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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 ל  אױסדריק־ דער ;שאם אינסײד אן האם ער סײדען מ
 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

ט מינום  איז אגרימענם באססער דער אז פארגעסעז, ני
ט  די װאם פארםליכםונגען די װעקסעל. א װי מעד ני

י ל  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

^רועלאפס אײערע עי  שטונ־ די רוען װאד; סוף בײם י
 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 -
ך ליך מגלי  בע־ אונזערע געװינםען. די אאצוהיטען נ

מלצז  פמ סארשריםמען זײ אז חמהמ, אדן ודאמז י
 הויפם די װערצן. צטרילעאפ נימ זאלען
י םחס  קלאדק #איר דיץ. אבער אלײז «י
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 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
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 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 
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 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

ױ| און ב. ע. ג. דער צו פארלאנג אזא אריינשיקען  בל
 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.
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ר א מ טי * אי באלטימאר אויד קומט ענדליך ב
 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
ץ װעט באלםימאר אין קלאוק־טרעיד  אר־ גאגצען אין ד

 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,

שאנעל גאר וואו לאנד, םון גען  םאר״ האם ^אינטערנע
םאן. איר פלאנצם

 װאו באלןדפיאר, דערטאגט אויבען דא האבען מיר
דא• שעפער. קלאוק די ארגאגיזירם איצט ווערען עס

r*
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 קלאוק די וואו אמעריקע, אין שטאדט אײגציגע די אח
 ארגאניזירט. ניט איצם ביז געבליבען איז אמדוםםריע

 מען באגעגענם גאםור דער אין בלויז ניט אז משםעות,
 באשעםעגיש םשיקארוע םין א ״םו־ײק״, א מאל מאנכעס

 טרעפען אמאל אויך קען דאס אז נאר םארזעהעניש, אדער
 גאגץ איבער אומעטום, באוועגוגג. ארבייםער דער אק

 די דינען געגענדען פארווארםענםטע די אין אמעריקע,
 באלםימאר אין נאר ארגאניזירט, לאנג שוין קלאוקמאכער

 אויס־ האט באלםימאר לעצםע. די געבליבען זיי זײגען
 אינטערגעשאנעל. דער אין ״םריק״ דער זייץ צו געקליבען

 אמעריקע סון שטעטלאך און שטעט אנדערע אלע אין
 ארגאנײ מיט באשעפםיגט אינטערנעשאנעל די איז אבער
 אינ־ םרויעךקלײדער דער פון םיילען אנדערע די זירען

 אז. א. אנדערװער נים־גודס, דרעסעס, קאטען :דדסטריע
 עס רעקרוםען, נייע חודש יעדען צו קוםען עס און וז•

 אינטערנעשא־ דער סוץ לאנד־קארםע דער אויף צו קימעז
 עס טרעידם. םארשידענע אין ױניאךשעפער נײע געל

 דעם םון ארגאניזאציע די שטארק באזוגדערס וואקסט
 טרעידס, צוױי גים־גודס. פון און םרעיד קאטעךדרעס

 אגטי־ױניאן געװען צוריק לאגג נים ביז זייגען רועלכע
 געווארען םעט זיעען באלעבאטים זייערע און םעסטונגען

 דער ארבײם. ניטײוניאן פוץ עקספלואטאציע דער םון
 גײט ער אבער שווערערער, א דעריבער איז זיי מיט קאמף

ערםאלגרייך. איז אוץ פארװערםס
 םארםרעטער געקומען ליידער זייגען קליװלאנד אין

 הא־ װעלכע לייבאה אװ םעדעריישאן אמעריקען דער סון
 ברעכען צו אויפגאבע שענדליכע די גענומעץ זיך אויף בען
 אין ערקלערט האט איגטערנעשאנעל די װאס סטוײיקס, די
 אינטערנעשא־ די אבער שעפער, ניט־גודס דארטיגע די

 םעדע־ די באזיגען צו פארגעניגען דאס געהאט האט געל
 ביי שעםער נים־גודס צוױי אין סטוײיק־ברעכער רײשאן

 דורך געװארען גענרמען איז זיי אין רואס אפשטימוגג, דער
.ריליישאנס־באארד. לעיבאר נעשאנעל דער

 לייבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען דער האט עס
 להכעים, םאן צוליב אפילו שטאנדםונקט, שום קייץ פיו
 סטרייק־ברעכע־ די אט אונטערצונעמען געלויגט גים זיד
 א געמאכט בלויז נים זיך האט זי קליװלאנד. איז רײ

 איר ארויםגעװיזען אויך האם זי נאר גאמען שלעכטען
שוזאכקייט.
 סארגעםט קאמף גרויםען א אין איז מען ווען אבער

 געהט מען און איגצידענםען אומאנגעגעמע קלײנע די םען
 דער־ זיעען קאמף דעם םון רעזולםאטען די און װײםער.

 בשררה גוטע א אן קומט טאג יעדען כםעט םרײענדע.
םעסטובג♦ אייגגענומעגער גײער א םמ זיג, גײעם א ®ון

 גאך דינען עס ארבײט. סך א פאראן נאך איז עם
 ארגא־ דארםען וואס אונארגאגיזירטע, סך א םאראן אלץ

 װערען. ארגאגיזירט אויד וועלען זיי און װערען גמירם
 גיט וועט וואס קאמף א איז עס און או געהם ארבײם די

םול. גאנצען אין זיין וועם זיג דער ביז אריםהערען
**

 פארםיי ארבייםער די
ױג־ אונזער ורעלכער אין
 גרויםען אזא האם יאן

 א אויף שוין האט חלק,
אג־ אוםן ברייטעז גאנץ

וראהל־ דעם געםאגגען
 לאגװאר־ מעיאר םון װידער־ערוועהלונג דער פאר קאמף

 פראגרעסי־ גייער א פון ערוועהלוגג דער םאר און דיא
 זיץ אויך זאלעץ עס וועלכער אין שטאם־סאתואלטוגג וחנר

פארםיי. *רבײטער דער פון פארטרעטער
 אר־ די בײ געמאכט םארדינט זיד האס לאגװארדיא

 פ&חױנםערעסירט זײן ז*לעז זײ אז יארק, נױ פון בײטער
 געגעבןן בלױז ניט האט ער װידערערװעהלונג. זײן אין

 װעלכער םון פאתואלטומ, גוםע א יארק נױ שםאם ך«ר
 װאר קווארםאלען׳ די אויך געווארען פאךזען ױם דיגען עס
 פער־ האם ער גאר באםעלקערומ, אריםערע די לעבם עם

 דין *ו אתיםגעוױזען זיד געלעגעגהײם יעדער בײ זענליד
ארבייטער. די צו פרײגדדיך
װאהלען, פראפארציאגעלע ®ח סיססעם דעם לויט

 דער פאר אימפירען געהאלסען האט לאגװארדיא װאס
 געודא־ מעגאך עס איז מרק, גײ םוץ מוגגלאודדפא־שסאט

 איי■ ערװעהלען קענען זאל פארםײ ארבײםער די אז רען«
מ1  שטאנדפארװאלטוטנ. דער אין מיטגלידער אירע ®ון י

 דאס געװינס. גרויסער באזונרערס א זײן װעם דאס און
מן בלויז נים ודעט  פאר־ אײגענע זייערע ארבײםער די מנ

 פיל װעם ד«ם נ*ר שםאם־רעניתסנ, דער אין םרלםער
—*a rt nn rora ■אר־ ארבײםער דער פון דעסמחש■ 
אויטבױ. איר טיטהעלםעז װןם און סײ

 זיד ה*כןז אינטעדנעשןמעל דער סון ליד<דטגיס די
מ n »י| «נ טאר עוױזעןױסגרא ירעזידענםןן־װאהלען ל

 רעד םון >נהלגגער באגײסםערסע »ד
מד, זייממ םיר ■ארםיי• ןויראוןד אין װעלען זיי in זי

 װאל־האמח דער
 יארה נױ אין
די און

פארטײ ארבײטער

 אקטיװ מער נאך וואהל־קאמף שטאטישען איצםיגעץ דעם
 םאר און אין םעםיגקייט דיער װעלען און באםײליגען זיך

 דער מאכען. שטארקער גאך פארםיי ארבייטער דער
 נידער־ צו און לאגווארדיא׳ן װידערערװעהלען צו װאונש

 האל טעמעגי םון קאנדידאט רעאקציאנערען דעם שטימען
 בא־ א געמען צו ארבײטער די סטימולירעץ דאפעל דארף

 װאד״ל־ איצטיגען דעם אין אנםייל אקטיװעז זונדערס
קאמף♦

םעמעני, םון קאנדידאט דעם קאופלאנד, סעגאטאר
 דער םאר וראהל־קאמף דעם האט ער װאס דאגק, א קומט

 אלס אװעקגעשטעלט יארק גױ פון פארוואלטוגג שטאט
 פרע־ פון דיל״ ״נױ דעם געגען און פאר םון קאמף א

 שטיק גרויסע א ליגען מעג דעם אין רוזװעלט. זידענט
 געװינען צו כדי קאנדידאט, טעמעני דעם םון דעמאגאגיע

 װירקליכקײט דער אין וױיל שטימען, רעפובליקאנער
ל׳/ ״נױ םון םראגע די קען  גאנצען צום שײך איז וואס די

 אין װערען אויסגעקעמםט ניט פאל, קיין אין לאנה
 סענא־ װאס גוט, דאך איז עס אבער װאהלען, שטאטישע

 און קאליר ריכטיגען זײן ארויס װײזט קאופלאגד םאר
 צו מענשען פראגרעסױוען יעדען אויף דערמיט פאדערט
 באקעמפט ביטער האט קאופלאנד אים. געגען קעמפען

 פרעזי־ װאס רעפארמע, פראגרעסיװע יעדע סענאט אין
 ארבײטער, יעדער און פארגעשלאגען, האט רוזװעלט דענט

 בלויז ניט באטראכטען דארף מענש פראגרעסױוער יעדער
 אויך עס דארף נאר באקעמפען, צו אים פליכט זײן פאר

פארגעניגען. א פאר האלטען
**

דער
 לער8אינטערנ»ציאנ

 דעם פון קאנגרעם
 באקלײדונגס־

 ארבײטער
פארבאנד

אינטערנמציאנא־ דער
 בא־ די םון קאגגרעס לער

 װאס קליידונגם־ארבײטער,
 דריטער דער פון סוף איז

 אפגע־ אויגוםם אין וואך
 קא־ אין געווארען האלםען

 האט דענעמארק, פעגהאגען,
מים בארימען געקענט זיך

לעצ־ די אין מיםגלידערשאםם איר פון װאוקס גרויםען א
יאר. דריי םע

 בא־ אינטערנאציאגאלען דעם פון צושםאנד דער
 וואם ,1934 אין קאנגרעם דין אויף קליידונגם־פארבאנד

 גאר געװען איז לאנדאן, אין געווארען אפגעהאלטען איז
 םאשיסטישער דער וואס אויםער םרעהליכער. קיין נים

 פארשײ אין באוועגונג ארבײםער דער אויף פאנראם
 פים־ צאל די םארקלענערם באדייטענד האט לענדער דענע

 די פון פארבאנד איבטערגאציאנאלען דעם פון גלידער
 דער געםאן םייל זײן אויך האם באקליידונג־ארבײםער,

 די באפאלען איז וואס קריזיס, עקאנאמישער שווערער
 צאל די איז 1936 אין וועלט. דער פון לענדער פייםםע

 230 וױ קליין אזױ געפאלען פארבאנד פון םיטגלידער
 קאפענהאגען אין קאגגרעם איצטיגלן דעם צו םויזענד.

 םים־ םויזענד 600 איבער םיט געקוםען ער איז אבער
!גלידער

 בלויז נים געקוםען איז !ואוואויןם גרױסער דער
 גע־ האם אונזערע אינםערגעשאנעל די וואם דעם, םת

 און םיטגלידער, םך א יאר דרײ לעצםע די אין וואונען
 וואיר־ קלאטהינג אמאלגאמייםעד אמעריקאנער די וואם

 פארבאנד, אין געווען נים פריהער אח װעלכע קערם,
 דערםון אויך גאר אים, אן אמעשלאםען לןיצםענם זיך תאם
 אייראפיײ די אין ױניאנס ארבײםער באקלײדומ די װאם

 שםאר־ און געוואקםען באדײטענד זײנען לענדער אישע
יאר. פאר לענטע די אין געווארען קער

 אײראפײאישע די אין באקלײדונג־אינדוסםריע די
 אמערי* אין תי אנטוױקעלםע אזא גים וױים איז לענדער

 אינדום־ קלײנע א הײנם ביז נאד זי אמ דארםען קע.
 צאל באדײםעגדער א םיט און שעפער קלײגע מים טריע

 װאם פראנקרײך, און ענגלאנד אפילו גים־ארגאניזירטע.
 rבאקלײדונגם־אינדוםטר חנר אין באריםם אזױ זײנען

 אין גחײםע די און קלײדער םענער איז ערשםע די —
 וױים זיד אוזאםעז ביידע קענען — קלײדער פתיען

 דערי־ זאל םען װעז אםעריקע. מיט פארגלײבען נים
 באקלײדוגגס־נמר איגםערגאציאנאלעז דעם אױף בער

 זיי־ װאס מיםגלידער די לױם שםיםען די אעהלען באגד
 לױם ארן לאגד יעדען פון םארםראטעז אים אין נען

 יע־ אין באקלײדוסנם־אינדוםםריע דער פון גתיס דער
 איבריגע אלע אריבעתועגדן אםעריקע װעם לאנד, דען

 איז װאם האכםאן# דזשוליוס ברודזזר צחא&עז• לעגדער
 קאנ דעם צו אינםערגעשאגעל דער ®ח דעלעגאט דער

אבער מאיאריםעם. א געווען כמעם אליין װאלם גרעס,
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 םןך םון פרינציפ דער הערשם עס גמעחלם. אזױ גיט
 ארי־ ניט דעריבער קען לאנד גרױס אײן און דעראציע

 װאשיגגטא אין רױ אזוי אט קלײגע, עסליכע בערדדעגעז
איץ שםאם גרעסטער דער יאר̂ק גיו קעז סענאם נער

גערעכטיגקײט ^---------------------------
 עס- אריבעתרעגען נים באסעלקערונג, זיק לוים אמעריקע

 האבעץ צוזאמעץ אלע וואס שטאםען^ קלייגע די פון ליכע
יארק♦ נױ פון באםעלקערומ קלעגערע א

 גרויסען באזוגדערס גאנץ א האט איגטערנעשאנעל די
 באקליידוטנס־פארבאנד. אינטערגאציאגאלען דעם אין חלק
 און גרעסםע די אים אין איז זי וואס נאר, ניט איז עס

 איז זי וואס דעם צוליב אויך גאר ױניאן, וױכטיגסטע
 אן זיך האם וואס ױגיאנס, ערשטע די םון איינע געװען

 קריזיס• זײנע אין אים האם וואס און אגגעשלאסען אים
 און עקזיסטעגץ. דין אויםצוהאלטען געד״אלםען םיל יארען

 םאר־ דעם אין אינםערנעשאנעל דער םוץ אינטערעס דער
 די איזײיאישעה אן בלױז געװען מאל אלע איז באנד

סאלידאריטעט. ארבײטער אינטערנאציאנאלע
 אינםער־ די האט אבער קאנגרעס איצטיגען דעם אין

 ד״אס עס איגטערעס. ספעציעלען א געהאט נעשאנעל
 רעזא• שעדליכע א אים אויף װערען באקעמםט געדארםט

 בעל־ אין ױגיאן באקליידונגס־ארבייטער די רואס לוציע,
 אויף צוריק יאר א מיט אומגעםער אנגענומען האט גיען
 געמאכט װערען רעזאלוציע דער אין קאנװעגשאן. איר

 פארנע• װעגען אויסלענדער םאר באשרענקונגען געװיסע
 באזת־ װערעז דערבײ ױניאן. דער אין אמט אן מען

 עקזעקוטיװע די אויסלענדער. אידישע דערמאנט דערס
 האם באקליידונגס־פארבאנד אינטערנאציאנאלען דעם םון

 און דוביגסקי פרעזידענט םון אויפםאדערונג דער אויף
 יוגיאן, בעלגישער דער פון פארלאנגט פלעטעל מארטין

 בעל־ די אבער צוריקציהען. רעזאלוציע די זאל זי אז
 די און געדונגען שטארק זיך האבען פארטרעטער גישע

 אל קאנגרעם דעם םאר געווארען אפגעלעגט איז פראגע
 אויס״ די געהאט האט ד״אכמאן דזשולױס קאפענהאגען.

 די צװינגען צו קאמף ענערגישען אן אנצופירען גאבע
 צוריקציהצן, רעזאלוציע איר זאל זי אז ױגיאן, בעלגישע

 ערםאלגרײך געװען ער איז מיט, טיילט האכמאן װי און,
 קאנ• אויפ׳ן םארטרעטער בעלגישע די קאמף. זיץ אין

 די װאס באשלום, דער אז פארשםראכעה האבען גרעס
 װעס אויסלענדער, וועגען אגגעגרמען האט ױניאן בעלגישע

ווערען. אפגעשאםט
***

ר א ב עי דעס פת וזשיבות די איז ליידער ך;$י ל
 םוב ױם ארבייםער אםעריקאנער

 םען עלםער• זיין פים געוואקםען נים דעי״ ,לעיבאר
 ״לעיבאר עלםער װאם אז דעחוארםען, געדארםם האם

 די בײ זײן ער װעם טוב ױם םער אלץ ווערען, װעם דעי״
 א אז שױן, עם איז אזױ װײל ארבײטער. אםעריקאנער

 םיס װערם. ער עלםער װןןם הײליגער װערם ױם־םוב
 בײ איז ער אוםגעקערם. גראד עס איז דעי״ ״לעימר

 חשוב׳עחװ־ א און גרעםערער א סך א געװען ארבײםער די
 הײנם, עם איז ער װי יארען, ױגגע זײנע אין טוב ױם
געװןורען• עלםער איז ער ײעז

 עד פלעגם יוע געװען נאך איז דעי״ װען,לעיבאר
 מך לאנד םון שטעם םארשידענע אין ארבײםער די םון

 יי איו פאראדען איפפאזאנםע גרױםע םיט װערען פײערם
 IMp דיערע םיט םארשירעז פלעגען ױניאנס גאסען.

 מרקזמען םלעגען עס םוזיק, פמ טענער די אונםער
 of און רעדעס האלםען סלעג פעז םאםעךםאחאםלוגגעז,

 אר־ די בײ םוב ױם א אח עס אז געםילם, זיך האט
בײטער.
געהאל־ גיט םיל גרןןד הןעען ארבײםער אידישע די

 פאר באםראכם אים ה*בעו זײ דעי״. םיז»לעיב«ר םעז
 ערשםען םים׳ן םארגלײך אין טוג יום פרידליכען צו א

 יי vt םוס trr• ארבײסער רעװ*לו*י*נעח דעם םאי׳
 .לעימר םון אםיציעלקײס די אפעלירם נים אויך ה»ט

 ארבײסער־יתדםוכ אן האם פנים א פאר װאט דעי״•
ם די r® רעגיײע די װעו מםי  ארויפגעליעם האט מלע

 * פאר געטאכט אים האם איז שםעםפעל איר דעם אױף
מן מלי f אויף קוקענדיג ניט גאר םוב? יום געז in 

 נים חױ״ ר.לעיבא איז ארבײטער אידישע די בײ וואס
 *מר אים ה*בען םוב, יום » םאר פאררעכענם געװען

 םא־ פון אויםדרוק אן אלם אגגענוטען, יוניאנם זײערע דןזד
 מר נים ארבײםער. אםעריקאנער די םים. לידאריםעם

 די אין אױך נ*ד וױיםונגען׳ ײניאן םרעיד אידישע די אין
m) םען האט צײטוננען םאציאליםםישע אידישע a m a 
 זןארפע ארבײטער אידישע די אז פראפאגאנדע, מאכזנן

ױמר אנערקעניז  דןר פון םוב יום דעם פאר דעי״ .לז
 tNpi װ»ס נ»ר ארבײםעדשאפט. אםעריקאנער גאנצער

 ײטזרארב אםדדיקאנער די װען העלפען, געקענט עם
 םיב• יום דעם פון װעוען אפגעקילם ןונגעפאנגען ה*נבען

םMl ניט זיך, הםפארשטל אי» פון זיך ימעען זײ מג  ג
ר װעלזז את מ יי *ז אים מל םעז אז ל*זעז, נים זי

M M M k k A A  —-------------------- ~  -  ------------- M k M  m a M A ^ M  M M A k A k ~ צי אויפגעחערם אים האבען זײ אבער אריעקגעמען,
k k A M M  -------- AM A4 M > M k k 4  M M A k  k k k k k t kדאם בלױז םראגס ער סו^ יום א זײערען אלס ערזנן
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E צבױן. פון

פליר־ וואס די, אםילו צײטרנגען׳ י
הא־ ליבעראליזם, מיט אםט טעװען

 חדשים עטליכע לעצטע די אין בען
װע־ לעזער זײערע דערצײלם סך א

 װערען וואס גוואלד־טאטען, די גען
 װאס סטרייקס די אין באגאנגען

 פארשײדענע די אין םאר קומען
גוואלד־ די אז ׳זיך םארשםיים עס און לאנד. פון םיילעץ

 בא־ די סטרייקער. די באגאנגען שטענדיג זײנען טאםען ’
 אײנ־ דעם געמאכם האבען צײטונגען די פון ריכטען

 די אגגעםירט עס האט װעלכע ׳א. אי. סי. די אז ק,דרו
 געבויט איז וואס ארגאניזאציע, אן איז סטרייקס, אלע •

 געפאר א םאר זיך מיט שםעלם און גוואלד־םאט אױף
 די האט נו, דעמאקראטיע. אמעריקאנער דער םאר

 אונ־ אן געמאכט ױניאן״ ליבערטיס סיװיל ״אםעריקען
 אין באריכטען די װיפיל אויף אויסצוגעםעען םערזוכונג

 ריכםיג זײנען גוואלד־טאטען די װעגען צײםונגען די
באגאנגען. װערען זיי װעמען געגען און

 אויס־ האט ױניאן״ ליבערטיס סױויל ״אמעריקען די
 דער אין זײנען ערטער פארשײדענע אין אז געפונעז,

 גוואלד־ םארגעקוטען וױרקליך סםרייקס די פוץ צײם
 םאר־ און טויטע געװען אויך זײנען עס און טאםען

דים? װעמעס אויף אבער װאתדעטע.
 — אויגוסט, ערשטען ביז׳ן יאגואר ערשסען «ץ

 סיװיל ״אמעריקען דער םון באריכם דער דערצעהלם
 פארשײדענע די אין זיינען — ױניאץ״, ליבערטיס
 גע־ געהארגעס מענשען 25 לאנד איבער׳ן סםרייקס

 געהארגעםע 25 די םון פארוואונדעם. 751 און װארען
 גע־ האבען וואס אדער, סטרייקערס, 24 געװען דעעץ

 פארוואוגדעטע 751 די םון סטרייקערס. די האלםען
 סקעבס 31 פאליסלייט׳ 70 סטרייקער, געװען 490 זיעען

אונבאשםימט. 140 און
גוראלד־ די אז ׳קלאר אלזא, ווייזען, ציפער די
 סטריײ די געגען באגאנגען הויםטזעכליך ווערען סאםען
 רעגירונגס־ לאקאלע די פאליציי׳ די ארבייםער. קעגדע
 דינען וואס סםרייקס, די אין געשםעלם זיך האם מאכם

 און באלעבאםים די םון זײם דער אויף פארגעקומען,
 אומעטום איז קאמף דעם אין ארבייטער. די געגען

 נים און ארבייםער די םון בלוט די געווארען פארגאסען
באלעבאטים. די פון

 געװארען באגאגגעז דינען רראס גגואלד־טאטען, די
מ  דער םאר געםאר א וױרקליך זײנעז סטרייקס, די י

 אמעריקאנער די םאר און דעמאקראםיע אםעדיקאנער
 פאליצײ דער םון ברוםאליםעם די איז עס םדײהײםען.

 דינעה זײ וועלכע באלעבאטים, רעאקציאנערע די *ון
געםאר. די אם פארשאפען װאס

**p
ווער־ שארסע מים ארױסגעקומען איז לואיס תשאן

 הא־ וועלכע קאגגרעס, אין דעמאקראםען די געגען טער
 םארשירע״ די םארראטען האנדלומען זייערע םים בען

 ציים דער אין ®ארטיי דעמאקראםישער דער פץ מגגען
ארדיס־ ער איז שארף וועניגער גים און װאלעז, די פרן

 איז באלעבאטים די סאר ארבײםער• די וױ באלעבאםים,
 סעזאה דעם אפ שליסען זיי וועלכען מים םרב ױם דער עס

 און ®לעצער זומער די אין םארבראכט האבען זײ װאס
 באזוג־ טעג םאר לעצטע די אין דעריבער זיך לאזם מען

 ארבײטער? די פאר איז וראס אבער װאוילגײן. דערס
 מא־ באצאלםע, בעםער די זײ, םון םייל קליעער א כלריז

W דעי״ ״לעיבאר פאר ארוים פארען אוץ םוב ױם א זיד 
 מיליא־ די םיט אבער װאס •לאץ. זומער א איז עדגעץ

נען?
 ארויס־ םון םראגע די נים אייגענםליך איז עס און

 עם וואוילגײן. דארטען לאזען זיך און ערגעץ סארעז
 ׳אמאל וױ דעי״ ״לעיבאר פײערען וועגען זיך רעדם

ן י  זאל םען װ., אז. א. מחיק פאראדען׳ מים גאסען, די י
 אר־ אמעריקאגער דער סון םוב ירם א אײ עס אז יזעהן

 סוץ מאכט אוץ רױלען םח דעמאנסםראציע א בײסערשאםם,
מאסען. ארבייםער אמעריקאנער גרדיסע די

אמעריקאניש, ניט איז מען, זאגם מאי, ערשםער דער
 דעם אהער אריבערגעבראכט אויםלענדער די האבען דאס

 איז דעי״ ״לעיבאר אבער םוב, ױם אינסערנאציאנאלען
 גים אים פײערען װאס סאר םא אםעריקאניש, עכם דאד

 אײג־ דער דאד איז עס ארבײםער? אמעריקאנער די
האכעז. זײ װאס םוב, יום ארבײסער ציגער

 דעםא־ דער םון םירערשאםט דער געגען געטראטען
 די ארריסגעװיזעז נים ד״אם װעלכע פארטיי, קראטישער

 וואס דאס, אויסצופירען פאראגטווארטליכקײט נויטיגע
 האט ער צוגעזאגט. פראגראם איר אין האט פארטײ די

 גע- בלעק־קאנערי דעם אױף אפגעשטעלט ספעציעל זיך
 און ארבײטס־רואך מאקסימום א װעגען זעץ־פראיעקט

 געווארעץ דערשטיקט איז וואס ארבײטס־לוין מינימום
קאמיטע. א אין

 די געהאט לואיס דזשאהן האט פרט דעם אין און
 זיך האט װעלכער גרין, װיליאם םון שטיצע פולסםע
 גרין רוזװעלט. פרעזידענט מיט געזעהן דעם װעגען

 םא- ניט זיך זאל קאנגרעס דער אז געםאדערט, האם
 װערען אנגענומען גיט איס פון װעט עס ביז נאנדערגעהן

 ארבײטס־ מאקסימום דער װעגען געזעץ־פארשלאג דער
ארבײטס־לוין. מינימום ארן װאך

 אין דעמאקראטען די טאן מען װעט וואס נאר
 זײער פון פארשפרעכונגען די פארראטען וואס קאנגרעס,
 געבען מען װעם שטראף א פאר וואס און פארטיי?

 פארטײ׳ דעמאקראטישער דער פון פירערשאםם דער
 זאלען פארשפרעכונגען אירע אז אויף, נים םאסט וואס

װערען? דורכגעפירט
 לואיסעס אין אריינטייטשען פרובירען צײטוגגען די
 דע־ דער םרן פירערשאםט דער געגען קריטיק שארסע

 םיט זיך װיל ער אז ווארגוגג, א פארטיי פאקראטישער
 אין אז זאגען, און וױיםער נאך געהען די גם׳ן. איר

 װעגען אנצוהערעניש אן געװען איז װערטער לואיסעס
.1940 םון וואהלען די אין פארטיי נײער א

 אזוי ווערטער לואיסעס מעץ קען װיל מען אויב גו,
 אין מען קען גיט, װיל מען אויב נאר אױסטייםשען,

 װיליאם אין װי אזוי אט םראטעסט, א געפינען בלויז זײ
 באשול־ גים זיכער דאך מען קען גרינען און גרינ׳ס.
 א פאר פארטײ. נײער א מים סטראשעט ער אז דיגען,

 םירער־ די האט פארםיי ארבײטער זעלבסםשטענדיגער
 לייבאר אוו םעדעריישאן אמעריקען דער סון שאפט
 אינדוסםריעלע פאר װי מורא װעניגער ניט זיך דאכם

ױניאנם.
צװײ אוגטערשייד אן מאכען דאך דארף מעז גאר

װיליאט םון און לראיס דזשאן םון זיך בייזערען דאס שען
דער סח םאחיצענדער דער לואיס איז ערשםענס גרין.
םאר־ לייכט קען וואס ליג׳/ לייבאר פארטיזען ״נאן

רעדט צוױיטענם פארטיי. נײער א אין װערען וואנדעלט
לואיםען צװישען אז וואשינגםאן, אין לעעער שוין מען
אדמיגיסטראציע דעמאקראםישער איצטיגער דער מיט
די אז און קאץ שווארצע א דורכגעלאםען עםעס איז

לו־ האט דריםענס אגגעשטרענגסע. זײנען באציהוגגען
פריהער םיל שוין געלעגעגהייטען םארשיידענע ביי איס

זעלבסט־ א וועגען טראכט ער אז אגצוהערעניש, געגעבעז
פאליםיק. ארבייטער שםענדיגער

***
 אםצואווארטען זיכערער זיין דאך אבער וועט עס
 פרא- אויך דארף מען וױיל םאראויסזאגען, מיט אביםעל

זיך קלייבם רחוועלם פרעזידענם וואס םרעםען בירען

ם ם צו ע ײ ראש — ניײיאר אידישע דאם נ
ײי ש די  געלע־ די מאל דאס האם — השנה אי

ױם־ געזעצליכער א זיין צר גענהייט ^
 װעט עם דעי״ *לעיבאר אום אױס פאלט עס וױיל טוב,

טוב. ױם דאפעלםער א זייז דעריבער
 באנוצט געוואוינליך ווערם נײ-יאר אידישע דאם

 דער אין צרות אידישע םון סך־הכל דעם ארנטערצוציהען
 אל־דאס־ װיגשז$ צו און יאר פארגאגגענעם סאר׳ן ורעלט
 דאס אבער וועלען מיר יאר. קומעגדיגען פאר׳ן גוטם

אין צרות אידישע םון צעםעל דער םאן. גיט דא ערשטע
 מיר אז לאנגער, צו א זאי יאר פאריגען םאר׳ן װעלט דער

 קומם וראם אגב, אױםרעכענען. קעגען דא אים זאלען
ס  טראכטען בעסער לאמיר ? צרות די צעהלען םון אמי
 זייגען לאנד אונזער אין דא אידעץ ךי אז דעם, װעגען

 אויף דעריבער ליגט עם אז און צושםאנד בעםערען א אין
 לענדער, אגדערע די אין אידען די העלםעץ צו חוב א זיי

 רואלטען אבער דערפאר הילף. אין זיד נויםיגען די וראו
 בעס־ די םאר נײ־יאר אידישע דאם אױםגוצעץ װעלען מיר
 גליקליו א און יאר גוט א זיין עם זאל װאוגשעץ. םע

יאר•
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 הא־ וואס קאגגרעס, םוץ דעמאקראטען די געגען טאן צו

 אייגפאך איז עס אז תכלית, אזא געמאכם אים פון בען
 באהאנדעלם ערגער גאך אים האבען זײ סקאנדאל. א

 פאר־ אנדער אן םון פרעזידענם א געװען וואלם ער װי
 אין קאגגרעם אין מאיאריטעם דעמאקראטישע די טיי.
 אדמיגיסטרא־ הואווער׳ס םוץ יאר צוױי לעצטע די

 מיט און איידעלער באהאנדעלט װואווער׳ן האט ציע
 דעמאקראטישער איצטיגער דער ווי אײגזעהעניש, מער

 בא־ שארםע די רוזוועלט׳ן. באד״אנדעלם האט קאגגרעס
 קאמיטע דזשודישערי די וואס שפראך, לײדיגענדיגע

 םארגע־ רוזװעלט׳ס צוריקוױיזען בײם געברויכט האט
 גו־ א איז געריכט העכסטען פאר׳ן רעפארמען שלאגענע

 באליײ די בלויז ניט איז עס אבער ביישפיל. טער
 קאנגרעס דער װאס איז, מער פיל באציהוגג. דיגענדיגע

 אין געשטעלט פראגען װיכטיגע מײסטע די אין זיך האט
 דערמאנ־ דער טאקע אט רוזװעלט׳ן. צו אפאזיציע דער
 ארבײטס־לוין מיגימום א װעגען געזעץ־פראיעקט טער

 רויכ־ א געװען דאך איז ארבײטס־װאך מאקסימום אוץ
 געזעץ־ דער אם רוזװעלט׳ן. בײ פונקט פראגראם טיגער

 סון שוואכסטע די באשיצען געדארםט עס האט פארשלאג
 אמע־ די פון ארימע די פון ארימסטע די און שוואכע די

 שענדליך אזוי װערען וואס מאסען, ארבײטער ריקאנער
 באפרידיגען צו גענוג גיט האבען זײ אז עקספלואטירט,

 די פאר באדערםענישען. עלעמענטארסטע זײערע אםילו
 געזעץ־םארשלאג דער געווארען אריינגעבראכט דאס איז
 ארבייטס־ ־שטונדיגע40 א פארלאנגט וואס קאגגרעס, אין

 הײסם עס ארבײטס־לוין♦ שטונדע א סענט 40 און וואך
 ארבײם. וואך פולער א פאר דאלער 16 פון פארדינסט א

 האם עקספלואטאציע שענדליכע נידערטרעכםיגע די אט
 מעדײ אין רעדע זיין אין זיגען אין געהאט רוזװעלט עם

 דרײ א אז געזאגט, האט ער װעץ גארדען, סקװער סאן
 גאך האט באםעלקערוגג אמעריקאנער דער םון טעל
 דע־ דער אבער אגצוטאן. וואס אח עסעו צום גענוג ניט

 געווארען דערװעהלט איז וואס קאנגרעס, מאקראטישער
 זיך האט קאמף זײן אז םארשפרעכונגען, רוזװעלט׳ס דורך
 באוױליגען געוואלט ניט אםילו האט אגגעפאנגען, איצט

 אםילד איז וואס שטונדע, א סענט 40 םון ארבײטס־לױן אן
 הוגגער־לוין. א װי מער גיט סאוטה געבענשטער דער אין
 געמאכם עס האט קאנגרעס דער תכלית א פאר וואס און
ביל! האחינג דעם םון

 םאר ארויסקומען דארםען איצט זאל רהװעלט װען
 גוואל־ אזא געשאגקען אים האבען וואם וועהלער, זיינע

 שעםען אביםעל געדארםט זיך ער וואלם צוטרויען, דיגען
 האבען װעהלער די אויגען. די אין גראד קוקען צו זיי

 דעמאקראםײ ריזיגער א מיט קאנגרעס א געגעבען אים
 אומגע־ דורכםירען קענען זאל ער אז מאיאריטעט, שער

 װאם פארשםרעכונגען״ דינע און םראגראם זיין שטערם
 זיײ וואו אבער וואהל־קאמף. דעם אין געגעבען האט ער
 קאגגרעם דער האט וואס ? םארשפרעכוגגען די איצם גען

 גע״ יאר דאם האט קאנגרעס דער געטאן? די םיט
םאראוים. װי צוריק אויף מער וואגען דעם שטופט

 נאר שו־לד, זיץ נים איז עס אז זאגען, קען רחוועלט
 און קאגגרעסליים רעאקציאנערע גרופע א םון שולד די

 הא־ וואם פארטיי, דעמאקראםישער דער םון סענאטארען
 דאד איז אבער וועג. אין שטייגער געלעגט אים בען

 דעמאקראטישער דער פון באגער־טרעגער דער רחוועלם
 סאר־ פארטײ דעמאקראטישע די דאך איז און פארטיי

 םעו האט וואס סאר טא וועהלער, די צו אנטווארםליך
 אזוי קאגגרעס אין גרופע רעאקציאנערע די אט געלאזען

 1םא צו רחוועלם דענקט וואס אמ ? באלעבאטעורעז
 אזױ זאל וױיםער אויך אז דערלאזען, ער וועט ? וױיטער
 צוױיטעז זײן פון יאר ערשטעז דעם אין װי אעעהן
? טערמין
 אן קומען םח עס אז םאראױםצוזאגען, לייכט איז עם

 עס אבער םאליטיק^ אמעריקאגער דער אין איבערברוך
 דער אט םארם א פאר וואס אין זאגען צו שווער איז

 זײן צו אױם געװים קוקם עם קומען. וועם איבערברוך
 זאל ליג״ לייבאר פארםיזען ״נאן די אז לאגיש, גאנץ

 אבער פארםיי, ארבײטער זעלבםםשטענדיגע א ווערען
 געדארפם לאנג אמעריקע אין שוין וואלם לאגיק *ויב
פארטיי. ארבייטער אן דין

m
פרא־ מעז האם זשורנאלען אח צייטוגגען די אין

 ארבײס יאר דעם םח הכל סך א אונטערציהען בירט
א. אי. סי. דער םמ

 נאזעט שױן א. אי. םי. די עקזיםטירט אייגענטליך
 דער נאך געווארען געגריגדעם איז זי יאר צוױי צו

 לײבאר ארו פעדערײשאן אמעריקען דער סרן קאגווענשאן
 יאר א בלויז דאך איז עס אבער סיםי. אטלאגםיק אין
 מאס־ ברײטען א אויף םעטיג געװארען איז זי װי

שםאב.
צײםדנגאן אםעריקאנער די זימען אלגעםײן ווין
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 אונפריינד־ גאנץ אויסנאמען, רועניג מים זשורגאלען, און
 װערםער אין מאל אלע ניט אויב א. אי. סי. דער צו ליך
 אויס־ גוםער א געװען איז אנפאנג םון טאן. אין עס איז

 צײטונגען באלעבאטישע די זיץ־םםרייקס די — רײד
 איז עס פארדייען. געקענם נים זיץ־םםרייקס די האבעז
 זײ האבען אײגעגטום, פריװאט פון געזעצען אלע געגען

 זיײ זיץ־סטרייקס די װירקזאמער וואס און געשריען.
 צייטונ־ די האבען בײזער און העכער אלץ געווארען, געז
 קײן זײנען איצט אבער געשוײען. באלעבאטים די םון גען

 סטרייקס, די ניטא. מער אלגעמײן אין זיץ־סטרייקס
 פאלען מײסטע די אין זײנען םירט, א. אי. סי. די רואס
 מאל אלע זײנען סטרײקס װי אוםן דעמזעלביגען אויף

 ניט. אלץ טײג עס גאר אמעריקע. אין געװארען געםיו־־ט
 סי. דער אויף כעס הויפט דער איז אמת׳ן דער אין װײל

 די אן פירט זי י ו ו ן ם ו א דעם צוליב ניט א• אי♦
 סטרײקס. איבערהויפט פירט זי װאס פאר נאר סטרייקס,

 זי כסדר ניט. רוהט װאס ארגאניזאציע אן איז עס
 אינ־ אײן אין דא טראבעל. מאכט זי כסדר און קעמפט

 צװײ איבער שוין צװײטער. א אין דא און דוסטריע
 עם און ארגאניזירט ארבײטער אונארגאניזירטע מיליאן

 און מער און מער אלץ זוכט זי געגוג. ניט איר איז
 ארבײטער אונארגאניזירטע פון באלעבאטים די האלם

שרעק. אין פשוט אדער אויםרודעררנג שטעגדיגער א אין
טרײסטען, זיך צײטונגען באלעבאטישע די פראבירען

 איז א. אי. סי. דער פון אנשטורם גרויסער דער אז
 צו אנגעפאנגען שױן זי האט איצט אז אריבער, שױן
 געפיגען זײ םארװערטס. אנשטאט צוריק אויף געהן
 האט א. אי. סי. די װאס קאמפען די אין טרײסט זייער

 א מיט הײסט עס אנפאנג, אין םארלארען. לעצטענס
 קאמף יעדען געװאוגען א. אי♦ סי. די האט צוריק, יאר
 אויטאמאבילס, ראבער, גלאז, . אנגעפאנגען האט זי װאס

 עס געװאונען. כסדר װ. אז. א. טראנספארט שטאל,
 צויבער. א דורך װי צװײטען נאכ׳ן זיג אײן געגאנגען איז

 געװאונען בלויז ניט א. אי. סי. די האט אבער לעצטענס
םארלארען. אויך נאר

 אז מען, זעהט אויפמערקזאם לײענט מען װען נאר
 איז זײערע טרייסט די אז פילען, זיד טרייסטען וואס די
 גיט אויך עס זיך שעמען אנדערע צוױיםעלהאפטע• א

 געזעהן, לעצטעגס טאקע האט מען אמת, אויסצוזאגען.
 אז א., אי. םי. די גיט האט קראםט צױבער קיין אז

 מען װען אבער שלאכט, א םארלירען אמאל קען זי אויך
 קען אויפגעטאן, יאר איין אין האט זי וואם קוק א גים
 א מיט אנגעפאנגען האט זי רוהיג. בלייבען ביט מעז

 מיליאן דריי ארום זי האט איצט און מיפגלידער םיליאץ
 אמת ! צײט יאר איין אין דאם און !םערטעל א מים

 שלאכ־ מאנכע אויך צייט לעצטע די האט זי אז םאקע,
 דאך ד״אלט מיטגלידערשאםט איר אבער םארלארעז, טען
 װערט טעטיגקײט אגרעסיװע איר און וואקסעז אײן אין
מינוט. א אויף אפגעשטעלט גים

 זי א. אי. סי. דער מיט איז צרה א נאד און
 אויך מיליטאנםישקײם און אגרעסיװקײט איר מיט האם

 לייבאר, אוו פעדעריישאן אמעריקעץ די אױםגעװעקט
 ארגאניזײ נעמען זיך און טעטיג װערען זאל זי אז

 אײזען, ברעכט נויט און אוגארגאניזירטע. די חנן
 האט לייבאר אװ םעדעריישאן אמעריקעז די םען. זאגט

 םארגעסען אםילו א. אי. סי. דער געגען קאמף איר אין
 ױניאניזם אינדוסטריעלען צום םיינדשאםט שטארקע איר
 קען זי װאו ױניאנס, איגדוסטריעלע ארגאגיזירט זי און

 סי. דער פאר װעג דעם םארלױםען און צוקומען גאר
m. .םא־ אמעריקע אין איצט איז אופן אזא אויף און א 

 בעת ארבייטער, ארגאניזירםע מיליאן 7 צו גאהענט ראן
דערפון. העלםט א קוים געררען איז פריהער

 םע־ אמעריקען דער צװישען קאמף דעם אין אמת,
 פארגע־ דיגען א. אי. סי. די און לײבאר ארו דעדײשאז

 דער םאר כבוד קיין ניט גאר איז װאם זאכען, ?ןומען
 פאלען מאנכע אין און ארבייםערשאםט. #רגאגיזירםער

 פראפיםירם, דירעקם באלעבאטים די דערםון חאבען
מר  באצאלט, סך א דאד וואלטען באלעבאטים די א

 ארגא- ביידע סון ווערען פטור קעגעץ רואלטען די װען
 קאמ־ שטאל אונאפהענגיגע די דאך האבעז גיזאציעס.

 דעם אפגעשלאגען םארוליםיג האבען וואם •אניעס,
 אמע־ די איינגעלאדען גיט א. אי. םי. דער סון אנגריף
 אר־ קומעז זאל זי אז לייבאר, אוו םעדערײשאן ריקען

 ױגיאן א אונםערשרייבען און ארבײםער זײערע מניזירען
 לײ־ אוו סעדערײשאן אמעריקען די װען און אפמאך.

 װאלם איינלאדונג, אן אהן קומען פראבירען װאלט באר
n ״פרײנדלײ דחעזעלביגע באלעבאםים די םון קר״יגען 

״  דערמיט מױן איד אי. סי. די װאם אױמגאםע, מ
 אמעריקען דער צװישען קאמף דער ועם אז ואמן,

 מעג 4 אי״ סי• דער און לײבאר אװ
mm סרײסס קײן אגער באלעמםים׳ די סאן

אטלםיזרע עגד אין וױייל

 דריי ארום אז דערצו, געםירט דאך קאמף דער ד״אט
 ארגאניזירט זײנעץ ארבייטער ניט־ארגאניזירטע מיליאן

 דאס באלעבאטים די פאר דאך איז דאס און געווארען
ערגסטע.

א. אי. סי. דער פאר בעסער געזוען אםשר װאלט עס
 אזוי געװען ניט וואלטען ערפאלגען ערשטע אירע װען

 אי. סי. דער פון ערפאלגען ערשטע די סענסאציאגעל.
 אז וואונדערליה אזוי ארן גרויס אזוי געװען זײגען א.

 ליגט איר אין אז אילוזיע, אן געשאפען זיך האט עס
 און קראפט איבערנאטילליכע מין א עפעס באהאלטען

 זײן זאל װאס פעסטונג אגטי־ױניאן קײן ניטא איז עס
 אײגנעמען. קענען ניט איר זאל זי אז שטארק, אזוי
 א. אי. סי. די אז געטראפען, שפעטער האט עס װען און

 קאמפאניעס שטאל אונאפהענגיגע די מיט קאמף איר האט
 אנטוי־ גרויסע א געפילט מען האט געװינען, געקענט ניט

 א. אי. סי. די אז צוגעװאויגט, אזוי זיך האט מען שוגג.
 גלויבען, געװאלט ניט זיך האט עס אז זיגען, כסדר מוז
 װאס ארגאניזאציע, אן און פארליויען. אויך קען זי אז

 קריגען אן אלײן אויך פאנגט זיגען, אין כסדר האלט
 אין אױב און אונבאזיגבאר. איז זי אז אילוזיעס,

 איבער־ אן אבער איז זיכערקײטס־געפיל א גוט איז קאמף
 דאס װײל מעלר״ קײן ניט גאר שוין זיכערקײטס־געםיל

 כוחות געגנער׳ס דעם פרן ארנטערשאצונג דער צו פירט
קאמף. צום צוגרײטונג ניטגעניגענדער א צו און

 אונ־ דער אײף קוק א דאך גיט מען װען אבער
 צאל גרויסע א פאר װאס זעהט מען און שורה טערשטער
ערפאלג ריזיגען א פאר װאס געהאט, האט זי געװינטען

נערעכטיגקײט ►
מען קען דערגרייכט, צייט קורצער אזא אין האם זי

באוואונדערונג. איר פאר האבען בלויז
** *

וױדער צײט לעצטער דער אין מען האט עפעס
 דעד- דינען עס פרידען. װעגען שטימען געהערט אמאל
 מעקגרײזיי, און בערי סענאטאר נעמען די געווארען מאגט
 אז גלויבען, קענען אפטימיסטען גרויסע בלויז אבער

 לייבאד אור סעדעריישאן אמעריקען דער צװישען שלום א
נאהנט. איז א. אי. סי. דער און

 -p װיכטיגע העכסט א געורען װירקליך װאלט עס
 וועץ באורעגונג, ארבײטער אמעריקאגער דער אין סירונג
 אװ ס. א» דער צװישען געװארען געשלאסען װאלט שלום

 אר- ארבײטער פאראײניגטע א א אי. סי. דעד און ל.
 * םאר• וואלט מיטגלידערשאפט גרויסער אזא מיט גאניזאציע
 געוואקי• װאלט זי און מאכט ריזיגע א זיך מיט געשטעלט

 ארגאניזאציע פאראײניגטער א פאר גרעסער. אלץ סען
 I איבערגע־ די ארגאניזירען צו לײכטער סך א געװען װאלט

 גרויסער אזא מיט אונארגאניזירטע. מיליאנען בליבענע
 סך א קאנגרעס דער אויך זיך װאלט מאכט פאראײניגטער

גערעכענט. מער
 איז שלרם א אז אויס, ניט עס זעהט לײדער אבער

גאהעגט.
 פעסי• קײן זײן ניט אפילו מען דארף אײגענטליך

 פאר- װײטערדיגער א פון צײכענס מער זעהן צו מיסט
 פרידען. נאהנטען א פון צײכענס װי מלחמה שארפטער

 אנצו־ לייכט איז מלחמה א אז געשיכטע, אלטע אן איז עס
אפצושטעלען. שװער אבער פאנגען,

קרילאװ) (נאך
ס ס
י. נזזוגז שוןו C ( ן

ה אן צ ע
 אתוכה, שטאט כארימטער אלט־גריכישער דער אץ

 גןןםונען, לאנד’ םץ לײט קליגםטע די זיד ם׳האכען ױאו
געקומען, מאן א פילאזאןז א צו איז
 זון זײן פון נתכיס די געכראכט האט און

באװײזען. צו םכינות אויןז דענקער דעם
 דערםון, געהאט פיל נחת ער האט — סאטער א

 גרײזען. די און דארט נארישקײט די באמערקט נישט און
 כאטראכט אױםםערקזאם האמ סילאזאף דער

:געכראכם האט םאטער דער װאס כתכים די
 — ?״ מוחל זײט זון, אײער איז אלט ״װי —
שםײכעל. א מיט דעכקער דער אים חאט געטאן םרןןג א

יאר״ םערצען קײן אלט ניט נאך איז זון ״מײן —
 גןןניטער, א װי אײד איד זאג גו, ? םער ״ניט —
. נאד אים ױןןלען העלסען אז . !ריטער .

קלאר, פשוט, אײף דא איד יאט דעריבעי
 צד־םלײסען, אײףז ניט גאר טאקע אז

!״...שמײםען שמײםןןן, שמײסען, אים איר זאלט

 צײט איצטערדיגער אץ אױף אז מיר, זיד דוכט עם
 לײט, אזײנע שריםטשטעלער צװישען םען טרעםט אםט

װיסען, דארםען װאם
געשמיםען״. זײ מען האט װעניג אז

פאםטוכער די און וואלח דער
 «מאל צוגעזען װײטען םון האם װאם װאלף א

 מאל אץ פאםטוכער װי
 שײנעם, א כאראן א האכען געטרײכערט

 קלײנעם^ קײן ניט טאקע אץ מאגערען ל,ײן ניט גאד
 כיל, רןײן געכןןכדיג ניט ארום, היכט אלע און

 שמיל זײנען גזןלןןגןןן
— טויפען, װי

 אן, נאר קוקט ״און — :כאמערקט פארכיטערונג אין האמ
 אױפגןןחױפמן, דא װאלט איר סרײנד, טוםןןל, א םאר װאם

געטאן!״~ דאם װאלט איף װען
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דערווארטונגען ניט־דערפילטע

׳(לי׳

 און געשלאסען זיך ד״אט קאנגרעס ער
 א אונטערםירען דעריבער קען מען

אױפגעטאן. האט ער װאס סך־הכל
— קורצער א איז סך־הכל דער
נאך נאר נול, גרויסער א נאר ניט

װעניגער• ~
 דאך האבען קאנגרעס דעם פון גראד דאך, און
 דערמאנען אײך לאמיר ערװארט. סיל אזוי מענשען
 האבען װעלכע אומשטעגז־ען, װיכטיגסטע די פון אייניגע

קאנגרעס. איצטיגען דעם אט לעבען צום ארויסגערופען
װא־ פארגעקומען װידער זײנען 1936 יאר ענדע

 קאנגרעסלײט, אונזערע פאר און פרעזידענט פאר לען
 רע־ דער פון געשטאלט דער אין רעאקציע גרויסע די

 רעאקציא־ איז אלץיװאס פון און פארטײ פובליקאגער
 רעפובליקא־ דעם אונטער ניט זעגעלט עס כאטש גער,
 ליג׳/ ״ליבערטי די למשל, איז דאס װי ׳פלעג נער
 איר אלס סמיטה, אל ליבעראל, אמאליגען דעם מיט

 קלענערע קײן ניט פאר פארטײ קאגלינ׳ס װי ;פירער
 אנדערע נאך ארן גערעכטיגקײט׳/ ״סאציאלע װי זאך

 קײן אין ניט פעלען עס װעלכע כחות, רעאקציאנערע
 אלע זײ — :יט, אויך לאנד אונזער אין און לאנד,
 צי געװען מעגליך נאר איז װאס אלץ, געטאן האבען

 גע־ איז װאס רוזװעלט׳ן, םאר נידערלאגע א בױינגען
 און פרעזידענט־אמט דעם פאר מאל צװײטען א לאפען

 רעפאר־ זײנע אלע פאר און דיעל נױ גאנצען זיין פאר
פאר. זיך מיט שטעלט ער וואס מען

קאמפײן, א קאמפיין, הײסער זײער א געװען איז עס
 א זײן צו געװען שװער װירקליך איז עס װעלכען אין

 דער ארויסקומען װעט עס װער פאראויסזאגען, און גביא
 ליאלקע רעפובליקאנישע די צי רוזװעלט, צי זיגער,

 זאגע־ אלע דאס איז, םאקט דער לענדאן. נאמען מיםן
 גרויסע א םאראויסגעזאגט האבען שטרוי־װאוטס גאנטע

 זײנע אלע פאר און רוזװעלט׳ן פאר נידערלאגע ביםערע
 פונקט עס זיך האט אויסגעלאזען דיעל״־פלעגער. ״נױ

 דער מיט געװארען דערװײלט איז רוזװעלט קאפויר.
 פרעזידענט־קאנדידאט א וואס מאיאריטעט, גרעסטער

 םארהעלטניסמעסיג צוױי בלויז געקראגען. אמאל האט
 געגנער־ זײן פאר געשטימט האבען שםאאטען קלײנע

 גע־ האבען שטאאטען 46 איגעריגע די ק&נדידאט.
 מאיא־ גרויסער גאר א מיט רוזװעלט׳ן פאר שטימט
ריטעט♦

 ניט איצט איז רוזװעלט־זיג דעם אט פון סוד דער
 די אים געשטימט האבען עס רעטעניש. קײן מער

 לע־ אין שטיל גאנץ געוױינליך זיינען װעלכע מיליאנען,
 די'מעגליכקײט ניט האבען זיי וױיל דערפאר, צי בען,

 טאקע האבען זיי וױיל אדער הערען, זיך םון לאזען צו
 אגדערע אין גערויש. גרויסען דעם מאכען צו פיינט

 רע־ א פארגעקומען איז נאוועמבער לעצטען :ווערטער
 רוזוועלט׳ן וועגען אמעריקע גאנץ איבער פערענדום־װאוט

 פאלק אמעריקאנער דאס און פלעגער, זיינע אלע אװ
 דער װיסען געלאזט מערהײט גרויסער זײן אין האם

 דריקט רעפארמען זייגע אלע מיט רוזװעלט אז װעלט,
 אמעריקא־ גאנצען דעם םון וואונש גרויסען דעם אױס
 כוזות, געגנערישע אלע מוזען דערםאר און ׳םאלק נער

 פון האלטען איז דעמאקראטען װירקליך זײגען זיי אויב
 אונטערווארפען זיך רולם, מאדזשאריטי פרינציפ, דעם
רעפארמען. דיגע אלע דורכםירען רוזװעלט׳ן לאזען איז

 ערוױײ די געמײנט האט זאך אגדער קײן און דאס
 קאמ־ םון צײט דער אין רוזװעלט רחוועלט׳ן. סיז לונג
 דער איז דאס װי סוד, קײן געמאכט ניט ד׳אט אייז

 דינע פון פאליטישענס׳ אנדערע פילע פון שטייגער
 האט ער םארקערט, אבזיכטען. זײנע און אידייען
 גע־ איצט ביז האט ער וואס דאס אז ערקלערט, בםירוש

 ער אגהױב. אן בלויז איז טאן, צו צוגעזאגט און טאן
קאמף• גרױסען זיין אנפאנגען ערשט װעם

 אויסערוױילט דינען װעלכע קאנגרעס־אים, די אץ
 ערקלערט האבען די וױיל דערםאר נאר און מװוארעו,

ב מיט דינען זיי דאס  רוז־ וואם אלץ םאר לעבען און אי
 גע־ זאגען צו אזוי האבען םאר, זיך מים שטעלט יועלם
 זיי אז םאלק, אמעריקאנער צום שבועה זײער געבעז
 אין םארלאנגט. פאלק, דאס ער, וואס אלץ טאז ייעלען

 רע־ ריכטיגע די זייץ װעלען זײ — װערטער אנז־ערע
אויםערוױילט. די האבען וועלכע ׳די םון •רעזענטאנטען

 אז קלאר, אזוי געווען איז םאלק םון שטימע די
 צוהערען געמחט זיך האט קאורט סוםרים דער אסילו

 זײנע אלע אין איז װאס ער, ווארגדער, אה ׳אץ איי־׳ גו
צוריקגעשטאנעץ, אזוי געװען אגםשיידוגגען ®ריעריגע

יאגאווסקי ש. פון

 האט און פראגרעסיװ, גאנץ געװארען אמאל מיט איז
 ניט ערשט איז װאס װאגנער־געעזץ, דעם גע׳כשר׳ט

 גיט־ אלס טריף, אלס אים, פון געװארען גע׳פסל׳ט לאגג
קאנסטיטוציאנעל.

 זיך האט אלײן קאורט סופרים דער אויב הײנט
 גע־ האט װער טי אומגעוראנדעלט, אזוי איבער־נאכט

 דעמא־ דער װעט מאל דאס אז גלויבען, גאר קעגט
 גאר ערפילען גיט קאנגרעס פראגרעסיװער קראטישער

 אים פון האט מען װאס אלעס, מאס גרויסער א צו ביז
 ערװאר־ פילע איבערטרעפען נאך אפשר און ערװארט,
 גאגץ זאך די זיך האט אויסגעלאזען אבער טונגען?
 אג־ װאס אויף גיט קאנגרעס דער האט נאר ניט אנדערש,

 ער װאס אלץ, מיט פארקערט; גאר נאר צואװײזען׳
 דעם פון פני־ם אין געשפיגען ער האט אויפגעטאן, האט

 פאר־ שענדלאך ד״אט קאנגרעס דער פאלק. אמעריקאנער
װארט. געגעבענעם זײן לײקענט

 רוז־ װאס געזעצגעבונג, גאנצע די װען נאטירליך,
 נידערלאגע איר געקראגען װאלט געװאלט, האט װעלט
 אלס באקאנט זײנען װעלכע קאגגרעס־לייט, די דורך

 ררזװעל־ גאנצען דעם פון פײנט אלס קאנסערװאטיװע,
 אזא ניט געװען דאס װאלט פראגרעסיװיזם, טישען

 אבער גאטירליך. גאנץ גערתז דאך וראלט דאס דוייםאג.
 אויספירען געקאגט ניט האבען אלײן רעאקציאנערען די

 און קאנגרעס אין זײנען זײ פלענער. פינסטערע זײערע
 רוזװעלט מינאריטעט. אומבאדײטענדע אן גאר סענאט

 פרן געװארען געטויט זײנען רעפארמען זײנע אלע און
 האבען װעלכע דעמאקראטען, מאיאריטעט גרויסער דער

 סײ און ערלם אמעריקאנער גרויסען דעם סײ אפגעגארט
 וױילע א פאר האבען זיי וואס דעם מיט אלײן רוזװעלט׳ן

 מאסקע, דיעל״ ״נױ נויטיגע די זיך אויף ארויפגעשלעפט
 דערזען׳ האבען זײ װען אראפגעוואפען, איר האבען און
 זײן מיט ערנסט גאנץ טאקע עס מײגט רוזװעלט אז

דיעל״. ״נױ
 גאנץ אויך איז דאס אז װערען, געזאגט דא זאל

 האבען זיינען, אלע זײ װי פאליטישענס, נאטירליך.
 מאס. אײגענער זײער מיט רוזװעלט׳ן אפגעשאצט זײ
 דער איץ זאל ררזװעלט אז גערעכענט, ניט האבען זײ

 היב־ א געבען זאל וואס אויםטאן, עטוואס װעלען אמת׳ן
 זיי פאראנדעק. איצטיגען גאנצען דעם טרייסעל שען

 מים באנדגענען זיך דועם רחוועלם אז געמײנט, האבען
 לאטע מײנענדער גארניט א מיט און פראזען שײגע זייגע

 אז איינגעזען, האבען זיי אז אבער דארט. אדער דא
 זײנע מיט ערנםט טאקע עס מײנט פרעזידענט דער

 צו מוט נויטיגען דעם געקראגען זײ האבען רעפארמען,
 גאנצען דעם אים מיט צוזאמען און אים פארראטען

פאלק. אמעריקאנער
 דעם םון רעפארמירונג דער םאר פלאן רוזװעלט׳ס

 די מאכען אומשעדליך םאר הײםט דאס קאורט, סופרים
 גרעס־ די געװען איצט ביז איז וואס אינסטיטוציע, סאמע

 דער געװען עס איז דאם פראגרעס, צום שטערונג טע
 יע, רוקעו♦ קעמעל׳ס דעם געבראכען האט וואס שטרוי,
 דינען מיר : ערקלערט דיעלערס״ ״ןויו־ די אט האבען

 אונ־ אויף לאטע א צייט צו צייט םון לעגען צו בארייט
 אגבען אױםן גיין גאר אבער סיסטעם, טײערער זער
 באשיצער איר םון און קאגסטיטוציע סאמע דער סרן
 קאנסטו דאס — קאורט, סופרים דעם אויפהאלטער, און
 רחװעלט־פלאן גאנצער דער און פועל׳ן, ניט אונז בײ

 םון געבוי דעם אין ענדערונג שטיקעלע א װעגעץ
 קאנגרעס פון געורארען םארגיכטעט איז קאורט, םופרים

מאיאריטעט. געוואלדיגער א מיט
 אין ױבעל גרױסעז דעם סארשטעלען זיך קאנט איר

 אמעריקאגער גאנצע די רעאקציע. דער פון לאגער דעם
 אויסגע־ ניט םרעסע ליבעראלע זאגענאנטע די פרעסע,

 אויפגענומען שמחה גרעסטער דער מיט האט שלאםען,
א, םון קאגגרעס; םון האנדלונג די  םאר- איז וואס א

 באגריסט קאנגרעס דער איז םארקויפט, אוץ דארבען
 גרויסער דער און ׳טאט מוטיגער דין פאר געווארען

 גרויםער דער מאל דאס אויך געבליבען איז עולם
 גיט איז ער פאל♦ דער אייביג איז דאס װי שוױיגער,

 צום צוגענאגעלט און מיליאנען זיינע אין ארויסגעקומען
 פאררעטער די אם אוץ פאררעטעה זײגע שאנד־קלאץ

 םארקרי־ האבען און מוט מער גאך געקראגען האבען
קאגגרעס. צום רחוועלטי־פארשאגע .אנדערע אלע פעלט

שעה־םארשלאג, און וױידזש־ דעם למשל, נעמט׳
 ער איז ערשטענס פארגעשלאגען. האט רוזװעלט װאס
 ארויסגעקומען סענאט דעם פון מײלער און הענט די פון
 צו געװען נאך וואלם דאס גאר םארזעעניש. אמת׳ע אן

 דער אז געװארען, אנגענומען איז דאך דערלײדען.
 שעה א סענט 40 װי װעגיגער ניט זײן זאל מינימום־לױן

 די אלע פאר װאך א ארבײט שעה 40 װי מער ניט און
 פראדוצירעץ אין באשעפטיגט זײגען װעלכע ארבײטער,

 גאנץ אין האגדעל צװישען־שטאטליכען דעם פאר סחוררת
אמעריקא.

 ניט ארבײטער די װאלטען מציאה גרויסע קײן נו,
 גע־ שוין װאלטען ארכײטער די װען אפילו געכאפט.

 דאך זײ װאלטען װאך, גאנצער א פאר ארבײט האט
 מיט ארן װאך, א דאלאר 16 װי פארדינט, ניט מער אלץ
 מער לעבען ניט פאמיליע גאנצע א קאן װײדזש אזא

סאוטה. דער אין אפילו אנשטעגדיג װעניגער אדער
אנבאטראכט, אין נעמט מען אז דעסטװעגען פון

 א פאר סענט 50 אפט מען צאלט סאוטה דער אין אז
 א אן גאר ארבײט מען אז און ארבײט, טאג גאגצער
 אפילו געזעץ, דער אויך שוין װאלט שטונדען, שיעור

 א געווען קינדער־ארבײט, געגען אמענדמענט דעם אן
 איז עס פאװאליע, אבער, פארװערטס. שריט געװיסער

 דעם אויך האלט קאנגרעס דער אט און קאנגרעס, א דא
באגראבען. אין געזעץ

געזעץ, א פאר פארשלאג א געמאכט האט רוזװעלט
 דער פדן שאגדע װירקליכע די סלאמס, די װעלכען דורך

 און װערען אפגעשאפט זאל אמעריקא, שטײךרייכער
 הייזער, װערען אויפגעבויט זאלען פלאץ זײער אויף
 האבעז דארפען ניט זאלען ארבײטער די װעלכע אין

 פרע־ וואס אינזעקטען, אלערליי מיט מלחמות אײביגע
 די האבען דא אבער לעבעדיגערהײד. אויף זײ סען

 דאם ארבײטער די פון אפ צאפען װעלכע לענדלארדס
 לאזען ארבײטס־געבער זײערע װאס בלוט, ביסעל לעצטע

 גײט מען אז געשרײ א מיט ארויסגעקומען איבער, זײ
 זיי װידער זײנען קאנגרעס־לייט די און רואינירען. זיי

 ארויסגע־ איז הויז־ביל דער אט און צױהילף, געקומען
 קענעז אליין באשעםער זײנע אז קריפעל, אזא קומען

דערקענען♦ גארניס אים
 רוזװעלם׳ז פון הויפט־פארשלאגען די פון בקיצור,

 פאקס, א אין דיעל״ ״נױ װארט דעם פאררואנדלען צו
 גארגים, איז לעבען, אין ממשות׳דיגעס עטװאס אין

געווארען. גארניט
 מעגשען ערגסטען יעדען פאר זיך שטעלט ,עס און

 מים רחוועלם אפילו אויב :פראגע שװערע #גרויסע די
 קאן און אויםטאן גארניט קאן פרעסטיזש גאנצען זײן
 ארדנונג מיזעראבעלע גאנצע אוגזער טאן רוק א ניט

 פארם איז וואס טו םאראויס, שריט װיכטיגען אײן אויף
 פיל־געגארםע די קומען װעט םארט וואנען םרן טאן, צו

? ענדערוגג
 לאזעז זיך זאל רוזורעלט אז קלאנג, א ארום גײט עס

 פאר פרעזידעגט־קאנדידאט א אלס לויפען און אײנבעטען
 ער כאטש אז אבנעמען, לאמיר נו, טערמין♦ דריטען א

 ענדיגט קערמין דעם מיט אז אםען גאגץ ערקלערט האט
 לאזעז זיך דאך ער װעט םרעזידענטשאפט, זיין זיך

 וועם ער און מאל דריטעז א לויפען און אײנבעטען
 מאיאריטעם, גרויםער אזא מיט װערען עררױילט װידער

 װערען, ערוױילט דארפען װעלכע קאגגרעסלייט, די און
 מים זיין װעלען װעלכע שפאגעל־גײע, גאנץ זיין װעלען

 פלע־ דינע אלע און םירער, זייער פאר לעבען און לייב
צ- אלע די מיט םאל דער געװען איז דאס רוי נער,  אי
 גאראנ־ קאן אבער װער רחוועלט־קאנגרעסמען. טיגע

 וײ אזױ פונקט האגדלען ניט װעלען זיי אז טיו־ען,
 אז גאראנטירען, אונז קאן װער און םארגענגער, זייערע
 אמ זעלבער, דער בלייבען װעט אליין רוזװעלט אפילר

 סון פריטניפ דעם םאר קאמף זײן מיט אנגײן וױיטער
 דערמים רואס רול׳׳, ״מאדזשאריטי סון דעמאקראטיע

 האבעז װעלכע די, געגען פארענטםערען זיך ער פרובירט
 ער, אז בלבול, נארישען דעם אויסגעטראכט אים אויף

? דיקםאםאר א םאר זיך שניידם רוזװעלט,
**#

 לכבוד רעדע » געהאלטען רוזוועלט האט םעג די
 גע־ געבארען איז וואם מיידעל, װײםער ערשטער דער

אמעריקאנער דעם אויף צוריק יאר 300 םיט ווארען

 װי שײן ןףױ געווען איז רעדע זײן געװיס #נו
אין געפעלם האם ״זיך דוכם מיר װי אבער, שטעגדיג.
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מוםלאזיגקיים. םארם
 פארגע־ ער האט רעדע זיין איו אמת׳ו, דער אין
 זייערע וואס רעאקציאנערען, די געגנער, זײגע װארםען

 די װי אנדערע קײן ניט זײגען םענות זייערע און רײד
 וואס מאקאלעי, לארד רעאקציאנער, געװיען א נוון
 די װי אזױ עפעם ! 1857 אין ארױסגעזאגט האם ער

 פאר־ געשעמם! דערםיט זיך וואלטען רעאקציאנערען
 אין טענות זייערע וואס גאר, שטאלצירען זײ קערט,
 מים מאקאלעי חכם דעם םון זעלבע די זיינען 1937
 אזוי איז װעלכער םרעזידענם, דער צוריק. יאר אכציג

 נעמט אויס, וױיזט עס ױי געווארען״ פארראםען שענדליך
 װי און, דעם, םון ד״ארצען צום שםארק זײער נים ״זיך

 הענםש־ זיידענע מיט ער באהאגדעלט זיך, דוכט ■ מיר
 אמע־ גאנצע דאס און אים האבען וועלכע די, אם קעס

בעטראגעץ. און באשװינדעלם אזוי פאלק וײקאנער
 מוזעץ ארבײטער די אז שלוס, צום קומען מוז מעז

 אויספראבירםער אלטער, זייער פאר האלטען אלץ נאך זיד
קאמף. עקאגאמישען םון וואםע

 רעאקציע די וואס דאם אז קלאר, מיר פאר איז עס
 זייער פון ארבײטער די בארויבען צר איז ילאגעװעם

 פאלשע אלע די אגנעמען די מאכען און סםרײק־וואםע׳
 אנדערע און ארביטריישאן געצוואוגגענער פון םיםלעז
 גאר אפילו װעלכע מים מיםלעו, ״געזעצליכע״ אזעלכע

 דיגען ליבעראלען זאגענאנטע די םון םייל גרױסער א
 ארבײםער־ די דארף דעם געגען אט אײנפארשטאנען.

 ביז אויב און כחות, אירע אלע מים קעמפען באװעגוגג
 אר־ די סדן סײל גדויסען גאד א אהערשטב האס איצס

 בכלל פאלק אמעריקאגער דעם פון אח בםרם בײםער
 געקומען איז ענדליך אז איינריידעניש, די אילוזיע, די

 דין און רחװעלט׳ן םון געשםאלם אין דערלײזער זײער
ױ  םים פאםירם האט עס וואס דעם, גאך איז דיעל״, .ג

 די דארף קאגגרעס, אין געזעצע דיעל״ *נױ אלע די
אױםרינען. שםארק זיך אילוזיע
 עס אז ווערען, געמאכט קלאר גאנץ דא זאל און

 ווארפען צו מאמענט איין םאר אײן גארגים אונז פאלם
 םיר נײן, כוונות• גוםע רוזוועלם׳ס אויף םארז־אכם א

 גאבץ עם מיינם רוזוועלם אז גלויבען׳ םולען דעם האבען
 פאר איז עס דיעל״־פלענער. ״נױ זײנע םים ערגםם

 םענש םראגרעסױוער א איז ער אז נים, סםק קיין םיר
ון  רעאקציאנערעז• די םרן געגבער ביטערער s אח י
 רח־ פרעזידעבם צו דא געװים דינען עס מער, גאך און

 אזעלכע פוגקט זײנען װעלכע מענשען, הײסעלע א װעלס
 כאםש דאך, ארן ער• װי מענשען פראגרעםױוע ערנםםע

 בארויבםע און אריםע די אז נים צרוײפעל קײן איז עס
 אמאליגע די אין וױ אוםװיםענד אזוי מער גיט דינען

 לעצסער זײן אין געזאגם עס האם רוזװעלם װי צײםען,
 גרעס־ דער אפגארען. נים זיך מען דארף דאד רעדע,

 םארם זיינען בארויבםע און ארימע די פוץ םײל טעד
 אנ־ וועם דאס װי לאנג אזוי און אומוױםענה שטארק

 נ«ר » עתוזורםען *ו אוםפעגליך וױרקליך את האלםען,
עגדערוגס באדייטענדע

 םח דואס ארביים׳ גרױסע די דין דארף דאס אם
U3 PPQuk §3?0 ו^ס» fu9 r 

 די אין לאגיק און םער^מרשטאנד ח׳יסען״׳יוזם םער
u דער פון פוחות p ערגםסע די מי*ריםעם. ד56גרױ 

 דעמאגאג די זיינען ענדערונג ער אמת אן פון שוגאים
םעשיות אים דערציילען םאלק׳ דעם שםייכלען װללכע

~ — ״“־ — ■—* — ־ ■־ ־ —“־־*־־־ “"■־־ ־—*— ^ -   ־־—־ - n־ — - - -

 ער ווערענד םריי, איז ער דאס און , Dtp פון שטיטע
 אז »ח פר׳ײהײט, *זעלכעם איז דאס otrn גארנים ויײם

Of די און די אויף םארלןמעז ויך חול ער «ז גענוג איז 
®לעם שױן װעם עם אוץ ■ארםײ, די און די סענשען,

a ^ _ b b ^ b b  b b b k  ■ b b k k b  ^ b ^ b  b  b b b t o b b A b  a ^ ^ b i ^ a ^ ^ b b b  גרונד איז דאס נײן# ארדנונג. בעסםער דעד איץ ןײן
 די אס װערעז דערגרײכס נים װעט עס ביו פאלש•

ווערען. דערגרייכם גארניס װעס אויפקלערונג, אלגעםײנע
װע־ געזאגם עס זאל ן רחוועלט פון קרעדים צוס

 אױסגע־ גיט אנדערעס עועם האט ער כאטש אז ׳רען
o n, עו עד האט ב  ביסעל היפשע א אז דערגרײכם״ ן

 און טיפער דענקען צו אנגעהויבען האכעז טענשעז
עו, ס ס  איז װאם ארבייט, די אבער ;איצס ביז װי וונ

 רױ איז פונקם^ דעם איץ געװאדען אױפגעסאן איצט ביו
9 m n o עס װאס דעם, םים ידפאדגלי <ין ש שן 
m דוי9ד n וחנתנז• אױפגעסאן

ס געדעכםיגגזי־ימ ►ן 7 טי יז1937 ט, & ע |

געגענט ארעמעז א־ן
בילדער) יארקער (נױ

1
ן ע ר י ט

 גארען, םילע אץ הויך, — חײזער די
 ;שיעור אהן װאוינונגען די — הויז אײן
 קארידארעו, םונקעל־דוםפע און
טיר. נאך םיר אח — געדרעהט טרעס און
 פארמאכטע, םעסט א — טיר יעדע און
 ;מיט דער אין נוסער א ם׳גלאצט אץ
 םארטדאכטע שטום א — טיר יעדע און
היט״ זי םוד א צײט א כיז װי
 טירען אלע די אט זיך, ם׳דאכט אץ

 געדראנג מיט זיד עפעגען באלד
 פאםירען, דאן װעלען װאתדער און
למנ^ שוץ גארט טען װאס װאונדער, די

אםיםעם די
 גרױע די אפיםעם, די

 ;הױך און גרוים בילדינגס, אץ
 שלויןן, די װןןרטערלאן־ די

*יגארעדײיד• כ^פ דעם
 ■א«יחןן, די כיכער, די
 זײט, דער כײ *יפער די

 דיקטירןןן טרדקןןנע דאם
װײט. אי פרעמד אי קלינגט װאם

 טריכע, סירםעם «ו גריװ די
 פארפוצט ניט שײנקײט םים
 ליכע פץ װארט א װאו און

גקנוצט. כיט קײנמאל װערט
 אײגע אפים־מײדעל די

 ׳«רום גרױ דעם »ט אץ
 שײנןן, די אץ ליכע די

בלום_ די — טױ אחן זין, אהן

״קאונטרי״ אין אפרוה אױח
 זמגט םײגעלאך, זמגט,

 ;דאד כײם פעגסטער, כײם
— ומןקמ־אױף *י םאתויגט,

אך זעלפיגע די ז
*T יד «י ײייה« ^ מ  טר

 אליץן ניט װײס איך
 געםיחלט ניט לאנג עוין

מעחן״ איז ם׳לעכען וױ
 געזעחן כיט לאגג שוין

 ;גרץ אץ *װײגןןל א
 גשעחרט ניט לאכג שדץ

ץ״ מיט זינגןןן א ז
 פארפליפט און םאריאגט

 שטרײם, אץ אץ םיח אין
 פ&רםיסם איצט װןןר איך
—;*ײט אין שײנקײט, אץ
םינום, די םיחל איד

, סון רגע די ן ײ  ז
— גוט ישוין איז דאם אץ
דײן. איז רגע די

 ׳נ#ר זיף װאמחןרסט און
 ;שװער את ם׳לעפעז װןןס

 רופט און םײגער, זיעט,
אחער_ פרידןןר די

מענםש א
(עקספראמם)

 פארשטעהן, גיט עם װילםט
 קליץ. פיזט דו זיף, קלאגםט

 ׳צײט אין רױם, אין דו,
פאדײם. דײן אויף םרעגםט
 ׳ים אץ לאנד מיט לעכסט

 שטאם, יעדען םיט און
 שפראו יעדער מיט און
דאך״ אײן אונטער װי

 דור, יעדען מיט לעבסט
 פעםאר, ווןןלט םיט און
 — םאראויס, װעלט םיט אץ

~ גרוים ניט דען כיזטו ז

ר ע ד נ ו א ו ו
 האנט דער אין םעדןןר די

 ;כלאנין נאך — ««#יר דאס און
 כאקאנט, ניט נאד איז ןןס

געדאכ?. זיץ פױכערט װאם
 — דאבט עם נײגעריג, און

 :םרעגט עם פאפיר דאם אויף
 גןןפראפט, איהם אויןז װערמ װאס
ז אנטפלעקט איהם אױף װערט װאם

 איחם װערטער װעלען *י
TPPJn&s פלאם אץ װי; 

 שטים א װעט דוישען «י
ם- א אויח בװאליעם װי י
 םיהרט װאס העלד, א גאר צי
 — רעכט צו אץ פרײחײט *ו

 איצט איחם אוין* רוחןןן װעט
ז קנעכט כאםדײטע די םיט

 ניטא, ס׳איז װאם גאר צי
 אײן, װעלט אױם, װעלט זוף פאטש
 דא עס אויסםאלען אי*ט

זײן״ עם װעט שטענדיג און

יוט־מוב םאלהם
 זײן כיט װילםם — יופלען םחנות
 קײנע^ פון דאן קלינער

 אריץ פרײד די ציהט ייד מא
אינאײנע^ זײ םיט נעחן

 ׳אלײן דאן כלײכען ניט קענםט
 — ;חקיען שכל פין רײד

 שעוץ, און כונם — מחנות מיט ס׳ציחט
װערען, אײנגעשלאםןןן

 װײח׳ט, עס םאן װןןלכע ניט פ^כפט
 קיילירעז״• יי װעםזןם

 — םרײד םלאטער אץ פלאםיג־רױט
פיחרען״ װײטןןן אץ װעט

 !פחיק די ליחןר, די און
 _1 כאדײטען װאם װערטער

פליק דײן ציל אץ זײ םיט גןןח
b b b b b b b k k  b b b b  f tb  b b b b M  b b ■  flbMbשײמען* שענסמע די זנד

 ליד אץ זון אץ טריט און טראם
 דערינעןן װעלט די און

 םיט, םאםע אץ נקח־ארײן
געפינען- זיך װקםםװ

מאטיװעז זײערע אןן געזעץ שטונדעדשכירות דעם באקעמפעז װאם נרופען ף
געזעץ־פראיעקם, ״בלאק־קאנערי״ ער

אר־ די באגרעניצען צו זוכט װעלכער
 א איינשםעלעז און בײםס־שטונדען

 אין ארבײםער פאר געהאלט מינימום
 באגראבען איז איגדוסטריע, דער

 םון רולס־קאמיםע דער אין געווארען
 קאמף דער אז מעגליה קאנגרעס.

 קוםענדער דער אין װערען באנײט זאל געזעץ דעם ארום
יאגואר. אין קאנגרעס פון םעסיע

 ארבײ־ אמעריקאגער די צװישען מײנונגען פאראן
 ערגערען צו וואס זיך גיםא איז עס אז םער־סירער,

 קאנסערוואםיװע װי גוט אזוי ראדיקאלען דעם. איבער
אויסגע- האבען ארבייםער־באוועגוגג דער פון םירער
 איז פראיעקם דער װי נאכדעם אז מײגוגג, די דריקם

 די באגרענעצענדיג סענאם, אין געווארען ארומגעשארען
 א םערציג װי װעניגער ניט צו שטונדען מאקסימום

 סערציג װי מער ניט צר מינימום־שכירות די און װאך
 ארבייםער־ אמעריקאנער די קענעץ שםונדע, א סענט

 אפילו געזעץ דעם פון האבען נוצען װעניג גאנץ מאסען
 מען םארמע. איצטיגער דער אין דורכגײן זאל ער װען

 זײנען װאס אמענדמענטס די לויט אז אן אויך װיקט
 שיכ־ די דוקא װעלען סענאט, אין געװארען אנגענומען

 געהאט מערסטען אם װאלטען װעלכע ארבײטער םען
 דינע סון װערען אויסגעשלאסען געזעץ, דעם םון גוצעז

 אױס- אז געמאכט װערט למשל, אזוי׳ סארשריפםען.
 װעניגער באשעםטיגען װעלכע בתים בעלי מיט :אמע

 בא־ דאד איז עס און ארבײםער, געדונגענע צען וױ
 וױײ קלעגליכםטע און שטונדען לענגסםע די אז װאוסט
 ארבייטען װעלכע ארבייםער די דוקא קריגען דזשעם

 איג־ געװיסע אין ;סװעם־שאםקעס קלייניגקע די איץ
 פאב־ קליינע םאר אויסנאמע די אט אויך װעט דוסםריען

 אינדוס־ דער םוץ צעברעקלוגג דער צו םירעז ריקלאך
 הײם־ און קאנםראקטיע די איינשטעלען דאם און טריע

סיסטעמען. ארבײט
 אזא געמען וועלכע די אז אבער, איז אמת דער
 שםובדען דער איז אודאי אומגערעכם♦ דיגען שטעלוגג,

 ניט וױים םארמע איצםיגער זיין אין געזעץ שכירות *ח
גע־ דער וואס סםאנדארדם די אז אמת, איז עס ;געגוג

 די װי גידעריגער םיל זײנען איינצושסעלען זוכט זעץ
 םרײדס ארגאגיזירטע מערסםע די אין עקזיסטירען װאם
 גים־ארגא־ םילע איז אייעעםירט שוין איז װעלכער און

 חםרוגות, זייינע אלע מיט דאך, אפטײלוגגען. גיזירםע
 פאר בלױז נים אץ נוצליכער. זייער א געזעץ דער איז
 אוגטער איצםער גאך ארבײםען וועלכע ארבייטעד די

 קלעגערע פאר שטונדען לענגערע באדינגונגעה ערגערע
 אמע־ אין גענוג םאראן נאד זיינען אזוינע (און שכיתת
 ארגאגי־ ארבייםער, די םאר אםילו אויך נאר ריקא),
 שוין זיך האבען װעלכע גיט-ארגאגיזירטע, און זירסע
 בא־ בעםערע דערשלאגען כחות אײגעגע זייערע דמץ־

 ארבײםם־ די ווערען עס העכער וואם וױיל דיעוגגעץ.
 אלץ ארבייטער, ערגער־באצאלטע די םון םטאנדארדס

 װע־ זיכערער אלץ און קאנקורענץ דיער ווערט קלענער
 בעסער־ די אין ארבייטער די םוץ פאזיציעס די רעז

געגעגדען. אװ OT*nD באצאלטע
 אלע אז עקאנאמיק, דער םון אלף־בית דער איז עס
 צחא־ עע זיינעז אינדוסטריע מאדערגער דער םון םײלען

 געגעג־ זיד באווירקעז און זיך צװישעץ מעמעבוגדען
ארבייטס־באדינגומעז און שםוגדען שכירות, די זײםיג.

 די אױף דירעקט װירקען איגדוסטריע געװיםער א אין
 םאר־ דעם אויף דעם דורך און םחורה דער פון ידײזען
 דא. איז עם וואס ארביים מאס יער אויף אדער ברויך

 דורך געשטערט ווערם באלאגם עקאגאמישער דער װען
 האבען םרײד געוױםען איין אין ארבײטער די וואס דעם
 בא־ בעסערע םיל דערשלאגען זיך און ארגאניזירם זיד

 איבערן קאגטראל קיין האבענדיג גים און דיגגונגען/
 ארםיקעל דעם םוץ פרײז דער אז םאראותאכם •רײז,

 װערען אױםגעהױבען שםארק זאל באשאםעז זיי מאס
 םארברויך דער װעס סחורות, אנדערע מיט פארגאיך איז
 וחנרען. פארקלענערם אומפארמײדליך ארםיקעל דעם פון

 װעלמ אן לוקםום־ארטיקלע̂ן אין נאר נים אמת איז דאס
 גויםיגע אין אויך אםילו נאר באגיץ, זיך קען עולם דער

 שיײז װען קלײדוסנ. און שפײז וױ געברייױארםיקלען
 ביליגעדע אדער װעגיגער מען עסם טײערעת װעדם
 די קויפם װאם דעם פון פארדינםםעז די וחנז שיײז,
ד זעלמר דער אין געהעמרט גיס זיד האט שיײז ח י

סײמאן ה. םון

 מען קויםט טייערער, װערען קליידער ווען פארציע.
 מײנט דאס קליידער. סארטען ביליגערע אדער װעניגער

 ארטיקלען אזוינע אין ארבײט. רועניגער דא איז עס אז
 פאר־ און טעאםער מעבעל, אויטאמאבילען, צירוגג, װי

 פרייז זייער װען אז פאל, דער זיכער עס איז וױילונגען
 ארביײ אגדערע די פון םארדיגסטען די און זיך הויבט

 ארםיקלעז די םון פארברויכער די דינען װעלכע טער
 געקויםט װעניגער װעט פלאן, אײן אויף שטיין בלייבט
 דאס ווערען. פראדוצירם װעגיגער ממילא און װערען
 ארבײטער די םאר ארבײם װעניגער זײן װעט עס הייםט,

פאכען. די אין
 ניט געשטערט װערט באלאגס דער װען רעדם װער

 אויך נאר אינדוסטריען פארשײדעגע צדױי צװישען בלויז
 אינדוסטריע זעלביגער דער אין אפטיילונגען צרױשען

 דאן לאנד, םון געגענדען אדער שעפער פארשײדענע אין
 וואס פאבריקען די אז זעלבםט־פארשטענדליך דאך איז

 אר־ זײערע באשעפטיגען און שכירות װעניגער צאלען
 זייער דורך גיך גאר װעלען שטונדען, לאגגע בײטער

 םון ארויסטרייבען און מארק דעם פארנעמעץ קאנקורענץ
 צו געצװאונגען דינען װאס אונטערנעמוגגען די ביזנעס
ארבײט. שטוגדען װעגיגער פאר שכירות העכערע צאלען

קאגקורעגץ־פעאע־ דער אין אריין גײען גאסירליך
 אנדערע פילע אויך אונטערגעמונג געװיסער א פון קײט

 די פון שטוגדען און שכירות די אויסער אייגענשאסטען
 םעאיגקײט די דערמיט טאן צו האט סיל ארבײטער.

 געשיקט־ די פארוואלטונג, דער פון אומסעאיגקײט אדער
 גאענט־ די ארבײםער, די םון פראדוקטיװיטעם און קײט
 םון און מאטעריאלען רויע די פון וױיטקײט אדער קײט

 צוגעשטעלט דארף סחורה םארטיגע די וואו אפזאץ־מארק
 םילע און רענט און טראנספארט םון קאסטען די ווערען,
 פראדוק־ ז״י איו אריין גײען וואס םאקטארען אגדערע

 איז דעם דאנק א ארםיקעל. דעם פיז ציאגס־קאסטען
 אין אויך האלטען זיך זאל אינדוסטריע אן אז מעגליך,
 שטונ־ די און העכערע זײנען שכירות די וואו פלעצער

 מארקעטס םוץ קאנקורענץ דער טראץ קירצערע, דען
 אבער װירקוע די ארבײטס־באדיגגוגגען. ערגערע מיט
 די גרענעץ. באשטימטען א האט םאקטארען די פון

 פרא־ םון פרייז דעם באשטימען וואס אויסגאבען, הויפס
 די מאטעריאלען, רויע די םון פרייז דער איז דוקט,

 אוגטער־ די םון פראפיטען די און ארבייטס־קאסטען
 מא־ רויען םון פריתען די אז אגגעמעגדיג, נעמער.
 אומגעפער איז םראפיט סון פראצענט דער און םעריאל

 ארבײטס־קאס־ אין Tדער*אוגטערשי קען זעלבער, דער
 ניט און םראצעגט געװיםען א בלויז אויםהאלטען םען

 ארביי־ אלע םאר װיכטיג אזוי עס איז דעריבער מער.
 ערגסט־ די פון אויך שכירות און שםוגדען די אז םער,

 אין נים און באםעסטיגט זיין זאלען ארבייטער באצאלטע
 ארבייטס־ ®ח װילען גוםען דעם םון אפהעגגיג גאגצעץ
 םון אנבאם דער און אויף נאכםראגע די און געבער

 צוםרידענ- גיט געזעץ, בלעק־קאנערי דער ארבײםער.
 פון העכער גרעגעץ אזא שאםט איז, ער וױ שטעלענד

 און ווערען פארלעגגערט גיט קענען שטוגדען די וועלכע
 ארונ־ גיט קעגעץ שכירות די װעלכע םמ גידעריגער
 די אויד באםעסטיגען עס וועט דערמיט טעחיגקעץ.

 האבען וועלכע ארבייטער די פוץ ארבײםם־באדינגונגען
 באדיג־ בעסערע דערשלאגען כחות אייגענע פים זיך

םארזיכערם. געזעץ דער וואס די װי גועען
 פילע און עס באגרייםען ארבײטער אלע גים כאטש

 דערי־ וױחען טריידס באצאלטע בעסער די אין זײ פוץ
 צו גלייכגילםיגקיים באדױערענסווערםע אזא אמים בער
 אויס־ בתים בעלי די אבער עס פארשטייען ״געזעץ דעם

 םעםט איז געזעץ צום שטעלוגג זײער און געצײכעגם
 אוםשטענדעץ די און אינדוסטריע דער לױם באשםימןז

 אז דעריבער, זעען םיר זיך. געםיגען זײ װעלכע אין
 ארגאנײ די סון די הויפטזעכליך בתים, בעלי געוױסע

 אין פאבריקען זייערע האבען װעלכע און טרײדם זירםע
 *ו געזעץ דעם םאר זײנען צענטערס, אינדוסטריעלע די

 אײגשטעלעז און ארבייםם־שםוגדען די באגרענעצען
 דמען דאגעגען, ארבײםער. אלע פאר שכירות מינימום

ם גים־ארגאגיזירטע די םון ארבײטם־געבער די ױו  ט
 צוריק־ די איז םאבריקען זײערע האבען מעלכע די און

 אמ געזעץ׳ דעם געגעז לאנד, פח געגענדעז געשםאנעגע
 דער אז דערלאזען צד גים קענען זײ װאס אלץ םוען זײ

װערעז• אנגענוםעז זאל געזעץ

 בא־ דעם סון אילוסטראציע כאראקטעריסםישע א
 אנ־ אינםערעסען עקאנאמישע זייערע סון וואוםםזיין

 באוואוסטזייך ״קלאסען אעענומען אלגעמײן דעם שטאט
 קאנ־ אין פארטרעטער זײערע און בתים בעלי די וואס

 בײ זען געקענט מען האט ארויסגעװיזען, ד״אבען גרעס
 דער בײ געזעץ־פראיעקט, דעם איבער פארהערעז די

 אין און סעגאם אין דעבאטען די בײ אוץ אפשטימונג
קאנגרעס־קאמיםע. דער

 פוץ געװארען אריינגעבראכט איז געזעץ דער כאטש
 דאד זיך האבען אדמיניסםראציע דעמאקראםישער דער

 לוים צעטײלט ניט קאגגרעסלייט אוץ סענאטארעז די
 צו שטעלוגג זײער אין אנגעהעריגקײט פארטײ זײער
 געשטימם האבען רעפובליקאנער מאנכע געזעץ. דעם
 וואגנער־קאנערי דעם פאר ארויסגעטראטען זיינען און
 ארױסגע- זײנען דעמאקראטען רייע גאנצע א און ביל

 איז צעטיילוגג די געזע־ךפראיעקט. דעם געגען טראטען
 קאנגרעס־ די רועלכע געגענד דעם לויט געװען גיכער

 דער לויט און פארםראטען ד״אבען סענאטארען און ליים
 ארבײטס־באדיגגוגגען און אגטװיקלונג אינדוסםריעלער

געגענד. דעם אין
 סאוםה דער פון פארטרעםער די אז מיר זעען אזוי

 דיער םים ביל דעם געגען געװען אלע כמעט זײגען
 פאר־ די געװען אויך דיגען אזוי אויסנאמען. וױיניגע

 מען רועלכע געגענדען אגריקולטורעלע די פון טרעטער
 צו אפטאך דעם דורך בלויז אריבערגעוואונען האט

 צושטימעץ װעלען זײ װען פארם־בילם זייערע שטיצען
 איז ארתאכע די שכירות־געזעץ. און שטונדעך דעם צו

 סאוטה דער אין אינדוסטריע די פארשטיין. צו לייכט
 ביר־ דעם גאך אנםוריקלען אנגעהויבען ערשט זיך האט

 געווען שוין איז מזרח־שטאטען די אין װען גער־קריג,
 האם סאוטה די אינדוסטריע. איינגעפוגדעװעטע גוט א

 אינדוסטריען, אייניגע פאר פארצוגען געװיסע געהאט
 רויען םון קוואל צום גאענטקײט די ביישפיל צום װי

 טעקסטיל־אינדוסםריע, דער םאר באוועל װי מאטעריאל,
געהילץ שםאל־איגדוסטריע, דער פאר קוילען און איתען

 פאםיר און בוײמאטעריאלען םון אינדוםטריע דער
 גע־ גיט דיגען אליין פארצוגען די אבער ענליכע. און

 געלערענםע אין מאנגעל דעם בייצוקומען גענוג װען
 םאבריק-געביידען, גײע םון קאסטען די און ארבײטער
 װאס אויםגאבען אגדערע און איינריכטונגען און מאשינען

 גײעס׳ א אין אינדוסםריע אן אריפבויען בײם גויםיג זיינען
 אײן געווען אבער איז עס געגענד♦ אנטװיקעלטען גיט

 אײ האם װעלכער סאוטה, דער אין פאקםאר װיכטיגער
 געווען איז דאס שוועריגקייטען. אלע די בערגעוואויגען

 ארבײט. ביליגער םון רעזערװאואר גרענעצלאזער דער
 וועלכע באפעלקערוגג םארארעםםער דער םון מיליאנען

 חױגה םוץ קוואל יעדען םוץ געווארעז אפגעשניםעץ זיינען
 פארארע- די און נעגערעו די םון באםרייאונג דער דורך
 לאגע די איז ערגער גאך גוטם־באזיצער. די םון מוע

 און װעלדער די אויסגעהאקט האט מען װען געווארען
 אריבער- געמחט זיך האם לאמבער־אינדוסטריע די אויך

 באורעל םון פרייז דער ייעז איו וועםם דער נאך קלייבען
 געלט־ארייגברײג* איעציגער דער געווען איז וועלכער
 צוליב פרײז אין געזונקען שטארק איז םרןװוקט גענדער

 קאטאן־ ניײאנםוויקעלטע פון קאגקורענץ שארםער דער
 ניס־ הונגעריגע, די לעגדער. אנדערע אין םעלדער

 איז באםעלקערונג גידערגעשלאגענע אח ארגאגחירטע
 אבי יריח וועלכעז אבי םאר ארבײטען צו געווען גוײים

 האט אומשםאנד דער אט ברויט. אויף פארדיגען צו
 וועלכע םאבריקאנטעז די אגצולאקען פארםעלם ניט

 םפעציעל ארבײט ביליגע םאר קוואל א געזוכט האבען
געווארען. אפגעשטעלם איז אימיגראציע די װי גאכדעם

 אױם־ סאוםה דער אין אינדוסטריע די טאקע האט
 מזרח־ די אין איגדוםטריע דער םון חורבן אויפ׳ן געבלים

 אינדוסי־ טעקסםיל קאטאן גאנצע די כמעט שטאטעז♦
 אױםגעוואג״ האט שםאסען ענגלאנד נױ די םון טריע
 גע־ דארט זיך האבען עם • סאוטה. דער גאך דערט

 גרענד דער מילען, שטאל און גיםערייען איהען עםענט
 ציגארעך און פאפיראסען טאבאק דער פח םייל טער

 הא־ אעדוםםריעז די גאך אהין. אװעק איז אינדוסטריע
 זיך האם סאוםה די אנדערע. נאכגעשלעפם זיך בען

איגדוםםריעל. עטאבלירם
 םאקםאר װיכםיגםםער דער איז אאא זעען מיר וױ

 איג־ עםאבלירעז זיך סאוםה דער געהאלפעז האם װאם
 פון ארבײטם־םםאנדארדס גידעריגע די געורען דוסםריעל

 םעגליך האם וואם םאוטה דער איז באםעלקעתנג דער
 אױםצוקאג־ אונםערנעמונגען דארםיגע די םאר גע&אכט
rat געגענדעז׳ אנדערע ®ח פאבריקאגטען די קווײרען
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כ־ל

 אנ־ סןזוםה דער םון בתים בעלי די זוכען שארצוג דעם
 מיםלען *לע מים און מעגליכקײםלן *לע מיט צוהןןלטען

 זײ האבען אורזאכע דער פאר קענען. זײ װי לאבג אזוי
 פאר־ יעדען מיטלען אלע מים באקעמםט צײש גאנצע די

 אדער זיך ארגאניזירען צו ארבײטער זײערע סון זוך
 באדינגונגען. ארבײםם מענשליכע זיד דערשלאגען צו

 גע־ דערטרונקען איז שםאטען יענע אין סטרייק יעדער
 באווע־ שווארץ־מאה׳דיגע אלע די ;בלוט אין ווארען
 די שוירםס, סילװער די קלען, קלוקס קױ די גרנגען,

 ציגאר־ די געגען מערדערייען די ;מאבס לינםשינג
 אין ארבײםער טעקסםיל די פלארידא, אין סטרייקער

 אין קראפערס שער די ;קאראליינא סאוטה און נארד
 א־ן באנדעס אלע די געגענז־ען. אנדערע און ארקענסא

 די האבען און געהאט האבעז מעשים בלוטיגע זײערע
 די און מאגנאםען אינדוסטריעלע די פון שטיצע םולע
 ריעל סוחרים, די זיי. דורך געלט מאכען וואס אלע

 דעם פון איבעריגע אלע און באנקירען עםםייטגיקעס,
 איז עלעםעגםען די פאר אז זיך, פארשטייט געזינדעל.

 צו גרענעץ א געזעץ דורכן איינצושטעלען פארזוך דער
 פרױױלע־ זײער אויף אנגריף אן עקספלואטאציע, דיער

 זאלען די אויב אינדוםםריע. דער אין לאגע גירםער
 כמעט ארבײטער זייערע צאלען צו װערעז געצוואונגען

 מער ניט ארבייטען לאזען זײ און שכירות זעלביגע די
 געגענדען אנדערע די אין ארבײטער די װי שםונדען

 אויס־ דער זיין צו אויםהערען םאוטה די װעט לאנד, פיז
 זיינען דערפאר םאבריקאנטען. פאר פלאץ דערוויילטער

 םאר־ אזוי קאנגרעס אין פארםרעםער זייערע און זײ
געזעץ. בלעק־קאנערי דעם געגען ביסען

 דעם דורך םארלירען צו האט סאוםה די םיל װי
 װערען׳ אנגענומען זאל ער װען געזעץ בלעק־קאנערי

 נאר־ איז וואם איבעחיכם עקנאמישער דער באוױיזט
 אװ ״אינםםיטום דעם םון געווארען םארעםענםליכם וואס

 איצםער איז איבערזיכם דעס לוים אפיניאן״• פאבליק
 47 אמעריקא אין ארבייםס־וואך דורכשניטליכע די

 דורכשנים. דער בלויז אבער איז דאס װאך. א שטונדען
 די וואו אינדוסטריען דא זיינען עם וױ אזוי הייםט, דאס

 שםונדען וועניגער אדער 35 בלויז איז ארבײטם־וואך
 ארבײםען וואם אזוינע םאראן נאטירליך זיינען רראך, א

 איבערזיכם דער רואר- א שטונדען 47 װי מער פיל
 אן גים ער וואו אפטיילונג דער איז טאקע עם באווייזם

סטייטס. און געגענדען לוים ארבײםם־שטונדען די
 דורכשניםליכע די אז באריכם, דער אן וױיזם אזױ ־

 וואך א 45 איז שםאטען ענגלאנד נײ די אין שםונדען
 דורכשניט־ די איז םאוםה דער אין וואם צייט דער אין

 ווײזט באריכם דער שםונדען. 50 ארבײםם־וואך ליכע
 פון פראצענט םערצען וואם ציים דער אין אז אן, אוין
 װי װעניגער ארבײםען ארבייטער אינדוסטריעלע אלע
 55 איבער פראצענט 20 נאך ארבײםען שםונדען, 40

 60 נאך ארבײטען פראצענט צען און ויאד א *טונדען
װאו. 8 מער איז *טוגדען

 לעצטע די לויט שכירות. מים איז זעלבע דאם
 אר־ וואס שכירות דורכשניטליכע די דינען באריכםען

 פראצענט 25 מיט סאוטה דער אין םארדינען בייםער
 אינדום־ אנדערע אין דורכשנים־שכירות די װי קלענער
 אינדום־ אנדערע די אין װי אזוי געגעניען. םריעלע
 ארבייםער גענוג םאראן נאך זיינען געגענדע םריעלע

 שטונדע א סענט 40 די װי ױעגיגער פארדינען װאס
 קאםיסיע דער ערלױבם געזעץ בלעק־קאנערי דער װאם

 םארשטײן דאך מען קען מינימום, אלם באשטימען צו
 ארבײ- םראצענם גרויסער א םאר וואס אדער םיל וױ

 םון װעניגער נאד פארדינען עס םאוטה דער אין טער
 25 מיט דורכשניט דעם מאכען צו אום מינימום דעם

 געגענדען• אנדערע די אין װי בידעריגער *ראצענט
 פאר־ זיכער דעריבער ױאלם געזעץ בלעק־קאנערי דער

 געהעבערם באדייםענד און ארבײטם־שטוגדען די קירצם
 אין ארבייטער די סיז אאל גרויםער א םון שכירות די

 דעם אװעקגענומען דערםים װאלט און םאוםה דער
 אונטןןר־ אינדוסםריעלע םאר םאוטה דער םון פארצוג

 געגען םארביםען אזױ זײ זײנען דעריבער נעמונגען.
געזעץ. דעם

 נעשאנאל דער איז אוחאבע זעלביגער דער איבער
 נא־ א געגען םארביסען אזױ קאמערם אװ טשעמבער
 און ארבײםם־שםונדען באגרעגמען *ו געזעץ !יאגאללז

םען םי ש  םשעמבער נעשאנאל די םיניםום־געהאלם• א מ
 קרעמער, םװזרים, פון םערסםענם באשםײט קאסערם אװ

 עקספארטערם און איםפארםערס האםעל־אײגעגםיסער,
 פאראינטערעסירם כל קודם איז קלאס דעד ענליכע. און

 איז דאס ביליגער. װאם םחודה זײער קױםלן קעגעז «ו5
ד בלויז לי  די פון קאנקורעגז־גמגלינקײםען די װען םיג

 ארבײםם־ אײגהײטלינע גרויםע. זײנען פאבוײקאנםזת
ען ג נ גו ױנ  שטערוגג א דימען לאנד גאנצען אימד׳ן מ

W שארמז א ז T J m p a p ראדוצי־ די נוױשמ•
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 פח דעם. געגען דעריבער זײגען סוחרים די רער.
 די פח טיילען געװיסע אבער זײנעץ דים צוױיטער דער

 פאראינ־ קאמערס אװ זעמבער2כך דעם םון מיםגלידער
 זײערע אין מאסען די פון קויף־קראפט די אז טערעסירט
 קענען זאלען די אום גרעסער װאס זײן זאל געגענדען

 פאר־ דעם אין זײנען הױפטזעכליך פארקויפען. מער
 דירעקט פארקויפען װאס קרעמער די אינםערעסירט

 דעפארט־ און סטאר־ טשײן די װי פארברויכער, צום
 איז קאמערס אװ טשײמבער דער מענט־סטאר־קיפערס.

 בא־ צו געזעצען סטייט פאר ארויסגעקומען דעריבער
 מינימום־שכירות, באשטימען און שטוגדען גרענעצען

 פארשײדענע די אין זײערע אפטײלונג יעדע אז אזוי
 דורכפירען ניט אדער דורכפירען קענען זאל סטײטס
אמבעסטען. זײ זיך לוינט עס װי געזעצען אזוינע

 א געגען זײנען װאס סוחרים און בתים בעלי די
 ארבײטס־שטונדען באגרענעצען צו געזעץ פעדעראלען

 זאגען ארבײטער, די פאר לוין מינימום א באשטימען און
 פאר־ זײנען זײ אז אפען ברוטאל אזוי ניט נאטירליך

 א, פראםיטען. זײערע אין הויפטזעכליך אינטערעסירט
 געגען טענות אידעאלע מער ארויס שטעלען זײ נײן!
 גלײכ־ אײן ארויפצװינגען געגען רעדען זײ געזעץ. אזא

 ניט איז װעלכעס בירגער אלע אויף געזעץ ארטיגען
 םעדע־ און רעכט סטײט פון רעדען זײ ;אמעריקאגיש

 קאנ־ הײליגער דער פון נאמען אין רעדען די ; ראליזם
 דער־ אפגארען טראדיציע. אמעריקאנער און סטיטוציע

 דערוואק־ קינדער. קליינע בלויז אבער זײ קעגען מיט
 הגדה די ניט אויסען זײגען זײ אז וױיסען מענשען סענע

 און פראפיטען. פון קנײדלאך די נאר פרינציפען פון
 קאץ די ארויס זײ פון אײנער נאך לאזט װאו ניט וואו
 קאמיטע דער מים געװען איז םאל דער װי זאק. פון
 צווישעז האט װעלכע קאמערס, אוו טשײמבער דער פון
 בלעק־קאנערי דעם געגען ארגומענטען פארשײדענע די

פאלגענדע: די אויך אנגעגעבען געזעץ
 און שטונדען דעם םון ציל ענדגילטיגער ״דער

 ארוים־ איז — באריכט, דער זאגט — געזעץ, שכירות
 װי אינדוסטריע, אן אין פירמעס אלע אויף צוצװינגען

 אנדערע די םון אײנע זײן ניט זאלען זיי פלאץ אין וױיט
 אומשטענ־ זייערע זײן ניט זאלען עס םארשיידען רוי און

 שכירות און שטונדען זעלביגע די אגצוהאלטען דען,
 איז וראם אפמאך אן אין פארגעשריבען װערט עס וואס

 אינ־ דער םון טייל געװיסען א אין געווארען דערגרייכט
דוסטריע.

 דער אויף רוירקען שלעכט וואלט געזעץ ״דער
 שםערען וואלט ארן לענדער םרעמדע פאר פראדוקציע

 קאנקורירען דארםען װעלכע פראדוצירער הײמישע די
אויסלאנד. םון אריינגעבראכט װערט וואס סחורה מיט

געזעץ־פראיעקט דעם פון פארשריפט שכירות ״דער

 א אונמעגליך מאכען װעט וראס אזוינער אויך איז
^ איז געהעריג װי און אומפארטייאיש אנצואװענדען  דיו

 שכירומ מינימום צו באצוג אין האנדלונג יעדע פירען♦
 אומפארי װעט אינדוסטריע וױיט־פארשפרײיטע א פאר

 קי פאר שװעריגקײטען געפערליכע ברעגגען מײדליך
 זיך געםינען װעלכע אזוינע און אונטערנעמער נע

 געװאױנט לאנג פון שוין איז מען װאר געגענדען
ביליגער׳/ ארבײט קריגען

 עקא די ארויסגעבראכט קלאר אלזא זײנען דא
 דאס געזעץ. צום געגנערשאפט דער פון מאטױוען מישע

 ךי פארגלאצען מערסטע די אויסנאם. אן אבער איז
 אידעאלען. םון נאמען אין רעדען און הימעל צרם אויגען

 אנ• די אויך שולדיג דעם אין אבער זײנען טײלוױיז
 קלאר, אנצואװײזען אבשטאט װעלכע געזעץ, פון העגגער

 רעאבילי־ עקאנאמישער דער פאר נויטיג איז דאס אז
 מקריב מען מעג צװעק דעם פאר און לאנד פון טאציע

 עלעמענט דעם פון פרױוילעגיעס באזונדערע די זײן
 האלטען בלויז זיך קענען װעלכע מאנופעקטשורערס

 שטונ״ לאגגע אונמענשליך און שכירות נידעריגע אױף
 םון נאמען אין געזעץ פון פארטיידיגער די רעדען דען,

 לע• אמעריקאגער דעם און ציװיליזאציע מענשליכקײט,
 באאיינפלוסם װערען װעניגע זײער בענס־סטאנדארד.

 וואס אורזאכע די אויך איז דאס מאטיװען. אזוינע פרן
 די פון ארבײטער־םירער אםילו און ארבײטער םילע

 געזעץ. צום גלייכגילטיג דינען םריידס באצאלטע בעסער
 פאראיג־ מענשען פיל ניט זײנען אגדערע צו ױשר אין

טערעסירט.
 הויםטזעכליך אגצואווײזען איז נויטיג איז עס װאס

 פאר געזעץ דעם פון באדייטונג עקאנאמישער דער אויף
 שלעכס־ די םאר אלגעמײן, אין ארבײטער־מאסען די

 ארבײס*ר עקספלואטירטע ערגסםען אם *דן באצאלטע
 ארבײםס־ םון עלעמענטען די פאר אויך און באזוגדערס,

 טריידס ארגאניזירטע די אין זיך געםינען וואס געבער
 צענטערס אינדוסטריעלע אבטרויקעלטע מער די און

 באדיגגוגגען ארבײטס בעסערע אגהאלטען מוזען װעלכע
 האלז־שנײדענדער דער פון דעריבער לײדען זײ אוץ

 זײערע האבעו וואס אונטערנעמער די פון קאנקורענץ
 ארגר די געגענדען. צרריקגעשטאנענע אין םאבריקען

 גרויסען א פון קעשענעס די אן רירען װעלכע מענטען
 גיט קען או&מיטעלבאה באםעלקערוגג דער פון טייל

 װירקוגס נויטיגע די זיי אויף האבען צו פארםעלען
 געהע־ א אויסאיבען רוירקונג דער דורך זאלען זײ אויב

 דיסם־ זײערע םון געזעץ־געבער די אויף דרוק ריגען
 גע־ אפשר געזעץ בלעק־קאנערי דער נאך קען ריקטען

 קאג־ םון סעסיע קומענדער דער אין װערען ראטעװעט
 סארמע ליבעראלער מער א אין אפשר נאך און גרעס

סעגאט. אין געווארען אנגענומען איז עס װי

שאן אן םזךמה) (אעקםקויר
צינלוין מ. פון

 נאכ־ שטיקענדיגען הײסען, יענעם האב איך ווען
 ברי־ צוקאכטע םארשװיצטע, צוױי די געטראםען מיטאג,

 אנ־ מיר האבען זײ און עװענױ, זיבעטער דער אין דער
 בײגאכטיגען שבת מארגענדיגען, צום טיקעט א געבאטען

 מוזיק, מיט שאו, א מיט האדםאן, אויפ׳ן עקסקוירשאן,
ה האב  צושרוים־ א און צושװיצטער א אויך זייענדיג אי
זיי. בײ צוגעכאסט גלײך טיקעט דעם טער,

 עקסקוירשאן ״מונלײט װערטער 1ד׳ אויף קוקענדיג
 קיה־ ביסעל א געווארען שוין מיר איז האדסאן״ אוים׳ן

 הי־ בלויער שטערען, לבנה, דאך מײנט מונלײט לער.
 דערפרישעגדער וואסער, דאך מײנם האדסאן מעל;

 אן הײמישער, א זײן וועט קראוד דער און װינטעל,
 געמאלען שוין זיך האט פאנטאזיע מיין אין און אײגענער,

 אויפ׳ן שיף, א אויף אװענט ראמאנטישער אנגענעמער אן
 שוועסטער און ברידער אינטערעסאנטע מיט וואסער,

ה ארום  אונטערהאל־ געשפרעכען, אינטערעסאנטע מי
מוזיק... טונג,

 גײט אזײגער אכט אז געשטאגען, איז טיקעט אוים׳ן
 מיר האבען ברידער פארשװיצטע די און אפ, שיף די

 בעטערי אין אזייגער זיבען זיין זאל איך געווארענט,
שיף. אוים׳ן ארויף צייט אין קענען צו אום פארק,

 עם שרעקליכע. א געװען איז שבת יענעם היץ די
 און אוגטערגעצונדען איז יארק נױ אז געדאכם, זיך האט

 דער־ באלד וועל איד אז און דיםען, אלע םוץ ברעגט
 איינ־ דעם מיט ציננער, קלייגעם מײן אין ווערעז שטיקט

םענםםער. האלב׳אפענעם ניט-צױגרויםען ציגען
װאו. געװען גים איז היץ די םון דך באהאלטען

״הױז אין װי ערגער איז געדאכם זיך האס ®ארק אמ

 איך האב הױז, אין צוריק געקומען בין איך אז און
 האל־ אויבערשטער מײן פארק. אין װי ערגער געפילט

 העמד די און גאס, דורכאויס געװען איז קערפער בער
 זיײ נאקען און האלז מײן לײב, צום געקלעפט זיך האט
 געהאס מורא האב איך אז צופארעט, אזוי געװען נען
 גענומען האב איך אראפקריכען. ניט מיר זאל הויט די
 נאסע מיט געריבען זיך ארן וואנע, א באד, שפריץ א

 בלױז געהאלםען האט דאס אבער האנטיכער, קאלטע
 גע־ װידער שוין איז אבער באלד #וױילע קליינע א אויף
היץ. זעלביגע די װען

 זיבען אנגעקומען איך בין פארק בעטערי צום
ך קײנע און געווען ניט נאך איז שיף די אזײגער.  מ
 גע־ איז פארק איבער׳ן געזען. ניט זיך האבען קאנטע
 אים איבער געברענט וואלט עס װי היץ, א האנגען

 גראז איבער׳ן פאראשוט. קאלאםאלער גרויסער א
 און מענער מעגשען, סך א אויסגעלײגט געווען זײנען

 ארן םאר׳חלש׳ט, םארשלאפט, אונבאװעגליך, םרײעה
 גאך מים בית־עולם א וױ אריסגעקוקט האט פלאץ דער
מתים. באגראבעגע קיין ניט

 שוועסםער אגגעקומען איז אררם וױילע א אין
 עס װאו פארק, עק אנדער אן םון אנגעקומעו איז זי א.

 עס וועלכער אויף שיף, היבשע גאנץ א געשמאנען איז
 אבער יאםאזשירען, סך א ארויפגיין געהאלטען האבען

 מענ- אונחנרע גיט און שיף אונזער גערוען גיט איז דאס
 אז געזאגם, איר ד״אט דארטען פאליסמאן דער שען.

 מיר װאו דא, אס םאראנקערען זיד וועט שיף אונזער
 •אליסםאן דעם גיט גלױבט ױ אבער יעצם. שטייען

וזאו עק, יענעם אין דארטען, םאן קוק א גײם זי איז

פאשיזם פון אינהאלט םאציאל־עקאנאמישער דער
נױ־ נאך טאג הײנטיגען בײ באמת יז

 אינהאלט דעם מאכען צו קלאר טיג
? פאשיזם פון

 פאשיזם םון אינהאלט דער איז
קלאר? גענוג ניט

 וואס באװאוסט, גענוג איז עס
 קאנעז נאר גיט און איז, פאשיזם

געשמאק גאנץ אויך זיך לאזט ער נאר גוט, אים םיר
 אזא נאד געפינען צו שװער אפשר איז פארט אוןםילעז♦

 אומ־ אזא הערשען זאל עס װעלכען װעגעץ באגריף,
 צירקולירען זאלען עס װעלכען װעגען און ילארקײט

 דעפי־ װידערשפרעכלעכע תוך אין אזוינע ארן ילפ «ןי
אזויגס איז דאס װאס פראגע, דער װעגען װי סעגיגי

פאשיזם.
 מא־ איצטיגען דעם אין וױיל דערפאר, גראד און

 פא־ פוץ ראל פאליטיש־געזעלשאפטליכע די איז מענם
 װיכטיג׳ גװאלדיג אזוי אים געגען קאמף דער און יזםש

פרצוף• אמת׳ן זײן מאכען צו קלאר גענוי נויטיג איז

ארנאלדי א. םון

 פאראן איז באשולדיגונגען דאזיגע די אין אמת,
אױםריכטיגקײט♦ װי םראפאגאנדע מער

 אפט וױ דרינגען, דערפון מען קאן פארט אבער
 צוטומלעניש א שאפען צו מעגליך איז עס גריגג װי און
פאשיזם. װעגען פראגע דער אין

** *

**
 פאשיזם ורארט דער איז טאג הײנטיגען בײ אויב

 וואס מענשען, צװישען אפילו באװאוסט, בױיט אזוי
 גארניט בערך נאך איז צײטונג, א נים כמעט לײענען

 אינגאנצען כמעם ווארט זעלבער דער צוריק לאנג אזוי
 גרופען ענגע צװישען אחוץ — באקאגט געװעך ינים

^ דין אויך און — סילאלאגען ײנ\ *ר  גאר געווען איז ב
איצט. װי אנדערע אן

 מוסאליגי פאשיזם הײנטיגען דעם םון םירער דעם
 דאס פאר כבוד אומבאשטרייטבארער גאנצער דער קומם

 ווארם באוואוסטען װעניג דאזיגעז דעם *וױסגעפיגען
 באגריף, פאליטישען נייעם דעם שאסען דאס פאר און

םארבונדען. היינט איז ווארט דאזיגער דער וועלכען מים
 גע־ געשאםען סאשיזם װעגען איז דעמאלט זײט

ליטעראטור. אינםערעסאנםע און ברייטע א װארען
 ביז נאך באגריף דאזיגער דער איז פארט אבער

קלאר. אינגאגצן ניט *יצם
 און ררזדועלט אז הערעה איר קאנם למשל, #אזוי

 גליײ צו און פאשיםטישע. א איז אדמיניסטראציע זײן
 אח רעאקציע אמעריקאגער גאנצע די האט צייט כער
 וואל־קאמפיק לעצטען דעם פון משך אין פרעסע איר

דיקםאםאר. און קאמוניסם א װי רוזוועלטן מןרשריען

? פאשיזם אזוינס איז װאס איז,
 סא־ זײן און אידעאלאגיע פילאזאפיע, זײן איז װאס

? אינהאלט ציאל־עקאנאמישער
 און גרינדער די װאס זען אלץ װי םריער לאמיר

 װעגען זאגען גופא באװעגונג דאזיגער דער פון פירער
דעם.

 גײסטיגע א איז אידעאלאגען, זיינע זאגען פאשיזם,
באוועגונג.

 אין באװעגונג דאזיגער דער װעגען ריידען די
םראזעאלאגיע. הויכער פון טערמינען

 ״םליכט״, פון פרינציפ דעם רעפרעזענטירט פאשיזם
 גע־ ״נאציע׳/ ״מלוכה׳/ ״אויטאריטעט׳/ ״ארדנונג׳/

 םארבינדט פאשיזם פון עסענץ דעם װ. א. א. שיכטע״
״מלוכה׳/ פון באגריף דעם מיט מוסאליגי

 מוסאליגי זאגט פאשיזם׳/ םון פונדאמענט ״דער
 ״עגציקלאפעדיא דער אין ״פאשיזם״ ארטיקעל דין אין

 איז דאס — מלוכד״ םון באגריף דער איז איטאליאנא׳/
 איז םאשיזם םאר׳ן ציל. און םליכט כאראקטער, זיין
 דער אלץ. םון ד״עכער און אלץ םון פריער מלוכה די

 דער מיט םארגלייך אין האבעז גרוםען אדער איינצעלנער
באדייטונג״. פארהעלטניסמעסיגע א נאר מלוכה

 גלויבט ״פאשיזם אז זיך, מיר דערװיסען וױיטער
 פאשיזם ״םאר אז העלדישקײט״ און הייליגקײט אין
 ״פאשיזם אז קאמף׳/ און םליכט — לעבען דאס איז

 אײ דעמאקראטישער םון סיסטעם גאנצע די באקעמפט
 מעג־ דער אין ניט — גלויבט ״םאשיזם אז דעאלאגיע׳/

 אײביגען פון נוצליכקײם דער אין גים — לאכקײט
 אוים־ דער איז מלוכה סאשיסםישע ״די אז םרידעץ״,

 םאשיסטישע ״די אז מאכם״ צו שטרעבען סח דרוק
״פאשיזם אז רעליגיע׳/ צו גאיכגילטיג ניט איז מלוכה

 װעגען באגריף מאטעריאליסטישען דעם םוץ גיט האלט
װ. א. װ. א. א. גליק״ פון מעגליכקײט א

 בא־ צו גענוג װי מער אונז פאר איז אלץ דאס
 פראזעא־ הויכע גאנצע דאזיגע די װעגיג װי ווייזען,
 באגריף דעם מאכען צו קלאר נוצליך זײן קאן לאגיע

פאשיזם. פון
** ♦

באגריפען, אלגעמײנע אבסטראקטע דאזיגע די אלע
 מים שטעלט פאשיזם וואס באווייזען, אונז דארפען װאס
 סך א פרן ניט איגגאנצען זיך אונטערשײדט ׳פאר זיך

 װעלכע שטרעמונגען, פאליטיש־פילאזאפישע אגדערע
פאשיסטיש. דירעקט גארניט זײנען

 פאלש בכלל גענומען גרונט אין דעם, אחוץ ׳איז עס
 אין פאשיזם פון באגרינדונג טעארעטישע א זוכען צו
אידעאלאגיע♦ באשטימטער און גענויער א

 ליב אלײן אפט האבען גופא פאשיזם סון פירער די
 אנט־ זיך האט פאשיזם דער אז אונטערשטרייכען, צו

 באשטימטער א אן באװעגונג פראקטישע א װי װיקעלט
טעאריע.

 אין רױם אויף מארש מײן םון צײט דער ״אין
 באשטימטע שום קײן געהאט ניט איך האב 1919

מוסאליני. שוײיבט טעאריע׳/
 באדערפעניש די אנטשטאנען איז שפעטער ערשט

 דעם בארעכטיגען צו אום טעאריע, א באשאםען צו
פאקט.

*
 דער םון איגהאלט דער איז וואס טא אזוי, אויב
 אין האט װעלכע באװעגונג׳/ ״פראקטישער דאזיגער
 און טעאריע באשטימטע קײן געהאט ניט אםילו אנהויב
 געוואלדיגע אזא מאמענט איצטיגען דעם אין שפילט

 דער גאר פון לענדער אלע פון פאליטיק דער אין ראלע
? װעלם

 קאן פאשיזם פון כאראקטער ספעציםישער דער
 אריינדריג־ זאלען מיר ווען דעמאלט׳ נאר װערען קלאר

 םארשםײן זאלען מיר װען קלאםעךבאזיס, זײז אין גען
 קלאםעדכיארהעלטנישען, יענע םון סיסטעם גאגצע די

 און פוגקציאנידם, און זיך אנטװיקעלט ער װעלכע אין
קלאסעדקאמף♦ הײגטיגען דעם אין ראל זיין אויו־

איג־ אמת׳ן דעם םארשטײן מען קאן דעמאלם נאר
םאשיזם. םון האלט

םא- דעם אנאליזירען װעלכע יעניגע, די צװישען

 שיף יעגע אבער שיף, א אגגעקומעץ וואס גאר איז |עס
 אומרוהיג, איז א. שורעסטער אוגזערע. ניט אדיך ןאיז
 דעם וױשם זי און צונםער, ווי רויס איז פגים ןאיו

 וועלכע נאזטיכעל, וױיבערשער םיצעל איר מיט שוױיס
פאפיראס שםיקעל נאסע א װי האנט איר אין אויס קוקס

.v m \
 זי און דיגערל האגם איר אויף קיק א כאפם זי

 אי־ נים. קײנעם נאך מ׳זעט םארוואס זיך װאוגדערט
 שװעס־ ניט זעם זי וואס סאר אומרוהיג זי איז בערד״ויפט

 שרעקליך סילען מיר טיקעט. איר האם װעלכע ב., טער
 אח סטענד איינציגען צום צו גייען מיר און דארשטיג

װאסער, פלעשלאך סענטיגע פינף צוױי קויפען םיו
I םילען מיר װעלכע גאך און אויס טרינקען מיר דדעלכע 

 אין שווערקייט א עפעס און מייל אין װידער־טעם א
 נאך גאר געשםילט, נים איז דארשם דער אבער ביך,
צורייצט. ןמער

 אונזער אנגעקומען איז זיבען נאך האלב ארום
 איך זע אט באקאנטע. זען אנגעהויבען מ׳האט און |*י|י

 דער פאר געענדערט דיער זיך ד״אט ער ג. גר
 ער געזען. ניט אים האב איך וואס יאר) א (ארום ןצײס

ר ע מ אי  געזונםען א מים אויסגעםילטער, אן געווען ייז
 איז יעצט אמ בייכעל, א עםוואס מיט פגים, ראזעװען

 בױך, קײן םץ סימן קײז אפגעבליאקירם, מאגער, אזױ עד1
ץ  זיך זעם עלטער דער און איינגעבויגעץ ביסעל א ףי
אים. אויף אן גוט גאנץ ןשיין

 לאקאל םון ד. ברודער העלאו םיר זאגט אט אבער
 װעל־ און יאר פאר א געזען נים האב איך װעמעז ויימס,

 װער איך ביזנעס. אין יאר עטליכע שוין איז
ך האם ער װי און אויסזען גוטען זײן סון  ד

 העכער גאר איז ער װי אימפרואװם, ביסעל א
לעבעדיג, אזא אױגען די אין און געװארען, ברײטער

 אין ספארם, א וױ געקלײדס איז און בליק יגער
ספארס זײדענע א און שיך װײסע מים הויזען,

 וועמען מיט ברודער, זעלבער דער נים גאר העמדעל,
 ביליגע בײ געארבײם צוריק יאר צוואגציג מיט האב איך

ה דאכט בראדווײ. איסם אויף מאנםלעז פלרשענע  זי
געווארען. איעער גאר איז מענש דער אז

 האב איר ה. שוועסטער העלאו איך זאג אט און
 האט זי זיגט צייט, היבשע א געזען ניט אויך שוין איך

 האט רועלכער וואכען־דזשאב, סטעדי איר געקראגען
 יאר. עטליכע היבשע פנים איר אויף ארויםגעלייגט

 ברכה אזא גיט איז וואכעךדזשאב סםעדי א אז הםנים,
דרעסמאכערין. שנעלער םלייסיגער, א פאר

 רוהיגע געלאסענע, די ז., שוועסטער איז אט און
 די איז איר ארום ױניאניסטקע. קריםיקירענדע און

 ערגעץ װי גידעריגער גראד פאר א מים אטמאסםערע
 איר םון הערען צו זיכער ביזט דו און וואו. אנדערש

 דער םרן עוולות מים אנגעפיקעוועט געשיכטע, שאפ א
 שוועס־ און ברידער די פון און טשערמאן שאם סון ױניע,
 שװעסטער מיט ארגומענטירען נים קעגט דו טער.

 אלע די זעט װעלכע און אליין גוםסקיים די איז וועלכע
 סררמע צו א איז זי וױיל דערפאר, בלויז עװלות

 פראצענט הונדערט םולע פאר איז זי ױגיאניסםקע.
אונמעגליד. איז דאס וואס קאנדישאנם, ױניאן

 און פאראנקערט דערוױילע זיך האט שיף אונזער
 ביי־ אירע סון אויסלײדיגען אנגעהויבען זיך האם זי

 האבעז דיט צוױיטען דעם אין און פאסאזשירען, םאגיגע
 עקסקוירשאניסטען. מונלייט אונזערע אויסגעשםעלט זיך
 מענשען. מאסע אזא זען צו סורפריחט געווען בין איך

 געיוען. נים קײגער איז םריהער וױילע א מים זיך דאכט
 האבען הײס, דיער סילענדיג גרופקע, קלײנע אונזער

 אם־ שטריק מיט דעם אין קװעםשען געוואלט גים זיך
 מיר און ארױםשםייגעגדע, די פאר פלאץ געצאמםען

לעצמ צום אויף געװארם האבען
 א װאס װארטען. געדארםם לאנג האבען מיר

אח מענשעז, נאד אח נאד צוגעקומען אלץ איז מינוט

 פאר נאר גים שוין איז ארויף, עגדליך זײנען מיר ררען
 איז עם געווען, ניט םלאץ קיץ מער גרופע גאנצער א

געווען. ניט אויך פלעצער זיץ אײנצעלנע קיץ כמעט שוין
 ביסעל גאגצע אוגזער אז אויםגעקוקט, האט עס

שיםעל. דער אויף ארויפגעכאפט זיך האט ארימקײט
 צו איבערראשט געווען איך בין זוכען לאנגען נאך

 זיך ד״אב איך וױ אזוי אבער סיט, ליידיגען א דערזען
 וואס פאר אויסגעפונען איך האב אגידערגעזעצט גאר

 געורען איז דארטען םארגומען. ניט עס האם קײנער
 געקרא־ באלד ד״אב איך און דורכגאגג שמאלער דיער א

 מיט מענשען אומלויםענדען אן םון זיים אין זעץ א גען
 האב דעם נאך באלד ד״אנט. אין שאל צוגויפגעלײגטען א

 געמוזט האב איך פלייצע. אין םראסק א געקראגען איך
 — אונמעגליכע דאס זוכען גיין אין סיט יענעם פארלאזען

סטוסאקעס. און בוכצעם אהן סיט א
א דיקשיאנערי: דער פארטײטשט עקסקוירשאן

 זעץ ערשטען דעם בײ שוין רייזע. סארגעגיגענס קורצע
 דיקשיאנערי דער אז פארשטאנען, איך האב זײט אין

 אויף וואו עקסקוירשאן, דאזיגען דעס געמײנט ניט האט
 ארויפגעגומען מען האט מעגשען טויזענט פון שיפעל א

 טערמאמעטער דער וואס אווענט, אן אין טויזענט, צוױי
וואסער. אוים׳ן גײנציג און םינף צו דערלאנגט
 נאך איז םארק בײם געשטאנען איז שיף די ורען

 זיך האבען מיר װען אבער שלעכט, אזוי געװען ניט
 גע־ היץ די איז צו, אפםאון סארען און רירען גענומען

 די ארבייטען געגומען גאך האט דא און ערגער. ווארען
 שיק־ אפגעפארבטע אלטע אן עפעם ״שאו״. זאגענאנטע

 קורצעז א מיט שטימע, איבערגעבראכענער אן מים סע
 יאר םערציג םון לידלאך זיגגען גענרמעץ האט אםעם,
 דער אח מייחנל, ױגג א געווען נאך איז זי ווען צוריק,

 און אויערען מיינע צורײםען נאך העלםם אמפליםאיער
מ׳קען װײל נים, קענסטו אװעקגײז און געחזעז׳ מיינע
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 עק־ קלאסען־־איגהאלט, זיין םון שםאגדפוגקם סון שחם
 װאס דעם, וועגען מיינװגען פארשײדענע צווײ ױסםירען

םאר♦ זיך מיט שםעלם קלאסעךאיגהאלט אמת׳ער זייץ
 פאשיזם אז דעם, אויף באשטייט שםאגדפונקט אײן

 סון באוועגוגג אומאפהעגגיגע אן פאר זיך םיט שטעלט
קליק־בורזשואזיע. איז מיטעל-קלאס דעם

 באווע- א איז םאשיזם אז באהױפטונג, דער אין
 איז קלייךבורזשואזיע און םיטעל־קלאס דעם סון גוגג

 זײן אז זין, דעם אין אמת מאס גרױםע א פאראן זיכער
 מיטעל־ םון ארוים שפראצט באגינען זיין אין אורשםרונג

 שטרעבט ער אז עלעמעגטען, קלייךבורזשואזע און קלאס
 מיטעל־קלאס, צום אפעלירען צו מאס גרויסער א אין
 בא־ זיין אז פראםעסיאגאל, צום קלײךהענדלער, צום

 און מיטעל־קלאס, פון גרעסטענטיילם זיך נעמם שטאנד
 אינגאנצען איז ער אז און סירערשאםט, זיין באזונדערס

 און מיטעל־קלאס םון אידעאלאגיע דער מיט דורכגעזאפט
קריזיס. פון באדינגונגען די אונטער קלייךבורזשוזיע

וואס דעם, מים איין אינגאנצען שטימם אלץ דאס
םאשיזם. װעגען באוואוסט גום איז

***
 8 װי םארגעשטעלט אפט אבער װערם םאשיזם

 איז דאם אז זיז, דעם אין מיטעל־קלאם םון באוועגוגג
 באוועגונג, םיטעל־קלאס אומאפהענגמע אן אינגאנצעז

 םון סיי אומאפהענגיג אינגאנצען פארטיי״, ״דריטע א
 אפאזיציע אן װי ארבײםער־קלאס, םון םײ קאםיםאל,

 גרויס־ צום םײ ארבייםער־קלאס, ארגאניזירםען צום םײ
קאםיטאל.

םאר. זיד מים שטעלם דיקםאטור םאשיםטישע די
 דער םון םארכאפן דאס מיינונג, דאזיגער דער לוים

 צום אפאזיציע אן אין םיטעל־קלאם דעם פון םאכט
 פאליטישע די באהערשם האט וואס סיגאנץ־קפאיםאל,

 דיק־ פאשיםםישער דער ®ון זיג דעם אײדער םאכם,
םאטור.

אנער־ פאשיזם פון זיג דער ווערט זין דעם אין
רעװאלוציע• א וױ קענט

גע־ אנערקענונג דאזיגע די וואלט זין דעם אין און
 דער םון דעראבערונג יעדע וױיל בארעכטיגט, װען

 פון הענט די םון קלאס אײן פון גוואלד דורך םאכם
רעוואלוציע. הייסט — קלאס אנדער *ן

— איין נים אינגאנצען שוין אבער, שםיםם, דאם
 םאשיזם, םון קלאםעךפארהעלםנישען אםת׳ע די מים נים
 האט פאשיזם דער אזוי װי אוםן, דעם םים נים און
דעראבערם. םאכם זײן

 האם איםאליע אין .רעוזאלוציע״ פאשיםםישע די
שלאף־וואגאן. לוקסעריעזען א אין דורכגעםירם מוםאליני

 אריינ־ נים שפילקע א אסילו ם׳קען רירען, נים פשום זיד
יוארםען.

 גןך גאנץ א דא געוויינלױ איז ד״אדסאן אויפ׳ן
 איםיצער האט אבער אװענם יענעם װינטעל, שמאקער

 אים האב איך פארשלאםען. און צוגעגומעז יױנם דעם
 הינםען, םון אמ פארענם פון דעקעז, אלע אױף געזוכט

ך קיק אבער האב אין־ געפונען. נים אים םון זו
 ברודער םײהיגען זייער דעם םון הילף דער מים

 און באר, צום דערשלאגעז זיך בײדע פיר האבעז ב.
 צוױי דערלאנגם אונז מען האם םענט צוואנציג פאר

 אינ־ וועםעס גלעזער, שווערע און דיקע קורצע, זייער
 וױיםען קלארען א םים אגגעפילם געװען איז װײגיג
 םונקעל א געזען זיד האם דעק אוים׳ן אונםעז און שױם,

 דערקענט גלײן־ האבען מיר וועלכע פליסעקייט, ברוינע
 צום צוגעטראגען עס האבען מיר ביר. איז דאס אז

 מיט קאמף היבשען א נאך און געםאז. שמעק א און נאז
 צו דערגרונםעוועט זיד מיר האבען שױם וױיםען דעם
דעק. אױם׳ז געװען איז װאם ביר זופ דעם

 אבער שיף, אױם׳ן געווען אויך איז װאסער טרינק
 בא־ האב איך אז רייה, אזא געשםאנען איז דארםען

 נעקסם א אויף וױ פשיזז׳ן אויף װארםען בעסער שלאםעז,
רײה. יענער אין י

םאונםיינם, בער ביז גײן געזאלם האט שיף די
 עפעם אז אױײנגעםישם, זין• האט רזזום אל דער *בער

 האט קעפםײז דער און װעחנן קאליע שיף דער אויף ן*ל
 אויםגעקירעוחגט איר בריק וי*שינגט*ו שדזשארדז בײם

ק.  »ז אלייז, געדאנק דעם פון שױן און אויף״צורי
ט ר מ  און ארונםער םען װעם גיכעז »יז אז און צוריק ם׳
 און שטיקעניש דאזיגןר דער םת װערען פםור ם׳װעס

 קעגען ם׳דזעם אח דיטען די האקדז גים םעד װעט ם
 אוים׳ז לייכםער געװארען איז קאסע, קאפע א םריגקען
i עס px הארצען p געגעבען ms אױסצרהאל־ םרס און 

עקםקױרשאן. תאלב y און שםרנדע קוסענדע די טען

 אוועק־ םאקםיש האם קעגיג איטאליעגישער דער
 ווען םאכם, אין פאשיזם איםאליענישען דעם געזעצט

 דעקרעם א אונטערשרייבען צו אנםזאגם זיך האם ער
 איע־ האם און פאשיזם געגען קריגס־צושםאנד װעגען

מאכט. די איבערגעמען צו מוםאליני׳ן געלאדעז
 דער־ גיט קײגמאל לאנד קײן אין האט סאשיזם

 דער סון װילען דעם געגען מלוכה־מאכט די אבערט
בורזשואזיע♦ הערשענדער

 הערשענדע די האם םאל אייגצעלנעם יעדען אין
 אין םאשיזם דעם אװעקגעזעצט אויבען םון בורזשואזיע

מאכס.
 פון קאמפײן דעם פאר הוצאות די דעקען צו נאר

 1932 יאר אין דייטשלאנד אין פרעזידענם־וואלען די
 פאר בײגעשטייערט םיסען מולטײמיליאנער דער ד״אט

 א פון משך אין מארק מיליאן דריי װי מער נאציס די
טעג. פאר

 ד׳אט היטלער וואס מיטלען, םאנטאסטישע יענע אן
 אימשטאנד געװען גיט קײנמאל ער וראלט באזעסען,

יארען די אין אגיטאציע גוואלדיגע זיין דורכצוסירען
1933—1930.

***
 סון אנשטעל אן אנהויב אין מאכעגדיג םאשיזם,

 די צוצוציען אום םראפאגאגדע, אגטײקאפיםאליסטישער
 אויס־ און אויסגעבראכט גענומען גרונט אין איז מאםען,

 גרױסע די םרן בורזשואזיע, דער םץ געווארען געהאלטען
איגדוסטריאליסטען. און םינאנסירען לאנד־אייגענטימער,

 פאשיזם אז שטאנדפונקט, דער אז קלאר, איז עם
 גרויס־ דער געגען רעוואלוציע קליינבירגערליכע א איז

 איין ניט אינגאנצען שםימט און םאלש איז בורזשואזיע
םאקטעץ. די מיט

 נאריש אזוי נים וױיט איז גרױס־בורזשואזיע די
 באווע־ א געלט־סרמען קאלאסאלע מיט םעאגסירען צו

 פאליטישע איר אפצוטרעטען פארגעניגעז דעם פאר גונג
אױבער־הערשאםם.

 באגריף םאלשער דאזיגער דער שטערט נאר ניט
 גאר םאשיזם, םון כאראקםער אמת׳ן דעם םארשטייז צו
 שטאנד־ םון שעדליך באזונדערם דעם, אחח איז, ער

אים. געגען קאמף זיגרייכען א סוץ פונקט
בא־ צו זיך אלגעמיין אין אםילו גענוג איז עם

 סא־ אנםװיקלוגג, געשיכטע, אמת׳ער דער מיט קאנען
 בא־ צו אום םאשיזם, םון פראקטיק און באזע ציאלער

מיינונג. דאזיגע די שטעטיגען
 םאשיזם םון שטיצער איבערגעבענע אוץ אםענע די

 גרויס־קא־ םון םארםרעטער די זייגען לאגד יעדער אין
פיטאל.

**
 אמת׳ע די קלאסעךבאזיס, אמת׳ער דער איז וואס

 אנםװיקעלט עס ורעלכע אין קלאסעז־םארהעלםגישעז/
? םאשיזם דער ®ונקציאגירט און זיד

 הײנםיגעז דעם םח אינסםרומענם דער איז םאשיזם
םאל, מאדערנעם  וואםען, שארםסטער זײן םיגאנ^אפי

 אין דורכאוים םונקציאנירם און זיד אגםדויקעלט וואס
 דאזיגען דעם סוץ איגטערעסען אומבאשרעגקםע די

קלאס•
 הילף דער מיט אױס^ גוצט םינאגץ־קאםיטאל דער

 מיטעל־קלאס, דעם םון שטיצע די פאשיזם, דעם פון
 דעמאראליזירטע און לומפעךםראלעמאריאט דעם םון

 אייגענע דינע •אין ארבייםער־קלאס, םון עלעמענםען
איגםערעםען.

 געמט דיקםאטור םאשיםטישע א איינשטעלענדיג
 האנט אייץ םון מאכט די ארױם םיגאגץ־קאפיטאל דער
האנט. אנדער אן צו איבער זי גיט אוץ

 נייעם א צו איבער נים מאכט די גיים נאר ניט
 דיקםאםור םאשיםטישע א איינשטעלענדיג גאר קלאס,
 ערך אן אין ניט םינאגץ־קאםיטאל םון מאכם די װערט

 די אםען באנרצענדיג ברוטאלעה אויך און שטארקער
 םאליטישען אומדערהערטען םח מיטלען שרעקליכסטע

טעראר.
 דורך צעמענםירען אמ םארשטארקען דאזיגע דאס

 םעם־ עקאנאמישע אמ פאליםישע אירע זױיזעז און בלום
 אױבערהער־ עקאנאפישע אח פאליטישע איר םוסנען,
 געזעל־ דער אין קלאםען אנדערע אלע איבער שאפם
 ,רע־ נאםען דעם םיט »ן בוחשואזיע די תםם שאפט

ע. װאלוצי

 וױדער- קאפיםאליםםישע *לע*  םארבלײבען נאר נים
 דיק־ פאשיםטישער דער אונטער אוםבארירבאר שפרוכען

וױיטער. אוםבאשרײנקט זיד זןנםוויקלעז זײ נאר טאםור,
ו *נםילעקעז זײ י  נא־ גאנצער זײער אין *םען ז

 ביר־ אפענלם אז םח נאקעםקײם דער אק — קעםקײם
גער־קדיג

מפימאליםםי־ גאגצדי דער סון ארג*גיז«ציע די r

גערעכמי, ►(
 פונ אויפ׳ן דעמאלט זיך שטיצם מלוכה שער

בירגער־קריג• באשטענדיגען א פון
 וואפ געזעלשאפט, א איז מלוכה פאשיסטישע די

אליין• זיד םיט מלחמד״ םון צושםאנד א אין איז
 העדי די אנטשיידען נים אוםן בשום קען פאשיזם

פראבלעמען. סאציאלע שענדע
 קאפיטאליסטישער םון מיםעל א נאר איז פאשיזם

 אוג־ זיין םרן באדינגונגען די אונטער קלאסען־הערשאפט
טערגאנג.

*♦ *
 הויפם־אינדוס- אמעריקאנער די פון פאבריקען די
 באדער״ די באפרידיגען צו גענוג װי מער זײנען םריען

 די װעז אםילו — װעלט גאגצער דער םון סענישען
 אינ- זיד זאלען לענדער אלע אין םאבריקען מײסטע
צומאכען. גאנצען

 גאר אין קראםט מעכאנישער דער םון װאוקס דער
 ביליאן 1 םון גרויס די דערגרײכם האט װעלט דער
פערד־קראםט. מיליאן 500

 אץ שטייס סםוארט עקאנאמיסט אמעריקאנער דער
 אויסגערעכענס, האט מענשען״ און ״מאשינען בוך זײן
 םיס שטעלט װעלט דער גאר פון מאשינען־קראםט די אז

 הייסס, דאס מענשען, ביליאן 9 םון קראסט די פאר זיך
 קיגד און פרױ ׳מאן יעדען פאר געקלעקט וואלט עס אז

שקלאםען. 5 האבען צו װעלט דער גאר אין
ען, די מיט טל  באזיצס, װיסענשאםט די וואס מי

 באדערםזד די באפרידיגען צו מעגליך געװען וואלט
 שםײו, אין װעלט דער גאר פון מענשען אלע םון נישען

 א׳יין םון ארבײם דער מיט — קלײדער און וואוינונגען
װאך. גאנצער א םון משך אין שעה

J.918 יאר םון אויסרעכענוגגען די לויט איז דאס
 וואלס 1932 יאר םון אױםרעכענונגען די לריט

װאך. א ארבײט שעה האלבע א גאר גענוג געװען
 אםד אין שוך־םאבריקען 1,357 די פון 200 װען

 געקאנס די וואלטען צײט פולע ארבײטען זאלען ריקע
 n אז אזױ — נאכםרעג גאגצען דעם באפרידיגען

 צױ געקאגט מען וואלט פאבריקען 1,157 איבעריגע
מאכען.

 קוילעך 6,057 פון קוילען. מיט זעלבע דאס
 םראדוצירען צו אום ,1,487 געקלעקט וואלט — מײגם

קוילען. צאל גויטיגע די
 4געווארצ םעסםגעשטעלט איז צײט גלייכער צו און

 דער־ זאל אמעריקע אין פראדוקציע די װען אםילו אז
א רועט — קריזים דעם פאר םון הויך די גרײכען  א

 אר״ די םון פראצענט 45 פאר ארבייט קײן זיין ניט
בײםםלאזע.

אומבאגרעניצ״ כמעט דאזיגער, דער זאל וואס םאר
 מעגליכ־ די און פראדוקציע־כחות די םון וואוקם טער
 אלגע־ אן צו ברעגגען שםע אלגעמײגער אז םרן קיים

 דערנידערמג אלגעמייגער אן צו םארארימםקײם, מיינער
? לעבענס־סםאנדארד ®מ

 דער םאר זיך שטעלט וואס פראגע, א איז דאס
 איצםיגצן דעם אין װעלט דער גאר םון מעגשהײט
מאמענם.
 דער םאר טויט און לעבען םון סראגע א איז דאס

 אין מענשען םיליאן הונדערט 19 פון באםעלקערונג
לענדער. קאםיטאליסטישע אלע

 געוואלדיגען דעם סון אויסדרוק אן איז דאס און
 דער םוץ מדרגה הױכער דער צװישען װידערשפרוך

 דעו אין (טעכניק) פראדוקציע־כחות די םון אנטוױקלוגג
 געזעלשאםס• אפגעשטאנענע די םון און צייט הײגטיגער

 װירטשאפםס• קאפיטאליסטישער דער םון םארמען ליכע
סיסטעם.

 אםגעשםאמי דער םון עקזיסטענץ די אנצוהאלטען
 די אונטער װירטשאםט קאפיטאליםטישער נער

איז — װידערשפרוך דאזיגען דעם םון גונגען
פאשיזם. םון איגד״אלט אמת׳ער

**•
 םון םײנדשאםט און געגנערשאםט די דערםון

אנטװיקלונג. טעכנישער ױייםערדיגער צו שיזם
 צוריק — שםרעבוגג פראקםישע זײן דערםון

האנדווערק. צום צוריק םיםעלאלטער,
 אויסו לאגישער ענדגילטיגער דער איז דאם

 קאפיטאליםו םארםגעשריםענםטע די סון אײנער אין
פאשיזם. אונםער לענדער
 םאשיםםישען אין װערם םענדענץ דאזיגע די

 םאדערגרונם אין ארויסגערוקט שטארק דיער לאנד
רעגירתג. דער פון דערםוםיגם אפיציעל װערט

 יולי אין האט םירינגען סון רעגיתנג די
 אויםצואר! מאשינען סת באנוצען דאם םארבאםען

גלאז.
 באשיוס דאזיגען דעם האס פרעסע דייסשע זײ
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ט}*י• 1937 ט״6סע י n י
 מלוכה די אז צייט, הײנטיגער דער אין ביישפיל שטער

 מאשין, דער םון ארעמס מעטאלענע די אפשטעלען זאל
 וואס ארבײט, די דורכםירענדיג גלידער, שטאלענע ךי

 םאר־ האט מענשען, הונדערטער געשםײזט םריער האט
 םון נויט דער פון מוטער א אין מאשין די וואנדעלט

ארבײטער־קלאס׳/ דעם
 רייכס־ דייטשע די האט 1933 ױלי טען15 דעם
 דאס פארבאט װאס געזעץ, א ארויסגעגעבען רעגירונג

 טאבאק־ צונויפװיקלען פאר מאשינען גײע אייגשטעלען
 מא־ אלטער יעדער פון פארבײטען דאס און בלעטער

ארבייטען. אויפגעהערט האט װאס ׳יןש
דערקלערט׳ געזעץ דאזיגען דעם צו אײנלײטונג די

 האט טאבאק־אינדוסטריע דער פון מעכאניזירען דאס אז
 םון באםעלקערוגג דער פון פארדינסט דעם פארניכטעט

פראװיגצען. געוויסע
 אינ־ דער פון ארױסגעשטויסען האבען מאשינען די

 פינף־זעקסטעל אדער ארבײטער 80,000 ארום דוסטריע
 ארויס לאזט מאשין א טאבאק־ארבײטער. אלע פון

 א און שעה א אין סיגארען 1000—1200 צװישען
.70 נאר האנטװערקער

 מיגיס־ געהעריגע די רעכט דאס גיט געזעץ דער
 מעכאני־ אין םראדוקציע די באגרעניצען צו טארעץ
 םארזיכע־ צו ביסלאכוױיז כדי אוגטערנעמוגגען, זירםע

האנטרוערק. צום אומקערען דאס רעץ
בא־ דאס בנוגע פאליטיק אםיציעלער דער אין

צוטומלעגיש. גרויסע א הערשט מאשינען פון גוצען
 שטייע־ ספעציעלע אייגגעסירט זײגען דיט איין סון

 די מאשינען. נײע אייבשטעלען םאר רען־פריװילעגיעס
 דאס געגען אבער איז פארטיײאידעאלאגיע םאשיסטישע

 איז אגגעװיזען, שוין װי אזוי מאשיגען. סון מונוצען
 דער אין מאשינען נײע סוץ אייגשטעלען דאם םארבאטען

 דער אין גופא פראדוקציע די אויד גלאדאינדוסטריע.
באגרעגיצט. איז אינדוסטריע דאזיגער
 דאס פארבאטען איז צעמעגט־אינדוסטריע דער אין
 פון םארגרעסערען דאס און פאבריקען נײע פון עפענען
אלטע.

 האט וואס מאשינען, באנוצען צו םארבאט דער
 פראדוקציע־אויס־ די העכערען צו זין אין הױםטזעכליך

 שטערט האגטװערקער די פון איגטערעסעץ די אין גאבען
עקספארט. דעם אבער

 קאפײ דער םון דרוק דער שטערט אוםן אזא אויף
 אומצו- זיך שטרעבען דאס קאנקורענץ םאליסטישער

האנטװערק. אלטען צום קערען
אײגצושטע־ םארבאם וואס געזעץ, דעם אין אפילו

 איז ציגארעךאיגדוסטריע, דער אין מאשיגען נײע לען
 פראדו־ בגוגע אויסגאם אן םאראויסגעזען אױםדריקליך

עקספארט. םאר׳ן צירעז
 דעם אונטערשםרייכם װידערשפרוך דאזיגער דער

 עקא־ םאשיסטישער דער סון װידערשפרוך אלגעמײגעם
פאליטיק. גאמישער
 דעם צו עסענץ, סאמע דער צו מיר דא.קומען און

 עקא־ פאשיסטישער גאגצער דער םון איגהאלט אמת׳ן
נאמיק.

 קאפיטאליזם הײנטיגען סון ציל און טענדענץ די
 אינגאנצען דערגרייכען צו שטרעבעג זײן אין באשטייט

 םון מאנאפאליזירוגג םולשטענדיגע און געזיכערטע א
אינדוסטריען. די

 אדער דערגרייכען, דאס זאל קאפיטאליזם דער װען
 דערגרייכען, צר מעגליך אים איז דאס װיםיל אויף

 דעמאלט דיקטאטור, םאשיסטישע א איינשטעלענדיג
 ריכטונג דער אין טענדענץ די אומםארמײדליך װערט

 אנטװיקלוגג, םעכנישע וױיטערדיגע די אפצושטעלען
 םון םיסטעם א צו אומצוקערען זיך שטרעבען דאס

 א — ווארט איין מיט האגטװערק, אפגעלעבטען אלםען
 סארקירעװען צו שטרעבען א צוריקגאנג, טעכגישער

 צוריק־ אויף פראגרעס מענשליכען דעם םון ראד דעם
וועגס.

אומאםטייל־ דעמאלם װערט טענדענץ דאזיגע די
פאליטיק. אלגעמײגער גאנצער זײן פון באר

 רעאקציאגערער אמת׳ער דער באשטײט דעם אין
גרוגט־שטריך. דין איז דאס םאשיזם. םון אינהאלט

העכםםער דער םון אויסדרוק דער איז םאשיזם
עםאכע. אוגזער אין רעאקציע סאציאלער פון שטופע

** *
 קאציטאלים־ פאדערנער דער םון רעוואלט דער

 פראקםיש איז מאשין דער געגען אידעאלאגיע םישער
. דערגרײכבאר. נים

 זײער אין געצװאונגעז זיינען קאאיםאליסםען די
 זײער שארםעז און פארפאלקאםען צו קאמף געגענזײםיגען

אויםצד געצװאועען זײ זײנען דעם צוליב געװער.

רומעניע אין ארבײטער די פון לעבען פעסטערע דאס
קיסמאן ױסה דר. פון

ארבײטס־ גוטע מיט נאר — וואס *ס,
 לעבען פרײען א מיט באדינגונגען,

 קונה נישט נאך רומעגיע האט בכלל,
 גיכער װעלט. דער אויף געװעזען שם
! פארקערט —

 א װי קלינגען עס װעט דעריבער
 עס װעלען לעזער טײל און סענסאציע,

 פרט אין אז זאג, איך װען גוזמא, א פאר האלטען אםשר
 אפגעשטא־ קאינע, די האט ארבײטער־שוץ־געזעצען פון

 פארגעשריטע־ די איבערגעיאגמ שוין לאגג רומעניע גענע
 א םארט אבער גלױבען, צו שװער !אמעריקע ריזיגע נע

 אז זיין, מודה מוז איך אמת! הונדערט־פראצענטיגער
 גרויסע די מיט פרעסע דער םון דא זיך באקען איך װען

 דער אין אמעריקע אין דערגרייכונגען סאציאל־פאליטישע
 םון םרייד באגײסטערטע די זעה איך װען ;צײט לעצטער

 וואגגער־ םוג׳ם זיג דעם איבער ארבײטערשאםט דער
 קיגדער-ארבײט, םארווערען צו געזעץ, א איבער אקט,
 גאר זיך יאגט דאם אז דאכטען, טיילמאל מיר זיך װילט

רומעגיע. קלייגער דער נאך — אמעריקע גרויסע די נאך
 אינטערעסאנט זיין װעט עס אז דעריבער, גלויב איך

 טוט עס וואס הערען, צו ארבײטער אמעריקאנער פאר
 יעגער אויף סאציאל־פאליטיק, םון געביט אויפ׳ן זיך

מלוכה. צוריקגעשטאנענער קלייגער א אין ים, זייט
 װיכ- די איבערגעבען כל קודם און כסדר גײן לאמיר

 אלס ארבײטערשאםט די באשיצען וואס געזעצען, טיגסטע
יחיד. א אלס ארבײטער דעם און קאלעקטױו

 אײ אין זיך שטעלט וואס ארבײטער־ארגאגיזאציע, די
 אר־ די םארבעסערען צו צװעק א פאר סטאטוטען רע

 מיטגלידער אירע םון לעבענס־באדינגונגען בײטס־און
 רומעניע, אין זי רוםט מען װי אדער ױניאן, :(אלזא

 דער געזעץ. פון שוץ אונטער׳ן שטייט ״סינדיקאט״),
 אייג־ די אין ארגאנען דינע אלע און ארבײטס־מיניסטער

 סינ- די העלםען און שטיצען דארםען םאראײנען צעלנע
 בא־ קיין שטרעבונגען. געזעצליכע זייערע אין דיקאטען

 ארגאגיזײ צו ארבײטער די שטערן נישט טאר לעבאס
 אנשלי־ םאר׳ן ארבײטער קײן אפזאגען נישט טאר רעץ,
 שטרענ־ םארגעזען זיינען עס סינדיקאט. א אין זיך סען
 צו מאכינאציעס פאר באלעבאטים קעגען שטראפען גע

 נאר געלד־שטראפען, בלויז נישט סינדיקאטען, צוברעכען
!שםראםען קרימינאל אױך

 קאלעקמיװע צו בארעכטיגט איז סינדיקאט יעדער
 גע־ רומענישן אין באלעבאטים. די מיט פארהאנדלונגען

 — אמעריקע אין װי אזױ — םארגעזען נישט איז זעץ
 די רועלכער מיט ארבײטער, די צװישען אפשטימונג אן

 אויף רעכט דאם ױניאן דער געבען ערשט זאל מאיאריטעט
 פארשידענאר־ צװישען קאנקורענץ קײן ״בארגעיגינג."

 ערגעץ אין סײ װי סײ רומעניע אין איז סיגדיקאטען טיגע
 נאמען אין םארהאנדעלט סינדיקאט דער פאראן. נישט

 בא- ער איז דערצו און מיטגלידער ארגאניזירטע זײנע םון
 א אין למשל, זיך, טרעפט צייט. יעדער צו רעכטיגט
 אלע םון םראצעגט 10 נאר ארגאניזירט זײנען םאבריק

 סיגדיקאט דער פונדעסטוועגען םארהאנדעלט ארבײטער,
 נישט קײנער ס׳האט און ארבײטער אלע םון גאמען אין

 אנ- די זייגען צי ביכער, די אין גאכצוקוקען רעכט, דאס
 מיט־ ארגאניזירטע אלס פארשריבען פראצעגט 90 דערע

א םון םארענדיגען זיגרייכען נאכ׳ן נישט. צי גלידער

 אנטװיק־ טעכנישע װיסענשאםטליכע מאדערגע די נוצען
לובג.

 דערגרייכבארע, ניט כאטש וואקסעגדע, שטענדיג די
 קא־ מאנאפאליסטישען מאדערנעם דעם םון שטרעבוגג
 טעכ־ דער םון אגטוױקלוגג די אםצושטעלען םיטאליזם

 היינטיגער דער םאר סימםטאמאטיש דיער איז ניק
ארדגונג. וױרטשאםטליכער

 צו אונמװקערען זיך פראפאגאנדע זיץ מיט סאשיזם
 שטײענדיג םיסטעם, װירטשאםטליכער פרימיםױוער א

 קאג־ העכסס דעם םון דיגסם אץ םאקםיש גלײכצייטיג
 אמ בעסםער דער איז פינאגץ־קאםיטאל, צענטרירטען

 וױ־ אינערליכע יעגע פוץ אױסדרוק סולשטענדיגםטער
 -yvn טיף איז פאשיזם דער װעלכע מים דערשפרוכען

געדרמגען.

 אפ־ קאלעקטיװען אין ארײנגענומען װערט לוין־קאמף
 באשעפטיגען נישם טאר פאבריק די אז פונקט, א מאך
 זיך מוזען ;ארבײטער ארגאניזירטע נאר װי אנדערע קײן

 אר־ פראצעגט 90 איבעריגע די אויך ארגאניזירען במילא
בײטער.

אפמאך, קאלעקטיװער א אפגעשלאסען װערט עס װען
 און באשטימונגען זײנע אין געבונדען צדדים בײדע זײנען

 גע־ קײן נישט האבען אפמאכען אינדיװידועלע שום קײן
 ארבייטס־ די פארשלעכטערען זיי אויב קראפט, זעצליכע

 הײסט, דאס ;אפמאך קאלעקטיװען דעם פון באדינגונגען
 ארבייטם־שטונדען לענגערע ארבײטען גישט מען קיינען
 ארביײ דער אויב אפילו לוין, קלענערען א פאר אדער
 בא־ איז סינדיקאט דער דערויף. מסכים איז אלײן טער

 געריכט בײם פאדעררנגען ארויסצושטעלען רעכטיגט
 יעדער צו אלזא קען ער ארבײםער. יעדען פאר (קאורט)

 לױן מינימום קאלעקטױױםיקסירטעז דעם פאדערען צײט
 לוים ארבײטס־שטונדען, לענגערע די פאר באצאלונג און

 האם אליין ארבייטער דער הגם אפמאד, געשלאסענעם דעם
באדיגגוגגען. שלעכטע אויף געווען מסכים לכתחילה
 םאראן זיינען עס אז צרגעבען, גאך דא מוזען מיר

 װערען עם וועלכע םאר ״ארבייט־געריכטען״, סםעציעלע
 און ארבײטער צװישען קאנפליקטען אלע פארגעבראכט
 םון צװאמעגגעשטעלם װערען געריכטען די באלעבאטים.

 ״פעדע־ :געזאגט מען וואלט אמעריקע (אין מלוכה׳שן
 אײז און ארבײטער איין םארזיצער, אלס ריכטער ראלז">

./r״^שורארם אלס (באלעבאס) אונטערנעמער
 די הויפטזעכליד באשיצען װאס געזעצדז, זיעען דאס

 יחיד אלס ארבייטער םאר׳ן ארגאניזאציעס. ארבײטער
 וועלכע םון געזעצען, רייע גאנצע א םאראן אויך זײנעז

:װיכםיגסטע די דא דערמאנען מיר
 אר־ נישט טארען יאר 16 אונטער ר ע ד נ י ק
םאבריקען. אין בײטען
נאכם. ביי ארמיםען גישם טארען ן ע י ו ר ס

 אין באגרעניצט איז ט י י צ ־ ס ט י י ב ר א די
וואך. א שעה 48 צו פאבריקען
 דער םון ווערען אםגעזאגט נישם טאר ארבײטער דער

 ״קינדיקעד אים מוז מען מארגען, אריף הײנט פון ארבײט
 ער וױבאלד און פוײער׳ טעג 14 מיט נאטיס) (געבען

 גע- געבען באלעבאם דער אים מוז ״געקינדיגט׳/ איז
 זוכן גיין זיך זאל ער כדי םריי, ארבײטס־שעה׳ען װיסע

 קיגדי־ 14 די םון משך אין ארבײטס־פלאץ, אנדער אן
גונג־טעג.
 דער אים מוז קראנק, װערט ארבײטער דער װען

 ערשטע די םאר לוין םולען דעם באצאלען באלעבאס
קראגקהײט. זיין םון טעג 7

ארבייטס־ אײן אריף יאר גאנץ א אפארבײטען גאכ׳ן
 בא־ א ארבײטער דעם געבען באלעבאס דער מוז םלאץ,

 ארבײם יאר יעדען מיט טעג. 7 םון וואקאציע צאלטע
 אויף רעכט דאם וואקסט ארבײטס־פלאץ, דעמזעלבען אויף

טעג. 30 םון מאקסימום צום ביז וואקאציע־טעג באצאלטע
ו&נדעלס־אנגע* די האבען פריװילעגיעס ספעציעלע

 גרע- א און וואקאציע באצאלטע גרעםערע א .• שטעלםע ׳
 אר־ די וואס צײט, דער װעדליג קינדיגונגס-צייט, סערע

 קינדיגונגס־ די ארבייטם־פלאץ. דעמזעלבען אויף בײטען
. יאר(מאקסימום). גאגץ א אויך דערגרייכען קען צײט

 די מים בילד דאס דערגאנצען נאך מוזען מיר
:ארבייטער םאר אינסטיטוציעם מלוכה׳שע װיכטיגסטע

ס די ע ם א ק ־ ן ע ק נ א ר  אבליגא־ זיינען ק
 זײ ארבײטער. סאר אינשורעגם־אינסטיטוציעס טארישע

 מעז־יציני- םולע םאמיליע זיין און ארבײטער דעם גיבען
 — טעג 7 ערשטע די נאך און םרײ אבםאלוט הילף שע

 — מין םולען דעם באצאלט באלעבאס דער וועלכע םאר
 פרא־ געװיסער א אין שםײט וואס קראנקעךשטיצע, א

 פארדיגטען לעצםען צום םראצעבט) 60 (בערך פארציע
לוין.

 קערפער־ געוױילטע דינען ״ארבײטם־קאמערען״ די
 םארנעמען וואס צענטערען, גרעםערע אלע אין שאםטען

 די אוים קלייבען זיי :ארבײםער־אינטערעםען מיט ײד
 די ארבײםס־געריכטעז, די םאר (״דזשורארס״) ריכטער

 ארוים זאגען זײ ;קאסעם קראגקעז די פאר םארװאלטוגגען
 ארבייםם־געזעצעז, פראיעקטירםע װעגען םיינונג זײער

וג אז. א.
*

 או- םוג׳ם לאגע גטזעצליכע די בערך איז דאם אט
 :זינדיגעז גישט םאר םען תמןניע. אין קלאם בײטער

םייגן נישם געוױם איז עם *מ עזעצעוג גומס דינען עם

I.׳
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ט ײ גערעכטינקײם ►(4ז2 ז

 היסטאריקער צוקונםםיגער דער ען
 באװעגונג ױניאן טרײד דער שון

כאראקטע־ קורצען אין װעלען וועם
 ליידיט אינטערנעשאנאל די ריזירען

 װעט ױגיאן, װאירקערס גארמענט
 באצײכענען ווארשײנליך איר ער

 די ױניאז״• ״פיאנערען די אלס
אויסגעטרא־ הינזיכטען םילע גאר אין האם װאס ױניאן

 אין באװעגונג, ארבײטער דער םאר װעגען נײע םען -
 די אין בילדונג, םון געבים אוים׳ן קאמף, םין פארמעז

 ארבײטם־גע־ די םים באציהונגעז און פארהעלטניםען
 די פון געזונד דאם פארהיטען פון געבים אוים׳ן בער,

הינזיכםען. אנדערע םילע םון און םיםגלידער,
 גרויסע ערשםע די געװען איז אינטערנעשאנעל די
 װען אםעױקע• אין ארבײםער איפיגראנםען םון יוגיאן

 זיי־ ארבייםער אימיגראנטען די אז געגלויבם האבען אלע
 וואם עלעמענם אן עלעפענם, אונארגאניזירבארער אן גען

 אן פםיכאלאגיע, ארבײטער קיין גיט איבערהויםם האם
געװע־ םון טייל גרעסטען צום באשטייט וואם עלעמענם

 אויף וױ שאפ אוים׳ן קוקען וועלכע װינט־מענשען, זענע -
 וואס זיך מוז םען װעלכער םון צרה צייטוױיליגער א

 קענדי א אדער פעדלער א ווערען און באםרייען גיכער
 זי ױי שנעל אזױ אינםערנעשאנעל, די האם סםארקיפער,

 אידישער דער אויך אז באוױזען, ארגאניזירט, זיד האט
 און װערעז ארגאניזירם קעז איםיגראנט דער ארבײםער,

מאן• ױניאן איבערגעבענער געטרײער, א זײן
 צו ערשםע די געװען אויד איז עלנשאנעדעאמט די

 אין םאסען גרויםע אין ארגײטער םרויעז ארגאניזירען
 אוים־ ״דער מעו־הײם. א זײגען פרויען װאו סדײדס
 וױיםם דעם רוםט םעז װי טויזעגד״, 20 די pc שםאנד
 םעשה די אז באװיזעז, האט ,1909 פון סםרײק פאנער

 אין ווערען ארגאניזירט ניט קענען ארבײםער פרויען או
 פאלש אזוי פונקם איז ױניאנם דויערהאםםע שםארקע,

 מען קען ארבײםער אימיגראנטעז אז באחױפטוגג די וױ
ארגאנחירען. גים

 האט װעלכע אינטערנעשאנעל, די געװען איז עם
 דער־ האם און 1910 אין ,פראטאקאל״ דעם באשאםעז

 באציהונגען די אין בלעםעל נײע א אנגעהױבען מים
 אר־ ארגאנמירםע px ארבײםער ארגאנמירםע *וזישען

 ייא־ דער געװען איז אינםזנרנעשאנעל די בײסםגעבער.
 אלע כםעם וועלכען װעג, א באםראםען איז װאס גער

 און נאכגעםאלגט דאן זיגט האבען אםעריקע אין יוגיאנס
 םעכםיגע די אויב םםק, גרויםעו־ א איז עס װעלכען אהן

געװען• טעגליך וואלטען היינם האבען מיר וואם יוניאנם
 אוים׳ן פיאנער דער געװעז איז אינםערנעשאנעל די
 אםע־ אין פארװײלוע און בילדוגג ארבײםער פוץ «בים
ypn טעםיגקײם בילדונג ריזיג־פארצודײגםער איר טיט 

םארװײ־ די םיט ;דעפארטםענט עדױקײשאגעל דעם ®ון

פארבער ש. םין

 אונטערנע־ ספארט פארשידענע פון לונגס־מעגליכקײטען
 ;פלעצער זומער און הײזער ױניטי אירע מיט ;מונגען

 מוזיק, פון געביט אויפ׳ן אויפטואונגען קולטור אירע מיט
 הי־ און מעדיצין פון געביט אויפ׳ן ;קונסט און טעאטער

 אנ־ װעלכען סענטער, העלטה ױנאין איר דורך גיענע
 װיכטיגקײט די אײגצוזען אן איצט הויבען ױניאנס דערע

 אין פרעסע איר מיט נאכצוטאן; אן איר פאנגען און
 הינזיכ־ אנדערע פילע פילע, אין און שפראכען עטליכע

טען•
 װאס ארבײם פיאנערען פון צעטעל לאנגען דעם צו

 דריי־ און זיבען די דורך געטאן האט אינםערנעשאנעל די
 אוים־ יאר דאס זי האט עקזיסטירט, זי' זינט יאר סיג

 געביט׳ אנדער אן אויף גײעס עטוואס װידער געטאן
 אנ־ םילע און נאכגעטאן שוין האט ױניאן איין װעלכעס

 דערמיט מײן איך נאכטאן. פארשייגליך װעלען דערע
 בילדער, אין אינטערנעשאנעל דער פון געשיכטע די

 געווארען ארויסגעגעבען און צחאמענגעשטעלט איז וואס
 קאנווענשאן דער צו קאפיעס צאל באגרעניצטער א אין
מאי. אין אינטערנעשאנעל דער םוץ

בילדער־ דער שיינט אויםטו, װיכטיגער יעדער װי
 זיך האט זיך, דוכם יעדער, אז אײנפאך, אזדי זײן צו בוך

 וראס אמת׳ן, דער אין דעם. צו דערטראכטעץ געקענם
 םאטא־ גענומען ? םויפטו גרויסער אזא פאר דאס איז

 עפײ פארשידענע פון צייכעגונגען און בילדער גראםישע
fln r קאמ־ די םון ױניאן, דער םון געשיכטע דער םון 

 אנ־ אח םייערוגגען *קלאסען,״פיקעטלײנס סטרייקס/ םע?,
 םארמע׳ ארטיססישער אן אין אויסגעשטעלט זײ דערע,

 א אין אפגעדרוקט עס און קעפלאך קורצע צוגעשריבען
 דערםון. מער םיל עס איז אבער אמת׳ן דער אין בוך.

 צוגאגג פסיכאלאגישער נייער א וועגי נייער א איז עם
 גלאר־ דער מיט אנדערע, און מיטגלידער די באקענען צו

 םים ױניאן. מעכםיגער גרויסער, א םון געשיכטע רייכער
 און אויםםואוגגען אירע מים עגטװיקלוגג, און קאמף איר

 און יאר, צענדליג סיר םון משך דעם דורך דערגרײכונגען
 גלײכ־ און אנציהענד׳ אמ גריטנ אזוי מאכען אלעס דאס

 אײגקריצען זיך זאל עס אז אײנדרוקסםול אזוי צײםיג
 די אגשטרענגונג. אהן דורות דור אויף זכתן אין

 גע־ װאלט אוםן געוױיגליכעז דעם אױף וועלכע געשיכטע,
 װעלכען בענדער, עםליכע םון בוך א פארגעמען דארפט
 דארםען װאלם דערמים באקענעז זיך װיל װאס איעער

 שטודירען, אח לײעגעז אין טעג און שעה׳ן פארברענגען
ביל־ װאם אײגדתק דעם דירך און בילדער די דורך איז

 אויבען האב איך װעץ איבערםרײבוגג, •אסריאםישע א
 אוים׳ז אםעריקע איבערגעיאגט האט ררמעניע אז געזאגט,

געזעצגעבוגג. םאציאל־פאליטישער םוץ געביס
 וועגען האבען גישט םעות קיין אבער זאל םען כדי

 כדי רוםעניע, אין ארבײטער־מאסען די פון לעבען דעס
ל קײנעד  םוז זײ, אין «ײן פתקגא נישט מלילה זיך ח

 עט־ בילד געזעצליכעז צום צוצוגעבעז אײלען זיך איד
 פון לטבטן פאקסישטן דעם װעגען שטריכען קורצע ליכע

רומעגיע. אין ארבײםער די
 אר־ צו זיד ארבײטער די מארװערעז גישט טאר םען

 טעקסםיל־אינדוסםריע, דער אין — אבער גאגיזירען,
 און ליםטען״ ,שווארצע כאדעכאטים די םירען לםשל,

תר  פארלירט סיגדיקאם, ms ismnrnsis וסעם, עט ו
a n געםינען. נישט ױיסעןװו קײן קען און ײםס־פלאץארג

 — אבער נאכט, בײ פארכאטען אח פרויעז־ארבײם
 םרויעד ביליגער םיט זיך באגוצם םען װאו אומעטום,

נאבט. בײ אמ טאג בײ זײ בימײחאר ,סײרנא
— אבער פארכאטען, אינגאגצעץ איז ארבייס קיגדער

 איז קינדער ארבײםען לםשל, פאבריקעז, גלאז די »ץ
היץ. 1<רר<דיש<פ א םיס אויװענם בײ זדלטפאל־ע
 א שעה 48 םים באגחןניצטע א איז טײסצטאדגײ די

p i,כוחות די וױפיל ײסארב פען — »כדד ך lgnfriri 
 דערםים, ,םובה״ א נאך םום באלעבאס ד<ר ופץ נאר
 *SB פארדינם םען און שםיק ״פרן אדבײם m ווייל

ם8 ר«ר(אנב: מנ ע ר ^ װן « ד ע *ל  pyr״r א פאר r« ד
 רײכער םיין פון פאבריק״ארבײםער). א ביי

סיע־ איך װאלם יתיאנם פון אדװאקאם אלם

 דערצײלן געקענט צײם״ ״ארבײםס קאפיםעל ms ציעל
ארגײטס־פענשעז. פײניקען םח פאקםעז שױדערליכע פנמס

 ־19 א :איבערגעבעז דא איד װיל םאל אײן גאר
 ״אװער־ פאר באלעבאס זיץ קלאגם ארבײםער יאריגער

 האם ער װעלכע בשעת יאר, דרײ לעצםע די םון טאים״
 ־א שעה פינף־אוךאכציג צו דורכשנים אין געארבײם

 דינם־ און בײגאכם בײםאג, םאנםאג :אזױ וױ »ט וואה
 ,ארבײםסםאג״ ן י י א געװען אים בײ איז בייםןגג ט^ג
 ד*ם *פררפומעס), שעה 6 ביז 4( שעה 32 גיז 30 פון

 בײ־ חונערשטאג און בייגאכם בײט*ג, םיםװןוד אײגענע
שב̂ו און םרײםאג געארבײם ער האט רעשט דעם םאג.

באלעבא־ די אן װעגדען םיםלען פארשידענארטיגע
 די שײך ם׳איז װאם *פפאבען. מלעיןטיװע געגען םים

 געבעז גרינג גאר ױך טען קאן צײס, װאקאציע געזעצליכע
ער אײדער ארבײםער, דעם אפ ז*גם םען עצה: אן

 װידער באלד אים ם׳נעמם און ארבײט יאר א פארפולט
 װאקא־ אהן ארנײטס־םארטראג ״נײער״ א עם את אויף,

יאר. יעדעס איבער׳חזר׳ן םען ק*ו דאס ציןי־רעכם.
 קראנקעך פון אינסםיםוציעס שײנע די װענעז

 TP װאלם ארבײטם־געריכםעז, ארבײטס־מםעח, קאםעם,
 ליבער לאםיר אבער דערצײלן, is געװען םיל זמדערס

bis n»Bipis הױפם־פונקט:
 B n  #  B  B  ^  B B B B B M B B B h B B B B B B B  B i k f e t e B B a B B B B B B B M ■  ( B גע־ ם םונ ם5געשי ווערען יעס5פרג*נמא ארבײטער
 אויפ׳ן גײלן זײ װין דאן, up זיד םארשםײס אבער, זעץ,
 אינ־ דקאנאםישע די דגען אין האמן איז חישי די־ד

 טאמער גישם, םאמער םיםגלידער. זײערע םון םערעסען
די איבעדקערעז װעלען צו ילוצים זײ זיך ®ארגלדסם

 קאנדעגסירם מארך, און אויג אויפ׳ן איבער לאזען דער
 ארםיסטיש״ שיינע, םון דיםען 66 בלויז אין געווארען

 קריצען און מיט רייסען װעלכע בילדער, אויסגעשטעלטע
 בלױז איז בוך א אנשטרענגונג. אהן זכרון אין אײן זיך

 געדולד צײט, מיט מענשן צום סםודעגט, צום צוגענגליך
 צױ אבער איז בילדערבוך דער לייענען. צו גײגונג און

 גיט זאל ער צײט וױיניג װי מעגשען יעדען פאר גענגליך
 םון שטודױם דער האט. ער געדולד וױיניג װי האבען,

 דורך איז אינטערנעשאנעל דער פון געשיכטע רייכער דער
 ערנ- אן םון געווארען םארװאנדעלט בוך בילדער דעם

 צײט־פאר־’ פארגעניגענדען א אין אנשטרענגונג סטער
אויםטו. גרויסער א זיכער איז דאס טרייב.

 דער װאס ניט וואונדער קיין דעריבער איז עס
 אינטערגעשא־ דער םון געשיכטע דער םון בילדער־בוך

 נאר נים קרייזען, אלצ אין פוראר אזא געמאכט האט גאל
 באגרי־ לענדער. אנדערע אין אויך נאר אמעריקא אין

 קומען געזאנגען לויב ווארימע און בריף דאנק סונגעה
 הויכע די םון שטאנדען. אלערליי פון מענשען פון אן

 ריכ־ רוזוועלם, פרעזידענט װי רעגירונגס־פארשםעהער
 ד״ױפט דעם םון לעהמאן, גאװערנאר בראנדעיס, טער
 צענד־ אװ ניישאנס אװ ליג דער בײ ארבײטס״אמם םון

 קולטור־ צו ביז #אזיע און אייראפע םון אנדערע ליגע
 םירער ארבײטער קריםיקער, אינטעלעקטואלען, םוער,

 האבען וואס אלע שםאנדען. אלערלײ םון מענשען און
 אפ־ נים זיך קענען געזען אדער געקראגעז בוך דעם

 ^ײטנשיי די אויםטו, גרויסען דעם איבער געגוג לױבען
 דער־ װי ױגיאן, אײן נעליכקיייט. זײן און בוך דעם פח

 דעם םון איינםלוס דעם אונםער אםילו שוין האט מאנם,
 ביל־ אין געשיכטע אזא ארויסגעגעבען אויך בילדערבוך

 זײ איז ױניאן די ארגאגיזאציע. אייגענער איר פון דער
 ארױס־ ד״אט װעלכע פאסיםיק פון ױניאן ארבייטער מארין

 זי וואס סטרײקס די םון בילדער מיט בוך א געגעבען
 ארבײ־ לאמבער די ױניאן, צוױיטע א אעעםירם. האט
 נים דא זיך ד״אבען וועלכע וועסט, רױיםער דער םח םער
 קארפענםערס אװ בראדערהוד דער ®ון אפגעריסעז לאע

 םלאנעװעם א״ אי. סי. דער אן אגגעשלאסען זיך און
בוך. אזא ארויםצוגעבען גיכען אין אויך

 באגריף שםיקעל א לעזער אידישען דעם געבען צו
 איג־ דער ®מ Tבילדער־ב דער װאם אויםגאמ* דער םת

 גע־ פארשײדעגע די אין געקראגען האט טערנעשאנאל
 עטליכע געבען צו. ווערט איז קרײזען זעלשאםםליכע

 שרײבען מענשען בארימטע וואם דעם םון אויםצוגען
 באגוגעגען מחען זיד מיר גאםירליהורעלען בוך. װעגען
 קורצע גאגץ םיט בלויז און טייל קלײנעם א םים בלויז

 אן קומען װאס לויב־געזאגגען גרויםע די פוץ אויסצוגען
 םון און בריף פרױואםע אין דוביגםקי פרעזידענם צר
 איבער׳ן •רעסע דער אק קריםיקער םמ איבעחיכטען די

םאר־ װארשײנליך װאלט סול אין אלע זײ דתקען בוך.

 קעגען מען מח פארקערם, — איז ארדנוגג, מלוכה׳שע
 מאל) טײל (און געזעצליכע שטרעגגסטע זײ אגװענדען זײ

 אן צי אבער, םראגע די םיםלען. ארמגעזעצליכע אויד
 װערט גישם, צי װעג גלײכען אוים׳ז גײם ארנאניזאציע

 אוײ רי זײגען װאס יענע, פון סארענםםערם מאל יעדעס
 בירגער די םמ לעבן אה געזוגם איבער׳ן הארען בערשםע

 טדע־ לײכם זיך קאן עס ! י י צ י ל א < דער פון —
 זײ אײגצוהאלטען ארבײםער םץ סארלאגג א אז םען,

 אריס־ זאל םאג, א שעה 8 םון ארבײםס־צײם געזעצליכע
 באל־ א םון באװײז ר5זיכער א אלס װערען געםײםשם

 דעם . . . םלוכה דער קעגען קאםפלאם שעװיסםישען
אױםםאלעץ. אלײן יעדער שױן זיך קאן רעשם

 לאנג נישט דארף אלענײמ דעם ®ון השכל םוםר דער
:מערען נעזוכם
 *ר־ קײז זײנלז םרײהײט *הן און דעפ*קר»םיע ןזהן

עגליד•8 נישט גאניזאציצס
 אר־ בעסםע די זײנען ארבײםער־*רג*ניזאטיעם ןןהן

 יוים• פאר׳ן דעקןורזמיעס פוסםע ען5בײםער־שמ־געזע
לאנד.

מנ־ דער פ#ר השכל טוסר x >בער nx לקמזע דןום
ד: spnsax nxt װעלם, »נר »י

 nxB די ליגט קטורם םופרים פטר׳ן זיגען וױן נישט
 r׳x נ*ר דערגרײכומעז, םאניאל־פטלי.טישע פיז זימדונג

 rx — םxקל רבײםערx פת׳ם םעטםתגען טעבםיגן די
 אחשך ולימיש^p זיײגדנע ייערע rx «ץ דייתיטנם

נמאציעס.

, ט. פ 4 ע ט1937 13 ײ
ײ X rx בוך. באזונדערעז א לדמ  י

ווערעו• געםאו נים עם קען «מס*»רםיקעל

1רעגירונגס־מענשע פון לויב און קדן)נ
 רעגירונגןין דעמאקראטישע פון םירער

 װירקונג דער אויף םבינים געוױינליך ךעען
 האבען פאטעריאלען געדרוקטע געוויםע װאס
 עס םאכם פראפעסיע זייער פענשען. *יף

 פסיכאלאגיע די םארשטיץ צו די פאר ׳ג
 אויף םאכט עס וואם װיסען און פענשען

 םיר װירקונג. שלעכםע א אדער גוטע א
 אויםצר עםליכע געבען דעריבער דא ןףלען

 דובינסקי פרעזידענט וואס בריף םון גען
 רעגיתנגס־םארשטעהער םמ ערהאלטעז האט

בילדער־בוך. דעם װעגען
רוחוטלס פרעױדטנס פון

פרױואם־סעקרע־ רחוועלט׳ם פרעזידענם
 :בריף םאלגענדען צוגעשיקט האט סןר

אויםצודרי־ מיד בעט פרעזידענם ,דער
 דעם םח אנערקענונג העפליכע זיין קען

 באוואױ־ אייד האם וואס גײםט פױינדליכען
 פראכ^פול־געבונדע־ די פרעזענטירען צו

jj אינ־ דער םװ געשיכטע דער םון קאפיע 
 וואירקערס גארםענם לײדים פעתעשאנאל

ןיוניאן״•
ואונטערגטשריבטן.)

 ד נ א ה ט ל ה. מ.
רחװעלם. פרעז• צו םעקאטער יריװים

 לטהסאן גאװסרנאר פון
 ארויסגעגעבדן פראכטםול את עס . . . ,

»ן r איד אינטערעםאנט. זײער דיער איז | s 
 םײל אלס עם האלםעז צו צוסרידזין זײןר

זאםלוע. פערמאנענםער םײן |פון
 גווארדיא לא מטיאר פון

 בילדער־ אויםגעצײכענטער אמת ,אן
 אין ארגאניזאציע. אײער םח ןייבערבליק

 אינםערעס גרױס םים דורכגעקוקם עס ןהאב
»ז  שםאםי־ דער צו אריבער עס שיק איד |

ר זײערע פאר תפערענס־ביבליאםעק  מ
פײלס׳׳. גדיגע

ארבײםס־ביורא דטר פון הויפם דטס פון
״ * ניישאנס אוו ליג דסר ביי

m

• . • • «r אין האב קאריעדע, טײו םת קורם דעם 
טאםעריאל׳ פראפאגאנדא םמ עקזעםיליארען פילע

 געזעז נים פאל קיין האב איך איבערטרײבומ, אן
 װי גוס אזױ צואזםענשםעל rx כטפולxפר אזוי

 דורך האב איך אלכאם. דער וױ ארויסגעבונג דער
 געלעגענהײם n געהאם קאנפערענץ דער םמ צײם מד

 אלע זײ *ץ פױינד פארשײדענע צו בוך דעם וױיזען צו
 פאר לעתנג1םפז» גרעםםע די *•יסגעדריקם האנען

jnixixwnx םמ םארטע זעלםענער »יז נײער תד
ל, x x ט ס ד x (אונטערגעשריבען)

 דינסם ארגאניזאציאנם ארבײט דער פון הויפם
אםם. ארבײםס טינטערנאציאנאלער

ריכםפר פון געזאנגען לויב
 בטװטונ־ טויםגעדריקט האבען ריכםער םארשײדענע

 טינםעתעשא־ דער טמ בוך בילדער דעם םאר דןרונג
עםליכע. טת בלױז אויסצוגעז דא גיבען פיר
בראנדעיס חשאסםיס קאורם סופרים פון

אױםםערקזאם־ אזא פאר דאנקען ־rx םיר ,לאזט
 בילדער־גוך״. דעם םיר שיקען r* |זייס

העםליך װאינש, בעסםען םיס
ס י צ ו . ד. ל ס י ע ו ג צ ו נ

האקענבורג חשאחש פס
גע־ דער פון דאקוםענם װיכםיגער זײער א . . •

 באווע־ יתיאן םרײד דער פון ענםװיקלוגג ארן
rxאינםערעס םיל םים דורבגעקוקם עם האב ־ 
ז אמעריקאנער דער צו אװעקשײנקעז לס נײ י

BB^Bflk B B B B  b b b  I  B— »■ B— —. — — B-B. ^ b b b b  b b BB Bb B M H  פראג זדן ביבליאםעק *גיווערױסעם דער ®ח
r x ביכער. אםעריקאנער ביסעל היבשע א שיק

עקא־ פאליםישער םון סטודעגטען םילע אז װײם
«r לעתען פון •לאץ אלםען יאר 600 דעם

 מיחי־ ארו םעדעריישאן אמעריקען דער םוןינטערנעשאנאל־נעשיכטע א דער פון בילדער־אלבאם
אנדערע. םילע און שאנס,

קריטיקער און שרײבער געלערטע, פון
כלל־ מענשען, רעגירונגם די װי פונקט

 ארגאניזא־ און םירער ארבייטער אח טוער
 דער וראס אויפנאמע די אויך איז אזוי ציעס,

 שרייבער, םון געקראגען האט בילדער־בוך
 אוי־ געלערטע און קריטיקער פרבליציסטען,

 האבען צייטשריםטען םילע סערגעוויינליך.
 עדיטאריעלס און קאלומס גאנצע געװידמעט

 גלײ די מיט געלויבט אים און בוך דעם צו
 בלויז דא רוילען מיר װערטער. הענדסטע
אויסצוגען. אײניגע ברייגגען

 סםאר״ ״טאראנטא אין עטקינסאן ע. דזש.
שטיק איינדרוקסםולע אן איז ״עס שרייבט:

 װירקזאמען א אויף מאלט און דרוק־ארבײט
 ארגאניזאציע דער סון ענטװיקלונג די אוםן
 איז וואס וואוילשטאנד־טעטיגקייטען די און

 םוץ נוצען דעם םאר געווארען אונטערגענומען
״ . . . מיטגלידער די

ם׳/ ״רעינאלדס סװ עליאט, ר. סידגי  גיו
. * :ענגלאנד לאנדאן, א דערציילם עם . .

 באצויבערעגדען א אין געשיכטע דראמאטישע
 צו איבערגעבען זיכער עס וועל איד וועג.
 אוגזער םון רעקארד איינדרוקסםולען דעם

ארגאגיזאציע.

 פאבלישער דער באדדי, מאנםשעסםער
 :שרײבט ,״נױס דעילי אגתשעלעס ״לאס םון

. ״  מיר ערלויבט בוך. פראכטםולער א ♦ .
 שײג־ דצר פאר גאר גים באגריםען, צו אייד
 גאר עגטהאלט, עם װאס קראםט אח קייט
 סון םעסטקײם און פראגרעס דעם םאר אויך
 װאיר־ גארמענם לײדיס אינטערגעשאגאל דער

 דער איז בוך דער װעלכע פאר ױניאן, קערם
 איבערגעגע- עם האב איך באוױיז. בעסטער

 צײםונג אוגזער סמ ביבליאטעק דער צו בען
ארכיװ. און רעםערענס זייער םאר

 ראם נאציאגאלען םון מילער, פ. דזש.
 :עגגלאנד אין ארבייםער־אוניװערזיטעט םון
 פאר בילדרנג אלכאם. שײגער זעלטען ״א

באםדײאוג״.
 דעם שטודירעז םון נוצעז אמ םארגעניגען האבען וועעלן

 םון דערגרייכונגען גרױסע די םון רעקארד בילדליכען
ארגאניזאציע אײער

ק י ר ע ד ע ר ג י. ם ר ו ב נ ע ק א  ה
סעשאגס. ספעשעל אוו קאורט

ארג^ניזןןציעס און פירער ^רבײםער פון
 אגגעקומען זײנען בריף חנגק און געזאגגעז לויב

 געגעראל םיטרק, וואלםער םון דוביגםקי פרעזידעגם צו
 ערגעםט און קאגגרעס, ירניאן םרײד םון סעקרעטער

 אר־ טראגספארם דער ®ון סעקרעטער גענעראל בעװין,
 םידעלםא^ ס. דזש. פח און ענגלאגד, םון יוניאן בײםער

 דער פון ;•ארםי לײבאר עגגלישער דער םון סעקרעםער
 אר־ טראגםפארם סון םעדעראציע אינםערנאציאגאלער

 םון םשעגג, פאנג האי םון אםסטערדאם; ®ח בײםער
װעלכער שאנכאי, פח אםיס ארבײטם איגםערגאציאגאלען

Bb M A B A  b m B B B  Bk BBM b m L bM B  b b BB b.̂ . ^  — — b. ̂ .b B. _ b b ^ B B ^ M bזײער זײער, באלערעגד. און ״אינםערעסאגט :שרײבט 
. פראכםפול . r םון פארלעט, רעי פון ;״ . ^ g o i ’x־ 

םריעק a פץ זשענעװע; *ין אםים ארבײםס גאלען
—- —— « - » ■ - — - a B B B B t e B B  L l M A M f e  B B B B  B B B  B  B B i B  • B B B t e  B B | B  B B B k B ^ B B M ^ t e  ארבײ־ שטאל און אייזעז דער פון פרעזידענם כענעט,

פח םעקרעטער אכטערבערמ װאן װ. פון ;ױניאן םער
^ L b b m  b. B B B | B  ^ B b  ^  ̂ L  B BBB ̂ B B ~ ~   — -^bb. - - -האלץ און בוי פון םעדעראציע אינטערגאציאגאלער דער 

 .דער :שרײבם װעלכער אםסטערדאם, פח ארבײםער
 ־,X בוד *יםערגעװײנליכער px אינםערעסאנםער זײער
ר  ארגאניזאציע זייער פון געשיכטע בילדלימר דער מ
rx װעו־םםולע א ungm xa ביבליאטעק *־נזער םון 
px קוםט עם r x־ px אויפריכ־ םיםארבײםער אײערע 

 פאר סײ עס, pngaevnx םאר קאמילימענםען םיגע
 װאלםער px ;פארםע״ דער םאר סײ px אינהאלם דעם

 אינםערנא־ דער פון םעקרעםער גענעראל שעװענעלם,
האםעז־ px ; ימיאנס םױיד px yranrrgt ציאנאלער

^Bb B B B B |b | B  1 ■ BB b BB^b BBBB BBBB Bk ^ ^ b  ^ b ^  b b  BBB^b B B ^B ^K  ̂  b B B B ^ B B^ ^  ארבײטער אױםאםאביד דער px ■רעזידענם םארםין,
שאמל פרעזידענט װעבער, ב עףאזדזש px ;^םעתע

געװא־ *■יםגעדריקם ױךx זיינען םייטנגען ענליכע
 םי־ px ,?noxrt’p ji םxװילי יראפעםאר px רען

רא־ px ;ױניװעדסיםי קאלאסביא קאלעדזש םשערס
B B ^  BB h B B k M M M ■  B i  B B B te  BBBBhBXB B B ^  b B B B k k L u t a  ^ B B M B B teפון רײען א• דזשאהץ רעווערענד םון ;באלדוױן דזשער 

 פון ;קאנפערענם״ װעלםעיר קאםאליק לx«נעשאנ דער
 קריםםשיען װימןמ ,יאנג דער pc םעקרעטערין דער

 אנ־ הונדערטע px px קליװלז»■ pc אסאסיאיישאז״
 -orx אלעםען נים ערלױבם פלאץ דער װעמען דערע

צורעכענען.
 pc *ייפםו נײער דער קורצעז »ין איי דאס אם

 דער px װעג פיאנערעז זױר אויף לxינפעתעשאגx דער
 פיל זײן װעם וױרקונג די באװעגװמ.. ױניאן טדײד

 דיקע פילע pc װי אלבאם בילדער דעם pc גרעםער
 צום בלויז ניט רעדם אלבאם דעו־ וױיל ביכער, שווערע

 *־יג ms הױטםזעכליד px irx נאר געדאנק, צום מוח,
px טארגעםמ״. ניט םןח קען בוך דעם הארצען• צום

 תד דעניש, פאקם קוםם בוך טאר׳ן קחנדיט גחיס
בוך דעם האט װעלכער ״חשאםםים״, pc דאקטאר

C B ^ a i  k B k M B  Bb  M  BB L  BBBB b b b b .^ .  b b «.. b— bb. b-  w b b  b b b  _ B B te  b  B BBflBM kBדעם האט װעלכער מארעין/ עדםוגד צו ן רעדאגירט
B B k t o t k l B  k « B M i k  ^^^B B B B k  B B B B B B M k M k ^ k k k B  ^ B  B ^ ■ B B kB B kkB B  Bb BBBb L b bקאהען, הערי צו און אויסגעשסאט/ און דעזייגד אלכאם 

 איים־ px קריגען rx םיטגעהאלפען פיל האט װעלבער
 קינסט־ אזא rx די pnvrtixix px בילדער די קלײבען

jigr לערישען
 גע־ זײנען קא<יעס װעניג אזױ װאם בלויז שאד א
 םען װאס אויפלאגען צוויי די םץ געווארען. דרוקט

 גים קייגע כמעט שוין אמ אפגעדרוקם איצט ביז האט
םאר־ ברײטער פיל גלדארפם האט בון דער געבליבען.

| b ^B B b  B ^B  B^BB b ^ b B ^ ^ b  W  Bb L b  ̂ ^ B t e k B k B  BB B B ^ B  BkBk דער צו בייםראג װערטפדלער א אח עס װערען. שפריים
kB B ^B B B B hB B B B B L  • ^ B k B B B B B te te B Bליטעראסרר. ארבייםער
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א. אי. סי. יאד א
 איז דריטען.אויגוסט, דעם מאנאט, עם

 עקזעקר דער זינט יאר א געװארען
 אמעריקעז דער םון קאוגסיל טױו

םוס־ האט לייבאר אװ םעדעריישאן
 אינטערנעשאנעל צען די פענדירט
 אן אנגעשלאסען זײגען וואם ױניאנם,

 דעריבער איז עס א. אי. סי. דער
 איבער־ הײנטיגען אין פרובירעז צו רעכט װי מער נים

 איז עס וואס דעם פון הכל םך א אונטערצוציען זיכם
 עס האלט װי און יאר דעם דורך געווארען דערגרײכם

 פאר קאמיטע די וואס אויםגאבע דער פים איצטער
 בײ געשטעלט זיך האט ארגאניזײשאן אינדאסםריעל

גרינדוגג. איר
 וואס ארבײםער צאל דער םיז שםאנדפונקט דעם םיז

 ארגאניזיישאן״ אינדאסטריעל פאר ״קאמיםע דער איז עם
 און צייט יאר דעם דורך ארגאניזירען צו געלונגען

 ארבײםס־באדינגונגען, בעםערע זײ פאר אויסקעפםען
 ניט זיך צו א. אי. םי. דער םון ערפאלג דער האם.
 אמעריקאנער דער םון געשיכטע דער אין גלייכעז קיין

 א םים ארבײט איר אגפאנגעגדיג באװעגוגג. ארבייםער
 אינ־ צען איז םיליאן א אוםגעםער םון םיםגלידערשאסט

י געוואקסען א. אי. סי. די איז יוניאנם, םערנעשאנעל  י
 האלב א און דריי אופגעפער םון מיטגלידערשאפם א

 אינטערנע־ און נעשאנעל 28 אין םיטגלידער םיליאן
 צו טשארטערס ארויסגעגעבען האט און ױניאנם שאגעל
 םון נאך איז וואס ארגאניזאציעס. לאקאלע 400 איבער

 געװינ־ גרעסטע די וואם דאס איז באדײטוגג גרעםערער
 אינ• םאםעךפראדוקציע די אין געהאט זי האם אירע פען

 גרױם םון פאכם דער אין זיך געפינען װעלכע דוםםריעז,
 צו־ ערםאלגריױ איצם ביז האבען װעלכע און קאפיםאל

 ארגאני־ צו ױניאנם די סון םאחוך יעדעז ריקגעשלאגען
ארבײםער. זייערע זירען

 םןןםןןד די אץ אי. סי. די םון װאוקם דטר
אינדוםטריעו פראדוקציע

 אינ־ אוםאםאביל די דערםאנען צו גענוג איז עם
 וואר־ אוטאםאביל ױנײםעד די װעלכער אין דוםטריע,

 בלויז געהאם צוריק יאר איין םיט האט יוניאן קערם
 אנער־ געווען ניט בםעט איז און םיםגלידער טויזענד 30

 און טרייד, אין םירםע באדייטענדער איין קיין סון קענם
 קאנםראק־ און טיטגלידער טױזענד 350 זי האט איצם
 כםעט און קרייזלער מאטארם, חשענעראל דער םיט טען
 אוטאמאבילם פאכען וואס םירםעס אונאפהענגיגע אלע

 אוטאםא־ פאר אפאראטען און טיילען שםעלעדצו אדער
 איז פאבריקעז, םארד די םון אויסנאמע דער םים בילם.

ארגאניזירט. אינדוםטריע אוטאםאביל גאנצע די פאקטיש
 »• אי. סי. די האט וואונדער גרעסערען א נאך
 דער איבער אינדוםטריע. שםאל דער אין באװיזען

 קריג דער אדויסגעקומען הויפםזעכלאך איז אינדוםםריע
 וועלכע ױניאנס, םאן■ די םון םירערשאסט דער צװישען

 אװ פעדעריישאן אםעריקעז דער סון קאנטראל האבען
 אר־ האבען וואם ױניאנם, די םון םירער די און לײבאר,

 אויך זײנען ארבייטער שטאל די א. אי. םי. די גאניזירם
ר זיך האט א. אי. סי. די וועםען ערשטע די געװען  גענ

 אינטער־ צעז די וועלכע איבער און ארגאניזירען מען
 דער םון געווארען סוםפענדירט דינען יוניאנס נשאנעל

 םאר שםעלען זיי אז אויסרײד אונטער׳ן פעדערײשאן
^ דער ייעז יוניאז. אפאזיציע אן זיך םיט מ א  האט ק
 אםאםיאיישאן אםאלגאמײטעז־ די האם אגגעהױבעז, זיד
 ארום בלויז געהאם ווארקערס טין ענד םםיל אײראן, אװ

ם און םיםגלידער 8,000 ת ט קאנםראקםען צען א  פי
 םים איצם, אונםערנעםער. קלײנע פארהעלטניםםעםיג

אן די האט שפעטער, יאר אײן תי  האלבען א איבער י
 אונ־ ארבײםעז 490,000 װעלכע םון מיטגלידער, םיליאז

 «ד די צװישען פירםעם. 340 םים קאנטראקםען םער
 סטיל םםײםס יונײםעד די זיך געםינס םירמעם פעמצלםע
י םראסט, שםאל וער אדער קאםפאני,  שסאל גרעםםע ו

 איצם דמעז יוניאז דער אן װעלם. חװ־ איז פירםע
לאקאלס. אדער לאדזשעם טויזענד אגגעשלאםען

 געשיכםע דער מיט אביסעד באקאנם וױז עס װער
 לעצםעז דעם אץ ארבײסעד שםאל די פון קאמפןן די פון

געגעראל דעם בח האמםםעד ®ץ יארחונדערם, האלבעז

 טיײ די װעגען עפעס װײס עס װער ; 1919 אין סטרײק
 האבען בתים בעלי שטאל די װאס בלוט ארבײטער כען

 פארזוך דעם געגען װידערשטאנד זײער אין פארגאסען
 שטיקעל גרעסער א קריגען צו שקלאפען זײערע .פון

 ארבײטס־באדינגונ־ מענשליכע מער אביסעל און ברויט
 קרבנות, שרעקליכע די װעגען עפעס װײס עס װער ;גען
 זײע־ און ארבײטער שטאל די װאס יסורים און לײדען די
 קאמפען די איז געליטען האבען קינדער און פרויען רע
 גע־ די אפשאצען ערשט קען דער אומזיסט, אלץ און —

 איז א• אי• סי♦ דער פון זיג דעם םון באדײטונג װאלדיגע
 די געלונגען איז עס װאס דאס אפילו טרייד. שטאל

 פארלויפיג פירמעס שטאל אונאפהענגיגע גרעסערע פיר
 דעם טראץ באדינגוגגען שאפ אםען אונטער ארבײטען צו

 קאמיטע ארגאניזיישאן ווארקערס סטיל די וואס סטרייק
 גרויסע די פארמינערען ניט קען ׳אן זיי געגען פירט

 אויפ־ איצט ביז שוין איז עס וואס דעם פון באדײטונג
 בתים בעלי די אז זיכער, איז עס און געװארען געטאן
 דיערע םון װארט לעצטע דאס געהערט גים נאך האבען

ױגיאן. דער און ארבײטער
 בא־ א געמאכט א. אי. סי. די האט מאנאט דעם
 איז וואס אינדוסטריע, אן נאך אין אנהויב דײטענדען

 די איז דאס אונארגאניזירט. כמעט געװען איצט ביז
 קורצען א נאך איז, מאנאט דעם אינדוסטריע. טעקסטיל

 דער פון אסטײלונגען זײד און רעיאן די אין סטרייק
 טעיןםטיל דער געלומען שטאטען, זיבעז אין אינדוסטריע

 םירער־ דער אונטער קאמיטע, ארגאגיזאציאגס ווארקערם
 אגרימענטס אונטערצושרייבען הילמאן, סידני םון שאםט

 םיר־ אומאפהענגיגע צאל א און אסאסיאיישאנס צוױי מיט
 טוי־ 46 ארום ארבײט דער צו צוריקשיקען און מעס,
 און באדינגונגען סארבעסערטע אונטער ארבײטער זענד

 דעם דורך איז ארום און ארום קאנטראל. ױניאן אוגטער
 ארגאניזאציאנס ווארקערס טעקםטיל די וואס יאר, האלב

 שוין איר איז םונקציאנירען, אגגעהויבען האט קאמיטע
 טויזענד הונדערט צוױי איבער ארגאניזירען צו געלונגען

 איבער מיט קאנטראקטען זיי פאר שליסען ארבײטער^ון
 ארגאניזירט זיינען דעם, אחוץ סירמעם. הונדערט זעקס

 מילען אין ארבײטער טעקסטיל צאל גרויסע א געווארען
 מיט אגרימעגטס קײן ניט םארלויסיג נאך האבען וואס
ױניאן. דער

 אויסערגע־ אויך אבער פענאמענאל, אזוי ניט כאטש
 מיטגלידער אין געװינס דער געװעז איז גרויס, װיינליך

 םילע אין ארבײטער די סאר פארבעסערונגען אין און
 פון הילף און ארבײט דער דורך איגדוסטריען אנדערע

 ױניאן ארבײטער ראבער די האט אזוי א. אי. סי. דער
 26,000 קארגע פון מיטגלידערשאםט איר פארגחלסערט

 גע־ םארגרעסערט איז לאקאלס צאל די און ,73,000 צו
 רא־ די איצטער. 135 צו יאר לעצטען 47 פרן ווארען

 ארגא־ םערטעל דריי ארום איצט איז אינדוסטריע בער
 וואר־ ריידיא און עלעקטריקעל ױגײטעד די ניזירט.

 באשטאנען צוריק יאר א מיט איז װעלכע ױניאן, קערס
 צחאמענ־ א אן לאקאלס םעדעראלע עטליכע פון בלויז
 פארװאנדעלט יאר דעם דורך איז זיך, צוױשען בונד

 אומגע- מיט ױניאן איגטערנעשאנעל אן אין געווארען
 אויך האבען םארשריט גרויס מיטגלידער. 100,000 סער

 דיי ארבײטער, מאריץ די ארבײטער, שיף־בוי די געמאכם
 איג־ אנדערע םילע אין ארבײטער און ארבײטער אםים

 ניט זײנען דעם אין באשעםטיגונגען. אןץ דוסטריען
 אן אנגעשלאסען זייגען וואס ױניאנס די ארייגגערעכענט

 מיטגלידער, אין געוואקסען זײנען און א. אי. סי. דער
 דורך מיטגלידער זייערע םאר םארבעםערונגען און מאכט

 איגםערנעשאנעל, די וױ אנשטרענגונגען, אייגעגע זײערע
 און ארבײטער גלאז מיינער, די אמאלגאמײטעד, די

ענליכע.
 א. אי. סי. די םון אויסבוײיטוגג און וואוקס דעם מים

 די איבער קאנםראל און אייגםלום מאכט, אין ױגיאגס
ס זײערע אין ארבײםס־באדיגגוגגען ױיו  זיך עגדיגט ט

 אן ״קאםיטע דער םון אויסטו דער גישם אבער גאך
 אויך מוז קרעדים איר צו ארגאגיזיישאד. אינדאםטריעל

 גרוי- דער אויך איגדירעקט, כאםש װערען, צוגעשריבען
 םעדערײ־ אמעריקען סילע םון אימםלום אוץ װאוקס סער
ס ם»ד לײבאר אוו שאן ^ ג  «ערי*דע. זעלבער דער אין ױ
ממ סעקרעטער מאריםאן, םרײנק פון באריכם דעם לוים

 פןן• דער פון צאל מיטגלידער די האט ל., אװ פ. א. דער
 פארגאנגענעס דעם דורך פארגרעסערט זיך דערײשאן

 אריעי ניט מיטגלידער, טויזענד 703 קארגע מיט יאר
 םון מיטגלידער מיליאן דעם חשבון אין רעכענענדיג

 סוספעגדירם זײנען װאס ױגיאנס אינטערנעשאנעל
 אנגעהעריג זײער צוליב פעדערײשאן דער פון װארען

 צואװאוקס א פאקטיש מײנט דאס א. אי. סי. דער צו קײט
 מיטגלידער. פערטעל דרײ מיט מיליאן קארגען א פון

 פיבקס• אינגאנצען ניט אפשר זײנען ציפערן די כאטש
 מים־ דער אין אריין נאך רעכענט מאריסאן װײל ליך,

 וועל־ ױניאנס, פילע פעדעריישאן דער פון גלידערשאפט
 י׳א אי. סי. דער צו אריבער יאר דעם דורך זײגען כע
 וועסם, דער פון ארבײטער לאמבער די פאריערס, די װי
 ויאס די און קאוסט פאסיפיק פון ארבײטער מארין די

 לאנג־ און מאטראזען די פון אפגעריסען זיך האבען
 רײן א האפעגס, אטלאנטישע די אין ױניאנס שארמען

 אר־ אגריקולטור ארבײטער, אפיס לאקאלס, מאשיניסטען
 זיכער אבער זײנען דאך אנדערע, פילע און בײטער

 םאך־יר די מיטגלידערשאפט אין םיל געוואקסען אױך
 קוםט דערםאר קרעדיט און פעדעריישאן דער פון ניאנס
 םאר. שוואוגג דער ניט װען װײל א., אי. סי. דער דוקא

 אמע־ן די אין ארויסגערוםען האט זי װאס ארגאניזאציע,
 4געפיל דער ניט װען און מאסען ארבײטער ריקאנער

 די אויםגעװעקט האט װאס קאנקורענץ און קאמף םון
 *די דעד צו נעמען זיד־צד יוניאנס פאך די פמ פידער

 פוגקס געטאן, גארניט איצט ביז גאך זײ וואלטען בײט,
 אײדעד יארען אלע די געשלאפען רוהיג האבען זײ װי
 דער האט פיל געװארען. ארגאגיזירט איז א. אי. םי. די
 װאס דאם, װאקסען צו געהאלםען אויך ל. אװ ם. א,

 םארנ® אינדוסטריעלער דער צו געגנערשאפט איר טראץ
 געוויען גרײט איז זי װעלכער איבער ארגאניזאציע, פון
 דאך זי האט באװעגונג, טרימ״ױגיאן די שפאלטען צר

ך אין אנגענומען א. אי. סי. דער פון דרוק אונטער׳ן  ג
 אר פון םארמען אינדוסטריעלע די אינדוסטריען װיסע

 לאקאלס. אינדוסטריעלע טשארטערט און גאניזאציע
 קרעדימ צום צושרייבען אודאי דאך מען מוז דאס !גר

!א. אי. סי. דער סון
לאנע דער פון זײם שאטענדיגע די

 םון דערגרײכוגגען די פון זײט זוניגע די איז דאס
 יאר פארגאנגענעם דעם דורך באװעגונג ארבײטער דער
 טצטיגקײם. איר אנגעהויבען האט א. אי. סי. די זינט

 געשעענ די האבען לעבען, אין זאד אנדער יעדע װי
 גע־ ריכטיגער עס וואלט אםשר זײט. שאטענדיגע א אויך
 ן — זייט, וואלקעגדיגע א אלס עס באצײכענען צר װען

 אויסלייטערען זיך צייטענוױיז קען װעלכער וואלקען,
4שאדע םיל און שטורעם געפערליכען א ברעגגען אדער

ק; דעם און רײסערייען די דערמיט מײנען מיר
 עגטשטאנען זאי װאס באװעגונג, טריידױניאן דער אין

 װע^ און א., אי. סי. דער םון טעטיגקײט דער דורך
טאג. צו טאג פון פארביטערטער װערט כער

 פאר געווען זיינען מאנאט הײנטיגען דעם דורך
 פון צייכענם סארטען; בײדע פון צייכענם שײדעגע

 ערנס אן און קרייזען געװיסע אין פארלאנג שטארקען
 ק םון כמארעס די םארטרייבען צו אנשטריינגונג

 און באװעגונג טרייד־ױניאן דער םון הימעל סון
 םארשםארקטן א םון סמגים אויך און פרידען,

 ארגאניזי די םון רייען די אין שםאלטונג םולע א און
 מלחמה א — מײנען וואלט עס וואס ארבײטער

 און פעדעריישאן דער צװישען טויט און לעבען
א. אי. םי.

 אומגליק די צו סוף א מאכען צו סארזוכען
 זײגען באװעגונג טריידײוניאן דער אין רײסערייעז

 מאנאם, היינטיגען דעם דורך צוױי געווארען מאכט
 האבען דורכגעםאלען, דערוױיל זיינען ביידע כאטש
 כוחות שםארקע דא זייגען עם אז באדויזען אבער

 פו םאר ארבייטען וואם סאדיוגיאנס םון םירער
 וועלען סאתוכען געלונגעגע גיט צוױי די מיט ארן
 דריטער א אויםגעבען. גיט ארבײט זייער נאך

 א געםינען און צדדים בײדע צוגױסצוברעגגעז
 וועט אח צוגעגרײט איצטער ווערט םרידען פאר

 קומעגדער דער בײ װערעז געמאכם ערשט שײנליך
לײבאר אוו ןצעד;רײשם אםעריקען דער פיז װענש«ן

, 15 ►(זייט1937 סעפט.
 נאד איז געלינגען װעם דאס װיפיל אויף *קםאבער.
זאגען• צו שװער פארלויפיג
 געמאכם איז םרידען םאר םאחוך ערשטער דער
 פאר־ פון קאגפערענץ א בײ פילאדעלםיע אין געווארען
 קאנפערענץ די צדדים. ביידע פון ױניאנם פון םרעםער

 זיך האבען אבער איר אין אומאםיציעלע. »ז געװען איז
ע פון ױניאנס םון םירער אײנפלוסרייכע באםיילמם ^  ב

 בא־ צו געמײנשאפטלױ געװען איז צוועק דער צדדים.
 מעיןןר פון טעםיגקײם םםױיק־ברעכערישע די קעפפען
 און סכסוכים. ױריםדיקציע די אפשטעלען און וױלסאן,

 גע־ דערגרייכט גארנים פארלויפיג נאך איז עס כאםש
 דער אז זיכער אבער עם איז ממשות׳דיגעס, װארען
 נים איז אייניגקײם פאר װעג א געםינען צו פארזוך

געווארען. אויפגעגעבען
 פון געװארען געמאכט איז םארזוך צוױיטער דער

 דער םון קאנװענשאן דער בײ םירער ױניאן גרופע א
 וואס מאסאטשוזעםס, אין לײבאר אװ פעדעריישאז סםיים

 צוױיטען דעם םון לאועל, אין געװארען אפגעהאלטען איז
 אריינ־ איז וואס רעזאלוציע א אין אויגוםם. זיבעםעז ניז׳ן

 סעקיעםער דזשאנסאן, א. ע. פון געװארעז געבראכט
 ם. װ. קאונסיל, םריידם בילדינג באסטאנער דעם פיז

 קעמבריחש. פון ױניאן לעיבאר םענטראל פון פארי,
 םי־ ױניאן אכם נאד םון געווארען געשטיצט ױיגען זײ

ר די אין פלאץ אנגעזעענעם אן פארנעםען וואס רער  י
 האם רעזאלוציע די םטײם. מאםאטשוזעטם פון ניאנס

 פעדע־ סטיים דער פון דעלעגאטען די אז םארגעשלאגען,
 ם. א. דער פון קאנװענשאן דער צו לײבאר אװ ריישאן

 קאונםיל עקזעקוטיװ דער אז פארשלאגען, זאלען ל. אוו
 קאמי־ אדוױקארי נעשאנעל די און פעדעריישאן, דער פון
 א צוזאפען ארויםשיקען זאלען א. אי. םי. דער פון םע
 אין ױניאנם אלע פון אײניגקײט־קאנװענשאן אן צו רוף

 ל., אװ ם. א. דער צו באלאנגען וואם די םײ אמעריקע,
 אנדערע און בראדערהוד רעילראוד די א., אי. סי. דער

ם׳ן ױניאנס, אוגאפהענגיגע  איינ- איץ שאפען צו צװעק מי
 אין ױניאנם אלע פון קערפערשאםט צענםראלע ציגע

 רײסע־ די פון אז אנוױיזענדיג רעזאלוציע, די אמעריקע.
 פראםיטי־ ארבײטער, די צװישען שפאלטוגגען און רײעז

 דער־ ארויס זיך זאגט באסעס, אפען־שאפ די בלויז רען
 באוועגונג ױניאן טרייד אמעריקאנער דער אין אז פאר,

 געלערנטע די אין ױניאנם פאך םאר פלאץ פאראן איז
 מאםלן די אין ױניאנס אינדוסםריעלע םאר און פאכעז

 קאנםע־ םארגעשלאגענע די אינדוםטריען. פראדוקציע
 ארגא־ זאל — געלויטעם רעזאלוציע די האם — רענץ

 דעםאקראםיע ברייטער פון באזים א אויף ווערען ניזירם
 אלעמען. אויף בינדענד זײן זאלען באשלוסען אירע און
 מײנוגגס־פארשידענ־ אלע שליכטען זאל קאנםערענץ די

 מעכטיגעז םאראימיגטען אײן אויםבױען און הייםען
צענטער. םרײד־ױניאז

 דער בײ דעבאםע םיר־שטונדיגער הייםער א נאן־
 געװןד נידערגעשטיםם רעזאלוציע די איז קאגווענשאן,

 ג28 געגעז שםימען 208 םון מאיאריטעט א מים רען
 •רעזי־ פענטאן, פ. סרענסים מאל דאס האם גערואוגעז

 געשאדערם האט וועלכער האנם, רעבםע גרינ׳ס דענט
 עקזזד סון שטעלונג די שםיצען זאל קאנװענשאן די אז

 די געגען קאמף דעם םארשארםען און קאונסיל קוםיװ
 אזא ױאם אלײן אבער םאקם דער ױניאנס. א. אי. סי.

 קאנ־ דער בײ געווארען אריעגעבראכט איז רעזאלוציע
 אזוינע סון געװארען געשטיצם איז זי וואם און ווענשאז

 פריגטערס, פעינטערס, מייםאנס, די װי םאד־ױניאנם,
 ארביײ ברוערי םון אייד איז אנדערע, און לאמשארמען

 פי־ די אויב באדײטומ. גרויםער םון זיכער איז טער,
ען םעדעריישאן דער םון רער ע  אינגאנצען נים נאד ד

 סר זיד זיי וועלען ביםערקײט, זײער פון פארבלענדעם
םארטראכטען. דעם אינער זעז

 דער איז שלום ברענגען צו םאחיד אנדער אז
 סע־ פון צוגעגריים איצם ווערט באוועגונג םרייד־ױניאן

 פרעסמען. ■ריגטינג די פון םרעזידענם בערי, נאטאר
 םעקחך אםיםטענם דעם באשטימען צו איז פלאן דין

 דעלעגאם אלם מעקגרײדי, עדווארד לייבאר, אװ טער
 םעדערײשאז אמעריקען דער פון קאנווענשאן דער צו

 סײ די בעאײנםלוםען צו זוכען דארםען און לייבאר, אװ
שלום• א פאר םעדערײשאן דער םון רער

דערװײל זיף סארעארפ® קאםף דער
 צתאםענצױ אײניגע פון פארזוכען די טראץ אבער

 דער אין פרידען שאפען און צדדים בײדע ברענגעז
 קאםף דער ײלערװדע װערט באװעגומ, םדײד־ױניאן

 ײד<3 פארשארפם. םער אלץ צדדים צװײ די צװישען
 אויםגע־ האט םןן מלחםז^ א אין װי זיד פירזן צדדים
 קעז עס װאס אלץ און םיטלען די אימרקלײמן הערם

.Uteri מערם שעזײגען געגנער דעם

שא־ אפען גאנץ גענומען זיך האם ל. אװ ם. א. די
 א. אי. סי. עקזיסםירענדע די צו ױניאנם אפאזיציאנס פען

 ■לע־ פילע איז באוױיזען. עם קען זי נאר וואו ױניאנס
 צו טשארםערס ארויםגעגעבען ל. אװ ם. א. די האם צער

 פוז ױניאנם די באקעםםען צו אבי ױניאנם, קאמפאני
 קליװלאנד אין װי םאלען, עםליכע אין געגנער. אירע

 פלעצער, אנדערע צאל א אין און שטריקער, די בײ
 זיי־ סטרייקם װאו באסעם, די מיט געסעטעלם זײ האבען

 און ױניאנס א. אי. סי. פון געווארען אנגעםירט נען
םטרײק־ברעכער. מיט באזארגען זײ פרובירט

 פריי אינגאנצען ניט איז אבער א. אי. סי. די אויך
 ארגאני־ דער םון פירער מאנכע אויך טאקטיק. דער פון

 אין אז כלל, דעם אנגענומען האט עס, שיינט זאציע
 גע־ האט א. אי. סי. די ערלויבט. אלץ איז מלחמה

 עקזיסטירען עס וואו פאוען אין לאקאלס טשארטערט
 דערגאנגען אםילו איז עס ארבייט. זײער טוען און ױניאנס

 דעםראיט אין בעקערי גארדאן דער אין אז וױיט אזוי
 א צו םשארטער א ארויםגעגעבען א. אי. סי. די האט

 קײז איז קענעז האנדלונגען אזוינע ױניאן. קאמפאני
 דער ניט שעדיגען און װערען בארעכטיגם נים םאל

 דער און באױעגונג טרייד־יוניאן דער נאר ל״ אװ פ. א.
אלימ• א• אי• סי•

 דער אפ האלם געשריבען װערעז שורות די װען
 קריגם־ א פעדעריישאן דער פון קאונסיל עקזעקוםיװ
 אוים־ ווערען עס וואו סיטי, אםלאנםיק אין באראטונג
 דער געגען קאמף פארשארםטען פון פלענער געארבײט

 םון זען מען קען םאן, צו דײנקען זײ וואס א., אי. סי.
 פעדע־ דער פון ארגאניחער דער וואס פראגראם דער

 א םיט אנגעצײכענם האט מאםאטשוזעטם אין ריישאן
^ װאכען פאר רי םענדע צו  אויף שװעבעל און פעך גי
ארויס־ וועלען ״מיר :געזאגם ער ד,אט א. אי. סי. דער

 וואס ארבײטער לאיאלע אלע צו טשארטערס געבען
 וועלכע אבער ל., אװ ס. א. דער אין םארבלייבען װילען
 סוספענדירםע צען די אין מיטגלידער איצטער דינען

 גרויםע א איצט םאראן איז עם װיז־ערהאל, איד ױניאנם.
 אונ־ ארבײםער. טעקסטיל די צװישען אומצופרידענהיים

 די אויף ווערען געריכטעט װעלען אנשםרענגונגען זערע
 נע־ זיד סיר וועלעז דאן צוערשט. ארבײטער טעקסטיל

 ארבײטער, אוטאמאביל די ארבײטער, ראבער די צו מעז
 קלײ־ די און ארבייםער גלאז די םאבריקען, ראדיא די

 מיר וועלען ארבייטער אלע די צװישען ארבײטער. דער
 םשאר־ סעדעראלע אונטער ארגאניזירען צו שטרעבען

 לאקאלס סעדעראלע די וועלען ציים דער מים טערם.
אינטערנעשאנעלס״ אין ווערעז ארגאניזירם

 ארגאניזירען — פראגראם די אלזא, א׳יז, דאס
 אנגעהוײ אייד שויז עם האבעז זיי ױניאנם. אסאזיציאנס

 ל. אװ ם. א. די שױן האם מאסאםשוזעטם איז טאן. בען
 לא־ םעקסםיל פאר א צו טשארםעדם ארױםגעגעבעז

 אונטערגעשריבען זײ האבען לואיס סיינט אין ;קאלם
 םאריער די וואו סםארם, סאר עטליכע מים אגרימענטם

 הא־ קלױולאנד אין ;םטרײקס אן םירט אינטערנעשאנעל
 די םילען. ניםיע די אין זעלבע דאס געטאן זײ בען

 די אין קאנםילם ארגאניזירם אייד האט םעדעריישאן
 םרײדס, אגריקולטור די אין »ון םרײדם ארבײםער אםיס

 טשארםערען צו אנטזאגט זיד איצט ביז האט זי וועלכע
 םירער סעדערײשאן די ארגאניזאציעם. נאציאנאלע אלם

ארונםער• ביז קאמף א אויף ענטשלאסען זײנעז
 גע־ א אױף דערפאר און — ברײטערען א אויף

 דער געגעז קאמף דעם האט — מאסשטאב םערליכערען
 קארפענ־ דער םון האםשענםאן אנגעהויבעז א., אי. םי.

 מד א ארויםגעגעבען נעמלױ האט ער ױניאן. םערם
 סיטגלי• די לאזען צו ניט לאקאלם זײנע אלע צו םעל
 פראדד ווערען וואם מאטעריאלען אויף ארבײםען דער

 א. אי. סי. צו געהערען װעלנע ארבײטער םון צירט
 הויפם־ געװאלט דערמיט ער האם טרעפען יוניאנם.
 װעלכע װעסט, דער םון ארבײםער געהילץ די זעכליד
 ארגאניזירם אוץ יתיאן זײן םון אפגעריםען זיד האבעז

 סי. דער אונםער אינםערנעשאנעל באזונדער א אין זיד
 נים װעט ער מאם דעם םיט אז רעבענמ ער * אי.

 ירא־ געהילץ אויף ארבײםען קארפענטערס זײנע לאזען
 קוםען צוױגגען זײ ער װעם ארבײטער, די םח דוצירם
 jrnw א ער םאכם אבער, זיד דוכט דא, אים. w צוריק

 ארי־ װעט קאםף דער אז זײן בלויז וחנט תיזולטאט דער
טרײדס. בילדיגג די אין אויך װערען בערגעטראתז

אינתםמריעז אנחןרע אץ םפרײקפ פארגי*ער»ע
 אר־ גענוםעז זיך האכען ארבײטער קאםעםעריע די

 אגגעהױמז איז טאנאס דעם jm* אן אויף גאנתירען
 פון יישאןאאסיאס דער מיט קאנםערעגצעז געװארען

 די איז פארבעםעתגגלן פאר אײגענםימער אעטעריקאפ
פארביםעיל א אגריפענם. אץ »ון ארבײםס־באדינגומעז

 אח האת די אין אנםװיקעלם זיך האט סםרייק םער
 רעסםאראנען די אין רעסטאראנען. אוםאמאם הארדאם

 גזך אםגעהאלםען צוריק לאנג נים איז קאםפאני דער פון
 דער פון אויםזיכם דעם אונםער אפשםימונג, אן ווארען

 האם ױניאן די און באארד, ריליישאנם לייבאר נעשאנעל
 קאפפאני די אז ארוים, זיך צײגם איצטער םארלארען.

 ציים דער םאר ״מענשען״ ספעציעלע אנגעשטעלם האט
 דער געגען שטימען זאלען זיי אום אפשםימונג, דער םון

 געהאל־ נים האם םארמיטלען צו פאחוכען אלע ױניאן.
 ריזעע און מאסען־פיקעםינג מים סםרייק דער און פעז,

 ױניאנס, גרויםע אײניגע אן. גײט דעמאנסםראציעס
 אינםערנעשאנעל, אונזער פון ױניאנס די אויך זײ צװישען
 פאטראניזירען צו מיטגלידער די אויפגעפאדערט האבען
 פאר־ זײנען וואם ױניאנם די רעסטאראנען. ױניאן בלויז

םיםגלי־ דיערע געטעקסם האבען םטרייק, אין װיקעלם
סםרייק. פאר׳ן וואד א סענם 50 מיט דער

* **
 און אין ארבײטער שיף־בוי די פון סטרייק דער

 די מצד פארזוכען אלע טראץ אן גײט יארק נױ ארום
 רעגירוע פעדעראלער און סטייט דעם פון פארמיטלער

 פאליצייאישע און געשלעגעז ארעסטען, םעטלען♦ צו אים
 אבער אפגעשראקען. ניט סטרייקער די האט ברוטאליטעט

 אין ברודער־קריג דער אריינגעמישט זיך האט דא אויך
 באסעס. די ארויס העלםט און באװעגוגג ארבײטער דער

 טשארםערן צו נויטיג םאר געםונען האט ל. אװ פ. א. די
יוניאן. קאמפאני די

א« האלמ יוכיאן װארקערס אוטאמאכיל
קאנװענשאן א

 אויגוםט םען23 דעם איז װיסקאנםין, מילוואקי, אין
 יונײםעד דער פון קאגוועגשאן די געווארען ערעפענם

 צר האט קאנװענשאן די ױניאן. ווארקערס אוטאמאביל
 אי־ םײ פראבלעמען וױכטיגע דיער םילע פארהאגדלען

אינדוסטריעלע. סײ ארן נערליכע
 מאגוםעקטשד אוטאמאביל די מיט אגרימעגט דער

 בעלי די ווערעז. באנײט דארםען באלד רועט רערס
 פאר־ מאנכע סון פרארואקאציעס די זיך. קוױינקלען בתים
 אין היץ־קעפ מאנכע צראד, געװיםען א ביז און, לייט

 רײבוגגען צאל גרויםע א םאראוחאכם האבען ױניאן, דער ־
 אין םטאפעדזשעס און סםרייקם אויטאריזירטע גיט און

 אגיםאציע אלס אוים דאם נוצען בתים בעלי די שעפער.
 יתיאן אוםאמאביל די אז טענד״׳נדיג, ױניאז, דער געגען

 די מיטגלידער. אירע איבער קאגטראל קײן ניט האם
 שטרענ־ א ארױסצוגעבען געװען געצװאונגען איז ױניאן

 בעאמסע, לאקאלע און מיםגלידער אירע צו ווארנונג גע
 סטאפע־ אויטאריזירםע גים אמ אומבארעכטיגטע אז

 און ױניאן דער םון װערען געדולדעט ניט וועלען דזשעם
 ״ מד שטרענג װעלען םאראדרזאכעז זײ װעלען װאס די

 סין װערען אויסגעשלאסען גאר אדער ווערען, שטראפט
ױניאן. דער

 צװיםטיגקײטען ארויםגערוסען האם םארארדנונג די
 אין עלעמענטען ראדיקאלערע די גום>ג ױגיאן דער אין

 דעם מארםינ׳עז, מיט צוסרידען נים זיינען ױגיאץ דער
 זײן את װעלכער סראנקענםםײנ׳ען, מיט און פרעזידענט,

 געלע־ די אוים נוצען קאמוניםםען די האגד. רעכטע
 m דעם מיט אחת יד געשלאסען האבען און גענהייט

 וױנדהאם םון םירערשאפט דער אונםער בלאק דיקאלעז
 װײס־ צוױיטער און ערשםער האל, עד. אמ מארטימער

יוגיאן. דער םון פרעזידענטען
 קאםף דער וואם איז, דערבײ מערקוױרדיגסטע דאס

 אדער צענטראליזם סװ םראגע דער ארום זיד םירט
 סראנקענסםײן מארטין, יוניאן. דער אין סעדעראליזם

 שטארקשענטראלמירטער א םאר זיעען גרופע זײער און
 האבען זאלעז בעאמםע גאציאגאלע די װאו ארגאגיזאציע,

 באשםימען קענען זאל$ן זײ דעה; און מאכם גאנצע די
 אריף סלאץ אײן פון טרענםפערירען זײ ארגאנייזערם, די
 סיגאג־־ די קאגםראלירען אװעקשיקעז; די צווײםעץ, א

 רזד די ה. אז. אמ לאקאלם די סון םירונגען און םען
 די פון אוםאנאםיע מער פאר זײנען עלעמענטעז דיקאלע

 1 אוץ פארשםענדיגינג געגעגזייטיגער סאר און לאקאלען
 זײער אין זיינען וועלכע קאםעיסטען, די קאאפעראציע.

 װאס ארגאגתאציצם, אין פראקטיק און טעאריע גאנצער
 שטארקסטען דעם פאר קאנםראלירם, זײ םון װערען

 האבען דארםען םירער די אז דעם םאר צעגםראליזם,
 אונםערװאר־ זיך דארף עולם דער און מאכט גאנאע די

 װאס גרופע דער מים זייגען זיי גראדע שאלות״ אן םען
 אוםאמאביל דער אין אויסאנאסיע לאקאלע פאדערס

 •א־ די װאו דארט אז אוים, װיחט יתיאן. ארבײסער
 אױס־ דין נים קאםרביםטען םעגען עס פאדעוט ליטיק

געהאלטען.
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ײט פוד װעלט דער אין ארב
אײנגעשטעלט ורידער אײגהײט ארבײטער

םעקסיקא אץ
גע־ האבען צײטונגען עקסיקאנער
גרוי־ די נײעס. פרײליכע א בראכט

 טרייד־ױניאן די וואס שפאלטונג סע
 דורכגעמאכט דארט האט באװעגונג

ארויסגע־ זיך האט אפריל, לעצטען
 ערשײ צייטרױיליגער א פאר צײגט

 קער־ צענטראלע זײער און ױניאנס אפאזיציע די נונג.
 אלס עקזיסטירען צו אויפגעהערם האבען פערשאפט

 מיט צוזאמעגגעגאסען זיך און ארגאניזאציעס באזונדערע
 אדער עם׳/ טע ״סע דער מיט — צענטער אלטען דעם

 הא־ עס ארבײטער״. מעקסיקאנער סון ״קאגםעדעראציע
 קא־ א האבען וראס ױניאנס אלע צוריקגעקערם זיך בען

 אװ םעדעריישאנס סטעיט אלע פירערשאפם, מוגיםטישע
 קאנטראלירט. פארטײ קאמוניסטישע די וואס לייבאר

 איי־ פון פארבאנד דער צוריק געקומען אײד איז עם
 לאקאל עלעקטרישענס דער בלויז ארבייטער. זעגבאן

 םון מיטגלידערשאפט א מיט דיסטריקט, פעדעראלען םרן
 אםגע־ זיך און אפאזיציע דער אין געבליבען איז 2500
 די צוױשען אגרימעגט שלום דעם אוגטערשרײבען זאגט
 בא- ארבײטער ארגאניזירטער דער פון צוױיגען צרױי

װעגוגג.
 צענטרא־ דער פון קאוגסיל נעשאנעל דער אײדער

 אײסגעשלאסענע די א&נעסטירם האט קערפערשאפם
 ױניאגס די האבען צענטער, זייער און ױניאנס ״לינקע״

 אין טענות זייערע עפענטליכקייט דער אין ערקלערם
 גאציאנאלען סון זיצוגגען די דעמאנסטראםיוו פארלאזען

 געזעצ־ די אטאקירען אין אוץ אפריל, םען27 דעם קאונםיל
 צוגען, םרידעגס דאזיגע די באשלוסען. זײנע םון ליכקײט
 דריי די םון רעזיגגאציע קאלעקטיװער דער מים צחאמען

 אפגערייניגם האט צענטער, שפאלטוגגס דעם ®מ פירער
 די ®ח צוריקקער דעם געמאכט מעגליך px לוסט די

 אזץ צענטראלער דער צו ױניאנס געפירטע קאמוגיסםיש
ארגאגיזאציע. פאראייניגםער

pe נאציאנאלע די װאם רעזיגגאציעס, דרײ די 
 ארײנ האבען באוועגוגג אפאזיציע דער ®ח סעקרעםארעו

 מעק דער פון קאונסיל עקזעקוטיװ דער האם געשיקט,
 רעזיגגא־ די בלױז *נגענומען םעדעראאיע סיקאנישער

 גע־ האם גוםיערעז, כואן דריטער, דער אװײ. םון יע1
 דער םארבליבלן איז און רלזיגטמיע זײן *וריקגיעז סוזט

ארבײטער. אײזענבאהן די pc סעקרעטער געגעראל
 עלעקםרישענס דער אויך אז האםגונג א דא איז עס

.11 נאענםער דער אין װעט םיםי םעקסיקא םון לאקאל
A  k A ^ A A A A ^ M  A M M A 4 A  A M t e A A k t e A A | i A | A  אנערקענעז px שםעלונג איצםיגע זײן איבערקוקעז קרנםם

 ארבײטער מעקסיקאנער די װעם דאן ארן םעות. ןײן
 םים־ םויזענם 600 ארום גמײלט האט ת*ס מװעגוסנ,

 איר, up םױזענם 400 און שאאלטונג דער פאר גלידער
 ערב געװען איז זי וױ אײניג «זױ אומוױמיגסטען וײן

אםריל. םעז27 סון רים םראגישען דעם
a  m ^  -  -  -  -  -  -  — ■ i n i  i  A  h k A A  M A a I a A a  A k A M A A b h A A A  A A I A  A f e A A A באווע־ פרידעגס דער אין אינטערעסאגםסטע דאס■

 ענדיגען rt באםיאוננען אלע חן<ם דאס געװעז איז גתג
 די םון געקומען זײנען באװעגונג דער איז רים דןם

 האם גדדים שםרײםענדע די םיז קיינןר גופזג יתיאנס
ת״, קײן אויף געװארם ניס מי  די םוץ ארדערס זידער ,

 םרעזידענםען אין זיאען װאס מרדען .חיתולתדןגערע״
ץ א איז ד*ם און יאלאץ״ דערסרײענ־ זעהר און נײע «נ

^  I  M h A  A A A A A A i A l A M t e  A l t i  I M Mפאליםיק. מעקםיקאגער אין ערשײגונג דע
 די אז דענקעו *ו םעות א מװעז *בעד װ*לט עם -

 שוין איז מעקםיקא איז ארבײםערשאפט *רגאנמירסע
 דא nip זײנעז עס דעם. םון וױים אײגיג. אימאנאעז

 םעמבערשיפ ד;רנאדײמעב א מיט יתיאנס װיכטיגע דדײ
 יממטדדדדײשןןן פאראײניגםער דעד אויסעד שטײען וואס
 מיםגלידער־ א םיט יוניאן מאינערס די ארבײםער. «ץ

 אום־ דאזיגע די פון אײנע איז טױזענט 70 *ז שאטט
 סע לעהרער די איז אוז׳ײםע די ײניאנם. *סומגיגע

 די און טויזענט, 76 «ז םעםבערשי■ א םים
 א םיט ?אממ?,3נה־ומל פמ טעדעראניע ךי איז

םאר־ םײזעגם• pc 80 מעמבעדשי■
מן  יתי*נם דרײ ילע מיט *נמטירט װי

m אימד־ קונמנגדען אתזער אין ד*ס םעגליך
 באמת א װעגען בידיגטען קעגעז שויז םיד

אונזעדן בײ באװעגתג nr•״

■m

 ב^װעגונג ארבײטער דער אין זיך הערט עס װאס
לענדער פארשידענע אין

נינאי מארק פון

אםעריקע צענטראל אץ געפאר פאשיםטײטע
 םי- ױניאן טרײד די פון צוזאמענפאר זעלבען בײם

 אר־ דער אין שפאלטונג די ליקװידירט האט װאס רער,
 גענעראל דער האט מעקסיקא, פון באװעגונג בײטער

 לאמבארדא װיטשעטע ארגאניזאציע, דער פון סעקרעטער
 אויפגע־ האט װאס ערקלערונג אן געמאכט טאלעדאנא,

 געװארענט נעמליך האט ער לאנד. גאנצע דאס שטורעמט
 אין טעטיג אזוי געװארען זײנען װאס פאשיסטען, די אז
 אויך האבען אמעריקע, צענטראלער פון רעפובליקען די

 פאר- האט טאלעדאנא מעקסיקא. אויף אויג אן געװארפען
 ארגא- פאשיסטישע דאס באװײזע האט ער אז זיכערט,

 אין טעטיג זעהר געװארען לעצטענס זײנען ניזאציעס
 מעג־ א פאר גװאטעמאלא פון געװער אריבערשמוגלען

 ווארנונג דאזיגע די מעקסיקא. אין אויפשטאנד ליכען
 און ערנסט. גאנץ גענומען קריחען פילע אין רוערט
 קריגס-מיניסטערױם דער וואס דעם אויף געקוקט ניט דאס,

 אינ־ דער צו סקעפטיש זיך באציט ער אז פארזיכערט
פארמאציע♦

 לעצטענם זיך האט גארדעגאס פרעזידענט װאס דאס
 דעם ענדיגען צו קאמפײן ערנסטען אן מיט םארנומען

 ױקאטאן אין פויערים לענדלאזע די פון לאנד־הוגגער
 צייכען א אלס אױסגעטייטשט פילע םון ווערט סטײט,

 פאשיס־ די ערנסט יא נעמט אליין פרעזידענט דער דאס
 מלוכה־לייט אנטײםאשיסטישע די אויב געםאר. טישע

 קאטאסטראםע, דייטשער דער םון געלערגט עפעס האבען
 אז אקסיאמע, אומבאשטרייטבארע די געווען דאם איז

 מענ־ מידל-קלאס אומצוםרידענע םויערים, אומצוםרידענע
 גרעסטע די םאר זיד מיט שטעלען אלגעמיין, איו שען

 צו אום און ארדנונג♦ דעמאקראטישער א םאר געפאר
 גאר־ די דאם ד״אט סויערים, די געהעריג וױ געװינען

 לאנד־ דעם םארקלענערם צוערשט רעגירונג דענאס
 איצם ארן דיסטריקט, קאטען לאגוגדא דעם אין הונגער

 לאנד- פארשפעטיגטער שטארק דער פאר גענומען זיך
 םטײט רעוואלוציאנערעז דעם אין יוקאטאן. אין רעפארמע

 איינציגע די אלץ גאך פאמיליעס םעאדאלע פאר א זײנען
 גיגאנטישע ארן פלאגםאציעס ריזיגע די סון אייגענטימער

סארמם... אינדוםטריעלע
פאוײז. אץ םעזאן קאנגרעםען דער

 ױאס אויסשטעלונג, ורעלט דער מים פארבינדוגג אין
 הױפם־שטאט, םראגצויזישער דער אין סאר םrא קומט

 קאנגרעסען. וועלט רייע א פאר איצם דארט קומען
 קאנ־ לערער אינםערגאציאגאלער דער — זײ סון אײנער

גלאנץ. גרויסען באזונדערס א מיט םאריבער איז — גרעס
 פעדאגאגען 6000 געקומען דינען קאנגרעס דעם צו

 געװען אים אויף זייגען לענדער 40 וועלט. עקען אלע פמ
 אים צו האבען לעגדער אייראםעאישע אלע פארטראטען.

 ארן זײיםשלאנד צוױי, אחמ אלע, דעלעגאטעז, געשיקט
 פאר א מיט ביז זייגען וואס לענדער, צוױי די עםםרײך.

 מאדערנער סון שםיץ דער אן געשטאנען צוריק יאר
צוגעשיקט. ניט דעלעגאםען זייערע האבען פעדאגאגיק,

גע. איז זיצונג ערשטער דער פון פאחיצער דער
 רעדע גרויסע א געד״אלטען האט וועלכער בלום, לעאן װען

 םון צוקונםט די ערציהונג. דעמאקראטישער דער וועגען
 אלגע־ אין בילדונג םון צוקונסם די םאלסק־שול, דער
 פון אםהענגיג אינגאנצען איז געזאגט, בלום האט מײז,
עגםװיקלונג. סאציאלער דער

 דער געהאלטען אויך האבען רעדעס אינםערעסאנטע
 פראנקרײך, םון מיניסטער בילדוגגס ליםםישערrסאצ
 מעכ־ דער םון סעקרעםער גענעראל דער אמ זעי, זשאץ

 מים־ א ציילט װאס ױניאן, לערער סראנצויזישער טיגער
 האם זעה טױזענט. הונדערם קגאםע pd גלידערשאסם

 םרוכטבארער דער אויף אפגעשםעלם זוגדערסגא זיך
 איז האט װאס רעגיתנג, םאלקס־פראנם דער םמ ארבײם

 אבליגאם^ םמ צײט די מארלעגגערם יאר אײן pם משך
 בילדונג נאכשול די ארגאנמירט בילדוגג, שול רישער

pt לערער־פלעצער ,באשאסעז מאםען ארבײםענדע זײ 
 א אדײגגעגאםען p» סרשעמטי םויזענם זעקם נײע פאר
װעזען. שול גאנצען דעם »יז גשמה נײע גאנץ

צוזאמעג־ דעם צו זײנען טוער שול און לערער אחוץ
 מיניס־ בילדונגס די פון פארטרעטער אויך געקומען פאר

 זייערע צוגעשיקט ד״אבען װאס לענדער די אין טארען,
 צוזאמענקונפם. אינטערעסאנטען דעם צו דעלעגאציעס

 געװען אויך זײנען דעלעגאטען מלוכה דאזיגע די צװישען
װאלענציע. און קאטאלאניע פון בילדונגס־מיניסטארען די

 צוגעשיקט האט רעגירונג פראנצויזישע די אויך
 מיניס־ אױסלענדישען דעם באגריסער, אפיציעלען איר
*♦ *דעלבאס. טער

 אין װי קאנגרעס, דער געשלאסען זיך האט קרים
 אינטערנאציא. אן נאך געעפענט זיך האט פאריז זעלבען
 נאך ריכטיגער אדער לערער, פון צוזאמעגקרנפט נאלער

 פאר און ערשטער, דער צוזאמענפארען. אזעלכע פיר
 אין געװארען אפגעהאלטען איז וױכטיגסטער, דער אונז
 געװען איז דאס פארשטאט. אפאריזער פון האל סיטי
 סעקרעטאריאט אינטערנאציאנאלען פון צוזאמענפאר דער
 םרייד־ דעם פון טײל א איז װאס ױניאנם, לערער פון

 זייגען צוזאמענקונםם דעם בײ אינטערגאציאנאל. ױניאן
 קערפערשאס- ױניאן צענטראלע די פארטראטען געװען

 בעלגיע, ענגלאנד, פראנקוײיד, אין לערער די פון טען
 פוילען, האלאנה שפאניע, טשעכאסלאװאקיע, בולגאריע,
 סא־ שטאטען. פאראײניגטע די און מעקסיקא שװעדען,

 ניט נאך באלאנגט עס פארבאגד װעמענס רוםלאנד, װעט
 א צוגעשיקט האס אינטעתאציאנאל, ױניאן טרײד צום

באגריסונג. װארימע
צוזאמענ־ דעם פון זײנען דעלעגאציעס ספעציעלע

 אינםערגא־ אנדערע דריי די צו געװארען געשיקט פאר
 רואס טיער, שול און לערער פון פעדעראציעס ציאנאלע

 קאנ- זײערע געהאט אויגוסט, ערשטען דעם דאן, האבען
פעדעראציע אינטערנאציאנאלע פאריז: אין גרעסען

 אינטערנאציאנאלען דעם אסאסיאיישאנס, לערער םון
 אינטער- דער און פראפעסארס ד׳אײסקול פון פארבאנד

 בא־ דריי אלע פעדאגאגען. פון פעדעראציע נאציאנאלער
אינטערנאציאנאל. ױניאן טרייד צום ניט נאך לאנגען

 געוױגען ארבײטער טעקםטיל ביאלאםטאקער
סטרײק. פארצויגענעם

 גאך האבען, ארבײטער טעקםטיל ביאלאסטאקער די
 וואכען, 9 איבער געדויערט האט וואם סטרייק, געגעראל א

ארבײט. דער צו זיגרייכע צוריקגעקערט זיך
 קלאםעך דער וואס אפמאה קאלעקטױוען דעם אין
 האם םוילען אין ארבײטער םעקסםיל די סון פאראײן

 באלעבאטים, די םון אםאםיאיישאן דער מיט געשלאסען
 אר־ קאטעגאריעם אלע םאר רעיזעס ארײנגעגאגגען זײנען

 פראצענט. 11 איז 9 צװישען באםרעםען וואס בײטער,
 אנדערע צאל א געוואונען אויך האבען ארבײטער די

 זײבען יוניאנס ארבײטער די — עיקר דער און הנחות,
 הא- זיי וואם פאזיציעס הערשענדע די אויף געבליבען

 רוען .1933 םון יארען גוטע די אין אויסגעקעמפט בען
 האלב־םאשיס־ און םאשיםטישע די אז זיך, דערמאנט מען

 שטאר־ א אוים נאך איבען ״ױביאנס״, קאטוילישע טישע
 גאציאנאליסטיש־ און רעליגיעזע די אריף אײנפלוס קען

 םון ערפאלג דער װערט ארבײטער, פוילישע געשםימטע
 א אין סארװאנדעלם סםרייק טעקסטיל ביאלאסטאקער

 קלאסעגבאוואוס- די סון לעבען אין ערשייגוגג ליכטיגער
גיט־אידישע. און אידישע םוילען, םמ ארבײטער טע

טע רומעניע פון נײעס גו
 אר־ דער אין ערשיינונגען ליכםיגע סארט דעם צו
 אײ דער אויד צוױיםעל באלאנגט׳אן באוועגונג בייטער

 וואלען קד״לה לעצטע די םון רעזולטאט בעראשענדער
רומעגיע. טשערנאװיץ, אין

 זייגען געריכם, העכסטען םון סארארדנונג א אויף
 אידי־ דער אין וואלען םארגעקומען דזשוליי טען4 דעם
 הא־ וואל־קאמף דעם אין טשערנאוויץ. סרן קהילה שער
 צװישען אץ פארםייען, אידישע אלע באטײליגט זיך בען
 אוגטערדריקטע און םארבאסענע יאר סיר שױן די זײ

 דער םאציאליסטען, און ארבײטער אידישע םון פארטײ
 מען װי יאר עטליכע באלד עוױן ״בונד״. רומענישער

 רומעניע אין ״בונד״ דער אז איינגערעדם, אונז האט
 השפעת א האבען גאס אידישער דער אויף אז טויט, איז

 מכל ציוגיםטען די pא םארםײען בירגערליכע די בלויז
 פארנאטעז געװען איז פארםײ די ווי אזרי אמ המינים.

 פאר אח צוגעםאכט, צײםוגג״ גײע *די ארגאן איר און
urn פעםםצושםעלען ארמםעגליך געװען מענשען דיטיגע
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אינטערנעשאנאל דער אין זיך הערט עם װאם
 און הלאוק יארסער נױ די אין

ױניאנס דרעס
קלאוק־ יארקער נױ די אין פאסירונגען די װעגען

 ל. ברידער די רעגעלמעסיג שרײבען דרעס־ױניאנס און
 באארד, דזשאינט קלאוק דער םון סעקרעטער לאנגער,

 צײטענ־ ױניאן. דרעסמאכער דער םון מינקאף, מ. נ. און
 אזוינע דעקען מוזען זײ װאס דעם צוליב אבער, וױיז

 עטװאס אז עס פאסירט טעטיגקײטען, וױיט־פארצװײגטע
 זאמ־ מיר װאו איבערזיכט, דעם אין פארזעהן. װערט

 אינטערנעשא־ דער פון פאסירונגען װיכטיגע אלע לען
 אבטריניגע די אט ארײן דעריבער מיר נעמען נאל,

גייעס. שטיקלאך

 אפען ־פארביסענסטער פון קלאוקמאכער
םטױיק. אץ ארוגטער פירמע שאפ

 איז װאס קאמף אײגגעשפ^רטער פארביסענער, א
 ױניאן קלאוקמאכער דער צװישען אנגעגאנגען לאנג יארען

 קלאוק־מאנוםעק־ איינגעשפארטען אן און יארק נױ םון
 ארבײ־ די װען קלימאקס א צו געקומען איז טשורער

 אירע אין קא.״ קלאוק ״אינדעםעגדענט דער פון טער
 קא־ פאגטשעסטער. און בריטען גױ אין שעפער, בײדע

 צוױי די אין סטרייק. אין ארונטער זײנען געטיקוט,
ארבײטער. 500 ארום באשעפטיגט װערען שעפער

 עלים די איז קלאוקמאכער יארקער נױ די פאר
 פאר־ די םירמע, דער םון אײגענטימער די ברידעה

 בא־ שאפ םװעם און עקספלואטאציע םון קערפערונג
 פאר־ צו ערשםע די געװען איז םירמע די דינגונגען.
 תלמוד־תורה, א אין ברוקלין אין שאפ איר װאנדלען

 בא־ און לערגערס ארויםנעמען כסדר פלעגט מען װאו
 פאר הונגער־שכירור^ םאר שטונדען לאנגע שעפטיגען

 איינ־ און ארבײט די צוברעקעלט זײ האבען צװעק דעם
 ארביײ יעדער םעקשאנם. באזונדערע 113 געשטעלט

 םמ םייל קליינעם גאגץ א מאכען בלויז פלעגט םער
 שגעל געקענט דעריבער זיך האט און ארבײם דער

 װאס םירמע די געװען איז עס מלאכד- די אויסלערנען
 װאו ברוקלין, אין טאו^' ״טשיינא דעם באשאפען ד״אט

 וױידזשעם םאר ארבייטען מוזען פלעגען קלאוקמאכער
קולים. כינעזישע םון

 צוריק יאר עטליכע מיט זיך האט ױגיאן די װען
 איז שעםער די אין ארבייטער די ארגאניזירען גענומען

 קאנעטי־ בריטען, נױ גאך אנטלאםען פירמע עליס די
 פעסטונג אמת׳ע אן אױםגעבויט זיי האבען דארט קוט.
 געגעז זיכער שוין זײגען די אז גערעכענט האבען און

 האט דעפארטמענם אוט־אודםארן דער ױגיאן, דער•
 זעעג- םירמע, די אויםגעגעבען. גיט קאמף דעם אבער

 דיערע אריבערגעװינען אן הויבט ױניאן די אז דיג
 צוױיטעז א געעםענט האט ברייםען, גױ אין ארבײטער

 איצט מאנטשעםטער. אין דערבײ, שטעטעל א אין שאפ
 ארוגטער שעםער ביידע די pם ארבײטער די דינען

סטוײיק. אין

 אויפזיכט דער אונטער געפירט װערט םטרייק דער
 פון דעפארטמענט טאון אװ אוט פון רובין, דזשארדזש םון

 און האראװיץ אוירװינג באארד. דזשאינט קלאוק דער
 טאון אװ אוט איסטערן פון ארגאגײזערס שוב, בערנארד

 ווייס־ פון אויפזיכט אונטער׳ן שטייט װאס דעפארטמענט,
 סטרײק מיט׳ן אן םירען װאנדער, הערי פרעזידענט

 איבער, גיבען סטרייק פון םירער די װי פלאץ. אויפ׳ן
 װערען שעפער די מוטיג. זײער סטרײקער די זײנען

 סטרײק־ברע־ עטליכע די אפילו און געםיקעט, שטרײגג
 ניט האבען צוזאמענגענומען האט באס דער װאס כער

 סעק־ דעם איבער וױיל ארבײט דער מיט אגגײן געקענט
 װערען געמאכט ניט ארבײט די קען שאךסיסטעם

ארבײטען. סעקשאנס אלע סײדען
גאװער־ צום געװענדעט זיך האבען בתים בעלי די

 טעראריזירען צו טרופערס סטײט געקראגען און נאר
 פרא־ טעלעגראפיטש האט ױניאן די סטרייקערס. די

 סטײט־טרופערס באנוצען םאר גאװערנאר צום טעסטירט
סטרייק־ברעכער♦ אלס

אײנשטימיג טרײד סקױרט אין אנרימענט
גוטגעהײסען

 מאכער סקוירט דער פון אגרימענט נײער דער
 סקוירט פון אסאסיאיישאן דער מיט 23 לאקאל ױניאן

 געווא־ גוטגעהײסען אייגשטימיג איז מאגופעקטשורערם
 םון טשערלייט 300 ארום פון םארזאמלונג א בײ רען
 געװארען אפגעהאלטען איז װאס שע&ער סקוירט די

 באארד. דזשאעט קלאוק דער םון קאונסיל־רום אין
 פאר־ טרייד סקוירט אין םטאפעדזש דער איז דערמיט
 צוריקגע־ זיך האבען ארבײטער די און געװארען עגדיגט

באדינגוגגען. נײע די אויף שעפער די אין קערט
 סקוירט־ אין סטאפעדזש דער האט באװאוסט, װי

 אגרימענט דער װי גאכדעם שוין םארצױגען זיך טרייד
 אוגטערגעשריבען איז קלאוק־מאנוםעקטשורערס די מיט

 סקוירט די װעלכע פונקטען געװיסע איבער געווארען
 לאגגע גאך נאכגעבען. געװאלם גיט האבען בתים בעלי

 גע־ ענדליך צדדים בײדע זיך האבען קאנםערענצען
 טשערלייט שאפ די און םוגקםען די אױף אייניגט

ך זײגען  דעם אויםצוגעמען צוזאמענגעקומען וי
 זעלטען א געװען איז פארזאמלוגג די אגרימענט. גײעם

 םון מענעדזשער דער װי גאכדעם ארן ענטחיאסטישע
 אויס־ אלע די ערקלערט די האט ״ריעס לואיס לאקאל,

 דעם אין געװאוגען האט ױגיאן די װאם בעסערוגגען
 איז םראגען אלע םארעגטםערט און אגרימענט גײעם
געװארען. גוטגעהייסען איינשטימיג אגרימעגם דער

 םקוירם־ די געװינען אגרימעגט נייעם דעם אין
 ארבייטם־ציים דער םץ פארקירצוגג די אויסער מאכער

 אויסבע־ די אוץ 1939 אין װאך א שטונדען 32 ץ2 צו
 אויך װי םרייז־סעםעלמענם, אץ קאגטראל אין םערונג

העכערונגען: פרײז םאלגענדע די
 אפעריי־ די קריגען םקוירטס ליין ביליגע די ביי

 אױם׳ן סעגט איין מיט פרייז דעם געהעכערם טארם
א םעבם 9 זיץ איצט עס װעט סעגט 8 אנשטאם באדי.

ט׳ן באמת איצט האלט עס  אידישער דער םון איינםלום מי
 דזשוליי טען4 דעם םון װאלען די םארטײ. ארבײטער

 אוים־ געלעגענהייט א געגעבען מאל ערשטען צום האבען
 די םון שטימוגגען די איבער םארהאנג דעם צוהױבען
 פון צענטער אידישען גרויםען דעם אין מאסען אידישע

 םראםארציא־ געװען װאלען די זײנען דערצו רומעניע.
 מעגליכקײט איבעריגע אן געגעבען האט דאס און געלע
 רע־ דער םראגע. דער אויף ענטםער געגויעם א פאר

 נאציאנאל־ די איבעראשענדער. אן געװען איז זולטאט
 םיײ געמייגשאםטליכען א געהאט האבען װאס צױניסטען,

 גרױ קאגםערװאטיװע אנדערע אײניגע מיט טיקעט זשאן
 און סארטרעטער, קהילה 14 ערוױילט האבען פירונגען,

 אן געהאט האט װאס בונד, ״טויטער״ דער פארקערט,
 קיעעם מיט זיך pא קאנדידאטען pם ליסט אייגענעם

 םאר־ צעץ גאגצע ערוױילט אליץ האט םאראייניגט, ניט
 די געייעז אמאל זײנעץ װאס ציוגיםטען, די םרעטער.

 גע. ניט הײנט האבען שםאט, אין פארטײ שטארקסטע
 אײנהייט אן געשאםען האבען זײ אליין. געהן צו װאגם

 פאר־ אח גרופען ציוגיסטישע אנדערע אלע מיט פראגט
 װ. א. א. מזרחי ,pnr צעירי *יךך, פועלי — סײעז

אלע זײ חאבען דאך — רעוױזיאגיסטען, די ױיסעד

 פאליטיש־ דער װי שטימען וױיניגער באקומען צחאמען
 םארטרעטער, 9 בלויז ערוױילט און ״בונד״, פארבאטענער

 די ערוױילט. האט אלײן ״בונד״ דער װי זאגאר רױיגיגער
 מיט־ אידישע די מיט געגאנגען דינען רעװיזיאניסטען

 פארטיי, ״ליבעראלער״ גערוםענער אזוי דער סון גלידער
 פאר־ רעאקציאנערסטע די רומעניען אין הייגט איז װעלכע

 די װי קלעגער איז םארטרעטערשאםט זייער אויך טיי...
״בונד׳/ p® םארטרעטערשאםט
 באזײיטוגג פאליטישע די געהעריג װי אםצושאצען

 און םארטייען אלע אז געדענקען, עןמ דארף זיג דעם פח
 הא־ װאלען די אין באטייליגט זיך האבען װאס גרוםען

 דער אחוץ אלע, װאל-םרײהייט. סולע די געהאט גען
 עלעקשאן 34 נאר ערלויבט פאליציי די האט אים *בונד״.

 אין םארקומען געמחט האבעץ זיי אויך אץ מיטינגען
 םירעץ צו געזוארען ערלױבט איז עם װאו לאקא< איין

װאל-פראםאגאגדע... די
pk רעזולםאט. אזא דאך

 אגעגטררען נײעס אידישע די װאס בלויז שאדעז א
 די װעגען דערצײלעז צו םארםעלם איגגאנצען האבען

טשערגאוױץ. אין װאלען איגםערעסאנםע

 פראצענט. y2 12 פון העכערוגג א איז דאס באדי.
 םח העכערוגג א קריגען ליין דער בײ װאך־ארבײטער

 גע־ האבען וועלכע ארבײטער די חוץ װאך, א דאלער 3
 װעט יאר דאס שכירות די אויף העכערוגג א קראגען

 די מיט װערען אויפגענומען דארםען העכערוגג זײער
באזונדער. פאל יעדען אין בתים בעלי

 םאל־ קריגען ארבײם סארט דער בײ פינישערס
:העכערונגען גענדע

 הענט־םינישערם ; וואך א $2.50 פיגישערס מאשין
װאך. א דאלאר 1 קלינערס ;$1.50

 העכערונגען די דינען ארבײם לייגס גוטע די אויף
פאלגט: װי

 אין געמאכט װערען וואם דזשעקעטס סםארט אויף
 דער פון פרייז אויפ׳ן סענט 10 שעפער, םקוירט די

 וױ בלייבען ארבײט עקסטרא פאר צוגאבען די באדי.
פריער.

פרא• 10 פון העכערונג א אפערייטארס סקוירט
סקוירט. דער םון פרית םולען אוים׳ן צענט

 pם העכערונג א — ארבײטער שטיק פינישערס,
 מער; וואך א $3.50 פינישערס מאשין פראצענט; 10

װאך. א $2.00 — קלינערס ; $3.50 — םיגישערס האנט
 אפ- שטארקע אוגטער איז מיטינג פון שלוס בײם

 פאל־ געװארען אגגעגומען אייגשטימיג לאדיסמענטען
:זאלוציערע גענדע
 געיוארען געשלאסען איז עס אז אגבאטראכט, אין״

 מאגוםעק־ סקוירט נעשאנאל דער מיט אגרימענט אן
 ארבייטער אלע װעלכען דורך אסאםיאיישאן, טשורערס

 אוגםער׳ן שעפער סקוירט אין באשעםסיגם װערעז װאס
 העמד באדייטענדע קריגען ױגיאן אוגזער םון קאגטראל

 pס פארקירצונג א און גלייך שכירות די אויף רוגגען
 ,1939 ױני אין שטונדען 32y2 צו ארבײטס־צייט דער
און

 אויבעך די צו צוגאב אין אז אנבאטראכט ״אין
 אגרימענם נייער דער אנטהאלט געװיגסען דערמאנטע

 בעםערען א ױניאן דער גיבען װעלכע םארשריםםען
 דורכ־ שטרייגג מעגליך אתם אזוי מאכענדיג קאנטראל,

 גע- און אגרימענט דעם פיז באדיעונגען די צוםירען
 #שעפער די אין ארבייטער די זיכערהייט מער בענדיג

את
 דערגרייכונגען גוטע די אט אז אגבאטראכם ״אין

 וואכזאםקײט דער דאנק א געװארען געקראגען דינען
pk קא־ קאנםערענץ דער פװ ארבײם אונערמידליכער 

 די מיט פארהאגדלונגען די געםירט האם װעלכע מיטע
בתים, בעלי

 שא• די מיר, אז באשלאסען, דעריבער עס ״זיי
 םאחאמעלט אינדוםםריע, סקוירט דער םמ טשעראיט

 נײעם דעם גוט דערמיט הײםען ,1937 ױלי טען29 דעם
 קאנםערעגץ- אוגזער םמ םארגעשלאגעז װי אגרימענט

 ױגיאן דער העלםען צו זיך פארםליכםען און קאמיטע
 םאר־ די דורכםירען מעגליכקייטען אוגזערע אלע מים

װייטער, עם די און אגרימעגטן דעם םון שריסטעץ
 דאנק־ אונזער אױס דריקען מיר אז ״באשלאםען,

 קאנםערעגץ־ גאגצער דער צו אנערקענוגג און בארקײט
 ברױ מענעדזשער תשעגעראל דעם ־־־ געמליך קאמיטע,

 לאקאל םון מענעדזשער דעם נאגלער; איזידאר דער
 לאקאל םון מעגעדזשער דעם ;ברעסלאו י. ברודער ,35
 לאקאל ®װ םשערמאן דעם םערלמוטער; ברודער ׳10
 אונזער איבערהויפט אח גארדאן, לואים ברודער ׳23

 װערט־ דער םאר ריעם לואיס ברודער מענעדזשער
 די אין געגעבען אונז האבען די װאס דינםט סולער

 בעלי די םון אסאסיאיישאן דער מיט םארהאנדלוגגען
בתים׳/

 $5350 אױה מאנט באארד דזשאינט דרעם
 םאר װאך אײן אץ באסעס פון שטראח

אגרימענט. איבערטרעטען
טרײד, דרעס אין סעזאן םאל פון אנהויב דעם מיט

 ענער־ גענומען וױדער באאח־ דזשאינם דרעס די זיך האט
 זרכען װעלכע באסעס די px ״םשיזלערס׳׳, די צו גיש

 זײערע םח ארױםצודרייען זיד מיטלעז םארשידענע דורך
 אונםער ארבייטער די px ױניאן דער צו םארםליכםוגגען

דזשאינט דרעם דער צו באריכם זיין px אגרימענט. ‘דעם
I  A ■  a  A  A a A a m ^  A k A t e t e A A A k  A A A a A A A a  A A A A A ■  L M A a  A a A a A A A A I A,חשענעראד עקםינג מןןםקאוויץ״ מאקם מעלדעם בןמרד 

 יוגיאן די אז איוועזענהײם, האכסמנ׳ם אין םענעדזשער
דדײװ מנײטען דעם פמ װאך ערשםער דער אץ האט

. a  : ’ ■
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 פירמעס םינף םון דאלער 6/350 פון סומע די אײמע&אנם
אגרימעגט. דעם איבערטרעטען פאר

 האט ױניאן די וואס ערזאץ שאדעץ סון םומע די
 םארשידען איז פירמעס די פון יעדער םון ווײגגעפאנט

 םירמע די וואם םארברעכען סון שװערקייט דער לױם
 געהאט האט זי וואס נוצען די לויט און באגאנגען איז

 םאר־ די אגרימענם. דעם געגען םארברעכענס די דורך
 ארבײטער די דערצאלען ניט םון געװען דינען ברעכעגס
שע־ רעגיסטרירטע ניט אין ארבײט ארויסגעבען שפירות,

 ױגיאז דער סון באהאלטען צו רעקארדס פעלשען ביז פער
פאקטען. ריכטיגע די

 די באצאלט האט שטראף סומע איינציגע גרעסטע די
 מאנופעק־ אינסײד אן דזשײקאבסאן׳/ ״דזשרדזש םירמע

אסאסיאיישאן. אםיליאייטעד דער םון מיטגליד א טשורער,
 די שאדענערזאץ. דאלער 2,650 באצאלט האט םירמע די

 ״מאקסיין די באצאלט האט גרוים אין סומע געקסטע
 האט פירמע די רעקארדס. םעלשען םאר םירמע דרעס״

 זיײ םירמעס דרײי אנדערע די דאלער. טויזענד באצאלט
ט׳/ ״םארם :גען  קאנ־ א ״סופיריאר״, ;דאלער 900 םי

 ״גיב־ די און דאלער 360 באצאלט האט שאם, םראקטינג
 ארויס־ פאר דאלער 450 באצאלט האם דרעס״, ראלטאר

 געווען ניט איז וואס קאנטראקטאר א צו ארבײט געבען
 א איז שאם דער כאםש םירמע דער םאר רעדזשיסטריט

שאפ. ױניאן
 אנ־ אן בלויז דאס איז דערקלערם, מאסקאװיץ וױ 4
 קיײ דערלאזען צר גיט אגטשלאסען איז ױגיאן די הײב. ;

H בא־ די םון ארויסדרעהען זיך בתים בעלי די םון געם 
 דעם לויט קריגען דארםען ארבײטער די וואם דיגגוגגען

 דזשאיגט דער םון אקאוגטענס סםעף דער -*נרי&ענט.—.
 דא איז עס וואו פאל יעדען אונטערזוכען װעט באאתי י

בא־ ױניאן די אפ ניט היטען בתים בעלי די אז חשד, א .
 וועלען װערען געכאפט וועלעץ וואם די און דמגוגגען ^

ווערען. באשטראםט שםרעגג

נע־ די בײטען וואם באםעם געגען סטױיק
J ; דער פון אױםצובאהאלטען זיך מען 
4 m •ױניאן

 נאך גלױבען וואס םרייד, דרעס אין באסעס פאראז
 אויב נאםען. דעם בייםעז םון םגולה אלטער דער אין

 מזל זײער בייםעז צו דערםיט געדענקם האבען זײ אנער
גע־ דארסען זײ װאם ארבײטם־באדינגונגען צו באצוג אין
 באארד דזשאינט די זײ האם מלאכות, בעל זײערע בען

אפגענארם. זיך האבעז זײ »ז באװיזעז,
 די ביי איז נאמען דעם בײםען םון םעכניק די

 געםאכם פלעגם דאם וױ אנדערש אביםעל באסעס דדעס
nnjrn ״טשנא םלעגט םען ווען הײם, אלטער חנר אין 

 ניט אים זאל טײוועל דער בדי קראנקעו, א דין חשס
 נןר דעם טען םלעגם הײם אלטער דער אין נעםעז״

ן  אלע אז המדרש בית אין אדער שול אין בײטעז «
 שטי־ אבער עם מאכעז באםעס דרעס די וױםען. זאלען

 דער־ גים זיד זאל יןײנער אז זיד היםען און לןרהיים
שאינם דרעם די דעם. פון וױםען  עס געסינם באארד ח
ר מ זײן. צו םקנא וואס ניםא איז באםעס די און אוים א

שטי־ האבען װאם באםעם, אזעלכע דרײ געגען
 דרעם די אי»ם אן םירם נעמען, די געביטעז לערהײט
שאינם דײ־ :זײנען באםעם דריי די סטרײקם. באארד ח

מינז. דיױויד און דרעם״ עם ענד ״עי האראוױץ, וױד
 און ארבײםער זײנע אויסגעשלאסען האם האראוויץ

 פנו געשעםם נייעם א געעםעגם בלוםרשט נאבדעס האס
דרעם״ עם ענד ״עי די דרעסןיס. פארקױםען און קויפען

 ווען צוריק, *ײט שםיקעל א מיט ביזנעם סון ארױם איז
פןן האט יוגיאז די ײ געדו  דעם צוליב םםרײק א אים ג

 זיינע בעק־פעי באזאלען «ו ענטזאגט זיך האס ער וזאס
 ער איז איאם פרײזען. נים־דעראאלםע םאר ארבײםער

 האם ױגיאן די וױ שנעל אזױ אבער בחנעם, אין אודיק
ך  אװעקגעשםעלם וױדער זי האט דערםון, דערװאוםם זי

ױ די בזמאלען םוזען װעם ער און לײן *יקעם א ^ז ע  ב
ר ביזנעם. פון ארויס באטת אדן

 ווערט םארט, זעלבען דעם םון םםרײקם אאל א נאד
גיכען. אין ווערען גערופען זאלען ערװארםעם,

 אין ארבײטער פאר ענטשײדונג ודכמיגע
טריידם ״אססעםאױ״ די ^ן״

 יתיאץ דרעסמאכער דער סרן באארד דזשאיבס וײ
 אימפארשעל םח עגטשיידתג וױכטיגע א געװאדנעץ 1האט

 ארבײסער די העלםען סיל ודעם װאס יװדעליר, סשערםאן,
 צו שםעלען װאס םרי׳ידס די סדײדם/ *אקסעסארי ךי י

ipmiSwIm ו יי' דרעםעס, סאל
דעם אין גאורעלטיס pR טאנטנא בלדפען,

.

 קאוגסיל דזשאיגט דיער און לאקאלס די וואס קאמפײן
 די אין ארבײםער די ארגאגיזירען צו אן איצם םירען

 באדינגוגגען. מענשליכע זײ םאר אויסקעמפען און טריידס
 זאגט טשערמאן אימפארשעל דעם םון ענטשיידונג די

 מא־ דרעס די וואס אגרימעגם דעם לוים אז אויסדריקליה
 דרעס־ דער מיט אוגטערגעשריבען האבען נוםעקטשורערס

 אלע קויפען צו פארםליכםעט זײ דינען ױניאן, מאכער
 ד״א־ וואס פירמעס אזויגע פון בלויז אקסעסאריס זײערע

 ױניאן אפ היטען און ױניאן דער מיט אגרימענט אן בעץ
 געהאם שוין האט ענטשײדונג דאזיגע די באדינגונגען.

 פירמעס ױניאן נים גךעסטע די סון םיר אז װירקונג די
 בא־ צייט לאנגע א האבען װאס בלומען, קינסטליכע םון

 אר־ צו זיך ארבײטער זײערע פון פארזוך דעם קעמםט
 לא־ מיט אגרימעגטס אונטערגעשריבען האבען גאניזירען,

 זיי־ פירמעס םיר די אינטערנעשאנעל. דער סון 142 קאל
 ״פאטרי- ראוז׳/ ״רעמבלער פלאוערם׳/ ״אםטאר נען:

 מע־ טואוױם, דזשאזעף װי ארט׳/ ״פלאראל און שיא״
 פיר די פראדוצירען ערקלערט, 142 לאקאל םון געדזשער
 בלומען קינסטליכע אלע פרן העלפט א ארום פירמעס

 דעם אין שעפער ניט־ױניאן אין געמאכט װערען עס װאס
 גע־ זיינען שעפער די װי נאכדעם געגענט. יארקער נױ

 דער ,אז גוטע אויסזיכםען די זײגען געווארען, סעטעלט
 גיכען אין װעט בלומען קינסטליכע םון טרייד גאגצער

ארגאניזירט. פראצעגט הונדערט זײן
 פון געװארען ארויסגעגעבען איז ענטשײדונג די

 םיר־ דער םון פאל דעם אין טשערמאן אימפארשעל דעם
 װעלכע פירמע, דרעס א גאלדבערג׳/ און ״סטױרען מע
 פון אוגטערזוכונג אן דורך געווארען אויסגעפונען איז

 דער פון בלומען געקויפט האט זי אז ביכער, אירע
 ױניאן קײן געווען ניט איז װעלכע ארם׳/ ״פלאוראל

 דער באפוילען האט טשערמאן אימפארשעל דער שאפ.
 די באס. דעם מיט האנדלען אויםצוהערען פירמע

 סובםידיערי א אריינגעשטעלט דאן האט ארם״ ״םלאראל
 האט און הויז״ אימפארם ״םרענטש נאמען אונטער׳ן

 גאלדבערג און סטוירן צו בלומען צוגעשטעלט וױיםער
 ־גיט פאלען בלומען אימפארטירטע אז טענה, דער אונטער

 מעגעדזשער דזשענעראל םארבאט. אונטער׳ן ארונטער
 אימ־ םאר׳ן פארגעבראכט װידער קײס די האט האכמאן

 עגםשיײ די ארױסגעקראגען האט און טשערמאן פארשעל
 מאנוםעק־ דרעס די םארען אגרימענט דעם לויט אז דוגג

 צי םירמע ױניאן ניט קײן מים האנדלען נים םשורערס
 אימ־ איז דאם אדער םראדוקם אמעריקאנער אן איז דאס

 םירמעס םיר די האבען עגטשיידוגג דער נאך פארטירט.
 אגרי־ אונטערגעשריבען ארן ױניאן דער מיט געסעטעלט

.142 לאקאל מיט מעגטס
 אינטעתעשאגעל אלע םון קאוגסיל דזשאינם דער

 בא־ אײגשםימיג האט טריידס אקסעםארי די אין לאקאלם
 האכמאן מענעדזשער דזשענעראל באדאנקען צו שלאסען

 הילף גרויסער דער םאר באארד דזשאינט דרעס דער און
 ארגאני. צר ארביים זייער אין ױגיאנס די גיבען די וואס

טריידם. די םון ארבייטער די זירען

באנײט 38 לאקאל טעילארם לײדים
אגדימענט.

 םיי־ ליידים םון מענעדזשער דזשײקאבם, איזידאר
 ,38 לאקאל ױניאז דרעסמײקערם סריױועם און לארם

 ״קוטיו־ מים׳ן פארהאנדלונגען לאנגע נאך אז מעלדעם
 די םון קאונםיל אינדאסטריעל פון דױױזשאן״ רערס״
 באנייען צו געלונגען זיי איז מאנוםעקםשורערם קלאוק

 פאר־ באדייטנדע מיט יאר צוױי פאר אגרימענם דעם
ארבייםער. די פאר בעסערונגען

 מאנו־ גרופע די איז דיװיזשאן״ ״קוטױרערם די
 שע־ דיערע האבען וועלכע קאונסיל, אין פעקטשורערס

 םע57 אמ עויענײ פינםםע םון געגענד דעם אין פעד
 און סוםם קאוםם, םייערע די פראדוזױרזװ אמ םםרים

טרײד. קאםטאם דעם פאר דרעםעם
 ארבײטער די האבען אגריםענם נייעם דעם דורך
 ביז 10 פון שכירות די אויף העכערונג א געוואונעז

 ױאם זעלביגע די איז ארבייטם״ײאד די פראצענם. 16
 קא־ די װאד• א שםונדעז 86 — קלאוק־םרײד אין

ם׳ן צוזאםען האט װאס םיםע  תשײקאבם םענעדשער םי
 אםאםיאײשאז דער םים םארהאנדלומען די אנגזנפירם

 עדעלפאן, םאול ח־עיזיז, סעסיועל םמ באשטאנעז איז
Bw מארעםי. פרענק ײיסיל^ ד. י,וױשגאװטק pm■ •פא 

קאהען. איװא ארן ראלי

רטט?נט853ד אום־אורםאון איסטערן אין
 ערפאלגרייכער םון רעקארד אויסערגעוױיגליכער אן

 דער באװיזען מאנאם דעם האט ארבײם ארגאניזאציאנס
 פײ דער אונטער דעסארטמעגט, אוט־אוױטאון איסטערן

 אין וואנדער. הערי וױיס־פרעזידענט פוץ רערשאסט
 דער האט אויגוסט, אין וראכען צוױי ערשטע די פון משך

 םארביסענסםע די פון צען ארגאניזירט דעפארטמענט
 טערײ דער אין געפונען זיך האבען וואס שעפער סװעט

 אין באדינגונגען די פון שילדערוגג װאנדער׳ס טאריע.
 די און זיי ארגאניזירען צו שװעריגקײטען די שעפער, די

 שפאנענדע א װי זיך לייענט ארבײטער די פון געװינסען
קאמף. ארבײטער םון ערצײלוגג

דזש. נ. מילמאון, אץ סעטעלמעגט אץ סטרײק דער
מיל־ אין זיך האט צוריק מאנאטען עטליכע מיט

 אונטער- רעיאן פון שאפ א געעפענט ׳דזש. נױ טאון,
 זיך האט םירמע די ארבײטער. 70 אומגעפער מיט װעש

אינק." מ'לס ״מילטאון געגעבען נאמען א
 אבער האם שעהנער, גאנץ א איז נאמען דער כאטש

 אויסגעםד ױגיאן דער פון ארגאנײזער דארטיגער דער
 אירע צאלט םירמע די אז אונטערזוכונג, אן נאך נען,
 ארבײם. טאג א פאר דאלאר גאנצען א מלאכות בעל
 ארבײטער די גערוםען ױניאן די האט ױלי טען21 דעם
 דינען אײנער װי אלע און סטרייק אין שאפ דעם פון

 הא־ םירמע דער מים םארהאגדלונגען כאטש ארוגטער.
 דיער א געװען אבער עם איז אנגעהויבען גלייך זיך בען

 גע־ האבען בתים בעלי די סעטלען. צו דזשאב שװערער
 איין בלויז ארבײטער די צאהלען זיי כאטש אז טענה׳ט
 וױיל עסק, צום געלט דאך זײ דערלייגען טאג, א דאלאר

 נים קענען װעלכע לערגער, אלע דינען ארבײטער די
 האם סטרײקען וואכען דרײ נאך מאשין. א אויף נײען

 באדינגונ־ םאלגענדע אויף געסעטעלט ענדליך פירמע די
 / S דאלאר 14 ;ארבײטס־דואך ־שטוגדיגע40 א :געץ

 וואך א דאלאר צוױי םון העכערונג א ;.סקײל מינימום
 םון העכערוגג וױיטערע א און ארבײםער אלע םאר גלייך

 םרן ארבײטער די ביז וואכען זעקס יעדע דאלאר איין
 דעם םון מינימום דעם דערגרייכען װעלען פאך יעדען

 האבען סעטלמענט דעם מיט טוען. די וואס ארבײט פאך
 מיט צחאםען נאר ארבייטער, די נאר נים געםריים זיך
שטעטעל. גאנצע דאס זײ

ש. J אײלאנד, אץ סעטעלמענמ אץ סטרײק דער דז
 פון שאפ א זיך געםיגט שטעטעל דער אין

 מאגוםעקטשוריגג ״סעיבראס נאמען מיט׳ן אונטערוועש
 יארק, גױ אין שאפ א אויך האט םירמע זעלביגע די קא.״

 מאכער וױיטגודס דער םון קאנטראלירט ווערט ורעלכער
 אוט־אורםאון םון ארגאניתער דער .62 לאקאל ױגיאן

 האט פאלאנעא, תשעק געגענד, יענעם אין דעפארטמענט
 זיבען ארום מיט ארבײטער די ארגאגיזירען אגגעהויבען

 זײ קריגעז צו געלוגגען אים איז עס און צוריק וואכען
 צוױי־ דעם ױניאן. דער אן אנצושליסען זיך ארבײטער

 און געווארען גערוםען םטרייק דער איז אויגוסט טען
 האט 62 לאקאל םון מענעדזשער שאר, סעמועל ברודער

 הבית בעל מיט׳ן םארביגדונג אין געשטעלם גלײך זיך
 וױים־ אםיס. שאר׳ם אין קאנםערענץ א אראנזשירט ארן

 גע. דיגען םיראטא ארגאניתער און וואנדער פרעזידענט
 םארד״אגדלונ־ די וױ נאכדעם און קאנםערענץ צום קומען

 גע־ זיך מען האט טעג, עםליכע אגגעגאגגען דינען גען
 פאל־ אויף אגרימעגט אן אוגטערגעשריבעז און אײניגט
באז־ינגוגגען: געגדע

באל־ א ;שאפ ױניאן קלאחד א רוערט שאם דער
 װאך־ארבײ־ אלע פאר שכירות די אויף העכערוגג דיגע
 15 םון ארבייטער שטיק םאר פרייזען די אויף און טער

 שטיק- די םון אוגטעחוכונג באלדיגע א פראצעגט;
 אתשאסםער דער און ווערען געמאכט דארף סריתען

ך געווארען געארדערט איז ױניאן דער םון אי  אונטער־ ג
 םאו- די פאר צאלט םירמע די וואס ירייזען די צוזוכען
 ױ. די לױט העכערען די און ארביים סארטען שידענע

סטאגדארדס. ניאן
סיימי. ,דזשױרזי אץ סמרײק סינדדאון א
קא.״ עגד בעגדעט ״לואים דער םון ארבײםער די
ד א ערקלערט האבעז םיםי, סשױרזי אין פירמע  זי
 ארבײםס־־םד שלעכטע די געגעז •ראטעסט אלס םםרײק

 גע&ט עלנעויװ סיראםא, בתדער שא^ זױן דיגגונגען
 גװ קיננײיז»יז ארגאנימסנ^ם איבער׳ז אויפזיכם

טאװע גלײד האט םםייס, ק ^ *דךי״י קג
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על דזשאזעםינא  שםע־ ix גאנגער דזשעראם און װעםשיא ו
 חעלפעז און ארבײטער די מים פארבינדונג אין זיך לען
n ארבײטס־באדינגונגען. בעסערע דערשלאגען זיך זײ p o 
 ארגאנײ־ ױניאן קײן וואס דעם איבער שװעריגקײטען די

ע דער אין אריינגעלאזען ניט מען האט זער ^ ב ע  וואו ג
 געלונ־ ארגאנייזערס די דאד איז זיד, געפינט שאפ דער
 ארבייטער די מיט םארבינדונג אין זיד שטעלעז צו גען
 דער איז טאג נעקסטעז דעם מיםינג. א צו די רופען און

סטרייק. אין געווארען ערקלערט אפיציעל שאפ
 יארק נױ אין שאפ ױניאן א האט םירמע די אויך
 מע־ שאר, ברודער .62 לאקאל םון קאנטראל אונטער׳ן
 םארכינ־ אין געשטעלט זיך האט לאקאל, פון נעדזשער

 זיך האבען עס און יארק נױ אין סירמע דער מיט דונג
 געדויערם האבען װעלכע פארהאנדלונגען אנגעהױבען

 קריגענדיג אגרימענט, אן מים געענדיגט זיך און טעג 6
 ױ. און שכירות די אויף הענערונג א ארבײטער די פאר
באדינגונגען. ניאן

 םון ק*.״ נארמענט ״ניקערכאקער דעד אין סםרײק
אינדזשאכקשאן. טר^ץ גןןװאמען עליזאבןןט

 פון ארבײםער די ארגאניזירען צו קאמסײן דער
 נױ עליזאבעט, פון קא.״, גארמענט ״ניקערבאקער דער

 דעם יאנואר. לעצטען אנגעהויבען זיך האט דזשוירזי,
 דער פון ארויםגעווארפען םירמע די האט מארםש טען5

 די און טעטיגקײט ױניאן פאר ארבײםער פיר ארבײט
 שאפ דער װי נאכדעם סטרײק. א ערקלערט האט ױניאן

 פירמע די האט םעג, עטליכע געווארען געפיקעט איז
 חשויר־ נױ שענדליכסטע די פון איינעם ארױםגעקראגען

 ױניאן דער פארבאטען ד.אט װעלכער אינדזשאנקשאנס, זי
 דיע־ אין זײ באזוכען ארבײטער, די צו רעדען פיקעטעז,

 טראץ שאפ. פון נאענט קומען אפילו אדער הײמען רע
 אמ םעטיגקיים איר מיס אנגעגאנגעז יוניאז די אמ דעם

 איר מיט אגגיק םון געווארעז געשטערט איז םירמע די
 ארבײטער די זימען אויגוסט טען9 דעם נארמאל. ארבײט

 פון רוף אויפ׳ן םטרייק אין ארוגםער איינער װי אלע
 שא« דעם •יקעטען צו ריזיקע די גענומען און ױניאן דער

 האט ארום טעג עםליכע אין איגדזשאנקשאן. דעם טראץ
 םארטרע־ די גערוסען און אונטערגעשריבען זיך באס דער
 סעטל־ א וועגען םארהאנדלען צו ױניאן דער םון טער

 דעטלעפסאן פעשע און וואנדער פרעזידענט וױיס מענט.
 און ױגיאן דער םאר םארהאנדלונגען די אנגעםירט האבען
 םאלגענדע מיט אגרימענט אן אונטערגעשריבען האבען

 ־שטוגדיגע40 א ; שאפ ױניאן קלאוזד ;באדינגונגען
 פאר באזיס אלס שםונדע א סעגט 60 ;ארבײטס־וואך
 םאר מינימום דאלאר 16 ;פרעסערס און אפערייםארס

 מיידלאך; פלאר פאר מיגימום דאלאר 14 ;םינישערס
 צוריק ארבייטער; אלע ארבייט דער צו צוריקנעמעץ

 יױ דער געגען קלאגעז די אוץ איגדזשאנקשאן דעם ציען
 גלייכצייטיג און .דערמיט םארבוגדען זײנען וואס ניאן
 קאגט־ א אירען ױגיאניזירט אויך שוין םירמע די האט

 ארבייטער די וואו קא.'/ דרעס באד ראח ״די ראקטאר,
 פון סטרײקער די העלםען צו סטױיק אין ארונטער זײגען

 קאנטראק. דעם אין ארבײטער די ניקערבאקער. דער
 באדינ־ זעלביגע די געקראגען אויך האבען שאם טינג

גוגגען.
קא• אנדמרגארמענט ליע די

 זיך געםינט קא.״ אגדערגארמעגט ליע ״נארא די
 מייל 50 שטעטעל א איז דאם יארק. נױ גרענװיל, אין
 קליידער אייגציגע די איז םעקטארי די און טראי םון

 קײץ געהאט גיט האבען ארבײםער די דארט. פאבריק
 און אנדערש ערגעץ ארבייט קריגען צו געלעגענהייט

 אונטער ארבײטען צו געווען געצוואוגגען דעריבער זיינען
 גע־ האט באס דער וואס באדיגגונגען איז גיט װעלכע
 שטונדעז סערציג און אכט געארבײט האבען זײ געבען.

 ארגאגײזערס די שכירות. גידעריגע זייער םאר וואד א
 דעם ױניאניזירען פרובירט האבען גודמאן און קאמינגס

 באדינגוג־ בעסערע ארבײטער די םאר קריגען און שאם
 לעיבאר דעם םון פארטרעטער א דורך סטרייק. א אן גען

 באס דעם באזוכט מאל עטליכע זײ האבען דעפארטמענט
 אבער באם דער םארהאנדלען, אים מיט םרובירט און

 ־שםונדיגע40 א נאכגעבען געװאלט ניט אוםן באין האס
 צו צושטיםען געװאלט שויץ האט ער ארבײטס־װאך.

 אויף פראצעגם 5 פון העכערתג א ארבײטער די געבען
 באשטאנעץ ער איז אךװאדגייטס־ די אבער שכירות די

 אנםזאגט יוגיאן די האט דאס שטונדעץ. 44 זיק זאל
 װאך א גאן־ םטרײק. אין דערקארט שאפ דעם האם און

 ־שםרגחנז40 א אױף געםעטעלט באס דער האט סטרײקען
 שכיתת די אריף פראצענט 10 פון העכעתגג א ;ײאד

 דער־ װעלען די ביז זמנכערוגגעז ערוױיטע אח גלײד
סקייל. דעם גרײכען

זיך חןןמ פאסײק פץ גארמעגמ װאלמןזר די
»יכעדצײגמ♦

 אנדערגארמעגט ״װאלמאר דער םון אייגענטימער די
 שװער דיער געװען איז דזשױרזי, גױ ׳פאסײק פון קא.״

 איגטער־ די װילען ארבײטעד זײערע אז איבערצוצייגען
 םארהאגדלוגגען די אין םארטרעטען די זאל נעשאגעל

 אן און סטרייק א גענומען האט עס םירמע. דעד מיט
 די האבען ענדליך אבער איבערצוצײגען. זײ אפשטימוגג

גערעכט. איז ױניאן די אז אויסגעםונען
 מא־ עטליכע מיט אזוי: געשיכטע די איז געװען

 ארגאגיזירען גענומען זיך ױגיאן די האט צוריק נאטען
 פיר״ דער בײ באשעפטיגט װערען וואס ארבײטער 130 די
 דער אן אנגעשלאסען זיך האבען זײ םון 100 און מע

 פאר־ צו איגטערגעשאגעל דער באאויםטראגט און ױניאן
 דער מיט םארהאגדלוגגען קאלעקטיװע אין די טרעטען
 גע• זיד האט סיראטא ארגאגייזער דזשענעראל פירמע.
 געזוכט און פירמע דער מיט םארבינדוגג אין שטעלט

 גאלדבערג, מר. צװישען קאגםערענץ א אראנזשירען צו
 דער םון װאגדער וױיס־פרעזידעגט און אייגעגטימעד, דעם

 אבער אײנלאדוגג, די אגגענומען האט גאלדבערג ױניאן.
 אי־ אז װיסען, געלאזט ער האט קאנםערענץ םון טאג אין

 אפלײגען ער מוז םאמיליע דער אין םאל טויטען א בער
 געקסטען דעם וואן־. געקסטער דער פאר קאנםערענץ די

 ארגאגייזער דעם אפגערוםען םירמע די אבער האט מאל
 איבערצייגט גיט נאך דיגען זײ אז וױסען געלאזט און
 אירע םון מערהייט א םארטרעט אינטערגעשאנעל די אז

 גים ױגיאן דער מיט דעריבער קען זי און ארבײטער
 צייט זעלבער דער ארום האט םירמע די םארהאגדלען.

 א אין מלאכות בעל אירע םאר פיקגיק א אראנזשירט
 ױניאן די ױניאן. דער םון אריבערגעװינען די םארזוך

 איבערציײ צו אום w םירמע, דער װיסען געלאזם דאן האס
 אירע םון מערהײט א פארטרעט ױגיאן די אז איר גען

סטרייק. א רופן זי מח ארבײטר,
 געווא- גערוםען סטרייק דער איז ױלי טען21 דעם

 איײ װי ארבייטער, אלע שוין זײגען מארגען אויף און רען
 סטריײ וואכען צוױי גאך שאפ. אויסערן געשטאנען ׳נער
 אירע אויב זיכער געווען גיט אלץ םירמע די גאד איז קען,

 די זאל איגטערנעשאנעל די טאקע װילעץ ארבײטער
 די פון אפשטימונג אן םארלאנגט האט און םארטרעטען

 רילעי־ לייבאר דער םון אויפזיכט אונטער׳ן ארבייטער
 באוױליגט איז אירער םארלאנג דער באארד. שאנס

 די םארגעקומען זיינען אויגוםט טען5 דעם אוץ געווארען
 גע־ דגאבען ארבײטער 95 אז רעזולםאט דעם מיט וואלען
געגען. 16 און אינטערנעשאנעל דער םאר שטימט

 עגדליך םירמע די זיך האט אפשטימונג דער גאך
 וועגעז םארהאנדלונגען אגגעהויבען האט און איבערצייגט

 גע־ אונטערגעשריבען איז אגריםענט אן באדיגגוגגען.
 ארבייםס- שטונדיגע 37% א איינשםעלענדיג ווארען

 דא־ 15 ; אפערייםארם םאר םיגימום דאלאר 16 ; וואז־
 טוביכ ױם געזעצליכע םיר ירעסערס; םאר מינימום לאר
 אנגעםירט איז סטרייק דער שאפ. ױניאן קלאוזד א און

װענגען. םראנסיס םון געווארען
טרײד. דרעס קאט$ן אץ קאמפעױ ספעציעלעד

 אין באשלאסען האט באארד דזשאינט דרעס די
 דרעס קאטאן דעם אין קאמםייז א אגצוהויבען קורצען
 דעםארט־ אוט*אוױטאון דעם געבעטען האבען די טרייד.
 אין טרייד קאטאן אין קאמםײן א אנצוהויבען מענט

 פון קאמםייץ דעם מיט גלייכצײטיג טעריטאריע איר
שאינט דרעס דער  דאנערשטאג, יארק. גױ אין באארד ח
 גע. גערוםען צװעק דעם םאר איז אויגוסט טען12 דעם

 און מענעדזשערס דיסטריקט אלע םון מיטינג א ווארען
 קאמפיין. דעם פאר פלענער אויסצוארבײםען ארגאניתערס

 ארגא־ נים צאל א האבען װעלכע מעגעדזשערס אײניגע
 טעריםאריע, דיער אין שעפער דרעס קאםאן גיזירטע

מן אויםגעםאדערט זײנען א װ  גאגצע דיער געבען צו גע
 אנדערע דיערע איבערגעבען און קאמםיין דעם צו צײס

 אםיס. אין אגדערש עמיצען צו וױילע א םאר םליכטען
 פאר געווארען אויםגעםאדערט זײגען ארגאנײזערס די

 און םעטיגקיים אנדערע יעדע אפצושםעלען ציים דער
 װאגדער, ברודער קאמפיין. דעם אויף קאנצענםרירען זיך

 דעפארם־ אוט־אודטאון איסטעוץ דעם םון מעגעזרזשער
 ארגא־ און מענעדזשערס די װיסען געלאזם האט מענם,

 װאס הילף יעדע די געבעץ צו גרײם איז ער אז נײזערם
ערםאלג. אן קאמפײן דעם מאכעץ צו נויםיג איז
מון דחןםםאכער טאױלדרען זײ פון ארױספאר *ן

נו«רק•
 גוארקער די האבעץ אױגוסם טען14 דעם שבת,
דעם געפײערס 220 לאקאל פון דרעסמאכער םשילדרען

ק צום ארויספאר אן מיט לאקאל זײעד פח גאבודט ף  א
 געוואחמ געטשארטערט איו לאקאל דער האםאטקאגג.

 נסךסערד טשילדרען די װי נאכדעם צוריק יאר א מיט
םטדײק. געגעראל ױיער געװאונען חאבען גוארק םון כער

 מיט אמוזידס גוט דיער זיך האבען מיטגלידער די
 סעף- איז עס םארוױילונגען. פארשידעגע און זיך באדען
 מעפד זײ און לאגטשאן געשמאקער א געווארען װירט
 וואגדעד, הערי לידער. ױגיאן געזוגגען האבען בערס

 די גאסט, געלאדענער ספעציעל א געװען איז װעלכער
 ראוז ערײק און רייש, סײדי לאקאל, פון מעגעדזשערין

רעדעס. קורצע געהאלטען האבען

I

 טױיר נארםענפ קאפאן אין
רסמ?נס88ד?

 וועטיד קאלטע *דער זדיסע װינטער, אדער זומער
 לעמד n »פ נים שםעלם ז*ך קײן סלעק׳ צי ביזי רעז,

 קאםאן דעם םון טעטיגקיים ענערגישע דיגע,
 סירערשאפם דער אוגטער דעפארטמענט טרײד גארמענט

 קאם־ םטרייקס״ רײזבערג. עלײעס פרעזידענם וױים פון
אן. כסדר געהעז םעםעלמענס פיינס,

 דעם דויד דערגרייכונגען םון צעטעל א איז אט
איבער: עס גיט ריתבערג װי מאנאם, לעצטען

;p» געווארען געמאכם דינען סעטעלמענםם צוױי
מ די אויגוסם. פון וואכעז פאר ערשםע די ל א  קאם־ ״

 חאס פענםילווײניא, איגעלם, גױ םון קאםפאני״ טױם
 געדדיץרס האם ױאס סטרייק ביםערען א נאד געסעטעלט

* מאסקאראד פראדוצירט פירמע די וואכען. 6 סיו ס ^ 
ד' די ארבײםער. 160 באשעפטעם און םען מ ײ רג  א

 «ר* קירצערע א שאפ, ױניאן קלאוזד געוואונען האלען
 די אױף העכערונגען באדייטענדע און בייםםדואך

K . שכירות.
 ד«ר םים געווען איז סעםעלמענם צוױיטער דער
 מאסאםשתעםס• בראקטאז, םון קא.״ רײנקאוט ״יראים

 אגריםענם אז אתםערגעשריבען האט םירמע די
 רײןיי באםטאנןיר די וואם די װי באדיעונגען זעלבע די

 םיס אגריפענט דעם אין געקראגען האבען מאכער קאוט
 אנטלאפאן איז םירםע די אםאסיאײשאן. דארםיגער דער
 אנטזאגענדיג זיך צוריק, יאר צוױי מיט באםטאן םת
 יתיאן• די יוניאן. דער םים אגרימענם דעם באנײען צו

 ■60 ךי און בראקטאן אין געפונען אויו אבער איר האם
f אז ארנאניזירם פעסט אזוי געווען דעען ארבייםער n 

 האלאעןץ חשעק סםרײק. א אן געםעםעלם האט פירמע
םארהאנדלומען• די אנגעפירט האט

נעסעםפו פיטםפילד אס לאועל אין םםרײקם נים־גודם
 ניםמגי וואלף דער געגען סםרייק םארצויגענער דער

די האם וועלכעד םאסאםשוזעטם, לאועל, םון מילם  מ
 דעם געױארען געסעםעלט אויך איז מאנאםען, 5 דויערם
 גלי״מײ־' געווארען גערוםען איז סטרייק דער מאנאם.

 םילם״ ניטימ ״סאםאלק די אין סטרײק מיט׳ן םיג
 גלײך האט סאפאלק די ארבייטעה 1300 האם וועלבע

 אי געװאלט בעםער האם פירמע וואלף די געסעםעלם.
 מאנאטען םינף נאד איצט, • יוניאן. דער מים מלחמה

 אײנ- םירמע די אט — דאדוקציע, < םארקריפעלםער סון
 און אױסמאטערען ניט זי וועם יוניא> דער אז געזען
 ארבײ• הונדערם די געםעטעלם. אייד דעריבער האט
 40 א שאפ; יתיאן קלאווד א געוואונען האבען טער

 פאר געצאלם םערםעל א מיט איינס װאד; שטונדען
 דער שכירות• די אויף העכערמג א און אווערטיים

 דעזי און האלפערן י. םיז געווארען געסירט איז סטרײק
P- אפיס. באסטאן םון סטעף

 פארביםערםעד דער געווארען םארענדיגם איז עם
 אין םילם״ קאםאן .מאםגראוו דער געגען סטרײק

 װאכען, צען געדויערם האט וועלכער פיטספילד,
מ זײערע אלע געוואונען האבען ארבייטער די מ מ חנ א  פ
 םארדינםםען, די אין העכערוגג א וואה שםונדען 40 א

 סכםוכית שליכטען צו םאשעערי אוםפארםײאישע אמ
 געװאן מיעוגג עפענטליכע די איז םםרײק םון אנהױב אין

 אבעד טאקט דער םםרײקער• 160 די צו פײנדליך זײער
 האט געווארען געפירם אח סטרײק דער װעלכען םיט
 באטעלקיד דער פון רעםפעקם דדם געוואתעז זײ פאר

מ.  באםםא־ פון געװארען גדסירט איז םטדײין דער ת
 אר־ די .דין«לה< פון אױפזיכם אונםדר׳ן אפיס נלר

ף האנען ברײס חענרי און לעוױן מערי גאנײזערם  מ
םן די םאז ט ר שאזןף ארבײם■ מ אלס האס ביראק ת

k J L a
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 אגגעלזד געזעץ אין סטרײקער די צזןטזראחס ןד

(ייטען•
אלםט טסלינע און סםרייקס דיע נזױי

 קאטאן דער האם םםרײקס נײע וױכםיגע »וײ
tuft געײםעז פאנאם דעם דעיארםםענם םרײד 

1 gםארםגעזעצם סםרייקס פארביסענע *לםע אל 
ענערגיע. גרןסטער דןר
 *רבייםער די זײנען יארק, נױ הוירקיםער, «דן

ר  אין ארונטער איגק.״ םיארםווער ,דױרבי ת
 ארויפ־ םאחוך g געמאכם האט םירמע די ווען ״ק

 קאממני־ױניאן. * זיי אויף וינגזמ
 אייגענ־ דער װען סםרײק, םון םאג ערשםען דןם

 דעחעז האט עלאו בערגארד םר. םירםע דער po נר
 ענםוישט. שםארק געװען נעבאך ער איז ויקעס־לײן

dm דע□ םים אז ראםגעבער, זײנע און ער האם 
איע־ אמ קאםפאני־ױניאן א ארגאנחירען װעם עד

 אפליקיישאנס די סײנען צו ארבײטער נאל א
 זײנע אלע געלײזם האבען ער װעט םיםגלידער

 גןך ער איז אבער ערשםוינט װי יםס־אראבלעםען.
p ניט דערזען ■יקעט־ליין דער אויף האם ער װןן 

 אנטזאגט זיך האבען װאם ארבײםער הונדערם די
 נאר קאםאאני־ױניאן דער אין פיםגלידער ואדען
 אוועק־ םורא אויס האבען װעלכע די pc פילע גאר

op אפ־ די אונםערגעשריבעו שאפ, טון װעחנן או 
.u g r

 דער־ באס דער זיך האם שפעטער םעג דרײ םיס
a אונםער־ נעםליך האט ער םיטעל• נײעם א «ו 

p ar הײסט דאס אלײן, דך מים אגריםענם אן 
 *װעקגעזעצם זיך האס אוץ יוניאן, קאטאאני זײן
m שאפ אין צוריק קוםען זאלען םטרײקער די אז

גע־ קאנטראקט דעם האגען אבער ארבײטער ךי
Of אץ קאםפאני־ױניאז דער װי צוסרױען םער גיס 

 פיקעם־לײן. אױפ׳ז פארבליבען ן
 50 ארעםםען. געװעז איז םיטעל נעקסטער דאר
on גע־ געשםעלס און געװארען ארעסםירט זײמנן 
p אוג־ אייד בלבולים• אלערלײ אױף בײל אתטעד 

 בארדאקע גרעגארי דעסער, * — *רגאגײזערס 3
 אונ־ געװארען געשטעלם וײנען — האםם זעלםער

 אױס־ האט באם דער װאם װאראנםס אויף מיל
nr*P קײן ניט גלזאגם אים אויף האנען די אז 
 םון אבער זײנעז םםרײקער די זאכען. שײנע דיגם

 געװארען• ענםוישט נים םארםאלגמגען און תםםעז
 באװאכען אמ פיקעם־לײן אױפ׳ז םעםם סםלהעו

MM מעג־ גאר װאם אלץ םום דעפארשמענם דער 
 גרין סשארלס זיג. א ארבײםער די ■ארוימרעו נו

 פעחענ־ האט דעיארםםענט דעם פון אםיס פויפם
העלפען או םעג *וױי הוירקיםער אץ

ר. די האט פענםילודיניא, וױליאמספארם, סין  ענד ,
 דאס אז אויסגעםונען, אויר ״dp סגארםעגחיראנ .

 שוחד די אפ נים שאםם יתי« קאםפאני א ניזירעז
 אן. דעסאלם דוקא זיד הויבעו *תוו די גאד יטזן

מ, ת  אנסלאםען אוריק יאר יױי1 םים אמ װעלנא י
w ,ערפאלג דעם פאר דערשראקען ױך האם יארק 

nr אירע יישעןוא קאםפײן ארגאנמאגיאנם יוניאנם 
 קאם־ א ארגאנחירען גו סעןשלאבא האם און יטעד

 האם קאמפאני די געטאן. זין גערןדט ־ימיאן.
 גע־ נאמען א «ס האט און ;קעדײכסא אזא ניזירם

 םאקע און קאונםיל״ װאידקערם לאיאל «יי 1
 קאונםיל. דעם םיט אגריםענם אן ומסדדגעשרימן

 פון פילע ארבימזער• 600 כאשאפנייגט •ירםע רי
 אנ־ זיך זאלען די אז יײעזשרעקען מלמגען ײ

U • ר » מ « «  אבער חונדערם » ימיא. ’<
T אנםזאגט ייז־ w טראץ םיםגלידער דארם װערען 

osprm m פון ?ןארסרוסרױא זײ װעט טאן אז 
 ארבײםער די פון האגדלוסנ םוםיגער דער אדליב

 אין שאפ דעם טאררקלדא איטמדנעשאנאל די
ן  און הונדןדט נאך האבען חונדןדם n ואץ »

 האבען זײ װאם דעם טרןן ארבײט די
 דער אין אפליץײשאנס די ןןבאשתגסארו—

א י פאר־ איז שיפ אין ןיקא■ר^ו די . «
 פיקעס־ םיכםימ א אז תאלטען םםרײמדם די

 אויםא- די פון קאםיםע א «ז משםיאם װערעז
סםדײי^ אין אױך זײנען װא׳^מ

מ־ סמרייק דאר װעדם •ענםילודיע^
 «jp אנדעדװעד די,ײשעאודא — םירםעס

wyiwnn p  — *ymrm דאר םיס 
מו ןגלרגין. ױן רזז מדו  האט דײזבארג ו

p u r « MP די פוץ אײגענםימער די םים

 גע־ דץ גיט װעלען אגריסענטם די ביז אבער פירםעס,
 נאך װערען. פארטגעזעצט םטרייק דער װעט זזתם׳עט

איצם. ביז ױי שטארקער
 בעטהלעהעם, םון קאנטראקטארם דרעם םיגף די

 אגרי־ אונטערגעשריבען האבען װעלכע פעגסילוױיגיא׳
 צוריק, וואכען עםליכע מיט יוניאן דער מיט םענטם
 ױניאן־ א אז מאנאם, דעם לעקגיע א געקראגען האבען

 אגרימענם דעם אונםער אפהיטען. מען דארף אגריםענם
 הא־ ױניאן דער מים אונטערגעשריבען האבעז זיי וואס
 ארביײ די םון שכירות די העכערען געדארפם ױי בעז
 דער־ װעלען זײ ביז מאנאם, יעדען דאלאר 1 מיט םער

 אויגוםט טען15 דעם םינימום־םקײל. דעם גרייכען
 הא־ דאלאר. ערשטען דעם געבעז געדארפם די האבען

 זיך האבען און צוזאמענגערעדט זיד בתים בעלי די בען
 צוזאמען רייזבערג העכערונג. די געבען צו אנםזאגט

 דע־ דעם פון סופערוױיזער דעם גינגאלד, דוד םיט
 בעטה־ נאך אװעק זײנען פענםילוױעיא, אין פארםמענם

 װעלען די אויב אז בתים בעלי די דערקלערט און לעהעם
 עם װעט פלאץ אויפ׳ן גלייך העכערונג די געבען ניט

 סטרייק א און אגרימענם דעם ברעכען זײ אז מײנען
 בעלי די און געהאלםען האט דאם ײערען. גערוסעו וועם

אפמאך. זייער האלטען צו םארשפראכען האבען בתים
פאחרילוננען און פיקניקס

 איילען סוף זײן צו זיך דערנענטערט זומער דער װי
 זיך צװישען צוזאמענקומען זיך מיםגלידער אונזערע זיך

 םארגעקומען דינען מאנאט דעם דורך שאפ. אויסערן
 די טעריםאריע. פענסילוױיניא דער אין פיקניקם םיר

 סקרענ־ אין קא.״ דרעס ״בלאסאם דער םון ארבייטער
 דער פון ארבײטער די פיקניק. א געהאם האבען טאן

 גע־ האבען םקרענטאן, םון אויך דרעס״, םים ״ראיאל
 הדרים־ און איםםאן פון לאקאלס די זעלבע. דאס טאן

 זייערע אלע םאר פיקגיקס אראנזשירם האבען בורג
םיטגלידער•

BDgirntnsD דער
 אינטער־ דער סון פארםרעטער סערלשטיץ, מייער

:שרייבט סאוט־װעסם, דער אין נעשאגעל
 אײזערגע די דורכגעבראכען ענדליך האבען ,״םיר

 די םון קאמף דער טעקםעם. אנטאניא, סאן אין וואנט
 דאס רעזולטאטען. ענדליך ברענגט יאר אר0 לעצטע

 א װערם ארבייטער מעקםיקאגער די סוץ ארגאניזירען
װירקליכקײט.

עקאגאמישע, אן בלױז גים איז דא *ראבלעמע ״די
 מעקסײ די אז געדאנק דער םראגע. ראםען א אױך גאר

 לעבענס זעלבען דעם *ו בארעכטיגט נים זײגען קאגער
 שםארק דא איז ארבײטער, וױיסע די װי סםאנדארד

 דא איז עס נידעריג װי כאטראכט םען װען פארשידײם.
 6—5( ארבײםער וױיםע די םון סטאנדארד לעבענם דער

 םון פארדינםטען דורכשניםליכע די איז װאך א דאלאר
 שוין זיך מען קען ארבײטער) םרויעז אמעריקאנער די

 מעקסיקא־ די םון באדיגגוגגען לעבענם די פארשםעלעז
 אר־ םעקםיקאנער םויזענדער דא זיך געפינען עם נער.

 םארשידענע די אין באשעםםיגט ווערען ררעלכע בייטער
 זאל מען זיד בעםען און ווארםען וועלכע אינדוםטריען

 ױיער דערהויבען קענען זאלען זיי אום ארגאניזירען די
שםוםע. מענשליכער א י1 םםאנדארד לעבענס

 נװײ מיט קאמפיץ דעם אנגעהויבען האבען ,מיר
 ״דא־ דער געגען סםרייק מים׳ן צוריק יאר האלב א און

 מאגאטען ׳ געגויגען זיך האט װעלכער םראקם״, ראטהי
 געםחט האט װאם םירמע׳ די תאיגירט האם און לאנג

 דעם אתיםגעמוםט האט זי װי נאכדעם באגקראטירען
 אנטאגיא סאן אין אירע םםרײקער די דאלאם. גאך שא•

 האט ױגיאן די כאםש און גויט. אין םארבליבען זײגען
 אין ילעגער אויף *אזעגט סטרײקער די םון מאגכע

 װירקוגג פסיכאלאגישע די אבער איז שטעדט, אנדערע
 שלעכםע. א געװען ארבײםער מעקםיקאנער די אױף
 דעם טראץ םעטיגקיים אונזער םארגעזעאם האבען םיר
 שוירלי דער געגען םםרייק דער געקרמען איז עס און

סראקס.
 מא־ געצויגען זיר האט װעלכער סטרײק, ״דער

 די לײדען םיל אזױ פארארחאכט האם און לאנג גאטען
 ערשטער דער אין איז ארגאגײזערס, די און םםרײקער

 גע־ האם עס געווארעז• געסעםעלט אויגוסט פון ויאד
 שענד־ די נים װען סריהער סיל װערען געםעםעלס קענט
מ  אגםאניא םאן ®ח ®ירער עםליכע ®מ חאנדלונג לי

 סאבאטירם ילאבען װעלכע קאתםיל, לײבאר םעגטראל
אן אונזער װאס דעם איבער םםרײק דעם תי אגגע. אמ י

 טעטיגקייט דיער דאגק א א. אי. סי. דער אן שלאסען
 פארבאטען שטאט םון דירעקטאר פאליצײ דער ד״אט

 כםדר ארגאגײזערס די און פיקעםס די האט און םיקעטען
 םיקעם אויפ׳ן באװיזען זיך האבען זײ נאר װי ארעסטירט

 מיר האבען ארדער דעם םון רעזולטאט אלס לײן.
 קײן ניט פאר קאורט אין קײסעס הוגדערט עטליכע איצט

סײדוואק״. דעם ״םארשטעלען װי פארברעכען גרעסערען
 אט־די װאס איז, געשיכטע דער אין טראגישע ״דאס

 האם קאונסיל לייבאר סענטראל דער וראס פארפאלגונגען,
 געגען אנגעװענדעט איצט װערען געבראכט, צושטאנד

 א אויף סטרײק קלײנעם א דא האבען זײ אלײן. זײ
 פיקעטען גיט זײ לאזט פאליציי די און בוײפראיעקט

 ארריסגעגעבען איז וואס ארדער זעלביגען דעם אונטער
אונז. געגען גערוארען

 סטרייק דעם דאך מיר האבען פארפאלגונגען די טראץ
 אגרימענט אן אונטערגעשריבען האבען מיר געוואוגען.

 שאם קלאוזד ערשטען דעם םראקס׳/ ״שוירלי דער מיט
 דער אין האט טרייד איז עס װעלכער װאס אגרימענט

 בא־ וואס םאבריק באדייטענדע ערשטע די און שטאט
 םראדו־ םירמע די ארבײטער. מעקסיקאנער שעפטיגט

 ארבײ־ 76 באשעםםיגט און דרעסקעס קינדערשע צירט
. טער.

$ד ץ ל#קאל *' נ טי. קענזעס א סי
 אינסטאלירט מאנאט דעם איז סיטי קענזעס אין
 לא־ דרעסמאכער קאטאן דער לאקאל, נײער א געווארען

 אין םארגעקומען איז איגסטאליישאן די ♦118 קאל
 דעם םון מיטגלידער 500 ארום אודיטאריום. שטאטישען

 פאר־ מיט צחאמען געװען אנוועזענד זײנען לאקאל נײעם
 עס שטאם. םון לאקאלם אנדערע אלע פון טרעטער

 האם עולם דער און רעדעס און בלומען געװען זײנען
פארבראכט. גוט

טעקסעס. דאלאם, *ץ
לעצ־ האט באארד ריליישאנס לייבאר נעשאנעל די

 דעם אין ענטשיידונג טיילוױתע א ארויםגעגעבען טענס
 די ענך׳. ״שעבא דער געגען םירען מיר וואס סטרייק
 אגערקענען מוז םירמע די אז באםוילען האט באארד

 פאר• געזעצליכע די אלס דאלאס אין לאקאלס אונזערע
 םאר־ קאלעקטױוע םאר ארבײםער זייערע םוץ טרעטער

 די םאר פעי בעק וועגען ענםשיידוגג די האנדלונגען.
 מאנוםעק־ די שפעטער. קומען נאך דארף סטרייקערס

 םי־ םירמע די שםיצט וועלכע אסאסיאיישאן, םשורערס
 עגטש^וגג די באקעמםען מסתמא גאך וועט נאגציעל,

 םארגעזעצט דעתױיל ווערם סטרייק דער געריכט. אין
 אין געווענדט װידער זיך האט אסאסיאײשאן די און

אינדזשאנקשאן. אן נאד געריכט
אילינאי. םינקניװיל, אץ

 אייגגע־ מאנאט דעם איז איל., פינקנױױל, אין
 איג- שייגער א מים לאקאל נײער דער געווארען שטעלט

 הונדערט עטליכע םון אנוועזעגחײט דער אין סטאליישאה
 דיערע און שאפ אין דארם ארבײםען וואס מיטגלידער
 געורארען געהאלםען זיינן עם םרייגד. און םאמיליעס

 עולם דער און געלעגעגהייט דער ביי רעדעס פאסיגע
געטאנצט. האט

 גע־ ארגאגיזירט דיגען שפעטער טעג עטליכע מיע
 סעט־ צוגעטראטעץ איז מען און קאמיטעס שאפ די ווארען

 גוטע. זייער זייגען דארם אויסזיכםען די סרייזען. לען
«אול. סעינמ און סמעאיאלייס אץ

 ביזי זייגען טרײד דרעם און קלאוק אין לאקאלס די
 זיד האבען סעםלמענטם די און פריחען םעטלען םיט
 בעאמםען, א גאך םון אגשמעלען דאס םארבעסערט. םיל

 .9 לאקאל םון אגענט ביזנעם גערועזענער מילער, ברודער
 איז סיגקעלשםײן ברודער דצחנו. געהאלםען םיל האט
 מילער און ױניאן דער םון מענעדזשער דער איצט איז
אסיסטעגט. זיין איז

יורקענסא♦ &יטי, פאחןסמ ווץ
 ענדליך זיך האט קא^ גארםענט ״מעידװעל די

 וחד געשלאםען שא• דעם האלטען מיט אז ארומגעזעזזן,
 האבען אװ .אישרעקעז גיט מיםגלידער אונזערע 4ז״ לען
 שא• דעם האם םירםע די געעפעגט. צוריק שאפ דעם

 דער־ זיד והנלען מעמבערם די אז האסעגדיג געשלאסען
 די האם ױניאן די ױגיאן. די פארלאזען און שרעקען

 צײם דער דורד םיגאגציעל ארױסגעחאלםען םעמבערס
 זײגען איצם און געשלאסען געװען איז שא• דער װאס

 דער פוץ פארר״ער דער ארבײם. דעד בײ װידער זײ
 םאר־ באלד דארף םירמע דער געגען קלאגען ױניאנס

 יוגיאן, קא&יאני די באארד. לעיבאר דער פאר קומען
 גע- גיט איז גריגדען, ■רובירם האבען באסעס די וואס
 עסק אץ פארשםעחען ארבײםער די ערפאלגרײז*. װען
 בא־ אזא פון ערװארםען קעגען זײ װאס וױיםעז אח

שעםעניש.

«
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 הוידדרעם םױזענם 2 פון סםרײס
̂לישע אין םאנער שעפער שפאני

געסעטעלט
לא־ ױניאן מאכער דרעס הויז און טשילדרען די

 אפען פארביסענסטע די םון איינע באזיגט האט 91 קאל
 זײ װען יארק, גױ אין טרייד דעם אין פעסטוגגען שאפ

 גרופע דער מיט אגרימענט אן אונטערגעשריבען האבען
 בעטה־ און דרעס הויז די פון בתים בעלי שפאניאלישע

 אין געגענד בראדװײ טאון דאון דעם אין שעפער ראב
יארק. נױ

 געװען איז טרייד דרעס ד״ויז דעם פון אפטײלונג די
 גיט קײנמאל דארט האט ױגיאן די זיך. פאר מלוכה א

 שפאניאלישע מערסטענס באסעס, די צוקומען. געקענט
 זײערע אויסשליסליך באשעםטיגען פלעגען גריכען, ןאו

 קע־ גיט װעלכע, פארטאריקאנער, און לאנדסלייט גרינע
 לאנד, אין םרעמד זײענדיג און שפראך די נענדיג
 די וואס באדינגונגען איז ניט װעלכע אננעמען פלעגען
 אר■ דורכשגיטליכע די געגעבען. זיי האבען באסעס

 געװען איצט ביז נאך איז שעסער די אין בײטס־צײט
 דער נידעריגע. זייער שכירות די וואך. א שטוגדען 45

 ארבײטער די הערשער. אײנציגער דער געווען איז באס
 איצט געארבײט םאקטיש נאך האבען שעפער די אין

 ארביײ טרייד נאדעל די וואס באדינגוגגען די אונטער
 איידער צוריק יאר דרייסיג מיט געהאט האבען טער

געווארען. ארגאגיזירט איז ױניאן א
 זײ װאכען. צען אתם געדויערם האם ססרײק דער

 אוז אסאסיאיישאן אן אין םאראייניגט זיד האבען באסעס
 די וואס םיטלען אלע מיט ױגיאן די באקעמםט האבען
 דער םון זיך ארייגמישען דאס אםילו םארמאגט. האבען
 די בויגען געקענם גיט האט באארד ריליישאנס לײבאר

 ארבײםער זייערע אויך אבער בתים. בעלי פארביסעגע
 באוואכט אוץ אגטשלאסען אוץ איינגעשפארט געװען זײנען

 זיך האבעז באסעס די ביז גאכט און טאג שעסער די
בויגעז־. געמחט

,91 לאקאל םון מענעדזשער גריגבערג, הערי וױ
 געצויגען םארהאגדלוגגען די זיך האבען איבער, גיט

 םאנד גרעסערע די םון עטליכע וואכען. דריי גאגצע
 סעטלען, מוזען וועלען די אז אײנזעהענדיג םעקטשורערס,

 אוג־ און אסאםיאײשאן דער םרן אסגעריםען זיך האבען
 אסאסיאײ־ די האט עגדליד אגרימענטס. טערגעשריבען

 אלגע־ אץ און גאכגעבען געמחט אױך גאגצע אלם שאן
געװארען♦ געמאכט Tit סעטלמענט םײגער

 יוגיאן קלאוזד א געװאונען האבען ארבײטער די
 פאר־ איז צײם ארבייםס די ;דיסטשארדזש קײן ;שאפ

 ייאה א שטװדעז 40 אויף 45 םון געװארעז קלעגערט
 ומד א *ח אװערטײם פאר געצאלם מאל אנדערהאלבען

 שטיק־ און ויאד אלע פאר שכיתת די אויף כערונג
ארבײטער.

 קעגעז די אז בתים, בעלי די םון טענד״ דער איבער
 די אויף העכערוגגען גרויסע צו קײן געבען ניט איצט

 א•־ מיט קאגטראקטען אויף ארבייטעז זײ װייל שכירות,
 קעגעז זײ װעלכע סחורה, דער םאר פרייזען געמאכטע

 גע־ אגריםעגט דער את עגדערען, גים שוין סעזאן דעם
 יאגואר בת מאגאטעץ, זעקם סאר בלויז געווארען שלאסען

 צע־ רױדער זיך מען װעט דעמאלט .1938 םען,1 דעם
 װעגעז םארהאגדלען אח קאגםערענץ א צו נויםקומען
״ באדיגגוגגען. װײםערע
 אוגטר־ רעכם דאס געװאונען אױך האם ױניאן די
 זײ אויב זען צו בתים בעלי די ®ון ביכער די צחוכען
 אגריםעגם. אונםער׳ן פארפליכטתגען זײערע גאך קוםען

 בעט־ אין מיםיע א אאגעהאלטעץ האבען סטרײקער די
 באשלאםעז דיסקוסת גריגדלאכער א גאך אוץ האל האװען

באדינגוגגען. די אגצוגעמעז

 באנײען טאכער רעינקאוט נאסטאנער
שכירות. או̂י העכערונג מיט אגרימענט

 באסטאנער דער האט קאנפערענצען לאגגע גאד
 אג־ אן אונטערגעשריבען 24 לאקאל מאכער רעינקאום

 מאגוםעק- רעעװער ענגלאנד נױ דער מים ריםעגט
 ארבײםער די םאר קריגעגדיג אסאסיאײשאן, סשודערס

שכיתו^ די אויף העכערוגגען
j ,שרײבט לאקאל, טון םעגעדזשער בארקער: 

 װיכםיגען אלם אגריםעגט דעם טעןכראבאט ^םיר
חד האבען םיר םיטגלידער. אוגזערע פאר געװעס מ מ

 די אויף פראצענט 10 םון העכערוגג אלגעמיינע אן גען
 ארבײטער די םאר ד״עכערונג א דעם, חוץ און שכירות

 וױידזשעס מינימום די םאכען. שלעכט־באצאלטע די אין
 געווא־ געהעכערט אויך זיינען אפערייטארס םרויען םאר
 וואך א $14.50 אנשטאם וואך. א דאלער א מיט רען
וואד• שטונדעז םערציג א םאר $15.50 איצטער עס איז

 צײט־ אהן געװארען באנײט איז אגרימענט ״דער
 באמיהונ־ די דורך מיטגלידער אונזערע פאר פארלוסט

 די האלפערין, דזשעק ארגאגײזער דזשענעראל פון גען
 דזש. בעגגיס, דזשעק — לאקאל פון אײדזשענטס ביזנעס

 די און סעקרעטאר בארקער, מ. דזשײמס און שערמאן
 בעגדזשא־ און ראזענטאל מאריס מיטגלידער עקזעקוטיװ

 די פון שרייבער דעם מיט צוזאמען דזשאזעפס, מין
שורות.

 מיט אגרימענט אן װעגען איצטער פארהאנדלען ״מיר
 גיבען און בראקטאן םוץ קא." רעינקאוט ״פריים דער
 ארבײ־ די צװישען ארבײט ארגאניזאציאנם מים אפ זיך

 םון קאמפאגי מאנוםעקטשוריגג נעשער דער פון טער
מאסאטשוזעטס׳/ סטאוגטאן,

 שליסען מאכער רעיגקאוט יארקער גױ
 פארבעסע־ פילע מיט אגרימענט נײעם

סטרײק. קורצען א גאך רוגגען

 נאך האט 20 לאקאל ױניאן ארבײטער רעעקאוט די
 אגרימענט דעם באנײט סםוײיק ערםאלגרייכען קורצען א

 פאר םארבעסערונגען באדייטענדע מיט בתים בעלי די מים
ארבײםער♦ די

אויסגעגאנ־ איז טרייד אין אגרימענט אלטער דער
 די מיט םארהאגדלוגגען די אוגוסט. ערשטען דעם גען

 דעם וואכען. עטליכע געצױגעץ זיך האבען בתים בעלי
 און סטרייק דעם גערוםען ױניאן די האט אוגוסט צענטען

 אונטערגע־ איז וואכען צוױי קארגע םון סטרייק א נאך
 יאר צוױי אױף אגריםעגט גייער דער געווארען שריבען

 ביז יאר, ערשטען דעם :באדינגוגגען םאלגענדע אויף ׳
 ארבײטם־ די םארבלייבט ,1938 אוגוסט, ערשםען דעם
 אר־ די ורערט יאר צוױיטען דעם שטונדען. 40 וואך

 די וואך. א שטונדען 37% צו םארקירצם בייטם־צייט
 10 םון העכערוגג אלגעמיעע אן גלײך קריגען ארבײטער
 אויגוםט יאר א איבער און שכירות די אויף פראצענט

 ®רא־ y2 7 פון העכערונג א װידער קריגען די דארםען
וױיתשעס. די, אויף צענט

 די שוין זײגען געשריבען װערען שותת די ווען
 צױ איעעם אויסער שעפער אלע אין מאכער רעינקאוט

 דער איז אויםגאם אײנציג$ר דער ארבײט. דער ביי ריק
 עװענױ, זיבעטע 512 םון בראדערס, העריס סמ שאס

 יארק. גױ מאמאראנעק, אין שא• זײן האט רועלכער
 פארהאנדלוג־ אבער געםעטעלט, גים נאך האט םירמע די

 אין רוארשײנליד װעט עם און W גײען איר מיט געז
װערען. געסעטעלט גיכען

 וועלכע ױניאן, דער םון קאמיטע קאנסערענץ די
 אוגםערגעשריבען און פארהאנדלוגגען די געםירם האט
 םון םענעדזשער דעם פוץ באשטאגען איז אגרימענט, דעם

 סיסקין, אמי אימערמאן, סאל ראפאפארט, ם. לאקאל,
סאראף. סעם אח לעװיט גבריאל טאסםערגאק, דזשאזעף

 הא־ נארט אין שאפ פידזשאמא גרױסער
םטרייש. אין ראליינא

 אין פארםרעםער אינטערגעשאנעל גמרטין, חשאהן
 ,גרינס־ דעד םמ ארבײםער די rg מעלדעט, םןןום, דער

 װאו שאפ, סאדזשאסא g ״,4קן םאנוםעקטשורינג בארןן
 ארונ־ מאנסט דעם זײנען ארבײטער, 276 ארבײטען עם

 אנער־ ױניאן איז שכיח־יז חעכערע םאר סםרײק אין םער
 ארגאנײזער פון אנגעפירם װערט םםרײק דער קענוגס

עםקינס.
 ארבײםער זיבעציג p» פינף און התדערט צוזײ אלע

 אינסערנע־ דעי «מ םיטגלידער זיעען םירםע דער פמ
 נאד פירמע די האט םםרײק א פאר םורא אוים שאנעל.
 או■װארבײמס־ שםתדיגע פערציג די נאכגעגעבען םריהער

 גד־ *כער האבעז יוניאן דער פמ פארטרעטער די װען
 םלרציג די פאר קריגען זןזלען ארבײם^ר די או פאדערט
 פריהער הסכען זײ װאס שעססיױו דיזעלבע שםתחח

 די דך האם װאד, » שםתחמ 48 די פאר געקראגען
 אגם- אויך זין־ ה*ט זי נאכצוגעבעז. אנםזאגט םירםע

ת *פיייעל ײני» די אנערקענדז םמ זאגט  אתםער־ י
 דעריבער איז סםרײק דער אגריםלנט. אן געשרימן

געװארען. גערוםען

 אין לנױיו8ערפ אינטערנעשאנעל
 ארניי־ ניטינודס ארנאניזירען

לאנד נאנצען איכער׳ן םער
 אינטערנע־ די וואס קאמפיין, ענטשלאסענער דער

 אונםער- האט ױניאן ווארקערס גארמענט ליידים שאנעל
 טרייד ניט־גודס אין ארבײטער די ארגאגיזירען צו נומען

 רעזול־ װיכטיגע שוין ברענגט לאנד, גאנצען איבער׳ן
 באריכטען אן קומען שםעם פארשידענע פון טאטען.
 םאברײ די אין סעטלמענטס און סםרייקס װיכטיגע װעגען

 איג־ קליידער פרויען דער אין אפטיילוגג דער פון קען
דוסטריע.

 םון מעלדעט פײנבערג ישראל װײס־פרעזידענם
 מעטיעם דזשעני ארגאנייזער און ער אז פראגציסקא, סאן

 אג־ אונטערגעשריבען אונטערהאגדלונגען דורך האבען
 יענער אין םירמעס ניט־גודס גרויסע צוױי מיט רי&ענטס

 ״גאנטנער םירמעס, געסעטעלטע די םון אײנע שטאט.
 עק־ לאגד, אין םירמע עלטםטע די איז מאסטערן״ און

 ערשםען צום איז דאס יאר. 60 איבער שוין זיסטירענדיג
 אגרײ אן אונםער שרייבט םירמע די וואס אבער מאל

 באםיג־ ״די איז םירמע צוױיטע די ױניאן. א מיט מעגט
 600 ארום באשעםטיגם וועלכע פירמע״, גער-קלימער

ארבײטער.
 געוואונען האבען םירםעס ביידע די םון ארבײטער די

 ארבײטם־װאך ־שטוגדיגע40 א ;שאפ ױניאן קלאחד א
 15 ביז צען םון שכירות די אויף העכערונג א און

סראצענם.
 םענעדזשער דער מעלדעט װיםקאנםין, םילװאקי, פון

 עד *ז דאלניק, בען לאקאל, אינםערנעשאנעל דעם םון
 ״םריד־ די פים אגריםענם אן אונטערגעשריבען האט

ע לענדער םי  הונדערט באשעםםיגט װעלכע מילם״, ני
 יןלסתד זײנען, באדיעונגען די ארבײטער. םוםציג און

 אוק• העכערונג g אמ באדינגונגען ױניאן שאפ; ױניאן
ת די ת פראצענם. 20 בת 10 םץ שכי

 ארגאנײזער חשענעראל םעלדעט םילאדעלםיע פון
םינג ״עםקיםא די אז ליבערטי, םרײנק  וױכ־ די מילס״, ני

ר װעלכע םילאדעלםיע, אין פירםע נים־גודס םיגםםע  ס
 1» אונטערגעשריבעו האט םלאנות, בעל 126 שעפסגט

ײ םמ םםרײק % נאד יוניאן דער םיט אגריםענם  ויזד די
 װי נאכדעם געװארדז גערופען אח םםרײק דער כען.

 םעם־ יװיאן אקטיװע םיר אוועקגעשיקם האט םירםע די
 האם םםרזיק ענערגישען אן נאך ארבײם. דער םון בערם

 נאכ־ און אגריםענם דעם אונםערגעשריבען םירםע די
אן קלאחד :באדינגומען פאלגענדע געגעבעז תי  שא■; י

4 א  ערס״טאװ באגרעניצםע ארבײםם־װאך; שםונדיגע0
 פוץ שכיתת די אױף העכערוגג g נעצאלם; עקםםרא םיט

 און ארבײםער וואך פאר װאך א דאלאר םיר במ אײנם
 שםיק־ פאר פרײזען די אויף פראצענט 20 בת 6 פמ

 פאר װאך א דאלאר 14 פון םיניםום g אמ ארבײטער,
 אוגטער־ האט אגריםענם דעם ארבייםער. געלערנטע ניט

 סילאדעל־ דער p® םעגרזשער אטא סעמיועל געשריבען
 םרײבק ארגאנײזער דזשעגעראל און באארד דזשאינס פיע

ליבערטי.
 םישוינען, םיםי, כעי אץ פירמע ניפדגודס גרױםע

 אמםערנעשמנעד דןןר םיט סןןםעדס
םפזרײ^ קוראען » ג$ף

 פון םארםרעםער ביאלים, מארים פרעזידעםט וױיס
 םעלדעט םידלעועלט, דער אין אינםערנעשאגעל דער
 גרײ־ די אז דובינסקי, ®רעזידענט צו םעלעגראמע א אין
 בעי םמ םילס״ גיםינג ״װאלװערײז פירמע ניט־גודס סע

 אגרימענט אן אונםערגעשריבען האס מישיגען, םיטי,
יוניאן. דער מים

 אר־ 818 באשעפםיגט מילס ניםיגג װאלװערין די
 אינםערגעשאגעל די האט צוריק װאך א מים בײםער.

 וױ נאכדעם סטרײק אין ארבייטער די ארונטערגענומען
 דער מים פארהאנדלען צו אנטזאגם דך האס ®ירמע די

 אפגעשטעלט פאלשםעגדיג איז ארבײם די אח ירניאץ
ם געװארען. מ  7א אונםערגעשריבען ®ירמע די האט א
 יאו־. א נאד סאר אפשאן אן םים יאר אײן םאר אגריםענם

 שא®; ירניאן קלאדזד א געוואונעץ האבען ארבייםער די
 פיז געהאלם םיניםום א ;ארבייםס־ײאך־ ־שםונדיגע40 א

 פראצענט פינף םמ העכערתג א און װאך א דאלאר 14
תת די אויף ^ע םאר שכי  אי. קריגען װאס ײטעררבא ז

jn בער׳ן a ’r o
 םישיגען אין שאי נים־גודס ןרשםער דער את דאם

יו־ דלר &יט אגריםענם אן אונטערגעשריבען האט װאם
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 סירםעס גרעסםע די םון איינע איז דאס װי אזוי און ניאן
 װיר־ א האבען זיכער עס רועם טרייד, דעם םוץ סםיים אין

 אינםערנעשאנעל פירמעס. אנדערע די אויף אויך ^־גג
 די בײ געװען אנװעזעגד איז פלאטקין א. ארגאניקער

 אונטערגעשרײ האם און םירמע דער מיט קאגםערענצען
 צוקערמאן, דזשאו מיט צוזאמען אגרימענט דעם בען

םטרײק. דעם אנגעפירט ד״אט ירעלכער

 הליװלאנו אין מילען ניפ־נודס
iss m g ̂נאל אינסערנ

 בתים, בעלי די פרן כחות פאראײניגטע די טראץ
 קריגען זײ װאס הילף די און געגגסטערס, און ®אליצײ

 אװ פעדערײשאן אמעריקען דער פרן ארגאנייזערס די פוץ
 הא־ קלאהערםי, פון םירערשאפט דער אונטער לײבאר,

 גיט־גודס די פון מערהײט איבערװעגענדע די דאך בען
 אז באװיזען, קליװלאנד אין מילען צוױי אין ארבײטער

 אז װילען און אינטערנעשאנעל דער מים שםעהען זײ
 םאר־ קאלעקטיװע אין פארםרעטען זײ זאל יוניאן די

 ארבײטם״באדיג־ װעגען בתים בעלי די מיט האנדלדגגען
גוגגען.

 אונטער געווארען געהאלםען איז אםשםימוע די
 ךיליישאנס לייבאר נעשאנעל דעד פון אויםזיכם דער

 מילען. דריי םון ארבײטער די האבען געשםימט באארד.
 זיי םון גרעסטע די מיל׳׳, ניטינג ״סעדעראל דער אין

 שטי־ 290 מים געוואונען אינםערנעשאנעל די האם אלע,
 גע- אפגעגעבען זײנען וואס שטימען 148 די געגען מען

 ל. אװ פ. א. די וואס ױניאן, קאמפאני דער םאר װארען
 רעינטהאל ״באמבערגער דער אין געטשארטערט. האס
 שטײ 136 מיט געוואוגען איגטערנעשאגעל די האם קא."
 פאר געורארען אםגעגעבען זיינען וואס 132 די געגעז םען
 מיל״ ניטיגג ״סטאון דער אין בלויז ;ל. אװ ם.. א. דער
מאיאריטעט. א געקראגען ל. ארו ם. א. די האם

אנער־ צר ניט זיך אײלען גאטירליך, באסעס, די
 אנד״וי־ און אםשטימונג דער םון רעזולטאט דעם קענען

 אן םאר איגטערנעשאנעל דער מים פארהאנדלען בען
 קײן פאר דעריבער האבען סטרייקצרם די אגרימעגט.

 דאס םארקערט, לײן. םיקעט די אפגעשטעלט גיט מינוט ’
 אנ־ וועט און געווארען םארשטארקט נאך איז פיקעטען
 יױ דער מיט םעטלען װעלען באםעפ די ביז האלטעז

אויסגעקליבען. האבען ארבייטער אירע װאם ניאן
 וואס קאמף העלדישען דעם םון םארצוױיםלונג אוים

 בא־ די םון םארזוך דעם געגען אן םירען םםרייקער די
 ארגאניחערס ל. ארו ם. א. די םון הילף דער מיט ס*ס

 װילען, זייער געגען ױניאץ א זײ אויף ארויםצוצװינגען
 מיםעל אלםען דעם צד גענומען לעצטע די זיך חאבען

 סםרייקער די אױף ןןנםאלען בױזמישע און טעראר פון
 וױים־ אינטערנעשאנעל. דער סון ארגאניתערס די און

r יריחידענם ip באפאלען מאל צוויי איז םאםאטא 
 לײן. ■יקעם אױפ׳ן געווארען צושלאגען און מװארען

 אםאקירט זיינען פירער און סםרייקערם אנדערע אױך
ט «פ נים די שרעקט אבער דאם געווארען.  בע־ קיץ ני

 אירע מיט פאליגיי די געמאנט האם ערפאלג מנרען
 פי־ 75 ארעםםירט זײ האבען םאג איין אין *דעםםען.

 מייד־ צענדליג א האבען זײ וואם מאל, יעדעם קעטס.
 אנדערע האבען םםיישאן, פאליצײ אין אײעקגעםירם לאן•
ן  פארםיג זיינען ױי איידער פלעצער. זײערע סארנומען מ

 ערשטע די איז גרופע, למנטער דער םים מװארען
 װידער — און בעיל אויף ארויס געװען שוין גרושע
 ארעסטירט האבען ױי װי נאבדעם לײן. פיקעם אױפץ

7B, אויפגעגעבען און געווארען מיד פאליס די זײנעז 
נוצלןזז. אלם ארעסטעז די
ט שלעגער די געגעז .  םיםעל. א געםוגען אויך זיך מ

 דערהערענדיג ארבייםער, אוטאמאביל און שטאל 600
 פיקעטס, איגםערגעשזנעל די אויף אימרםאלען די פון

 אױפ׳ן געקומען אויגוםם, םען9 דעם מאנטאג, זײנעז
 װי שנעל אזוי צעלאםען זײנעז שלעגער די לייו• •יקגט

ען זיי ב  ארביי־ די אגקוםען. םחנת יוני*ז די דעחעהן מ
ד  װיים די קא.; באדי פישער דער םון געװען וײנעז «

 םילס םםיל קיני םעק קאריגען די ;jp םר*ק מאםאר
שעיער. ןגרגזפיזירםע אנדערע פון און

 איז װעלמר קאםאװםקי, אײבראם תײם־פרדדדענם
חנן  ועס םון זיך ערהאלען צו «ײם שטיק » *ודלק מו

 גד־ געמאכט אים אויף איז װאם איבערפאל בדוטיגען
 גוריק שױן איז ונוריק, מאנאטען עםליכע םיט

 אין ארײנגעװארפען גדײך יי״ן הא״ ארן קליוהלאגד
םםויייק. דעם פירען וסו ארביים

 W 102 יוניאו דױיװקרס םר»ס
סלוירסס שיפינג די ארנאניזירפ

 ארגאגיזאציאנס־קאמפײן ענערגישען קורצען א נאך
 דער אונטער סטרײק א מיט געענדיגט זיך האט װעלכער

 לאקאל פון מענעדזשער מעץ, סאול פון םירערשאפט
 קלוירקס, שיפינג הוגדערט פיר ארום איצט זײנען ,102

 פארטיגע די פארפאקען און טשעקען צו, נעמען וואס די
 געװארען װער־הײזער, די אין דרעסעס און קלאוקס

 ױניאך א אונטער ארבײטען און לאקאל פון מיטגלידער
קאנטראקט.

 גע־ געשלאסעץ איז װאס אגרימענט, דעם אונטער
 מיני־ א ארגײטער די קריגען מאנאט, לעצטען װארען

 צען פרן העכערוגג א וואך; א דאלאר 22 פון מום
 גע־ האבען װאס די פאר שכירות די אויף פראצענט

 פאר שםונדע א סענט 54 ; מינימום איבער׳ן קראגען
 גע־ מיט וואקײשאן וואך אײן ארבײטער; צײטוױיליגע

 אײנגעשלאסען ױגיאךבאדינגוגגען, אנדערע אדן ד״אלט
שאפ. קלאוזד
 גע־ ד״אבען ארבײטער די וואס פארבעסערונגען די
 דעם אין ערשטען דעם אגרימענט, דעם דורך וואונען
 אונ־ וױיס װאס איינער בלויז באגרייפען קען טרייד,

 ד״א־ קלוירקס שיפינג די שקלאפעריי א פאר וואס טער
 פלעגען ארבײטער סטעדי די געארבײט. איצט ביז בען

 אר־ צײטוױיליגע ;וואך א דאלאר 14 און 12 קריגען
שטונדע. א סענט 32 ארום קריגען םלעגען בײטער

 אר־ די איז אגרימענט איצםיגען דעם אונטער
 און וואך א שטונדען 48 צו באגרענעצט בײטם־וואך

 ארבייטער צייטווייליגע ;טאג א שטונדען 8 וױ מצר ניס
 וואך א שטונדען 27 װי װעגיגער ניט קריגען מוזען

 געבען זײ מען מוז פלאץ אין אריין קומעו די ווען אוץ
 הענט גײע קײן ארבײט♦ שטוגדען 4y2 װעניגסםעגס

^ אריינגעמען ניט באס דער טאר י  צייטוױיליגע די ס
 װעניגסטענס האבען באשעפטיגט ער וואס ארבײםער
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םטרײק. אין שאפ בעלט אנטלאםענער
 שאפ א געהאט האט קליין״ און ״סלאוט םירמע די

 מאנא־ דריי א מים יארק. גױ אין בעלטם ליידיס פון
 40 לאקאל ױניאן בעלט־מאכער די האם צוריק טען

 נעשאנאל די און שאפ דעם אין סטרייק א גערופען
 אפ־ אן דורכגעםירט האט באארד ריליישאנס לייבאר

 װעמען באשםימען צו ארבײטער די צװישען שטימוע
 פארהאנדלונ־ אין פארטרעטער זייערע אלס װילען זיי

 סעטלען צו אבער אנשטאט כתים. בעלי די מים גען
 שאפ מיטן אגםלאםען פירמע די איז ױניאן דער מיט
שױחי נאך סיטי. דז

 אויך באסעס די אבער האבען סיטי דזשוירזי אין
 ארבײטער ״לאיאלע״ די און יוניאן דער געטראםען

 ארבײטער יארקער גױ די וואס זעלבע דאס געםאן האבען
 לאקאל אז אנגעשלאסען זיך האבען זײ געטאן, האבען

 ארבײט די זיי. םון טײל גרויסער א װעניגםטענם ,40
 רע־ איצם געשטערט. היבש גאר איז שאפ דעם אין

 אז אײגזען װעלען בתים בעלי די אז ױניאן די כענט
 װעלען און אנטלויפען ניט מען קען ױניאן דער פון

סעטלען.

װײם־פרע־ הערי
שאנע^ פון זידענט געשטארבען אי^רנןן
מיטגלי־ עלטסטע די פון איינער דובינסקי, הערי

 וויים־־ געװעזענער און אמםערגעשאנאל דער םון דער
 ױלי, טען28 דעם מיטוואך, געשטארבען איז פרעזידענט,

יאר. 60 סמ עלטער אין באסטאן אין
 לאגדאן סון אמעריקע נאד געקומען איז דובינסקי

 ער וואו באסטאן אין באזעצט זיך האט און 1903 אין
 גלייך זיד האט ער מאכער. רעין־קאוט א געויארען איז

 אקטירג געווארען איז און ױניאן דער״ אן אגגעשלאסען
 ער רואו יארק, נױ נאך געמוסט ער דאט צו שפעםער

 דיענדיג ,20 לאקאל אין טעטיג שטארק געווארען איז
יארען. צאל א פאר לאקאל דעם ®מ מענעדזשער

 דער צו געווארען ערװײלם ער איז 1912 אין
 קאנ־ טאראנםא דער בײ באארד עקזעקוטיװ געגעראל
 .1915 אק רעזיגגירם האט ער רועלכער םון װענשאן

 קלאוק דער מיט פארבמדען געװען נאכדעם איז ער
 ױגיאן װאירקערס באםאן דער מיט אדן באארד חשאינם

 אין און שיקאגא אין שעפער אין געארבײט האט און
 גע־ יארען זײגע אלע איז דוביגסקי הערי מעסט. דער
ױגיאן־מאן. איבערגעבענער אן יתװ

 םון קלאוקמאכער די בײ שטחה א
שאפ. קאהען לואיס

בא־ א אפגעבען מיר װילען רעזאלוציע א אנשטאט
 אר־ די מיר, וואס פארוױילוגג, אריגינעלער אן פון ריכט

 האבעז עווענױ, זיבעטע 500 קאהעז, לואיס פון בײטער
 די אונטער ױני, טען25 דעם פוץ װיק־ענד דעם געהאט
 סון בלומען און גראזען שמעקענדע און הימלען בלויע

רואלי. ספרינג
געזאנג. און פרייד גענוס, םון טעג 2 געװען ס׳איז

 מיטארבײטער, אונזער געםעלט. ניט אויך האבען טענץ
 אויף מוזיק די צוגעשטעלט האט ארקין, ה. ברודער

באלאלאיקע. און פיאנא
 האם אינן״ ״גארטנערס דער װאס מאלצײט יעדער

 א אין געװארען פארוואנדעלט איז סערװירט, אונז
 םארהילכם איז ארום געגענט גאגצער דער און באנקעט

םרעהליכקײט. און געזאנג אונזער פון געװארען
 און קאנצערם א געגעבען מיר האבען אװענט שבת

 םיכ־ מיר זײגען גאר ניט אז ארויסגעװיזען זיך האט עס
 אויך גאר לייט, ױניאן גוטע און ארבײטער שאפ טיגע
 םון געסט די פארזיכערט אונז האבען אזוי זינגער. פײנע

הערן. געקומען אונז זײנען װעלכע האטעלען, שכנה׳שע די
 קלימאקס דער געװען איז דינער זונטאגדיגער דער

 פאר־ די געםייערט האבען מיר אונטערנעמונג. דער פון
 אויסגע־ און קאנטראקט צייט וואכען 40 א םון ענדיגונג

 פײנער א דורך אנערקענונג און אכטונג אונזער דריקט
 אי־ זיין פאר פריימאן, ה. טשערמאן, אונזער צו מתנה

 ארבײטער די לטובת ארבײט גוטע און בערגעבענקײט
שאפ. אונזער םוץ

יאבלאװ, מ. און ראמבראװםקי דזשייק ברידער די
 האבען לױױי שוועסםער און לעוױט קאד״ען, י. מעטץ, מ.

 זייער םון ארבײטער אלע און טשערמאן דעם באגריסט
צוױיטען. צום איינער סאלידאריםעט זייער םאר שאפ

 םון מעגעדזשער אסיסטעגט דער גאלוב, ב. ברודער
 ברודער װינשט און אלעמען באגריסט האט ,117 לאקאל

 זאגם און ארבײט זיין אין ערםאלג וױיטערדיגען םריימאן
 צײם- א נאד װעלצן װעט קאהען מר. אויב אז אויך

 א און וראכען 42 פאר זײן שוין עס װעט קאנטראקם
געהאלט. אין העכערונג
 םארגע־ דאן האט דייטש, מ. טאאסטמאסטער, ׳דער

 האם װעלכער קאהען, לואים באלעבאס, אונזער שטעלט
 ארן אונז מיט װיק-ענד דעם פארבראכט משפחה זייץ מיט

 קאהען מר. ביל. פון טײל גרעסטען דעם באצאלט טאקע
רעדע. געלונגענע א געהאלםען האט

 האט אגענט, ביזנעס אוגזער ברעטשנײדער, ברודער
 אויך םארשםראכען און רעדע זאכליכע א געהאלטען

קאאפעראציע. זיין וױיטער אויף
 באגרײ אלע אויף ענטפערעגדיג פריימאן, ברודער

 מתבה דער םאר באדאנקט האט וואונשען, גוטע און סובגען
 טשער־ איז ער וואס אז אנדערעם, צװישען געזאגט און

 צר דעם דאנק א איז יאר, 9 לעצטע די פאר שוין מאן
ד דער פון קריגט ער וואס קאאפעראציע און טרויעו  י

 וױײ אויף צו זאגט ער מיטגלידער. שאפ די פון און ניאן
שאפ. םון ארבײטער די פון איגטערעסען די דינען צו טער

 דער באדאנקען צר םארשלאג ראדיש׳ס ברודער
 איז ארבײט, גוטער איר פאר קאמיטע אראגזשמענטס

געװארען. אנגענומען אײנשטימיג
קאמ. אראנזש. טשערמ. ,177 ל. דײטש, משה

;9 ל. יאבלאװ, מ. ;35 ל. באראן, דוד
;10 ל. לעװיט, ;177 ל. מעטץ, מ.
.117 ל. קאהען, י.

 לאזען צו ניט געװארענט קלאוקמאבער
 אהן געלט־זאמלער םון םארפירען זיך

באארד דזשאעט םון קרעדענשעלם
זאם־ פערזאנען געװיסע אז באריכטען, קריגענדיג

 די אז באהויםטענדיג שעםער קלאוק די אין געלט לען
 מאכען צו באארד דזשאיבט דער םון אױטאריזירט זייגען
 פון םעקרעטער לאנגעו/ לואים האט זאמלונגען, אזוינע

 וואתוגג א ארויםגעשיקט באארד, דזשאיגט קלאוק דער
 סארמירען זיך לאזען צו ניט קלאוק־מאכער אלע צו
 מאל קיץ האט װגיאן די וועלכע זאמלער אזוינע סץ
 צװעקצן װעלכע םאר ניט וױיס און אויטאריזירם ביט
 װערען ארבייםער די געזאמעלט. װערם געלם דאם

 קרצ־ א יערזאגען די פװ םרעגען צו אױפגעסאדערס
מן זײ אײדער באארד דזשאינם דער סוץ דענשעל  גי

ם. ל ע  נים שעלגעדערק m קענעז ונצלכע די זייג
 קײגי־ יתיאן דער םץ ערלויבעגיש אזא האבען רױיזען

געקראגעז• גים מאל
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טױיד אין און ױניאן קלאוקמאכער דער אין
װע־ איבערבליק הײנטיגען אונזער יז

םראגע: דער מים אנםאנגען םיר לען
 העכערונג דער םאר צאלט ״ווער

 האבען מאנופעקםשורערס די וואס
 פון דאס ער צאלם געגעבעז? אונז
 די צאלען צי פאקעם׳ אײגענעם זײן

ריםיי־ די צו קאסטאמערס פרויען
 ?׳׳ מאנוםעקטשורערס די צו דאס צאלען די און לערס

 עס אז דענקען מיר וױיל געגענשםאנד, דעם בארירעז םיר
 װי װיםען צו קלאוקמאכער די פאר װיכםיג זעהר איז

ה דרעהט רעדעל דאס אזוי זי
 אד־ אן אין געלעזען סיר האבען אזוי איז עם אז

 נאך באלד אסאםיאײשאנס דריי אלע פון װערטײזמענם
 גע־ אונטערגעשריבען זײנען אגרימענםס די װי דעם

— :זײ זאגען אדװערטײזםענט דעם אין װארען.
 דעם אין אגריםעגם אובײטער קאלעקטיװער גײער ״דער

 קאסט דעם געהעכערם באדײטענד חאם מארקעט סום און קאום
 פילע די פון אײגע בלויז איז דאס גארםעגט. דעם פין

 און קאום די װעלכען אן קאסט, געחענערטען פון איםעםס
ך ^לאגען פירמעם טוט  םארס די און װארעס די $ן. זי

ב געװארען^ געחעכערט זײגען  פאדערט חעכערונגען די צולי
רייז העכערער א זיך ף • ט״. און קאום פארטיגען דעם אוי סו

 די אויף פריתען די העכערען צו אגיטאציע די
 אנגעהוי- האבען מאנוסעקטשורערס די וואס גארמענטס

 דעם אונטערגעשריבען האבען זײ װי נאכדעם באלד בען,
 דעריבער זארגען ®ריווילעגיע. זייער דאם איז אגריםעגט,

 װי אבער גארמענטס. די קויםען וואס פרויען די דארפען
 בײ ניטא איז אײנעם אין ״אלעס :װערטעל דאס זאגט

 קליידער, שעהנע טראגען םרויען די װילען קײנעם״.
פרית. געהעריגען דעם באצאלען דעם םאר זײ םחען

װע־ מאגוםעקטשורערס, די אגבאלאגגט וואס מילא,
 מיר סריתען. דיערע קריגען איז עס װי שוין זײ לען

 וואס די סײ אז קלאוקמאכער די םאר מער זיך זארגען
 שטיק םון ארבײטען וראס די סײ אוץ וואד םון ארבייטען

 אויס־ זײ םאר האט ױגיאן די וואס דאס קריגען זאלען
געקעמםט.
 שויץ איבערבליק לעצטען אוגזער אין האבען מיר

 הא־ קלאוקמאכער די וואס העכערוגג די אז אגגעדײםעט
 גע־ שעהנעם א אלס מיר באםראכטען געקראגעז, בען

 איז געוואונשעז. דאם זיך וואלטען םריידס אנדערע װיגס.
 געטױגט גיט. ערשם עס טויג דאך גום. אלעס םאקע
 געבליבעץ אים ביי וואלט געװיגס דער װען עם װאלם

 ניט אז ערםארונג, סון אבער מיר וױיסעז קעשענע. אין
 דעד נאר געודינס, זיין מיט זיך םרעהט אליין ער נאר

 אלע זיי לעגדלארד, דער און בוטשער דער גראסער,
 קלאוקמאכער די וראס געװינם דעם מים זיך סרעהען
געקראגען. האבען

 זאגען מיר — ? אלעס דאם מיר זאגען וראם געגען
 לץ8 סאדערעז זאל קלאוקמאכער דער אז דעם געגען דאס
 ער וועם טאן, דאס ער וועט געוואונען. האט ער וואס

 לעבענם־ אויף קאסטען העכערע די באגעגענען קענען
 זיך מיר וועלען מאנוסעקטשורערס די רועגען םיםלען.

 בא־ אלייז שטעטעל דיער קאנען די וױיל זארגען, נים
** *שטעד״ץ.

 בולעטינם די אין אויך און סײפערס טרייד די אין
 ״גוטער א אנגעזאגם װערט מאנוםעקטשורערם די םרן

 לעצטע די אין שוין מען האט איינמאל גים סעזאן״.
 האט אויסגעלאזט נאר םעזאנען, גוטע אנגעזאגט יאר פאר
 טרייד די אדער בולעטיגם די צו טילך. א דערםון זיך

 ארבייט, סך א םון סעזאן גוטען א מיינען צייטונגען
 גארמענטם, די םאר ®רייזען גוטע פון סעזאן א אדער

 שםאדט די אז געזאגט ווערם זיי אין נים. זײ זאגען דאס
 גרויס װי אבער באיערם, מיט םארסלײצט איז יארק ניו
 וױײ דאם געזאגם. נים ווערט ארדערס זײערע זײגען עס

 אז מיר, גלויבען דאך אלייץ. מאגוםעקצזשורערם די סען
 דער אומגערעכט. אינגאנצען ניט דינען בולעטיגס די

 און ארבײט, סון םעזאן א זיץ דארף םעזאן היינםיגער
 זאל ארבײט קײן װארום אררזאכע קייץ ניםא אייז עס
?ײן. גיס

 םטרײקס די ארבײםען. לאנד אין איגדוסםריען אלע
 קײז געװען נים דיגעז געהאט, האט לאנד דאם װאס

 םים געםעםעלט ך*ך האבען אלע כמעס אװ פארלענגערםע
 ריכםיג איז עס ארבײםער. ךי סאר ידזשעסוױ העכערע

געסםדײקט, האבען זײ װאס צײס קורצער דער םאר אז

לאנגער ע. לואים פון
ג םללרןיםאד ם יארפ ני פאינ אן ?לאוןםאכלר באארד דו מי י

 אז מײגם וואס וױיז־זשעס, אין פארלארען זײ האבען
 גע־ פארקלענערט איז אלגעמײן אין קויף־קראפט זײער

 העכערונגען זייערע מים האבען זײ װען דארום, ווארען.
 אינ* ניט נאך וױידזשעס, די אין באקומען האבען זײ װאס

 זײ האבען פארלוסטען, זייערע אםגעמאכט גאנצען
צוריקגעקראגען♦ געװיס פארלוסטען די פון טײל א אבער

 אויך זומער הײנטיגען זײנען געגענדען פארם די
 קײן פון זומערען. לעצטע די װי געבענשט מער געװען

 וואס אויםברוכען נאטור אגדערע אדער טרוקעניש
 מיר האבען פראצע םארמער׳ס דעם רואינירען

 עס ‘געלעזען. ניט און געהערט ניט זומער דעם
 פראדוקטען האט פארמער דער װען אז פארשטעגדליך איז
 אייננאמע דער מיט אימשטאנד ער איז פארקויםען צו
 אג־ און קליידער פאמיליע זיין און זיך פאר קויםען צו

זיך. נויטיגט געזינט הויז דין װעלכע אין זאכען דערע
 האײיאריגער דער אז מיר, גלויבען ליכט דעם אין
 וױ םרייד אין ארבײט מער האבען זאל סעזאן װינטער

סעזאנען. פארגאגגענע די
**

 מאנאס דעם אין אויך װי סעטלמענט, דעם גאך
 פראדוצירם װערט עס וואו שעפער, די האבען אויגוסט,

 ארבײט מער געהאט גארמענט, קלאוק בעסערער דער
 ביליגערע די פראדוצירט װערט עס וואו שעםער, די װי

 גרעסערע א םאראן איצט איז עס? קומט װי ארבײט.
 ביליגען דעם אויף װי בעסערען, דעם אויף נאכםראגע

 גאכםראגע גרעםערע א אצינד איז עס ריכטיג, ? קאוט
 מער סיל דא דינען דאך קאוט, בעסערען דעם אויף

 ווער קאוט. ביליגערען דעם פארלאנגען וואס קאסטאמערם
 ? מאנופעקטשורער םון קויפט וואם ערשטער דער איז
 האבען ריטעילערס די וױיל ריטעילער. דער איז עס
 מאנוסעק* די וואס םוײיז דעם צאלען צו ענטזאגט זיך

 הא־ לאין ביליגערער דער םון דזשאבערס און טשורערם
 גאר־ סארט דעם םון ארבײט די איז םארלאנגט, בען

 א אנגעגאגגען איז עס געווארען. אפגעהאלטען מעגט
 פרא־ און ריטעילערס די צוױשען סטרייק פאםױוער מין

דוצירער.
די־ גארמעגם ביליגעז דעם םון פראדוצירער די אז

 קלאוקס, די םאר פרית העכערעז א צו בארעכטיגם נען
 האם ױױאן די כאםש צוױיםעל. םינדםטער דער ניטא איז
 סימ* איר איז דאך פארקויפען, צו גארמענטם קײנע ניט

 װי מאנופעקטשורערס די פון זײט דער אויף מער םאטיע
 רירט דאם וױיל דערפאר פשום ריטעילערם, די אויף

 די וועלכען קאםט, פראדוקציאנם געהעכערטען דעם אן
 די םון רעזולטאם אלם באגעגענען מוזען םראדוצירער
 געקראגען האם ױגיאן די וואם שכירות געהעכערטע

אגרימענט. באגײטען דעם דורך ארבייםער די פאר
 ריטעילער דער װיל גארמענט בעםערען דעם םאר

 אבער ער מח פרייז. געסאדערטען דעם צאלען ניט אויך
 דעם םון מאנופעקטשורער דעם מים וױיל טאץ, דאס

 ארומווארםען, פיל ניט זיך ער קען גארמענט בעסערען
 זײנען םראדוצירער סארט דעם םון וױיל דערפאר פשוט
 ביליגער דער אין וױ מארקעט, דעם אין סיל אזוי ניטא
 האלדשנײ. אזוי ביט קאנקורענץ די איז דערםאר לאין.
 וואס ריטעילער דער לאין. ביליגער דער אין װי דענד

 — ער מוז גארמעגט, בעסערען דעם מיט האנדעלט
םוײיז. געפאדערטע די צאלען — גיט װיל ער װען אםילו

 מערסטע די ווען קריזיס, דעם םון צייט יער דורך
 א קויסען צו באהויפטען געקעגם גיט האבען םרויען

 און מאנוםעקטשורערם פיל האבען גארמעבט, בעםערען
 גאר־ ביליגען דעם פראדוצירען געכאיט זיך דזשאבערס

 אז גרוים, אזוי געווארען איז די סון צאל די ביז מענט,
 געשגיטעז אגדערען דעם אײנעם בוכשטעבליך האבען זיי

 םארקעט אין ארויםגעקומען איינער איז האא. דעם
 ארױסגעקומעז צוױיטער דער איז קאום, $8.75 א מיט
 קאוט $6.75 א מים דריםער א אוץ קאום $7.75 א מיט
 האלד־שגײדענ- דער סיז קאוט. $5.76 א מים זאגאר אוץ

 אױף קלאוקםאכער, דער געליטען האם קאגקורעגץ דער
 גע־ אגגעפירם איז קאגקורעגץ דאזיגע די חשבוץ װעםעס
װאם דער אזן מארקעם דעם תאינירט האם עס ווארעץ,

 רײ דער געװען איז פראםיסירט מערסםעגס דערבײ האם
םעילער.

 האט ער רוען ? שיכור א אויס זיך גיכטערעט רוען
 אח זעלבע דאס שנאםס. קויםען צו געלד קײן מער ניט
 ארבײט. לאין ביליגער דער םון פראדוצירער די מיט
 האבען קאנקורענץ האלז־שגיידעגדער פון יארען די נאך
 זיך ארבײט לאין ביליגען דעם םון פראדוצירער די

 מים אנגעהן גים וױיטער קענען די אויסגעניכטערט.
 האבען זײ קאגקורענץ. זעלבסט־רואינירענדער זײער

 העכערען א ריטעילער פון פאדערען צו אנגעפאנגען
פרײז.

 סטאר־ קלײנע די נים מיר מײגען ריטיילערס מים
 סטארס, דעפארםמענט גרויסע די מײנען מיר קיפערס.

 ררעלכע הײזער, ארדער מעיל די און סטארס טשעין די
 א דיגען זיי וױיל צאל. גרויסער א אין קלאוקס קויפען

 פראדוצירער די פון הייזער די אין בית בן אפםער צו
 לאגע א אין דארום די זײנען גארמעגם, לאין ביליגען םדן
 ׳ אדער מאנופעקטשורערס די פון װעלכע װיסען צו

 פי- דעם אויסד״אלםען ניט קען אדער קען דזשאבערם
 קרעדיט, אײגעם׳ם יעדען וױיסען זיי דרוק. נאנציעלען

 אז אויך זײ וױיסען געשעםטסלײם, געניטע אלס און,
 אין גיט באצאלם פראדוצירער יענער אדער דער װען
 קדעדים זיין װערט םארס, די און ווארעס זײנע פאר צייט

םראגע־צייכען. א אונטער געשטעלט
 אײג• דעם סון אומשטענדען םיגאנציעלע די װי
 אלע האבען זיין, גים זאלען םילע םון אדער צעלנעם

 באשלאסען גארמענט ביליגען דעם םון מאגוםעקטשורערס
 אדצר ריטײלער דעם פון דיקטירען לאזען צו זיך מער ניט
 פרײוצן. העכערע אויף באשטעהן און באיערס זיינע פון

 דעם דריקם עס וואס וױיםען ריטעילערס די װי פוגקט
 מאגופעקםשר די וױיסען אזוי םונקט מאנופעקטשורער,

 וחד סוף כל םוף ריטעילערס. די דריקמ עס וואס רערם
 צס קאוםס. ביליגע די קויסען אנפאגגען מוזען זיי לען
צייט. םון םראגע א בלויז איז

 פאגגען ציילען, דאזיגע די שרייבען מיר װערענד
 צוױ־ שפיל דער לאין. אין פאלען צר אן ריטעילערס די

 ריםעילעדס די און מאגוםעקטשורער קלאוק דעם שען
 זיד והנלען די אבער ענדע, צו איגגאנצען ניט גאך איז

אויסגלייכען. געװיס
געװארען, געזאגט איצט ביז איז וואס דעם סון

 ביליגערצ די ווארום פארשםעהן קלאוקמאכער די קענעז
 די בעםערע. די װי ארבײט וױיניגער געהאט האט לאין

 צו אום ארבײם די צוריקגעהאלםען האבען ריטעילערם
 קאוםס פארקויפען צו מאגוםעקםשורערס די צװיגגען

פריהער. װי פרייז דעם פאר
 געראגגעל דעם דורך אז שכל, אויס׳ן זיך לייגט עס
 הא־ מאבופעקטשררער דעם און ריטיילער דעם צװישען

 גארםעגם. קלאס דעם פון מלאכות בעל די געליםען בען
 יוגיאג׳ס דער איז אינטערעםען אייגענע אונזערע םאר

 די םים ניט און מאנוםעקטשורערם די מיט סימםאטיע
 סיל קײן געהאט נים האט מאנאט דער ורען ריטײלערס.

 צוליב געווען דאם איז לאין, ביליגער דער סון ארבײט
 א םאר אפטימיזם אוגזער אורזאכע. אנגעגעבענער דער

 אפגצ־ ניט האר א אויף דעם דורך איז סעזאן גוטען
געווארען. שוואכט

**♦
 װימד די באצייכענען מיר קענען דעם מים !לוסט
 םאר־ װעלכע םערזאנען, יעגע םון םאנטאזיעם לויםענדע
 געגען איז ױניאן די אז מארקעט, אין קלאנגען שפרייטען

^ עפענען ס נ  פעתאגען דאזיגע די וואלטען שעפער. אי
 א געװעז נאד עם וואלט דעם, בײ אפגעשטעלט זיד

א^ זאגען, און וױיםער אבער די געהען צרה. האלבע
^ עםענען געגען איז ױניאן די ס  זי רױיל שעפער אינ

 קאנטראקטיגג די אגצוהאלטען םאראיגטערעסירט איז
T אין םיםטעם n o. די קוםען עם קוואלען ורעלכע םון 
ר ;אהנומ קײן נים מיר האבען קלאגגען דאזיגע מ  זי

 דער- האבען קלאנגען די םארשפרייטען װאם די אז איז,
 פון מוחות די אין מיש־מאש א שאםען צר כװנה די בײ

 אומזיניגצ אזעלכע קענען מיר הגם מעמבערם. אונזערע
 אויםצוקאד גױטיג אבער איז אפשטעלען, ניט קלאנגען

 קלאר• שאפען צו אום ױניאן, דער םרן פאליםי די רען
ענין. דעם צו באצוג מעםבערס די צװישען קייט

®1חײ אויך איז און געװען ,אימער את ױגיאן די
 con 1W צו װאונש איר איז עס שעפער. אינסײד פאר
 אמ־ בלוץז זײן זאלען םרײד גאגצען דעם אין װען טאג
װאונש יוגיאנ׳ם דער איז דאם אז םאגופעקםשררערס. םײד
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 אזוי קאנטראקטארס, די ניט. סוד קיין קײנעם פאר איז
 זאגט ױניאן די װייל ׳עס וױיסען דזשאבערס די װי גוט
געלעגענהײט. יעדער בײ דאס די

 זאלען דזשאבערס די אז דעם, סאר איז יוגיאן די
 דע־ גיט קײנעם שטערט זי און שעםער איגסייד עםעגען

 עסעגען זאל דזשאבער א אז דעם געגען בלויז איז זי דין.
 באםרייען זיך דעם דורך װיל ער װען שאם, אינסייד אן

 ניט איז װעלכער אופן אן אויף קאנטראקטארס זײגע «ון
 ױניאן די װעלכען אגרימענט, דעם מיט איינקלאגג אין

 דזשאבער א אסס׳ן. קאנטראקטאר׳ס דער מיט האם
i j רעגיסטרירטע זייגע װען שאם, אינסײד אן עםענען קען 
 קאנטראקטאר׳ס דער םון רעזיגנירען קאגטראקטארס |

 בא־ צו אונטער זיך נעמט דזשאבער דער און אסס׳ן,
קאנט־ א װי שנעל אזוי ארבײטער. זײערע שעפטיגען

 מער ניט ער איז אסס׳ן, זיין םון רעזיגנירט ראקטאר 1
 אגרימענט דער װאס םראטעקציע דער צו בארעכטיגט

 לוי־ אזוי אים. גיט אסס׳ן דער און יוגיאן דער צוױשען
 זיך אומזין אן דארום איז עס און אגרימעגט, דער םעם

 אינ־ עפענען געגען איז ױניאן די אז אייגרעדען לאזעץ
אנצוהאל־ פאראיגטערעסירט איז זי אז און שעםער, םײד

טרייז־. אין סיסטעם קאנטראקטינג דעם טען 1
 ניט סיסטעם קאנטראקטיגג דעם האט ױגיאן די

 טרייד אונזער אין סיסטעם קאנטראקטיגג דער געשאפען. §
 סטרייק׳ גענעראל 1910 דעם נאןי באלד םרייד אתזער I אין געשאסען מאנוסעקטשורערס די האבען סיסםעם J סאב.קאנטראקטיגג דעם ױגיאן. אוגזער פון עלטער איז 1
 צו־ זיינען מיר ױניאן. די אפצושװאכען מיטעל א אילס |

 ד״אבען מאנוםעקטשורערס און דזשאבערס די ווען פרידען
 סיםטעם קאנטראקטיגג דער אז באגרייסען אגגעפאנגעז

 ״גולם״. דער אז און אויסברענגעוײי עקאנאמישע אן איז
 זיי און די, שטיקט באשאםען, האבען אליין זיי והנלכעז
 אינ־ די וועץ װערען. פטור אים סון געוואלט װאלטען

 די קריגען אגגעםאנגען האבעץ עלעמענטען דמםריעלע
 קלאוק־ די אז גויםיג איז שעפער איגסייד םאר נױוונג
ר ע קאנטראק־ אװ ״לימיטיישאן די אז װיסען זאלען מנ

I ,טרייבם טרייד, אונזער אין אצינד הערשט וואס םארס״ 
rא מאכען בלויז מען דארף אזוי, איז עס אז דערצו. ״ 

 גע־ דינען וואס ארבייםער צאל דער צװישעץ •ורגלײך
 די איידער שעפער אינסייד די אין באשעםטיגט מזגן

 גע־ איינגעםירט איז קאגטראקטארס״ אװ *לימיטײשאן
 וחד וואס ארבײטער צאל דער מיט טרײד, אין װארען

 איידער שעפער. אינםײד די אין באשעםטיגט אציגד רעץ
 אינ- די האבען געווארען. אײנגעםירט איז *לימיטיישאז״

 קלאוק־ 4,000 װי מער ניט באשעםטיגט שעפער ס״ד
 באשעםטיגט שעםער יענע אין ווערען אצינד מאכער;

 גע־ האט ענדערונג די ארבייטער. 13,000 צו נאעגט
 האנדלען ױניאן די מח דארום ״לימיטיישאן״. די גראכם

 רירם וואם פוגקט דעם צו קומט עם װעז פארזיכטיג מגהר |
m .פונקט *לימיטיישאן״ דעם אונטער וױ אזוי מראגע 

m דעע אויך װי קאנטראקטאר, רעגיסטרירטער יעדער 
 ױ־ די קען עקזיסטענץ, זײער מיט געשיצט ײטער,רגא

 דזשאבער א ערלויבעז צו צושטימען ניט דארום גיאן
 מיט פארבוגדען איז דאס ווען שאפ, אינסײד אץ *®*גען

םײ־ קאנטראקטארס, רעגיםטרירטע זיעע ארױסװארםען
באסרייען צו אים איין שטימען קאנטראקטארם דינע ד*ן

אסאסיאיישאן. דער פוץ רעזיגגירען דורך 1
£1. 111 * ♦

 *וריק איז מאשינערי ױניאן דער סמ גאגג דער
םעסל־ דעם נאד יואכען לעגטע די אין נארםאלער. *

 באלאגערם שטארק זעהר געווען ןוסים דער איז
 גרעםערע * געייעז מאל דאס איז עס סעםבערס.

דעד־ געקוםען איז דאס י*ר. געװײנליכען . * אין וױ
 די און אמאל מיט אויםגעסאלעז איז אלעם יוײל

 איז זיין, נים זאל זי ■ערפעקט און גרױם וױ ;ערי,
 אמאל מיט םאראװען צו זיו אונמעגליד געווען ייר
מעמ־ די פון פארלאנגעז אדער קאמפלײנטם אלע

•I
 דער ץװישעז «שוט. גאנץ איז אזוי איז עם וואח־ם

אגריםענט, באנײטען אץ אויםגעהענדען דעם פון
 אםא־ די און ױניאן דער אװישען מאשינערי די

 זןהר די קענען דאםאלם ניט, פונקא^ירט
 װייל װערען, אטענדעט גלייך נים קאספלײנםם

 וױיסען מאנוםעקםשורערס די ניט און יײיאז די
ענטזןאלטען. זיד אין װעם אגריםענט גײעד דעד

 גע־ װערט םעםלםענם דער וױ נאלד אז
j קאמפלײנטס ערנססע די ארויף באלד שװימען 

 מע&כערס די מח יתיאן די אױכערפלאכע.
 צו ערשטע גאר די ®ון דיגען זײ עגםסערעז.
םודע איר געבעץ צו םליכם א האס ױניאן

 איז קאמםליינטס, קײן ניטא איז עס װאר דארטען
 מאנוםעקטשױ אלע סעטלען. םרימען פון פראגע די דא

 יעדער און סעזאן דעם אגצופאנגען גרײט זײנען רערס
 זאלען פרייזען זײערע אז םארלאנגט שאפ שטיק־ארבײט

 ױניאן דער אויף איז מאל דאס װערען. געסעטעלט גלײך
 אויסגעפאלען שװערער םיל סעטלען םרייזען םון םראגע די
 אנגענומען האט ױניאן די ווייל בעפאר, איז עס װען װי
 ארבײטען זעצען ניט זיך זאל שאם קײן אז פאליסי די

 ד.אט יוניאן די גארמענטס. געסעטעלטע קײן ניט אריף
 דעם באשיצען צו נויםװענדיגקײט א אלס געטאן דאס

 אי־ אום בכױון געטאן אויך דאס האט זי און מעמבער
 האבען שטיק פון ארבײטען װעלכע די אז בערצוצײגען

 ארבײטען װעלכע די װי העכערונג זעלבע די געקראגען
וואך♦ םון

 זאלען מעמבערס די אום פראגע די בארירען מיר
 גלײך ניט זײ בײ איז סעטלען פרײז דאס אויב אז װיסען,

 פון שולד די געװען ניט דאס איז געווארען, אטענדעט
 אמאל מיט אנגעקומען אלעס איז ערשטענס, ױניאן. דער
 פרייזען די פון סעטלען דאס צו געהט צוױיטענס, און,
 מאנוםעקטשורערס די װאס דערפאר, שנעל אזוי ניט

 סעטעלמענטס, די צוריק אמאל האלטען דזשאבערס אדער
 ױניאן. די פארמאטערען צו ארום אזוי זוכען זײ וױיל
 פארמא־ ניט ױגיאן די קענען די אז אייץ, זעהען זיי װען

סעטלען. צו אן דאן ערשט זײ םאנגען טערען,
 םון טייל א וואס דערפאר דאס ערקלערען, מיר
 אז אײנדרוק, דעם אונטער זײנען מעמבערס אונזערע

 וואס דעם צוליב זיך פארציהען סעטלמענטס פרײז די
 הא- געשיקט, גענוג ניט איז אפאראט סעטלמענט אונזער

 סעטל־ אונזער םעות. א מעמבערס אונזערע דעם אין בען
 געאיבט. אויך נאר געשיקט, נאר ניט איז אפאראט מענט

 אלע ערליידיגען צו אוגמעגליך פיזיש אבער איז עס
 מעמ־ אונזערע מוזען דארום מאל. איין מיט סעטלמענטס

 אבי־ האבען אינטערעסען, אײגענע דיערע צוליב בערס,
געדולד. סעל

גערעכטיגקײט

זײ־ מיר װעלכער םון פארטי, לײבאר אמעריקען די
 וואלען שטאטישע קומענדע די פאר האט טייל, א נען

 מענע־ גענעראל נאגלער, איזידאר ברודער נאמינירט
 םון אמט דעם פאר באארד, דזשאינט אונזער פון דזשער
 א געװיס איז עס בראגקן. די םון פרעזידענט בארא

 הויפם אונזער װאס יוניאן, אונזער פאר כבוד גרויסער
 פאר נאמינאציע דער מיט געװארען באעהרט איז פירער

 ברודער אונזער גראטולירען מיר און אמט, װיכטיגען אזא
 מיר גדולה. אזא צו װערען דערהויבען זײן אויף :אגלער
 צו װערטער פאר א זאגען געלעגענהײט, דער בײ װילען,

 ספעציעל און אלגעמײן, אין בראנקס די פון בירגער די
 זיך געםינט װאס באפעלקערונג, ױניאן טרײד דער צו

 אײגע־ אונזער פון מעמבערס די הויפטזעכליך דארט,
טרײד. נעם

 גרעסטע דריטע די בראנקס די איז געאגראפיש
 בא־ א פארמאגט זי יארק. נױ שטאט דער פון קאונטי

 פאר מיליאן, אגדערהאלבען צו נאענט פון פעלקערונג
 מוז פרעזידעגט בארא דער באקװעמליכקײטען װעמעס
 ברױ קענען בראגקס די פון בירגער אלע ניט זארגען.

 פאר־ איז ער קלאוקמאכער. די װי גוט אזוי נאגלער דער
 ער יארען. פילע זײט טעטיגקײט ױניאן דער מיט בונדען

 טעטיגקײט לאנגיאריגער זײן פון צײט דער דורך האט
 דערהויבען זיך האט און אמטען, פארשידענע באקליידט

 ערנסטקײט זײן דורך פאסטען הויכען איצטיגען דין צו
 פאר־ ער װאס פעהיגקײטען ספעציעלע די דורך ארן

 קלאוקמאכער, די בײ באליבט ער איז נאר ניט מאגט.
 קרייזען אנדערע פילע אין באליבט אויך איז ער נאר
באװעגונג. ארבײטער דער אויסערהאלב און אין

 די פון פרעזידענט בארא פאר נאמינאציע זײן
 ניס — בראנקס די פון בי־רגער די דארפען בראנקס

 ױניאן אנדערע און קלאוקמאכער די װעגען רעדענדיג
 גרוי- א םאר באטראכטען — דארט וואוינען וואס לײט
םריװילעגיע. און כבוד סען

פראנם ארבײטער ניטגודם אויפץ
, ל. פון ן א ם ל ע  מענעדגשער נ

ױניאן װאירקערס גודס נים קאונסיל דזשאינם

 בא־ געקראגען םילאדעלםיא, אין קליװלאנד באזוכט
 קא־ אנדזשעלעס/ לאס אין םראנציסקא סאן פיץ ריכםען

 פראקטיש אוץ שטאטעז ענגלאגד גױ די ליםארניע;
 קליי־ געשטריקטע וואו שםעטעל און שםאט יעדען פוץ

 און שםעט די באזוכענדיג פראדוצירם. װערען דער
 פיקעם־לאינס די באזוכענדיג באריכטען, די לײענעגדיג

 זעען קעמפען, ארבייטער גיט־גודס די װי זעעגדיג און
 קאנווענשאן לעצטער אונזע סון באשליסע די אז מיר
 דורכגע־ װערט ארבייטער נים־גודם די צו באצוג אין

לעבען. אין סירם
 אינטער־ אוגזער םון קאגוועגשאן לעצטער דער בײ

 פארטראטען געיועז איז סיטי אטלאנטיק אין נעשאנאל
 יארק. נױ סון ארבײםער ניט־גודס סון לאקאל איין בלויז
 איצט שוין עקזיםםירען באריכטען, לעצטע די לויט
 םארשיײ אין ארבייטער גיט־גודם פון לאקאלען זעקס
 דעם ביז ים פאסיםישען םון לאגד, אין געגענדען דעגע

 ארויסגעשיקט זיינען ארגאנייזערס י*ם. אטלאגטישען
 גאנצען איבער׳ן אינטערנעשאגאל אוגזער םון געווארען

 םון רוף דעם םאנאנדערגעטראגען האבען די לאגד.
 און ארבייטער ניט־גודס אלע צו קאגווענשאז אונזער

 גלענ־ א איז ארבייטער ניט־גודם די םון אפרוף דער
 אונ־ פון וױיס־פרעזידענט ריחבערג, ברודער צענדער.

 דע־ זיק אין שוין האט ױניאן, אינטערגעשאנאל זער
 אר־ נים־גודס טויזענט עטליכע ארגאגיזירט םארטמעגט

 מאכט ער און שטאאטען ענגלאנד נױ די אין בייטער
 האם קאונסיל דזשאינם דער םארשריטען. וױיטערע

 דער םאר אים באדאנקענדיג רעזאלוציע א אנגענומען
םעלה ניםעודם דעם אױף ארבײט גוםער

 םאר געװארען אוגטערגעשריבען דינען אגרימעגםס
 מים לאנה איבער׳ן ארבײטער גיט־גודם טויזענטער

 דער געהאלט. אין העכעתגגען און שטונדען קיחנערע
 פארװירקליכם. װערם ארבייםער ניט־גרדם די סון םרױם

זײערע אויםגעגלײכם האבען ארבײםער גיט־גודס .די
g ^ g g  g g  ^ k g A g g M g  ̂ g g  g  ̂  g g ^ ^ g  ^ ^ ^ g g g g g  g ^ g g g g g g g  ^ g g  pc סירערשאפס דער ארנםער שטייען זײ פדײצעם.

 בעםלעז׳ מער גים יוניאץ. איגטעתעשאנאל אוגזער
זיגען. ארן קעמפען םאדערעז, נאר

 ארבײםער ניט־גרדס די זען געדארםם האט איר
 פאר וואס מיט פיקעט־לאינס, די אויף קליװלאנד אין

 אלע געגען קעמםען זיי אפםערװיליגקיים און שטאלץ א
 םארבוג־ זיך האבען עס װעלכע עלעמעגטען פינסםערע

 פינאנ־ די סטרייק. העראאישען זייער צוברעכעץ צו דען
 שטיצע מאראלישע און ארגאניזאציאנעלע ציעלע,
 אינטערנעשאנעל אונזער פון קריגען זיי װעלכע
 דוביג־ דוד םרעזידענט, אוגזער דורך ױניאן

 זייםען די אדיף איבערצוגעבען אוממעגליך איז #סקי
 באריכ־ האב איך ווען און ״גערעכםיגקײט״ דער פוץ

 םטרייק־ דער וועגען דובינסקי פרעזידענם צו טעט
 ;געווען ענטפער דין איז קליװלאנד אין סיטואציע

 קאסטען פון אפגעזען ווערען אנגעפירט װעט קאמף דער
 ביז אויםגעבען ניט קאמף דעם וועלען מיר צײט. און

 ווע־ ארגאניזירט װעלען ארבײטער גיט־גודס די וואנען
רעז״.

 און סטרייקס פארגעקומען זיינען פילאדעלםיע אין
 האבען װעלכע שעפער, געווארעז געסעטעלט זיינען עס

 גאנ־ א ױגיאן. דער מיט אגרימענטם אונטערגעשריבען
 געווארען ארויסגעשיקם זיינען ארגאנייזערס סםעף צער
 נים־ די פילאדעלםיע. אין אינםערנעשאגאל אוגזער פון

 ערוואכען אנגעםאנגען עגדליך האבען ארבייםער גװ־ס
ק זיכער רועלען אוץ  אינםער־ אונזער סאר שטאלץ א ד

 אםםיילוגגען אנדערע די פאר װי גוט אזוי נעשאנאל
קליידער־אינדוסטריע. םרויען דער םון

 דעם סון אטןעפירט סםרייקס ווערען יארק גױ אין
 גאנץ א פאר צו זיך גרייטען מיר אװ קאונסיל דזשאינט
 װיג״ איצטיגען דעם םאר ארגאניזאציאנס־דרייװ גרויסען

 ארגא־ מילס םאלגענדע די זײגען לעצטענס םער־סעזאן.
 מיט אגרימענטס אונטערגעשריבען אח געווארען ניײרט

 םאר־ אימפיריאל, דיעל, נױ קארענם, די :ױניאן דער
 מע־ ארן גדאבלױ הייגרעיה דױרייבל,־ עקסםערט, טאם׳
 אין געווען זיינען גךאבלױ און האיגרעיד די דים.

 םיקעט־ די .1936 דזשון, חדש דעם זינט סטרײק
 וואנען במ געווארען ארונםערגעװמען נים זײנען לאיגם

 גאכצוגעבען געצוואונגען געװען זײנען פירמעס צוױי די
 איצט זײגען אװ יוניאז אונזער םמ פאדערונגען די

יוניאן־שעפער. פראצעגם הונדערט
 אמעריקאנער דער אץ קאמף אינערליכער דער

 גיט־גודס די געטראםען האט ױניאדבאװעגוסנ םרײד
jj m די ערשםע. די גאדעל־טריידם די אין ארבײםער
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פ׳ן *Wפראנט דרעםמאבער אוי
מײנקאזש מ. נ.

 בײ סעזאן הערבסט איצטיגער דער יז
אר־ ? ניט אדער גוטער א דרעסעס

מא־ מיטגלידער? אונזערע בײטען
 שטיקעל א גאך לעבען? א זײ כען

גע־ האבען מיר װאס אויספארשונג
 פײלערס און רעגק צװישען מאכט

 שאפ־טשערלײט דרעס־מארקעט, אין
 ביזנעס־ אײניגע און דױס צאלען אםיס אין קומען װאס

 דרע־ ליין בעסערע די בײ אז זאגען מען קען אגענטען,
 די םארדינען. ארבײטער די און ארבײט דא איז סעס

 דער אין איבערהויפט און לײנס אנדערע די אין לאגע
 צװי־ הײסט דאס — פרײז־לײן מיטעל גערופענער אזוי
 גינ־ קײן ניט פארלויםיג איז — 6.75 און 2.75 שען

 פון מענעדזשער דער דייטש, אײב ברודער סטיגע.
 מיט איז ביישםיל, צום דעפארטמענט, נעשאנאל אוגזער

 האבען װעלכע הײזער ליין ביליגערע די אז מײנונג דער
 פראםיטירט יאר עטלאכע לעצטע די םון פארלויף אין

 דורך איצם מאכען ליינס, בעסערע די פון חשבון אוים׳ן
 פארבעסערוגג׳/ עקאגאמישע ״די קריזיס. שטילען א

 זאלען םרויען אז דערצו געםירט ״האט דייטש, זאגם
 פרא־ נאטירליכער א איז דאס דרעסעס. בעסערע קויפען

 הא־ װעלכע ארבײטער טויזענטער צעהנדליגע די צעס.
 די פדן לעבעו מוזען און דזשאבס קיין ניט גאך בען

 רעגי־ דער פון באװיליגט װערט וואס סומע קלעגליכע
 די קויםען װי ברירה אנדער קײן גיט האבען רונג,
 ביסעל א דא איז עס װעהרענד איז ביליגסטע. סאמע

 די אבער װערט ליינס, 2.25 די און 2.87 די בײ ארבײם
 קלענער. אלץ לייגם 4.75 און 3.75 די אויף גאכםראגע

 זיך װעלען לייגם, לעצטע די אין מאנופעקטשורערס, די
 האט דערבײ אומשםענדען״ נײע די צו צופאסען מוזען

 ענין גאנצען דעם אין אז אנגעװיזען דײטש ברודער
 װעל־ סטארס דעפארםמענט די ראליע גרויסע א שפילען

 און סםארקיפערס אינדעםענדענט די פארטרייבען כע
קויף־באדיגגונגען. און מקחים אייגענע זײערע דיקטירען

 ארויסגע־ אויך האט געדאנק אינטערעסאגטען אן
 אנװעזענד איז װעלכער מארגאלים, נײטען בר. בראכם
 ברודער זאגט ״דרעסמאכער׳/ געשםרעך. בײם געװען

 יענע אז געדאנק מיט׳ן שלום מאכען ״מוזען מארגאליס,
 אונזער אין געד״אם האבעץ מיר װעלכע סיזאנס ביזי

 מעהר שוין מיר װעלען צוריק, יאר 10 און 5 מיט טרייד
 אז םארגעםען ניט איר טארט ערשטענס זעהן. ניט

 אין צוגעקומען דינען מענשען טויזענם 25 צו קרוב
 אמת, .1933 סון סטרייק גרויםען אונזער זײט םרייד

 אלץ נאך אבער דרעסעס, מעהר טאקע קויפען פתיען
 אר־ נייע צו קומען עס װאס פראפארציע דער אין ניט

אװעק ביסלאך צו אונז בײ פאלט צוױיםענס, בײטער.

 סטרייק דעם ברעכען העלפען צו פארזוך א מאכט ל. ארו
 האם זי קליװלאנד. אין ארבײטער ניט־גודס די פון

 ניט־גודס א ארגאניזירען צו םארזוך א געמאכט אויך
 פון מיםיגגען גערוםען האט און יארק נױ אין לאקאל

 איז ארבײטער די םון ענטפער דער אבער מילם, געװיסע
 פון צוריקגעצױגען זיך האבען די אז אזא, געװען

 ניט זיכער װילען ארבײטער ניט־גודס די שלאכטםעלד.
 אבער ארבייטער־באװעגונג, דער אין ברודער־קריג דעם
 קײגעם ערלויבען נים מיר װעלען צײט זעלבער דער אין
 צושםליטע־ צו קומען, נים זאל ער זייט א םאר װאס פון
 דעם אונטער ארבײטער. גים־גודם די םון רייען די רען

 געמאכט זיי האבען איגטערגעשאגאל אונזער םון באנער
 ױי װעלען באגער זעלבען דעם אונםער און פארטשריט,

 אין ארבײטער ניטעודס אלע ביז מארשירען ווייטער
װערעץ. ארגאניזירט וועלעז לאנד

 קאגווענשאן קומענדער דער צו אז גלויבען, מיר
 םון באריכט דער ווען איגטערנעשאגאל, אונזער סון

 עקזעקוטױו גענעראל דער פון און פרעזידענם אונזער
 דער־ זיך מיר וועלען ווערען/ אפגעגעבען װעט באארד
 ניט־גודס די םון קאמםען העראאישע די םון װיסעז

 קאגווענ־ דער צו פארםרעטערשאםם די און ארבייםער
 וױיזען, וועט זעלבסם ארבײםער גינדגודם די פון שאן

 פאר־ וױרקליך איז װעלכע ארגאגיזאציע אײנציגע די אז
 אויםבע־ און קעםפען ארגאניזירען, אין אינםערעסירט

 די איז ארבײםער, גים־גודם די םון לאגע n סערעז
יונימ־. װאירקערס גארמענט לײדים אינטעתעשאנאל

 םיר־ סיזאנס. סלעק און ביזי םון צוטײלונג שארפע די
 דעזײ־ גוטע קריגען צו גליק דעם האבען װעלכע מעס

 ביטער־ די אמאל. װי סיזאנס לענגערע ארבײטען גערס
 ביסלאך צו װערט סיזאן סלעק אמאליגען דעם פון קײט

 בא־ ניט זיך מען באדארף דעם אויף און געליגדערט
קלאגען״.

 ארויסגע־ צוױיפעל, אן דא, האט מארגאליס ברודער
 אינטע־ אן גלײכצײטיג אבער אפיקורסישען אן בראכט

 איז װעלכע ״ביזי״, אמאליגע די געדאגק. רעסאנטען
 אן מיט וואך, א ארבײט טעג 6 און 5 פון באשטאנען

 זאך א איז אװערטײם, שטונדען 12 אדער 10 עקסטרא
 צו ניט זיך לוינט דעם אויף און פארגאנגעגהײט דער

 בא־ דארפען מיר !פארקערט טרערען. קײן פארלירען
 דער מיט אז האפענעג, דער אין ענדערונג, די גריסען

 נאר־ װי ארבײטען מיטגלידער אונזערע װעלען צײט
 פון ארויסצויאגען אנשטאט יאר גאנץ א מעגשען מאלע

 און סיזאן וואכען םאר קורצע די אין נשמה די זיך
 איבעריגע די פארצוױיפעלט און ליידיג זיך ארומדרעהען

צייט.

<׳ יאגעניש אזא װאס פאר גװאלז/
 מיר װעלכען ענין אן צו טאקע אונז ברענגט דאס

 נעמליך, בארירען, צו בדעה געהאט לאנג שוין האבען
 װילדע אזא פארוואס גוואלד, זיך. יאגען פון םראגע די

? יאגעניש
 מיטגליד א צוגעקומען אוגז צו אנומעלט איז אט

 פאר היבשע א שוין קענען מיר װעלכען ,22 לאקאל פון
 ברודצר ״אי, באגריסט. חבריש זיך האבען מיר יאר.

 עס גוט. גיט איז ״עס באזוכער, אונזער זאגט מינקאף׳/
 בא־ צו געזוכט אים מיר האבען — ״נו, ניט״. טויג

 ארבײטען. צו אנפאנגען באלד װעט מען — רוהיגען,
 זיץ װעט עס ד״ארצען, אוים׳ן װערען םריילאך װעט עס

 אייך מיט איך האב טאקע דעם װעגען ״אט בעסער׳/
 ברו־ דער אונז זאגט װערטער׳/ פאר א כאפען געװאלט

 יאגע־ הײנטיגע די כחות. קײן ניטא איז ״עס דער.
 אויפהוײ ניט מאשין בײם באגראבען זיצען דאס גיש,

 ױנגערהײט אוגז לייגט טאג, גאגצען א קאפ דעם בענדיג
 םארגע־ דעם ניט זיך םארגינט מען אריין. דר׳ערד אין

 אםילו זשאלעװעט מען ווארט. א ארויסצוריידען ניגען
 ער־ זיך מח מענש לעבעדיגער א וואס מינוט פאר די

 און באקװעמליכקײטען, נאטירליכע זייגע םאר לויבעץ
 ױניאן אונזער באשולדיג איך אז חלילה, נים, מײנט

 ארבײטער׳ס דעם איז דאס אז װייס, איך עפעס. אין
אויפצוםירען״. װי ניט זיך וױיסט ער שולד. אײגענע

 אײ אביסעלע זאך די באזוכער אונזער האט אפשר
 איז עס באזאלצט. שטארק צו אביסעל בערגעטריבען.

 האט שעפער סך א גאר אין אז אמת, אן פארט אבער
 בא־ מען באםעסטיגט. שטארק מגפה יאגעביש די זיך

 םארשטעהן צו גאון מארקסיסטישער קײן זיק נים דארף
 וואוילטאג פון נשמה די גיט זיך פון יאגען מעגשען אז

 קליײ םארדינסטען די קורצע. זייגען םיזאנם די װעגעץ.
 דרעס, א נאך זיך. מען איילט גרויםע. הוצאות די גע.

 ניט האבען נאטירליך, בתום, בעלי די דרעס. א גאך
 ״אװערהעד״ דער װערט ,1מעו דרעס א וואס דאגעגען.

 דורך אבער גרעסער• פראםיט דער ווערט רעדוצירט.
 דרעסעס, מעהר ארויס גיבען ארבייטער די וואס דעם

 דרעסעס. אויף נאכםראגע די ניט דאך זיי םארגרעםערען
 דער וואס ניט ארט הבית בעל דעם זאך. א נאך און

 אום קרעםטען לעצטע זײנע אויס שעפט ארבייטער
 גיט ער דרעסעס. ״עקסטרא״ עטליכע די ארויסצוגעבען

 ארבײטער דער וואס םיידע, די אריין נדן אין באלד אייך
 די װעט סוף כל םוף םארדינט. וואך דער פאר האט

 ווע־ זיי שטיק־מקחים. אונזערע אויף װירקען יאגעניש
עס? זיך לוינם ווערען. רעדוצירם לען

םא־ אמת ? געזונט דעם מכח םאקע איז װאם און
 צו געזונם םון פראגע די םארגלייכען נים קעץ מעץ קע,

 !געשעסט א עסק, אן עפעס דאך איז דרעם א דרעס. א
 איז עם װען געשעפט דער עסק, דער אבער טויג וואם
 דעם דורך אקארשט לײענט אנו, געזונט? קײן גיםא

 איהר וועט .22 לאקאל פון קראנקען־סאנד סמ באריכם
 האט יאגעניש און אײלעניש װילדע דאס װאס זעד״ן

 .1936 אין םיםגלידער םויזענט 2 וואםערע צו אויםגעםאן
גים. זיך לױגט עם כלעבען,

י חברים שפאנישע אונזערע פאלען ניט ל^זט
װעל־ קאמף מאנאטדיגען 14 דעם םון פארלויף אין

 םאשיס־ די געגען אן םירען ארבײטער שפאנישע די כען
 דייטשלאגד, און איטאליע םון משרתים זײערע און טען
 דרעם די זיך האבען אונטערנעמונג, זאמלונג יעדער אין

 װארימהערציגקײט זײער דורך אויסגעצײכעגט מאכער
 ביײ גאר ניט האבען דרעסמאכער ליבעראליטעט. און

 אמ־ קױפען צו געלט־מיטלען נויטיגע די געשטײערט
 קעמ־ בראװע די פאר ד״ילף מעדיצינישע און בולאנסען

 די אויף אויך קעמפען דרעסמאכער שפאניע; אין פער
 איבער־ םילייכט װעט עס שפאגיע. פון שלאכטפעלדער

 מיטגלידער צאל א אז װיסען צו לעזער מאנכע ראשען
 װערען עס בילדער און נעמען װעמעס .22 לאקאל פון

 לאיןך די מיט צוזאמען קעמפען ט,1דערמא ניט ערגעץ
שלאכטםעלדער. שפאנישע די אויף ליםטען

 די געגריגדעט יארק גױ אין זיך ד״אט לעצטענס
 װעלכער אן ספעין׳/ פאר קאמיטע רעליף ױניאן ״טרייד

 ױניאגס פראגרעסיװע היגע אלע אגגעשלאסען זײנען עס
 און םרעזשורער אלם דובינסקי דייװיד פרעזידענט מיט

 זיך האם קאמיטע די טשערמאן. אלס זימערמאן סאשא
 דאלאר״ מיליאן פערטעל א שאםען צו אונטערגענומען

 און פארוואוגדעםע די פאר האספיטעלער בויען צו פאנד
 פון באארד עקזעקוטיװ די יתומים. די םאר הײמען
 קוואםא איר צוצושטעלען פארשפראכען האט 22 לאקאל

 פאר קומעגדע די םון פארלויף אין דאלאר 10,000 םון
 געווארען ארויסגעלאזען זיינען צװעק דעם פאר וואכען.

 םארטיילט אצעד װערען װעלכע סטעמפס. ספעציעלע
 די אז גיט. צוױיםלען מיר שאם־טשערלייטע. די דורך

 ארײג- קאמפײן דעם אין אויך זיך װעלען דרעסמאכער
 איבערגעבעג- און עגטוזיאזם גאנצען דיער מיט ווארפען

 קײנע ניט האט שאפ־טשערמאן אייער אויב הײט.
 אויף 22 לאקאל םון אםיס אין זיך װענדעט סטעמפס,

גאס. טער40 דער
 טאט שעהנע די דערמאנען צו װערט איז דערבײ

 קא.״ דרעם אייטש. ענד ״על. דער םח ארבײםער די פון
 האט אםיס דער װעמען םאר סטױיט׳ טע26 וועסט 236

 ארבייטער די פירמע. דער פון דאלאר 50 אויפגעמאכט
 שפאגישען צום איבערגעגעבען סומע גאנצע די האבען
 דובערמאץ און האראװיץ פון ארבײטער די אויך פאנד.
אוםן. חשוב׳ען זעהר א אריף אפגערוםען זיך האבען

ארבעם קריגען מחען ארבעםםלאזע די
 דעם אויגוסט םון מיטינג באארד דזשאינם ביים

 םון מענעדזשער זימערמאן, םאשא ברודער האט םען3
 דזשאבס געםיגעץ פון פראגע די אויםגעהריבען ,22 לאקאל

 זימער־ ברודער מיטגלידער. ארבייטסלאזע אונזערע פאר
 די האבען שעפער סך א אין אז אגגעװיזעץ האט מאן

װיל סיזאן אנםאגגס :פאליסי אזא אנגעגומען ארבײטער
 דערפאר ארבײט דער צו קײגעם ארויםלאזען ניט מען
 לייזײג, צײט לאגגע א אררמגעגאנגען דאך איז מען וואס
 זעהם שםעטער אריינכאםען. עםעס אלייז דאד מען מוז
. אז ארום, זיך מען .  סיזאן, נאכ׳ן שוין דאך איז באלד .
 ארבײט. דער מיט זיך םיילען צו אויסקומען דאך װעט
 עם שעפער װעמעס מענשען, יענע דיגען לבינו בינו

 םארמאכם. סיבה אנדער אץ אדער אזא צוליב זיך האבען
 זימער־ האט — צושטאנד, ״אזא צרוו^ גרויסע אויף
 די װערען. געדולדעט גיט טאר — אויסגערופען, מאן

 װערען ארויםגענומען מוזען מיטגלידער ארבעטסלאזע
 סיזאן׳/ םון אגםאנג אין איצט, טאקע און ארבײט דער צו
 זיך װענדען צו באשלאסען האט באארד דזשאינם די

 אויפםאדערענדיג שאפ־טשערלייטע די צו שריפטליך
 די באזעצען צו פארזוך דעם אין שטיצע פולע דיער

 געדוארען באשלאסען איז עס שעפער. אין ארבעטלאזע
 די אז ארויסוױיזען זיך װעט עם וואו םאל יעדען אין אז

 ארבײטס־ איז עס װעלכען געשםערם האבען ארבײטער
 באטרעסענדע די זאלען חשאב. א קריגען צו לאזען

%•ווערען. באשטראםם שטרענג
סעפםעמבער מאנאם אי־ן קאנמראל *ןלגעמײנער

 די װיסען געלאזם האם באארד דזשאינט דרעם די
 איז וועט סעפטעמבער אנפאנג אז שאפ־טשערלייטע

 קאנםראל. אלגעמײגער אן װערען געמאכם שאפ יעדען
 ליסם אםיציעלע אן צושםעלען מוזען װעלען םשערלײטע

און לאקאל דעם אגוױיועגדיג ארבײםצר, דיערע פון
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 םים־ יעדען םון שולדעז די אויך וױ גוםער, לעדזשער

גליז־.
 גע־ װעט עס אז יעם מײנט װערםער אגדערע איץ

 אויסצוגע־ אום אונטערזוכוע געגויע א ווערען םאכט
 אויב און ביכלאך, ױניאן די מים האלט עס וואו •יגען

 װעלכער מעגש א פארוואלגערט ערגעץ זיך האט עס
 אזעלכע אדער ניט, ביכעל ױניאן קיין גאגצען אין האם

 ױניאן״ זײערע אז אגצואוױתען טבע א האבען װעלכע
 געהן הײסען זיי מען װעט אםיס״, ״אין זיינען ביכלאך

 אר־ פאר םלעצער געםינען העלםען אוםן אזא אויף און
מיטגלידער. ױניאן בעטסלאזע
 אויפגעסאדערט דארום װערען טשערלייטע שאפ

 וואו זעהן און שעפער זייערע דין חמץ בודק באצײטענס
 ארונטער־ גלייך און ױניאךביכלאך די מיט האלם עס

 באארד דזשאינם די ארבײטער. גיט־ױניאן די שיקען
באשלוס. דעם דדרכצוםירען שטרענג אגםשלאסען איז
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פ^רזאמלונגען ױניאן די באזוכען מוזען חעט מען
לעצ־ ד״אט 22 לאקאל םון באארד עקזעקוטיװ די

 מיטגלידער לאקאלע פרן סראגע די אויפגעגומעץ םעגס
 זיך שםיצט לאקאל םון םירערשאםט די פארזאמלונגעץ.

 מיטװירקוגג קאאםעראטיװע די אז געדאנק, דעם אױף
 נוי־ מאל אלע איז מיטגלידערשאםט ברייטער דער «ץ
 די אין באדינגוגגען ירניאן די אויםצוהאלטעז אום םיג

 םאר מיטלען און װעגען זוכען גלייכצייטיג און שעפער
 איניציאטארען די אמת, דערגרייכונגען. ח׳ײטערדיגע

 ארגאניזאציאנעלער ספעציםישער יענער אדער דער ®ון
 עק־ דער סון מיטגלידער די זיין קעגען אונטערגעמוגג,

 דאס לעבען, אין זאך די אבער דררכסירזנץ ושקוסיװע,
 מ«םעז• די פון הילף דער מיט בלויז װערען געטןזן קען

 אונזערע רוםען צװעקען עהנליכע און דעם פאר
ען ל מ  װערען עס וואו מיטגלידער־םארזאמלונגען, לן

 מיטגלידער די און באריכםען אםיציעלע ■ארגעלייענם
 אדער דערםאר שםיםען און אינםערפעלירען דיסקוטירען,

 איז אדמיניסםראציע. דער םון פארשלעגע די ד*געגעז
ר ע  ױניאך דער םון שיכטען ברייםע די וואם צרה די ןג

 אםי־ די צו אפאטיש אביםעל זײגען *יםגליחנרשאפט
 דערםאר עס איז אםשר פאתאםלונגען. ױניאן *יעלע

op t אפיציעלער דער אין ױניאן־נײס די קריגעז זײ 
 דאך װערען שאפ־סכסוכים די װי אזוי און .יײ^־ארעסע

 אינ־ קיין זיי האבעז אפיס, אין אויפגעגוםען םײ וױ סײ
םיעען׳ די באזוכען צו גיט סןדעס  דינען אםשר און מי

 ? וױיס ווער גענוג• אינםערעםאנט גיט םיםינגען אתזעדע
ם קײז םענ  אונזער נים. קײגזמ־ האם זאכען די אויף מ

 פארםעהרט, שעהן גאנץ הרע עין אז זיד האט םשיחה
 אונז םון םאנכע םאר גום געװען איז עס װאם דאם »ז

 דעם ניט םילייכם שםעקם צוריק יאר עםליכע מיט
 לא־ פון עקזעקוטיווע די אצינד קוםם .1937 פיז עולם
 :רעקאםענדאציעם צװײ פאלגענדע די םים 22 קאל

 האבען פאחאםלונג צוױיםע יעדער זאל ןדשםענם,
 א מענעדזשער, לאקאלען םת באריכם קװ־צעז א אויםער

 קאנ־ רײכען א םון כאשטעהענד •ראגראם, ליםערארישע
 באזוכען מװען מיםגליד יעדער זאל צוױיםענס, צערס.

ע 1 וחנגגיסםענס םי  װעלען װאם די אמ מאנאט׳ אין םי
שטראף. דאלאר 1 באצאלען זאלעז םאז גים דאם

 שטראף־ דער ®ז שםארק נים האלם 22 אללאק
 באשלום אלטער אץ אויד דא איז עם זעם םעםאדע•
 אונםער — צוריק יאר עםליכע םים ביז איז ײעלכער

 שטרעגג — אדמיניםםראציעם םארשײדענארםיגע גאנץ
 האפען, צו איז עם לעמן. יין געװאחיז ײחנגעםירם

 און װערען אױםגעברײםערם געגוג װעם ילאז דער אז
 אזא סון יײו װעלען ■ראגראםןין ליימרארישע די *

 דארםעז נים םען װעם נאר גים אז כאראקםער רייבעז
 םענ־ צוריקשיקלן זאל םען נאר שםראפירען, קיינןם

 קול־ די םארסעגען םיר ילאץ. איו פאגגעל סאױ
 פאר־ צו נױםלען «א«גיי?לע און קרעסםעו םידעלע

 ליב האבען םענשען אונוערע יראגראם. אוא וזירקליכען
 ליטערא־ סארשטעלונגען, מסטל?ריש?ק מיזי^ גוטע
 םען אז פײנט זמצען זײ פארקערם, םארלעזונגען. רישע

 עס םום מען װעז איבערחױים און צוסיל זײ גראגןורם
 אױף •דאקםיצירם אפט װדרם דאס וױ שסײגצר I1***־

a>i>iirty װעלכער אײנער יעדעד וװא ,זושסלדגגצטאי 
 װאם דאם ײידדדהאלם T* רעדם תארצדז זױן גאם

 וסעזױיצ דער איו גץזאגט האם רעדנער ערשםער
ם .*אס k אימדמ׳וזזר׳  at. .װ
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בארימופוןםע דליגאדגטי ,רעכילזאג א־קודמר, —
אינטעריעלא פאד ים

אדעי שםוגדע איבאדיגע די jwt אנסװאויטען ®יס
 ^דעו ליםיהאדישער ו

מ ו ם ויאגען י חן מ

 באזייטיגט גאנצען אין אונז ביי װעט לונגס־באזוכומען
ווערעןי

בתים בעלי דרעס פון אוג^ניז^ציע נ^ציאנ>)לע ^
ער דער #רובין לואיס ^פעלדיג ביג  דירעקטאר איי

 ד״אט אםאסיאיישאן׳/ דרעס פרייז ״פאפיולאר דער פון
 שיקאגא, אין באזוך א םון צוריקגעקערט לעצטעגס זיך
 ״װאומענס דער אין אינטערװױ אץ לויט האט, ער וואו

 גאנצען איבער׳ן עקזיסטירט עס ״אז געפונען װער׳/
 ארגא־ גאציאנאלע א ארגאגיזירען צו באגעהר א לאגד

 צװעק דעם םאר דרעס־מאגוםעקטשורערס׳/ פון ניזאציע
 אפ־ גיכען אין זאל קאגפערענץ א אז מעץ, ערווארטעט
 אבער אגדערש־וואו, אדער שיקאגא אין װערען געהאלטען

 חס זאל דאס אז ניט װיל מען וױיל יארק, נױ אין נים
 ״נױ די םון אײנםלוס אונטער׳ן ארונטערםאלען ושלום

יארקער׳/
 זאכען׳ םיל אזוי פרובירט שוין האט רובין סר♦

 צו־ אורזאכע אנאנדער אדער אזא צוליב זיינען װעלכע
 לעצטע זייץ איהם פארגינען מיר אז געװארען, פאלען

 דוכט אונז אבער הארצען. פולען מיט׳ן אונטערנעמוגג
 צוליב ניט אויב אייגגעבען, ניט אים זיך װעט עס אז דך,

 לאנ־ מארטימער מר. װאס דערפאר איז סיבה אנדער אן
 ״נעשאגאל דער פון דירעקטאר עקזעקוטױו דער זיט,

 איהם האט אסאסיאײשאן׳/ מאנוםעקטשורערס דרעס
 עמער קאלטען א מיט אפגעגאסען אנפאנג םון באלד

 ארד־ אביסעל אײנשטעלען םריהער ער ״זאל וואסער.
 מיט זיך פארנעמט ער אײדער יארק נױ אין דא נונג

 גע־ לאנזיט מר. האט שטאםען׳/ פאראײניגטע גאנצע די
 איבער מײגונג זײן געפרעגט איהם האם מען װען זאגט,

 לאנזיט מר. אן קאגםערעגץ. שיקאגאר רובינ׳ס מר.
 מעשה גאנצער דער פון װעט אים, צו עהנליכע נאך און
בוידים. א אויסלאזען זיך

זיפערס אח ערד הימעל,
 בעסער ? זיפערם די מיט מען טוט וואס גוואלד,

 טרעםט מען וואו ? זיפערס די אן מען טוט וואס געזאגט,
 :הערט איהר װאס זאך, ערשטע די איז דרעסמאכער, אן

 זיפערס. סדרה א געווארען אונז בײ איז עס !זיפערס
 םארדינט זיפערס. צוליב עס איז ניט, איינער ארבעט

 בארג א ארום אײגער טראגט זיפערס. עס איז נים, מען
 ׳םײדע פאר ארייגגעבען נים זײ קען און טיקעטס מיט
 סיזאן היינטיגער דער אויב און זיפערסי וױיטער עס איז

 געװיס עס וועט ערווארטעט, מען וואס דאס זיין נים וועט
 זיםערס. זייערע מיט דױפאנטם די סון שולד די זיין

 באשלא־ האט אליין עולם של רבונו דער װי אזוי עםעס
 גװאלד, שפיצעל. א דרעסמאכער ארימע די אפצוטאן סען
 אויסגע־ האט װעלכער דעזייגער, דעם מעז כאפט וואו

 פון גלייכער איז דרעסעס םאר זיםערס אז טראכם,
? קנעםלאך
אומאפהענגיגקײט פאליטישער פאר קאמף אץ

 אנדער^ אלע מיט צוזאמען אינטערנעשאנאל אונזער
 צוזאמען שםעלען װעלכע ױניאנס טרײד פראגרעםױוע

 שטארק אציגד דינען פארטי׳/ איבאר אמעריקען ״די
 קאונםיל מעיאר, סיםי פאר קאמסיץ דעם אין אקטױו

וג אז. א. מיטגלידער
 געםיגט וועלכער קאמפײן, צוױיטער דער איז דאס

 ארבייטער־ פראגרעםױוער היגער דער םוץ שיכטען אלע
 צעטעל. געםײגשאפטליכען א אויף געאײניגם באװעגוגג

 אזוי האבען װעלכע לאקאלעה דרעס די םמ מיםגלידער
 זיך װעלעץ קאמייין, לעצטעז אין געארבייט םימםאםיש

םליכט. דיער טאן סמ א«זאגען גיט היײיאהר אויך
 אנשליסען איז טאץ דארף מען װאם זאך ערשטע די

 גיט קען מען פארטיי. דער ®ון מיטגליד אלס זיך
 אאין םום מען וואם דאם טאן אנדערען אן צו אפעלירען

 די אין אויך אוץ 22 לאקאל אין איז דעם פאר גיט.
 ״א. ספעציעלע א געװארען געשאםען לאקאלען אגדערע

 פאר־ איז עם אויםגאבע װעםעס קאםיםע״, קאמיײן פ. ל.
 הויפט־ דער פארטיי. דער אין םיםגאדער צושלאגען

 קא־ אתיםלאזען גיכען אין וועם •ארטײ דער םץ אסיס
 די שאםען צו כדי שעיער, די אין ליסםען לעקשאן
 אין אויך אז האסען, צו איז עם געלט־םיטלען. גױטיגע

אפרוםען. װארים מענשען אדנזערע זיד װעלעץ פרם דעם
 די זיך גויטיגם געלם, און םיםגלידער אױסער

 דארף םען כאראקםער. אנדער אן ®יז הילז״ איז •ארםײ
 ביר־ םים זעהן זיך דארף םען אוגםערשריפםעז׳ קריגען

 איז ארבעט ליםעראםור. מארשפרײםען דארף מעז גער,
 22 לאקאל פון אפיס אק זיך װעגדעם שיער. א אן דא

 קאמ־ דער אן אן זיך שליםם איגםארמאציע. םעהר םאר
 פוץ הילף דער םים הילף, אײער םים •ײךקאמיםע.

v n r לײבאר־יארםײ די קען מעגשען ■ראגרעסיװען

 בראגקס דער אין צעםעל איהר ערװעהלען מאל הײנםיגס
שםאדט. פון געגעגדען אגדערע און

קאנגרעס קאפענהאגענעו אויפץ אינםערנעשאנאל די
 אפגע־ קאפענהאגען אין איז אויגוסט טען20 דעם

 םון קאגגרעס אינטערנאציאנאלער דער געװארען האלטען
 דזשולױם ברודער פארבאגד. שנײדער אלװעלטליכען

 דזשאיגם דרעס םון מענעדזשער דזשעגעראל האכמאן,
 די פון פארטרעטער אײנציגער דער געװען איז באארד,

שטאטען. פאראײניגטע
 אמעריקאנער אנדערע די וואס בנאמנות, שאד, א

 מעגליכקייטען די געםונען גיט האבען ױגיאגס שגײדער
 פארםרא־ זײן צו וױלען, דעם געזאגט ריכטיגער אדער

 אייג־ זײז בארייכערען דערמיט אוץ קאנגרעס אויפ׳ן טען
געװיכט. ארץ םלוס

 םעםים אנדערע צוליב און דעם צוליב טאקע אט
 אינטערנעשא־ אונזער מיט שטאלץ אזוי אלע מיר זײגען
 איר פערספעקטיװ, איר בליק, ברייטען איר מיט גאל,

 צוױיגען שוואכערע די אנדערע, די העלםען צו באגער
באװעגונג. דער פון

 זיכער מיר זייגען האכמאן, ברודער אנגאלאנגט װאס
 אלעמען אונז דארט װירדע און כבוד מיט האט ער אז

דזשױ טו איט ״ליװ מלאכה. די קען ער פארטראטען.
!״ לױס

פארגעסען ניט אידען פוילישע די װעלען מיר
 אויפ׳ן פארטראטען געװען זײנען לאקאלען דרעס די
 היינ־ אנפאנגס איז װעלכער קאנפערענץ, פאלקס גרויסען

 די יארק. נױ אין געווארען אפגעהאלטען יאהר טיגס
 קאנםע־ יענעם אויף זיך, האט ארבײטערשאפט אידישע

 געלט סומע באדײטעגדע א שאפען צו םארפליכטעט רעגץ,
 מאסען אידישע די מעגליה וױיט װי אויף העלםען, צו

 אויף איז װעלכער קריזיס עקאנאמישען דעם דורכמאכען
 אנטיסעםיםי־ זײער מצד געווארען ארויפגעצװאונגען זײ

רעגירוצג. האלב־םאשיסטישער און שער
 טריידס אגדערע און פאריערם די קלאוקמאכער, די
 געמאכם צוריק צײט לענגערער א מיט שוין האבען
 ספריגג שוואכען דעם צוליב ביישטייערוגגען. זײערע
 םאן געקענט גיט דרעסמאכער די עס האבען סיזאן

 באשלאסעץ אבער האט באארד דזשאינם די פריהער.
 האלבען א ארבײםען צו מיטגלידער די ערלויבען צו

 וועלען זיי וועלכען סאר סעפטעמבער, טען11 שבת, טאג
 עקסםרא־ די אט ד״עף׳/ אײ ענד ״טיים באצאלט קריגען

 פאנד םאר׳ן געהן וועט — ד״עף״ ״די — פארדינסטען
 אזא אויף ארבײטער־מאסען. פויליש־אידישע די פון

 שעהגצ » ווערעו געשאםען וועם האסען, צו איז אוםן,
 פוילען אין ברידער אוגזערע וועלכער אין געלט סרמע

שטארק. אזוי זיד נױטיגען

רעזאלוציע. אנערקענונג
 װעםם 247 ברוקס, מאקם םון ארבייםער די םיר,

 דער םון אםים אין מיםינג א ביי םאחאמלט םםרים, םע37
 רע־ םאלגענדע די אנגענומען אײנשםיםיג האבען ױניאן,

:זאלוציע
 ארבײס אונערמידליבע די אנבאםראבם אין נעמענדיג

 מענעדזשער אסיסטענט דער גאלוב, ב. ברידער די וואס
 הא־ אגענט, ביזנעס אונזער אנטעל, און ,117 לאקאל סון
 אםענ־ באלמעלאכעס, שאפ אונזער םאר געלייםטעם בען

 אגגעלעגענ־ שאפ אונזערע אלע צו פינקםליך דענדיק
און הײטען,

 איז מיטהילף דיער דאנק א דאם אגבאטראכם אין
ם א קריגען צו געלוגגען אונז איז איבערגעבענהײט  ניין

ארבײט, םאנאטען 6 פאר גאראנםי צייט
אוג־ זײ צו אויםצודריקען באשלאסען דארום עס די

 פרעזענםי־ דעם מיט אנערקענונג און דאנקבארקײט זער
 זײ אז װינשען מיר און מתנות װערטפולע מים זײ רען

געזונםערהײם. נוצען עם זאלען
אונ־ אױם אויך מיר דריקען געלעגענהיים דער ביי

 תבין, םעם ברודער טשערמאן, צום דאנקבארקייט זער
 אויפ־ שאפ, אין פארטרעטער אונזער אלס האם וועלכער

ע אױף אויפגעפאםם איבערגעבען און ריכטיג ע פליכםען. ד
 דער םיט און זײ צו צוםרויען גרעםםעז דעם מים

מן איםער וועלען זײ אז האפנונג ע  אר־ גוטע זײער פארז
 קוםס װאס קלאוקםאכער, אלע פאר און אונז פאר בייט

 םיר, פארבלײבען באריתנג, אין זײן צו אוים זײ
שאפ. םוז נאמדז אין
 םאריס קליינבערג, חײמע פאלין, םאל

בער־ אײברעחעם קעספער, םעם גראם,
קא&יטע. די — 36 לאקאל גער,
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ױניאן דער אין אמ שאפ אין קלאור־פרעםערם די צװישען
 האט םארגאנגענהײם, דער אין װי רנקט

אנ־ אקטיװען אן גענומען 35 לאקאל
 דעם פאר םארהאנדלוגגען די אין טייל

 מײן לויט קלאוק־אגרימענט. נײעם
 דער אגרימענט דער איז מײנוגג,

 דער פון געשיכטע דער אין בעסטער
סריהער־ קײן קלאוקמאכער־ױניאן.

 דעם מיט פארגלײכען ניט זיך קען אגרימעגט דיגער
 אין ספעציעל מאסבאמען, פראגרעסיװע די אין איצטיגען

 שטאר־ אזא אוגז גיבען װעלכע פונקטען פארשײדענע די
 עס װען אגרימענט. דעם ענפארסען צו קאנטראל קען
 זיכער ארבײטער אובזערע זײנען ארבײט, זײן נאר זאל
 און יארק נױ אין װערען געמאכט װעט ארבײט די אז

 הונ־ װערען דורכגעםירט רועלען ױניאן־באדינגונגען
 ניט דערוױילע סעזאן דער איז לײדער פראצעגט. דערט

 ארבײט קײן ניטא נאך םאקטיש איז עס גוט. איבעריגס
 האסע־ די אויפגעבען ניט אבער דארף מען םרייד. אין

 מיט־ אונזערע אז װיכטיג, איבערהויפט איז עס גוגג.
 םאלשע םון םארםירען לאזען ניט זיך זאלען גלידער

 װעלען זײ װען אז בתים בעלי די פון פארשםרעכענס
 זײנען דאס ארבײט. מער זײן װעט ביליגער ארבײטען

 װעלען ארבײט, זײן װעט עס װען מעשות. בבא בלויז
 םון באדינגונגען די אונטער קריגען ארבײטער די עס

 ארוג־ דאס װעט ניטא, איז ארבײט קײן װען אגרימענט.
ברייגגען. ניט ארבײט קײן פרייזען די פון םערלאזען

טרייד. םקױרט אץ םטאפעדזש דער
 אין געשריבען ניט דערפון םיל האט מען ץכאםש

 דורכ־ איז רואס סטאםעדזש דער דאך איז צײטוגגען, די
 באגײס־ א געװען טייד סקוירט אין געווארען געפירט

 סקוירט־ אין אגרימעגם דער פאסירונג. םערענדע
 מים ציים זעלבער דער אין אויסגעגאנגען איז טױיד

 די מיט צװיסטיגקײטען די און קלאוק־אגרימענט דעם
 אויסגעגליכען געקענט ניט ד״אבען םאנוםעקטשורערס

 זייער באװיזען האבען םקױרט־מאכער די ביז װערען
מאכט.

 װיכטיגען א םארנעמען פרעסערס אונזערע װי אזוי
 האט שעפער סוטס ספארט און םקוירט דער אין םלאץ

 קאנ־ םארשײדעגע די אין באםייליגט זיך אםיס אונזער
 בא־ דער פאר מאנופעקטשורערם די מיט פערענצען

אגרימענם. דעם פון נייאונג
 סםארטװער און סקוירט די פון אגרימענט דער

 קלאוק־ די םון אגרימענם צום ענליך איז ארבײסער
 די מיר האבען םרעםערם, די אנבאלאגגט וואם מאכער.
 מאגוםעקםשורערס די מיט געהאט שװעריגקײט גרעסטע

 דאזען א $16.75 ביז $12.75 די פראדוצירען וראם
 די סון קריגען צו שרוער זייער געװען איז עס ליינס.
 װי נאכדעם און לייגס די אין העכערוגג א בתים בעלי
 שווער געוועץ עס איז געקראגען שוין עס האבען מיר

 םרע־ די אזױ רוי וועג פראקטישען א אויסצוארבייטען
פעי־ענוועלאם. אין העכערוגג די קריגעז זאלען סערס

םפארט־ די האבעץ אויגוסט, טען12 דעם מיטװאך,
 זעלטען א אפגעהאלםען פרעםערס סקוירט און װער

 אגריםעגט דער וואו םיטיגג, באזוכטעז גוט און שײנעם
 אויס־ דא װיל איך געווארען. דערקלערט זײ פאר איז

 אנטוויקעלטען דעם םאר דאנקבארקײט מײן דריקען
 האבען פרעסערס די אט רואס גײםט ױניאן טרייד

 ״די זיי מיר רוםען לאקאל אין אונז בײ ארויסגעװיזען.
j .געווארען ארגאניזירט זייגען זײ וױיל בײביס״, א. ר 

 גליק־ אבער בין איך א. ר. ג. דער םון צײם דער דירך
 מיט דיסקוטירעץ פערזעגליד פון אז ערקלערען, צו ליד

 אין אויםםירונג זייער באאבאכםענדיג און זיי םון םילע
 אז געזען איך האב מעמבערשים־מיטיגגס׳ בײ און שאפ

 אונזער אין עלעמעגט אויסגעצייכענטער אן דינען זײ
 םארבעסערונ• גרויסע די איבער באוואוסםזיניג ױניאן.

 די וױיהח געבראכט, די האט ױגיאן אונזער וואס גען,
אך אין איגטערעם לעגעדיגעץ א ארויס םרעסערס  ױני

 דעם אײן שנעל זיך אין זאפען און אגגעלעגעגהײטען
•35 לאקאל םון םםאנדארד הויכען און גײסט

 בין םארד״אנדלונגען די םון צייט גאנצער דער דורך
 אדוױײ דער מיט בארירוגג שםענדיגער אין געװען איך

 פרעסערס װער םפארם און םקוירט די םון קאמיטע זארי
 נוצ־ סיל געוואונען דעם דורך ד״אב און 35 לאקאל פיז

 פוץ באשטאנען איז קאמיםע די איגםארמאציע. ליכע
 ד. ;םעקרעטער וױיםםאן, ע. ;םשערמאן מאנסי, דזשאו

 יאסקאלקא; ג. הערשקאװתן ב. מאיסא; ם. באםאן;
ji םארעס, י. פאפאר^ m עײעס. מאקם קאזזען, א.

מענעדזשער. ברעסלאו, י. פון

 לאקאל קופערמאן, מ און בראװא ב. #קאהען י. סטראוס,
לאקאל. םון מענעדזשער ברעסלאג י. און טשערמאן,

ארבײטסלאזע. די פון פראבלעם די
לא־ םון ארבייםסלאזע די פאר דעפארטמענט דער

 סעזאנען סיר לעצטע די דורך האט װעלכער ,35 קאל
 אר־ םאר ארבײט טעג הונדערטע פיל אזוי געשאפען

 גע־ װידער זיך ױלי םוף האט פרעסערס, בײטסלאזע
 די כאטש אז זאגען, איך מוז באדויערען, צום עפענט.

 איז עס װי גרעסער גיט איצט איז ארבײטסלאזע צאל
 ארבײם טעג די דאך זײנען סעזאן, דעם אין געוויינליך
 וואס דעם צוליב צײט דער אין מאל אלע װי װעניגער

 זײער געקראגען האבען מיר טרייד. אין סלעק איז עס
םאג. איין אויף פרעסערס פאר פארלאנגען וױיניגע

 אונזערע העלםען און אויםפאסען אבער מוזען מיר
 גויט־ א אלס לאגע זײער באטראכטען און ארבײטסלאזע

 די אין םרעסער אלע צו דעריבער אפעליר איך פאל.
 פלעצער פארנומענע גיט פאראן זײנען עס װאו שעפער

 ארבײטסלאזע די דזשאבס געבען צו םרעס־טיש בײם
 װיסען לאזען צו פרעסערס די אויך בעט איך פרעסער.

 און פלעצער ליידיגע פאראן זײנען עס װאו אםיס אין
 ױגיאן די ביו ווארםען אדן טעכגיש שטרענג זײן ניט

 געמאכט ניט נאך האט איר אויב אםילו אפרופען. װעט
 װען אםיס דעם וױסען לאזט וואכען׳ צוױי םולע קײן
ארבייט. טאג א געבען װילט איר

גרופען. אױח פארבאט דעם װעגען
 סא־ גרוםעס, קלובס, םארבאטען צו באשלוס דער
 ארויסגערוםעז האם ארגאניזאציעם, עגליכע און סײעטיס

 קלאוק־ אלע אין װי גום אזױ אונזערע, אין דיסקוסיע א
 רע־ אוגזער געשריבען האט װי אבער, רייען. מאכער

אז האפמאן, דר. ״גערעכטיגקײט״ דער פון דאקטאר

 מד דער צי דיסקוםירעץ צו םראגע די נים איז איצם
 מד האס דאס שלעכטער. א אדער גוטער א איז שלוס

 •HI איז קאגוועגשאן די װעץ פעריאדע דער איץ לאנגט
 צו *ײס די געװען איז דעמאלם געווארען. געהאלטען

ײ איו וואס אייגציגע דאס איז איצט דיסקוטירען.  גענל
 קאגװעג• דער םון באשלוס דעם דורכםירען איז בען,
 אונזער האם באשלום דעם מים אייגקלאנג אין און שאן.

 עקזע• דזשעגעראל דער םדן בריף א געקראגען לאקאל
 דאר״ סעפטעמבער טען12 דעם ביז אז באארד, קוטױו

אױפאתען. גרוםעס און קלובס אזוינע אלע זיך פען
לאיאל געװעזען מאל אלע איז וואס לאקאל א אלס

דורכגעםירט מאל אלע ד״אט *ון אינטערנעשאנעל דער צו
מיר לאזען איגםערנעשאנעל, אונזער םון באשלוסען די

באלאנגם האבען וואס מעמבערס אונזערע אלע װיסען
זא• סעפטעמבער טען12 דעם ביז אז גרופען, אזוינע צו

ען אדער קלובם דיזע םון צוריקציהען זיך זיי לען גרוי
דעם צו לאיאליטעם דיער ארויסצייגען דעם מיט און

אי־ דינען מיר איגטערנעשאנעל. דער צו און לאקאל
געװעזען מאל אלע זיינען פרעסערס די אז בערצייגט,

אינער״ אויך דאס וועלען און ױגיאן דער צו לאיאל
העכעד ױניאן זײער שטעלען װעלען און יעצט, צײגען

םאן די הויך האלטען וועלען און גרוםעךפאליטיקס פון
באשלוסען. אירע אפהיטען וועלען אח ױניאן דער םון

מאר גא — קלאבס מאר נא :װערען װעט לאזוגג דער
װעלען איר ארום און ױגיאן, איק האבעז מיר ! גרופס

ען אדן ארומריגגלעז זיך םיר ^ מגי־ און םעםצמר איר מ
פרעםערס. אלע סון אינםערעסען די םאר טיגער

***
 דאס װי אזױ און יאר, גײעם א צו געהט עס װי אזוי
 האבען םיר װי יאר אזא געווען נים איז יאר לעצםע

שק אלעמען אייך םיר וױלען האבעץ, צו געהאםם אלע  װיג
 פיל א בעסערער, םיל א זײן זאל קור קומענדער דער אז

 לאנדר •תסד^ אמ געזתד םון יאר א םרוכםבארער;
װערען.^ פארוױרקליכם וועם עס אז האסען,

תבתבו! םובה לשגה

 אנױמןנס אונםער»ן שרײכט יוניאן ווא׳־רסערם נאוומלפי און באטאן
געודנסעו כאױיטענדע םיט אםםץ פלקםםיס דער םיפ

 לאקאל ױגיאן ארכייטער גארועלטי און באטאץ די
 אונ־ מאנאם דעם האט אינםערנעשאנאל דער סון 132

 מאנוםעקםשױ דער מים אגרימענם אן טערגעשריבען
 זײנען דאס םרייד. פלעסםיק אין אסאסיאיישאן רערס

 גא־ באםאגס, פראדוצירען וואס םאגוםעקםשורערס, די
 סעלױ םח קליידער םרויען םאר באקאלס און װעלטיס

 דער צו מאטעריאלען. פלאסםישע אגדערע און לאיד
 באשעם־ וועלכע פירמעס 15 באלאנגען אסאסיאיישאן

 די םים צחאמען ארבייטער. 900 ארום צחאםען טיגעז
 האבען וועלכע םרייד, דעם אין םירמעס גרויסע םיר

 אגרימענםס איגדעפענדענם אונטערגעשריבען םריער
 1400 ארום איצם שוין ארבײםען ױגיאן, דער מיט

ױניאן־באדיגגוגגעז אונטער טרייד דעם סמ ארבײטער
 לאקאל סון מענעדזשער דער םעלדמאן, מארםין װי

 ארן פארד״אגדלונגען די געפירט האם וועלכער .132
 האבען איבער, גיט אגרימענט, דעם אוגטערגעשריבען

 װיכםיגע געוואובעץ אגרימענטס די דורך ארבײםער די
 קלאחד א איצט האבען ארבייםער די פארבעסערוגגען.

 םארקלעגערם זיינען ארבײםס־שםונדען די שאפ. ױגיאן
 שםונ־ 40 צו וואך א שםונדען 48 און 46 פון געווארען

 אר־ די עקסםרא. געצאלם ווערט אװערטיים פאר דעץ.
 יםים געזעצליכע צוױי פאר באצאלט קריגען בייםער
 זיעען שכירות די און ארבייםענדיג גים יאר אין טובים

 צווײ םון מים ארבייטער אלע פאר געווארען געהעכערט
וואך. א דאלאר האלב א אוץ צוױי ביז

 געפירס האט ירגיאן די וואם םארהאנדלונגען, די
 צו םרײד באםאן קאװערד אין אסאסיאיישאן דער מיט

 דעם אויסגעגאנגען איז װעלכער אגרימענם דעם באנייען
 דער צוליב געװארען אפגעבראכען איז אױגוםם, טען15

 פאדע־ די געגען בתים בעלי די פון איינגעשפארםקייט
^ די ױניאן. דער ®ח רוגגעז ג ו  די םאר םאדערם י

 ארבײםם־ שטרגדיגע 35 א ארבײטער באםאן קאווערד
תת די אריף העכערונג א וואך,  אױף םענם 75 םון שכי

 םסײרעאװ פאר געצאלם עקסטרא שםוגדע, א דאלאר א
די געצאלם. םים טובים ימים געזעצליכע זעקם אמ

 םדײד דעם אין סםרײק א רוםען צו זיך גרײם ױגיאן
אײנגעשפארמ. פארבלײבען װעלען בתים בעלי די אױב

 נ*וועלםי און itjujp די ײסם קאמםיין, דעם אין
 די סרגאניזיתנן is ןןנגעפאנגעז ה»ס ױנ^ן *רבייםער
 חשד ביליגען און טיועלםי םענמל דעם אין *רבײםער

 בראו־ מקאלס, אױף *רבײטען וועלכע טדײד לערי
 די תאס םרױען־קלײדער, אויף באפוצוגגען און םשעם
 וױ פ*רםשרים. באדײסענדצן געמכם אויך ױני*ן

 אונםעדגןך שוין npiv די ה*ט דערקלערם, םעלדםןמ
 און גרעסנזע די םון צודײ םיט *גריםענםס שריבען

 טדײד. םון אפםײלונג דער םון םירםעס וױכםיגסםע
און קחםמאז .טריפערי, :זײנען םירםעס צװײ די

 באשעפ װעלכע םטרים, םע34 װעסט 460 פון םישעל״
 םון נאװעלםי״ .«םים*ן די און ארבײםער׳ 300 םיגט

ד די ארבײםער. 75 םים סםרים םע38 װעםט 22  ם
 אונםעד געװאונען האבען ארבײטער די װאס דינגומען

*40 א שאי, יוניאן קלאוזד :זײנען אגריםענםם די
 געצאלם פאל אנדערםהאלבען ארנײמס־וואו, שםונדיגע

 פון שכירות די אויף העכערומ א און װ?רמ״ם« פאר
פוץצענט. 22% ביז 10

 *רגאניױרען צו קזוםפײן דעם ם*ר זעצם ױניאן די
 UP *רבײםען װעלכע םרײד דעם םון *רבײםער די

באדינגונגען• ערגםטע די אונםער
 נאװעלםי און בןןםןזן דער םון פירערשאםם דער
 «רג»ניזיחמ צו געלועען אויך זױז לאקןןל *רבײםער

 םעטאלענע די פאכען ױןזס םירםעס זיבען די פון פיגף
 םרײד דעם אין כסס»נס. מווערד ךי ם»ר ם*רמעס

 ארום בלױז שטאם גאנמן אין באשעםםיגם װערען
 שליםעל־ א אין זיך געסמען זײ »בער ארבײטער, 300

 םען קען פארםןם זײערע «ז װײל םדײד, אין פאזיציע
 חמ־י־ קענעו זײ אח מכעז נים באטאנס קאװערד קײן
 ־־jpt ארבײטער די םרײד. גאנצלן חנם ספשסעלצן בער
 שםתדימ 40 א געװאומן אגריםענם דעם דורך בען
 דקס־ און שכיחת די אויף העבערונג 9 או,וו־טםײבאר

.םייטצראװ פאר געצאלט סרא
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60 לאהאל ױניאן דרעם־פרעםערם פון ארבײט יאר פיר
 פיר געווארען איז טען27 דעם ויגוסט
 סון 60 לאקאל גײער דער זינט יאר
 געקומען איז איגטערנעשאנעל דער
לעבען. צום

 דעם אויפגעבויט האבען מיר
 מיר הענם. לײדיגע מיט לאקאל

 אין געגלױבט האבען מיר ווייל דערגרייכט דאס חאבען
 אונ־ אויף פארלאזט אויך זיך און כחות אייגעגע ארגזערע

 ברױ אויף באזונדערס אינטערגעשאנאל, גרויסער זער
 קריטיש, זײן װעט לאגע די אויב אז דוביגסקי׳ן, דעי
 איצט העלפט ער װי םאלען, לאזען גיט אונז ער וועט

לאקאלען. א^דערע פארשײדענע
לאקאל, אוגזער אויף קוק א איצט גיב איך װען

 מיטגלידערשאפט, אין װאוקס זײן באטראכט איך װען
 זיך װילט דערםאלג, מאראלישען און פיגאנציעלען דין
זיך האבען ״עס :קול א אויף הויך אױסרוםען מיו־

 אלץ אװעקצוגעבען זיך לויגט עס לײדען. די געלוינט
בנין״. אזא אויםצובויען כדי

ארבײט^ בויאונגס טאן אין יאר 27 שוין האלט איך
 אין מיטגליד א בין איך וואס יארען צאל די איז דאס
 דער אין געװען איך בין יארען אלע גיט ױניאן. דער

 דער געהאלפען תמיד האב איך אבער *דמיגיסטראציע,
אדמיגיסטראציע.

מיט־ עקזעקוטיװ אן געווארען איך בין 1916 איז
 פארשיי־ אגגעהאלטען האב איך .35 לאקאל פון !יד
 טשערמאן דער געװען איך בין יאר זיבען אמטען. דעגע

 םון מיטגליד א געווען מאל אלע בין איך לאקאל. ®ון
 באארד דער םון מיטגליד א אדער באארד, דזשאיגם דער
 אפי־ דער געווארען איך בין דערגאך דירעקטארס. $װ

 ניט זיך קאן מען .35 לאקאל םון מענעדזשער !יעלער
 איצט און ױגיאן. דער אין אקטיװ דין צו ניט מדגיגען,

.60 לאקאל םון מענעדזשער דער איך נין
 וואס פאר און קראםט אוגזער באשטייט וואס אין

 אדמינײ דער צו גאהענט אזוי מיםגלידער די שטייען
 געװען ניט אוגז מיט דיגען וואס די אסילו ? סםראציע

 אםיס, צום נאהענט גאנץ איצט דינען אײגפארשטאנען
r םאר־ מײנוגגס די פארשוראונדען אוגז בײ איז עס און 

 'וואס מיטגלידער, די אז גיט, מייגם דאס שײדעגהײט.
 מויל דאס ד״אלטען דארפען קריטיקירען, גו װאס האבעז

 וואם איינער, יעדער אז װילען, מיר !גײן ®ארמאכט.
 דאס זאל אדמיגיסטראציע, דער געגען אױסצחעצען האס
 אופן קאגסטרוקטױוען און אנשטעגדיגען אן אויף טאז

עז ײז אגוו צן דיגען אזוינע אױב פעלערעז, די אויף ו

 אונז בײ אויםגאבען גרויסע געהאט האבען מיר
 קאנטראק־ די אויסגעווארצעלט האבען מיר לאקאל״ אק

 האלט איינער וועלכער לויט סיסטעם, די םיסםעם, סינג
 םאר ארבייטען זאלען װאס מענשען, םיט •לאץ « $ך

 די — פאוואריטיזם דעם אפגעשאםען האבעז מיר אים.
 :צוױיטען דעם זאגען קען איינער װעלכער לױט סיסטעם,

 אםשר ״און טובה״ א טאן דיו־ וועל איך מיר, מים *קום
 האבען מיר דערםאר׳/ קריגען עפעס גאך ער וזעם

 אויסצו־ .סוטעלוגג שםרעגגע און שםארקע א *נמנומען
 מיט־ אלע אז װילען, מיר איבלען. די אט ק$ר$נײעו

 ױגיאן דער צו צוטריט גלייכען א האבען זאלען גלידער
הינטער־טיר. א דורך גײן דארםען נים זאלען די אז אוץ

 האט זי פראקטישע. א איז םירערשאםט אוגזער
 טא־ דעריבער רוארעמס. און קאלםס דורכגעמאכם שדין
 סוף א מאכען צו שווער אגגעקומען גים אונז איז קע
 וואר־ א געבען צו און איבלען אױבעךדערמאנטע די *ו

 אוים׳ו געלעבם אמאל האבען װעלכע אלע, די צו נתג
 אזוי זײ קענען וױיטער אז ארבײםער, דעם פון ימיכון

 געלאזט דאס האבעץ מיר אגגײץ. גיט ײגיאן דער איץ
 מיטינגען די אויף אויך און •רעסע דער דורך זדסען

טע&כערס. די פון
 בײ ארביים דער וועגען ווערםער פאר א איצט און

 בא־ די קאנטיזיליחמ מיר אזױ װי און אםים אין אמז
 בעל־םלאכות אונזערע זה »זוי, שעיער די אין ךעגונגען

 *נריםענט. דעם פץ בענעפים סולען דעם ה>בען ז^ל^ן
 געסע־ איז באלעבאםים די מים אגרימענם ו^נזער

|2^5 סװ סקעדזשול א םמ באזיס ן אױם מװזארען
סעם־ ״לאק״ בעסערער דער אין עס*עסדר $12.76

 דרעםעם די םרן װערט דעם לױם •רייזען די פיר
 ארבײם וױםיל דעם׳ אין זיך װענדעם $ס אנצוגעץ.

פאריו• איז

קאהען מאקס פון
.00 לאקאל מענעדזשער

 אויפגאבע ערשטע די דאס? מיר טוען אזוי װי
 קאנ־ די פון פרעסערס אלע די רוםען צו איז אונזערע

 דזשאבער, זעלבען דעם פאר ארבײטען װאס טראקטארס^
 פרײזען. די קריגען פרעסערס די צי אויסצוגעםינען

 זײ בײ גײט עס אזוי װי מלאכות בעל די םרעגען מיר
 טא־ פארדינסטען. די אונטערזוכען מיר ארן ארבײט די

 אקאוג־ אן ארײן מיר שיקען גלאטיג, ניט עפעס איז מער
 ״בעק- אײנגעקאסירט מיר האבען ארום אזרי טענט.
דאלער. טױזענטער שװערע די אין פעי״

 מיר רופען ״לאין׳/ בעסערע די אנבאלאגגט װאס
 דזשא־ צום ארויף קאנטראקטארס די פון פרעסערס די

 מיר צוזאג. דזשאבער׳ס מיט׳ן סעטלען מיר און בער
 מלאכות. בעל די פון צושטימונג די האבען דערבײ װילען

 צױ דערמיט שוין זײנען מיר אז ניט, אבער מײנט דאס
 פרו־ געשטיגען, זײנען מיטלען לעבענס די פרידען.

 מיטגלידער. די פאר פארבעסערונגען קריגען מיר װען
 אן געקראגען האבען מיר אויך. טאקע קריגען מיר און

 לאינס פארשײדענע פאר לוין אין העכערונג אלגעמײנע
 סוטס. אנדערע אוץ פליפס טוניקס, םאר װי ארבײט,

 אגרי־ אין איינגעשלאסען געהאט ניט מיר האבען דאס
 ניט דעם װעגען פראגע קײן איז דעמאלט וױיל מענט,

 געמאכט. ניט כמעט לאין סארט דעם ד״אט מען געװען.
 אומפארטײאישען דעם דורך געסעטעלט דאס האבען מיר

 אומפאר־ דער טומעל. איז עס װעלכען אהן טשערמאן
 םאדערונגען אונזערע אז געזען, האט טשערמאן טייאישער

 אנט־ די ארויסגעגעבען האט ער און גערעכטע זיינען
 ערטער, די זוכען געפרואװט אליין האבען מיר שיידונג.

 מכה די נאך אײדער און ווײ טוט מעמבער דעם וואו
 רפואה. די געםונען שוין מיר האבען געקומען, איז

 דעפארטמענט אנעמפלאימענט אונזער איך מײן דערמיט
 האבען מיר וואס ארבײטסלאזע), םאר (דעפארטמענט

אײנגעםירט.
דעפארטמענט, דעם אט אייגגעפירט האבען מיר

 וועגען פונקט דעם דורך אז געזען, האבען מיר וױיל
 װע־ קאנטראקטארס םיל אזוי װעלכען דורך לימיטיישאן,

 אונ־ לײדען װעלען ‘דזשאבערס, די פון ארויספאלען לען
 :טראכטען אגגעהויבען האבען מיר מלאכות, בעל זערע
 ? פאל אזא אין ארבײטער די מיט טאן מיר קאנען וואם
 אן אײנצושטעלען באשלאסען דעריבער האבען מיר

 זא־ זײ אז מעגשען, מיט דעפארטמענט אנעמפלאימענט
 קאנ־ דורך ארבײטסלאזע, די פאר ארבײט זוכען לען

 אז באשלוס, א דורך אויך און שעפער, די טראלירען
 אײן געבען דארפען וואכען צוױי םולע ארבײטען וואס די

 גייען מענשען דרײ ארבײטסלאזע. די פאר ארבײט טאג
 צו שאפ צו שאפ םון קארטלאך מיט טאג גאנצעז א ארום

 אויך און ארבײט טעג פאר א סאר םלעדזשעס די זאמלעז
 שטענדיגע אויף בעל*מלאכות אװעקשטעלען העלםען

דזשאבס.
 קריגען געדארםט איך האב װידער דא אויך און

 צו אסאסיאיישאנס פארשיידענע די פון װיל״ ״גוד דעם
 שעפער. די אין גיין צו קרעדעגשעלס זײ פון קריגען

 באלע־ די םון םארשפרעכען א געקראגען האבען מיר
 אונזער אין שטערען ניט אונז וועלען זײ אז באטים,
 ר״אבען ארום אזוי קאאפערירען. אונז מיט און ארבײט

 ארבײט ארויסגעגעבען צײט יאר איײ פון משך אין מיר
 דעם פאר ארבייטסלאזע. םאר דאלער טויזענט 130 פאר

 האבען שלעכטער, א געווען איז װעלכער אליין, סעזאן
 דאלער. טויזענד 70 העכער פאר ארבייט געגעבען מיר
 געווארען אוועקגעשטעלם ארבייטער 150 דינען דעם חוץ

 איז ױניאן דער אין אונז בײ דזשאבס. שטעגדיגע אויף
הונגערען. זאל איינער אז װי זאך, אזא ניטא

 אר־ דער פאר באוױמען צו דאס גרײם מיר,זײנען
 וואס איינעם, יעדען םאר אויד און באוועגונג בײטער

 אין אונז צו אריבערצוקומען פארא^גטערעסירם איז
 אויבענדערמאנ• דער איבערצייגען. דערין זיך אמ אפיס
 אויף אסילו אפגעשםעלם נים ווערט דעפארםמעגט םער
 אויך ארבייט ער טובים. ירם חוץ א יאר, טאג־-אין אײן
 אר־ די ביז רוהען נים וועלען מיר שבתים. די אין

מיר און םארשוױנדען, אינגאגצען װעם בײםםלאזיגקײט

 טאקע עס זאל אזוי אז אױסזיכטען, גרויסע האבען
פאסירען.
 יאר קײלעכדיג גאנץ א אן גײט אפיס אין אונז בײ

 טעטיג־ ױניאן די אויסער אקטיװיטעט. לעבעדיגע א
 אין טעטיגקײט פארשײדעגארטיגע א מיר האבען קײט

 אייג־ מיר האבען אט דעפארטמענטס. באזונדערע די
 און קולטור דער פאר מענשען ספעציעלען א געשטעלט

 ספארט אזעלכע האבען מיר אקטיװיטעט. פארװײלוגג
 סאקער, באל, בעסקעט באל, בעיז װי אקטיװיטעטען

 פארשיידענע דורך פירען מיר שװימען. און באל פוט
 םאר־ אײנפירען אויך װעלען מיר איבונגען. אטלעטישע

 װעלען עס ענגליש. און אידיש אין קלאסען שײדענע
 ווע־ מיר לעקציעס. פארשײדענע װערען דורכגעפירט

 פארמען אנדערע פארשײדענע אויך ארײנברענגען לען
 האבען אויך װעט לאקאל אונזער פארװײלונגען. פון

 מיט אפגעבען זיך װעט װאס מענשען, ספעציעלען א
 לידער, פאלקס און ארבײטער פון זינגען דאס אײנארדנען

 דער פון ארבײט די גרופע. דראמאטישע א אויך װי
 גיט נאר ניט אלעמען דעם דורך װעט אינטערנעשאגאל

װערען. דערמוטיגט מער נאך נאר װערען, געשטערט
 אט דורכצוםירען געװען מעגליך איז עס אזוי װי

 פראקטישען א זיך מיט האב איך — ? ארבײט גאנצע די
 וואסי־ ברודער לאקאל, פון טשערמאן אונזער מענשען,

 קומם עס באקאנט. גוט אלעמען איז ער ליעװסקי.
 דעם באארד, עקזעקוטיװ דער דאנק גרויסען א אויך

 אנפאנ־ אגענסען, ביזנעס די אריך סאיפס, סעקרעטאר
 מיט ענדיגענדיג און לאנדסמאן ברודער פון געגדיג

 אױסרעכענען, ניט אלעמען קאן איך גוזמאן. ברודער
 אלע זײנען זײ אבער גרויס. איז צעטעל זײער װײל
אײנס. מיר בײ

 און אויפטואוגגען די זײנען קורצען, אין דאס,
 פון משך אין געלעזט האבען מיר װעלכע פראבלעמען,

 ארבײט די און מיה די עקזיסטענץ. אונזער פון יאר פיר
 די פון איבערגעבנקײט די אויך װי פירערשאםט דער פון

 צו דערםירט האט 60 לאקאל אונזער פון מיטגלידער
 און צײט, די זען מיר זאלען רעזולטאטען. גלענצענדע

 קרײז אינזער װען װעלען, מיר אז איבערצײגט, בין איך
 אר־ דער און ווערען, רײפער אויסברײטערען, זיך װעט

 און םאקטאר, װאכזאמסטער דער װערען װעט בײטער
 דין פון בענעפיט און באלוינונג פולסטע די קריגען
ארבײם.

בײ געעהרם בעאמטע און שא&־טשערמאן
באנקעט.

קארפאריישאן, רייזמאן־ראטמאן םון ארבײטער די
 גע־ באנקעט שיינעם א בײ האבען עוועגױ, אכטע 520

 דע- ריםער םון מענעדזשער דעם אנערקענוגג געבען
 העלער, י. באארד דזשאינט קלאוק דער אין פארטמעגט

 אסיס־ דעם און גוירשסיעלד הענרי טשערמאן שאפ דעם
האלענדער. טשערמאן טענט

 ארביײ די געװען אנװעזענד זײנען באנקעט גײם
 סאלגענדע די פון קאמיטעם און שאם אינסײד םון טער

 םאר ארבײטען וואס יארק ניר אין שעפער קאנטראקםינג
 ״מעקסלעסער״, קאבליק׳/ און ״סקלאװער :םירמע דער

 דער םון רייזמאן״. ״אדאלף און קאוט״ בארא ״טרי
 סגיידער, דזש. העלער, י. געװען אנװעזענד זיינען ױניאן

 ברעסלאװ י. ; 117 לאקאל סון ליפסקי ל. און בעלסאן א.
 לא־ סון גרייסער מאריס און 35 לאקאל םון סטיין און

 םירמע דער םון ריתמאן דעניעל מר. אויך .82 קאל
געװען. אנװעזענד איז

ארענדזש־ דער סון טשערמאן דיימאנד, דזשייקאב
 אלם ברעסלאו י. םארגעשטעלט האט קאמיםע מענט

 םרעזענטען װערטפולע אװענט. םון מייסטער טאאםט
 הױרשסילד, ברידער די צו געווארעז געגעבען דיגען

 איבערגע־ גוטער דיער סאר העלער י. און האלענדער
 געהאלםען זיינען רעדעס שאם. םאח ארבײט בענער

 גרײ־ מאריס בעלסאן, אב. סנײדער, תש. םון געווארען
 לױבענ־ שיינבערג, םעם און ראזענבלום מאריס סער,
 אםיםטענם םשערמאן, דעם םון ארבײט גוטע די דיג

 אר־ גוםער זייער פאר מעגעדזשער דעם און טשערמאן
 ארבייטער די באדאנקט האבען באםרעסענדע די בײט.
 *ױך האם עם רעדעם. קורצע אין פרעזעגטען די םאר

 ארענחשמענם פידמע. דער פון ריהמאן מר. גערעדם
 םע*, אבענהויז י. םשערמאז, דיימאגד תש. קאמיטע:

 עלסעגבאחם, מעקם םרידמאן, דיױו ראזעגבלום, מארים
שײנבערג. םעם און שאפירא לואיס
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שיקאגא ארום און אץ פיקניקט מען
 שרײבען געװאלט װאלם איך אז ׳איז אמת דער

 א פאר וואס הײסט, דאס ארבײט, םון סיזאן דעם וועגען
 דרעסמאכער. די און קלאוקמאכער די בײ איז עס סיזאן
 א נאך אונז בײ דא איז זומער, איז עס װי אזוי אבער
 ארויס־ אזוי גלאט און פיקניקס פון סיזאן דער — סיזאן

 בײ־ קענען צו אום מיטגלידער. אונזערע פון פארען
 אין מען דארף ארויספארען, און פיקניקס אלע יואוינען
 וױיס־פרעזידענט. אײן װי מער אומגעגענד און שיקאגא

 אויג בײז קײן האט, װאס יארק, נױ מקגה איך בין אי
 מיט וױיס־פרעזידענטען. פיל אזוי געבען, ניט מען זאל
 פשוט דא איך װער אויספארונגען און פיק־ניקס די

 די אויסער װאס ׳נאך גליק א שטיקער. אויף צוריסען
 !יע אויך. פארגעניגען דא איז אונאגגענעמליכקײטען

 פארברענ־ מיטגלידער אונזערע װי זעהן צו פארגעניגען א
 גײמס שפילן ליז־ער, זינגען ׳פעלד אין װאלה אין גען
 װײס־ דעם רופט מען ׳שא — דערינען איגמיטען און

 סי-אי־א װעגען ױניאן, דער װעגען רעדען צד פרעזידענט
סטרייק. שטאל װעגען גאר אדער

גע־ האט פיקניק ערשטען דעם זעהן. לאמיר נו,
 פון לאקאל א איז דאס .268 בײבי־לאקאל אוגזער מאכט

 קלאוקמאכער די אינדיאנא. לאפארט, אין קלאוקמאכער
 א אהן געארבײט יארען פילע פאר האבען לאפארט אין

 און געװארען ארגאניזירט זײ זײנען לעצטענס ױניאן.
 דעם איין זעהען זײ ױגיאן. שײנע זײער א אױפגעבויט

 ׳באדינגונגען ױניאן אונטער ארבײטען םון אונטערשײד
 פיק־ניק זײער װאס ניט װאונדער קײן גאר איז דעריבער

 גע־ איז ױלי, טען17 דעם געװארן געהאלטען איז וואס
 געװען איז באארד דזשאינט אונזער ערפאלג. אזא װען

 זײנען און קאמיטע שײנער א זײער דורך פארטראטען
געסט. אויםצונעמען פאסט עס װי געװארען אויפגענומען

עדױקיישא־ דער האט ױלי טען25 און טען24 דעם
 םאראנ־ באארד דזשאינט אוגזער םון דעפארטמענט נעל

 ױניאן טרייד וואומענס דעם אין אינסטיטוט א שםאלטעט
 שיקאגא פון מײל 30 ארום זיך געםינט װאס קעמפ, ליג
 ארויסגעקומען זייגען עס ריװער. דיספלײנס דעם בײ

 פאמיליעס׳ זייערע מיט מיטגלידער אונזערע םון 75 ארום
 פארגעניגען. און לערע סון םעג צוױי געװען זײנען עס
 קלא־ אין געווארען פארבראכט זײנען פרימארגענס די

 און געלעקטשורט האבען רעדנער אנגעזעענע װאו סען,
 פארבראכט מען האט מיטאג נאך סראגען. געענטפערט

 פארבראכט מען האט םראכטפול זייער פארוױילונג. אין
 דינען אריין נאכט דער אין וױיט װײט ביז אװנט. שבת

 געזונגען םייער, א ארום געזעסען מיטגלידער אוגזערע
 און וואױלגייז געלאזט זיך גלאט און דעקלאמירט לידער,

 שיינער א אין וועלטעל גאט׳ס םון געהאט פארגעגיגען
!נאכט זומער

הי־ דער ,76 לאקאל האט ױלי, טען31 דעם שבת,
 ליגדזשערי סון 261 לאקאל און לאקאל גודס װהײט גער
 דעם אין פיק־ניק א אראנזשירט מאכער, פאדזשאמא און

 גראװ. מארטען אין זיך■ געםיגט װאס וואלד, שיינעם
 דער־ מען װען םארגעגיגעז, פון טאג א געװען איז דאס

 ארבײטער די פון פיק-ניק א געװען איז דאס אז זיך מאגט
 זאגען: באמת מען קען שעםער, קאטען היגע די פון
 יאר עטלאכע מיט זונשײן. געבראכט די האט ױניאז די

 צו אנגעסאנגען האט איגטערנעשאגעל די אײדער צוריק
 זיי האבען ארבײטער, דרעס קאטען די ארגאניזירען

 וואד א שטונדען 80—75 שקלאםען װי געארבײט דאך
 פון הילף דער מיט היינט, דאלער. םיר אדער דרײ פאר
 וואלד, פרייען אין צוזאמען זיך די קומען ױגיאז, דער

 איד צוזאמעןי פארברענגען און זיגגעץ צוזאמען, עסען
 שאפט עס וױיל בײגעוואױגט, םיק־ניק דיזען אויך האב
 וואס זעהץ צו םארגעניגען אויסערגעוױינליכען א מיר

 אויסטאן נאך וועט און אױסגעםאן האט ױגיאן אוגזער
!ארבײטער קאטען די פאר

 שאפ א געווען אויך איז דזשולײ, טען31 דעם שבת,
 דער סאגם, און איתענבערג סון ארבײטער די פיק־ניק.

 צחאמענ־ זיך זיינען שאפ, דרעס םילק גרעסטער היגער
 באלעבאטים די אויך פאמיליעם. זייערע מיט געקומען

 דער געווען. אנוועזענד דיגען םאמיליעס זייערע מיט
 געשפילט האט םים בײזבאל באארד דזשאיגט שיקאגאער

 גע־ און געגעםען געשםיסט, און געלאכט האט מען באל.
 אר־ קלאסענבאװאוסטע סרײע װי סארבראכט םרונקען;

בייטער.
סערי־ אתזער אין איז אױגוסם, םען6 דעם שבת,

ביאליס מאריס פון
• י וו. ג. ל. א. װײס-פרעזידעגם

 מילוואקי, אין אײנער פיק־ניקס, צװײ פארגעקומען טאריע
 אילינאיס. פעאריא, אין צוױיטען דער און װיסקאנסין,

 300 ארום איז צרױיטער דער פון שטאט איין װי אזוי
 באוױיזען געקענט^ נאר האב איך אז זיך, פארשטײט מײל,

 פע־ אין — פיק־ניקס צװיי די פון אײנעם אויף זײן צו
 113 לאקאל פעאריא פון ארבײטער די כאטש אריא.
 פונ- מאנאטען, עטליכע שײנע א ארגאניזירט שוין זײנען

 דארטען, זײן צו אויסגעקומען ניט מיר איז דעסטװעגען
 זײן. צו בעדארף עס װי אזוי רעגולער, צו גײט אלעס רױיל

 זיך און אהין קומען צו באשלאסען איך האב דעריבער
 מיט־ די ברידער. און שװעסטער אונזערע מיט באקענען

 זײער שײן. זייער אויפגענומען מיך האט גלידערשאפט
 איז מיר בײ און אינטעליגענץ זײער באוױיזט האלטונג

 װאקסען װעט ױניאן זײער אז ׳ניט צװייפעל קײן גאר
 געהאל־ איז פיק־ניק דער אײנפלוסרײכער. און שענער

 אילינאי דעם נעבען פארק װױ גרענד אין געװארען טען
 מיטגלידער, אונזערע פלאץ. פראכטפולער א ריװער,

 פנים׳ער. פרייליכע מיט געקומען זײנען יונג, און אלט
 אלע זײנען נאכהער גײמס. אין באטײליגט זיד האבען אלע

 װעגען גערעדט האט מען און פאוױליאן אױפ׳ן ארויף
 רופער, ברודער ארגאנײזער האט גערעדט ױניאן. דער

 דיקייטרר, פון טשערלײדי בארד, קעראלײן שװעסטער
 פון טשערליידי בלאטשא, רעי שװעסטער ױניאן; אילל.

 איז װעלכע ,100 לאקאל דרעסמאכער סילק שיקאגאער
 סער־ מען האט פארנאכט איך. ארן גאסט, אלס געװען
 װעלכע מאכלים, סארטען אלע מיט טישען לאנגע װירט

 האט פיק־ביק דער מיטגעבראכט. האבען מיטגלידער די
 פאװיליאן, פארק אוים׳ן טאנץ א מיט פארעגדיגט זיך

!אווענד אין שפעט ביז אנגעהאלטען האט װעלכער
 דער איז איבערגעגעבען, הײנט מיר האט מען װי
אויס־ אן געװען ױניאן מילוואקיער אונזער פרן פיק־ניק

 אודאי װעט דאלניק ברודער ערסאלג. געצייכענםער
דעם. וועגעץ באריכטען אלײן

 מים־ אונזערע האבען אויגוסט, טען7 דעם זונטאג,
ד קלאוקמאכער איליגאיס באםאװיא דער פון גלידער  י

 פראכם־ דעם אין פיק-ניק זײער געהאם 189 לאקאל גיאן
 פארק, דער אילינאי. אורארא, אין פארק פיליפס פולען
 געווא־ שעגער נאך איז פראכטםול, אויך אזוי איז װאס
 הילכיגעץ מיט׳ן געווארען אנגעםילט איז ער װען רען

 וועלכצ קלאוקמאכער, שװעסטער אונזערע פון געלעכטער
 איבערטרי־ נים איז עס געזוגגען. און געלאכט האבען

 500 העכער געויעז זיכעי דינען עס אז זאגען צו בען
 דורכ־ אויך איז עס געסט. און מיטגלידער אונזערע פון

 הא־ אםמײסטען קאנצערט. שײנער א געװארען געפירט
 אונזערע פון קינדער גרופע א אויסגעצייכענט זיך בען

מעח עטליכע דורכגעפירט האבען װעלכע מיטגלידער,  נו
 איעעם פון פרוי א טענץ. אקראבאטישע און ״טעפ״ פרן
 אנווע־ די אוגטערהאלטען האט מעמבערם אונזערע פון

 אמ דעלאילא״ און ״סאמסאן פון אריעס זינגען מיט זענדע
 איז באארד דזשאינט היגע די באטערםלאי״. ״מעדעם פון

 האבעץ און קאמיטע שיינער א דורך פארטראטען געװען
 שײנע א װי מיטגלידער באטעװיער די מיט פארבראכט

 דער פון איידזש&נטם ביזנעס די פאמיליע! גרויסע
 און ראבינאװיץ א. קאץ, דזש. באארד, דזשאינט היגער
 רעדעם אנװעזענדע. די אדרעסירם האבען בארקאן, מײער
 סעקרעטערין דער םון געווארען געהאלטען אויך זײנען

 מאקם ברודער און 90 לאקאל העלדישען דעם פון
גאוואק.

 פיק־ניקם. די גיט נאך זיך ענדיגען דעם מיט
 אילל. דיקײטאר, אין םיק־ניק דער איז שבת נעקסטען

 פאר־ טעטיגקיים זעלבע די וועט ארום וואכען צוױי אין
 גרעםםער דער אבער אינדיאנא. פארט־וױין, אין קומען

 דעם שבת, נעקסםעז םארקומען װעט סיזאן סון אירוענט
 וואס עקסקוירשאץ דער זיץ װעט דאס אויגוסט. טען14
 םיקעםס 700 העכער יערליך. האט באארד דזשאינט די

 אז האםען לאםיר געווארען. פארקויפט שוין זײנען
 םראגצ קיין גאר איז דאן טאג, שײנער א זיין װעט עס

!טאג פארגעניגעגדען א האבען װעלען אלע אז ניט,

רעזאלוציעם אנערקענונג און דאנק
4

 151 שאפ״, דרעס ״דאראנא דער פון ארבײטער די
 שאפ־ דעם פרעזענטירט האבען סטריט, טע26 יזדםט

 מתגה. ווערטםולער א מיט קופערשטײן, סעם טשערמאן,
 ױניאן גוטער דין פאר אנערקענרנג םון אויסדרוק אלם

ױניאן. דער אין און שאפ אין ארבײט
 ער ארן פאמיליע זײן מיט געזונט אים װינשען מיר

ארבײט. םררכטבארע גרטע דין פארטזעצען זאל
שאו ביסטראצקי, סעם שאגערמאן, דז

 לײדזשע ,22 לאק םון האדאװיץ םײדי
.60 לאק. קיזנער, װילים ,89 לאק. פאסקדואל,

קאמיטע שאם די

 םון קאנטראקטאר וױינשטייז, םון ארבײטער די מיר,
 טע38 װעסט 248 פון מעלגיק, און זאלענקא דזשאבער

 אנגענד ױלי, םען27 דעם מיטיגג א בײ האבען סטרים,
 פאר סטענזאר ברודער באדאנקען צו רעזאלוציע א מען
 אויף רעיז א אוגז קריגען אין ארבײט ערפאלגרייכער דין
פרײזען. באדי די

 ארבייט גוטע טאן וױיטער װעט ער אז האםען מיר
ארבייטער. די םרן וואהלזיין דעם סאר

םישמאן. לױױי, שולמאן, :קאמיטע
קאם• דער סון סממןרמאן םעל, ־

פאר טשערלײדי באדאנקען שעפער בלאוז
ארבײט. טטער

 736 שא., לייבאװיזעם לואי םון ארבײםער די מיר,
 בעםי טשערליידי, אונזער םרעזענטירם ה«בעז בראתױי,

 גוםער איר ם»ר מתנה ווערטפולער א םים בעתשםיץ,
 *ר־ גוטע די ױעם זי אז האטען םיר שא«. םאר׳ן ארבײם

וױיםער• אױף םארםזמען בײם
 און עאשםיין יעםא שארעכער, םעני

קאםיםע *ןו — בערםאז סעס

 װעםט 214 קא., קאום גאסהײם די פון ארבייםער די
 דעם מיםינג א בײ האבעז יארק, נױ םטרים, טע39
 ברודער דאנק א אויםצודריקען באשלאםען מאי טען10

ארבײט. גוםער זײן פאר סיטציאני
םשערמאן — קאהען ם.
— וואלמאן ל. שאפירא, א. קאהען, ב.

.117 לאקאל פיז םיםגלידער
.9 לאקאל םון — גרינםאף און לאיןס
35 לאק. פון — גערםטיין װ. און פופילא

 ,גערעכ־ דער דורך אויסגודריקען םיר ערלויבם
 סון ארבייםער די צו דאנק אויםריבםיגען מײן טיגקײם״

 און הילף ברידערליכער דער פאר שאפ גובערניק סעם
 װען געגעבען מיר האבען זײ וואם שטיצע םינאנציעלע

האב איך וױ נאכדעם האםפיםאל םון ארוים ביז איך
אםעראציעם. 2 דורכגעמאכם

 שאפ־טשערמאן, דעם איז ארבייםער די דאנק איך
ב דיױױם. ײ . א ן י י ם ש ד ל א ג

 שאפ, פערלבערג׳ם םרעד םון ארבײטער די מיר,
 ױניאן, אונזער םח אםים אין םיםינג א בײ םאחאמעלט

 ,1937 אפריל, טען26 דעם םםריט, םע40 וועםט 218
 הארצימן א םתנה א פון םאױמע דער אין אוים דריקען

 פאר ראזענםאל, לואים ביזנעם־אגענט אונזער צו דאנין
 װאם םליכםען די אויםםירען אין איבערגעבענהײט זיין
 אױם־ דארף ארבײטער־םארטרעטער איבערגעגעבענער אן

םירעז•
אונ־ פון םירערשאםט דער מיט שםאלץ דעען מיר

 אונערמידליך דינם װעלכע םירערשאפם א ױניאן, זער
ארבײםער- די םון אינטערעסען די

 די או זיכער, זײם אוז ארבײם אײער םאר זעצט
!אפצושאצעז עם וױ וױיםען ארבײםער

ji םשערםאז שאפ — פארםאז;
טאסי» זיידא װילנער, ס. פילםשי^ 4<
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מאנטרעאל אין ארבײט דער בײ אינטערנעשאנאל די
 גיט האר א אויף האבען וואכען זומער הייסע די

 אינ־ אונזער םון טעטיגקיים איגםינסיווע די אפגעשוואכט
 לעצ־ איז וואס טעםיגקײם א מאנטרעאל, אין םעתעשאגעל

 דעפארטמענטען אלע םארצוױיגם. זעהר געווארען םעגס
 גע־ זײנעץ מאגםרעאל אין אינטערגעשאנעל אוגזער פון
 פעריאדע די חודש, לעצטען דעם אין אקטיװ שטארק װען

 איבערזיכם, אן געבען איצט װיל איך רועלכער איבער
מעגליך. גאר װי קװ־ץ אזוי מאכעגדיג
דעפארטמענט. קלאוקס דעם סון אנהויבען װעל איך
 קײן ניט איז מאנטרעאל אין סיזאן קלאוק דער

 ערווארטעט. האבען מיר װי אזוי ניט ס׳איז גוטער;
 ארבייטסלאזיג־ ערנסטע קײן ניט מיר האבען דאך אבער
 פרעסערס, 16 ארום םאראן זײגען עס פראבלעם. קײט

 אלע ארבײטען זיי אויסער באשעםטיגט, ניט זיינען װעלכע
 צו־ שטעגדיג האבען םרעסערס בעל־מלאכות. אנדערע

 די צו םארגלייך אין איבערםלוס שטיקעל א געשםעלט
*קרעםטס׳׳. אגדערע
 ארבײטסלאזע די םון לאגע די םארלייכטערען צו

 גע־ זיר פרעסערם באשעםטיגטע די האבען פרעסערס
 א שאםען וועט דאס וואך. א דאלאר איין צו םעקסט

 פרעסערס־ ארבײטסלאזע אונזערע װעלכען מיט פאנד,
 צײם דער פאר װערען געשטיצם װעלען מיםגלידער

ליידיג. ארום געהען זיי װאס
אםים, אונזער איז וואכען עטלאכע לעצטע די אין

 פאר- געווען באארד, עקזעקוטיװ דער סח הילף דער םים
 שיואד די אין לויךסטענדארדס אױסגלייכען אין גומען

 געשלא- וואס גאר דעם לויט כאטש שעפער. באצאהלםע
 מיט־ אונזערע דארםען אגרימעגט, קאלעקםױוען סעגעם

 א פון אנפאגגענדיג לוידהעכערוגגען קריגען גלידער
 א מיט און יאנואר, ערשםען דעם .״רעיז״ •ראצעגם 6

 האבען ױלי, ערשטע דעם ״רעיז״ עגליכען ונוױ״יםען
 לויךהעכערונגען געקראגען שוין איצט דאד אבער פיר

 לוין־ די וואו שעפער, די אין ארבײטער הונדערטע פאר •
 גא- ׳דאס צוריקגעשםאנען. געווען זײנען םםענדארדם

 אויבעגדערמאנטע די מים טאן צו בים האט טירליך,
 קאנט־ דעם לויט באקומען דארםען זײ רואם *ראיזעס*

 דעם אין :ביישפילען אייניגע ברענגען וועל איד ראקט.
 לױךהעכע־ א געקראגען מיר האבען שאם״ גארמענם *מעי
 הא־ שאפ שווארצ׳ם דזש. אין פרעסערם. אלע םאר רתג
 דאם םיגישערס. די םאר ״רעיזעם״ באקומען מיר בען

 אין םײלס*. ״גארמעגט םון שאפ דעם אין אויך זעלבע
 םאר העכערוגגען געקראגען מיר האבעז שאפ מרגמאג׳ם
 אין ליעיגג־מאכער. און שנײדערם ירעסערס, פמישערם,

 גאכ־ ®רײזען, די רעוױדירט מיר האבען שעיער םאגכע
 האט פרײז־קאמיטע די אז געםילם, האבען םיר װי דעם

 האבען מיר און אײגגעשםעלם, ריכםיג ניט פרײזען די
 מינד די םאר *רעיזעם״ וױיםערע געקראגען ארום אזוי

גלידער.
 געהויבען שטארק האם דאם אז זיך, םארשטעהט

 די םון אױגען די אין יוניאן דער סמ פרעסםיזש דעם
 פאר־ ױניאן די אזוי װי זעהען װעלכע מיטגלידער, יתיאן

לעבענם־באדיעונגען. זײערע בעטערם
חןפארמסענמ• דחןס

 גילד מאנוסעקםשורערם דרעם דער סון םיטגלידער
 רועלכע לוידםםענדארדם די אז געקלאגט, זיך מאבען

 זײ־ עגםשײדעט, האט טשערמאן אדמפארםײאישער ד*ד
 זאל רעװיזיע א אז םארלאסנט, האבען זײ הויך. «ו נען

מיגיםומס. איעגעשטעלםע די אין װערען געמאכט
 זיעען פארלאנג, דאזיגען דעם פים פארבינדונג אין

 און םען4 דעם געװארען *פגעהאלםען קאגפערענמן
 װעלכע קאנפערענצעו, דןטיגע די בײ אויגוסם.
 אוםפארטײאישעז פון פאחיץ אונםעו־׳ן געוזימ

 דערקלערם, יוגיאז די האם קוירש, דײװיד
w הא־ זײ םיניםומם, די םים *וסרידען גים איז זי אויך 

 אין האם יתיאן די אבער גרעסער. זײן באדארםם בען
6 די  אז אויםגעלערנם, זיך עקזיםםענץ איר םמ יאר 0

רעספעקםירט. ווערען ארביםרייםארס םון עגטשיידרגגען
רע־ א געגען געװען את יתקמ דער מון

 סאר ניסא ס׳איז אז אייגזעחעגדיג, בתים, בעלי די
ײמר קיץ  סמ זיד עו«דרעדסצארוי רױ אריםװעג, גל

פאדערוסנ, די אתיסגעשםעלם האבען
 םון אײגפירען דאס לײבטער פאכען זײ פאד זאל

איגגא־ איגגאגצעז געקענט גיט האבען םיר
ן און ן א אױף ווײנגעגאנגעז מ

שעהן בערנארד פון
עי געגעראל ײז אנ רג װ. ג. ל. א. א

 םיגי־ אז אײגגעשטימט האבען מיר קאנצעסיע. שטיקעל
 דא־ 10 ביז 7 םרן געקראגען געהאט האבעץ וואס שערס

 װאד א דאלאר 11 דערװײל באקומען זאלען רואך א לאר
 א דאלאר 10 סון קריגען װעלכע די .$12£0 אגשאט

 דערםאר .$12*50 באקומעז באלד זאלען העכער און וואך
 װעלכע םיגישערס, די אט אז פארזיכערט, מיר האבען
 דאלער 11 דערוױיל קריגען רעװיזיע, דער לויט װעלען,

 צו ארויםקומען חדשים 6 פון משך אין זאלען װאך, א
 בא־ חדשים 2 יעדע װעלען זײ וואס דורכדעם ,$12.50

 זיי זאלען רעיז ערשטען דעם רעיז. סעגט 50 א קומען
 דעם רעיז צוױיטען דעם אקטאבער. ערשטען דעם קריגען

 םעב־ טען1 דעם — דריטען דער און דעצעמבער טען1
 געווארען געמאכט איז רעװיזיע לייכטע די אם רואר.
 ״קרעםטס״ אנדערע אלע פאר םינישערס. די װעגען בלויז

 אין אריין באלד מינימומס אײנגעשטעלטע די געהען
קראפט.

 אז געווארען, באשטימט איז בעיךםעי שײך איז וואס
 םרא־ 10 בעק־םעי, באצאהלען דארםען בעלײבתים אלע

 דעם ביז מאי טען7 דעם סון פארדינסםען די אויף צענם
 אויגוסט טען16 דעם ביז ױלי טען7 דעם םון ױלי. םען7

 אײנ־ די סון באזיס דעם אויף זיין בעק־םעי די דארף
מינימומס. געשטעלטע

 מיר און פארנומען שטארק איצט איז אםים דער
 לוין־ די איינצושטעלען ״אװערטיים״ פשוט ארבײטעץ

 םון ארום געהען ביזנעם־איידזשענםס אונזערע סקײלס.
 באטרעםען װעלכע לויךהעכערוגגען, און שאפ צו שאם

 א אלס געקראגען. װערען וואך, א דאלאר טויזעגדער
 שעפער. אונזערע םון איינעם אנגעבען איך װיל ביישפיל

 ״דעקעלבוים םון שאס דעם למשל, געמעז, װעלען מיר
 געקרא־ ארבײטער 92 פאר דארט מיר האבען בראס״.

 א דאלאר 152 באטרעפען וואס לויךהעכערונגען גען
 וױי־ אין העכערוגג פראצענט 10 די אט אויסער וואך.

 דער אריף שעה 4 םון פארקלענערונג דער דורך דזשעס
ארבײט. וראך

 אוגזערע װען אז צוצוגעבען, אינטערעסאנט ס׳איז
 די האבען געווארען, באקאנט זייגען לוין־סטענדארדס

 סאר־ נים גאך קאגען רועלכע סינדיקאטען, קאטרילישע
 ד״אבען די ורען געהאם האבען די וואס מפלה די געסען

 דרעס* לעצטען דעם אין מלחמה א אונז מיט םארםירט
 פרעםע םראנצויזישער דער אין ארויס סטרייק, מאכער

 למאי פראםעסםירען וועלען זיי אז ערקלערוגג, אן מיט
 לוידםטאגדארדם. אזעלכע אויף אייגגעגאגגען זימען מיר

 װי מער האט ערקלערונג זייער אז זיך, םארשטעהט
 װיץ דער איצט זיינען די און ארױםגערוםען ניט שפאם

 זיך טוליען וועלכע ארבייםארינס, םראנצויזישע די םון
 ױגיאן די וואס װיםעגדיג ״אינםערגעשאגעל״, דער צו

 דאס צייט, קורצער אזא אין אויםגעטאן זיי םאר האם
 םון שטוגדען 4 רעדוצירען און לוין ײיער העכערען

ארבײםם־וואך. זייער
 מיט םארגומען איצט זיעען דרעס-ארבײטער די

 ער־ וועלען דרעס־פרעםער די עקזעקוטױועס. עתױילען
 דעם םיםיגג א בײ עקזעקוטױדבעאמםע זייערע װײלעץ

 דרעסמא־ דער םון ברעגטשעם אנדערע אויגוסם. םען27
 צו וואד קומענדע מיםימען אפהאלםען וועלען ױניאן כער

עקזעקוםױועס. זײערע ערוױילען ארן גאמיגירען
דעיארטסענמ. $רג*ניזײשאן אפטיון

גאר־ אפ־םאון דעם ארגאניזירען צו ארבייט אונזער
 און ערםאלגרײך און אינםעגסיװ אן געהט צענםער מעגט
 מאגוםעקטשורערס די ווען םאג דער וױיט גים שוין ס׳איז

 א צו װערען גערוםען וועלען צענםער דאזיגעז דעם ®ון
 רועגען ױניאן דער מיט פארהאנדלען צו קאנםערענץ

אגרימענם. קאלעקםיװעץ א שליםען
גערוועז, געוואלדיג בעלײבתים די זײגען דעתױיל

 צו וועם תף אזא וולן םאג דעם םאר שרעקענדיג זיד
 אויס, װײזם בעלי־בתים, מאגכע ווערען. געשיקם זײ

 פרובירען זיך און װעג דעם םארלויםען שױן װילעז
 האבען דאם וױ יוניאגס, קאםױלישע די מיט ראםעװען

 מאגוםעק־ געדױסע געטאן — ערפאלגרײך גים זעהר —
דעם פאר דיסםריקם, דארדםאח דעם םון םשירערס

 פאל־ אילוסםרירען װעט ביישפיל א אלס סטרייק.
:פאקט גענדער
 שפילס װעלכער מאנוםעקטשורער, באוואוסטער א

 געזעל• אידישער דער אין ראליע בכבוד׳יגע א גראד
 — אויגוסט טען13 דעם סרייםאג, האט שאםטליכקײט,

 אים סאר איז םרייטאג א און טער13 דאזיגער דער און
 אריעגערוםעז האט — שלימזל׳דיג! געװען װירקליך

 זײ דאס װיל ער אז געזאגט, זײ און קאטערס זײנע
 ער ױניאן. קאטױלישער דער אין אנשליסען זיך זאלען
 אפליקאציע־םארמס אגגעגרײט געהאט אםילו שוין האט

 פראנצויזישע, די קאטערס, טײל א האבען אויסצומאכען.
 טאג, צוױיטען אוים׳ן ניט. טײל א און אײנגעשטימט,

 די אפגעשטעלט שאפ, אין אריין ער איז פריה, שבת
 עס מײדלאך. די פאר רעדע א געהאלטען און ארבײט
 ,400 די פון מײדלאך 150 ארום געארבײט דאן האבען
 אויםגע- זיי און — געוױינליך, באשעפםיגט ער רועלכע

 קאטוילײ דער אן אנשליסען זיך זאלען זײ אז םאדערט,
 מײדלאך אידישע די פאסירט: האט ױאס ױניאן. שער

 אז ד״ערענדיג ג,עוויין, א אין אויסגעבראכען באלד האבען
 קלויסטער־ױניאן. א צו זײ שיקט בעל־ד״בית אידישער א

 גיס זיך, םארשטעהט האבען, מײדלאך פראנצויזישע די
 אױב אז ערקלערט, פשוט האבען זײ אבער געוױיגם,

 אן אנשליסען זיך די װעלען ױניאן, א אן זיך 'אנשליסען
 אינ׳ם אױסקלײבען. אאץ װעלען די װעלכע יוניאן דער

 דער צו געקומען שאפ גאנצער דער איז םאג זעלבען
 ״םײ אינטערעסאנםער זעהר דער און ״אינםערנעשאנעל״

 געקױ איז מאנופעקטשורער דער דאס געװען, איז נאל״
 ענטשול־ עפענטליך זיך און שאפ אין םרי מאנטאג מען

 שיקען געוראלם די האט ער למאי מיידלאד, די םאר דיגט
ױניאן. קאטוילישער דער אין

ס קװעלען זיכערע םון בעלי־ די אז זיך, איך דעתוי
 מײ סםעציעלען א אפגעהאלטען האבען אפטאן םרן בתים
 זיי וואם אינצידענט. דעם אט באד״אנדלען צו םינג
 דערוױיל. ניט מיר וױיסען דאס — באשלאסען דארם בען

 װעלען קירצליך גאר אז מיר, ערווארטען אלענםאלס,
 האם רואם םירמע יעגער געגען סטרייק א האבען מיר

 ארבײטער אירע בעטען צו טעות דעם געמאכם געהאט
ױניאן. קאטוילישער דער אן זיך אנצושליסען

דעפארטמענט. עמבראידערי
 גרייםען געשריבען, װערען שורות דאזיגע די װען

 בעלי־ עמבראידערי די מיט קאגםערענץ א צו זיך מיר
 אין אגרימעגם קאלעקטיװעץ א איינשטעלען וועגען בתים

 םען22 דעם מאגטאג, פאר קומט קאנםערענץ די םרייד.
 שרייבעץ צו םריה צו נאך נאטירליך, ס׳איז, און מ., ד.

 וױל איך סיםואציע. עמבראידערי דער װעגען גענוי
 כםעם ארגאניזירם שוין האבען מיר אז זאגען, בלויז

 בעלי די אז ערווארטען, םיר און טרייד, דעם איגגאגצען
 זײ אז אומשםענדען, די מיט רעכענען זיד זאלען בתים
 דרעס אין םארגעקומען ם׳איז וואם אכט אין נעמען זאלען
 וואם דערמים קאמף א אוגז מיט אויסמיידען און טרייד

 קא־ א אוגז מיט אונטרשרייבען צו איינגעהן וועלען זײ
אגרימענט. לעקםױרען

טחןמי •ראוױנציעלער דער בײ אממערנעשאנןןל די
קאנםערענץ• ידגיאן

 טרײריװערם אין איז צוריק וואכען פאר א םים
 קאנפזך פראוױנציעלע א געווארען אפגעהאלםען קװיבעק

 דעד ®ח *ורעק דער טרייד־ױניאנס. םארשידעגע םון רענץ
 בארועגתג די םארשםארקען צו געווען איז קאנםערעגץ

 מד בעסער קאנען צו כדי ױניאגם אינטערנעשאנעל סוץ
 םארשידעג! זרכען רועלכע שוגאים, םילע די קעמסען
 אײנסלום דעם םארניכטען און אםשוואכען צו װי מיםלען

 ארבײםער־ די אויף ױניאנס איגטערגעשאנעל די סון
'״ םראװינץ. קרויבעק אין מאסעז

 איצם םארגעמם וועלכע אינטערגעשאנעל, אוגזער
 יד אינםערנעשאנעל די צװישען פאזיציע אויבענאן אז

 געביםען אלע אויף אקםיװ איז און קענעדע אין ניאגס
 קאגמך דאזיגער דער בײ איז ארביים, םרײדײוניאן סץ

 19 םון דעלעגאציע א מיט םארםראטען געווען רענץ
 פון געווארען געשיקם זײנען דעלעגאטען 9 פעחאן.

 דרעםגםו■ די םון דעלעגאטען 7 דזשאיגט־קאונסיל, דעם
 דעלעגאניו אוגזער דרעס־קאטערם. די פון דרײ און כער
 םים̂ג אונזערע און אנגעזעהן שםארק דארם זיך האט
 1T ױירקענמ א פאר וואס זעהן צו שטאא זײגען דער
 אין איצם שפילם אינטערנעשאגעל אוגזער ליע

קעגעדע. ®מ באװעגוגג סרײד־ית^
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באלטימאר ארנאנידרען צו זיך גרײט אינטערנעשאנאל
גלושאקאװ ד. א. פון
ט באלםיטאר סעקרעטאר אינ באערד דז׳נ

— באלםימןזר אין שקלאפערײ פון יארען לאנגע
 ״אפען אן אלס איבעראל באוואוםט איז װאס שםאט »

 באלםי־ דעם םון געמאכט האם מארקעם״, קלאוק שאפ
 פאררע־ אגב, דרך איז, (װעלכער קלאוקמאכער <#ר?ר

 איג־ דער אין לײט ױניאן עלמםטע די צוױשען גענם
 ״הײנט״ דעם אין גלויבען א אהן מענש א םעתעשאנאל)

״מארגען״... דעם און
 פון גאנג געדאנקען פסיכאלאגישער דער איז דאס

 קלאוקמאכער. באלטימארער צאל גרעסטע די נמעט
 יעצט האט און געהאט מאל אלע אבער האט באלטימאר

 הא־ װעלכע טוער, ױניאן אקםיװע צאל קלײנע א יךאו
 אידע־ אן מים געגלויבט און געהאפט צו אימער נען

 װעם קלאוק־מארקעט באלטימאר דער אז גלויבען, אלען
 ױניאן א — שאפ קלאוק יעדער ;גלייך לײטען מים דין

 דער און געסעטעלםער א — גארםענט יעדער שאפ;
 םרויעריג די מאכען ליכטיגער קענען װעם ענוועלאפ עיפ

 קלאוקטאכער׳ס באלםימארער דעם פון לאגע פינסטערע
הײם...

 םיר דער אין געקלאפט לאנג יארען האבען מיר
 ווארקערם גארמענט ליידיס אינםערנעשאנאל דער פון

 און מאראלע פארלאנגם איז געבעטעז האבען מיר ױניאן,
 באלםימארער ארגאניזירען העלפען שטיצע, פינאנציעלע

געקומען! איז הילף און מאדקעם קלאוק
 איז איגטערגעשאנעל די װעז ׳1930 יאר דעם םון

 םארארים־ און געפלאגםע א געווען געדאכם) הײנט (נים
 דאן שוין שטרייטיגקייםען, אויסערע און אינערע פון טע

 אויסגעגעבען לעצםע דאס םון אינםערנעשאנאל די האם
 ארגאניזירם האם דאלער, םויזענםער באלםימאר אין

 און באלטיםאר, אין שעםער קלאוק םייל קלענםטען דעם
 נוםער, אלטען דעם אויםגעלעבם װידער נײ דאם פרן

 אז אמת, איז עם כאםש און ׳. װ. ג. ל. א. ,4 לאקאל
 אויםגעםענדיג צו, אימער םלעגט דובינסקי פרעזידענט

 בע־ קומען םלעגען וואם קאםיםעטען, באלםימארער די
באלםימארער די אז :םארווארםען הילף, םען

 .J ױניאן א האבעז צו װילען דער פעלם קלאוקמאכער
 אדער אזוי׳ — אױםםאן!״... אלעם םען קען װיל, מען .אז

 צושױיען... זיך פרעזידענט אונזער םלעגט אזוי כםעם
 באשיע־ יעצט מיר זעהען שױיעז, און מוסר דין אבער

 געםיעם האט ער פאטערליכער, א געווען איז פערליך
 פחנזידעגט האם 1933 אין והראיה, טובה! אונזער

ט וױיס באלטיפאר אין געשיקם דוביגסקי חננ  פחמי
 שזיפער, אםען די ארגאניזירען צו קריינדלער םשארלס

 אץ באלםיםאר, אין אונז ווערגען און שטיקען װעלכע
 ארגאני־ גאנצעז דעם האא אין בײן א װי אויך איז עם

לאנד. איבער׳ן םרייד קלאוק זירסען
 א איז קריינדלער פרעזידענם וױיס כאםש און

 אים, איז דאך םייהיגקייטען, עקזעקוטיװ מים םענש
 שאפ אפען די ארגאניזירען צו געלונגען ניט לײדער,

 ?רעדי־ אבער דא טח עס באלםימאר. אין פעסםועען
 האם קריינדלער פרעזידענם וױים דאס ווערען, םירם

אװעקצושטעלען םיטלען און וועגען פארשיידענע געזוכם

 אקטױוער זעלבער דער זײנען קלאוקמאכער מארער
 נױ די צװישען געםינם פען וואם מאטעריאל ױניאן

 פערלשטײנ׳ס ברודער און לייט. ױניאן אקטױוע יארקער
 אלע־ אונז האם קראםט צוציהונגם און שכל לאגישער

 ארבײם ארגאניזאציאנם םאן צו מאגנעטיזירם װי מען
פלאן. אנגעצײכענםען פראקםישען זיין לויט

 גוטע די פארעפענטליכען םרייד מים דא לאםיר
 ארגאניזאציאנס פערלשםײנ׳ם ברודער םון רעזולטאטען
 ברודער האט אויגוםט, טען7 דעם שבת, פייהיגקײט.
 מי־ באארד דזשאינט ספעשעל א גערוםען פערלשםייז

 סעטעלמענט גלענצענדען דעם סון באריכטען צו טינג
 די — באלטימאר אין פירמע קלאוק גרעםטער דער מיט

 באשעפטיגט װעלכע קארפאריישאן״, מארקוס ״לואיס
 הערים־ און יארק באלטימאר, אין ארבייטער 400 איבער
 אונטערגעשריבען האט פירמע די פענסילוױיגיע. נורג,

גאר־ לײדים אינטערנעשאנאל דער מים אגרימענם אז

 גאראנםירעגדיג יאר, צװײ אויף ױגיאן ווארקערס פענם
 םקײל, וױידזש און שטונדען ױניאן שאפ, ױניאן קלאחד
 צו ארביםריישאז־מאשינערי און קאםיטעס פרײז יוניאן

םינםוכים. שליכטען
 אונםער- אגרימענם אן איז שפעטער וואך א מיט

 ״סילווערשםיץ פירםע דער םיט געווארען געשריבען
 מלאכות בעל 50 באשעםטיגם וועלכע שלאסהעם״, און

 געוױנם לעצםער דער ארביים. לאין גוטער א אויף
 אוײ םעז18 דעם םיםוואך, איז וואס אגרימענט, דער איז

 ״פײ־ םירםע דער מים געווארען אונטערגעשריבען גוסט,
 צױייטע די איז סירמע די קאמםאני״. קלאוק אניר

 די טון איינע און באלטימאר אין םירמע קלאוק גרעסטע
 בא־ פירמע די לאנד. אין קאמפאנים קלאוק גרעסטע

 שעפער, צוױי אין ארבייםער הונדערם דרײ שעפטיגט
 וועינס־ אין צוױיםער דער און באלםימאר אין אײנער
 געווען פירמע די איז ציים יאר זיבעצען פא. בארא,

 געווען געצוואונגען זי איז איצט און שאפ אפעז אן
 אײנ־ ױניאן, דער מיט אגרימענם אן אונםערצושרײבען

 ארכייםער די געבען און שאפ ױניאן קלאוזד א שטעלען
באדיגגונגען. און שכירות שטונדען, ױניאן

 גרויסע עטליכע באלטימאר אין נאך האבען מיר
 ארגאניזירם, נים זיינען וואם םרייד קלאוק אין ״בערען״

!ױניאן דער אין אריין שויז וועלעז זיי אז זיכער, אבער

געזונט װענען נאטיצען
נױמאו ם. פאולין פון

סענםטר העלם ױניאן פון דירעקםאו סאשעל

ט זארגב  חעלפען זיך קענט איהר אויכ — ני
 האט צוריק, לאנג ניט שיקאגא איז מיםינג’ א בײ

מא־ פאראורזאכם ״זארג :געזאגט נעכלעס הענריד דר.
 אר־ די בײ װי גוט אזוי רייכע די בײ געשװירען גען

 מיר םארוואס איצטער שוין מיר וױיםען בײטםלאזע״
 דער םון לײדעז וואס אונז צװישעז םיל אזוי האבען

 האט זארג אפצושאםען אבער אזוי װי קרענק. דאזיגער
 מיטעל איין דערצײלט. ניט דאקטאר גוםער דער אונז

ײ אלע באזארגעז צו געווען, וואלם זארג אפצושאםען  א
 באשעםטיגונג מיט םרױען אמ מענער םייאיגע בייטס

 וואלט אונז, שײנט דאס איינקונפט. יערלינען א אח
 אונ־ םאר זארג פון אורזאכע גרעסםע די אוועקגענומען

 אײגקונפט יערליכען א סמ םראגע די מעמבערם. זערע
 פאר־ םון דיסקוםירט איצם ווערט לוידארבייטער פאר

 פראבלעם דער םון לעזונג אלס עקאנאמיסטען שייחננע
 דארף סראגע די אז גלויבעז, מיר ארבייט. םעזאן םון
ױניאן. יעדער פח םאג־ארדנוגג אױם׳ן זײן

 דינםט חא&פי&אל װעגןןן װידער
 דער־ צו טאג יעדען לאנג שםונדען אונז נעמם עם
 סעג־ העלט ױניאז דער אז םיטגלידער, אונעזרע קלערעז

 מיט םאמיליעס זײערע און זײ באזארגען ניט קען טער
 פרי־ און צימערעז האלב־פרױואםע אין פלאץ האםפיטאל

 בא־ קמנען די סיידען אפעראציעס פאר כירורגען וואםע
 די װאם האםםיםעלער, די אין אםילו דערפאר. צאלען

 םע־ צדקה אידישער דער דורך שטיצם אינטערנעשאנאל
 גאנצען אין קריגען זאד־נים קײן זיי קענעז דעראציע,

געלם. אהן
איינ־ פאר אז אוגז, שײגט אומשטענדען די אונטער

שטעלעס• אין זיך נויסיגעז וועלכע פעסיאנאלעז,
 גזד אונז אזױנעד מענש אײן איז צוריק לאנג ניט

 פראמײ א םן בריף א געבראכט האט ער זעהן. קומען
 זין האט וועלנער באוועגוע, דער אין מענשען נענםען

אײד איו וױל ״דערמים :ווערםער די מיט אנגעהויבען
. דאקטאר פארשטעלען .  שטע־ א אין זיך נויטיגט ער .

 עםליכע םאר ״דאקםאר״ םיט׳ן געשפרעך א גאך לע״.
 אי־ איז מענש דער אז אויםגעםונען, איך האב מינוטען

 א נאר דאקסאר״ מעדיצינישטר קײן נים בטרהויפנז
 אנ* מייגען. נים זאל דאם וואם — הוילער״ ״נאטור

 נים זיו םױגעז וועלכע אהער, געשיקט ווערעז דערע
 די צייט. אומזיםםע בלויז םארנעמען זײ את אוגז פאר

 ױניאז דער זאגען, *יד װיל זײ שיקען וועלכע פריינט,
 פאר רעפוםאציע א געשאםען ייד האט םענטער העלט
 די דורך םטאנדארדם פראםעסיאנאלע און עטישע זיעע

 מעדיצי־ דער איז אויטאריםעםען די צװישען יאר, 24
 אװ באארד םטײם יארק נױ די פראםעםיע. נישער

 אונטעו- אינםםיםוציע אונזער האט װעלפעיר םאשעל
 אונזעחנ געלױבט. שטארק זי האם און יאר יעדעז זינט

 «י באהאגדעלט באחנכטיגט זיכער זײגען מיםגלידער
 םיר פראפעםיע. דער אין מנשעז בעסםע די פון ווערעז
 פארבעםזד נאן און אויפהאלטען רעפוטאציע די װילען

 ניט ח־י־ד העלסעז אונז קענען םרײנט אוגזערע רען.
 דאם זייז צו באהױפטעז װעלכע מענשעז, אוגז שיקען

צײם. אונזער שאד א נישט. זיינעז זיי וואם

אנצושליסען זיד ראטזאם זיין װאלם מיםגלידער .צעלנע אךץ באדען. שטארקערען א אויף ױניאן באלםימארער
 דובינסקי, פרעזידעגט צו געװען םארשלאג זיין איז עס
 פערלשםײן, מאיר ברודער באלםימאר אין שיקעז צו

 נא־ א זיד געמאכט פײהיגקײט זיין םיט האם װעלכער
 אינטערנעשא־ דער אין אדגאנײזער בעסטער אלס םעז
 קאםפײן ארגאניזאציאנם ערפאלגרייכען זײן פאר נאל
שטעדט. אנדערע און לואיס סעיגם אין

 באלטימארער פון םיםינג ערשטען דעם בײ שוין
 דער האם פערלשטײן, ברודער םים באארד דזשאינם
 *ו םארגעגיגען דאס געהאט ציילען דיזע <יח שרײבער

 ברודער ®ץ פארשלאגעז פראקםישע די רעקארדעז
 צו םיםיע דער מיט געקוםען איז וועלכער פערלשטיץ,

מארקעם. קלאוק באלטיםארער ארגאנידרען
אר־ ארגאניואציאנס זײן האט פערלשטײן ברודער

 םת מיטגלידןר די פון אנגעםאנגען באלםימאר אין ביים
 יוניאן די םון אץ אםים, יוגיאן פח באארד, דזשאיגם דער

 הא־ םיר אז געזעז, גליין• האבען םיר און באאםםע...
 * איז װאס ,ארגאנײזצר אן מענשען, א ייד םיט בעז

האט פערלשטײן ברודער פאד!״. m אין קינםםלער

 טאג א םענט דרײ פאר באזארגונג ,האספיטאל דער אן
 בעםערס עפעם װערק איינגעשטעלט װעט עס ביז פלאן״
 טעג 21 מיט אײנעם באזארגט דאס געבים. דעם אויף

 אײנגעשלאסען דעם, אין זין־ נויםיגם ער װען האספיטאל
 אונםערזופונגען רעי עקם םעםםם, לאבאראטאריע די

 מים פאציענם דעם ניט באזארגט דאם ענלינעם. און
 בא־ צאלען ער מח דערפאר כירורג, אחנר דאקטאר א

 דײ האםפיטאל םח קאםםעז די װי אזױ אנער זונדער.
 דאקטאר, א םאר געצאלם די װי מער געװײנליך נען

 באלאגגען. צו םעגשען אייגצעלנעם אן סאר זיד לױנט
 פאר םײלר צו דערוױילע נאד עם איז פאמיליע א םאר

ארבײםער. אן
 אימרפל פרײגט אמזערע *ו

 שרײבערין די און בנלל סענטער זמלם יוניאז דער
 די וחמ צופרידען זײער זײנען בפרט, שותת די םון

 אין זײ האבעז באװעגוע ארבײםער דער פח םרײנם
 דער אם אונז פאדדוײםט אכער נװײזעצײם זינען.

גתגם אלם געברױכם װערט עם װען האבען זינען איז
M KHMtMtM Mtt •mLm  ---------  MkLt *MW

געזתמ *ײקר
 •תבירען מרמאגעז מיר װאס מיםלען אלע מיט

 געזונט דיער *ז מיםגלת^ר, אונזערע אויפקלערען מיר
 מי־ זײ *ז ;סארמאגען זיי װאס זאך םײערסםע די איז
 א עס איז זײ סון טױזענטער מאר אאהיטעז♦ עס זעץ

 טריג־ צו גלעזער באזוגדערע האבען מוזעז די אז נייס,
 האבעז דארםעז זײ אז ;האגםיכער באזוגדערע ;קעץ

 װײםעז זײ ;דיעםע באלאגסירםע א און שסײז גוטע
 אמ זוגשײז ״לוסט םרישע איז עס ױיכטיג װי נישם

 וױ גישט רױיסען זײ שלאף. גענוג און רו עקסערסימ,
 װײל קראנקהײטעץ, אגשםעקעגדע פח אפצוהיטען זיך

 אגדערע אין געזאגם. ניט קײגמאל זײ עס האט קײגער
םמד גרויםע אוגזער אז וױלען, מיר אויב :װערםער

 אװזער פאר ארבייט די םאן קענעז זאל גלידערשאםט
 אױפצופאםען רוי לערגען זײ מעץ מח ארגאגיזאציע,

 נמנג• דיער פארגיכםעם קראגקהײם געזוגם. זײער אויף
 לאסם א װערען די זין*. םאר םארדיגען צר ליכקײס

 —סוף כל םוף און פאמיליעם זײערע םאר אליין, זיך םאר
 די־ עךיוקיױןאנאל ךי װעלען געזעלשאפט. דער אױף

 אזײ זײז יארק גױ אין לאקאלם אוגזערע םון רעקטארם
 פראגעז געזוגם איבער געשפרעכען אײגשליםען אץ גוט
 םעגםער העלט ױניאן דער •ראגראםען? זײערע אין

אדױםהעלפלז. ױטנהשידרוסצ מיט רחומ
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 שניױעו־ נעלגישע אין ארנײטער איםיגחמטען גמנען אױסנאםען -
טעלעגראפירס װעועו, אפגעשאפט וועלען ױניאנס ־

האכמאן חשולױס וױיפ־פרעזידענם
 האט װעלכער האכמאן, דזשולױס ױײט־פרעזידענם

 רואר־ גארמענט לײדיס אינטערנעשאגעל די פארטראסען
 דער פון קאנגרעס אינטערנאציאנאלען בײם ױניאן קערס

 אנד איז װאס ארבײטער, באקליידונגס פץ פעדעראציע
 און שבת לעצםען קאפענהאגען אין געװארען געהאלטען

 דובינ־ פרעזידענט צו קעיבעל א אין מעלדעם זונטאג,
 יױ שנײדער בעלגישע די פון פארטרעטער דער אז ׳סקי

 די אז קאנגרעס בײם פארשפראכען האט ליבאן, ניאנס,
 מא־ געװארען, אנגענומען דארט איז װאס רעזאלוציע

 װעט ארבײטער, אימיגראנטען פאר אויסנאמען כענדיג
װערען. אפגעשאפט

 עטליכע מיט האבען ױניאנס שניידער בעלגישע די
 איינ־ קײן אז רעזאלוציע, א אגגענומען צוריק מאנאטען

 קע- זאל לאנד פרעמד א פון ארבײטער געוואנדערטער
 סײדען ױניאן, בעלגישער א אין אמט אן האלטען נען
 בא־ זיך האט פארבאט דער לאנד. אין יאר 15 איז ער

 עקזעקײ העכערע און באצאלטע אויף בלויז ניט צויגען
 דער אין עמםער לאקאלע אויף אויך נאר עמטער, טיװ

 ארבײ־ אייגגעוואנדערטע אז געמיינט, האט דאס ױניאן.
 בעלגיען, אין יאר 15 װי וױיניגער זײנען װאס טער,

טשערלײם, שאפ קיין זיץ ניט אפילו קענען
 האט אמעריקע, קײן אנגעקומען איז נייעס די װען

 ליידיס איגטערגעשאנעל דער םון דוביגםקי, פרעזידענט
 ארגאניזאציע גרעסטע די ױניאן, ווארקערס גארמענט

 פע- אינטערנאציאנאלער דער אן אגגעשלאסען איז וואס
 װעלכער אן ארבייטער, באקליידונגס די פון דעראציע

 אגגעשלאסען, זייגען ױניאנס שניידער בעלגישע די אויך
 סעקרע־ צום פראטעםם שארםעץ א אריינגעשיקט גלייך

 דיסקרימינא־ דער געגען פעדעראציע דער פון םאריאט
פרעזידענט וױים ארבייטער. אימיגראנטען געגען ציע

 דעלעגאט אלס געװארען געשיקט איז װעלכער האכמאן,
 געגעבען איז אינטערנעשאגעל, דער פון קאנגרעס צום

 בײם פראגע די פארצוברענגען אויפגאבע די געדוארען
 אימיגראנטען געגען אויסנאמען די אז זען און קאנגרעס

 דאס ורערען. אפגעשאפט זאלען ױניאנס בעלגישע די אין
 דובינסקי׳ן צו טעלעגראמע זײן אין און געטאן, ער האט

 ירניאנס בעלגישע די פון פירער דער אז ער, מעלדעט
 צוריקגעצוי־ װעט רעזאלוציע די אז פארשפראכען, האט
:פאלגט װי זיך לײענט טעלעגראמע זײן װערען. גען

דובינסקי, דוד ״פרעזידענט
ױניאן, װארקערס גארמענס לײדיס אינט.

יארק. נױ סטריט, טע16 וועסט 3
 פארשפראכען האט פירער, בעלגישער ״לובאן,

 פארבאטענדיג רעזאלוציע די אז קאנװענשאן, דער
סיי־ ױניאן, דער אין עמטער האלטען אימיגראנטען

צוריקגע־ װעט יאר, 15 לאנד אין זיינען זײ דען
 מיטגלידער, אלע פאר רעכט גלייכע װערען. צויגען

עטאבלירט װעט אימיגראנטען, איינגעשלאסען
װעי־יעז.

ןאונטערגעשריבען^
האכםאן. דזשולױס

 אין איצם זיך געפינט האכמאן וױיס־פרעזידענט
 לע־ דעם מיט באקענען צו זיך זוכט ער וראו װארשע,

 אר- גאדעל־טרײיד די פרן ארבײטס־באדינגונגען און בען
 באדינ־ די מיט און אלגעמײן, אין פוילען אין בײטער
 װעט ער בפרט. ארבײטער קליידער פרויען די פון גונגען

 ענג־ און סלאוואקיע טשעכא פראנקרײך, באזוכען אריך
 בריטישען דעם בײוואוינען לאנדאן אין װעט ער לאנד.

 היינטיגע ערעפענט ווערט רואס קאנגרעס טרייד־ױניאן
יראד•

דעם פראכטפולען,פינאל׳ א צו זיך גױט הרד ״ױניטי
לימר־חך,וךק־ענד

 פון זומער־היים וואונדער־שיינע די הויז, ױניטי די
 פענסילווײניא, פארק, סארעסט אין אינטערגעשאנאל דער

 זאל וראס סעזאן היײיאריגען דעם שליסען צו זיך גרײט
 אין אפילו זכרון אין אײנקריצען און אנזעז שטארק זיך
 סע־ היינטיגער גאנצער דער װי אומגעבוע רײכער אזא
״ געװען. איז הויז ױניטי דער אין זאן

 דאס הויז ױניטי די באזוכט האבען ורעלכע אלע
 אדער טעג עטליכע פארבראכט דארטען האבען און יאר

 סײ הינזיכטען, אלע אין אז צו, גיבען וואכען, עטליכע
 די אין צימערען; די םון באקװעםליכקײט דער אין

 די אין מאכלים; פארשיידענארטיגע און רייכע זעלטען
 פארשטע־ דראמאטישע און קאנצערטען קינסטלערישע

 אין און ספארם־שפילען פארשײדענע די אין ;לוגגען
 וואס אטמאספערע הייד־קולטורעלער פרײנדליכער, דער
 יאר, דאס פארדואלםוגג די ד״אט געהערשם, דארט האט

 זיך עלנער מענעדזשער סוץ פירערשאםט דער אונטער
 וואס אלעס איבערשטיגען וױיט און איבערטראפעץ, אלײז

װיטי די יארעץ. פריהערדיגע די אין געהאם האם הױז״ ״י
 פון וואך לעצטער דער צו פינאל, צום איצם, און

 פאר־ אםען, דין וועט ד״ויז ױניםי די וואס סעזאן דעם
 װעט וואס אזוינס, עטוואס פארוואלטונג די שפרעכם

 פמ דערגרייכוגגען אויםערגעװײנליכע די םארםוגקלען
סעזאן. גאנצען דעם הויז ױניםי דער

״װיק־ ערשטען דעם אין צוזאמען פאלט יאר דאס
 אלגעמײנער אן און אידישער א סעםםעמבער םוץ עגד״

 אויס פאלען השנה ראש און דעי לעיבאר ױם־םוב•
 מאכט דאס דיגסטאג. און מאגסאג צוזאמען, יאר דאס

 גאגצע זיך אפצורוהען עולם ברײטען פאר׳ן מעגליך
 ױניטי פח פארװאלטוע די נאכאגאנד. טעג םיר־סינף

 אמת׳ן אן צוגעגרײס און זינען אין געהאט עס האם חויז
 קינסם־ גרעסםע די שטײגער. שענםםען אױפ׳ן יום־טוב

אינ־ םיט םאלקס־זיעער טעאסער, און אפערא םװ לער

 אין אױםטרעטעץ װעלען רעפוטאציעס טערנאציאנאלע
 געזאנג שפילען, ספארט — דערצר פראגראמען. רייכע

 — מאלצײטעז מיט דורכגעפלאכטעז געלעכטער, אץ
 דעם פון מינוט יעדע מאכען װעט באנקעטען, אמת׳ע

אימפארגעסליך. רויק־ענד
 וואס וואונדער קײן ניט איז צוגרייטונגען די נאך

 געסט צאל גרעסטע די דערווארט װערען שלוס דעם בײ
 איז עס װען האט הויז ױגיטי די וראס באזוכער אץ

 באזארגען זיך װילען װעלכע די מאל. איין מים געהאט
 דעריבער דארםען הויז יוניטי דער אין פלאץ א מיט

 װעסט 3 ׳אפיס אין רעדזשיסטרירען גלייך זיך בעסער
סטריט. טע16
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 אין םםרײקערם וי העלפט
 אטאמאט־הןסטמן די

ן m זײער געװינען
 ארבײטער די װאס סטרײק, דעם מיט פארבינדונג אין

 זייד געגען אן איצט פירען אטאמאט־רעסטאראנען די פזן
 מעגש- מער און אגערקענונג ירניאן פאר בתים בעלי רע

 באארד דזשאינט די האט ארבײטט־באדינגונגען, ליכע
 פאלגענדעץ פארעפענטליכט ױניאן קלאוקמאכער דער פון

 סטרײקעד די העלפען צו מיטגלידער אירע אלע צו אפיל
:קאמף גערעכטען זייער געװינען

 יארק. ניו אין קלאוקמאכער אלע ״צו
ברידער: ארן ״שװעסטער

 א אן איצט געהט יארק גױ שטאט דער ״אין
 הארדארט און הארן די געגען סטרייק פארביטערטער

 ארבײ־ די קאסעטעריעס. און רעסטאראנען (אוטאמאט)
 קלעגליכע געקרנגען האבען װעלכע םירמע, דער פון טער

 אוג ארבײטען צו געצװאונגען געװען זײנן און שכירות
 אין ארויס זײנען באדינגוגגען, אונערטרעגליכע טער

 בעלי די מיט פארהאנדלען צו רעכט דאס פאר סטרייק
 באדינגונ- ארבײט מענשליכע פאר און קאלעקטױו בתים

 סימ־ די פארדינט פירמע דער געגען סטרייק דער גען.
 איז עס און מענשען רעכטדענקענדען יעדען פון פאטי

 די שטיצען צו ארבײטער ארגאגיזירטע די פון פליכט די
 געלך דער געגען קאמף זײער אין םטרייקער בראדוע

 דייפס *ון ניקעלס די פון האט וועלכע פירמע, גייציגער
 רעסטאחר אירע אין ספענדען מאסען ארבײטער די וואס
 פארמעגען ריזיגען א ערווארבן זיך קאפעטעריאס און נען
 באשעפטי״ זײ װעלכע ארבײטער, די רואס צײט דער אין

הוגגער־לױן. א פאר ארבײטען צו געצװאונגן װערען גען,
 דעם אין פלעצער צאל א אן האלט קאמפאני ״די
 םוײ צענדליגער ארבייטען עס וואו דיסטריקט, גארמענט

 קלאוק־ די און נאדעל-טרײדס די םון ארבײטער זענדער
 סאראן דיסטריקט דעם אין דינען עס זיי. צװישען מאכער

 איר, וואו קאסעטעריעס, און רעסטאראנען ױניאן גענרג
 די פאר און שפייז דיזעלבע קריגען קעגט קלאוקמאכער,

 ױניאן סון סערױירט און צוגעגרייט םרײזען, זעלביגע
 יוניאן אלס םליכט אייער טוט !קלאוקמאכער ארבײטער.

 גרא- די מיט סאלידאריטעם אייער ארויס וױיזט !ליים
 רעסטאראנעז ױניאן בלויז פאטראניזירט סטרייקער. װע
קאפעטעריעס! און

ױניאן. קלאוקמאכער באארד־ דזש.
םעקרעםעד״. לאנגער, ע. לואים

גערעכטיגקײט ------------------------

 נײע נײן טשארטעדט אינטערנעשאנאל
 שטעדט פארשײדענע אין לאקאלס

לאנוי איבערץ
 אינ־ די וואס ארבייט אדגאניזאציאנס עגערגישע די

 און לאנד גאנצען איבער׳ן אן פירט טערנעשאנאל
 מיסעליײ און גארמענטס קאטען די אין הויפטזעכליך

 אטלאבםיק אין קאנװענשאן דער נאך זינט טריידס ניאוס
 נייע צאל דער אין ארויס אמבעסטען זיך וױיזט סיטי

 אינ־ דער םון געטשארטערט כסדר װערען וואס לאקאלס
 םריהער דינען עס וואו שטעט נײע איץ טערנעשאגאל

 גערוען ניט אינטערנעשאגאל דער םון לאקאלס קײן
 םריהער זיינען ארבײטער די װאו טוײידס אין אדער

ארגאניזירט. געװען ניט
 דובינסקי, פרעזידעגט םון ערקלערונג דער לויט

ד געטשארטערט װאכען םאר לעצטע די דורך זײנעץ  ג
 פאר־ אין ױניאנס לאקאל נײע נײן פאלגענדע די ורארען

שטעט: שײדענע
 ארבײםער קליידער פרויען סטייט: ארקענזא אין

 קלײדער םרױען ;סיטי פארעסם אין 286 לאקאל ױניאן
ראק. ליטעל אין 287 לאקאל ױניאן ארבייטער

 דרעסמאכער דזשוניאר און מים : סטייט מיזורי אין
 קלײ* קאטאן און םיטי קענזעם אין 288 לאקאל ױגיאן

לואיס. םײנט ,283 לאקאל ױניאן ארבײטער דער
 אין 290 לאקאל ױגיאן ארבײטער קאידער פרויען
 לא־ ארבייטער קליידער םרייעז ;קענםאקי הענדערסאן,

 און גיט־גודס יארק; גױ םאלם, האסיק אין 285 קאל
 םי־ מאלדעז, ,291 לאקאל ױגיאן ארבייםער ספארםװער
 «289 לאקאל ארבײטער קלײדער םרייעז ;סאטשחעםס

 ארבימזײ קלײדער סרױעץ און ;איליגאי םעקלענסמרא,
איגדיאנא. אלבאני, נױ אין ,284 לאקאל ױניאן

GERECHTIGKEIT (Justice)

 :אונז פרעגט קלאוקמאכער א פןן ארבײט די
נ נ פי ע ל ״ עי װ  וואס דערפון, ארויס קומם וואס א

;ד ט-א״ נ ע מ  וואו שעפער, אמאלגאמײםעד די ט
סאסאן מענערשע די מאכט מען י

 םון קאנטראל דער אונטער געשםעלט װערען קלאוקס,
 דאר־ בלייבען קלאוקס די װען ױניאן, קלאוקמאכער דער
סאי? װי סאי םען

 דער אז פראגע, קורצער דער םון פארשטעהען מיר
 מען װען צופרידען, מער געווען רואלט םראגע־שטעלער

 דער םון שעפער די אװעקצונעמען אגשטאט וואלט
 קלאוקמאכער דער אורעקגעגעבען זײ און אמאלגאמײטעד

 שעפער די פון אװעקגעמען בעסער מען זאל ױניאן,
קלאוקמאכער. די אװעקגעבען די און קלאוקס די

 אויף אפשטעלען סיל גיט זיך דא װעלען מיר גו,
 דין, קען עם בעסער. געורען וואלט עס װי פראגע דער

 קלאוקמא־ די םאר געװען עס וואלט מאמענט פאר׳ן אז
 פון קלאוקם די אװעקגעמען זאל מען אז בעסער, כער

 די אװעקנעמען איידער שעפער, אמאלגאמײטעד די
 וואלט עס אבער אמאלגאמייטעד, דער פון קלאוק־שעפער

 ליידיגע געבליבענע די וױיל ערגער, שפעטער געװען
 אנגע- װידער באלד רראלטען שעםער אמאלגאמײטעד

 געדארפט װידער רואלט מען און קלאוקס מאכען םאנגען
 שוין װי גיט, דא רוילען מיר אבער זײ. מיט קעמפען
 ווע־ דיסקוסיע ברייטער א אין אדיינלאזען זיך געזאגט,

 קען סוף כל סוף ווארים בעסער. איז עס וואס דעם גען
 איז דערצו און בעסםע דאס קריגען אלעמאל גיט מען
גערעכטער. אויך בעסער איז עס וראס אלעמאל ניט

 ױגיאן די באצוועקט וואס :איז םראגע הויפט די
 גע- ווערען קלאוקס וואס דעם, געגען קאמף איר מים

שעםער? אמאלגאמײטעד אין מאכט
איז, צוועק דער אז ענטםערען, צו לײכט איז עס

 קלאוק־ פיז בלויז װערען געמאכט זאלען קלאוקס אז
 מײנט ״קלאוקמאכער״ זאגט מען װען אבער מאכער.

 קלאוקס, מאכען קענען וואס באלמעלאכעס סתם ניט מען
 אמאלגא־ די אין ארבייטער פאראן אויך זײגען עס רױיל

 דער קלאוקם. מאכען קענען װעלכע שעפער, מייטעד
 דעריבער זאגט מעז ייעז מאכען. זײ אז איז, באוױת

 קלאוק־ דער סון מיםגלידער מען מײנט ״קלאוקמאכער״
 געגוג. גים אויך נאך איז אליין דאס און ױגיאן. מאכער

 קלאוקמאכער דער םון מיטגלידער אז טרעפען קען עס
 ױניאן די און ניט דארף מען וואס טאן זאלען ױניאץ

 דאך עס קומט קלאוקס. קיץ מאכעז לאזעץ ניט זײ װעט
 שאם, פון קלאוקמאכער אראפ נעמט ױניאן די אז םאר,
 װיכ־ דאס און ניט. טאר מען וואם געטאן האבען זײ ווען

 אונטער׳ן ארבײטען איז ניט, טאר מען וואס טיגסטע
 ירניאן גוטע און שטונדען. ליינגערע ארבײטען און פרימ
 עס עברה. גרויסע אזא איז דאס פארוואס רױיסען לייט
 אונטערגראבען װי עברה ױניאן גרעסערע קײן ניטא איז
 אז הײסם, עם באדינגונגען. ױניאן אויסגעקעמפטע די

 קלאוקמאכער דער םון קאמף דעם אין װיכטיגסטע דאס
 איז, ״אווערלעםיע״ גערוסענער אזוי דער געגען ױניאן

 קאגטראל דער אוגטער װערען געמאכם זאלען קלאוקס אז
 בא־ ױניאן די ארנטער און ױניאן קלאוקמאכער דער פון

 אויסגע־ האט ױניאן קלאוקמאכער די וראס דינגוגגען
קעמפט.

 יוניאן קלאוקמאכער די ווען אז קלאר, איז דערפון
 וואו ערגעץ אז אוים, געפינט אינטערנעשאנעל די אדער
 אונ־ ניט שטעהט וואס שאם, א אין קלאוקס מען מאכט
 איז ױגיאן, קלאוקמאכער דער םרן קאנטראל דער טער
 קאנטראל. איר אוגטער שטעלען צו אים אויםגאבע איר
 עס אױב ניט, Tאוגםערשי קײן פרט דעם איז איז עס
 איז עס אדער שא«, ױניאן קיין גיט אינגאגצען איז

 עס וואו יוגיאן, אנאנדער צו באלאנגט וואס שאם, א
קלאוק־ דער סוז באדינגונגעז די לױט ניט געארבײם װערם

 דער פון אינטערעס װיכטיגסטער דער יעיאן. מאכער
 זאלען קלאוקס אז פאל, דעם אין איז ױניאן קלאוקמאכער

 סטאנדארדס, נידעריגערע אונטער װערען געמאכט ניט
 אונטער שטעהען וואס שעפער די אין עקזיסטירען זײ װי

 קײן װערען געשאםען גיט זאל עס אז און קאגטראל איר
 קען וואס צוױיטען, און שאפ איין צװישען קאנקורענץ
ארבײטער. די פאר טרעיד דעם רואיגירען
 די דעריבער טוט דעפארטמענט אװערלעפיגג דער
 אמאלגא־ די איבער נעמט ער וואס ארבײם, ריכטיגע
 שטעלט און קלאוקס, מאכם מען וואו שעפער, מײטעד

ױניאן. קלאוקמאכער דער פון קאנםראל דער אונטער זיי
**a

י 1צ ע אן ד ש נ ע װ ג א  אן געװען וואלט עס ק
איבערראשונג, אנגענעמע אמעײהען דעי

 קאנװענשאן דער אויף רוען
פעדע־ אמעריקען דער פון

אי אוו בא־ וראלט לייבאר אװ ריישאן □
 מען אז געווארען, שלאסען

 א. אי. סי. דער פון ױניאנס די מיט שלום מאכען דארף
 ױניאן טרייד אמעריקענער די מאכען גאנץ צוריק און

 לײכט. גאנץ געװען אייגענטליך וואלט דאס באװעגונג.
 איינפאך און קורץ קלאר, עס האט דובינסקי פרעזידעגם
 די םון קאנווענשאן דער אויף רעדע זיין אין םארמולירם

 אװ פעדעריישאן אמעריקען די :ארבײטער אויטאמאקיל
 דעם אגערקענט זי אז באשליסען, בלויז דארף לײבאר

 איג־ די אז און ױגיאניזם אינדוסטריעלען פון פרינצים
 ארגאניזירט דארםען מאסעךםראדוקציע םון דוסטריעס

אינדוסטריעל. װערען
 פעדעריישאן אמעריקען די האט פראקטיק דער אין

 איג- דעם אנערקעגט שוין צייט לעצטע די לײבאר אװ
 דער געצוואונגען איר האט דאס ױניאניזם. דוסטריעלען

 דערמיט זיך האט עס א. אי. סי• דער געגען קאמף
 אמעריקען די צושטאנד. קוריאזער גאנץ א געשאפען

 דער מלחמד״ ערקלערט האט לייבאר אװ סעדערײשאן
 באשטאנען איז א. אי. םי. די וואס דעם, צוליב א. אי. סי.

 אינדוסטריעס גרױסע די אין ארבײטער די אז דעם, אויף
 אין װערען ארגאניזירט זאלען פראדוקציע מאסען פון

 םע- אמעריקען די רוען אבער ױניאנס, אינדוסטריעלע
 זיי־ עס גרוים װי דעתעהן האט לייבאר אװ דעריישאן

 אלײן זי האט א., אי. סי. דער פון דערםאלגען די נען
 עס !ױניאנס איגדוסטריעלע ארגאגיזירען אנגעפאנגעץ

 דער םאר לייכט ג׳אנץ זיין איצם דארף עס אז הײםט,
 װי א., אי. סי. דער מים שלום שליסןן צו פעדעריישאן
 דער־ זיץ אין סארלאנגט עס האט דובינסקי פרעזידעגט

רעדע. מאנטער
 צו אםטימיסט גרויסער צו א דין דארף מען נאר
 װירקליך וועט איבערראשוגג אנגענעמע די אז גלויבען,

 אמע־ דער םון קאנווענשאן איצםיגער דער סון קומען
 מען קען וױיגיגסטעגס לייבאר. אדו סעדעריישאן ריקעץ

 ״סרידענס־סארשלאג״, דעם םון םאראויסזאגען ניט עס
 די אז געמאכט, האט גרין װיליאם פרעזידעגט וואס

 זיד זאלעז געווארעו, סוסםענדירט דינען װאס ױניאנס,
א. אי. סי. דער סון צוריקציעץ
 א צוגעבען, מען מוז דאס, איז נייעס צייטונג פאר

 האבען צייםונגען די םרידענס־םארשלאג. גוטער גאנץ
 די אנגעבאטען האט גרין װיליאם אז געדרוקם, טאקע

 דער גיט איז עס שלום. א. אי. סי. דער סון ױניאנס
 זיך צייטונגעץ די אין שרײבער נײעם די סון עסק

 םאר־ םרידעגס גריג׳ס װיליאם אז םאנאנדערצוקלייבעז,
 בא- די ווען ווארום גארנישט. לחלוםין• מײנט שלאג

 צוריקצד זיד אײנגעשםימט וראלטען ױניאנס םרעסענדע
 אג־ סון זײ דאך מען װאלט א., אי. סי. דער סץ ציהעץ
סוספעגדירם. נים אז מאנג

םון דעתחארטען צו גום צר איז עס אויב אבער

 אבער מען קען שלום, א קאנװענשאן פעדעריישאן דער
 עםעם טאן ניט װעט קאנװענשאן די אז דערװארטען, דאך

מאכעןי גרעסער ריס דעם זאל וואס אזוינס
 לא־ ביידע אין שלום פאר וואונש א םאראן איז עס

 אזעלכע, פאראן אויך ליידער, זײנען, עס אבער גערען,
 בי־ און שארםער שםרייט דעם מאכען צו זוכען וואס

 שםאל־ פולשטענדיגער א צו זאל-םירען וואס טערער,
 דזשאהן מלחמה. אונאויפהערליכער אן צו און טװג

 דעפארטמעגם טרעיד מעטאל םון פרעזידענט דער פרעי,
 אײ־ איז לײבאר, אװ פעדעריישאן אמעריקען דער פון

 ערגסטע די םון אײנער ריכטיגער, אדער זײ. פוץ נער
זיי. םוץ

 רעאקציאנערםםע די פון אײנער איז םרעי דזשאהן
 ער לײבאר. אװ םעדעריישאן אמעריקען דער אין םירער

 געגען קאמף דער וואם דעם, אין חלק גרויסען א האט
 פארביטערטען אזא אנגענומען האט א. איי. סי. דער

 צו כחות זיינע אין וואם אלץ טוט ער און כאראקטער
 םרעי דזשאהן שפאלטונג. םולשםעגדיגער א צו פירען

 אויף םאדערען װעט ער אז ודיסען, געלאזט שוין האט
 אװ םעדעריישאן אמעריקען דער םון קאנװענשאן דער

 וואם ױגיאנס, סוספענדירטע די אז דענװער, אין לייבאר
 אויס־ אינגאנצען זאלען א., אי. סי. דער צו באלאגגעז

 קומעז װעט ער אז פארזיכערט, ער װערען. געשלאסען
 דעפארם־ טרעיד מעטאל דעם םון רעזאלוציע אזא מיט

 װאד & מיט קאנווענשאן א אפהאלטען װעט וואס מעגט,
פריהער.

 דער סוץ םירער אלע ניט זיינען אבער גליק צום
 רעאק־ אזוי לייבאר אװ פעדעריישאן אמעריקעז

 ער װי שמאלקעפיג אזוי נים םרעי, דזשאהן װי ציאנער
 פאר&ן דיגען עס ער. װי פארביטערט ניט און איז

 דעם צו סוף א זעהן װעלען וואלטען וואס אזעלכע,
 באווע־ ארבײטער אמעריקאנער דער אין ברודער־קריג

 דורכ־ זאלען פרעיס די אז גיט, דערלאזעץ די און גונג,
 זאל עס אויב און םלענער. שפאלטונגס זײערע פירען

 עק־ די װעט ענדערוגג, פלוצימדיגע קײן םארקומען גיט
 לייבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען דער פון זעקוטױוע

 אז רעקאמענדאציע, א מיט קאנװענשאן דער צו קומען
 וױיטער אויף זאלען א. אי. סי. דער פון ױניאנס די

 ווערעז. אויסגעשלאסען ניט אבער סוספענדירט, בלײבען
 טיר א אםען װערען געלאזען װעט עס אז הײסט, עס

/ שלום. פאר
 וואם םעדעריישאן, אמעריקען דער אין די נאר

 כוחות, דיערע אנשטרענגען דארםען שלום, באמת װילען
 ווערען. געעםעגט ברייטער זאל שלום םאר טיר די אז
 געשעעגער דער װערען באשטעטיגט בלויז דארף עם

 פראדוקציע מאסען םון אינדוסטריעס די אין אז פאקט,
 TP ױניאניזם אינדוסטריעלען םון פרינציפ דער איז

רעכטיגט.
אגגעםאנגען, זיך האט שטרייט װען^דער פריהער,

 אינדוסט־ םון פרינציפ דער אויב םראגע א געװען עס איז
 גיט. אדער ווערען אגגעגומען זאל ױניאניזם ריעלען

 די םאקט. געשעהענער א שוין דאך עס איז אבער איצט
 דאך שוין זײנען םראדוקציע מאסען םון אינדוסטריעס

ױ איגדוםטריעלען םון םריגציפ דעם אויף ארגאניזירם  י
 דאך װעט אלײן םעדעריישאן אמעריקען די »ניאניזם.

 רעארגאניזירעץ ױניאגס די אט דארף מען אז זאגען, ניט
 דער איצט איז וואס װעגען טא ױניאנס. פאך אין

 די זיין איצט דארף צוועק װעלכען צוליב שטרייט?
צוריםען? באװעגוגג ױגיאן טרייד אמעריקאנער

 פיל אז* םון באוועגונג ארבײטער םאראיעיגטע א
 פארגעשםעלם איצט יאד וואלט ארגאגיזאציע מיליאניגער

 אויםםאן געקענט וראלט וואם כח, גװאלדיגען א זיד מיט
 אמעריקעז דער םון קאגרוענשאן די ווען און וואונדער.

 א עפענען וואלט דעגװער אין לייבאר אװ םעדעריישאן
םאראײ- צו פירעז זאל װאם שלום, םאר טיר ברײטערע


