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 קראגק־ פון ליידען װעלכע מיטגלידער, אוגזערע
 *רעזזד גאמען אלגעמײנעם אעטערן גײהען וואס הײטען

 ךי אז אויסצוגעפינען צוםרידען זיץ װעלען מאטיזם״
 הא- סעגטער, העלטה ױגיאן םון דירעקטארם אוו באארד

 רע־ םאר אפםיילוגג אן איינצושםעלען באשלאסען בען
 לוקס דר. םון אויםזיכט דעם אונטער קראנקע הומאטיש

 אום- אנטװיקלען נים זיך װעלען עס אויב װין. פרן
 דער־ קליניק דער װעט שטערוגגען פאראויםגעזעהענע

אקטאבער. אין װערען עפענם
 אוגזערע טיטגלידער צאל גרויסע א םאראן דינען עס
 אונזער אין קראבקהײט. דער .םון לײדען װעלכע

 האבען 1935 דורך מיטגלידער 22 לאקאל פון שטודױם
 ױניאן אין געקוםען זיינען וואס *אניענטען פראצענט 12

 סאר• די פוץ געליטען בעהאגדלוגג פאר סעגםער העלטע
 דעם פון הויפט דער איז לוקס דר. קראנקהײםען. טען

 וױץ. אין ױגיאנס טרייד די םון צענטער רהומאםישען
 מאנאס לעצטען אינסטיטוציע אונזער באזוכט האט ער

 אינסםײ געזונדהיים אין פאראיגטערעסירם איז ער וױיל
 ךינע ױניאנס. םון אױםגעהאלםען ווערען וואס םוציעס

 באנוצט ורערען וואם מעםאדען נײע וועגען דערקלערוגגען
 דעס צו געםירם האט קראגקע םארטען די העלםען צו
 פרן פירער םון קאנםערענץ א פארגעקומען איז עס אז

 זײממ עס װעלכען בײ לאקאלס און אינטערגעשאגאל דער
 םםע^ אונזער םון דאקםוירים צאל א גערוען אגרועזענד

 אלן־ אדן משערסאן דעסלאוג י. און אמעי סעקרעטערי
 לוקס דר. אין אינטערעם גרויס ארויםגערויזען האבעז

 אח קאנםערענץ דעם םון רעזולטאם אלס ערקלערוגגען.
 דיםקר דירעקםארם אװ באארד דער םון מיםיגג א בײ

 אפנדלתנ אזא עםענען וועגען םראגע די געװארען סירם
 ידד אקטאבער. קוםענדען סעגטער העלטה ױגיאן אין

 װעט אייראייע אין איצם זיד געםינט וועלכער פריים,
 וױן אין אץ םירט לוקס דר. וואס צענםער דעם באזוכען

ערםארונגען. זיינע װעגען באריכטען װעט ארן
דיסקוםיר® אויך האט דירעקטארס אװ באארד די

 יוניאן םאה פלאץ גרעסערען א קריגען םון סראגע די
 פאציעד צאל די איז אווענדען מאגכע סענטער. העלטה

 אין עגג גאנץ איז עס אז גרוים אזוי קומען וואס טען
 זיך האבעץ מיר ווען צוריק, יאר צוױי מים סענטער.

 צז אויסגעזען עם האט םלאץ דעם אץ איבערגעצויגען
 באקוועם קענען צו קליין צו עס איז איצט גרויס.

 םוו מען אדן קומען וואס מיטגלידער אלע די האנדלען
 גרױ^ זײן זאל וואס םלאץ גרעסערען א םון טראכטען

אנםװיקלונס און אויסברייםערוגג וױיטערער פאר געגוג
 העלסא אוו דעפארםמענט סטײט יארק נױ דער

 םטיממ ױנײטעד דער מים בשותםות קאמפיין א אן סירט
 סיםילי&ג קאנטראלירען צו סוירװים העלטה םאבליק

 םמך* געװארען געבעטען איז סענטער העלטה ױגיאן דער
 דעס^ װעגען שרייבען דורך קאמםיין דעם אין צוהעלםען

 עס װאם דעם וועגען ליטעראטור םארשםרייטען דורך
 םענשאן* אויםפאדערען דורך און װערען געטאן דארף

 זץי בעהאנדלוגג אזא אין אםשר זיד גױםיגען װעלכע
 איגםמיםר' די סעגטער. העלטח ױניאן אין אנצוםרעגען

 ‘װעלנא מיםגלידער אוגזערע געבען צו צוםרידען איז ציע
f* און ראט געהעריגען דעם דעם, איין זיד נויטיגען t 

פאר&אציע.

 א באשטימען װערען געשלאסען װעט קאנווענשאן די װי
 דער סון רעקארדס די אונטערזוכען זאל װעלכע קאמיטע,

 בא־ א סעסםצושטעלען צװעק מיטן פארגאנגענהייט
 געלם די םון טײל דעם צדוישען פראפארציע שטימטע

 באארדס דזשאינט און לאקאלם די צו גײן דארף וואס
אינטערנעשאנאל. דער צו גײן דארף וואס טײל דעם און

דורכ־ זאל באארד עקזעקוטיװ געגעראל די אז )5
 בא־ דער און קאמיטע דער םון באשטימונגען די קוקען
 זײן זאל מאכען װעט באארד גענעראל די וואס שלוס

באארדס. דזשאינט און לאקאלס אלע אויף ביגדענד
אסעסמענמ. עלטער ־סענט10 דעם אאשאפען

 דעם אפצושאסען רעקאמענדירט קאמיטע אײער
 דער מים גלייכצײםיג אסעסמענט עלטער סענט צען

אין אסעסמענט דאלאר יערליכען דעם םון אײגשטעלונג
.1937 ױלי

 אנגענומען איז קאמיטע דער פון רעקאמענדאציע די
געווארען.

אסעסמענםס די צאלען װענען רעגולאציעס
 אין אריין גייען באשטייערונגען גייע צוױי ״די

 געזאמעלט װעלען און 1937 ױלי ערשטען דעם קראםט
 וואס אלע פרן קאגװענשאן געכסטער דער ביז װערען
 די םץ אדן ידניאז אונזעד טדן מיםגלידער איצט זימען
מיטגלידער. אלס אנשליסען דאן ביז זיך וועלען וואם

באשלאסען, האט באארד עקזעקוטיװ גענעראל ״די
 אין ווערען געצאלם זאלען אסעסמענטס צוױי די אז

 מאנא־ זעקס יעדע סענט 50 — ראטעס האלבײערליכע
ף טען י ו ן א ע ד ע ן© י י ו , ך ן ע ר ע ײ ט  ש
 ביכלאך דױס די אז באשלאסען אויך האט באארד די

 ארויסגעגעבען ניט זאלען יולי אין געביטען װערען וואס
 גע־ װערם שטייערען די אויף צאלונג די סיידען װערען
 װערען ארײגגעקלעםט וועלען םםעמפס םםעציעלע מאכט.

 בא־ דאלאר דער אז וױחען צו ביכלאך ױגיאן די אין
 איז אסעסמענט יעדען אויף סעגם םוםציג פון שםייענדיג

געווארען. באצאלט
 פון צאל א םאראויס אין ארוים אייך שיקען ״מיר

 איר װעלכע פאר םםעמםס אסעםמענט םפעציעלע די
 גלייך. אםיס גענעראל אין געלם די אריינשיקען דארםט

איר וועט װערען םארברויכט װעלען םטעמפס די װעץ
אםיס. גענעראל אין סטעמסס נאך קויםען דארםען

* * *
אויםמערקזאמקײם, אייער ציהעץ אויך װילען ״טיר

 דאלאר ו דעס אײנמאנען פארמזעצען דארפם איר אז
 מיםגלידער געװען זײנען װאס אלע די פון םעקס שםאל
 דער ביז ױניאן דער 1א אנגעשלאסען זין האבען אדער

 האבען און סיםי אםלאנםיק אין קאנװענשאן לעצםער
מעקס. דעם באצאלם נים איצם ביז נאך

 ליים אלטע שטיצען צו טעקס סעגט צען *דער
 דער װען ,1937 ױלי ערשםען דעם אפגעשאםט װערם
ר ^  דארםם איר קראםט. אין ארײז גײט אסעסמענט נ
 דעם אויף שולדען צוריקשטייענחנ די אויםמאנעז אבער

 געביטען קריגען גיט מיםגליד קיין און אםעםמעגם
שולדען. די באצאלם ער ביז ביכל ױגיאן דעם

 גענעראל דער רועט טעג עטליכע נעכסטע די ״אין
 מאנא־ די פאר דױס־ביכלאך די ארייגשיקען אײך אםים
 איר באשטעלם. האם איר װעלכע ױלי־דעצעמבער, טעז

 דע־ םיגאגץ אייער באםעלען צו אויםגעםאדערט װערט
 אינסםרוקציעס די דורכצוםירען שםרײסנם פארטמענט

 דא אײך װערען וואס פארשריפםען די מים אנקלאגג אין
געגעבען.
איצ־ אויס ארבײט באארד *קזעקוםיװ גענעראל ,זײ

 םאנדען די צר באצוג אין רעגולאציעס און תלם טער
 בײשםײערוגגען ארן איגשררעגס םויםעדבעגעםים סאר

 װערען צוגעשיקם אײך װעלען װעלכע איגםםיטוציעס צר
פארםיג. װערען זײ װי שנעל אזוי

 ■רעזידענם דובינסקי, דרד אייערער, ״ברידערליך
םעקרעטער. געגעראל

 םוץ כאראקםער דעם םראגען זאל באשלוס דער )6
 םע־ נײער דער פרן עןטאסלורעז די עקסיערימעגם. אן

 קאג־ קומעגדער דער צו װערען כאריכטעם זאלען טאזיע
 באשלײ זאל װעלכע איגםערנעשאנאל דער פון װעגשאן

 אפגעשאפט יחנרען, םארםגעזעצם זאל עס וינא סעז
מז ת  ותנלמ זײ וױ לױט וחנדעז, געעגדעדט אדער י

jivttcro די אױםצובמ^רעז נײםיג פאר גמיגעז

 בריף א ארויסגעשיקם האט דובינסקי פרעזידענט
 אינטער־ דער פון באארדס תשאיגט און לאקאלס אלע צו

 אסעס־ דער אז אויםמערקזאם, זײ מאכען צו נעשאגאל
 די אויף ארױםגעלייגם האט קאגװענשאן די װאס מעגם

 בענעםיט טויטען א סוץ אײנםירונג דער םאר םיטגלידער
 רואוילםעטיגע און ארבײטער פאר שטיצע םאר און פאנד

 ױלי. ערשטען דעם קראפם אין אריין גײט ארגאניזאציעם
:םאלגט װי איז צושריםם דער

 ױגיאגס לאקאל אעעשלאסענע אונזערע אלע ״צו
 אין קאגוועגשאן לעצטע אונזער :באארדס דזשאיגט און

 רעקאמענדא־ די געהײסען גוט האם סיםי אטלאגםיק
 אײנצושטע־ באארד עקזעקוםיװ גענעראל דער םון צי*ס
 מיטגלידער די פאר איגשורענס םױםעךבעגעסיט לצן־

 פון םעקם יערליכען א און איגטערגעשאגאל דער םון
 און ;צװעק דעם פאר םיטגליד יעדען פון דאלאר איין
 העלםען צו װערען געשאםען זאל פאגד ספעציעלער א אז

 אינםםיטוציעם םריינדליכע און ארגאגיזאציעס ארבייםער
 מיט־ םער דאלאר איין סון אםעסמעגם יערליכען א איז

 געהײסען גוט אויך איז עם צוועק. דעם פאר גליד
 סעגם צען דעם אםצושאפען רעקאמענדאציע די געװארען

איט. אלטע צו שטיצע פאר אםעסמעגט
 דער םון באשלוסען די אט פון םעקסט םולער *דער
:פאלגס װי זיך לייעגם קאנווענשאן

אינשורענס. מױטעןייכענעפיט װעגןןן
 קאטועגשאן די אז רעקאמענדירט, קאמיטע ״אײער

 גענעראל דער סוץ רעקאםענדאציע די הײסען גרט זאל
:םאלגט װי זיך לעזט װעלכע באארד, עקזעקוטיװ

 םון קאגסטיםוציע די אז פארגעשלאגען װערם ״עס
 איינצוםײ ווערען אמענדירט זאל אינטערגעשאגאל דעד
 מיט־ א אויף יאר א דאלאר איין סון בײשטײערוגג א רעז

 מיט־ דער װעלכען פאר אינטערגעשאגאל דער פון גליד
 בענעםיט טויטען $150 צו בארעכטיגט זיין זאל גליד

 דער םון מיטגליד א יאר צוױי זיין וועט ער װי גאכדעם
ױ. װ. ג. ל. א.

 באזיס אריסן װערען געצאלט זאל אסעסמענט דער
 אין אנםאנגענדיג מאנאםען זעקם יעדע סענם 50 פון

 ווערען געמאכט זאלען צאלונגען די און 1937 יולי
 די ביכלאך. מעמבערשיפ די בײםען מיטן גלײמױיטיג
״.1938 ױלי אין אנהויבעז זיד זאלען בענעסיםס

 די אז דעריבער, רעקאמענדירט קאמיטע* אײער
 אוטארי־ זאל באארד עקזעקוטיװ געגעראל אדײנקרמענדע

 און רולס אנצוגעמען ווערען באםולמעכטיגט און דרם
 איינצױ ראטזאם אדער גויםיג זייגען וואם רעגולאציעם

 וואס רעגולאציעם און רולס די פלאן. אזא שםאלען
 איינגעשלא־ זאלען ווערען אנגענומען ארום אזוי ײעלעז

 קאנס־ דער םון טייל א װערען געמאכם און װערען סען
 גארמעגט ליידים איגטערנעשאנאל דער סון םיםוציע

ױניאן. װארקערס
אגגענו־ איז קאמיטע דער םון אמעגדאציערעק די

געוואדען♦ מען
כײשטײערונגען. סאר סאנד סיעניעלער

:רעקאמעגדירט קאםיטע יײער ,
 גענעראל דער סון רעפארם דעם גצוגעמעןא )1

 פאר ערשטענס באשטימט װעלכער באארד, עקזעקוטיװ
 יעדען פוץ דאלאר איץ ®יז רוסגיעגאשגזי יעדליכע א

 ספעציע־ א איץ װערען געחאלםען זאל װעלכעס טיםגליד
flrt און ארגאגיזאציעם שם^נן צון צודעק פאדץ םאנד 

 פאר און ארבײטער די דינען װעלכע איגםסיםוציעס,
 באװעגונג. ײטערארג אלגעםימער דער צו בײשטײורועען

 0987 ירלי ערשםען דעם קראםם איז ירײו זאל ד*ס
י  געזאמעלם אדום אזוי װעם װאס געלם די אז )2^

Wgm צעםײלם זאל tr im איגםעתע־ דער שעזױצז 
W f a טנישאדז און ל^אלס אגגעשלאסצנע אירע איז
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ר ע ר ד ע ײ יו־ קלארקמאכער יארקער נױ די נ
ר ע ^ א מ ד או ^  גרויסעז א נאך געמאכט האט ןאני ר

J J S aK-̂ צו קאמף איר אין פארװערטס שריט 
פארלײכטערען צו און פארבעסערען אגן

 אגרימענט, נײער דער מיטגלידער. אירע פון לאגע די
 װעט אויסגעקעמפם, האט ױניאן קלאוקמאכער די וואס

 אין קאפיטעל װיכטיגען זעהר א בלויז נים פארנעמען
 אויך נאר ױניאן, קלאוקמאכער דער פון געשיכטע דער
 בא־ ארבײטער אלגעמײנער דער פון געשיכטע דער אין

 האם ױניאן קלאוקמאכער די אמעריקע. אין װעגונג
 קאמף דעם אין רעקארד דעם געבראכען אמאל װידער

 דער הײנט איז וואס ארבײטס־וואך, קירצערער א פאר
 ארבײטער ארגאניזירטער דער םון לאזונג װיכטיגסטער

באוועגונג.
 איז ארבײטס־ציים קירצערער א םאר קאמף דער

 ארבײטער, די פאר װיכטיג העכסט געװען אלעמאל םון
 פאר הויפםזעכליך געװען קאמף דער איז אמאל אבער

 רוה, מער האבען זאלען ארבײםער די אז צוועק, דעם
 םא־ דיער מיט זיך אפצוגעבען צײט מער האבען זאלען

 היינט וג אז. א. לייענען צו לערנען, צו זיד מיליע,
 ארבײט־צײט קירצערער א פאר קאמף דער איז אבער

 מער ארבײטער די געבען צו צװעק דעם םאר אזוי ניט
ארבײט. דער מיט םארזיכערען צו זײ אום נאר רוה,

 ערשטע די צװישען געװען זײגען קלאוקמאכער די
 ־שטוגדיגע35 א אויסגעקעמסט האבען וואס לאנד, אין

 כדט בלויז אז זיך, מען דערמאנט און ארבייטס־וואך.
 שווער קעמםען געדארםט מען האט צוריק יאר 25—27
 איז ארבייטסײואה ־שטונדיגער50 א פאר ביםער און

 מען װען אבער ריזיגער. א װירקליך םארשריט דער
 לאנגע אזעלכע געארבײט אמאל האט מען אז פארגעסט,
 — פארגעסען זיך װילט זאכען שלעכטע און — שסונדען

 & נאך װעלען זאל מען אז נאטירליך, גאנץ עס אח
 בא־ אין נעמט מען ווען בסרט ארבײטס־וראד, קירצערע

 יארק, נױ שטאדם ריזיגער דער אין לעבען דאס םראכט
 צו סארען אין פארשװענדעט װערט צײט פיל אזוי װאו
 סארען דאם און ארביים. דער פון קומען און ארבײט דער
 ניט וױיט איז סאבוױיס געפאקטע יארקער גױ די אין
 וױיניגער ניט עס מאםערט אמת דער אין אפרוה. קײן

 ציים דער מיט צװאמען שאם. אין ארבייט די װי אריס ־
 אזא ניט וױיט ארבײטס־טאג דער שוין איז סארעז פון

 דער איצט איז דעם אויף קוקענדיג ניט אבער קורצער.
 ארבייטס־וואד קירצערער א םאר קאמף דעם םון עיקר

 סון נאר רוה, מער סון צוועק דעם פאר אזוי ניט
 העכסטע זיין באקומט קאמף דער אט און ארבײט. מער

 זייגען עם וואו אינדוסטריעם, אזעלכע אין װיכטיגקײט
 זייגען עם און ארבײט. װי ארבײטער מער סןי א פאראן
 צװישען מימוגגם־םארשידעגהייטען קײן גיטא הײנט

 עקאנאמיס־ געלערנטע און ארבייטס־םירער פדאקטישע
 אם־ מיטעל װירקזאמםטער און בעסטער דער אז סען,

 אר־ פארקלענערעץ צו וױיניגסטענם אדער צושאםען
ארבײטס־וואך. קירצערע א איז בײססלאזיגקײט,

קלאוק־ די םון זיג דער אז זיך, םארשטעהט עס
 שטוג־ 32% די װען גרעםער, נאד געווען וואלם מאכער

 דיער אין געװאונען האבען זיי װאס ארבײטס-וואך, דיגע
 ווע־ אייגגעםירם גלייך געקענט װאלט אגרימענט, נײעם

 עם אבער אחם, יאר צוױי אין ערשם גיט אוץ רען
 םאתואס אורזאכען די געווארען געמאכט קלאר זימען

 גים וואלם עס װערעז. געטאן געקעגט ניס האם דאס
 מאגוסעקםשױ קלארק יארקער גױ די צר גערעכט געװעז
 אײמעםירט שעיער זײערע איין װאלם מען ווען רער,

 האלב א און דרײסיג און צוױי םרן ארבייםםײואד אז
 אלםע די ,װאו שטעם אנדערע די אין בעת שםונדען,

 מעז זאל אױםגעגאגגען, גיס נאך דעזןן אגרימענטס
ר קלאױן די מ מזבדא מ מ • 86 י י א ײ י ז ת ת ם ש

ךי באניייןו׳ ̂רעם
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 קענען װעט מען און שטעדט אנדערע די אין אגרימענטס
 גאנ־ דער אין ארבײטס־װאך פארקירצטע די אײנפירען

אינדוסטריע. קלאוק צער
V

 דער װעגען עפעס זאגען צו נויטיג ניט איז עס
 הא־ קלאוקמאכער די װאס ארבײטס־לוין, אין העכערוגג

 העכערוגג די אגרימענט. נײעם דעם לויט געקראגען בען
 עס צעהלען. אלע קענען געלד און גלײך, זײ קריגען

 און װאך־ארבײטער די פאר וואך א דאלאר םינף איז
שטיק־ארבײטער. די פאר פראצענט צעהן

 שטיק־ די פאר פראצענט צעהן די אז אמת, איז עס
 םינף די װי צעהלען צו לייכט אזוי ניט איז ארבײטער

 בא־ איז עס אבער וואך־ארבײטער, די פאר דאלער
 די אז םיסטעם, א ױניאן דער םון געװארען שטימט

 פראצענט צעהן זײער קענען זאלען שטיק־ארבײטער
 אוים־ װעט ױניאן די און צעהלען. גוט גאנץ העכערוגג

 פארשטעהט עס װערען. געצעהלט זאל עס אז פאסען,
 אײנער װען טאן קעגען װייניג װעט ױניאן די אז זיך,
 זיינע אװעקגעבען װעט און אפגארען װעלען איר װעט
באלעבאס. דעם מתנה א העכערונג פראצעגט צעהן

v
 מיט האבען צייטונגען אידישע פון רעפארטערס

 מיםינג דעם אויף אז דערצעהלט, באװאונדערונג מין א
 מערערע הערען געלאזט זיך האבען שאפ־טשערלײם פון

 צוריק זאל עס אז געםאדערט, האבען װאס שטימען
 םון סיסטעם די טרייד קלאוק אין װערען אײנגעפירט

װאך־ארבייט.
ערש־ זיך. וואונדערען צר װאם געװען ניט איז עס

 .וואך־ איז לויךהעכערונג א צו קומט עס װען טענס,
 די, פאר אםילו שטיק־ארבײט װי צוציהענד מער ארבײט

 שטיק־אר־ פאר אייזען און שטאל שטענדיג דיגען װאס
 בא־ פריזזער שוין װי דערפאר, איינםאך איז עס בײם.

 לאזט װאױארבײטער פאר לויךהעכעררנג א װאס מערק,
 קלאוק־ די צװישען איז צוױיטענס, צעהלען. לייכטער זיך

 וואױ םאר צאל באדייטענדע א געװען אלעמאל מאכער
 שטיק־ און ארבײם וואך פאר מאיאריטעטען די ארבײט.
 דער אין געביטען מאל מערערע זיך האבען ארבײט

 אםע־ קלאוק װען צײטען, געװען ױניאן. קלאוקמאכער
 וואױ סון הערען געוואלט ניט האבען למשל, רייטארס,
 גע־ האבען זײ װען צייטען, װידער געװען און ארבײט,

 אור־ די וואך־ארבײט. םאר קאמף םארביטערען א םירט
 צרות פאראן אלעמאל איז עס אײגפאכע. אן איז זאך
 וואס און ווער כסדר זוכט מען און טרייד קלאוק אין
 םיסםעם דער אוגטער מען ארבײם שולדיג. איז עס
 בעסער דין װעט אםשר אז מען, מײנם וואך־ארבײט םון

 עס אז און שטיק־ארבײט, סון סיסטעם דעם אונטער
 שטיק־ארבײט, םון סיסטעם דעם אונטער שלעכט איז

 בעסער. דין װעט וואך־ארבײט אונטער אז מען, מײבט
 מען ער בעט וױילע אלע אז קראנקען, א מים װי איז עס

 מען וױ וױיל זײט, אנדער אן אויף איבעללײגען אים זאל
שלעכט. איז אים לײגט

איבער־ וױילע אלע קראגקען א קען מען אויב גאר
 אלע גיט אבער מען קען זיים, אנדער דער אויף לייגען
 די ביי ארביים םון סיסםעם די איבערבײםעז וױילע

 בײטעז םען זאל אגרימעגט איין ביי אז קלאוקמאכער,
 אג־ צוױיםען ביים אוץ שטיק־ארבייט אויף וואך־ארביים

 װאד אויף שםיק־ארבײט איבערבייטען צוריק רימעגם
 אפשםײ אן צוועק דעם פאר זיד גויטיגס אגב, ארבײט.

 דארף םען און יװיאן דער ®יז מיםגלידער די םון מוגג
מאיאריטענג א האבען

 צײ־ אידישא די מאר געװעץ גים איז יעדעגפאלס,
ה װאוגדערעז צו װאם טוגגם־רעפארטערס  די וחמ זי

 װאױארבײם סארלאגגען וואס שםימען, געהערט האבען
 רעיארםערס n װען אויסער, שםיק-ארבײט, אנשםאם

זיגעז• אין אגדעדש עיעס געהאט האבען

 סאר געװינס װיכטיגער באזונדערס א איז עס און
 פאר־ װאס אגרימעגט אין פונקט דער קלאוקמאכער די

 ארויסצױ דזשאבערס און קלאוק־מאגופעקטשורערס באט
 קאגטרא־ ניט װערען וואס שעפער, אין ארבײט געבען
 יױ קלאוקמאכער דער פון באארד דזשאינט פון לירט
 דער מיט טאן צו האט װאס פונקט א איז דאס ניאן.

 אט און ״אװערלעפיגג׳/ פון פראגע אנגעװײטיגטער
 גע־ אנגעםירט איז וואס קאמף, ביטערער דער טאקע

 ״סטא־ אלגעמײגער אן און פראגע, דער ארום ווארען
 גע־ האט ״סטוײיק׳/ ווארט דעם אויסמײדענדיג פעדזש׳/

 פראב־ שװערע װעלכע באוויתט װעו־־ען, גערופען מוזט
 איג־ קלאוק דער אין ארויס שטענדיג וואקסען לעמען

 אױף שטעהן כסדר דארף ױניאן די װי און דוסטריע
 באבדלאד זײ אריסרינען ניט זאלען ערגעץ אז ײאה דער

הינטער־םיר. א דורך ארויסקײקלען זיך אדער
 שליםען דזשאבערס אדער מאנופעקטשורערס װעץ

 םאר־ א זיך אויף נעמען און ױגיאן דער מים אפמאד אן
 און באשעםטיגען, די וואם ארבײטער, די צו פליכטונג
 די צו זיד אױף סארפליכםנוגען ױניאן די נעמט דערפאר

 פון זאלען זײ אז דזשאבערס, און מאנופעקטשורערם
 איבע־ אונאנגענעמע קײן האבען גיט ארבײטער זײערע

 ערשסע זײ אז קלאר, זיין זיד דאכט עס דארף ראשונגעז,
 די געבען צו דין דארף מאנוסעקטשורערס די םון םליכט

 וועלכע מיט ארבײטער, די צו האבען זיי וראס ארבײט,
 מאגוםע?ך די אבער אגרימענט. אן געמאכט האבען די

 יושר פון באגריף משונה׳דיגען גאנץ א האבען טשורערס
 אגרײ אן מאכעץ צו רעכט איז ױי בײ לאגיק. פון און

 זײערע ארבײם די אבער קלאוקמאכער, די מיט מענט
 אנ״ אימעצער דער וױיל אנדערש, אימעצען ארועקגעבען

 קלאוק א וואלט וואם נאר ביליגער. עס מאכט דערש
 ארבײםם־ סח מיטען אין ווען זאגען, מאנוםעקטשורער

 באשםעלונ־ דינע ארויספארטיגען דארף ער װען סעזאן,
 סארקויסען אוועקגעזזן ארבײטער זײנע וואלטען גען,

 מענער א מיר זאגען אנדערש, אימיצען צו ארבײט זייער
 צאלט אימעצער דער וױיל מאגופעקטשורער, ערTקלי
? מער זיי

r
 אײניגע אגרימענט נייעם דעם אין סאראן זײגען עס
 קלאוקמאכער די וועלכע פרן אויסבעסערוגגען, אנדערע

 ארױם־ וועגעץ םונקט דער למשל, פראפיטירען. רועלען
 מאגהעטעז םץ אםילו אדער שםאדם םון ארבייט םירעז

ברוקלין. אין
אל־ דער אויד אז װערען, געזאגט דארף עס און

 שלעבטצר, קיץ נים גאר געווען איז אגרימענט טער
 «ץ בעסער סןי א אין אגרימעגט נײער דער ווען און

 סאר־ געמאכם האם מען אז עס, הייסט אלטען, דעם
 םארבעםערתג יעדע װײל געװאונען, האט מעץ אז שריט,

גערוינס. א איז
אגרימצנסס, מיט געשיכםע אלטע די איז עס און

 װערטן זײ, דורן• קריגם מען וואס געווינםען, די אז
 אמ עס שםארקזר װאס װיכטיגער, און גרעסער שטענדיג

 די און אגרימעגט דעם הינטער שטעהם װאס ױגיאץ, די
 די װיםיל אויף אפ העגגט יוניאן דער סוץ שטארקײט

 די אז אױף, פאסעז שעסער די אין אירע מיסגלידער
װערען. איעהיט זאלען באדיגגוסנען אויסגעקעמםםע

י ג ד נ ו פ א ש פ ן א ן אויטמעדק• די ציהעז מיר פ
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 הא־ לאקאלם מאנכע אין וױיל גריגדליך, װערען סירט
 איינגע־ טיף אזוי זיך גרופען די און קלובען די בען

 םאנאנדערגעוואק־ ברײט אזוי זיך האבען און ווארצעלט
 די הענט זײערע אין איבערגענומען האבען זײ אז סען,

ױניאן. דער פון פונקציעס װיכםיגסטע
 א איז קלובס די און גרוםען די םון סראגע די

 די געװארען. דיסקוטירט גענוג איז זי און אלטע גאנץ
 דערצעהלען, קלובס די און גרופען די פון םארטײדיגער

 קלובס די און גרופען די װען צײט, א געװען איז עס אז
 עק־ דער פאר נוצליך העכסט ארויסגעװיזען זיך האבען

 זײן אםילו זאל דאס אויך אבער ױניאן, דער םון זיסטענײ
 איז עס ארגומענט. שװאכער א אויך דאס איז ריכטיג,
 קראנקען, א הײלען צו גוט איז װאס מעדיצין, מאן־^ן
 זאל עס װען אפילו ניט. עס טויג געזוגטען א םאר אבער

 א אין געפונען זיך האט ױניאן די װען אז ריכטיג, זיין
 גע־ קלובס די און גרופען די זײנען צושטאנד קראגקען

 די ױניאן די ניט אבער דארף איר, פאר רסואה א װעז
 נאר ניט און געזוגד. איז זי װען מעדיצין זעלביגע

 מעדיצין די איר. פאר ניט טויג עס נאר גיט, זי דארף
 געזונטען א גראד קען קראנקען א הײלען קען װאס

מאכען. קראגק
 קלובען די און גרופען די װעגען דעבאטע די אבער

 אט־ אין קאנװענשאן דער אויף געענדיגט זיך האט
 גע־ אנגעגומען איז עם װאס דעם דורך סיטי לאנטיק
 דער םון און אפצושאםען. זײ רעזאלוציע א װארעז

 גרויסע גאנץ די אז זעהן געקענט מען האט קאנווענשאן
 און גרופען די געגען איז ױניאן דער םון מאיאריטעט

 גע־ פארזיגעלט גורל זייער איז דערמיט און קלובם די
 נוי־ איז עס אדן װעדען. אפגעשאסס כלדזען זײ זואדען.

 ױניאן דער פון מיטגלידער די םון מיטװירקונג די םיג
 דער מיט װערען דורכגעפירט זאל באשלוס דער אז

גריגדליכקײט. םולשטענדיגער
V

 אוו סעדעריישאן אמעריקען די ל אךך £ #א ףי
מיט־ איר אז װיסען, לאזם לייבאר ^ םי דך אןן
 םאר־ שםארק זיך האט צאל גלידער י9י°י 1

 סוספענדירט האט זי וואס קוקענדיג ניט און גרעסערט,
 א., אי. םי. דער מיט פארבונדען זיינען װאס ױגיאגס, די

 הונדערט אײן מיט מיליאן דריי איבער איצט זי האט
מיטגלידער. טויזענד
ליי־ אוו םעדעריישאן אמעריקען די אז הײסם, עס

 האט זי וואס ׳א. אי. סי. דער זיין דאנקבאר דארף באר
 געגעבען איר און באדען דעם אויסגעאקערט איר פאר

 מיטגלידער. נײע סיל אזוי אריעצוגעמען מעגליכקײט די
 דער פאר זאכען גוטע צוױי געטאן האט א. אי. סי. די

 פעדע־ אמעריקען סארגלױוערםער און אײנגעשלאםענער
 אמעריקא־ די אויםגערודערט האט זי לייבאר. אװ וײשאן

 זי און ארגאגיזירען זיך זאל זי אז ארבייטערשאפט, גער
 ליי־ אוו פעדעריישאן אמעריקען די אויפגעוועקט האם
 טאן אנפאגגען זאל זי אז םארשלאםעגקײם, איר סון באר

 איר אין פארגליװערט בלייבען גיט זאל זי און ארבײט
 די פראפיטירט סאלען סך א אין ױניאניזם. קרעסט

 איז עם װעלכע אהן לייבאר אװ סעדעוײישאן אמעריקען
 אונםערגעמער, די אפילו. קאסטען אוץ אנשטרעגגוגגען

 קאנטראק־ סון הערען אםילו געװאלט נים האבעץ װאס
 םע־ אמעריקען די װעלכע געגען און ױגיאנס, םים מען

 מיה די געגוםען ניט ׳ זיך האט לייבאר אװ דערײשאן
 דערשראקען שטארק זיך האבען קאמף, א אגצרמאגגען

 גרויסען איר סאר און א. אי. סי. אגרעסיווער דער פאר
 לאנד, איבער׳ן סירם זי וואס קאמפיין, ארגאגיזאציאנס

 איינ־ און אוגטעראיילען צו זיך באשלאסען האבען זײ און
 אונטער־ לייבאר אוו םעדערײשאן אמעריקען די לאדען

 יו־ יעדע ױגיאז, א אימאד״ אן איר מים נושרײבעז
 צרה, א געװעז אוגםערגעמער באזיגםע די סאר איז ױאז,

 בעסער שוין איז העלםען גים זיך קען מען אױב אנער
 אגרע־ וױיגיגער די — צרח קלענערע די אױסצוקלײבען

 אוג־ קריגען קען מען װעלכער בײ און ײניאן םײוע
ך ■  אמע די בןןדיבגונגעז. לײכםערע אוםשטענדען די .

 *ונ־ אופן r* *ױף ה*ס לײבאר אװ ן>שײ<י<ד8 דיקזת
 דער אין אגריםענםם ני׳לע ביסעל רעכם א סאוגעשרינצן
rm גױה די אפידו זיך פארשפארענדיג &ײם,

זיך סײא רלײבא אװ פוורשריישא! אסשדיקען
 - רוי• ירא יאלפשןאגצח

 חװי ייז אדייגלאזוז W זיד אמ •אראל וון
ן שן גיימ י שי .19 םי• די ומז ײ« דא>א3 ו

ז איז קאמף• אניססױאנס י דאס זױ #דייMM •M •MMי

 איגטער־ די וואס ארבייטער, ניט־גודס די סון סטרייק
געסירט. דארטען האט נעשאנעל
אמע־ דער םון סירער די אז אויס, זעד״ט עס גאר

 דער־ אלײן זיך האבען לייבאר אוו םעדעריישאן ריקען
 סםרײק-ברעכעריי, דער םון פאלגען די םאר שראקען

 דער געגען קאמף אין באנוצען אנגעפאנגען ד״אבען זײ װאס
 ארויס־ דעריבער האם גרין פרעזידענט און א., אי. סי.

 דארף קאמף םון מעטאדע די אז ערקלערונג, אן געגעבען
 װעט זי אז האסען, װילען מיר און װערען. באנוצט ניט

װערען. באנוצט ניט מער
 די אז באמערקען, צו װערט באזונדערס איז עס און

 לעצ־ דער אין ד״אט לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען
 אינ־ דעם באנוצען שטארק גאנץ אנגעפאנגען צײט טער

 ארבײט. ארגאניזאציאנס איר אין פרינציפ דוסטריעלען
 הענט אײגענע אירע מיט אליין איצט ארגאניזירם זי

 צוריק יאר םאר א מיט וראס ױניאנס, אינדוסטריעלע
 ױגיאגיזם קרעפם פון באשיצער און היטער די װאלטען

 די זיך שטעלט עס און דעוילאזען. ניט אוםן בשום עס
 א.? אי. סי• דער מיט מלחמה די איצט װאס צו :סראגע

 זיך םילם לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען די אויב
 איג־ דער צו איבערצוגעהן געצוואוגגען אלײן איצט

 ניטא דאך איז ארגאניזאציע, פון פארם דוסטריעלער
מלחמה? םירען צו און קריגען צו זיך וראס איבער מעהר

 םאר שםערונג קײן זײן ניט אויך דארף עס און
 פאר אנגעקליבען זיך האט וואס ביטערקײט, די שלום
 דאס אנגעפאנגען. זיך האט מלחמה די זינט צײט דער
 איז עס אז באטראכט, אין נעמעגדיג פארגעסען, מען קען
 באזיגען צו אדער איגטערעסען פאר קאמף א געװען ניט
 ארגא־ צו קאמף א געװען איז עס אונטערדריקען. אץ

 און ארבײטער אמעריקאגער ניט־ארגאניזירטע די גיזירען
 קאמף. ערפאלגרייכער העכסט א איצט ביז געװען איז עס
 ארגאניזיר־ מיליאן זעקם איבער פאראן איצט זיינען עם
 האם קאמף דער ווען בעת אמעריקע, אין ארבײטער טע
 מיליאן דריי ארום בלויז געװען זײנען אנגעפאנגען, זיך

ארגאניזירטע.
 געםירם רעכענען, מען מעג אויך, האם קאמף דער

 זאל לייבאר אוו פעדעריישאן אמעריקען די אז דערצו,
 אינטערנא־ טרייד־ױניאן דעם אן אנשליסען ענדליך זיך

 גע־ גים צייט גאנצע די ד״אט זי וואס עטוואס ציאנאל,
 גערע־ האבען םעדערײשאן דער םון םירער די וואלם.
 בעסער עס לוינט לאגע איצטיגער דער אין אז כענט,

^ אינטערנאציאנאלען דעם צו באלאנגען צו ר  ױניאן ט
0 קאנגרעס.
 א םאר באטראכטען אויך עס מען קען אפשר און

 אינ־ טרייד־ױניאן דער װעם אפשר םרידען. צו שריט
 ברודער־ צום סוף א מאכען פרובירען טערנאציאנאל

באוועגונג. ארבײטער אמעריקאנער דער אין קריג
V

 *רביי■ דער איז אײניגקייט פךן פאראײניװנג די
אלן איז באוועגונג טער איצט ארבײטער די

םער נןיו אמ נויםיג מאל ײיטיג באזונרערס ארגאניזירטעד וועז הײנם, * w w w ,י"־0
 אח אגרעםױוער געווארען איז אמעריקע איז קאפיםאל

ארבײם. זירטער ארגאני• קעגעז קאמף אקםיװען אזא אנגעפאנגען האט
 וואס קאמיםעס״, ״םיםיזענם אזוי־גערוםענע די
 אויף לאגד איבער׳ן ארגאניזירען אנגעפאנגען זיך האבען

 דזשאנס• אין קאמיםע דער םון םוסטער זעלביגען דעם
 דער איז סטרײק, שםאל דעם דארטען ברעכען צו טאון

 ארביים קאפיטאל ארגאניזירטער װי ביישפיל בעסמער
 !gw ■זייער האבען וואס קאמיםעס״, ״סיטיזענס די אט

 װאס ארבײטעו״, צו רעכם דאס ״פארםײדיגען צו גאבע
 װעד» סטרייקס, ברעכען צו און סקעבען צו מײנט דאס

 דוח■ קאפיםאל גרוים סון םינאנצירם און ארגאניזירם
 אומעטום זײנען וועלכע קאמוירם״ אװ ״םשעימבערם רי

 ארגאניזירטער םון פײנם די און רעאקציע פון נעסטען
 צו גענומען זיך האבען ריכםער רעאקציאנערע ארבײם.

 קעגען אינדזשאנקשאנם ארויסגעבען פון ארבײט דער
 געגאני איז ריכםער נוארקער א און ױניאנם ארבײםער

 קע- םארבאם א ארויסגעגעבען האם און וױים אזוי גען
שאפ״. ״קלאוזד געז

 םרעהליד. נים אויד עם איז קאנגרעס אין איז
 וועלכען םח קאנגרעס, איצטיגען דעם אין איז פארלויםיג

ך גארנישם ערווארם, םיל אזוי האבען ארבײטער די  ג
 םארלױפיג איז עס ארבײטער. די סאר געווארען טאן
 w גלזעץ איינציגצר קיק געווארען אעעגוםען ניט

 קאנסערוואטױוער דער ארבייטער. די פון סטעז
 האס קאנגרעם אין סארםײ דעמאקראטישער דער םון

 אפגעשםעלס איצם ביז האם און כוחות זײנע ארגאניזירט
 םארגעשלאגעמ די געזעצגעבונג. פראגרעסױוע יעדע

 געריכס העכםםען םאר׳ן רוזוועלטען פין רעפארמען
 םא• די סארזיכערען צו צוועק דעם געהאם האבען וואס

 pE אננעמען וועט קאנגרעס דער וואם געזעצעו, ציאלע
 םייט. איצט דינען אונקאנסםיטוציאנעל, ווערען ערקלערט

 קאמפאנ^ שםאל רעפאבליק דער םון גוירדלער םאם אוך
 •n קאמף א אנםירען וועט ער אז ערקלערט, האט וואס
 ניז באארד״ רילעישאנס לעיבאר ״נעשאנעל דער גען
 גום■ האבעז איצט קען לאנד, סיז געריכט העכםטען צום

געווען. װי בלײבט געריכם העכםטע דאם וױיל האפנונגען,
 זײ. בדי םאראייניגט, זימ דארםעז ארבײטער די

 דעם װידערשטאנד נויטיגען דעם געבען קענען זאלען
 עקא־ דעם אין קאפיםאל ארגאניזירםען אנגרייפענדען

 אימםלוס םער האבען זאלען די בדי און קאמף נאמישען
 קרימן עם וועלכער איבער געזעצגעבונג, דער אויף
 חמיד אמ קאנסערוואםױוע די קאנםראל די װידער איצט

לאנד. םון כוזזות ציאנערע
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g צבױן. פון

 קאגסערענס אינדאסטריעל ״נעשאגעל י
אמע־ םון ארגאניזאציע אן באארד׳/
 װערט װאס עקאנאמיסטען, ריקאגער

 אמעריקאנער םון געשטיצט םיגאנציעל
םי־ און איגדוסטריאליסטען גרויסע

בא־ לעצטען איר אין האט גאגסירען,
 צײ אירע לויט אז ערקלערט, ריכט

 יאר הײנטיגען סון מאי חודש דעם אין ךינען פערען
 אין ארבײטסלאזע מיליאן פערטעל א מיט זעקס װעןגע

 דריט־ קנאפע מיט באריכט, דער זאגט איז, דאס לאנד
 וױיל צוריק, יאר א מיט װי װײניגער מיליאן עןהאלב

 8 ארום געװען זײבען 1936 יאר פון מאי חודש אין
ארבײטסלאזע. טויזעגט 675 מיט מיליאן

 אינ־ ״נעשאגעל דער םון ציםערען די װיםיל אויף
 איז ריכטיגע, זײנען באארד״ קאנפערענס דאסםריעל

 מיט ניט זײ שטימען וױיגיגסטעגס זאגען. צו שװער
 לײבאר, אװ פעדעריישאן אמעריקען דער פון ציפערען די

 חודש אין ארבײטסלאזע די פון צאל די װעלכע לויט
 פון דאך איז עס אבער מיליאן. 8 ארום געװען איז מאי
 ארבײטסלאזע די אז זעהן, צו צאלען אגגעגעבעגע די

 צו מאכען קען דאס און קלענער, כסדר װערט ארמעע
 אין װעט ווייטער, אזוי געהן רועט עס אויב אז גלויבען,

 איר צו קומען ארמעע ארבייסלאזע די צײם יאר פאר א
 בליײ װעלען עס אז ד״ײסט, עס צושטאגד. ״נארמאלען״

 זאגט איז, דאס און ארבײססלאזע מיליאן דױי א בען
 מוז ארבײםסלאזע צאל געװיסע א וױיל נארמאל, מען,
 איז פראספעריטי. פולשטעגדיגער א אונטער אפילו דץ

 פראספעריטי גרויס געװען געװים 1929 יאר אין דאך
 עס װי דעמאלט, אויך דיגען דאך און אמעריקע, אין

 ארבײטס־ מיליאן א ארום געװען פארזיכערם, ווערט
 גרוי־ אזא אין מיליאץ. צוויל ארום זאגען אגדערע לאזע,
 װי איגדוסטריע, פארשידעגארטיגער אח פילפאכער סער,

 באדײטענדע׳ א זיץ מאל אלע מוזען פארמאגט, אמעריקע
 אדער אורזאך איין צוליב זײגען וואס ארבײםער, צאל

ארבײט. אהן צײםוױיליג צוױיםער א
 םאראן טאקע איז עס אויב אבער, איז פראגע די

 אלץ קומען מיר אז גלויבען, *ו גרוגל געגיגענדער א
 ארמעע ארבײטסלאזע די ווען צייט, דער צו געד״ענטער

צושטאגד. ״נארמאלען״ איר צו אראפזיגקען וועט
 קאנםערענס איגדאםטריעל ״געשאגעל זעלביגע די
 לויט אז באריכט, איר אין אוגז דערצעהלם באארד״

 באשעםטיגט געווען 1929 יאר אין זײגען ציפערען אירע
 ארום האנדעל און איגדוסםריע סןו געביטען אלע אויף

 אין בעת פארדינער, לרין םריזענט 368 און מיליאן 47
 געװען דינען יאר איצטיגען דעם םון מאי חודש דעם

 הײםט, עס טויזענט. 697 מיט מיליאן 46 באשעפטיגט
 יאר אין אבער׳ וױיגיגער. טויזענט 671 מיט בלויז
 איג־ ״נעשאנעל דער םון ציםערען די לויט זיינען, 1929

 א װי וױיגיגער געווען באארד״ קאנםערענס דאסםריעל
 יאר דעם פון מאי וזודש אין בעת ארבײםסלאזע, מיליאן
 קערפער־ זעלביגער דער םון ציםערען די לוים דינען,
 סערטעל א מיט 6 דערמאנט, שוין וױ געווען, שאפט,
 אפילו זאל מען ווען אז הײסט, עס ארבײםסלאזע. מיליאן

 וואלטען 1929 יאר אין װי םיל אזוי באשעפםיגען איצם
 אר־ מיליאן האלב א און 6 איבער געווען אלץ נאך

בײטסלאזע.
ארבײטס־ םיל אזױ גענומען זיך האבען רואגען סון

 שוין האט ״פראסםעריטי״ די װען צײט, דער אין לאזע
 דער ? 1929 יאר בארימטען דעם אנגעיאגט כמעם

 פאר דינען ערשטעגס, צװייםאכיגער. א איז ענטסער
 צוגעקומען 1937 ביז 1929 פון צײט דער טון משך דעם
 באםעלקערונג אמעריקאגער די דאך איז ארבײטער, נײע
 דעריבער דיגען עס און געוואקםען צײט דער פאר

 .1929 יאר אין װי ארבייטער מער סך א סאראן איצט
 מעטאדען די און מאשיגען די איצט דינען צוױיםענס,

 מימילא און ,1929 יאר אין װי פראדוקםױוער ארבײט םון
 הענד. ארבייטער די םאר ארבייט ווייגיגער עס בלייבם

 װיכטיגער םך א איז ענטפער צוױיםער דער אט און
ערשטער. דער וױ

 מעהר םאראן איצט דיגען עם אז זאגט, מען װען
 וױיל צוריק, יאר 8 מיט װי אמעריקע אין ארבײטער

 ריכ־ גערױס עם איז געװאקםען, איז באםעלקערוגג די
דארף באפעלקערונג םארגרעסערםער א פאר אבער טיג.

 וואס אלע, ניט דאך דיגען ארבײטער. מער דאך מען
 געווארען אויסגעװאקסען, יאר 8 לעצטע די אין זײגען

 דערמאנטער דער פון ציפערען די אויב און ארבײטער.
 זײנען 1929 יאר אין אז ריכטיג, זײגען קערפערשאפט

 מיליאן האלב א און 48 ערך אן אמעריקע אין געװען
 מיליאן קנאפען דעם (אריינגערעכענט לוין־פארדינער
 זיבעציג און עטליכע געװען דאך זײנען ארבײטסלאזע),

 בא־ אמעריקאנער די לוין־פארדינער. קײן ניט מיליאן
 מיליאן. 120 איבער געװען דעמאלט שוין איז פעלקערוגג

 איצט זײגען עס װאס דאס, ניט דעריבער איז עיקר דער
 יאר אין װי אמעריקע אין ארבײטער מעהר פאראן
 מאשינען נײע די װאס ׳איז װיכטיגסטע דאס נאר ,1929

 פראדוקטיװער, דינען ארבײם םון מעטאדען נײע די און
 ארבײטער־ וױיניגער גויטיג דעריבער זײנען עס און

 פארגעסען, ניט אויך דאך מען דארף דערבײ און הענד.
 פארקירצט באדײטענד גאגץ איז ארבײטס־װאך די אז

 לעצטע די פאר אינדוסםריען מײסטע די אין געװארען
 םאר־ װערט ארבײטס־װאך די װען און יאר. עםליכע
ארבײטער. מער דאך מען דארף קירצט

פרא־ װיכטיגסטע די אז קלאר, אלזא, ׳איז עס
 ארבײטס־ איצטיגער דער מיט פארבונדען איז װאס ׳גע

 די און טעכניק דער פון אגטװיקלונג די איז לאזיגקײט
ארבײט. אײנצושפארען מעטאדען נײע

* *♦
 מעטאדען גייע און מאשינען נײע װעגען פראגע די

 ווע־ שוין רעדט מען באקאנםע. גוט א איז ארבײט פון
 ״ספיד־ װעגען און ארבײטסלאזיגקײט טעכנאלאגישע גען

 פרעזידענט און צײט לענגערער א פון סיסםעם אם״
 האט וואס קאמיטע׳/ ריםוירטש ״נעשאנעל רוזװעלט׳ס

 אר־ איר װעגען באריכט לאנגען א צוגעשםעלט טעג די
 אנט־ די זינען אין געד״אט שטארק גאנץ האט בײט,

 רע־ דער רעקאמענדירט און טעכגיק דער םון װיקלונג
 גע־ א אויף אויג אסענע אן האלטען זאל זי אז גירוגג,

 אנםװיק־ זײער גאכםאלגען און ערםיגדונגען צאל װיסע
 אין ענדערונגען גרויסע ברענגען קענען זײ וױיל לונג,
 סון לעבען געזעלשאפטליכען און .װירטשאסםליכען דעם

פאלק. אמעריקאנער
 ארויסצוזאגען אויס מײדט קאמיטע דערמאנטע די

 ארבײטם־ טעכנאלאגישער װעגען מײנוגג באשטימטע א
 פאקט, באקאנטען גוט דעם אויף אן וויתט זי לאזיגקײט.

 פון ארבײט אװעק בלויז גיט נעמען ערםיגדונגען נײע אז
 דורך ארבײט. אויך שאםען זײ נאר ארבײםער־הענד,

 איג־ נײע געשאפען נעמליך װערען ערפינדונגען נײע
 דעם פון קענטיג גוט דאך אבער איז עס דוסטריען.

 צו גענײגט מער איז זי אז קאמיטע, דער םון באריכט
 נע־ צײט לעצטער דער פון ערפינדונגען די אז גלויבען,

 שאםען זײ װי ארבײטער, די פון ארבײט אװעק מער מען
זײ. םאר ארבײט נײע

 אוים־ די געצויגען למשל, װערט, באריכט דעם אין
 וואס מאשין גיײערםונדענער דער אויף מערקזאמקײט

 איצט ביז פעלדער. די פון (קאטען) באװעל אראפ געמט
 םון בלויז געטאן ארבײט די װערט איצט אויך און

 מאשין גיי־ערסונדעגע די אבער ווען הענד. מענשליכע
 אוועקנע־ זי װעט ערםאלג, אן פאר ארויסוױיזען זיך זאל
 אמת, מעגשען. טויזענדע הוגדערטע םון ארבײט די מען
 מאכען וואם ארבײטער, די םאר ארבײט צוקומען װעט עם

 צוקומען װעט מאשיךםאבריקען די אין אבער מאשינען,
 אר־ טויזענד צענדליג עםליכע םאר העכסםענס ארבײט
 צוגעמען עס װעט םעלדער באװעל די אויף בעת בייטער,

טויזענדער. הונדערםער םון ארבײט די
 א אויף אנגעװיזען אויך ווערט באריכט דעם אין
 צו שייכות א האט וואם ערםיגדוגג, נײער צוױיטער

 וואם ׳דעם אין באשטעהט ערםינדוגג די אגריקולטור.
 ווא־ אין גרינסען םלאגצען און תבואה זייען קען מען

 אויף אוײעגעגעבען ווערען עם וואו ערד, סער,-אהן
 דער םון שטאםען גויטיגע אלע די װעג כעמישען א

 צו גריגסען און תבואח- םאר נויטיג זייגעז וואס ערד,
 גרויםע געמאכם צוועק דעם םאר ווערען עם וואקסען.

 וואסער מיט אנגעגאסען װערען וואם קאסטעגס, םלאכע
 כעמישע גויםיגע די ארײגגעטאן ווערען עס וואס אין

 תבואדד״סעלדער״ נייע די עם זײגען זײ און שטאםען,
 נייע מין דאזיגער דער גזײנס־״גערםנער״ גייע די ארן

 װאקסט ערשטעגם, מעלות* גרױםע סיר האם םארמערײ
צוױיםעבם, •ראדוקטיװ. זעהר איז און שגעל זעהר עם

 די מיסטיגען און בראנעװען אקערען, גיט מען דארף
 מען פלאץ. קלײנעם א עס םארגעמט דריטענס, ערד.
 פאר־ ״קיטשען געגעבען נאמען א דעריבער עס האט

 בײ באטרייבען פארמערײ די אט קען מען וױיל מיגג׳/
 גע־ איז פראבע ערפאלגרײכע זעהר א קיך. אין זיך

 םיר־ טאמעיטאס. און קארטאפעל מיט געווארען מאכט
 קאפריזען די םון אפהענגיג נים אזוי מען איז טענס,

 ערד־ מיט םארבונדען זײנען װאס נאטור, דער םון
 אדער םארמינג׳/ ״קיטשען די אט אויב ארבײט.

 ד״אם מען װי (טאץ־אגריקולטור), אגריקולטשור״ ״טרעי
 זײן און אנטװיקלען זיך װעט רופען, אנגעפאנגען עס

 זוכען דארפען פארמער מיליאנען װעלען ערפאלגרײך,
טאן. צו אנדערש װאס עםעס

 די צעלע, פאטאעלעקטרישע די מיר נעמען אדער
 שוין װערט װאס אויג׳/ ״עלעקטרישע גערופענע אזוי

 פריהער האם מען װאו צװעקען, סך א םאר באנוצט
 און אויגען, מענשליכע און הענד מענשליכע באנוצט
 און אנטװיקלען, אין וױיטער אלץ זיך האלט װעלכע
 ארבײטער פון ארבײט מער גאך אװעקצונעמען דראהט

אינדוסטריען. פארשידענע אין
 גאך איז לופט קאנדיציאנערטע םון ערפינדונג און

 אט אנטװיקלונג. איר פון אנפאנג דעם אין ערשט אויך
 װען סך, א פאר ארבײט שאפען קען ערפינדוגג גײע די
 ערפינ־ די אבער געד״עריג. װי פארשפרײטען זיך זאל זי

 זידליכע װארימע די אין אז מעגליך, אויך מאכט דוגג
 וױיניג געװען איצט ביז זײנען םאבריקען װאו שטאטען,

 דארםען איז יאר פון טײל גרויסען א װאס דעם, צוליב
 אריבערקלייבען זיך זאלען זײ אין ארבײטען צו הײס צו
 מזרח און װעסטליכע גארדליכע, די פון םאבריקען םך א

 סך א ארבײם קריגען דארטען װעלען זײ וױיל שטאטען,
 יא־אדינקא סון לרפינדובג די אז חײסט, עס ביליגער.

 קען אנםװיקלען, מער זיך זאל זי װען לוםט, נירטע
ארבײטס־לוין. דעם אראפצודריקען װירקונג א האבען

דערםון, ארויסקומען אײגענטליך, ׳װעט װאם נאר
 אויף אויגען אירע אפען האלטען װעט רעגירונג די װאס
 און װיסענשאםט און טעכניק דער םון אגטװיקלונג דער
 ערםיג־ נײע די םון אנטװיקלונג די נאכםאלגען װעט

? דוגגען
 וועט רעגירונג די הענד װעמענס אין אפ הענגט דאס

 וואם הענד, אין געפינען זיך װעט זי אויב געםיגען. זיך
 גאר־ עס װעט באלעבאטים, די םון קאנטראלירט װערען
 מאשי־ נײע די ערםינדונגען, נײע די ארויסקומען. נישט
 אלץ װעלען מעטאדען ארבײטס־שפארענדע נייע די נען,
 וועם הענד. ארבײםער םון ארבײט צונעמען מער און מער

 די װעלכע אויף הענד, די אין זײן רעגירוגג די אבער
 קעגען רעגירונג די װעט קאנטראל, א האבען ארבײטער

 צו פאראויס אין פלאנעװען װעט זי װען אויםטאן, סך א
 נייע פון אנטװיקלונג די װאס ענדערונגען, די באגעגענען

 קען רעגירונג די ברענגען. זיך מיט קען ערםינדונגען
 קען זי ערפינדוגגען, נײע םון אנװענדוגג די רעגולירען
 דערלאזען ניט קען זי ארבײטס־צײט, די רעגולירען

װ. אז. א. ארבײטס־לוין דעם אראפצודריקען
 אר־ פון םראגע די אז איז, שורה אונטערשטע די

 קען זי און רעגירונגם־פראגע א איז בײטסלאזיגקײט
רעגירוגג. דער םון הילף דער מים בלױז װערען געלייזט ***
 פרע־ אויב מײנונגס־פארשידענהײטען זײן קענען עס
 דעם םאר רעםארמען םארגעשלאגענע רוזװעלט׳ס זידענט

 גע־ האט מען װאס בעסטע, די דיגען געריכט העכסטען
 האט וואס קאמף, דעם אין אבער אויסטראכטען, קעגט

 רעסארמען, פארגעשלאגעגע די ארום ענטװיקעלט זיך
 עס איז אנגענומען, האט ער וואס כאראקטער, דעם און

 פרא- אמת׳ער יעדער דיט װעלכער אויף ניט םראגע קײן
 די ארום קאמף דער שטעהן. דארף מעגש גרעסיװער
 עק״ גוטער א איז געריכט העכסטען םאר׳ן רעםארמען

 פרא־ אמת׳ע די זײנען עם װער אויסצוגעםיגען זאמען
 פראגרעםי־ מיט בלויז זיד פוצען עם װער און גרעסיװע

םעדערען. ורע
 עגג זיינען געריכט העכסטען פאר׳ן רעפארמען די

 געזעצגע־ סאציאלער געםלאנטער דער מיט םארבוגדען
 איז עס קורץ. עס רוםט מען װי דיל׳/ ״נױ אדער בונג,
 סאציאלער םון פראגראם א אויסצוארבײטעז נוצלאז דאך

 םאר־ בלייבט געריכט העכסטע דאס װען געזעצגעבונג,
 געזעצען, די ערקלערען קען און איז ער װי גלױוערט

אונקאבסטיטוציאנעל. םאר אן, געמם קאגגרעס דער וואס
 פראםעםט־םע־ דין אין האט דובינסקי פרעזידענט

 אנגע- זיד האט וואם לעהמאן, גאװערגאר צו לעגראמע
ד תזװעלם׳ם סרעזידענם םרן געגנער די צו שלאסען  ח
 ריכםיג םולשםעגדיג געריכט, העכםטען םאר׳ן םארמען

 סאציאלער דער םאר זײן ניט קען אײגער אז באמערקם,
דערזעלביגמר אין און רחװעלם ■רעזידעגט פון פראגראם
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עס, מ׳זאגט װי געקויפט, מיר ׳האב

 איך װאס ברױועל, דעם מיט מםטיר
 לעצטען אין פארעפענטליכט האב

 א פון ״גערעכטיגקײט׳/ נומער
 מיט און נאמען, א אהן קלאוקמאכער

 אויף האב איך װאס ענטפער, מײן
 איך האב דאן זײט געגעבען. אים אויף

 אזעלכע אײניגע ברױױקעסטעל מײן אין געפוגען שוין
 שרייבער זײערע פון נעמען די מיט שוין דוקא און בריװ,

 ױניאן־ א צו געהערען װעלכע פרימעטעס, אלע מיט און
 מינדסטער דער זײן קענען ניט זאל עס אז אזוי, פאן,
 מאכער. קלאוק װי אנדערש עםעס זײגען זײ אז חשד,

 פריינליך און גוט אזוי געװען זײגען זײ םון אייגיגע
 פערזענליך און הײם מײן אין אפילו מיך אויםצוזוכען

מיר. מיט דורכצוריידען זיך
 דאס וועו־ען, געזאגט עס זאל שאנד גרויסער מײן צו

 קארעספאנדענטען מײנע םון קײנעם האט ענטםער מיק
 מיר טוט דאס װאס צופרידענגעשטעלט, ניט װיזיםארס און

 פון רעפארט דעם אויף אן זײ וױיז איך וועה. באמת
 קאנװענשאן דער צו באארד עקזעקוטיװ דזשעגעראל דער
 א און דרייצען װי מעהר אז אינטערנעשאנעל, דער פון

 ניט װערט יארק ניו אין קלאוקס די פון פראצענט האלב
 מיר ענטפערען זײ און קאוגטרי, די אין ארױסגעשיקט

געווארען עס איר זײנט װען, זייט שמײכעל: א םיט
רעפארטען? אלערליי אין גלויביגער אזא

 מער ניט בלייבט איז ווייט, אזוי שוין געהט עס ווען
TV האב איד און דעבאטען וועלכע אירגענד פאר פלאץ 

 נאך אויף װארטען צו םארשפארען די אז ערקלערט, די
 ״גע־ דער אין פראגע דער איבער מיר פון ענטסערס

רעכטיגקײט״.
 אין האט קארעספאנדענטען מײנע םון איינער אבער

 םרא־ אנדער גאנץ א מיר געשטעלט בריװעלע קורצען *
 ברודער סון איצט איך דענק װאס װיסען, װיל ער :גע

 קײן געלאזם גיט קײנמאל האב איד װעמען אויף גרין,
 װעגען גוט אזוי אלץ נאך איך דענק ? סאלען שטויבעלע

א נאך איך קאן און איד װיל ? אים ? םארטיידיגען אים א
 איך װיל נאר ניט ענםפער: מײן איז אט און

 זכות מינדסטען דעם געפיגען ניט איך קאן נאר ניט גיט,
 אים קאן איד פארקערט, פרנקט נאר גרין, ברודער אױף
 זיינע מיט סײ ד״אט וועלכער איינעם, אלס פארדאמען נאר
 גרעםםע די געבראכט האנדלונגען זײנע מיט םיי און ױיד

באוועגונג. ארבײטער גאגצער אונזער אויף שאנדע
 האם האנדלונגען זײנע מיט און רייד זיינע מיט

 געדאנק, צרם ברעגגען מענשען פילע גאר געמחט ך*
 אמעריקען דער סון פרעזידענם דעם םאר אים, סאר אז

 באווע־ ארבייטער גאנצע די איז לייבאר, ארו שאןײפעדער
 רעקעט, א ביזנעס, א קרעמעל, א װי מעהר ניט גוגג

מיטלען געמיינע אלערליי מיט פארסאלגען מח װעלכע

יאנאװםקי ש. פון

 שטײער, נויטיגע די באצאהלען ניט װילען װעלכע די אלע
דױס♦ די

באשולדיגונג, די אמת געװען װאלט עס װען אפילו
 דאן אויך װאלט ױניאן, ״דױעל״ א איז א. אי. סי. די אז

 אויף װערען אגגעפירט באדארפט איר געגען קאמף דער
 גע־ דער אין אופן. עד״רליכען װײניגער אדער מעהר א

 זײנען באװעגונג ארבײטער אמעריקאנער דער פון שיכטע
 געװען איז עס שפאלטונגען. פארשײדענע אזעלכע געװען

 די געקומען איז דאן לייבאר׳/ אװ ״גאיטס די צוערשט
 העפ־ אנגעפירט זײ ד״אבען געװיס פעדעריישאן. איצטיגע

 קײנמאל אבער אנדערע, די געגען אײגע קאמפען טיגע
 געגענזײטיגער א ווי וױיט אזוי געגאנגען ניט עס איז

 דעם צו ארגאניזאציעס קעמפענדע צוױי די פון פארראט
 שפע־ געװען זיינען עס קאפיםאל. צום שונא, אלגעמײנעם

 פעדע־ װעסטערן די באװעגונג ארבײטער דער אין טער
 אװ װאירקערס אינדאסטריעל די מײנערס, אװ ריישאן

 אלייענס, לײבאר ענד טרייד סאשעליסט די װארלד, דהי
 אזעלכען, פאל אײן דערמאנען ניט זיך קאן איך אבער

 װעל־ אירגענד פון קאפ סאמע דער פרעזידענט, דער אז
 ארויםקױ זאל קערפערשאפטען אנגערוםענע די פון כער
 אזא און אזא אז ערקלערונג, עפענטליכער אן מיט מען

 םדיזענדער די בעת דורכגעסאלעץ, קלעגלין• איז סטרייק
 סאמע אין געװען נאך זײנען ארבײטער טויזענדער און

 פאל, אזעלכען קײן סון ניט וױיס איך קאמף. םרן פײער
 ארבײטער גרויסער א פון םארשטעהער א װעלכען אין

 פון טענות םאלשע די אויפכאפען זאל קערפערשאפט
 ארבײ־ די אז ערקלערען, בפרהסיא איץ ארבײטסגעבער,

דורכםאל. א זיין זאל קאמף זייער אז פארדינט, האבען טער
 עס איז אמת, געװען וואלט אלעס דאס װען אפילו

 ארבײטער אן םון אויפגאבע די ניט אופן בשום אבער
 ארביײ קעמפענדע די געגען ארויסצוקומען פארשטעהער

 עקםפלואטא־ די צו הילף גרויסע אזא לייסטען און טער
 דערמאן איך פארראט. איינפאכער דאך איז דאס טארס.

 געשטעמפעלט זיינען סירער ארבײטער םילע גאר אז זיך
 אין זאכען. קלענערע םיל פאר פאררעטער אלס געווארען

 אין פראצעס אנארכיםטישען גרויסעך דעם פון צײט דער
 אװ נאיטס די אז געפאדערט םילע גאר האבען שיקאגא
 א גערוען איז פארסאנס אלבערט װעלכער םון לייבאר,

 אומשרלדיגסאר די סאר איינשטעלען זיך זאל מעמבער,
 די אז גערעכענם, האט מען אנארכיסטען. אורטיילטע

 און איינפלוס גרויסען איר דודך לייבאר, אװ גאיטס
 שוידערליכען יענעם אט אפשטעלען געקענם וואלט מאכם

די פון קאפ סאמע דער פאודערלי, מארד. געזעצליכען

 צו װארט א מיט געהיט זיך האט לייבאר, אװ גאיטס
אנארכיםטען. די פון גוגסטען

 דזשארדזש, העגרי געהאגדעלט ד״אט פײג אזוי פונקט
 ׳פאר־ אלס סײ פאפולער, זעהר געװען דאן איז װעלכער
 פא־ ענד ״פראגרעס בוך װיכטיגען זעהר א פון פאסער

 אמע- אין טומעל גרויסען א געמאכט האט װאס װערטי׳/
 האט װעלכער און װעלט, גאנצער דער איבער און ריקע

 געמאכט שאו בערנארד דזשארדזש װי מענשען אזעלכע
 טאלסטאי ליעװ גרויסען דעם און סאציאליסט, א פאר
 פאפולערער דער אלס סײ און סינגעל־טעקסער, א פאר

 בא־ סינגעל־טעקס שטארקער גאר דאן דער פון פירער
 שטע־ צו געװארען אויפגעפאדערט איז ער אויך װעגונג.

 פרײהײטס־קעמפער, גרויסע די פון זײט דער אויף זיך לען
 בײדע זײ שווייג. גרויסען א געכאפט האט ער אויך און

 געװארען געשטעמפעלט מענשען פילע גאר פון זײנען
 אויף געפינען געקענט ד״אט מען כאטש פאררעטער, אלס

נים אײך, מערקט געשװיגען, האבען זײ זכות: א זײ
 האבען זײ וױיל אנארכיסטען, די געגען ארויסגעטראטען

 איינ־ ניט שטארק טאקע אפשר און סימפאטיזירט, ניט
 אנארכיסטי־ דאמאלסדיגער דער מיט געװען פארשטאנדען

 געמאכט אויך שרין זײ האבען דערםאר אין טאקטיק, שעו־
 פרײם־אפ־פרא־ שענדליכען גאנצען דעם װעגען שוױיג א

 ערלאכער קײן דאן שוין האט עס װאס װעגען צעם,
 צוױיפעל. מינדסטען דעם האבען געקענט ניט מענש

 דער אלײן מאן, א ארויס קומט ,1937 אין איצט, און
 לייבאר* אװ פעדעריישאן אמעריקען דער פון םרעזידענט

 טויזענדער און טויזענדער פון קאמף דעם ערקלערט און
 קאפיטאליסטישע די װערענד פארלארען, פאר ארבײטער

 געהאם ניט נאך האבען אליין בתים בעלי די און םרעסע
 אויס־ םאר סטרייק דעם ערקלערען צו מוט גױטיגען דעם

 טאקע עס מעג סטרייקער. די םון זײט דער פון געגעבעז
 ערקלערט ברון היױואוד װאס םארדריסען, גרינ׳ען װיליאם

 םאר־ װאויל־באקאנטען דעם צו שותף גוטען א פאר אים
 האנדלונג אזא פאר אבער ארנאלד, בענעדיקט רעטער,

פארראט. װי װארט אנדער קײן ניטא איז
 דעם םון האנדלונג אזא אז געזאגט, אויבען האב איך

 די פארדינט וואלט םעדעריישאן דער םון פרעזידענט
 געווען שוין װאלט עס אפילו װען פארדאמוגג, העכםטע

 דער אבער ױניאן, דועל א איז א. אי. סי. די אז זיכער
 אינטערנאציאנאלען דעם אײף אזוי. ניט דאך איז אמת

 אויף רוארשע, אין קאנגרעס ארבייטער אמסטערדאמער
 דער םון דעלעגאט א געװען איז וואל, מעטהױ װעלכען

 אמסטערדאמער דער אז אויסגעפירט און פעדעריישאן
 אלס םעדעריישאז די ארייגנעמען זאל אינטערנאציאגאל

 זאך, גוטע זעהר א אורחא, אגב ׳איז דאס (װאס מעמבער
 פראגרע־ די וואם פאר און געורארען אויסגעפירט איז וואס

 לאגג יארען האבען פעדעריישאן דער אין גײסטער' םיװע
מעםהיו האט ערפאלג), קנאפען גאר א מיט און געארבײט
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 פאר׳ן פארלאגגט ער וואס רעפארמען די געגען דין *ײם
געריכט. העכסטען

 דער אין אלץ. ניט גאך אייגענטליך, ז״אי דאס אבער
 רעפארמען די ארום קאמף דעם מיט איז וױרקליכקײט

 איז עם מער. פיל פארבונדען געריכט העכסטען פאר׳ן
 די האבען זאל עס װער דעם וועגען קאמף א פאקטיש

n n דעמאקראטי־ דער פון טייל פראגרעסיװער דער —־ 
ל׳/ ״גױ פאר׳ן איז וואס פארטיי, פמגר  דער אדער די

 רוד װען אים. געגען איז וואס טייל, קאגםעתואטיװער
 םון רעםארמען די פאר קאמף דעם פארלירען זאל װעלט

 גרויסער א צו ביז דערמיט, ווערם געריכט, ומנבסטען
 דער איבער מאכם קאנםראלירעגדע זיין געבראכען פאס,

 םלי־ קאגםערוואטױוער דער און פארטיי דעמאקראטישער
 רע־ דער סון פאליטיק די דיקםירען אנפאנגען װעם מל

פרובירען. עס ער וועט וױעיגסםענס נױיתג,
 אין אפאזיציע אן געהאט מאל אלע האם רחװעלם

 געווען גיט איז זי אבער פארטיי, דעםאקראטישער דעד
 געהאט גיט זי האט דערצו און גום־ארגאגיזירטע,

 איצט אים. געגען קאמף א אויפצוגעמען טייטקדלײס
 ווערט זי און ארגאגיזירט זיך אפאזיציע די האס

 צר איין איר זיד גיט עס װען און דרײסםער,
גע־ העכםטען װעגען קאמף דעם אין רוזדועלם׳ו

י; װנמ  זי און דרײסט באזוגדערס גאגץ װערען ו
אריף רחוועלם׳ן געגען קאמף א םירען

.r r t
שטאר־ אזא גיט פרעזידענט א תאט
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 פארטיי זיין סון פאליטישענס די איבער אייגסלוס קען
ערשטען. דעם אין װי םערמין צוױיטען דין אין

 טערמין ערשטען דין אין פרעזידענט דעם םאר
 ערשטען גאכ׳ן וױיל מורא, מער פאליטישענס די האבען

 טערמין צוױיטען דעם אין צוױיטער. א קומט טערמין
 טער־ צוױיטען נאכ׳ן וױיל קלענער, מורא די איז אבער

 אזוי עס איז וױיניגסטענס דריטער. קײן ניט קומט מין
**•איצט♦ ביז געװען

 ווי- אויף סארשידעגהײטען מײנרנגס דין קענעז עס
 געשלאגען םילען זיך דארף רוזוועלט פרעזידענט םיל

 םאר׳ן רעטארמען פארגעשלאגענע דינע װאס דעם, דררך
 אין נידערלאגע א געליטען ד״אבען געריכם העכסטען

 מײגוגגען, צוױי קיין זיין ניט אבער קעגען עם סענאם.
 גע־ שטארק האט םרעםטיזש רחוועלט׳ם סרעזידענם אז

 םרא־ צו רעכט א האבען גביאים פאליםישע אח ליטעז
 םעגאטארען די אז נביאות, דיער מיט ריזיקירען בירען

 אין נידערלאגע די רתוועלטען געבראכם האבען וואס
 ווע־ געריכם, העכסטע דאס רעגןארםירען פו קאמף דץ
 קלאפ דעם אויסצוגוצען אנשטרעגגוגגען אלע מאכען לען

 זײן אפצושוואכען געקראגען האם פרעזידענם דער וואס
 קאנ־ אוים׳ן געהאם איצט ביז האט ער וואס אײגםלוס

גרעס.
איצטי־ אוים׳ן אײנםלוס רוזװעלם׳ם איז פאקטיש

 דעמאקראטישע גרויםע אזא האט װאם קאגגרעס, גען
אױף װי צײט, גאנצע די שרואכער סך א מאיאוײטעם,

 דער האט אייגעגםליך קאנגרעס. םריהערדיגען דעם
 גע־ סאציאלער פון װעג דעם אויף קאנגרעס איצטיגער
 געזעץ־םארשלאג דער געטאן. גארנישט נאך זעצגעבונג

 ארבייםם־ מינימום און ארבײטס־צײט מאקסימום װעגען
 װיכטיגסטע די סון אײנער אלם םיגורירט האט וואס לוין,
 גע־ םארגעסען װי כמעט איז פראגראם, רוזװעלט׳ם אין

 באארביים אזוי פארשלאג געזעץ דער איז אגב ווארען.
 דער אין אז קאמיטע, דזשודישערי דער אין געווארען

 איבער־ ער האט הענט אירע םון ארויס איז ער װי פארם
ארבייםער. די פאר װערט קלײנעם גאנץ א הויפט

 עקאנא- פראגרעסױוע אינםעלעקטואלען, אלע די
 זיך האט רוזוועלם וועלכע מיט סאציאלאגען, און מיסטען

 פרע־ דץ סון יארען ערשטע די אין ארומגערינגעלט
 אױף סארשוואונדען. װי עפעס איצט דיגען זידעגטשאםט,

 געקומען צוריק איז טראסם״ ״ברעיץ דעם םון םלאץ דעם
 םראסעםיאנעלע די טראסט. פאליטישער אלםער דער

 םון לייצעם די אריינגענומען צוריק האבען סאליטישענס
 הערם עס װי און הענט״ דיערע אין רעגירונג דער
 וויים־פרעזידעגם קאנסערוואםיווער רוזוועלט׳ם וועט זיד,

 וױ מער סך א םילען לאזען זיך אן איצט פון גארנער
 אין האנם א צוגעלעגם אויד האט גארגער פריהער.

 העכסםען פאר׳ן רעםארמען רחוועלט׳ם ®מ טויט דעם
געריכם.

 רתװעלם אריב זעהן און ווארטען דארף מען נאר
 מיט אוועקשארען לייכט אזוי לאזען מאקע זיך וועט
האגם. דער

. . .

------------------------4 1937 אונוםט,
 ווע־ סראגע די געווארען אויפגעהויבען איז עס װען ^
 לייבאר, אװ פעדעריישאן דער אין שפאלםוגג דער געז

 געקומען ניט נאר גאך איז עס אז ערקלערט, בפירוש
 ױגיאגס, אלע די נאך דינען דערוױיל אז שפאלטוגג, א *

 נאך ״א. אי. סי. דער אן אנגעשלאסען זיך האבען װאס
 בלויז זייגען זיי פעדעריישאן. דער םון מעמבערם אלץ

 אויסגעשלאסען. ניט אוםן בשום אבער סוספענדױט,
 דאד מוז וואל מעטהױ און םאל, דער איז דאס אויב הײנט
 עס איז פעדעריישאן, דער אין פאר קומט עס װאס וױסען

 מיט ארויסצוקוטעז םארראט דאפעלטער א אײנפאך ך$ך
!ױניאן אײגענער אן געגען ערקלערונג ^

שענדליך, אזוי געװען ניט אלץ נאך וואלט עס ׳נאר
 אן מיט ארויסגעקומען ניט עםענטליך וואלט גרין װען

 בא־ װעלכע מענשען אלם סטרייקער, די געגען אנקלאגע
 דאס ארן קאמף, זײער אין געװאלט־מיטלען מיט זיך :וצען
 שטאל־ אינדעםענדענט די אין סטרייקערס די אױך

 קנאפער א פון געווארען ארויסגערופען דיגען *ילען
ונינאריטעט•

 נים קאן איך װאס םאר עפעס װירקליך איז דאס
 סארדאמונג. פון װערטער שטארקע גענוג קײן געםינען
 דינען א. אי. סי. דער םון סטרייקס די אײך, מערקט

 אמעריקען דער פון סטרייקס די און געןואלם־סטרייקס,
 העכסט די געװען אימער זיינען לײבאר אװ פעדערײשאן

 דערצו געהערם עס חוצםה א פאר װאס און ? פרידליכע
 א. אי. סי. די אז אנקלאגע אן מיט ארויסצוקומען

 מינאריםעטען, קנאםע גאר םון סטרייקס זײנען סטרייקס
 סעדעריישאן אמעריקען דער םון סטרייקס אלע װי אזוי
 אויסדרוק דער געװען אלעמאל װאלטען לייבאר אוו
 װירקליה מאיאריטעטען! די סון װילען דעם פון

 ארויםצױ האבעז איינער דארף שטערעז קופערגעם א
באשולדיגונגען. אזעלכע מיט קומען

 װאוג־ גיט קײנעם שוין דארף אלעמען דעם נאך
 געגען קליװלאנד אין האנדלוגג גרינ׳ס ברודער דערען

 װערט עס סטרייק װעמעס ױגיאן, װארקער גיט־גודס די
 גרין װיליאם װען איגטערנעשאנעל, דער םון אגגעפירט

 צו באסעס ניט־גודס די העלפען צו נידעריג אזוי זינקט
 אונטער־ אלערליי שיקען צו און ױניאנס קאמפאני בויען

 צױ אזוי און םיקעטס די שלאגען צו װעלט־מענשען
 פיקעט־קא־ דער םון אנםירער די םון אײנעם שלאגען

 םריענד, םריינד, באקאנטען גוט אלעמענס אונזער םיטע,
 םון מעמבער א געװען לעבען גאנצען זײן איז װעלכער

סעדעריישאן. דער
 םאר־ בלריז געװען איצט ביז עס איז נאטירליך,

 אלע אויף סײ און םעדעריישאן די אויף סײ לוימדונג
 אמעריקאנער פון לאקײען די זײנען זײ אז פירער, אירע

 ערפאלג מיט איצט עס קען װער אבער קאפיטאל.
V באשטרייטען

 קריג אין אז תירוץ, דער גילטען ניט דא קאן עס
ערלויבט. אלעס איז

דעם, צו גרעניץ א דא איז קריג אין אפילו נײן,
 םון איינער אויב און ערלויבט, ניט אדער יא איז װאס

 איבערצושפױחען זיך ערלויבט צדדים קריג־םירענדע די
 אן סאר באטראכט םאקע ער װערט גרעגיץ, דעם

 דער םון ווערט ער מענשהיים, דער פון אויסוואורף
 וױיט װי און פארדאמט וועלט רעכטדענקעגדער גאגצער
 אין אז זיין, עס קען חרם. אין אריינגעלייגט מעגליך

 אזײ געקומעז שוין עס איז מלחמה טרייד־ױגיאן דער
 םארלירען פלוצלונג זאלען מענשען דענקענדע אז װייט,
 אין זיד םאתואנדלען און מענשליכקײט פיצעל יעדע

 — דאד און גלויבען, קױם זיך װילט עס חױת. װילדע
 איר און אויגען, די אין אייך שטארצעט קליװלאנד מעשה
מעגש, דער איז :איבערצוקלערעז רואס גיט װייסט
 גוט־ אזא סאר געהאלטעז מאל אלע האבען מיר װעמען

 פאר־ בלויז געווען מענשען, ערליכען מענשען, םוטיגען
 אים אויף געזאגם האבעץ וועלכע די ארן מאסקירט,

 מיר, װי געקענט בעםער אים האבעז בית, דאס אל
 איז ער אדער יאדעךלאנג, געקענם אים האבען װעלכע
 אזוי זיד, אויסער אזוי געווארען קאמף דעם אין «שוט

 םאר־ גאנצען זיין םארלארען האט ער אז פארצווייסעלט,
 פאראנטווארטליד מעזזר ניט דארום איז ער און שםאנר

? שױיבט און רעדט ער וואס דאס, פאר
 שםיקעל א געװען שוין וואלט דאם איר, זעהט

 אננעמען, דאס געוואלם זעהר זיך וואלט עס און זכות,
 םארדאמוגג, שרעקליכער א מיט ארויסקומען אײדער
ניט^אננעמען. דאם אויד מיר קעגעז ליידער, אבער,

 אז װערען, ערקלערט דא זאל אלץ םון סריהער
 םאר אםילו געהאלטען גיט מאל דאס האט גרין בתדער
ה םארענםסערעז צו נויטיג  ®ארלײ־ צר וױיגיגער, נאן• ײ
 איז עס װאם געװאוםם, האבעז ניט זאל ער אז מנעז,

קליתלאגד. איץ םרײד נים־־גודס דעם איץ •ארגעקומעץ

ט ײ ז ►
 אינםערנעשאגעל, דער םון פרעזידענט דער דובינסקי, ד•

 פראטעסנד לאנגע א אים שיקען צו נויסיג םאר האלט
 אםילו ד״אלט נידערטרעכטיגקײט, אזא געגען טעלעגראמע

 א מיט ענטםערען ׳ צו נויטיג פאר גיט גרין ברודער
 געוױינ־ גאנץ עטוואס געװען וואלט עס װי אזוי ווארט,
 אן זאל קאמף, אין שטעהען ארבײטער װען אז ליכעס,

 ארבײטער־ארגאגיזאציע, זיך רוםם װעלכע ארגאניזאציע,
 צו ביז סטרייקער די שלאגען ״העלדען״ אירע שיקען

 גיך אויף צוזאמענשםשאבען און באװאוסטלאזיגקײט,
 אמע־ דער םון נאמען דעם אונטער ױניאן א כלומרשט

 אין װי ווייזט, דאס לייבאר... אװ םעדעריישאן ריקען
 פאר געפיל דער איז קאמף, פון חדשים עטליכע די

 קלענער אלץ גרין ברודער אונזער בײ געװארען שאנדע
 קאנ־ דער אויף האט לואיס ל. דזשאהן װען קלענער. און

 געגען געמאכט אינטערנעשאנעל דער פון װענשאן
 וואס אלץ, געטאן האט ער אז באשולדיגונג, די גרינען

 גא־ איבערצוריידען אים פאר געװען מעגליך נאר איז
 איר אין א. אי. סי. דער שטערעז און מוירםי װערנאר

 געהאל־ ער האט מאטארס, דזשענעראל די געגען קאמף
 אפצולייקענען. דאס טעלעגראמע א דורך נויטיג פאר טען

 ליי־ ער גרין. װיליאם מער ניט שוין זיך שעמם איצט
 איז קאמף איצטיגען דעם אין דאס מעהר, ניט קענט
 זיך שטעלען צו אםילו רעכט, אלעס רעכט, גרינען פאר
באסעס. די םון דיט דער אויף

 ברודער מיט האלטען מיר וואו מיר, רױיסען אלזא,
 דעם חלילה, אויס, דריקט גרין ברודער אויב און גרין,

 מיר וױיסען םעדעריישאן, דער פוץ כאראקטער גאנצען
 דערםאר פעדעריישאן. לער מיט שטעהען מיר װי שוין,
 גע־ איך בין ערשטוינט װי פארשטעלען, זיך איר קאנם

 ערשיגען איז פרעסע גאנצער דער אין װען װארען,
 אין גרין, װיליאם םון אונטערגעשריבען סטייטמענט, א

 פאראגרא• עטליכע פאלגענדע די דא זײנען עס װעלכען
 ווער־ איבערזעצען נויטיג פאר האלט איך װעלכע פען

:טערליך
 באגרייסט לייבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען ״די

 װען לאקאל, פאר קומען װעלכע שװעריגקײטעז, די
 אר־ די נאטירליה סטרייק. א אן סירט א. אי. סי. די

 זיי ארגאניזאציע װעלכער אן אכםענדיג ניט בייטער,
דיע־ צו סימפאטיש גאנץ זייגען אנגעשלאסען, דינען

 צו אום סטרייקען וועלכע ארבײטער, ברידער רע
ארבייט. זייער םון באדינגונגען די פארבעסערעז

בא־ דינען און צוזאמען זיי לעבען ״געוױינליך
 קא־ פארשידענע די אין אנדערע די מיט איינע קאנט

 אמעריקען די םאר. קומען סטרייקס די וואו מױניטיס,
 אדער דיסציפלינירט נים האט לייבאר אװ פעדערײשאן
 און סימםאטיע זייער סאר מעמבערס אירע באשטראםם

סטרייקער״. זײ צו גיבעז זיי וואס הילף
 דאך איז דאס זאגען? איצם איר קאנט וואס נו,

 םאר־ זיך קוים קען מען וואס היםאקריטסטווא, שטיק א
 די האנדעלם עם שעהן װי פארשטעהט, איר שטעלען.

העלפען מעמבערם אירע װען אפילו דאם פעדעריישאן,

 די איז קאמםען, דיערע אין סטרייקער א. אי. יסי די
ר זי ניט #די דיסציפליגירם זי גיט םעדעריישאן  מ

̂  אבער ניט, טאקע זי טוט דאס יא, [ י זיי שטראםט
 זי סטרײקעל/ די שלאגען צו ארגאנייזערס אירע שיקט

 דער םים געגנער אירע מאכען צו מעגליכעס אלעס טוט
 יועל־ כוחות׳ אירע אלע מיט העלםט זי צוגלייך. בלאטע

 װעלמ ארבייטער, די נים העלםען צו גאך, האט זי כע
 באסעס די נאר באדינגוגגען, בעסערע םאר קעמפען

 דאם וואס סטרייקער, די געגען װידערשטאנד זײער אין
 גאך און וועלט, גאנצער דער םאר באקאנט דאך איז

 אםע־ די אז אנשרייבען, האנט די מען לאזט אלעם דעם
 גום זעהר פארשטעהט לייבאר אװ פעדעריישאן ריקען

סטרייקער. די מיט מעמבערס אירע פון סימפאטיע די
 — שולדיג, גשמה די גאט איז פעדעריישאן די ׳יא
 אין א. אי. סי. דער מעמבערס אירע העלפען טאמער

 כאטש, שוױיג, א זי מאכט גארניט, איז סטרייקס, אירע
 גאר ניט געקענט זי וואלט געוואלט נאר וואלט זי װען

מעמבערס. אירע באשטראפען אויך נאר דיסציפלינירען,
 אײן נאך דא איז סםייטמענט דאזיגען דעם אין

 דא פארדינט װאס פאראגראף, אינטערעסאנטער זעהר
 איבער־ זאל דער אויך און װערעץ, צו איבערגעגעבען

:װערטערליד װערען געזעצט
 אג־ דינען װעלכע ױגיאנס, די אבער, ״געוױיגליך

קימע ניט האבען א., אי. סי. דער אן געשלאסען
 דער םון הילף אדער אונטערשטיצונג פאר קליימס״

 דער סון םײל א װערען דארםען זיי ל.; אװ פ. א.

 אוד און הילף םארלאגגען די איידער ל., אװ פ. א.
טערשטיצונג״.

 בתדער בײ םרעגען בעלן א געװען איך װאלט נון,
י ®יז ױגיאז אײז אדיף כאסש אנוױיזען זאל ער גרין, י  ד

 הילף געבעטען אדער םארלאנגט האט װעלכע ׳א. אי. סי.
 גריז׳ ברודער אםשר מיינט אדער אונטערשטיצוגג. און
 אז םארלאנגט .א. אי סי. דער םון יוניאן א וויבאלד אז
 איר* שיקען ניט זאל סקעבע(, ניט זאל ל. אװ ס. א. די

 דעם אין עס מײנט פיקעטער, די שלאגען צו גארילאס
 און הילף פארלאעם זי אז גרין, ברודער פון לשון

? םעדעריישאן דער פון שטיצע
 ■jn םון אויסגעאיעגט פילע גאר האבען דאך און

 סטייטמעגם דעם םון און גרין װיליאם םון סטייטמענט
 זײס געדרוקט געװען איז וועלכער לואים, ל. דזשאן םון
 עס אז און וואפענשטילשטאנד, מײנט דאס אז זייט, בײ

שלום. צו געהט
 קומען זאל עס אז געוואלט, וואלט איך װי שטארק

 זיד דאכט באװעגונג, ארבײטער דער אין שלום א צו
 האנדלוע יעדער מיט און טאג יעדען מיט אז איצט, מיר
 ארן וױיניגער אלץ שלום דער װערט גרין ברודער םון

 שלום, דער אז זיך, דאכט מיר און מעגליך, װייגיגער
 אויםגזד מוז װערען, געבראכט צושטאנד יא קאן וואם

 בתדער פון סײ קעפ, ביידע די איבער װערען םירט
 בײדץ די לואיס. ל. דזשאן ברודער פון סיי און גריץ

 וױיטערען סון װעג דעם אויף שטיין גרויסער א זיינען
באוועגונג. ארבײטער דער סון פראגרעס

ם א  צעטרעסען, כלום א נאר־װאס חאט װעלכער װאוי
 f געזעסען כלאט א אױף אונטען רוחינ איז

 אזױ װי װײטען סץ זעחעגדיג אץ
 שטרדי/ א מױל אין טראגט מדראשקע ?ןלײנינקע א

 — געװעזען/ גרױס די אלײן זי װי מאל דרײ איז װאס
ט איר צו באלד זיף ער האט נטװענדמ :שפאט מי
ש נארישע ״דו — • גאט םץ כאשעפעני

 סרענען, שמענדינ דיף װיל אץ דיר אויןש pip איך
ט רוחסט אדן אזױ דו האװעסט װאס ? רגע א אס ני

 יאד^ אץ םאלסט און שלעפסט, און ײך די יאגסט אמ
- און נאד — אלץ זיך מאטערסט אץ אײלםמ, אץ ד א  נ

 •אלאצמן מ חײזער^ די דיר טױגען װאס
 ארמזיסט, האםט כויען געחאלםען דו װ^ס

שט, *ומני
 שאצען גרױסע דײנע אמרות^ דײנןן חןן דארםסם דו

;סארכארגען זײ אץ
״ פארזארגעז אױף שפןןטער אױח װעלמ די װײלםט דו גלאט, צי ז

ך — אי — כױ״ ,
ד שפאנטנדיג מיראש?ע די חאט כאמערקט  — גראזעה דוי

ט אױגענכליק אן אױף אפילו שטרױ דאם  — אפגעלאזען, ני
 «ײמ ?ײן ניט םיר ס׳כל^כמ -און

װייט״- אזױ טראכטען און זין גריכלען צד
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:איז פרעגען, מענשען וואם ערשםע אס
״אנםיסא״? נאמען דעו־ באםיים וואם
קירץ: pk פשום איז ענםפער דער

 אנםיפאשיסםישע די איז — אנטיפא
 וואס ישראל, ארץ אין ארגאניזאציע

 צו אוםיגאבע די געשטעלם זיך האם
 און אנםיסעמיםיזם םאשיזם, באקעמפן

 נישט — באמת קעמםען צו כדי און ישראל. ארץ אין קריג
 אנשיקעניש דרייפאכער דער אם קעגן — םאפיר אוים׳ן

 עלזד אז ווערען דערגרייכם כל קודם מוז געפאר, און
 סאלידא־ ארבעםער אידיש־אראבישע — זאד םענםארע

 קאםף אנטיפאשיסםישער דער איז דעם אהן ריםעט.
 מער. נישם און דעקלאמאציע שיינע א ווארם, פוםטער א

 בלײ־ אויך קען םאלידאטריסעם אידיש־אראבישע אבער
 קלאר, זאגעז נישם זאל מען אויב מליצה, םײנע א בען

 דער אויםגעבויט. זי ווערט םונדאמענם א םאר וואם אויף
 םאקע האם ״אנטיםא״ סון םםאםום אין פונקט צוױיםער

 :זאגט ער װאס אט און םארלײגם. םונדאמענם דעם אט
 וואם איינער, אנטיפא אין וזבר קיין זײן נישט קען ״עם

 אר׳ך־ישראל, קײן איינוואנדערוגג אידישע די באהעמפט
 זיך םארווארצלען אידישען דעם קעגען איז וואס אײנער

 אויםשםײג העכערען דעם קעגען אדער ארץ־ישראל, אין
pc ווער־ אנדערע מיט לאנד״. אין מאםען אראבישע די 

 בלינדער מיט דורכגעפרעסען זיינען וואס אלע די םער,
 ארץ־ אין זיד גוים וואם לעבען, אידישען צום שנאד.

 שאװי- דורך םאר׳סמ׳ט זיינעז וואס אלע די און ישראל
 זייז נישט קענען אראבער, די צו באציהונג ניםטישער

״אנםיפא״. pc מיםגלידער קײן
אז נויםיג באמת עם איז אנדערע: זיד םרעגעז

 און ארץ־ישראל? אין ארגאניזאציע אנטיסאשיםםישע
 אנםיפאשים־ נישם דען זי 4אי ? הסתדרות די איז װאו
 ספעציעלע א מען דארף וואס צוליב ? גלשטימט טיש

 און ארץ־ישראל? אין ארגאניזאציע אנטיםאשיסטישע
 :עפעם נאד זיך מען םרעגט דערבײ שוין האלט מען אז

 געפאר פאשיסטישע ערנסטע אן טאקע דא שוין ״איז
 א אנווענדעו זאל מען םאדערם, וואס אחךישראל, אין

? איר קעגען קאמף
 און קלובען ױגענט אראבישע די אין ארײן גײט

 און היטלער pc בילדער די אזוי וױ זען, װעט איר
 אין ארײן קוקט ווענט; זייערע באצירען מוסאליני

 בוך היטלער׳ם וױ זען, וועם איר pk לעזע־שטאף זײער
 כאפט שולחךערוך; דיער געװארען איז קאסף״ :סײז

 ױגענם אראבישער אן םון מארש שפאציר א אויף בליק א
 האקען- (דער ״סוואםםיקא״ די װי דערזעו, וועם איר און

 הערם אוניםארמען; זײערע םון אראפ שײנט קרײץ)
 אראבישער הײנםיגער דער םון לאזונגען די צו צו ייד

 םון אויםציםערעז װעט איר און באוועגונג נאציאאנלער
 וואם קלאנגעו, אידעדשנאה pk בלום־פאגראם־דײד די

 נעמט היטלער־לאנד; אין װי םונקט דא, הערם איר
 עס איז צי אײנם אלץ צײםונג, אראבישע אן האנם איז
 םוםולמאנישע די צי ,פאלעםםײן״ קריםםליכע די

 גענע־ װעגען דיבירים הערען װעט איר און ״אדעסאא״
 העלד; ״נאציאנאלעז״ אראבישען דעם אלם סראגקא, ראל

p באשר i שםאניען, קײן צוריק מאראקאנער םירם ער 
 מארק־ אמ איחמ אפיקורםים, ,םאציאליםםישע קעגען

 םת פראגראם פאליםישער דער צו זיו הערט םיםםען״.
 שוין וועם איר »יז סירער ,נאציאנאלע״ אראבישע די

 א מאל איין שײז יזא ?° קשיות• םרעגעו פארשפארען
 אײנװאנדערונג, אידישע די ״אפשםעלדז !פראגראם

 געקומען זייגען װאס אידען, אלע לאנד םװ ארויסשיקלן
 ,ברייםהאר־ זײנעז .מעםיגע״ (אנדלרע םלחםה דער נאו

 זײ געבען נישט בלױז רעקאמענדירען די — ציגער״
.p p סרעמיע), אלם םאררעכענןיד און פאפירען רנירגע 

 לאנד, אוים׳ן לעבעו איו באיעז קויסעז אידעז מרבאםען
מר־ רעכט, נאציאנאלע די אידען אלע בײ צוגענײמ  אי

ן מ  רע־ נאציאנאל־אראבישער ״דײנער״ א מאכם די מ
a m.* נא- א גאר אםשר אדער פאשיזם, עם אח, 

באװעגוסנ״? באםרײאונגס ניאנ*ד־דלװאלוציאנערע
 איז ישראל? בני אזזינו סיט עס האלט ווי *יץ
 אויף קוק א כאפם ? כשר אזוי אלז ®ייז *ימ
 לעמ דער איז זיו לײגעז װאם רעװויאניםםלן, אונזעוע
די הםהדרוו^ די ברעכען צו אבי ברײט, דזמ* *יז

 ליפעדען איז אדבײםדרשאםם,
aagv* • . . . ;אונםעדמנממ־ די .

י ייז נ cm *חנ&צז װאס אויםגאמן, nr* מנ

פראגראם אח צילען אירע - אנטיפא״
ערעם מ. םון

 טשײ אויף איענט אראבער; די צו שגאה װילדער
 דעם ״הבוקר״, צײטונג ״חשוב׳ע״ א דורך א קאוועס

 אזוי וױ רוקח, מעיאר לארד תל-אביב׳ער סון אסיציאז
 ;פראנקא גענעראל זעלבען דעם והצלחה ברכה װינשט זי

 א טעכניקום, חיפה׳ר םון סטודענט אידישען א הערט
 גדולד״ מיט אריין זיד רייסם ער אזוי װי רעװיזיאגיסט,

 אז שמחה, מיט דערקלערט ער אוץ רעסטאראן א אין
 שפאנישע די םון ר״ײסט, דאס אונזער״, איז ״מאלאגא

 אין אידען״ ״גוטע אבי םאשיסטען. איטאליענישע אמ
 אונטער׳ן נעמען צו כדי וועלטעה איין לײגעז אמעריקע

 שוין דינען עס און רעװיזיאניסטען. ״ארימע״ די שוץ
 רעװיזיא־ די זיץ משדך אםילו װילען וואס מעקלער, דא

 בײ םעלט עס בקיצו־ר, הםתדרות. דער מיט ניסטען
 גישט סחורה געםערליכע און אומרייגע די נישט אונז

 דער לענדער. אנדערע אין לייטען״ ״בײ װי ערגער
 דער םארבען, ראזע אין בלויז ארץ־ישראל מאלט וראס
 רעדט און התפעלות קעלבערגער אין אריץ פאלט וואס

 דער־ טוט אויגען, פארגלאצטע מים ארץ־ישראל רועגען
 און זיך נישם ארץײשראל, גישט טובה קיץ נישט מיט

אלעמען. אונז נישם
פרו־ א וואס ״מזוזה״, קיץ גישט איז ארץ־ישראל

שראל קרשען. צו מחויב איז איד מער  א איז א^י
 אידישער א בויען אין זיד האלם עס וואו לאנד, לעבעדיג

 אין און שטאט אין פארווארצלט און פארצוױיגט ישוב,
 אינדוסטריע. דער אין װי לאנדװירטשאפט אין דארף,
 אידילישע אויף גישט זיך בויט ישוב דער אט אבער

 יעדען פאר וױינשטאק א און םײגענבוים א מיט יסודות,
 אדער קינדער, קלײנע פאר מעשה באבע א ס׳איז אידען.

 װי זיך בויט ארץ־ישראל טוריסטען׳/ ״מיקטשור פאר
 קאמף קלאסען שווערען און הארטען אוים׳ן לענדער, אלע
 םארטוישען װיל מען ווען עוולה, גרעסטע די ס׳איז און

 פראבלעמען, ארץ־ישראל שווערע די פארשוױיגען אדער
דארם. באגאנגען ווערען וואס םעלערען די אדער

 קע- און םאשיזם אויף אויד בליט ארץײשראל איו
 קעמ־ באצײםעגם און ערנסט מען מח מכה דער אם גען

 אנטיםאשיםטיש הסתדרות גאנצע די איז געװים פען.
 קעגען קאמף און איינס איז שטימונג אבער געשטימט.

 ״קאמף מײנם וואס רױיל אנדערש. עםעס איז פאשיזם
 בא־ #אלץ ־םאר םריהער מײנט, עס ? םאשיזם״ קעגען

 שאװי־ די און אטמאספער שאװיייסיסישע די קעמםען
 דעם אט אויף ארויס וואקסען וואם לאזונגען, ניסטישע

 קיין אריין בישס נעמט הםתדרות די ווען אבער באדען.
 די אין פדעדיגם מען ורען אדער מיטגלידער, אראבישע
 אידי־ םראצענט 100״ הסתדרות סון קרייזען אםיציעלע

 ״קויסט אדער װירםשאםם״ אידישער דער אין ארבייט שע
 שלעכטע א דיער עס איז םראדוקציע״ אידישע גאר

טעמפעראםו־ר. שאװיניסםישע די באקעמםען צו סגולה

 די אט אויף נעמם הםתדרות די אז וױיס, איך
 ״אנטײאראביש׳, געשטימט איז זי מחמת גישט לאזונגען

 אר־ אידישע די באשיצעץ זי װיל דערמיט וױיל נאר
 וױ פראדוצירער. אידישען דעם און פאזיציעם בייטס

 קײן גאר איז וועג דער אט אז ׳דין דער אבער איז
 ארבײ־ אידישען דעם ברכה א אנשטאט און נישט וועג
 װירטשאפםליך, סײ קללה א גאר ברעגגט ישוב טער
פאליםיש? סײ

געודען זייגעז 1929 אין :זען לאמיר אדרבא,
 7,000 בײ דערםון הסתדרות, אין מיטגלידער 35,000
 סוף אין ארבײםער. לוין לאנדװיראשאםטליכע אידישע

 70,000 צו קרוב םארמאגם שױן מיר ד״אבען 1935 יאר
 איזײשע 4,500 בלויז און הסתדרות אין מיםגלידער

 נישס־ ביליגע, די ארבײםער. לאנדװירםשאםםליכע
 פראסט־ישום האט ארבײט אראבישע ארגאניזירםע

 אידישע ארגאניזירטע טייערע, מער די ארויסגעשטויסען
 אי־ אלטען אינ׳ם װי זיך, באקומט קראםם. ארבײטס

פאר־ האבען ״מיר :גלייכײערטעל גראבליכען דישען
 און געהאט גישם הנאה קײן געגעסען, םיש שטונקעגע

דורכגעטריבען״. נאך אונז האם מען
הדרך!' זו ״לא ״אנםיםא״: עגטםערט דעם אויף

 אר־ אראבישע און אידישע וועג. דער איז דאס נישט
 עס צוזאמעץ. ארגאניזירט דץ מחען און קענען בייטער
 אבער ױניאן, איין אין לאקאלס, באזוגדערע זיץ מעגען
 אםיציעאג זײ װיל עס װי ױניאנס, באזוגדערע קיץ גישט

ליניע.
 ״אנטיםא״ געביטען. אנדערע אויף אויך אזוי און

 קע־ באציהונגען נארמאלע אידיש־אראבישע אז האלט,
 סעפאראטיזם, נאציאנאלען אויף זײן געבויט נישט נען

 געמיינשאפטליכקײס. מאקסימאלע אויף פארקערט, נאר,
 אויך אנערעקנען און םארשםיץ אמאל עס װעלען אפשר

 ״אגםיסא״ הסתדרות. םון ווארטתאגער הײנטיגע די
 אבער םרײד. גרעסטער דער מיט באגריסם עס וואלט

 נשמח״ די ארויס קען נחמה די קומען וועט ״עס ביז
 םארלײגםע מיט נישט זיצט ״אגםיםא״ םארוואס אט

 זײן זאל פארלײגען, איצטער שוין פרובירם און הענט
 אידיש-אראבישען א םאר םונדאמענט, באשײדענער א

 גרױ־ דער איז עם ארן צונויפקום. געמײנשאפטליכען
 באװיזען האט זי וואס ״אנטיםא״, םון פארדינט סער

 אראבישע 200 םון גרוםע פיאנערען א אויםהאדעווען
 חברים אידישע זייערע מיט צוזאמען האבעז וואס חברים,

 חר אראבישער בלוטיגער דער קעגן אקטיװ געקעמפט
העצע. פאגראם װילדער דער קעגען און אקציע

אז זיכער, איר ״דיט :אונז םרעגט מען װען און
 גאראנטירטער?״ און ריכטיגער א איז וועג אייער

קיק נישש זיינעץ ״מיר דעם: אויף מיר ענטםערען
 וועקס• ״קוראנםע״ אויס שםעלען וואס געשעפטס׳לײט,

 ער^רבײטער: אן טוט עס וואס דאס, טוען מיר לען.
 װעם זריעה. גוטע א ערד דער אין פארלײגט האבען מיר
 ווערען; םארםרוירען עס וועם — םראסט א ארום זיין

 אױפ־ עס װעט — טעמפעראטור װארימע א ױין װעם
קומען״.

:גןלײן נזזװיוז
ז א ל ם ט ײ ב ר א

 בלוםען בלויע םון פעלד « הײנט איז ים דער
 בלום. צו בלום פון אום בליצען שםעטערליננען זילבערנע און

 רוהעז׳ נעצװאונגען םון שװ«ך הײננען הענט טײנע
אוםעםום. זוכען פוםטען פון קרעכצען פים םײנע

 םוטער, « םון פנים « הײנם האם זון די
 הענט. אײלענדינע םים גלעט און זי װארעםט
 זארנען׳ זינלאז פון םיד איז םוח םיין

נעװענדט. חלל שטוטען אין — שטאר אויגען םײנע

 פאלאצען, םירםעלנע װי אויף גײען זואלקען װײסע
 שלום. בלויער « — כרײט זיך שפרײם חיםעל דער און

■לאצען, צו אן װעלטען פאנגען װעזען טיין אין
חלום. רויטער » איים חײנט נײט זױזיע םיין אץ
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w אמעױקעז דער און א. אי. סי. דער צװישעז שטױיט דפר r im לײכאר אז
װארקערם ״איכדאםטריעל דער פון ג*ינדונג יי

װארלד״ דדוי אװ
 ענד םרײד ״סאשעליסט דער סון דורכפאל דעם נאך

 אויםגעהערט סאקטיש האם וועלבע אלייענס״, לייבאר
 סצענע *רבייטער דער םמ ארונםער און עקזיסטירען ״

 באוואוססע קלאסען טײל » אבער האם ,1900 יאר אין
^ היגער דער אין עלעמענםען ר  זיד כאוועגונג ױניאז ם

 האבען וואס סאציאליסםען, די סײ בארוהיגם. נישט
 סאציאלים־ געגרינדעטער וואם נאר דער צו באלאנגם

 גזד דינען וואם די סײ ,1903 יאר אין פארםיי םישער
 ארבײםער םאציאליסטישער דער םון מיטגלידער ױען

 םרײד־ רעוואלוציאנערע םײל היבשער א און פארטײ
 דער מים אנםוישם געסילם זיד האבען ױניאניסטען,

 אמעריקעז דער אין אינוױיניג״ סמ ״בויערען פון םאקםיק
 די אז װירקען, צו זען און לײבאר אװ פעדעריישאן

 אננעמען זאלען םעדעריישאן אמעריקען דער םון ױניאנס
 זאלען מיםגלידער די און פראגראם רעוואלוציאנערען א

 באשלאםען דעריבער זײ האבען סאציאליםטיש. ווערען
 וואס ארגאניזאציע, אינדוסםריעלע מין אזא גרינדען צו

 רעוואלר אויף ווערען געבויט אנםאנג בײם גלײך זאל
יסודות. ציאנערע

 שיקאגא אין זיד דמען 1905 ױלי טען27 דעם
 דעלעגאםעז 186 קאנווענשאן א אויף צונויפנעקומען

 פארםראםעז חאבדן ײדלכע שםאםלז, 84 פמ יתיאנס פון
 דאזיגער דער אין ארבײםער. םויזענט נײנציג איבער

 דעליאן, דעניעל באםייליגט אויך זיד האבעז קאנווענשאן
 און ס., ל. ם. דער םון םירער דאמאלסטדיגער דער

 דער םץ גרינדער און םירער דער דעבס, װ. יודזשין
פארםיי. סאציאליסטישער

 צװעלף גאנצע אנגעהאלטען האם קאנװענשאן די
 גע־ באשלאסעז איז דעבאטען לאנגע נאד און טעג.

 ארגאניזאציע, ארבײטער נייע א ארגאניזירען צו ווארען
 (קרעםטס), םאכען לויט ניט ארגאניזירם זײן זאל װעלכע

 באזירם זייז זאל וועלכע און אינדוסטריעז, לוים נאר
 םרינ־ גרונם די קאמף. קלאסען םון פרינציפען די אױף

 אויםגעדריקם איז ארגאניזאציע נייער דער פון ציפען
דערקלערונג: םאלגענדיגער דער אין געווארען

באלע־ םון קלאס דער און קלאס ארבײםער ״דער
 זיך. צװישען געמײנשאםטליכעם קיץ נים האבען באטים

 װי לאנג אזוי שלום קייז זײן ניט זיי צװישען קען עס
 ארבײטער די סוץ רייען די אין הערשט נוים און הונגער
 זיך באנוצען באלעבאםים הײםעלע קליין א און סאםעז

לעבען. םמ אלדאסגוםס םים
 קאמף דער מוז קלאםען צוױי די אט ״צװישען

 זיך וועלען ארבײםער די וראנען ביז לאנג, אזוי אנגימ
 אוים׳ן וױ גוט אזױ פאליטישען, אוים׳ן פאראייניגען נים

 עקאנא־ דער דורך וועלען און םעלד, אינדוסטריעלען
 םאראײ־ נים קלאס, ארבײםער םון ארגאניזאציע מישער
 איבערנעמען פארםײ, פאליםישער קיץ מיט זיד ניגענד

פראדוקציע. דער מיט םארוואלםען זװן’
 צענםרא־ די און רײכטום פון קאנצענםראציע ״די
 אין אינדוסםריען די םון םארװאלטונג דער פון ליזאציע

 פאר אונמעגלױ מאכט הענט, וױיניגער און וױיניגער אלץ
 כםדר׳דיגער דער קעגען קעמםען צו ױניאנם קרעפט די

ד די וױיל באלעבאםים, די סמ מאכט וואקסענדער מ  י
 םייל אײן װעלכער אין לאגע אזא אפםמאל שאםט ייניאז

 אוועק־ ווערט אינדוםםריע זעלביגער דער אין ארבײםער
 די דעם דורן־ העלםענדיג צוױיטער, א געגען געשטעלט

y באלעכאטים r ’i העלםען דעם אויםער באזיגען. צו 
 ארבײםער, די אפצונארען באלעבאטים די ױניאם םאד די

 געמײנשאםטליכע דא דינעז עם אז זײ, איערעדענדיג
ארבײטס־געבער. אמ ארבײטער צװישען אינםערעםען

װערען, געעגדערם קען לאגע טרויעריגיע די ״אט
 אפגעהים קענען ארבײטער די pc אינםערעםען די און

 גע־ זײו זאל מאס ארגאניזאציע, אן דורך נאר װערען
 אײן װען און אוםן, אינדוסםריעלען אן אויף בױט

 נויםיג, אויב אינדוסטריען אלע װען אדער אינדוסםריע,
 לאק־ אדער סטרײק א ווען ארבייס, די אסשטעלען זאלען

 איג־ אז פװ םײל איז עם װעלכער אין אז גיים אום
 פאר אימעם םון לײדען די דערמיט מאכענדיג דוסםריע,

 TP אי, ,דהי :בזך דעם (זע אלעעמן״ םת לײדען יי
 <מױ ענד םטרוקטשור היסםארי, איטם דאבעלױ, בעלױ

סשאן). םעינט װינםענם םת םאדס״,
 tS באשלאסעז, אױך האט קאנװענשאן ערשסע די

מר חנר פון נאסען דער .דהי זײן: זאל ארגאנחאציע ני

 אינדוסטריסל פאר קאמף דער :סעריט דער (פון
אמעריקע) אין וניאניזם’

יאזעפםאן א. פון

 אין אדער ווארלד״, דהי אװ ווארקערס אינדאסםריעל
ױ.). װ. (א. דאבעלױ דאבעלױ אי :קירצען

 גע־ נײ די אז אויסגעדוכט, זיד האם אנהױב אין
 וועל־ דאבעליו, דאבעלױ אי די ארגאניזאציע, גרינדעטע

 וױ עלעפענטען, פארשיידענע םיז באשטאנען איז כע
 גלאם און םינדיקאליםםען אנארכיסםען, סאציאליסםען,

 אמ דערקלערונג פרינציפען איר מים האט ראדיקאלען,
 דער אין ריכםונגען אלע צוםרידענגעשםעלט פלאטפארמע

 האם עם אבער באוועגונג, ארבייםער דאמאלסםדיגער
 געזוכט האם ריכםוע יעדע אז ארויסגעװיזען, גלײך זיך
 ארגאנידאציע. דער סון םירערשאםט די םארכאפען צו

 סאציא־ די אין רײסערײ א אנגעםאנגען זיך האם דערצו
 א דאבעלױ. דאבעלױ אי דער בנוגע רייעז ליסטישע
 סאציאליסםישער דער םון מיםגלידער טייל גרויסער
 דער צו שטעלוגג םײנםליכע א גענומען האבען פארטײ

 ארגאני־ די םארלאזט האבען איז דאבעלױ דאבעלױ אי
 בי־ א אפילו געםירט יארען שפעטערע די אין און זאציע
איר. קעגען קאםף טערעז

האם, װידער פארטײ ארבײטער סאציאליסםישע די
 געסטא־ גלייד םאקםיק, אלםער איר מיט איינקלאנג אין

 װ. װ. א. די םאתואנדלען צו כוחות אלע מיט זיד דעט
 ארמד דער אין האם און פ. ל. ם. דער םון צוױיג א אין

 אירע פאר מלוזמה״ ״הייליגע א פירען גענומען ניזאציע
 געױיינלױ, װי געווען, איז סוף דער און םרינציפען.

שפאלטועען. רייע גאנצע א
 וואס װ., װ. א. דער סח קאנווענשאן צוױיטע די

 איז ,1906 םעפםעמבער אין געװארען אפגעהאלטען איז
 רייםע־ און קאמםען םץ צײבען אונטער׳ן פארגעקומען

 דער סון םיםגלידער די גופא. רייען אירע אין רייען
 דער אויף האבען םימםאםיקער זײערע און פ. ל. ם.

 געשפאלםען און באזונדער ארגאניזירם זיך קאנווענשאן
װ. װ. א. די

 מיםגע־ פיל זעהר האם אלעמעז דעם חח א אבער
 אירע וו. װ. א. דער םמ בארג־אראם דעם צו האלפען
 ױשט לוזלוםין איז וואם םאקםיק, אמ מעטאדעז קאמםס
 למשל, אזױ, לעבען. היגען דעם צו צוגעפאסם געייעז
 געוואלם נישם װ. װ. א. דער םון םארשםייער די ד׳אבעז

 באלעבא־ די םיט אגרימענם) (אן אפראך קיין שליסען
 די האבעו געווארען, געוואונען איז םםרייק א ווען טים.

 קײן מאכען געוואלט נישט װ. ױ. א. דער םון םירער
 אדער באשםיפםער א אויף באלעבאם מים׳ן קאנטראקם

 די האבען איז, דאם וױיל צייט, אונבאשםימםער אן אויף
 די קאמף. קלאסען סון םארשוועכונג א גע׳םענה׳ט,

 צײס אין אז איימײן, געװאלט נישט אויך האט װ. װ. א.
 סאר־ זיך מען זאל םטרייק, נאכ׳ן אדער םטרײק, א פון

 זאלען ױאם םארמיםלער, אומםארטײאישע אױף לאזען
 און ארבײםער די צוױשען םיכםוכים די אויסגלייכען

באלעבאטים.
 פילי־ עםליכע אנגעפירט האט װ. װ. א. די אמת,
 אר־ לאפבער די בײ וועםט דער איז םםרײקם םאנםישע

 ארבײםער, װעבער די בײ איסט דער אין און בייטער
 זײנען װ. װ. א. דער םון טאקםיק דער דאנק א אבער
 ארבײםער די םאר געװיגסען צײטוױיליגע די אשילו

געווארזיז. אויםגערונען
 ji דער םמ םירער אעעזעהענםםע די po איעער

 טאקםיק די דערקלערם חשזה, םענט װינםענט װ״ װ.
pc װערםער םאלגענדיגע אין װ. װ. א. דער:

װענ־ ארגאניזאציע, רעװאלוציאנערע א ,זײענדיג
 1םע קאםסם אלע קאפף איר אץ אן װ. װ. א. די דעט

מ pro מעלכע דורך םאדעז  עז,אסלמודעו דערגרײכעז ק
 צײט. pא ענערגיע וױיניגער װאם חנרבײ פארלירענדיג

 איז מיםעל קאמפס יענעם אדער דעם pc אויםװאל דער
 אר־ די וױםיל אויף דעם, אין אפהענגיג אויםשליסליך

 ערפאלגרײך. אנװענדען םיסעל דעם אם קען גאגיזאציע
 קײז אן. נים אונז גיי׳ט שלעכט אדער גוט pc םראגע די

 בינ־ נים אונז פאר איז באלעבאםים די םים אפמאך
 מינםמם pe דאבעליו״ דאבעליו אי .דהי (זע דענד״
דשזאן). םעינט

 באגלײס םטרײק, דער אז געװק, איז םוף דער
 געװארען זײנען םאבאםאזש, pא אקציע דירעקםע מיס

 חנר pc סאקםיק pk מעםאחמ קאמםם װיכםיגםםע די
דאבעליו. דאבעלױ אי

 די האט טאקטיק אזא מיס אז זיך, םארשםייט עס
 דער בײ ערםאלג קײן האבען געקאנט נישם װ. װ. א.

 גאנצע די האט דערצו ארבײםערשאםם. אמעריקאנער
 אויפגעהויבען םרעסע איר מיט בורזשואזיע אמעריקאנער

 צוצושםערעז ווכט װ. ױ. א. די אז סומעל, גוואלדיגען א
 די אײגענםום. פריוואם הייליגע דאם םארכאפען און

 כל־ערלײ אנגעווענדעט האם רעגירוגג אמעריקאנער
 םוער אץ םירער רי קעגען דעפרעסיעס און רדיפות

pc ארגאניזאציע קליינע די װ. װ. א. דער pc דער 
 רײםד־ אינערליכע pc געליםען האט װעלכע װ״ װ. א.

 זיד האם אונטערדריקונגעז, אויםערליכע pc px רייען
 אינ־ איז pא אראפ בארג קייקלען גענומען גיך זעהר

 קײן נים איצט האם pא געװארען צוקראכען גאנצען
באוועגוע. ארבײטער היגער דער אין באדייםונג שים

 אינדוסטריז} אמעדיקאכער חןר פון אנטװיקלונג די
ױגיאנס קרעפט די אץ

 איז לײבאר אוו סעדערײשאן אמעריקען די ווען
 צװ־יק, יאר סוסציג pk פינף מיט געווארען געגרינדעט

 מד װאם נאר זיד קאפיםאליזם אמעריקאנער דער האס
 ניס דעען אינדוסםריען די אנטוױקלען. שםארק נומען
 םד א איצט. װי אנםװיקעלם גרויס pא ריזיג אזוי געווען

 אויטא־ ראדיא, װי פראדוקציע, מאםעז pc אינדוסטריען
ד האבעז אנדערע pא פריחשידעירם ראבער, מאביל,  ח
 סאבריקלאד די עקזיסםירט. נישט אינגאנצעז מאלט

 םיינ־ אם האבען pא קליינע געווען דינען שעפער און
 ארבייטער. סארט ממ איץ בלויז באשעפםיגט סםען
 קח־ אין בלױז געארבייט שמידען האבען למשל, אזוי,
 מאשינים- םעבעל־פאבריקען, די אין םםאליארעס ניעס,

 די ג. ד. א. פאבריקען ספעציעלע דיערע אין טען
 גע־ האבען פאבריקען דעמאלסםדיגע די איז ארבייםער

 םאדמענשען. קװאליסיצירע pk געשולטע זײן דארפם
 גע־ א אין pk פארשםענדליך געווען דעריבער איז עם

 סעדערײשאן אמעריקעז די פארױאס לאגיש זין װיסען
 ארגאניזירען צו זין־ גענומען דעמאלם האט לייבאר אוו
 םאן־ די וױיל ױניאנם, (סאד) קרעסם איז ארבייטער די

 קזד קעםסעז אמ ראעלען זיד געקענט האבען ױניאנם
 אײמנ־ רוב דאס געװען זײנעז װאם באלעבאםים, די גען

 צײס אץ סאבריקלאך. pk שעפער קלײנע pc טימער
pc נישס פשוט ארבײםםגעבער די האבען סטרייק א 

 אלס ארבײטער קװאליסיצירטע ק״ץ קריגמ געקאנם
 מעגליכקײ־ סינאנציעלע די סארמאגם נישט pk םקעבס

 זײנדן ױניאנס קרעפם די ױניאן. די באקעמםזמ צו םען
 ווײנינער, אדער מער זאגען, צו אזױ געװען דעריבער

 אנם־ אינדוסטריעלער דאמאלםםדיגער דער צו צוגעפאסם
וױקלונג.
 פערםעל לעצטעז דעם אין אבער זיד האם לאגע די

 האבען ביםלאכװײז געענדערט. אינגאגצעז יארהונדערם
 פאר־ מער pk מער אלץ אנגעזאפעלם באלעבאטים די

 פאבריקעז PK קאפיםאל זײער pc האבען pk מעגענם
 זיימז׳ עס אתטערנעמומען. גרעםערע אלץ געמאכט

 װאס פאנריקען, אויסגעװאקםען יאחון געצײלםע די אין
 TP די ארבײםער. םויזענםעױ צענדליגער באשעסטיגען

 מעכ־ אין סאראײניגם שטארק זײנעו וױדער לעבאטים
 קאנטחד צו קארפארײשאנס, pk אםאםיאײשאנם טיגע

 ריזיגע קריגעז צו םחורות, זײערע pc פרײזען די לירען
 װײחשעס די ארונםערצודריקען קרעדים, געלדער סומען

pc ארב״טער די pk יוניאנס. טרײד די באקעםסעז צו 
 נים זײנעז אסאסיאײשאנס pk קארפארײשאגס דאזיגע די

מ סארמאגעז די װאם דעם, םיט שםארק בלױז מי  ר
 אייד האבעז נאר דאלארען, ביליאנעז געלדער, .םומען

 *יקטשודם, מואוױנג ראדיא, פרעםע, די דינסט דיער צו
 וױ אפאראם, םלוכה גאנצען דעם pk םשוירטשעם
 יי־ קעגען אינחשאגקשאנם םים שיםען װאס חשאדזשעם,

 קדרפער־ געזעצגעבענדע די pk פאליצײ די קעםס.
ױםסד װערימ מזוות אלע דאזיגע די אט — שאסםען  י

ױניאנם. קעגען קאםף pk באםעס די pc נוצט
 טצדנסוימ פאבריק איץ pk הײנם םרעסען םיר

י צו *־בײם, זײער לוים געהעחמ, om *־בײטער,  מ
 יין טרעםעז םעז קען לםשל, אזױ, סאנעז. זונחנדע

ײ. פורעם קעםדלמאמר, שםיחין, ®ננריק שטאל א גים

9

m  u•*



• *rttv

 און עלעקםרישעגס םארבער, בלעכער, פאשיניסםען,
 אין ווערען געזאגם אױן־ קעז זעלביגע דאס אניערע.

 םאב־ *לומיגוס די די אין פאבריקעו, אויםאמאביל די
ג. ד. א. ריקען

 דער דורך אז םארגעסען, נים מען דארף דערצו
 די אינדוסריען, די אין םעכניק דער םון אנםװיקלינג

 םופער־ און מאשינען םון ערםינדונגען נייע מאל אלע
 םון געווארען באזייםיגם םאקםיש דערםים איז סאשינען,

 בעל־ געשולטער דער אינדוסםריע מאדערנער דער
 ריכ־ איז דאם ארבײטער. קװאליםיצירטער דער מלאכה,

 מאסען־פרא־ סון אינדוסםריען די אין בלויז נישם םיג
 םאך די וואו אינדוסטריען, יענע איז אויך נאר דוקציע,
 הא־ קאנםראל, א געהאט און געהערשם האבען ױניאנם

 קאנ- דעם סארלארעו ביסלאכװייז ױניאנס םאך די בען
 עקזיסטירט עם װײל אינדוםםריע, דער איבער טראל
 קאם־ םאכאווע באזונדערע די מער נישט פאקטיש איצט

אינדוסםריע. אז אין ארביים פליצירםע
 אינםערנע־ די ביישפיל א אלס נעמען לאמיר אט

 פאר־ געוועז אמאל איז וואס ױניאן, מאלדערס שאנאל
 ױניאנם םאד שטארקםטע די םמ איינע אלם רעכענם

 עם און לײבאר, אװ םעדערײשאו אמעריקען דער אין
 געלערנםע און געניטע געםאדערם באמת אמאל זיד האט

 מעםאל. גיםען צו אויף פורעמם מאכען צו ארבײםער
 גאנצע איר פארלארען ױניאן מאלדערם די האט הײנם
 געווארלן אייגגעםירם זימעז עם וואם דערפאר, מאכם

 איינ־ און מעטאל־גיסערייען, די אין פורעם־מאשינען
 מים קאנען קװאליםיצירםע, קייו ניט ארבײםער, פאכע
 מע־ די לויט םורעמם מאכען מאשינען םון הילף דער

 ווערטער אנדערע אין מאסען־פראדוקציע. םון טאדען
 -עמ םץ פאו דעם איז ייטערנאר קװאליפיצירטער דער

 ארױםגעשטויסען און םארשוואונדעז איז םאל־םורעמם
ארבײטער. קוואליםיצירטען ניט דעם סון געװארען

 יארדן איז וואס אינדוםםריע, בוי דער איז אםילו
 די וואו אינדוסטריע, אן אלם סאררעכענם געוועז לאנג

 די און קױאליפיצירט העכסם זיין דארםען ארבײטער
ביםעל היבש א איו אײנגעטײלם זײז םלעגעז *דבייסער

nm לעצםע די אין איז צוםיילונגען, םאך r פארגעקוםען 
 באשיינפערלין■, באוױתט, װאס ענדערונג, גוואלדיגע א

 אמד טעכנישע און דערםינדונגעז די האבען דא אוך אז
 לםשל, אזױ, רעוואלוציע. גאנצע א געמאכם װיקלונג
 » אין געמאנם הױז א םון םיילען םארטיגע די ווערען

 מע־ באשםימטען א לויט צוגויסגעשםעלם און םאבריק
 קינסט־ באלקענס, שםאלענע געמאכט ווערען עם םאד.
 אויף מאשינען םאראנען איצם איז עם שםײנער. ליכע

 א. צעמענם און םלאסטער לייגען םארב, שפריצען צו
 אנם־ די און דערםינדונגען די ווארט, איץ מיט ג. ד.

 די פון תל א געםאכט האבען מאשינען סיז װיקלונג
מענשען. םאך מױחס׳דיגע אלםע

 אין קוק א געבעז וועלען מיר אז שמועםם, ווער
 מיר, זעהעז אזוי פראדוקציע, מאסען סון אינדוסטריען די
 האבען ניט אינגאנצען ארבײטער אן דארף דארםען אז

 פאכמע־ און םפעציאליםעם קײז קענטעניש, שום קיין
ארבײם. זײן אין נערישקייט

 ווערם װאם אינדוסםריע, אויםאמאביל דער אין
 מאדערנסטע און גרעסטע די םון איינע אלס סאררעעכנם

 קײן נישם לחלוטין זיך םאדערט לאנד, םון אינדוםטריען
 האם פארד הענרי ארבײםער. אן םון קענםניש שום

 אין ארבײםער אלע םץ פי־אצענט 43 אז דערקלערם,
 טאג איין וױ מער נישט זין־ פאדערט םאבריקען דינע

 ;וואך א ביז טאג א םון — פראצענם 36 ;דערםארונג
 מײנט, דאם צװײ ביז וואד א פון — פראצענט — 6

 ארבײםער, די םון פראצענט אכטציג אמ פינף גאנצע אז
 םאב־ אויםאמאביל פארד׳ס אין באשעםטיגט זיינען וואס

 דער אין דערפארוגג האבען העכםםענס דארםען ריקעז
װאכען. צװײ ביז סאג א פון ארבײם

 לע- און אומזיז אן פשום געווען דעריבער איז עם
 םעדעריישאן אמעריקען דער םון םירער די ווען כערליה

 קען מעו אז אייגצורײדען, געזוכט האבען לײבאר אװ
 םאברי• אױםאמאביל די פון ארבײםער די ארגאניזירען

 אנדערע און םאבריקעו אלומינום םאבריקען, שםאל קעו,
םרא־ מאסען די אין באשעפטיגם זיינען וואס ארבייטער

 דארס» װארים סאכען. באזוגדערע די לױט דוקציעם
 בא» אײנפאכע װי םער נישם פאדערט ארבײם די װאו

 ראכאם א װי איז ארבייטער דער און וועגונגען
 םאו די אפגעשאםט אינגאנצען ווערט דארטען

 די לוים ארבײםער די איינםיילען נישט קען מען און
 גאנצער דער םון ארבייטער די נאר פאכען, באזונדערע

ױניאן. איין איז ווערעז ארגאניזירט מוזען אינדוסםריע
 ךי אז פארגעסען, נישם מען דארף דעם זזוץ א

 אינ■ מאסען גרויסע די םון ארבײטער ארגאניזירטע גיט
 קארפא■ ריזיגסםע די קעגען קעמםען דארםען דוםםריען
 פאליסי• און באנקירעז קעגען טראסטען, און ריישאנס

מ דערמאנעז בלויז דא וועלען מיר שענס.  קאד■ עטלי
 דן דארפען ארבייטער די וועלכע מים פאריישאנס,

״ױנײסעד די קעגען ארבײטער שםאל די ראנגלען:
 קעגען ארבייטער אויטאמאביל די קארפאריישאן׳/ םטיל
 ארבײ■ כעמישע די מאטארס״, ״דזשענעראל און םארד
 קעגןן ארבייטער גומי די דױ־פאינםם, די קעגען םער

 ארבײםעח אלומינום די פייערסםאן, און גודריםש גודיער,
 קעגען ארבייטער עלעקטריק די מעלאן, ענדרױ קעגען

 אםאסיאײ■ מאנוםעקםשורערס עלעקםריק ״נעשאנאל די
 אויל ״סטאנדארד די קעגען ארבייטער אויל די שאז״

נאך. און גאד און קאמפאני״
 חאס ארבייטער, די צו איצם דעריבער קומען צו

 ויי וואו אינדוסטריען, מאסען די אין באשעפטיגט דינען
 אק אסאסיאיישאנם מעכםיגע אזעלכע זיד קעגען האבען

 ארגאניזירןן זין־ דארםען די אז זאגען, און םראסםען,
 ױניאנם קליינע צענדליגער מים םאכען דיערע לויט

 אנדערע האבען וועם ױניאן יעדע וואו און
 אץ אפצאלונגלן דערעננאזו אפיםעם, באזונדערע

 םארשײדעגן אין זיד ענדיגען וואס אגרימענטם, זונדערע
 חוץ וועלען די אז ארבײטער, די צו זאגען צו — צייםעז

 אױסקעסד קענעו ױניאנס צושפליטערטע סון פלאן אזא
 פונקס איז ארבײםער, די םאר באדינגונגען בעסערע פען
 1» שטעלען זיך קען מען אז זאגען, צו װי זעלבע דאס

 הילצערמג םיט הארמאטען האװיצער קעגען קעמםען
ביקסלאד. קינדערשע

 אפארביײ אמאל קענען םענשען סך
 מאנאטעך און וואכען שאס א אין טען

ריי־ צוױיטען, דעם אײנער זעהן לאנג,
 די אז מיינען איז ײד צװישען דען

 א אוים ברעכט םלמלונג זיך. קענעז
 אז דערזעד׳ען, מענשען די אץ סטרייק

 דעם איינער םרעפד זיך זיינעז די
ניט. זיך דערקענען זיי צווײםען,

 אי־ געטרייער, א זיץ צו ארויס זיד צייגם איינער
 צר און פאלש — צווייםער דער ;וובר מרגעגעבענער

מ׳דערווארם. וואם דערזעלביגער ניט קײנמאל פױלט.
 שטעלען םריהמארגען יעדען מאשינען. שםעהען אט

 טאג א שםונדען אכט און מענשען אוועק די לעבען זיך
 קלאפען. מאנאםאנע זעלביגע דאס איבער זיד «ור׳ם

 צר װערען סוזורה שטיקער ברוינע און בלויע שװארצע,
 קליינע,שפיציגע, םויזענםער אויף צושניםען אץ חאקט

 דער־ די ביי שטיקלעך האלברונדיגע און דרײעקיגע
 כאפען און פינישערס, בײםםערס, זיצען טישען גײאיגע

 פיבער־ מיט םחורה. צושניטענע שטיקלעד די אױף
עו  די םון און םינגער, זײערע לױםען איילעניש דיג

 אויס וואקםען םחוחז שםיקלעד פשונה־אױסזעהענדע
 וואנ־ ״סקעלעםען״ די טענער־וועםםען. םון ,םקעלעםען״

 אפע־ די צו מאשין, נעקםםער א *ו וױיםער, דןדעז
 פאקעם־םעי־ די צו — אסערײמארס די םון רס,דײסא
 און וױיטער אזױ און באטענהאל־מעיקערם, די צו קערם,
 מענער־וועסםען םארטיגע םון בערג גאנצע ביז ר,אײמע
 אראפ־ װערען און האנט־ױעגעלער אױף אנגעלײגם װערען

שיקם שיפיגג־חם. אין דאון־םטעח, מ
nreoiti! !וועםטען! װעםםען

 און פאשינעז די קלאפעז םאג־אױם, םאג־אײן, אזוי און די■
זײ! נאך זיך יאגען אעגשען
 דעס בײ און אויתוינג, שטעהם (שיטא?אטי אײן בײ

מ דןתעמװ י די ו אלי.  שנעל וױ און בײסםערין״ ב
a ̂וסגתאלגא גים ײ קעז ארבײםעז, ניס זאל n 

םחורח נועגיסעגע עסיקער jwjtwiי םיס

טיש. אוים׳ן איהר צו עאלען
 םארשייםע, א מײדעל, דורכגעטריבענע א איז מאלי

 אין פארקעמט ד״אר די טראגט זי ״סמארט״♦ און ״טאף״
 שטערען איבער׳ן איר פאלען די און באב״ ״באיעשען א

 װיץ, א עמיצען פון זי דערהערט אריין. אויגען די אין
געלעכטער. איר מיט שאפ גאנצער דער אויף קליגגט

מײדעל. שטיל םשוט, קליין, א מערי״ זיצט איר געבען
 ״מערידזש״־רינגעל, גאלדען דאס װי דין, און בלייך איז זי

 אויך דא םלעגט מאן איר םינגער. אוים׳ן טראגט זי וואם
 םאר־ האט ער אבער אפערייטאר, אלם שאפ, אין ארבײטען

 אר־ דער בײ רויכערען זיין צוליב תשאב דעם לוירען
 קריגען. געקענט ניט דזשאב אנדער קײן האט ער בײט.

הויז. די אויס האלט און אליין זי ארבײט
 מאשינען די בײ און טישען די בײ וױיטער־צו און

 און ױנגע םרייען, און מענער — ארבײטער גאד זיצען
הונדערם. םוםצען, צען, — עלטערע,
איבערקערע־ גאגצע א װערם אומערווארטעם גאר און

 םאר ״געםייערט״ ווערען מענער צוױי שאם. אין גיש
 בא־ באס דער ארבייט. דער בײ זיד צװישען ריידען
^על א ארוים טתיבט און םלאר אוים׳ן זיד ווײזט  םון מ
 צו געזעסען דארט איז זי אז שרייענדיג וואשיגג־רום, דער

 דערהערם שאפ דעם םארקערט וואס איד דער . . לאנג♦
 דין אין זיד פארטשעפעט ער און געשרייען באס׳עס דעם

םאלט. און בעזים אייגענעם
 דורך מענשען געפאלענעם דעם אויף קוקט אוירווינג

 אויפ־ העלםען איהם װיל ער ברעמען. שװערע מידע,
 מאשין דער םון אפטרעטען ניט אבער ער קען שטעוזן,

 איין איץ זיו האלטען װעלכע םחורה, שטיקער די פון און
 אי־ אוים׳ן זעהט ער מעסער. שארםען אונטער׳ן רוקען
 אבער איהם קען ער בלוט, שנירעלע דין א שטערען דענס
מזל בית דין העלפען^ גיט םארט

 זיך האט אוירוױנג ווען םריהמארגען, געקסםען דעם
 א אפגעשטעלט איהם האט שאפ, אין ארייגגעד״ן געלאזם
ארבייטער. גרופע קליינע

— געבעםען, איהם זײ האבען —־ אריין, גים געה —
!ססרײקען מיר

 ער םםרייקען. זײ םארװאם נים סרעגם אוירװינג
 םםרײ־ צו צוסרידען איז ער זײ. װי פוגקט דאס וױיס
 *הן געבליבעז נעכטען זיעעז מענשען דדײ װײל ק*ן,

ברױם.
 זיך האבעז ארבײםער אגגעקומענע נעקססע די פון

ע. דער איו אנגעשלאסען אײגיגע גאך תי  בא־ ס׳איז ג
וחר גערופעז זאל בײמכם חײגם אז מיזארען, שלאסעז

 םאר גאו ארגאגיזירען. זיך מ׳מוז אז מיטינג, א רען
שאפ! אפען

 םאחאםעלמ ארבײטער סך א זיך האבען אװענט אין
 געקריגם. געדונגען, געאמפערט, זיך מ׳האט האל. א אין

 צו געווען שװער ס׳איז געשראקען. זיך האבען אײניגע
 םטרי״קען, צו צוגעזאגט האבען סך א ארדנונ. האלטען

 געשדימ האט מײדעל אײן סטרייקען. װעלען אלע אויב
 אויסקומען קען זי אז דזשאב, מיט׳ן צוסרידען איז זי אז

 װעס זי םארדינם. זי וואס װאך, א דאלער 14 מיט
 איז סוף צום םארשוײען... זי מ׳האט סטרייקען...

 גאכםי־ אדיגער 3 מארגען, ביז אויב אז געווארען, סען
 אנגד ניט ארבײטער אפגעזאגט דריי די װעלען טאג,

ארבייט. די ווארפען אלע זאלען צוריק, װערען שטעלט
 די נאכמיטאג. אזײגער 3 מארגען געקומען ס׳איז
 םרױ איין און מעגער צוױי — ארבײטער דריי אפגעזאגט

 סיקעכדסימס דיערע מיט ארומגעדרייט זיך האבען —
 דיגען פאליסלייט םינף שאם. צום אריינגאגג בײם

 אכטוגג און וואנט דער צו צוגעשםארט שטאנען
 ס׳איז זײגער. דער זיך רוקט פאמעלעד פיקעטס* די אויף
 םעגשען דריי די פיר... דריי.~ גאך האלב דריי... שוין

ארױסקומען.- ניט װעט קײגער אז מורא, האבען
 זיך האט שאם דער װען אזימער, סינף

 ד זײ האבען ארויסגעקומעה דינען ארבײטער די און
 פארטיג געווען שוין זיינען אלע אז קלערט

 רעד און העטס זייערע געגומען שוין האבען זיי און
 גערעדט און אפגעשטעלט באס דער זיי האט לעה
 ?.- סטרייקען זײ דארםען וואם אלעמעו, נאך די...

!סטרייקען ניט װעלען
 א און מיםינג צוױיטען א גערוםען מ׳האט

 צו באשלאסען האכען הונדערט די םון מעגשען 40
מעד״ר האבען מ׳דארף וועניג אבער איז דאם קען

 :קולות דערהערט שאם ארוםדעם זיד האבעז בײםאג
 דרײעגדיג באװיזען, זיך האבען פאליסלײט די ״סקעב
 האבען םיקעטם די לוםטען^ דער אין ״םטיקם״ זייערע

 מד איז עדגעץ םון קארגער. היגטערן׳ באהאלטען זיד
 יאליסנמו א געטראסען אץ םאמאטא וױיכע א םלױגען

 געפינען פיקעםס אנטלױפענדיגע די צװישען אקסעל. אין
 פאר אידש כאפט זי מאלי. אח אויתױנג אויד זיד

 קאפם די בלאק. עםליכע אוועק לױסען זײ אץ האנט
 א אין ארײץ אױרװיגגעז שלעפם מאלי גאך. די סען

ט ^ n צו ערגעץ םיר, x rx אן ק  j m  n סיר 
 לימױגער x rx ארײן □nt םיחרם מאלי rx ײד

קיטשען. רויםםעד

ק א י י ר ט ם
(עריעחלונג)

אדלער. ש. פון

9 ט ײ ז ►(----------------------------------------------------------------------------------—------------------------------------4 1937 אוגוסמ,

פראםפעױטי? ער ד מיט עם האלט וױ
 םון בןריכם לעצםען דעם לויט מאי, מאנאם אין
 פון םאבריקעז די אין זיינען דעפארםמענט״, לייבאר

 ארבײטער צאל גרעסטע די באשעםטיגט געװען ע;יסדר:
 אינדוםםריען די אין אפילו .1929 נאוועמבער זינ״

 לעצטענם ביז נאד דינען וועלכע גודס״, דױרייבעל
mm פאר ציפערען די דינען הינטערשםעליג, שטארק 

.1929 נאוועמבער זינט העכסטע די
 פאר־ זיך האם ארבײטער באשעפםיגטע צאל לי

 ״פעיראל״ װעכענטליכע די און מיליאן אײז ביז ניעיערט
 זעל־ דעם מיט פארגלײך אין דאלער 49,300,000 ביז

 מאנאט זעלבען דעם אין .1936 יאר אין מאנאם
 העכע־ לוין א באקומען ארבײטער 168,000 האבען י»י
 לוין א באקומען האבען װאס ארבײטער צאל לי וונג

 לערגרײכט אקטאבער לעצטען לעם זינט העכערונג
3,347,000•
 פראס־ די אריבער. איז עם הײסט, קריזיס, לעל

 אין מעכטיגער. אלץ וױיטער וואס און װאקסט סעליטי
 עס אז פארגעםען, אםילו מען װעט אונז, מען זאגט גיכען

t,K קריזים ביתער אזא אמעריקע אין אמאל ^עװען 
 פארזי- לאזיגע לי אפטימיסטיש וױ לעצטער. לער יװ

 םונלעסםװעגען זײ זײנען קלינגעז, ניט זאלען נעװנגען
 זיי זיינעז איבערצײגענל ניט איבערצײגענל. ניט װייט

 װעל־ ארבײטםלאזע, מיליאנען יענע פאר אלץ פון פריער
 אפטי־ אנשםאם לזשאבם קאנקרעטע נאך לעכצען ענ

 דאס קאנױקטור. הויכער א װעגען ציפערען פיםטישע
 לעצ־ ווערט עס רעליף װעמענם יעניגע, לי פאר זעלנע
געשגיטען. שטארק אזוי טענס

״דעטא־ אנגענעסע דיער ניט אפילו לאזיגע, לי
 גום־ דעם שםערען ניט םונלעסטװעגען דארפען לען״

 דורכגע־ דינען עם וועלכען סיט אפטימיזם, מןטיגען
טאבעלען. סטאטיסםישע סון פארשער געװיםע וחגגען

 דאזיגע די צו אומקערען זיד לאמיר דערפאר און
 האם ארבײטער םך א םון לוין דער יא, טאנעלען.

? פרײזען די מיט זיך הערם וואס אבער געהעכערט, זיך
 אונ־ קאפיטאליםםישער א םון ציפערעז לי לוים
 קאנ־ אינדאסםריעל ״נעשאנאל — אגענטור םערזונונג

 שטיײ אלגעמימע דאס אז מיר, זעען — בארל״ פעדענם
 געווען מאי הײנםיגען אין איז מיטעל לעבענם סון געז

 םאר .1933 אפריל אין װי הענער פראצענט 23.8 םים
 וואס שפימ, אויף פרייזען דינען ציים זעלבער דער

 בר גאנצעז דעם סון סערטעל א םאר זיד מים שטעלם
 44.7 ביז געשםיגען םאמיליע, ארבײטער אן םון חשעט

 סער פראצענט 26.4 מיט — קליידער אויף פראצענם,
 373 מיט — רענט וואױנונג און 1933 םרילינג אין װי

.1934 אנהויב אין װי העכער יראעצנט
 לויט מיר, זעען פראםיםען, שייך אבער איז וואס

 בולעטין״, באנק םיטי ״נעשאנאל םון באדיכט, מאי דעם
 אין האבען קארפאראציעס םירענדע די םון 200 אז

 פרא־ נעם פראצענם 12 םון הויך די דערגרייכט 1936
 האט 1936 םון יאר סערםעל לעצםען אין און פיט,

 הוין די דערגרײגט פראםים דורכשניטליכער זײער
 פראפיט דעם פון הויך די הײםם דאם פראצענם, 15 פון

J.929 יאר םון רײם
 םון באריכט א לױט — אויל אין פראםיט דער

 סערטעל צוױיטען אין אמ — לזשוירנאל״ םטריט ״וואל
אין און *ראצענם 40—60 געווען יאר פאריגעז פון

ארנאלדי א. פון

 80 איבער — יאר היינטיגען פון םערטעל ערשטען
 פרא־ די 1936 יאר אין איז אלגעמיין אין פראצענט.

 11.2 מים גאנצען אין געװען אמעריקע אין דוקציע
 צײט דער אין ,1929 יאר אין װי נידעריגער פראצענם

 געפאלעז פראלוקציע לי לא א־ז 1932 יאר אין װאס
 הײנטיגען םון יארען ערשטע די אין װי נילעריג, אזוי
 משך אין וואס לעם אויף קוקענליג ניט הונלערט, יאר
באפעלקערונג אלגעמײנע לי זיך האט יאר 30 לי פון

מיליאנען. אין פארגרעסערט
וועלם לער גאר אין פראלוקציע אלגעמײנע לי

 געװען 1936 יאר אין איז פארבאנל) סאװעטען זזוץ (א
.1929 יאר אין װי נילעריגער פראצענט 4,4 מיט נאר

קאז לאנג ווי :פראגע לי אונז פאר זיך שםעלט
 קוקענ־ ניט אנהאלטען? קאניוקטור הױכע לאזיגע לי

 אין װעלט־םראלוקציע דער פון הוין־ דער אויף ליג
 מי־ פאראן נאך פארט זײנען מאמענם, איצטיגען דעם

 איז לאם וועלט. לער גאר איבער ארבײטסלאזע ליאנען
 דער פון שטריכען כאראקטעריסטישע די פון אײנע

 געווארען איז ארבײטסלאזיגקײט עקאנאמיק. הײנטיגער
 איײ קאפיטאליסטישער דער אין צושטאנל כראנישער א

אמעריקע. און ראפע
 עקאנאמישער דער אין פאקטאר וױכםיגער א זייער

 אומגלייכל די איז צייט הײנטיגער דער פון אנטװיקלונג
 בנוגע סײ לענדער, םארשײלענע אין סײ — אנטװיקלונג
 דאס לענדער. דאזיגע די אין אינדוסטריען םארשיילענע

 פראב־ קאמפליצירטע זייער און וױכםיגע גוואלדיג א איז
 אנטװיקלוגג דער אין ראלע גרויםע א שפילט וואס לעם,

װירםשאםט. וועלט דער םון
נאר־ ניט די אויך שפילם ראלע װיכםיגע א דיער

 איינגעשטעל־ נים די און האנדעל װעלט םון לאגע מאלע
 םאריף דער מיט אינאיינעם סיםואציע וואלױטע טע

 לענדער צװישען ווענט קינסםליכע שאםט וואם סיסטעם,
אנטװיקלוגג. נארמאלע דיער שטערט און

 קריזים יעלען נאך צייטען, םריערדיגע לי אין
 םת םארגרעםערונג םיבערהאםםע א אנהויבען זיד םלעגם
 אין ױיע. םמ שאםעז א און אונםערנעמונגען אלטע
 די איז בלל, אלגעפײנער אן װי צייט, איצםיגער דער

 הע־ אונםערנעםונג יעדער םון פעהיגקיים פראדוקציע
 ■ראדוצירט. איר איז פאקטיש ווערם וואם דאס װי כער

 ארבײטער איינצעלנעם יעלען םון פראדוקטיװיטעם די
 נײע צאל די אז אזוי, פארגרעסערט מורא׳דיג זיד האם

 דער אין ווערען ארײנגעצויגעז קען וואס ארבייםער
קלייז• סארהעלםניםמעםיג איז פראדוקציע

 דעם םון וואוקם דער שםייט ציים זעלבער דער אין
 פרײ־ די םון וואוקס דעם םון אפ שטארק לוין ארבײטס

 «רא- ארבײםער דער וואס קוקענדיג ניט אז אזוי זען,
 ארביי־ דעם פמ לאגע אלגעמײנע די איז מער, דוצירט

 געהע־ נאר האס דאם בעסער. תאס וױיניג קלאס טער
אונטערנעמער. די םץ פראפיטעז די כערט

 אנדערע רײ גאנצע א און אעעװיזענע די *וליב
 צײנען, םאראן זײנען עס אז אננעםען, מען קען םיבות

 קאפיםאליס־ דער םון אנםוױקלונג װײטערדיגע א דאם
אנ• אין שייז םעגליך. ניט איז ״•ראםפעריטי״ טישער

 םארשײלענן םון םרייזלן זײנען יאר הײנטיגען פץ הויב
 װײץ), גוםי, (קופער, געפאלעז שטארק רוי־מאםעריאלען

 פון בערזעם די אויף פאפירען םון קורם דער אויך װי
. לענדער םירענליגע די

 איז זיד קאן לענלער אייניגע אין וױיניגסטענס אם
 קוםענ־ לער פון אנהויב אן ארויסוױחען צוקונפט לער

לעפרעםיע. ליגער
 טאג הײנםיגעז ביי איז ותלם קאפיםאליסטישע לי
 קרי־ קומענליגען לעם פון שאםען לעם אונםער װילער

 זיך מעגליך לענדער אײניגע אין װעט װעלכער זיס,
צוױי. אלער יאר א פון משך אין אנהויבען

מלחמה. — סײלעז
 וועלט־מלחמה קומענליגער דער װעגען פראגע לי

 קר לעם װעגען פראגע דער מים פארבונלען ענג איז
קריזים. מענליגען
 האם וואם סיבות װיכםיגסטע די פון אײנע װײל

 ״פראס־ הײנטיגער לער פון וואוקס לעם ארויסגערופען
 צוגרייטונגעז מלחמה גרויסע גװאלזײג לי איז פעריטי״

ױעלט. לער גאר פון לענלער אלע אין
מא־ איצטיגעז דעם אין אז באוואוסם, גוט איז עס

 ״אינ־ מיט פארנומעז שטארק װעלט גאנצע לי איז מענט
 — לאלער ביליאן 12 ביז 10 פון ערך אן װעסטירען״

 פארזיכע־ ״אין מער, סך א — אומאפיציעל אפיציעל,
םרידען״. וועלם םעסטען א רען

פרידען״ וועלם דעם םון ״פארזיכערען לאם אז
 װעלט־ גװאלליגע א ארויסצורוםען שאנסען זיכערע האט

קלאר. וױ מער איז — מלחמה
 הױכער א וועגען פראגע די וועם אבער לעמאלם

ה םיז ווערען געליתט קאנױקטור װירםשאםטליכער  זי
 פרא־ הויכע וועגען זארג יעדע אװעק פאלט דעמאלט

 מלחמוע לעצטער דער פון גוט עם געדענקען מיר םיםען.
 װאם אלץ וועט — מלוזמה קומענדיגער דער אין און
 אויםוױיזען זין־ מלחמה, לעצטער דער אין געווען איז
קינדער־שפיל. א װי

 װעם ארבײטםלאזיגקײם וועגען פראגע די אויך
ראדיקאל• געלייזט דין דעמאלט
 אומגעקומען זיינעז וועלט־מלחמה לעצםער דער אין

 דעמאלט זיים מענשען. מיליאן 10 ערך אן אינגאנצען
 ty אזוי פראגרעסירם, גוואלדיג אבער דאך מיר האבען

 קו־ דער אין דער׳הרג׳עםע םיליאן 50—40 א םאר
 פראםיםען הויכע פון זוכער די קאנען מלזזמה מענדיגער

 קןך — צוםעליג אבער קאן עם רוהיג. אינגאנצעז זײן
 פראפיםען הויכע םון זוכער אלע םוץ װילען דעם גען
 זין — פראםיטעז קריגם סעםע פון באזונדערם און

 װעלט־ גייער א םון געפאר נאוזענסע די אז ארױםױײזען,
אפצושםופע^ צייםוױיליג געלינגעז זאל מלזזמה

 גװאלדימ די אלע ווען זײן, דעמאלט וועט וואם
 איגדוסםריעז קריגם םארשײדענע די םאר באשטעלונגען

אםשםעלען? זיך זאלען
 אומדערהעדטן יענע סארשטעלדז זיד מעגליו איז

 אום־ דעטאלט װעט וואס קאםאסםראסע, ױירםשאםטליכע
? אנקומען ליוTםארםי

 זי װעם אינםענםיוױםעט און שארםקײט איר אין
 JL929 יאר פת קאטאסםראםע די איבערשטײגען וױים

 פון אפטיםיזם דער איבערטריבען שםארק איז דערפאר
 היעם פיז אז איבערצײגם, זײגען װעלכע יענע, אלע
קריזיס. אוים איז װײםער און

!קאפע מאד — אוים, זי רוםם — !מאמע —
 סרעגט םרױ, עלסעחנ געל־גרױלינע, א םאםע, די

 סענדװיטשעס םיט םעלער א ארױף שטעלט זי גארנישם.
 קאסע־ דעם אונטער געז די אונםער צינדם און םיש אויפ׳ן

קעסעל.
גמלי׳ן. בײ אױרוױמ זיצם שעה האלבע א אינגאנצען

 ער קאפע. םיט םארטרונקט און םענדוױטש דין עסט ער
 דערצעהלם מאלי וואם זאכען, סך א געוואױר װערם
איהם.

 ארױםגע- צוריק איז מערי, שלאנג, םאלשע די —
 בארר געקענט נים מאלי זיד האט — ארבײםען, גאנגמ
היגען.

*

 ער חאם גאם אין אתיס צוריק אח אויחױנג װען
 פארדעכםיג״ אים אויף קוקם פאליםמאן א װי גןזעהז,

 גאכ־ זיד ער האט טואוױ־קאםעדיעס די אין וױ יונקם
 קאסםעז א געםראגעז האט װאם מאן, א עפעס גענוםען

הארט געחאלטעז דן־ האם ער חזנמערס. האלצערנע פיט

 געהעז זײ אז מײנען זאל פאליםמאן דער כלי מאן, נעבען
צתאםען.

 גתפע די און איבערגעגאנגען זײנען םעג עטלינע
 אײניגע קלעגער. און קלענער אלץ ווערם םטרײקערם

 געפד האבען אנדערע האםנוגג, די םארלױרען האבען
 אפגעהיט האגען אנדערע נאד און דזשאבם גײע גען

 צוריק זײ זאל ער אז געבעםעז אים אח פארמאן דעם
ארבײטעז• ארױםנעמען

 פארבײגעגאגגען איז אוירװינג װען שפעטער, װאד א
 נים שפאנען, פיקעם אײן נאר געזען ער האט שאפ, דעם

 איז דאם היךאוךצוריק.- הידאוךצוריק, םיד, װערענדיג
 געשםאגעז איז װאנט דער אין אמעשפארם םאלי״ געװען

 *ײז די געשםאכעז זיד •*ליםםאן, ברײם-פלײציגעד א
געהיט- ױ און םום־פיק א םיט

 ם׳ז־ארף — געטראכט ייד ער האם — גאם, —
 ם׳דאחי !*נצוהאלטען דאם גבור א פון הארץ א האבעז
איז שייל די אז ם׳זעהם װען האםעז, און קעמםען קענעז
דאם!~ קען מאלי 1 םײפעל פאר׳ן (

אװעקגעגאגגע?. i'x און אויסגעדרעהם זיך האם ער
 צוביזד פאריבער- געווען אים פאר rx סםרײק דער

כען~
 אגדער אן זוכען צו זיך בײ אנגעמאכם האט׳ ער
 ער מאלי׳ן. םיט רייחגן ער װעט םריער אבער דזשאב,

זאכען. צוױי רועגען זעהן זי מת
 די אין ארבײםען דאס גמאס שױן אים איז ערשםעגם
 זיך און װעלט דער אין אלץ טאן װעט ער סקעב־שעאעה

 !טאן דאם מוז מאלי אויד ױגיאן^ דער אז אנשליסען
rx 3ט?ריצוו*̂ ט*«•3^טצ11צ ̂ס

חאר־ א*ן לינטיג געמארען פלוצלוגג אים איז עס
 גלדאנק חנם לערטראכםען געקענם גיט האם ער צען

מז איז ער סוף. ביז׳ן  אין באנק א אויף זיצעץ געבלי
 שגזי־ לעצטע דאם ציהען גענוםען פאחיכםיג און פארק
געבלימן. אים איז װאם סיגארעט, קעל

 עד האם סיגארעם דעם םון רויך בײגעלעך די אין
 חיךארך חיךארךצוריק, ש<אנט ױ װי j מאלי געזעהן
לײצעם~1 די אויף םאין •יקעט דער פים צוריק,
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ױקאנער דער אץ באװעגונ: ארבײמער אמע
גערעכטימןײ® ►

0ו«י«חיכ«
.0 ®וןש.

 געבײ אלע אויף רעאקציע פון כזזות י
 לעבעץ געזעלשאםםליכען פון םען
גע־ א אין פאראייניגם זיך האבען

 אריף געגעךאםאקע מײנשאםםליכער
פראגרע־ די אויף און ארבײטער די

 עקאנאמײ אױם׳ן עלעמענטען. סױוע
געזעלשאםט־ ,איגדוסםריעלען, שען

 םינסםערע די אט גיבען געביט פאליםישען און ליכען
 די םון אנגריף דעם אפצושםעלען װידערשםאנד א כחות

 פריװילעגיעס. אייגגעםונדעוועםע זייערע אויף ארבײםער
 די םון דראנג דעם געגען זײ קעמםען מיםלען אלע םים

 זיך דערשלאגען צו זיך, ארגאניזירען צום ארבייםער
 א פאר הויפטזעכליך און באדינגוגגען, מענשליכע םעהר

אינדוסטריע. דער אין דעה
 םון כחות םאראייגיגטע די אז וױיזעז סמנים אלע
 מים׳ן באנוגענען צו זיך בדעה גיט ד״אבען רעאקציע

 די םון אויסברייטען וױיטערע דאס אםשםעלען בלויזען
 גרעסערע זיך דערשלאגען און געװינסען ארבײטער

 צוריק־ זיך גרייטען זײ בתים. בעלי די סון קאגצעסיעם
 געװאונעגע שוין זײערע םון ארבײטער די צושטויסען
 געװינסען די אויך םארניכטען צו זוכען זײ פאזיציעס.

 זייער אין דערשלאגען זיך האבען ארבײטער די װאס
 די פון םעסטונגען די אויף אטאקע מעכםיגער ערשטער

בתים. בעלי

&י. js דער אויןש אנגריף געםײנש&םטליכער חןר
 גרויסען םון קאמפען ארבײטער מערסטע די אין װי

 האם װעלכע רעגירונג, די געװען אויך דא איז פארנעם,
 געקר און ארבײטער די אויף געווארםען זיך ערשטע די

 און םעדעראלע די אױב בתים. בעלי די הילף צו מען
 געוואקעלט אנהויב אין זיך האבען רעגירונגען שטאטס

 אומםארטײאיש, כלומרשט האלטען זיך פרובירט און
 סטרייק דעם אין אז קלאר, געװען דאך איז עם װײל
 אונאםהענגיגע םיר די געגען שטאל־ארבײטער די פון

 אםען ברעכען וואם די בתים בעלי די זײנען פירמעם
 פאר א געםוגען באסעס די האבען געזעץ, וואגנער דעם

 אזוי ניט האבען וואס פאליםישענם לאקאלע קלעגערע,
 דעם אגצוהויבעז מײגוגג, עםענםליכער דער פאר פורא

 שטאט־ שיקאגאער די ארבײםער. די געגען אגגריף
 זייערע ארויסגעשיקט דעי מעמאריעל אין האבען טאטעס

 שטאל־ די אויף שחיטה א דורכגעםירט און בלוט־היגט
 שי־ סאוט אין םאבריק רעםובליק דער געבען סםרײקער

 צו געווארם האבען םאליטישעגם העכערע די קאגא.
 די געשען. גארניט איז עס געשען. װעט עם וואס זעהן

 םארבאנדא־ טויטע, זייערע באגראבען האבען ארבײטער
 האבען צעקאליעטשעטע, זייערע םון וואונדען די זשירט

 די געבליבען. עס איז דערבײ און געשוײען, *ביסעל
 אלם געווארען דערקלערט דזשורי א םון זיינען םערדער
 זיי־ געבליבען, לעבען זיינען װעלכע קרבגות די ;חעלדען.

 װערען גע׳משפט װעלען און געווארען ארעסטירם *ען
 די אויף ארבײטען סםרייק־ברעכער םארברעכער. וױ

אמאליגע אין וױ פוגקט אלץ סטרייקער. די פון ®לעצער
•in r

 פאליטישענס. העכערע די דערמוםיגט האם דאס
 ערשםער דער געװען איז אהייא םון דייווי צאװערגאר

 ארבייםער- םון מאסקע די זיך םון ארונטערצואװרםען
 אלס פרצוף אמת׳ען זײן באוױיזען און פרײנדליכקײט

 בלוםיגע די םון קנעכט געםרייער און טטדײק־ברעכער
 םריער האם ער וועלכע מיליץ, די באסעס. שמאל

 באפעל מים׳ן געגענד םטזײיק דעם אין *ףײגגעשיקם
 געקראגען האבען געשלאסען, פאבריקען די האלםען צו

 די באשיצען און םיקעטם די פארםרײבען צו ארדערם
 זײן ארביים׳/ אויף ״רעכם דיער אין ־סטדײק־ברעכער

 טעראר־רעזשים אמת׳ן אן אײגגעםירט האם קןמאנדיר
ym ,קלױולאנד, אין אױך צולעצם און מאסילאן װארעץ 

 האם מאםילאן אין פאבריקען. געשלאסענע די עמגעגדיג
 העדקװא־ די אױף פאגראם אמת׳ן אן געמאכם נדליץ די

 דער פון ןופיס דעם געשלאסען םםרײקערם, די פון דערם
 םאר אױםרייד *ן :פיקעםען פארבאםעז און 4 *י• סי•

npi מז זײ צ עג  די פון *נפאל בלוטיגעד חנר ג
 בזד נאכם זײ םםרײקערם זײ אויף גענגססערס גי
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 דורכגעםירם האבען גארילאס די װאם מארד דעם פאר
פיקעםס. די אריף

 םון קנעכם די געבען מען מח קרעדיט וואס, וואס,
 באםעל־ דער פון םםיכאלאגיע די קענען די באסעס. די

 געפילען די אויף שםילען צו אזוי װי וױיסען און קערוע
 און פאליטישעגס זייערע קענען די פאראורםיילען. און

 אלע ערד דער אין ד״אט פאליטישען דער אז וױיסען
 צו בלויז אויסען איז ער אז פרינציפען; און אידייען

 מאכט. זײן און איינקונםם זיין אמט, דין םאחיכערען
 עםענםליכע די האבען דערצו ער מח דעמאקראםי א אין

 דער מים טראסם, שטאל םון דינער די און מיינונג.
 זיך חאבען לאנד אין כחות םינסטערע אלע פון שםיצע

 אר־ די געגען מײגונג עםענםליכע אן שאפען גענומען
ױניאנס. דיערע און בײםער

 אויסגעפרובירםער און עלטסםער ערשטער, דער
 דיגאמים פאר א פראוואקאטארס. זיינען דערצו מיטעל

 שא־ קליינעם גאנץ געטאן האבען װעלכע אױפרייסען,
 וואסער־רער, א אויפגעריסען; רעלסען פוס עטליכע דען;
 שטונ־ עטליכע אין פארריכםען געקענט האט מען וואס
 נע־ אונטערגעווארפען דינאמיט שטיקער פאר א ;דען
 זעל־ די פון ״געפונען״ און סטרייק־העדקוואדערס די בען

 פראוואקאציעס, ענלאכע און אזױנע אגענטען; ביגע
 טויט־ אין קופאן־שניידער און קרעמער די ארײן װארפען

 בלוטיגע א זיך גרייט דא אז גלויבען זײ מאכם און שרעק
 בא־ אדן פאדלײס די סחןן איבעריגע דאס רעוואלרציע.

 און פארפאלגם מען פאבוײקען. געסעטעלטע די פון סעס
 קליינליכע אלערליי דורך ארבײסער די פראוואצירם מען

 קענען צו סטרייקס און סטאפעדזשעס מאכען צו גגישרת
 ביר־ די אגרימענםס. ברעכט ױניאן די אז ליארעמען
 קירכען, די פון בימעס די ראדיא, די פרעסע, גערליכע
 אי־ עס צעפויקען און פאגאנדער איגצידענטען די שמירען

 הוי־ ארבײטער צוריקגעשטאגענע לאנד. גאנצען בער׳ן
 װערט עס סטראשידלע. דער פאר שרעקען אן זיך בען

__ ״װידזשילאנטעס׳/ םאר באזע א געשאםען
 דער מים באסעס, שטאל די האבען מיםלען די

 אנגעװענ־ לאנד, אין כחות רעאקציאנערע אלע פון הילף
 סי. דער געגען וואכען עטליכע לעצטע די דורך דעט
 מים אז זאגען, מיר מוזען באדויערען צום ארן א. אי.

 אלגעמיינער דער אונטער ערפאלג. באדייטענדען גאנץ
 דער ד״אם בלבולים און פרארואקאציעס םון געז־אטאקע

 ארביי־ געגען און בםרט, .א אי סי. דער געגען ליארעם
 די םון קאגגרעס דעם דערגרייכט בכלל ױגיאנס טער

 רעאקציא־ די פון שטימען די שטאאטען. פאראייניגטע
 דעמא- און רעפובליקאנער פארטייען, ביידע פון נערען

 לא־ סעגאם אין און הויז רעפרעזענםאנטען אין קראטען,
 זאלען װעלכע געזעצען פאר העכער אלץ זזערען זיך זען

 קאנגרעסמאן ארבײםער. די אוגטערדריקען און צאמען
 א האפמאן, ארן דזשארדזשיא, פון דעמאקראט א קאקס,

 ארויסגעקומען שוין זײנען מישיגען, םון רעפובליקאנער
 גע־ וואגנער דעם אפשאפען אדער ענדערען םאר אפען
 אינקארםארירען צו ױניאנס די צוױנגען פאר זעץ;

 גע־ פרן לאפע די ארױפלייגען קענען זאל מען אום זיך
 געבען פאר ױגיאן; א םון סםרייק־קאסע דער אויף זעץ
 אר־ די םון וואלען םאדערען צו רעכט דאס באסעס די

 באםעםםיגען צו אום םארםרעטער, זייערע פאר בייםער
 געזעץ. אויסערען איצם זיינען וועלכע יוניאנס, קאמפאני
 סע־ אין זעלבע דאם געטאן האט וואנדענבערג סעגאטאר

נאם.
 װירקונג איר געהאט האט אגיטאציע די אם אז

 דער םון האלםוגג געענדערםער דער םון זעהן מען קען
 אגאניזירםע די און ױניאנס די צו רעגירונג םעדעראלער

 האם ורעלכער דעפארםמעגט, אםיס פאסט דער ארבייםער.
 צושםעלער דער ווערען צו אנטזאגט אנהױב אין זיך
 באלאגערםע די אין סטרײק־ברעכער די פאר שפייז סון

 צאל א ארעםטירען געלאזט איצט האם שטאל־פאבוײקעץ,
 פרע־ אםילו ;פאסט-דינסם די שטערען פאר סטרייקער

 פראפא־ דער פון דרוק אוגםער׳ן איז רחװעלם זידענט
 אויף מגםה *א װערטעל זײן מים ארויסגעקומען גאנדע

 איק אױף דערמים שםעלענדיג הײזער!״ ביידע אייערע
 מערדער, געדרגגעדע זײערע םיט באסעם די ברעםעל
 װעלכע ארבײטער, די און עןדקאסאאאוופר ארן שייאגען

די. געגען זין־ סאםײדיגעז צו געצדואונגען זײג*ן
אס ןו צוױיפעל, מינדסםער דער זײן נישס קען עס

 בײגעםראגען םיל האם באסעס די םון פראפאגאגדע די
 דעס רעפארםירען צו געזעץ-פראיעקם דער אז דערצו,
 אוץ ארבײםער אז פאחיכערעץ צו אום קאורם סופרים

 װערען דערקלערם קענען ניט זאלען געזעצען סאציאלע
 די סענאם. אין דורכםאלען זאל אומקאנסטיםוציאנעל,

 ״בלאק־קענערי דער אז געהאלםען אויך האם םראפגאגדע
 װע־ ארומגעשניטען אזוי זאל ביל״ סטאנדארד לעיבאד

 םי־ ארבייטס־שםונדען, מאקסימום צו באצוג אין רען,
 ווערען ורעלכע ארבײםערשיכםען די און וױידזשעס גימום
 גארניט אים סון שוין איז עס אז באשיצט, אים דורך

ארבײטער. די פאר געבליבען

 װירקןן אן חױכם פראפאגאנדע כאסעס די פון סם
ארכײטמר• די אױף אױך

 פון פראפאגאנדע די וואס יוניאנס די צו שנאה די
 און קרעמער די צװישען אויף װעקט רעאקציאגערען די

 גאך ערגסטע. דאס ניט נאך אבער איז פאליטישענס,
 וױיניגער אביםעל איז וואס מענש יעדער האט אלעמען

 זיינען מענשען די אז געװאוסט, זויגלינג, א װי גאאיװ
 זייעו װי לאנג אזוי בלויז ליבעראל און פראגרעסױו

 אין געשטעלט ניט װערען פאזיציעס און אײגקונםט
געפאר.
 די אם וואס װירקוגג די איז געפאר גרעסטע די
 טי־י די פון מותות די אויף האט פראפאגאנדע גיסםיגע

 דעען סוף כל סוף ארבײטער. ארגאניזירםע ניט ליאנען
 פון קאמף דעם אין פאקטאר ענטשיידענדער דער די
 דעמא־ אינדוסםריעלער םאר מאסען אמעריקאנער די

 האבען ױניאנס די וואס ערפאלגען אלע מיט קראטי.
 וױיני־ אלץ גאך זיינען יאר, לעצטען דעם דורך געהאם

 אינדוסםריעלע אמעריקאגער אלע םון פינפטעל א װי גער
 זעקם אומגעםער — יוניאנס. אין ארגאניזירט ארבײטער

 ארגאגײ מיליאן 6 די צװישען מיליאן. 35 סון מיליאן
 רעקרוםען, רויע סך א פאראן אויך נאך דינען זירםע

 נישם גאד איז ױניאן א צו געטוײישאסט װעמען בײ
 פרן װערען םאר׳סם׳ט נאך קענען זײ און טראדיציע קײן

 דערלאזען זאל סם דער װען פראםאגאנדע. באסישער
 קען ארבייםער, די באאיינסלוסען און גרייכען צו רוערען

 שאםען זיך קען עס געםערליך. באמת װערען לאגע די
 בייצוקומען. יארעךלאנג נעמען װעט װעלכע רעאקציע א

 א םאר באזע א שאםען קען עס — ערגער נאד וואס
 וױיזען עס וועלכער פרן סמנים באוועגוגג, פאשיסםישער

לאנד.~ םון געגענדעז םארשידענע אין איצטער שוין זיך
 באודיײ מאגאט לעצםען דעם דורך פאסירונגען די

 פון סם דער ערגסטע. אן איז געםאר די אם אז זען,
 די באאייגםלוםען אן הויבט םראפאגאנדע באסישער די

ארבײטער.
 רעפיד פענסילוױיניא דער בײ אפשםימוגג אן אין
 געוואוגען ױניאן קאמפאגי די האם קאמפאגי םרענזיט

 דריי אלע געגען אײנס צו 4 פון מערהײם א מיט
 ברא־ די און ל., אװ ס. א. די א., אי. סי. די ױניאנס,
 ״איג־ דער אין ;צוזאמענגענומען טרעינמען, אװ דערהוד

 די האם קלױולאגד אין קארפאריישאן״ רעיאן דוסטריעל
 םארלארען קאמיטע ארגאניזיישאן ווארקערס םעקסםיל

 הא־ ארבײםער די םון מאיאריםעט א עלעקשאן. דעם
 סםגים עגליכע יוגיאן. קאמפאני א פאר געשטימט בען

 דעחױי־ ארגאגײזערס פלעצער. אנדערע אין זיך וױיזען
 וואכען פאר לעצטע די איז עס שװערער װיפיל לען

 צום ארבײםער נינדארגאניזירםע די געוױנען צו געווארען
 האם אזא םאל כאראקםעריסםישען א געדאנק. יוניאן

 ;י איגטעתזד דער םון ארגאנייזערין אן דערצעהלם מיר
 מיט בלױז אז דערצעהלם, זי דזשויחי. נױ אין שאנעל

 P־־w די צוױשען שםימוגג די איז צוריק וראכען עטליכע
 דער פאר שםארק אזוי געווען שטאם יענער אין בײםער

 איבעחױממ צו גערועץ נויטיג איז עס אז א., אי. סי.
 דער אן אנגעשלאסען איז איגםערגעשאנעל די אז זיי,
 דער אן אנגעשלאסען זיך האבעץ זײ אײדער א., אי. סי.

 איבערצתנײמן זײ גױםיג שוין איז אבער איצט ירניאן.
 שדים באנדע קײן ניט און ױניאז א איז א אי. סי. די אז
 שםם יאאםש ש ש אאםש ם ש ש אאס יםעהרנעדר ם

 געוױרקם ארבײםער די אויף האם אזױ הערנער... מיט
 פראפאגאגדע אגדערע די און פרעסע דער םח םם דער

שויתי גמ בתים. בעלי די סון םיםלען ר איז דז מ  זי
ר־ די פון שסי&וסנ די וזאו •לאץ אײגציגער דער גים י
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1937 *
 למטע די אין געביםעז שםארק «זױ זיר ה»ס נײסער
וואכינז• עסליכע

ן אםריקאן רי ^ ר ד ע «ו לײגם לײג»ר *װ פ
חמגט. »

 בעליי ױניןוךפרעםערישע די פון כאר דעם אין
 *רעםע שװאחנע די ■*ליםישענס, י«נערע1רע»ק ב״יס

 אויך זיד ה*ם לאנד, אין כחות פאשיםםישע אלע
 דער פון םירער די פון שםיםע די *רײגגעםל*כםען

 איר אין וועלכע, לייבאר, אװ פעדעױישאן *םעריקען
 איבער אריבערגעשפאנם האם א., אי. סי. דער נו שנאה
פשוםער אפילו און עםיק ארבייםער פון גרעױצען ןלע

מאראל. בירגערליכער
סםרײ־ דערשאסענע די םון בלוס די איידער נאך

 אהײא און אילינאי אין פאבריקען שםאל די ארום קעו
 נאכ־ טעג עםליכע נלויז געווארען; פארטריקענם *יז
 הא־ װעלכע אלקאא, אין ארבייםער אלוםיגום די װי רע

 זג דער פון סירערשאפט דער אונטער געססרייקט נען
 פעלאנ׳ס פון געווארען צעשאםען זייגען ל״ אװ .£

 דער פון פרעזידענם דער גרין, װיליאם איז גענגסטער,
 דער פון פארדאמונג א םים ארויסגעקופען פעדעריישאן,

 זיץ און גוירדלערן מים צוזאמען האט, און א אי. י.ס
 םון געוואלד־םהאםען כלומרשטע די פארדאמם הברותה

 װעםענם ױניאן, א םון הויפט דער גרין, ארבײםער. די
 ,טאר־ םון םעכניק א אויסגעארבײט האבען *תאנייזערם

 די אײנרעדען ארבײטס־געבער״, די צו ױניאניזם קויפען
 ױניאן־ אנצוהאלטען זיי זיך לוינט עס אז בתים, נעלי

 ער ארבײטער. די ארגאניזירען צו אנשטאט שעפער,
 סםרייקס רוםען די וואס דערפאר א. אי. סי. די פארדאמט

 בלויז אריבערגעוואונען האגען זיי זאגט, ער װי װען,
 האט ווײניג, גאך דאם ארבייטער. די םון םינאריםעט א

 םםעיט־ צווייטען א ארויםגעגעבען :אכדעם באלד ער
 גע־ איז סטרייק שםאל דער אז דערקלערעגדיג םענם

בראכען.
 דינע אונםערגעכאםם ׳באלד האבען פיזמון גריג׳ס •

 מעשים. אין איבעחעצם עס האבען אדן לױםענאנטען
 ד״אט קאליפארגיע, דיעגא, סאן אין לױטענאנם גריג׳ס

 750 געקראגען האבען די אז א אי. סי. די פאר׳מסר׳ט
 זיי־ טשעקס די אז און קאמוניסטען פון דאלאר םויזענד

 דזשאסטיס. אוו דעפארטמעגט דעם םון הענט די אין נען
 ניבדגודס די אויף אגפאל סטרייק־ברעכערישער דער

 דעם ברעכען צו םארזוך דער קלױולאנד; אין ויקעטס
 אין ארבייםער עלעקטריקאל און ראדיא די פון ססרייק

 סטרייק דעם געגען ארויסטריט גריג׳ס און דזשוירזי, נױ
 סםאר״ ״סיאטעל דעם געגען צײטוגגס־ארבײטער די פון

 םאקםיק זעלביגער דער פון םוסטערן אנדערע זיינען
 אין באגוצען ל. אוו ם. א. דער םון פירער די װאס

א. אי. םי. דער געגען קאמף דיער
 געבליבען גיט דיגען א. אי. סי. דער םון םירער די
 האווארד, םשארלם לואיס, דזשאהן ענטסער. קײן שולדיג
 גריגען האבען אנדערע און ברון העױואוד מארעי, סיליפ

 אי. סי. די נעמען. שיינע קײן גיט גאר מיט אנגערוםען
 אריינרייסען םון צוריקגעהאלםען נים אויך זיך האם א.

 עםאבלירטע לאגג זיך געםיגען עס וואו געביטען אין זיך
 מאל איין קאמף. א אין שוין איז אזוי םאך־ױניאנס.

 מיט־ קײן גיט צדדים ביידע קלייבען אן, זיך עס הויבם
געגגער. דעם שעדיגען קען עס אבי לען.

 אז אויסגעװיזען, עם האם וױילע קורצע א פאר
 קומען אי סי. די און םעדעריישאן די צדדים, בײדע

 מאגאט, הייגטיגען ׳טען15 דעם זינען. צום עגדליך
 אין םםעיטמעגם, ארױסגעגעבען לואים און גרין האבען
 אוגגע־ סםרײקס העלםען צו םארשסרעכען זיי וועלכע
 געפירט. ווערען זײ ארגאניזאציע װעלכער םון אכטעט
םרא־ צום ביז זאגען ״םון :װערטעל א זאגם װי אבער,

 האנדלונגען די ערד׳׳. דער ביז הימעל פון װי איז גען
 זיך האבען לייבאר אוו םעדעוײישאן אמעריקען דער םון
געביםען. נים סארלויםיג גאד

 םילע װעלכען סםעיםםענם, דעם נאך םעג 3 בלויז
 םעגליכען און דעתענםעתמ אלם אויסגעםײםשם האבען
 צװײ וואםעדשטילשםצנד וױעיגסםעגס, אדער, שלום,

 בא־ טרײדײוניאן דער אין צדדים שםרייםענדע די שען
 םאר רוף א ארױסגעשיקם גרין פרעזידעגם האם װעגוגג,

 םיםי אםלאגםיק אין קאתסיל עקזעקוםיװ םון זיצונג א
 קריגם־ אויםצוארבײםען אום אויגוסט, טען21 דעם פאר

א. אי. םי. דער געגען ילענער
סי. דער און ל. אװ d א. דער צװישען מלחמח די

 פארשידענע אין אויםגעברײםערם אויך זיד האם 4 אי•
 םע־ סםײם מאסאסשוזעטס די איגדוסםריען. וןא ײטססט

 עןעשלאסאויםג מאגאם דעם האם באילײ איי ײשאז^יער
באלאעעז װאס איגםערג^שאגעלס ®רן לאקאלס אלע ^

 פאר־ זײגען •לעצער אגצאל אן אין ;א. אי. סי. דער צו
 פוץ אפשםיםוגגען פארקו&ען דארםעז עס און געקומען

 באשםײ צו געזעץ, וואגגער דעם אתםער ארבײםער די
 פארהאגדלועען אין פארםרעםען זײ זאל עם ווער מען
 געווײ צו זוכען ױגיאנס ביידע און בתים, בעלי די םים
 אפ־ װאו פלעצער די אין זיך. פאר ארבייםער די גען

 רעזולםאםען די זײגען פארגעקומען, זײגען שטיםועען
 די געזעם האם םאלען מאנכע אין פארשידען. געווען

לייבאר. אוו םעד. אם. די אנדערע אין ׳א אי. סי.
סאב־ די ארום פאר איצט קוםט קאמף הויפם דער

 פארין די ארום און ט. ם. ב. דער םון ארבײסער וועי
 אפשםיםען גיכען אין דארםען ביידע די ארבייטער.

 ארביײ• םארין די פארםרעםען. די זאל עס ױגיאן וועלכע
 אפגעהאל* וואך לעצטע האבען א. אי♦ סי. דער םון טער
 א אעענוםען ד״אבען קאנװענשאן, ערשטע דיער םען

 קאםף אפענער אן בעאמטע. דערוױילם און קאגסםיםוציע
 האםענס אםלאנטישע די אין ױגיאנס צוױי די צװישען

אומפארמײדליך. זײן צו שײנט

םארצװײסלןןן. צו װאס נישמא
 דורך האס וואס רעאקציע, דער אויף אנוױמעגדיג

 און קאם, דעם אויפגעהויבען וואכען עטליכע לעצםע די
 געמאכט װערם עס וואס אנגריף, אלגעמײגעם דעם אויף

 הויפטזעכליך ױניאנס, זײערע און ארבײטער די געגען
 בא־ צו נויטיג גלייכצייטיג איז א., אי. סי. דער געגען
 זיך שרעקען צו גרונט קײן נישטא איז עס אז טאנען
 איז נויטיג, איז עס וואס פארצװייפלען. צו גאר אדער

 און געפארען די זען פנים, אין אמת דעם קוקען צו
 אבער געפארען. די געגען באשיצען זיך מעגליד וױיט װי

 דארף אגגריף דער אט וױיל #ניט מען טאר פארצװייפלען
 מענשען פאר איבעראשוגג קײן זײן גיט אײגענטליך

 ארביײ דער פון געשיכטע דער מיט באקאגט זײגען וואס
 איז קאפיטאל וואס אויף וױיסען און באװעגונג טער

םעהיג.
 ערשטע די אז כלל, אנגעגומענער אלטער אן איז עס

 צד דעם צו אויס שטענדיג פאלען שלאכט א אין זיגען
 ביז צײט שםיקעל א געמט עם אנגריף. דעם מאכט וואס
 אטא־ םלוצלונגדיגער דער םון זיך צו קומט געגנער דער
 א געבען אן הויבט און כחות דינע רעארגאגיזירט ׳קע

 אי־ קען ער ביז ליינגער נאך נעמט עס װידערשטאנד.
 װען בלויז איז געפערליך אטאקע. געגען א אין בערגײן
 נצחוגות ערשטע די סון קאפ דער זיך פארדריים אײנעם

 שונא דעם שוין האט ער אז דוכטען זיך נעמט אים און
 װען פארלירען זיך מוז אזויגער באזיגט. אינגאנצעץ

צוריק. שלאגען נעמט שונא דער
 אין םאר איצם קומט עס וואס אייגענםליך איז דאס

 ערשטער דער באװעגוע. ארבײםער אמעריקאנער דער
 באדייטענדע געבראכט זיי האט ארבײםער די פון אגגריף

 טע־ שםיק גרויםע א אייגגענומען האבעז זיי געװינסען.
 אפעךשאםערס. די םון םעסטוגגען היבשע און ריםאריע
 זיי איז א. אי. סי. דער םון םירערשאםם דער אונטער

 ארום ארגאניזירען צו יאר איין םרן משך אין געלונגען
 געװינען און ארבײטער ארגאניזירטע ניט מיליאן צוױי

 םראדוקציע מאסען עטליכע אין אגרימעגטם ױניאנן
 אוממעגליך געווען איז איצט ביז וואו איגדוסםריען,

 געקענם האבען מעגשען גאאױוע בלויז אוײינצודריגגען.
 בעלײ ױגיאן־פרעסערישע םארביסענע די אז דייגקען

 איינבויגען וױדערשטאנד אהן אינגאנצען װעלען בתים
 און ארגאגיזירען זיך ארבײםער די לאזען און קעפ די

 ער־ געמוזט האט מען געװינסען. זײעףע באפעסטיגען
 די וועלען איבערראשוגג ערשטער דער נאד אז ווארטען,

 די צוריקשלאגען. אנפאנגען און זיך צו קומען באסעס
 מען האט באנוצען דעם םאר וועלען די וואס מיטלען

 םיט־ זעלביגע די דינען דאס םאראויםזען. געקענט אויך
 און צייטען אלע אין באנוצט האט קאפיטאל וואס לען
 טע־ געוואלם, — ארבײטער די געגען לעגדער אלע אין

 װאם איז דאם סראוואקאציע. און שטאםס־מאכם די ראר,
 דערי־ עס איז איבעראשוגג קיין איז איצט טוען זײ

נים. בער
 איעצוהאלםען םאן אבער מתען ארבײםער די װאס

 זי־ אוץ אנגרייםען וױיםער קעגען און געווינםען זײערע
 םעלערען די אויסבעסערען און ארדמקוקען זיך איז גען,
 די־ וועלכע און איילעניש אין געמאכט האבעץ זיי װאם
 פון פאזען ערשטע די אין אומםארמײדליך געווען נען

קאמף.
בײצו־ איז אױםגאבע װיכטיגםטע אזץ ערשםע דאם

 זײנעץ די באסעס. די םון קוילעז •ראפאגאנדע די קומעז
 און ביקסען דיערע וױ ארבײטער די םאר געםערליכער

 בא־ און םוימען בלױז קעגען ערשטע די באמבעס. געז
דעמאראליזי אםאל קצנען לעצםע די עסליכז^ שעדיגען
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 נויע n איבערדױפס ארםײ, ארבײםער גאגצע די רען
 גרעסצרע א איז ארמײ דעםאראליזירםע א רעקרוטעץ.

ארםײ. צדשוואכע א אדער קלײגע צו א וױ געםאר
 יוניאגם די האבען קאמף פון םאזען ערשטע די אין

 אמד צו געהאט גים מעגליכקײט קײן ארן צייט קיק
 םד־ דאר רעקרוםען. זײערע אויסםושםירען אוץ וױקלען

 אץ באת גיס ווערען. אויסגעבעסערט איצט םח לער
 סיםםעםא־ א אויך גאר גויםיג, איז םאשין אגיטאציאנס

 איצם איז א. אי. סי. די פראפאגאגדע. םיםע און םישע
 טעגליכע אייגענע אן האבען צו בכח און גענוג שםארק
 װיכםיגסטע די םון פאר א אין וױיניגסםענס פרעסע

 די פון *ראפאגאגדע דער געגענצואווירקען צענםערס,
באסעס.

 אלע מים היםען זיך םחען ױניאנס די
 און בתים בעלי די םון פראוואקאםארס געגען מיטלען

 די כאםש וועלכע, פלאפלערס, אונערפארענע פון אויך
 פון הענם די אין אריין אבער זיי שםילען גוט, מײנען

אגענםען. דיערע און באסעס די
 אוגטער־ אבי סתם םון היםען זיך מוזעץ ױניאנס די
 גע־ ניט זיג, א באוױתען צו אום אגרימענטס שרײבעז

 באדינ־ ארבייטס די אין םארבעסערוגג קיץ װינענדיג
 אזױנע םארגעקומען). דינען םאלען אזוינע (אויך גוגגען

 ארביײ די פארפרעמדען אגרימענטס אונטערגעשריבענע
 ארגאגיזאציאנס וױיטערע שװערער םיל מאכען און טער

 צו בעסער אםאל איז עס געגענד. דעם אין ארבײט
 אן םון פאזען ערשטע די אין סטרייק א פארלירען

 אג־ אן אוגטערשרייבען אײדער קאמפײן ארגאניזאציאנס
 וואס באדינגונגען קלעגליכע זעלביגע די אויף רימענט

שא®. אפען אונטער געהאט פריער האבען ארבײטער די
 זײ אין אײניגקײם איז אלץ םון װיכטיגער און

 לאזען ניט זיך טאר מעץ ארבײטער. די פון רייען
 מח פארשטאגד קאמף. איגערליכען אן צו װאצירען

זיין. גים זאל דאס שװער װי געסילען, די צאמען

 ערשטער מײקעלםאן, ױםה געשטארבען
ױניאן וױיסטמאכער דער פון ארנאנײזער

 םאר היים א אין איז ױני, טען17 דעם מיטײאך,
 פון פיאנערען די םון 'אײגער געשטארבען לײט אלטע
 טרייד אידישער דער פון און ױניאן מאכער וױיסט דער

מייקעלםאן. ױסף — אמעריקא אין באוועגוגג ױניאן
 דרעס און וױיסט דער םון מיטגלידער נייע די
 ווארשיע־ םײקעלסאן גאמען דער איז ױניאנס מאכער

 כחות זײנע אפגעגעבען האם ער באקאנט. ניט ליך
 ױגיאן מאכער וױיסט די אויפצובויען סייהיגקײטען און
 דרעס הײנטיגער דער פון לאקאלס אלע די וועלכער פון

 זיעען זײ איידער םריער לאגג שטאמען, בארד דזשאינט
 די איידער םריער םילײכט און מיטגלידער געווארען

 די שאפ. א אין ארבײטען צו גענוג אלם געװען דינען
 דיגען וואס זױ אבער, דרעסמאכער און וױיסט אלטע

 מאכער וױיסט דער םון װיגעלע דער בײ געשטאנען
 ,1909 םון סטרייק היסםארישען דעם פאר נאך ױניאן

 גיט מאל קיין אים קענען און מײקעלסאגען געדייגקען
פארגעסען.
 דער םון ארגאגײזער געװען איז מײקעלסאן ױסף

 דאם .1907 ארום ביז 1898 פון ױניאן מאכער וױיסט
 געקראגען האט איגטערנעשאגאל די איידער גאך הײסט

 אװ םעדעריישאן אמעריקאן דער םון טשארטער איר
 אידעא- גרופע א םון אייגער געװען איז ער לייבאר.
 לעבענם זייער םאר געמאכט עס האבען וואס ליסטען,

 אימיגראנטען אידישע די ארגאניזירען צו אויםגאבע
 א געווען איז ארבײט די ױניאנס. אין ארבײטער

 הויכען א געצאלט האבעז אידעאליסטען די שווערע.
 געדאנק♦ ױניאן צום איבערגעבענהיים זייער פאר פרייז
 גים חברים דיגע און מײקעלסאגען אבער האט דאס

 מיר האבען ארבײט זייער דאגק א בלויז אפגעשראקען.
 באוהד ירגיאן טרײד םארצווייגטע מעכםיגע אזא איצט
 םיל האט מייקעלםאן טריידס. נאדעל די אין גונג

* • דערצו. בייגעשטייערט פיל *זייער
 העכםט געווען זיינען יארען לעצטע מייקעלסאנס

 ®ון צעבראכען. און קראגק געווען איז ער םראגישע.
 וױמיג גאר דיגען גאהעגטע און םרײנד אלטע זײנע

 געשםארמן איז םײקעלםאן ױסף ;איבערגעבליבען
 n םארלאזען. און עלענד לײט אלטע םאר הײם א אין

 דעד םון םרהער און ארבײטער אידישע אויםריכםיגע
 קיץ •יאנער דעם אבעד װעלען כאוועגונג ארבײטער

םצרגעסעז. נים םצל
אגדײגקעז״ *ייץ עהרע

*
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 ארויסגעװיזען זיך האם וואל עטױ
 דאנק א םארמיטלער. גוםען א סאר

בא־ צו איינגעגעבען זיך האט איהם
שטערונגען, גרויסע די זייםיגען

 פעדעריישאן אמעריקען די װאם
ברו־ איר צוליב ד,אט, לײבאר אװ

״סי־אי-א״, דער מים קריג דער
 םײל א װערען צו פארזוך איר אין יאר דעם באגעגענם

 טײל א משפחה, ארבײטער אינטערנאציאנאלער דער פון
אינטערנאציאנאל. טרײד־ױניאן דעם םון

באזײיטענדע. געװען זײנען שװעריגקײטען און
 ױניאן טרייד דעם פון ראט גענעראל דער װען

 מא־ לעצםעז פארזאמעלט זיך האט אינםערנאציאנאל,
 אמערי־ די אויפגעשװאומען איז עס און װארשע אין נאט

 ארױםגע־ דעלעגאטען צאל א זײנען פראגע קאנער
 אפליקא־ די גוטהײסען זאל מען אז דעם, געגען טראטען

ל• א. פ. א. דער םון ציע
ארביי־ די אז באטאנט, דערבײ האבען רעדנער די

 םארלארען סן־ א האבען װעלט דער פון באװעגונג טער
 װיכ־ אינדוסטריעל דער פון ױניאנס די װאם דעם םון

 ;אינטערנאציאנאל דעם אויסער שטײען לאנד םיגםטער
 פאר־ אין האבען פארבאנד װעלט דעם פון םירער די אז

 באמיהט זיך אײנמאל נים יאר 15 לעצטע די םון לויף
 צענטראלע די אינטערנאציאנאל דעם אן אריינצוקריגען
 װען אז ;שטאאטען פאראייגיגטע די םון קערפערשאםט

 דאם געווארען באקאנם צוריק, יאר צווײ מיט איז, עם
 א נעמען צו גענויגט איז קאנווענשאן ל. א. ם. .X די

 ארויס־ דאס האט פראגע, דער צו שםעלונג גינסטיגע
 פראלע־ דענקענדע די צוױשען פרייד גרוים גערופען
.אייראפא פון םאריער .  דעם אויף געקוקט ניט און .

 אפלייגען זאל מען אז געוואלט רעדנער, די זײ האבען
 דער־ — ? םארוואם פראגע. דער איבער אפשטימונג די

 פאק־ איצם זיינען ױניאנס אמעריקאנער די וואס םאר
 נאציאנאלען איין ניט האבען זיי צושפאלםען. םיש

ײ די און ל. א. ם. א. די — צוױי נאר צענםער ס , 
 ױניאנם די װעלען אנגעװיזען, זיי האבען דערצו, אײא״.

 אינ־ אויף און לעבעדיגער אגרעםיװער, מער דער פון
 אויםםײםשעו ״םי־אי־א״ געבויםער יםודות דוםטריעלע

 דע־ םין א אלם געגנער זייערע םון ארײננעםעז דאס
ל. א. ם. א. דער פאר סאנסםראציע

אמעריקע, םון דעלעגאט סראםוירנאל דער װען ערשט
 מעםױ ל., א. ם. א. דער םון וױיס־פרעזידענט ךער
 ״סי־אײ די אז פארזיכערם, דעדע זײן אין האם װאל,

״  אױם־ ניט אבער סוספענדירט בלויז דמען יוניאנס ן
 גןך ניס נאך איז שפאלםונג קיק צה אז געשלאםען,

 הארמאניע און שלום םעגליד נאן איז עס אז און קוםען
 דער האם אמעריקא, טון באװעגוגג ױניאן טרײד. דער אין

 טאראײניגט האט װאס שפראך, די געםונען צוזאםענפאר
 װיליאם אז דעם, צו געבראכט אץ דעלעגאצידס אלע

געווארעז• געהײסען גוט איז אםליקאציע גרעס
 וױכםיג אבער איז לייט ױניאן פראגרעסיװע די פאר

 ,אינטערנאציא־ דער סון רעזאלוציע די אז װיסעז, «ו
 .י. ט ס. (א. ױניאנם״ טרײד סון םעדעראציע נאלער

 זיך האלט זי דאס נאטאנט שםארק האט קורצען) אין
 אינערליכען דעם אין אורםײל איר אתיםגעבען פון *

 א. די אז און יוניאנס; אמעריקאנער די םח שטדײם
o s. '  ארגאגיזאציאנאלע פיז סארקניפען דאם האםם .

 װעלט דער פון ארבײםער *רגאניזירטע די םים טעדים
 קערפערשאפם אײן אין צװאטענברײנגען העלםעז וזןם

 שטאאםעז• פאחריניגםע די םון באװעגונג יוגיזז די
 זױן הילף םץ אנבאט אן םיט זיד ענדיגט רעזאלוציע די

 דעם פון סעםלעםענם פרידליכעז א טאר קאםף דעם
 ענטהאלט רןזאלוציע די .םײאײא״. דער םיט סמיד
 וױכםיגקײט באזונדער א טץ rx ױאס «ונקט, » *יד
 *ונקט דאזיגעו־ דער אינםערנעשאנאל. *־נזעד טאר

 םיט-. x װערט ל. j$ s * די װאם דאס אז גאםאנם,
 גיט פאל קײן אין םאר פארבאנד, תעלט דעם פון גליד

 געגען אױםצוזעצעז רעכט א אלס װערען *ױםגןםײםשם
 (.סעקרעטארײ דעפארסםענםס אײנצעלנע װאס

ױי דעם פון ) ח  געמען אינםערגאציאנאל יוגיאן ט
 וואם אינםערנײשאנאלם, און יוניאנם אםץריקאנעד

ן דער אױםער פ ל, נ
ד  מװיאדען ארײסנעשטעלט איז יונקט דאזיגעד ח
 סי־יי־*, דער םװ יתיאנם *זעלכע אױף אױג »ו

 לעידים אמטדדנעשאנאל די און מײנערס יתײםעד
"w x p  8W W צו באלאנגט לדשםע די

פאסירומ היסטארישע א
כינאי מארק פון

 אר־ מאין פון סעקרעטאריאם אינטערנאציאנאלען דעם
 אינטערנאציאגאלען צום — צוױיטע די און בײטער

איגדוסטריען. ׳קלײדער פון סעקרעטאריראט
מיטגלידעו מילי^ן 19

דעלעגא־ 18 און לענדער 16 פון דעלעגאטען 43
 סעקרעטאריא־ טרעיד אינטערנאציאגאלע 13 םון טען
 צו־ היסטארישען דעם אין באטײליגט זיך האבען טען

 זײערע און יענקיס שטאלצע די װעלכען בײ זאמענקונפט
 אן געשלאסען האבען ברידער״ אײראפײאישע ״ארימע
 4 געדויערט האט צוזאמענקונפט דער בונד. אײביגען

 װיכ־ זעהר א געװען הינזיכטען אלע אין איז און טעג
 סײ געװען דאס איז ער אינטערעסאנטער. און טיגער

 בײ ױינען װאס פראגען, די פון כאראקטער דעם לויט
 אינהאלט דעם לױט סײ און געװארען דיסקוטירט איהם

 אנגענומען איהם פון זײנען װאס באשלוסען, די פון
געװארען.
 דעלעגאטען די פון צוזאמענשטעל דעם לויט אױך

 איז געװארען אפגעהאלטען איז ער װאו םלאץ דעם און
 אויסערגע־ אן געװען װארשע אין צוזאמענפאר דער

וױינליכער.
 צדגעשיקט האבען װאס לענדער, 18 די צוױשען

 זיך האבען צוזאמענקונפט, דעם צו םארטרעטער זײערע
 אײראפא: פון לענדער פרייע װיכטיגסטע די געפוגען

 סקאנדינא־ די טשעכאסלאװאקיע, ענגלאנד, םראנקרייך,
 אין ױניאנס די פון םירער הויפט די מלוכות. װישע

 אויך צײט זעלבער דער אין זײגען לעגדער דאזיגע די
 רעגירונגען די םון מיטגלידער געװעזענע אדער איצטיגע

 גרויס מיט מענשען אלץ זײנען דאס מלוכוו^ זײערע אין
 און לענדער. זײערע פון פאליטיק דער אויף אײנםלוס

 װען מאמענט דעם אין דאס באשלאסען האבען ױי װען
 לעצטע די אויף ציין אירע שארםט רעגירוגג פוילישע די

 ווארשע איז פרייהייט, אםאליגער דער םון רעשטלאך
 מאכט די דעמאנסטרירען צו פלאץ םאסענדםטער דער
 מים אחדות דיער ארן ארבײטער ארגאניזירטע די סון
 פױלען, אין מיגדערהײםען פארםאלגטע און ארבײטער די

 םון גאכמאכער פױלישע די געווארענט וױ די האבען
 זייער םון געםארען די װעגען היםלער, און מוסאליני

 סון זשואם די און ענגלאגד פון סיטריגס די װען וועגי
 קאלעגען 60 דיערע מיט צוזאמען האבען, סראנקרײך

 אנטי־ דעם פארדאמם איינשטימיג לענדער, אנדערע סון
 רע־ איר און רעגירוגג, פױלישער דער םון סעמיטיזם

 געזאגט וױ זיי האבען פאליטיק, םאגראם אקציאגערע
 צו זוכען זיי ווען אז פאלקאװגיקעס, פוילישע די צו

 םאשיםטישער טאטאליטארער א אין פוילען פארדואגדלען
 װי האבען די םײער. מיט זיך זײ שסילעז דיקטאטור
 פון הילף דער אן אז העוץ, ווארשאווער די דערמאגט

 פוילען איז טשעכאםלאוואקיע און ענגלאנד םראנקרייד,
 איר. אויף אטאקע היטלערם א םון פאל אין הילםלאז

 ױגיאנס מעכטיגע זייערע סון װילעץ דעם געגען אז אויך
 נאצי א םון םאל אין לעגדער דערמאנםע די װעלען
הילף. צר קומען איר קענען גים פוילען, אויף אגגריף

 צױ הײײאריגער דער האט שטאנדפונקט דעם סון
 מים איגטעתאציאנאל ױניאן טרעיד םון זאמענקונםם

 דעםאנסטראציע אינםערעםאנםע אן סארגעשםעלם זיך
 װיכםיגע א און סאלידארישקיים פראלעטארישער םון

 םרײהייםס די םרײהײם םון גװםטען צו מאניסעםטאציע
 ױגיאנם, אידישע און פוילישע די — פוילען ®ון כחות

 אח ארגאניזאציעס, ראדיקאלע און סאציאליםםישע די
ארגאניזאציעס. פױערים סרײהײטליכע

אינםסר* ירניאן *סאציאליססישען אינם קאמתיסםען
נאציאנאל

 אױך אױםגעצײכענם זיך האם צװאמענקונפם דער
 צום באטײליגם, זיך האבען אים אין װאם דעם םיט

 זײ קאםוניסטען. געשיכםע, דער אין מאל ערשםען
 פראנ־ דער םיט געקרםען זײנען םארטרעטער דאזיגע

 דעם םארטראטען האבען די װאו דעלעגאציע, צויזישער
 םיט ביז האט װאס ײניאנם, םראגצויזישע די סון םײל

 קאמוגיסםישען רויםען, «ום באלאנגט צרתק יאר א
 זײ האבען איצם םחױד־יוג^ם. סון וױגםעתאציאגאל

אנפעדע ״אלגעםימער דער םים !חאנמנגגעגאסען זיד יעי

 וױיס־פרעזידענם זשוא, לעאן װעלכער םון ארבײט׳/ םון
 אמ אינטערנאציאנאל, טרעיד־ױניאניסטישען דעם פון

סעקרעםאו/ גענעראל און םירער יאריגער לאנג דער
 אינטערנאציא- ױניאן טרעיד רויטער דער װי אזוי

 עקזיס- צו אויפגעהערט םאקםיש יאר לעצטען האט נאל
 לענ- פארשידענע אין סעקציעס ױניאן זײנע און טירען

 זיי- אויםצוגעבען אינסטרוקציעס געקראגען האבען דער
 אלגע- די אין אוײינטרעטען און ױניאנס אפאזיציע ערע

 קא־ די געטאן האבען דאס (װי פעדעראציעס, מײנע
 מאנכע האבען פראנקרײך), פון ױניאנס מוניסטישע

 צושיקען װעלען ױגיאנס רוסישע די אז ערװארטעט,
 פארהאנדלען צו דעלעגאטען פראטוירנאל װארשע קײן

אנשליסונג. זײער אויך װעגען
 די געװארען. מקוים ניט זײנען ערװארטונגען די
 חס גיט און געקומען. ניט װארשע קײן זײנען רוסען
 אײגצױ זיי פארגעסען האט מען װאס דערפאר ושלום
לאדען.

 אינטער־ ױניאן דעם פון בױלעטען אפיציעלער דער
 מאל םיר האט עקזעקוטױוע די אז דערצײלט, נאציאנאל
 אײנגעלאדעץ און ױניאנס מאסקװער די צו געשריבען

 גע־ זײנען בריף םיר אלע אבער באראטונג, א צו זײ
ענטפער. אן אהן בליבען

 באקלאגם ױניאנס, סאװעטישע די פרן םירער ״די
 אינטער־ דעם םון פרעזידענט דער רעפארט זײן אין זיד

 מים פארשריען װעלט די האבען װעלכע נאציאנאל,
 גע- גיט האבען אײגהײט, ארבײטער פאר אפילס זײערע
 איינלאדונגען די אויף ענטפערען צו גויטיג פאר פונען

 אן שאםען צו אינטערנאציאגאל׳/ ױניאן טרעיד פון
ארבייטער. םון ארגאניזאציע װעלט אײנהײטליכע

 םיטרין פרעזידענט האט רעפארט זעלבען דעם אין
 ארבייםער םון םארבאנד װעלט דער דאס אנגעװיזען אויך

 יאר פארגאנגענעם דעם םון פארלויף אין איז ױניאנס
 מיטגלי־ צאלענדע דױס זיין אויםגעוואקסען. שטארק

 מיליאן םינף אויף פארגרעסערט זיד האט דערשאסט
 מיעט דאס רואס מיליאן. 16 איבער איצט צײלט און
 יוניאנס אמעריקאנער די םון אנשליסונג דער נאד אז

 סון מיטגלידערשאפם א שוין אינטערנאציאגאל דער האט
מיליאן. 19 װי מער

 איר־ די אין מעמבערשיפ דער אחוץ איז דאס און
 יאר דעם האט צענטראלע װעמעס ױניאגס, לאנדישע

 אירע אײנצאלעז געקענט ניט אוחאכען ספעציעלע צוליב
 װאם מיטגלידער צאל גרױסער דער אחוץ אויד דױס♦

 די ציילען♦ גיױזילאנד און אויםםראליע אין ױניאנס די
 אדימ• האבען דאמיניאגס דאזיגע די םון ױגיאנם ארבײטער
 אבעד קען אפליקאציע די אםליקאציע. זײער געגעבען

 דאזיגע די אין וואס דעם צוליב ווערען גוטגעהייסען ניט
 שטאר־ און גרויסער זײער אויף קוקענדיג גיט לענז־ער,

 עקזיםםירם באװעגוגג. ױניאן אייגגעסונדעוועטע קער
 פאר־ זאל וואס קערםערשאםט, צענטראלע קײן ניט גאד

לאנד. גאגצען םון ױגיאנס די אייניגען

אומצופרידען דינען פראנצויזען די
 םראגע די אױסגעהויבען האט צחאמענםאר דער ווען

 זיך האט שםאגיע צר הילף איגטערנאציאנאלער רועגען
 און םראנצויזישע די צרוישען אונטערשייד דער דערפילט
 מען רעדט Tאונטערשי דעם וועגען ױגיאגם. ענגלישע
 שוק אייראפא סון פאליטיקער ארבייטער די צוױשען

 דער אויסגעבראכען האט עס זינט — צײט יאר א באלד
 היםלערם אמ מוסאליביס סון אויםשטאנד םאשיםטישער

שפאניע. אין אגענםען
 שליםעל דער אז זינען אין האבען דא דארף מען

 און דעמאקראםיע צוױשען קאמף איצםיגען דעם צו
 דער בײ ענגלאנד, אין זיך געםינם שפאניע אין סאשיזם

 n געקומען איז עס אזוי רױ רעגירוגג. עגגלישער
 נים פלאץ, אין מאנגעל צוליב הײנט, דא איך קעז דעם

 הײגם דא את צװעקעז אוגזערע פאר ^יסקוםירען.
 אנטײםאשיםטישע אלע אז דערמאנען, צו נױםיג בלױז

 זײ־ ארײנגערעכענם, תםלאנד אץ סראנקרײד מלוכות,
 באצוג אין טעםיגקײם זײער !רצופאסען געצװאוגגען גען
 אפט און קאנסערװאטיװער זעחר דער צו שפאניע צו

 עגגלישער דער סמ פאליםיק רעאקציאנערער געםערליד
 חילף די סארלירען ונו מורא אזוי האבעז די רעגיתגג.

שיםטימ די פאל אין אימפעריע בריטישער דער סמ  פא
 זײ דאס לענדער, דיערע אטאקירלז זאל דיקטאטארס

 בלאקא־ םון יאליםיק עסנלישער דעד *nP זיד שלעפען
סײ־אומפאר, פיז מאסקא דער אמםער שיאניע דירען

19 •ון יירסײ לייבײ די נינדאףײנמישתג״ אישער

.

----------------------------4 1937 *וגוסט,
 וואס קראפט, געזעלשאפטליכע איינציגע די איז לאנך
 נעםען צו רעגירוגג לאגדאנער די צװיגגען געקענט װאלס

J אין שטעלוגג פאשיסטישע ־ אגטי אגרעסיװע &ער 
w arn רייךנאציא־ צוליב האט קראםט דאזיגע די און 

 פארשטאנענע שלעכט גאך דערצו און מאטיװען, ו*לע
 אגגעזהענע אירע םון אײגער באװיזען האט דאס (וױ

 אלץ אין כמעט געשטיצט מאריסאן), הערבערט ׳םוער
פאליםיק. באלדװיךאידען די

 דער װאס גיט וואונדער קײן דעריבער איז עס
 זשוא, לעא ױגיאנס, םראנצויזישע די םון םירער ןעיפט

 די קריטיקירט צוזאמעגסאר װארשאװער דעם אויף האט
 בא־ און ארבײטער עגגלישע די םון האנדלונג *אסיװע

 ױניאנס ענגלישע די פון דרוק דעם אונטער אז סאנט,
 ױניאן טרעיד םון קאונסיל עקזעקוטיװ דער אויך האם

 שפאניע צו הילף גרויסען זײן אין אינטערנאציאנאל
מעג־ און נויטיג געװען איז װאס אלץ געטאן ניט דאך
ליד״

 גערוםען זשוא האט ענגלאנד זינען אין האבענדיג
 אנצושטרענ־ לענדער אלע אין ארבײטער ארגאגיזירטע די

 דיער און באשטימטע די דורכםירען און כחות אלע גען
 עטליכע מיט איז װאס אקציאנס־פראגראם, אויספירליכע

 אײנ־ דזשולאי, טען25 און טען24 דעם דעם, פאר םעג
 געמײנשאםטליכער א אויף געװארען אנגעגומען שטימיג

אינטערנאציאנאל. סאציאליסטישען דעם מיט זיצונג
איגטערעסאנ־ א נאך איז פארשלאג דאזיגער דער

 אױך אײגשטימיג געװארען געהײסען גוט דיסקוסיע טער
 פראםעסיאנעלען דעם פון קאונסיל דזשענעראל דעם םון

אינטערנאציאנאל.
םארשטאר־ צו באשלאסען אויך האט קאונסיל דער

 לעג־ צױױליזרטע אלע אז ׳דעם פאר קאמפײן דעם קען
 װעגען געזעץ דעם דורכפירען שנעלער װאס זאלען דער

שטונדען. 40 פון וואך ארבײטס מאקסימאלער א
 יעזא־ א אנגעגומען אויך האם צוזאמענפאר דער

 מעהר א םאד ליניעס גרונט די אן װארםט וואס לוציע,
םאשיזם. און מלחמה געגען קאמף ענערגישען

 וואס ױניאגס, נארװעגישע די סון צענטראלע די
 דעם אין מיטגלידער ערשטע די פון אײנע געװען איז

 אינטערנאציאנאל, ױניאן טרעיד קאמוגיסטישען רויטען,
 ״אנד דעם אן אנגעשלאסען יאר לעצטען זיד האט און

 םון פארבאנד װעלט ניט־קאמוגיסטישען סטערדאמער׳/
 נעקםטער דער דאס פארגעשלאגען האט ױניאנס, טרעיד

 אפ־ דארף וואם אינטערגאציאנאל, דעם םון קאגגרעס
 אסלא, אין פארקומען זאל ,1938 אין װערען געהאלטען

 אנ־ איז פארשלאג דער גארװעגיע. םון שטאט הויפט
געווארען. געגומען

אינםערנאציאנאל אין פלאץ א זוכם
 ארגאבידרטע די זינט יאר 50 װערט מאנאט דעם
 לעיבאר די געגרינדעט ד״אבען נארוועגיע פון ארבײםער

 רעגײ די צייט יאר צוױי שוין איצט איז וואס פארטײ
 אר־ לױן נארוועגישע די לאנד. םון םארטיי רענדע
 גרויסע מים םארצײכענען טוב ירם דעם װעלען בייםער
 גריגדוגגם די וואו ארדענעל, אין םײערונגען פאלקס

 יאר 50 מיט געווארען אפגעהאלטען איז קאגוועגשאן
צוריק.

 דעלעגאםעז עתוארטעט װערען טוב ױם דעם צו
 צוױ־ און פארטייען. ארבייטער אויסלעגדישע םון אויד
 אר־ סאציאליסטישען דעם םון פארטרעםער אויך זיי שען

 גאתועגישע די וועלכען םון איגטערגאציאנאל, בייםער
 יארען שטורעמדיגע די אין ארויסגעטראטען איז פארטיי

 טראצקי לענין, ווען מלחמה, דער נאך קריג. וועלט ®מ
 קאמוגיסטישעז דעם געגריגדעט האבען זינאװיעװ אדן

 געשטויסען פארטײ, נאחועגישע די איז איגםערגאציאנאל,
 ערשטע די צוױשען געװען ױניאנם, ראדיקאלע אירע »מ

 איגטערנאןליאגאל״ מאםקווער דעם אן זיד אגצושליסען
 און צוריקגעצויגען איהם םון זיןי זי האט אבער שפעטער

 אינטערגאציאגאלע וועלכע אירגענד אויסער געבליבען
 הױפם די דערצײלם עס װי אבער לױם פארביגדונגען.

 בלאדעט״, ״ארבײדער דער פארםײ, דער םון צײםונג
 דעם אן אנצושליסען זיך גרײט איצט סארטיי די איז

 די זאגם פראגע די איגטערגאציאגאל. סאציאליסטישעץ
 דער װי שגעל אזוי װערען אויםגענרמען וועט *ײםונג,

ענדיגען. זיך װעט קאמפײן מוגיציפיאלער איצםיגער
 ביולעםען דער דעחױילט דעם, װעגען מעלדענדיג

תשולאי), םען3 םון ,27 (טם^ איגטערנאציאנאל דעם פון
לעי ר  האט פארטײ לעיבאר דער םון באשלוס דעם אויף אז

 צעגט־ צװײ די װאס דאם וױרקוגג שטארקע א ועהאם
פאר זיד םיט שטעלען װאס קעריערשאפטעז, יאלע
׳ ------. - - — זיד חאבען — פארםײ לעיבאר דער ®ח ריקעדבײז דעם
x װעלט ם^ניאליסםישעז דעם םיט פארבוגדען שױן nװאס די איגםעתאציאנאל. ־

v
 די איגטערגאציאגאלען. אייגענע זײערע דורך טער

 פאר־ אגגעשלאסען זיך האט פעדעראציע ױגיאן םרעיד
 — ױגעגד״ ארבײטער פון ״םעדעראציע די און א־יארען

ק... מאנאטען צוױי מים רי צו
 גארװעגיע קליינער דער םון פארטיי לעיבאר די

 צאלענדער דױס א מיט ברעגטשעס 2146 איצט צײלט
 צוגעקראגען האט זי .142,790 םון מיטגלידערשאםט

 מיט ברענטשעס נײע 424 מאנאטען 12 לעצטע די אין
 26 אויך האט םארטיי די מיטגלידער. גײע 22,288

 מאגאטליכע און װעכענטליכע 16 און צײטוגגען טעגליכע
 טוײ 32 צײלט ארגאגיזאציע ױגענט איר זשורגאלען.

מיטגלידער. זענט

פואנט״ ״איינהײטס אמתץ אן פאו איז
 איצט זיך געםינען װאס דעפוטאטען, 151 די םון

 צו 71 באלאנגען פארלאמענט, גארװעגישען דעם אין
 קאמוניסטישער. דער צו 3 און םארטײ. לעיבאר דער

 א םון אנבאט איר באנײט אגומעלט האט לעצטע די
 אפ־ װאס גאר דער פראנט. אײנד״ײט פראלעטארישען

 אן געגעבען דעם אויף האט פארטײ־ראט געהאלטענער
 נארװעגיע דאס מאל איבעריגען אן צײגט װאס ענטפער,

 פירער דעמאקראטישע סאציאל די װאו לאנד, איין איז
 מורא קײן ניט האבען םארטײ מאסען פאליטישער א פון

 מיטגלידער. זײערע אויף אײנפלוס קאמוניסטישען םארן
 קאמוניסטישע ״די אז נעמליך, זאגט ענטפער דער

 אײנהײט, װעגען פארהאנדלען צו װילקאמען איז םארטײ
 פאר־ אײן שאפען װעגען פארהאגדלען צו װילקאמען איז
 סעקציעס ארגאניזירטע אהן קלאס. ארבײטער פון טײ
 און אידעען פריגציםען, די פון באזיס דעם אויף און

 לעיבאר נארװעגישער דער פון פראקטיק פאליטישער
פארטיי׳/

 קאמוניס- די װי שנעל אזוי דאס מײנט דאס רואס
 און דיקטאטור און קאקוסעס םון אם זיך זאגען טען

 פראג־ דעמאקראטישע סאציאל ראדיקאלע די אן נעמען
 װערען דארט זיי קאנען פארטיי לעיבאר דער פון ראם

מיטגלידער. בארעכטיגטע גלייך

ספארטלער. ארבײמער פון װעלט־אלימפיאדע די
 שורות די װען — דזשולאי, טען5 דעם זוגטאג,

 אנטװערםען, אין זיך עםענט — געשריבען װערען
 אר־ םון אלימםיאדע אלװעלטליכע דריטע די בעלגיע,

 לעצטע די לויט ספארטלער. און בײטער״אטלעטען
 מעהר אלימפיאדע דער צו ערװארטעט װערען ידיעות,

 געװען דינען עם װי לענדער מעהר םון און אטלעטען
 אין אלימפיאדעס, צוױי ערשטע די ביי פארטראטען

 פון קארעספענדעגט ספארט דער װין. אין און פראג
 םון אז ביישפיל, צום דערציילט ״סאםולעיר״ פאריזער

 קערפער־ צענטראלע די שויץ האבעץ לענדער 16
 סאציאליסטישע און יוגיאניסטישע טרעיד פון שאפטען

 בא־ זיך װילען די אז װיסען, געלאזט סםארט־קלובען
 טימס סםארם אזעלכע אלימםיאדע. דער אין טייליגען

 בעלגיע, םראנקרייך, ענגלאגד, םון ערוואארטעט װערען
 םינ־ האלאגד, גארװעגיע, טשעכאסלאוואקיע, אוגגארן,

 שפאניע, שוױת, שוועדען, פאלעסטינע, םוילען, לאגד,
פארבאגד. סאוועטען און שטאאטען םאראיעיגטע

 זײגען עס װאס צייט יאר צוױי די םון פארלויף אין
 װעלט־ איצטיגער דער צו פארבוײיטוגגען די אעעגאגגען
 םאוועםישע די צולאזען םון םראגע די איז אלימפיאדע,

 דער םראגע. שטרייט אייגציגע די געווען ספארט־קלובען
 או- די פוגקטען צוױי ארום געוועבט זיך האט שטרײט
 גים באלאנגען רוסלאנד םון ספארט־קלובען בייםער

 די אינטערגאציאנאל. ספארם סאציאליסםישען דעם צו
 רויםען גערוםענעם אזוי דעם צו פארקערט, באלאגגען

 וועל־ צו םפארם־אינטערנאציאגאל, קאמוניםטישען אדער
 די אייד באלאנגט צוריק יאר א מיט ביז האבען עס כען

 שפא־ און םראנקרייך םון ספארט־קלובעז קאםוגיסטישע
 איצט גאך באלאגגען אינטערנאציאגאל דעם צו גיען.
 פוי־ םון קלובען אײגיגע אױך קלובען רוסישע די אחוץ
 צוױיטער דער םיגלאנד. אח טשעכאסלאוואקיע לעץ,

 איבערראשענ־ אן מאגכע פאר געװעץ איז פונקם שטױיט
 סאוועםען״ דער םון דעיארםמענם ספארט דער װען דעם

 ספארט רוסישע די מיט פארװאלםעט װעלכער רעגירונג,
 באםײליגען צו פארלאנג א אױסגעדריקם האם קלובען,

 דעם םון געיםס אלימפיק אגטײפאשיסםישע די אין זיך
 זיד האט אינטערנאציאנאל, םפארט סאציאליםםישען

 האבען םפאתדקלובען סאװעטישע די אז ארױסגעוױזען,
 קלו־ *בורשואזע״ םים dtk נאן• שפילעץ און געשפילם

 גע־ איז דאס אח לעגדעה קאייםאליסםישע פון בעז
םפארט יאליססישעןסאצ דעם פוץ קאנסםיםוציע דער גען

אר־ די איץ זיןי באםײליגען

4 13 0 י י «

 גלײכ־ םםאטוטען זײנע לויט ניט קען אלימפיקס בײטער
 אמ דאם קלובען. קאפיטאליסטישע מיט שפילען צייטיג
 י קאםוניסטישע די פראבלעם. שװערע זעהר א געווען
 קײן אין האבען קלובען םפארט רוסישע די פון פירער

 שפילען צו כבוד דעם םון זיך אפזאגען געוואלט גיט פאל
 ספאדם זאגאר, םאשיםטישע אנטײפראלעטארישע, מיט

 זיד האט פארהאנדלונגען, לאנגע זעהר גאך קלובען.
 אינםער־ ספארט סאציאליסטישען םון פרעזידענט דעם

 שוץ־בוגד, װינער פון העלד בארימטען דעם גאציאנאל,
 דאזיגע די באזײטיגען צו אײנגעגעבען דאך דעאוטש,

 איגטערנאצ־ דעם םון ביורא צעטראלע די און שטערונג,
 צוצולאזען צוגעשטימט דעצעמבער לעצטען האט יאגאל
אטלעטען. רוסישע די אויך

 מאנאטען זיבען אין איצט, איז באשלוס דעם געגען
 םון ״םארבאנד דער פראטעסט א מיט ארויס ארום,

 םרא־ דער אין פוילען״. אין ספארט־קלובען ארבײטער
 דזשולאי אנפאנג האבען זיי װאס רעזאלוציע, טעסט

 זײ אז גענאסען, פוילישע די אן וױיזען ארויסגעשיקט,
 װעלט־ דער אין זיך באטייליגען צו אגגענעם גיט איז

 אנהענגער אויך זיך באטײליגען איר אין װען אלימםיאדע,
 דאם וױיטער באטאנט רעזאלוציע די דיקטאטור. פון

 פוילישע די װעלען קאמוניסטען פון צולאזען דאס צוליב
 צד פארען אנטװערפען אנשאט אטלעטען ארבײטער

 מים באראטען זיך װעלען די װאו פאריז, קײן ערשט
 מים צוזאמען און עמיגראציע ארבײטער פוילישער דער

האנדלען. צו װי באשטימען זײ
 דעד אונםער פוילען, םון קלובען ספארם אידישע די

 דער געגען געשטימט ד״אבען ״בונד״, פון פירערשאפט
 איז עס אדן חברים. םוילישע זײערע פון רעזאלוציע

 פארטײ וועמעם ספארטלער, פוילישע אז האםנונג, א דא
 גע־ ארוק שטארק לעצטענם זיך האט עס״, ״םע־פע די

 העכער שםעלען זיך פאל דעם אין אויך װעט לינקס, טאן
קאמוניסםען. צו אנטיפאטיעס פערזענליכע פון

 אײנציגע די ניט ספארטלער רוסישע די זיינעז אגב
 דער אין זיד באטייליגען וואס אטלעטען, קאמוניסטישע
 ספארט סאציאליםםישען פון אלימםיאדע היײיאריגער

 דאם זיך וועלען אלימפיאדע דער אין אינטערנאציאנאל.
 סםארט־ קאמוניסטישע צאל א באטייליגען אויך מאל

 בײדע אין םראנקרייך. םון און שפאניע םון קלובען
 איבער־ סארמעל קלובען דאזיגע די אבער האבעז לענדער

 דעם נאד אינטערנאציאנאל רריטען דעם מיט געריסען
 סאציא־ ארטיגע די מיט םאראייניגט זיך האבען זיי װי

קלובען. ספארט ליסטישע

ט װש ס ע װ ו ח ל הי®

 שמעון געשםארבען לאנדאן איז אײ ירלי טען12 דעם
 איג־ דער סון ווײס־םרעזידעגט געװעזענער קאלדאװסקי,

טערנעשאנעל.
אפערײ־ קלאוקם א געווען איז קאלדאװסקי שמעון

 קלאוקמאכער דער אין טעםיג זעהר געווען איז איז םאר
 גע־ שפעטער איז ער וועלכער םון טאראנטא, םון ױניאן
 געוועהלט ער איז 1912 יאר אין מענעדזשער. ווארען

 עקזעקוםיװ גענעראל דער סון מיטגליד אלם געווארען
 זײן אין געבליבען איז ער ארן אינטערגעשאגעל דער םון

ivor^X לסx rx ער װעז ,1920 ביז «מט B חנר םון 
xרדליף יםלס8 דער פון געװארען געשיקם ינםערנעשאנעל 

ty ער וסױ נד,xרוםל אין קאמיםע n ^ x o  I'x י*ר. םינף 
 אבער אםעריקע, אין צוריק געקוםען שםעםער איז ער

 rx באזעצם זיך האם ער צײט. קורצער א זװיף בלױז
 קזרעםפאנדענציעם נעשריבען דארםען םון האם לןונדאן,

 פאר׳ן יארק נױ rx(צײםונגען אידישע yayinrixo פאר
 פיםאר־ םםעף א געװארען ער rx ש#עםער ,ם»ג׳י).
 צײם״. ״די צײםומ ישערTX לאנדאנער דער אין בײםער

 מ־ ה*ט ער *ון ערצעהלונגען גלשריבעז אױך האט ער
רוםיש. פון איבעחעצועמ םערערע מאכט

 rx טעטיגקײם זײן אױםער ,rx קאלדןןווסקי שמערן
 םאר־ r» םעםיג אויך געװען באװעגתג, ארבײםער דער

ען■טארנײ געזעלשאםםליכע שידענע
#יאד סם סון עלטער דער אין געשםארבען אח ער

אנדעגקען. זײן עהרע

1

י i.ו .

ir׳f.

. .* •Wi * i M  Mn* .  9*at .



 האבען טעג סיר פון סםאפעדזש קורצען א נאן־
 יארק נױ אין בתים בעלי קלאוק םון *סאסיאײשאנס

 ױניאן. דער מיט אגרימענט נייעם דעם אונסערגעשריבען
 פארבעסע־ באדייםענדע געוואונען האבען ארבייםער די

 וואכען־ די יאר. דריי םאר איז אגרימענם דער רונגען.
 דאלער םינף םון העכערונג » געקראגען האבען הענם

 זיינען שטיק־פרײזען די שכירות. די אויף וואו א
 פארבעסערונגען םילע פראצענט. צען מים געהעכערם

אינדוסםרי דער אין ױניאן דער פון קאנטראל דעם אין

 םאר דערגרייכונגען די םון װיכטיגקײט די און אגרימענט
 לאנ־ ברודער אין איבערגעגעבען ווערען קלאוקםאכער די

 נומער דעם אין פלאץ אנדער אן אויף ארםיקעל גער׳ס
,גערעכטיגקיים׳׳.

אויםגעמאנט שסראןפ אץ סזןי געק דאלער 800,000
D דורף כאסעם פץ p i כאארד דזש$ינט ’
באארד, חשאינט דרעם דער צו באריכס זיין אין

 גע- האכמאן חשולױם מענעדזשער חשענעראל האט
 מא־ 16 לעצטע די דורן־ האם ױגיאן די אז םעלדעם,

 איז בתים בעלי די מיט אגרימעט דער זינם נאםען
 סומע ריזיגע די איינגעםאנם געווארען אונטערגעשריבען

 אר־ די םאר בעק־םעי אין דאלאר 800,000 איבער פון
 איבעו- םאר בתים בעלי די םון שםראף און בײטער
 זעקס ערשטע די אין בלויז אגרימענט. דעם טרעםען

 יוניאן די וואם םומע די האט יאר דעם םון מאנאםען
 איבערגע־ שוין בתים בעלי די םון אויםגעםאנט האם

דאלאר. 110,000 פון סומע די שטיגעז
 זיעען רעזולםאטען די אז ערקלערט, האם האכפאן

 אונםער־ גרינדליכע די דאנק א בלױז געווארען םעגליד
 די וואס בתים, בעלי די סון ביכער די םון זוכונגען

 דוו־ו םירען באארד חשאינם דער םון אקאונטאנטם
 אויפ- די געלינגם אונטעחוכונגען די דויד ■עריאדיש.

 געוױסער א םון מיםלען און םריקס אלע די *ודעקען
 װי וױיניגער ארבײטער זײערע צאלען צו באסעס גאל

 לײם צאלען דארםען די וואס פרײזען אפגעמאכםע די
פארלעצונגען. אנדערע און אגדיםענם, דעם

םיט װאקימזאן געװמען ארפײטער כעטחראוכ
נעטאלט

ארבײ■ בעטהראוב און דרעםפאכער םשילדרען די
 אונ־ אינטערנעשאנאל, דער םון 91 לאקאל ױניאן טער
 גרינבערג, הערי וױיס־פרעזידענם סמ םירערשאםט טער
 דער מיט אגרימענם אן שליסען בײם װאך, די האט

 פאר־ מאטפעקםשורערם מםהראוב סמ אסאםיאײשאן
 דער איז ארבײםער די םאר מיװינם נײלם א צײכענם
 יע־ פארזיכערם אגריפענם דער אינדוםטריע. קלײדער

 םון Tסיםגל א איז װעלנער ארבײםער, מםהראוב דעז
 די יערליד• געצאלם מיט ײשאןקאוו א לאקאל, דעם

 סון אויסשליסליד קוםען װעלמ פאנד צום נאלוסנען
 םאר־ םאנד דעם װעם ױניןון די סאגוםעקםשורערם. די

װא־ זײעד םיט ארבייםער די באזארגלן און װאלםען

לאגװארדיא מעיאר פון אפים אץ אונטערגעשריבןןן װערט *גרימעגט קלאוק דער װי
נאארד; דזשאינם קלאון דער »ון ביזכלער איזידיןר םענעוזעער וזשענעראל : לינקש «ו רעכסש יםון ר״ע ערשטע

 קאונסיל. :דוסטריעל1א pt דירעקטאר עזזעקוטױו קל״ן, סעםױעל pit דובינסןי •רעזידענפ לאגװארדי*, םעיאר
דעסשי. באסיליא און םארקיז איזידאר :ליבקס *ו רעבשם *שייעגדיג,

מל א  יוניאן ערשםע די אופן דעם אױף איז 91 ל
 פאר־ די אם זיד דערשלאגם װאס ײדס,רמ נאדעל ךי

מ 8 מיםנלידער. אירע פאר  די האם דעם ״
ס אין  פאר געװאתלז אויד אגריטענם נײעם דן

ם 8 ״מ העגערתג » ארבײסעד מנ א ר  י
 םתמיג דאללר א ,ערטארנײ

העמרונג * אח ארבײסער װאו

 םקײלס. מינימום אלע אויף וואך א דאלער צוויי פון
 קאנטראק־ די איין אייד שליםם אגרימענט נייער דער
שעפער. טינג

 אויסגע־ איז םלאן וואקיישאן דער װי דעם לויט
 צאלען מאנוםעקםשורער יעדער וועט געווארען, ארביים

 ווע־ ראל פעי ױץ םון פראצענט דריי ױניאן דער אין
 דער פון ווערען געהאלםעז װעם געלם די כענםליך.

 מאנוםעקםשורערס די פאנד. באזונדער א אין ױניאן
 וואם םומע דער םרן פראצענם צוױי צאלעז אויך וועלען

 ארבײם דער פאר קאנםראקםארם צו אויס צאלען זײ
 פרא־ צוױי צאלען אויד װעלען קאנםראקםארם די אמ

 צום וועלען ארבײםער די ראלם. פעי דיערע םון צענם
ביישםײערען. דארפען ניט םאנד ױאקשייאן
 אר• ידיעז צאלעז זאל ױניאז די אז איז, פלאן דער

 גוםשםעהענדער א איז וואם םרײד, דעם םיז בײםער
 גלייך גאנץ װאקײשאן זײן םאר ױניאן, דער םװ .מיטגליד

 ארבייס דער צו פלאץ א צייט דער אין האט ער אויב
פלאץ. קײו ניט האט ער אדער

 אז אויד, מעלדעם גרינבערג הערי מענעדזשער
 מענעדזשער שאר, םעמיועל םיט פארשםענדניש א ײיד

 װעלען ,62 לאקאל ײניאז פאכער וױיטגודס חגר םמ
 האבען װאס מאנוםעקטשורערם, נעגלידזשי אלע איצס

 געםזד •ראדוצירען און 62 לאקאל מים אגףמענט אז
 דעס םאר אגרימענם אז אונםערשרײמן מוזעז ראיבס,

עלע א £1 לאקאל םיט ארבײם םײל מי מז סי עד ט א ק

 מע־ די םון געווארען אפגעהאלטען צװעק דעם פאר איז
 דער םון לאיער מיט׳ן ױניאנם ביידע פון נעדזשערס
 עס וואו אסאסיאיישאן, מאנופעקטשורערס נעגלידזשי

 וועגען אײנצעלהײםען געווארען אויסגעארבײט זײנען
 און ױריםדיקציע דער אונטער שעפער די טרעגספערען

.91 לאקאל םון קאנטראל
 עקחד גענעראל דער םון אינסטרוקציעס די לויט

 בא־ דעם לוים איגטערנעשאנאל, דער םון באארד קוטיװ
 01 לאקאל האט קאנווענשאן, לעצטער דער פון שליס

 אויסער מאכען וועלכע שעפער, צען געטרענסםערט
 דער צו קאוטם, קינדערשע אויך לעגיגס, ארן סוםס םנאי

 דער האט יולי טען21 דעם באארד. דזשאינם קלאוק
 געזרנט״ ״זײ א אייגגעארדעגט 91 לאקאל םון אםיס

 שעפעזי, צען די םןו ארבײטער די םאר םארזאמלונג
 מענעדזשער געווארען. געטרעגסםערט דיגען װעלכע

 אור• די ארבייטער די דערקלעם האט גריגבערג הערי
 זיי• ארבייטער די סון פילע טרענסםער. דעם םון זאכע

 10 ביז 5 םון 91 לאקאל סון מיטגלידער געווען נען
 םאר איז לאקאל אגדער אן צו איבערגײן דאם אץ יאר
שווער. געווען זיי

 געװארען געםרענססערם דיגען שעפער סאלגעגדע
דארלינג״, ״ליםעל :באארד דזשאינם קלאוק דער צו

 ״לימ* קידי״ ״קירס אמעריקא/ ״ליםעל ״סעגםשורי״,
 $סר בי״ בי״ עגד *אײ ״סמאלען/ .באקמאן״, רי״,

אוסםיטערס״. ״בײבי און דזשי״

רסעם8ם י»רהער נױ אין

 דער אין םאנאם שטילער א געוױינליך אח ױלי
 בין דער איז חודש דער אינדוםםרי. קלײדער פרױען
 צװישען צװישערציים די אינדוםטרי, דער אין הזםנים

 גתיםע, קיץ םעזאו. הערבסם דעם און םלזאן זומער דעם
 געוױינליך ווערען סםרײקם אדער קאםפיינס װיכטיגע

 די אין איז דאד אונםערגענוםען. ניט מאנאם דעם אין
 קיין ניט מאל קײן אינםערנעשאנאל אונזער םון ױניאנס

 םאראן זיינען שםענדיג שםילשםאנד. פאלשםענדיגער
 צו װערם זיינעו וואם געשעהענישען, און פאםירונגען

 דער אין איז פאנאם םארגאנגענער דער פארצייכענען.
געװען. נים אויסנאם קײן הינזיכם

-mm
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שאנאלהערטעםוואם אינטערנע דעראיזיד

1937 ^גוסם,
um פאטאן o p i פיחמ ארבײטןןר פעטחראוב און 

סטרײק חעלדישען א אן
 יוניאן דרעםמאנער טשילירען די ױאם םםרייק דער

 שיאניא־ גרופע פארביםעגער א געגעז אן םירט 91 ל»&אל
 אין בעםהראובס און דרעסעס קאםאן פון באסעס לישע
 װערם סםרים, האוסםן און בראדוױי ארום געגענד דעם

עגערגי. גרעסטער דער םים אנגעהאלםען
 גים לאקאל פמ םענעדזשער גרינבערג, הערי ױי
 אין פארװיקעלט ארבײםער 1800 ארום דינען פיבער

 אנגעקלאגם בתים בעלי די האם ױניאן די סטרייק. דעם
 װאג־ דעם אונםער באארד רילעישאנס לייבאר דער פאר
 די םים םארהאנדלען צו זיך אנטזאגען פאר געזעץ נעך

 זאגעז באסעלעך די ארבײטער. זייערע פון פארםרעםער
 אנגע־ נים די אױף קען געזעץ וואגנער דער אז *בער

ווערען• ווענדעט
 אין נים זיד פארלאזעז נאםירליך ארבײםער די
 דער םון אנםשיידונג אן איידער געזעץ. אויםן גאעען
 די דערוױילע זיי פיקעםען קומען, װעם באארד לעיבאר
 געםאכם נים זאל דרעסעס קיין אז היםעז, אוז שעפער
 קײז ;ערפאלגרייד אויך די זײנען דעם אין זוערען.

 שע־ סטרייקענדע די םון ארויסגעשיקם גיט װערט דרעס
 םרי גאנץ םון שעפער די היםען ארבײער די פער.

 באסעס םאנכע וואס שםארקע די אםילו נאכם. ביז
 פיקעםם די איבערצושרעקעז אנשםעלען פרובירם האבען

 אנםשלאסען דינען םטרייקער די געהאלסען. האבען:יט
 און באדינגוגגען ארבײםס די איבער דעה א געװינען צו

שכירות. און שטונדען פענשליכע

 טױױ נארמענפ סאםאן אין
רטםמנט8דעפ

 אונטער דעפארטמענם טרייד גארמענם קאטאן אין
 ריתבערג, עלייעס וױיס־פרעזידעגט םון םירערשאםט דער
 גאר לעבעדיג, גאגץ געװען מאגאט לעצטער דער איז
 סעםעלמענטם און קעמםייגס סטרייקס, ױלי. אין װי נים
סעזאן. םון ברען רעכטען אין וױ גאר

יוניאן״ ״קאמפאני די עכטדעקען כאסןןם סװעט־שאפ
אגט־ אמעריקא. אין נײ גיט איז יוניאן קאמפאני די

 שוין םראסטס די באםעס, גרויסע די איר האבען דעקם
 איגסםרומענט דער איז לעצםענס יאר. עטליכע ד״יבשע

 םון געזעץ וואגנער דער געווארען. קאליע ד״יבש שוין
 די אין ארבײטער די םון ערוואכוגג די און דיט איין

 זײט צוױיטער דער םון אינדוסטריען פראדוקציע מאסען
 פון ארויסגעבראכט כםעט שוין ערםיגדונג די אט האבען

מאדע. דער
 וואס קייען ״קלייגע :װערטעל א זאגם װי אבער

 מאגנא־ טראסם גרויסע די וואס דאם שפייען׳/ גרויסע
 קלעגערע די האבען אויםגעבען בײם שוין האלטען םען

 טריידס גארמענט קאטאן די אין באסעס שאפ סװעט
 עם פרובירען און זאך גײע א װי אויפגעכאפט איצט

ױניאן. דער געגען קאמף אין אטוענדען
מאנוםעקטשוריגג ״סיהאם די האט ביישםיל צום אזוי
 קאמפאגי א ארגאניזירם פענסילוױיגיע װױ װאלי םון

 ארבײטער אירע אז אויםגעפונען, האט זי װען ױניאן
 קאמ־ די סטרייקען. צו זיך גרייםען און זיך ארגאגיזירעץ

 זיינען ארבײטער די און געהאלםען גיט האט ױניאן פאגי
 דאן זיך האבען באסעס די סטוײיק. אין ארוגטער דאך

 ארגאנימערם ױגיאן צוױי שטארקע. באנוצען גענומען
 פאר־ זײגען שעל מילדרעד און סטעםעלעװיץ סטאנלי

 דער געשלאסען. איז אבער שאם דער געװארען, װאונדעט
 דע־ לייבאר סטייט םון םארמיטלער א אן. גײט סטרייק

 ברייג־ איצםער פרובירט פענסילוױיניע םון פארטמענט
 םארלויפיג גאך איז באס דער סעטעלמעגם. א צו גען

 ער װעט שםעטער אדער םריהער אבער אײנגעשפארט
סעטלען. םוזען

 גױ הוירקימער םון ״קא. ווער ספארט ״דױרבי די
 350 באשעפטיגם װעלכע הויז, דרעס טשילדרען א יארק,

 קאמםאני א ארגאגיזירען געלאזט אויך האט ארבײטער
 אגדערע םון כיטרער געווען אבער דיגען די ױגיאן.

 זײ האבען עם ארגאניזירען צו אליין אנשטאם באסעס.
 גו לאיער אומפארםייאישען אץ כלומר׳שט געקראגען

 די האבען אגהויב אין מלאכות, בעל זייערע ארגאגיזירען
 פאר־ זיך האבעז און אפגארען געלאזט זיך ארבייםער

 ארגא־ יװיאן די ארויסצוטרײבען מאב א מיט איעיגט
 געלוגגעז איז עס וױ אבער גאכדעם שטאט. סון גײזערס

 ארגאגײזערם די װאו םארזאםלונג א צו קריגעז גל זײ
 גע־ זײ האבעז גערעדט, די צו האבען יוניאז דער ®מ

ר איז נייגוגג זײער ביםעז מ האממ ארבײסער חתידערם אי

^. דער *ז אגגעשלאםעז זיך ת  אין קאםיײן דער י
 דעםער, אל ארגאגײזערס פון אנגעפירס װערם הוירקיםער

בארדעקע. געגאי און האם עלמער
וויליאםם־ פון *j$p אגדערווער דזשי. עגד .ר. די

 ארבײטער 500 באשעפטיגט וועלכע ■עגסילוױעיע, •ארם
 די ױגיאן. קאםפאגי א צו דערטראכט אויך זיך האם

 צװיי פירםע. דער העלמען דארטען פון םאטעס שטאם
 דארם זײגען איגטערגעשאגאל רער פון ארגאניחערם

 זײ־ ליפלעםס, טארשפרייםען פאר געווארען ארעסםירם
 שטראפירם און דזשייל אין געווארען איימעשפארט גען

 אינטערגעשאנאל די יעדער. דאלאר 44 מים געווארען
 דערוױיל אפעלירם, האם און שםראף די באצאלט האם
 אםאלגא־ דער מים צװאםען אינטערנעשאגאל די האם

 א גערופען ױניאן ארבײםער םעקסטיל די און מײטעד
 םויזעגד און טאטעס שםאט די געגען מיםיגג פראטעסט

 צו פראםעסטירען. געקומען זײגען שטאט פון בירגער
 םאליטישענס די פון האלטרע די ענדערען װעט דאס
 אבער עט האט ארבײםער די אויף ניט. גאך מען וױיס
 האבען מיטינג פראטעסט בײם װירקונג. א געד״אט שוין

 איגטער־ דער אן אגגעשלאסען זיך ארבײטער הונדערט
נעשאנאל♦

 אין םירםע דרעס טשילדרען גרױסער סץ ארבײטער
סטרײק אץ ארוגטער חעריסבורג

 א קאמפאני/ און רואהל ״ל. םון ארבײטער די
 אפי־ זײנע האט וואס מאנופעקטשורער, דרעס טשילדרען

 קאר־ און העריסבורג אין שעםער און יארק נױ אין םעס
 מערילענד, העגערטסטאון אין ארן םענסילוױיניע באגדעיל

שאפ. העריסבורג דעם אין סטרייק אין ארונטער זיינען
 סירמע די באלאנגט דערקלערט, רייזבערג װי

 דעד גערועץ איז ײעלבער גאלדבערגער, דזש. לעא צו
 טשילדרען פארן אוםאדיטי קאוד דער פון טשערמאן

 איז ער א. ר. ג. דער פון צייט דער אין טרײד דרעס
 טשיל־ און איגםענםס דער םון םירער דער געװען אויך

 געװען איז און יארק נױ אין אסאסיאיישאן װער דרעגס
 די ביי בתים בעלי די םון םארשטייהער הויםט דער

 אין אגרימענט אן םאר ױניאן דער םיט פארהאנדלונגען
 געשלאסען האם ער װי נאכדעם .1935 אין יארק גױ

 אין קאלעגן זײנע סאר יוגיאן דער מים אגרימענט דעם
 זיינע מיט אגטלאםען אליין ער איז אסאסיאיישאן דער

 אוים־ זיך אום העריסבורג גאך יארק נױ םון שעםער
םארםליכםונגען. דינע םון צודרייהען

 דער פון אנערקענוגג די םאדערען סטוײיקער די
 אר־ די םון סארםרעטער מיט םרײזען סעטלען ױניאן;
 טעטיגקײט ױגיאן פאר דיסקרימיבאציעס קײן ;בײטער

 שטרײטיג- שליכטען צו פאשיגערי אומפארטייאישע אן און
קײטעו♦

 דורך יוניאניזירט כעמחלעחעם אץ שעפער
• סםרײק גענעראל א

קאמ־ שםאל שאם אםען דער םון מלוכה דער אין
 קאטאן דעם איז סענםילװיעיע, בעטהלעהעם אין פאגי,

 מא־ הימםיגען געלונגען דעפארטמענט טרייד גארמעגט
 וואס שעםער, דרעס םינף אלע ױניאניזירען צו נאם

סטרייק♦ גענעראל א דורך שטאט יעגער אין זיך געפיגען
 יעגע אין באשעםטיגם זייגען ארבײטער פיל גיט

 מלאכוו^ בעל 350 ארום גאנצען אין שעםער. םינף
 אונטערצד בתיפ בעלי די צװיגגען און זיי ארגאניזירען

 ניט גאר איז ױניאן דער מיט אגרימענט אן שרייבען
 געזאגט וױ בעטהלעהעם, דזשאב. גריגגער קײן געװען

 שטאל ױניאךםרעסערישער דער םון םעסטונג די איז
 גע־ גיט אהין האט ארגאנײזער ױניאן א ארן קאמפאני

 מלאכות בעל די םון באדיגגונגען די צוקומען. קעגט
 די שױדערליכע. א געווען איז שעםער סװעט די אין

 שטוגדען 51 געװען גאך דארט זײגען שםונדעז ארבײטס
 וואם גידעריגסטע די געװען דיגען שכירות די ;וואך א

 אין טאג צו הײגט געסינען איז עס וואו גאך קען מען
אמעריקזג
 גע- לעצטענם זיד האבען ארבייטער שטאל די ווען

 םון איינער סון ארבײםער די האבען ארגאניזירען גומען
 גע־ אויך זיך בראדערס״ ״ביאבקא שעםער, דרעס די

 באשעםטיגם ווערען וואס םרויען די ארגאניזירען. נומען
 טעכטער און םרויען מערסטעגס זייגען שאם יעגעם אין
 מע־ זײערע םון ערוואכונג די און ארבייטער שםאל םון

אויף אויך װירקוגג איר געהאט האט פאטערס און נער
ן ן ן

 באוועגונג דער םון זיןי דעתויסעגדיג באם, דער
 ױגיאן א אן אגצושליסעז זיןי ארבײטער זײגע צװישעץ

א א אונםערצושרײבען פארלאגגט ?ײ פון האם על  דאג״ \
 פאר־ אלס יעדע דאלאר 25 צר אײנלײגעז און קאנםראקם

וז.*נק חנר אז אגשליםעז גים זיך וחןלען די אז ױכערוגג,

ם---------------------------------------- י י 4)15 ו

 וחנן אץ געפלאצט תאס ארבייםער די םון געדולד דער
 װאס דערםאר םײדלאך צחײ ^װעקגעשיקם האס באס דער

 אגוײנמסגס זײן אונםערשרייבען אגםזאגם זיך האבען זײ
סטרײק. אין ארונםער אלע די דעען

 איגםער- צום געװעגדעם זיך האבען סטוײיקער די
 עלמ־ שטעםעל דערבייאיגער דער אין אסיס געשאגאל

 סםדײק די איבעתעםען זאל ױגיאן די געבעטען און טאון
 האט און געםאן גערען עס האט ױניאן די פירערשאםט.

 םםרײק א אין ארונםערגעגוםען אויך וועגס איין אין שוין
 שטאגג אין שעפער םיר אנדערע די פון ארבײטער די

 ®יגף אלע האבעז סטרייק העםםיגען אבער קורצען א גאך
 אויף אגריםעגם ױניאן א אונטערגעשריבען בתים בעלי

 36 א שאפ; ױגיאן קלאוזד באדיגגונגען: פאלגענדע
 געצאלם מאל אנךערהאלבען וואך; ארבײטס שטוגדיגע

 װאך x דאלער צוױי סון העכערונג א ;אווערטיים פאר
 העכע־ א און גלייך ארבײטער אלע םאר שכירות די אויף
 װעלען זיי ביז מאגאט יעדען וואך א דאלאר איין םון רוע

וראך. א דאלאר 13 םון סקײל מינימום דעם דערגרייכען
 גע• מאסאמשוזמטס אין ארבײטער ניט־גדדס 1,400

כעק־טעי ארן װײדזשעס אױף חעכערוגנ װיגען
 האט דעפארטמענם טרייד גארמענט קאטאן דער

 בא־ א געוואונען מאנאט הײנטיגען עגטשײדונג אן דורך
 היבשע א און שכירות די אױף העכערונג דייטענדע

 אר־ גים־גודס 1400 די פאר בעק־פעי אין געלט סומע
 *סאםאלק דער אין באשעםטיגם װערען וואס בײטער,

 דער םון און מאסאטשוזעטס לאועל םון מיל״ ניטינג
 בא־ װעלכע באסטאה איסט פון מיל״ ניטינג ״הארבאר

םירמע. אײן צו ביידע לאנגען
 באארד לייבאר םטייט דער םון אנטשיידוגג דער לויט

 פין געווארען באשטימט איז וועלכע מאסאטשוזעטס, םון
 םון םראגע דער אין ארביטוײיטאר אלס צדדים ביידע

 בא־ ווערען וואס ארבײטער 1400 די דארםען שכירות,
 די אויף העכערוגג א קריגען םירמע דער בײ שעםטיגט

 העכערוגג די פראצעגט. האלב א צװעלף סון שכירות
 דאס אן. אפריל טען14 דעם םון קריגען זיי דארפען

 בא־ א קריגען איצט װעט ארבײטער יעדער אז מײנט,
 גאגצער דער פאר בעק־םעי אין געלט סומע דייטענדע

געווארען. געסעטעלט איז סטרייק דער זינט צײט
גאר־ קאםאן םון מענעדזשער ריתבערג, עלײעס װי

 ארביי- די זײגעז איבער, גיט דעםארטמענט טוײיד מענט
 אנפאנג אין סטרייק אין ארונםער םירמע דער םון טער

 אונםערגע־ איז שםעטער וואכען צוױי מיט און אפריל
 א איינשטעלעגדיג אגרימענט אן געווארען שריבען
 און שםוגדען ארבײטם םון םראגען די שאם. קלאוזד

 סםײט דער צו געווארען איבערגעגעבען איז שכירות
 דער םאר סארהערען די אנטשיידען. צו באארד לײבאר
 מאנאםען. דריי גאנצע פארצייגען זיך האבען באארד
 גארםעגם קאםאן םון אויםזעהער דער ד״אלפערען, דזשעק
 ליבער־ עלייעס ;מאסאטשוזעטס אין דעפארטמענט טרײד
 קא־ א און אינטערגעשאנאל דער פאר לאיער דער מאן,

 פאר־ האבען םירמע דער םון ארבײטער די םון מיטע
 איז אגםשיידוגג די פארהערען. די בײ ױניאן די טראטען

 ארבייטער די געבעגדיג רואך די געווארען ארויסגעגעבען
 א שכירות, די אויף העכערוגג דערמאנטע אויבעץ די

 ער־ איז אװערםיים װאך, ארבײטס שטונדיגע םערציג
 טעזאן םון ציים אין יאר אין וואכען אכט בלויז לויבט

 אווערםיים םאר וואך. א שטונדען סיר װי מער גיט און
 וואד םון ארבײםען וואס די סײ ארבײטער, אלע דארםען

 ‘פערםעל א מים איינס קריגען ארבײטער שטיק סײ און
 בעק־ קריגעו אויך דארפען ארבײטער די געצאלט. מאל
 העכערוגג די םאר סײ צייט גאנצער דער םאאר פעי

 שטונדען לייגגערע די םאר סײ און שכירות די אויף
 עקס־ די און געארבײט צײט דער דורך ד״אבען די אויב
אווערטײם. םאר געצאלם טרא

 לאועל אין לאקאל דעם פון באארד עקזעקוטױו די
 אגם־ די אױםגעגומען מיטיגג ספעציעלען א בײ האט

 ארגאגייזערם די און האלפערען װי גאכדעם און שיידונג
 גאלאגער, חשײמס און לעין דזשעסי הוירמאז, בעםי

 םים זײ האבען אייגצעלהייטען די דערקלערט זײ האבען
זיג. דיער אויםגענומען םרייד

 די האם דעפארטמענם סרײד גארמענם קאםאן דער
 די פאר ענטשיידונג גינסטיגע א געוואוגען אויך וואך

 מאל־ םון מיל״ ניםיגג ״מאלדען דער געגען ארבייטער
 צװײ אנםזאגם האם סירמע די מאםאםשוזעםם. דען,

 םיז וױידזשעס די געשםניםען האם און קלוירקס שיפיגג
 איט־ n געװארעז געבראכם איז םאל דער קאםער. א

 באםײלאן האם ער אח זעליגסאן דר. טשעו&אן פארשיל
 ארץ ארבײטער אנםזאגםע די נע&ען צוריק םירםע דער
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 ״־ריק געחײסען ער האם קאנזער דעם געארבײם. ניס
 די ױריקקעמ אים און לױן פריהערדיגען זײן שםעלעו

מ די דעמאלט נים אים האם מען וואס ג*לט אנ  ג
«ײם.

 אופ־אודטאװ איספערו אױ
דמפארטםענם

 דעפארטמענט טאון אװ אוט איסטערען דער אויך
 הערי וױיס־סרעזידענט פון םירערשאסט דער אונטער

 טארצייכענט מאנאט פארגאנגענעם דעם האט װאנז־ער,
סעטעלמענטם. און סטרײקם װיכטיקע

דזשױרזי גױ עליזאכיעם, אץ
 אנגעהױבען אפריל אין האט דעפארטמענם דער

 ספארטסװער ״גענד דער םון ארבײטער די ארגאניזירען
 ארביײ דרייסיג אתם דזשוירזי. נױ עליזאבעט םון קא.״
 דער װען ױניאן. דער אן אנגעשלאסען זיך האבען םער
 געהאלטען ער האט דערװאוםט דערםון האטיזיך באס

 געצוואונגען זיי ד,אם און ארבײטער די םאר ״ספיטש״ א
 27 ױניאן. דער פאר איז עס װער אפען שטימען צו

 שטימען צו האםען מוט דעם געד,אט האבען ארבייםער
 אגם־ זײ פון זיבען האם באס דער און ױניאן דער םאר
ארבײט. דער םון זאגט

 םטרייק אין דערקלערם שאפ דעם האם ױניאן די
 דער פאר פירמע די פארקלאגט גלייכצײטיג האם און

 פאר־ עטליכע נאד באארד. רילײשאנם לייבאר נעשאנאל
 מוז םירמע די אז אנטשיידען, באארד■ די האם הערען
 צא־ זיי און ארבײטער אנטזאגטע 7 די אנשטעלען צוריק

םאר־ האבען זיי זואם צײם דער פאר בעק־פעי ־לימ
 אן וואכען אכט געדויערט האם סטרייק דער לארען.

 װעלכען לויט געווארען אויסגעארבײט איז אגרימענט
 מינימום םאלגענדע די קריגען דארםען ארבייטעד די

;אפערייטארם ;דאלאר 20 םרעסערם :וױידזשעם
 םירמע די דאלאר. 13 קלינערס און גוירלס פלאאר

 דארט זײנען איצט ארבײטער 80 געוױינליך באשעםטיגם
מלאכות. בעל 60 נאשעפםיגט

דזשוירזי נױ אץ שטןןט אנדןןרע
 אונטערגע־ האט קא.״ אנדערגארמענם ״סלאוס די
 פאלגענדע מים ױניאן דער םיט אגריםענט אן סריבען

 אלע ארבײטער; די פון שכירות די אויף העכערונגען
 12 װי וױיניגער געקראגען איצם ביז האבען װעלכע
 םון העכערונג א קריגען גלייך דארםען וואד א דאלאר

 12 װי מער געקראגען האבען וואס די און דאלאר *װײ
 העכערונג א און גלײך וואן א דאלאר איין קריגעז דאלאר

 16 םון םינימום דעם ביז וואד יעדע דאלאר איין פון
 אונםערגעשריבען איז אגרימענט דער ײאד• א דאלאר

 געווארען געפירם זײנען םארהאנדלונגען די און מװיארען
 רױוער םאוטה פון מענעדזשער באוםרינד, םעמיול פון

אפיס.
חי, ניו ענגלװאוד, פון םםארםווער״ ״רעי די שוי ח

 דער םיט געסעםעלט סאג איין םון םטרײק א נאך האם
 שםונדיגע 40 א באדינגונגען: םאלגענדע אויף יוניאן

 געזעצ־ האלב א זעקם שאם; קלאחד װאך; ארבײםס
מ  דאלאר 20 םוז ווײדזש םיניםום א ;םובים ױם לי
 םינימום דאלאר 14 ;פרעםערם און אפערײםארם פאר
 העכע־ אן ;גױרלס םלאאר און קלעערם פינישערס, פאר
 און ארבײםער ײ*ד םאר װאך א דאלאר צװײ פון חגג

 יעדען וואך א דאלאר אײן «ון וזענערונג ודײםערע א
 אין סקײל. םיניםום דעם קריגען וועלעז וײ ביו טאנאם,

o n ארגא־ ארבײטער. 60 באשעפטיגט וחנחנן שאפ 
סעטעלםענט. דעם געפאכט האט אלםמאן, נײזער

 אתנםער־ האט דעפארםמעגם טאון אװ אוט דער
 .קאלװערם דער םון ארבײםער די סםרײק אין גענוםעז

p מעי קא־״־םון קאום m, חי. «ױ שוי  ארבייטער 40 ח
 װי שאפ. קלאוק דעם אין באשעםםיגם געװען וײגען

»J ,אן םירט װאם ארגאנײזער, דער עלקין o n סטרײק 
 ״בראמלי דער צו שאפ דער באלאגגט איבער: גיס

 הינםער האט און םםרים, םע3 װעםט 237 םון ״4קן קאוט
 געגאמען א&אל איו םירםע די געשיכטע. גאנצע א ייד

 האט און גאלדסםײן״ און ,מרענםטײן גאמען אװטערן
 יאנואר אין קאונסיל. אינדאסםריעל צום

 דעען ויי ביזנעס. םון ארױם םירםע די איז
 חשאבערם יוניאז ניט אלס ביזנעם אין ארײן
o n מן און קאום בראםלי גאםען א  אנגע- ה
o n רשסעל־פא א אונםער גרוק םזױ אין שאי

•a
to o יתיאז די n  ap t■ אין אימסערגענוסעז

 n פארזוך א נעטאכט בתים נעלי די האבען םםרייק
 שעפער. ױניאז נים אנדערע אין ארנײט דיער םאכזן

 שעפער צװײ אין ארבײם זײער געפונען האט ױניאן די
 איז ארבײט די חעקענסעק. און דזשערוױים פארט אין

 די חיט ױניאן די און געײארען אפגעשטעלט דארט
שעפער.

 ,דיקםי דער אין סטרײקס האט דעפארטמענם דער
 ארביײ 60 מיט יארק, נױ וועסט אין קא.״ אנדערװער

 ארגאניזאציאנס דער װערט ברענטש לאנג אין טער;
 רעזולטאטען. גוטע מים םארטגעזעצט ערםאלגרײד קאמפײן

 ױעט מען און סטרייק גענעראל א צו זיו גרייט מען
 אין קאפפײן דעם באנײען צוקונפט נאהענמער דער אין

קאנעטיקוט.
מא■ אטעײשאפ םארכיטערטסטען פון קלאוקמאכער

סטױײק א טאר שטימען נוטעקטשורןןר
מעל־ האראװיץ אוירװינג ארגאנײזער דזשענעראל

 ״אינדעפענדענם דער םון ארבײטער די אז דעט,
 ברי- נױ םון שעםער, בײדע םון קאמפאני׳/ קלאוק

 אלגע־ אן בײ האבען קאנעטיקוט מאנטשעסטער און טען
 דער פון םירער די געבען צו באשלאסען מיטינג מײנעם
 בעל• דיער אויב סםרייק א רופען צו פולמאכט יוניאן
 אגרי־ אן אונטערצושרייבען אנטזאגען זיך װעט הבית
 באדינ־ ױניאן אײנשטעלען און ױניאן דער מיט מעגט

גוגגען.
 גע• דער מיט באקענט ניט זײנען וואם מענשען, םאר

 קנאםע א װי קלינגען עס װעט םירמע דער פון שיכטע
 אר־ הונדערט עטליכע פון םטרייקס דאך זײנען נײעס.

 םאר זעלטענהײט. קימ נים צײטען הײגטיגע בײטער
 אויםער אן נײעס די אבער איז קלאוקמאכער יארקער נױ

 באס דעם קענען זיי וױיל געשעהעניש. געוױינליכע
ד פמ  םון איינעם אלס קאמפאני קלאוק אינדעפענדענט חו
 האם וואס טרייד, אין שאפערס אפען םארביםענסטע די

 ױניאן דער םון םארזוך יעדען באקעמםט כחות אלע מיט
 באדינגונגען די םארבעסערען צו ארבייטער די פון און
 דער װי עליס, מר. דער שאפ. ױניאן א איינפירען און

 יארקער נױ דעם םון פאטער דער געײען איז הײםט, באם
 געװען דאם איז ער טרייד. קלאוק אין םאין״ ״טשײנא

 אנגעהאלםען האבען װאס באסעם, אלע פון אנםירער דער
 ױניאן די ווען םרייד. אין עקספלואטאציע שענדליכע די

 געעםענם ער האט יארק נױ פון פארםריבען אים האט
 אנגעהאלםען דארט האם און קאנעטיקוט אין שעפער ױינע

 ױניאן די װען באדינגונגען. אוםמענשליכע זעלביגע די
 זײ און םירמע אזא םון ארבײטער די ענדליד דערגרײכט

 גע- גרױםע א זיכער דאם איז סםרײק, א םאר שםימען
שעהעניש.

 געזובט באם דער האם איבער, גים האראוויץ װי
 מיםינג, צום קומען םון ארבײםער זײנע אפצושרעקען

 אנגעשםעלט האם ער גערוםען. האם יעיאן די וואם
 אר־ זיינע םון װער זעהן צו האל ביים שפיאנען זיינע

 האבען מאל דאם מיםינג. בײם דין וועלען עס בייטער
 ארום און אפגעשראקען ניט ארבייטער זיינע אבער זיו

 אין באשעםםיגם װערען וואם 500 קאתע די םון 350
געקומען. זײנען שעפער די

 םרײנק םון געײארען אדרעסירם איז מיטינג דער
 דירעק־ עדױקײשאנאל יעגער, הענרי פויליש, אין קירק
שויחי סאוטה די םון טאר  און ענגליש אין לאקאלם דז

 האבען רעדנער די ניגפזג סאלװאטארע ווײס־פרןיזידענט
 בא־ און שכירות אין אונטערשייד דעם אויף אנגעװיזען
 איצם ספעציעל שעפער, יוגיאן די צױישען דיעונגען

 קלאוקםאכער יארקער נױ די װאם העכערוע דער םים
o דורד געקראגלן האבען n די און אגריםענט נײעם 

 רעדנער די ארבײםען. די װעלכע אונםעד באדינגונגען
 גאנצע די אז ארבײטער די םאחיכערם אייד האבעז

 מים־ אירע ילע5 םיט שטיצען זײ װעם אינםעתעשאנאל
 און אײנגעשפארט בלייבען װעם באס דער אױב לען

 ױניאן דער םיס פאחזאנדלען צו אנםזאגען זיר װעם
 געצוואונגען װעלען זײ אז אזוי אגרימענט, אן װעגען
םםרימ^ א צו װערען

 םיט רעדנער די אױםגענוםעז האבעז ארבײטער די
 אײנשםיםיג האבען און אפלאדיסמעגטעז שםורעמדיגע

 רוםען צו ױניאז m באםולםעכםיגעז צו באשלאםעז
נויטי^ םאר געםיגען עם װעלען זײ װען םטרײק א

סליװמנד איו ספױיסס נים־נודם
 קליוד אין ארבײטער ניכדגודם די פיז םטרײק דער

עז עג װ ד מ  אין געמאלדען שוין האבען מיר װעלנעו מ
 טדאץ לנלרגיש אן גײם נערעכםיגקײם, לדצםיז.גוםלר

די װאס מיםלעז, בויאנםקע און ברעכערישע םםדײק די

-------------------------------------> ® קיי ג טי כ ע ר ע ג

 חעלפען נו אן װענדם ל. אוו פ. *ג דער ®מ פרגאגײזערס
^י. דער סון סארמפלגרגגען און בתים בעלי די ל א •

x א. דער סון ספרטרעטער דער האם ױני סוף
 אן געשלאםען האט ער אז געמ*לדען, קלאחערטי ל.

 ארבײטעד די סרעגענדיג ניט באסעס די מיט *גרימענט
 סטרײק זײ צושטעלען געגומען גאיך טאקע זיך ת#ט און

 פון פירערשאטם דער אוגםער ®יקעטס די רוען ברעכער.
 דזש#ינם קליװלאנדער דער םון איממשענט ביזנעס דעם

 אין געשטעלם זיך זיי האבען פריענד, לואיס באארה
 די צושלאגען שטארק ״ארגאניתערס״ די האבען װעג,

 אינטערנעשאנאל. דער סון סארטרעטער דעם מיט פיקעטס
 די םון סראנט סאראייניגטען דעם העלפט פאליצײ די

 פאר־ און ארעסטירט און ל. אװ ם. א. דער מיט באסעס
פיקעטס. די פאלגט

 װעגען נייעס די קריגענדיג דובינסקי, פרעזידענט
 אויף געמאכט האט חברה די וואס אטאקע, בלוטיגער דער

 טעלעגראםע פאלגענדע אװעקגעשיקט האט סטרײקער די
:גרין װיליאם סרעזידענט צו

םעדעוײי־ אמעריקאן פרעזידענט גרין, װיליאם ״מר.
ק. ד. װאשיגגטאן לייבאר, אװ שאן

 אמעריקאן דער פון םארטרעטער האבען םרי, הײנט
 אר־ דזשעגעראל פון אנגעפירט לײבאר, אוו פעדעריישאן

 פי־ אונזערע צעשלאגען קלאהערטי, קאולמאן גאנײזער
 פיקעם די צעשטערען צו פארזוך א געמאכט און קעטם

 דער ארום סטרײקער קליידער גיט־װער די פון לײן
 א וואו אהייא, קליװלאנד אין מילס״ גיטיגג ״סטאן
 לעצטע די פאר אן גײט באדינגונגען יוגיאן פאר סטרייק

 צוםירען ארײן געלונגען אים איז עס און וואכען, דריי
 פון צוזאמענגעקליבען ברעכער סטרייק הונדערט ארום
 גײם סטוײיק דער װעלכע געגען מילען ניטיגג םיר אלע

 סטרײק אםענער םון האנדלונג, די פאבריק. אין ׳אן
 אין םארטרעםער, אוטאריזירטע אײערע פון ברעכערײ

 ארבייטער, ניט־גודס קליװלאנדער די םון סטרייק דעם
 דער םון םירערשאםט דער אונטער אן גײט װעלכער

 איז ױניאה ווארקערם גארמענט ליידיס אינטערנעשאנאל
 אריינצורײ- פארזוכען רייע גאנצער א םון אײנער בלויז

 האם אליין איר וואס ױריםדיקציע דער אין זיד סעז
 גום איז וועלכע און צוריק יאר םיר מיט געגעבען אונז

 אץ קאוגםיל, עקזעקוטיװ דעם םון געווארען געהײסען
 םריהער שוין ד״אב איך וואס םאקט דעם םון אנבאטראכט

 םון אקט דעם צו אויםמערקזאמקײט אייער געצויגען
 בארעכטיגט, עס האט איר און סטרייק־ברעכעריי פשוט׳ער

 דעם אויף באגריםען אייך געלעגענהײט דער בײ איד װיל
 האבען אגענטען אייערע וואס דערםאלג, באדײטענדען

 םטרײק אונזער ברעכען צו םאחוך זײער אין געהאט
 צענויסזאמלען םון אויפגאבע די םרי. דער אין הײגט

 אויסשליסלי־ דער זיין אמאל םלעגט םקעבם סירען און
 שלע־ געדוגגענע און בױאנעס קאמפאני םון דזשאב כער
 איז דזשאב דער אז אוים, וױמט אבער איצט גער.

 םעדערײ־ אמעריקאן דער םון געווארען איבערגענומען
 ברעכע־ יוגיאן די םון נוצען דעם םאר לייבאר אוו שאן

בתים. בעלי רישע
 בײ באשולדיגט אייד האט לואים ל. דזשאהן ווען

 םים סיטי אםלאנטיק אין קאגוועגשאן לעצטער אונזער
 םעםלען צו סארהאנדלונגען די סאבאטירען צו פאחוכען

 םון געװארען אגגעםירם זיינען עם וואס םטרייק, דעם
 דורך פרילינג לעצטען יוניאן ארבײטער אוםאמאביל דער

 םישיגן םץ מוירפי גאווערגאר מיט געשפרעך טעלעםאן א
 אד זייגען קאנםערענצען די וואם ציים דער אין סטייט,

 א אין געלייקענם וױימוםיג עם איר האט געגאגגען,
 א•־ אייער איז קאנזוענשאן דער ביי םיר צר טעלעגראמע

 וד אױף איינדרוק גוטען א געמאכט ד*אט לייקעגונג
 אוטארתירטע אייערע םון אויסםירוגג די דעלעגאטען.
 ניט־ די םון םטרייק איצםיגען דעם אין םארםרעטער

 צרנישם אין וױיט גײט קליוולאגד אין ארבײטער גידס
ר לאזם און אפלייקעגונג דעמאלטיגע אייער מאכעו מ  אי

 לײבאר אװ םעדעריישאן אמעריקאן דער אויף פלעק א
אפצואוױשען. גריגג זײער ניט דין וועם עס וועלכען

 אדער באםעלען קײגע אז ערקלערען, אײד םיר לאזט
 אמעריקאן דער פון םארטרעטער די ®ון אגשםרײגגוגגען

 און םטרײק דעם ברעכען צו לײבאר אװ פעדערײשאן
 דורו פיקעטס אוגזערע שלאגעז און אגגריםעז קײגע

 גע־ דיערע אדער לײבאר אװ םעדערײשאן אמעריקאן
 דעס ברעכען צו געליגגען װעם אגגעשםעלםע דוגגענע
 די ונז װידערשםאנד א געבען װעלען מיר וױיל םםדײק,

 מיד און פארמאגען םיר װאס םיםלען אלע םים פאחוכען
 ton דערחױבען צו אגשטרײסנען וױיםער זיך װעלען

םארתאגד־ עװטיקנקאא קריגען און סםאנדארד לעבעגס
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r ארבייטער די ם»ר לוגגען n o סםרײק־ברענע־ דער 
 לײ־ אוו פעדערײשאן אםעריקען די וואם דינםט, ןישער

 םילען ניםינג די אין באסעס ניט־ױניאן די גיט באר
קלױולאנד. *ין

ירעזידענם דובינסקי, דוד
ױניאן. ווארקערם גארמענם לײדים אינםערנעשאנאל

ליפ«רניע8ס זונינער דער אין
®«סיפיק כײם שא• קלאוק נימ־ױנייאן לעצטער

סטרײת אץ
 קלאוק ניט־ױניאן לעצטער דער םון ארבײםער די

 דאס סטרייק. אין ארונםער זײנען פאסיםיק בײם שאפ
 םירמע בארימטער טרויעריג דער םון ארבײטער די זײגען

קאליםארניע. אנדזשעלעס לאס םון בראדערס״ ״וואגעל
 דריי מים ערשטע די געווען עס איז םירמע די

 אנםלוי״ צו סלאן אויפן געםאלען איז וואס צוריק, יאר
 שאפ דעם ארויסגעמופט האט זי ױניאן. דער םון פען
 וואו אגדזשעלעס לאס םון מייל צען ארום געגענד א אין
 געשא־ דארט האט און װערהייזער אלע זיך געםינען עס

 מאנוםעקטשורערס אנדערע םעסטונג. אמת׳ע אן מען
 שעפער זײערע אוועקגעםירט און נאכגעטאן איר האבעץ

 א געשאםען דארט זיך האט עס ביז פלאץ יענעם אין
 ארבײטער די װעלכע קאלאגיע, שאם סװעט גאגצע
 לאגער״, קנצענטראציאנס ״דער געגעבען גאמען א האבען

 שטעג־ געווען דינען געביידע דער פון טויערען די װייל
באוואכט. דיג

 פאר״ אהין זיד האבען וואם שעסער, מערסטע די
 שםאט אין קערען צוריק געמחט זיך האבען קליבען

 דער באדינגונגען. ארבייטס מעגשליכע אײנשטעלען און
 גע־ איז איינגעשפארט פארבליבען איז וואס איינציגער

 םשוט ארבײטער אירע םון האט זי םירמע. די װען
 שטונדען לאגגע אוממענשליך דורך הויט די געשוגדען

 מאנױ אנדערע די אםילו וױידזשעס. קלעגליכע און
 םארלײדען. קענען ביט שוין דאס םלעגעז סעקטשורערס

 בא- זיך און שטאלצירט האבען אבער בראדערס וואגעל
שטערען. ניט די קען ירגיאן די וואס דערמיט, רימם

 אבער זיך האט באם דעם םון זיכערקייט די אם
 אר־ זייגע װען יוני, סוף איץ געעגדיגט פלוצלונג גאר

 אין ארונםער זײנען און רעוואלטירט האבען בײטער
 דעם ארבײטער הונדערט די באוואכען איצט סטרייק.

 ארבײטער, די געשלאסען. םעסט איז עס און שאם
 מענעדזשער לוצקי, ל. ברודער איבער גיט עס װי לויט
 דיגען באארד, דזשאינט אנתשעלעס לאס דער פון

 וועלען און ענטשלאםען און מוטיג אױסערגעוויינליך
 דער וועם דערמיט געװיגען. סטרייק זייער זיכער
 הונדערט דין ברעג פאםיםישען בײם טו־־ייד קלאוק

ארגאניזירט. יראצענט

 אנדזשעלעם לאם אין אנױמענט קלאוק
 געװינםען באדײטענדע מיט כאנײט

ארבײטער. די םאר
 קאלי־ אנדזשעלעס לאס םון יוניאן קלאוקמאכער די
 נעכםען זיך פארד״אנדלוגגען לאנגע ־נאך האט יארניע,

 אסאםיאיישאן מאגוםעקטשורערס דער םיט געאייגיגם
 קלאוק אין אגרימענם גייעם םארן באדינגוגגען די איבער
 געוואוגען האבען ארבייטער די שטאט. יענער אין פדייד

פארבעסערוגגען. כאדייטענדע
 מענעדזשער לוצקי, י. םון טעלעגראם דער לויט

 צו אנדזשעלעס לאם אין ױניאן קלאוקמאכער דער סון
 געוואױ קלאוקמאכער די האבען דובינסקי, •רעזידענט

 םיגימום די אויף םראצעגט צען סון העכערונג א נען
 וואך די םון שכירות די אויף העכערונגען און סקײלס

 אויך איז עם סקייל. איבערץ קריגען וואם ארבייטער
 די אז אגרימענט אין פונקט א געווארען אײגגעשלאסען

 לאם םון שעפער קלואק ךי אין שטונדען ארבײטס
 טרײד קלאוק אין ווי זעלבע זײ זײן דארפען אגתשעלעס

 יארקער גױ די װען אז הײסם, דאם יארק. נױ אין
 דתיסיג און צוױי די אײגשםעלען יועלעז קלאוקמאכער

 אוטאםא־ צײט ארבײטס די װעם ײאד שםונדעז האלב א
ד סיש אגדזשעלעם. לאם אין װערעץ פארקירצם ייי

 גערוארעז געחײסעץ גוס איז אגוײמעגם גיחנר דער
j א בײ אדביממנד די •יז j w o n

 סעיי סראנןױסקזז סאן אין שא• ניפױגודס גדויסער
איגםערנעשןזנעל חןר מיט טעלם

 איגטער- דער פון פארםרעםער םײגבערג, ישראל
 םעלע- א אין מעלדעט קאוסט פאסיםיק אויסן געשאגאל

 אגרימעגט אן אונטערגעשריבען האם ער אז גראמע,
 ברא־ ״שגײדער םירמע ניט־גודס גרויסער דער מיט

 די ארבײטער. 200 ארום באשעםטיגט װעלכע דערס׳/
 צוואנ־ א און שאם קלאוזד א געוואונען האבען ארבײטער

סקײל. מינימום רואך א דאלאר ציג

 און טילווזמי שיקאגא, אץ
אומנעגענד

 שיקאגא םון ביאלים מאריס פרעזידענט וױיס
 אז רובינסקי, פרעזידענט צו טעלעגראם א אין מעלדעט

 שיקאגא אין קאנטראקטאר דרעס קאטאן גרעסטער דער
 באשעם־ װעלכער קאמפאני׳/ מאנוםעקטשורינג ״רידער

 אונטער־ ױלי, טען9 דעם האט ארבײטער 150 טיגט
 אגרי־ דער ױגיאן. דער מים אגרימענט אן געשריבען

 און וױידזשעס שטונדען, יוגיאן פולע איין שטעלט מענט
 בא־ אויך זיך האט סעטעלמענט דעם אין באדיגגונגען

פלאטקין. אײב ארגאגיתער דזשענעראל טײליגט
 קלאחד א אונטערגעשריבען אויך האט ױגיאן די

 קארפארײ־ םראדוקטם ״ריבאן דער מיט אגרימענט שאם
 רעיגקאוט ״םאקסטאן די שאפ. נעקווער א — שאן״
 שיקאגא, פון אגטלאפען צוריק צײט א איז רועלכע קא.״

 צודיק שאפ 03H ברײגגען צו געווארען געצוואוגגען איז
שאם. ױגיאן א װידער איז און

טעטיג. איז טילװאקי אין ױגיאן די
:שרייבט ביאליק מאריס פרעזידענם וױים
 מיר װיםקאנסין. מילװאקי פון װאס נאר קום איך

 וואקסט װעלכע ױניאן, שיינע גאנץ א דארםען האבען
 אםי־ די דינען לעצםענס גרעסער. און שענער םעגליד

 טע־ אלע ם«ר געווארען קליין צו ױניאן דער םון סעם
 דערי־ איז עם און אן םירם ױניאן די וואס טיגקײםען,

 נעכטען פלאץ. מעהר קריגען צו געיוארען נױטיג בער
 דער דאלניק, ברודער מיר האט מילוואקי, אין זײעגדיג

 שוין האבען די אז געװיזען, ױניאן דער םון מענעדזשער
 אוואו בילדינג זעלבען אין טאקע פלאץ מעהר גערענם

 טאז דארף מען וואס אלעס זיינען, אםיסעם איצםיגע די
 אן דין וועט עס און װענט פאר א איבערשםעלען איז

 קעז מעז װעלכע מיט העדקוואטערס אויסגעצייכענטע
 ניט אויך אםשר און שיקאגא געגען םארשעםען נים זיך

 איד וױנטש געלעגענהייט דיזער ביי ;יארק נױ געגעז
גליק• םך א יװיאן מילוואקער דער

 וואם אגרימענט, דער אויס גײם אקטאבער נעקםםען
 גארמענם ריהא דער מיט האם ױניאן מילוואקער די

 בעשעםםיגט וועלכע שאפ, דרעם קאטאן א קאמפאני,
 באנײען צו קאנפערענצען ארבײםער. םויזענם העכער

 קאנ־ איין אנגעפאנגען. שוין זיד האט אגרימענם דעם
 איז דאם אבער געווארען. געהאלטען שויז איז פערענץ

 וואם קאנםערענגען, די צו צוגרייםונג א געווען גאר
אנהויבען. זיד גיכען אין װעלען

 א מים מיםינגעז אפגעהאלםעז ווערעז דערוױילע
 אויס ערוױילט האבען ארבייםער די וועלכע קאמיםע,

 אר־ די וואם פארלאנגען, און סונקםען די ארבײםעז צו
 האםען, מיר אגרימענט. נייעם דעם אין װילען בייםער

 8 אהן װערען דערגרייבט וועט םארשםענדיגונג א אז
קאמף•

 דרעם םילק צוױי אויד מיר האבען מילוואקי אין
 אגרימענט דער כאםש םיניקס, די און קוױן די שעפער

 יאר א ארום לויםען צו נאך האם םירמעם *ץױי די מיט
 לעבענם־מיםלעז םון קאםםעז די אבער האלב, א מיט
 וואם ארבײטער, די םאר אויד אזוי פונקט געשטיגען איז

 דער וואם די םאר וױ אגרימענם אן אונםער ארבײטען
 דמען דעריבער אויםגעגאנגען. לעצטענם איז אגרימענט

 קאנ־ אין דעלעגאטעז די מים געקומען צחאמעז זיו מיר
 אין העכעתנג א םארלאנגם האבעז םיר און םערענץ

 הערי םרײנד אונזער סון הילף רn מים װײדזשעס.
 קריגעז צו געײעז ערסאלגרײד סיר זײנען בראגאתיג,

 ארבײםער שטיק די ארגײםער. אלע םאר העכערתג א
 די און פרײזלן די םעםלען זײ װעז העבעתסנ א קריגעז

 דאלאר 2 פון רײו א באקוםען האבען ארבײםער װאך
 איצ־ םירם דעלניק בתדער װאך. אײםן דאלאר 8 בח

 און בושעלםדז די ארג*מירעז צו קאםיײן א אז םער
ץ זײנלז ז קאנפזװעגצע ײדערגש ס;רײשאןאל  סו

סד i ®ח אײגעגםימצרס די מיס געווארען גןתפלטןן

 שנײדערס• באשעםטיגען וועלכע םטארם, קלאוק גרויםע
 גיכצן אין װעם קאנטראקם א אז זיינען, אויסזיכטען די

װערען. געשלאסען

סאוטהזועסט דער אין
 צײטװײליגען קריגט םירמע דאנעלי נ«ל

אינדזשאכקשאן
 פון סענאטאר סםײםס ױנײםעד געװעזענער דער

 ביםער אזוי האם וועלכער ריעד, א. דזשײמס מיזורי,
 את קאמפייז לעצטען אין רױװעלם פרעזידענט באקעמפם
 דוד םרעזידענט איר און אינטערנעשאנאל די אטאקירם
 םאר ״עלעקטאר״ אן געװען איז וועלכער דובינסקי,

 *ימז־ א ארויסגעקראגען מאנאט דעם האט רוזװעלט׳ן,
 אינטערנעשאנאל, דער קעגען אינדזשאנשקאן וױיליגען
 ארגאניזאציאנם דעם אנצוםירען איר פארבאט וועלכער
 די ארגאניזירען צו אונםערגומען האט זי וואס קאמפיין,

 איז באשעםטיגם ווערען וואם דרעסמאכער, 1,600
300,000 מאנט און סיטי קענזעס אין שאפ דאנעלי״ ״נעל

אינטערנעשאנאל. דער םץ ערזאץ שאדען דאלער
 סענאטאר צו געהערט שאפ באטרעםענדער דער

 אפעז םארביסענםםע די פון אײנער איז און םרוי, ריעד׳ס
 אין טרייד קלײדער םרויען דעם אין םעסטונגען שאפ

 ניט זיד זאלען ארבײטער די אז פארהיםען, צו לאנד.
 געווא- ארגאניזירט דארט איז ױניאן, דער אן אנשליסען

 איר םיט האם םירמע די און יוניאן קאמפאני א דען
אגרימענט. אן כלומר׳שט געשלאסען

מ םיט אגגעהױבען האט אינטערנעשאנאל די םלי  ע
 די ארגאניזירמ צו קאמפיין שטארקען א צוריק וואכען

 ריטעילערם די פון םימפאםיע די געװינען און ארבײםער
 םירםע. דער םון דרעסעם די קױםען װעלכע םרױעז, איז

 א ארויםגעקראגען סענאםאר געוועזעגער דער האט איצם
 ריכטער פעדעראלעז םון אינדזשאגקשאן צײםוױיליגען

 םעטיגקיײ ױניאן סארטען אלע פארבאם װעלכער אטיס,
n אין םירמע ריעד׳ם מרם. שטערען קענען וואס טען ’K 

געשעפםען.
 געגעבעז דינען אינדזשאנקשאן דעם םון קאפיעם

 עקזעקי׳ גענעראל דער םון מיםגלידער די צו געווארען
 מיט• אלע צו און אינםערנעשאנאל דער םון באארד טױו

סיטי. קענזעם אין ױניאן דער םון באאמםע און גלידער
 וועגק ניים די קריגענדיג דובינסקי, פרעזידענט

 בא־ דעם אנגאזשירט גלייך האט אינחשאנקשאז, דעם
 דעם באקעמםען צו וואלש פ. םריינק לאיער וואוסםען

 נאו־ אפגעםלײגעז גלייד איז וואלש אינדזשאנקשאן.
 בייס געריגם אין אויפגעטראטען איז און סיםי קענזעם

םארזזער.
 דער־ סטטײמענם א אין האט דובינםקי סרעזידענט

 ריעד, םרס. צו געהערט שאפ דער באםש אז קלערט,
 דאגעלי דער םון פאליםי אנטי־ױניאן די אבער װערט
 ווע־ סענאטאר, געװעזענעם דעם סון באאיינםלוסט םירמע

 אינדזשאנק• דעם ארויםגענומען עס האט פירמע לאא מעס
שאז•

 דובינסקי פרעזידענם ד,אם — זיכער זײנען .מיר
 האבען נים װעלען לאיערס אוגזערע אז — ערקלערט

 איז עס ױעלכען איבערצוצייגען שװעריגקײטען קײנע
 געזעצ־ די אז געריכם, אמעריקאנער אן אין ריבםער

 *ח םארברעכען קײן נים איז טעםיגקײטען ױגיאן ליכע
 טעטיגקײםען אזוינע באצייכענען צו םארזוכען די אז

 א און דריידלאו כיטרע װי מער ניט איז באיקאם אלס
 יף1א םעסט באשטייעז מיר זיך. םארדעקען צו מאסקע

 ״נארים־לא דעם אונםער האבען םיר וואם רעכטען, די
 וואס אלץ אין ױניאן ריכםיגע א אלם געזעץ״ גארדיא

 דאנעלי דער םון ארבײטער די איבערצוצייגען טוהען םיױ
 קאםפאני־ א אין ניט איז פלאץ זייער אז קא. גארמענט

 ארבײםער ריכטיגער דער םון רייען די אין נאר ױניאן
באװעגונג.
 פאר באגײסםערונג ריעד׳ם מר. אנבעלאנגם .וואם

o n באנוצען פרובירם ער װאם שלאס, אעחשאנקשאן 
 יאר לעצטעם :םאלגענדע דאס זאגען בלויז איד וױל
 גיפ־ באזונדערם א אנגעםירט ריעד א. חשיימס האם

 יוגיאן אינטערנעשאנאל אונזער געגעז קאםפײז טיגען
u פערזענליד מיר געגען און p mמז םיר וואם ־ א  ה

o געשטיצם n ם און דיל״ ״נײעם ^ עזי ר  רתזועלם פ
 נאמעז םײן װאו קאםיײן א אין עתוײלוגג וױדער פאר
ל אלס ערשינען איז שי ^ חי ח  נײ אין עלעקםאר פ

i פון צעםלעז די אויף סםײם יארק n אתזײ לײבאר■ 
*r איו ■ארםײ. רדאסישעק■^ חמ־ «ז a m* 

מד מר• גלשלאגען האנען םיר * ױך, «ז ר
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 קאמיײץ יענעם אין ליג ליבערםי דער פון םארביגדעםע
 ריעד מר. םראגט איך, זע איצטער, גריגדליך. גאנץ

 פון איגטערגעשאגאל אונזער געגען קאמף זיין אריבער
 וועלען םיר עקאנאםישען. אויםן פעלד פאליםישעץ

 פארזוך זײן אין װיל ער רוי קאמף סיל אזוי געבען אים
 איגדזשאנקשאן דעם מים םעטיגקײט ױגיאן דערשטיקען צו

.̂ קלאב
דער מיט סעמלען לואיס סמ. אץ שעפער פיר

אינמערנעשאנאל
 מייער םון דוביגסקי פרעזידענט צו בריף א אין

 דער אין םארטרעםער איגטערגעשאנאל •ערעלשםײן,
 םיר גאך האבען מאגאם דעם אז ער, מעלדעט סאוט־וועסט,

 ױגיאן דער מיט אגרימענטם אוגםערגעשריבען שעפער
 פאר־ באדייטענדע געקראגען האבען ארבייטער די און

םאלגענדע: די זיינען שעפער די בעםערונגען.
 עס וואו שאפ, דרעם קאםאן א םישאמן״, *נעםע

 אגרי־ דער ארבײטער. 50 ארום באשעפטיגט וחגרען
 סטרײק, א גאך געווארען אונםערגעשריבען איז םענם
 האבען ארבייטער די םעג. עטליכע געדריערם האט װאם

 וױידזש מינימום א און שאפ ױניאן קלאחד א געזואוגען
וואה א דאלאר דרייצען פון

 50 באשעםםיגם קא.״ פראקם וואש *בלאומענאו
 א אונטערגעשריבען װאש־דרעסעם• אויף ארבײטער

 דאלאר 13 סון מיגימום א און אגרימענט שאם קלאחד
װאה א

 פרריען פון שאפ א קא.״ אנדערגארמענט ״בעסט
 אוגטערגע־ ארבײטער, 40 באשעםטיגט אונטערוועש.

מן רי זעלביגע די אדיף ױגיאן דער מיט אגרימעגם אן ש
שעפער. דערמאנטע םריער די װי באדיגגוגגען

 און בעלטס סון מאנוםעקטשורער א סקאלער״, *מ.
 ארבייטער דרייסיג ארום באשעפטיגט וועלכער באקעלס,

 אגרי־ אן אונטערגעשריבען סטרייק קוחנען א גאד האם
 םאר־ איז צייט ארבײטס די ױגיאן. דער מיט מענט

 וואך. א שטוגדען 40 אױף 44 םון געווארען קירצם
 אויף העכערונג א געקארגען האבען ארבייטער צאל א

 מאנאטען זעקס איז און דאלאר צוױי סון שכירות די
 העכע־ אן װידער קריגען ארבײטער אלע דארםען ארום
שכירות. די אויף פראצענט צען םון רוגג

̂םםאנער  הרינען סראוסםאכער כ
 אוז זיכען פון לויוחענעוונג

פראצמנם האלנ א
 אנט־ ?>ו לוים האבען קלאוקמ#כער ב*םט*נער די
 8 געקראגען טשערמאן, אומפארםייאישען םון שיידוגג

 דיערע אויף ■ראגענט האלב א און זיגען םון העכערונג
 וואך די קראםם אין אריח איז העכערונג די שכירות.

ױלי. םען26 פון
 למטעז דעם טאר נאך האם באארד חשאינם די

 V םאר םאדערונג א *רויםגעשטעלט םפרינג־סעזאן
 איר האט ױניאן די קלאוקמאכער. אלע םאר חעכערונג
 לעבענס־ וואס פאקט, דעם אויף באגרינדעט םאדערונג

 אגריםענט דער זינם געשםיגען םך א זימען םיםלען
 גע- אתםערגעשריבען איז קלאוק־אינדוסםריע דער אין

 קע- זײ אז גע׳םענה׳ט, האבעז בתים בעלי די װארעז.
 גע־ שױן האבען זײ וױיל געבען, ניט העכעדונג די מו

 באשםימטע פאר גארמענםם זײערע םארקויםם האם
 רײ א נ*ד ענדערען. ניט קענען זײ װעלנע •רײזעז,

 זײ האבען אונםערהאנדלונגען, לאנגע זװן קאנפערענמז
 פרא־ 6 פון העכעתנג א געבען *ו *וגעשטיטט ענדליו

ט נ  װעלכע קלאוקמאכער, די פמ שכיתת די אױף מ
 עם סקעיל. מיניםום באשטיםםען דעם אונטער קדיגדן

 די, פאר העכערונג א געװארעז באשםיםם אויד איז
מ ל מ  םיניםום, דעם איבער און םינימום דעם קריגען ז
מ על מן זיך זאל יז הוי  הערבםם־םעזאז. דעם אין אנ
או  אוםפאר־ mx געװארעז איכערגעלאזעז אמ עם אג

 די און סוםע די באשםימען n ^רטאןםש
 קראם* אין ארײן זאל חעכערונג אזא ודען וױיט,

אנגעהויבעז זיך האבעז צוריק װאכעז אייגיגא םים •
---------- ------------------- -  -  --------------- ,  i m t H f c i i f c i i U ■  H iפון טשערמאן אומפארטייאישען דעם סאר סארהערען די 

 זײ כאסטאן. פזץ אינדוסםריע דרעס ארן קלאזק
 מרן נעסעץ די םרן צעטעל א צרגעשטעלט האס

װעכענט־ זײעחנ פון סומע זײ אוץ
 אוץ צײם װאכעז O לעצםע די

ססען דודכוניוזלמע די ױנ אר־ וײ פון מד
jm יײניװ באססאז מד ויס *ז

 לע־ אויף שטײגען כסדר׳דיגען דעם באגעגעגען צו טג
בענם־מיטלען.

 די אפצושםרײטען ®רובירט האבען בתים בעלי די
 ארויםגע־ האבען זײ יוגיאן. דער םון באהויפםרנגען

 בעלי שנעלערע עטליכע די נוון פארדיגםטען די טמען
 פאר־ די אז באוױתעץ, דערמיט געוואלט און מלאכות
 דעם םון העכער זיינען קלאוקמאכער אלע ®ין דינסטעז
 פון אייניגע געבראכט האט יוניאן די אבער מינימום.

 פאר־ די אז באװיזען, און פארדינער״ ״גרויסע אנדדי
 סארדינען ורעלכע קלאוקמאכער, אם־די םון דיגסטען

 לעצטע די פאר זיינען סעזאן) (אין מיגימום דעם איבער
 ניט אז אזוי, געווארען, םארקלענערט כסדר יארען

 גע־ איז םעזאן לעצטער דער וואס דעם, אויף קוקענדיג
 דער אבער איז בעםערער, א פארהעלטניסמעסיג װען

 ״גרויסע אט־׳די אםילו פון פארדינסט דורכשניטליכער
א םארדינער״  אטע־ איז עס װאס דעם, םון וױיניגער א

רועי^ש״. ״לױױע א אלם נומען

 כושלערס און שסזאםענמרם
82 לאהאל ו8יוני

 דער םון קאונסיל־רום אין איז ױלי, ־םען15 דעם
 מי־ א געווארען אםגעהאלטען באארד, דזשאינט קלאוק

 דער װאו ,82 לאקאל ױניאן עקזאמענערס די פון טיגג
 א אפגעגעבען האט בארענשםיין טשארלס מענעדזשער

 אגרימענט נייעם דעם םון באריכט אויספירליכען זייער
בםרט. עקזאמענערס די פון און בכלל טרייד קלאוק אין

 און שעגסטע די פון אײגער געװען איז מיטיגג דער
 איז האל אין געװען♦ װען איז וואס אײנדרוקספולע,

 פלאץ געהאט ניט אםילו ד״אבען סך א געפאקט. געװען
 אטעמם אײנגעד״אלטענע מיט האבען אלע שטיין. צום

 דינען הערצער אלעמענס באריכט, צום זיך צוגעהערט
 ענדליך וואס םרײד, און באגייסטערונג מיט פול געװען

 מער װעלען עקזאמענערס די אז לעבט, דער מען האט
טרייד. קלאוק אין שטיף־קינדער װי זיין ניט

 צר האט בארענשטײן, טשארלס מענעדזשער דער
 אגרימענט נײעם םון פונקט באזוגדער יעדען גלידערט

 אונטער־ אוםן דייטליכען און קלארען א אויף האט און
 ד״אבען וואס פונקטען, װיכטיקע יענע אלע געשטראכען

 .82 לאקאל םון עקזאמענערס די צו שײכות דירעקטע א
 יעדען האט ער מײסטערהאפט, געװען איז באריכט זיין

 די מיט םארגליכען אגרימענט פון פונקט געוואונענעם
 פאר־ די םאר אז אזוי, אגרימענט, אלטען פון פוגקטען

 קלארע א אויסגעוואקסען איז עקזאמענערס זאמעלטע
 האםטטס אריך און טרייד קלארק גאנצען דעם םון בילד
 אג־ נייער דער וואס צוקונםם, דער פאר בילדער םרלע

 און מאכער קלאוק אלע פאר בריעגען דארף רימענט
עקזאמעגערס. די פאר

 דערקלערם בארעגשטיין האט — עקזאמענערם די
 געװינסען, אלע אגרימענט נײעם דעם םון באקומען —

 פינף םון רעיז א דערגרייכען: קלאוקמאכער אלע וואס
 אר- די טאן ניט טאר םארמאן קיין וואה א דאלאר

 עקזאמעגערם די װי דעם גאד עקזאמענערם םון בײט
 וואם געװען, איז צרה, גרעםםע די אהיים, אוועק גײען
 םארלייטע די עקזאמעגער, דעם בארויבען םלעקט מען

 גאך אווענט, אין םלעגען בתים בעלי אייניגע אדער
 צוגעמען אהיים אוועק גייען עקזאמעגערס די רוי דעם

 גײעם דעם סײגען מים׳ן איצט, ארבייט. טייל זייער
 עם ווערען, אפגעשאםעו איבלען די וועלעץ אגרימענט

 טעמפארארי פון םיסטעם דער ווערען אפגעשאםט װעם
 איינ- געווארען אגגעטמען איז באריכט דער דזשאבס,
באגײסטערונג. גרעםטער דער טיט שםימיג

 רע־ א געורארען אטענומען אויר איז מיטיגג בײם
 װערען דערוױילם זאל עס מעגעדזשער, סון קאםענדײשאן

 מיט־ זאל װאם קאםיטע, אועאגיזאציאגם ־גער25 א
 געװאונענע די איעצושטעלען ארבײם דער אין העלםען
 רעקאמעגדירט, אויד האם ער אגריםענם, םון פװקםען

 עקזא־ די זאלען רעיז םון דאלאר םיגף ערשטע די אז
 די אנפירען העלםען םאר לאקאל צום געבען םעגערס

 מע- פון רעקאםענדאציעס די ארבײט, ארגאניזאציאנם
 די ®ח געווארען אנגעט&ען אימשטימיג איז נעדזשער

פאחאםעלטע.
 דער אז געװארען, אנגענוםעז איז רעזאלוציע א

 און בתדערליכען א אויס דריקם ,82 לאקאל גאגצער
 ברודער מענעדזשער חשענעראל צרם דאגק הארציגעז

 ארבײם ארנצרםידליכע אמ מרםיגע זײן פאו־ נאגלער,
 עקזא־ די פאר פוגקטען געסםיגע די דערגרײמז פאר

ז םאנזנרס י a י n הארציגען א אייד גריפעגמ,א גײעם 
pan קאםיסע, קאנפעדעגץ גאנצצו חנד *ו

 ליר$ןטמ«ז» שאדפען שיןןט רגבינגזןי ג״רעו•
ארױסטריגו ־ע\זגז$נ'(ז2 אױף

ביר רעפאתז ?אודבו געגען
 װאס לעהםאן גאווערגאר צו טעלעגראמע א אין

 םראםעססירט געשיקט, האט דוביגסקי פרעזידעגט
 אין ארויסטריט גאווערגאר׳ס געגען העםטיג ער

 רוזװעלסס םרעזידענט געגען מינום קריטישסטער דער
 n פון קארט סופרים דעם רעפארמירען צו םראגראם

 עד ווייזט טעלעגראמע זיין אין שטאטען. פאראײניגטע
 ביל רעםארם פרעזידענט׳ס געגען קאמף דער אז אן,

 רעאקציא־ און כחות םינסטערע די םון געפירט װערט
 געזעצגע־ םראגרעסיװע יעדע געגען זיינען װעלכע נערען,
פאלגט: װי איז םעלעגראמע דובינסקיס בונג.

 לעהמאן ה. הערבערט האנ.״
 מענשאן, עקזעקוטיװ סטײט יארק נױ םון גאױערגאר

יארק. נױ אלבאני,
 אין אונטערשטיצער און םריינד אמת׳ע ״אײערע

 און אויםגעטרייסעלם זײגען באװעגונג ארבײטער דער
 רחוועלטס םרעזידענט אויף אגגריף אײער ענטוישט.איבער

 קריםישער איצטיגער דין אין ביל רעפארעם געריכטס
 װידער־ גרינטליכער א איז עס אז םילען, מיר שטופע.
 ׳עס םוט איר װי באהויפטען, צו דיט אייער םון שפרוך

 פרעזידעגםס דעם שטיצען םארטזעצען װעט איר אז
 אץ און רעפארמען געזעלשאםטליכע פאר פראגראם

 רע־ קארם דעם םארניכטען העלםען צײט זעלבער דער
 םונדאמענםאל אלס באטראכט ער ררעלכען ביל, פארם
 אין פארטשריט װיכטיגען איז עס װעלכען פאר נריטיג

 געזעלשאםםליכעך דעם בארירען רראס אנגעלעגענהײטען,
 גחד די םאלק. אוגזער פון מערהײט דער פון װאױלזיין

 און ״טארים״ די םון װאוגשען גוטע און טולאציעס
 נים זאך קײן םאר זיך האבען װעלכע רעאקציאנערען,

 ק>רס םרעזידענטס דעם דורכצואװארפען אפגעשטעלט
 םארגאגגעג־ דער אין האבען װעלכע און ביל רעפארם

 געזעץ־ יעדען געגענגעשטעלט זיך און באקעמםט הײט
 איר וואם דעפארמען, געזעלשאםטליכע פאר פראיעקט

 וױיטאג• א איז סטײט, יארק נױ אין פארגעשלאגען האט
 אייערער האנדלונג דער דורך אז אונז, פאר באוױיז דיגער

 הילף געגעבען איר האט שטונדע שפעטער דער אין
 אםערײ דעם אין פראגרעס פון שוגאים די צו שטיצע און

 דעם געבען צו פארטזעצען רועלען מיר לעבען. קאנער
 םולצ אוגזער פראגראם רעפארם קארט פרעזידענטס

שטיצע״. הארציגע און
(אוגטערגעשריבען)

דובינםקי, דוד
ױגיא̂ן װאידקערם גארמענט לײדיס אעם. *רעזידעגט

 אױ סעפלםענפס און סםױיהס
פרײד ניפ־נודס

זזרבײ־ גיט־גודם דער םון קאנםיל דשזאיגט דער
 ױניאניזירען צו דריױו א אנגעהויבען האט ױגיאן םער

 פאר־ דער םון משך אין יארק. נױ אין שעםער אפען די
 שעוער דריי םון ארבייטער די זיעען וואך גאנגענער

באדימוסנזן. אונערםרעגליכע געגען סטרײק אין ארוים
 מד דערקלערט דינען םטרײקם די וואו שעפער, די
8412 קארפאײשאן, רעיאן עקםפערט זיינען: ווארען,

 קאריא• ניט דױרעיבעל איילאנד; לאגג עוועניו, םע36
 ני«ר און ברוקלין, םטריט, טע4 םאוט 104 ריישאז,

 גינו דױרעיבעל די יארק. נױ בראדוױי, 707 פאבריקם,
 ױניא• דער מים געםעטעלט שױן האט קארפארײשאן

 יי העכערוגגעז, לוין געוואונען האגען ארבײםער די
 לעגאלו םאר געצאלם און וואך ארבייטם שטונדיגע 35
םובים. ױם

 1יוגי ניטגװם די װאם םעג״ 9 פון סטוײיין א נאך
 םילם, ניטינג אימפיריעל דער קעגען אנגעםירט האט
 םטרײקפ ױניאן. דער מים געסעטעלט םירמע די האם

 897 גלעסהעיס, און וױינסטײן בײ םארטגעזעאם װערען
 ניטמג קאמעם דער בײ און ברוקליז, עעװנױ, זיבעטע

 תר־ א לױט ברוקלין. םטריט, בוירגען 746 מילס,
 וױינםטייז םח שאפ דער איז יוניאן, דער פת קלערוע

פװעט־נעםם®. ערגסטע די פמ איעער גלעםהעים און
 ארגאגמירםו נים די ארגאניזירעז או קאמיײז דער

 8 אױף אנגעםירט אויך װערם ארביי׳טער ניםגודס
 אינטערנעשאנאל דער דורך טאסשטאכ ציאנאלען

 װערען םטרײקם יתיאן. ווארקערס גארםעגט דים
 ױו אין םידםעס ניט־גודם קעגעז אנמםירם

פראטױסקא• סאן און קליוולאגד פילאדעלפיע,

I

 איבערבליק אוגזער גיבען מיר ^ער
^^ f פון געװינםען װיכטיגע די איבער

7^ VfjgM װילעז אגרימענם, נײעם אונזער 
1 fVm אויף אםשםעלען זיך צוערשט מיר 

Pm ESM"■ װעל־ מיטיגג, טשערמאן שאפ דעם
■K SapB םיס געווארע? גערופען איז כער

 ערשטע די גוטצוהײםן צװעק דעם
 גע־ האט ױניאן די װאס פאדערונגען קארדיגאלע גוױי

 א םאר פאדערונגען די מיר מײנען דערמיט װאוגען.
 דער פון םארקירצונג די און שכירות אין העכערוגג
וראד״ ארבײטס

 גרויסער א געװען איז מיטיט טשערמאן שאם דער אז
 גאנצע די מיטינג דעם גאך באלד האט דאס ערפאלג,
 די אנגעזאגם. גרעסע ענגלישע, די װי גוט אזוי אידישע,

 די פאדערוגגען, צוױי ערשטע די האבען טשערלײט שאפ
 אז םארשטעגדיגוגג, די און שכירות די אין העכערוגג

 דרייסיג און צוױי ארבײטען אנפאנגען זאל טױיד דער
 גוט־ אײנשםימיג ,1939 אין װאך א שטונדען האלב א און

געהייםען.
 איך בין שוין וױיםען מעמבערס די וואס דאס איז

 איך וואס קאלום. דעם אין בארירען צו אויסען ניט
 אומ־ םאר א םון האנדלונג די איז בארירען יא װיל

 קײן ניט דיגען (װעלכע מענשען פאראגטווארטליכע
 פריװײ די געגעבען זײ האט מען נאר טשערלייט, שאפ

 זייער און מיטיגג) דעם בײ אגװעזענד זײן צו לעגיע
קאמיטע. דער סון באריכט דעם צו באגעמוגג
 שארפע געברױכען צו עטיש גיט איז עם הגם
 פערזעג־ די מיט רעדט מען ורען מעמבערס צו ווערטער

 שארםע געברויכען צר עטיש וױיניגער נאך עס איז ליך,
איר־ רױיל דערםאר פשוט ארגאן, אונזער דורך װערטער

 מעמ־ די צו בלויז ניט באלאנגט ארגאן װעלכער גענד *
 דעם מייגונג. עםעגטליכער דער צו נאר אליין, בערס
 טראץ אז איז דאס און זאגען, מיר מוזען אבער אמת
 גע־ גיט מיטינג דעם שאדען קײן האבען זײ װאס דעם

 בעסער געװען מיר, שיינט מיטינג, דער וואלט בראכט,
אבװעזנהייט. זײער מים

גע־ מענשען םאר די אויף האבען טשערלייט די
 אין םאטש גרעסערען א נאך פאראכטונג. מיט קוקט
 דובינסקי פרעזידעגט װען געקראגען זײ האבען פנים
 איז עם וראס טשערלייט שאפ די צו איבערגעגעבען האט

 ברא־ דעם װעגען און קאנםערעגצען די בײ פארגעקומען
 ווען געפירם, האט ברעסלאװ ברודער וואס קאמף װען
 אין העכערעוט א וועגען געהאנדעלט זיך האט עס

 בא־ קריגען וועלכע ארבײטער, וואך די פאר וױידזשעס
סקייל. מינימום דעם איבער צאלט

 פערזאנען פאר די האבען אישו אן פאר וואס אויף
 מײ טשערמאן שאם שעד״נעם דעם שטערען צו געזוכט
 דער פון סארלאנגט זיי האבען ארבײט וואך סיט?

 געשטעלם םאדערונג אזא דען איז קאמיטע. קאנםערענץ
 םארלאנגט לאקאל איז עס װעלכער האט געווארען?

 ווען שפאס גרעסטער דער דאך איז עס ארבײט? וואך
 געווארען מאל איץ מיט זיעען עס װער באטראכט מען
 פער־ די םון מאנכע ארבײט. וואך פון אנהעגגער די

 סרײד אין ארבײט וואך געהאט האבען מיר װען זאנעו,
 שאפ די געארבײט. גיט וואך םרן אליין דאך האבען

 מענשען, פאר די םון כװנה די וױײםענדיג טשערלייט,
 װילען ארבײט, וואד װילען זיי אז געשריי, זייער מיט אז
 סים״ ״בוםלעג״ אמאליגען דעם צוריקברעגגען בלויז זײ

 צו זיד האבען טרייד, אין געהערשט האט וואס טעם,
שפאט. גרעםטן דעם מיט באצויגען זײ

 מעמבערם אוגזערע און לאגג נעמען ניט וועם עס
 דעם געבראכט זײ ד״אט ױגיאז די אז באגרייסען װעלען

 איז עם װען האם ױניאן א וואם סעטעלמענט, בעסטען
 װײל דאס זאגען מיר מעמבערם. אירע םאר ערװארבען

 אנדערש מיר וואלםען איבערצייגם. מיר זײנען אזוי
 אז אױםדרוק, דעם געברויכט מיר וואלטען געדענקם

 ״דער איז געמאכט האט ױניאן די וואם סעםעלמענם דער
אומשטענדען״. די אונטער בעסטער

 בעסטער דער איז סעטעלמעגם דער אז זאגען מיר
 אירע םאר ערװארבעז איז עס װען האט ױגיאן א װאס

 איבער־ נים אונז ערלויבם צײם די ווערעגד פעםבערס.
 אימר־ דעם אין געװיגםעז אלע מעםבערס די צוגעבען

 «י אום אײניגע אוין״ אנוױיוען בלױז מיר וױלען בליק,
באהרייסונג. אוגזעד באשםעטיגען

ל»נגער ע. לואיס םון
יגגיאן קלאגקםא^ד בא»רד רומיאינם יארק גיר סלקידםאד

פאדערוג־ ױיע א ארויסגעשטעלס האם ױניאן די
 א סאר םאדערונג די געװען איז זיי צװישען גען.

 וואך; ארבײטם קירצערע א שכירות; אין העכערוגג
 פאראנטווארםליכקײט און טרייד דעם איבער קאנטראל

דזשאבערס. און מאנוםעקטשורערס די מצד
 םאדערונג דער װעגען רעדען צוערשם מיר װילען

 האט ױגיאן די וואס שכירות אין העכערונג 20% א פון
 ארבײםען וואס די סאי ארבײטער, אלע םאר םארלאנגט

 די וואך. םון ארגײטען וואם די סאי און שטיק פון
 קאמפרא־ א דורך געווארען געסעטעלט איז םאדערונג

 10% םון העכערוגג א געקראגען האט ױניאן די מים.
 העכערוגג א און טרייד אין ארבײטער שטיק אלע פאר
 דעם אט ארבײטער. וואך יעדען פאר וואך א $5.00 םון

 גע־ גרעסטען דעם אלם מיר באטראכטען קאמפראמיס
 װעלכער סטענדארד, אונזער וואס דעם צוליב װיגס,

 האט ױניאן װעלכע אירגענד װעלכען העכסטער דער איז
 פאר־ אציגד איז אויסצוקעמםען, איצט ביז באװיזען

 וואס דאם איז װיכטיגער נאך געווארען. גרעסערט
 העכערער א געווארען אייגגעשטעלט איז דעם דורך

וואך. םון ארבייטען װילען וועלכע די םאר לוין מינימום
העכע־ דער אין אז םארשטענדלאך זעלבסט איז עס

 וראד םון קאטעגאריע די אײגגעשלאסען אויך זײנען רונג
סקײל. דעם איבער קריגען װעלכע ארבײטער,
 זיי דארפען ארבײטער, שטיק די אנבאלאנגט װאס

 דער בײ אז אזוי גארמענטס די אויף םרייזען די סעטלען
 ענװעלאםס״ ״פעי זײערע אין זיך זאל וואך, פון ענדע

 גע־ זײ םאר האט ױניאן די װאס געװינס דער אנזעהן
 אימער ד״אבען װעלכע ארבײטער, שטיק די קראגען.

 דער םון ארדער דעם לויט פרייזען זײערע געסעטעלט
 פרײזען, געסעטעלטע די געקראגען האבען און ױגיאן,

 ױגיאן די וואס וױיסען זײ רעדען. גיט מען דארף זײ צו
געוואונען. האט

מא־ דעם אין פאראינטערעסירט דינען מיר וואס
 צװישען עלעמענטען שוואכע די צו רעדען צו איז מענט

 טרייד, אין דא דינען די װיםיל ארבײטער. שטיק די
 אז אבער איז זיכער זאגען. ניט באשטימט מיר קאנען

 אלגעמײן, אין מענשען שוואכע אלס זײ, דא. זיינען זיי
 מיר װילען די צו און קעמםער שוואכע אויך זיעען
 אוגטער ארבייט קיין טאו נים װעלען זײ אויב אז זאגען

 בא״ אויך די וועלען . . • ױניאן דער םון פלייצעס די
 ױניאן די וואס וואך דער פון עגדע דער בײ גרייםען

געוואונען. זיי פאר האט
 שםונדען 32־ y2 א םין געװינס ױניאג׳ם דער

 1939 אין קראםם אין אוײין װעם ארבײטס־וואך,װעלכע
 איינגע־ װעלען מארקעטס קלאוק אגדערע אלע אין (דוען
 די םון אײגער איז שטונדען) זעלבע די װערען סירט

 אויב ערווארבען. איצם ביז ד״אט ױניאן א וואם גרעסטע
 אר־ קורצע אזא װעגען האבען ױגיאנס געװיסע אפילו

 ביז אבער דאס זײ האבען גע׳זזלומ׳ט, אמאל בײטס־וואך
 פאדערונג. א אלס ארויסצושטעלען געוואגם גיט איצט

 דער סון געשיכטע דער אין מאל ערשטע דאס איז עס
 זיך האט ױניאן ארבײםער אן אז באװעגוגג, ארבײטער
 איר האט און םאדערוגג, אזא ארויסצושטעלען ערלויבט
געוואוגען. טיילוױת
 די האבען םאבריקאנטען קלאוק יארק׳ער גױ די

 וואם ארגומענטען די גאכגעבען. געוואלם ניט פאדערונג
 אין איז, םאדערוגג דער געגען אגגעװענדעט האבען זײ

 דאס בלויז איז רויכטיג װיכםיג. ניט מאמענט, דעם
 אײגצוגעהן נויםיג םאר געםונען האט ױגיאן די וואם
 ערשם זיך זאל ארבײםס־װאך קורצע די אז דעם, אויף

.1939 ױגי, ערשםען דעם אגפאגגען
 קלאוק איינציגער דער געוועזען יארק גױ װאלט

 גיט קאמפראמים אזא אויף ױגיאן די װאלט מארקעט,
 פאר־ די אז דארויף, באשםאנען וואלט זי אײגגעגאגען.

 קראסט. אין ארײן גלײך זאל ארבײםסײואד קירצטע
 איבער׳ן מארקעםס קלאוק אגדערע דא אבער זײנען
 איגםערגע־ אוגזער םים אגרימענםס האבען װאס לאגד,

 שםוגדען 35 ארבײטעז צו די ערלויבעץ װעלמ שאנאל,
י, א פארבלײבעז גאד װעלען אגרימעגםס n ארן ^ן

 נויײ אדער אגדער־האלבען קומענדע די פאר גילטיג
צייט. יאר

 קלאו? יארק׳ער גױ דער אז ריכסיג, איז עס
 קוםם עס װען אבער גרעסםער. דער איז מארקעט

 גאו מארקעםס אלע זיך יאגען קלאוקס די פארקויםען צו
 אײגגזד איז ױניאן די רוען קאסטאמערס. זעלבע די

 צוליב נים געווען עס איז קאמפראמיס דעם אויף גאגגען
 יארק׳ער גױ דעם מיט גערעכענט זיך האם זי וואס דעם

 םא־ שעדיגען צו גים געזוכט האט זי גאר סאבריקאנם,
 אן יארק, נױ אין אינדוסטרי קלאוק דער טעריעל
 קלאוק־ יארק׳ער נױ דעם פון לעבען דאס װעלכען
 יוגיאן דער םון פירערשאםט די אפ. הענגט מאכער
 געשעםטס־מאראל די שטעד״ט עס גידעריג װי אז וױיםט

 בײ צוױיסען דעם און מאנוםעקטשורער איין צװישען
 פיל גאך זי שטעהם גאז, אונטער׳ן הײם דער אין זיך

 איץ צווישען געשעפטס־גאציאונגען די אין נידעריגער
 װאס דארויף אכטעגדיג ניט צוױיטען, דעם און מארקעט

 מאראליש זיך צװישען זיינען מארקעטס קלאוק אלע
 םיס באארד רעקאווערי נעשאנעל דער דורך פארבונדען

קאגקורעגץ. אומערליכע באקעמםען צו צװעק דעם
 פארשםעחן צו קלאר איז אויבעךגעזאגטען דעם םון

 וואױל־ דעם װעגען זיך זארגט ױניאן אונזער װערענד אז
 םעמבערס, אייגענע אירע םון באדינגוגגען די און זיין
 רואס באדינגונגען די מיט רעכענען אויך זיך זי מוז

 קלאוק אגדערע אין םרייד זעלבען דעם אין הערשען
מארקעטס.
באדיגגוג־ וואסערע אונטער געגױ ניט וױיסען מיר

 מארקעטס. אגדערע אין ארבײטען קלאוקמאכער די גען
 גוםע האבען די אז גלויבען, צו גענויגט זײנען מיר

 זאלען באדיגגוגגען דיערע גוט װי אבער באדינגונגען,
 םזן סטענדארדס די צו גיט אלץ גאך זײ קומען זײן ניט
 דעם וױיל ? ווארום יארק. גױ אין •קלאוקמאכער די

 שטאדם גרעסערער א אין קאסט לעבענס ארבײטער׳ס
 קלענערער א םון ארבײטער׳ס דעם װי העכער םיל איז

 א אין מיטלען לעבענס די נאר ניט און שטאדט,
 אויך גאר ביליגער, זיינען שטאדט קלענערער

ארבייטער יענע םון סטענדארד לעבענס דער
 קלאוקס פראדוצירםע דיערע אבער נידעריגערער, א איז

 דעם װי קאסטאמערס זעלבע די צו פארקויםט װערען
 וועמעס שטאדט, גרעסערער דער םון מאנוםעקטשורער׳ם

סקעגדארדם. העכערע אונטער ארבײטען ארבײטער
 דעם אויסער אז פארשםעהן, דארום מיר דארםען

 גוטעז א דערגרײכען צו שטרעבען מח יוביאן א וראס
 זאלאן םעמבערס אירע אז זעהן, אויך זי מוז אגרימעגט,

 גרוגד דיזען אוים ארבײט. גענוג האבען אויך דעם חוץ
 קאמפראםים דעם אויף איעגעגאגגען ױגיאן אונזער איז

 האט וועלכע ױגיאן, א ארבײטס־שטוגדען. די װעגען
 אמאל איז מעםבערס אירע פון אינטערעםען די זינען אין

 םאל דעם אין צוריקטריט. א מאכען צו געצוואונג^
 זי געמאכט. ניט צוריקםריט קײן ייניאז אוגזער האט
 קורצער דער םון אייגםירוגג די אפגעלײגט בלויז האט

 אג־ אלע ביז צייט שפעטערער א אויף ארבײטם־וואך
 זעלבע דאס גרײם דין װעלען מארקעטס קלאוק דערע

 איז, עם אויב היים. דער אין זיך ביי איינצוםירען
 אײגצו־ םעגליד ניט אורזאכען, געאגראםישע צוליב
 אבער עם איז איבעראל, סטענדארדם זעלבע די פירען

 אין שםונדען ארבײםס זעלבע די איינצוםירען מעגליך
צײט. זעלבער דער

 קלאוק אנדערע דא זיעען. עם וואס דעם אויסער
 געװען איז ױגיאן אונזער װעלכע צוליב מארקעםס,

 אײגפירען ניט און םארשרים איר אפצוהאלםען געצוואוגגען
 (צוליב שםעל אוים׳ן גלייך ארבײםס־װאך םארקירצםע די
 םארקעםס), יעגע אין הערשען וואס באדינגוגגען די

 דעם םים רעכעגען געמחט אױך זיך מיר האבען
 באל־ דער צו שטערוגג א אלס איבעל *אווערלעפינג״

ארבײטם־וזאה קירצערער דער םון איינםירוגג דיגער
זעל־ דער אין פראדוצירט אצינד ווערען קלאוקם

 די אין װי באסעלקערוגג דער לױם פארפארציע בער
 װעחנז קלאוקם אלע גיט אבער יארען, םארגאנגעגע
 דרעס די איגדוםםוײ♦ קלאוק דער אין פראדוצירם
 גאר- קאסאז די און איגדוסםרי, קלאדיגג זײ איגדוסטרי,

 חײגט •ראדרצירען םרײדס אלע די אט אינדוסםרי, מענם
 םרײד אונזער װאס קלאוקם, זעלבע די — קלארקם אויך
 םדײדס דערמאגםע די װאלםען פראדוצירט. אימער האט

סטאגדארד® זאלבע די אוגםער ?לאו?ם ךי •ראדוצירט
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 איגדוסטרי, אוגזער אין הערשען וואס באדיגגוגגען, און
 םעהיגקײם דער םון םראגע א געװען דאן עס וואלם

 איז זיי. מיט קאגקורירען צו אינדוסםרי אוגזער פון
 אר־ טריידס דאזיגע די פאל. דער גיט אבער דאס

 אוב״ װי סםענדארדס גידעריגערע םיל אונטער בײטען
 גאנצען אין גיט האבען סירער די װען טוײיד. זער

 אוגזערע צװיגגען צו ױגיאן דער םון כח דעם אויסגענרצט
 םון םאדערוגגען הויפט די באלד נאכצוקומען םאבריקאנטען

 זיך האבען זײ װײל דערפאר עס איז ױגיאן, אונזער
 יעדען בײ זיך האט עס םראבלעם. דער אן אגגעשלאגען

 די גאך ״האבען — פראגע: די געשטעלט אייגעם
 פון אולעקגענרמען ארבײט גענוג ניט םריידס אנדערע

 אװעק־ געלעגענהײט די געבען נאך זײ זאל מען אז אונז,
 די האט פראבלעם דעם ארבײט?" מער גאך צונעמען

 אויס און באטראכט, אין געמען געמוזט םירערשאםט
 קאמפראמיס דעם אויף אייגגעגאגגען זי איז גרוגד דיזען
ארבײטס־שטובדען. און שכירות בגוגע

 שאפ בײם האט קאמיטע קאנפערענץ די װערענד
 געװיגם דעם װעגען באריכטעט מיטינג טשערמאנ׳ם

 יעדער ד״אט םאדערונגען, הויםט צװײ אוגזערע פון
 פאדערונגען די אויסער אז אנגעדײטעט, זײ םון אײגער

 אר־ קירצערע א און שכירות די אין העכערוע א םון
 װיכטיגע אנדערע רייע א דא נאך איז וואך, בײטס

 םארזעצען מוזען װעלען מיר וועלכע װעגען פאדערונגען
 םון איינע בתים. בעלי די מיט קאנםערענצען אונזערע

 מאנוםעק־ קײן אז געװען, איז םאדערונגען דאזיגע די
 ארויסשיקען טארען ניט זאל דזשאבער אדער טשררער

 *דוערט רואס שאפ קייץ איין סרטס מענערשע לימייע׳ס קיץ
 גיט באארד. דזשאינט אונזער םון קאנטראלירט «יט
 פארשטאנען ד״אבען מיטינג בײם געװען זייגען וואס אלע

 געװען זײגען זײ םאדערונג. דער פיז ערנסטקײט די
 בתים בעלי די װי לאנג אזוי אז אײנדרוק, דעם אוגםער
 פאדערונ־ קארדעאלע צוױי אונזערע נאכגעגעבען האבען

 אנדערע די נאכגעבען געװיס אויך זײ װעלען גען
 דין; באדארפט טאקע עס וואלט אזוי םאדערוגגען.
פארקערט♦ פוגקט אבער זיך עם האט אויסגעלאזען
אינדום־ געװען םאבריקאנטען קלאוק די רואלטען

 (םילייכט םארשטאנען זיי וואלטען באוראוםטזיניג סריעל
 די אז װיסענדיג), ניט זיך מאכען און זיי פארשטעהן
 פראבלעם א בלויז ניט איז אװערלעפינג םון •ראבלעם

 םראבלעם♦ זייער אויך איז עס נאר אליין ױניאן דער ®ון
 עס דארף װערען, אייגעשטעלט זאל ארדגוגג אויב

 אײגענער אונזער אין װערען איינגעשטעלט צוערשט
 זיך האלטען װעלכע מאנוםעקטשורערס, די אינדוסטרי.

 אוגטער גראבט ״אווערלעםיגג״ די אז באקלאגען, *יין אין
 יעדער מיט אז האבען זיגען אין דארםען טרייד, אוגזער
 אינ־ אנדערע צו ארויס גיבען זײ וואם ארבײט, ביסעל

 זײער אונטערגראבען דערמיט די העלםען דוסטרים
אינדוסטריע. אײגענע

 ענטזאגט זיך האבען מאגוםעקטשורערס די ווען
 געצװאונגען געװען ױניאן די איז אנערקענען, צו דאס

 ױגיאן די און טרייד, אין סטאםעדזש דעם ערקלערען צו
 אזוי םטאפעדזש דעם אנצוהאלטען ענטשלאסען געווען איז

 םארםליכטען זיך װעלען מאנוםעקטשורערס די ביז לאגג
אינדוסטרי. אוגזער אין ארדגונג אנהאלטען העלםען צו

 די אז זעהען, קלאוקמאכער די קעגען דערסון
 אין םאראינטערעסירם שטארק אזוי ®וגקט איז ױניאן

 איז זי װי באנדעל קלאוקמאכער׳ס דעם גאשיצען
 אנדערע אלע זיי סאר קריגען אין םאראינטערעסירט

 איין זעהן, צו ענטשלאסען איז ױגיאן די באדיגגוגגען.
 חוץ א זאלען, קלאוקמאכער די אז מאל, אלע סאר מאל
 קענען צו אום ארבײט האבען אויך אגרימענטס, גוםע

לעבען. א יאכען
••*

 ארבײט די אז קאנםראל, וועגען םראגע דער אין
 גע- זאל קלאוקמאכער אונזערע צו באלאנגם יז*ם

 די האבען שעפער, דעזיגנירטע אין בלויז ווערען שיקט
 װידער■ גרויםען א געגעבען געװײנליה וױ בתים, מלי

 זיי מים ױניאן די האם פארשםענדיגונג אזא «סאנד.
 די אבער אגרימענט. לעצםען דעם אין נאך גזממט

 די און גענוג, שםארק געװען גים אח *ארעוםענדיגונג
 םיםלעז פארשידענע אנגעװענדעט האבען פאבריקאנםען

' *on װען שטראף, שװערער * פון אױמװדרעהעז זיך 
 אגרימעגט, דעם פון םוגקט דעם פארלעצט האכען די

 געװען סראגע די איז אגריםעגט אלסען דאם איז
 דער װעלכעד צו אסאסיאײשאז, די אײנזימדגע♦

גא־ צו אױםאריםעם די געהאט
די מיט אנקלאנג אץ טיוטעס

 ®ונקט דער איז אצינד אסאסיאיישאן. דער םון געזעצען
 די וואס שאדען דער אז אזרי געווארען מאדיפיצירט

 מאנופעקטשורערס די וואס דעם דורך ליידען ארבײטער
 אין ארבײט זייער ארויסשיקען וועלען דזשאבערס אדער

 צו דאס רעכם דאס גיט האבען זיי וואו םלעצער אזעלכע
 ױגיאן, דער מיט צוזאמען אסאסיאיישאן די װעט טאן,

 מוזען װעט פירמע די װעלכע סומע, די באשטימען
 זיי וואס שאדען דעם פאר ארבײער אירע באצאלען

תאנדלוגג. איר דורך געליטען האבען
 םאר געװיגס װיכטיגער א זעהר איז פונקט דער

 קאנטראל בעסערען א ער שאפט גאר ניט ױניאן. דער
 םאראנטווארט־ מער פאבריקאנט דעם אויך מאכט ער גאר
 בעלײ די אום אגרימענט. אין פונקטען די פאר ליך

 קלאוק־ די אז אזוי אגרימענט דעם אפהיטען זאלען בתים
 די װעלכע געװינסען, די פון געניסען זאלען מאכער
 פרידלאכען א אויף אױסגעקעמפט זײ םאר האט ױניאן
 אויס״ זאלען אלײן קלאוקמאכער די אז נויטיג, איז אופן,

 װי אגרימענט, אן ױניאן. דער םון ארדערס די פאלגען
 אימער בתים בעלי װעלען זײן, ניט זאל ער שטארק

 פילע ארויסצודרעהען. אים פון זיך װי מיטלען זוכען
 אוםן, אומדירעקטען אן אויף דערצו, זיי קריגען מאל

 אוגזער װעלכע מיט מענשען שװאכע די פון שטיצע די
געבעגשט. איז טריידס) אנדערע װי גום (אזוי טרייד

 א אנגעםירט האבען ױגיאן דער םון םירער די
 איצט ד״אט ױניאן די וואס געװינםען די קאמף. בראװען

 םון אײגיגקייט די םארדאנקען צו בלויז איז ערווארבען
קלאוקמאכער. די

**♦
אגױמענט. אץ געוױנסען וױכטעע אנדערע

 די םון געװינסען אויבעךאויסגערעכענטע די אויסער
 געקרא־ אויך ױניאן די האט אגרימענט דעם אין ארבײטער

:אױסבעסערונגען פאלגענדע די גען
 קויםען דעם אויף ױניאן דער פון קאנטראל דער )1

 איז מאנופעקטשורערם אנדערע םון סוטס און קלאוקס
 אדער דזשאבער א םארבאטען װערט עס םארשטארקט.

 סײדען אוטסײד, םון קלײדער קויםען צו מאנוםעקטשורער
 פאר־ אלע קומט־נאך ער אז איבערצײגט איז ױגיאן די

 אין באשעםטיגט װערען וואס ארבײטער די צו םליכטוגגען
קאנטראקטארם. דינע בײ און שאם אײגענעם דין

 שאדעךערזאץ הויכען״ ״געניגענד פון סיסטעם א )2
 װערען וועלכע בעלײבתים אויף װערען ארױםגעלייגט זאל

 ניט אדער נינדױניאן צו ארבײט ארויסגעבענדיג געכאפט
 שאדענער־ דער קאגטראקטארס. אים־באשטימטע פאר
 בעל־הבית דער מער וואס העכער אלץ װערען דארף זאץ

 אויך דארף עס םארברעכען. זעלבען דעם איבער חזר׳ט
 זײערע פאר ארבײטער די צו םארגיטיגוגג איינשליסען
םארלוסטען.

 סוב־מאנופעק־ אדער קאנטראקטארם םון ארבײטער )3
 דזשאבערס זײערצ אויםגעגעבען האבען וועלכע טשורערס

 װעמעס אדער אםמאך, אדער םארשטענדיגוגג א דורך
 געווא־ אװעקגענומען איז דזשאבער א צו אנגעהעריגקײט

 ארויםגע- מחען טשערמאן, אימפארשעל דעם דורך רען
 אדער שאם אינסייד דעם אין ארבייט דער צו װערען גומען

 פאר ארבייטען וואס שעפער קאנטראקטיגג אנדערע די אין
מאנוםעקטשורער. אדער דזשאבער דעם

 גע־ געמאכט זיינען אויסבעסערונגען װיכטיגע גאד
 סלא־ באארד דזשאינט די אגרימענט. דעם אין ווארען
 ספע־ א אין אויסבעסערונגען אלע די אפצודתקעז נעוועט
 ממד די צװישען םארנאגדערטיילען און םאמםלעט צעילען

גלידער.
***

 באשטימט װידער ראזענבלאט א• סאול
 טשערמאן אימפארשעל אלס אײנשטימיג

טערמין קומענדען פארץ
 און לאיער באוואוםטער דער ראזענבלאם, א. םאול

 וועלכער אוםאריטי, קאוד דער םון בעאמטער געוועזענער
 םרײד קלאוין אין טשערמאן אימסארשעל דער געווען איז

 אײנשםימיג װידער איז אגריםענט, לעגםעז דעם אונטער
 ײעם ער אמט. דעם *ו אדדים אלע סון געווארען עחױילט

 אינדום- קלאוק דער םאר טשערמאן אימפארשעל דער דין
 דער װאם יאר דדײ קומענדע די דורך יארק ניי איז טרי

קראםם. אין זײן וועט אגרימענט איאטיגער
 געווארען געמאכט איז אויםװאל אײנשטימיגער דער

 םון פענעדזשערס לעיב*ר די םמ !תאמענקונסם א גײ
 םץ םארטרעםער און טרײד קלאוק איז אםאםיאײשאנם אלע
^ן. קלאוקמאכער דער  רןױענבלאט׳ז איז באשלום דער ײנ

 װ*ס לאנםשמז, » בײ םיאיעלא װ«חױג? איבערגעגעבעז
*װעי^ דעם פאד גןןזארען אראנושירם ,איז

 אױה ברײטהארציג אפ זיך רופען ױניאנס
?רבנות. שפאנישע פאר הילח םאר אפיל
 האס םפעין״ םאר רעליעף ױניאן ״טרייד דער

 און ױניאנס אלע צו רוף דרינגענדען א ארויסגעלאזען
 װאס און מער וואס בייצושטייערען מענשען אײנצעלנע

 םאשיזס םון קרבנות די פאר הילפם־םאגד צום שנעלער
 געווארען ארויסגעשיקט איז רוף דער שפאניען. אין
 סר צו זײ בעטעגדיג לאנד איבערן ױניאגס אלע צו

 זאם- זאלען וואס קאמיטעס פאראנטווארטליכע שטימען
 דוביגסקי, פרעזידענט םאנד. פארן ביישטײערוגגען לען

 זימערמאן, טשארלס וױיס־פרעזידענט און טרעזשורער
 דער אויף אנגעװיזען האבען קאסיטע ד?ר םון טשערמאן
 װיכטיגקייס דער אויף און קרבנות די פון נויט גרויסער

מעגליך. װי שנעל אזוי מיטלען מער װאס שאפען צו
 םון קאמיטע עקזעקוטיװ דער פון מיטינג א בײ

 אפ־ איז וואס שפאניע״, פאר ד״ילף ױגיאן ״טרייד דער
 באשלאסען איז ױלי, טען8 דעם געווארען געהאלטען
 וועל־י סטעמפ, ביישטײערונג א ארויסצולאזען געווארען

 און לאנד גאנצען איבערן װערען פארקויפט זאל כער
 אזוי װי פלענער געווארען אויסגעארבײט זײגען עס
פארשפרייטען. צו סטעמפס די

 נעלסאן, לואיס האט מיטינג זעלבען דעם בײ
 אין קאונסיל דזשאינם ניט־גודס דעם פון מענעדזשער

 ביישטייערונג א פארשפראכען ױניאן זײן פון נאמען
פאנד. צום דאלאר 5,000 פון

 ן םון ,רעדאקטאר גאליאני אומבערטא מײדזשאר
 זיך האט װעלכער אמעריקא, אין צײטונג איטאליענישע

 האט שפאניען אין םעלד שלאכט פון צוריקגעקערט איצט
^ די םון גאמען אין קאמיטע דער באדאנקט שן  שפאגי

 םאר האט זי וואס הילף, װיכטיגער דער פאר קרבגות
געשאפען. זײ

משעק שיקפז באארד דזשאינט אמאלנ&מײטןןד
דאלער 5ססס, פאר

יארק, נױ פון באארד דזשאיגט אמאלגאמײטעד די
 אלם דאלאר 5,000 אויף טשעק א ארײנגעשיקט האט

 ױניאגס טרייד די פון הילםס־פאנד צום ביישטייערונג
 אין *ןריג בירגער און פאשיזם פון קרבנות די פאר

שפאניען.
 אמאל־ דער םון סעקרעטער־טרעזשורער מילער, אב.

 טשעק מיט׳ן צחאמען האם באאו־ה דזשאינט גאמײטעד
 דעם סון טרעזשורער דובינסקי, פרעזידענט צו צוגעשיקט

בריף: פאלגענדען פאנד,
דובינסקי: ברודער ״װערטער

שי^ איך וואס פארגעגיגען, גרויס מיט איז ״עם
 בײ־ אלם דאלאר טויזענט פינף פאר טשעק דעם אייך

 צו באארד דזשאינט יארקער גױ דער פון שםייערוגג
סםעין״. פאר רעליעף ױניאן ״טרייד דער

 ארויסםרײבען פאלק שפאנישע דאס העלפענדיג
 באנדעס, פאשיסטישע אריינדריגגענדע די לאנד זײער פון

 א זיך אויף גענומען קאמיטעט ױניאן טרייד דער האם
 שפא־ דאם איז עס אױפגאבע. הויך־אידעאליסטישע

 לאמיר שלאכט. אונזער קעמםט װעלכע פאלק, נישע
העלפען! זײ

אייערער, ברידערליך
 סעקרעטער־טרעזשורער מילער, אב.
װ. ק. א, באארד דזשאינט יארק נױ

I ביזנעם״ און שאפ־טשערמאן פרעזענטירען
{ אײדזשענט.

״4? גארמענם ז♦ ר. ״ם. םון ארבײטער די מיר,
 אתזער אוים דריקען סםרים, םע38 וועסם 247 םון

 טשעד* שאפ אונזער צו אנערקענוגג און דאנקבארקײט
 אונחנו אוץ 117 לאקאל פון היימאן, סעם ברודער מאן

 לאקאל פון דזשייקאבס, בארני איידזשענט ביזנעס
 את די םאר ארבײט גוטער דיער פאר דרייסיג, און
 פו װערטפולע מים זײ סרעזענטירען גויר שאם. פון

 טאן וױיטער אויך וועלען זײ אז האםעז, און זענטען
ארבייטער. די סון וואוילזײן דעם םאר בעסטע

קאםיטע. די
רעזאלוציע. ד»נק

 1385 םראקס, *פאללןו םמ ארבײטער די מיר
 אור; «ו דאנקבארקיים אונזער אױם דתקדן בראדווײ,

 איבערגעגעבמזר זייץ םאר װעקס, אײב טשערמאן זער
שאפ. סח ארבײטער די םאר םעטיגקײם
 פײנע א מים אויד אים ירעזענטירען םיר

 מםען״ טיר און דאנקבארקײם «ון אויםדחק אלס
 דעם &אר בעסט דאס סאן וױיטער װעט ער
•0שא פון ארבייםער די פון

קאמיםע. די

ן ר אויפ׳ ע כ א מ ם ע ר ט ד נ א ר ג\9פ
מינקאןפ מ. נ.

 עס מוזען שטאדט, די פארלאזען װעלכע קאמיטעס,
אםיס. אין מעלדען

סייסטעם ארכײט אײנהײםליכער אן פאד
 פאדערונגען װיכטיגסטע סאמע אונזערע פון אײנע

 דרעס די מיט אפמאכען איצטיגע די פארהאנדלען בײם
 ״דזשאינט געװען איז 1936 פעברואר אין באלעבאםים
 געװען מיר זײנען דעם פאר פרייזעס׳/ אװ סעטעלמענט

 געקראגען, עס האבען מיר װען און סםרײקען צו גרײט
 די אפשטעלען װעט דאס אז זיכער, געװען מיר זײנען

 אײן אנדערען, דעם און שאפ אײן צװישען קאנקורענץ
 זיך ד״אט זאך די אז אנדערער. אן און ארבײטער גרופע

 דאס צווייפעל. אהן איז ערפאלגרייך אויסגעארבײט
 באלע• די אםילו דרעסמאכער. די באשטעטיגען װעלען
 געםינט אינדוסטריע די אויב אז צוגעבען, וועלען באסים

 צו עס איז צושטאנד, סטאביליזירטען א אין איצם זיך
סעטעלמענטס״. ״דזשאינט פון סיסםעם דעם פארדאנקען

 לעצטענס אבער זיך האט פירערשאםם ױניאן די
 מא־ און דזשאבערס װאס דערמיט אז ערקונדיגם,

 אפערירען צײט זעלבער דער צו מעגען נופעקטשורערס
 און שטיק פון ארבײטען וועלכע קאנטראקטארס, מים
 הינםער־טיר, א אפען געווארען געלאזען איז וואך, פון

 הערט און דרעסמאכער. די אפ נארט מען װעלכער דורך
 אפצוסעטלען געלוגגען איז ארבײטער די אויב אזוי. װי
 האט םירמע די אדן דין, צו באדארף עס וױ פרײזען די

 קאנטראק־ און וואך םון אדבייםען וועלכע קאנטראקטארס
 רוב דאס מען שיקם שטיק, פון ארבײטען וועלכע טארס

 אר־ בעל־מלאכות די וואו שאם, וואכעי צום ארבייט די
 די אפילו אויב און םקיילס םיגימום די אױף בייםען
 זיך לוינט מיגימומס, ױניאן די םון מער עטוואס קריגען

דזשאבער. פאר׳ן אלץ נאך עס
 אז איצט, באארד דזשאינט דער דערום פאדערם

 דעם און אײן פאר ארבײטען װעלכע קאנטראקםארס,
 אפע־ זאלען מאנופעקםשורער, אדער דזשאבער זעלבען
 א אפשאפען דערמים און — סיסטעם איין לויט רירען

קאנקורענץ. גיי־געשאפענע
 די אז ווערען, פארטייםשם ניט אבער םאר דאס

 אונזערע פארקערט, ארבײט. װאך קעגען איז ױניאן
 ארויס- זיך געלעגענהײטען םילע בײ ד״אבען לאקאלען

 פאר׳ן אבער מײגם דאס או־בייט. וואך פאר געזאגט
 עטאב־ זאל ױניאן די וועלכע סקיילס לוים טרייד, גאנצעז
 אינדיװידועלען דעם אויף זיך פארלאזען נים אח לירעז

 סקײלס. אייגענע דיערע מאכען צו שאפ אדער מיםגליד
האכם*ן! כרודער רײזע, גליקליכע א

 דער מיט אפ פארט אויגוסט, טען11 דעם מיטוואה
 דער האכמאן, דזשולױס ברודער מערי״ ״קװין שיף

 דזשאינט דרעס דער םון מענעדזשער דזשענעראל
 צו אינטערגעשאנאל אונזער פון דעלעגאט אלס באארד,

 םאר- שנ^ער םרן קאנגרעס אינטערנאציאנאלען דעם
 קאפענ־ אין ווערען אפגעהאלטען וועט װעלכער באנד,
אויגוסט. טען2 דעם האגען

 זשע- לאנדאן, באזוכען אויך וועט האכמאן ברודער
 שטױ וועם ער וואר שטעדט, אנדערע און ברוםעלס נעווא,
 פארדיג־ אן באדיגגונגען ארבײםס דארםיגע די דירען
^ םרויען דער אין סטען ק א אינדוסםריע. ב

 באגריסונג חבר׳שע אונזער איהם דורך שיקען מיר
 איהם, װינשען און קאנגרעס פון פארשטעהער די צו

 צוריק. אמ אהיז ריתע םרייליכע א גלײכצייםיג,
!נאמען אײער אונטער שרײכט

 אדיפגעסאדערט ווערען 22 לאקאל םון מיטגלידער
 קארםען. ױניאן די אויף נעמען זײערע אונטערצושרייבען

 װערעו, פארמידען קענען אנאנגענעמעליכקײםען סך א
 מיטגליד א ווען טאן. עס װעלען מיטגלידער די װען

 זעל- אבדערער אן עס קען קארםע, ױניאן זײן פארלירם
 דארם איז אײגענטימער םון גאמעז דער אויב ניצען םען

 רעדזשיםטרירען ביים גלײכען דאס אונםערגעשריבען.
 זײער אויס ארנםערשריםם אן העלםם הױז ירניטי אין זיד

 םאר־ צו געבעםען מיםגלידער די ווערען אויך אפט.
 די אויף נרמערם םעקױריםי״ ״סאשעל זײערע צייכענע

 סאלען איו םיל ארױם העלםם דאם קארםען. ױניאן
פארלארען. װערם קארטע רעגירונגם די וואו

פארלענגערם מגריםענמ אסאסישײישאן •*•יולערע
 דער אין אגרימענםס לעצטע די םארהאנדלען ביים

אסאסיאײשאנס 4 די םרן אײגע האם אינדוסםריע, דרזגס

 געשלאסען האט באארד דזשאינט דרעס די װעל׳בער מיט
 אנט־ זיך — אסאסיאיישאן פאפױלאר די — אפמאכען

 באשטאנען איז און יאר 3 פאר אוגטערצושרײבען זאגט
 אומ־ געװיסע צוליב אגרימענט. יאריגען 2 א אויף

 גע־ ױניאן אונזער פון פארשטײער די האבען שטענדען
 פארהאנדלונגען די פארציהען צו ניט ראטזאם פאר פונען

אגרימענט. דעם אונטערגעשריבען האבען און
 אוים־ אסאסיאיישאן״ ״פאםױלאר די האט לעצטענס

 הא־ װעלכע םירמעס, אײניגע מיטגלידער אלס גענומען
 ױניאן די אסאסיאיישאנס. אנדערע די צו באלאגגט בען
 די צו צושטימוגג איר געבען צו אנטזאגט זיך האט

 צום איבערגעגאנגען איז סיכסוך דער ״טראנספערס׳/
 אנ־ ד״אט האכמאן ברודער װאו שטערמאן, אימפארשעל

 טראנספערירען צר פירמע א דערלויבען ״צו אז געװיזען,
 האט ױניאן די װעלכער מיט אסאסיאיישאן אן פון זיך
 אגרי־ דער וואו אנדער אן צו יאר, 3 פאר אגרימענט אן

 צו געמײגט וואלט יאר, 2 בלויז פאר גילטיג איז מענט
 אגרימעגם׳/ אוגטער׳ן רעכט איר פון ױניאן די בארויבען

 צום באשלאסען ד״אט טשערמאן אומפארטייאישער דער
 אג־ מיט צוזאמען אגטשיידונג די ױניאן. דער גונסטען

 דער פון פירער די באוואויגען האבען פאסירונגען דערע
 אגרימעגס דעם פארלענגערען אסאסיאיישאן פאפױלאר

 םרײד דרעס אין אגרימענטס אלע יאר. א נאך פאר
 זעלבער דער און אייגער אין אויסגעהן דערום דרעלען
*1939 פעברואר נעמליך: צײט,

!פריינט אתזערע פון גאט, אונז, היט
 ארויםגעגעבען 22 לאקאל ד״אט צוריק חדשים 3 מים

 באריכם יערליכען 2 א אנטהאלט ררעלכער ביכעלע, א
 אינ־ אלגעמײגע, אירע און פינאנסען ױגיאנס דער 'פון

 טעטיג־ געזעלשאםםלאכע און עקאגאמישע דוסםריעלע,
 אנגעוױזמ שוין האבען מיר וױ באריכט, דער קייטען.

 דיער איז ״גערעכטיגקײט״, נומער פריהערדיגען א אין
 אקאדע־ ארבײטער די אין געווארען איפגענומען ווארים
קרייזען. מישע

 דעם געהאט ביכעל דאס אבער האם איבעראל ניט
 לאמיר אט ווערען. צו אויפגענומען פרײנטליך אזוי מזל
 פון שטימע״ ארבײםער ״םרײע די נעמען ביישפיל צום
 איבערבליק אן זיך געםינט דארט ױני♦ טען18 דעם
 םרײנטליד. אזוי גיט גאר שוין איז וועלכער ווייס, ש. פון

 קיי[ מען קען שטימע״ ארבײםער ״פרייע דער צו אמת,
 זאגען פאר רעפוטאציע א האט זי האבען♦ ניט םענות

 אייגעגארטיגען איר אויף און װיל זי ורען װיל, זי וואס
 אבער, מעג מען פריװילעגיע. איר איז דאס שטײגער.

 אירע און שטימע״ ארבײטער ״פרייע דער פון אפילו
 אביעקטיװ, זימ זאלען די אז פארלאנגען, מיטארבײטער,

 באהערשם ווערען גיט און קריטיק זייער אין ארענטליך
פאראורטײלען. פארטייאישע ארן םערזענליכע פון

 ורעלכער ווייס, ש. אז ׳יא גראדע האלםען מיר און
 ארבײטער ״פרייע נומער יענעם אין גע׳חכמה׳ט זיך האט

 מא־ איז ,22 לאקאל סון באריכט דעם איבער שטימע״
 די געבען אויסער אנדערש עפעס םון געווארען טיװירט
 אי־ קריםיק אויסםירליכע אן צײטונג דער פון לעזער

 א פארגעמט וועלכע ױגיאן, א פון באריכט א בער
באוועגונג. ארבײטער דער אין פלאץ בכבוז־׳יגען

 א באמת ״גיט באריכט דער אז װיים, ש. שרײבט
 םון אקטיװיטעטען אלע איבער איבערבליק גרינליכען

 פארשידענע די פון ארבײט דער איבער ױניאן, דער
 םארשידענע די םון אויפטוען די איבער דעפארטמעגטס,

 ױניאן זײ געלט װיפיל דערצײט ביכעלע דאס קאמיטעס.
 אויס־ האט זי געלט װיפיל און ארײנגעקראגען האט

 און צוגעקומען דיגען עם מיטגלידער װיםיל געגעבען,
 מיטגלידער װיםיל אםילו ארויסגעפאלען, דינען עס וױםיל

געשםארבען׳/ זײנען עס
גישם. ערשט עם טויג !גוט זיך, דאכט דאך, איז

 מים אנגעפיקעוועם ״איז ער, שרײבט ביכעלע״, ״דאס
צו אויגען די םאר אזש שװינדעלט עס ציםערען.
 ווײסם, ווער נישט. אלץ טויג עס אבער לייענען׳/

 צו, אלית גיט ער װאם דערפאר נישם עם טויג אפשר
 בעל-חשבון״. גרויסער קיין ניט אבער איך ״בין אז
 די אריף מומחה קיין ניט איז מען אז יושר, פי על איז

 דארט נאז דעם גישם מעץ שטעקט פיגםלאך, שרוארצע
גישם. דארף מען וואו

קוםם עם װען טעמפ וױים חבר איז נאר גים אבער

1937

I ,כײעום כײערם, כײערס:
I די אויף זיך האבען דזשולײ טען4 דעם גאך נאלד I םחנה « ארונטערגעלאזען הײזער דרעם לײן נעםערע 
 גע־ מאגופעקטשורערם םילע אויף האם עם בייערס ו

 ד׳אבען בײערם װעלט גאנצע די אז אײנדרוק, דעם מאגט
 די האבען שעפער אײניגע אין שטאדט. די נאלאגערס ׳

 קענען בײערס אז שילדען, ארויסגעהאנגען נאועבאםים
 פלע־ אנדערע אין שטונדען. די און די אין בלויז מומען

 מען נעקסט־םיקעטס. ארויסגעגעבעז מען ד,אט צער
 געשטאנען איז מען שאו־רומס, די אין געשטאנען איז
 איבערגעלאזען םאקע האט מען און פעקטאריס. די אין

 הײזער פילע אין ראיה, והא ארדערס. ביסעל ד,יבש א
נאטירליך, ארבײטען. צו אנגעהויבען שוין מען האם
 א טאקע ערווארםעם אונז אז זיכער, זײן ניט מען קען

ארדעו־ם. ערשםע די בלויז זײנען דאס םיזאן. גוםער
 סידע גאך קענען ארײנקומען, װעלען רי־ארדערם די ניז

 דרעם ליץ בעסערע די פארנעמט אגב, פאסירען. זאנען
 פרא־ אלגעמײנער דער פון פראצענם קלײנעם א בלויז

 וױ ? לײנס ביליגערע די אין זיץ װעט װאס ךוקציע.
 דאס — ווען? און באװעגען דארם עס זיך וועם אזױ
פאראויסצחאגען. פרי צו נאך איז

םיזאן דער וואם טרייסט א עס איז יעדענפאלס
הערשפ עס וואס און באצײטענם אנגעפאנגען זיך האט
גײסט. אפםימיםםישער אן םרייד *ין ***

 מים באגוגעגען גיט זיך טארען דרעסמאכער די
 פאראיגטערע־ זיין אויך באדארפען זײ אהבײט. בלויז
 עם װי באצאלען מען זאל ארבײט דער פאר אז סירט,

 דעם מאכען צו פארדינען זאל מען אז ;זײן צו באדארף
 סיזאן, פון רואכען פאר קורצע די דורך נאר נים לעבען

 טארען די סלעק. םון וואכען לאנגע די דורך אויך גאר
 װי באנדעלס, גרריסע םון פארםיהרען לאזען גיט זיך

ליידער. עם טוען מאנכע
 שטײגען *ץ האלטען מקחים

—צייטוגג םרייד אםיציעלע—װעיר״ ״װאומענס די
 די אז דזשוליי, טען6 דעם פון אױסגאבע איר אין זאגט

פרייזען. אין העכערוגג א םאר גרייט זײנען ריטיילערס
 די שרייבט סיזאן׳/ הײגטיגען װעלען ״בייערס

 מיר מקזזים. העכערע צאלען ״באדארםען צייםונג,
 האלסיילערס, די עס. ערורארטען זײ אז גיט, צווייםלען

 הע־ צאלען צו אויס קומט ריטיילערס, די װי גוט אזוי
 אויסנאבען אםערירענדע און ווארעס פרייזען. כערע

 מיםעל איינציגער דער און שםײגען איין אין האלטעז
 גארמענט׳/ םון פרית דעם אין העכערוע א איז דערצו

 מקח אין שםײגט אלעס אז אמת, איז עס אויב נו,
 אויף העכערונג א קריגען מוזען באלעבאטים די און

 .תאבען די אז גים, צווייסלען מיר און פראדוקט, דיער
 װארום טענה, גרטע א געװיס ארבײםער די האבען רעכט,

 זיי בגד. אוים׳ן מער סענם פאר א קריגען מוזען די
 באלע״ די וױ שטארקער געטראפען יקרות דער האט

 קליידוגג שםייגט, שפית עסען שטייגם, רענט באטים.
 פארדיגםטען די פון נים אז וואנען, פון און שטײגט,

? דעקען אלעס דאס מען קען שאפ, אין
 ארדנוננ גוטען אץ אפ*ר*ט סןןטעלמענט

 ױניאן דער םון אפאראס סעטעלמענט גאנצער דער
 ארבײטס־ אן אויף געווארען אוועקגעשםעלט איצט איז

 קאמפע־ א אנגעשטעלם האט ױניאן די אופן. מעסיגען
 דאנק א ארבײט, די אדזשאסםערס. מיט סטעף םענםען
 סיסטע־ מער סך א איז ערםארונג, פראקטישער אונזער

 יע־ ערווארטען דערום קענען ארבייטער די מאטיזירט.
 פאחוך דיער אין אסים דעם מצד הילף מעגליכע דע

 װעלכע סםאנאדארדס, די פארבעסערען איז אנצוהאלטען
 איצםיגען דעם אוגטער אויסגעקעמםם ד״אבען מיד

אגרימענם.
 אויפ* אונז בעט דעפארםמעגט סעטעלמענט דער
 קאמיטעם פרייו px טשערלײטע די מאכען צו מערקזאם

 א אפים. מיט׳ן קאנטאקט גאהענטערען אין שטעהן צו
 װאס דעם צוליב םארלארען געהט ציים ווערטםולע סד

 אר־ דיער px נאכלעסיג זײנעז קאמיטעס פרײז מאגכע
 מען אדער אסיס rx קומען צו םארפעלט מען בײם.
 און םעםעלמעגםס די אפ האלט דאם שםעם. קומט

איז לימזעערמש שאפ רײבוסנען. אומזיםםע פאראורזאכט

ן•
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 ער מודה. אליין זיך איז ער װי פינטלאך, שווארצע צו

 ״מאגא־ ער װען ״אױםאריטעט״ זעלביגע די ארױם וױיזם
 ביישפיל, צום עניגים. יוניאן אנדערע איבער לאגירם״

 גישט אױסגעצאלט האם יוניאן די וואס נים געםעלט אים
 בײ בענעפיט. סטרײק פאר דאלער 7,118.00 פון מער
 גע־ ױגיאן ״די אז אױס, אנדעדש נים עס קומם אים

 ארימער סםרײקען״. םון אפ ביסלאך צו זיך וואויגט
 און קאמםסלוסםיגקײם די אז גישם, ער וױיסם וױיס,

 ארגאני־ ארבײטער אן פון באװאוסםזיניגקײט קלאסען
 דא־ צאל דער לויט װערען געשאצט נישט קען זאציע
 שטיצע? סטרײק אין אויסגעצאלט װערען וואס לארען
 אז װיסעגדיג, נישט זיך מאכם ער אדער ניט, ער וױיסם

 נאר קאמף אין ארבײטער די צװינגען באלעבאטים די
 און הילםלאז און שוואך זײנען לעצםע די װען דאן

 פינאנציעל זײנען ארבײטער די װען אויס עס מיידען
 מיר ? קעגען זיך שטעלען צו אימשםאנד מאראליש און

 קא.״ קלאוק ״טײמאר דער םון סםרײק דעם געדעגקען
 אם־ ױניאן דער האט װאס צוריק, יאר 20 איבער מים

 די אז עס, מײנט דאלער. סויזענט 100 איבער געקאסם
 מי־ מער קאמםסלוסטיג? מער געװען דאן איז ױניאן

? ליםאנט
 שאפ די צאלט ױניאן די וואס ניט, געפעלט וױיס׳ען
 אויפמאנען פאר קאמישאן פראצענט 5 םשערלײטע
 צאלם ױניאן ״די וואס גיט געםעלט אים שםייערען.

 שריט״. און טריט יעדען פאר פארשטעהער שאפ אירע
 די געװען אויסען באמת וואלט איר אויב וױים, חבר

 עס זיך באמיט איר װי ארבײטער, די פןו אינםערעסען
 אין אנצופרעגען טרחה די גענימען און באטאנען, צו

 די ווען אז געוואוסט, איר וואלט ױניאן, דער פון אסיס
 שאם אירע צאלען צו אונםערגעגומען זיך וואלט ױגיאן

 יעדען פאר ניס מיסגלידעד, אקסיודע און משעדלייםע
 דער םון פראצענט 1 פאר אםילו גאר שריט, און םריט

 געלט קיין וואלט ארבײט, םרייוויליגער גרויסער גוואלדיג
 רענק־ טויזענט א קרוב קאסע. איר אין געסםייעם גיט

 קא־ דעפענדערס ױניאן דער אין ארבײטען און־סיילערס
 געביידע םון שאפ, צו שאם פון םעגליך ,געהען םיטע

 ־35 ־טאגיגע,5 די אז אויםפאסענדיג געבײדע, צו

 װערען. םארשװעכם ניט זאל ארבײטס־װאך שטוגדיגע
 װעלכען קנעפעל, א מיט בלוישטיין ברודער באצאלם זײ
 קנעפעל־ די אין גאוה מיט םראגען סאלדאםען םרייע די

 שטע־ פראצעגטיגע 5 די רעקלאך. דיערע םון לעכלאך
 פאר־ צייט םאר באלויגונג מיגימאלע א םאר זיך מים לען

 פאראנטווארט- דער פאר גים ארבײם. דער בײ לוסט
 שטעהן פאר ניט געלדער. צוזאמענקלײבען םון ליכקיים

 צייט פאר נאר ארבײט, טאג שווערען א גאך רייהע אין
 בא־ מיאום׳ע א איז דאס כ׳לעבען, שאם. איז סארלוסט
 גישם םאר װעלכע פארלוימדוגג, פשום׳ע א לײדיגוגג,

ווערען. םאלערירם
 האט ױניאן די װאס דאס נישט געםעלם וױיס׳ען חבר

 לײבאר אמעריקאן דער צו דאלער 3,500 אויסגעצאלם
 האחג דאס אםעסען ניט אייך װילען מיר ■ארםי.

 אז באצײםענם, װיסען אבער מעגם איר חבר, חשוב׳ער
 יאר איצםיגען דעם םאר 22 לאקאל םון באריכט דער
 אמע־ ן־ער געשםיצם האט לאקאל דער אז וױיזען, װעט

 לעצםען װי געלט מער סך א מים פארטי לייבאר ריקאן
 זיך ד״אבען 22 לאקאל םון מיטגלידער 10,000 יאר.

 דער םון מיטגלידער אלס אגגעשלאסען יאר לעצטעז
 םון בײגעשטייערט האבען און פארטי לײבאר אמעריקאן

 ״סםײט דער צו דױס אין דאלער 5,000 קעשענעס זײערע
 צו דױס אין טויזענדער עטליכע שעהגע און קאמיםע״

 פולשטענדיג זיינעז זיי ארגאניזאציעס. דיסטריקט די
 אדמיגיסטראציע. זייער םון ד״אנדלונג דער מים אוםרידען

 בדעה האבען זײ אקציע. פאליטישער אין גלויבען די
 ארגא־ דער אט אין ראליע װיכםיגע א זייער שפילעז «ו

 אײנשטימיג כמעט האבען זיי רעכם. מיט און גיזאציע,
 אנצו־ םארזאמלונג מיםגלידער גרויסער א בײ באשלאסען

 פארםײ דער אין זיך באםייליגען אקטיװ און זיך שליסען
ארבײם.

 פראגען די ״באלייכטען״ צו צוםרידען ניט איז וױיס
 ביכעלע, אין זיך רעדם עם װעלכע וועגען םאקםעז *ז

 םאר זיך לוינם עס וואו דארם — זיך ערלױבם ער נאר
 זיינען עם וואס זאכעץ, אהין אריעצולײעגען — אים

tn f t .אי־ קאמעגםירענדיג ביישםיל, צום אזוי, גישםא 
 האבעץ ױגיאן דער םון אױםגאבעז די װאס פאקט, —

 דאלער םױזענם 4 איבער מיט באםראסעז יאר ~
איך ״דערשרעק :װײס זאגם אײגגאמע, די וױ

 אױס גיבען םיר אויב ױגיאן. םײן סאר ביםעלע א
העכע־ א מים דאד עס שםעקם קריגען, *יר מ׳יייל

םעקס״. ספעציעלען א מים גאוי אזיער ךיוס, ®ין

 אםילו באריכם אין דא איז ? עס ער נעמם וואנען פון
 װען נאך בםרט דעם? אויף אנדױמ אינדירעקטער אן

 ,22 לאקאל םון מענעדזשער דער זימערמאן, ברודער
 באארד דזשאינט דעם םון זיצוגג אפענער אן אויף האט

 װאס ״צו אז דערקלערט, יאנואר, טען13 דעם מיטװאך,
 דױם איצטיגע די וועט קומען, ניט זאל מען שלוס א פאר
 (זעד׳ װערען״. געענדערט גישט וואך א סענם 35 פון

 האט זימערמאן ״געי־עכטיגקײט״). נומער פעברואר
 אינטער־ דער פון קאנװענשאן לעצטער דער בײ אויך

 פאר ארגומענטירט האט ער בעת דערקלערט, נעשאנאל
 אינטער־ דער צו קעפיטא פער דער אין פארקלענערונג א

 די בלײבעןי מוזען װעט דױס לאקאלע די אז נשאגאל,
 אז װעלט, דער פאר פראקלאמירט װאס איד א זעלבע.

 ״זיין״ לײענען געמעגט האט ױניאן׳/ ״זיין איז דאס
 טוט עס װאס װיסען און זשורנאל אפיציעלען ױניאגס

ױגיאן. ״זײן״ אין זיך
ציפערען. מיט אנגעפיקעטעװט איז ביכעלע ״דאס

 שרײבט לײענען״, צו אויגען די פאר אזש שװינדעלט עס
 האם פאראגראף צװײטען אין באלד אבער וױים. חבר
 ביכעלע... אין פעלט עפעס אז איך, פיל ״דאך חרטה. ער

 פאר־ םון געביט אוים׳ן דערגרײכט ױניאן די האט וואס
 װעגען שאם? אין באדיגגונגען ארבײטס די בעסערען

 ביכעלע דעם אין איז איר, זעט עפעס, דאזיגען דעם
 ביסעלע א מעשה די באמת אונז האט ניטא׳/ גארנישט

 זיך בײ איד א עס פועל׳ט װי ס׳טײםש, פארדראסען,
 אויגען די פארגלאצען אזוי תם׳עװאטע, אזוי זיך מאכען צו

 ניט אפ גיט באריכט דער וואס צײט דער בײ הימעל אין
 לייענט 4פראגע? דער אט צו בלעטלאך 2 װי װײניגער
 פאל־ דעם וויים, חבר צוזאמען, אונז מיט דורך, אקארשט

: 31 דיט אויף פאראגראף גענדען
 סיסםעמע גייע די האט אונטערזוכונג, דער ״לויט

 דורכ־ די ד״עכערען צו געהאלפען פריתען סעטלען פון
 קארגע אויף אפערײטארס די פון פארדינסטען שניטליכע

 אויף פראצענט 14 ;לײן $2.25 דער אין פראצענט 13
 $4.75 דער אויף פראצענם y2 12 לייז; $2.87 דער
 לײן... $10.75 דער אויף פראצעגט 23 איבער און לײן
 די פון פארדינסטען װעכענטליכע דורכשניטליכע די

14 קרוב אויף געווארען פארגרעסערט זײנען פיגישער

גערעכטיגקײמ ^-----------------------
 אױף פראצענם 18^ ;ליין $2.25 דער אין פראצענט

|i87 דער אויף פדאצענט y2 24 לייז; $3.75 דער
 48 און לייז $4.75 דער אויף פראצענט 31 און לײן

לייץ״. $6.75 דער אויף פראצענט
אד• אן נאך געװידמעט אבער האט וױיס חבר װען

 1הא און ױלי, טעז16 דעם עגין, זעלבען איבער׳ן טיקעל
 |י< על נישם שױן עס איז טענה, זעלבע די װידערהאלם

 געםןן איז דאס אז אונז, זאגט הישר שכל אונזער טעות.
 דאס ארענטליך. גישם איז דאס אבזיכטליך. געװארען

 שרײבט וואס אידען א פאר שעהן ניט גאר איז
 ח(ם םאר קריטיק. פון אפ זיך גרעניצט דאס ױניאן״.

נאמען. אנדער אן דא איז
*אין• :וױיס שרײבט ארטיקעל ערשטען זײץ אין

 -6ארביים װיםיל למשל, װיסען, צו בעלן א געװען װאלט
 אא• א ".22 לאקאל אין פאראן זײנען מיםגלידער לאזע
 אז װיסען, געמעגט האט ױגיאן״ ״מיין שרײבט װאס

 דער אויף מען קען אומשםענדען איצטיגע די אונטער
 אץ אז ווייסט, וױיס געבען. ניט אנטווארם קײן פראגע

 דא דינען אונזערע, װי אינדוסטריע הויך־סעזאנעלע א
 עס אח ארבײםער, גענוג ניט סטייען עס װען פעריאדען

 ■ מענשק םויזענטער װען פעריאדען, דא לײחגר, זײגען,
 שלײ•! א האם װעלכער מענש, דער ארבײטסלאז. זײנען

̂ ווערם איז םראגע, אגגעוױיטאגטער דער אט צו סעל

 דערמאנען, געמעגט וױיס ד״אט אגב, גאלד. אין װאג
 װעלכן װעגען ױניאן, דער פון פראבלעמען די צװישען

 h דיסקוטירם םיל װערט באריכט, אין זיך רעדט עס
 גיא ער האם ווארום און ארבײטםלאזיגקײט. פון פראגע

 געװען| איז לאקאל דער וואס פאקט, דעם דערמאנט
 ; מיםגליחנר, נײע צאל די באשרענקען צו געצוואונגען

 צוליב טאקע געווארען אנגענומען איז װעלכער
 ; פאראיד אזוי איז ער וועלכער וועגען בײטסלאזיגקײט,

ך| אים עס זיך האט אזוי אז משמעות, טערעסירט?  ג
| לוינט.

 ווײס וועלפע ארגומענטען, פאליטישע די וועגען
 םאראיײ^ ביישםיל, צום װי ארטיקלען, זײנע אין בארירט
 האמו װ. אז. א. בױראקראטיע, גרופען, פראנט, ניגטען

 מיר^ וואס דערפאר שרײבען םון אפגעד״אלטען זיך מיר
פאליטיק. ױניאן מיט נים זיך פארנעמען

אױסגעבוײט מאנטרעאל אץ ארבײם אי־נםערנעשאנעל
י. װ. ג. ל. א. ארגאנײזער דזשענעראל שעהן. בערנארד פון

 אירע און איגםערנעשאנאל אונזער םון ארבײט די
 םאר־ פיל צײט לעצטער דער אין זיך האט פונקציעס
 האט ארבײט די וױיל און מאנטרעאל. אין גרעסערט

 אויסגע־ זיך האט טעטיגקײט די וױיל פארצוױיגט, זיך
 אביסעל באריכט מײן אויך במילא װערט ברייטערט,

לעגגער.
דעפארממענט קלאוקס דער

 קלאוקס־דע־ דעם אין ג^זעהעניש װיכטיגסטע די
 קאלעק־ דעם אונטערשרייבען דאס געװען איז פארטמענט

 סטאבילע אײנגעשטעלט האט וואס אגרימענט, טױוען
יאר. דריי קומענדע די פאר טרעיד אין באדיגגוגגען

 געווארען אונטערגעשריבען איז קאנטראקט דער
 בא־ א געעװן איז דאס כאטש דזשולאי. ערשטען דעם

 איז װעלכער אגרימעגט, פריערדיגען דעם םון נייאונג
 ענטהאלט םונדעסטװעגען יאר, צוױי קראפט אין געװען

 מוזען װעט עס אז פארבעסערונגען, אזעלכע זיך אין ער
 וױיטערדיגער דער אויף װירקונג גינסטיגע א האבען

ױניאן. אונזער פון ארבײט
 פראצעגט 10 א געגעבען װערט ערשטען אלעם צו

 איבער צוטײלט װערט העכערונג די לוין. אין העכערונג
 אין אריין גײט פראצענכדהעכערוגג 5 סעזאנען. צוױי

 אנדערע די און ,1938 יאגואר ערשטען דעם קראםם
שםעטער. חדשים 6 מיט געגעבען װערט פראצענט 5

 װי זײנען וױידזש־םקײלס די און העכערונג די .
:םאלגט

 א דאלאר 1.00 םון פרעסערם און אפערייטארס
 75 פון שנײדערס שטוגדע. א דאלאר 1.10 צו שטונדע

 סעגם 80 םון קאםערס ;סענט 83 צו שםונדע א סענט
 שםונדע א סענט 55 םינישערם ;םענם 88 צר שטונדע א

װ. א. א. םופציג, אנשטאם
 צייט דער דורך אז אכט, אין געהמם מען װען

 24 םון פעריאדע די אגרימעגט, לעצטען דעם םון
 לױך געקראגען מיטגלידער אונזערע האבען חדשים,

איצטיגע די איז •ראצענם 40 ביז 10 םון העכערוגגעץ

 בא־ קאן און צוםרידעגשטעלענד זעהר לוין־העכערונג
געװיגם. גרויםען א םאר װערען טראכט
 פוג לויט אז צוצוגעבען, װיכםיג אגב איז עס

 פריידקא• שאם די קריגען אגרימענט נײעם דעם םון
 םער װערען םונקציעס זײערע און מאכט מער מיטעס

 פדײ־ די אײנשטעלען מוז קאמיטע פרייז די באדײטענד.
 אר־ אנפאגגען שאפ אין זעצען זיך קאן מען אײדער זען

 געםעםעלם האם פרייז־קאמיטע די איידער בײטען.
 צורירען ניט זיך מלאכות בעלי די טארען פרייזען די
ארבײם. דער צו

 געווארען געמאכט איז ענדערונג װיכטיגע א
 איז וואס אװערטיים, פון סכום דער אװערטיים. װעגען

 איז הערבסט־סעזאן דעם אין ארבײטען צו ערלויבט
.4 צו שטונדען 8 םון געװארען םארקלענערט

 באגייםער דער איז םריער אנגעװיזען ד״אב איך ורי
 אמר׳ װיל איך יאר. 3 םון טערמין א אויף קאנטראקט

 וױנ־ א םאראן איז קאנטראקם דעם אין אז צוגעבען,
 די האם ,1939 מאי אין אז איז, דאם און פונקט םיגער
ס אין רעװיזיע א םארלאגגען צו רעכט א ױניאן  ת

 גינו וועלען בעלײבתים די םאל אין וױידזש־סקײל.
 לױך די אין ענדערונג אן מאכען צו חשק קײן האבען

 וועייז איבערגעגעבען דארםען זאך די ורעט סטענדארדס
 ארביםרײ־ אומפארטייאישער דער און ארביםריישאן צו

עגטשיידען. דארםען וועט טאר
 שטאויק איצט האלם םרייזען סעטלען םון ארבײט די

 עקזעקוטױוע־באארדם די םרײדקאםיטעם, די םארגומען
ר וױל איך און אםים. דעם און לאקאלען די םון  נ

 אינם דאך איז אגריםענם דעם לוים הגם אז געבען,
 .פוגדעםםװעגזמ לויךהעכערונג םון םראגע קײן ניטא

 םאקן איז דאם און *רעיזעם״ םילע איצט מיר קריגען
 ירײז־קאמיםעם די וואם פאקם, דעם פארדאנקען צו

 לויךהעכערוגמו קריגעז מיר שטארקער. איצט זייגען
 סאר סײ און שםיק סון ארבײטען װעלכע די םאר םײ

 באצאלט גענוג ניט קריגען װעלכע וואד־ארבײטער,
פריידקאמי די םון אפשאצונג דער
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דעפ^רטמענמ דרעס
 נײער א איז װאס — דעפארטמענט דרעם דעם אין

אינטערנעשאנאל מאנטרעאלער אונזער אין דעפארטמענט
״נאך־און־פאר־ א םון שטילקײט א איצט הערשט

* .*רעוואלוציע א
 פאסירונג װיכטיגסטער דער צו איבערגײן װעל איך

דעפארטמעגט. דאזיגען דעם אין חודש הײנטיגען ןון
 אומפארטײאישער דער האט דזשולאי, טען7 דעם
 אר־ דעם אין ענטשײדונג זײן ארויסגעגעבען םשערמאן

 מאנו־ די מיט געהאם האבען מיר װאס ביםיריישאן,
 א געשלאסען האבען מיר װעלכע מיט סעקטשורערם,
דרעס־ היסטארישען דעם נאך אגרימענט קאלעקטיװען

סטױיק.
 פאל־ ארבײטער די געגעבען האט עגטשײדונג די
לויךסקײל. גענדען

װאך. א דאל. 16 שטונדע, א סענט 361/2 אפערײטארס
פרויען־ צו און סאמפעל־מאכער צו לוין זעלבען דעם

פרעסערס.
24 שטונדע, א סענט 54̂נ :מענער־םרעסערס

רראד• א דאלאר
רואך. א דאלאר15 שטונדע, א סעגט 34 דרייפערס,

דאלאר 12 שטונדע, א סענט 27% עקזאמינערס
וואה א

געווארען אײנגעשטעלט אויך זײגען פוײיזען און
וג א. א. ״אפרענטיסעס״ פאר

 געקראגען איצט ביז האבען וואס ארבײטער די צו
 10 א געגעבען װערט מער, אדער סקײל דאזיגען דעם

וויידזשעס. דיערע אויף לױךהעכערוגג פויאצצגם
 ענטשײדונג די אויםגענומען אונז בײ מען האט וױ

 געװען דינען בעלי־בתים די ארביטרייטאר? םון
 — ארבײטער די האבען דערםאר אומצוםרידען, שםארק

 ארויסגעװיזען — מיידלאך פראנצויזישע מערסםענס
באגײסטערונג. גוואלדיגע א

 דרעס־ אינם ״סלעק״ איצט ס׳איז וױיל דעם צוליב
 אין צופארען זיך זײנען ארבײטאריגס סך א און טרעיד,

 געקענט נים מיר האבען וואקאציע, אויף קאנטריס די
 מיר װי ארבײטארינס אלע סוץ מאס־מיטינג קײן רוםען
 באנוגענען געמוזט זיך האבען מיר טאן. געוואלט האבען

 פרייז־ און שאפ־םשערלײם סון מיטינג ספעציעלען א מיט
 האבען מיר װעלכען מיטינג, דאזיגען דעם קאמיטעס.

 פארגעקרמען איז םעלעגראמעם, דורך צחאמעגגערופען
 דאזיגען ביים דזשולאי. טען9 דעם אװענט, פױיטאג
 *ענטוזיאזם מערקװירדיגען א געזען מיר האבען מיםינג

 גוואלדיגע א און ארבײטאריגם םראנצויזישע סילע םון
 עגטשיידונג די אויםגענומען האבען זיי באגײסטערונג.

 װעלכע מײדלאך, םילע געװען זיינען עס םרייד. מיט
 דער אויב צוױיםלען אנגעהויבען געהאט שוין ד״אבען

 סקעפ־ ארן צוױיםעל דער װערטד״. האט^א ארביםריישאן
 אר־ די וױיל דערםאר גענומען די צו זיך האט טיציזם

 וועלכע איבער אומשטענדען צוליב זיך האט ביטריישאן
 צו פארצויגען קאנטראל, קײן געד״אט ניט האבען מיר

לאגג.
 די אין לעזער םילע אז םאר, מיך שטעל איך

 מען למאי װאונדערען אםשר זיך װעלען שםאאטען
 אזעלכע איבער מאנטרעאל אין אונז בײ זיך סרעהט

 זייערע אין אויםקוקען קאגען װעלכע דערגרייכונגען,
 וואלטען זיי גליקען. גוואלדיגע קײן גארניט אויגען

 וואלטעץ די װען געוואונדערט גארניט שוין אבער, זיך,
 מאנטרעאלער אין געטאן זיך ס׳האט וואס געוואוסם

 אינטערנע־ די איידער לאנג, נים דא ערשט דרעס־טרעיד,
 דרעם־מאכער, די ארגאניזירען אנגעהויבען האט שאנאל

 האט עס עקספלואטאציע אומבאשרייבליכע פאר־א װאס
 גע־ מאנטרעאל אין האבען דרעס־מאכער !געהערשם

 ארן 4 צװישען װי לוין נידעריגען אזא סאר ארביים
 איינ־ דעם איצט מען האם דערםאר וואך. א דאלאר 12

 באגײסםע־ אזא מיט אױםגענומען לױן־סקייל געשםעלטען
רוע.

 צוצוגעבען װיכםיג איז דערמיט םארבינדרגג איז
לוידםקײלם גײע די װי הױת :זאך א ג*ו

 דער וואס םאג דעם פון קראפט אין אריין ײיעז
 געװארען אוגםערגעשריבען איז אגרימעגם קאלעקטיודער
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 דעפארטמענט ^רגאניזײשאן אפטאון
 ״איג־ אונזער פון פרעזידענט דעם פארדאגקען צו

 געלונגען אונז איז דובינסקי, ברודער טערנײשאנאל״
 קרײז־ סעם ברודער מאנאטען עטליכע פאר אויסצולײען

 קלארק־מאכער טאראנט׳ער דער פון מענעדזשער מאן,
 פארצװײג־ דער אין ארויסהעלפען אונז זאל ער ױניאן

 ארגאניזאציע מאנטרעאלער אונזער פון טעטיגקײט טער
ארגאניזאציאנס־ארבײט. פון געביט אויפ׳ן

 אלס געװארען באשטימט איז קרייזמאן ברודער
 פאר׳ן דעפארטמענט ארגאניזאציאנס דעם פון טשערמאן

 װעלכען אין דיסטריקט א איז דאם דיסטריקט. אפטאון
 דרעס־אר־ סילק און קאטאן 3000 ארום זיך געפינען עס

 ארום און ארבײטער לינדזשערי אויך װי בײטער,
קלאוקמאכער. גיט־ױניאן 300

 מיר האבען ארבײטער די אט ארגאניזירען צו כדי
 לארענם סט. 4552 אין אפיס ספעציעלען א ערעפענט
 גארמענט־צענ- אפטאון פון הארץ סאמע אין בולװארד,

 געװארען געשטעלט איז ארגאגײזערס סטעף א טער.
ארבײט. דאזיגע די טאן צו

פאר ס׳איז !װאונדער איבער וואונדער — און
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 געגענד, דאזיגען דעם אין אז זעהן, צו אנגענעם אונז
 וואס פלאץ, א אלס געווארען פארעכענט תמיד איז װאס
 בעלי־בתים, אנטיײוניאן פאר באשיצט און זיכער איז

 אר־ ניט אלס געהאלטען געהאט האט מען װאס פלאץ א
 ערםאלג םון צײכענס גוטע זיך וױיזען — גאניזירבאר

 אםיס אונזער אין ארגאניזאציאגס־קאמפײן. אונזער אין
 און מענער ארבײטער, הונדערטע טאג יעדען קומען

 דער מיט ױניאן אונזער אין רעגיסטרירען זיך מײדלאך
 לאגע, דיער פארבעסערען װעם ױניאן די אז האםענונג,

 אין ארבײטס־באדינגובגען בעסערע שאפען זײ פאר װעט
וױידזשעס. זײערע העכערען און שעפער די

 ווען ארו־ם, װאכען פאר א אין אז ערװארטען, מיר
 שטעלען מיר זאלען אנפאנגען, זיך װעט סעזאן דער

 יענעם אין שעפער די פון בעלי־בתים די צו פאדערונגען
 ױניאן ױניאן־קאגטראל, פארלאנגען װעלען מיר געגענד.

 א. און שטונדען ־ ארבײטס קירצערע װײדזש־סקײלס,
 אפטאוךדיס־ פון בעלײבתים די אז האפען, װילען מיר װ.

 ס׳איז וואס דעם, םון לעסאן א נעמען װעלען טריקט
 דער־ ניט און טאון דאוץ דרעס־טרעיד אין פארגעקומען

סטרייק. א צו קומען ס׳זאל אז לאזען,

אגויםענס נײעם אונסער אונײפמו װיניפעג אין ■סלאוסמאכער /
.216 לא?• מענעדזשער הערבסט, .D פוץ באריכט

 אינטערנעשאנעל דער פון לאקאל אוגזער איז ױנג
 קע װיניפעג, אין ױניאן וואירקערס גארמעגט ליידים
 װעס־ םון געשיכטע דער אין מאל ערשטען צום נעדע.
 אינדוסטריע, מאנופעקטשורינג קלאוק קענעדער טערן
 קלאוקמאכער, װיגיפעגער הונדערט זיבען איבער זײנען

 געווארען, ארגאניזירט ריכטיג ,1935 אקטאבער, אין
 לאקאל דער און באנער, איגטערנעשאנעל דעם אוגטער

פארבײגעהענדיגען יעדען מיט זיך קרעפטיגט אונזערער
מאראליש. און עקאנאמיש — טאג

 אונזער האט מאנאט ױני פארגאנגענעם דעם אין
מאנופעקטשורערס די מיט אגרימענט דעם באנײט ױניאן
אופן. פרידלאכען א אויף

 די האבען לאקאל, אונזער פון גרינדונג דער זיגט
 דורכשניטליכע א דערגרייכט קלאוקמאכער װיניםעגער
 וואך; א דאלאר םינף ביז םיר פון שכירות אין העכערונג

 און װאך, א 40 אױף 44 םון — שטונדען רצערע%ק
אװערטאים. פאר פערטעל א מיט אײנס

 פונקט א פאראן איז אגרימענט באנײםען דעם אין
 װען ׳איצט און וױידזשעס פאר סקײלס עטאבלירען צו

 בײדע פון אונטערגעשריבען שוין איז אגרימעגט דער
 דא־ דער דעטאלען. װערען אויסגעארבײט װעלען צדדים,

 קלאוקמא־ די פאר װיכטיגער א זייער איז פונקט זיגער
ארבײטען די דאם באטראכט אין נעמט מען װען כער,

װאד♦ דער פון
 זעהר באמת זיינען װיניפעג פון קלאוקמאכער די

 אגרי־ נײעם דעם םרן דערגרייכונגען די מיט צוםרידען
 עק־ קורצען זיין אין האט לאקאל אונזער וױיל מענט,

רעזולטאטען. צופרידענשטעלענדיגע דערגרייכם זיסטענץ
 אגרימענט נײעם דעם אין םונקט װיכטיגער א נאד

 אפצױ רעכט דאם האבען גיט זאל באלעבאס א אז איז,
 דעם װעגען װיסען לאזט ער איידער ארבײטער, אן זאגען

 ״קאמפ־ דער װען ׳צײט זעלבער דער אין ױגיאן. דער צו
 ארבײטער דער וועט װערען, אויםגעגומען װעט ליין״

 אוים־ וועט סכסוך דער ביז ארבײט דער בײ םארבלייבען
טיש״. ״רונדען בײם װערען געגליכען

 דער סון ארגאנייזער גענעראל לאגגער, ה. ברודער
 אין ױניאן ורארקערס גארמענט ליידיס אינטערנעשאנעל

 האט ער און טעג, אכט װיניפעג אין געװען איז קענעדע,
 מים סארהאגדלונגעז די אנצוסירען מיטגעד״אלםען םך א

 נאך אױף אגרימענט דעם באנײען צו באלעבאטים די
 סונקם, א איין אויד שליםם אגרימענט דער יאר. צוױי

 שטיי־ וועלען לעבענם־מיטלען אויף פרײזען די אױב אז
 די _זאלען יאר, צוױי קומענדע די סרן סארלויף אין גען,

 דער ױן0װערע געמעמרט קלאוקבמכער די םון שכירות
פראפארציע. זעלבער
 קלאוק־ ארנזערע פון וואונש אלגעמײנער דער אמ עס
 *קםא־ אין גאנקעט ערלאכדזפײ א דורכןושירען מא^ר

 אוגזאד פוץ ^םילײ צװיימען דעם לכברד ^אנאס, כעד
^גן,געװ דימעס om איד לאקזנל♦ מ^אז )

n ?לא^מאמר % t•? לאיאליטעט ויי אז
 אינמויגערטדמליד• איז יזמיאז, אינטעדגץשאגצל דפר

 ײ־ גתזער א איז דאקאל אינזער •ץ קלארקמאמר יעדער
 דיץ צאלען צו ייד באםיס איינעד יעדעד און מאן ניאז
 וועלכע קלאוקמאכער TPVF צײסי איץ אח — דיוס

(םמגעל־לײם, דאלער דעם אץ •דייער אביסאל ויעען

 םאמיליעם) קלענערע מיט מענשען פארהײראטע אדער
 קלאוק־ יעדער און סאדאויס. חדשים דױס זײער באצאלען

 וואויל־ אלגעמײנעם דעם מים זיך אינטערעסירט מאכער
 ױניאן די באטראכטענדיג —־ לאקאל אוגזער פון זײן

 שוץ♦ עקאגאמישען און פעסטוגג מאראלישע זײער אלס
 אױפ׳ן בלויז ניט טעטיג איז ױגיאן לאקאל אונזער

 אינםע־ שטארקען א אויך נעמט ער נאר געביט, ױניאן
 אנםיסעמיטיזם, און םאשיזם געגען קאמף אינ׳ם רעס
 גע־ סארדינסםםולע פארשידענע אין זיך באטײליגט און

 צו ביישטייערונגען גיט און ארבײטען זעלשאפטליכע
אױםמערקזאמקייט. אונזער פארדינען װעלכע קאמפײנס, ***

 םון שטח א םארנעמט װאס קעגעדע, גאגץ איבער
 סאסײ ביז׳ן אטלאנטישען דעם םון מײל, 3,500 איבער
 מאנוסעקםשױ קלאוק אײן קײן ניטא איז ברעג, םישען
 ארגאניזירט זיין גיט זאלען קלאוקמאכער די װאו רער,

״אינטערנעשאנעל״. דער פון ױניאן א אין
 אן געקראגעז איך האב ,1937 מאנאט, מארטש אין
 געםינט וואס וואנקואװער, שטאט די באזוכען צו ארדער

 רויני־ םון מייל 1800 ארום ברעג, פאסיםישען בײם זיך
 קלאוק 9 פאראן זיינען װאנקואװער, אין דארטען, םעג.

 150 צוזאמען באשעםטיגען װעלכע מאנוסעקטשורער,
 האבעץ די אז זאגען, צו איבעריג איז עס קלאוקמאכער.

געהאט. גיט ױניאן קײן קײנמאל
 און וואנקואווער אין געװען איך בין װאכען דריי

 קלאוק־ 50 ארגאניזירען צו געלונגען מיר איז עס
 טשארםער, א געקראגען האבען זיי װי נאכדעם מאכער.

וױניפעג. קייץ צוריקגעסארען איד בין
 קײן געסארען װידער איך בין מאנאט ױני אין

 און לאנגער, ברודער מיט מאל דאס וואנקואװער.
 אלע מיט אגרימענם אן דערגרייכט דארטען האבען מיר

 איצם זײנען קלאוקמאכער אלע מאנופעקטשורערס. 9
 פארצווייגםער דער םון מיטגלידער — לייט ױגיאן

משסחד- ״איבטערנעשאנעל״
 קלאוק־ די האבען אגרימעגט, ױניאן דעם דאנק א
 סון העכערונג א געקראגען וואנקואווער אין מאכער
 ארן איינס און ארביים וואך א אויף $3.00 ביז $2.50

אווערטיים. םאר האלב א
 שטיק, םון געארבייט האבען וואם קלאוקמאכער, די
 ®ראצענט הונדערט סרן העכערונג א געקראגען האבען

 קליגגם װאס דערגוײיכונג א איז דאם ארביים. זייער םאר
 שא־ װעלכע קלאוקמאכער, די פאר פאנטאסטיש גים שיר
 פאסיפישען קעגעדער ביים םתיעז םאר קלײדער םען

 אגרי- דעם אויפגענוםען די האבען אומזיםט ניט ברעג.
 פראצעגם אכציג באגײסםעתסג גרױםער אזא מיט מענט

 װאג־ אין געבױרען קאגאדער, זיעען קלאוקםאכער די םון
ja יראצעגט צוואנציג אןן הואווער, m .איו ךאס אידעז

וואגקואװאר mow די איי נאזאספ, אױבען m שוין
מ שסאס ע ________ י י
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גערעכטיגקײם ■$י י

געװינםען אײערע אפ היט קלאוקמאבער,
נאגלער איזידאר פון

או. קלאו^םאכער בא*רד דזנדאינבז םענערזסוןןד רוסיןןנןיראל יוני

קלאוקמאכןןר) יןןרקער גױ צו רוף (א
קלאוקמאכער: ברידער

 פאר־ איז בתים בעלי די מים פארהאנדלונגען די
 איז טרײד קלאוק אין אגרימענט נײער דער ענדיגט.

 קאנ־ די בײ פארטרעטער אייערע אוגטערגעשריבען.
 דיס־ און אייניגקײט הילף, אייער מיט האבען פערעגצען

 פאר־ באדייטענדע און װיכטיגע געוואוגען ציפלינירטקײט
 הענט אייגענע אײערע אין עס ליגם איצם בעסערוגגען.
 אגרי־ דעם פון װערטער געשריבענע די אגצוקליידען

 פארוואנדלען דארפט איר בלוט. און םלייש אין טענט
 אינסםרױ אן אין דאקומענט אונטערגעשריבענעם דעם

 מעג־ לעבענס־ ארן ארבײטס אייערע באשיצצז צו נמנט
באדינגונגען. אײערע פארבעסערען צו ליכקייםען,

זיי־ אגרימענט נײעם דעם אין אויסבעסערונגען די
 איז ארבײטער וואך די פון שכירות די וױכטיגע. גען

 פריי־ די ;וואך א דאלאר םיגף םיס געװארען געהעכערם
 םרא־ צען מים געהעכערט איז שםיק־ארבײטער פאר זען

 די אט זאלם איר אז אייך, אן זיד ווענדעם עס צעגט.
ענוועלאפס. םעי אייערע אין קריגען העכערוגגען

 אינ־ באדײטעגדע ערשםע די איז םרייד קלאוק דער
 אגרימענט דעם דורך האם וואס אמעריקא, אין דוסטרי

 שטונדיגע האלב א דרײסיג און צוױי א דערשלאגען זיד
 קראפם אין אףײן גײט פארקירצוגג די װאך *דב׳ייסס

.1939 יוני,
 פון פארםעסםיגונג די איז וויכםיגער, נאך איז װאם

 האבען מיר וואס טרייד, איבערן קאנטראל ױניאץ דעם
 אגרימענט. דעם אין אויסבעסעתגגען די דורך געקראגעץ

 פארשםאפען צו מעגליכקײטען זײ געקראגען האבען םיר
 אװזערע ןופ לטײ רגרויסצ א וועלכע דורך לעכער די

 פארגאנגענהייט. דער אין אויסרינען םלעגען געװינסען
 טעי־ קאםינג אנצוהאלטען דזשאבערס פאר פארבאם דער

ס  אױסדריק־ דער ;שאם אינסײד אן האם ער סײדען מל
 אדער סםיילס״ *מעניש ארויסצוגעבען פארבאם ליכער

 נישם שםײהען וואס שעםער צד קלאוקס סארטען אנדערע
 די באארד; דזשאינם אונזער פון קאנטראל אונםערן

 ארבײטער זיינע צאלען מח באס א װאס שאדעךערזאץ,
 קאנטראק־ ניט־ױגיאן צו ארבייט ארוים גים ער װען

 דער ;אים פאר באשםימם נים זײנען װעלכע און םארס
 זײ און מאנהעםען םון שעםער ארויסצוםירען פארבאם

 ברוקלין פון שעפער *רויסםירען געגען םננרעגעצוגג
 אגרי- דעם אין םרנקםען נײע אלע די אם ם*ון, אװ אום

 ביםער און שווער געמחט האבען מיר װעלכע פאר מענם
 איר וועלכע צוליב און קאנסערענצען די בײ קעמםען

 מעגליכ־ די אונז גיבען ארבײט, די אפגעשםעלם האם
 גים זיך זאלען ״באנדלאך״ די אז סארהיטען, צו קײס

 שעםער קלאוק יארקער גױ די םון קײקלעז אריעק קענעו
 ערגערע אונטער געמאכם װערען זײ װאו ®לעצער *יז

באדיגגונגעז.
 אײן פאר אבער טארט איר :קלאוקמאכער ברידער

 איז אגרימענם באססער דער אז פארגעסעז, ניט מינום
 די װאם פארםליכםונגען די װעקסעל. א װי מעד ניט

לי  אן אתםערשרײבען בײם זיך אױף נעמען בתים מ
 ארבײטער די נוצען דעמאלם ערשם ברײנגען אגרימענם,

 בעלי די װען ;אײנגעקאםירם װערם װעקסעל דער וז׳ען
 העכע־ די װען ;פארפליכםוגגען די אט נאך קומעץ בתים
 אין זיד געםינען •ריייזען און שכירות די אױף רמג

 שטונ־ די רוען װאד; סוף בײם יעי^רועלאפס אײערע
 אין איר םארברײנגם איגעקירצם האם איר װאס דען

 און מאשין בײם שאפ אין אנשםאם סאו־ודײלומ און דו
 ארויס־ ניט םארען װאס באנדלאד די װען ;•רעס־אײזען

עז ב מ  בײ אויסצומאכען םאקע פארבלײבען װעדען, מ
ך שעפער. די אין אי
מענש־ איז װאס אלץ םאן זיכער עסװ װיאןי אתזעד -
 בע־ אונזערע געװינםען. די אאצוהיטען נמגליך ליך

 פמ סארשריםמען זײ אז חמהמ, אדן ודאמז ימלצז
 הויפם די װערצן. צטרילעאפ נימ זאלען
 קלאדק #איר דיץ. אבער אלײז «יי םחס

_ בעיסםערס, ׳ישעויס,§רעסערס1®י אפעדײטארס, . _
מ tm איד צקזעטינעדם, על מן וז  נײ-באשינען, די בײ זי

ן מ י י י װ קאםיגג די בײ • איר סײבעלס, •רעשיסנ י n ,כסז־ר זײן טווס ייד קלןײןס 
m ז־עם טון קנגונגסחײ די 

מ ח מ מן. איז ו לי

 געװינסען אײערע אז ניט דערלאזט :קלאוקמאכער
 סאײ זאלען געקעמםט מוטיג אזוי האט איר װעלכע םאר

 ארבײטס די אפ היט פאפיר. אויפן בלויז בלײבען
 אפד״יטונג שםרײנגע די קאם. אין אויג אן װי שטונדען

 מאכען גרינגער װעט איצטער וואך שטונדען 35 דער םון
 אין װאד שטונדען y2 32 דער אויף איבערגײן דאס

 דארםען זאלניט ױניאן די צייט שױן איז עס ;1939
 אר־ צו גיט קלאוקמאכער היטען צו מענשען ספעציעלע

 די פאר העכערונג די שטוגדען. אומגעזעצליכע בײטען
 אויף העכערונג םראצענט צען די און ארבײטער וואך

 געםינט איר װען באקומען; איר מוזט פרייזען די
 אגרײ דעם פארלעצט געבער ארבײטס אײער אז אויס

ער װאו שעםער אין ארבײט ארויס גיט ער אז מעגט,

 גליץ• איגפארמירם ארױסצוגעבען, ניט רעכט קײן האט
 שא• די פון חוב דער עס איז איבערהויפט ױגיאן. דער

 און וואך דער אויף שטײן צר קאמיטעס און טשערלייט
 שטריעג זאל אגרימענם דעם םון פונקט יעדער אז זען,

װערען. אםגעהיט
הא־ פארטרעטער אײערע קלאוקמאכער: ברידער

 פליכטען די דערפילט האבען חוב, דיער געטאן בען
 געקראגען און ארויםגעלײגט זײ אויף ד״אט איר וואס
 זײ־ בעאמםע אײערע גערויגסען. באדײטענדע אייך פאר
 בא- דאזיגע די קעגען זײ וואס אלץ טאן צו גרייט גען

 ונו פליכם אייער איר טוט ענפארסען. צו דינגונגען
 ארבײסער ברידער אייערע צו און ױניאן דער צו ׳זיך
 פאר- גיט זיך לאזט געװינסען. אײערע אפ היט און

 אדער ארבײם מער םאר םארשפרעכענס םאלשע פון סירען
 שװאך־מוםיגע די אױף אויך פאסט גליקען. אנדערע

 אי־ זאלען אגרימענם פון פארשריםטען די אז זעט ארן
 אייערע ארבײט, אײער ברוים, אייער װערען. געהיט

העגט. אייערע אין זיינען באדינגונגען לעבענס

אױפנעלײזט םוזען אינפמרנעשאנמל דער פון לאסאלס אין נרופען
צייס פענ זקכציג אין ווערען

 עקזעקוטיװ גענעראל דער םון אויםטראג דעם אױף
 אפגע־ האט זי וואס מיטינג, לעצטען איר בײ באארה
 גע־ דובינסקי פרעזידענט האט מאנטריאל, אין האלטען

 דער פון בעאמטע אדן מיםגלידער אלע װיםען לאזט
 דורך ױניאן ווארקערס גארמענט ליידיס אינטערנעשאנאל

 און ״קלובען״ אלע אויפצוליתען צירקולאר־בריף א
 אין םונקציאנירט איצם ביז האבען וועלכע ״גרופען״,

 אפגעזונדערט פאראײנען פאליטישע אלס לאקאלס מאנכע
 דער • ױניאן. דער פון אינסטיטוציעס רעגולערע פון

:םאלגט װי איז בריף
לאקאל אלע און

MJM
fTWinri

 אמסעדנצשאנאל ד^ר םון באארדס דזשאינט און ױניאנס
 געגריסט: דיט ױניאן. רוארקערם גארמענט לײדיס

 געגעראל דער פון באשלוס דעם מיט איינקלאנג ״אין
 םער־ ערשטען איר ביי אנגעגומען באארד, עקזעקוטיװ

 ביזן טען21 םון מאנטריאל, אין מיטיגג טעל־יערליכען
 גע־ אויפמערקזאמקייט אייער װערט ,1937 ױני, םען25

 אםםייל 8 ארםיקעל םון פארשריפטען די אויף צויגען
 קאנםםיםוציע דער םון 13 אםטייל 10 ארטיקעל און 16
 גע־ אויסגעבעסערט איז זי װי ױ. וג ג. ל. א. דער םון

 אפגע־ איז וואס קאנורעגשאן, טער23 דער בײ רוארען
 סיטי. אםלאגםיק אין מאי אןצםען געדדארעז האלםעז

אייגגעשלאסען). דא װערט אפםיילונגען די פון קאפיע (א
 בעשלאסען האט באארד עקזעקוטיװ גענעראל ״די

 בײ אמענדירט װי קאנסםיםוציע די אז זיצונג, דער בײ
 רוערען דורכגענערם גלייך זאל קאנווענשאן לעצטער דער
 ױניאנם לאקאל זײ אין גרופעז און קלובען אלע און

 טעג זעכציג םון משך אין ורערען אויפגעלײזם זאלען
 אלע ווערען דערמים אנקלאנג אין דאטום. דעם פון

 באטײליגם זיד האבען וועלכע מיםגלידער, און בעאמטע
 ארגאניזאציעס די אינערהאלב גרופען און קלובען אין
 אױםצולײזען זײ אויסגעםאדערם באלאנגעז זײ װעלכע צו

 באםײליגעז פון צוריקהאלטעז און צוריקציהעז זיד אמ
 גרוםען און קלובען אזעלכע סון םעסיגקײטען אין זיד

 םאר- זייגען װעלכע ארגאניזאציעם, אומגעזעצליכע אלם
 אינטערנעשא- דער םון קאנסםיםוציע דער דורך באםען

ױניאן. װארקערס גארמענם לײדיס גאל
 װאס גררםען, און קלובען אזױנע םון ״מיםגלידער

 משך אין סארארדנונג די אריםצוסאלגען םארםעלען װעלען
 שםראםעז די אונטערװארפען זײן װעלען טעג זעכציג ®מ

 םאר קאנםטיטוציע דער אין סארגעשריבען זײנען װאם
פארלעצונג. אזא

 קאנ־ דער םון באשלום דעם מיט אנקלאנג ״אי־ן
 מיט״ אויף אנגעווענדעט ניט באםעל דער װערם װענשאן

 מיטגלי־ אנדערע מים זיד םאחדיניגען גלידער,^ורעלכע
 עלעקשאנם, סאר מאנאטען דרײ סון יעריאדע א איז דער

 מינד א ®ון קאנדידאםור די שםיצעז אדער פארצרשלאגעץ
 װעדען צו ערװײלט זוכעז װאם מיםגלידער, אדער גליד

ױ. װ. ב ל. א. דער אין אמם אן צד
 רדײס״ זײ םוץ באשםײהענד קאמיםע ספעציעלע א״

 לואיס ברעםלאו, יוסף נאגלער, איזידאר פרעזידענםען
 מאוײס זימערמאן, ארלסשט פערלמוםער, עמייעלס ליויי,

 פין געװאדען בשםימט איז קאהען מאקס און ביאלים
l כאאדו עקזעקוםיװ געמראל דעד y iiy rn,!® דאם 

מז ױ ז י מ ג א מ ד ®יז באשל״ ח rm קאנװענשאן ח

*A

 דעס לױם ארויסגעגעבען דערמיט װערם פארארדנוגג די
באארד. עקזעקוטיװ גענעראל דער םון אויפטראג

אייערער, ברידערליך
דרבינסקי, דרד

סעקרעטער״. גענעראל פרעזידעגט,

 דער פון קאנסטיטוציע דער פץ אױסצוגען
אממערנעשאנאל

 ױני לאקאל קײן — : 16 סעקשאן 8 ארטיקעל
 מיםגלידער גרוםע אדער מיטגליד באארד, דזשאיגט

 גרוםען ארגאניזירען זאל ױ. וג ג. ל. א. דער
 אויב ירניאן. דער אויסערהאלב אדער אין קלובען

 אדער יוניאנס לזהאל אדעי גריפען גלידער,
 אז ארגאניזירען צו גויטיג םאר עס געםינען באארדס
 םרי זיי זאלען ױניאן דעד פון נוצען דעם פאר גרוםען

 בלױ| און ב. ע. ג. דער צו פארלאנג אזא אריינשיקען
 די זאלען םארלאגג דעם בארויליגט ב. ע. ג. די װען

גרוםע. אזא ארגאניזירען
 1פז פארלעצוגג אלם ווערען באטראכם גיט זאל עס

 װ. ג. ל. א. דער פון מיטגליד א פאר פארשריפט דעם
 איידער באלד מאנאטען, דריי פון םעריאדע א דורך ױ.
 אנדערןל מים זיך סאראייניגען צו װאלען, פאר קומען עס

 פארמירען צו יו. װ. ג« ל. א• דער פרן מיםגלידער
 קאי א םח םעטיגקײט דער אין זיך באטייליגען אדער
 סארצושלאגען אױםגאבע די זיך נעמט וועלכע מיטע,
 .װעלכע מיטגלידער, אדער מיטגליד א שםיצען אדער
 ל. א. דער אין אמט אן צר װערען צו ערוױילט זרכען

 קא־ אזא םון םעטיגקייטען די אין באםייליגונג די יו. װ.
 אחנוי עלעקשאנם פאר מאנאטען דריי םון פריהער טיםע
 עלעק־• די ווי נאכדעם טעםיגקייט די םארטזעצען דאס

 באטראכט אבער זאל געווארען אםגעהאלםען זיינען שאנס
 קאגסםי־ דער געגען פארברעכען דירעקםער אלס רוערען
טוהען וואס מיםגלידער, אדער מיטגליד דער און טיציע

 j דער םאר משםט א אוגםערווארםען זיץ זאלען עס
ב. ע.

GERECHTIGKE1T
A LABOR JOURNAL 

PubHabed every month by the 
inltmstionsl Ltdis/ Garment WorksrJ Unwn

Office of Publication:
76 Montgomery St., Jemey City, N. J. 

General Office:
S West 16th St., N. Y. a  TeL CHelma 3-2148

DAVID DUBINSKY, President 
and General Secretary-Treasurer 

DR. B. HOFFMAN, Editor
Subscription price, paid in advance, $1.00 per year.

August, 1937
7. 1928

י ____the Act
for mailing at 
in Section 1103, 

25, lf lt.

Vol. XIX. No. 8.

Entered

II

H

at Post Office at Jersey City, N. J

stree)G E R E C H

P rice : 10 Cent•Jersey City, N. J., September, 1937Vol. XIX, No. 9.

מאר *טי באלטימאר אויד קומט ענדליך באי
 אונ־ זיך שטעלט און רייהען די אין ’

אינטער־ דעד םיז טאז אןנטעד^דעי

 א יארען מיט צײט א פאר געװען איז באלטימאר
 אינ־ דער םון לאנד-קארטע דער אויף פלעק שווארצער

 סוועט־שאם ®ון שטאט די געווען איז עס טערנעשאנעל.
 אט און טרעיד. דרעס און קלאוק דעם אין צושטאגד

 אייגגעוואר־ פעסט אזוי דארםען זיך האם צושטאנד דער
 באלטימאר וואס דעם אויף קוקעגדיג ניט אז צעלס

 קלאוק דעם אין צענםער קלייגער א פארגלייך אין איז
 אינטערנעשאנעל דער םאר דאך עס איז טרייד דרעס און

איינצונעמעץ. שװער געװען צײט לאנגע א
 אינטערנעשאגעל די װען אז זיך, פארשטעהט עס

 אייננעמען װי געהאט גיט ארבײט אנדער קײן װאלם
 אירע קאנצענטרירט איר אויף וואלם און מלטימאר

 געװאדען. סאדסיג איר פדס לאנג שדין זי װאלס מחדת
 און גרעסערע איינגענומען האט איגטערנעשאנעל ךי

 אבער באלטימאר. וױ םעסטוגגען שאפ סװעם שםארקערע
 די מיט םארנומען געווען איז זי װאם דערפאר, סאקע

 פאר כוזזות םיל קײז זי האט שטארקערע און גרעםערע
 אײ איר האט זי און אפגעבען געקעגט ניט כאלטימאר

 קענען איר װעס זי װען מאמעגט, א םאר בערגעלאזען
 איז מאמעגט דער און אויםמערקזאמקײט. מער שעגקעז
 ארגא־ געגומען זיך מען האט צוערשט געקומען. עגדליך
 אריבער מען איז דערנאך און טרעיד דרעס דעם ניזירען

םרעיזי. קלאוק דעם צו
 אין טרעיד קלאוק דעם ארגאניזירען צו ארבײט די

 דער גאך קורץ געווארען אנגעםאנגען איז באלטימאר
 איז עס װעלכער אויף סיטי, אםלאגטיק אין קאגוועגשאן
 געשםעלט מוז באלטימאר אויך אז געווארען, באשלאסען

 אינטערנעשאנעל. דער םון םאן דער אוגטער װערען
 באשטימם אויםגאבע דער פאר האט דובינםקי ירעדדענס

 אויסגעציי־ זיך האט וועלכער םערלשםיין, מאיר בתדער
 אין ארבייט ארגאגיזאציאנס ערםאלגרייכער דץ מים כענט
 וױיס-פרע־ מיט צװאמען ער, ארן סאוטה־וועסט, דער

 געקענט בלויז האם וואס קרייגדלעה טשארלעס זידענם
 האבען באלטימאר, םאר צײט דין םון טייל א אפגעבען

 ארגאניזי־ צו ארבײט דער פאר עגערגיש געגומען זיך
 אנ־ באלד זיך האבען עס און טרייד קלאוק דעם רען

 האט אויגוסט אנפאנג איץ רעזולטאטען^ וױיזען געפאנגען
 ער אז בשורה, םדעהליכע די אנגעזאגט פערלשטיין ם.

 ״לואיס דער מיט ױגיאךאםמאך א אונטערגעשריבען האט
 קלאוקם־ גרעסטע די איז װעלכע /,קארפאריישאן מארקוס
 4 ארום געמליך באשעםםיגט זי באלטימאר• אין ®ירמע

 די אז אנזאג, אן געװען איז דאס ארבײטער. הונדערט
 גע־ געבראכען איז באלטימאר אין פעסטונג אנםי־ױניאן

 םון אגגעקומען איז ארום וואכען צוױי קנאפע אין װאדען.
 םיר־ די אז בשורה, םרעהליכע צוױיטע א פערלשטייג׳ען

 אונטערגעשריבען האט שלאםער״ און ״סילװערשטיין מע
 גרוי־ אזא ניט איז םירמע די יוגיאן. דער מיט אפמאך אז

 גאנץ א אבער ארבײטער 50 בלויז באשעםטיגט זי סע<
 בעסערען א פראדוצירט זי וױיל טרעיד, אין װיכטיגע

 אלע מיט געקעמסט צייט לאנגע א האט זי און ארבײט גראד
 גע־ זיך אויך האט זי און ױניאץ דער געגען כוחות אירע
 זיך האם יאר זעקס לעצטע די םאר אז בארימען, קענס
 איר צו ױניאץ די דערלאזען צו גיט אייגגעגעבען איר

 ״פאיא־ סירמע די אז גײעם, גוטע די לעצט צו און שאי•
 אין םירמע קלאוקס גרעסטע צוױיטע די קאמפאני׳/ ניר

 האט ארבייםער, 300 באשעסטיגט װעלכע באלםימאר,
ױגיאן״ דער מים אימאך אץ אוגטערגעשריבען

 םמ גאריכטען לעצםע די ®וץ ארים זעהם עס וױ יון
 דער װען צײט, די נאהנם גאנץ עס איז קאמסס־סע^ד
 אר־ גאגצען אין דץ װעט באלםימאר אין קלאוק־טרעיד

 םאר־ םעסטוגג אגטי-ימיאן אן סון וועם זי און גאניזירם
 אינ־ דער סאר סעסטוגג יוניאן א אין װערעז װאגדעלט

סעתעשאגעל.

תכלית... ריכטיגען דעש אים פון שױן מאכט ער

Homan in The Wilmington Newt

 אינטערנעשאנעל די
עטלי־ לעצטע די האט

גע־ װידער וואכען כע
צײט. ביזי א האט

סעטעל־ און סטרייקם
אגרימענטס, ;מענטם

א גאר גיט אס גים. וואס אח ״דיךתורה׳ם״ לאדענישען,

 שטענדעער דער
 פאו־טשריט און ק#מה

דער םון
אינטערנעשאנאל

 ״וואם ,גערעכםיגקײט״ אין אפטיילונג דער אין קוק
 וועט איר און אינםערנעשאנעל״ דער אין זיך הערט
 ברע־ און עקען אלע אין םארגעקומען איז עס רואס זעהן,

 םאר״ האם ^אינטערנעשאנעל גאר וואו לאנד, םון גען
םאן. איר פלאנצם

 װאו באלןדפיאר, דערטאגט אויבען דא האבען מיר
דא• שעפער. קלאוק די ארגאגיזירם איצט ווערען עס
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