארבייםער. די איבער אלייד־הערשאםם םריהערדיגע

 םאברי־ שםאל וױכםיגע וױיניגער אדער מער אנדערע
 אגריםענטס. אונטערגעשריבען שוין האבען לאנד פון קען
 אײנגע־ וועאין םעסטונגען אפעךשאפ לעצםע יTאם ווען

 די — אינדוםםרי שטאל גאנצע די וועט וועו־ען, נומען
 וועלכע לאנד, אין אינדוםטרי םינף־ביליאניגע ריזיגסטע

 יעדען צוריקגעשלאגען דערפאלגרײך מאל יעדעם האם
 זײן — ארגאניזירען צו זיד ארבייטער אירע םמ םארזיד

ארגאניזירט. םאלשטענדיג
מאנא־ ניץ מים בלױז אז זיד, דערמאנם, מען וועז

 ארגאני־ שטאל דער ווען ,1936 אוגוסט אין צוריק, םען
 האם אנגעהויבעו, אםיציעל זיר האם קעמפיק זאציאנם

 אכם װי םער ניט געהאם ױניאן ארבייםער שטאל די
 האם איצם און לאנד גאנצען איבערן מיםגלידער טויזענד

 םיםגלידער; טויזענד הונדערם םיר םון נאהענם שױן זי
 םירמעס, גרעםםע סאמע די אז זיך, דערמאנם מען ײיז
 אילינאי״, ״קארנעגי די סםיל״, סטײטם ״ױנײםעד די וױ
 צענדליגע ױן לעפלין״ ענד .חשאהן די ,קרוסיבל״ די

 סםיל און אײראן דעם םון מיםגלידער םירמעס, קלענערע
 אין אסאםיאײשאן באסעס מעכטיגסטע די אינםטיםום,

 דער פיט אגריםעגסס אונטערגעשריגען האבען אםעריקא,
 אנערקענט ױניאז די איז די םמ צאל א אין און יוגיאז

 ארבײ־ די םת פארםרעםערין אײנציגע די אלם געװארען
 שאפ, ױניאן קלאחד װי זעלבע דאם כמעם איז וואס טער,
פעגלין. איז זאד אזא אז גלויבען, קוים עם זיך װילם

שטאל דער אין דערםאלגען אט־די פאכם עם וואם

טן ק טלית א
ראזאןש ל• פון

חארצען, אױפ׳ן פארלײגט — הענט שטארקע די
טרעפט, כײזעס װען גןןכעט, גאט כײם םענטש װי

ט זײן אױף און תס אותױת, רדיטע םיט רוקען, אץ כ
 גענד םיט — צװײ *לאקאטלעך טראגט ער

;כאהעםט
״דױרכי״ שװארטע די זיצט םױגעל א װי און

א•; קרײזעלדיגען זײן אױף גרינע א ק
ליפען, געגער גראכש דורך גײן װײסע םון

 גליט װאלקענם, די דורף זוףליכט װי פרײד, א
אראפ״

 גרױסע דאם איפ אױף קוקט פוסטקײט םיט
םעכסטער,

ען שיך די שינ  *ײן קאלטע שטזטירען ^
 סטרײקעד סון טראט יעדען חעחןן גל^םיען, אין
ײנם״ דאם װאם כאגדײפען ניט קןנען אץ  ם

 כעל־חכית דער שטײט װמקעל א אץ פאר׳עקשנ׳ט,
 :טראכט ער און — םחשטות סינםמשרע אין

 — קמן םלית א ילײקאםלעה «װײ גאומים, 9״
-מאנט גרויםע זיץ איז צענרעכען ניט אץ ״. !

 אוםן, דער איז באדײטונג גרעםערער םון נאד אינדוסםרי
 חרך אנערקענונג איר געוואונען האם ױניאן די אזוי װי

 און לעםליז״ ענד ״דזשאהן די אין םאנאם לעצםען דעם
 גע־ זײנען די װי םארביסען םירפעס, די ״שעראן׳/ די

 גע־ געצוואונגען דינען ױניאן, די אנערקענען געגען ווען
 םםרײק, א דורן נים אגריםענםס אונטערצושרייבען ווארען

 האם םינאריםעם אגרעסיװע אן אז גלויבען קעז מעז וואו
 נאר םטרײ׳ק, צום צוצושטיין ארבייטער די געצוואונגען

 דער אונםער אפשםיםונג געהײםע א אפשםיםונג, אן דורך
 אםשטײ דער איז רעגירונגם־םארטרעםער. פמ אויםזיכם

 אײגס צו דרײ באלד געשטיםט ארבײםער די האבעז םונג
 אלס קאםיםע ארגאניזאציאנס ארבײםער שםאל דער פאר

םארםרעםער. זייער

לעגםשי דער פאר זין געפט װנין>ן אוםאמאכיל די
סעטטוגג אפעךשאי

 אויך אזױ אינדוסםרי, שםאל דער אין װי פונקם
 דעם ױניאן די האם אינדוםםרי אוטאפאביל דער אין

 אפעך לעצםער דער אויף אמריף אן אנגדהױבען מאנאם
 ,םארד דער אויף אינדוסםרי, דער אין םעםםונג שאפ

".49 מאםאר
 פארלױפיג םירפע דער געגען נאך אח םםריײן קיק

 אםיציעל בלױז האט ױניאן די געװארען. גערופען ניט
 זײ אז ארנײםער, די צװישעז קעםפײן איר אנגעהױבען

 גרױםער דער ױניאן. דער אן אנשליסען זיד יאלעז
 וועג דעם םארלאפעו אײגענטליד האם פאדד, פילאנטראפ,

 ױניאן דער געגעז קעםפײן דעם אנגעהויבען אפיציעל און
 םפעציעלע אירע גמםעגם האם ױניאן די אײדער נאך

 צװישען קעםפײן ארגאניזאציאנם דעם םאר העדקוואדערם
 אין גלױביגער גרויםער א איז פארד ארבײםער. אירע

 געלוגגען אים דאך איז פובליסיםי. אמ פראפאגאנדא
 אג■ נאר נים םיםלען די דורו םארגאנגענהײם דער אין

 און פאבריקען זײנע אין שקלאפערײ אםת׳ע צוהאלםען
 םיסםעם, שפיאנען םארצװײגםער א דורך קאנטראלירען,

 האט ער נאר שקלאםעז״ דינע פון ריר און קער יעדלז
 גרױ־ אלם נאםעז א נעשאםען אויך פיטלען די דויד זיד

 איצםער ירובירם ער ליבעראל. זצן םילאנםראפ סער
 *ד פראפאגאנדע םת פיטעל דעם אנזוענדען דעריבער

 אז זיך אנשליסען פמ ארבײטער דעע האלםדן צו ריק
 ער וואס פאםפלעם, םפעציעלען א אין ױניאן. דער
 און ארבייטער דעע צװישען םארשפרײטען געלאזט האם

 יוגיאן א אז באװײועז, חכם דער פתבירם אנגעשטעלםע,
 נעםם עס אז ארבייםער, די םאר אונעליק אן «שום איז

 װאל־ שקלאםעז זײנע וױ (פונקם םרייהײט זײער אװעק
םרײהײםעז). איז גיט װעלכע געהאם גאך טען

 אץ זיר םארלאזען צו ביטרע צו אבער איז םארד
 אזזוץ פראפאגאנרא. דין פון וױרקונג דער אויף גאנצען

 גײנגםםןרם, ארםײ אן צוגעגרײם אוין־ ער האס ליפלעטם
 ײזנר־ שםעםל זײן איז פאליצײ פריװאםע און שלעגער
ה געפינם פאכריק גרעםםע זײז װאו בארען,  נעבעז זי

 דלר פון ארגאנײזערם די װי שנעל אזוי און דיםראים,
 פארזון■ א אין םאנריק נעבען באוויזען זיד האבעז ױניאן

 ויי־ ארבײםער, די צװישעז ליפלעטס פארשפרײטעז צו
 עם־ און גײגנםםערס די פון געװארעו באפאלען די נעז

 ױי צזזישען געװארען. משלאגען במםאל זײנען ליבע
םראנקענסםײז, ארגאנײוער, גענעראל דער געװען דעען

B^^ABte BAi *b MBAAMb  B B ^  AABMBBBB^AaBBA BfeAM BALA — —  Tp םארד די רײםער. לאקאל, םון פרעזידענט דער און
 רעגירונ^ צארישע אםאליגע די װי פונקט קאמפאני, םאר

 פילפ אין פאכט־נאד פילאנםראפ גרױסער דער וועלכע
 די אז םטײםמענס א ארויםגעגעבעז האט הינזיכטען,

 פאגראנ^ דעם געפאכט זין אויף אלײן האבען קרבנות
.נאמעז גוםען דץ פארשרוארצען צו כדי . .

 קדנןן נים םארד װעם אבעל םיםלען אלע די מיט
 ארגאניזירעז צו ארבײםער די םון דראנג דעם אפשםעלעז

 אםעריקא אין םעאדאליזם אינדוסטריעלער דער זיך.
 נים זםתים תחית קײן םער שוין װעם און טױם, איז

 איץ און אײנזעז. םוזען עס װעם פארד אויך אויםשטיין.
 אוסאפאביל די אויד װעט צוקונפם נאהענםער גאנץ דער

ארגאגיזירם. סאלשםעגדיג זײן אינדוסםרי
חנר־ א• רײניגם ײניאן ארבײםער אוםאפאכיל די

אין האם ױ װעלמ אויף פאבריקןן, קלעמרע די װײלע

'V.



IWEfifiBSRl
■״»׳

ט ײ גערעכטיגקײט •*(■4 סו ז

i

*

Jfc

*<SB

V4'

 װי בערען, גרויסע די געגען קאמף דעם פון וױיט דער
בױאיק, און פעקערד קרייזלער, מאטארס, חשענעראל

 גײהען םםרײקם אומגוקוקען. זיך געהאם ניט צײם קײן
 אויך און פירמעס קלענערע געגען שטעט צאל א אין אן

קאליםארניע. ריםשמאנד, אין םאבריק םארד דער איז
 געסעטעלםע די אין אויך זיך פארפעסםיגט ױניאן די

קאנטראל• בעסערען א אלץ איינשטעלענדיג פאבריקען,
 גע־ מאנאט דעם ױניאן די האם קא. פעקארד דער אין

 םירמע גרויםער א אין אגרימענט ערשטען דעם וואוגען
 אלם ױניאן ארבײטער אוטאמאביל די אנערקענט װאם

ארבײטער. אלע פון םארטרעםערין איינציגע די
 אינדוסטריען אנדערע פילע אין אן גײם זעלבע דאם
 אינםער־ די איז יארק נױ אין לאנד. גאנצען איבער׳ן

 אוגטערצד געווארעז געצוואונגען קא. טרענזיט בארא
 ניײארגאניזירםער דער מיט אגרימענט אן שרײבען

 אנגעשלאםען איז וועלכע ױניאן, ארבײםער םדאנספארם
 גע־ איז וואם אפשםימונג, אן אין א. אי. םי. דער אן

איינם. צו םיר געזיעגם ױניאן די האט געווארען, האלםעז
 אםי־ קאמפאני םייערסטאון די האם אד,ייא, עקראן, אין

 אונםער־ אמ ױניאז ארבײםער ראבער די אנערקענט *יעל
 ־שםונדײ36 א מיט אגרימענט ױניאן פולען א געשריבעז

ר  א געמאכם האם סעםעלםענם דער וואך. ארבייםם מ
 צוױי אנדערע די אין אויך ױניאנס קאמפאני די פון סוף

 גודריטש די און גודיער די—קאמפאנים ראבער גרויםע
 םםיים, מעין אין שוך־םאבריקעו, צאל א אין קאםפאניס.

 אגדערע די אין אנערקענוע. געוואונען ױניאן די האס
 די םםרײק. א אז נאד גיים געגענד דעם פון #אנריקען
 םוץ פירערשאםט דער אונטער ױניאן, ארבייטער םעקסטיל

 דער פון קאמיטע ארגאניזאציאנם םפעציעלער דער
 פארם־ גרויס געמאכם מאנאס דעם דורך האט א., אי. סי.

 באדיײ א םים אגריםעגטס אונטערגעשריבען האט שרים,
 אנגעהויבען האט את םירםעם גוויסע צאל םעמ־ער

 וואולען דעם םון טעריםאריע דער אין *רײבדרינגעז
 אנדערע די און יװערTםאל לאועל, לארענם, איז סראסט
 איי־ ראוד את טאסאסשוזעםם אין שםעטלאך און שטעט
 ױאם קאםפען, םראגישע איז רײך אזוי זײנען תאם לאנו,
 םארגאמענ־ דער איז אנגעםירט האבעז ארבײטער יענע
 און אי־דאבלירדאבלױ דער םת פאד׳ז דער אונםער הײם,
ל. אװ פ. א. דער

אנגע־• זיעעז װאם ױניאנם, די האבען נאר גים אץ
מו א  מאנאט דעס דורך א. אי. סי. מוםיגער דער אן *ל

 אײנ־ דעם אוגםער נאר געװינסען, גרויםע נטכעיציפאר
 דער פמ ױניאנם םילע אייד האבעז קאםפען די םון •לוס

 און אויפגעלעבם לײבאר אװ םעדערײשאז *םעריקאן
 טעםיג־ ארגאניזאציאנם ערפאלגרײכע אנגעהױבען מאבען
טמ  דאם אז זײן, פעג םרײדם. און שטעם פילע אין ?יי

 בא־ האט װאם דערהאלםונג םאר קאפף דער בלויז
 צו אנהויבען עפעם םאז־ײוניאנם די פון םילע וואױגען

 א פמ זייו ״זאל :שסרידווארט א זאגם וױ אנער םאז,
.לעבעז צום אבי קאזאק

 אװ בראדערהוד די באריכמעם בײשפיל, צום אזױ,
 מאנאט לעצםען דעם דורך־ האט זי אז קארפענטערס,

לאנד; איבערן ױניאנם לאקאל נײע 60 איבער ארגאגיזירם
 איר פארגרעסערט שםארק האט ױניאן םאשיניםםעז די

 םיל מים אגריםענםם געשלאםען און םיםגלידער אאל
 ערשטעז צום איז ױניאן טיםסםערס דער ;פירמעס צײע
 דער םיט אגריםענם אן אונםערצושרײבען געלונגעז סאל

e ג  האדען האירקערם עלעקםריקעל די קא.; םילך ןעדאר,
 עדײ קאנסאלידײטעד דער מיט אגריםענם אן גןשלאםעז

n o פיקטשװ םואװינג די יארק; ניי םמ קאספאני 
TTHpopt באדינ- אויסגעקעמפט האבעז טעכניקער און 

מז ת  קלזד די אחיז איז דאם אנערקעגונג. יוניאן און צ
ע עמלנ  פארשײ- די איז געװינסען און םםרײקם אי
 דר זייגען ותנלכע באשעםטיגוגגען, און טרײדם

אױמנורעכענען• אלע זיי צאל אין
 די םון געװינסען את דערגרײכועען אלע אם־די

ט דכער איז ארבײםער :ער חנ  יע- פאר גענוג ג
 טרײד- דער םיז פרײנד אח ארבײטער •ראגחגסיװעז
װעגונג  איצט שוין את עס פרײהען. *ו זיו מ

 םיר זײנען אוםשםענדען גינםטיגע אונטער אז
קור־ א םים בלױז גאד את וואם דעם, םון װײם ים1

מ  די פון חלום א וױ געוואחין באםראכט אוריק «י
 די אז חלום, דעם — פירער ארבײםער

 װעלען אמעריקא איז ארבײםער לײן מיליאנעז
יוניאגס. אין

 םיט װערעז. פארצײדענם דארף זאן־ א נאן■
 געקר אייד איז יתקמם, רענט?ריקא< די פון

T W P אויפ־ און נילעז זײעחנ פון
מז ױ מז אן שזין ויך ה אעםערעסי

שטונ־ קירמרא *יז

’itMMAמ מ

 אר־ דער אום אז אײנזען אן אױך הויבען די נאר יען,
 פארדינ־ העכערע די םון פראםיטירען באמת זאל בײטער

 נים אים בײ עם זאל מען אז זען יוניאנם די מוזען סטען,
 לעבענס־מיטעל. אויף פרייזען העכערע דו־רך אוועקנעמען
 אױטאמא־ די דערטראכט דערצו זיך האט גלייכצייטיג

 געלאזט האם װעלכע מישיגען, םלינט, םון ױניאן ביל
 ארונ־ ניט װעלען זײ אויב אז לענדלארדס, די װיםען

 א דערקלערען ױניאן די װעט רענט די פון טערלאזען
 פע־ אמעריקען דער םון פירער די אויך רענט־סטרײק.

 זײ אז װיסען געלאזט האבען לײבאר אװ דעריישאן
 קאנטראלירען זאל רעגירונג די אז פאדערען װעלען
 פאר־ די אום מיטעל, לעבנם נויטיגע די אויף פרײזען

 װערען געהעכערט זאלען ארבײםער די פון דינםטען
 געהעכערט זאלען עם נאר פאפיר, אוים׳ן בלויז ניט

 לעבענס־ זייערע און פארדינסטען רעאלע דיערע װערען
םםאנדארד^

ץ קאמןז דער תג #רכײםןןר דער א ענ װ א און ג
גןןטארען זײכע

 די פון דערגרייכונגען די וואם אבער ציים דער אין
 די און באדייטענדע אזוינע דינען מאנאם דעם ארבײטער
 אזוינע אין אויף בליען צוקונםם דער אויף האםנונגען

 ברודער־קריג פון וואלקענס די װערען םארבען, ליכטיגע
 און שווארצער אלץ באוועגונג םרייד־ױניאן דער אין

 יר םאך די םון םירער די וואם קאמף דער דראהענדער.
 םעדערײ־ דער םון קאוגסיל עקזעקוטיװ דעם מים ניאנס

 מאנאםען צען לעצטע די פאר אנגעפירט האבען שאן
 דער אין אגגעשלאםען זיינען וואם ױניאנם די געגען

 אעענומען צייטענווייז האט וואס קאפף א — א.. אי. סי.
 ארבײ־ די געגען סאבאםאזש םון םארמע העםליכסטע די

 גע־ קאםף אין געשטאנען דינעז זײ ווען צייט אין טער
 דעם איז קאמף דער אט קארפארײשאנס, םעכםיגע גען

 םעדעויישאו די פון אפיציעל געווארען דערקלערם מאנאט
 ברודער־קריג דער אז דערױארםען מעג םען איז פירעי

 פארגיכטענדער א אין פאנאנדערםלאקערען זיד זאל
 את שעדיגען צו םיםלען קיץ נים קלײבט װאם םלחמה,

 קאםף אזא וואם שאדען דער געגגער. דעם םארניכםעז
 ארבייםער אםעריקאנער די ברענגען אונפארםײדליד וועם
אפצושאצען. מעגליך קוים איז

 איז פלחמה אםיציעלער דער םון פארשפיל דער
 םרעזידענט פון באםעל א אין םאי םןין15 דעם געקומען

 אג־ לאס פץ קאונםיל לייבאר םענסראל דעם צו גרין
 די קערפערשאפט דיער םון אויםצושליסען חשעלעס

 אנגע־ זײנען וועלפע ױניאנם אלע די פארםרעםער
ר םון פארםרעטער די אי• םי• דער אז שלאסען  י

 אנחשע־ לאס אין מיםגלידער םויזענט צען םים ניאנס
 אםאל־ דער פון אינםערנעשאנעל, אונזער פון די לעס,

 דעם אויף זײנעז ארבײטער ראבער די םון און גאמײםעד
 צענםראלער דער פון געויאחמ אויסגעשלאסעז נאםעל

שםאם. יענער אין ל• אװ ם. א. דער םון קערפערשאפם
 אזוינע םון םאל םערטעל דער געוועז שױן איז דאס

 קערפערשאפט צענטראלע שםאטישע די אויסשליםונגען.
 אויסגעשלא־ איז אהייא, קאלאמבוס, אין ױגיאגם די םון
 זיך האם זי ווען פעדערײשאן דער פון געווארעז םען

 סי. די םון םארטרעטער די ארויסצואווארפען אנםזאגט
 םארםרעטער די דינען קלױולאנד אין ;ױניאנם 4 אי•
 קא־ נארט אין ;געווארען אױםגעשלאםען ױניאנם די םמ

 סע־ אמעריקען דער םון פארםרעםער דער האט ראלײנא
 פון קאנװענשאן די געשפאלטען לייבאר אוו דערײשאן

 זיך האם זי װען לייבאר, אװ פעדערײשאז סםיים דער
 אן איז װעלכער פרעזידענט, איר ארויסווארםען אנטזאגט

 און ;א. אי. םי• דער םמ ארגאנײוער און אנהענגער
 אבי־ געווען שױן איז דאס אנחשעלעס• לאם — איצט
 דער פיז דירעקםןןר דער בראפי, חשאן און צוםיל םעל
 ארױםגעבען װעלען זײ אז ערקלערט, האם א. אי. םי.

 און שטאםישע און ױניאנס, לאיןאל צו םשארםערם
 ױע־ אויסגעשלאםען װעלען וואס קערפערשאפטען םםײם

 אמעהעריגקײט זײער צוליג םעדערײשאן דער םון רעז
 דאם ארגאניזײשאן. אינדאםםריעל אן קאםיםע דער םים
 אפאזיציע שאםען םץ אנהויב אן געווען פאקטיש איז

קערפערשאםטען.
 די םארשפיל. דער בלומ געװען אבער איז דאם
 םעחד אםעריקען דער םץ קריגם־ערקלערעג אפ^עלע

 שפעםער, װאד א םים מקוםען איז לײבאר אװ ריישאו
 קאנפערענץ א צו צחאםעמעקומען זיך זײנען עס ווען

 םינ־ אין אינםעתעשאנעלם פאך אלע םון םארםרעםער
 און קאונםיל עקזעקוטיװ פון רוף אוים׳ן אהײא, םיגעםי,
 װאס פונקםען פיר פון פראגראם די אגגלגוםען האבען

 די- פונקטען פיר די חנקאםעגדירט• האס קאתםיל דער
ד s סעגם *יין «ז םע׳ןם א *רױפצולײגק )1 גען: מ

 זאל וואס קריגס־םאנד, א פאר מיטגליד יעדען אויף נאט
 ארגאני• אנצוםירען מיטלען די םעדעריישאן דער געבען

; 4 י•8 סי• דער מיט קאנקורענץ אין ארבײט זאציאנס
 םעחד דער אן אנגעשלאםען זיינען וואס ױניאגס אלע )2

 ארגא־ צו קאמפײנס אונטערנעמען גלייך זאלען ריישאן
 זאלען זײ װאו םאכען זײערע פון ארבײטער די ניזירען

 אינדוסטריען די אין אױן־, מײנט דאם ארבײטען. ניט
ױניאגם; אינדוסםריעלע שוין עקזיסטירען עס װאו

 צענטראלע די אין אויבערהאנד די האבען צו כדי אז )3
 די איבער סטײטם און שםעם די פון קערפערשאפטען

 ,4 אי. סי• דער מים סימפאטי אין זיינען וואס ױניאנס
 קער־ די אז אנשליסען גלייך זיך ױניאנס פאד אלע מוזען

 צענםראלע די םון אויסצושליסען )4 און פערשאפטען,
 אינטערנעשא־ פון ױניאנם לאקאלע די קערפערשאפטען

4 אי• םי• דער אן אנגעשלאסען דינען וואס נעלם
 נא־ וועם, באשלוס דעם אט דורכםירען דעם םיט
 ווערען ארגאניזירם מוזען לאנד גאנצען איבער׳ן טירליה

 וואו דארם קערפערשאםטען. צענםראלע פון סעםס צוױי
 דעם דורכפירען װעלען קערפערשאפטען צענטראלע די

 אייגענע ארגאניזירען מוזען 4 אי• םי• די וועם באסעל
 דורכצוסי־ אנטזאגען זיד וועלען די וואו און צענםראלען

 די וועלען קאונםיל, עקזעקוםיװ םון באםעל דעם רען
 אוועק־ קערפערשאםטען צענטראלע די םון טשארטערס

 ווערען געםשארטערם וועלען אנדערע און װערען גענומען
 וגו םירען נאטייליך, מוז, דאם םעדעױישאן. דער םון
 טרײד־ דער פון שפאלטונג םארפעלער און אפענער אן

באוועגוגג. ױגיאן
 אז אוםפארםיידליה שוין איז דעם מיט צתאםעז

 רײדסט אין ױניאנס דואל ויערען געשאפעז זאלען עס
 שוין זיך האט פראצעס דער אויך אינדוםטריעס. און

 שוין זיך באנוגענט 4 אי• םי• די אנגעהויבען. םאקטיש
 די אין ארבייטער די ארגאניזירעז םיט נים לעצםענס

 אפ־ פארםעלע דורד אינדוםטריען פראדוקציע מאםען
 ױריס־ האבען וועלכע אינטעתעשאנעלם, די םיט מאבען

 איז םאל דער געװען איז דאם װי זיי, איבער דיקציע
 איג־ םעקסםיל r« ראבער אויםאמאביל, שטאל, דער

 םשארטערען אנגעהויבעז לעצםענם האט זי דוםסריעס.
 4 אי• םי• די האם אזױ ױניאנס. אפאזיציאנם יירעקםע

 ארבײ־ שיד נײער דער צו םשארםער א ארויסגעגעבען
 האבעז וועלכע שםאםעז, נירעגגלאנד די אין ױניאן םער
 בוםה ױנײטעד דער צו אפאזיציע אלם ארגאניזירט זיו
 די ;ל. אוו פ• א. דער פון יוניאן ווארקערס שוה און

 אלוםיגום פון אינםערנעשאנעל אן געסשארסערט האבען
 זײ לאקאלס; סעדעראלע געווען דעען וועלכע ארבייםער

מז א  עלעקס־ און רײדיא ױנײםער די געטשארםערט ה
 די ױניאן, שיפ־בילדערם די ױניאן, ױארקערם ריקאל

 גע־ שוין האם װעלכע ױניאן, װארקערם טראנספארט
 גױ אין אינםערבארא דער םיט אגרימענם אן שלאםען

 די צו םשארטער א ארויסגעגעבען האבען זיי יארק;
 אויסגעשלאםמ זימען װעלכע לאקאלם, קלױרק ריםײל

 האם זעלבע דאם איגםעתעשאנעל. זײער םון געווארען
 חא־ װעלנע ױניאנם, ארבייםער מארין די םים פאםירט

אינטערגעשאנעלם. זײערע געגען רעױאלטירם בען
 שםעלען װידער, דיט זייער םון ױניאנם, םאד די

 אבי־ ארײנצוכאפען אבי זאד קיץ פאר אפ נים אויך זיד
 איז ױניאז עלעקטרישעגם די םיםגליחנר. מער םעל

 אין פאבריק וועםטינגהאח דער אין ארײנגעדרונגען
 ארגאניױרס האבען װארקערם רײדיא די וואו פיםסבורג,

 אגריםענט; אן שליםען בײס געהאלםען און ארבייםער די
 קאםפאני עדיםאז דער אין געטאן די האבען זעלבע דאם
 געשלאםען אח םארכאפט האבען זײ וואו יארק, נױ אין
 ארמד האם ױניאן רײדיא די װי גאכדעם אגרימענט אן

 ניי־ דער פוץ סעםלפענט דעם אין ;ארבײטער די ניױרם
 דער םיט ױניאן ארבײםער טראנםפארט ארגאניזירטער
 אםאלגאםײםעד די איצטער םטראשעט אינטערבארא,

 קלאגען מים גײן צו ױניאן ווארקערס רײלווײ סםריט
 אפ־ די םאכען «ו גםל כדי קאורט, םופרים צום אזש

 זײס צוױיטער דער םון ארבײטער. די םון שםיםונג
 העגזד די םארכאפען שנעל אויף גענוםען זיד די האבען
 אױף און ט. as ב. דער םון ארבייםער די צװישען מאניע

״על״. עווענױ דריםער דער
סך.א גאר דא איצםער שױן זיינען ביישפילען אזוינע

 אונד זיד זײ װעלען קריגם־ערקלערוע אםענער דער מיט
 1אי שױן שטײען טיר פארםערען. םילםאך םארםײדליד

 דער אין שפאלםוגג אפענער אוך םאקםישער א פאר טער
באװעגוסנ. טרײדיתיאז אםעריקאנער

 זאל עם אז געבליבען, בלױז נאך איז האםנונג אײן
 פואקי דעם איז ליגם האפענתג די :שלום צו קוםען דאד

 ךי פון פירעד פארמטענע װיעיגער די םון זזוש םישען
זײ אױג פיחנד, די אט איגגחנתעשאנעלם. פאד

ץ מ. סץ • • (סקייע) • • שפיצען ן ױ מיט הוט מיץ ק נ צי

 קוםט עס װאס דעם צו אויגען אמענע מיט צוקוקען זיד
 פראקטישען א םיז אויסרעכענען און די ארום פאר

 םארלירען אדער געוױנען קענען די וואס שסאנדםונקט
 דאס אז איעזען מוזען די וועלען ברודער־קריג, א פון

 זיך האט זיי סון מאנכע בײ אז סמגים ניט. זיך באצאלט
 דער אין דײנקען פון םראצעס דער אנגעהויבען שוין

ארויס. שוין זיך וױתען ריכטונג
 פרע־ דער טאבין, דזש. האט ביישםיל, צום אזוי,

 די סון אייגער און ױניאן טימסטערס דער פון ױדענט
 םע־ דער פון קאונסיל עקזעקוטיװ אין םירער עלטסטע

 סינסינעטי, אין קאנסערענץ בײם געזאגט דעױישאן,
 סענט אײן םון טעקס ספעציעלען דעם װעט ױגיאן זײן אז

 — געזאגט, ער האט — א. אי. םי. ״די צאלען. גיט
 געלט קײן געבען ניט װעלען מיר און ארבײט גוטע טוט
באקעמפען׳/ צו איר

 קאר־ אװ בראדערהוד דער פון האטשינסאן אויך
 דער פון שונאים פארביסענסטע די םון אײגער פענטערם,

 גע־ אפגעקילט היבש אויד לעצטענס איז א., «י. סי.
 א םון געווארען םאראורזאכט טיילוױיז איז דאס ווארען.
 דער םון םירער די וואס שריט גערעכטען און קלוגען

 קא־ ארויםיאגען דיער מיט געמאכט האבען א. אי. סי.
 בילדיגג די םון טשארטערם די צוריקציען און מערפארדען

 נאמען אין ארויסגעגעבען האט ער וואס לאקאלס, םרייד
 דער ױניאן. ווארקערס סמעלטער און מיל מײן, דער סון

 בעאמטער א געװען אמאל איז װעלכער קאמערםארד,
 םון איז און ױניאן אינזשינירס אפערייטינג דער םון

 זיך האט קארופציע, צוליב געווארען באזײטיגט דארטען
 אר־ אן געווארען איז און א אי. סי. דער צו צוגעשארט
 זיך פאר אויםבויען געגומען גלײך זיך האט ער גאנייזער.

 און רעכטס לאקאלס געטשארטערט האט און מלוכה נייע א
 םון שגאה די פארגרעםערט נאטירליך האט דאס ליגקם.

 זײן מיט א. אי. סי. דער צו ױניאגס טרייד בילדינג די
 וואם טשארטערס די צוריקציען דעם מיט און באזייטיגונג

 געוואונען ״ארגאניזאציע די האט ארויסגעגעבעז, האט עד
 םון טאלעראגץ די וױיגיגסטענס אדער װילען גוטען דעם

 געםי־ עס װעלכע צװישןגן ױניאנס, טרייד בילדינג די
 די אז די םילען אלעמען גאך האטשעגסאן. אויך זיך נען
 טא טריידס, זייערע םארכאםען צו ניט זוכט א. אי. סי.
? ריזיקירען און קאמף א ארויסרופען זײ זאלען וואס צו

 םע־ אמעריקען די שטויסט וואס כח, אמת׳עד דער
 א. אי. סי. דער מיט קאמף א צו לייבאר אװ דעױישאן

 דעפארט־ טרייד מעטאל דער איז סוף, ביטערען ביז׳ן
 דער פון ווארטאן, און םרעי םירער, צוױי די און מענם

 צוױי די ניט. עס איז וואונדער קײן ױגיאן. מאשיניסטען
 איגדוסטריעלע דובך-די םארלירען צו מערסטענס האבען

 זייערע איגדוסטריען. פראדוקצ״יע מאסען די אין ױניאנס
 פאברי־ די אין באשעפטיגט מערסטענס זײנען ארבײטער

 קײן םאר אפשטעלען ניט דעריבער זיך װעלען זײ קען.
 דעם אויפצובלאזען מיטלען שמוציגע קײנע פאר און זאד

 בײם אויך זען געקענט מען ד״אט דאס קריג. פון סײער
 העם־ און ביטערםטע די סיגסיגעטי• אין קאגפערענץ

 ױניאנס די און א. אי. סי. דער אויף אטאקעס ליכסטע
 צװיי. די פון געקומען איז צוזאמען, איר שטעלען וואס

 באנוצען צו װי וױיט אזוי געגאנגען אםילו איז וואירטאן
 יױ אידישע די געגען העצעס אנטיסעמיטישע מיט זיד

 קאמױ ארייגצושלעפען געזוכט װידער האט םרעי ניאגס.
 אויס־ איז אים בײ קאמף. דעם אין רעוואלוציע און ניזם

 מאסקווער א גאר איז דאס אז אנדערש, ניט געקומען
םארשװערונג.

 עס וועט מעגשען, צוױי די קען וואס אײנעם פאר
 ארויסגעװיזען גאד האט װאירטאן זיין. ניט חידוש קייז
 קאנ־ םאר-א־יאריגער דער בײ גיםט אנםיסעמיטישען דין

 לייבאר. אװ םעדעריישאן אמעריקען דער םון װענשאן
 דינען רעזאלוציע זיין םון טיילען אנטיסעמיטישע די

 פרעזידענט צוליב געווארען אויםגעשטראכען נאכדעם
 רואירטאן אױב גיט וױיםען מיר פראטעסט. זאריצקי׳ס

האלט ער :זיכער אבער איז זאך איין קאםאליק, א איז
 די הײליגט ציל *דער מאטא: יעזואיטישען דעם סון

 בלוט. ױנקערשע די נאך לעבט םרעי׳ען אין מיטלען׳/
 און אםיסערם רעזערװ די צו ער באלאגגם אוםזיםם גים

 ױנײ מיליםערישען * דץ אין פאראדירען צו ליב האם
א איז אזעלכען סאר געלעגענהײם. יעדער בײ פארם  א
 םון קומעז עס מח ראדיקאליזם, מיט שמעקם װאס

מאסקװע.
4P נאך איז װאס האפענונג איינציגע די איז דאס 

 רייען די אין קריג ברודער דעם אפצושטעלען גצבליבען
ת^ אמעריקאבער דער סון  די — באװעגונג, םרײד־י

ד n פון פירער סארנינםטיגערע די אז האסנוגג  מ
ם ^  אױסרעכעגוג״ פראקטישע צוליב אםשר, װעלען ױג

*ז צוגעבען, אבער מוזען מיר לאזעז*רדע ניס עם מן,

פלימעניצע: מײן מיר צו אגט
 הוט א פאר וואס אנקעל, ״םע,

 זי איז עפעס ? דאס איר טראגט
וואס, שפיצען. זיבען מיט דאך
 קויםעז צו ניט שוין פארמאגט איר
? הוט נײע א זיך

:צו לייגט שוואגער מײן און
 אבער זאגען, געװאלט אויך דאס דיר האב ״איך

 עזות־ דער זי, אז אבער העזה. די געהאט ניט האב איןי
 דיר איך זאג טו געזאגט, שוין דאס דיר האט פנים,
הוט׳/ נײע א דארםסט דו אז נאכאמאל, טאקע

 דער דארטען זאגט װי בעסעה אבער וױיס איך
 גײע א אז ווייס, איך — נםשי״ מרת ױדע ״לב : פסוק
 אײך װעל איך אז און העלםען. גארניט דא װעט הוט

 איך, דײנק איו/ װעט געשיכטע, גאנצע די דערצײלען
אומזיסט. ניט איז מורא מײן אז צוגעבען
 די הוט מײן צו קומט עס אזוי װי געשיכטע, די

 צײט היפשער א מיט אן זיך פאנגט שפיצען, זיבען
 יעצטיגען דעם פון אונםערשרייבען דעם מיט פריער,

 װעלכען אין אינדוסטריע, דרעס דער אין אגרימענט
 פאר פרייזען סעטלען םון פונקט דער זיך געפינט עס

״פרעמיסעס״. דזשאבערס אוים׳ן שטיק־ארבײט
 זײער און נײעם דעם ארייגשטעלען בײם דאן, שוין
 גע־ םאר׳חתמ׳עט איז אגרימענט, אין פונקט װיכטיגען

 די ד״אבען װעט זי אז הוט, מײן םון שיקזאל דער ווארען
 געמען מיר װעט םלימעניצע מײן און שפיצען, זיבען
 מײן באזוכען װעל איך וואם מאל יעדעס לעבער דעם

שװעסטער.
 אלע םון טשערלייטע די דאך גײען וױיסט, איר די
 טאקע װערען פרייזען, סעטלען דזשאבער צום שעפער

 ״פרע־ דזשאבערס דעם אויף אפגעסעטעלט פרייזען די
 קאג־ די בײ דרעסעס די מען נײט גײען אבער מיסעס׳/

 קאנטראק־ דעם ביז דזשאבער דעם פון און טראקטארס,
 מען דארף בלאק, עטליכע שײנע םון מהלך א איז טאר
 דזשאבער םון סעמפעל דעם מיט ווארע די בריינגען דאך
 צר־ װעג אויפ׳ן דערוױילע םלעגט קאנטראקטאר, צום

 פאר א גאך סקוירטעל, דער אין סימם פאר א קומען
 אין לרפעלאך פאר א וױיסטעלע, דער אין קנאפלעכער

 ער־ טאקעלאך דאזען האלבען א גאר אדער קאפם, די
 וואנעץ ביז און פלעצער♦ באהאלטענע אין געץ־וואו

 זיך, דערװיסען אדער דערזען עם םלעגט טשערמאן דער
 שוין מען האט לאט, דעם אויפגעמאכט שוין מען האט

 דאס האט קלאגע, אפיציעלע אן אריינבריינגען געמוזט
אלעמען. םאר טראבעל פלענטי געמײנטע
 סטײל א װען אז אידעע דער צו געקומען מען איז

 בא־ םולע א װערען געמאכט זאל אפגעסעטעלט רוערט
 און אנאנדער, מיט אלעס מיט סטייל דעם םון שרייבונג

 אוים׳ן אז אזוי וױיס, אויף שװארץ האבען עס זאל מען
 דעם אויף זאל קאנטראקטאר צום דזשאבער םון װעג

 האל־ א אדער קוואדער א פאר אגוואקסען גיט גארמענט
 םאר- דארםען ניט מ׳זאל און ארבײט, דאלאר בען

 לױםען אין סצזאן, קורצען אויך אזױ דעם בוײיגגען
זיי. אטענדען און קאמםליינטס מאכען

 אלע םון באשױיבוגגען די טשערמאן דער האט איז
 קאנ- אונזער װי אזוי און דעטאלען. אלע מיט סטיילם

 דזשא־ די און דזשאבערס, צוױי םאר ארבײט טראקטאר
 מאכען דעזייגערם, פראדוקטױוע גוטע האלםען בערם

 גאנצע האט טשערמאן אונזער און םטיילם, סך א זײ
קעם־ א צוגענומען ער האט באשרייבוגגען, מיט בערג

S3.......... 1 ־•"" י ־ ״ י ■
 איע־ דאס איז דאס און שוואכע גאנץ א איז האםנונג די

 אויםזיכםען ■ראנטסולע די םארוואלקענט וואם ציגע
ארבײטער. אםעריקאנער די פאר

 אריבער ױגיאנם מער און םער אלז גײען דעתוײל
 אינ־ פאריערס די האם מאנאט דעם 4 אי• ,סי• דער צו

־ שיקאגא, אין קןמווענשאז איר בײ טעתעשאנעל,  מ
 ענליכע 4 אי• םי• דער אן אגצושליםעז זיך שלאםען

 ריטעיל דער בײ געװארען אעענוסעז זײנעז באשלוסען
 ןךא זיך פאר האם גילד נױםאײיער די גת«ע. קלױרקם

 א•־ וועם װאס קאגװענשאן, איר צו רעקאםענדאציע
 אין אייד יוגי• איז לואים סיעט אין ױעדען געזמלםעז

דער איז יוניאנם דיישאןעדעט אמעריקמ אנדערע סילע
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הלואי. שועט. צו װערם עס אײדער עדערײשאןם

 מלאכה, די האלטען אפרייטארם די װעלכען אין טעל,
 באס אונזער אבער איז לייברערי. זיין האלםען צו אויף

 מאשינען, אלע באזעצט האט ער און ביזי שטארק געװען
 גע־ האם םשערמאן דער װעלכער אין קעסטעל די און

 אפרייםאר. נײעם א צו אײעק איז ארכױו זיין האלטען
 דעם םון אונטען דעם םארנומען טשערמאן דער האם

 צו גריים באנדלאך, די ליגען עס װעלכען אויף טישעל,
 באס דער אבער האט אפרייםארס. די צו עס צוטײלען

 םון אונטען דער און ארדער, גרויסען א אריינגעקראגען
 דער סאר װערען אפגעליידיגט געמוזט האט טישעל דעם

 אונזער דאך האט באנדלאך. פילע די םון גערעםעניש
 איינגע- אים איז זיך, אייף קאפ אידישעז א םשערמאן

 פאליצע, דער מיט באנוצען דאך זיך קעז ער אז פאלען
 אױם* וועם ער היט. זײערע האלםען אפרייטארס די וואו

 אויבעך סון און פאליצע, איבער׳ן לייברערי זיין לייגען
 דער אין װי זיין װעט עס און היט, די לייגען מען װעט

 צעלא״ קאזא אי סים, וואלק ״אי באסניע: רוסישער
גאנץ). איז ציג די אי זאט איז וואלף דער (אי

 ביז טעאריע פון אז באװאוסט, אבער דאך איז
 טאקע אזי אזוי און מהלך, ווייטער א איז פראקטיק

 דער אין םשערמאן. אונזער פון איינפאל דעם מים
 פוץ ליגען פאפירען פעקלאך םילע די דארפען טעאריע
 אבער פראקטיק דער אין אויבען, םרן היט די און אונםען

 אויף ליגען היט מישמאש. א פאליצע דער אויף איז
 מאי<ץ און היט אויף ליגען פעקלאך און פעקלאך די

 ווערט דרינען מיטען אין אט און חורבן. א זיי פון
 םשערמאן דער און סםייל, א װעגען סכסוך א עפעס
 די זוכען ארבײט דער מיטען איז איילעניש אין לויפט

 אך אז שוין איז דאן נו םטייל, יענעם פון באשרייבונג
 די אויף פליען פאפירען פעקלאך היט. די צו וויי און

הים. אויף םרעטען פיס און דיל, אויפ׳ן פליען היט היט,
 אריםע מײן אז געקומען, דאס איז אזוי אט און

 אױם קוק איד און שפיצען, זיבען געקראגען האט הום
 א אין קלאון א עפעס װי קאמעדיאנט, א װי איר אין

 קרעמערס, דעט ניט און שילד, מײן נים איז עס צירק.
 א האבען מיר װאם רעגענם פילע די נים אפילו אןו

 פון שולד די דורכאוים איז עס געהאם. װינטער גאנץ
 סעםלען פון פונקט דעם מיט אגרימענם, יעצטיגען דעם

 וועט הוט נייע א פרעמיסעס. דשזאבערם אײם׳ן פרײזען
 אין פונקם א צושרייבען מוז מען העלםען. גארניט דא

 ווערען געעגבען זאל טשערמאן דעם אז אגרימענט, דעם
 עקסםרא אן אמוױיניגסטען אדער קאסטען, א אלמער, אן

 מים לײברערי היפשע גאנץ דין האלטען אויף טישעל
אן. אים בײ זיד זאםלען סאםירען.יואס די

ר ע ש י ט א מ א ר ם ד ר קו נ א ט ק י ײ מ ר ד ד ענ ז י  טו

ר ע ל א ען ד ײז ר ט פ ם לי ך ש ן זי ע ט ױלי. ו

 TP גו זין בדעה האבען וועלכע דראמאטורגען,
 פױתען דאלאר 3,000 מים קאנקורם דעם אין טייליגען

 דורד, םירט םםייחש לייבאר אינטערנעשאנאל די וואס
 ארײנ־ געלעגענהיים לעצטע די אז געווארענם ווערען

מד דער זיך. דערנענםערט מאנוםקריפםען צוגעבען  ל
 אגגעגומען װעלעו מאגוסקריפםען וועלכען אין םאג טער

ױלי. ערשטען דעםי איז װערען
 מוז קאנקורס דעם אין באםייליגען זיד קענען צו

 גים פיעסע, גאנצע א זיין טהעאטער־שפיל צוגעשיקםע די
 שאפונג אריגינעלע אן זיין םח עם אייךאקטער. קייז
 דער פון צחאםענשםויםען םאציאלע די שילדערען און

 זײן דוקח ניט מת עס לאנד. אין דא ציים מאדערנער
 אפשםעלען םח עס אבער לעבען ארבײטער םון דראמע א

קלאס. ארבײטער פון שטרעבוגגען די
 דער און דאלאר 2,000 אמ פרײז ערשםער דער
 ריכטער, די דאלאר. טויזענט איז פרײז צוױיטער
 באזזן, ב. טשעססער ;םשערמאז האכמאן, חשולױם

 תאר־ האװארד, םידגי דעניש, םעקם קלארק, ה. נארעט
 פעגי סטראסבורג, ליע סםאר, פארק סיינער, םינגםאז

 זײער אחיםגעבען װעלען פאםהערװעלל היראם און װאוד
דער וױ נאכדעם מעגליך וױ שגעל אזוי עגםשיידוגג

___ שליסען. זיך װעם קאגקורס
ןןדרצ״ דןןרפען נמגוסקריפטען און צושריפטעז ןןלע
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 אונזער םון מיםגלידער און דעלעגאשען :בעאםטע
:אינםעתעשאנאל

מים־ יעדער און איך, אז זןןגען ניט אײך דארף איך
 גערירט איז באארד עקזעקוטיװ גענעראל דער םון גליד

 דורך הערצער אונזערע םון טיסענישען די ביז געווארעז
 האבען מיטגלידער אונזערע װען מאניפעסםאציע חנר

 אזוי איז סארזאמלונג די װען זאל, צום אהער םארשירם
 האבען מיר װען און געווארען ערעפענם ■ראכםםול

 אונזער געהאט געלעגענהיים אזא בײ מאל ערשטען צום
 געװען איז עם לידער. ארבײםער זינגען כאר אייגענעם

 װינער לאזאר ה׳ װאם דערגרייכונג וואונדערבארע א
 געשאפען האבען םורגועלע דזשאזעף געהילף דין םים
אנערקענונג. און לויב אונזער פארדינען זיי און

 םארטרעטער און דעלעגאטען זיך פאר דא זע איך
 אינטער־ דער אין נײ זיינען װעלכע ױניאן אונזער םון

 קאנ־ לעצטער דער בײ ,1934 אין שוין נעשאנאל.
 ארום געװען אנװעזענד זיינען שיקאגא אין װענשאן

 מיר וואו פלעצער און שטעם פון דעלעגאםען הונדערט
 םרויען םון ױגיאנם קײן געהאם ניט פריעהר האבען

נאכדעס יאר איין געווען איז דאם ארבײטער. קליידער

»<*׳*

I

$

 יאר קארגען א און קראםט אין אריין איז א. ר. נ. די װי
 גרויםען אונזער דורבגעפירט האגען מיר װי גאכדעם
 פיט־ נײע 150,000 ארום ארגאניזירט און קאםפייז
 די םאר בריינגענדיג לאנד, גאנצען איבערן גלידער
 באדינגונגען ארבייםס פארבעסערטע ארבײםער םאסען

אגרימענם. ױניאן א םון שוץ דעם און
 םיל א זאל גרויםען דעם אין דא איך זע היינט
 פארםראםען ארבײטער אונזערע םון *רמײ גרעסערע

 און מענער די און דעלעגאטען מער 150 קארגע דורן־
 וואם לאקאלם נײע הונדערט כמעט פון קומען פרויען

 םארםרעטען און 1934 זינם ארגאנתירט האבען םיר
 מיט זיך באנוץ איו םיטגלידער. נייע 43,000 איבער

 די םון דעלעגאםען די צובאגריסען געלעגענהײט דער
 ווערט מאמענם דעם אין וואו מאנטריאל אין דרעםמאכער

שלאבם• היםםארישע א אױםגעסאכםעז
 אינםערנעשאנאל אונזער םון אפטיילוגגען נייע די
 זג ר. J די װי נאכדןים געװארען ארגאניזירם זיינעז יוניאן

 זײ־ זײ באטאנעז, וועל איך און, געווארען אפגעשאםם איז -
 שװעריגקײ- גרעסערע אונםער געױארען ארגאניזירם גען
 בתים, בעלי די מצד װידערשאטנד שטארקערעז און טען

 א. ר. נ. דער םון אפשאםונג דער דורך זײנען װעלכע
 ארבײםס די ארוגםערצודריקען געווארען עדםוטיגם

 געגענצושםעלען זין־ פאבריקען, זײערע אין באדינגונגען
 און ױניאן אונזער םיט םארהאנדלונגען קאלעקםיװע

 אר־ לאמע באדינגונגען, שאפ סוועט ברײנגען נוריק
 קליידער געהאלםען. םיזעראגלע *מ שםונדעז בײטס

 שעפער דרעם טשילדרען און גיט־גודם פאבריקען,
 שםונדען ארבײםם די פארלײנגערען אמעהויבען האבען

 די םארקלענערעז און װאד א שטונדען 50 אויף 36 םון
 און צחײ אויף דאלאר 13 סון מיגיםום דעם םמ שכיתת

 װאכזאםקײם די געװען איז עס װאך. א דאלאר דרײ
n״’ אונזער םון לוסט קאמפם ייז r געצװאונ־ האם װאס
 בײגע־ נאכדעם האבען װעלכע ®אםריאםען די אם גען

 קאםפייץ לענדאז פאר׳ן געלם םומען היבשע שטײערס
 אפ־ — אינםםיםוציעס״ אמעריקאנער די ,באשיצען *ו

 פון עקספלואנזאציע אום׳ברחםנות׳דיגע זײער צושטעלען
ת  נאסש״ לינים אגהאלםעז און פרוימ־ארבײטער מ

םאב־ זײערע אין באדינגונגען ארבײםם םענשליכע •WPn
:קאנױענשאן דער צו געסם און דעלעגאטען גרידער

 פאקם, דעם מיט שטאלץ זײן צו רעכם א האבדן סיר
י די פיז װידערשטאנד גרעםערען דעם סראץ חאם ל  מ

*O fa אינםער־ אונזער אמ יאר פאר לדצםע די דורד
 מיםלען, און םיה קײן שפארענדיג ניט יוציאן, אלגןשאנ ■■

און טײנהאנמשלאסצ און מוט םיט פאראוים מגאנגלז
a n מנד־ אדעם ןעדגנוצבאשי איר אונטעד געבראכט 
»  עסצרסנפאר און םיםגלידלד נײע םױזענטעד *י

 םרײהען םיר גײססיג און םאטעריעל לעבענם
ן<  פרײנד יעדער און דערגדזיבתג דעד *יגןו י
ד יוגיאן, ךמד אפעריקאנדר דער פון פדײגד יןון

דובינםע דוד
 ג»רםענ« ל״דיס אינ«חןרנע*אנ»ל •רעזידענם

ױניאן. װאירקערם

 אונזער אונז מים םיילען װעט באװעגונג ארבײםער
 די ערעפענען מיר װעז טאג היינםיגען גליק און פרייד
 אםלאנםיק אין דא קאנווענשאן צוואנציגםטע און דריי

סיטי.
די אױםגעח&לםען חאכןןן םיטגלידער נײע

יראכע
 בלױז םיט װי געדענק איך דעלעגאםען, ברידער

 בא־ ױגיאן דער אין מיר םלעגען צוריק יאר עםליכע
 םאר־ םון מאם געװיסע א און םעםיםיזם מיט טראכטען
 ארבייטער ארגאגיזירםע ניט מאםען גרויםע די אורםייל

 פאר־ *יז גלארבײם האבען וואם אינדוםםרי, אונזער אין
 אונםער םאבריקען גיט־ױניאן אין געגענדעז ש^ענע

 געהערשט האבען װאם די װי באדימונגעז ערגערע םיל
שעפער. יוניאן די אין

 אין ױניאנם עםאגלירטע אלם געהאם האבען מיר
 עטליכע און קליװלאנד שיקאגא םילאדעלםיא, יארק, נױ

 םערםםענם באשםאנעז זיעען װאם סלעצער אנדערע
 םילע געהאם אבער האבען מיר קלאוקמאכער. םון

 דער םמ צוױיגען אנדערע די אין ארבײטער םױזענטער
 קינ־ אונםעתועש, קלײדער, קאםאן אין — אינדוםםרי

 דרעם םילק אין אםילו און נים־גודס קלײדער, דערשע
 — םארקעטם הױפם עםליכע די אויםערהאלב טרײד

 אײגםלום דעם אויםערהאלב פארבליבען זײנען וועלכע
 אנגעהויכען האבען אונז פון פיאנ יוניאז• דער םון

 אוגאר־ אלס ארבײםער מאסען גרויםע די באםראכםען
 גלהאט נים אפילו האבעז אונז פון םילע :גאניױרבאר

 טומענטער צענדליגע די אם אז האםעגונג םינדעםםע די
 גרױםע אונזער פון םײל א װערען אמ עם װען וועלעז

פאםיליע•
 ארײנגןך האגעז םיר און 1933 גדקוםען איז דאן

 אינםער־ דער אין םיםגלידעד נײע צאל רידגע א צויגעז
 TP שםארקער דער םון שםױם דעם ײרד נעשאנאל

 גײםם דעם ײרך געקומען לעבען צום אח װאם װעגונג
 םרזיעדקליח־דר פון ארםײ נײע א א ר. ג דער פיז

 אעימרנזד דער אז אנגדשלאםען זיד האבען ארבײסער
 און באדיעונגעז ארבײםס פסיכאלאגי, א םים שאגאל,

 די וױ אנדעדע גאנץ אונעעבונג זױנדוםםריעלער אז
 אונזלר אין גרופלן עלםערע די באהערשם האבען װאס

 רעקרוםען; נײע געודען זײנען מאםעז די אם ייניאן.
 צום אסדזײצ נעדארפט דרשט נ*ד זיד האבעז זײ

נלדארםם ערשם זין־ האבדן זײ לעבעז, ײניאן םר״יד

 אר־ זײער און םליכטען ױניאן דיערע צו צוגעוואוינען
 אויס־ געדארםט ערשט גאך האם אחריות גאניזאציאנעלע

 םעגליכען פון שפעלץ־םיגעל דעם אין ווערען געפרובירם
 אוגז פון םילע וױ בייביס״ א. ר. ,נ. די אם קאמף.

 אונזערע מיטגלידער גרופעז נייע די רוםען. די םלעגען
 אין םאקטאר אומבאשטיםטער אז געווען אלץ נאך ויינעז

 אונזערע פון פילע םון אויגען די אין קוואליםעם און צאל
פירער.

 איצס דא שםיי איך װי גליקליך, דעריבער בין אין־
י אז םאקט, דעם באשםעםיגען צו פלאטפארם אויפן  ו

 אויסגןן- האבען מיטגלידער נייע םויזענםער צענדליגע
 און; איבערגעבענהייט ױניאן םון פראבע די האלםען

 אויסערגעוױינליבען מיט יאר דריי די דורך געטריישאפט
 מאל אונצעליגע ױניאן. זייער און די פאר קרעדיט

 טויזענםער צענדליגע די איז יאר דרײ לעצטע די דו־רך
 ױניאן דער אן אנגעשלאסען זיך האבען וואס ארבייטער

 און גרעםערע די אין 1934 — 1933 יארען די דורך
 אױסגעקומען לאנד, גאנצען איבערן צענטערס קלענערע

 דעם און באדינגונגען ארבײםס דיערע םארםיידיגען צו
 םאק־ און ױניאן ניי־געוואונענער דיער םון פרעסםיזש

 א ארויםגעװיזען די האבען םאל יעדען אין טיש,
 אםת׳ע אן און אייניגקײט פון גייסם לױבענםווערטען
 מיטגלידער אלס םליכטען זײערע פון פארשטענדיגוע

 אױף אפשטעלען ניט דא זיד װעל איד מניאן. דעד פון
 קעםםל־ *מ אנטשלאםענהײם סון ביישפילען איינצעלנע

 האבען מיטגלידער נייע אונזערע וואס גײסט רישען
 דעם אויף אנווייזען בלויז וױל איך ארויסגעװיזען.

 אין פארלארען גיט צײט דעד דורך האבען מיר אז פאקט
 א געװאונען נאד האבען נאר מיםגליחנר צאל דער

 םויזענםער צענדליגע און לאקאלם גײע צאל גרויםע
 איבעראל כמעם אנגעהאלטען און מיטגלידער נייע

 אץ קלאוק ךי זײנען טאג צו הײנט פאזיציעם. אונזערע
 ארגאניזירם פראצענם 96 איבער אינדוסםריען דרעס

 קענעדע אין אינדוםטרי קלאוק די לאנד. גאנצען איבערן
 צו היינט ארגאניזירט. פראצענם הונדערם כמעם איז
 באטראכט װערען און עםאבלירם םעםט מיר זיינען םאג
 גאר־ קאםאן דער אין פאקםאר װיכםיגער זייער אלם

 אין איגדוסםרי, אונטערװעט דער אין אינדוםטרי, פענט
 אנדערע םילע אין את דרעם םשילדרען קארסעם, דער

 קלײדער םרױען דער םון צווײגעז םארשײדענארטיגע
 איבעת אויד נאר יארק נױ אין בלױז ניט—אינדוםםרי

לאנד. גאנצען
 איך וױל דאם און אלץ, םון וױכםיגער איז וואם

 פון געפיל א םיט פלאטפארםע דער פון פראקלאםירעז
 האבען םיר וואס דאם איז צוםרידענהײם, העכםםער דער

 אין נישסא זײנען עם אז פאקס דעם םעםםגעשםעלט
 נים קען םען וואם ארבײטער קימ אינדוסםרי אונזער

ליז גאנץ ארגאניזיחנן.  אײנ־ און עקםפלואטירם װי ג
 וױ אױס ניט מאכם זײן; ניט זאלען זײ געשראקעז

 שא• םװעט די דורך זײן נים זאלען די נידערגעשלאגען
 בתים, בעלי די םמ אונםערדריקונג די אמ באדיעינגעז

 פאבריקדן, גארםענם קאםאן די אין ארנײטער די אט
 יארען און יארען האגען װעלכע שעפער ניט־גודס די אין

 די גאדינגוסנען, שױדערליכע אונטער געפראצעװעם
 האם סען װעלכע םתיען עלטערע *מ םײדלאו־ יונגע
 יוניאן, חנר פיז דוף םיטן דערגרױכם גים מאל קײן

 אײן און װערען, ארגאניזירם װעלען אץ קענען אלע די
 פון רײהען די אין אריינםרעםען זײ וועלען מאל

 זײערע פארםײדיגען זײ װעלען ארבײטער ארגאניזירטע
 זעל־ דער מיט געװינסען עקאנאםישע נײ־געװאונענע

 עלםעחנ די װי ענםוזיאזם און איבערגעבענהײם ביגער
 אגגלשלא־ זיך האבען װעלמ יוניאז אתזער אין גתפדן

גורי^ יארען םים סען
נױםויג יויז םעסיגקײמ !^לימישע

 דעד איז פריהער מאל ?ין דעלעגאםעז, ברידער
 געווען ניט אםעריקע איז האריזאגם אינײםםריעלער

 בא־ יתאן טרײד דןר םץ ײף דעם פאר גינםטיג םער
 יאר «װײ מים שעד- איצםיגער דער אין וױ װעגתג
 און באגײםטערםער םץ יאר א נאך ,1965 אין צוריק

 מד באװעגתג אונזער האט םעטיגקײם, פתכםבארער
 ;ק*רם סו^רים דער װען ורערען סמרדמלסעז שייגם

 םיר געזעץ• ריקארועדי דעם אויםגעמעקם האט
 פארסממנט tpyn םיר אפגעשראקען. ניט אבער ייד

m סראנסען פילע אױןי קאמף אונזעד n t n v
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 געגנערשאפט דער םראץ פארםשריט מאכען צו ןאנגען
 עקא־ אונזערע פיט פאראױס גײענדיג שםערונגען. ץ

 אונזעד געווארען שטארקער איז שלאכטען נאפישע
 אוגזער גאר נים אטוענדען מתען םיר אז איבערצײגונג,

 באנוצען אױך פוזען פיר אז נאר פאבט עקאנאמישע
 עקאנא־ איז פארטשריט םאר רעכם פאליטישע אוגזער
 םון באםעלקערונג ארבייטער דער םאר םרייהיים פישע

לאגה אונזער
 םוז האם ױניאן אונזער אז דערקלערען, דא איך לאם

 םון װיכטיגקײט די באגריםען יארען םריהעםטע די
 ארביײ די םון אקציע םאליםישער מלבסטשםענדיגער

 םון קאנװענשאנס םילע בײ דעלעגאםען אונזערע םער.
 אריינ־ האבען לייבאר אװ םעדעריישאן אמעריקאן דער

 די אויםפאדערענדיג דרינגענד רעזאלוציעס געבראכט
 װען קורס. דעם אנצונעםען באװעגונג ױניאן םרייד

 געקומען, איז 1936 םון קאמפײן פאליםישער דער
 פים צוזאםען ױניאן, אונזער םון מיטגלידער די האבען

 םאראויס און פראגרעסיװע אנדערע צאל גרויסע א
 שםאט װיכטיגע יעדע אין ױניאנס טרייד בליקענדע

 ״לייבארס דער אין פאראייניגם זיך לאנד םון םטייט און
 דער אין םםיים יארק נױ אין און ליעג״, פארםיזאן נאן

 װי־ דער פאר קעמפען צו פארטיי״ לייבאר ,אםעריקאן
 םארם־ פאר און רוזוועלם פרעזידענט םון ערוױילונג דער

 עקאנאםישען אויפן דיעל נױ דעם םון פאליסיס די זעצען
געגיט. פאליטישען און

 קאפפײן דער וואם םייל דעם פעסטען ניט װיל איך
 צו בײגעםראגען האם ארגײטער ארגאניזירטע די םון

 דער האם ספק אן װאלען. די םון אויסגאנג דעם
 די םון םעטיגקײם םארשפרייטע וױים די און ענםוזיאזם
 גרויסע די איז מאיאריםדםלז די פארגרעםערט ארבייטער

 אונטערגעשטראכען האבען און םטייטס אינד־םםריעלע
 איבער אםעריקא םון כזזות פראגרעםיװע די םון זיג דעם

 דאס אבער אונטערדריקונג. און רעאקציע פון כחות די
 זעלבסטשטענ־ פאר באוועגונג דער אין זיך באםײליגען

 םאר האט ארבייטער, די טצד אקציע פאליטישער דיגער
 די בלויז װי באדייםונג גרעסערע םיל א געהאט אונז

 װי וױכטיג קאםפיין, דעם םון רעזולטאטען םאםענטאנע
ה פאר און אן איז עס  נייע געגעבעז אונז האם עם זי

 קאלעקםױועז דעם פון באוױיזען נייע און ערםוםיגונג
 םאר םאראײניגט זיינען זיי װען ארבייטער די פון כוז
 בא־ נױטיגע די געגעבען האט עם צװעק. באשםיםםען א

 הא־ םער םיםי ארבייט אונזער סארםצוזעצען גײםטערונג
 איז עם װען וױ םער איצט, אנםשלאםענהײם. און םענונג

 באװע־ די שטיצען צו גרײט יוניאן אונזער שטיים םױהער
 ארבייםער פאליטישער זעלבםטשטענדיגער א פאר גונג

מאסשטאב. נאציאנאלען א אויף פארםיי
 פרעזי־ איז צוריק םאנאםען עטליכע מיט װען און

 ריױ צו םראגראם דיז פים ארויפגעקופעז רוזװעלט דענט
 גע־ םעדעראלע די און קארם סוםרים דעם פארמירען

 אונםערשםיצט ענםחיאסטיש ױניאן אונזער האם ריכםען,
 סון טייל אלם םיר, וױיל פראגראם, פרעזידענט׳ם דעם
 שארף האבען באװעגוגג, ארבײטער ארגאניזירםער דער

 פונדאםענםאלער דער םאר נויםווענדיגקיים די געפיהלט
 םאכט זײ געםיהלם םיר האבען ױניאן, א אלם ענדערוע.

 סופרים דעם פמ ענםשײדומען רעאקציאנערע די פמ
 אונ־ אויף אתנטערגעלאזעז זיו האבען װעלכע קארם,
 אר־ דורכצוםירען םארזיד יעדען אםשםעלענדיג קעם זערע

 געשטערט האבען װאס געזעצען, סאציאלע אמ בײםער
 אינ־ און םינאנציעלע די םון אינטערעסעז אייגענםום די

לאנד. אין טאכטען דוסטריעלע
 פראגראם פרעזידענט׳ם דעם אז בטחון האבעז םיר

 מיט אײנקלאנג אין קארט סופרים דעם מאדערניזירען *ו
 םון וױרקליכקײטען געזעלשאםםליכע אמ עקאנאםישע די

 באטראכ־ םיר ערפאלגרײד• זײז װעט ציים, הײנםיגער
 גוטהײ־ קארט, סופרים םון ענםשײדתגען לעצםע די םעז

 טײל א אלם עקם לײבאר־רילײשאנם מאגנער דעם סענדיג
 װאגנער דעם גונםטען «ו ענםשײדונג די זיג. דעם פון

 דעם נו קאנצעסיע א איז עס צופא^. קײן ניט איז געזעץ
 געװארען ארויםגעריםעז איז װאס צײם, דער םון גײסם

 באװאוסם־ אויפגעוואכטען דעם דורך קארם סופרים פון
 לאנד ®מ באפעלקערונג ארבײםער גרױםער דער םץ זײן
*r קאנצעםיע. וױיםגרײכענדע און װיכטיגע א איז עם 

 פארהאנדלע־ קאלעקטיװע םאר רעכט דאם װעז ייצםער,
 אר• די אז פאדערען «ו ארבײםער די פון רעכם דאס מז,

 יונ־ די ײרץ װערעז רעטלירם זאלען באדיעונגען בײסם
oar, פארבאט דער און אױם, קלײמן אלײן זײ ויאם 
 קעז געזעז, דורנ׳ז געזימרט אמ יתיאנס קאםפאני יױף

איר פארשטארקען םפזעגתג ארבײטער אפדריקאנער די
Ate teAAAte ^ aAA ^ m &a AAAA A te te te A A te te te te  flMMVRמיליןןנען די פןןזזץ איר אוגםער ארונםערצרגעמען קאפף 

גע־ איצם ביז דינען װעלמ ארבימזער וידמגמירטע ניס

 מר ארבייטער ארגאניזירטער דער אויסעחמלב שטןןגען
שטערועען. םארשידענע איבער וועגונג

ארכײטער אמעריקאנער די פון ערװאכונג די נמסעז
 הא־ דער פאר װיכטיגע זייער א אוץ אוחאכע, אן גאך

 ארגאניזירטער דער פאר אייט ליכטיגערער א אויף םענונג
 וואונדערבארע די איז אמעריקע, אין באוועגוגג ארבײטער
 םראדוקציע מאסען די אין ארבײטער די םון ערוואכוגג

 קאמיםע דער פוץ םירערשאםט דער אוגטער אינדוסטריע
 אינטערנעשא־ אוגזער ארגאניזיישאן. אינדוסטריעל םאר
 איר א. אי. סי. דער םון דינסט אין געשטעלט האם נעל

 איבערצײגט, אױםריכטיג זײנען מיר וױיל קאאםעראציע,
 אין קרעפטען ארבײטער די פאר געקומען איז צײט די אז

 די אין ארבײטער מיליאנען די ארגאניזירען צו אמעריקע
 אין זײ ארגאניזירען און אינדוסטריען מאסעךפראדוקציע

 ערפארונג אײגענער אונזער םון ױגיאנס. איגדוסטריעלע
 ארגאניזירען צו געװען וואלט עס שװער װי מיר, וױיסען

 װען אינדוסטריע, קליידער פרויען דער אין ארבײטער די
 אנגעפירט ארגאניזירט, וואלטען יוניאנס עטליכע

 פרױ אדער באלעבאטים מיט פארהאנדעלט סטרייקס,
 אגרימענטס די םון אפהיטוגג דער אויף אויםםאסען בירט

 נישטא איז עס אז קלאר, איז עס איגדוסטריע. דער אין
 אין םונקציאנירען צו ױגיאן איין םאר װי מער פלאץ קײן

 דאס און איגדוסטריע, מאסען־פראדוקציע איז עס װעלכער
 איג־ די אין םאךײוניאנס םון סיסטעם אלטע די אגהאלטען
 עקזע־ דער דעם אויף באשטאנען איז עס װי דוסטריען

 אװ םעדעריישאן אמעריקען דער םון קאונסיל קוטיװ
 דער םון םארטשריט דעם אפשטעלען וואלט לייבאו־,

 אמע־ די איגדוסטריען. די אין באוועגונג ידגיאן טזײיד
 מעטא־ מאדערנע אגיענומען האט איגדוסטריע ריקאנער

 קען באוועגוגג ארבײטער די און םארמען מאדערנע דען,
 אין הינטערשטעליג און פארגלױוערט םארבלייבען ניט

ארגאניזאציע. םון םארמען מאדערגע
 אוג־ וועט אויפגאבע די אט אז געהאםט, ד״אבן מיר

 אװ סעדעריישאן אמעריקעז דער םון ווערען טערגומען
 םעדעריײ דער אין ױניאגס מערסטע די כאטש לייבאר,

 געגלויבט מאל אלע האבען מיר סאך־ױגיאגם. זיינעז שאן
 םאראן איז באװעגונג ארבײטער אמעריקאנער דער אין אז

 םאר און םאך־ױניאגס םאר םארמען, בײדע םאר פלאץ
 עס אז געגלויבט, האבען מיר יוניאנם. אינדוסטריעלע

 צאמען קינסטליכע קיין ווערען אויםגעשטעלט ניט דארף
 שטרעבוגגען און האםענונגען די געגען ױריםדיקציע פון
 דער םון טייל א ווערען צו ארבייטער מיליאנען די פון

באוועגוגג. ארבײטער אמעריקאגער גרויסער
 דעם סון אויםקומען דאס האט וױתע אומגליקליכער

 איר און ארגאגיזאציע איגדוסטריעלער פאר קאמיטעט
 ארגאגיזי־ צו מאסשטאב גאציאנאלען א אויף קאמסײן

 אינדוס־ פראדוקציע מאסען די אין ארבײטער די רען
 צוטיילונג און ברוך ערגםטען אן צו געבראכט םריען,

 םאר־ זייגען וואס ױגיאגם די און סעדעראציע דער צװישעז
 װי — זייט, אונזער םון $ג אי♦ סי. דער מיט בונדען

 גענעראל די װאס באריכט דעם םון אויםגעסינען וועט איר
 קאגווענ־ דער ביי צו אייך שטעלט באארד עקזעקוטיװ

 מעג־ געווען איז עס וואם אלץ, געםאץ מיר האבעץ שאן,
 סארבלײבט עס און צוטײלונג, די אט םארמײדען צו ליך
 ותר םײגונג א ארױםםראגען און אורםײלען צו אייד פאר
 אונזערע און האנדלוגג אונזער םון ריכטיגקײט דער גען

 צװיסטיגקײטען די מיט פארבינדוע אין אנשטרענגונגען
 אונז ארבייטער. ארגאגיזירטע די םוץ משפחה דער אין

 צדדים צװיי די כאטש הײנם, אסילו גלויבען בים זיך װילט
 םון אײנער װײטער םיל פארנאנדערגעגאנגען זיך זיינען

 שטאטם־ גענוג ניםא איז עם אז צײט, דער דורך צוױיטען
 כחות קאנסםרוקסױוע די צװישען װיזיע אמ מאנשאסם

 ענדגילטיגע אן דערלאזען צו נים ארבײטער די סון
 קאםף אינערליכען אן צו םירען קעז װעלכעס שפאלםונג,

 רײען. ארבײטער די םח אפשװאכוגג אן און יארען סאר
ד ארבײםער די אז לערגען דאוץ״ פארשםאנד געזוגםער  מ

 זי װען בלויז װירקזאם איז ערםאלגיײד זײץ קעז װעגתג
םאראײגיגם. איז

 אין בלױז איך האב אבער מאמענם אמטעען דעם איז
 װאם קאמפיעם װימדגרײכעגדע די שוץ וױדקונג די דנען

 איגדוסטריעז סילע אין אתטעתומען האט א. אי. םי. די
 באשעסםיגוגגעז אמ פאכען אלע אין ארבײטער זױ אויף
 אויפגע־ האבען זײ װאס אינםערעס אלגעםײגעם דעם און

 ביז האבען װעלכע ארבײטער, גתפען גתיסע בײ װעקם
 האבען אדער יוניאגם פון געםראכט גים מאל קײן איצט

 װע־ ארגאגמירם קעגען םרײדס זײערע אז געגלויבם, גיט
 עלעקטרי־ וױ האם באטאנען, איד װיל וױרקתג, די רען.
 איג־ אוגזער אין אייד געסיהלם איר האבען םיר און זירס

מיר בײ איז עם ײטער.רנא אוגזערע אױף איז תםטריע

 רעזולםאםען גוםע די אז צוױיפעל, מינדסםער דער נישםא
 באגעגעגעץ ארגאניתערס אונזערע וואס אפרוף דער און

 פרן ווערען אפגעטיילט נים קען לאגד, גאגצען איבער׳ן
 ארגאגיזאציע ארבײםער אין איגטערעס אלגעמײנעם דעם
 ווערם רועלכעס ארן אויםגעװעקם האט א. אי. סי. די וואס
 גייען וואם מאנאםען און וואכען די מיט שטארקער אלץ

פארבײ.
װאף ארבײטם שטעדיגע דרײםינ די

מים איינשטימען װעט איר דעלעגאטען: ברידער
 צוזא־ אומשטענדען און אורזאכען אלע די אם אז מיר,

 געלעגענ־ אומפארגלייכבארע אן אונז גיבען מעגגענוטען
 םאר־ צו קאמסײן, אונזער מיט האמערען צו וױיטער הײט

 אוגטער־ ד״אבען מיר וואס ארבײט גרויסע די ענדיגען
 םרויעך אלע מאכען צו צוריק, יאר םיר מיט גענומען
 טרײד סאר׳ן זיכער פראצענט הונדערט ארבײטער קליידער

 קא־ און הילף אומבויגזאמער אײער מיט און ױניאניזם,
 קאםפיין דעם אנםירען וױיטער מיר װעלען אפעראציע

ציל. ענדליכען דעם צו
 ארגאגיזירםע ניט די אויף בלויז ניט אבער איז עס

 פא־ ארן דערגרייכען צו צילעז האבען מיר וואס געביטען
 ארגאניזירםע אונזערע אין אויך איינצוגעמען. זיציעס

 צװעקעז און אויםגאבעז באשטימטע מיר האבען צוױיגען
 ווערעץ אפגעלייגט גיט טארען װעלכע דערגרייכען, צו

 אין האבען מיר ווערען. אוגםערנומען גלייד מוזען און
 וואך שטוגדען דרייםיג דער פון דערגרייכונג די זינען

 וױ שגעל אזוי און אינדוסטריע, סוט און קאוט דער אין
 אנדערע די אין אויך ערלױבען, װעלען באדיעונגען די

 לעג־ זיינען װעלכע איגדוסטריע, אונזער פון אפטיילונגען
 שע־• קלארק די אין וראך ־שטוגדען35 די ױניאניזירט. גער
 געי- ניט האט צענםערם, אנדערע אח יארק גױ אין פער

 םארקירצםע די וועלכע פראבלעם די גאנצען אין לייזט
 מאך ־שטונדען35 די לייזען. געזאלט האט ארבייטס־וואך

 ארבײטסלאזע צאל א איבערגעלאזט אלץ נאך אונז האט
 גאגצען אין האבען װעלכע זײ םון םילע קלאוקמאכער,

 K בלױז ארבײטען וועלכע אנדערע, און גים םלעצער קײן
 און קלאוק אין ארבייטס־םעזאגם די צייט. דער םון טייל
 םארלעג- גיט בכלל זײנעץ טרײדם, אנדערע אייניגע אין

 קירצער. געווארען אםילו גאך זײגען און געווארען גערט
 וױרקזאםער איק בלויז פאראן איז עס אז קלאר, איז עס

 צו םארםעלט אינדוסטריע די וואס דעם, געגען מיטעל
 אויף םיםעל א ארבייטםלאזע, די באשעםטיגונג געבען

 עקא־ באוואוםטע אגגעװיזען מאל םילע האבען עס װעלכען
 םאר- בײ האט רוזוועלט פרעזידענם אויד און נאמיםטען

 איז דאס — אונםערגעשטראכען, געלעגעגהייטען שידענע
 געקסםער אונזער ארבייטם־וואד. דער םון םארקירצוגג א

 ־שטוגדיגער30 א םון איינשטעלען דאס דעריבער איז ציל
 ציל דעם און איגדוסםריען, אוגזערע אין ארבײטם־וואך

 אוגזער און אנשטרעגגוגגען אונזערע װידמען מיר װעלען
 קלײ־ םון פראדוצירען דאס ארבייט, אונזער ענערגיע.

 עס װעלכע וױ סעזאךארבײט א מער סםק אהן איז דער,
 לא־ קײז ניטא דעריבער איז עס און טרײד, אנדער איז

 דרײסע די וואס םאר אוחאכע בארעכםיגטע אדער גישע
 דאס און םטאנדארד דער װערען ניט זאל שטונדעךוואד

אינדוסטריע. דער אין געזעץ
דייחען אונזערע *ץ אײניגקײמ

 קוםען מיר אז איה דערקלער צוםרידעגהײט מיט
 עס װען צײט, א אין קאנווענשאן דער צו צתאמען זיך

 אין פרידען אינערליכער ארן הארמאני מער הערשט
 פארגאגגענ־ דער אין איז עס װען װי רײהען, אונזערע

הײט.
 עלעםעגטןן אונז צוױשען הןובען םיר אז וױיס, איך

 איגערצײגונגעז, פןוליםישע סארשידזנע םים גרופען און
 אן באוואוסט, םיר איז עם נײגוגגען. און םילאזאםיען

מר אנזיכםען זעלבעע די האבען אונז םון אלע נים  אי
 אונ־ אויםערהאלב און אין אױף קוםען ױאס םראגען, פילע
 אױםגעװאקםען אבער איז יוגיאן אונזער כאװעגונג• זער
 געבױגען ניט קען זי אז ארגאניזאציע, גרױסער אזא אין

 איבער־ דער םאר גרופע. יענער אדער דער פון װערען
 דער איז םיםגלידער, אונזערע פיז םערהײט װעלטיגענדער

 םארגחד ד<זם ױניאן, אונזער םמ צװעק םונדאםענםאלער
 א אלם קאםפםםײהיגקיים און װירקזאמקײם איר םערן
 פארוואנד־ צו אפביציע די װי װיכטיגער ױניאן, םרײד

 ססאנציע עקםפערימעננמלער אן איז יוניאן אונזער לען
 וױ ריכטונגען »ון םילןײזיםיעז םןזציאלע פארשידענע םאר
 זײנען םיר האם ציים, דער אין םאל דער געװען איז דאס

 ווירק־ אזױ נים וױיט און שוואן■ םאחזעלםניםםעםיג געװען
*רגאנמזמיע. ארבײםער אן אלם זאם

פארגעני־ גרוים א עס אמ דערמיט םארבינדתג אין
קאנ־ דער צו קוטען םיר או דערמאנען צו םיר םאר גען

teteAte ^ A te t e te  A ^kteA tetete AAte AaAAAa A te AAAtAAAAAAAאונ איץ איגערליכען עלםסםעז דעם םיט װענשאן
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 אוים־ סלעגט וועלכער םכםוך א געשליכטעם, ףײען זערע
 און יאר 20 לעצטע די פאר קאגווענשאן יעדער ביי קוסען
 די אין בלוט הייםע ביסעל היבשע א םאראורזאכען פלעגט

 דער װעגען דא רײד איך ױניאנם. קלאוק יארקער ניו
 אין לאקאלס אםערייםאר קלאוק צוויי די םון 'םאראײניגונג

 ױניאן׳ לאקאל אייז איז ■17 און 1 לאקאלם — יארין נױ
 איך פארשטענדיגונג. געגענזײטיגער םון באזים אוים׳ן

 שליכ־ די אט צו שרייב איך אז באטאנען, אמאל גאך וױל
 אלס אויסגעװאקסען זיינען מיר װאס פאקט, דעם צו םוגג

 ניט מער זיך קענען מיר װען צושםאנד א צו ױניאן א
 ױרים־ אויף ענערגיע אונזער פארשװענדען צו םארגינען

 פון פראגע די צושפליטערונג. און רייסערייען דיקציע
 אינדוס־ דרעס און קלאוק די צװישען ״אווערלעפינג״

 נים נאך כאםש ארגאניזאציע, אונזער אינערהאלב סריען
 צו געשליכטעט וועג אויפ׳ן איז געלײזט, גאנצען אין

 ױניאנם אונזערע אז באװייזען פאראן זײנען עם ױערען.
 אין פראקטישען א אין שליכטונג א אויף אויס קוקען

װעג• יוניאךמעסיגען
 פון פראבלעמע ערנסטע זייער א אבער האבען םיר

 אינדוסטריע. קליידער מענער דער מים ״אװערלעפינג״
 באשטימט זאגען ניט פארלויפיג נאד קענען מיר כאטש

 האפען זיין, װעם שװעריגקײט דער פון לייזונג די װאם
 צופרידענשטע־ א װעט םאל דעם אין אויך אז אבער םיר

 ארגאניזא־ די אז און װערען געםונען שליבטונג לענדע
 װעלען פראגע דער אין פארװיקעלט זיינען װעלכע *יעם

 און ארבײםער אונזערע פון װאוילזיין דאס אז אײגזען,
 געלייזט זאל פראגע די אז םאדערט אינדוסטריע אונזער
מיטהעלםען. אונז װעלען און װערען

 אײד ײעלען וואלט איך איד וואם געדאנק, אײן נאך
װעל־ יוניאן, אונזלר :פאלגענדדר דעד איז

 דער בײ פארטרעםען צו כבוד דעם האבען אלע פיד מ
 ספעציעלען א אויםגעהאקט זיך פאר האט קאנווענשאן,

 ארביײ אמעריקאנער דער םון געשיכטע דער אין *לאץ
 שטו־ איצםיגער איר צו דערגאנגען איז און באװעגונג טער

 עלט־ די ױניאן, די װעג. געוױינליכען ניט א אויף פע
 איז אינדוסטריע, באקליידונגס דער אין גרעסםע און םטע

 יאר־הונ־ דעם פון טעג ערשטע די אין געװארען געבױרען
 אידעאליזם דעם אויף געװארען געבוים איז און דערט

 צום זיעעו װעלכע פיאנערען, די פון מענשענליבע און
 די אין ארבײםער. אימיגראנטען געװען טייל גרעםטען

 אויס־ אפם זיינען אינדוםטריע דער פון יארען ערשםע
 פון רייען די אין צוױיפעל און מורא געװארען געדריקט

 מורא באוועגונג. ארבײםער אמעריקאנער ױנגער דער
 ארונטער־ מער נאד וועלען ארבײטער אימיגראנטעז די אז

 בלויז ניט סטאנדארדם, ארבײטס לעבנס־און די דריקען
 וואס געװען ניט איז עס װעסען ארבײטער, קליידער די פון

 באדינגונגען די אויך נאר צײט, יענער צו זײן צו םקגה
 נא־ איז מורא די אינדוסםריען. אנדערע אין אימראל

 מען ווען אומבארעכטיגט גאנצען אין ניט געװען םירליך
 דערשלאגענקײט און ארעמקײט די אנבאםראכם אין נעמט

 אונםער־ געווען דינען ארבײטער קליידער די װעלכע צו
 זיד ארגאניזירען צו באשלאסען האבען זיי אײדער װארםען

 הארצלאזער דער געגען זיד םארטיידיגען און יוניאנם אין
עקספלואטאציע.

 זיינען עס טאג? צו הײנט מיר זעהען וואם און
 וואם ארבײטער, אימיגראנטען הילפלאזע די אט געװעז
 דיער דורן אינדוסםריע אונזער טראנםפערירט תאבעז
 צענד־ פאר א סון משו אין לעבען בעםער א םאר קאמף,

 איינער אין םרייד םװעט־שאפ טיפישען א םון יאר, ליג
 אמע־ גאנצער דער אין םאכען ארגאניזירטע בעםט די פדן

 באדיגגומען ארבײםס ױי וױיט אזױ אינדוםטריע ריקאנער
אנבאלאנגט.

ר *ו כײטראג אתזער ארבײםער אלגעםײנער חן
ג נ גו ע װ מ

 אימיגראנטען די אט געווען זײנען עם םער, גאד
 אלגעםײן דער צו בײגעטראגען האבען װעלכע

 ביישפיל ערשטען דעם באוועגוגג ארבײטער ער
 אינ־ אן אױף םארהאנדלוגגען קאלעקטיװע דױערעגדע

 פון יוגיאן די געװען איז עס מאסשםאב;
 ערםאלגרײך האט וועלכע ארבײםער, קליידער

 פארםינד אומפארםייאישער סאר װעג דעם
ביל־ ארבײטער אין סכסוכים, אמדוםםריעלע

 די פון געזונד דאס באשיצען אין ®ורוױילמג, 1*
אגגעלעגעגחײ־ קהילח אין אגטײל געמען איץ ;
געגאנגען איז װעלכע יוגיאן זײ געוועץ איז עס

 מיםעל אלם ארבייטם־צײט די םארקירצען אין םאראוים
 הע־ אין ארבײטסלאזע, די פאר באשעםטיגוגג שאםען צו

 די־ ארבײטער אוגזערע םאר לעבגס־סטאנדארדס די כערען
 עס און אומדירעקט, ארבײטער אנדערע פאר און רעקט

 אלערליי אויף האט װעלכע #ױניאן די אט געװען איז
 שטעמפעל איר איבערגעלאזט און בײגעשטייערט אופנים

באוועגונג. ארבײטער אלגעמיינער דער אויף
 צו־ מיר ערלויבט עגין, דעם איבער ריידענדיג און

 באדײטענדע געקראגען מיר האבעז גאר ניט אז צוגעבען,
 הא־ מיר נאר מיטגלידער, אונזערע פאר פארבעסערובגען

 אינדוס־ אונזער װאס דאס קרעדיט אונזער צו אויך בען
 צום געװען איז עס געווארען. סטאביליזירט איז טרי

 ױניאן אונזער פון אײנםלוס דעם דאנק א טייל גרעפטען
 װיכ־ די פון אײנע אינדוסטריע, סוט און קאוט דער אין

 איז א. ר. נ. די װי נאכדעם וואס אפטיילונגען, טיגסטע
 וואס מאשיגערי די איז ,1935 אין געווארען אפגעשאפט

 םריי־ א אויף געווארען אנגעהאלטען אויפגעבויט, האט זי
 רײ אינדוסטריע סוט און קאוט דער דורך אוסן װיליגען
 דעם אנגעהאלטען האט איגםטיטוציע די באארד. קאװערי
 ״קאנ־ נאמען אונטער׳ן איצט גײט װעלכער לעיבעל,
 ארבײטער אוגזערע און לעיבעל״ פראטעקטיװ סומערם

 פאר־ טײל גרעסטען צום זײגען ארגאניזאציע אונזער און
 ריקאװערי דער םון ערםאלג דעם םאר אנטווארטליך

לעיבעל. דעם און באארד
 פארטשריט־ אמת׳ער און אידעאליזם פון גײםט דער
 אונ־ םון וױיטער םיל דורכגעטראגען אונז האט ליכקײט

 איז בויער ערשטע די פון דור דער צילען. ערשטע זערע
 לײדיס אינטערנעשאנעל דער פון רייען די אװעק. שוין

 אנגע־ דיגען טאג, צו הײנט ױניאן וואירקערס גארמעט
 גרופע און שפראך ראסע, יעדער פון ארבײטער מיט פילט
 םון באפעלקערונג געמישטע די צוזאמען שטעלען װאס

 יע־ םון טייל איגטעגראלער אן זײגען מיר לאנד. אוגזער
 זייט ארבײטען און לעבען מיר װעלכער אין געמײנדע דער
 פארטשריט־ און קאנםטרוקטיװער יעדער מיט זײט בײ

 אידעא־ אוגזער אבער קהילות. אונזערע אין גרופע ליכער
 אר־ די מיט ברידערליכקײט פון געפיל דער און ליזם

 די דורך געװארען פארטוגקעלט ניט איז איבעראל בײטער
 אונזערע אויםבויען פאר׳ן קרבנות און קאמף םון יארעז
 אין װעלט־ארגאניזאציע א זיינען מיר מיטלען. און כחות

 שלאגען ד״ערצער אונזערע וױיל ווארט, םון זינען בעסטען
 אידעא־ און שטרעבוגגען העכסטע די מיט איינהײטליך

 טיילען אלע אין ארבײטער ארגאגיזירטע די פון לען
 םארצײכענען צו שטאלץ זייגען מיר װעלט. דער םון

 ארבײטער קעמפענדע די פאר ביישטייערונגען אונזערע
 ארביײ באקליידונגס גויטבאדערםטיגע די צו ־— איבעראל

 בלױ די פון קרבנות פארטריבענע די צו פוילען, םון טער
 אזוי אייראפע אין גאציזם און פאשיזם פון טיראנייען טיגע

 אר־ שטאל םון ארגאגיזאציאנס־פאבדען די פאר רוי גוט
אמע־ אין ארבײטער טעקסטיל און אוטאמאביל בײטער,

 צוםרידענ- מיט מיר דערקלערעז ױניאן, אונזער ריקע.
 ױניאנס אמעריקאנער ערשטע די צװישען געװען איז הייט,

 ארביי־ שפאנישע די פון הילפס־רוף ענטםערען,דעם צו
 אינסטיטוציעס םרייהײטליכע און פרייהײט װעמעס טער

 דורך אוםן בארבארישסטען דעם אויף אטאקירט ווערען
 באגדײ רעאקציאנערע און מערדער געדונגענע באגדעס די

 דיק־ האסען מיר אז שטאלץ, מיט דערקלערען מיר טען.
 דער־ און םארמע, יעדער אין אונטערדריקוגג און טאטור

 פראקטישען דורך פאראייביגען צו מיר שטרעבען מיט
 אמעריקאגיזם אמת׳ן םון טראדיציעס םיינסטע די ביישםיל
 אייביגער דורך אויסגעדריקט אמבעסםען ווערען וועלכע

אוגםערדריקונג♦ און טיראנײ צו געגנערשאםט

מימגליתןר 243,000
 קאנווענשאן דער צו קומען מיר :דעלעגאטעז ברידער

 איין שליםט צאל די מיטגלידער. טויזעגד 243 מים
 םארגרעםערוגג די ארבײטער. גיײארגאגיזירםע 54,000

 דעם גום־געמאכט וױ מער האט מיטגלידער צאל דער םון
 אונזערע וואס מיםגלידער, םויזענד צען פון סארלוסט
 ױאס מיטגלידער װאס דעם דויד געהאט האבען לאקאלס

 מים ,1933 אין יוגיאן דער אין אדײנגעשטראםט האבען
םרײד־, אוגזער אין ארבײט קריגעז צו אויסזיכט דער

M A h k A k A A M  ^AA A^A^A ^  AAA AA AA AAA^A^^—̂  AA^ teA^AAA teAAta| ^AAte AAAnצואוואוקס רױנער אונזער פארלאזען. טףייד דעם האבעץ 
סיר םומענד. 43 אחם געװען אאא איז מיםגלידער אין
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 דיסםריקם און באארדס חשאינט אנט r* לצקאלס נײע

קאוגםילם.

1גערעפטי <-------------------------
 זײגען אינטערנעשןמעל דער פון טעםיגקײםען די

 אונ־ איז 1932 אין וואס ציים דער אין אז אױסגעוואקסען,
 פאר• איז און בעאמםע 70 פון באשטאנען סטעף זער

 פלוצלונגען דעם צוליב ,1934 אין געווארען גרעםערס
 בא■ בעאמטע, 350 צו ױניאן, אונזער םון אױםוואקםען

 אר־ און בעאמטע 568 פון שטאב אונזער איצם שטייט
 אפיס און פארוואלםער 430 די צו צוגאב אין גאניחערם

 םענשען. 998 צו הכל םך דעם ברענגענדיג אנגעשםעלטע,
 אינםערנעשאנעל דער פון באשעפטיגט איצט װערען װאס

 אנגעלעגעגהײ־ ארגאניזאציאנס די אויף אויפצופאסען
טען.

איבערהויפם*, דעלעגאטען, די אז שטארק ױינשען מיר
 גאנע־ו און לייעגעז זאלען דעלעגאםען, נײע אינגערע, די

 באארד עקזעקוטיװ גענעראל די וואם באריכט דעם «ען
 פאראן דא זײנען עס קאנווענשאן. דער צו צו שטעלט
 שױן כאטש וועלכע דעלעגאטען, םך א גאר אונז צװישען

 נאן דינען ױניאן, דער צו געטרײע און אויסגעםרובירטע
 ערש־ צום װעלען זײ ארגאניזאציע. דער אין נײ אבער

 אנצד קאגװענשאן דער בײ װערען גערופען מאל םען
 םראגען אין גאנצע אלם ױניאן דער פאר געזעצען נעמען

 אין נים צוױיםלען םיר םראקםיק. און פאליסי ױניאן םון
 צו פײאיגקײם אדער אורםיילס־קראפט געזונטער זייער

 פראבלעמען און אנגעלעגענהײטען די מיט זיך באקענען
 אונזער פון םארום אפענעם דעם אין ױניאן. אונזער םון

 אקלי־ און אוים שנעל זיך מיר מישען אינםערנעשאנעל
 שווארצע, אדער וױיסע נײע, אדער אלםע זיך מאטיזירען

 בריים איז פלאטפארמע אונזער — םרויען אדער מענער
 דער־ װעלכע אלע די אריינצונעמען, אלעמען זיי גענוג
 דעם אהן קאידער, פרױען בײ ארבײם דורך זיך נערען

םאראורטייל. אדער פארצוג מורא, םון םלעק מינדעסטען
 גרויםען א פאר עם באטראכם איך דעלעגאטען:

 אדער בעאםםער א ױין צו פריװילעגיע א — יא כבוד,
 אונ־ איצט זעהען מיר קאנווענשאן. דער בײ דעלעגאט א

 עט־ מים װערען. םארװירקליכט חלום אלטען אן זערען
 גערעכםיג־ סאציאלע איז צוריק יאר צוואנציג און ליכע
 היעם חלום. א געווען געזעצגעבונג סאציאלע און קײם
 הײנם שוין איז עם טרוים. קײן ניט מער שוין עס איז
 איז עס וואם פראבלעמע שװערע די מער ניט טאג צו

 זין באקענען געזעצגעבער און ערציהער געװען. אמאל
 שוין װערט עס געזעצגעבונג, סאציאלער מיט ביםלעכוױיז

 גאנצען איבער׳ן פארלאמענטען די אין דיםקוטירם פריי
לאנד.

 םון איבערבויען צום בײטראגען אדער מיםצוהעלפען
 אז באגריף דעם—ארדענונג הײנט־איינגעשטעלטער דער

 א בויען העלםען איינצעלנע, די צו באלאנגט װעלט די
 גע־ פון אלעמען, פאר גליק םון װעלט א וועלט, נײע

 םאר גערעכטיגקײט אונטערדריקטע, די םאר רעכםיגקײם
 א בלויז נים איז דאם — מענשען פארגעסענעם דעם

פארגעניגען. און םרייד א אויך נאר םליכט,
 וױיל באוועגונג, אונזער םאר באגײסטערט זיינען מיר

 א ניט ענטװיקלען מיר באלעבאם. קײן ניט דינען מיר
 צר אדער רייכטום אנצוזאמלען ןיוועק םאר׳ן באװעגוגג
 בא־ א אין זײנען מיר פראםיטען. מיט זין צוטיילען

 סיר אידעאל. אן האט װעלכע ציל, א האם װעלכע װעגונג
 רעכט דאס אונטערפריװילעגירטע די געבען צו קעמסען

 זןר דאס עקזיסטענץ. אויף רעכם דאם לעבען, אויף
 איבער באוואוםט דינען אלע מיר אז איך, וױים גענדיג
 שוועריג• די וױיםען מיר םאראנםווארטליכקײם. אונזער
םאר. אוגז שטייעז וואם קײטען

אוחאכע יעדע האבען מיר דעלעגאטען: זזברים
 צוקונםט. נאהענטער דער אין האפענונג םים בליקען צו

 לעצטע די אין װעג לאמען א אפגעגאגגען זײנען מיר
 פאר זאכען גתיםע אויפגעםאן האבען און יאר עטליבע
 אינתםטריע אונזער םאר ארגאניזאציע, אייגענער אונזער

 אפהענגיג זײנןיז ױאם טויזענטער הונדערטער די פאר און
 לעבענם־ און וואוילזיץ זײער סים מיטגלידער אונזערע אן

 אונזער אנצײכענען קאנװענשאן דער בײ לאםיר םיםעל.
 אי־ אין קאלטבלוםיגקײט םיט פאראױם קורם צוקוגפטיגען
אױף םאלם וואם פליכם װיכםיגע א איז דאם מרלײגוטג
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מאמענטען אומפאדנעםליכע
 אונזער װאס די װי קאגװעגשאן א ון

אפ־ װאס נאר האט אינטערנעשאנעל
 איז סיטי, אטלאנטיק אין געהאלטען

אײנצעל־ ארויסצוכאפען שװער זעהר
 די ״אט :זאגען און מאמענטען נע

אומ־ די שטארקסטע, די געװען זײנען
 דער בײ מאמענטען פארגעסליכסטע

 טרעם־ זעהר איז קאגװענשאן הײ־יאריגע די ״ !קאנװענשאן
 קאנ־ ״נצחון די אלס געװארען באצײכענט ליך

 דער־ גרויסע די פײערן צו קאנװענשאן די װענשאן׳/
 אפגעהאלטען האט ױניאן די װאס זיגען די גרייכונגען,

 וואס טוב ױם א םון גו, יאר. 3 פארגאנגענע די דורך
 שװער זייער איז אומאונטערבראכען, וואכען צוױי זיך ציט

 זיי־ די אז זאגען און פאסירוגגען אײנציגע אויסצוטײלען
 דער דאס איז דאך און םייערליכסטע. די געװען נען

 צענדלײ די איבערגעבען קען מען אזוי װי אופן אײנציגער
 כאטש ״גערעכטיגקײט״ דער םון לעזער טויזענדער גע
 שטימוגגעז און איבערלעבוגגען די םון טייל קליינעם א

 הא־ וואם אונז, פון גליקליכע הוגדערט עטליכע די וואס
 דורכגעםילט, האבען קאנווענשאן, די בײגעוואוינט בען
 רעזא־ און באריכטען אפגעדרוקטע די םון בלויז וױיל

 וואם רעדעס די םון אויסצוגען די םון אםילו און לוציעס,
 גיט זיך מען קען אפצודרוקען, אימשטאנד זייגען מיר

 די פון עקסטאז זעלטעגעם דעם םון באגריף קײן מאכען
ארויסגערוםען. האט קאגוועגשאן די וואס עםאציעס
 מאםענטען איעיגע ארויסכאםען פרובירען איך װעל

 זיי פרובירען און דורכגעלעבט האבען מיר וואס אזוינע
 קאײ א כאטש געליגגען דאך מיר וועט אםשר שילדערן.

 אוים׳ן איבערצוגעבען איבערלעבוגגען די םון טײל נעם
ה מיי

ערעפענונג די
דערםרי. אין מאנטאג

 צוזאמעג־ שוין זיך זײגען דעלעגאטען מערםטע די
 אייגגעמאסטשעט זיך ארן סיטי אםלאנטיק אין געקומען

 האםעל משעלםי דעם ארום אוץ איו ציםעיץ. זײערע אין
 און דעלעגאטען די בינשםאק. א אין װי עס זשומעט

 צום םארםש פאר׳ן אומגעדולדיג שוין ווארטען געסט
 דער םון ערעפעגוע םײערליכע די וואו אדיטארױם,
 מים־ די םאר ווארט םען סארקומען. דארף קאנווענשאן

 לאקאלס, ^שויתי נױ די און סילאדעלפיע פון גלידער
ש&חה. דער אין באםײליגען זיד קומען װעלכע

 די םענשען. מיט פארפאמט איז באארדוראק דער
 באשײגם אומגעדולדיגע, דאך און ױם־טוב׳דיגע •גים׳ער

 זיך קוקען זין, לאכענדיגער ױגגער, א סון שטראלען פון
 וואס ים־כוואליעס שפילעוודיגע די אויף אום ניט אפילר
 זיך צעםאלען און זאמד אוים׳ן צוױיטע די איינע יאגען
 געריכטעט זײגען אויגען אלע שוים״ זילבערגעם אויף
 אלע אגקומען. דארםען געסם די וואנען םון גאס צום

 ערשםע די אויסצוכאפען אנגעשםרעגגט זיינען אויערען
 דעם סירען צו דעתוארם מען וואם מחיק פון םעגער

מארטש.
 טענער מעשענע די נים טענער. — םלוצלונג און

 בארא־ א פון גערויש שרריטיגע דאס ניט טראמפײט, םון
 דעם םון באגאיט זיגגען, שםימען מענשאכע נאר באן,

 אן אספאלט. אויס׳ן םיס מארשירענדע םון קלאנג םעמפען
 לאכענדיגע, ארבײםער, ױטנע רייען מארשירם. ארמיי

 שטאלץ און הויך קע• די האלטענדיג פגימ׳ער, מיידעלשע
 וױיסע כוואליעם עווענױ. מאריס איגער זײ מארשירעז

 ארויםפאדערענדיג זיך טראגען היטעלאך מיאטערישע
 פאר־ א אין זיך באגעגענען צו װי אננזקעגען, ים דעם

 םראגען וואס כוואליעס שוימיגע וױיסע די מיט מעטט
מזרח. םון געפילדער מיט זיד

 זיך באגעגענען מעגשעךכוואליעם און ים־כוואליעס
 באהאלטען ליגט זיך, דוכט בײדע, אין אן. זיד קוקעז זאו

 שםילעװדיגען דעם היגטער כחו̂ו איינגעהאלטעבע ריזיגע
 םאר־ טיםעגישען םורא׳דיגע די ליגען וואסער שוימיגען

 היג־ קאנטינענטען. צעשטערן און בויען וועלכע מייעט,
 מעכםיגע א שטײם זיגגעבדיגע^סענשעךבװאאעס די טער

 ביסלעכוױיז, וועלכע, לעגיאנען, אירע מיט באוועגונג
 בויט אמ לעבענס־סארםען אלטע צעשטערם אומבאמערקט

 צעגויפגיסענ־ זיך בײדע, זײ צװישען און וועלט. נײע א
 דע־ די — רײען ארבײטער מארשירענדע די מים דיג

 םוײ הונדערטער די אם פון פארםרעטעד די לעגאטען.
ארן שטעט אין סאבריקען די אין ארבײטער זענדער

 זיך זײנען װעלכע לאנד, גאנצען איבער׳ן שטעטלאך
 אנ־ און אויפגעטאנענע דאס באטראכטען צוזאמענגעקומען

 פאראויס אין צוקונפט. דער פאר קורס דעם צײכענען
 גענע־ די דובינסקי, פרעזידענט :פירער די — זײ פון

 פלאטערענדער דער אונטער באארד, עקזעקוטיװ ראל
 צום מארשירען מיר אינטערנעשאנעל. דער פון פאהן

אוידיטארױם.
v

 אײנגעטונקט בינע די אמסיטעאטער. ריזיגער א
 באהאגגען באלקאנען די ארום און ארום בלומען, אין

 דער קוקט בינע דער פון אויםשריפטען. און פאנען מיט
 לעבעדיגע מים באקלעפט שיסעל ריזיגע א װי אויס זאל

 ארקעסםער דעם פון קעפ. אויף קעפ בלומען. מענשליכע
 באגײס־ מיט ים א סוםיט הריכען דעם ביז אונטען גאר

 און פארהאנג דער אויף זיך הויבט עס פנים׳ער. טערטע
 כאר אייגענער אוגזער זיך באוױיזט בינע דער אויף

 שווארצע אין כאריסטען ױגיפארמען, וױיסע אין מיידלאך
 וױײ לאזאר דיריגענם דער די פון פאראוים קאסםױםען.

 און כשוף־שטעקעל שווארצען זײן םיט םאך א גים נער,
:ארבײטער די םון קריגס־רוף דער אויף שאלט עס

\ רוף מיין פארנעמם !אלע ארבײמער
ישאפס און בוים ארבײם, װאס איר
שקלאפס, און שוױצם ^ראצעװעס, *חאס איר
\ דרעמעלם װעלכע איר

 דעם םון טעגער די קלינגען און זיך קײקלען עס
 בליצען. אויגען זאל. דעם אן פילען און רוף מעכםיגען

 אץ םון באלויכטען ווערען און אן זיך צינדען פנים׳ער
 תםילה, רעליגיעזע א ניט איז דאס םײער. איגערליכען

 וואם גלחים, פון פרעפלען דער און געזאגג קירכען נים
 דער איז עס םארזאםלוגגען. די דערעםענען אמאל םלעגם
 ארבייטער, באוואוסםזיגיגע פון רוף שטאלצער נייער

 רעליגיעזע םים מענשען די אן אויך עם םילט דאך און
גלױבען. גײער א דוה נײער א התלהבוו^

גנלוםען
 קרענץ קאגוועגשאן. דער ביי בלומען סך א געווען

 און םארםען אלערלײ בלומען םארםען, םארשידעגע אין
 םוליפס, געלע ליליען, וױיסע און רויזען, רויטע קאלירען,
 צד בלומען םיאלקעס. בלויען און קאראנײשאנס ראזעווע
 םון אפםײלונגען און ױניאגם פארשידענע םון געשיקט
 אבער זיך קען אלע די םון קיינע אינטערנעשאגעל. אוגזער

 בלומעךגעשאנק פראכםםולען דעם מים ניט'פארגלייכעץ.
 פרע־ צו 48 לאקאל קלאוקמאכער איטאליענישען דעם םון

 םאר־ איגהאלטסרײיכער דער אין נים דובינסקי. זידעגט
 דעם אין ניט צמאמעגגעשטעלם געווען איז עם רוי מע

 און זאל אין געווארען ארײגגעבראכם איז עס װי אוםן
 באסיליא לאקאל, סון מענעדזשער םון רעדע דער אין

 דױ פרעזידענם צו מתגה די איבערגעבען ביים דעסטי,
לאקאל. זיין םין נאמען אין בינסקי

 איבעראשענד, געווען איז צערעמאגיע גאגצע די
 די דינען ארבייטער, סארהארטעװעטע אלטע, ביי רירעגד.

 דע־ האט דוביגסקי פרעזידענט געווארען. םייכם אויגען
 םיגאנם־באריכם דעם אייגלייטען אין געהאלםען מאלט

 אלע יאר. 3 לעצםע די םאר אינטערנעשאגעל דער םון
 אין פאראיגםערעסירם שםארק געווען זײנען אנוועזענדע

 ארויסגעבראכט. האט ער וואם ציםערען און םאקטען די
 טראמפײ- א דערהערם קארידאר פון זיך האם פלוצלוגג
 צום געטאן ווענד א זיד האבען אריגעץ אלע טעךשאל.
 דעם םון געווארען פארכשום׳ט וױ זיינען און ארייגגאגג

 אינגאנצען שיף ־םוסיגע20 ריזיגע, א בילד, פראכטפולען
 ג. ל. א. בוכשטאבען די מיט בלומען רויטע םון געמאכט

 דער אויף בלומען וױיםע סון אויסגעסלאכטען ױ. רו.
 לע־ » װי דובינםקי פרעזידענט — בריקעל אויס׳ן זיים.

 די ראד, שםײער דער אויף האנם איץ םיט בעדיגער
 בלר די וױיט. דער אין םאראויס אויםגעשטרעקם צווײםע

 די צװישען אלײע דער דורך געשװאופען ױי איז םען־שיף
 האבען וואם ארבײםער די פארשםעלענדיג דעלעגאטען,

 םענע־ דער מארשירט האבען םאראױם געטראגען. זי
 טשערפאן דער און דעםטי, באסיליא לאקאל, םון חשער

 ליענםע תיטער gאיו אױםגעפוצט מאליםאני, עדוארדא
 װיג g זיך האם עולם דער ברוסט. איבער׳ן דיאגנאל

אפ־ באגײםםערםע תישיגע די און כװאליע » וױ געטאן
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אײנדתקען^ ןקאנװענשאן
ר ש. פון ע ב ר א פ

 צוגעגעבען סצענע גאנצער דער האט עס וואס סערען,
ראיעלקײט. א

I שיקסעס !רעקרוטען יונגע
 קאנ־ דער בײ אטמאספערע די איז אן אנהויב פון
ד דער פון גײסיט דעם מיט אגגעזאפט געװען װענשאן  י

 גיי־גע־ די פון דעלעגאטען ױגגע הונדערטע די גענד.
 גאנצע די געענדערט רוי האבען טעריטאריעס װאונענע

 אימײ עלםערע די קאנװענשאן. דער פון פיזיאנאמיע
 קאג־ פריערדיגע בײ פלעגען וועלכע ארבײטער, גראנטען

 וױ מאל דאס זײנען מערהײט, דער אין זײן װענשאנס
עע אמעריקאנער נײע די פון געװארען פארשלונגען  יו

 די זיך האבען פירערשאפט דער אין מײדלאך. און לײט
 אנגעזעהץ. שטארק און אנגעזעהן דוקא טוער עלטערע

 זײ־ דעלעגאטען די וואו ארום, םישען די ביי אבער
 געווארסען מערסטעגס זיך האבען אויסגעזעצט, געװען נען
 דער אמעריקאנער. — פנים׳ער ױנגע אויגען די אין

 אמעריקאגיש* עכט מער געווען איז שפראך דער סון קלאנג
 שטאמן אזוי ביט זיך האבען אקצעגטען אייראפעאישע די

 די פון באמערקוגגען און געשפרעכען די אין געמערקט
 וחד די םון באציאונג די אויך זיך. צװישען דעלעגאטען

 דעלעגאטען ױנגע די צו טוער עלםערע די םון טעראגען,
 געהערם ניט מער האם מען אנדערע. אן געװען איז

 אויסר־ת• האלב־ביטול׳דיגען האלב־דחמנות׳דיגלן, דעם
 די אין הערען אמאל עם סלעגם מעז װי ״שיקםעס״,

 זײ- ״שיקסעם״ די קאגווענשאנס. ביי האטעל־קולוארען
 יתיאך איבערגעבענע געםרײע אין אויסגעוואקסען גען

 רעס־ ארױם רוםעז רועלכע קעמפער העלדישע אין לײט,
 קאנד ערפאלגרייכע זייערע םיט באוואונדערוגג און פעקט

 די תון צו באציאוגג די ליינס♦ פיקעט די אויף םען
 ענליד געווארען איז טוער, און דעלעגאטען עלטערע

 קיגי• דעתואקםעגע צו עלטערן םון באציאונג דער צי
 מען מענשען. גאגצע געווארען און אויסגעוואקםען — ,דער

ן א מים זײ אױף קוקט ע ג י ^  .שטאלץ םים שמייכעל, פ
 רחמגות־גרימאסע, » ץואי גאד זיד באהאלט עם אויב
 פוץ אויסװאקסען דאם וױיל אליץ, זיך צו גיכער עס איז

אלם- װערט מען אז דערמאגט דור נייעם
 האס קאגווענשאן דער םון טעג פאר ערשטע די

 דער פון צװאמענשםעל דעם אין ענדערונג די אט זיד
 דעם אעעזעהן. בולם ניט אבער בלויז געםילם קאנוועגשאן

 עגחד די האט אבער קאגוועגשאן דער סון טאג סערטען
 הא־ שיקסעס די םאר&ע♦ ממשות׳דיגע א אעעגומען ריגג
 געשלאסעגע אין זאל אין באװיזען םלוצלוגג זיך בען

 סלאםיגע מים לאקאלס, זײערע םח סאנען די מיט רייען,
y אמאזאנעךארמײ מושםירטע גוט א אויםשריםטען. i 

 מים אנסירער, איר מיט יעדע בריגאדעס. אין טיילט
 אויםגעשפרוג־ װי איז זאל גאנצער דער קאמאגדיר. איר
אפ^דירט. — אמ םלעצער די סון גען

 סון פארטרעםער די ארייגגעמארשירט האבען דאם
 הוייט־קא- זייער ײען דעפארםמעגט, וױטאוןrאוט דעם

 דעם אפגעגעבען האט וואנדער, וױיס־פרעזידעגט מאנדיר,
 צו דעפארטמעבם, זײן סון םעטיגקייט דער סון באריכט

 סוץ יוניאגס לאקאל 9 םון מיםגלידער קאנווענשאן. דער
חי נױ יארק, ניו פון שטעטלאך ארן שטעט שוי  און ח

 רײען; געשלאםענע אין מארשירט האבען קאנעקטיקוט
ף אלע פלאטםארמע. צום לידער ארבײטער זינגענדיג  ח
 םי- די אויף געקלאםט קלעצלאך מים האבען לעגאטען

 !דףײ צוױי, איינס, סוס־טריט. דיערע סון טאקט צום שען
 אײנדחק דעם געשאםען האט דאם !דרײ צוױי, אײגם,

 אדבײ- הוגדערט פאר א ניט אז םארשטעלוגג, דער אין
 מיטגלידער טויזעגט 30 אלע די גאר מארשירען, טער
ד רוםט מען װי איגטערנעשאגעל״, ״קליינער דער פון  מ

 דער מארשירט. דא וואלטען דעפארמענם, דעם וױיגליך
 n דורד װען געווארען, שטארקער נאך איז אײגדרוק

 זאל איבער׳ן פאגאגדערגעטראגען זיד האט עמפליסייערס
 םײדי און וואגדער רעזידענטrוױיס םון ווערטער די

 טױזעגט 23 געהאט מיר האבען שיקאגא *אין רייד:
״.טויזענם 32 מיר האבען הײנט ארבײםער,  128״ !

 לאקאלס מעכטיגע צייט״. דער דורך אגגעסירם סטרייקס
 טשילדרען פון לאקאל גרארקער דער וױ ארגאניזירט,
םיטגלידער^ הוגדערם 18 מיט דרעסמאכער

v
איינ־ דעם אט אײגקריצען און סארשםארקען צר װי

 אמ עס װאס ענדערוגג דער װעגעז געדאנק אץ דרוק
אימזעך- דער פרן צחאםענשסעל דעם אין םארגעקומען

g#



גערעכםימןײט ►ן

 םאג, נעכסםען אױםן האבען םיטגלידערשאפם, נדשאנאל
 V פון לעגיאנען נייע די ארײנגעםארשירם «דײס*ג,
 טרייד גארמענם קאטאן דעם פון — *פטיילונג *וױיםער

 און געווארעז ארגאניזירם איז װעלכער דעפארטםענם
 ריחבערג. עלייעס פרעזידענם וױיס םון פארוואלטעם ווערט
 םון אויסשליסליך כמעט באשםאנען איז גרופע די אױך

 — מיידלאך מערסטענם — בחורים און מיידלאך יוגגע
 נאד געווען איז דעמאנסטראציע זײער אמעריקאנער.
 פון דעמאנסטראציע די װי אימפאזאנטער קאליר־רייכער

 בלומען, דעפארםמענם. טאון אװ אום איםטערן דעם
 באגײסטערםע פאררויםעלםע, !געזאנג און פאהנען,

 פיגורען. שלאנקע גלײכע, בליציגע, אויגען פגים׳ער.
 געםראגען זיך האבען גלעקלאך, װי שטימען זײערע און

 סופיט, פון אפגעלונגען און געהױבען זיך זאל, איבערן
 דעלעגא־ די נאר נים װינקלען. אלע םון ווענט, די םיז

 זיך דוכט האט זאל דער און מעבעל די אויך נאר טען,
 אינטערנעשא־ דער םון הימנע די זיי מים םיםנעזונגען

ל: »
 געװאונען איז שלאכס איץ
 1א ערשם זין הויבם קאמף דש־
 פאהן ױניאן די פלאםערם הויך

 אײניגע פאר וױיל — מעכםיג
 באגינען צום מיר 1מארשירע

נײטר■ א װעלס א פון
 דער אין טענער שםאלצע מעכםיגע, די זיד קײקלעז

 זיך פלעכטען און וױקלעז לוםם. אנגעזאפםער פרײד טיס
 זילבערנע די מים וועטעראנען די םון םענער בחסםיגע ךי

סים־ איינהייטליכער זדין אין מײדלאך ױגגע פון _
 קלאפערייען. האגם און םרים םעםטע םון ריםם צום פאני■

 פאכעט און רײזבערג פירער זייער שםיים בינע אױפן און
 דעפארט־ זײן םון באריכם געדרוקםען מיט׳ן סאקט צום

 דער־ זיי בלויז. דיטלאך 4 באריכם. קורצער א םענם.
 שטי־ זיים איין םון ביבער. גאגצע װי מער אבער לעןײצ

 —ים. םון הינטערגרונד א אויף אויםגעםאלען ערד קער
 אירע האט ױניאן דער םון אפטיילומ די אט וואו סםײםם
 קליעינקע ערד שםיקער די אויף לאקאלס. און שעפער

 ארגאניזירםע נים צאל די םאר — שווארצע געבײחין.
 עם־ מים פלעצער די אין געווען זײנען עם װאם שמער

מ  דעפארם־ םרייד קאטאן דער אײדער צוריק םאגאטען לי
 םאר געביידעס, וױיםע געווארען. ארגאניזירט איז מענט

 דאז• דיט געווארען ארגאניזירם זײנען ױאס שעפער די
 צוױי םון םאטאגראםיעם — זייםען אינעוועניגםםע די אױף

 הבית, בעל זעלבעז דעם םון בוך פעײראל א םון נלעסער
 זײ איידער ארבייםער זעלביגע די םון שכירות די םים

 װי נאכדעם און ױניאן דער אן אנגעשלאסען זיך האבען
ל אגרימענט. דעם אונםערגלשריבען האס ד״בית מ

 םון איינדרוק דער אוץ גרויםער א איז אונטערשײד דאר
געוואלדיגער. א—באריכם גילדלינען דעם אט

םייער־ א איז שםיםוע די גערירט. איז עולם דער
 אױם׳ן ארויף םארשירען דעמאנםםראנםען די ליכע.

 ארויף קוםען די צװישען מיטען, אין און •לאטםארםע
 טויכט זכרון אין אײן. אן טראגעז װעלכע ארבײםער 4

 די וואם לוחות די םיט ארון דעם פון לעגענדע די אױף
 דעם דורך־ געטראגען זיך םים האבען אידען ׳באםרײטע

 די מצרים. פון אויסגעוואנדערט האבען זײ װען מדבר
שםײגם. גײגעריגקײם

 די םאר און געעםענם ארון דער ווערם אט נאר
 עםבלעם דער — לוזזות. נײע די זיך אנםילעקם אױגען

 קינסט־ א פון אױסגעארבײט אינטערגעשאנאל דער «ץ
 קויל. הארםע שטיק א אױף שװעבעל־דיטענםען םיט אנר

 פון אױםגעגראבען שטײנדלאך די אמ קייל דער — בײדע
 װאס םעריםאריעס די פון אימע ■ענסילוו׳ייניע אין םינע א

 טרײד גארמענט קאטאן פיז קאנםראל אונםערן שםײהעז
 עמבלעם דעם האם װאם קינםטלער דער וטעגם.

שםעטעל. יענער םון טאקע םײנער נעגער א איז
גע־ דעפארטמענם דעם םון ארבײםער די האבען

 געטרײער חנר םאר דובינםקי ■חמידענט סתנה א
אינםע־ די צו דעער איבערגעבענהײם דער טאר
ארבײטער. די פון

 דער ? געםאכט האט מתנה די אט מאם וױרקונג די
 צו איבערלאזען איך־ םח דאם עולם? דעם פון

לעזער. די פון •אנטאזיע
אלץ. איכער פרײחײס

 בײ אטגעשיילט זיד האם סצענקעלע קלײגינקע
n האבען אנוועזענדע די פין םילע עלגע 

 נאטערקט יא האבען תאם אבער די
 יאסיײנג דער אט פון נגאדײטוב טולע :די

טאדגןיםען. ניט לעגק

m

 קאנ־ דער סון טאג סערטער דער געווען איז דאס
 קאמף העלדישער דער מיטאג. נאך דאגערשטאג ווענשאן,

 פאשיסטישע מערדערליכע די געגען םאלק שפאגישען פון
 גאך לוםם. דער אין ארומגעשװעבט װי האט הארדעס

 דער אז געווארעה אנאגסירט איז מארגעךזיצונג דער בײ
 װעט ריאס לאס דע פערגאנדא אמבאסאדאר, שפאנישער

 און מיטגעםיל דער קאנװענשאן. די אדרעסירען הײנט
 מיטגלידער אינטערנעשאנאל די םון איבערגעבענהײט די
 גע־ באװיזען איז שפאניע אין קעמפער העלדישע די צו

 גע־ האט אינטערנעשאנאל די וואם הילף דער אין װארען
 םאשיסטישען דעם פון קרבנות די פאר גיט און געבען

 רויטעך ארבײטער דעם ארגאניזירען דעם אין אנגריף,
 טױזענטער צענדליגע די אין און שפאניע פאר קרייץ

 גע־ האבען לאקאלס און מיטגלידער די וואס דאלאר
 זיכערהײט מיט קען מען איבערגעשיקט. און שאפען
 אײגענע די םון נויטען םעגליכע טאג די נאך אז זאגען

 לאגע די פארכאםט #ארגאניזאציע זייער און מיטגלידער
 אונזערע םון אינטערעס גרעסטען דעם שפאניען, אין

 די זײ, םון אקםיװסטע די םון זיכער און מיטגלידער
 דער בײ סיטי אטלאנטיק אין געםונען זיך האבען װעלכע

 םוי־ הונדערטער די םון םארםרעטער די אלס קאנווענשאן
לאנד. גאנצען איבער׳ן מיטגלידער זענטער

שפאני־ םון שליח דירעקטער דער אן קומט דא און
 קאנוועג- די אדרעסירען אמבאסאדאר, דיער פאלק, שען
 מיט־ איגםערגעשאנאל די בריינגען קומט ער שאן.

 ארבײטער די םון אפיל דעם און גערוס דעם גלידער
 די לעבענס דיערע םיט פארטײדיגען װעלכע קעמםער

 שפאניע. םון םעלדער שלאכט די אויף םרייהײט מענשליכע
 װי אגגעצויגעז זיעען סאחאמעלטע די ביי נעתוען די

 געגליט װי האבען געםילען מענשליכע אלע סטרונעס.
 צו ליבע הײסע זאל. סון לוםט אעעהיצםער דער אין
 אנ־ מערדערישע די געגען צארען און האס קעמםער; די

 גע־ ארויםגעםירם איז אמבאסאדאר דער וועץ גרייםער.
 אלע װי געםילם זיך האט סלאטםארמע, דער אויף ווארען

 הויסען א אין אהין געטאן ציה א זיך האבען הערצעי
 קעמסער העלדישע די מיט צוגיםען צענויף זיך םארלאנג

שנאגיען. זוניגען אין
 איבערן געשפאגטער. און הויסער ווערט שטימוע די

 פארשטיי־ דעם םון אפיל הארציגער דער זיך טראגט זאל
 צו לעבענם אוגזערע גיבען ״מיר שפאניען: םון הער

 אינסטי- דעמאקראטישע די און םרייהײט די באשיצען
 שפאניע םון ארבײטער די בריז־ער, אייערע טוציעס!

 !אמעריקא םון ארבײטער אידעאל. דעם םאר שטארבען
 לאגע טראגישער דער צו גלייכגילטיג ניט םארבלייבט

ברידער!״ שפאנישע אייערע םון
 אויס־ פארשלאג א מאכט אנטאניני סרעזידעגט וױיס
 די צו קאגװענשאן דער סון מיטגעםיל דעם צרדריקען
 די םון אויף שפריגגט עולם דער קעמםער. שפאנישע

 נאן״ דעמאגםטראציע. שטורעמדיגער א אין שטולען
 עס קלינגט דורכגײן!״ נים וועלען ״זיי פאסעראן!"

 זיך רייסען געםילען אנגעזאמעלטע די זאל. איבערן
 שםעלט שטימוע דער אין שטורעם. א מיט דורך

 אםשםימוגג. אן צו סארשלאג דעם דוביגסקי םרעזידענם
 וועמען וױיל אוים. זיך וױתט — וועגען סארמאליטעט םון

 קאגווענשאן דער ביי דא אז חלומ׳ען געקענם זיך האט
 װעט וואם מענש איינציגער איין אםילו געםיגען זיך װעם

קעמסער? שפאנישע די םאר םימפאםי געגעז שטימען
 ווען געשעהן. איז אונערווארטעטע דאס אבער
 דאגעגען ווער ״איז געםרעגט האט דובינסקי פרעזידענט

 אייגציגע אײן אפגעענטסערם האט פארשלאג?״ דעם
!גאו — שטימע

 איבער־ װי עפעס זיך האם מחות די אין אלעמען בײ
 די םון געםאן. װיג א וױ זיך האט זאל דער געריסען.

 געםאן טראג א זיד האט זאל אין שטולען הינטערשטע
 פלוצלוע אבער דוגערען. פארשםיקטע סמ װי גערויש א

 —זאל איבעח געםאן קלוגג שטימע^א דובינםקים האט
 דעלעגאם יעדער !שטערוע קײן אױסרעגוגג! קײן גאו!
 אויס־ מיינומ n מעג און מיעוגג זײן צו בארעכטיגט איז

 זאל דאם װי פארדריסען, גיט אונז זאל דאס װי דריקעז.
 די אין װערען פארצייכענט װעם עס טאן. וױי ניט אונז

 דער געגען געווען איז דעלעגאט אייז אז םראםאקאלען
רעזאלוציע.

 ניץ! — אויד םרײהײט אלעס! איבער סרייהײם
געגנער! סאר איבערהויםט

נשםות חזכרות
 אינטער־ די יוגיאן באגײטע און גײע א איז עס

 אן ד#ד איז זעלביגע די אײגעגםליד געשאנאל.
 אײגעגם־ איז םענש דערוואקסענער דער וױ אט אגדעדע.

יארען מים געווען איז עס וױ פעחאן זעלביגע די ליך

 און עופה׳לע «ן געװען נאך איז עם ווען צוריק
זעלביגע. די מער נים

אג־ זיך האם ױניאז דער סון אנדערשקיים די אט
 איד םון קאנווענשאז דער םון צייט גאנצע די געזען

 אן האלסונג, אנדעד אז םנימ׳ער, נייע אן. ערעםענוע
 גע- איז ציל דער און אידעעז די כאטש שפראך אנדער
זעלבער. דער בליבען

 זיך האם און געווארען אויםגעהאלטען איז אודאי
 אינםער־ דער םון טראדיציע אלםע די ארויסגעזען קלאר

 האנדלונג; יעדער אין רעדע, יעדער אין כמעט נעשאנעל
 געלעגענהייםען םארשיידענע בײ און רעדעס פילע איז

 אל־ דער םון עפיזאדעז געווארען דערמאנם אפילו זיינען
 קאםד םארגאמענע די םון ױניאן, דער פון געשיכטע טער

 םירער, אלטע די געווארען דערמאנט זיינען עס פען;
 ;געליםען איר םאר און געבוים ױניאן די האבען וועלכע
 מאםענ־ איינצעלנע אין בלויז געװען דינען דאס אבער
 םים םאתוםען געווען מען איז צײט מערםטע די םען.
 פארגאנגענ- לאנגער נים דער מים און געגענווארט דער

 אזוי געווען יאר פאר םארגאנגענע די דאך זיינעך הייט.
 די מיט און דערגרײכונגען. און פאסירונגגען אין רייד

 װאד ערשםער דער דורך דעמאנסםראציעס ױבל׳ענדע
 די װעט טאמער מורא א געםילם מאל מאנכעס זיד האם

 םאר־ די אין אינטערנעשאנעל דער פון געשיבםע העלדישע
 װען נאד םפמיעל ײערען. פארגעסען יארען גאנגענע

 אנ־ לאנג ניט ױנגע, נייע, דינען דעלעגאטען פיל אזוי
 געשיכםע אלטע די האבעז וועלכע רעקרוטען, געשלאםענע

מיטגעםאנם. ניט ױניאן דער פון
 דובינסקי ■רעזידענט געםילט אייד פנים א האם דאם

 זיצונג איין װידמען צו באשלאסען דעריבער האט ער און
 פארשטארמנ* די דערמאגעז *ו שאןנװענקא דלר פון

 זי האבען וועלכע די אינםערנעשאנאל, דער םון םירער
 שװערע אירע דורן• דורכגעטראגען איר און געבוים

 געװארען געװידםעט איז צוועק דעם םאר קריזיםען.
 געהאם האט קאנווענשאן די װאם זיצונג איינציגע די

װאד• ערשטער םון סוף ביים מאי, טען8 דעם שבת
 עולם דער שפעם. אעעהויבען זיד האט זיצונג די

 דעלע־ די פון םילע שםימונג. גוטער א אין געווען איז
 רײדיא דעם בײגעוואוינט םריה דער אין האבען גאםען

 םון רעדעם די אויםער וואו ,89 לאקאל םון בראדקעםם
 איז אנםאניני פרעזידענט וױיס און דובינםקי פרעזידענם

 פראג־ מחיקאלישע רײכע א געווארעו דורבגעםירם אויך
ט ארויף גײט אט און ראם. ^נ עז ר  אויטן דובינםקי פ

אן. זזויבם און פלאספארמע
 דעדי רעדעם מאנכע אין און עחנםענומ דער ״בײ
 באוועגוגג. אונזער פון •יאנערען די געווארען דערמאנם

 םיט־ צאל דער אין באוועגונג גרויסע א הײנם זיעען מיר
 דאס םיטלען. םינאנציעלע איז און איעםלום אין גלידער,

 עס אויםצובויזנז, יארען און יארדז גענוםען אבער האט
 האם עס ;אידעאליזם און ארבײם שװערע גענומען האם

 םצד אויפגאבע אונזער אין צוטרױעז און גלויבען גענומען
 אונ־ םאר װינקעל־שטײנער די געלײגט האבדן וואם די

 קריגען מיר געלויבט, מיר װערען הײנם ױניאן. זער
 זין זעהען עס וױיל דאנקבארקײט, די און אנערקענונג די

 קײן געווען גיט איז צײםען יענע רעזולםאםען. די שוין
 ארבײ־ צו דעמאלס דאנקבארקײט. קײן און אנערקענומ

 געפא־ זיד האט םאהן יוניאן די הויד האלםען און םען
 הױנען א צו איבערגעבענהיים און אידעאליזם דערם
ציל.

 בויער ערשםע יענע דינעז וױיזע .אומגליקליכער
 םרײגד־ געװען נים איז לעבעז דאם אוגז. םיט נים מער
 פון רעזולטאטען גרויסע די זעהן לאזןין צו זײ גענוג ליד

ארבײם״. זײער
 םארעהרונג מיט אנגעזאפם איז שטימע דובינסקי׳ס

 קורצע אין זיעע. פארגענגער גרויםע די צו טתיער און
 פון ווערםער־פארםרעטען ער מאהלם שילדערונגען
 ■אלא־ סאל ראזענבערג, באראף, זיגמאן, שלעזינגער,

 T איבער גיט עד :הילקװיט און לאנדאן מייער קאף,
 וואס צרות און שװעריגקײטען די כאראקטעריםטיק, דענם

 גןך האבען זײ װאס קרבגות די דורכגעמאכם, האבען די
 אויד דערמאנט ער יתיאן. דער םון מזכזז אויםן בראכט

 האבען װעלכע םוהער און םירער אנדערע צאלרײכע די
 איר און ארגאניזאציע דער לעבענס זײערע געווידםעט

 .זיך פארזאםעלטע די אויף פאדערם ער װען אויפבוי•
 װ«למ די פון אנדענקען דעם לבבוד אויפצושםעלען

 דער ענערגי דיער לעבענם, זײערע אװעקגעגעבעז האבען
 די פײערעז ניט אונז םיט איצם קענעז את באוועגוגג

ר דער זיד שםעלם דערגר״בונגען״ גרױסע מ אנ  אולט ג
 דעד אויגען. פאולאפענע און קע■ גענױגענע טיט אויף

 שפילם אינטערנעשאנאל דער ®יז ארקעסםער מאגדאלין
עך טינארנע די םרױער־מארש. דעם זיו סראגאז מנ

.

tט י ױ ► ו ־ ?
 זיך דוכם צחאמען זײ מים און ז»ל םמ חלל אימרץ

 פירער םארשטארבענע די םון גײםםער די אום שװעבען
קעמםער״ און

נןנזזידמארש דער
 עטליכע לעצטע די פאר זיך דוכט טאג דער נישטא

 סטרייק א האבען ניט זאל איטערגעשאנאל די וואס יאר
 וואו ערגעץ בתים בעלי מיט צוזאמענשטויס א אדער

 וואו געגענדען און שטעט םארשםױיטע וױיט די אין
 דער אמעריקא. אין םראדוצירט װערען קלײדער סרויען
 ױגיאץ די האם יאר םיר לעצטע די דורך װאס אלײן פאקט

 אויס־ האט און אירע מיטגלידער צאל די פארפירפאכט
 אין אינדוסטרי דער איבער קאנטראל איר געשפרייט

 ווע־ גענוג דערצעלט געגענדען, און שטעם נײע ןךויפיל
 אנ־ געמוזם האט זי וראס קאמםען און סטרייקס די גען

 געווען נים איז קאגווענשאן דער םון צײט די סירען.
 אר־ ארגאניזאציאגס די ד״ינזיכט. דער אין אויסנאם קייץ
 צייט דער דורך זיך האט אינטעתעשאנאל דער פון בייט
 אבער האט םםוײיקס די םון קיעער אפגעשטעלט. גים
 די םון אינטערעם דעם צוגעשמידט אזוי געהאלטען ניט

 אין דרעסמאכער די םון סטרייק דער װי דעלעגאטען
מאנטריאל.
 אר־ צאל גרויםער דער איבער געווען ניט איז דאס

 סטרייק, דעם אין סארוױקעלט געוועץ דינען וואס בייטער
 —גרויס ניט פארהעלםגיסמעסיג געווען איז צאל דיער
 איגטלרעס גרויסער דער טויזעגט. סיגף ארום בלויז

 די צוליב געדוארען ארויסגערוםען איז סטרייק דעם אין
 גע־ דארט האבען וואם כוחות רעאקציאנערע םינסטערע

 צוליב ארבײטער. די סון סטרייק דעם ברעכען צו קעמסם
ר  די &יט באסעס דרעס אידישע די פון סאדאיעיגוגג ת

 פאליטישעגם םאשיסםישע די און גלחים קאטוילישע
 דער םון מאכט רעגירונג די האנם זײער אין האבען וואס

 זיי וואס מעטאדען די צוליב ;שטאט דער און פראװינץ
 םאר־ העצעס, — סטרייק דעם ברעכעץ צו באגוצט האבען

 פון געווער אנדערע אלע די און האם ראסען לוימדונגען,
 םאר־ דעם צוגעגעבען האט ארםענאל, םאשיסטישען

 אן נייז, נאציאגאלע, א סטרייק קלײנעם העלטגיסמעסיג
 זיעען קאמף דעם אין באזײיטונג. איגטערנאציאנאלע

 די װי אישוס װיכטיגע אזויגע געווארען םאחויקעלט
 ;קענעדע אין יוניאגס אינטערנעשאגאל די םרן פאזיציע

 באסעס די וועלכע מיט א. אי. סי. דער םון םראגע די
 אנטיםעמיטיזם ;מײנוגג עםעגםליכע די געהעצט האבען

 האבען סינדיקאט קאטוילישען םון גלחים די וועלכען מים
 םראגצויזישע די פון מוזזות די סם׳עז םאר געפרובירט זיך

 די טרייד. דרעס אין מערהיים א דינען װעלכע מיידלאך,
 קירצערע םון םראגען אייגפאכע די חוץ א אישום, אלע

 וואם אגערקעגוגג ױניאן און שכירות העכערע שםונז־ען,
 צו כחות אלע םיט אנגעשטוײיעט זיך האבען באסעס די

 איג־ דער איז דעם איבער הינטערגרוגד. אין האלטען
 אינםער־ דער םון מיםגלידער אקטיװע די םון טערעס

 געווען םטוײיק דעם םון אויסגאסנ דעם אין געשאנאל
 דוביגםקי פרעזידעגט ווען און געווייגליך, װי שטארקער

 מאג־ די אז םריה, דער אין מיטרואך אנאנסירט האט
 אוגםעו- געמוזט געבאך האבען באסעס דרעס טריאלער
 סטרייק דער און ױגיאץ דער מיט אגרימענט אן שוײיבען

 סרײדיגע אזא אױםגעבראכען זאל איז האט געוראוגען, איז
 אױסער־ בײ בלויז זען קען מען וואם דעמאנסטראציע

ױגיאן. דער פון נצזזונות װיכטיגע געוױעליך
 אז געווארען אגאגסירט את עם וואס טאג דעם פון

 האבען געסעטעלט, איז מאגםריאל אין סטרייק דרעס דער
 די ווען מאמענט דעם סאר געורארט דעלעגאטען אלע

 אנ־ געקענט ניט האט וועלכע מאנטריאל, םון דעלעגאציע
 צוליב װאך ערשטע די קאגװענשאן דער ביי זיק וועזענד

 יעדעז סיטי. אטלאנםיק אין קומען וועם סםרייק, דעם
 סטרײק סון פירער די הערען און זעהן געוראלט זיד האט
 נצחמ דיער םיט דרעסמאבער זיגרייכע די באגריםען אוץ

 םינםםער־ און רעאקציע סון כחות פאראייניגםע די איבער
שםאט. זײער אין גיש

םײער־ םיז װאד א גאד גאכמיטאג. מאנםאג אױ עם
 צוגעטראטען קאגווענשאן די איז דעמאנםםראציעס ליכע

 אויפ־ דארף זי װאם ארבײם פראזאאישע מער די *ו
 פאר־ איז זיצוגג פרימארגען די םארהאנדלעץ. אמ נעמעז
 *רעזידענט וױיס םון באריכט מיט׳ן געװארעז גומעז

 און םשערמאן דער םטאלבערג: לראיס אמ ברעסלאו
 דער װעגען קאםיםע ארגאניזאציאגס דער םון סעקרעטער

 גאנטער דער אין װערען דורכגעסירם דארף װאס ארבײט
 י1 איבערגעגעבעץ טשער דעם האס דוביגםקי נוקונפם.

 תחיג תאבען דעלעגאםעז זײ אזץ גאגלער •רעזידעגם וױיס
 סיז תנקאטענז־אציעס די גוםגעזדיסעז און ױיסגעזמנרם

אנגד־ זיך האם זיצוגג נאכ&יטאג די קאםיטע. דער

 גיט האם קיעער און גײסט זעלבען דעם אין הויבען
איבערראשוגגעז. קית ערווארטעם
 םארגאגדער־ זאל איבערץ זיד ד״אבעז פלוצלוגג אבער
 מארש םריאומף דעם פון םענער םריידיגע די געםראגען

 צוריק זיך קערען קריגער עגיםםישע די וועץ אאידא, םון
 געשפילט ווערם מארש דער םעלה שלאכט םון זיגרייך

 ארייז מארשירען עס וועלכען ד״ינטער ארקעסטער אן םון
 םון אנגעםירט מאנטריאל םון דעלעגאטען זיגרייכע די

 ראול פעסאטא, ראוז שײן, בערנארד גענעראלען, זײערע
 פארלא־ קװיבעקער םוץ מיטגליד דער און טרעפאניער

 אין געהאלפען האט װעלכער ראשפארד, קענעדע מענט,
 און םאהנען פלאםערענדע מיט דעלעגאציע, די סטרייק.

 ענגליש אין לידער ארבײטער זיגגעגדיג אויפשריםטען,
 םון בינע דער אויף ארויםגעםירט װערם םראנצויזיש און
 געסט און דעלעגאטען אלע דעלעגאטען. קענעדער די

 דיערע זיך דערהויבעז עקסטאז אין מיטגעריסען. װערען
 זיגגענ־ די מיט צענויף זיך גיסען און געזאנג אין שטימען

 גאך םעלד. שלאכט מאנטריאלער םון ארמײ זיגרייכע דע
 קעמםער באטאליאן א נאך איינגענומען! טעריטאריע א

 אומ־ אן !איגטערנעטשאגאל דער םון ארמייען די אין
מאםענט. פארגעסליכער
קאנװענשאן דער סץ קלימאקס דער

 אינ־ דער םון קאנװעגשאן די געווען איז רייך אזוי
ע אין טערגעשאנאל ג ^י  באגײםטער־ אין אויסברוכען, ם

 אויםגע־ עם האם צייםענוױיז אז דע&אנסםראציעס, טע
 איע־ גאך אז באגײסטערונג, גרעסערע נאך אז װיזען,

 יעדע און מעגליך גיט זיעען מאמענטען דרוקססולע
 קלימאקס, אגטי אן װי אויסוױחען וועט דעמאנסטראציע

 אונםארגעסליגען דעם אפשוואבען בלויז וועם װעלכע
 אלע אויף געמאכט האט קאגווענשאן די וואס איינדרוק

 םאר׳ן םאג אײן ערשם בײגעוואױנט. איר האבען וואם
 מאי, םען14 דעם םרייטאג, קאגווענשאן, די שליסען

 ניט געווען איז מיינוגג די אז ארויםגעװיזען זיך ד״אט
 רייכ״ און באגײסטערוסנ, שטורעמדיגער אין אז ריכטיג,

 ערשט פוגקט העכסטער דער איז אויסדרוק םון קײט
 ורעז מיטאג, גאך םרייםאג יענעם געווארען דערגרייכט
 וױדער םאר געווארען גאמיגירט איז דוביגסקי פרעזידענט
ערוױילונג.

 םוץ םײ קאנווענשאנס םילע בייגעוואויגט האב איך
 יוגיאגס אגדערע םון סײ און איגטערנעשאנאל אוגזער

 דעמאנסטראציעס געזען זזאב איך ארגאגיזאציעם. און
 זיד בין איך באוועגונג, ארבייטער דער םון םירער לכבוד
 אויסדרוק ספאנטאנעם אזא אז מתודה, און מודה אבער

 אזא איבערגעבענהײט, אזא םירער, א צו ליבע םון
האט וועלכער באגייסטערוגג, םון אױסדרוק שטורעמדיגען

 האט עם װי עקסםאז רעליגיעזען n דערגרויכט כמעט
ך נאםינירט איז תביגסקי װען זאל אין אויסגעבראכען  ג

 גיס מאל קײן איד האב עתױילוע װידער פאר ווארען
בייגעוואױגט.

 אין מערקװירדיגססע דאס געװען גאד איז עם וואס
 דער געפעלט גאגצעז אין האט דא וואס דאס איז דעם

 אומגע־ און קאמף אדער איבערראשונג םון מאמענט
 םיג• דער געווען גיט קײנעם בײ דאך איז עס װיסהײט.
 דוביג- פרעזידענט אז צייט, גאגצע די צוױיםעל דעסטער

 דעו- װידער און ווערען נאמיגירט אייגשטימיג װעט סקי
 די װעץ צייט געגױע די אפילו ;אמט צום װערעז וױילט

 בא־ געװען שוין איז ווערען געמאכט װעט נאמינאציע
 אמ זיצוגג פרימארגען דער בײ נאד םריהער. םון וואוסם

 בע־ פאר גאמינאציעס די אז םארשלאג א דורכגעגאנגען
 דאן/ אוץ בײטאג. זײגער א 4 ווערען געמאכט זאל אמםע

 נא־ דין אנגעהויבען האט גאגלער וױיס־פרעזידענט װען
 א דערסילם זאל אין שוין זיך האם רעדע מינײשאן

 אייגגעמאל- םארקרעמפטער א געשפאנטקיים, מורא׳דיגע
 און פלעמר די סיז אויםצושפריגגעז סארלאנג טענער
 פון געםילען שםורעמדיגע די אויסדרוק םרייען געבען
 זין• האט םארלאנג דער אט באגײסטערוע. און פרייד

 גאגלערט ®וץ פארלויף אין מאל עטליכע דורכגעריסען
 נאג- וועץ אבער אפלאדיסמעגטען. רױשיגע אין רעדע

 מאר לײג ״״איד סראזע לעצםע די ארויםגערעדט האט לער
 פזן פרעזידעגט אלס עתױילוגג װידער פאר אייך פאר
 קײגער זיד האט דובינםקי, דוד אינטערנעשאגאל דער
 פאר־ אלע פלאץ. אויפן אימהאלםען געקענט ניט מער

 וױ פלעמר די פח אויסגעשפײנגעז דעען זאמעלטע
 איו זאל דער שטראם. עלעקםרישען אן םון בארירט

 אזץ געזאנג מיט געדדאחװ אנגלפילם באלד
מן ווענם די אז אויסרופען, אמ רויש מים שרייען, א  ח

 םיט מארש א אגגעהױבען זיך האט עס געציטערט.
ד אנדער קײן אן האם װאם מחיק און געזאנג  דער- גים מ
 מון פראצעסיע רעליגיעזע א אז וױ שטארק אזוי מאנט
מ א גלױביגע. םרום אנ  מאו- דאס האט צײם שטונדע ג

 עס איז אגגעהאלטעז ױבלען און טומלען זיעען, שירען,
 און אײטנושטילעץ. עולם דעם אומעגליך געווען איז

 אױס- ניט האט דעמאנםטראציע שטװדיגע די אסילו
 וױיס- װען עולנ^ דעם םון באגײסטערוע די געשעפט

 רעדע באגײסטערטע א אין האט האכמאן פרעזידענט
 דרעס- די פון גאמעץ אין גאםינאציע די אונטערשטיצט

 דאם אויף אויסגעבראכען דעמאגםטראציע די האט מאכער
 דער געװען איז דאם סרישקײט. מער מיט נאך גײ

 אוםפארגעסליכ! די פוץ פוגקם העכםםער ,דער קלימאקם
 םון קאנווענשאז אױסערגעוױינלאכער דער בײ מאמענטען

איגטערנעשאגאל. דער

ױגענט, איר םון זינגט א אז
 — מױד סארשײטע א אדער

 IpjriH די דיר םארשטאפט
 אטלעס, צי סאםעט, םים

 געװאנט♦ פראסט אדץר
 אױם, שמעפען הענמ אז אכער
 קלאפן אויס, נײעד

— אױם נאלען אױס, נאדלען
יארען, שוםטערם א יארען, שנײחןרס א

 זים6חח און װאכען נײטארמס א
 חאלז. אץ בײן א װי ״םעקען, בלײכען

 קאנדע^יטוקער, װי זיס, זײנען
זײ♦ סץ זמגמ מען װען

 ױגןןנם שוסמערם א ייוגןןנ̂ט שנײדערס א
 יארען ימגע נײמןזרמם א אץ

 ׳טױכען די װיי םארםליען,
 חארץ אץ ריץ א איכער לאזן
 שמערען. אץ קארכען אץ

 רוקן דעם כױג א ניט מען אקן>ח»ט
 זונטעג ךי םארקװאתן

לידל זיםטיק א װערט לעק דאס אץ
H* זיםלעד^ *  F

געזאנוג זיסלעכעס א
y טןןג, שנײדקרם y שוספוזןרס fjpo 
װאכען װנגע נײש^רינם »

,ייד״י•״*•!״. בון נ״ ז״ן וון •)

ײמז, אץ *ערינןןן און סארצאילען  װי פל
 װי א■, שװיפען אץ םײכלעך די

 פממןרװײםענס כליאםקזןן אץ זעגעל־שיפען
 דזןרםןןנען, אץ םאניען און
 װאלד אץ נאכט װײםע א װי

 םעלד, אץ גאנט רױטע א (װי
 ט<זי, אץ נאכט זילכערכע א װי
כארג). אױןז נאכט שװ«ר*ע y װי
 שנײדער־יונג, * פץ ױגעגט די
y שופטערײוכג

 חלוםות, װארןןםע נײטארינם « אץ
 װאםןןר־םרעגער געכױגענןן װי

 םעגםטער, די םארכײ אלעםאל
 נעכטעלעד טןןג די אפ גײען
 שפאן. אין אפ גײען

 נענםעלעד, אץ טעג די
 ליכטעלעו, צאפעלדיקע די
 אויגען. די אץ קװאלען די חאר, גרויע די

 פארזעגעלט. טעכ ײננע די זײכען װאו ׳אױ
 פאראנקןןרט. טעג ליגע די זײנען ױאו אוי,
 גױגען pe םײל g װי אױ,

 «װעקגןן«וינען. — אװעקגעפלױגען
 שגײדערל, g פון װגענט די
 שוסםערל^ א
^ א ײטאר נ

 נאכמ א םיט טאנ א געדױערט
לעמדלאננ• א זינגט אץ



גערעכטיגקײ( ►(

באוזעגונג ױניאן טרײר דער אין שטרײםיגקײטען ױ איבער רעזאלוציעס רעדעסאון
ועדן לואיס׳מם ל. השאהן  פון אײנע געװען איז א. אי. סי. דער םון סראגע די

 דער םאר םארגעלעגען דינען װאס םראגען װינםיגסטע די
 און טיפע געװען זיינען עם װעלכער איבער קןמוועגשאן,

 םירער. די צװישען םארשידענהײטען מײנונגס ערענסםע
 דעם ביז קאנװענשאן דער םון צײט גאנצער דער דורך

 װעל־ םראגע, דער איבער רעזאלוציע די װען םאג לעצטען
 איינשטימיג איז סארעפענטליכט, וױיטער דא װערט כע

 היײ א דערװארט אלע כמעט האבען געװארען, ןמגעגומען
 אינ־ די אז געוואלט, האבען וואס די צוױשען דעבאטע םע

 סאר־ יעדען פון גאגצען אין אפזאגען זיך זאל םערנעשאנעל
 אמערי־ דער אין אייניגקײט און םרידען בריינגען צו ײן■

 שטע־ גאנצען אין זיך און באװעגונג ױניאן םרײד קמער
 זיינען וואם די און א. אי. סי. דער םון זײט דער אױף לען

 דארף אינטערנעשאנעל די אז מיינונג, דער מיט געװען
 םעדעריישאן אמעריקען דער אויף אריענטירען מער דך
 םראגע דער איבער דעבאטע אשענע קײן לייבאר. אװ
 קאקוסען אין םארגעקומען, ניט איז קאנווענשאן דער כײ
 םארגעקומען אבער זיינען געשפרעבען פרױואטע אין און

 ווארט־ די און םראגע דער איבער דעבאםען הײסע גאנץ
שר פרעזידענט ווײם — לאגעו־עז, צוױי די סיז זאגער  ח

 אינ־ די אז געוואלט האבען וואם ׳די פאר האבמאן ליוס
 דער אויף שטעלען גאגצען אין זיך זאל םערנעשאנעל

 צוויי־ םון נאגלער איזידאר און א. אי. סי. דער פון וײם
 צו םםײטמענטס ארױםגעגעבעז אפילו האבען «ד, טעז

פראגע. דער איבער נײסוגגמ
 דער איבער דעבאטע אםיציעלע קײן באטש אנער

 איז פארגעקומען, נים קאגװענשאן דער בײ איז פראגע
 דער אין געחאנגען װי ציים גאנצע די םראגע די אגעד
 װיכ־ די דא גיבען םיר קאנווענשאן. דער איבער לוםם

 ענין דעם איבער רעדעס עםליכע םון שטעלען מיגםםע
קאנווענשאן. דער ביי געװארען געהאלטען דינען װאם

ועדע װ»רס טעטױ ,
 ל., אוו פ. א. דער םון וױים־פרעזידענט װאל, סעטױ 1

 די אדרעסירען צו געװארען אײגגעלאדען איז װעלכער
 אינ־ לייף לײבאר דער פון ירעזידענם אלס קאגװענשאן

 איז אינםערנעשאנעל די װעלכער אן קאםפאני, שודעגם
 דער וועגען גערעדט ערשטער דער האם ןנגעשלאסען,

 באדויערען אױםגעדריקם האם ער וױ נאכדעם פראגל.
 נאםען אין קאנװענשאן די באגריםען ניט קען ער וואס
 גרין װיליאם ■רעזידענט וואס און ל. אװ ם. א. דער פון

 קאנווענ־ דער *ו װערען אײנגעלאדען געקענט נים האם
 fie אײכע איז אינטערנעשאנעל די װאם דעם איבער שאן

:געזאגם ער האט ױניאנם, סוםפענדירםע ךי
 גע־ אזא בײ איד האב מגהגים אנגענוםענע די ״לויט
 און שטרײם־סראגע, א בארירזנן געדארסם גיט לעגענהײם

 אויב םארגעבען םיר וועם איר אז זיכער, איו בץ דאד
 םים צײט אײער םון מינוטלן עםליכע פארנעםען װעל איד
 עקזיסטירט עם זאגט מעז װאס צוױסםיגקיים גרױםער דלד

 לואים. חשאהן און גרין ביל צװישעז
i איד י  מײנוטם־ אלע די אט םוץ געדאנק דעם האם ,

 דער פון אנםוױקעלט זיו האבען װאם פארשידעגהײםען
 וואם פארשידענהייםען םײנונגס — װעלם אױסערליכער

 וױיל, — צתאסענשםױם און קאםף צו געפירט האבעז
 איד, איז איר דערםמ? לײדעז אםםערםםעז װעט *וזער

 וועלכע שלאכטםעלדער, די אױף ארמײען די וױ •*מקם
 מארשירען. זײ םאן וועלכער אונםער עגאל גאגץ לײחמ

M װעלען מיר אז זיכער, זײן אױך אלזא, םיר, .ײילזמ 
 בלויז שפאלםונג דער אין װערען ארײנגעשלײז־ערם וים

 ווען אידעאלען אםילו אדער אידײען אן זיד האלטען ײח־
לײדען. ברײנגען«ער װעם האנדלוע אזא

אידעא־ פרינציפען, אז אנצוהאלםען זיך שײנען ,םיר
 אלע־ נאך אז פארגעםען, מיר אץ אידעאלען אמ ״

 מא־ דורך לעבען מחעז םיר מענשען. םיר זי׳עעז
אר־ דער םיט טעגלױ םאג אטײז און קאםפראסיםעז

מאס גרעסםע די בריעגען צו קענען מיר וױ גום «זױ
מעגלין.״ איז סווא ־־־__

 שטאנד- אוים׳ז שםייען םיר כאטש אז אנװײזענדיג
 ארבייםער די זײנען יוניאניזם איגדוםטריעלען פון

באקלײדומם־ דער אין אינדוסטריע, אײגענער
אינםערנצשא־ באזונדערע איז אדגאניזידט ,1

קליידער, מענעי ארבײטער, קלײדער םרויען די וױ
אונ־ אין אז אגוױיזענדיג אוין־ און אנדעחנ. און ־

גחפלן, דולדען נים םיר וױלען יתיאן נער
ר מ האס יוניאן, דער פון פתקציעט ךי אי

 נויטװענדיגקײם די געװען אמאל איז עס אויב ״און
 ארבײטער דער אין הארמאני און אייניגקײט םרידען, םאר

 עם װען װי מער דערסאר צײט די איצט איז באװעגונג,
 זײנען וואס ױניאנס די צו בלויז ניט עס זאג איך און איז,

 ױנ־ אלע צו אויך נאר א., אי. סי. דער אן אנגעשלאסען
 סײ און ל. אװ פ. א. דער מיט שטײען וואס די סײ יאנס,

א. אי. סי. דער מיט דינען וואס די,
 אינ־ װעגען רעדט איר װען אײן־ מיט בין איך ״יא,

 אבער עס. װילען אלע מיר דעמאקראטיע. דוסטריעלער
 צושפליטערען דורך־ ? דערגרייכעז עס מיר קענען אזוי װי

 װעל״ אין םונקט יעדען אױסזוכען דורך ? כחות אונזערע
 דער־ עס מיר װעלען פארנאנדער? זיך גײען מיר כען

 שוועם־ ברודער, געגען ברודער אויםהױבען דורך גרייכען
 װעלען װעג דעם אויף !נײן ? שװעסטער געגען טער
 און נאציזם םאשיזם, צו םארשקלאםם געפינען זיך מיר

 אר־ די צו בלױז ניט פײנדליך דינען װעלכע דיקטאטור,
 עק־ קען װעלכע גרופע מינדערהייט יעדער צו נאר בײטער

 פאליםישע דעמאקראםי, האבען מיר װען בלױז זיסםירען
אינדוסטריעלע. װי גוט אזוי

ענםפער דוכינסהי׳ס פרעזידענם
 געלייענט האט זעה, איך װי וואל, פרעזידענט ״װייס

 עקזע־ םון מיםגליד יעדער אז האף איך און באריכט אונזער
 א אי. םי. דער פון םירער יעדער ארן קאוגסיל קוםױו

 אנגע־ גאגצע די האבען מיר לייענען. באריכם דעם וועם
 מי־ ערשםער דער פון ערנסט זײער גענומען לעגענהייט

 וױיל םאחיכטיג האנדלען פרובירם האבעז םיר אן. נוט
 און קאנזעקווענצען מעגליכע די םאראױסגעזען האבען מיר

 םאר־ םאראנםווארםליכקײם. אונזער באגריםען האבעז
 םיר האבען םארםרעםעז, מיר וױ באוועגונג א טרעטענדיג

 אזוי זײ, זעהען מיר וױ םאקטען די איבערצוגעבעז געזוכט
 נים און םאראורםייל אן םארגעקומען זײנען די וױ ריכםיג

געשעהענישען.״ די םון קײנע אונםערשעצענדיג
 םוספענדירונג דער פון געשיכםע די איבערגעבענדיג

 עקזעקױ דעם דורן־ ױניאנם אינםערנעשאנעל צען די םון
 קאונםיל דער אז באטאנעגדיג, םעםם און קאונםיל טױו
 קאנ־ דער אונטער רעכטען זיינע איבערגעםראםען האם

 קאמף, צום געםירם םאקטיש האם דאס און סםיםוציע
 אונםער־ דעם געמאכם קלאר דובינםקי םרעזידענם האט
 באקליײ דער אין ארבייםער די װי אוםן דעם םון שיד

 אפטײ־ יעדע וואו ארגאניזירם, זיינעז אינדוםםריע דוגגם
 ײנ־ אינםערנעשאנעל איין םון קאנטראלירם ווערט לוגג
 געוױסען א אין שעפער די אין ארבײםער אלע וואו ;יאן

 אגרײ איין אונטער ארבײםען אינדוםטריע דער פון צוױיג
 סיסטעם די און קאנםראל, איין אונטער שםײען און מענם

 זעל־ דער און אײן םון ארבייםער די וואו ױניאנם םאד פון
 אינםערנעשאנעל םארשידענע צו באלאגגען םאבריק בער

 קאנ־ באזונדערע און אגרימענטס באזונדערע םיט ױניאנם
 אונםער־ דעם אויף אנגעוויזען אױך האם ער םראלם.

 איר לויט איז וועלכע ױניאן, אינםערנעשאנעל אן סון שיי
 א. ךי און ארגאניזאציע צענטראליזירטע א קאנםטיטוציע

 אוםאנאמע םון םעדעראציע א בלויז איז וועלכע ל. אוו ם.
 קאנ־ דער לויט דעריבער האט קאונםיל דער און ױניאגס

 א »ז אלייז, םוספענדירען צו נים רענט קײז סםיםוציע
 װי מיםגליד־ארגאניזאציע, א קאגווענשאן, א םון באשלום

 אנגע־ דינען וואם ױניאנם די מים געטאז עס האבען זײ
:פארגעזעצם דאן האט ער א. אי• םי. דער אן שלאסען

 אױסצובויען געמיינט האט עס וואם וױיםען ״םיר
 די וױיםען מיר םאדיוניאנם. מעכםיגע די פון מאנכע
 ארביײ מיליאנען צו געלייסטעט האבען זיי וואם דינםט

 אפצושווא־ פארראם געווען וואלם אז׳עם זאג, איד און םער
 אבער, איך זאג גלייכצייםיג פארניכטען. זיי אדער זיי כען
 ארבײםער די אז ערלויבען צו פארראט כמעם איז עס אז

 ניט־ בלייבען זאלען אינדוםםריען מאסעךפראדוקציע אין
םארמולא. אטענומענער אן צוליב ארגאניזירט

מיר  דינען מיר און פאזיציע אייער באגרייםען ,
 דינען םיר כאטש שוועריגקײטען, אייערע מיט באקאנט

 און לאגערען םארשידעגע צוױי אין םאמענם דעם פאר
 זיבער איד בין פונקטען, םילע אויף אייז נים שםימען

 בא־ מיר וױ פונקם פאזיציע אתזער באגרײפם איר אז
 נאמען אין און נאמעז אײגענעם מײן אין אייערע. גרײםעז

 דאנקבאר־ םיפע מײן אױס איו דריק קאניוענשאן דער םון
 און געשפרעד אייער םאר אהער, קומעז אייער םאר קײט
 אונזער אויף ארױס קוקען םיר שריינדשאפם. אײער פאר

 םאר םיטארבײטערשאםם און פרײגדשאםט װײטערדיגער
באוועגונג״. ארבײםער אלגעםײנער חנר

 אר־ אלע די פון ברודער־גרוס א אײך ברענג ״איו
 קאמיטע דער מים פארבונדען דינען װאס גאניזאציעס

 ךי און מיטגלידער, זייערע ארגאניזײשאן, אינדוסטריעל אן
 אמעריקאנער גאנצער דער אין ארבײטער נײ־ארגאניזירטע

 ױניאן גרויסער אייער אויף. קוקעז װעלבע אינדוםטריע,
 ברעע איך און אידעאלען. זײערע פון אײנע אויף װי

 דער םון מיטגלידער 600,000 די םון גרוס דעם אײך
אמעריקע. םון וואירקערם מײן ױנײטעד

 אדרעסירעז אייד הויפםזעכליד דא קום איך ״אבער
 אמעריקא■ גרופע גרויסער דער פון םארטרעטער דער אלם
 און צוזאמענגענומען זיד האבען װעלכע ארבײטער, נער

 ארבײםער דער םון ענד־ציל דעם צו םאראוים מארשירען
א. אי. םי. דער םון םאן דער אונטער באװעגוגג

 אין צוריק, יאר האלב א איבער עפעם מיט ״םונקם
 אינער־ אישוס די זיינען זאל קאנװענשאן זעלביגען דעם

 םעדעו״- אמעריקען דער םון קריחען םירענדע די האלב
 פון פירער די און געווארעו אויפגענומען לייבאר אװ שאן
 אמעריקאנער די אז געםילט, האבען וועלכע באוועגוט דער

 דינסטען גרעםערע לייסטעז דארף באוועגונג ארבײטער
 אמעריקאנער די פאר געלעגנהײםען גרעםערע שאםען און

 אםע־ צום מיינונג דיער אויסגעדריקם האבען ארבייטער,
 דעד פלאטפפרםן^ זעלגיגער דער אם פון םאלק ריקאנער

 פון סיגאריטעט־רעפארם דער אח מאיארייםעט־רעפארם
 קאנווענשאן םער1935 דער צו קאמיםע רעזאלוציאנס דער
 דעבא- איז לײבאר אוו םעדעריישאן אםעריקען דער םון

ד דער און פלאםפארםע דער אויף געווארען טירט  מ
 איז דעלעגאםען אירע דוו־ד םעדעריישאן דער םון שלוס

 פון און םלאר זעלבען דעם פון געװארען איבערגעגעבען
 דעם םון זיצם. איר וועלכע אויף שםולען זעלביגע די

 באשלא־ אםיציעל האט ל. אװ ם. א. די ווען אן מאםענט
 םאר־ דער אין לעבען בלייבען בעסער װיל זי אז סען,

 מא־ אייחגר וועג, לייכטען דעם אננעמען און גאנגענהײט
 צר דער אין םאראױם גײן און פראקטיק איר דעתיזירען

 — אמעריקע, םון ארבײטער פראגרעסױוע די מים קונםם
 גרױסע די געווארען געבוירען איז םאמענם יענעם אין

באוועגוגג.
 איז באשלום דער אט וױ נאכדעם טעג פאר ״א

 א צחאםעעעקוםעז זיד דעען געװארעז, אטענומען
 טרים עםליכע בלויז האטעל א זױן םענשען גרוםע קלײנע

ו האבען און דאנען םון  דך האבען און דורכגערעדם זי
 ארגאניזאציע אייער אנדערע. די םים אײנע באראםען

 פרלזי־ גמהרטען אײער דורך םארםראטען געווען איז
 דעם םון און צתאמענקונםם נים־פארמעלער דער ביי דענט

 אין םאחאםלעגען פארםעלע די געקוםען שםעטער איז
 געװארעז, פארםירט איז א. אי. םי• די וואו ודאשינגםאן,

 געװא־ ארויםגעבראכט זייצען צילען אמ אױםגאבעז אירע
 םאר־ אמ ארגאניזאציע דער פון פעתאגאל דער און רעז

 ארגײט די איז אן ציים יענער פון געװארען. עםענטליכט
 נים־ די זײנען אן צײם יענער םון ;םאראוים געגאנגען

 ןערעוואג דערםוטיקט לאנד םון ארבייםער ארגאניזירטע
ה ארגאניזירען צו  געםאכם אמ אן צײט יענער פון זי

 די את אן צײם יענער םון און םארשריט געװארעז
 שטע־ וואם ארגאניזאציעס און מןיגשעז ךי און א. אי. םי.

 אונאויפ־ אן געווארען אונםעתוארםען צוזאמען איר לען
געגנערשאפם. און קריםיק הערליכער
געגנערשאסט, און קריטיק די אט דעתוארםען ״מיר

 אלע־■ תפען *ילען הױכע מים באוועגומען גרויסע וױיל
 געווען אויד עס איז אזוי און געעערשאםם, ארוים מאל
 צוױי ארום ,1936 יאגואר אין באװעגוט. אונזער מיט

 ארגאניזירט זיד האם קאמיםע די וױ נאכדעם מאנאטען
 םעדערײשאן, דער םון קאונסיל עקזעקוטױו דער האם

 אילנלא־ ניט םארהער, א אן םלארידא, איז פאחאםעלט
 דערקלערעגדיג רעזאלוציע א אנגענוםען קיעלם, דענדיג

םעדע־ אמעריקען דער צו אפאזיציע אלס א. אי. סי. די
 דעם אויסער דערקלערט איר און לייבאר אװ ריישאן
געזעץ.

 דער האם יאר זעלבעז דעם םון אויגוםט ״אין
 אן װאשינגםאן, אין זיצונג א בײ קאונםיל עקזעקוםיװ

 רעבט, קאבסמיםוציאנעלע אדער געזעצליכע איז עס װעלכע
 זײנען װאם ױניאנם אינטערנעשאנאל צען די םוםפענדירט
 מיװולקזעק דעם םון 4 אי• סי• דער מים םארבתדען

 יתיאנם; אפאזיאיע אלס געבראגדמארקם די און קאונסיל
 זײ־ װעלכע וױלען געשמעלם זיך האבען װאם אזוינע אלם
גלזעצען און פאליסיס די םים איעקלאנג אין נים נען

 מיליאן א לייבאר. אװ מעדערייש^ן אמעריקען דער פת
 צעז די *חאמען שטעלען וועלכע םרויען און רגע!ע

 גע״ ארױסגעווארםעו דיגען אינטערנעשאנעלס, גחיסע
געווא״ בארויבט דיגען און םעדעריישאן דער סון ווארען
 סאל־ דער בײ םארטראטען זיין צו רעכט דיער ןםו

 מיט בלויז סלארידא טאמטא אין קאגװענשאן דערנגע
 מיטגלידער מיליאנען די אט שפעטער. מאנאטען דריי

 און קאנװענשאן ער בײ םארטראטען געװען ניט דעען
 די און באשלוסען אירע אין באטײליגט גיט זיך האבען

האנדלונג םריערדיגע די גוטגעהײסען האט קאגװענשאן
קאונסיל. עקזעקוטיװ דעם סון

 םעדעריישאן אמעריקען די האט צייט יענער זינט
 קריטיקירט געגנערשאםט, איר אנגעהאלטען איבאר אװ
? זינד װעלכע פאר — א. אי סי. די םארדאמט און

 רעפארט מינאריטעט דעם אין וואס דערסאר בלויז
 סעדעריישאן אמעריקען די אז דערקלערט מיר האבען

 ארבײטער פון רעכט דאס אנערקענען מוז לײבאר אװ
 מען און ױניאנס אינדוסטריעלע אין זיך ארגאניזירען צו

 באגרעניצען ניט זאלען וואס טשארטערם געבען זײ דארף
 סא־ דא איז איגדוסטריע. דער אין ױריסדיקציע דיער

 די אז וױיס וואס זאל אין טענש אײנציגער איין ךאן
 איז עס װען האט לײבאר אוו פעדעריישאן אמעריקען

 אנדייטוגג, איז עם װעלכע געגעבען טאג צו הײנט ביז
 נאכצוגע־ גרייט איז זי אז אפיציעל, נים אדער אםיציעל

טיילוױחף כאטש אדער איגגאגצען פריגציפען די אט כען
 קאונסיל עקזעקוטױו דער איידער װאכען ״צוויי

 האט ױניאגס, איגטערנעשאנעל די סוסםענדירט האט
 ד״אב איך און זען צו מיך געבעטען גרין פרעזידענט

 אויב געפרעגט, מיך האט ער געטראסען. אים מיט זיך
 גע־ קען דיספױט דער אזוי װי וועג א םאראן איז עס

 אוים׳ן יא. געזאגט, אים האב איך װערען. שליכטעט
 מיטגלידער די צו ערקלערונג לעצטער דער פון באזיס

 איז וואס לײבאר אװ סעדעריישאן אמעריקען דער סון
 פון בריף אםיציעלען דעם אין געװארען ארויסגעשיקט

 דער אין פלאץ פאראן איז עס אז נעמליך, אםיס. אייער
 איג־ די און ױניאגס םאך די ביידע, פאר פעדעריישאן
 ריכטיג, דין זאל דאס אויב ארגאגיזאציעס. דוסטריעלע

 קא־ די און פאר, איך לײג דאן גרינען, געזאגט איך האב
 די מיר גיט ארגאנידישאן אינדוםטריעל פאר סיטע
 איג־ די באשטימען זאלען מיר אז פארצושלאגען מאכט

 אר־ םון פארמע אינדוםטריעלע די װעלכע אין דוסטריען
 געטשאר־ און אנטװיקעלט אײנגעשטעלט, זאל גאניזאציע

ל. אװ ם. א. דער פיז װערען םערט
 גע־ האט — עם זײנען אינדוסטריען װעלכע — ״
גרין. פרעזידעגט םרעגט

 א אנשרייבען קען איך — געעגטםערט האב ״איך
 דינען די מינוט♦ אײן אין איגדוםטריען די םון ליסטע

 באודאוסט אלגעמײן אזוי זעלבסטםארשטעגדליה אזוי
 אינדוסט־ װעלכע וױיס אײגער יעדער אז אנערקענט, און

ר אבער זײנען. דאס ריען ע ^  ליםטע, די שרייב איך א
 זאל איך װען גרין: פרעזידעגט פרעגען אײך איך לאם

 די דין זאל די און איגדוםטריע אײן אנשרײבען בלויז
 אװ םעדעריישאן אמעריקען די װעט אינדוסטריע, שטאל

באזים? דעם אויף סעטלמענט א אנגעמען לייבאר
 האט דערמיט ניץ. —■ געװען איז ענטםער ״זײן

געענדיגט. קאנפערענץ אוגזער זיך
 אמעריקען דער םון שטעלונג די געװען איז ״דאס

 האבען די איידער וואכען צוױי לייבאר אװ סעדעריישאן
 אוי־ אין םרױען און מענער מיליאן דעם סוספענדירט

 פאסירט ניט זאך קיין האט דעמאלט זינט .1935 גוסט
 םון פאליםי דער אין עגדערוגג אן אויף װייזעץ זאל וואס
 אבצױ פאסירט אבער האט סילעס ל. אװ פ. א. דער

 םראדוק־ מאסען די אין ארבײטער פשוטע די אז וױיזען,
 צױ דיער םארלארען האבען לאנד םון אינדוסטריען ציע

 דעם ניט מער האבען און םעדעױישאן דער צו טרויען
סעדעריישאן. דער אין מיטגלידדי דין צו םארלאנג

ארביי־ די ארגאניזירען צו קאמםײן אונזער ״דורד
 אסליקאציעם די האבען אינדוסטריע שטאל דער אין טער

 אויסגעצײכעגםען אן געשאסעז מיטגלידער ווערען צו
 םון סעגטימענט דעם געװיזען האט וואס באראמעטער

 ארויםגעקומען זיינען צײטוגגען די גאר ווען ארבײטער. די
 םארגעשלאגען האם עמיצעף אז קעפ שרייענדע םיט

 איז לייבאר, אוו םעדעריישאן אמעריקען דער מיט שלום
 װײל אפליקאציעם, צאל די געװארען סארקלענערט גלײך

 גים האבען איגדרםטריע שטאל דער אין ארבײטער די
 זײגעז די םעדעריישאן. דער אין צוםרױען קיץ געהאם

 סון פארשירעכענס דורך געװארען אפגענארט אסס צי
 שוי״ אין געלעבם צדלאנג תאבען און ןאשײפעדער דער

 עקםפלואםאציע אדן אומשםעגדען עקאנא&ישע דערליכע
j> ji די װאם ציים דער אין מאבריקעז, שסאל די איג

 געטאן. גיט גאר האט און צוגעקוקט זיך האט ל. אװ
 א אין מעמבערס קײן װערען געוואלט גיט האבען זיי

 אריינגע־ צוריק קען געדײגקט האבען די װעלכע ױגיאן
םעדעריישאן. דער מיט שלום מאכען און װערען נומען

 אנ־ האבען קעם צײטונגס די װי אבער שנעל ״אזוי
 שווא־ זײנעז םרידען אויף אויסזיכטען די אז געזאגט

 גלײך איז םארשװאוגדען, זײגען אדער געווארען כער
 אינ־ שטאל דער אין אםליקאציעס צאל די געשטיגען
 באריכטעט האבען ארגאניתערס אוגזערע און דוסטריע

 געגלויבט האבען זײ ארבײטער. די צװישען ענטוזיאזם
 דער אין געגלויבט גיט האבען און א. אי. סי. דער אין
ל. אװ ם. א.

 דינען ארבײטער די םון טויזענט הונדערט ״דריי
 ױניאן גרויסע א א. אי. סי. דער אין אגגעשלאסען איצם

 אינדוסטריע. שטאל דער אין געװארען אויםגעבויט איז
 א אויף געווארען אונטערגעשריבען דינען קאנטראקטען

 פאר־ װעלען קאגטראקטען נאך און מאסשטאב גרויסען
 אינדוםטריע דער םון ארבײטער די ווערען. האגדעלט

 אר־ פראגרעסיװער מאדערנער, א צו באלאגגען װילען
 װעלכע באװעגונג א צו ניט אבער באװעגוגג, בײטער

 קראםט, דיער אפשװאכען און פאנאנדערטײלען זײ װעט
 געמײנשאפנד זײער םון מאכט דער אין איבערגעבען זײ

 גע־ זייער דערגרײכען די דערלאזען ניט און שוגא ליכען
ארבײטער. אלס ציל מײנשאםטליכען

גע־ איז איגדוסטריען אנדערע אין א. אי. םי. ״די
 גרוי־ געוואלדיג ארגאניזירען אין ערפאלגרייך זײער װען
 מיטגלידער ארײננעמען דאס און ארבײטער צאלען סע

 ארגאניזירט, װערען ױגיאנם נײע אן. וױיטער גײט
 א. אי. סי. די און ארויסגעגעבען װערען טשארטערם

 די אלס באצײכענען קען מען וואס דעם אין אוײין טרעט
 גע־ טעםיגקײט. ארגאניזאציאנס איר םון פאזע צוױיטע

 די אין געווארען אײנגעארדענט זײגען אםיסעס גענט
 טשארטערס און צענטערס אינדוסטריעלע װיכטיגסטע

 פארשידעגע אין ארבײטער צו ארויסגעגעבען װערען
 םריער פאליםי אונזער צו קאנטראסט אין אינדוסטריען

 װיכטיגע הויפט געװיסע אויף קאגצעגטרירען צו זיך
פראדוקציע. מאסען םון אינדוסטריען

 פארטעלונגם־ די אויפגעפײערט האט א. אי. סי. ״די
 אן אים באט עס ארבײטער. אמעריקאנער די םון קראםט

 קאמיטע דער גיט ער און צוקונפט דער פאר האפענוגג
 אנגעשלאסען איר אן זײנען וואס ארגאניזאציעס די און
 אייג־ דין און דינסט זײן געטריישאפט, זײן קראםט, זײן

םלוס.
 אויסמא־ לאנגע פאר ? אזוי עס איז ״פארוואס

 און שטאל דער וואס צײט דער אין מאנאטען, טערענדע
 געווארען, אנגעםירט זײנען קאמפײנס אויטאמאביל דער

 אװ םעדעריישאן אמעריקען דער פון םירער די האבען
 V* געהאלטען ארונטער, גרין סרעזידעגט סון לײבאר

 באגעגענט, האבען די װעמען יעדען צו מורמלען אײן
 דער אין אז דורכפאל, א איז קאמםײן א. אי. סי. דער אז

 גע־ האבען די צו חוזק. א עס איז איגדוסטריע שטאל
 פארטרעטער אדער ארבײטער םון פארטרעטער צו רעדט

 די דערצײלט גלייך זיי האבען איגדוסטריע דער םון
 ארגאניזירען ניט קען א. אי. סי. די אז נײעס פרייליכע

 אז דעגקען צו נארען דינען זיי און אינדוסטריע שטאל די
 — געזאגט די האבען — אלץ באוױתען. עס קענעץ זײ

 האבען און ווארטען איז ׳טאן צו גויטיג איז עס רואס
 קען א. אי. סי. די אז וױיזען װעט צײט די און געדולד

 ארבייטער שטאל די צװישען ױניאן א עטאבלירען ניט
 געליגגען יא זײ זאל עס אויב אפילו און לאגד, םון

 זיג- עס איז ארבײטער, שטאל םון ױגיאן א אויםצובויען
 קארםאריישאנם ריזיגע אזויגע אז דערווארטען צו לאז
 עס װען װעלען ענליכע און סטיל. סטייטס יונײטעד װי
קאמיטע. דער מיט פארהאנדלען איז

ױניי־ דער מיט קאגםראקט דער איידער טעג ״דריי
 םאר געווארען אוגטערגעשריבען איז סטיל םטײטס םעד

 אייגגערױמם גרין פרעזידעגט האם סובסידיעס, אירע
 האטעל האמילטאן דעם סון םאיע אין םוד, דעם אלעמען

 אי סי• דער םון קאמפיין שטאל דער אז וואשיגגטאן, אין
דורכפאל. א איז א.

 געזעסען טעג לאנגע בין איד וועץ סעברוארי, ״אין
 מא־ חשענעראל םרן םירער די מים קאנםערענצען אין

 אין סםײם םישיגעז סון גאוועתאר םון אפיס אין מארס
 זײנען מענשען םױזעגד הוגדערס צוױי װען דעםראים,
 רײכםםע די פון איעער געגען םטרייק אין געשסאגען
 דער געקלונגען טאג אײן האם לאגד, אין קאמפאגים

 געקוםען איז רוף דער קאנםערעגץ־צימער. אין םעלעפאן
 געענגד האט ער און גאװעתאר צום װאשיעטאן פון

 דעם פון זײט צװײטער דער אויף טעלעסאן. דעם סערם
דער פון גרין רױליאר •רעזידעגם גערועז אח םעלעפאז

 גד• האט וועלכער לייבאר, אװ םעדעריישאן אמעריקען
 ארומגעריב- איז און אםיס דין םון רעדט ער אז זאגט,
 די און םאכען מעטאל די סון פרעזידענטען די םון געלט

 האט וואשינגטאן, אין דארטען, ױניאנס. בוײפאכען
 אק גערעדם און טיש אין געקלאםט גרין פרעזידענט

 םײ םון גאווערנאר דער אז געפאדערט און טעלעםאן
 מאטארם דזשענעראל די אז דערלאזען ניט זאל שיגען

 יױ דער מיט אדער א. אי. סי. דער מיט סעטלען זאל
ױנאין. וואירקערס אויםאמאביל נײטעד

ארבייםער דער צו םארראט בלויז ניט איז ״דאס
 דזשענע־ םארדארבעגהײט. מאראלע איז דאס באװעגונג,

 גים זיך האבען מיליאנען אירע מיטיאלע מאטארס ראל
 אבער מאמעגט, דער אין כוחות גרינ׳ס אין גענויטיגט

 וואר־ עס קענען און סײ װי סײ געקראגען עס האט זי
אפאל. נאך קריגען שײנליך

 םים־ 300,000 די צװישען אז איר, דײנקט ״און
 וועל־י וואירקערם, אויטאמאביל ױגײטעד דער םון גלידער

 יוגיאן, דער אן אנגעשלאסען לעצטענס זיד האבען כע
 זײן װעלען איז עס װען זאל וואס מענש איץ זיך געםינט

 דיום צאלען אדער ל., אװ ם. א. דער פון מיטגליד א
 אזױגע אין שולדיג זײגען וואס מענשען אויפצוד״אלטען

 איז אזויגער אז געטרויען מיר מעגט איר אקטען?
 ל״ אוו ם. א. דער מיט םרידען קײן ניט ווילצן די נישטא.

םעדעריישאן. דער מיט םרידען וױל איך ניט
 האם װער באװעגונג? ארבײטער דער אין ״פרידען

 םי. דער פון ױביאנס די ? קריג דער ארויסגערוםען דען
 אמע־ דער םון צוריקגעצויגען ניט זיך האבען א. אי.

 געװידמעט זיך האבען די לייבאר. אװ םעדערײשאן ריקען
 ארגאביזירםע ניט די ארגאגיזירען צו אויםגאבע דער

 אמעריקצז דער אין אריעברענגען זיי און ארבײטער
 אויב םארברעכעו, א איז דאס אויב לייבאר. אוו דעריישאן

 דער־ מאכען פעדעדיישאן די זאל טא פארראט, איז דאס
קען. זי וואס העכסטע דאס פון

 פרידעגם^ װעלכען אויף װעג אייגפאכסטער ״דער
 די אז איז ווערען, אנגעהויבען קענען פארהאנדלוגגען

 צו גרײט איז זי אז מערקען לאזען זאל פעדעריישאן
 אויף און גלײכהײט םון באזיס א אויף פארהאנדלען

 םאר־ האבען וועלכע פרינציפען די םון אנערקענונג דער
 עס טוען די אויב אנהויב. פון שפאלטונג די אורזאכט

 איך און — פארלאנג קײן ניט איך האב דאן ניט,
 ארי־ די םון סענםימענט דעם אויס דריק איך אז גלויב

 א» אי♦ סי. דער אן אגגעשלאסען דינען וואס גאניזאציעס
 פרוכטלאזע אין ענערגיע און צײט פארשװענדען צו —

 מעטיו בראון, דזשאן גרין, װיליאם מיט געשפרעכען
 האבען װעלכע גלייכען, זייער און ריקערם טאם וואל,

 ארויסגעבראכט האבען װעלכע לאגע, די אט באשאפען
 סרן װערטער ברענענדיגע די שריפט און ווארט אין

 באוועגוסג גאגצער אובזער םון פארדאמונג און קריטיק
 קאנפערירען דורך װערען דערגרייכט גארניט קאן עס

 פאראױם אין זאל זי סיידען ל., אװ ם. א. דער מיט
 אויף פוײנציפען די אנערקענען רועט זי אז אנדײטען

געווארען. געגריגדעט איז א. אי. סי. די װעלכע
 אײער בײ דא זיין צו געלעגעגהײט די שעץ ״איך

 שטאלצע א דערגרייכט האט ױניאן אייער קאגװענשאן.
 איינםלוס. און מאכט גרויס םון פאזיציע א פאזיציע,

 פארגאעענ־ דער אין א. אי. סי. דער צו שטיצע אײער
 אײער געווען. אגגעלייגט שםארק און טיף איז הײט

 אײערע מאכט. אוגזער פארגרעסערט האט שטארקײט
 איבער־ זייגען די םון טייל גרעסטער דער מיטגלידער,
 אר־ אינדוסטריעלער םון םרעציפען די פאר װעלטיגענד
 קלײדער םרויען די זען וועלען וואלט איך גאניזאציע.
 ראליע װיכטיגע מער א גאך שםילען ױגיאן ארבײטער

 אר־ האבען מיר קאמיטע. אוגזער םון ארבייט דער אין
 ארגא־ אן איצט םירען מיר ארגאניזירען. צו בײטער

 איג־ םעקסטיל גרויסער דער אין קאמסיין ניזאציאנם
 ארום אומגעםער באשעםםיגט װעלכע לאגד, פון דוםטריע

ארבייטער. םערטעל א מיט מיליאן א
 איג־• גיט־גודס און יארך דער אגבאלאגגם *וואם

 n אז יוגיאן, אייער געזאגם קאמיםע די האם דוסםריע,
 װילען םיר צעםעל. אייגענער איר אגשרײבען זיך קען

 גתיםע אזא טאן קעגם איר ארבײט. דער אין הילף אייער
 אײער קריגען וועלען םיר אז וױיםען מיר און ארבייט
שטיצע.

 איז עם טפן. צו םיל דיער סארןה נפד איז .עס
 די און פרגאנתירען זיך ז*לען ארבײטער די זה צײם

 *רסד צו פארלאנג דער זיד. ןזרגאניזידעז ארבײטער
p דרינגט זיד נתירעז n■ אין ארבײםלד קלאם יעדןן 

tw זיד לאםיר קאפ־ארבײםער. און םיזישע לאנד, nao 
איצםער, זיך ארגאנתירען און געלעגענזזײם דער סים
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 גוײ זיך גיכען אין רועלען לאנד פון ארבײםער די הייל
 אויף אגצושפארעז זיך ארגאגיזאציעם זײערע אין סיגעץ

זײ•
 פאר געלעגעגהייט םארגרעסערטער א פאר בין ,איך

 פאר זזלק גרעםערען א פאר בין איך אםעריקאנער. אלע
 פראדוקטיװײ םארגרעסערטער דער און ארבייםער די

 אנדער קיין גישםא איז עס אעדוסטריע. דער פון םעם
 גרעסערע דאס װי מיםעל לאגישער אנדער קײץ אגםפער,

פון רעגירונג דער אין ארבייםער די פון באםייליגונג
לאגד.'

 אר־ צו ארבײטער די אויף איך פאדער ״דעריבער
 רעכט♦ דיער פאדערען אץ שטיץ צו זיך, גאגיזירען

 אמעריקע. אין דא זיך ארגאניזירט !זיך ארגאניזירט
 עםי־ אויב ארגאניזירט, זיין װעלען מיר װי גאכדעם און

 מיר װעלען שלום, װעגען רעדען וועלען וועט צער
רעדעז״•

 8 נאד שסוײכפ דוכינסהי פרעז.
 דהר פון שטעלונג די אונםער ®ל

אינפערנמאל
 דו־ האט לואיס, פרעזידענט צו ענטסער זײן אין

 סון שטעלונג די ארויסגעבראכם קלערער נאו בינסקי
 נאך האט ער פראגע. דער אין אינםערנעשאנעל דער

 לעבעז און לייב מיט זײנען מיר אז אגגעװיזען אמאל
 אלע םיט וועלען און ױניאניזם אינדוסטריעלען «אר

 ארגאגיזאציאנס איר אין א. אי. סי. דער העלפלן
 אויפ־ דארםען פיר אז גיט, אבער מיעם דאם ארבײם.

 איי■ םאר אנשטרעעוגג און האםענומ אונזער געבעז
 באוועגונג. ארבײםער אסעריקאנער דער אין ניגקײט

:געזאגט האט ער
די  םעג עטליכע לעצםע די דורך האבען צײםומען .
 שםע־ דער וועגען סםעקולאציעם און באריכםעז געדרוקט

 וױכ- דער איבער נעמען װעם קאנװענשאן די װאס לונג
 אםערי־ דער םאר און יתיאן אונזער פאר םראגע םיגער
באװעגונג. םרײד־יוניאן קאנער

 קענענדיג אבער זאגען, נביאות נים דארף ״איך
 איגםעחד אונזערע און רעקארד אונזער ױניאן, אונזער

 בין לאנד, איז דא פראבלעםען אלבייטער די אין סען
 זיד װעם קאנווענשאן די וױ נאכחים אז זיכער, איך•

 די שטיצען ױניאן אונזער געפינען איר וועט שליםען,
א. אי. םי. דער פון פראנראם די און ■אליםים

 קאנווענשאן די דערמאנם האט לואים ,פרעזידענט
 1936 אין לײבאר אוו םעדערײשאן אמעדיקען דעד «ן
 שטײענדיג לואים, פרעזידענם זאל. זעלביגען דעם אין

 פארגע־ און פארטײדיגט האם •לאטםארםע, דער אױף
 םון די װי גוט אזוי ױגיאן, דין ®ון אנזינםעו די לײגט

 אין יוניאנס פראגרעםיװע אלע פיז און יוניאז אתזער
 האט ער ווען באװעגונג. ארבײטער אםעריקאנער דלר

 ענ• אן פאר אפעלירענדיג ציים, יענער צו ארגומןינםירם
 גע־ אים םיר האבעז באגריפעז, נײע םאר און דערוגג
 אנםענדיג ציט אז וױםען, זאלם איר *ו וױל איר שסיצם.

 מאגכע אין ערשיגען זײנען װאס פעשות אלע די אױף
 באארד, עקזעקוםיװ גענעראל אונזער האט *ייטונגעז,

 צוריק, װאכען צװײ םים בלױז באריכם דעם שרײבענדיג
 (רעדענדיג געגלויבט דעמאלם האנען ,םיר גןזאגט:

 גאנצע אונזער אז איצם, גלויבען םיר און )1936 וחנגעז
 װירקליכקײ־ נײע באגעגענען *ו גרײט זײן מת באװעגונג

 זײ־ מיר וױ פונקם םעטאדעז, ארגאניזאציאנעלע אין םען
 אין װיריןליכקײםעז נײע באגעגענלז צו גרײם אלע געז

 אנםװיקלוסג עקאנאםישער אין און אינדוסםריע דער
 באגעגענעז צו איטשטאנד זײן צו כדי אז גלױבען, םיר

 פון מאם באשטימםער א מיט וױרקליכקײסען אוױנע
x די פוז דערםאלג, יעלען  M זיך ל. אװ 

םא־ די לויט פראקםיש און אידעאלאגיש
 דעם אויםטײדען זובען ניט און צײם דער פון

צײם. דער םון
 וױ־ װעלכע די שטיצען גיט םיר װעלען גאד *ױם

 דער םון ענםוױקלוסנ גאטירליכע די אױסםײדען
 נים אוץ האפנוסנ קײן געבען גיס װעלען םיר נאר

ירע־ וױ וױל, ױאס אח עס װעמען צו שדתפים קײן
 אונםערברעכען אויסגעדריקט, דא זיד האם אאיס ןס

ארבײטער. די פרן חאדאױם יייי“1
 צרריק םינמזען אײניגע פים געהערם דא

װאירקערם מײז װנימזאד גרדםער דאד ייז

 צום און שטארקסטע גרעםטע, די — אמעריקא אוו
 מעגליך און אמעריקע אין ױגיאן ארגאניזירטע בעםטען

 די םײערען מיר אז זאגען, — װעלט גאנצער דער אין
 ױגײטעד די ױניאן. אונזער פון דערגרייכוגגען גרויםע

 קײן וואלטען אינטערנעשאנעל אונזער און ווארקערס מײן
 װעז האבען, מיר וואס רעזולטאטען די געהאט נים מאל
 אינ־ די אין םונקציאנירט וואלט ױניאן איין װי מער

 מער ארגאגיזירט, וואלט ױניאן אײן װי מער דוסםריען,
 מער צװיסטיגקײטען, געשליכטעט וואלט ױניאן אײן װי
 ארבײטס־באדינ־ די קאנטראלירט וואלט ױניאן אײן װי

 מאגענ־ ױניאנס פילע געהאט װאלטען מיר װען גועען.
 קײן זײ וואלטען אינדוסטריען די אין ױריסדיקציע דיג

 הונ־ די פאר פארבעסערונגען די דערגרײכט ניט מאל
זײ צו באלאנגען וואס ארבײטער טויזענדער דערטע

 וואס טעות׳ן ערנסטע די זיגען אין האלטען ״מיר
 מיר געמאכט. האבען ל. אװ פ. א. דער פון פירער די

 וואס טאקטיקען םון־די מאנכע אז זאגען, אויך מעגען
 פרױ האט א. אי. סי. די װען אנגעװענדעט האבען זײ

 פרא־ מאסען די אין ארבײטער די ארגאניזירען בירט
 מיר און שטערעריש געװען זײנען איגדוסטו־יען, דוקציע
 סאבאטאזש םון פאלען די אט װאם געפילען די וױיסען

 שטאל דער אין ארבײטער די בײ ארויסגערופען האט
 צי אבער, סוף כל סוף אינדוםטריען. אויטאמאביל און

 װעט יאר, נעקסטען אדער מארגען היינט, זײן װעט דאס
 פוגקט און באװעגוגג. ארבײטער פאראײניגטע א זײן מוזען

 םאראייניגםע א זיין מוזען װעט עס אז װײסען מיר װי
 באװע־ די אז אױך, מיר וױיסען באוועגונג, ארבײטער

 אינדוסט־ םון פריגציפען די אננעמען מוזען װעט גונג
 װעלען םרינציפען די װי לאגג אזוי ױניאניזם. ריעלען

 אונטערשייד קײן מיר מאכט ווערען, אגגענומען מחען
 אוגטער־ די םאר ווערען פראקלאמירט װעט דאס צו גיט

גאכדעם. צו האנדלונגען
 א געמאכט הײנט האט איר לואיס, ״פרעזידענט

 צו קומען אייער מיט ערשטענס, :ביישםייערוגג גרויסע
 קאנ- וואוגדערבאר אײער מיט דאן קאנװענשאן, דער

 קלעגערער םון ניט אבער צולעצט, רעדע, םטרוקטױוער
 קאנוועג־ דער צו סטײטמענם אייער דורך װיכטיגקײט,

 האט װעלכע אגגעלעגענהײט, אן צו באצוג אין שאן
 האט איר וועלכע און באזארגט און באאומרוהיגט אוגז

 דערקלערט האט איר װען װערטער, צוױי מיט באזײטיגט
 סון םראגע די אז א., אי. םי. דער םון םירער דער אלם
 אין אגגעלעגענהײט, אן איז אינדוסטריע ניט־גודם דער

 איר אויסשרייבען קען אינטערנעשאנעל אונזער ורעלכער
 אז אינפארמירען, אייך וױל איך צעטעל. אייגענעם

 ארוים־ ניט װילען מיר דיקטירען, גיט װילען מיר כאטש
 איך םארשםיי #איז ניט וועמען אויף זאך קײן צװינגען

 געשלאםען איז וואס אפמאד דער אז סטייטמענט אייער
 ױנײטעד דער מיט איגטערגעשאגעל דער םון געודארען
 ניט־ווער, די צו באצוג אין ױניאן ווארקערס טעקסטיל

א. אי. סי. דער פון ווערען רעססעקטירט וועם
 קאמפלײ ערגסטע און זארג סיל באזייםיגם ״דאס

 וואס םארשטעגדיגונג די אז וױים איך כאטש קאציעס,
 טעג עטליכע הילמאן סרעזידענט מיט געהאט האב איך
 בוכ־ אין ווערען אםגעהיט װעט קאנוועגשאן, דער פאר

 א דא נאך איז עם אז באגרייף איך גײסט. און שטאב
 אבער עם שתיב איך פלעצער. געװיסע אין צעמישעניש

 געסילען שלעכטע ארויםצורוםען פארלאגג א צו צו ניט
 ארגאגיזאציעם, צדױי די צװישען מיםסארשטענדגישען און

 הארמאגיש געארבײט אוץ געלעבט אלעמאל האבען וועלכע
 םאל א איז עס געהאלםעץ. געגענזײטיג זיך האבען און

 אױסצוגלײ־ צײם שםיקעל א נעםען אםשר װעט עס וראס
 דעם גאך ספעציעל איצט, אז וױיס איך אבער כען,

 וועט געמאכט, האט לואיס פרעזידענט װאס סטײטמעגם
 דער פון שליסען גאכ׳ן באלד ווערעז אויםגעגליכען עס

קאגװענשאן.
צו־ ניט לואיס, סרעזידעגט זאגען, אייך וױל ״איך

 צוליב גאר געמאכם, האט איר רואם סטײטמעגט דעם ליב
 בא- דער אין האבען מיר וואס אינטערעס גרויסען דעם

 אז, םירם איר װעלכע און םארטרעט איר װאס וועגונג
 מיטגלידער אונזערע און איגטערנעשאנעל אוגזער אז

 דער אין װי םער אפשר גאך צוקוגםם, דער אין ורעלען
 קאלעגען אײערע אח אײד העלסען פארגאמענחיים,

 אוז םרייהײם םער גליק, מער מאכט, מער דערגרײכען
 אוגזער םון מאסען ארבײםער די פאר אנערקעגוגג מער

 איבער גים לואיס, בתדער אײד, געם איך םאלק.
 אלע אוץ װארקערם, מײן ױנײםעד די קאלעגען, אײערע

 ברױ אונזער ארגאגתירם, האס איר װעלכע ארבײםער
 זײ זאגם זײ. פאר װאונשען בעסטע אוגזערע דער־גרום,

 ארבײםען צרזאמען ודעלען םיר אז זײ םיט זײגעז םיר אז
צילען. ארבײסער די ®אר

 פון ו,8הילם םױני פון ומדמ וי
מייםעד8לנ8ם8 דער
 זיץ סח נאםען אין קאנוועבשאן די באגריסענדיג

 צומרי״ גרוים אויסגעדריקט הילמאן האט ארגאניזאציע,
 ענטװיק־ און וואוקס וואונדערבארען דעם מיט דענהײט

 פארזיכערט האט ער און אינטערנעשאנעל דער פון לונג
 ריס קיין זייז גים קײנמאל װעט עס אז דעלעגאטען, יד

 און שװעסטער־ארגאניזאציעס, צװײ דאזיגע די צװישען
 ווע- סכסוכים, קליינע געװיסע דא איצט זײנען עס אויב
 צופרידענ־ דער צו װערען אויסגעגליכען זיכער זײ לען

צדדים. בײדע פון הײט
 דער אין שטריים איצטיגען דעם װעגען ריידענדיג

 גע־ אז אגגעװיזען, ד״ילמאן האט באװעגוגג, ארבײטער
 שוועס• א באגריםען מ׳קומם װען אז זיך, פירט וױינליך

 נים פראגען זײטיגע קײן מען דארף טער־ארגאניזאציע,
בארירען.

 צייט אנדער גאגץ א אין איצט אבער לעבען ״מיר
 אומ״ דאזיגע די און — פארגעזעצט הילמאן האט —

 פאראינטע- זיך זאלען מיר אז אונז, צװינגען שטענדען
 רואם ברידער. אוגזערע פון שיקזאל דעם אין רעסירען

 בלויז גיט װעט טאה װעט איר וואס און טויען, מיר
 נאר איבטערעסען, געמײנשאפטליכע אונזערע בארירען

 אינםע־ די װערען אנגערירט דעם פון אריך װעלען עס
 געי־ איד בין דעריבער ארבײטער. מיליאנען פון רעםען

 גרויסע אונזערע וועגען אםענהערציג רעדען צו צװאונגען
םאראנטווארטליכקײטעך. און םליכטען

 דעמזעלגען אויף שטעהן בלײבען ניט קענען ״מיר
 םתען מיר אדער וועלען. זאלען מיר ווען אםילר ארט
 צוריקטריט, א מאכען מוזען מיר אדער פאראויס, געהן

 אונז װעלען כחות, רעאקציאגערע די כחות, אנדערע די
 פרעזידעגט לעצטע די ארט. אײן אויף שטעהן לאזען גיט

 צענד־ לעצטע די אין װיכטיגסטע די געװען זײנען וואלען
 שוגאים אונזערע אויב בירגער־קריג. דעם זינט יאר ליג

 פאר־ זיי רואלטען געלעגעגהייט, די געקראגען וואלטען
 און ארבייטער די קאגצענטראציע-לאגערען אין שפארט

לאגד׳/ פון עלעמענטען פראגרעםיװע
זעל־ דעם אין אט האל. דאזיגען דעם געדענק ״איך

 דיםקוםיעס טעארעטישע אנגעגאנגען זײגען פלאץ בען
 גרונט־אינ- די םון ארבײטער די ארגאניזירען װעגען

 האל דאזיגען דעם אין איז אי*ט לאגד. אין דוסטריען
 אר־ וועגען פראגע די װעמען ביי מענש, איין קיין ניטא

 טעארעטישע. א איז ארבייטער דאזיגע די גאניזירען
 געװא־ געמאכט איז אלענפאלס, ארגאניזירט. דינען זײ
אנפאנג׳/ גוטער זעהר א רען

 וואוג- דעם װעגען איבערגעגעבען דאז האט הילמאן
 םון געווארען געמאכט איז וואס םארשרים דערבארען

 ער וועלכער םון קאמיםע, ארגאניזאציאנס טעקםטיל דער
 קאגװענ- דער דערציילט האט ער טשערמאן. דיער איז

 סעלד אין ארגאנײזערם 800 דא שוין זייגען עם אז שאן,
 םיט געווארען געמאכט שוין זיינען םעטלמעגטס אז און

 אזוי באשעםטיגם די םון אייגע מילס. טעקסטיל םילע
 ער האט *רום, און ארום ארבייםער. טויזענט 20 וױ םיל

 מיט סעטלמענטם געמאכט שוין מיר האבען געזאגט,
ארבייטער. טויזענד 80 באשעםטיגען וואס באלעבאסים,

 שוועריגקײםען די אױף אנגעוויזען דאן האט ער
 דא זײנען עס אינדוםטריע. טעקסםיל די ארגאגיזירען צו
 איג־ טעקסטיל דער אין ארבײטער האלב א און מיליאן א

 אײ צושפרײם זײנען מילם טעקסםיל די און דוםטריע,
 טױזעגם זעקס דא זײנען עס אמעריקע. גאגץ בער

 גע־ האבען אייגיגע געזאגט. ער האט מילס, טעקסםיל
 אר־ ניט מען קען איגדוסטריע םעקסטיל די אז טענה׳ט,

 הילמאן האט — דארם סונקציאגירען ״מיר גאניזירען.
 רע־ רי און וואכען, סינף ארום בלויז ־־־־ םארגעזעצט

אלײן/ זיך פאר רעדעו זולםאטען
 געװאונשען ער האם רעדע דין פון שלוס צום
 תבינ־ אײסנעלאדען האם און קאגווענשאן דער ערםאלג

 אמאל־ דער פון קאנװענשאן קומענדער דער צו ן סקי
גאמייםעד.

שלום פ»ר פעלירם8 נמרי
רי, ל• שרדןשארז םענאטאר םטײםם יתײםעד  מ

 אןן יװקןן ירעסםענ׳ם ■רינטינג דער פון ■רעזידענט
מי דער םון םשערמאן ײ pw ל nw m p ^תאט לי 

 מלי- דער געוױדםעט רעדע זײן פון טײל גרעםימן דעס
ד איז ארבײ׳סער די פיז אקציע טישער jg מ a tx n m
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 איז שפאלטונג רי בארירם אױך ער האם אבער צןלעצט
 אויס־ האט און באוועגוע, טרייד־ױניאן אמעריקען תר

 אין אייניגקײם און פרידען םאר האםנונג זײן געדריקט
:װערטער פאלגענדע ךי

 אז ערשטענס, האםענונג, ליבע די אויס דריק ״איך
 בא־ ווערם עס וואס שטאםסאגשאםם, די און ענערגיע לי

 םאר־ ניט װעם א. אי. םי. דער םון םירער די םון נוזם
 שטאםס־ גרויםע די אז צוױיםענם, און, װערען, הלענערם
 מעכ־ צוױי אין זיך געםינם וואס טאלאנט און פאנשאפט

 אםעריקען די און א. אי. סי. די גרופען, ארבײטער םיגע
 אן צו ברענגען אינגיכען װעט לייבאר, אװ פעדעױישאן

 פאר־ א און מײנוגגםפארשידענהײטען די פון אויסגלײך
אמעריקע״. אין פראנט אייניגטען

םעלעגראטע גרין׳ם פרעזױענם
 דער ביי איז וועלכער גו־ין, װיליאם פרעזידענם

 טע־ םאלגענדע צוגעשיקט האם געװען, נים קאװוענשאן
 באהויפםונפעז מאנכע לײקענט ער װעלכער אין לעגראמע,

געמאכט: האט לואים וואס
 ליידיס אינטערנעשאנעל דובינסקי, ״פרעזידענט

 האטעל, טשעלםי קאנױענשאן, ױניאן װארקערם גארמענט
איך ווען ערשםוינם געװען ביז איך :סיטי אטלאנטיק

 פרע- וואם רעדע דער װעגען באריכט א געלעזען האב
 ױניאן, וואירקערס מײן ױנײםעד דער פון לואיס זידענט

 אינטער־ דער םון קאנווענשאן דער בײ געהאלםען האם
 זאל ער אז קוואטירם, אים האט װעלכער נעשאנאל,

 גאווערגאר םון געפאדערט האב איך אז געזאגט האבען
 סעםל־ א דערלאזעז נים זאל ער מישיגען םון םוירםי
 טיט אדער א. אי. סי. דער מיט סטרײק דעם םון םענט
 סםייט- דער ױניאן. ווארקערם אויטאמאביל ױנײטעד דער

 גלוי־ איך װיל םאלש, איז עם וױיל און םאלש, איז מענם
 דעם פארשטאנעז ריבםיג גיט האם לואים מר. אז בען,

 גא־ טיט געהאט האב איד וואס געשפרעך םעלעפאן
 געמאכם. באהויסםוע די האט ער ווען מוירםי װערנאר

 מים צוריק ווײז און קלאגע די אנםשידען לייקען איך
 באשולדיגומען אנדערע די פארמאג איד וואס כחות אלע
 גע־ באריכטעט איז דאס װי געמאכט, האט לואים װאס

 קען םאםארם חשענעראל אז פרעסע, דער אין װארעז
 םעדע־ אםעריקען דער םון שטיצע די קריגען םעגליך
 אום־ די אויף ענטסער אלס גיב איך לייבאר. אװ ױישאז

 פון רעקארד לעבענס םײן באהויםםונגען בארעכטיגטע
 אר־ ארגאניזירטע די םון אינםערעסען די אין דינסט

 דערמאג־ אויבען דער צו צולייגען נאך איך מעג בייטער.
 םםײטםענט דעם געגען פראםעסם מײן אפלייקענונג םער
 םאג־ דער אז רעדע, זײן אין געמאכט האם לואיס װאס
 שײנט באװעגונג ארגײטער דער אין איעיגקײט אין געל
 בלױז קען םטײםםענט אזא זאך. שלעכטע אזא דין צו ניט

 אר־ די פון שונא געשװאױרענעם א םון װערען געמאכט
 קען האם און רײסערײען צעשפליטערונג, וױיל בייטער,

 םון געגנערשאםם די תאו דארם ארבייםער די שעדיגען
 אפעליר איך דורך. פאלט ארבייטם־געבער קריגערישע

 אין קאאפעראציע און םאלידאריםעט אייניגקייט, פאר
 לייםטען צו גריים בין איך און ארבײטער די םון רייען די

 אנ־ אן אין מאכט םיין איז ליגם וואם דינםט יעדע
רעזולטאם. דעם ברייסנען צו שםרענגונג

גוײן, וױליאם (אונטערגעשריבסס
לייבאר*. אוו פעדערײשאן אמטריקען פרעזידענם

י* 8.סי דער װענען לוציע8רקז ױ
אנגעטמען ווײמזמימייג חאט קאנװענשאן ײ װאס

 אימ- דער אין דערמאנט שויץ האבען מיר ווי
 שנמד דער װעגען דיסקוסיע אםעגע קײן איז לײטוגג,

 דער אין םםכםוך דע צו איגטערגעשאנעל דער סון לרנג
 די װי גאכדעם פארגעקזםען. גיט באוועגוגג ארבײטער

 װעגעז רעדעם אלע ד• אויסגעהערט האם קאנװעגשאן
 אפײ אן קא&יטע די װאס רעזאלוציע די איז עגין דעם

 פראגע דער איבער ארײסנעבראכם האם רעםארט סערס
 רעקאםענדא־ די פארקעראערם זיד איז האט װעלכע און
 איעשטיםיג באארד, עקזעקוטיװ גענעראל דער םון ציע

 שםורכד אונםער דעלעגאטען די םון געװארען אנגענומען
 װי זיד לײענט רעזאלוציע די אפלאדיסמענםעז. דיגע

:פאלגם
 געגעראל־ דער סון באריכט מיט׳ן פארביגדוגג אין

 אײער האט רעזאלוציעס, די מים און עקזעקוםױױבאארד
 עם ^אס רעדעם, סײנע די באטראכט אייד קןמיטע

 בתדער געהאלטען: קאנװעבשאן דער אויף דא האבעז
נמד ברודער םי־ןױ־א, דער פון םארזחמנר לואים, חשאן
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 װי ל., אװ ם. א. דער םון וױיס־פרעזידענט וואל, טױ
 םון גרין, װיליאם פרעזידענם פון םעלעגראמע די אויך
ל. אװ ם. א. דער

 געגענשםאנד אט־דעם וועגען װיל קאמיטע אייער
 דאזי־ דער צו באהױפםונג םאלגגדיגע די םארבריינגען

\ זי. אעעמען און גוטהײסען םאר קאגווענשאן, גער
 הארצעז גאנצען מיט׳ן הײסט־גוט קאמיטע אייער )1

 אין באארד עקזעקוטיװ גענעראל דער םון האנדלוגג די
 אנשליסען אין און איניציאטיװע דער אין העלםען איר

 איג־ פאר (קאמיטע סײאײא. דער מיט ױגיאן אונזער
 דער אין זיך אגשליסענדיג ארגאניזאציע). דוסטריעלער

 געגע־ באארד גענעראל־עקזעקוטיװ דער האט סײאײא,
 געשיכטע פארגאנגענער דער אויסדרוק לאגישען א בען
 אונזער ױניאן. אוגזער םון לעבען איצטיגען דעם און

 ױניא־ אינדוסטריעלען פאר געשטאנען תמיד איז ױניאן
 גלענצענ- א איז ױניאן אוגזער פון געשיכטע די :יזם.

 צו נויטיגקײט און קלוגשאפט דער פון ביישפיל דיגער
 זאלען עס אז אזוי אינדוסטריע, אן אין ױגיאן אײן האבען

 צוטומלע־ קײן ױריסדיקציע, פון סכסוכים קײן זײן ניט
 נייע די ענערגי. פון פארשװענדעניש קייץ ארן ניש

 ספע־ פון פארשװינדען דאס פראדוקציע, פון טעכגיק
 שארף־גע־ פון אפשאםוגג די פאך־געניטקײט, ציעלער

 דער םון אינדוסטריען די אין םאך־ליגיעס צײכענטע
א דאס אט — מאסעךפראדוקציע,  די אז םאדערם, א

 מאסעךפרא־ דער םון אינדוסטריען די אין ארבײטער
 אינדוסטריעלען אן אױף ארגאניזירט זײן זאלען דוקציע

 םון דערפאלג באגײסטערענדיגער דער ױניאךבאזיס.
 דער אין ארבײטער די ארגאגיזירען אין סײאי־א דער

 אר־ זיגרייכע די ;שטאל־איגדוסטריען און אויטאמאביל־
 אזא אין געווארען אויפגעבױט זײגען וואס גאגיזאציעס,

 וואס דעם צוליב איגדוסטריען, די אט אין צײט קורצער
 צו געלעגעגהײט די געקראגען האבען ארבײטער די

 אלץ דאם—ױניאנס איגדוסטריעלע אין זיך ארגאגיזירען
 ױגיאגם אינדוסטריעלע אז באווייז, בעסטער דער איז

 ארבייטער די םון גויטען די צו אמבעסטען צו זיך םאסען
מאסעךםראדוקציע. דער פון איגדוםטריען די אין

 טעטיגקײטען אלע הײםט־גוט קאמיטע אייער )2
 עק־ גענעראל דער םון און דובינסקי פרעזידענט פון

 זי זינט םי־אײא, דער אין אינעוױיניג זעקוטױדבאארד
 צו געזשאלעװעט ניט האט זי געגריגדעט. זיך האט

 בא־ דער געלט. און אגשטריינגוגג צייט, איר געבען
 ארױםצוליי־ גענעראל־עקזעקוטױױבאארד דער םון שלוס

 איין םון שטייער א מיטגלידערשאםט אונזער אויף גען
 די צװישעז קעמסיין ארגאגיזאציאגס דעם םאר דאלאר

 אויס־ באגײםטערטע און שגעלע דאם און שטאל־ארבייטער
 ;מיטגלידערשאםם אונזער דורך שטייער םוגם צאלען

 צו באארד עקזעקוטיװ גענעראל דער םון באשלוס דער
 ארגאניזאציאגם דעם םיגאנציעל איז מאראליש העלפען
 דער אוגםער טעקסטיל־ארבייטער, די צװישעץ קעמפיין

 טעק־ די םון ״ארגאניזיר־קאמיטעם םוגם םירערשאםט
 ביישפילען צוױי בלויז זיינען דאס — סטיל־ארבייטער״

 וואם הילף, םולע די געבען צו גרייטקײט אוגזער םון
 גרויםער דער צו כוזות, אונזערע אין םארמאגען מיר

 אינ־ די אין ארבייטער די ארגאניזירען סאר באוועגוגג
גאסעךפראדוקציע. סון דוםטריען

 װאם אלץ, געטאן ױגיאן אונזער האט םונדעםטוועגען
 שםוסע יעדער אויף ׳טאן צו אימשטאגד געווען איז זי

 םי־אײא, דער םון אגםװיקלונג און געשיכטע דער אין
 ארבייטער־באוועגוגג• פאראייניגטער א צו ברימגען צו

 גאנץ געמאכט דאס האבען און געוואוסט האבען מיר
 דעם סאר און ארבייטער־באוועגונג דער םאר קלאר

 דער פון עקזעקוטױרקאונסיל דער אז עולם, אלגעםײנעם
 רעכט זײנע סון ראמען די םון ארוים איז ל. אוו ם. א.

 אומ־ שםארקםטער דער םון אקם אן באגאנגען איז און
 ױגיאגם, די סוספענדירם האט ער װעז געזעצליכקײט,

 וױיסעז, מיר םי־אי^ דער אץ ארײו גײען וואס
 די אז. דערקלערט, עסעגטליד דאם האבען מיר און

 װיכטיגען א פארלעצט האט לייבאר אװ סעדער. אמעה
 האט זי ווען םרײדײוניאדדעמאקראטיע, פון פרינציפ

 אײדער חדשים 3 פונקט לאקאלעז אם־די םוםפעגזײרם
 x א. דער םון קאגװעגשאן די געעםענט זיך האט עם
 האנד־ אם־די אז דערלאזט, נים האבען מיר אבער ל. אוו

 צו אויםגאבע דער פון אפהאלטען אונז זאלען לונגען
שלום♦ זוכען

ניײארנאגיזירםע םערשל א סים םיליאן א
ארכעמער•

r די ' r 'o יעדעץ אויסער דעמאגסטרירט האט 
 פא־ ארגאניזאציאגעלע איר איז בלױז ניט אז צוױיםעל,

 קאן פאליסי איר אז גאר םוגדאםעגםאל־געזונטע, א ליםי
אזעלכע געבראכט שוין האט און רעזולםאםען ברײסנען

 ארגאניזירםער דער םון רייען די צו אז רעזולטאטען,
 א מים מיליאן א צוגעקומען זייגען ארבײטערשאםט

 זײנען וואם געװינסען, אט־די מיםגלידער. נײע םערטעל
 נאך פון צוזאג דיער און געווארען, דערגוײיכט שוין

 זײ׳• ארבײטער־באוועגו□[ דער םאר געװיגסען גרעסערע
 איז עם נויטיג װי דערפון, באשטעטיגונג קלארע א נען
 םון פאליםי ארגאניזאציאנעלער דער פון פארטזעצונג די

 ארבײ־ די םון ארגאניזירוגג די געמליך, סי־אי־א, דער
 מאסען־פראדוקציע דער םון אינדוסטריען די אין טער
יסודות. אינדוסטריעלע אויף

וואס, שאדען, צום און באדויערען צום ס׳איז כאטש
 גים האט סײאי־א די אן, וױיזט באריכט דער װי לויט

 פאר געלעגעגהײט מעגליכע א אויסגענוצט פולשטענדיג
 א נאך — צוױיפעל קײן זײן ניט אבער קאן פרידען,

 דעם װעגען סטײטמענט גענויעם פונ׳ם באטראכטונג
 עק- גענעראל דער םון באריכט איב׳ם סכסוך גאנצען

 פון קאונסיל עקזעקוטיװ דער אז — באארד זעקוטיװ
 און געװען, אן אגהויב םונ׳ם איז לײבאר אװ פ. א. דער
 גרױםער א אין ביז זייץ, צו פארטגעזעצט וױיטער האט
 צעטײלוגג איצטיגער דער פאר פאראגטווארטליך מאס
 די דיסקוטירען ארבײטערשאפט. דער פון כחות די אין

 באזונדערע פון םאלשקײטען די אדער ריכטיגקײטען
 גע• האט סכסוך איגם צד יענער אדער דער וואס ׳שריט

 שום קײן בריינגען ניט איצט דעריבער קאן מאכט,
גדצען•

געװינסען זיכערע סארצײכענט שוץ האט א. אי• סי.
דערנרײכוננען. און

אנערקע־ אז איבערצײגט, איז קאמיטעט אייער )5
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 דער איז מאסעךפראדוקציע דער םון אינדוסטריען די
 דער אין םרידען דויערענדיגען א םאר באזיס אײגציגער

 קאמיטע אײער באוועגוגג. ־ ארבײםער אמעריקאגער
 האם ל. אוו ם. א. דער םון גרין פרעזידענט אז וױתט-אן,

 דער אין םלאץ םאראן איז עס אז דערקלערט, עםענטליך
 אײער ױגיאגס. םאך איז אינדוסטריעלע פאר ל. אװ ם. א.

 איבער• צייט די געקומען ם׳איז אז גלויבט, קאמיטע
 «ו און װירקליכקײט אויף דערקלערונג אט-די צוזעצען
 אינדוסםריעלען םון םראגע גאנצער דער אין האנדלען
 באזים, מעהר־רעאליםטישען ארן גײעם א אויף ױניאגיזם

 דערגרייכוגגען, און געװינסען םעסטע די םון אנזיכט אין
 דארף עס םארצײכענט. שוין האט םי־אי־א די וואם

 ארבײטער־־בא• אמעריקאנער די אז קלאר, דין איצט
 n ארגאניזירען דורך געװיגען צו אלץ האט װעגוגג

 מאסעד דער םון אינדוסטריען די אין ארבייטער מיליאנען
 םערטעל 8 םיט מיליאז א םאראן דינען אט פראדוקציע.

 ארבייםער־בןד אסעריקאנער דער םאר רעקרוטען נײע
 שאדענ* גיט געײארעז, ארגאניזירט דינען די וועגונג•

 די וױיל פאדיוניאנם, די אוםן וועלכעדעם־איז אױף דיג
 וואם אינדוסםריען, םון געמארען ארגאניזירט זיינען
 קא&יטע אײער אומארגאניזירט. געווען איצט ביז דינען

 ארגאנידתנג סון רעקארד אט־דער שוין אז גלויבם,
x די אז געטג, דין דארף אליין  m אנערקד־ זאל ל• אוו 

 םאר װי •ונקט אינדוםםריעלע, פאר נויטיגקײט די נען
^ םאדיוגיאנם.

 די אז דעריבער, דערקלערם קאמיםע אייער )6
 יוניאז װארקערם גארמענם לעידיס אינטערגעשאנאל

 און םי־אײא, דער «ו אנגעהעריגקײט איר אנהאלטען זאל
 אין םיטלען אלע םיט זען, זי מח צײם דערזעלבער איז אז

 ױײען די אין ריס אם־דעם םארריכטעז צו רשות, איר
 דער אז ןףוי ארבײםערשאפט, ארגאניזירטער חגר םון

 זיך םאר האבען נים זאל ארבײםער־קלאם אמעריקאנער
באוועגונגען. גאציאנאלע דואלע םיז םראגע די

 אט־די אז דעריבער, רעקאםענדירט קאמיטע אייער
 אזא, וױ רעקארד״, אוים׳ן ,ארויםגײן זאל קאנווענשאן

 באארד עקזעקוטיװ גענעראל די אמסטרואירט וואם
מ איר פארםצחעצעז טי  די פאר הילף פינאטניעלע און ש

 איג* די ארגאניזירען *ו סי־אי־א דער םון גאמיאונגען
 ״*».4, אינדוםטריעלן אויף מאסעךםראדוקציע םון דוםטריען

 "-y$ גענעראל די אינםטרואירען וױיטער אמ יםודות,
 םון ריכטונג דער אין ארבײםען צו באארד זעקוטיװ

 די אין שלום־טאכען רעאליםטישען און ערענהאפטען
 ענדגילםיגער דער םאר ארבײטערשאםם דער םון רייען

 ארבײםער־באװעגתג. פאראײניגטער א םון דערגרײכוע
 קאנ* אט־די אז דעריבער, רעקאםענדירט קאמיטע די

m עקזעקוטיװ גענעראל דער געבעז זאל ײ^נשאז a p 
 ביז יתיאז אונזער םון גורל דעם סירעז צו םולסאכט די
 1» פראגא דער אין קאנװענשאן קוםעגדיגער דער צו

 געזיגעדט זאלעז עס אז אוםן, אזא אויף סכסיד אם־דעם
 .איגטער• אוגזער פון אינטערעסען כעספע די ווערעז

נעשאגאל״.
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 געװארען געהאלטען זײנען רעדעס צאל גרויסע א
 רעדעס געסט. איינגעלאדענע פון קאנװענשאן דער בײ

 ציפע־ און פאקטען מיט פול לעבעדיגע, און וױכטיגע
 ארבײטער וועגען און אינדוסטרי אונזער וועגען רען
 גרויסע א אלגעמיין. אין פראגען געזעלשאםטליכע און

 גע־ איבערגעגעבען זײנען באגריסונגען הארציגע *אל
 דער םון פיהרער באװאוסטע פון פערזעגליך ווארען

 אינטער־ דער פון פרײנד פון און באװעגונג ארבײטער
 זײנען באגריסרנגען צאל גרעסערע א גאך נעשאנעל.

 ארגאנײ פון טעלעגראמען און בריף אין אנגעקומען
 איז פארעעפנטליכען צו אלע זײ יחידים. אוץ זאציעס

 זײ פון אויסצוגען פאר אפילו אוממעגליך. נאטירליך
 ״גערעכטיגקײט״. דער אין פלאץ קײן ניט סטײעט אלע

 בלויז דערמאנען מיט באנוגענען מוזען זיך מיר וועלעז
 בא־ און גערעדט האבען װאס פערזאנען די פון םייל א

 מוזען אבער רעדע אייץ מיט קאנװענשאן. די גריסם
 ארן שעהנקײט איהר איבער אויסנאם אן מאכען מיר

 װלאדעק, ב. גענ. פון רעדע די איז דאס הארציגקײט.
״פארװערטס״. פון טעגעדזשער דער

 האבען וואס די פון געמען די ערשט צו אבער
 װי געהאלטעה האבען און קאנװענשאן די באגריסט
 —אנדערע און לעקציקס, באלעהרענדע מאנכע גזןז$גט,

*־ -* ■ - . באגריסונגען. ♦#רציגע
,j* די האט באװעגוע ארבײטער אידישער דער פין 

 רעדאק־ קאהאן, אב. גענאסע באגריסט קאגװעגשאן
 ערשטע גאר די פון אײנער און ״פארװערטס׳/ םון םאר

 אידישער דער אויף יוניאנס ארבייטער די פון בױער
 פרעזידענט באגריסט אויך האט קאגוועגשאץ די גאס.

 מאריס אמאלגאמײטעד; דער פון הילמאן, םידני
 אידישע פאראײגיגטע די פון סעקרעטאר סײסגטאון,

 מילינערי דער םון ראוז, אלעקס ;געװערקשאפטען
 סעקרעטאר באסקין, י. און ױניאן; קעסמאכער און ג

ריגג. ארבײטצר ,סון
מע־ באװעגונג: ארבײטער אלגעמײגער דער םון

 םון הימעלפארב, ד״ לואים, ל. דשזאהן וואל, _.ןע
 פױלען, פרן פארבאנד ארבײטער באקלײדװנגס עם1י

םין ד פרעזי־ מארקיאנטי, פ. לואים פלעטעל, מ
 דער פון סעקרעטאר, מוירםי, דזש. װינסענט און ן,

 טהערעזא ;לײבאר אװ םעדעריישאן סטייט חשוירזי גיו
 קראס־ פרײנק ;ריקא פארטא פוץ דעלעגאט אגגלערא,

 דעם פון פרעזידענט טרעפאניער, רעאול און װעיט,
קאוגסיל. לײבאר און טרייד &אנטרעאל
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 פרעזידענט דוכינםקי, דוד מר.
 װארקערם גארמענט לײדים אינטערנעשאנאל

יארק. גױ ױניאן,
:דובינםקי טר. טײערער ׳.

 אינ־ אויפריכטיגען םיט געהערט •האב איך
 טער23 דער פ«ר פלענער די װעגען םערעם

 לײדים אינטערנעשאנאל דער פון קאנװענשאן
 אפגע־ װעט װ«ם ױניאן, װארקערם גארםענט
 איז עם םיטי. אטלאנםיק אין װעדען חאלטען

 צופרידענהײט גרוים םון אנגעלעגענחײט אן
 איז םארטשריט באדײטענדער «ז וױםען, ׳־*ו

 העכערע מײנשטעלען אין געװארען געטאכט
 פארשײדענע די אין םטאנדארדם ׳ארבײטס
 אינדוסטרי קלײדער פרױען דער פון *ווײבען
 באצי־ קאנטר&קטליכע גוטע כרײגגען אין
 ארבײטער ארגאניזירטע די צזוישען ״&תגען

 אין אינחםטרי. דער אין ארבײטםגעבער
װע־ פארחאנדלוננען אײערע «ז זזאפנוגג,

 נוצען כרײננען װעלען און פרוכטבאר זײן
 דע- און ארבײטםנעבער, און ארבײםער מ

 שיק •וכליק, אלנעםיינעם *ום אויך (ר
 דעם און כאגריסונג חארצינע טיין אייך

גרום. פערעזנליכען נםםםען
אײערער אויפריכםיג זייער

רוזוועלט. ד. פרעגקלין

 און סםײטם שטעדט, פון פארשטעהער רעגירונגס
פאר־ ריעד, נארמאז :קערפערשאפםען געזעצגעבענדע

 וועל־ סיטי, אטלאנטיק פון ווייטד■ מעיאר פון טרעטער
 דעם דובינסקי פרעזידענט איבערגעגעבען האט כער

 װיליאם סענאטאר ס. ױ. ;״שטאדט פון ״שליסעל
 ל. דזשארדזש סענאםאר דזשוירזי; נױ פון סמאטהערם

 אסיסטענט מעקר^י, פ. עדווארד ;טענעסי פון בערי
 נױ פון לא־גוארדיא מעיאר ;לײבאר אװ סעקרעטארי

 ליי־ סטײט פון סעקרעטארי שניידערמאן, ראוז יארק;
 ראשפארט, קאנעדע ;יארק נױ פון דעפארטמענט באר

 מ. עלינאר און ;קװיבעק פון מיטגליעד פארלאמענט
 נױ םון באארד לײבאר רידזשיאנעל דירעקטאר העריק,

דיסטריקם. יארק
 לאיערם די באגריםט אויך האבען קאנװענשאן די

 ליבער־ עלייעם און שלעזינגער עמיל ױניאן, דער פון
 ווא־ אין פארטרעטער לעגיסלאטױוער אונזער ;מאן

 טשער־ אימפארשעל די װינסענט; מוירל שינגטאן,
 נױ איז אינדוסםריס דרעס און קלאוק דער פון מען

 די ױבעליר; הערי און ראזענבלאט סאול מר. יארק,
 און לעא דר. סעגטער, העלטה ױניאן דעם פון פיהרער

 םון טשערמאן אלםמייער, דזש. ארטור פרײס; מאקס
 אלעקסאנדער מר. און באארד, םעקױריםי נעשאנעל דער

 רי־ סוט און קאוט נעשאנעל דער פון טשערמאן ?רינס,
באארד. קאװערי
 נעמען צעטעל דעם פון זעהן קענען לעזער די װי

 מענשען די און גרויס צאל זייער איז באגריםער, פון
 אן פארנעמט זיי פון יעדער און װיכטיג אלע זײנען

 געװען זיינען רעדעס זייערע פלאץ. אנגעזעהענעם
 אי־ ניט מיר קעגען זײ פארעפענטליכען אבער װיכםיג,

 בלויז דעריבער מאכען מיר פלאץ. אין מאמעל בער
אויסנאמע. אײךאײנציגע

װלאדעס נ. פון רעדע
 פון געווארען פארגעשטעלט איז װלאדעק גענ.

 דער אין מענש דער אלס אנטאניני װײס־פרעזידענט
 װערענ־ ליעב. האבען אלע װעמען באוועגונג ארבײטער

 עמבלעם, אינטערנעשאנאל דעם פאר באגײסטערט דיג
 וױים־פרע־ װאס שטײךקויל, שטיק א פון אויסגעארבײט

 א געגעבען פריהמארגען יענעם האט רײזבערג זידענט
:געזאגט װלאדעק האט דובינסקי, פרעזידעגט צו מתנה

 ערד דער אוגטער גערוהט האט קוילען שטיק ״די
 פשום׳ע א בלדיז געדוען איז עס יאהרען. םויזענםער

 אװעקגעפיהרט עס מען װאלט איז, עס װעץ קויל. שטיק
 א געקומען איז אוױוען. אן אין פארברעגט און ערגעץ

 האט און ווארעמקײט מיט ענטוזיאזם, מיט קינסטלער
 עפעס האט און קויל. שטיק שווארצע אט־די גענומען

 קויל. צום צױגעגעבען עפעס האט ער דערמיט. געטאן
 אײנ־ האט דעזײן, א אויסגעארבײט דעם אויף האט ער

 מעהר שוין איז עס און דעם, אין סימבאל א געקריצט
 פארוואנדעלט איז עס קויל. שטיק פשוטע קיין ניט

 םון סימבאל א האפענוגג, פון סימבאל א אין געווארען
דערגרײכוגג.
פריינד? מײנע אזוי, פוגקט נישט מיר ״זײגען

 און טויזענדער ? אזוי באוועגונג ארבײטער די ניט איז
 געלעגען געארבײט, מעגשען האבען יארען טויזענטער

 און געליטען געהוגגערט, געארבײט, און ערד דער אין
 אלע םון געווארען געשמיםען זיינען זיי געארבײט.
 קײנער געארביים. האבען און שיקזאל םון שטורעמם

 גע־ איז דאן דעם. וועגען געוואוסט ניט זאד קיין האט
 אידעע די ױניאן, א פון אידעע די סימבאל, דער קומען

 דער אז אידעע, די דערגתיכו□:, םון אידעע די קאמף, פון
 וועלם די וועמעז צו מענש דער איז ארבייט וואס מענש

 אונםערען גים מעהר שוין איז ארבייט און געהערם
שקלאסעריי. םוץ בײטש

 די אמעריקע איז מײנע, םריינד ״הײנ^ױטאג,
 די דינען ארבייםער די און וועלט דער םון האםעגונג
אמעריקע. םח האסעגונג

 דעם געהאם אייד איד האב *וריק יאר דוײי ״מיט
 װען פריה, הײגט קאגװענשאן. די אדרעסירען צו כבוד
 דע־ האב איך װאם רעדע די איבערגעלײענם האב איך

 די הינטער אז געזעהן, איד האב געהאלטען, מאלט
 אביםעל וװױימעל, אביםעל געװען איז װערטער םארביגע

jn io דעמאלט האב איך פארוואס זאגעץ אייך װעל איך 
פאלק אמעריקאנער דאם אז װײס, איך געהאם. מורא

 ; רעװא- פראכטסולע א געמאכט צוריק יארען מיט האט
 לאנד דאס איבערגעגעבען דאמאלסט האט און לוציע

 עס בױראקראםעז. און פאליםישענס םון הענד די אין
 יאר הונדערם םאלק אמעריקאנער דעם גענומען האט

 שײ אין געוועז בין איך װען צוריק. עס קריגען צו
 געטראכם: זיך איך האב צוריק יאר דרײ מיט קאגא

 קעץ עס אבער #גרױס און שעהן זײנען דערגרײכוגגען די
 געשיקטער א פאליטישען, כיטרער א אז פאסירען, דאך

 און לאפעס זײנע אין ארײנכאפען עם זאל בױראקראט
 פאליטישענס די וואס דאס, ארגאניזאציע דער מיט טאן
 פאראייגיגםע די מיט געטאן האבען בױראקראטען און

 בײ־ האב און געקומען נעכטען דא בין איך שטאטען.
 הײנס. און נעכטען דעמאגסטראציעס אײערע געװאוינט

 םראכטםולע די אז װיסעה צו איך בין גליקליך װי און
 נים איז אויםגעבויט, לעצטענס האט איהר וואס געביידע,

 בױרא- און פאליטישענס צו געווארעז איבערגעגעבען
אלייד. אייד צו און אײך צו געהערט עס נאר קראטען,

 דער םיז םיהרער םריד״ערדיגע די דערמאנענדיג
 םיהרער, איצטיגע די לויבענדיג און אינטערנעשאנעל

 װלאדעק האם אנדערע, די און דוביגסקי פרעזידענט
:פארטגעזעצט

 פאר־ זייגען שיקאגא, אין קאנווענשאן אייער ״זינט
 שטאא־ פאראייניגטע די אין לוױת גרויסע צוױי געקומען

 דזשענ• א געשםארבען איז 1936 נאוועמבער אין טען.
 לאנד אין דא הבית בעל געווען איז װעלכער טעלמאן,

 פאר האנד אייזערנער אן מיט רעגירט איהר האט און
 איג־ ״הארט־געבאקענער געװען איז נאמען דין יאר. 130

 מענש שטארקער זעהר- א געװען איז ער דױױדואליזם׳/
 גע־ האט וואס מענש א געווען איז ער צײט. זיין איו

 בא־ ארבײטער די שיקען אנגעשטעלטע זײנע הײסען
 וועמעס מענש, א געווען איז ער טײפעל. צום װעגונג

 ״יעלאױדאג״- דער געווען איז קאנטראקט הײליגסטער
 האט וועלכער גאבעלמאן, א געווען איז ער קאנטראקט.

 די אויפצוהאלטען שטייערען, צאלען אנדערע געהײסען
 איז ער םאג. א געלעבט האט אליין ער און רעגירונג,

 אונײ ערשט־קלאסיגען אן פון גראדואירטער א געװען
 וײיםטער אין געםונען זיך האט גאמען זיין ;װערזיטעט

 ווארם יעדעס און פערזאגען הױך־געשטעלטע די פון
 די םאר נייעס געווען איז ארױסגערעדט, האט ער וואס

 לעצ־ אמעריקא. אין ױיטען, ערשטע די אויף צײטונגען,
 אץ אוועקגעשארם זיך ער האט 1936 נאװעמבער טען

 צוגע־ האט און צוזאמענגעדרעהט זיך האט װינקעל, א
אײביג. אויף אויגען די מאכט

 לאנג נים דא פארגעקומען איז לויה צוױיטע ״די
 גע- איז דאס לויד״ טרויעריגע א פאר וואס און צוריק,

 דעם דערקלערט האט קאורט סופרים דער װען !ײען
 צוױיטע א ד״אט גילטיג, פאר געזעץ ארבײטער וואגגער
 אוועקגעשארם זיך אינסטיטוציע אמעריקאנער גרויסע

 דעם אויסגעהויכט און ודוי אפגעזאגט װינקעלע, א אין
מעכ־ בארימטע, די געווען איז דאס אטעם. לעצטען

ר א רנ ע װ א ם ג ׳ נ א מ ה ע נ ל נ םו י ד ג א ב
 נאנלער, זוײם־פרעזידענט צו בריף « אין

 ײנ-8 דער פאר אים דאנקט ער װעלכען אין
 באדויערט און קאנװענשאן דער צו לאדונג

 אים ליגט עם װאם ארבײט דער איבער װאם
 באגריםען פערזענליך קוםען ניט ער קען פאר

 :ן8לעהט גאװערנאר שרײבט קאנװענשאן, די
 איכערצוגעבען בעטען אײך איך ,טעג
 זזאר־ םײן דעלענאטען און כאאטטע אײערע

 םאר־ און װאונשען נוטע םײנע און גרום צעען
 אויםריכםיכ באחיער איר אז זײ, זיכערען

 גע־ דער כײ זײ םיט זײן ניט קען איך װאם
לענענהײט.

 נאכנעפאלכם צײטומען די דורך חאב ״איך
 איך קאנװענשאן. דער כײ פארהאנדלועען די

 וױי־ וועלען פארזזאנדלוננען אייערע אז האף.
 װערם, קאנםטרוקםיװען גרויםען פון זיץ טער
 םיםנלידעד, אייגענע אייערע סאר כלומ ניט
סאנצע. אלם נעזעלשאפם דער פאר אויך נאר

אייערער אויפריכםינ זייער
לעחםאך. jt חערבערם

׳3 . ■

> 1937 י, נ ױ

 ױניאן! קאמפאני די איגםטיםוציע, אמעריקאנער עגים
ױניאן! קאמפאני קיץ מעהר נישםא

 לעצ־ איינגעםאהרען ביםעל היפשע א דינען מיר ,
 — לאוTמי ױנגע די זאגען וועלען וואלט איך 'םענס
 דינען וועלכע — מיידלאו שעהנע די זאגען מעג איר
 ניז איו וועז «ז ביהנע, דער אויף געווען נאר־װאם לא
 גע־ זײ װי מענשען האבען לאנד, אין אהער עהומעןג

 ניט דעמאלט איז עס וואך. א שטונרען סס ארביים
 ארבײםם־ באשטימטע קיין ױניאז, קיז שוץ, קײן ײעןגע

 אײנגעפאהרען ביסעל היפשע א זײנען מיר שםונדען.
 װעג לאנגען א נאד האבען מיר פריינד, מײנע *בער,

 האבען מיר םארםיג. נים נאך דינען מיר געהן. צו
 אײנגעםאהרען ױינעז מיר אנגעםאנגען. איצט ערשם

 וואד. ־שםונדען35 דער צו וואך ־שטונדען60 דער פון
 וױיט אזוי אײמעםאהרען דינען םיר זאגען לאמיר נו,
 דער־ אבער וױלען מיר געוואדא. ביז דאנען פון װי

 נאך וועלען םיר ים־ברעג. פאםיפישעז דעם גרױכען
 ־שםונדען30 דער צו וױיםער, אביסעל פאהרען מוזען

ױאד״.
 דינען וואס פארבעסערוגגען, די אױף אנוױתענדיג

 נים נאך זיינעז די ווײם וױ און געווארעז דערגתיכם
 סאשעל דער אז אנווײזענדיג, ;זיכער נים און געניגענד

 און צו־הױן■ עלםער די באשטימם געזעץ סעקױריטי
 וואוינונגס דער אױף אנוױיזענדיג ;צו-קליין פענםיע ךי

 הויפםזעכליד, את, װערען געלײזם מוז וועלכע פראגע,
 מאכט ■אליםישע די אויםצובויען טיטיגקיים דער אויף
 געזעצען גינסטיגע די זאל מען אז ארבייםער, די פון
:םאדםגעזעצם וולאחנק האם אפשאפען״ נים

 זײגען יאפאז אין םרײנד, םײגע וױיםט, ,איהר
 די ניט כאפעז װעלכע פישער־לײט, הונדערםע פאראן

 םען װעלכע םויגעל, אזויגע האבען די נאר אלײן, פיש
 די כאפען צו לערנען די װעםען קארמאראנטעז, חםם
 םיט שיף, א אויף ארוים םאהרעז זײ זײ םאר פיש

 אפ זיך שםעלעז םויגלען, אזוינע 15 אדער צװעלף
 ארונ־ זיך םױגעל די לאזען און בובטע דער םיםען אין

 םיש. די ארויפברײעען און װאסער אין סערלאזען
 הועעריג זײנעז איהר, פארשטזנהם אבער, פױגעל די

 כאפען. זײ װאם םיש, די אראנגעשלונגעז װאלםעז זײ און
 רינגען אײזערנע אזוינע אנגעטאן פישער די האבען

 ניט זײ לאזען װאם סויגעל, די םיז העלזער די אױף
 אװעקגעבען עם פוזען די פיש. די *רונטערצושליעען

םישער. דעם
 פונקם געװען זיעען אםעריקע אין ארבײםער ,די

 האבען זײ האלז. אתם רינג מיט׳ן םויגעל יענער ווי
 ארבײט, נאנצע די געםאז האבעז פיש, אלע געכאפם

 איז אמעריקע לאנד. גאנצע דאס אויפגעבוים האבעז
 גע־ האבעז מענשען װייל רייך, ארן מעכםיג גרויס,

 יעדעם אבער געפרןןצעוועם. אח געליטען שװיצם,
 ארונםערשלינ־ געװאלם האט ארבײסער דער װאס םאל
 איז הונגעד, אײגענעם זײן שטילען צו םישעל א גען

דערלאזען. נים עם האט װאם ריע דער געװען
 און אמעריקע אין איצםער פאר קופם עס .װאס

 און צעברעכעז דאם ױט נאך איז קאנװענשאך, דער אויף
 די־ דערסאר ריטכ אײזערנעם דעם ארונםערשלײדערען

 הא• זאו אײן אבער גענוג. שםארק נים נאד מיר מן
 געמאכט גרעסער האבמ מיר — געטאן יא םיר מז
 םישלאו קלײנע די וועױגםטענם אז אזוי, רינג, דעם

 װען צײט דער במ זיך, םאר האבעז קענען מיר זאלען
 די זיד פאר נעמען צו אימשטאנד זײן װעלען סיר

אויד״. גרױסע
 אינםער־ די באדאנקם האט װלאדעק װי נאכדעם

 פאשיזם םון קרבנות די צו הילף איהר םאר משאנעל
 די געלױבם םפעציעל האם אמ לענדער אנדערע איו

 גרויםער דער פאר יארק נױ םון באארד חשאינם קלאוק
 גע־ האבען זײ װאם קאמיטעם, ארבײטער םאר׳ן שטיצע
 אױם־ את ארבײט, שטונדע עקםטרא דער דורך שאסען

 חשאינם דרעם די אױך אז האםעטנג, די ײיקענדיג
nwpארגאניזאציעם אינםערנעשאנעל אנדערע די און ־ 
 די מיט פארענדיגט ער האט זעלבע״ דאס טאן ײעלעז

:װערטער פאלגענעז־
 געםײנשאפםלימז א אין פרײנד, מײנע אזױ, ,און

 געמיע• א פאר חבר׳שאםם םון באזים אייפ׳ז ״יימיל׳
 אר־ די םון אינםערעםען די אין — צװעק שאפםליכען

 אתםגע־ דיגען װעלכע געליםעז, האבען װעלכע נייסער
 נמזרלאגעם געליםען געבוים, און געװאחמ םרינעז

 װעל־ ארבייטער, די םון אינטערעסען די אין מבייט. «יז
r״׳ י»ינ e שםערונגען, ןןלע טראץ נמםערביטחנן, אלע 

OTg טיפ«רו<ו ry םת גמערעסעזצי די ן>ד ױס,פארוו 
 רינג דעם משטערען ענדליד נױר וועלען ןרנ״מער

לו פױגעל׳ס דעם v מ m m  Dim IV”.

קאנוופנשאו דער צו נאנױפונג א
ן די ם. פו ע ש

דעלעגאטען: און ברידער שװעסטער,
 אינםער־ דער םון פארלאמענט דעם נאגריסענדיג

 קלאוק־ פשום׳ן עלטערעז, אן מיר, ערלויבט נעשאנאל
װערטער. עטליכע פאלגענדע די אײך זאגען מאכער,
 א בין איך זינם יאר 33 װי מער שוין איז עם

 יארען אלע די דורך מאן. ױניאן א אין קלאוקמאכער
 סון לעבען א געמאכט ניט םאג איין קײן איך האב

 דרעסעס, קלאוקס, נײהען פון וױ אנדערש עפעס
 מאל אלע האב איך פעטיקאוטס. אפילו און םקוירטס

 װאו באדינגונגען. ױניאן בעםםע די אונטער געארבײט
 אלץ געטאן איך האב ױגיאן קײן געװען נישם איז עס

 ױניאן. א באשאפען העלםען צו געקענט האב איך וואם
 געקעמםם מאל אלע איך האב וױיסען אייך םון םילע װי

 איז דאס צו ױניאן, דער םון פירערשאםט דער געגען
 כאטש ראזענבערג. אדער זיגמאז שלעזינגער, געװען

 םריינד, גוטע דיער געױען די מים איך בין פעחענליך
 ימיאן דער צו אפאזיציע אין געווען צייםענװײז איך בין

 זײם ארגאניזירען. געהאלםען אלײן האב איך װעלכע
 האבען קאמםען אלע די אם אז דעלעגאםען זיכער, אבער

 ימיאן, םעכםיגע שםארקע, א—צװעק אײן בלויז געהאט
 און העכערען צו אוםשטאנד דין זאל װעלכע ױניאן א

 די םון סטאנדארדם און באדינגונגען די םארבעםערען
 זײער געװען צייםענװימ איז קאמף דער מיםגלידער.

 דובינסקין מים נאד איו האב איצם ביז ביסעד. זײעד
 דאם אבער געהאם ניט צמאםענשטויס קײן מאל קײן

 דא האבען. נים מאל קײן עם װעל איך אז נים מיינם
פונקט. צום איך קום

 פון אײנער אלם געװארען באטראכט איז זיגםאן
 אין םאל איין םירער• ױניאן קאנםםרוקםױוסםע די

 מים צתאםען געװען דינען םיר װען ,1925 אדער ,1924
 ,םיר :געזאגם אונז ער האט םרײנד אינטיםע עםליבע

 געבײ־ נרױםע ױניאן, רײכע א און שםארקע א האבעז
 70 אדער 60 ארום און פרעסטיזש סך א באנק, א דען,

 אפ־ בדי איר װילט נאן־ װאס פיטגלידער. םויזענם
ױניאן?״ דער אין רייםערײען די צושםעלען

איר װאס אסת איז «עס געענםםערם: האב איך
 אונזער אין אז דאך װײסם איר אבער געזאגם האט

 םיליאז םערטעל א ארום באשעסטיגם זיעען אינדוםםרי
 נים בין (איד ארגאנמירם• גישם דינעז זײ ארבײםער.

 זיבעציג בלויז םיל) אזױ האבען םיר אז זיכער געװען
 װעם עס וױ לאנג אזוי און ארגאניזירם זײנען טױזענם

 אנדערע די און קלאוקמאנער די קענעז פארבלײבען אזוי
 םים געזיכערט זײן נים ארבײםער קלײדער פרויען
דערגרײכונגען״ זײערע

 עס אויב אז געענטםערט, זיגמאז האם דעם אױף
 אינטערנעשאנאל דער םץ פרעזידענם א אמאל זײן וועם

 םער־ דעם ארגאניזירדן צו געלינגען װעט עם וועמען
 ער װעם אינדוםםרי, דער אין ארבײםער מיליאן טעל

 גאנ־ דעם אינםערנעשאנאל דער פון קתין די םראגען
 זײן נים מער װעם ער װען אפילו לעבעדלאמ *עז
®רעזידענם. דער

 נאר ניט ױגיאז די איבערגעגומען האם דובינםקי
 גאר מיטגלידער טויזענם זיבעציג וױ וױעיגער מיט

 האם ער צושטאנד. קאםאסםראםאלען א אין גאך דערצו
 םראגען ער זאל טא באדינגוגג. זיגמאנ׳ס געמאכם גוט
 םאר־ האט ער אז זיכערקייט און שטאלץ מיט קרױן די

 בעם־ די סון חלום דעם באגער, גרויסען דעם וױרקליכם
 מים האבען וועלכע אונזערע ברידער און שוועסםער טע

 עס גוועק. דעם םאר לעבען זײער געווען מקריב ליבע
 געשםארבעץ איז זיגמאן וואס tלי דיער מיר טוט

 דעוערײ־ אונזערע זען געקענט נים האם און םריהער
גליקליד• סילען זיו וואלט אויך ער כוגגעז,

 זיד צוקוקענדיג און קאנווענשאן ךי בעאבאכםענדיג
 דר אז זאגען, איך מח סאר, דא קומט עס וואס אלץ צו

 איגםערנעשאנאל דער םון קרױן די פארדיבט ביגסקי
 ארײגצוברייגגען געלוגגען אים איז עס וױיל בלױז ניט
 דער םון ארבײטער מיליאן פערםעל דעם ױניאן דער אין

 איז עם וואם דערםאר הויסטזעכליך גאר אינדוםטרי,
 א סירערשאםם דץ אוגטער האבען צו געלוגגען אים

 אײך מיר דערלױבט ױגיאן. פאראײגיגםע און שטארקע
 גאק־ דער איז דאם אז ברידער, און שװעםטער זאגען

 גישט אז אמת, איז עס לעבק. מײן אין טאג ליכםםער
 בעאבאכםענ־ פאלקאם* ®ראצעגם הוגדערם גאך איז אלץ
ר די צי צוהערעגדיג זיך און קאגװענשאן די דיג  מ

 איך האב דעיארםםענם, טאון אװ אום דעם ®ון ריכםען
םויזעג־ מגדליגע פאראז גאך זײגען עס אז אויסגעטונען

 גע־ צוזאמעץ לאמיר ארגאגיזירען. צום ארבײטער טער
 מיס־ פשוטע װי גוט אזוי דעלעגאטען שבועה, א בען

 װעם װעלכע קאנװענשאן, טער24 דער צו אז גלידער,
 אוג־ םון ױבילײאום םערציגסטען צום װערען געהאלטעז

 בריעגען צושטאנד מיר זאלען איגטערגעשאנאל, זער
 אינדוסטרי אונזער אין ארגאניזאציע פראצעגט הונדערט

 אלעמען. אונז פאר סטאנדארדס לעבענס בעסטע די און
 קלאוק־ אלס זאגען צו אויך מיר דערלויבט גלײכצײטיג

 מינד אונזערע םון געםילען די וױיס װעלכער מאכער,
 באשול־ צו אומגערעכט אבסאלוט איז עס אז גלידער,

 מים אומצוםרידען זײנען זײ אז קלאוקמאכער די דיגען
 צר בלויז ניט זײנען מיר סיטואציע. איצטיגער דער

 דערגרייכונגען די מיט גליקליך זײנען מיר נאר םרידען
 זעלביגער דער אין וױיטער גײן לאמיר איצט. ביז

 גערעכטיגקיים דערגרייכען װעלען מיר ביז ריכטוגג
 גאנ־ דער איבער קלאס ארבײטער פארן םרייהײט און

וועלט. צער

 פאדערוננען שטיצט סאבװענשאו
הלאוקטאנער רסקר8י נױ די פון
ד א איינשטימיג אנגענומען האט קאנווענשאן די  ח

 יארקער גױ די מיטלען אלע מיט שםיצען צו ואלוציע
 דףײ־• א פאר םאדערונגען אירע אין ױגיאן קלאוקמאכער

 װאם שכירות העכערע און וואך ארבײטס שטונדיגער סיג
 םארהאנדלמ- די אין באלעבאטים די געשטעלם האט זי

 אױש~־ גײם װאס דעם אנשטאט אגריםעגט גייעם א םאר גען
 וױ זיד לײענם רעזאלוציע די ױני. ערשטען דעם

:םאלגט
 גוטהײסתג םולהארציקע איר גים קאמיםע ״אייער

 די םון ארגאניזאציע גרװסער דער םון םאדערוגגעץ די צו
 ארײן איצט םרעם װעלכע יארק, גױ אין קלאוקמאכער

 םארהאגיי אירע סון פאזע אנטשײדענדיגער דער אין
 אין באלעבאטים די םון אםאסיאיישאנס די מיט לוגגען

 אפבמך קאלעקטיווען דעם באנײען צו אינדוסםרי דער
 ערשםען דעם אויס גײם װעלכער איצםיגען, דעם אנשםאט

ױגי.
 עם װאם באדייטוגג די גוט גאגץ ווײם קאמיםע ״אייער

 וױכםײ אזא אין אגרימענט אן באגייען דאם האבען מח
 און מאנםלען סון ®ראדמירען דאם װי אינדוםםריע גער

 אר־ די אױף האם דאס וואם וױרקוגג די און םוטס
 אינ־ גאגצער דער אין םקיילם וױידזש און שםונדען בייטס

ױ דוסטריע.  תאס יוניאן קלאוקמאכער יארקער די-ג
 אויסגעטראםען יאר צענדליג דרײ םון משך אין שטענדיג

 עקא- אין דערגרייכונגען און פארטשרים פרן וועג דעם
 ארבייםס־בא- פון קאגםראל און פארבעסערונג נאמישער
אינדוםטריע. גאנצער דער פאר דיגגומען

 איגדוס״ די סאלשטענדיג באשםעטיגט קאמיםע ״אייער
 גױ דער םרן םאז־ערוגגען די םרן מעגליכקייטען טריעלע
ט- דער גישטא איז עס יוגיאן. מאכער קלאוק יארקער  םי

 קלאוקמאכער די אז געדאנק, אוגזער אין צוױיםעל סטער
 חע־ פראצעגם 20 די צו בארעכטיגט דעען יארק גיו םון

 ארױם. שטעלט קאמיםע די וואס שכירות די אויף כערונג
 אײ באהויפטוגג די אמת אומבאשםרייטבארער אן איז עם
 קאםםען לעבענם פון שטייגען כםדר׳דיגע דאס אז רע,

נױםיג* אבסאלוט שכירות די אױף העכערוגג אזא מאכם
 דער םאר םאדערונג די איז בארעכטיגט אזוי ״פונקט

 םײל- אדער םאלשטענדיגע ארבייםסװואך. ־שטונדיגער30
 אינדרס• דער אויף קללה א איז ארבײטסלאזיגקייט וױמע
 עפ װען טראגעדיע א איז עס אבער אלגעמיין, אין טריע

 םרײד קלאוק דער װי םעזאךאינדוסטריע אזא אן גרייםט
 אינדוסטליע קלאוק דער אין ארבײםסלאזיגקײט איז.

 הונ־ און נויט צו מענשען טויזעגטער םאראורטיילען מײנט
 n אט אפשאםען רועט וואך שטוגדען דרייםיג די גער.

 איער וועמעם ארבײטער סון ארבײטסלאזיגקײט שענדליכע
 *07 און םרײזי קלאוק דער איז חױנה םון קװאל ציגער

 ביםעל א און סעזאגען די םארליינגערען העלםען ורעט
 אר־ די םון זיכערקייט עקאגאמישע די פארגרעםערען

 קען אינדוסםריע קלאוק די אז ארגומענט דער בײםער.
 אײ מיר דינען װאך, ־שםונדען30 קיק אויסהאלטען ניט

מן ארבײטסגעבער רי ריכטיג. ניט איז בערצייגם, א  ה
 אײג״ ביים געהאלטען האט מעז װען זעלבע דאם געזאגט

 ד* מאכען דעם טראץ װאד• ־שםונדען35 די םירען
 טאג צו הײנט דזשאבערם און מאגוםעקטשורערם קלאוק

 •p איז עם ווען האבען זײ װי פראםיםען גרעםערע
מאכט.

 ױקאעאוו קאגװענשאן די אויף םאדערם קאמיטע אײער
 ניג די פון פאדערמגען וױכםיגע די היגםער שםעלען
מאראלא און פיגאגציעלע גאנצע די קלאוקמאכער יארקער
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m דער ניי געװארעז אנכענזמען זײנען װאם רעזאלוציעם אנדערע m
גע־ אנגענוםען זײנען וואס רעזאלוציעס אגדערע

:זיעעז יןאנװענשאן דער סיז ודאחמ
 אר־ שםונדיגער דרײסיג דער םאר רעזאלוציע א

 גע־ איצט ווערם עס וואו םריידם אלע אין בײםס־וואו
װאך. א שםונדעז 35 ארבײם

 האבען געווארען, אנגענוםען איז רעזאלוציע די װען
 דעםאנסם־ באגײסטערםע א דורכגעםירם דעלעגאטען די

 מינוטען. צען איבער אנגעהאלםען האם וועלכע ראציע,
 קאמיםע דער םון טשערמאז אלם לױױי, לואים

 ארבײטם־ קירצערע א אײנצופירען רעזאלוציעס אימר
 קאנ־ דער םאד רעזאלוציע די םאתעלויגם האם װאן,

ד צוואנציג און אײז אז ערקלערט, ד.אם ער װעגשאן.  ח
 פון לאקאלס װינטיגסםע און גרעםטע די פון זאלוציעס

 געװארען ארײנגעבראכם זײנען אינםערנעשאנעל דער
פראגע. דער איגער

פארגעשלא־ האט קאםיםע די וואם רעזאלוציע, די
 בא־ רעזאלוציעס, 21 אלע םאר סאבססיטוט אלס מן

■ונקטען: םיר םאלגענדע םון שטײס
 גונסטען צו ארויס זיד זאגם קאנווענשאז די אז )1

 און קלאוק דער אין ארבײטסײיזיד ־שםונדיגער30 א פון
 אינדוסם־ םיסעלעניאום אנדערע און אינדוםםריע זדעם
 אר־ ־שטונדיגע35 די איצט עקזיםםירם עס װאו ריעז,

בייטםיװאד.
חשע־ די זאל קאנװענשאן דער נאך באלד אז )2
 קאםפײן ריזיגען א אנםאנגען באארד עקזעקוטיװ געראל

ארבײםס־װאד• ־שםונדיגער30 דער סאר
שםי־ זאל באארד מזןיןוטיװ דזשענצריל די אז )8

 די ארויםגעשםעלט האבען װעלכע אינדוםםריען די *ען
 און ארבײםם־חזיד ־שטונדיגער80 א פאר סאדערונג

אגרימענם. דעם באגײעץ בײם האלטען וועלכע
 ־שםונדיגער30 א םון אײגפירונג דער םים או )4

 ניט פאל קײן אין וױידזשעם די זאלען ואוו־מסײצאר
 קירצזד די צו פראפארציע אין ױעחיז ארונטערגיװריקם

n .שםוגדען
 זאל אװערטײם אז אויה באזארגט רעזאלוציע די
ווערען. אפגעשאםם באדימונגען אלע אונםער

 אץ ארבײט $רגאגיזא*יאנס װעגען רעזןןלוגיעס
געגןןנדען און טרײדם ס$ח»ײדענע

 געווארען אנגענוםען זײנען רעזאלוציעס םאלגענדע
 װאס קאמפיינם און טעםעקייטען ארגאניזאציאנס װעגעז

 דורכםירען. זען זאל באארד עקזעקוםיװ גענעראל ךי
 דער פאר געווארען סארגעלײגט זימען רעזאלוציעס די

 קאמיםע דער םון טשערמאז ברעסלאו, י. שון קאנווענשאן
ft ארגאניזײשאן:

 פון ארגאניזיתנג םולער דןר פאר קאמפײן א )1
קאנאדע. אין ארבײםער פתיעדקלײדער אלע

ריכ־ םאר נױםיג, אויב סטריי^, אמ קאםפײז א )2
 אין אגרימענם יתיאן א און באדיגגונגען יוניאן טיגע
באלטיסאר. אין םרײד קלאוין דעם

 םאר קאמפײנס די אנםירען ענערגישער נאד )3
קאטאךגארפענם די םון ארגאגיזיממ דןרװײטערדיגער

ארבײםער. .
 אלע םון ארגאניזירוגג םולער פאר קאםפײן א )4

באסםאן. אין ארבײטער •ײיזמ־קליידער ־
 די ױניאניזירען און ארגאניזירען צו קאמײן א )5

 ארבײםער. ניט־־גודם אלע םון באדמגוגגעז
און רעגעדקאוט די ארגאניזירען צו קאפפײנם )6 .|•

 נים דארםען םיר אמטעתעשאנעל. אונזער פמ ;,קראםם:
 דער העלפען צו בעאםםע גענעראל אונזערע '^יפפאדערעז
 םארהאנדלומעז אירע איז באארד חשאינט קליוקםאמר

 דער אונטער שוין זײ םוען דאם באלעבאטים. .די
 די כאםש אבער דובינםקי. פרעזידענט פון וט

אונאונטערבראכעז, םארלױסיג אן גײעז ;דלתגעז
 גמװאת־ זאל יוגיאז די און קריזים א קומען אכעד
מז ײ  גענע־ א דורך פאדערמגען די דורמוזענען י

 קא־ די וואס גױם־םאל אזא פאר איז ןים סםרייק•
 אוועקצושםעלעז זיד קאנוועגשאז די אױף פאדערס

j g 3 די הינטער װאנם פעסםעW100 קלאוקםאכער 
 ןמשטרײגגונג דיז זיגעז• זײ העלםען ארן יארק ניו;
 נים םאד קרגן קײן שײער, *ו אונז פאר זײז «ים ״

אר־ און לעבענס די באשימן צו אתז פאר גרדיס
 פון אפטײלונג •רעבםיגער דער פון

זײ םאר געוױנען *ו רגאגמאצי?,א אונז?ד *ץ

 םרױען און טיילארם לײדים ארבייטער, ספארם־װעיר
ארבײםער. הוידדרעס און ארבייםער, קאסםאם

 ױניאף פאר בויםיג, אויב םטרייק, א דערקלערען )7
ארבייםער. בעם־ראוב יארקער גױ אלע פאר גאדינגונגען

 באשםיםען באזונדערס זאל אינטערנעשאנעל די )8
 קאםף א אויםהויבן און דאלער טויזנט 100 םון םומע א

 דער בײ באדינגונגען די םון ױניאניזירונג דער פאר
קענזעס־סיטי. פון קאםפאני גארמענט דאנעלי

געויארעו, באריכטעט איז סירמע דער װעגען
 פאליטישען רעפובליקאנער דער איז באלעבאם דער אז

 דער אזוי װי דערציילם האט מען און וײד, דזשעימס
 מע־ שרעקליכע אלע אז ווענדעם פאליםישען דאזיגער

 און אונטערדריקט ארבײםער זיינען האלםען צו טאדען
ארגאניזירם. זײן גי רעכט דאס זיי דערלױבען נים

 געארביים האם וועלכע האל, סילװיא םיידעל, א
 ריד חשעיםם וואו קאמפאני, גארםענם דאנעלי דער אין
 געמאלען קאנװענשאן דער בײ האם באלעבאם, דער איז

 םיידעל די עקםפלואטאציע. שוידערליכער םון בילד א
 דערצײלם, האם זי ױני«ן. דער אין ױמע א נאד איז
 םמ זײנען שאפ יענעם אין ארבייט ®ון שטונדעז די אז
 פרא־ 40 מען צאלט שכירות און װאה א שעה 54 ביז 45

 מאר- אנדערע םון דרעס־שעפער אין װי וױעיגער צענט
 שפיא־ א אן האלט ריד, חשעימם באלעבאם, דער קעםם.

 איז זי אז דערוואוםט, זיד האט םען װען נעו־סיסםעם.
 אר־ דארטיגע די םון דעלעגאט אלם געווארען באשטימט

 דערםאר איר םען האט קאנודענשאז, דער צו בײםער
 בא- דעריבער האם ןענשאוקאנו די שאש פון אפגלזאגם
 אינטעתעשא־ די אז און נויטיג איז קאםף א אז שלאםען,

 געלם־מיטלען קימ איז כחות קײן שפארעז ניט זאל נעל
געװיגען. גו קאמף דעם כדי

כענעפיט טױטען דאלער iso אײנצופירען
u אינםערגע• דער םון קאנסטיטוציע די ענדערען 
 אםעסםענט אן ווערען ארױםגעלייגם זאל עס אז שאנעל,

 װעל- םאר םיטגליד, יעדען אויף יאר א דאלאר איץ םמ
 דאלאר 150 צו בארעכםיגם דץ זאלען ױרשים זײנע נע

 םיט־ א געװען איז אימער װי נאכדעם בענעםיט םויםען
 דער צייט. יאר «וױי אינםעתעשאנעל דער םמ גליד

 דעם נאן־ װערען אויםגמאלט אנגעהויבעז זאל בענעםים
 זאלען םאנד צום צאלוגגען די און 1938 ױני ערשטען

.1937 ױלי ערשםען דעם אנהויבעז זיד
גןןזעץ םעקױריטי םאשעל דןןם אץ ןןנדערונגען

 געזעץ סעקױריטי סאשעל דער אז פאדערען *ו
 אײנער ווען עלםער דער אז װערען, געענדערט זאל

 וױי־ װערען געמאכט זאל פענםיע צו בארעכטיגט ווערט
גרעםערע. א זײן זאל פענםיע די און יאר 65 װי גיגער

װאוילטעטיגע שטיצען «ו טןןקם דאלער אײן
אנשטאלםען

 יעדען אױף דאלער איץ םון טעקם א ארויפצולײגען
 אין גײז זאל וועלכעס אינטערנעשאנעל, דער סון טיטגליד

 געזעלשאםטליכע און ארבײםער שםיצען צו םאנד א
 װערען. *ו געשםיצם פארדינען וועלכע אינסטיםוציעם

 אין און לאנד אין אינסטיםוציעם איינשליםען זאל דאם
ד װערעז םארטיילם זאל געלם די אויסלאנד.  דער ײי
 זאל םוםע געניגענדע א און באארד עקזעקוטיװ גענעראל
 *ווע־ נױטיגע זײ םאר לאקאלם די צו ווערען געגעבען

 אין אריץ גײם םעקס דער געביט. דיער אין קען
ן חנר .1937 יולי, ערשטען דעם קראםם  םעגםיגער מ

 דער סון געווארעז אתיםגעלײגט איז וואם אסעסםענט
אפגעשאםט. דערםים מערם קאנווענשאן שיקאגאער

רעכט ױריסדיקציש די כאשיטען טו
עז מ ת מ א  די פון אינטערעםען די באשיצעז «ו ם

 מאנט־ םארםען אלע אז רעכט דיער אין מאכער קלאוק
 די און םםײל םענישע די אײגגעשלאםעז םוטס, און לעז

 שעפער, קלאוק אין װערען געמאכט זאלען סום, שײפ
אינדוםטריע. קלאוק דער םװ םםאנדארדם די אונםער

מן צו פארצתעצען שי  די םון אינםערעםען די בא
 גע- איז װאס אפמאך, דעם אונטער ארבײטער נים־גודם
 אינטערנע־ חגי צווישען 1934 אין געװארעז שלאסען
 דער און ױגיאז האירקערם גארמענט ליידים שאנעל

 וועלבעז לױם יוניאז, וואירקערס םעקםםיל ױנײטעד
 קליידער געשטריקטע די איבער דעכט ױריסדיקציע די

 דאס און איגטערנעשאגעל אונזער *ו נעהערם ארבײטער
אינדוסםריע דער איז ארבײטער די פון יוניאנידרען

 אינםער־ דער פון םירערשאפם דער אונטער אנגײן דארף
 אגרײ און באדינגונגען ארבײטם זײערע און נעשאנעל

 איינגע־ דינען וואס די םיט גלייך זיין דארםען מענםם
 אונםער׳ן שעפער נים־גודם ארגאניזירטע די אין שטעלט

 גארםענם ליידיס אינםערגעשאנעל דער םון קאנטראל
יוניאן. וואירקערם

 אװערלאפינג קאנטראלירען טו
 איז וואס קאאםעראציע, םון םאליםי די גוטצוהײסען

 חשאינם דרעס און קלאוק די םון געווארעז אײנגעשטעלט
 קאנםראלירען צו באצוג אין יארק נױ אין באארדס

 צוועק מים׳ן מארקעט יארקער נױ אין שעפער דרעם
 םאגוםעקשורערם דרעם םון םאחוכען די אפצושטעלען

 צו רעכט םיט געהערען וועלכע קלייז־ער פראדוצירען צו
 פראקםיק, די אז און אעדוסטריע םום און קאום דער

 דער םון ארבײםער די םאר שעז־ליד אזוי איז וועלכע
 םפעציע־ א ווערען. אפגעשאפם זאל אינדוסטריע, קלאוק

 אנ־ זאל פעחאן םפעציעלער א םים דעםארםמענט לער
 דעם דורכצופירעז אםיס גענעדאל אין ווערעז געשםעלט
באשלוס.

 ארגײטןןר שיאנישע די םאר שטיצע
 די םאר הילםם־באוועגונג די שםיצען םארצחעצען

 גע- קאמף דיער אין שפאניע פון מאםעז ארבייםענדיגע
אריעדרינגונג. אמ הערשאםט פאשיםםישער דער גען

 דובינםקי׳ס פרעזידענם לױבען און גוטצוהײסעז
 ארגאניױרצז אין איגיציאםױוע די נעםען אין האנדלוע

שפאניען. פאר קרײז רויםעז ארבײםער דעם
 לעיגעל אינטןןרנעשאנאל פאיץ

 לעײ םאר׳ן ארבײט פובליםיםי די אױםצוברייםערען
 אויך איעפירען עם און אינטערנעשאנעל דער םון בעל
 גארםעגםם, קאטאן די אויסער קליייער, אנדערע אױף

איצט. ביז װי
 באאסטט «לםט סאר סםיפענד יערליכעוץ « סאר

 אינטערנעשן*נאל דער פון אנגשעטעלטע און
 באארד עקזעקוטױו גענעראל דער אויטאריזירען צו

 יער־ א אימשטעלען םון ראטזאםקײם די אױסצופארשען
 אנגעשםעלטע און םםעף באאמםע, םאר םםיפענדיע ליטע

 אוועקגעגעגעז האבען וועלכע אינםעתעשאנעל, דער סמ
 םארםליכםומ מאראלע א אלם דינסט, איר אין יארען

 םאציאלער פאר געדאנק דעם מים אײבקלאנג איו איז
זיכערקײט.

 כאאםטע כאצאלטןן סאר אױםכילדונג
 אפליקאגטען פאר אבליגאטאריש עם מאכעו צו

 אז איגטעתעשאנעל, דער אין אםם באצאלטען א פאר
 צוםרידענשטעלענדיגעז א דורכגעמאכט האבעז זאל ער

 אדער װערען אנגעפירט װעט ײאם אויםבילדונג פון קורס
 דעפארם־ עדױקײשאנעל דעם םון װערען גוטגעהײסען

ױניאן, דער םון םענם
 חןןספיטאל איטאליענישען אן םאר

 בא- א באשםיםען דורך באוועגו□: א אנצוהויבען
 אן םון אײגשטעלען דעם םאר בײשםײערוגג דײטעגדע

 הילף דער סיט יארק נױ אין האםפיטאל איםאליענישען
 םעגליו, אויב ארגאניזאציעס, סיםפאטישע אנדערע ®ון

 אנדערע אויב איניציאםיװ, אײגענער אונזער אױף אדער
העלםעז. ים1 װעלען

 אתיװערזיטעט ארגײטער אמטערנעשאנאל «ן פ»ר
 צד אוניװערםיםעם ארבײםער אן עטאבלירען צו

 אדער גאוועגונג, ארבײםער אלגעמיינער דער םים זאםען
 םון מיטגלידער וואו אױםזיפט, אײגעגעם אונזער אוגטער
 םון רעקאםענדירם װערען װעלכע םענשען אדער ױניאנס

 װאס אויסבילדוגג נױטיגע די קריגען זאלעו ױניאנס,
 אר־ דער דיגען צו צוגרײםוגג נויםיגע די געבען זײ זאל

באװעגונג. בײטער

 ארכײטער די פװ ײקייע פןזליטישער װעגען
 זעלבםס■ פאר כאװעגונג די שםיצען םארצחעצען

 אונזער אנהאלטען דורן־ אקציע פאליםישער שםענדיגער
 לײ• דער םיט םטײטם םארשידענע די אין םארבינדונג

 םיט םםײם יארק נױ אין און ליג פארםיזען נאן באר
פארטי. לײבאר אםעריקען דער

 פארםרעטערטאפט יראפןזרגיאנקלער װעגען
 אק־ געגעראל ארײנקומנדער חנר באאויםצוטראגעו

פון פמגא די שטודירען צו באארד זעקוםיװ

 םיס קאגווענשאנס, בײ םארםרעטערשאםט איאנעלער
 אג• זאל דעםאקראטי םון פרינציפען די אז צװעק דעם

 גלייכ־ און אוםן העכסטען דעם אויף ווערען געװענדעט
 װי לאקאלם קלענערע די םון רעכטען די זאלען צײטיג

װערען. באשיצט געהעריג
קאפיטא פער

 אינ־ דער צו קאפיטא פער זעלבע די אנצוהאלטען
םעדנעשאנאל•

געזעצגעכונג ארבײטער
 ,89 לאקאל פון מענעדזשער אנטאניני, לואידזשי

 ארבײטער וועגען קאמיםע דער פון טשערמאן איז וועלכער
 םון מענעדזשער פערלמוטער, סעמועל און געזעצגעבונג,

 םון סעקרעטער דער איז װעלכער ,10 לאקאל קאטערס
 קאנװענ־ דער םאר פארגעבראכט האבען קאמיטע, דער
 אײנשטי־ זײנען װעלכע רעזאלוציעם, פאלגענדע די שאן
געווארען: אנגענומען מיג

זא־ אינטערנעשאנעל דער םון מיטגלידער די אז )1
 אין און סטייטס די אין געזעצגעבונג פאר ארבײטען לען

וױידזשעס. מינימום און שטונדען מאקסימום פאר קאנגרעס
 םון גוםהײםונג דער פאר קעמםען זאלען זײ אז )2

 הא־ װעלכע לעחשיסלייםשורס, סטײם באטרעפענדע די
 אמענד־ לעיבאר טשאילד דעם גוטגעהײסען ניט נאך בען

פענט.
 אין אינדזשאנקשאנס געגען קעמםען זאלען זיי אז )3

סטרייקם. מים םארבינדונג
 אויםבױיטוע דער םאר ארבײטען זאלען זײ אז )4

געזעץ. סעקיוריםי סאשעל דעם פון
רעקאםענדירט, אויך האט קאמיםע דאזיגע די )5

 דעקלא־ א אנגענומען איינשטיםיג האם קאנװענשאן די אז
 די םאתואם אנגעװיזען ווערט עם װעלבער אין ראציע,

 קאורט סופרים רוזוועלם׳ס שטיצט אינטערנעשאנעל
רעםארםען.

 און כילװננס פון וערנרײכוננען
דהפארםמהנם פארוױילונגס

 םאר־ און בילדונגם דעם םון אויםטהואונגען די
 האם אינטערנעשאנעל, דער םון דעפארטמענט וױילונגס

 דער סון צייט גאנצע די אנגעזעהן גוט אײגענטליך, זיו,
 שריםםען, אלערלײ םון אויסשםעלונג די קאנווענשאן.
 מאםעריא־ אנדערע און פאוסםערס בילדער, פאמםלעטען,

 דער םאר צוגעגרייט האט דעםארםמענט דער וואס לעז,
 ארקעסםער, מאנדאלין דער און כאר דער קאגווענשאן,

 טיעמם, בעםקעט־באל די אויםגעטראטען, זײנען וואס
 װאם ״שםאל״, םארשםעלונג די געשפילם, האבען װעלכע

ש, לײבאר דעם פון געווארען אויםגעםיהרם איז  םט^ז
 רעקארדס םאנאגראף און מואוױם אייגענע אונזערע און
 װי קלעהרער, העכער, גערעדם האט אלעם דאס —

 גע־ עס וואלםען רעםעראטען אץ רעדעס הונדערםע
טהאן. קענט

 די וועגען באריכט אויסםירליכער דער האט דאד
 אפגע־ איז װאס דעפארטמענט, דעם םון דערגרייכונגען

 טשערמאן דעם םון קאנווענשאן דער בײ געווארען געבען
 און האכמאן, תשולױס קאמיםע, עדױקיישאנעל דער פת
 לואים און קאהעו, ם. םאניא סטאר, מארק םון רעדעם די

 גלענ* דער םון אײנדרוק דעם דערגאנצם םיעל שײםער
ארביים. צענדער

 אין אז דערמאנט, בארינט זײן אין האט האבמאן
ם די זיד האט אםת׳ן ײ ע^רב לדו  אינטער־ דער אין בי

 װעיםט־ אמאליגען אין נאד אנגעהויבען משאנעל
 גע־ גרויםען ערשםעז נאכ׳ן באלד ,25 לאקאל מאכער
 װעיםםמאכער יארקער נױ די וועלכען םםרייק, נעדאל
 איינצו־ באשלום א .1909 איז דורכגעפירם האבזוז

 עדיר םפעציעלעז א איגםערנעשאנעל דער אין שטעלען
 אנגענוטען גאנדעם מען האם דעפארםםענט ידשאנעל

.1916 איז ױניאו־קאנװענשאז א בײ
 בילדונגט־ארבײט דער פמ אנטוױקלוע די אבער

 אנגל־ ערשט זיד האט מאםשםאב ברײםען גאנץ א אייף
 דער םון װאוקס נײער חנר װען ,1934 ארום הױבעז
 איז שגעלקײם אוםגעהויערער אן םים אװעק איז יוניאן

 כילדונג די אז קלאר, געװארען אלעמען פאר איז עס
יי ז  םים־ גײע די פאר דערתױפט יוניאז־דערציתונג, *י

ג זעהר איז נליחנר, טי טי
 דער כאטרעפט געז^נס, ה$כם$ן ר^ט איצט,

 דער r® דעמרםמענם עדיוקײשןןגעל ם פונ
I דאלןר םױזעגם חוגדערט איבעד

 דער־ ער ד.אט אויף, דערמיט טהוט מען וואס און #יאר
םאקטען: םאלגענדע די סון זעהן מען קען קלערט,

 אינטערגעשאנעל דער םון מיטגלידער די צװישען
 וועלכע סטודענטען, םויזעגט 20 םאראן איצט זיינען

קלאסען. פארשידענע באזוכען
 אין אײנגעטײלט זיינען סטודענטען טויזענט 20 די
קולטור־גרופען. 600 צו נאהענט
 פארשיײ די אין שטודיר־קלאסען די םון צאל די

 איצט איז אינטערנעשאנעל דער םון אפטײלונגען דעגע
290.

 ענגליש, זײנען קלאסען דאזיגע די אין לימודים די
 פון פראבלעמען ױניאן־געשיכטע, פאסירונגען, לעצטע

קורסען. אנדערע און ױניאניזם
 דער אין איצט זײנען שטודיר־גרופען אט־די אחוץ

 דראמאטישע צאל גרויסע א פאראן אינטערנעשאגאל
 מאנדאליךארקעס־ און כארען טאנץ-גרופען, סעקציעס,

טערס.
 ארבײט די זיך האם געביט אטלעטישען אוים׳ן

 עס אז אויסגעשפרײט, אזוי איגטערנעשאנעל דער אין
 ארגאניזירטע 54 פאראן איצט איהר אין שוין זײנען

גרוםען. אטלעטישע
 ױניאן דער פון דעפארטמענט עדױקיישאנעל דער

 פארשפרייט און ארויסגעגעבען יהר לעצען אין האט
 שטױ פאמםלעטען, פארשיידענע פון קאפיעס 125,000

 און אפגעדרוקט מ׳האט בולעטינס. און דיר־אנוױיזוגגען
 פאנאגראף 13 ארויסגעגעבען לידער, 38 םארשפרײט
 אר־ פון געזאנג דאס מ׳הערט וועלכע פון רעקארדס,

בײטער־לידער.
 סטעף א םון אנגעםירט רוערט בילדוגגס־ארבײט לי

 עדױקיײ 33 םון און יארק גױ אין מיטגלידער 19 םון
 שטעדט 25 אין זיך געםינען וואס דירעקטארען, שאנעל

לאגד. םון
ווא־ זעהר מיט דאן, האט דוביגסקי פרעזידעגט

 אויםטואונגעז גרויסע די וועגען גערעדט ווערטער, רימע
 פארגע־ האט ער דעפארטמעגט. עדױקיישאגעל םון

 עדיױ דעם סטאר, מארק קאגווענשאן דער םאר שטעלט
 סעקרעטארשע די קאהען, פאניא דירעקטאר, קיישאגעל

 שייםער, לואיס און דעפארטמענט, עדױקיישאנעל פון
 דע־ קולטור און דראמע ספארט, פון דירעקטאר דעם

 געלויבט שטארק זעהר האט דובינסקי פארטמענט.
 באזונדערס זיך האט ער טעטיגקייטען. אלעמענס זייער

 איבערגעבעגהײט און עגערגיע דער אויף אפגעשטעלט
ארבײט. זיין אין שײפער לואיס פון

 אנדערע אלע פארגעשטעלט אויך האט דוביגסקי
 די אין זיד געםינעז וועלכע דירעקטארס, עדױקיישאנעל

לאנד. סון צענטערס באזונדערע
 אויפגענד װארעם זעהר זײ האט קאנווענשאאן די

 באריכט האכמאנ׳ס דזשולױם האט אלגעמיין אין מעזי
 דעם אפגעשפיגעלט ארבייט עדױקיישאנעל דער װעגען

 דער אין טעטיגקײט בילדונגס םון פארנעם גרויסען
איגטערנעשאנעל.

ק רו ד ם י ן או ג פו נ ו נ ע ק ר ע נ א
 וועסט 344 חשי״, ענד ״עף םון ארבײטער די מיר,

 שונ־ פרעזענםירעז צו באשלןןםען האבען סםריט, םע98
 גאלדענעם g םיט שימקין, אייבראם טשערנמז, זער

 שאפ• דעם פ*ר ®רבייט גוםער זײן םאר ריסטײמטש
 דעם סרײטןןג, פרעזענט, דעם איהם איבערגעבענדיג

 שמזזה, שעדעע א אראנזשירם מיר האבעז מארטש, םען19
 גע־ און *מוזירם ברידערליו «לע זיך האבען םיר וואו

 און געזונםערהײט טרןזגעז עם ז*ל ער איד& וואונשען
 שא■ דעם פאר ארבײט גוםע די טאן װײםער אױף זאל
איצם• ביז וױ

 הערד־ *לעםענס אװזער אויס אױן דתקען מיר
 געםאן װאםױערם ארבײט, גוטע די פאר דאגק ליכען

 בתדער מענעחשער, דיסםריקט אוגזער פון אונז םאר
 נרידער םענעדזשער, אםיםםענט אונזער פון קאילאז, ב•

 ברודער איידזשעםנ, ביזנעם אונזער םמ און אראנסקי
פריעד•

: 5 ם י ם א ק י ך
 9 לאקאל — וױינםםײן ש.
x 9 לאקאל — באדיש 

 35 לאקאל — אדזער גײטהען
»j 117 לאקאל — םאסםאז 

x 117 לאקאל — דײוױם

 גענמראל וער פװ מרוועהלוננ די
ארד8נ עסזמקוטװו

 װײם־»-ע- ערשטען סרעזידענם, פאר גאמיניישאנם
 נײעם דעם םאר באארד עקזעקוםיװ גענעראל און זירענט
 געװארען געמאכם דינען 1939 ־ 1937 פון טערמין

נאכמיםאג. אזייגער 4 מאי, טען14 דעם פרײםאג,
געווא־ נאמינירם איז דובינםקי דוד פרעזידענם

 אלם םערמין דריםען צום װידער־ערוועדילוגג פאר רעז
 װיים־פרןיזי־ פון אינטערנעשאנעל דער פון פרעזידענט

 געװארען אונטערשטיצם איז און נאגלער, איזידאר דענם
 וױיס־פרעזיחאט פון רעדע ווארימער באזונדערם א אין

 געגעדקאנדײ קייז האבענדיג נים האכמאז. דזשולױס
 באאויפטראגט אמעי םעקרעםאר עקזעקוםױו איז דאט,

 אײנ־ דעם פאר באלאם איין אױינצואווארפען געווארען
קאנווענשאן. דער פון וואוט שטימיגען

 לד גאמינירם דאן האם האכמאן וױים־פרעזידענט
 וױים־פרעזי־ ערשטען פון אמט סאר׳ן אנטאניני אידזש־

 חשאהן םון געווארען אונטערשטיצט איז און דענט
 זײ־ .89 לאקאל םוץ מענעדזשער אםיםםענם דזשעלא,

 פאל דעם אין האם קאנדידאט איינציגער דער ענדיג
 אײן אריעגעווארפעו אמעי פרעדריק סעקרעטארי אויך

 דער םון אויםוואל אייגשםימיגען דעם םאר באלאס
קאנווענשאן.

 קאגיי־ נאמיגירען צו צוגעםראטען דאן איז מען
 שטעדט די םיז וױים־פרעזידענםען אכט די פאר דאםען

 זײ־ םאלגענדע די און יארק, נױ אויסער געגענדעז אמ
םון קאטאװסקי אברהם געווארען: נאמינירט נען

 פעםאימ ראח שיקאגא, םון ביאליס מאריס קלױולאנד,
 קאוסט, פאםיםיק םון םײנבערג ישראל מאנטרעאל, פת

 רײזבערג עלייעס דזשויחי, נױ םון נינפא סאלױאטארע
 את באסטאז םון קרײמער סיליפ פענסילוױיניע, פוץ

____ פילאדעלפיע. םון רובין דזשארדזש
 קאנדיראטען סעהר געװען ניט דעען עם וױ אזוי

 אויפגעפאדערט אמעי םעקרעטארי איז פלעצער, די װי
 אכט די און באלאט איין אתיגצואװארפען געווארען

 אלם ערװעהלם איעשםיםיג געװארען ערקלעהרס דינען
 באארי עקזעקוטיװ חשענעראל דער םון מיטגלידער

יארק. נױ אויםער דיםםריקטעז די פאר
 פון וױים־פרעזידענטען 12 די פון עמטער די פאר

 אנגענר האבען און געווארעז נאמינירם דינעז יארק ניו
 געשטיםם דעריבער האם מען קאנדידאטען. 13 מען

 בא־ דאן האט דובינםקי פרעזידענט באלאטס. דורך
 J דר. םון באשםעהענד קאמיםע עלעקשאן אן שטימם
 שלעזינגער, עםיל ױינסענט, ד. מעריל (צביון), האפמאן
 זײ־ באלאטם פלעטעל. מארטין און ליבערמאז עלייעם

 דעלעגאטמואיז די צו געמארעז םאנאגדערגעטײלט נעז
 •לאט־ דער צו געמארען גערוםען דינען דעלעגאטען די

 ארײנ־ םארםרעםען, זײ װאם לאקאלס די לױט פארמע,
 נאו באקס. באלאם אין שםיפעז זײערע צואװארםען

 עלעיןשאז חיר םת טשערמאן דער האט אפשםיםונג דער
 צאל םאלגענדע די אנאנסירט וױנסענט, ד. קאמיטע,
 גיד מאם קאנדיראטען די םח יעדער מאס שטימען,
:קראגעז

 ,433—ברעםלאו י. שםימעז, 446 נאגלער, איזידאר
 ליאיס ,427—דעסםי rבאםיל ,432—האכמאן תשולױם

 ויאנ״ זמנרי ,421—קרײנדלער טשארלס ,426—ליוױי
 —פערלפוטער סעם ,414—קאהען םעקם ,421—ז־ער
 םשארלם ^75—גרינבערג הערי ,385—העלער י. ,399

שםימען. 125 סארקק איזװאר און ^74—זיםערםאן
 דערקלערס דאז האט דובינםקי *רעזידענט

 חני פון םיםגלידער עהלטצוורע ךי אלם צורעלף ערשםע
m עקזעקוטיװ גענעראל ap איז יארק נױ פון 

 דער־ די ארבײס. איר םאר קאםיטע אןעלעקש די
 געװאחמ _ ארױפגעװםעז זײנען םיםגלידער װעהלטע

 ימים דוביגםקי *רעזידענט אח •לאטפארמע דער אויף
 תייןנד געװעזענער יױץ,אטקעל םעםיועל אײגגעלאדען
 1« דעלעגאם און אינםערנעשאגעל דער פון פרעױדענם

 m יי חמאײגצישדוצ קאגװענשאז, דעד צו ,117 לאקאל
אינםעדמשמי• דער פון אדםיגיסמראציע ילטעוױרעד

 אײמײעדמג־ די דודגגעפיהרט האט וױץקאפעל
״ אײנדרוקספילעז שעועעט, א אױף צערעמאניע ז .1» « 

מז דובינםקי נטדעעױ פו תאט נײטאג אזײגדד 2 שלי גע
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גערעכטיגקײ( ►(

יאו נױ פון באארד דזשאינט קלאוקמאכער דער אי־ן

! 1

 אגרײ די באנײען פאר אנפערענצען
 האבען טרייד אונזער אין מענטס

ער־ דער אגגעפאגגען. שוין זיך
אינ־ דעם מיט קאנפערענץ שטער

אפגעהאל־ איז קאונסיל דאסטריעל
 טען21 דעם מיטוואך, געווארען טען

גע־ דארט איז ױניאן די אפריל.
 גענעראל דובינסקי, פרעזידענט דורך פארטראטען װען

 דזשאינם פון פרעזידעגט נאגלער, איזידאר מעגעדזשער
 דזשאינט פון טרעזשורער צוקערמאן, ראובן באארד
 די לאגגער; לואיס סעקרעםער אשביז, י. מ. באארד
 סארקין, איזידאר לױויי, לואיס מענעדזשערס לאקאל

 ברעסלאװ, דזשאזעף ריעס, לואיס פערלמוטער, םעם
 שים־ איזידאר און בערגשטיין טשארלס דעסטי, באסיליא

 אינדאסטריעל פון מענעדזשער קױרצמאן, נ. ;מאן
 מענעדזשערס דיסטריקט די און דעפארטמענט, קאונסיל

דעפארטמענטס. אנדערע די פון
 קורץ גערעדט יוניאן די האט קאגםערענץ דעם בײ

 די ארויסגעשטעלט םארלױפיג האט זי שארף. און
 אר־ דרייסיג־שטונדען א — םאדערונגען: הויפט צװיי

 שכירות די אויף 20% פון העכערונג א און בײטס־וואך
 פאדע־ דאזיגע די ארבײטער. שטיק און וואך די פאר

 פאר בלויז ניט ארױסגעשטעלט ױניאן די האט רוגגען
נויטװענדיגקײם. דרינגענדע א אלס נאר וועגען יוצא

 בא־ קאנפערענץ דעם צו געקומען איז ױניאן די
 געזאמעלט זייגען װעלכע םטאטיסטיקס מיט װאפענט

 בוירקלי פזן עקאגאמיסטען באלעבאםישע פון געװארען
 בא־ סטאטיסטיקס די קאליפארניא. פוץ אוגױועחיםעט

 געשטיגען האבען מיםלען לעבענס די הויך װי װײזען
 ארבײטער אן איינקונפט װיםיל און צײטען, לעצטע די

 דריי און םרוי די מאן, דעם פון באשםעהענד פאםיליע
 די מיט מיםד,אלטען קענען צו אום האבען מח קינדער

פרייזען״ שםייגעגדע
ווע־ געלערעגטע, די םון סטןזםיםטיקם די אויסער

ן  אין באשולדיגען ניט חלילה קענען בתים בעלי די «
 אן אויף װערען טראפעםארען די װײל יארטײאישקײם,

 די פון ארבייט דיער פזןר בןןצאלט אוםן אומזײרעקםען
 צוגע־ אױך־ ױניאן די האם אינדוסםריאליסטען, רײכע 1

 צײ־ פראםינענטע םארשיידענע םון אױסציגע *םעלם
 — צייםונגען ארבייםער קייז נים חלילה — טתגען
 לעבענס־ פון פרית דער וױיט וױ אויף אן ווייזען װעלכע
 שםײגען. אין נןןך האלם און געשטיגען, איז םימעל

 אין געשםיגען לעבענס־מיםלען די וײנען נאר גים
 גע־ באדײטענד למטענם איז רענט אויד נאר •רײז,

געווארעז• העהעכערם
םא־ א אז פראםעםןןרלן, באלעבאםישע די זאגעז

 זיד נױםיגט קינדער דרײ םים םאלק פ*ר g סמ םיליע
 צו אום יאר g $2,000 *ו נאהענם אײנקונםם אן אין

 נויםיגם םאםיליע אזא וואם אין דאס קריגען זיך קענען
 קלײדער, רענם, שםײז, — בײשסיעל: צום וױ זיד,

 אויך צייט, צו ציים סמ און קינד, א בילדען םעדיצין,
g םארגע־ װארט דעם מיט םארגעניגען. קאיעםשקע 

 סא־ ארבײםעד אן ig זינען אין נים זײ ה*בען ניגדז
 $דער קאנצערםען, קאסטבארע באזוכעז ז«ל טיליע
לו  פרײ- מעםיגע צו געגעבען וחנרען װאם איעראם »י

 ם»ר םיקטשור םואוױנג א זינדן אין ה«בעז די ־up זןן,
 םינף־אוךצװאנ־ און געזזן צװישען גאלט םען װעלכע

 אן װעלכע אן םארגעניגען, דעם פאר אם סענם. «יג
 דענ־ באגעהן, מער ניט זיך ק*ן פאםיליע אדבײםער

ז מ  זיך םןזדערם עס אז םםאםיםםיקער געלערענםע די ,
 םון אײנקתפט. יערלינער אױבענדערפאנטער דעו־

 ז$לען די אז עתמרטען ניט םעז קען מאנאםיסםען
 דער װעגעז זיך האנדעלם עם װען פ»דשדוענדעריש ייז

 את קארג אזױ אויד זײנען זײ צו ם«םיליע.
מגונג עקאנאםישער זײער אין ג  װעגען *י׳

 איז ד«ס קלאסעז, אנדערע די םמ
J tv n אנער־ זײן, ניט מלען זײ קארג וױ «בער
ד יײ  הא־ מת אײנקונפם gig װעניגסםענם אז דז

fg ארבײסער , ע י ל תמ *ו אום ^  בןך gig פי
m g ן גם,4געז בעסער ע מ לעבען. ^

T rig וױפיל — :פר*נע די ייד שטעלם, 
ד ר חמשניםליכער דן ע כ מ ק ^  דער ?״Tg» g ק

ר ig איו ען םון וױיס איז ן ח־ינ g $2,000 מ
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u «ר n gam g לם1 שכיתת איז 20% פון 
ju איר n jT g t a m.)

בארערםענישעז די
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ם םון אי ר ע. לו ע ג נ א ל
יוגיאן קלאוקםאנער באארד דזשאינט יארק גיו סעקרעטןןר

 ארבײטס־װאך שטונדען 30 א פאר פאדערונג די
 נויטװעגדיגקײט אזא פוגקט קלארקמאכער די פאר איז
שכירות. די אין העכערונג א פון פאדערונג די װי

 געװיסען א ביז האט ארבײטס־וואך שטונדען135 די
 מעמבערס, אוגזערע צו דזשאבס מער געבראכט גראד
 ארבײטסלאזיג־ פון פראבלעם דעם געלייזט ניט אבער
שאפלאזיגקײט. פון געזאגט, בעסער אדער, קײט

 מיט אז ׳רעכט מיט ארן ערווארטעט, האבען אלע
 אם־ דעם מיט און ־שטונדען35 פרן אײנפירונג דער

 קלאוק־ אלע װעלעו ארבײט נאכט עקסטרא םון שאםען
 װעלען סעזאנען די און באשעםטיגונג קריגען מאכער

פארלענגערען. באדייטענד זיך
סטאטיס־ קײן ניט האבעז מיר אז ריכטיג איז עם

 געפינען עס מענשען שאפלאזע װיפיל באוױיזען צו גזיק
 אר־ דער םון פארקירצערונג די טראץ סעזאן, אין זיך

 סך א פאראנען זײנען עס אז איז זיכער צײט. בײט
 זיײ עס אז זאגען געװיסענהאפט קענען מיר אזעלכע.

 זיינען װעלכע קלאוקמאכער גענוג דא סעזאן אין נען
ארבײט. טעג קריגען צו צוםרידען
 גע־ ניט האט וואך ארבייטס ־שטונדען35 די װען

 בלייבט זשע וואם אױבענדערווארטעטע, דאם בראכט
 ארבײט די אז פאדערען מוז זי ? טאן צו ױניאן א פאר
 די האט דארום װערען. פארקירצט מער זאל צייט

 איר באטראכם זי און םאדערונג די געשטעלט ױניאן
 העכערונג א םאר םאדערונג די וױ װיכםיג אזוי םאר
שכירות. די אין

 דעם ״מויטשענטס״, זא־גענאנטען דעם אלײן, זיך בלויז
געגעבען. אלײן זיך האבען זײ װעלכען גאמען

 דעם ביי האבען מאנוםעקטשורערם אינסײד די
 צו געוואגט נים ױניאן דער מים קאנםערענץ ערשטען
 מיט פאדערונג, הויפט ױגיאנ׳ס דער צו זיך באציהען

 האט יוניאן די רואס אז וױיסען זיי וױיל גרינגשעצונג,
 ארויםגעשםעלט* זיי האבען דארום אזוי. עס איז געזאגט

 באשטימט זאל עס אז נעמליך, געגעךםאדערונג, א
 אונ־ זאל װעלכע קאמישאן׳/ ״פעקט־םײנדינג א ווערען

 מיטלען לעבענס אויף פרייזען די זײנען צו טערזוכען
 קלאוק־ ארבײטסלאזע זיד געפינען עס צו און געשטיגען

.טרייד. אין מאכער
 געגען אייגרוענדונג קײן געמאכט ניט האט ױניאן די

 וואלט ױניאן די אפילו װען קאמישאן. אזא באשטימען
 בארעכטיגטע דינען םאדערונגען אירע אז געםילט גיט

 געגען אויסצוזעצען וואם געהאט נים אויך זי וואלם
 פאל דער איז װי קאמישאן♦ אזא םון באשטימונג דער
 גע־ זייגען םאדערוגגען אירע אז וױים ױניאן די ווען

 פאר מורא קײן ניט האט יוניאן די ווערענד רעכםע?
 גע־ צייט דעחעלבער אין אבער זי ד״אם קאמישאן, א

 אגרימענטס אונזערע אז בתים בעלי די וױסען לאזס
 מיט אגגעהן װילען זיי אויב און דזשון אין אויס געהן
 האבען צוערשם די מוזען קלאוקם, םון פראדוקציע דער

 םון םארםרעטער די ױניאן. דער מיט אגרימעגט אן
 אוםן, איינםאכען אן אויף געזאגם, די האבען ױגיאן דער

 קאםערס און פרעסערם םינישערס, •אסרייםארס, די אז
 אין אגרימענם אן אן קלאוקם קײן מאכען ניט וועלען
 צו געגוג םארדיגען מחען קלאוקמאכער די םרײד.
 בארעכטיגם, דמען די וואס צו אלעס קויםען קעגען
 עקאנא־ באלעבאםישע די םון יושר דעם לויט אפילו

מיםםען.
 מא־ די מצד קאנםערענץ דער אויף שצזימונג די

 ווארשיינ־ קאלםע. גאנץ א געווען איז גוסעקםשורערס
ראלע. די שפילען צו געלױנם זיי זיך האט ליך

 אויף בעסערע א גערוען שטימונג די איז דערפאר
 לעצטע די אין תשאבערס. די מים קאנסערעגץ דעם
 זײ פארשרים. גוטען א געמאכם זײ האבען יאר צוױי

 געםאן דאס האבען די וױ םיל אזוי מער גים װײגען
 עם .1935 אין יוניאן דער מיט קאנםערעגצען די בײ

 פערזענ- די אגבאלאגגם װאם אז גלױבען אוגז מאכם
ה באקלאגען צו װאס אױף נים זײ האבען ליד  צו זי
 םא־ םארלױםיגע וװױי די גאמנוקומען גרײט זײנען זײ

 אויך זעהץ. צו בלײבם דאס יוגקמ. דער פח דערועען
 אין אזעלכע און םאדערוגגען געשםעלם האבען זײ

ש דער װעלכע גאר קלאוקמאכער, די בים זעהם עראנת

 פארבענרייכע. און גרויסע א געװען איז קאנװענשאן די
 צוזאמענגעמישם זיך האבען מיטעליעריגע און ױנגע גאנץ
 אינטערנעשאנאל אונזער מאכען צו — באגער אײן מיט

 נאר דער צו געקומען איז זי װי שטארקער און גרעסער
 ביי פידעל הויפט די קאנװענשאן. געענדיגטער װאס
 ארגאניזאציעס, די געשפילט האבען קאנװענשאן דער

 פארגאנגעג־ ־יאריגער25 א זיך אונטער האבען װעלכע
 ארגאנײ ױנגע די פון פארטרעטער יונגע די הײט.

 די פון ארקעסטער דעם נאכגעפאלגט האבען זאציעס
 אינטער־ דער םון קאנװענשאן די װעמען צו דעלעגאטען

 אויך נאר דעמאנסטראציע, א בלױז ניט איז נעשאנאל
 לא־ אירע םון גאנג וױיטערדיגער דער װאו פלאץ דער

 באשטימם דארף קערפערשאסטען צענטראלע און קאלען
װערעןי
 לאקאלס אירע מיט באארד דזשאינט קלאוק די

 רעזאלר צאל א מיט קאנװענשאן צום געגאגגען זײנען
 די געװען זײנען זיי צװישען װיכטיגסטע די און ציעס

 די םראגע. אװערלעפינג דער װעגען רעזאלוציעס
 און באקאנט גוט פראגע דער מיט זײנען קלאוקמאכער

 אװערלעפיגג וואס ערקלערען ניט מער זײ דארפען מיר
 פראגע די זיי. פאר מײנט עס וואס און אזוינם איז

 גיט אנגעװעהטאגטע. מער א טאג צו טאג םון װערט
 _ דעם פון קלאוקמאכער יארקער נױ די ליידען נאר

 קלאוק־ די אויך לײדען איבעל דעם םון גאר איבעל,
 דזשאינט אונזער צענטערס. אנדערע םון מאכער
 ניט זײנען ,35 און 9 ,117 לאקאלס אירע מיט באארד,
 דער צו געקרמען זיינען װעלכע אײנציגע די געװען

םראבלעם. דער צו ענטםער אן געזוכט און קאנװענשאן
 גע־ אריינגעבראכם זיינען װעלכע רעזאלוציעס די
 אווער־ דער צו באצוג לאקאלען סארשײדענע פון ווארען
 צוױי אין געװארען אייגגעטיילט זיינען סראגע לעםינג
 פראגע דער מיט טאן צו האט וראס טייל דער טיילען.

 םראדוצירען װעלכע מאנוםעקטשורערס, דרעס די םון
 איבער־ איז סטענדארדס, נידעריגערע אונטער קלאוקס
 די קאמיםע. דזשוריסדיקציע דער צו געווארען געװיזען
 מענער די מיט שייכות א האט װעלכע טײל צוױיטע

 ®רא־ *י גענומען זיד האבען װעלכע שעפער קלאדהיגג
 דער צו געווארען איבערגעװיזען איז קלאוקס, דוצירען
 אין קאמיטעס, בײדע רעפארט. אפיסער׳ס םון קאמיטע
 טרײד ערםארעגע געװען זייגען עס שפיצע װעלכער
 םאר־ האבען מעמבערם, איגטערגעשאגאל און מענשען
 גע־ האבען םראבלעם, דער םון ערגסטקײט די שטאנען
 רעקאמענדאציעם גיגסטיגע קאנװענשאן דער צו בראכט
 דעען קאמיטעם בײדע רעזאלוציעס♦ אוגזערע װעגען
 רעקאמענדאציעם זײערע אין אויםגעשפראכען קלאר
 געסיגעז צו אום טאן דארף אינטערנעשאנאל די וואם

 די װעם באארד עקזעקוטיװ דזשענעראל די לייזוגג. א
ליחען. און אויםנעמען זיכער פראגע

רעזלוציע. דאנק
 סײםעלםאג׳ם און ראזענטאל םון ארבײטער די מיר,

 א בײ םארזאמעלט סטרים, טע38 וועםט 246 — שאפ
 מאנםאג אםים, באארד דזשאיגט אין מיטיגג ספעשעל

 אוג־ אויסצודריקען באשלאסען האבען מאי, טען3 דעם
 בתדער אגענם ביזנעס אובזער צו דאנק הערצליכען זער

 אונערםידלײ דין םאר 35 לאקאל םון דזשײקאב בארגעם
 שא^ דעם םון ארבייטער אונזערע לטובת ארבייט כער
 באמיהונ־ זײנע ערעגסקיים םולער מים אנערקעגעז מיר
 אז וױ אױך גאר ביזנעס-אגענט, אלם גאר ניט געז,

 אױף איםער איז ער ארבייםער. םוץ םריינד אמת׳ער
 אינםערעסען; אונזערע םארםײדיגעז צו פאםטען זײן

 געװיגשםע די שטעגדיג בוײעגען עצות, לאגישע זייגע
 און געזוגם, דץ וועם ער אז ד״אסען מיר רעזולטאםען.

 אתזעת, פאר ארבײם דין מים אגגעהן וױיטער אויף
איגטערעסעזי ארבײטער אלגעמײגע די סאר אויד וױ

גתם, כרודערליכען מיט
^5 לאקאל םשערמאן, שטערעבוך, דזשײקאב

.117 לאקאל קאסמאגאף, ד.

.117 לאקאל אשקאפסקי, ד.

: £ ?gpg? נײטענסאז, ל.
lim a  «’ogo, 9 ל»ק»ל.

fc J.0 לאקאל אםלעס,

£I 1
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ר אויפ׳ן ע אכ מ ם ע ר «\פראנט ד
טינכןאח ט. נ.

Es-i

? דרעסעס כײ ביזי
 א אונטער קעפעל די בכױן שטעלען יר

 מיר וואס דערפאר פראגע־צײכען,
זי־ מיגדסטער דער מיט ניט קענען

 ביזי איז עס אז זײן ערוב כערהײט
 האבען אלגעמײן אין דרעסעס. בײ
געביטען, אזוי סיזאנס אונזערע זיך
 סלעק אי ביזי אי װערען קען עס אז

 װי אזוי איז דאס וואך. זעלבער דער און איינער אין
 דאס ניטא. עס איז אט און דא עס איז אט קדחות, א

 מאמעגט בײם ׳דאס איז זאגען קענען מיר װאס בעסטע
 איז ןמאי) טע21 (דעם געשריבען װערען שורות די װען
 טאקע לײנס, ביליגערע די בײ ארבײט ביסעל היבש א דא
 של רבוגו דער אויב אז זאגען, מיר ביליגע. גאנץ די

 זײן מרחם קליידער־נײער ארימע די אויף זיך זאל עולם
 באהעל־ אין שפילען נים אונז מיט זיך זאל זון די און

 גערוםע- אזוי דער אז ערווארטען מען מעג םענישען,
 וואכען• עטליכע נאך אנהאלטען זאל סיזאן זומער גער
 און שװעסטער אונז, אן געװענדט זיך ס׳וואלט װען

 איז ליידער אלריים. געװען אלץ שוין װאלט ברידער,
 וחלילה חס זאל עס איז, װאונש אוגזער םאל. דער ניט עס

 ״גערעכ- נומער דער אײדעד סלעק װײסעד װעדען ױס
דרוק... פון ארויס װעט םיגקײט״

חײנט און אמאל
 דרעס די פלעגען צוריק יאר עטליכע מיט ביז
 זײגען עם םרײז־ליעם. דיערע בײטען זעלטען םירמעס

 אויסשליסליד געמאכט האבען װעלכע פירמעס געווען
 פלעגען וועלכע אנדערע און דרעםעם לײנס בעסערע

 געוואוםט םאראוים אין שוין מען האט ביליגע. םאכען
 די און די ביי ביזי װערם צייט געװיסער א אין אז

 און בעסערע הייזער םילע מאכען אבער הײנט לײנס.
 זומער־ דער אז איז רעזולטאט דער לייבס. ביליגערע

 אין צייט געװיסע א אגגעהאלטען האט װעלכער ראש,
 זיך ז&ט אינדוםטריע, דער םון טייל באדײטענדען א

 בי־ די װי פונקט בעסערע די וואם דערפאר אן ניט מער
 אגב, דרעסעס. זעלבע• די מאכען הײזער ליין ליגערע
 מא־ װעלכע םירמעם, לייץ בעסערע יענע טאקע קריגען

 םאר־ דעם סטיילס, זומער ביליגערע די אויך איצם כעז
 בילי־ דער אםילו ווערט שעפער אזעלכע אין מחמת צוג,
 אזוי אנדערע. די אין װי געמאכט בעסער בגד גער

יעדענפאלס. מען דענקט
 זאל נו, ביסלעך. צו עם זיך שלפעט לביגו ביגו

 עטליכע נאך אנהאלטען עם זאל אבער אזוי. דין שוין
וואכען.

!כמדבר קורא קול
 פון מיטארבײםער באגאבטער א קאל, װ. טשארלס

 א געװידמעם לעצטענס האט װער׳/ *וואומענס דער
 דעם גוגסטען צו צײטונג זיין אין לײט־ארטיקלען סעריע
 אין רעםוםאציע וואזשגע א האט קאל מר. טרייד. דרעס
 הא־ ארטיקלען דינע אינדוסטריע. קלײדער פרויען דער
 די םון פני די צװישען קאמענטארען ארויסגערופען בען

 דעם^רוים־ פון עטוואס װעט אםשר, און, בתים בעלי
קוםען.

 אויף ענטםער דער פאר? קאל מר. שלאגט וואס
 זאגט אויםען, איז ער גארניט. און אלץ — איז דעם
 אויםצומוגטע־ אויםצואוועקען, ארטיקלען, זײנע אין ער

 טרייד דרעס אין םאקטארעז סאראנטווארטליכע די דען
 פדרגה, דער םון זי ארויסצוגעמען אום עטוואס טאן צו
 ער, טעגה׳ט םוײ^ דער געםאלען. איז זי וועלכער צו

 אסאסיאיײ באזונדערע 4 צובראכעץ. און צופיצעלט איז
 שםעלםא ריכםומען. באזונדערע 4 אין שלעםען שאנס
 דעם פון ארטיקעל דץ אין ער שדייבט — פאר״ אײד

 דרעם די אז געווען מעגליך עס ״וואלט מאי, םען10
 װאכען 2 סאר םאחאמלעז זיך זאלעז פאנוסעקטשורערכ)

 דרעס םאר׳ן רפואה יאסענדע א געםינען צו אום צייט
 די װאו בילד, א זיך סאר מיר זעהען דאך סויײד?

&VT פולע דױערם װעלכע קאנװענשאן, א אפ האלט 
 קעז עס װאס זעחן און פלעגער לײגען צו ײינעז, *

ר ױ סון לאגע די עסעחנזגארפ צו וחנחמ  א
ש םאגומעק־ די צוזישען פיופרשאפט די איו מ

 אינדוסט־ גרויסע די אויפנעמען קען װעלכע טשורערס,
 איז עס — איז עגטפער דער פראבלעמען? ריעלע

פירערשאפט׳/ קײן ניטא
 מצד אקציע פאראײניגטע א אז אן וױיזט קאל מר.

 האנדלען צו װערען אונטערנומען מוז הבתים בעל די
 צו גנבה, סטייל פון ״ריטוינס״, פרן פראגע דער אין

 ארויס, ער ברענגט דערבײ סטיילס. צאל די רעדוצירען
 800 פון וױיגיגער ניט פראדוצירען הייזער מאנכע אז

 יעדע. דאלער 200 ביז 150 פון קאסטען װעלכע סטיילס,
 די אז דענקען װעלכע מעגשען םילע זיך געפינען דאך
 ארוים ניט גיט מען וואס איז טרייד דרעס מיט׳ן צרה
 ארויס איז ריטעילערם די םון אײנער סםיילס. גענוג
װעלען װעלכע סטײלס אונז ״גיט :שלאג־װארט מיט׳ן

 גארדעראבע״. פרוי׳ס דער דעמאראליזירען אינגאגצען
 מאכען זאל מען עס, מײנט מאמע־לשון פשוט׳ען אויפ׳ן

 זאלען פרויען די ,אז סטײלס די אין איבערקערעניש אזא
 וואם דרעס יעדע ארויסצואװארפען געצוואונגען זײן
נײע. קויםען און האבען, זײ

 די סײ און קאל מר. סײ װאס איז, אינטערעסאנט
 ארטיקלען, זײנע אין ציטירט ער װעלכע הבתים, בעל

 וואלט מען ױניאן. דער צו פריינדליך זעהר זיך באציען
 ססא־ צו באדדעגרנג א צר צרשטעהן זאלען מיר אז ויעלעז

 דעם םון ארטיקעל זײן אין איגדוסטריע. די ביליזירען
 םירערשאםט ױניאן די אז קאל, מר. זאגט מאי טען11

 קאנסטרוק־ װעלכע אירגענד צו צוהערען גערן זיך װעט
 אבער װיל זי הבתים. בעל די מצד פראגראם טיװע

 זאלען הבתים בעל די כדי איניציאטאר דער זײן ניט
 צופיל זיך מישען ארבײטער די אז זאגען ניט שפעטער

געשעםטען״. זײערע אין
 ״גערעכ־ נומער ױלי אין ענין דעם װעגען מעהר
טיגקײט׳/

כאריכט אינטןןרעסאנטען אן ארױס גיט 22 ל*ק#ל
 פון קאגװענשאן לעצטער דער מיט םארבינדונג אין

 ארויסגעגעבען 22 לאקאל האט אינטערנעשאגעל, אונזער
 געווא- פארטײלם איז וועלכער באריכט, ־יערלאכען2 א

דעלעגאטען. קאגווענשאן די צװישען רען
 :קאפיטלעז 9 פאלגענדע די ענטהאלט באריכט דער

 פראבלעםען—ױגיאן. דער סון וואוקס דער—הקדמד״
 איג־ אוים׳ן — באריכט. פינאנציעלער—ױגיאן. דער םון

 לאקאל — בילדונג־טעטיגקײטען — דוסטריעלעךפראנט
 בא- ארבײטער אלגעמײגער דער צו שײכות זיין און 22

 ציםערן און טאבעלען רייע א— צוקוגםט. די—וועגונג.
 באריכ־ קאמיטע מיטגלידערשאםט, ױניאן דער װעגען

 און זייטלאך 80 םון באשטעהט בוך דער װ. אז. א. טען
 אפ שפיגלען װעלכע בילדער, מיט אילוםטרירט שעהן איז
 קעמ־ שעהגער דער אט םון טעטיגקײטען פארשידענע די

 א ערווארבען זיך האט װעלכע ארגאגיזאציע, םערישער
 אינטערגעשאנעל דער אױסער און אין נאמען גרויםען
משפחה.

 הײנטיגס ערלויבט פלאץ דער ניט און צייט די ניט
 איגטע- דעם איבער איבערבליק אויסםירלאכען אן מאל

 און באגײםטערונג מיט איז וועלכער באריכט, רעסאגטען
 ארבײטער די אין געווארען אויםגענומען לויבגעזאנגען

 אויב מיר, צוױיפלען אגב, קרייזען; אקאדעמישע אוץ
 נסױן דעם ביישטעהן קען שורות די פון שוײיבער דער
 עגין אן איבער קריטיק אביעקטױוע אן געבען צו פון

םארבונדען. גאעגט אזוי איז ער רועלכען מים
 לעזער די געבען צו שאדען ניט װעם יעדענפאלס,'

 באגריף שטיקעלע א כאטש ״גערעכםיגקייט״ אונזער םון
 ״מיר װעלען אט באריכט. םון פונקען איעיגע וועגען
 מיטגלידערשאםט. ױגיאן םון םראגע די געמען למשל,

 ,22 לאקאל םון מעגעדזשער דער זימערמאן, ברודער
 ארויס- און ערקלערומען עםנטלאכע דעע אין אן גיט

 םויזעגט 30 ארום סארמאגט 22 לאקאל אז טרעטוגגען,
 א כאפען סקעפטיקער, סתם און קריםיקער םיטגלידער.

 אידען גו, ? טויזענט 30״ — פלײצעם די מים קוועטש
 אבײ אםשר און 25 איז 30 גים אויב דיגגען. זיך לאזען

 געװען איז לאקאל דער װעז גאך בםרם רױיגיגער; םעל
 םיטגלידער״. גײע צאל די באשרענקען צו געצוואונגען

o אויוי n פאלגעגדער דער ייז ענםםער אן םיר געפינען 
:)7(«יייפא סאבעלע

n tt nמיטגלידער צאלענדע דױס
tt n
n n
tt tt

tt

tt

tt

 1934 אפריל
 1934 אקט.
 1935 דזשון
 1936 פעב.

1937 יאנואר

29271
28238
30935
29300
28948

 עטליכע דא זײנען ציפער אנגעגעבענעם דעם אויסער
 מיטגלידער, געשטראכעגע פון אםליקאציעס הוגדערט

 אלס װידער־אנשליסוגג פון פראצעס אין דינען װעלכע
 אז מײנט, דאס לאקאל. פון מיטגלידער פאלשטענדיגע

 מיט טויזענט 30 צאל דער קרוב איז מיטגלידערשאפט די
קרעדיטירט. װערט לאקאל דער װעלכע

 די אז זעהן, צו לײכט אױך איז ציםערען די פון
 מיט־ די ;באשטעהענדע א איז מיטגלידערשאםט ױניאן

 דעם םון צײט אין ארייגגעקומען זײגען װעלכע גלידער
 מיט־ פארבליבען זײנען ,1933 פון סטרייק קאלאסאלען

 נים און צאלענדע דױס זײנען זײ מער, װאס און גלידער,
 באשטעטיגט װערט דאס מיטגלידער. פאפירענע קײן
ציםערען: פאלגענדע די מיט באריכט אין

 אין באצאלט דױס זײערע האבען װעלכע מיטגלידער
פראצענט. 7^ — פארויס

 מאנאטען 3 ביז שולדיג זײנען װעלכע מיטגלידער,
— 44y2 .פראצענט

— מאגאטען 6 ביז שולדיג זײנען װעלכע מיטגלידער
פראצעגט. 41%

— מאנאטען 9 שולדיג זײנען װעלכע מיטגלידער,
פראצענט. 7

 אלע םון העלםט א איבער װערטער, אגדערע מיט
 דיום, מאגאטען 3 םון וױיגיגער שולדיג דיגען מיטגלידער

 שול־ זײנען טויזענט, 27 צו קרוב אדער פראצעגט, 93
 םראצעגט, 7 בלויז און מאגאטען, 6 פון וױיניגער דיג

 ביז 6 פון שולדיג זיינען טויזענד, 2 װי וױיניגער אדער
 קור־ אויף זיך האלט װעלכער טרייד, א אין מאנאטען. 9

 ערשײ־ מערקװירדיגע א דאס איז סיזאגס, שװאכע און צע
 געםוגען דוביגסקי פרעזידעגט האט אומזיסט ניט נונג.

 די לויבען צו קאגװענשאן דער צו באריכט זײן אין פלאץ
 איבערגעבענהייט און לאיאליטעט דיער םאר דרעסמאכער

ױניאן. זייער צו
*ינדוםטרמן װײבערשע א — דרעסמאכערײ

 פון באשטעהט 22 לאקאל םון מיםגלידערשאםם די
 9% באטרעסען נעגער די אידען. פראצענט 70 איבער

 אמעריקאנער פראצענט, 6y2 שפאניער. פראצענט,
 צר שטעלען נאציאגאליטעטען 40 איבער פראצעגט. 3ג/2

פראצעגט. 9y2 איבעריגע די זאמען
 די איז אלץ נאד ליגט דרעסעס םון נײהען דאס אז

 76 איבער װאס דעם, פון זעהן צו איז הענט וױיבערשע
 באשטעהט מיטגלידערשאםט, ױניאן דער םון פראצענט

 ציים, דער מיט אז סםק, אהן איז עס און פרויען פון
 צום מיר, זעהען אט םארגרעסערען. צ$ל זײער זיך װעט

 און נייע 7709 די םון אז ),63 זײט ,1(טאבעלע ביישפיל
 ארייגגע־ צוריק זיינען װעלכע מיטגלידער, געשטראכעגע

 צוױי לעצטע די םון םארלויף אין לאקאל, אין קומען
liy — 893 גאנצען אין זייגען יאר,  — םראצעגט 2

 ? אזוי איז דאס רוארום םרויען. 6816 און מעגער געװען
אםהאגדלונג. באזונדערע גאנץ א זיך םאדערט דעם װעגען

שװערער װערט לאגע פינאנציעלע
 באריכט םיגאגץ אויסםירליכען אן אנטהאלט בוך דער

 און אײנקונםם סענט יעדער יאר. 2 לעצטע די פאר
 אמו איז דאס און אגגעגעבען, געגוי װערט אויסגאבע

 חנר םון מיטגלידער די אז צוזאמענגעשטעלט, איינםאך
 םאר פארשטעהן. ארן לײענען קענען עס זאלען ױניאן

 םען31 דעם געווארען פארעגדיגט איז װעלכער יאר דעם
 אלגעמײגעם איין געהאט לאקאל דער האט ,1936 מערץ,

 פון אויםגאבע אן און ,$863,088.76 סון אײנקוגםט
 אײג- די האט יאהר לעצטען דעם װערעגד ,$870,192.41

 אויסגאבע די און $822,142.07 באטראםען נאמע
 בוכהאל- שטיקעל א שוין ליגט דעריגעץ .$827,128.11

 די ציהען קעגען זאלען מיטגלידער די כדי און טעריע
 באריכם אין דא איז ציםערעז, די םון שליסע ריכטיגע

 צװישצן ווערם עם וואו ערקלערונג ■שום׳ע א )12 (דיט
 אמ ציסערען די ״לוים פאלגם: װי געזאגט אגדערעס

 אײג און דיום םוץ איינקוגםם אוגזער ווערעגד אז זעהץ, צו
 ידגיאן די װעלכע פון קוזאלען הויפט די — םריסט־געלד

מארי יאר צװײ לעצטע די דודך n — חכנסה איחר ציחם
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אויסגא־ אונזער אבער זיך האט זעלבער, דער בליבען
פראצענט׳/ 15 איבער מיט םארגרעסערט בע

ײע םארגרעסערמ פרײזען סעטלען םון סארמע נ
אױסג&בען די

װעל־ באארד, דזשאינט דרעס דער םון אויסגאבען די
 זיך האבען לאקאלען, 4 די פון אויסגעהאלטען װערט מ

 נײער דער צוליב פארגרעסערט שטארק זעהר לעצטענס
 רע־ אגדערע אלע די און פרייזען םעטלען פון סיםםעמע
 דעם אדאנק געװארען אײנגעפירט זײנען װעלכע םארמען,
 דער צאהלט ביישפיל, צום אזוי, אגרימענט. לעצטען
 פאר סענט 121/2 אציגד באארד דזשאינט צום לאקאל
 זײנען װעלכע סענט 7V4 די אנשטאט מיטגליד, יעדען

צו, רעכענט מען װען .1934 יאר אין געװארען געצאלט
 צאלט לאקאל דער וואס סענט 15 די סענט 12y2 די צו

אינטערנעשא־ דער צו מיטגליד יעדען םאר װעכענטליך
 פינאנציעלע די אז זיין צו משער לײכט זיך איז געל,

שװערער; און שװערער אלץ װערט לאקאל פון לאגע
 צאלען מיטגלידער (די סענט 7ג/2 םארבליבענע די םון
 אדמיגיס־ דעם אנצופירען שװער איז וואך) א סענט 35

 ענט־ באריכט דער ױניאן. דער פון אפאראט טראטיװען
 ״די :קאמענטאר םאלגענדע די םראגע דער איבער האלט

 א צװייפעל, אן איז, ױניאן אוגזער םון לאגע םיגאגציעלע
 די רעדוצירען צו בדעה ניט האבען מיר שװערע.
 װעט דאס װאס דערפאר דעפארטמענטס, באארד דזשאינט

 מיט־ די פון םארדינסטען די אויף אםרוםען באלד זיך
 גע־ יא װאלט מען װאו פלאץ אײנציגער דער גלידער.

 10 אויף 15 פון פער־קעפיטא די איז שנײדען, קענט
 אויף אויסגאבען אונזערע רעדוצירט װאלט דאם םענט,

 געווען וואלט דאס יאר. א דאלער טויזעגד 70 עװאסער
 אי־ און אויסגאבען אונזערע אלע דעקען צו גענוג וױ םער

קאסע״. דער אין סוירפלוס יעהרליכען א בערלאזען
 צו רעזאלוציע אזא םארגעשלאגען האט לאקאל דער

 גראד איז שורות די םון שרייבער דער קאגווענשאן. דער
 קאנװענשאן דער םון זיצוגג יעגער בײ גערוען אנוועזענד

 געווא־ דיסקוטירט איז רעזאלוציע קעםיטא פער די װען
g .לאקא־ די אז אנגעװיזען, האט זימערמאן ברודער רען 
I זײערע באלאנםירען צו מיטעל א געסינען מחען לען 
 פאקט, דעם באטאנט ער האט גלייכצייטיג בודזשעטען. 1

 םראגרעס דעם שטערען צו געדאנק אין ניט האט ער אז
קאמפײגם. ארגאניזאציאנם איגטערנעשאנעל׳ם דער ®ון
 זי אז אזא, אבער איז אםיס דזשעגעראל םון לאגע די

 פער־ רעדוצירטער א מיט באגעהן געקענט זיך װאלט
אגגעװיזען, אבער האט דובינסקי פרעזידענט קעפיטא.

 אנ־ געקענט גיט אוםן בשום וואלט אינטערנעשאגעל די אז
 םער־ רעדוצירםער א אונטער ארבײט דער מיט געהן

 םארשטעהער לאקאלע די פון ארגומענטען די קעפיטא.
 אבער האט געוואונען ניש׳קשה׳דיגע. גאנץ געווען דיינעץ

םרעזידעגט. דער
הײנ־ מיר קענען געזאגט, אויבען שוין האבען מיר װי

 אי־ איבערבליק אויסםירליכען קיין געבען גיט מאל טעס
 באריכט דער װעלכע פראבלעמען, ארן םראגען אלע בער

 דעם צר אומקערען םילייכט זיך װעלען מיר ענטהאלט.
*גערעכטיגקײט״. נומער קומענדיגען אין עגין

&גטער חאכמ&נ׳ס ן כאריכט אינמערעס
 איז באריכטען וועגען יא שוין שרייבען מיר אז און

 אינהאלטס־ זעהר א צו פלאץ אביסעלע וױדמען צו כדאי
 דזשעגע־ דער האכמאן, ברודער װעלכען באריכט דײכען

 האם באארד דזשאינט דרעם דער סון מעגעדזשער ראל
 דזשאיגט םון מיטינג איגםםאליישאן דעם בײ אפגעגעבען

אםריל. טען28 דעם מיטוואך, באארד,
 אין שפעטליך מיטיגג יענעס צר מיר זיינעז עקומעןג

 ביי זיין אנװעזענד געוואלם האבען מיר מחמת ^יוענט,
 איז וועלכע ,22 לאקאל םון פאחאמלוגג דערסיעציעלער

 דיסהו־ צו אווענט דעמזעלבען םאר געווארען פאררוסען
 פאר־ טאקע מיר האבען רעזאלוציעס. קאגווענשאן סירעז

 מי־ אינסטאליישאן װעלכער םיט צערעמאניע די שפעםיגט
 רעדע די אויד פארשפעטיגט םארבונדען, זײנען נױגגען

 םאר *ײט איו געקומעז אבער דוביבסקי זידעגט•דע «יז
 אן איז װעלכער באריכם, א — באריכט, ס

 װען האבען מיר װאם י^מערעסאגמסמערא ערד *™מא,
 וױלען מיר חערען. צו פארגעניגען דעם געהאם איז ^

 צושפריײ ארן רעז־אקםאר מים׳ן אײנרײסען ניט אבער
ז  סאםען ״גערעכםיגקײם״, גומער תימםיגען אין ײד מ
y \.%/ר t װיכ־ סאסע זײ בלױז איבער גיבעז און קודץ 

ווארםען. מחעז װעלען איבעוײגע די טײלען.

i*** י® r  ypstr? X 17,946 געײארעז מנמכם 
178^44 פון באשטאנען דיגען דועלמ גםס,

ויי■ utuimiuio די פרן

 טעריטאריע נײטראלער דער אויף געווארען געמאכט נען
 אויםגעהאל־ װערען װעלכע העדקווארדערם (סעטעלמענט

 אינדוס־ דרעס דער אין צדדים פארשידעגע די םון טען
 םרעמיסעס״. ״דזשאבערס די אויף איבעריגע די און טריע)

 טרעםען קאנםראקםארס אלע פון ארבײטער די הײסט דאס
 דזשא- באטרעםענדען דעם פון אפיס אין צוזאמען זיך

בער.
״קאמפלײנטס״

 אריינגעקױ יאר לעצטען פון פארלויף אין זײנען עס
 19,382 װעלכע פון קאמפלײנטס באזונדערע 21,162 מען

 אגענטען, ביזנעס די דורך געווארען געשליכטעט זײנען
 אונפארטײאי־ צים געװארען איבערגעגעבען זײנען 695
 ארײנגעצויגען ניט נאך זײנען 1085 און טשערמאן שען

ביכער. די אין געווארען
געװא־ געמאכט אויך זײנען צײט זעלבער דער דורך

 שאם־ אויסדרוק דעם מיט ״װיזיטען׳/ שאפ 14,679 רען
 װעלכע באזוכען, געוױינליכע די מיר מײנען װיזיטען,

 זעהן צו שעפער, זײנע אין מאכט אגענט ביזנעס יעדער
 מאל אלע קריגט קאמפלײנט א דארטען. זיך טוט עס וואס
 ערלויבט צײט די װען מען מאכט װיזיט א פארצוג. דעם
עס•

קאמסלײנטס״ דיםטשארדזש ״װײנינער
 וואו קאמפליינטס, צאל די װאס איז אינטערעסאנט

 דזשאבס, דיערע םון געװארען ענטזאגט זײנען ארבײטער
 ווא־ .389 אויף פארקלענערט יאהר לעצטען זיך האט
 געװא־ פארקלענערט ״דיסטשארדזשעס״ צאל די איז רום
 באלעבאטים װאס דערפאר ?1165 ביז 1554 פון רען

 זײערע גיט גלײכען זײ וױיל ניט ארבײטער עגטזאגען
 שטעלען זיי וואס דערפאר גאר פאמפאדור, אדער שגיפסען

 לע־ א מאכען קענען זאל מען אז םרית, א פאר איין זיך
 װע־ צו פטור באלעבאס יעדער זוכט אזעלכע פון און בען
 דרעסעס די םאר מקחים די װערען אבער אצינד רען.

 קען באלעבאס דער פרית־אדזשאסטערס. פון באשטימט
 קען דאס װי מער אבער פרית־אדזשאסטער, דעם שילטען

 צװישען עקזיסטירט האט װעלכע שנאה, די טאן, ניט ער
 װעלכע פאר און קאמיטע, םרייז זײן און באלעבאס דעם
 איז דיסטשארדזש, א מיט אפגערעכענט אפט זיך האט ער

 בא־ קיין גיט האט באלעבאס קײן אמת, אװעקגעםאלען.
 סםע־ די אבער ארבײםער, זײגע פאר ליבשאםט זונדערע
 האס דעם געשאםען האבען װעלכע באדינגונגען ציפישע

 אצינד איז צדדים, ביידע די צװישען ביטערקײט און
 זיך םארקלענערט דעריבער און געווארען אםגעװישט

פאלען. דיסטשארדזש צאל די
שײדונגען שען סץ אנט טשערמאן אומפארמײאי

 איבערגעגאגגען דינען קאמפליינטס באזונדערע 699
 ענטשיידונג. אן םאר טשערמאן אוגפארטײאישען צום

 םרא־ 44 — קײסעס 312 זיעען באמיאונג זיין דורך
 אױםגלייך אן דורך געווארען געשליכטעט — צענט

 םאלן די אין אסאסיאיישאנס. די און ױניאן דער צװישען
 אלס געהאנדעלט טשערמאן אומםארטייאישער דער האט

 איבעריגע די ריכטער. אלס ניט און פארמיטלער
 :םאלגט װי געווארען געשליכטעט זײנען קײסעס 387

 177 — ױניאן דער גונסטען צו
62 — באלעבאטים די גונסטען צו

9-----------------צוריקגעצויגען 6
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 צום איבערגעגאנגען זײנען װעלכע קײסעס אלע ניט
 םון געווארען םארםירט דיגען טשערמאן אונפארטייאישען

 אסא־ אפיליאייטעד די האט באריכט, לויט׳ן ױניאן. דער
 קײסעס; 25 נעשאנעל די קײסעס; 3 פארםירט סיאיישאן

קײסעם. 13 יוגײטעד די קײסעס; 29 פאפױלער די
יוגיאן. די םארםירט האט קײסעס 629 איבעריגע די

ט עס ה«לט װאו ? ליםיטײשאן מי
 אוגזער וואם געװינס װיכטיגסטער צוױיטער דער

 איז אגרימענט גייעם אונטער׳ן געקראגען האם ױניאן
 אף *לימיםײשאן אלם באוואוסם איז וועלכער פונקט דער

 דעליקאטע א דיער איז לימיטײשאן קאנטראקטארם״♦
 אנםאגג פון באלד האט םירערשאפט ױגיאן די מעשה.

 ווערען אײגגעםירם װעפי־&ד^ן זאך די אז באגריםען
 א זיך םארמאכם עס װאס מאל יעדען רױיל שםוסענוױיז,

 מענשען. 30 װאסערע ארבײטסלאז גלײך ווערען שאפ,
 םים זיד האנדעלם עס װען אײלען נים זיד טאר מען

חיתוצ און דזשאבס ארבײטער
 קאנט־ גאל די איז באריכט האכמאנ׳ס ברודער לוים
 יאר למנםען תרכ׳ן געווארען םארקלעגערם ראקםארס

 צאל די שעפער. 442 פון הכל סך א ,1794 בח 2236 סוץ
 תשא- 1 בלױז פאר ײטעןגאר װעלכע קאגמראקםארם,

סאר־ אין פראגעגט 68 <ו קװב ,1214 באסרעפפ בער,
w* « םים גלײד n r מייגעז ייז ao חר■

< •►ן ײ ק ג טי כ ע ר ע נ

 חשא- 2 פאר ארבייםען קאנםראקטארם די םון צענט
 חשא־ דריי םאר ארבײטען פראצענט 3 קארגע בערם,
 דעען האנםראקםארס פראצעגט 10 װעהרענד בערס,

 םיס ווארשיינליך װעלען און ארבײטסלאז אימאנצען
ביזנעס. םון ארויסצוגעהן געצוואוגגען זיין צײט דער

 442 די םון ארבײטער די אהיגגעקומען זיינען װאו
 װע- וועט וואס און םארמאכט זיך האבען װעלכע שעםער

 װעל־• שעפער) 179( פראצענט 10 איבעריגע די פון רעץ
 אח דעם אויף ? םארמאכען סוף כל סוף זיך װעלען כע
 אלעםאל קומען ערשטענס, ענטפער. צװײפאכער א דא
 אוץ 1936 מארטש מאנאטען די צװישען פירמעס. נײע צו

 אין םירמעס גײע 39 צוגעקומען זײגען 1937 אפריל
 נעשאנעל דער אין 20 אסאסיאײשאן, אפיליאײטעד דער
 די סאי װערן צוױיטענס, פאפיולער. דער אין 70 און

 םארגרעסערם. שעפער קאנטראקטאר די סאי און אינסייד
 פאר־ אין יאר דאס באשעםטיגען ביישפיל, צום אזוי,
 פראצענם 32 שעפער, איגסייך די ,1934 מיט גלײך
 דינעץ שעפער קאנטראקטאר די אפילו ארבײטער. מער

 םענדענץ, די םראצענט. 15 אויף געווארען פארגרעסערט
 דעם צוױשען דיסקרימינאציע די וואס דעם דאנק א

 ניעסטשאםטנעם דעם און — שאפ אינםייד דעם — יחסון
 עםעגען צו איז געווארען, אפגעשאפט איז קאנטראקטאר

 שלעכםער. קײן ניט איז רעכענונג דער שעפער. אינסײד
 אזױ אױטסייד מקחים זעלבע די צאלען דארף מען אויב
 אײ־ אן האבעץ צו גלייכער שוין איז אינסייד, װי גוט

 אונ־ געשעסט גאנצען דעם אנפירען און שאפ גענעם
דאך, איין טער

I • -

אנס דער כײגןך האם דעפארממענט ארגאניזאצי
ץ שפױיעדם חלק ײ

 אין אז באריכטעט, וױיטער ד״אט האכמאן ברודער
 באארז־ דזשאינם דער האט יאר לעצטען סון פארלויף

 שעפעד 316 ארגאניזירט דעפארטמענט ארגאגיזיישאן
 316 די אין לאקאוטס. און סםרייקם 49 אנגעפירט און

ארבײםער. 5188 באשעפטיגם דינען שעפער
 םרײ־ די — קאמיטע״ דעםעגדערס ״ױגיאן די
 ארבײסס־ *טאגיגע5 די אפ היט וועלכע קאמיטע, װיליגע

 דזשע־ סון געווארען געלויבט שטארק דיער איז — װאד
 זײ- עס װעלכע אין קײסעס, 639. מענעדזשער. געראל

 דער דורך זײנען ארבייםער, 2157 פארמישט געװען נען
 עױואו ארבייםען פאר געווארען איינגעקלאגט קאמיטע

 זײגען פאלען אלע אין נים אז זיך םארשטיים טײם.
 קאנםראל דער געווארען. פאראורםײלם באשולדיגטע די

 איעיגע אין אז שטרענגער אזא איז קאמיטע דער פון
 פאר• דינען װעלכע קאמיטעס, פרײז אפילו דינען פאלען

 ארת־ פרייזען, סעטלען צו דיגער דעם 5 גאך בליבען
אםים. אין געבראכט און געווארען טערגענומען
 דער צו ארײגגעקומען זײנען קאמםליינטס 3430

 דעען פראצענט 74 אדער 2535 וועלכע םון קאמיטע,
באגריגדעט. געװען ניט

כאגריסען אלטע אץ מעמאדען ניייע
 םון באשטאנען ניט איז באריכט ד״אכמאנ׳ס ברודער

 אפילו זיך ער האם זאגענדיג, אמת דעם ציםערען. בלויז
 געבען מיר וועלכע ציםערען אלע די מים באנוצט ניט
 וז* וױיגיגער פאר זיך מיט שםעלען וועלכע און אן דא
 װעלמ ציםעח און טאבעלען מאסע די סון העלםט א

 שעוד א געמאלען האם האכמאן ענםהאלט. באריכם דער
 אױןי האט קאלירען,וועלכער םארבענרייכע אין בילד נעס

 אײגדרו^ זאנדערבארען א געמאכם סאתאמעלטע די
 גע- אים את עם און גום זייער תורה די קען האכמאן

 ״םיר אױסגערופען, האט ער ווען אווענט. יענעם לונגען
 םיט ארמײ, גתיםער אונזער מיט גאר ניט שטאלצירען

 באציאונג אונזער מיט אײר גאר אויםטראונגען, אונזערע
 באװעגונג״ ארבייטער דער אין פאםירוגגען און זאכען צו
 תאט און מײנם עס װאס סארשטאנען עלם דער האט —

 fn סארענדיגם האם האכמאן אםלאדירם. ווארים אים
 װעלכן. דרעסמאכער די אז האסענוע דער מיט באריכם

 אין װעג ספעציםישען א אויסגעםראםען זיך פאר האבען
 אומ שיידעטראונטע װעלכער וועג א גאס, ארבייםער דער
 וחסנ דעם אז יוגיאגם, אנדערע ®מ היגזיכםען פילע אין

מ װעלען מיר אז און סארבײםען גים מיר װעלען מ  אנ
 שעוד א פאר בױען און בויען, און ארבײט אונזער מיט
צוקונסם. נער

 באריכס באלערענדען און איגםערעםאגםען זעהר א
 Trim )•געג^יכעז פארזאםלוסנ זעלבעד דער אויף הןוט
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 בע־ אנדערע אלע און קעפ ברודער סײ און האכמאן ךןיר

 וױ־ אײנשטימיג דינען בןמרד חשאינט דער םון אמטע
טערמיז• קומענדען דעם םאר געווארען עחױילט ךעד

קאנװעכשאן כײם דרעסמאכער די
 נױ פון לאקאלען דרעס די פון דעלעגאציעם די

 אױפמערק־ די געצויגען מאל הײנםיגס האבען 9»
 איז ערשטענס, קאנווענשאן. גאנצער דער פון זאםקייט

 זײ צװישען האם עס דעלענאציע. םאלידע א װעןגע דאם
 מקנה געװען פשוט איז װעלכער אזזדות אן געהערשם

 ניט — דרעסמאכער די םון פראבלעמען די ךין. גו
 איז קאנװענשאן קײן װעלכער םון פאליםיק ביליגע די
 גע־ דעלעגאציעס דרעס אלע פון זיינען — רייפ םני

 ענטשלאסענ־ און אײניגקײם אן מיט געווארען שטיצט
 אפפער־ און דיסציפלין די נאראקטעריזירם וועלכע קײט

 אלע־ אויף האט דאם לאקאלען. אונזערע פון וױליגקײט
איינדרוק. שעהנעם זאנדערבארען א געמאכט פען

גע־ זײנען לאקאלען דרעס די םון פארשטעהער די
 קאנווענשאן, דער םון קאמיטעםען די אין אקטיװ ודען

 װיכ־ םאמע די םון פאר א םון אנםירער די געװען דינען
 צו־ קאנווענשאן דער האבען דעמאנסטראציעם, םיגסםע

 געהאלפען האבען װעלכע לעבען, און קאליר געגעבען
 אינםערנעשא־ אוגזער םון קאגווענשאן טע23 די פאכען

 צחאםענקונפט, אימפאזאנטסטע און שענםםע די אלס נעל
 הא־ דעלעגאטען אונזערע םון עלטסטע סאמע די װעלכע

בײגעוואױגט. איז עס ווען בען
 בײם אויםגעטאן דעלעגאציעס אונזערע האבען וואס

 דער וועט זיכער, מיר דינען דעם, װעגן ? קאגווענשאן
 רע־ דעם מצזי אפהאנדלרנג לעגגערע א געםיגען לעזער

 צו געגוג דין דא זאל מיטארבייםער. דינע און דאקםאר
 םער־קעםיטא דער םון אויסגאמע דער מיט אז דערמאגען,
 אעענומען פארשלעגע אונזערע אלע דיגען רעזאלוציע,

 ניײ דער צו געווארען איבערגעגעבען אדער געווארען
באארד. עקזעקוטיװ חשענעראל ערװײלסער

טינגען װיכמיגןן 22 ל$קאל םון םי
 דאנערשטאג,~דעם און מיטוואך דיגסטאג, מאגטאג,

 אפגעהאל־ וועלען תשון, טען10 און םען9 םען,8 טען,7
 22 לאקאל אלע םון םיםינגען דיםטריקם װערען םען

 אויס־ איז מיםיגגען די פון צוועק דער םיםגלידער.
 ער־ און קאנווענשאן דער פון באריכט דעם צוהערען

 קומענדען דעם פאר בעאםםע םיםיגג דיסטריקם װײלען
סערמין.
 אפג$האלטען רועלען םארזאמלוגגען פארשידענע די
פאלגט: װי װערען

 מאנהעםען אין — דזשון טען7 דעם מאנטאג,
הויז. אפערא

^ די םוץ ארבײטער אלע ם  קאנטראקטאר און איג
 דיגסטאג, — אםאסיאיישאן אפיליאײטעד דער פון שעפער

הויז. אפערא מאגהעםען אין דזשון, טען8 דעם
 קאנטראקטאר און אינסייד די םון ארבײטער אלע

 םיטוואך, — אסאסיאיישאן נעשאנעל דער פון שעפער
דזשון. טען9 דעם

עוג טרימאגט איסט 505 אפיס, ױגיאן בראנקס:
עװענױ. דריע 1914 אפיס, ױגיאן :הארלעם

טעמפעל, אמאלגאמייטעד :רויליאמסבורג
פלײס. אריאן 11

סט. סעקמאן 219 לייסעאום, לײבאר יארק: נױ איסם
עווענױ. טע14—3810 אםים, יוניאן פארק: בארא

 מאנהעםען אין דזשון, טען10 דעם דאנערשטאג,
 און איגםײז־ די פון ארבייטער אלע — הויז אפערא

אםאסיאיישאן. פאםױלער דער םח שעפער קאנםראקטאר
 די באזוכען מתעז 22 לאקאל פון מיםגלידער אלע
 באלד ווערען אפגעהאלטעץ װעלען װעלכע פיסיגגען,

ארבײט. דער נאך

I יאנקעל געזונמ, םאר
 יױ יאנקעל בתדער, באליבטער אלעמענס אוגזער
 קורצעז א אויף חשון םעץ8 דעם אפ פארט שילעדדסקי,

 צוריק יאר 26 מים האט ער װאו פוילען, אין מזיד
̂סטער טאסע־&א&ע, אימרגעלאזען  ברידער. און שוח

 אז האפען און רײזע גליקלימ א יאגקלען װיגשען םיר
 לעבעז בייזם געסינען מרײגם אוץ קרזבים זײנע װעם $ר
 פאר־ גוט ימזיגבצגלײ דארם וחנט ער אז און מנזוגם *װ

 אונםער םעגליך איבערחױפם איז דאס אױב —
נאױגגזגגנו• איצסיגע

אינםערנעשמאל טיפ סעסעלט אונםערװעש פרױען פון פירמע נרעספע
 דער נאך זיגט דערגרייכוגג באדײטענדע ערשטע די

 קא־ דעם םון גורל אויםן אויסגעםאלען איז קאגווענשאן
 אינטער־ דער פון דעפארטמענט טרייד גארמענט טאן

 וױיס־םרעזידענט פון סירערשאפט דער אונטער נעשאנאל
 אװענט מיטוואך ד״אט דעפארטמענט דין רייזבערג. עלייעס

 דער מים אגרימענט שאפ קלאוזד א אונטערגעשריבען
 אוגטערוועש, םרויען פראדוצירט וואס פירמע גרעסטער

 ריװער פאל פון בראדערס״ און שנײערסאן ״ד. מים
 אר־ הונדערט עלף איבער באשעפטיגט פירמע די מאסס.

שעפער. אירע אין בײטער
איבער־ איז סעטעלמענט דעם פון באדײטונג די

 געװען איז פירמע שגײערסאן די וױיל װיכטיג, הויפט
 קליידער פרויען דער אין פירמעם וױיגיגע די פון אײנע

 א אנגעהאלטען לאנג יארען האבען װעלכע אינדוסטרי
 ״טובות״ און בענעפיטס אלע די מיט ױגיאן קאמפאני

 זייערע געוױינליך גיבען סארט דעם פון בתים בעלי וואס
 אט אז געגלויבט דעריבער האבען סילע ארבײטער.

 ארגאניזירען. קענען ניט מאל קײן מען װעט שאם דעם
 די האט אבער צוריק מאגאטען צוױי אומגעםער מיט
 טרייד גארמענט קאטאן דעם סון אפטיילוגג ריװער פאל

 װערט װעלכער אינטערנעשאנאל, דער פון דעפארטמענט
 ארגאניזירען גענומען זיך ראס, װיליאם םון פארוואלטעט

 דעם מאי, טען4 דעם און םירמע, דער פון ארבײטער די
 זיי־ קאנווענשאן אינםערגעשאנאל דער סון טאג צוױיטען

 נייעם די װען סטרייק. אין ארונטער ארבײטער די נען
 דע־ די געווארען איבערגעגעבען איז סטרייק דעם סון

 דוביגםקי פרעזידעגט וואם טעלעגראמע א דורך לעגאטען
 אויפגעגומען עס איז פארגעלעזען און ערהאלטען האט

 אפלאדיסמענםען און אויסגעשױיען םרייד מיט געווארען
 טעלעגראמע סםעציעלע א אין האט קאנװעגשאן די און

הילף. יעדע די סארשפראכען און סטרייקער די אגריסטב

 אנצד ד&שפיטפ פעולשפײו םייער
כאלםימאר אין סאםפײן פירעז

 דער סון פארטרעטער דער פערעלשטיין, מייער
 בא־ איז סאוטהױועסט, דער אין איגטערנעשאגעל

 אגצוםירען דובינםקי םרעזידענט םון געווארען שטימט
 איבעריגע די ארגאניזירען צו באלטימאר אין קאמפײן דעם

 אױסגעדריים איצט ביז זיך ד״אבען רועלכע שעפער, קלאוק
 אנםירען קאמסײן דעם וועם ער קאגטראל. ױניאן םון

 האם וועלכער קוײיגדלער, פרעזידענט וױים מיט צוזאמען
 באלםימאר אין יוניאן דער אויף אויםגעפאסם איצט ביז

 בלאמ דער םון מענעדזשער אלס ארביים דין אויסער
יארק. נױ סון 25 לאקאל ױניאן וױיסט־מאכער און

 ארגאניזא• דעם אנצוםאגגען גלייך באשלוס דעם מיט
 אםיס דזשענעראל דער איז באלטימאר, אין ציאנס־קאמפײן

 וואס רעזאלוציעם די לעבן אין דורכצוםירן צוגעטראטן
 קאנ־ דער בײ וואך לעצטע געווארען אנגעגומען זײנען

 אנגענומענע די םון איינע סיטי. אטלאנטיק אין װענשאן
 עקזעקױ דזשענעראל דער איגסטרואירט האט רעזאלוציעס

 די ארגאניזירען צו מעגליך וואס אלץ טאן צו באארד טיװ
 די סון איעע זײגען װעלכע קלאוקמאכער, באלטימארער

 טיילוױת געבליבען גאך דיגען וואס מארקעטס לעצטע צוױי
 בא־ רוערען מארקעט באלטימארער אין ארגאגיזירט. ניט

 בלויז און קלאוקמאכער ד״וגדערט 15 ארום שעפטיגט
 די באדיגגונגען. ױגיאן אונטער ארבײטען זיי פון העלסט א

 ארגאניזירען צו איצטער אנטשלאסען איז אינטערנעשאגעל
 אנדע־ די װי פונקט פראצענט, הונדערט באלטימאר אויך

צענטערס. קלאוק רע
 פאר געװארען אויםגעקליבען איז םערלשטײן מייער

 האט ער ױאס ערםאלג גרויםען דעם איבער אויפגאבע דער
 ארבײטער קלײדער פרויען די ארגאגיזירען אין געהאט

 אר־ ױגיאן קײן האט סריער װאו מיטעל־װעסם, דער אין
 זײן פאר הויפטזעכליך צוקומען. געקעגט ניט גאגײזער

 סלעג־ ״םטױח, די םעטלעץ און ארגאגיזירעז ערפאלגרײכעז
 באדיג־ די װאו סיטי, קענזעס פח סירםע פרינם״ םאז

די אין באדיגגוגגען די צו עגליך געווען זײנען גונגען
מנלטימאר. אין שעפער גים־יוניאז

^ די קאמ־ דירעקטעז דעם אויסער פלאנעװעט, ױנ
 דער אז זיד אגצושליסעז קלאוקמאכער, די צוױשען פיין

 קאמפײן אויםקלערתגס אן אונטעתעמען אויך יוגיאן,
 פארברויכער די און קיפערס סםאר ריטײל די צווישצז

 סאדערען צו די ריגעזק איז יסימפאט דיער געוױנען צו
קלײדער. פרױעז געםאבטע ימיאן

 שאר, סעמױל און ױחבערג פרעזידענט וױיס
 יארק ױו םון ױניאן גודם וױיט דער פון מענעדזשער

 דער מים םארבינדוגג אין געשטעלט גלייך זיך האבען
 פירםע די קאנסערענץ. א צו גערופען זײ און פירמע

 וחד ארבײטער די אז דייגקענדיג געצעגערט אבער האט
 אן בענומען האט עס ױניאן. דער אהן קומען צוריק לען

 ליין פיקעט אויסן וואכען צוױי פון סטרייק ענערגישער
 םעטלען. טוזען זיי אז בתים בעלי די איבערצוצייגען

 קאנםערעגצען די אעעהויבען זיך האבען מאנטאג לעצטען
 אג־ דעם אוגטערגעשריבען םירמע די האט מיטוואך און

ױניאן. דער מיט רימענט
 יוניאץ קלאתד א געוואונען האבען ארבײטער די

 הע־ באדײטעגדע א וואך, ארבײטס שטוגדיגע 40 א ;שאפ
 אנדערהאלבען ;מינימום די און שכירות די אויף כערונג

 ױגיאן אגדערע אלע און אווערטיים פאר געצאלט מאל
 די בײ םארטראטען געװען איז ױניאן די באדיגגונגען.

ראס• װיליאם און וײהבערג עלייעס דורך פארהאנדלונגען

 אםלאנפא אין שעפער דרמס צוױ
סםויק אץ איינמר געסמטמלפ,

 Tg נייעם, די קומט דזשארחשיא, אטלאנטא, פון
 ״םיילארד די און דרעס״ ״העפנער די שעפער, דרעס צוױי

 און ױניאן דער מיט געסעםעלט דארם האבען דרעס״
 אדבײ■ n אגתמענםס. יתיאן םולע אתםעדגעשריבען

 ־שטונ•40 א שאפ, ױניאן קלאחד געוואונען האבען םער
 די וואם םקײל מינימום דעם און ארבײםס־וואך דיגע

טרײה דרעם קאםאן אין האם ױניאן
 האבען דרעס״ ל. און «ל. דער r® ארבייטער די

 הע־ באדייטענדע א געקראגען סטאםעדזש קורצען א נאך
 באשעפטיגט יוערן שאפ דעם אין שכירות. די אויף כערוגג

דרעסעם. קאטאן אױף ארבײםער הונדערם
 דרעס ,םאחשעסםיק דער םון ארבײטער 70 די

 אתנםער טען26 דעם זײנען אםלאנטא, םון אויך קאפפאני,
 באדינ• ױניאן און אנערקענונג ױניאן פאר סםרייק אין

 שא■ דער און אחנטער אלע זיינען ארבײטער די גונגען.
געפיקעט. שטרענג װערט

ר ע ם ױ ר ש ג ע װ ר ע ט נ ם או א ץ ש ט. א ם ס אי  לו
ט ל ע ט ע ט ס י ר מ ע ל ד א נ א ש ע נ ר ע ט נ י א

ד פערעלשםיץ מייער פון טעלעגראמע א אין ח »  צו
 גארמענס די,םעלטאר אז ער מעלדעט דובינםקי זידענט

 וואו שאפ אונםעתועש אן לואיס, םיינם סון קאמפאני״
 אונ• האם ארבײםער 175 ארום באשעםםיגם ווערען עס

 נאכגעבענ- ױניאז דער מיט אגרימענם אן טערגעשריבען
 וױידזשעם. מינימום און שםונדען ױניאן שאפ, קלאוזד דיג

 אק ױניאן דער אן אנשליםען זיך מוזען ארבײמער אלע
 אפ אויך האלם ױניאן די צייט. וואכען צוױי פון משן־

 קאר״ אנדעמוער ,נעשאנאל דער מיט קאנםערענצען
 אז גײט סםרייק א וואו לואים, סיינם אין פאריישאנס״

 אויםזיכ־ גוטע דא זיינען עס און מאנאטען עםליכע זײט
װערען. געםעטעלט גיכען אין וועט סםרייק דער אז םען,

ע מ ר ע םון םי ט ק רי ט ש ע ־ ג ר ע ט נ ו א ך ע ױ ר  פ
ש ע ל, אין װ װי ם ט , פי ס. ס א ק. אין מ ײ ר ט ס

 גארמענט קאטאן סון מעגעדזשער רײזבערג, עלייעס
 מעלדעם אינטערגעשאגאל דער םון דעפארטמענט טרייד

 א מילס׳/ גיםינג ״מאסטראד דער פוץ ארבייטער די אז
 אונםער־ םרויעץ געשטריקטע פראדוצירם וואס םירמע

 סםרײק אין ארונטער זיעען מאסס., פיטסוויל, אין װעש
 אנערקעגונג. יוגיאן און באדיגגועען יוניאן םאדערענדיג

 הונדערט אררם געשלאסעץ. סאלשטענךיג איז שאפ ךער
 •יקעטען אוץ ױגיאץ דער מיט שטײהען ארבייטער די םון

 דעי אין געבליבען זײנען םופציג אנדערע שאפ,'די דעם
ארבײט. דער צו גים אבער גייהען זײ הײם,

 פירט וועלכע לעװין, םערי ארגאגײזערין די וױ לויט
םצו פירמע די איז מעלדעט סטרײק דעם אז ר־ גריי  מ

חננ װעם עס אויב יוגיאן דער מיט האגדלען תנ װיזעןו  מ
 פארל^ממ פירםע דער ®ון ארבײטער םערהײט׳ די אז

 באארד לײבאר רידזשיאנעל דער פוץ מײערס דר. עס.
 םיםינג צום קומען זאל ערװארטעט װערם כאססאז םון
 וח עפירס ערד צײגעזאינערצו אום ססרײקערם די םוץ

םימ שטייהען ארבייטער די פון מךאריםעס גחיסע א
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רעזאלוציעם אנעדקענונג און דאנק
ר ע כ א מ ק א ו ל ר ה ע ט ײ ב ר ג א נ ש רי ט ב ע ר  ב

ט י ט ג ענ ו או ־ ד ײ ש פ ר א א ר פ ע ײ ־ ז ע ר ט ר א  פ
ר ע ר צו ט ע או ד ש נ ע װ נ א ק

 פאראדייז״ ״רומעניען אין איז אפריל טען19 דעם
 מיט- אונזער צו אפשיד־אװענם אן געווארען געגעבען

 ערװעהלט איז װעלכער קאטץ, םילים פרײנד גליעד,
 פאר־ אלס רינג ארבײטער סון קאנװענשאן צום געווארען
 אפע־ קלאוק די פון ברענטש ױניאן םרייד פון םרעטער
.401 בר. רײםארס,
 פער־ 150 פארזאמעלם זיך האבען שמחה דער בײ
 אםערײטארס קלאוק פון מעמבערס און םריינט זענליכע

 א געפונען זיך האבען עס װעלכע צװישען ברענםש,
 ױניאן, דער פון בעאמטע קאלעגען, צאל נאדייטענדע

 צו־ ברידער ,117 לאקאל פון פירער די מים צחאמען
לױוײ און קערפאז

 םאוםטמאסטער. געווען איז מעםץ םאל .ברודער
 פאר׳ן אוגאפיציעל, געווארען, געהאלטען זיינען רעדעס

 פרײנט די פון רינג ארבײםער םון אםים גענעראל
 אנדערע די מילער. יאנקעל און מילער ב. אשפיז,

 און מענעדזשער, לױױי, ל. געװען זײנען באגריםער
 קאפלאן, ב. ,117 לאקאל םון םשערמאז צוקערמאן, ר.

 דיױוי־ ;באגנא סטודענט, םאפעל, גאלוב, סענדערס,
 שאר, פיליפ ;117 לאקאל םון םטעף אםיס םון דאף,

 אונזער פון באארד עקזעקוםיװ דער פון םשערמאן
ברענטש. םון סעקרעטאר קאםעל, דזש. און ,רענסשג

 םאר באדאנקם אלעמעז דאן האט קאםץ םריינד
 צוגעטײלם, איהם האט מען וואס כבוד, גרויםען דעם
 זיק װידמען וועט ער דאם םאחיכערט האט ער און

ברענטש. אונזער םון אינטערעםען די פאר צײם םרײע
 אוים־ געווארעו, אנגענומען דאן איז רעזאלוציע א

 אר־ םון םירערשאפם דער צו דאנק אונזער דריקעגדיג
 םאר- צו זיך־ םארםליכםען מיר דאם און ריגג בייםער

 העלםען, װעלען מיר און אקםיװיםעם אונזער גחנםערען
 גרויםע בױען פון ארבײט דער אין צוקונםם, דער אין

 אינטער־ דער םון לאקאלען די אין ברענטשעס םרײד
געשאגעל.

 דער צו געווארען אויםגעדריקט אויך איז דאנק א
 פאטשעםםקי, גאלדענבערג, י.—קאמיםע אראגדזשמענט

 פאר — נאגאשינער און נעװיד גראםמאן, הימעלשטיין,
דערפאלג. םאלקאמען א פאר אווענם דעם מאכעז

 אונזער אז מאנען, באקאנט אויו װילען מיר
 אלע און מעמבערם םאר דריװו א איצם מאכם .נרענםש

 לא־ םרייע צײט יאר א קריגען װעלען מעמבערם נײע
 אפעריי־ קלאוק אלע אויף פאדערעז מיר דױם. קאלע
 ,45 ביז יאר 18 פון עלםער אין 117 לאקאל פון טארם

 םאחיכערען מיר ברענטש. אוגזער אין אנצושליםען זיד
אטמאספערע. םריינדליכע און ברידערליכע זײ׳א

,401 בירענטש ר. «. אפערײטאר קלאוק
טשעומא!. שאר, םיליפ

:קאמיטע רעזאלוציאנם
 םעקרעטאר קאםעל, דזש.
 האספימעדער טאםעל, םעם

גאלדענבערג.

ע צי לו א עז ן ר ר די םו ע ט ײ ב ר ־ פון א ל ע ד נ  ע
ן א ר און מ ע ל צ נ י פ. ק א ש

 קינצלער און ענדעלמאן פון ארבײטער די מיר,
 בײ פארזאמעלם י. נ. גאם, םע30 וועםט 230 שאם, קלאוק

 רעזאלױ םאלגענדע די אנגענומען האבען מיםינג שאם א
 פרעסע דער דורך אנערקענוגג אונזער אויסצודריקען *יע,

 ביזנעם אונזער און ליוױ יאםעל טשערמאן שאס אונזעד צו
 און אונערמידליכער זײער םאר םײנבערג, ברודער אגענם

ױניאן. און שאם אונזער פאר ארבײט איבערגעגעבענער
 ווײטער אויף קאאפערירען צו זיך םארסליכםען םיר

 צתאמען און אגענט, ביזנעס און םשערמאן אונזער םיט
 אונזער װעלכע באדינגונגען, ױניאן די ^אױממלטען

אויסגעקעמפם. אונז פאר האס אן
 מיר פרעזענםירען געלעגענהײם איצםיגער דער בײ

 שיינעם זײער א מיט ליװי גרודער םשערמאן
 ברידערליכער םון אויסדרוק אלס װאםש״,

a די וטג n קאםיםע:
ש. .117 ל#קאל — םאריאל. ח
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מיטגלי־ פײלער, און ריינק אקטיװע גרופע א מיר,
 לאס־ אין איצט זיך געפינען װעלכע ,9 לאקאל פון דער

 ברודער מענעדזשער דעם באגריסען — אנדזשעלעס
 נײ־דערװעהלטען גאנצען דעם מיט צוזאמען םארקין

פראנט. פאראײניגטען א פון פאן דער אונטער סטעף
 די סטימולירען 9 לאקאל אין אײניגקײט די זאל

 גאנצ־ בריינגען און לאקאלען אנדערע אלע אין ארבײט
 אלע פון בענעפיט דעם פאר ױניאן אונזער אין קײם

ארבײטער־באוועגונג. גאנצער דער פאר און מיטגלידער
אונטערגעשריבען,

 רעי ענגלאנדער, עם« גאלדםטיק, אננא
װײנ־ פרידא קאפלאן, דזשעני קארשטײן,

זארעצקי. םילי און שטײן

 אויסדריקען ״גערעכטיגקײט״ דער דורך װיל איך
 ראזעל פון ארבײטער די צו דאנק הערצליכסטען מײן

 פרייגד־ זייער פאר סטריט, טע25 װ. 30 קאמפאני, דרעס
 פון צייט אין ארויסגעצײגט מיר האבען זײ וואס שאפט

 גע־ פארטיג האבען זײ וואס דעם מיט קראנקהײט, מײן
געלט. די מיר אױינגעשיקט און ארבײט חלק מײן מאכט

. 2 לעדזשער ,2 לאקאל פאלײ, א.

tut) •■־׳,i,

 520 קאמפאני, און האפמאן מ. פון ארבײטער די מיר,
 צו דאנקבארקײט אונזער אויס דריקען עװענױ, טע8

 ק ע ש ז ד ברודער שאפ־טשערמאן, געװעזענעם אוגז^ר
, ץ י װ ר ו  פאר טעטיגקײט איבערגעבענער זײן פאר ה

שאפ. פון ארבײטער די
 זיל־ סעט סײגעם א מיט אויך איהם פרעזענטירען מיר

 מיר און דאנקבארקײט אונזער פון אױיסדרוק אלס בער
 בעסטעס דאס טאן וױיטער אויף אויך װעט ער אז האפען,

שאם. פון ארבײטער די םון װאוילזײן דעם םאר
 ברודער ביזנעס-אגענט, אונזער אויד דאנקען מיר

 אויפמערקזאמקײט שטענדיגער זײן פאר , ן א ס ל ע ב
 אלע צר באציאוגג ווארימער זיין פאר און שאפ, אונזער צו

שאפ־פראבלעמען. אונזערע
ישאפ*טשערמאן פרידמאן, מאקס

קאמיטע פרעס — מעלצער, טשארלס

 שאצבערג׳ס און סילװערמאן פון באלמעלאכעס די
 א בײ אנגעגומען האבען סטריט, טע37 וועסט 306 שאם,

 אונטער אפים, באארד דזשאינט דעם אין שאפ־מיטינג
 סייער־ ברודער ביזנעס־איידזשענט דעם פון לייטונג דער

:רעזאלוציע פאלגענדע שטיין,
 שאם־ עקס דעם דאנק אהארציגען אוים דריקען מיר

ר טשערמאה ע ד ו ר , ב ר ע ג נ י י ל  םארזיין ש
 דעם סאר געטאן מאל אלע האט ער וואס ארבײט, און מיה
 איז עם ווען ססעציעל, אמ ארבייטער, די לטובת שאם

 דיסקרי־ םץ םארזװ א געווארען געמאכם מאל אייגיגע
 שלײגגער ברודער האט שאפ, אוגזער אגטקעגען מינאציע

 םייערשטיין, ברודער אײדזשענט דעם םון הילף דער מיט
 באקעמפען, צו דאם אנשטרעגגוגגען גרעםטע די געמאכם

 זײערע איבער דאך א ארבײםער די האבען זײ דאנק א אוץ
קעי.

קאסיטע. די יון כתסערנמן, סילװערמאן,

 226 געװירצמאן, און פעלדמאן םון ארבײטער די מיר,
רעזא- פאלגענדע אנגענומען האבען סטריט, טע37 װעסט
: לוציע
 קא־ קאנטראל געמײנשאפטליכע א אז אנבאטראכט, אין
 ס- א מ ברודער פון געםיהרט און ארגאניזירט ׳מיטע

 איז טשערלײטע דרײ די מיט צוזאמען , ש ט י ו ו א ק
 ארבײ־ די צװישען הארמאניע אײנצושטעלען געלונגען

 פאר־ און אגצוהאלטען פארדינסטען, יד העכערען טער,
 ארבײטער די אינספירירען און באדינגונגען די בעסערען

 ערפאלג דיזען צו װי אזוי און צוטרוי, און האפנונג מיט
 קאנטראלירם אפיס, דיסטריקט דער בײגעטראגען האט
, ברודער פון י ק צ ו ל  קא־ די הויפטזעכליך און ס

 און ט ס ר א י ו ו ברידער די פון ארבײט לעקטיװע
 דאגק א אויסצודריקען מיר באשליסען , ר ע י נ א פ ס

 פאר קאמיטע דער צו און סטעף צום אנערקענונג און
 פרע- צו און ארבײט, איבערגעבענער און נאבעלער איהר

מתגות. דענקװירדיגע און װערטפולע מיט זײ זענטירען
.•קאמיטע דער פאו

םישער, א. טיטאסקי, טש. שאפירא, ל.
 און אינשער בערקאװיץ, י. דײטש, ג.

סעקרעטאר. וואגגמאן, א.

 טע37 װעסט 252 זיסער, הערי פון פינישערס די מיר,
 טען11 דעם שאפ־מיטינג א בײ פארזאמעלט סטריט,

 טע38 װעסט 109 לאקאל, פרן אפיס אין ,1937 מארטש,
 מענעדזשער אונזער צו דאנק אונזער אויס דריקען סטריט,

 ארבײט, גוטער זיין פאר ן י ק ר א ס ר ע ד ו ר ב
 דעם פון פינישערס אונזערע פאר געטאן האט ער װעלכע

 מיר אז מעגליכקײטען, אלע מיט אונז העלפען װי שאפ,
לעבען. א מאכען קענען זאלען
 דאנק אונזער אויס מיר דריקען צײט זעלבער דער אין

 ברודער פרייז־אדזשאוסטער, אונזער צו אנערקענונג און
 וואטש א מיט איהם פרעזענטירען מיר און .ר ע ד נ ע ב

 געזונטערהײ^ טראגען צו דאס איהם— װיגשען מיר און
 םאר טעטיגקײט דין אנהאלטען װײטער אויף זאל ער און

פינישערם. די פון װאוילזין דעם
פינישערס די פון שאפ־ק^מיטע די

גאלאגארסקא, ד. שולמאן, ספעקטאר, ל.
װאולף. און שטאר אב.

 זיבעטע 512 פאלאק׳/ און ״פאקס פון ארבײטער די
 שאפ־ זײער צו אנערקענונג זייער אויס דריקען עװענױ,

 מיט אים פרעזעגטירען און דאלוב, בארני טשערמאן,
ארבײט. גוטער זײן י״אר װאטש ריסט א

 לואי גידעל, קארענבלאט, משה :קאמיטע די
לאגה ד״ערי און צוקערמאן הערי קאפלאן,

 האבען שאפ״ דרעס ״רעקוט פון ארבײטער די
 א מיט סילװערסטײן, ד. טשערמאן, זײער פרעזענטירט

 ארבייס גוטער זײן פאר סעט פענסיל און פען גאלדענעם
שאפ. פון ארבײטער די פאר

גורדין, מעקס און בודיק דזשעק : קאמיטע די
.60 לאקאל םון סיגעל און ,22 לאקאל פון

 עװ., אכטע 520 גראף, און גראף פון ארבײטער די
 ברד טשערמאן, שאם צום אנערקענונג זײער אויס דריקען

 גאלדענע א אים געבען דורך סיגגער, טשארלי דער
 װיגשעג־ ארבײטער, די פון מתנה א אלס װאטש ריסט

 םארם־' זאל און געזוגטערהײט, פארנוצען עס זאל ער דיג
 וױ ארבײטער, די םאר שאפ אין ארבײט גוטע די זעצען

איצטער. ביז געטאן עס האט ער
 אגענט, ביזנעם דעם אויך דאנקען ארבײטער די
 זײן פאר ,117 לאקאל פון סניידער, דזשײקאב ברודער

 סון אינטערעסען די אפצוהיטען אויפפאסוגג פינקטליכע
ארבײטער. אװנזערע

לא־ םון װאלטזער, ל. און קליין מ. :קאמיטע
.10 לאקאל פון גריגװאלד, אײ ; 117 קאל

קאנטראק־ ניקעלסאן, לאיעז םון ארבײטער די מיר,
 512 םון האמער, סעמועל דזשאבער דעם פון טארס

 רעזאלר א אנגענומען האבען יארק, נױ עװענױ, זיבעטע
 עטקין אוב אײדזשענטם ביזנעס די באדאגקען צו ציע
 אױםהאל־ פאר ,117 לאקאל פון קאשנער, מאקס און

 דאנ״ מיר שאפ. אונזער אין באדינגוגגען ױניאן די טען
 בענ־ ברודער מענעדזשער, דיסטריקט אוגזער אויך קען

 ער וואם אינטערעס טיםען זײן פאר קאפלאן, דזשאמין
 אױך מיר דריקען גלײכצײטיג שאפ. אונזער אין נעמט
 טשערמאן, אונזער צו אנערקענונג און דאנק אונזער אויס

 ארבײם. איבערגעבענער זײן פאר שאפירא, בעני ברודער
 אױף קענען און געזונד דין זאלען די אז זיי װינשען מיר

 שאי אונזער םאר ארבײט גוטע די םארטזעצען וױיטער
ױניאן. דער פאר און

מיר, םארבלייבען דאגק ברידערליכען מיט
.177 ל. מענדעלאװיץ, מאקם קאמיטע:

.177 לאקאל םידקאװםקי, מארקס
.9 לאקאל דימענד, דוד

.9 לאקאל דאקטערף, םאלען
.35 לאקאל קעםעװיץ, סעם

.35 לאקאל קעסעוױץ, הערי

 335 שא«, דרעם װינאגראדם סון ארבייטער די
 גערעטצדע םען24 דעם האבען םטרים, טע38

זײצר עחרען צו ארבײם די לײגם

-----------------------------------> 1937 ׳י נ 'ן1

m< קאמיםע אראנדזשמענטס די ארבײט. גוטער ךער 
 גום באמת האט און באנקעם א כמעט צוגעגרײט «ם

 און ראשא אלטמאן, קראװעץ, ברידער די מרבראכט.
 רעדעס בעאמטע. ױניאן די פארטראטען האבען ^עלער

 יעדען פון ארבײטער די פון געווארען געהאלטען
 זייז פאר טשערמאן דעם לויבענדיג דעפארטמענט,

 זיי איו באדינגוגגען, ױניאן די דורכפירען שםרענגען
בולאווא פראכטפולען א מיט באשאנקען אים מבען
וואטש• ףסט

 פאר ארבײטער די געדאנקט האט טשערמאן דער
 קומם קרעדיט דער אז אנגעװיזען און אנערקענונג וער

 ביזנעס צום און קאאפעראציע זײער פאר ארבײטער ך
אדזשאסטער, דעם און טהאמאס, ברודער אײדזשענט,

אלטמאן• ברװער
 צו קאמיטע אראנדזשמענט דער םון אפיל אױפ׳ן

 געגען ארבײטער שפאנישע די פון קאמף דעם העלפען
 דאלער• 30 געווארען געשאפען איז ®שיזם,

סאפי, סילװיא, אםתר, קאמיטע: די
שװארץ. און פאולין

שאפ, דרעס בראדערם קאהען פון ארבײטער די
 שאפ־ זײער פרעזענםירט האבען עװענױ, זיבעטע 501

 דער פאר וואטש ריסם א מיט לעװין, סעם םשעומאן,
שאפ. אין ארבײט גוטער

מילגרוים, מעקס אײבער, װילי :קאמיטע די
שפיגעל. דייװ און שיגרעטא דזשעראם

31i ט י י ז •►(

 די ארױסגעװיזען האבען גײסט ױניאן אמת׳ן אן
 א בײ װען שאפ, דרעס העד״ ״דזשאי דער פון ארבײםער

 ברודער פון אויפזיכט אוגטער׳ן אפגעהאלטען פיטיגג,
 אר־ די םון קאמיטע א געווארען באשטימט איז אלבערט,

 הונדערט ארום געווארען געשאםען איז עם און פײטער
 אין ארבײטער אלע םון אײגצאלונגען קלײנע דורך ךאלאר

 צו געווארען פרעזענטירט איז דאס וואכען. פיר פון םשך
 איצט זיך ערהאלט װעלכע אדלער, דזשעני שוועסטער

קראנקהײט. א סון

 װעסט 233 ׳שאפ דרעס ם. ל. דעם פון ארבײטער די
 צו רעזאלוציע דאנק א אנגעגומען האבען סטריט, טע26

 סעטלען צו סיסטעם די אײנשטעלען פאר׳ן ױניאן דער
 דער זינט מאגוםעקטשורער. מיט׳ן דירעקט פרייזען

 אונטער און געווארען אײנגעשטעלט איז סיסטעם נײער
 טשערמאן, שאפ םעהיגען אונזער םון פירערשאפט דער

 דיױויד איידזשענט, ביזנעס דעם און גרינפעלד, גײםהען
 ארביײ שטיק די םון פארדינסטען די זײנען האלעגדער,

 פאכען, באצאהלטע ערגער די אין איבערהויפט םער,
 דעם פרעזענטירט האבען מיר פארבעסערט. שטארק זיך

 גוטער זײן סאר מתנה פארדינטער גוט א מיט טשערמאן
ארבײט. איבערגעבענער

 הערי דרענטש. מעקס :קאמיטע רעזאלוציאנס
שאפירא, בארגעט און בארד אסתר קרייזלער,

.60 ל. פאדאלסקי, סעמױעל און 22 לאק. פון

 וואם שעםער, קאנטראקטיגג די םון טשערלייט די
 עװעגױ, זיבעטע 500 םון בראדערס, סיגעל םאר ארבײטען
 גוטע די םאר וואלאך און בלאק ברידער די באדאנקען

 די סאר געטאן האבען זײ וואס ארבײט איבערגעבענע און
 און פריחען םעטלען אין שעפער די םון ארבייטער

 װערען, געםיילם גלייך זאל ארבײט די אז אויספאסען
 אר־ די צװישען הארמאני די געשאםען האט דאס װאס

 שייגע געגעבען די ווערט אנערקענונג אלס בײסער.
ירעזענטען.

 הויפט צום געגעבען אויך ווערט םרעזענם שיינער א
 אר־ גוטער זײן םאר יעלין, טשארלם ברודער טשערמאן,

 דיםטריקט צום אויסגעדריקט ווערט דאנק א און בײט
 קאאפעראציע דער םאר סלוצקי, ברודער סעגעדזשער,

געגעבען. אונז האט ער װאס
ראזען, אײזלער, ליבערמאן, קאמיטע: די

יעלין. און שצאלס מילער, םיגקעלשטימ,

 פארזאמעלם סעמועלם, אח טובמאן םח ארבייםער די
 אין אפריל, םען8 דעם דאנערשםאג, מיטינג שאפ א בײ

 גוטע די אנערקענען צו באשליםען אפיס, באארד חשאינם
 ד. ל א ג י. בתנעס־אגענם אונזער ®מ אדבײט

 האם ער װעלכע ארבײט, ערגסטע די א• שאצען מיר
 בעל־ אונזערע סון איגםערעסען די פאר אװעקגעגעבען

 יוגיאן די אױפצוהאלםען כדי שא«, אונזער אין םלאכות
ססאגדארדס.

אונזער צו צוםרוי אוגזער אױס אױך דריקצז םיר

 ארבײט, די אדורכפיהרען פאר קאמיטע און טשערמאן
דערוױילט. זײ האבען מיר װעלכע פאר

 שאם־מיטינג אוגזער באשליסט געלעגענהײט דער בײ
 ברודער־ א אלס ד ל א ג .י ברודער באדאנקען צו

מתגה. װערטפולע א מיט אנערקענוגג ליכע
גרוס, ברודערליכען מיט

שאפ־טשערמאן, ראבינבאך, ג.
 חײם סטעלניק, הערי קרוז, מ.

באמבארד, דזשעק און שאכנע
ק^מיטע.

הא־ קאנטראקטארס אפעלס הערי פון טשערלײט די
 :רעזאלוציע פאלגענדע די אנגענומען מיטיגג א בײ בען

 ברודער ביזנעס־אגענט אונזער באגריסען מיר
 דרי־ און װידערדערװײלונג זײן צו ן י י ט ש ר ע י י ם

 ארבײט, גוטער דער פאר אנערקענוגג טיפע אויס קען
 גאנצע די דורך שאם אונזער פאר געטאן האט ער װאס
 מיר אויפגעפאסט. איהם אויף האט ער װאס יאהר, צװײ

 טאן װײטער אויך װעט םײערשטײן ברודער אז האפען,
פליכט. זײן

 דיסטריקט־ אונזער אױך מיר באגריסען גלײכצײטיג
י מענעדזשער ק צ ו ל װידערערװײלונג. זײן צו ס

: ע ט י מ % ק י ד
גאלד, הײמאן •י טשעומאן פרידמאן, סעב
על־ מאריס פלױטש, פיליפ פאלאק, בעני

סא־ בען און פרענקעל איזידאר גארדען,
ווארטסקי.

 טע8—589 גארמענט׳/ ״פראגרעסיװ פון ארבײטער די
 צו באשלאסען שאפ־מיטינג א זייער בײ האבען עװעגיו,

ס שאפ־טשערמאן זייער באדאגקען י ר ן ן  פ־ א ה נ
 א געבען איהם און ארבײט גוטער זייץ פאר ן א מ

מתנה. ווערטפולע
; ע ט י מ א ק י ד

,117 לאקאל פון װילענסקי דיױויד
,35 לאקאל פון בארענשטײץ ל.

.9 לאקאל פון שפילבערג הערי

 וועסט 240 שאפ, שער פאול פון ארבײטער די מיר,
 שאפ־טשערמאן צום דאנק אונזער אויס דריקען סט״ טע37

 איבערגעבעגע זיין פאר ג ר ע ב ס ג י נ ע ק ן ע ב
שאם. פון ארבײטער די פון אינטערעסען די פאר ארבײט
 קעניגס־ ברודער וואס צײט, יאהר 4 לעצטע די פאר

 מיט־ דער מיט ער האט שאפ, אין אונז מיט ארבײט בערג
 העכע־ א יאהר אלע געקראגען ארבײטער די פון הילף
שאפ. פון ארבײטער אלע פאר וױידזשעס די אויף רונג

 מיר פרעזענטירען געלעגענהײט דאזיגער דער בײ
 אויסדרוק אלס סיגארעט־באקס שעהגעם א מיט איהם

אגערקעגוגג. ברודערליכע אונזער פון
 שאם אונזער פאר שטאלץ באזוגדערער א איז עס

 איז קעניגסבערג, ברודער שאפ־טשערמאן, אוגזער דאס
 א אויך איז עס ביזנעס־איידזשענט. געווארען דערוױילם

 אזא האבען צו גאנצע א אלס ױניאן דער פאר שטאלץ
 אר־ די פאר קעמםער אויספרובירטען איבערגעגעבעגעם,

 איבערצײגם, זײגען מיר איז. ער װי בײטער־אינטערעסען
 וױי־ גײסט קעמםערישען זעלבען דעם מיט וועט ער אז

 ױניאן דער םון מיטגלידערשאםט גאנצע די דינען טער
איצט. ביז געכאן דאס האט ער װי

 ברודער ביזגעם־איידזשענט אוגזער אויך דאגקען מיר
ר ע ט ע ו  צו אויםמערקזאמקיים געהעריגע זיין םאר ו

 : ע ט י מ א ק י ד שאם־םראגען. די
״9 לאקאל טראקוס, משה

,117 לאקאל וואלאשעצקי, סעם
,117 לאקאל גאלאם, װילי

.48 לאקאל טויאר, פרעגםעם

ר. ר 183 ב ע ט ײ ב ר ג א נ ט ױ ר ע י רו  אויןש ט
ם ע ה ד ע צ י ב ט ^ ת ל ו א פ ו ו ם ט ױ ט

^ מיר,די ט מנ ב פון ר ת לי טג  ריגג, ארבײטער 18מי
 םען29 דעם מיטינג םפעציעלען א אויף פארזאמעלם

 געמען יארק, נױ עוועגױ, צוױיםע 15 אין ,1937 מערץ,
:רעזאלוציע סאלגענדע אן

 שטילען דעם זציס םיר דריקעץ קע• געבויגענע מים
 גע^ םמ טויט סריהצײטיגען דעם אויף טרויער און צער
 קעטד אח טוער איבערגעבעגער דער דעמביצער, פאול
באוועגונ^ מױיוגיאז איז סאציאליסםישער דער אין םער

 א אח משפחח זײן צו טרײסט א זיי־ן אנדענק זײן זאל
 נאכםאלגער־ און םרײגם םויזעגםער זײגע סאר טורם־ליכט

שאפט.
ב ר. 41183 גר. יסעק. רעק. קארליה *

ן ע ק נ « ד « ר ב ע ײ ט ז ק רי ט ם ר די ע ש ז ד ע נ ע מ
 255 גילעראד, און געלםאנד םון ארבײטער די מיר,

 באארד חשאיגט אין פארזאמעלט סטריט, טע37 װעסט
 «רט די ארומריזענדיג םטריט, םע33 װעסט 101 אפיס,

 ברר מעכעדזשער, דיסטריקט אונזער אזוי װי ־וייזע און
ט, ביזנעס אונזער און קאפלאן בענדזשאמין דער, שעג ^ז  ז

 װעגעז פראגע די ארגומענםירט האבן פיציאנע, ברודער
 די פון אינםערעסען די פאר פירמע אונזער מים רײז א

 בא־ צו זיי באשלאסן װערט שאפ, אונזער פון ארבייטער
 גע־ צו שאפ אונזער פון קאמיטע א אפאינטען און דאנקען

אנערקענונג. אונזער פאר אויסדרוק פאםיגסטען דעם פינעז
.17 לאק. טשערמאן, שאפ קאמיטע בערגער, ס.
.17 לאק. בלום, דזש. .17 לאקאל מאזער, ד.
.35 לאק. גודלער, מ. .17 לאק. זעלענקא, נ.

.9 ל. הײגעװיץ, מ. .35 ל. גאלדזער, דזש
.48 לאקאל חארגושינא, אגדזשעלא

.10 לאקאל שילער, ם.

 כיישפײערוננען פון הוויםירוננ
פוילען אין שולען אױישק די פאר

 »יג- דער פון קאנװענשאן טער23 דער בײ (לעזאםעלם
סיםי) מםלאנטיק אין טרנעש#נעל

$10.00--------------------------------דובינםקי ד. סרעזידענט
6.00 —---------------------------— —---------טאובין

0-----------------------------(•ענסילװיעיע) בוטעראנג 0&
 2.00 — — — &#רםי) לייבאר (אם. ^וםטער חערי

 1.00 — — — — — — — (װיניפעג) חערבסט
ב$ם- דעי בײ קויפםאן, סעםױעל דורך בעזאםעלט

 11.00 — — — — — — דעלעגאציע ט$:ער
טאראגםאר בײ םעגערםאן, א. דורך געזאטעלט

9-----------------------------------------דעלעגאציע .0 0
קלױולעג- בײ ט^לאמאן, נײטען דורך געזאמעלט
28.00 ---------— —----------— דעלעגאןייע דער

קאוםט «»סיפיק בײ םיגקאװ, דזש. דורך געזאמעלט
10.00------------------------------------------דעלעגאציע

דע- טאגטרעאלער בײ לעװיט, ז. דורך געזאמעלט
7---------------------------------------------לעגאציע .7 6

און םיםגלידער בײ צוקערםאן, ר. דורך געזןןםעלט
44.00 — ------------------117 ל$קאל סון דעלעגאטען

לי ם. דורך געזאמעלט דעלעגאגיע בײ וקם«ן,1^
7-------------------------------------10 לאקאל פון .00

פון דעלעגאציע בײ קופערםאן, מ. דורך געזאםעלט
4.00 ------------------------------------------- 35 לאקאל
סון דעלעגאציע בײ טײנבערג, ם. דורך געזאמעלט

6---------------------------------------9 ל#קאל .0 0
דעלעגאציע בײ גאלדבער̂ג לואיס דורך געזאמעלט

4.00 ------------------------------------- 23 ל#קאל שון
דעלעגאצי בײ ניסנעװיםאז, דגיאל דורך געזאםעלט

8-------------------------------81 לאקאל פון .0 0
פון דעלעגאגיע בײ סנײדער, א. דורך געזאמעלם

2.50 ------------------------------ 82 לאקאל פון
דעלע־ פילאדעלפיער בײ אוםאר, דורך געזאםעלט

2-----------------------------------------גאןייע 0 .0 0
לפ- פון דעלעגאציע בײ םאזער, דורך געזאםעלט
6.00 ------------------------------------------ 102 קאל

10.00 — לאקאלס און באארד דז**יגט דז^וירזי סאום
8----------------------------דעלעגאציע כאלטימ^ר .6 0
2------------------— — — דעלעגאציע שיקאג^ר 1 0 0

9XX( —-----------------------------דעלעגאציע 91 לאקאל
2------------------------------דעלעגאציע 02 לאקאל 1 .0 0
10-------------------------------דעלעגאציע 02 לאקאל .00
6---------------------------דעלעגאציע 166 לאקאל .5 0

6-----------------דעלעגאגיע 00 לאקאל פרעסערס רחןס .00
6-------------------------------דעלעגאציע 00 לאקאל .0 0
6-------------------------------דעלעגאציע 25 לאקאל .0 0
10-------------------------------דעלעגאציע 48 לאקאל .00

$270.26 -------------------------------------צוזאםעז

פוי• »ין ^ולעו די §»ר קאמיטעמ חילפס דער — ג גי
 חארציגען א געלעגענחײט דער בײ אוים דריקט לען
חנר פיז ^יערםאן דעם ספעציעל און בי^יטײערער אלע

r קלאוקםאכער n. גרודןך ,117 לאקיל «ון ווון באארד 
 דורס• בײם »יבמ® ®יכטיגער «יין פוור צוקערםאן, ראובן
זאסלונג^ די פירען
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■ m mmk׳.*
m*



, •*1 S י  »s
q r y  A *

G E R E C H T IG K E IT  [Justice)
גערעכטיגקײ־ו ►(

איבערױכט) קורצער (א
ז םון או א ל ט א ס ע פ מאנטױאל אץ םטרײק דרעם דער

 איז וועלכעם א• אי. סי. דער םים שםייט םערנעשאגאל שװע־ א זייער געווען איז אױםגאבןן ־י/י—
) װילדען א םאר םוך רויםע א װי רעאקציאנערען די פאר מאנםריא־ די ארגאניזירען צו רע ך

^T S B  l M זאכעז אלע די פון אבער זיך האבען מיידלאך די אקס. צענ־ דעם אינדוסםרי. דרעס לער
אנגעשלאסען זיד האבען איז איינשרעקעו געלאזט ניט האבען ,1936 סעםםעםבער, םען

« « ( §3 3| הונדערםע. די אין ױניאן דער אן מים קאפפיין דעם אנגעהויבען מיר [
■B S M S ־ די דערנענטערט. שנעל זיך האט סעזאן זומער דער וועלכען איז בראדקעסם ריידיא א

 אויב אז באשלאסען, האבען מיר קורץ. געווען איז צײם אינםער־ דער םון םעקרעטער דער
 קאנפערירען צו אנטזאגען זיך װעלען בתים בעלי די וואלטער ױניאנם, םרייד פון פעדעראציע נאציאנאלער

 די סטרייק. א װערען גערופען זאל ױניאן דער מים גאםט־רעד־ אונזער אלס אויםגעטראטען איז שעװענעל
 קאטוי־ דער פון הילף דער אויף האםענדיג בתים בעלי האבען דרעסמאכער אומארגאניזירםע םויזענםער נער.
 מיט קאנסערירען. צו אנטזאגט זיך האבען ליגע לישער זאך גוטע א איז עס אז אויסגעםונען און געהערם אים

 העצע אן אנגעהויבען זײ האבען כחות פאראייניגטע האבען אן םאג יענעם פון ױניאן. א צו באלאנגען צו
 פא־ ארגאנײזערם, די און אינטערנעשאנאל דער געגען ארגאני- און בילדונג סיםםעמאםישען א אנגעםירט מיר

 איינשפא־ אדער דעפארטירען זײ זאל מען אז דערענדיג םארשפרייט איז ליםלעטם םויזענטער קאפפיין. זאציאנס
 פארקערםע א געהאט אבער האט דאס םורמע. אין רען ךי אין געווארען צעשיקם מארקעםם די אין געװארען

 עס אז געהאפט האבען באסעס די וואס די װי װירקונג געווארען איבערגעלאזען און ארבייםער, די םון הײםען
 צוגע־ נים זיי צו זיך האבען מײדלאך די האבען. זאל ןיך, פאחאםלען דרעםמאכער וואו פלאץ יעדען אין

 לאקאל קאטערם דער האם אבער דערםאר הערם. דער אין באזוכען דורך אגיםאציע פערזענליכער חדך
 בעלי די מיט אגרימענט אן געהאט האם װעלכער ,206 און צוזאמענקונפםען געזעלשאםטליכע דורך היים,

 וואם אטאקעם שענדליכע די אז דערקלערם זיי בתים בריינ- צו געלונגעז אונז איז פארזאםלומען עסעגםלינע
באטראכטען אינטערנעשאנאל זייער געגען מאכען זיי דרעםמאכער. די צו געדאנק ױניאן דעם גען

זיך םילעז זײ און אגרימענם דעם פון ברוך א װי זיי גע- געשםעלם אונז זיינען שװעריגקייםען םילע
געבונדען. ניט מער דעריבער בתים בעלי דרעס םאנםריאלער די וועג. אין װארען
 םטרייק גענעראל דער איז אפריל םופצענטעז דעם קאטוי- דער טעםיגקײט. אונזער געגליבען נים האבען
 זיך האבען בתים בעלי די און געווארען דערקלערם װעג. אין שםיינער געלײגט אונז האט םינדיקאם לישער

 דער־ האבען זיי װען געטראפען דונער א םון ױי געסילם כחות רעאקציאנערע די װעגען רעדענדיג נים .שױן
מים צוזאמען ליין פיקעט אויפן קאטערם זײערע זעז אלגעמײן. אין קייסגיטלט ױניאז יעדל האםען װאס

האבעז דרעסמאכער די דרעסםאכער. טויזענטער די הײד־פונקם זײן דערגרײבס האט קאמפייז אונזער
 און םטרייקען סון תורה די אויסגעלערענם שנעל זיד גע־ האט אינטערנעשאנאל די װען ,1937 יאנואר אין

ע-ם א .262 לאקאל דרעםמאכער דעם םשארטערם  פאר־ געקענט שוין זיך זיי האבען ארום םעג פאר א אין ,
 גע־ איז עס װען װעםעראנען אלטע די מיט גלייכען בילדער די און געװאחנן גערוםזיז איז םיטינג ציעלער

 טעטיגקײםען. סטרייק אנדערע אדער פיקעטען צו קומען םאג נעקםםען דעם איז םעםבערס םשארםער די פיז
 גע־ האבעז ליגע קאםוילישער דער םון פירער די באסעס דרעם אנצאל אן פרעסע. דער אין ערשינען

מײד־ שיקען אנגעהויבען און אגענםור סקעב א עםענם אנםזאגען צו באשלאםען און צחאםענגעקוםלן זיך זײנעז
אונ־ סטרייקער. די פון פלעצער די פארנעמען צו לאד אגצרשליסען זיך געװאגט האבען װעלכע ארבײםער, דל
TV I מי זערע האם.טאקע בתים בעלי די םון איינער יוניאן. דערTדער אין בריינגען אבער זײ םלעגען לאך 

 םטרייק. אן אנשליסען גלייד זיד םלעגעו זיי און ױניאן יד שא,. םון מײדלאך פראסנױזישע זיבען אװעקגעשיקט י
 גא־ די און אנגערוקם דערוויילע זיך האט סעזאן דער און םטרייק אין דערקלערם גלייד שאפ דעם האם יוניאן

 דרעם קײן ארבײם. די האבען געדארפם האבען םעם צוריק זיגרייך מיידלאך די זײנען װאך אײן םיז טשו אין
ע דער צו געגאנגען י נ ו  אםילו ארויסבאקומען. געקענם נים אבער זיי האבען יד דערמוםיגם האם דאם ו
 דער אין געהאט האבען זיי וואס דרעםעם ביםעל די י• יתיאן. דער אן אנצושליםען זיד ארבייםער אנדערע
 האבען געווארען גערוםען איז םטרייק דער װען ארבײט ,זיד גליטשט ערד די אז םילןינדיג בתים, בעלי די
 מיידלאד די וױיל אויספינישען, געקענט נים אויך זײ טי» בשותםוח האבען םים, זײערע אונםער פון ארױם

 הײם א ארביים נעמעז מוזען פריהער םלעגען וועלכע Tbvp א צונויפגעשסשאבעט םינדיקאם קאםױלישען דעם 1
צוריקבריינגען ״םארגעסען״ טאג לעצםען דעם האבען קאםוילישער דער םה פארטרעטער יתיאן. פאני

קאםס. און קאלערם לוםם, בעלטס, די g אין שעפער דרעס די באזוכען אנגעהויבען האבען
געשפאלטען דאן זיך האם אסאסיאיישאן באםעם די די פון ארגאנײזערם די

 נאך אווערםיים פאר געצאלט מאל אנדערהאלבען ;װאך
 םײ'? נאך שבת ארבײט קײן שםונדען; פיר ערשםע די

 1 אײנשליםענדיג םובים ױס געזעצליכע זעקס טאג;
 ;ארבייםער קײן ;דעי לייבאר און ניײיאר קריסמום,

 1װאבען< צוױי נאך שאפ פון װערען אנםזאגט ניט טאר
 די פון קאמיטעס פרייז און שאפ־טשערליים פראבע;

 דעם באזוכען מעג פארםרעםער ױניאן א ;ארבײםער
 פראצענט 10 םון העכערונג א צײט; יעדער צו שאפ
 מינימום אז און ארבײםער אלע םון שכירות די אויף

 • איםד אן םון װערען באשטימם שפעטער דארף סקײלס
םשערמאן. פארשיל

 צוריק־ אנגעהויבען מיר האבען אפריל טען20 דעם
 אונ• שעפער געסעםעלםע די אין ארבײםער די שיקען

 מאנוםעקטשר 75 ארום באדינגונגען. יתיאן די טער
 אן אנגעשלאםען זיך האבען קאנטראקםארס און רערס
 אסאםיאײ■ אלטע די איידער אסאסיאיישאן נײער דער
 םארלארען האט זי אז צוגעגעבען האם גילד די שאן,

 םאר ױניאן דער מיט פארהאנדלען צו גריים איז און
 j דרײ מאי״ םען5 דעם מיטוואך סעטעלמענט. א

 1אי אויםגעגליכען ענדליך זיך מען האט פארטאג זײגער
 צװישען געווארעז אונםערגעשריבען איז אגרימענם אן

 זעלביגא די אויף םאקטיש ױניאן דער מיט גילד דער
 םיט אונטערגעשריבען האבען מיר וואם באדינגונגען

מן דרעסמאכער די אםאםיאיישאן. נייער דער א  גוס־ ה
 זײ זײנען מאי םען10 דעם און אפמאך דעם געהײסען

זיגרײך. ארבײט דער צו צוריקגעגאנגען

 צוױײ זיינע וואם בוים, א םאראן איז
V J L ערד דער צו אראפ זיך לאזען גען
y W L און איין איר אין זיד ווארצלען און

וואק־ אין איר אין זיך באםעסטיגען
M  I דעם ארוס םאנאנדער זיך םען 

B M P S װאס שטאמען, סך א אין שטאם 
 און םארבונדען זיד צױישען דינען

 בוימער, סון פאמיליע גרויסע א םאר זיך מים ען
 םאמיליע. מעכםיגע אײן אין צונויםגעוואקסען ויינען

 סארשםעלונג גוטע א איז בוים באניאן דער ןןם
 פאנאנדערגעװאק־ זיד איז זי װי אמ א• אי• םי• ער

 א. אי. סי. שטאם םעסטער און דיקער גרויסער, רער
 זײ אבער צוױיגען, םן א זיד םיז ארויםגעלאזען

זאלען זײ וואו לופט, דער אין םארשםרײם ניט
 אפ־ זײ נאר ניס ימך ױאם וױנם, סאר׳ז שפיל א ךץ

 גאנצען דעם אומװארםעז אויד זײ דורך נאר ברעכען,
 ארא• װאקסעז בוים א. אי. סי. סון צוױיגעז די בױם.

 פארםעס־ און אײן דארטען זיד ווארצלען ערד, דער נו
װאקםען די װעלכען םון שטאם דעם ארום זיך טיגען

ארױס.
 צװאנצינ קנאפע םיט זיך האט א. אי. סי. די װען

 געקענם אפילו וױיניגע האבען געגרינדעט, צוריק זזדשים
װעט און םאנאנדערװאקםעז אזױ זיך וועט זי אז םרויסלז,

לאגד. דאם אויםרודערען אזוי
 קראפם םארשטעלונגם סך א האבען דארף םען און

 איץ באװעגונג ארבײטער די ווי בילד א מאלען צו זיד
 *וקונפט, נאהענםער דער אין אױסזעהן װעט אםעריקע

 ערפאלגרײו אמעהן וױיטער אזוי װעם 4 אי. םי. די ױען
 בלויז אלץ נאך איצט דאן־ איז עם ארבייט. איר םיט
 מילקח 30 ארום םאראז אלץ נאך דעען עם אנהויב. אן

װערען ארגאניזירם דארםען װאם *נארגאניזירטע,
 קען עם לײכםע. אזא ניט ארביי׳ם די איז געװים

 פון ערםאלגעז לײכטע איז גרויםע ערשםע די אז זײן,
 אילחיעם, געשאםען סאננע בײ האבען א. אי. סי. חנד

 אילתיעם, אזעלכע שיאציר. לייבםער א זײן װעט עם אז
 נאר קינדישע, בלױז ניט זײנען געװען, דינעז זײ אויב
 א און קאמף גרויםער א איז עם שעדליכע. אויו

 אונםערגענומעז, אים האבען װאם די און קאמף שװערער
 װירקליכקײט דער אין האבעז זײ געװאוםט. עם תאבעז

 אבער איז, ער וױ שװערער םך א סארגעשםעלט אים דו
 האבען און אפגעשראקען נים אים פאר זיד האבעז זײ

 זײ אז זיכערהײם, םולער דער םים אגגעםאגגעו אים
זיגען. װעלען

גױם. נאניאן דעם אויף קוקט !זיגעז זײ אמ
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 מיר האבען דרוס צום נעהען טיר .װען
 מרי־ »ז בשורת, פרעחליכע די געקראגען

ניו אין קלאוק־טױיד אין נאהענט איז דען
m g
 זיד האלםען צדדים שטױי־טענדע די
 באדינ־ מאלגענדע די אױח איעיגען כײם

 װאױ חעכעתנג«אר דאלאר 5 :נונגען
 אר־ שטיק ®אר *ראצענט io .ארבײטער,

יארי 3 ®אר n זאל א&מאד דער נרטער,
ני «*יז ע יו ר ע ד ג א ץ א ס ט נ ע ט י ר ג א


