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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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גערעכטיגקײט ---------------------------

 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

 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)

ט די ײ ב ר ן א  :אונז פרעגט קלאוקמאכער א פן
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
י ע ן ד ע ה ײ ע מ איבערראשונג, אנגענעמע א

 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

 יױ איגדוםטריעלען םון םריגציפ דעם אויף ארגאניזירם
 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
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בראנקם פון

אםערי־ דער אין היסטאריש בלײבען זי װאלט ניגוגג,
• באװעגונג ארבײטער קאנער

**
ר א ד זי ד אי ע ל ג א  געבלי־ אינגאנצען איז *עס נ

L n- -א ר א  שטאט־ די צו חודש א בלויז בען '¥ ר
?0 . 2,J S אלע אוז יארק נױ םון וואלען
ט & <נ ד פאראינטערע־ זײנען וואס די עזי

 פארטײ ארבײטער די אז סירט,
דאר־ װאלעה די אין זיגעץ זאל

 אויסצונוצען ארבײט דער צו ענערגיש נעמען זיך םען
 וואס געװיגען צו געבליבען, איז װאס צײט, קורצע די

ארבײטער דער פון קאגדידאטען די פאר אנהענגער מער
, ®ארטײ.
 אין אינסערגעשאנעל דער םון מיטגלידער די
 גאנץ א װאל־קאמף איצטיגען דעם אין האבען בראנקס

 אינ־ אלגעמײגעם זײער אויסער אינטערעס, באזונדערען
 בראנקס אין זיגען. זאל פארטײ ארבײטער די אז טערעס,

 װײס־פרעזידענט נאגלער, איזידאר ברודער נעמליך איז
 סון מענעדזשער גענעראל און אינטערנעשאגעל דער םון

 דער ױניאן, קלאוקמאכער דער פון באארד דזשאינט
 פרע־ בארא פאר פארטיי ארבײטער דער סון קאנדידאט

 װערען, צו געװעהלט שאגסען גוטע האט ער און זידענט
 צוזאמען בראנקס, םון ארבײטער־באפעלקערוע די װען
 זייערע אפגעבען זאלען בירגער םראגרעסיװע די מיט

אים. םאר שטימען
 אין האט בראנקס פון באםעלקערונג מיליאניגע די

 מענ־ פראגרעסיװע און ארבײטער צאל גרויסע א זיך
 װען און ארבייטער די צו םריינדליך זײגען וואס שעז,

 פלאנמעסיגער ענערגישער אן ווערעז אנגעםירט זאל עס
 און ווערען. ערװײלם גאגלער ברודער קען מאל־־קאמף,

 אג־ די און קלאדקמאכער די אז ערווארטען צו איז עם
 וואוי־ וואס איגםערנעשאנעל, דער &ון מיטגלידער דערע

 אויס־ די נעמעז זיך אויף זאלען בראגקם, די אין נען
דער אז כוחות, דיערע אלע םים ארבײםען צו גאבע

װערעז. געװאובען זאל זיג מעגליכער
***

ע די ט צ ע און גרויען די פון שטונדע די ל
ען די םוז ם רן  דער פון ױניאנם די אין קלובם וי נ

געשלאגען האם אינטערנעשאנעל ־״:1
a ײיו m p — יוערען. אױםגעלײזם םחען זיי

 זיד האבען װאם )די פאר אז פארשםעהען, מיר
 גרופען די םון לעבען דעם צו צוגעוואוינט שטארק *זױ
 זיד שווער זייער עס איז ױניאן, דער אין קלובס די און
n האבען וואס די, םון ניט ריידעז פיר די. םון שיידען 

 פרױױלע־ געװיסע געהאם קלובס און גרופןין די דורן•
 צו זובען ניט םען דארף זײ, צו שײו איז וואם גיעם.

ו םארשםעהט עס וױיל פארשטעהן,  םיר אלײז■ זיד םיז זי
 אויפריכטיג, גלויבען וואס יעניגע, די מער דא סײגעז

 ױניאז דער םאר גום זיינען קלובס און גרופען די «ז
ארמיט. נוצליכע איר םאר געטאן האבען זײ אז און

 קלובם די און גרוסעם די אז גלױבען, מיר
 שעדליך מעהר אלעמאל געווען ױניאן דער םאר דעען

 שוין זיד האט דעם וועגען חנבאטע די אבער גוצליו, ווי
 ווע־ בלויז זיד עס תאנדעלם איצם און געענדיגט לאנג
 קאנווענשאן, אינםערנעשאנעל דער פיז באשלום א גען

 אינםערנעשאנעל דער םון עקזעקוםיװע גענעראל די וואס
 די דורבצוםירען. ענטשלאםען איז און דורכםירען פוז

װערען. אויםגעליתם מחען קלובם די און גרופעס
 זײן געװאלם נים האט עקזעקוטיװע גענעראל די

 צײם די אביסעל םארלענגערט האט יװן שצזרענג צו
 ליק־ זיד דארםען קלובם די און גרופעז די װעלכער איז

 האט זי ײאס צײט, םעג זעכציג די צו האט זי װידירעז.
 געענדיגם זיך האבען װעלבע את געגעבעז פריהער די

 טעג, דרייםיג נאד צוגעגעבען סעפטעמבער, םען12 דעם
 א איז קלובם די און גרופען די םון גורל דער אבער

 עק־ בלייבעז נים ווײםער טארען זײ — משלאםענער
 נים םארען זיי אז געזאגם, װי םײנם, עם און זיסטירען.

 די אז ווערעז, אויםגעפאסם שטרענג װעט עם *ז און
םארעז• ניט זאלעז

 םיםגלידער די םמ אויםגאבע די זײן װעם עם און
ן י  העל־ *ו יוניאז אונזער פון לאקאלם םארשידענע די י
 בא־ דעם דורכצוםירען עקזעקוםיװע גענעראל דער פען

קאנװענשאז. דער םון שלום

ע ש די ־ אי ר טו ל  סו
ט ײ ב ר ן א  אי

ע ר ע ז נ  או
ם נ א י נ ע

 אוים־ די ציהעז וױלען םיר
 לע־ אתזערע פח מערקזאמקײם

 יעקב םיז ארםיקעל אן אויף זער
 קולטרײ אידישער װעגען ואט

 יוג^ם, אתזערע אין ארבײט
דעם אין געדרוקט װערס װאס

 וואלטען מיר װען פרײען, זעהר אונז וואלט עס גומער.
 אז און ריכטיגע א איז מײנוגג זייץ אז דערװיסען, זיך
 אוג־ פון מיטגלידער אידישע די וראס אוים, דריקט ער

 וױיניגער זײנען מיר אבער דענקען. ױניאנס זערע
 צושריס־ דורך דערװיםען צו עס זיך פאראיגטערעסירט

 ידעם דורך מער סיל נאר ״גערעכטיגקײט׳׳, אין טעז
 פון עקזעקוטיװעס די פון םאדערען װעלען זיי וואס

 קולטו־ אינהאלטסרײכע און ברייטערע א לאקאלס זייערע
 די זיי, װאס דעם, דורך מער נאך און טעטיגקײט. עלע

 דער אין באטייליגען זיך װעלען אליק, מיטגלידער
 זי אז דערטאר, זארגען װעלען און טעטיגקײט קולטור

ערפאלגרייך♦ זײן זאל
טעטיג־ קולטורעלער דער פאר יוצא זײנען סך א

 װאונש, גוטען א מיט װערםער, גוטע פאר א מיט קײט
 זאגען דארף מען ארויס. וױיניג קומט דעם פון אבער

 ׳ניט מיר מײגען ״טאן״ װארט דעם מיט און טאן. און
 מײנען, מיר גאר צװייטען, פאר׳ן טאן זאל אײנער אז
זיך. פאר טאן אויך זאל ער אז

 אוים־ מיט קולטור־ארבײט, דער מיט איז מעשה די
 טאן עס װילען מײסטע די אז בילדונג, און קלערונג

 און לערנען זיך דארף וואס ברודער, ארימען םאר׳ן
 זײ דארפען זײ דענקען אליין, זיך פאר אבער בילדען,

 אויפגעקלערט געבילדעט, שוין זײנען זיי מער, גיט עס
אלץ. שוין וױיסען און

 און בילדונג אױף געלד סך א אויס גיט ױניאן די
װען מער, סך א אויסגעבען װעט זי און ארבײט קולטור

ם ►( ־י קי ג טי כ ע ר ע נ

 מיטגלידער די אז זעהן, װעם און נויםיג דין װעט דאס
 באם זי וואם דעם, מיט זיך באנוצען און עס פארלאנגעז

 געדארפם האבען מיטגלידער אידישע אונזערע אן. זײ
 זײ וואס געלעגענהײט, די ברייטער סך א אויסנוצען

 געםאז עם האבען זײ װי פרט, דעם אין גיגעבען ווערט
איצט. ביז

 צו באגריםונג
 ®רעםערם דרעם

60 לאקאל
געבורטסםאג. זייז םרייד

 לאקאל פרעסערס דרעס דער
 צו אורזאכעז אלע האם 60
עקזיס־ זײז מים שטאלץ דין

 מיט פײערען צו און טענץ
 פיר די פאר איז 60 לאקאל

 אױסגעוואק- גרױס נאר ניט עקזיסטירט, ער וואפ יאר,
 טעטיגקײם, ברײטער זיץ מיט פארנעמט ער נאר סען,
 פראמײ א מיטגלידער זײנע פאר געװינסען זײנע מיט

אינטערנעשאנעל. דעי אין פלאץ נענטען
 ארגאניזא־ זײן מיט אויס זיך צײכענט 60 לאקאל

 טעםיג־ קולטור בתיםער זיין מיט דיםציפלין, ציאנעלער
 םים־ ארבײםםלאזע דינע פאר זארג זיין מיט און קײם

 פאר דינען פרט דעם אין קען 60 לאקאל ,גלידער.
מוסטער. א

 צו 60 לאקאל הארציג דעריבער באגריסען מיר
 ערפאלג־ וױיטערע א אים װינשען און געבורטסטאג זיין

 זיינע פאר געװינסען וױיםערדיגע און םעטיגקײט רייכע
מיטגלידער.
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קובער דער און קאץ די
ארױם׳ »pp םץ אמאל אח קונער א

 ;חױז אנטקעגען שענק אין ארײגגעכאפט זיד און
םחותן, « נאך יארצײטל » געהאט חאט (טר
גופיעו-) *ום אים דערםאנען גןןװאלט חאט אוו

 שיײז די חײם דקר אץ אימצעחיטען אום
מײז< פץ

*רײנגענוםעו. קאץ די ער ח*ט
 געפמען, קיך אץ ער חאט װאם נאר
 T טדריקנןןקוםעז איז שענקעל פץ ער װמן

 דארט אץ דא צעװארםען דר׳ערד אױף
טןןרט, א פון כרעקלאד די

 װינקעל׳ אץ עםיג־פאם אהינטער קאץ, אוכזזןר און
 חיניעל״♦ געכראטען « אין מורקעגדיו^ איז, פארטאן

 — חענם, די געטאן גראד * ןןר חאט — י פדעםערץ ״דו —
 װןןגט, די םאר כועח קײן ניט מ חאסט װי

 טענשען םאר — ניט שוץ רעד איף
 &ייץ>• עיף דעם פאקט דןןרװײלע ק«ץ (די

 פײן, אײדעל, איצטער כיז געװען חײסט, װאם
 כענשען, גאר דיר מיט זיד םלןןגען אלע «ז

 1 שאכד א םאר װאם װיי, אוי דו״ אץ
 לאנד, אץ לײט רײדען דיר אויןז װעלןןן איגט

 ערליה ניט קעיעלמ, כיזט, דו אז
דין• און גנג׳טע׳ א כיזט דו

קיד, « אץ װאס גים איז
 געפערליד, איז אתיפטןןלאזןןן חױף א אוין* נאר

 !־טאח םטאדע אץ װןןלח בײזען א װי שטײגער א
 שטראף א ביזט דו

שכנים, אלע פאר
 פןןםט!״ * אץ אנשי?עניש &ן

 עסט^ און חערט דערװײלש (די
 שײנע װערטער םיט ערשט כעל״יפח דער חאם דןז און

גרױם^ אץ גרײט «זױ שטראף־רײד אץ ייד *עלאזעו
 ז «רוים דעם פון פארט איז איר, םײנט װ^ם, אץ

 געלעזעו׳ חןר ם«ר םוסר זיץ ח#ט יענער װען
אױפגןןגעםעז• נעכראטענם דעם אינגאנטען זי ה^ט

װ װאלט קוכער #גתןר אן  װאנט *1איי א
:םארשרײכען «ו געראטען

ײי פוםטע קײן ש, ניט ?ןזטןןװעסען קײן איו י  טרײג
ח«גט. שט*רקןן א זיך ם^דערט עס אװאו
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מע־ אין יאר דאס האם דעי עיבאר
 אן װי אויסגעקוקם שםעדס רערע

 עס טוב. ױם ארבעטעת אמת׳ער
פאראדען גרויסע םארגעקומען דינען

 געמאכט ה*ם מען גאםען, די אין
 געשפילם האט עס דעמאנםטראציעם,

 געװען איז עס און רעדעם געהאלטען האם מןין מחיק,
פאסירס. נים לאנג שוין ד.אם דאס טוב׳דיג. ױם

םריש, געװען נאך איז דעי לעיבאר װען אמאל,
 ארבײ־ די בײ טוב ױם גרויסער א גאר געװען ער איז

 איינגעווארצעלם מער ווערען צו אנשטאט נאר טער.
 ער איז געװארעז, איז ער עלסעכ וואם טוב ױם מער און

א וױיטער יאר א װאס גאר  אפגעבליאקעװעט מער א
 ױביליי יעהריגען 50 ױין צו אבער יאר דאס געװארען.

 צוריקגעקערם מאס גרויםער א אין אים צו זיד האם
 דארף דאס םוב׳דיגקײם. ױם ױגענדלינע אמאליגע דין

 זיין םון חשבון דעם אויף װערען געשםעלט נים אנעו
 םץ או־יםלעבונג דער םון חשבון דעם אויף נאר ױביליי-

באוועגונג. ארבײםער אמעריקאנער דער
 ארבײםער סאו א אױב שםארק, גאנץ צווייפעל איך

 דעי לעיכאר האם יאר דאס אז וױיםען, אםעריקא אין
 ®אראן דינען עם ױביליי. יעהריגען 50 זיץ גןפייערט

 איז עס נים. וױיסען די וואם. זאכען, װיכםיגערע סך א
 געחען ארבײםעד אמלריקאנער די בײ יאר דאס אבצר

 טוב ױם זייער וױ דעי לעיבאר םײערען צו שסימונג א
 דיערע דעמאנםטרירען און גאס אין ארויםצוגעהן און

 װאם קאםםס־יאר, גרויסער א געווען איז עס כחו^
 אמעריקאנער די םאר געוױנסעז גרויסע געבראכם האם

 דיער און שטימונג זייער געהויבען האט און ארבײטער
קאםפסלוסם.

קרעדיט. איר אויף נעםעז עס דארף א. אי. םי. די
 קאםפםלוםט נוער לעבען. מער ארײנגעבראכם האם זי

 צױישען בחות אייגענע זײערע אין גלויבען םער און
 ערטער מערערע אין און ארבייטער, אםעריקאנער די

 פעדעדיײ אמעריקען דער פון ױניאנס די אויד זײגען
 שטײ דער מים געווארען אמעשטעקם לייבאר אװ שאן
«נג

**
 געהאלםען דינען וואס רעדעס, לעיבאר די אין

 ארגא־ םון םרייגד סון און ױניאן־סירער םון מוואדען
 חשבץ, א געווארען געמאכם איז ארבײם, ניזירטער

 גע־ האם באוועגוגג ארבייטער אמעריקאנער די װאס
 1937 דעי לעיבאר ביז 1936 דעי לעיבאר פון חאונען

איינדרוקסםולע. גאנץ א איז שורה אונטערשטע די *ון
 האט ,1936 דעי לעיבאר צו צוריק, יאר א מים

 דער מיט צוזאמען לעיבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען די
 מיליאן האלב א און דריי קנאפע םארמאגט א. אי. סי.

 געקו־ זיי דמען 1937 דעי לייבאר צו און מיטגלידער,
 הויםט דעם מיטגלידער. מיליאן 7 איבער וױיט מים מעז

 האם — םיליאן האלב א און צוױי ארום ־־־־ געװיגס
א. אי. םי. די געמאכט

 רעדע דעי לייבאר זײן אין האט לואים חשאהן
 דרײ איבער איצט צעהלט א. אי. סי. די אז ערקלערט,

 גרין וױליאם מיםגלידער. םריזענם 700 און פיליאן
 םעדעריישאן אמעריקען די אז ערקלערט, האם וױדער

 600 און מיליאן דריי ארום איצט האט לייבאר *י
 מיט מיליאן 7 דאס איז צחאמען מיטגלידער. סױזענט

 ארבײ־ ארגאגיזירטע צאל גרויסע אזא !םויזענד 300
געהאט. גיט מאל קיין אמעריקא האם סעו

 גרין װיליאם פון חשבון דער אז מעגליך, איז עס
 םעחד אמעריקען דער פרן מיםגלידערשאםט דער וועגען
 ריכםי־ קיץ גאנצען אין ניט איז לייבאר אװ יײשאז

 פאקטיש באלאנגען וואם ױגיאגם, מערערע וױיל ׳מר
 די אריף םארשריבען נאך דינען $ג, אי. םי. דער *ז

 ירניאגם די למשל, אט, ל. אװ ס. א. דער םץ בימר
 ארום צעהלען אלײן די וואס װירדזשיגיא, װעסט יין

 ;גילדם צײטוגגס־שרײבער די ן םיטגלידער טױזענט 170
 ױניאגם. אנדערע פארשײדענע און לערער־ייג^ יי

 חעכ־ קעגען חשבח אין גים־ריכטיגקײטען די אט ןכער
 .,מילקמ םערםאל א אין הכל סך דעם עגדערען סטענם

 אלץ גאד דעריבער בלײבט צאל געמײנשאסםליכע די
 *ורע• מעז דארף צאל דער צו און מיליאז♦ 7 ייבעד
 גיט באלאנגען רואס יתיאנם, אתאפחענגיגע די מגעז

בראדער־ זבאהענײזא די וױ ארגאניזאציעס, בײדע »

 מען קען ארום און ארום אנדערע. אייניגע און הודס
 מיליאץ 8 ארום םאראן איצט זיעען עס אז רעכעגען,

 ערשטען צום און אמעריקא אין ארבײםער ארגאניזירטע
 ארבייטער־באװעגונג דער םון געשיכטע דער אין מאל

 אינדוס־ די ארגאניזירט אויך טײל גרויסען צום זיינען
 גרויסער דער אט און פראדוקציע. מאסען פון טריעס

 לעיבאר צװישען יאר דעם אין פאסירט האט װאונדער
.1937 און 1936 דעי

 פארגאנ- דער צו שוין איצט באלאנגט דאס נאר
 אינטערעסירם אונז און געשיכטע, דער צו גענהײט,

 איז -וואס דאס, איידער קומען, דארף עס װאס מער
 דער דין װעט עס וואס אינטערעסירט אונז פארגאגגען.

 זעהר םאקע איז עס .1938 דעי לעיבאר צו חשבון
 אזוי איז ארגאניזירטע צאל די רואס דערפרעהענד,

 לעיבאר צװישען וואס יאר, דעם אין געוואקסען גרריס
 אומארגאגיזירטע, צאל די אבער .1937 און 1936 דעי
 אלץ נאך איז װערען, ארגאניזירם נאך קענען וואס

גרויס. ריזיג
 אמע״ אין לױךארבייטער אלע ניט אז אנגעגומען,

 איז עס דוערען. ארגאניזירט פארלויםיג קעגען ריקא
 האט מען וואס לױךארבייטער, קאטעגאריע א פאראן

 אוג־ נאמעז דעם מיט באצײכעגען צו אײנגעוואוינט זיך
 עטליכע היפשע באטרעפט צאל זייער ארגאניזירבארע.

 װירק־ זײגען זײ אויב דיסקוטירען, מען קען מיליאן.
 צרגעמן. מח מען אבער אונארגאניזירבאר. םאקע ליך
 זיי װירקליך איז אומשטעגדען איצטיגע די אונטער אז

 אםילו רעכענט מען ווען אבער ארגאניזירען. צו שװער
 אונארגאניזיר־ גערוםענע אזוי מיליאץ עטליכע די אראפ
 חאס מיליאן, דרײםיג איבער אלץ נאך בלייבען בארע

 סה אויך אז מײנט, דאם אמ ארגאניזירעץ. קען מען
 דעם מיט שױן היינט, ביז זיינען ארגאניזירבארע די

 בלויז ארגאניזירם ערפאלג, גרויסען באזונדערס גאגץ
 ארגא־ גאך דארסען ®ראצענט 75 בעת פראצעגט, 25

װערעץ. ניזירט
** •

 אדמײ געוועזענער דער דזשאנסאן, יוה גענעראל
 שפילט וואס ר. a געוועזענער דער סוץ גיסטראטאר

 צײםענוױיז סארגעסם נאר ליבעראל, א םון ראלע די
 אביסעל ארויסגעקומען טעג די שױן איז ראלע, זייץ
 אין פאגאנדערגערעדט זיד האט ער װעז גאקעט. צו

 די ״פרעמדע״, די רועגען ״וואירלד־טעלעגראם״ דער
 אין ארײגגעקומעגע אונגעזעצליך די את גיט־בירגער

 גע־ בירגער, אםעריקאגער די באראבעווען וואם לאנד,
רעליף. מענדיג

 אגיםירט ציים לאנגע א האט דזשאנסאז גענעראל
 צעהלוגג א דורכפירען זאל רעגירונג די אז דערפאר,

 וויסען זאל «ען כדי לאנד, אין ארבײטסלאזע די סוץ
 פא־ א געווען איז דאס צאל. זײער איז עס גרויס װי

 פון רעגירונג דער געווארען געשטעלט איז וואס דערוגג,
 גערעכםע א געווען איז עס און זײטען, פארשיידענע

 נאכגעגעבען, רעגירונג די האט עגדליך פאדערונג.
 א האבען וועם צעהלוגג די אז אופן, אזא אויף אבער

 אנגע־ איז װאם רעזאלוציע, דער לוים ווערט. קלייגעם
 צעהלוגג׳ דער װעגעך קאמרעס אין געווארען נומען

 מחיק־ סרײװיליגען א אוגטערנעמונג גאנצע די טראגט
 םליכט קיין ארויף ניט קײגעם אויף לעגט עס טער.

 אײ־ אױב צעהלונג. דער פון ליסםען די אױסצופילען
 ער םוט וױל אנדערער אן אויב עס, ער טוט װיל נער
 דזשאג־ גענעראל זײ צוױשען און סד״ א דיגעז גים. עם

 אזא געגען קריםיק שארפער א מים ארויסגעקומען סאן,
 אגגעװיזען, האבען זײ ארבייטסלאזע. םון צעהלוגג מין
 בלויז אויסברײמעז װעם צעהלוגג די אז רעכט, מיט און

 קאג־ דער װאס געלד, פאלקם סץ דאלאר מיליאן סינף
 נים װעם עס אבער באשטימט, דערפאר האט גרעס

 װעט מען װײל אינפארמאציע, געװינשטע די בוײיגגען
®ארלאזען• קענען גיט צעהלונג דער אויף זיך

 דארף םען גערעכם. און ריכטיג אלץ דאם איז
 און ארבײםסלאזע, די װעגען ציםער באשטימטע האבען

 אזעל־ זײן זי דארף צעהלתג א יא שױן מאכם מען וועץ
 סםאסיסטישע געװיגשםע די -ברײנגען זאל זי אז יכע
 עס גרױס וױ גענױ וױםען זאל םען און ןאטעטליעזר

 גים אבער לאנד. אין ארבײסםלאזע די פיז צאל די איז
 מא־ דין םיט באצװעקט דזשאנסאן געגעראל האט דאס

 ע«עס געחאם גאר חאס ער צעהלתס א פון דערמג
א ®ון ראלע די סארגעסעגדמ און זיגען. אין אגדערש
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 די ארויסגעלאזען ער האט שפילט, ער וואס ליבעראל,

 שםארק אזוי האם תשאנסאן געגעראל זאק. םון קאץ
 דורכ־ וױיל ארבייטסלאזע, די םרן צעהלוטנ א געפאדערט

 אח םרעמדע װיפיל דערזעהן געקענט מען וואלט דעם
 נעמען לאנד אין ארייגגעקומענע אומגעזעצליך װיפיל

 םרעמדע, די אז דערצו, געפירט וואלט דאס און רעליף.
 זאלען בירגער, קײן גיט נאך דינען וואס די הייסט, עס

 אומגעזעצליך די אז און רעליף, פון װערען אפגעזאגט
לאגד. פון װערען ארויסגעשיקט זאלען אריינגעקומענע
 אזעלכע װיםיל אליין ניט וױיס דזשאנסאן גענעראל
 מען אז זאגט, ער אבער פאראן, דינען רעליף־געמער

 מיליאן. דוײי און מיליאן א צװישען צאל זײער שאצט
 אבער גישקשד״׳דיגער, גאר א איז אוגטערשייד דער
 א אים בײ איז עס גענעראל. דעם ניט קימערט דאס

 געווארען, געהערט דאס איז וואו :פרינציפ םון םראגע
 מער. נאך און רעליף? פרעמדע געבען זאל מען אז

 סאראן זײנען רעליף־נעמער פרעמדע די אט צװישען
 אין אומגעזעצליך אריעגעקו&ען זיינען וואס אזעלכע,

 אם און װערען. דעפארטירם גאר דארפען און לאגד
 דזשאגסאן, גענעראל זיך ביתערט דעם, צוליב טאקע
 ניט לעיבאר אװ דעפארטמענם פון םוירקינס מיס האם

 ניט האט זי ארבייטסלאזע. די םון צעהלוגג די געוואלט
 אונגעזעצליך די און םרעמדע די טאן שאדעז געוואלט

 ניט מער שוין זיך האט זי װעץ ארן אריינגעקומעגע.
 באשטימט דאך איז צעהלוגג א און העלסען געקענט

 צעהלונג די אז אויסגעפירט, אבער זי האט געורארען
 ניט זיך װעלען וואס די אז און םריױױליגע א זייץ זאל

 צעהלוגגם־ די אויספילען גיט מעגען צעהלען לאזען
 ארייגגעקױ אומגעזעצליך די אוץ םרעמדע די ליסטען.

געשיצס. אופן אזא אויף בלייבען פעגע
חשאג״ גענעראל װי אזוי טאקע איז דאס אױב נו,

 אין געהויבען זעהר פױרקינס מיס װערט זאגם, סאן
 װיל זי וואס דעו־פאר, בלויז ניט איז עם אויגען. מײנע

 דיגעץ זיי װען הונגעריגע, פמ ברויט אװעקנעמען ניט
 גאר ארייגגעקומענע, אוגגעזעצליך און פרעמדע אםילו
 די אויסנוצען ניט װיל זי וואס דערפאר טאקע אויך

 םון ברויט אוועקצוגעמען ארבייםסלאזע פון צעהלוגג
 ווען עם. װיל דזשאנסאן גענעראל וױ ארבייטסלאזע,

 געפאדערט האבען מענשען פראגרעסיװע אמ ליבעראלע
 די געהאט זיי האבען ארבײטסלאזע די פון צעהלוגג א

 אבער ארבייטסלאזע, די העלםען צו דערמים אבזיכט
 אונ־ כאפען צו פאסטקע א פאר אויסצונוצען ניט עס

 אװעקצו־ און אימיגראנטען ארייגגעקו&ענע געזעצליך
 בירגער. קיין גיט נאך דיגען וואם די, פון ברויט געמען

געמײן. און הארטהארציג געװען וראלט דאס
**

 די וועגען געשריבען סך א האבען צײטונגען די
 אין האם לואים דזשאן װאס אנצוהערענישעז, קאפוליער

 מאכס עם רוזוועלטץ. געגעבען רעדע דעי לעיבאר זײן
 אזא אין אויסגעדוײקט עם האס לואים וואס אויס, גים

 האם און שפראך ®אלירטער און געסליגעלטער הויך
 דאך האם קײנער אבער נעמעץ. קיץ דערמאנט גיט
 געםיעם האם ער װעמען טעות קײן האבען געקענם נים
 אז זיך, פארשםעהם עם געמײנם. ד«אט עד װאם אץ

 אױםגע־ הןמען צייםונגעז רחוועלם אױסגעשפראכענע
 קריטיקירם לואים׳ז האבעז און אונצופרידענהײט דריקט

 אויס־ װידער זײנען ױאס צײםונגזיז, די רעדע. זײז פאר
 גע־ הנאה האבען רוזוועלם׳ן צו סייניליד געשפראכען

 האם ער וואם דעם מיט נים רעדע. לואיסעם םון האם
 דינע האבען זײ וואס דעם, מיס nip געזאגט, איר אין

 רוד צו ערקלערונג םלחמה א פאר באטראכם ווערטער
 אייגענטליך האבעז רחװעלם׳ן פון סײנד די וועלם׳ן.
 םון םייל גרויםער $ פיינט. םער םך א נאד לואיס׳ן

 דעם, pc זיו נעמם רחוועלט׳ז צו פיינדשאסס זײער
 אבער לואיס׳ן. פיט געםרײנטעלם זיך האט ער ווןןס

 זעהען, זײ ווען הנאה, פיל אזוי די האבען םאקע דערפאר
 אוג־ |.5Tri זײ צוױשען געשלעג א בײ האלם עס אז

 פרעםע, ןןרבײםער־םרימדליכע די זיך םילם באקװעם
 «ו באמיהט זיד האט רחװעלם אז אנערקענט, װעלכע
 אבער לאגע, דיער פארבעסערען ארבײםער די העלםעז

 חשאן אױך זי באגרײשם צײם זעלביגער דער אין
 נים קיעער דאד קען רחװעלם׳ן. אויף כעם לואיםעם

 אדםיניםםרא• רתװעלם׳ס *ז פאקט. דעם פארלײקענען
 טערםיז צוױיטען זײן םץ יאר ערשםען דעם אין איז ציע

 פאר אנםוישוגג אן oya גרױסער גאנץ א גיז געוועז
ן םראזע שעקספיר באקאנםע די *דבײמער. וײ  נעפח ,

 גע־ האט רחװעלם װ*ס הײזער״, אײערע בײדע אויף
x דער אין ברױכט rrt געשםאנען איז 4 םי•«ד• די װען 

*r « 9אימריג די און גױרדלעיץ םיט יממף בלוםיגען 
שם*ל- דער םון רןדאליםטעז ןיקאגאמישע אונ*פהענגיגע



מ ►ןטי יז ײ ק ג טי כ ע ר ע ג

Vj־:•

 אפילו כעס אין ארייגברייגגען געמוזט האם איגדוסטריע,
 װי פירער ארבייטער טעמםעראמענטפולען װעניגער א

 גלייך זיך האט רוזװעלט פרעזידענט לואיס. דזשאן
 האט ער וואס עםעס׳ געזאגט האט ער אז געכאםט, אליץ

 צורעכט־ פרובירט עס האט ער אוץ זאגעז׳ יגעדארםם נים
 עקסטרע־ די מיינט ער אז ערקלערונ, דער מיט מאכען

 דעם אין זײנען װער אבער זײטען. בײדע םרן מיסםען
 די םון זײט דער פון עקסטרעמיסטען די געװען פאל

 שטאל־ סטרייקענדע די דען האבען װאס ארבײטער?
 האבען וואס און גוירדלער׳ן, ןפו געםאדערם ארבײטער

 פאר װערען באצײכעגט קענעץ זאלען זײ אז געטאן, זײ
 א קומען זאל עס אז פארדינעו, וואס עקסטרעמיסטען,

 קאלעקסיװע געפאדערט האבען זיי זיי? אויף מגםה
 פארזיכערט, געזעץ וואגנער דער וואס םארהאנדלוגגען,

 לויט׳ן איז וואס פיקעט־ארבײט, געםאן האבען זיי אח
 גוירד־ האט געזעץ דעם געבראכען ערלויבם. געזעץ

 אר־ מען האט געשאסען און חברים. זיינע און לער
חברים. זיינע מיט גוירדלער׳ן ניט ארן בײםער

 אזוי ניט איז שורה אונטערשטער דער אין אבער
 רוזװעלט׳ס געװען איז עס געלוגגען ניט װי װיכטיג

 לואיסעס געװען איז עס בארעכטיגט װי און אויסדרוק
 רעזול־ די זיין װעלען עס וואס איז, עיקר דער כעם.

 געגעבעץ כעס דין אין האט לואיס דערםון. טאטען
 אר־ אוגאםהעגגיגער װעגען אגצוהערעניש אן רחװעלט׳ן

 פארםיי. ארבייטער אן מיינם דאס װאס פאליטיק, בײטער
 אז װעלעה זיד וואלט עס און װיכטיג העכסט איז דאס

לענגער. אנהאלטען זאל כעס לואיסעם
 אמעריקא אין פארטיי ארבײטער אן פאר צייט די

 די וואו קאנגרעס, םון זיצונג לעצטע די רייף. איז
 ארבייטער די וואס מאיאריםעט, דעמאקראטישע גרויסע
 ארויסגעװיזען זיך האט ערדועהלען, געהאלםען האבען

 דורכ־ געקומען איז עס װען באנקראט, םולשטענדיג
 דעמאקראטישע די וואס םארשפרעכוגגען די צוםירעז
 וראלען, די פון צייט דער אין געמאכט האט פארםיי

 אז באוױיז, איבערצייגענדען נײעם א םאר געדינט האט
 זעלבסטשטענדיגע אייגענע אן םירען מחען ארבײטער די

 מײנונגען פארשיידענע זיין מעגען עס און •אליטיק.
 אים םון אז צוגעבען, מוזען אלע אבער לואיס׳ן, װעגען
 איצט זאל אמעריקא אין אויב סיל זעהר אפ העגגט

 נאמען דער םארטיי. ארבייטער אן װערען געשאפען
 צװישען פאפולערסטער דער היינט איז לואיס דזשאן

 נאמען, א איז עס ארבײטער. אמעריקאנער מיליאגען
 םאר האפנונגען זייערע םון צענטער אין שטעהט וואס

 א. אי. סי. דער פח ױגיאגס די לעבען. בעםערען א
 שטי־ מיליטאגטישער פראגרעסיװער, זייער מיט װידער

 אמערײ גרויסער א םון יסוד דער ווערען קענען מונג
 ױג־ אלע אין ניט אויב און פארטיי. ארבייםער קאנער

 אן ווארט א לואיסעס האט א. אי. סי. דער םון יאנס
 מייסםע די אין אבער עס ד״אט געװיכט, אנטשיידענדע

 זיינעז יוניאנס א. אי. סי. די סון אייניגע און זײ. םון
 ארמיטער־ אן פאר אויםגעשפראכען לענגער פון שוין

 קורץ יארק• גױ אין סאל דער איז דאם װי •ארטײ,
 דער אין אריין זיד ווארםט לואים תשאן ווען גוט, און

 סארטיי, ארבייטער אמעריקאנער אן שאםען צו ארבײם
געוואקסען♦ שטארק ערפאלג אן םון שאנסען די װאלטען
 כעס לואיסעס חשאן אױב אבער איז פראגע די

אגהאלטעז. לאגג רועט רוזוועלט׳ן אויף
 גע־ אנגעשריבען דעען שורות די רוען גראד, אט
 אז צייטוגג, אווענד אן אין דערזעהן איך האב װארעץ
 גע־ האט און הױז ווײסען אין געייעז איז לואיס דזשאן

 רחװעלט פרעזידענט מיט געשפרעך לעגגערען א האט
 ווייסען אין מעגשען די םון באהויפםוגג דער לויט און

 געשפרעך דער איז פרעזידענט, ארום זײנען וואם הויז,
 געדעקט כמעט האט און אנגענעמער אז ״זעהר געדוען
 האבען רוזוועלט און לואיס אז מיעען, קען דאס אלץ״.

 גע־ םריינד גוט צוריק זײנען און איבערגעבעטען זיד
 םון םראגע די ווערט אזוי, איז דאס אויב און ווארען.

 א אמאל װידער פארטיי ארבײםער אמעריקאנער אן
 דעם, אין באשטעהן קען ספעקולאציע די םפעקולאםיװע.

 צוליב זאל, אליין רוזװעלט אז מעגליך, איז עס װאס
 זיין אין איצט האט ער װאס אפאזיציע שטארקער דער

 גע־ האבען גאתישם יארמײ, דעמאקראםישער אײגענער
װערען. געשןןםען זאל •ןןרטיי ארבײטער ןןן ןד דעם, גען

 ספעקואסייעס די פןורלױפיג *װעקלײגענדיג נאר
 זיכער* מיט זאגען ז»ך אײן *בער םען קען זײם, » «ז

 אוים רעדט מען װען עס, ש*דם ם*ל »לע גיט *ז חײם,
 שארםע למיסעס חשאן ■*ליםיק. אין באזונדערם און

 רח־ װעגען רעדע דעי לעיבאר זײז אין באמערקונגעץ
 אגגעשםערגגםע די פארערגערט גים האבען װעלם׳ן

פאראײ־ די םץ ירעזידענם דעם צוױשען באציהונגען

 פאר־ די פון פרעזידענט דעם און שטאטען ניגטע
 םרע־ פארבעסערט. די האט נאר מאינערס, אייניגטע

 פרע־ אז געפילט, שײנט עס װי האט רחװעלט זידענט
 געפינען צו זיך בארעכטיגט געװען איז לואיס זידענט

 איג־ די אין אז געםילט, אויך האט ער און באליידיגט
 איבער־ אים מיט זיך ער דארף פאליטיק פון טערעסען

 צופרידען, שטארק פילען זיך מעג לואיס דזשאן בעטען.
 רע־ שטאאטען פאראייניגטע די פון פרעזידענט א וױיל

 העכערען א םאר אלץ נאך אמעריקא אין זיך כענט
מאינערס. םאראײניגטע די םון פרעזידענט א װי אמט

 בלעק ױגא סענאםאר געװעזענעם מיט׳ן מעשה די
 זעהר איז געריכט, העכסטען פון מיטגליד איצטיגער און
װעלט׳ן. פאר אנגענעמע קײן ניט רח

 גײער דער אז פעסטגעשטעלט, און קלאר איז עס
 האט רוזװעלט װאס געריכט, העכסטען פון מיטגליד

 בלעק, ױגא סענאטאר געװעזענער דער אויסגעקליבען,
 קען עס קלען. קלוקס קו םון מיטגליד א געװען איז
 מיט־ א הײנם אויך נאך איז ער אויב פראגע א זײן

 ער װאס פאספארט, לעבענס־לענגליכען דעם צוליב גליד,
 קענען פריינד זיינע און ער געקראגען. קלען םון האט

 איז פאספארט לעבענסלענגליכער דער אז זאגען, אפשר
 קלען קלוקס קו דער וױיל זאך, םארגעסענע לאנג א

 אונטערגע־ װי גוט אזוי געװען יארען לעצטע די איז
 םאר־ אפילו אים װעגען האט בלעק, ער, איז גאנגען
 אז אבער, יארען. לעצטע די אין טראכטען צו געסען

 םעסטגע־ א איז קלען פון מיטגליד א געװען איז ער
 גע־ ניט זיכער בלעק האט דאס און פאקט שטעלטער

 קלען קלרקס קר גאמעז דער איץ פארגעםעז• קענט
 שלעכ־ אזא זיך מיט טראגט און שלעכט אזוי קלינגט

 צוצולאזען שורער אםילו איז עס אז בײגעשמאק, טען
 זאל קלוקסער געװעזענער א אפילו אז געדאנק, דעם

 עס און געריכט. העכסטען םון מיטגליד א ױין קענען
 איז בלעק ןאז מאכען, אזוי געדארםט גראד זיך האט

 רוזװעלט פרעזידענט םון אױסוואל ערשטער דער געװען
 אין און געריכט העכסטען םאר׳ן מיטגליד נייעם א םון

 פאר קאמף דעם אין שטעהט װען.רוזװעלט צייט דער
 ארייב- מעגליכקײט די געבען אים זאל וואס רעפארם, א

 געריכט. העכסטען אין מיטגלידער גײע מער צושיקען
 אל־ אין שעדיגען אםשר רועט בלעק מעשה אויב און

זיכער דאך עס רועט פרעסטיזש, רוזװעלט׳ס געמיין

 גע־ העכסטע דאס רעםארמירען צו קאמף זיין שעדיגען
ריכט.

 פאר פארדרוס גרויסער א בלויז גים איז עס און
 העכססע דאס רעםארמירען צו קאמף דין און רחוועלט׳ן

 דער סאר פארדרוס װעניגער ניט איז עם געריכט.
 אין געזעהן האט וואס ארבײטערשאפט, אמעריקאנער

 װיליאם סאי דאד האט פריינד. ווארימען א בלעק ױגא
 צוםרידענ• גרויס אויסגעדריקם לואיס דזשאן סאי גוײן,
 בא- האס רוזװעלט אז דערהערט, האבעז זיי װעז הײט,

 געריכט. העכסטען םון מיםגליד א פאר בלעק׳ן שטימט
 ראדיקאלע און םראגרעסױוע גאנצע די דאך האט און

 רוז- מיט צוםרידענהײט גרויס אויסגעדריקט פרעסע
 אויך דאך קען אמת דער אין און אויסוואל. װעלם׳ס

 און פראגרעסיװען בלעק׳ס אפמעקען ניט קײנער איצט
סענאט♦ אין רעקארד ארבײטער־פױינדליכען

 תשובה קײן קײנמאל קלעניק קלוקס קו א קען באר
 לעבען גאנצען זיין אויף טראגען ער מוז טאן? גיט

קלעץ? דעם פוץ שאגד־שטעמפעל דעם
 זיך זאל מענש א אז גרויזאם, צו געװען וואלט עס
 ער וואס זינה א סון אויסקויםען קענען גיט קײנמאל

 ױגא צו שייך איז וואס אבער באגאנגען. אמאל איז
 אנבא״ אין זאכען צוױי װערען געגומען דארסען בלעק

 צו געקומען קלען דורכ׳ן ער איז ערשטענס טראכט.
 דעו אים האט דאס שטוםע. פאליטישער ד״ויכער זײן

 ױגא האט צוױיטענס סענאטאר. א פאר געװעהלט קלען
 בעל־תשובד״ א פון מוט דעם ארויסגעװיזען ניט בלעק

 ערקלערװג אן מיט אםען ארויסגעקומען ניט איז ער
 11 מיט איז ער װען אמאל, האט ער אז סעגאט, אין
 פאר־ ניט נאך האט ער װען און געװען/ אינגער יאר

 גע־ לעבען׳ פאליטישען אין פלאץ וױבטיגען קײן גופען
 שפע״ האט ער אבער קלען, צום באלאגגען מיט זינדיגט

 סון זיך האט ער און פארברעכען זייץ איעגעזעהן טער
גדטאן. גיט אבער עס ד״אט בלעק דערוױיטערט. קלען

װעל־ מענש, א װאס פארדרוס, גרויסער א איז עס
 פאלי־ אין נאמען גוטען אזא געמאכט זיך האט כער

 פאררעכעגמ געװען איז און לאגד סון לעבען טישען
 מר אין כחות פראגרעםיװםטע די םון איינעם פאר

 ױן װערען♦ צוטראטען זאל געזעצגעבונג, אמעריקאנער
 צוטרעםען, אים װילען וואס די, וואס דערמיט, ערגער גאך

 עו־ וואס דערפאר, ניט און רעאקציאנערען. די זייגען
 איז ער וואס דערפאר, נאר קלען, מיט׳ן געזיגדיגט האט

סענאטאה פריינדליכער ארבײטער פראגרעסיװער א געװען

פץ
רייךגןן אברהגו

.• • געוועזען שױן
 געקומען שױן ער איז

 מויער, דעם צו נא^נמ
 פמרנומען, רויש אמזער
;טרױער אץ סרײד ארנזער

 — לידער די דערחערמ און
ט געמישט סרײד  טרערען ^

 נודער, און חױף װעגען
שטערען^ און עו־ד װעגען

^  — ם«יל«נגעז אונזע
דרײסטע, און מומיגע

 דורכגעדרמנען האכען
טרײסמער^ דעם «לײן, איחם

 יאחרען, ס«ר גליק דאס איז
 — כרײנגען אונז װיל ער װאס

 נעװארען כל«ס
כײנקען^ אונזער ?עגען

 פארכײטען געקענט ניט
 סארל^נג^ פון שײנ^ייט

װײמען, אץ ®«רמחןכט,
ורייקגעג«גגען-1 ער

טאג א
 מאל ײד טוט עס

 — ט#ל פץ «זױ
 מראג * אץ חױב א

טא^ א - יאחרען פון
 פרײד, א לױכט עס
 טער, * טרנקעלמ עם
 א נעפעלט עס
שכר. א ליכטינמ עס
 פריימט, א פון כליק א

ח״נט• נאד סוטעמ װאפ
 בליק, אץ שמײכעל א
גליק צדגעזאגט א

שפיל יון ערנס® און
J און גלױכען און in-
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■l

#p יי י> 1937 ט״

קאנסטיטוציע אונזעו פון פארטײטשונגעז און פארטײטשער אלערלײ
 סעםטעמבער טען17 םארגאגגענעם עם

 איז עס זינט יאר 150 געווארען איז
אמע־ די געװארען אונטערגעשריבען

 ניטא איז קאנסטיטוציע. ריקאנער
 ניט וואס וראונדערען, צו װאס זיך
 טען17 דעם פון װאך גאנצע די נאר

 און פויקען אײן אין געהאלטעז מען האט סעפטעמבער
 ראדיא דער דורך און פרעסע דער דורך טװמייטערען

 װעגען קירכען און טעמפלען שולען, אלערליי וןפ ןאו
 אגגע־ איז דאס װאס נאר פאסירוגג, גרויסער דער אט

 זיך דארף מען איז מאנאט׳ גאנצען דעם פאר נאנצען
ענדיגען. ניט גיך אזוי זיך װעט דאס אז ריכטען,
 א אויף ארױסגעפארען פרעזידענט אונזער איז אט

 װעט ער אז זײץ, זיכער מעגט איר און לעקטשור־טור,
 מיליא־ די פאר װידערהאלען אופגים פארשײדענע אױף

 רעדע, זיין זיין, פנים מקבל אים װעלען װעלכע ׳עןג
 קאנסטיםוציע דער װעגען געהאלטען האט ער װעלכע

 נאטיר־ גאנץ און סעפטעמבער. טען17 דעם סוייטאג,
 אײנפארשטא־ אים מיט זײנען װעלכע אלע װעלען ליך
 בקיצור׳ שוױיגען. ניט אויך אײנפארשטאנען גיט און נען
 די ציהען לאגג גאנץ גאך זיך װעט אויס זעהט עס וױ

 איך גלױב דערםאר קאנסטיטוציע׳/ ״אוגזער סדרה:
 לאזען זייט אונזער סון אויך צײט אין פונקט עס איז

װערטער♦ פאר א פאלען
 דעד פמ רמלאזז עדלם האלט רוזרועלט פרעזידענט

 די וואס אלייז, דערםאר שוין כאטש קאגסםיטוציע,
 קאנסטיטוציע דער םון הױפט־םארםאסער און מערסטע

 פאר־ איינםאכע נאר לאיערס, קיק געװען ניט דינען
 —־ קאנסטיטוציע׳ דער מיט נים איז צרה די פערס.

 פארטיײ אירע מיט נאר — ערקלערט, רוזװעלט האם
 מיספארטיי־ זאגט, פרעזידענט דער װי אדער, םשער,
פארטייטשער. פאלשע םשער׳

 אנדערע, מיט פאל דער איז דאס װי ניט וױיס איך
 םרעזידענט, מיט׳ן אייבפארשטאנען איTא בין איך אבער

 וואס איז קאנסטיטוציע דער סון מעלה גרויסע די אז
 א געהאט האבען צייט יענער םון לאיערס וועניג אזוי
 שטאנדםוגקט, א איז דאס פארפאסוגג. איר אין חלק
 אנארכיסטישען דעם צו כמעט זיך דערגענטערט װאס

 ״תשעסערםאגיזם׳/ גוטער דאם איז אויך שםאגדפונקט.
 אז געדאגק, דעם אין אויסגעדריקט זיך האט װעלכער

 בעסערע א אלץ רעגירם, רעגירונג א וועגיגער װאס
 אז איינפארשטאנען אױך בין איך זי. איז חנגירונג

 אירע מיט גאר קאגסטיםוציע, דער מיט גיט איז צרה די
 אזא אז זאגען, אבער מח איך סארטײטשער. שלעכםע

 קייגמאל האט קאגסטיטוציע אריגינעלע ריינע א װי זאו
 אלם און עקזיסםירען, גיט קען אוץ עקזיסטירט גיס

 אויס׳ן השפעה קגאפע גאר א געהאט זי האט אזעלכע
 אלע מיט •קאגסטיטוציע די אט געװעז איז עס לעבען.

 האט וועלכע םארטייטשרנגען, און 'פארטייטשער יירע
לעבען. אין ראליע איר שםילט און געשפילט
 עס װער ענטשיידען, קאן ווער איז אזױ, אויב און

 סארטייטשער סאלשער דער ווער און אמת׳ער דער אק
 סרע־ אוגזער גלויבט אודאי ? קאגסטיטוציע דער «ון

 דער סון פארםייטשער אמת׳ער דער איז ער אז זידעגט,
 געגנע־ סילע דענקען אזוי פונקט אבער קאגססיטוציע,

 גאנצעץ אין םארקריפעלט ער אז פארטייטשער, ױשע
 איז ײיל ער װען קאנסטיטוציע, דער סוץ גײסם מם
 די אח רעכטע די גאר אװעקנעמען םרטים פילע ג*ר

 זיק די מאכען אוץ שטאאםען די םון אומאיהענגיגקײט
 םעדעראלער דער סוץ וױלעז דעם צו אונסערווארפען

רעגיחגג.
 מימט ער אז געגגער, זייגע שרייען אזרי ױנקט

 די םארגיכטען צו גאר וױ זאך, אנדער קיץ גיט ישוס
 צום צתעןנען דוקא װיל ער װעץ קאנסטיטוציע, גאעע

 אז אדער דזשאדזשעס, עםליכע גראד קאורט סוירים
 על־ געוױםען א דערגרייכען װעלכע חשאדזשעס, יי

 איגגערע לאזען און רוה זייער אין געהן זיד זאלעז ׳מר
ערםער. זײערע מרגעמען

 אונזערע וױ לאגג אזוי אז מורא, שטארק האב איד
 סון ריידען אײן אין האלטעץ אלץ װעלען חמארמער

 נאר קאגסםיםוציע׳ יוגגער אײביג און לעבעדיגער דער
 האבען צר מזל טרויריגען דעם נעבאך האט זי

 בלײבען אלץ װעם — פארטײטשער, שלעכםע *עלכע
0?J11 םרן ווערסער די מים רײדענדיג אי?/ ׳איז Tn 

גידערטרעכטיגער דער אגגעהן אלץ גאך װעט ימלט׳ז׳

י»נאוום?י ש. פון

 קליײ םון ארבײט ״אויסגעסװעטעטער דער מיט האנדעל
קיגדער״. גע

 םארטײטשער פארשײדענע גאר דא זיינעז עס ׳יא
 מיט רייטס, אװ ביל איר מיט קאגסטיטוציע אונזער םון

 אט אײנצעלנעם. יעדען פון רעכטע די פון שוץ איר
 איר װאס גײעס, שטיקעל די אם למשל, ׳איר האט
 צײטוגג, טעגליכער דער אין פארזעהן ניט מסתמא האם

 דזשאר־ קאונטי, רוארען אין םארגעקומען איז װעלכע
 אמעריקע׳ גאנץ װען וואך דער אין גראד און דזשיא,

 פום־ און הונדערט דעם געפײערט האט קיים, איז קיגד
 הייליגער, גרויסער, אונזער פון געבורטסטאג ציגסטען

קאנסטיטוציע. לעבעדיגער
 אויף גערעטעניש גרויםע א איז קאונםי ווארען אין

 באװעל די אם אבער מען דארף באװעל־םעלדער. די
 פארשטעהט גיכער. וואס און םעלד םון אראםנעמעז

 ניגערס באשאפען גאט ד״אט ארבײט די פאר אז זיך,
 דאגעגען. גארניט ניגערס די האבען וועלט. דער אויף

 לעבען. אין מיסיע זייער איז דאס — קאטען פיקען
 ארבײט. דער סאר באצאלט קריגעז װילען זיי אבער

 דאס וואס םונט. הונדערט פאר סענט 40 קריגען זיי
 דער־ אין ארבעט. טאג גאנצען א פאר כמעט מײגט

 נױםיגם ררעלכע דערבײ, קאונםי א דא את צײס זעלבעד
 קאונטי, ווארען װי פונקט קאטאן־פיקערס/ אין אויך זיך
 אונז, צו אריבער קומט :גיגערס די צו זאגט זי און

 פונט הונדערם םאר סענט 75 געבעז אייך װעלען מיר
 דער נאך און פאר שגאפס א נאך דערצו אוץ קאטעץ,
 סאר־ זיינען/ זײ גאריש װי גיגערס, די און ארבײט.
 םערציג, וױ מעהר איז סענם 75 אז דאך זײ שטעהען

 שנאפס א ארן םריה דער אין שנאפס א נאך דערצו און
 פאר־ די אבער צױפום. גיט אױך געהט אװענט אין

 געטראכט, לאנג ניט האבען קאונטי ווארען םון מערס
 דער אין אויםגעשאסען ביקסען, מיט ארױס זיינען
 גאר זיי זאלען אז ניגערס, די צר ד״תראה א אלס לוסט

 קיינ׳מאל שוין זײ וועלען ארט, פון ריהרען זיך םרובירעז
רירען. גים זיך מעהר

קאונטי, ווארען סמ סארמערס די דינען דאס אט
 קאנ־ אמעריקאגער אוגזער די םארטייטשעץ אזוי אט און

 מיט פארמער, זעלבע די דאס דינען אגב, סטיטוציע.
 קעס פאליטישע גרויםע פילע גאר אונזערע װעלכע

 אוץ זיין מתחתן דאם זיך װילעז ארבײטער די צורישען
 וועלכע פארטיי, םארמער־לייבאר גרויסע די אויםבויען

 גליק־ און םרייע נײע, א אונז פאר באשאםען עם זאל
v וועלט. ליכע

 א פון דא מאך איך אז זאגען, געװים וועם איר
 יוגגעך גראבע אייניגע וואס מאלע העלםאנט. א םליג

 אבער איז געהאנדעלט! געמיין אזוי האבען סארמער
 פארעםענט־ האט סרעסע גאנצע די עטוואס. גאך דא

 באגעגענט ניט האב איך און נייעם שטיקעל די ליכט
פרעסע. גאגצער אונזער אין טאדעל פון ווארט קיין

 אױך איז קאונטי יעדער אין װי עטוואס, נאך און
 דער איז װעלכער שעריף׳ א דא קאונםי יוארען איז

 אונזער סרן אױך געוויס און געזעץ סון פארשטעהער
קאנסטיטוציע.

 40 שעריף דעם אט ®ון הײגונג דער לויט איז
 גום גאנץ איז קאםען פונם הונדערט פיקען פאר סעגם

 קאנסםיטתיאנאליסט. גרויםער דער אט *מ באצאלט.
 די אפצוהיטען געשווארען אויך מסתמא האט װעלכער

 ארויםגע־ האם רחוועלט, פרעזידעגט װי קאנסטיטוציע,
מויל. שעריםשער זיץ סון פערל פאלגענדע לאזען

 סטאפ א געמאכט בלױז האבען םארמער ״אוגזערע
 די כאטש טראבעל, קײז געװעז ניט איז עם דעם. צו

 זײ לוסט״ דער אין אױסגעשאסען האבען םארמערס
 קאםעץ גענוג דא איז עס אז ניגערס, די געזאגט האבען

 אגדערש, ערגעץ געהן נים דארםען די אוץ •יקעו, צו
בלײבען. צו באשלאםען האבעז ניגערם די ארן

 םארםײטשוגג אגדער אן װידער איר האט אם און
 גיו אץ געהאט דא האבען מיר קאנםטיםוציע. דער סון

n r געסט, געהױבענע גאר צײם װאך גאנצער א פאר 
 זײער געהאט דא האבען זײ לעגיאץ. אמעריקאנער דעם

 לאגודארדיא םעיאר אונזער װעלכער פאר קאגוועגשאן׳
 אם וױ דעם װעגעז מילא, איז געוועץ. משתדל זיך האס

n גױ איז אויפגעםירט זיך האבעז לעמאגערען די r,

 עס האבען צײטונגען די געלייענט. מסתמא איר ד״אם
אוגזער םון רעטער די זיך, שםילען זײ גערוםען:

 העלדען, די אט םון אײנער װען למשל, דעמאקראטיע.
 םץ לאבי אין גלייך םערד א אויף ארייגגעפארען איז

 ווען אדער ;שפאס א נאר געװען דאך עס איז האטעל,
 אין קרעקער־קאנאנע פון'א אױסגעש^סען האט איינער
 גע־ צושראקעז זײנען םארבײגעהער די און גאס מיטען
 וואם עטוואס דאך איז דאס גו, — טויט, אויף ווארען

 קינדער. פערציג־יאריגע די אט װערען ערלויבט מח
 טיײ גו, שטאט, םון פרייהײט די געקראגען האבען זיי

 םא־ אונזערע און אופן, דיער אויף אױס עס די טשען
 צום ■מינע זיסע א מאכען געמחט נעבאך האבען ליסלייט

געהאט? זיי האבען ברירה א שםיל. ביטערעז
 גע־ געװען גאר איז דאס זיך, פארשםעהט אבער,

 דיער אין לעגיאנערען די האבען אט גאר זיך. שפילט
 אייניגע באגעגענט יארק נױ איבער באלעבאטעװען

 די זידלען אנגעהויבען ד״אבען זײ און סטרייק־פיקעםס,
 (באצאהלטע ,איידזשענטס״ ״פייד אלס סטרייק־פיקעטס

 דערמיט, צוםרידען ליענדיג גיט נאך און אגיטאטארס),
 פלאקאטען די און פאן די ארויסגעריסען די האבען

געטראגען. האבען פיקעט־סטרייקער די וואס
 צו אויסהיטען אויבערשטער דער אייך זאל און

 אס םון פאטריאטיזם דעם אין מינוט א אויף צװייםלעץ
 דער םון פארטייםשונג דיער איז דאס לעגיאנערען. די

 גע־ האבען פיקעטערס די קאנסטיטוציע. אמעריקאגער
 געגען געשטעלט ניט זיך האבען זיי וואם גוטס, םאן
 אויף געווארען צוריםען וראלטען די כוליגאנעס. די אט

 . קאנסטײ און געזעץ םון היטער ארנזערע און שטיקער
 אן מיט זיך רירען צו געהאט מורא וואלםעז םוציע

סםרייקער. די אט באשיצען צו אום אבר
***

 פאר־ גוט אזוי האבען װעלכע רעדגער, די צװישען
 מע־ אונזער אויך געווען איז קאנסטיטוציע, די םייטשט

 ערקלערט, רעדע דין אין האם ער לאגווארדיא. יאר
 דאס באר זאך, טויטע קיק נים איז קאנסטיטיציע די אז
 איד װען לעבעז״ אין װירקונג שטארקע איר האט זי

 רעדע לאגיוארדיא׳ס םון קאם דעם איבערגעלייענט האב
ם איראניש, עס מײנם ער אז געמײנט איך האב רי ^ 

 לעגקד די װי איך, װי גוט אזוי דאך ער וױיס מסתמא
 האבען די װי יארק, נױ אין אויף זיך םיהרעז גערען

 די בײ באנערס די און פלאקאטעז די ארויסגעריסען
 די װי געלייענט, לאגווארדיא האם געװיס סטרײקער.

 געװארען געצוראונגען זײגען קאונטי ווארעץ אין ניגערס
 םונם הוגדערט פאר סענם פעחניג צו קאטען פיקען צו

 םארשטעהער דער שעריף, דער װי און ביקסען םיט
 זײן געגעבען האט קאנםםיםוציע דער און געזעץ פון

 זײן אין געםונען נים איך האב דאך און דערצו, ברכה
 גע־ איז ער וואס אויף איראגיע, םון סימן קיץ רעדע

 אז ערבסם, םאקע עס מיינט ער מאדים. אזא וױינליך
 אלע םװ קרמל סאמע דער פשוט איז קאנסטיטוציע די

פרייהייטען. אונזערע
 איצםיגען דעם סח פארםײטשונגען פאר די 1*

 סאר״ סילע גאך צוגעבען געקאגם מיר וואלטען מאמענט,
 לא־ װעלכער מיט קאנסטיםרציע דער סון טײםשונגען

 געקאגט אים װאלטען מיר באקאנם. איז גווארדיא
 אייניגע מים בלויז ^רקr גיי אין דא אז דערמאנען,

 גע־ געםארם ניט סלאג רויטער קיק האם צוריק, יאר
 רעכם גרױםע דאם מיטינג♦ קײן אויף װערען דאכם

 די םון איז פאחאםלונג םו־ייער און רעדע סרײער סמ
ען געטראטען געזעץ־ד״יםער ר ^  עס און םיס די מיט ג

 מיר ריכטער. קײן און קלאגער קײן געווען ^יט איז
 שת דעם אתםער אז דערמאנען געקאגם אים וואלטען

 זי װי נאכדעם קאנסטיםוציע, אמעריקאנער דער סון
 אהן דיגען יאת הונדערם גאנצע אפגעלעכם שיק האט
 אין געװארען דערמארדעט שענדליך דאך באוױיזע שום

 שולד איעציגע זײער כאםש אנארכיסטעז, סיגף שיקאגא
 ארבײ־ די פאר געקעמםט האבעז זײ רראס געװען, איז

 אים װאלםען מיר הוים־שינדער. זייערע געגען טער
 אוגםער לאמ נים דא ערשם אז דערמאנען, געקאגט

 זײנען קאנסטיםמיע אמעריקאגער דער סמ שת דעם
 אין לעבעדיגערהײד געורארען פארברענם מעגשען צוױי
 עס.איז כאםש מאסאםשוזעםס, שטאאט גרױסען דעם

 דעגקעגדע און מרייע מעהרסםע די פאר קלאר געװען
 גאגצער דער איבער סענשען אונפארםייאישע גאנץ און

 גע באװױזען גים איז טרייעלס אלע גאך אז רחןלם,
מארד דעם מיט זײערע פארביגתגג מיגדעםםע די װארעץ
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 זײנען די און באשולדיגט, זיי האט מען וועלכעז אין
 גע־ זיינעו זײ וױיל דערפאר גאר געװארען ערטארדעם

 קימ גערעדט ניט האבעז ה. ד. .סאראיעערס׳/ װען
 א אין געגלויבם האבען זיי ווייל און ענגליש, גוםען «׳

אנארי נאמען דעם אונטער באקאנט איז װאם לעהרע,
כיזם.

 אונזער דערמאנעו אין שוין האלםען מיר אז און
 דער םון קאנדידאם דער איצם איז װעלכער לאגװארדיא.

דערמאנעז, אויך אים לאמיר פארםי, לייבאר אםעריקען
 קווענםיז, סאן אין פריואן, קאליפארניער א אין אז

 און בילינגס, אץ מוני יאר צװאנציג שוין שמאכטען
 דער־ אים קאן דאם װי אוםשולדיג, זיינען די אויך

 איז װעלכער וואקער, דזשימי םארגעמער זיין ציילען
 זייז משתדל זיך קאליפארניע נאך םפעציעל געפארען

באםרייאונג. דיער םאר
לאגווארדיא, מעיאר אונזער אז זײן׳ קען עם אבער

 אן האם םיהרט, ער וואס קאםפיץ הייסען דעם אין
 האבען געזאגם אמת דעם כאטש פארגעםען, אלעם דאס
זכריז• קורצעז אזא האבען זאל ער אז ערווארם, גיט פיר

px ,די אט אנגעגעבען שוין האבעז פיר אז איצם 
 ערלױבט דין םיר זאל םארםייםשוגגעז, פארשיידענע

קאגסםיםוציע. דער pc םארםייםשוגג מיין אויך געבען צו
 אריגינעלע די געשאםען האבען וועלכע די, וועגעז

 צו ווארם שלעכם קיץ גיט איד האב קאנסטיםוציע,
 זיי גוס. גאגץ געמיינם געױים עס האבען זײ זאגען•
 דער סון שאםונג דער דורך אז געגלויבט, געװיס האבען

 דעם צו סוף א מאבען קענען זײ וועלען קאנםטיטוציע
 גע־ נאר־וואם דער אין געהערשם האט װאם כאאס

 זײ ®ז זיילע אסת׳ גלועלשאםט. יונגער גרינדעטער
 חשעפער־ לםשל, נאאיװ. אזױ געווען גאתיט זײנען

 איבער־ רעגירערײ, םון געהאלםען װעניג־װאס האם םאן
 גע־ שםארק אוין־ דזשעפעראן דערזעלנער האט זזויפט

 בוים דער כדי רעװאלוציע, אםטער גאד א פון דאלטען
 עס און בליהעז• צו אױםחערעז גיט זאל פרײהיים םון

 הא־ װזנלכע סענשעו, אנדערע פילע גאו געװען זײנען
 קאנ• דער דודן־ אז אםתה קנאפע גאר א געהאט בען

 כאאם דער ווערען אפגעשאםט גיך אזוי װעט סטיםוציע
 איז, סאקם דער געזעלשאםם. דער pc לעבעו דעם »מ

 יאר, סוםציג און זענדערם אוועק שױן דינען אט דאס
 פאר װאס נאך, האנען מיר כאאם א פאר װאס אך, אוץ

 אוגאונטערברא־ םון רײהע א םאר װאם הפלג̂ז דור א
ע מענשען־הריגות. אלערלײ און סלוזםות מנ

הא־ קאנסטיםוציע דער םון שאםער די װעגען יא,
 װאם אבער זאגען, צו גיט װארט שלעבט קײן םיר בען

 נא־ גיט זיך מען דארף קאנםםיםוציע, די אנבאטרעפט
 םון זקנה א פארט איז זי או זאגען, מח םען און חמ

 געסאלם גאוניס קאן עס און יאו, פוםציג און הונדערט
ציים. איצטיגער דער פאר פאסען זיד זאל ױ אז זײן,

 px הונדערם א פאר וואס נאר, זיך דןנרסאנט
 און הונדערם די איז געװען. זײנען דאס יאר פופצינ
 גאנצעז אין געײאיעז וועלט די דאך איז יאר פופציג

 אנם־ טויזענדע הוגדערטע און םײזענדע די נײע. א
 געבראכט אונז דאד האבען ערפינדונגעז px דעקונגעז

px און קולםיר, נייע א צױױליזאציע׳ נײע א גאגצען 
 זית, דעז עס קאן — םענשען, נײעם א אויד חנרםיט

 םיםעל־ גאנץ םון געווארען געשאםען איז װאם דאם אז
 פאסעז זיד זאל צוריק, יאר ק״ן «יט םענשען םעסיגע

is היפא־ א אדער נאר א נאר *ײם? נײער אונזער 
גלויבען. דאם קאן קריט

 אויםגעטאן איז װאם אלץ אז באהויפםומעז, םילע
n 150 די איז געװארעז r, םארדאנקען צו עס איז 

 מעהר־ דאס גרונד־פאלש, איז דאס קאנסטיטעיע. דער
 אויסגמפירם איז גע״ארען, אויפגעםאן איו וואס סםפ

קאנססיםוציע. דער פון םראץ צום גטװארען
פאלקאמע־ עםוואס געװען קאנםטיםוציע די װאלט

 איר צו געומרעז צוגעשםוקעװעם דען װאלטען נעס,
 אזױ געםתם האט מען װעלכע פאר אמענדסענםס, 21

 דער געװען נויםיג דען װאלם און ? קעםםען שװער
 טויזעגדע און הרגדערטע דלגע אלע מיט קאורט סוטרים

? אנטשײדונגען ערש§רעכעגדע ר ווי
ח אין אן גיט םען  קאנסםיםמיע די ױאס דאם, ג

 אימער דער געגען טינאריםעם דער סזן רעכםע די שיגם
 גרויסע די היט זי ד^ס און #&איאריטעט דעסאאםישער

 אזױ און •רעסע פרייער רעדע, ®רײער ®ון רעכםע
 אריגינעדע די דאס jp דערטאנעז לאםיר גו, חײםער.

 גאנ־ »יז ײד האבען קאנםםימוציע דער פון פארפאםער
ן  דעם װעגען אפענדסעגטס די אז סארגעםען מ

!וגעקומעזי שמעםזנר יייניח
מרן שאטער זײ שבח גרויסער א קוםס עס *םת׳

מ ►( ד ג ג י ט כ ע ר ע ג

א ט ר א א פ ק ם - רי א׳ ק ױ ע מ ש־קינד א שטין
אײנדרוקען.) ורײזע

פארבער ש. םץ

 צוױי נאר 1בעםפ און אכט. זאדבע געזינד א
 ו זײ דאן שלאפען וואו נאכס, די אן קונזמ און

 מאמט[, דער מים דרײ סאטטן, מים־ן דרײ
צוזאמעז• געפלאכםען פיסלאך און הענסלאך

ר״זען)• ». »ון (לוך

 יארעז צענדליגע מיט געלייענם איד האב ליד דאס
 שטעםעל. ליטװיש קליין, א אין אינגעל אלס צוריק,

 האט פרעםה געװען נים «יר איז ארעמקײם כאםש אין
 דעם האם םאל דעם אין אז אויםגעװיזעז, דאך מיר זיד

 דער אין וױיל איבערםריבען. היבש פאנםאזיע דיבטערס
 האב געםונעז, זיך האב איד וועלבער אין אוםגעבונג

 האב הונגער. געזען האב איד ארעמקיים. געזעהן איד
 אין מאנגעל אבער נויטיגםטע, דאס אין מאנגעל געזעז

 געוועז נים זײנעז געזעז• ניט איך האנ געלעגער א
 האם שטרויתעק. גענוג געװען אבער איז בעםען, קײן
 א אױף אדער אויםגעשפריים ערד דער אויף די מען

 איז שלאםען צו וואו אבער אוױוען. אונטעי׳ז נארע
געויעז•

 האב איך אריטער• יארען זיעען ציים יעגער פון
 קײסטרעא די גלזען האב אױסגעוואנדערט. װעלט א

 ,לייםהויז״- דעם »ח ענד איםט לאנדאנער דער אין
 םײד איםם יאדקער נױ די געזען האב ;דיסטױקם

 םאום דער ײיד געוואנדערט האב ;*וריק יאר 30 םים
 ;טענענט־םארםערם די םון חורבות די באזוכם אוץ

 נאר בעטען און אבט זאלבע ״געזינד רײזענ׳ם אבער
 האט עם געפונען. גים ערגעץ אין איד האב צווײ״

 איו ביז — געפינען צו דאם 1937 ביז גענומען פיר
 דער סון שטיף־קינד דאם באזוך א אפגעשטאם האב

 טרעפען צו — ריקא פארטא — אמעריקא רייכער
 אריבער וױיט שםייגט וואם מאדעל, אריגינעלען דעם
 גע־ צו דארט איז נאר ניט ;פאנםאזיע דינטער׳ם דעם

 נאר צוױי, גאר בעטען און זאלבעאכט געזינד א פינען
 קיץ !נים בעם אײן קײן — און זאלבעאבט געזינד א

 קײן סעבעל, גחנקעל קײן ! גיט םיש אדער שטול אײן
 םיר בלויז וואםער! ביסעל א אויםצוקאכען אױודעלע

 םענםטער. אן םיר, אן דאד׳ שםרויענעם א מיט ווענם
 מאםראץ. א אהן בעטען, סמ םפריגגס אלטע צוזײ בלויז

 דארם אט און שםעלכעל. א בלויז צודעק. א אן
זאלבעאכם. געזינד א וואוינם

 סיף־בלױע די איבער זיך גליםשם שיף אונזער
 שפײ װעלכער ים־אױםגוס, יןאריבעאישען םמ װאםערען

 םייערער א ױי זוךשםראלען הײסע די אין זיד געלם
דערנעהענטעחנז מיר סאמעט. געפאלדעװעםער שםיק

 םארגעסען ניט האבען זײ יואס קאנםםיטוציע. דער
 אמענד־ וועגען פונקט דעם טאקע אט ארײנצושטעלעז

 דער ®מ װאלם ניט, דאם טוען זיי װען אבער סענטס.
 די אין געבליבען גים דוך קײן קאנסטיטוציע גאנונער
n פאר געקםטע r גע־ געשאםען איז זי װי נאכדעם 

wnri. דאם אט ori פאר געווען מעגליך איז עס 
 צוצוגעבען קאנםטיםוציע־שאםער די םון ױרשים די
o< נייעם, אלץ איר צו r האט לעבען שםארקע דאס 

 אלץ און אלטער דער געגעבען האט דאס געםאדערם,
לעבענם־כח. איר קאנםטיטוציע אלםער מעהר

 רעכטע די םון באשיצוגג די אנבאםרעפם װאס און
 אם̂ו האלבער א נאך דאס איז מינאריםעט, דער פח
 אבער גע^רען, באשיצם אפס איז מינאריםעם די יא,

 דאס ? געווען איז דאס סינאריטעט וועלכע איר וױיםט
 דא לאםיר און מינאריםעם. הטרשענדט די געװען את
 אםי־ כאםש אז ערקלערען, און אםענהערציג גאנץ זיץ

 אבער לאנד׳ אונזער איז מאיאריםעט די הערשט ציעל
 װעלכע מיגאריםעם, די אלץ עס איז אםת׳ן דער אמ

 גע־ איצט װערם װאם קאמף, גאנצער דער און הערשט,
 פיט םענשעז םדײע און דענקעגדע אלע םמ םיהרם

 אס ארויסצורייםטן אזוי װי — איז בראש, רחװעלם׳ן
מינאריםטם. גתיזאמער דפר iig הטרשאפס די

 װאס אלעס אפגעזאגם האבען פיר או איצס, און
װאס און קאנםםיםוציע, דער פון גונםפען is גים איז

 פון סאלאז אין ריקא■ פארטא םון ברעגעס די צו דך
 בא־ װעלבע פאמםלעםעז, איץ אונז מעז םײלט שיף

 דעס םון װאונדער די םארבען גליהיגע מיט שרײבען
:לײעז איד ערד• דעי־ אויף גךעדן דעם אינזעל, כישוף

 פארגאנ־ דער פח נשםה די איז ניזמ סאן ״אין
 דורכגע־ געגענומרם דער םת גײסט דער און גענהייט

אוםן״. ראמאנםישסטען אויםן׳ פלאכטען
 אגרי־ אװ ״דעפארטמענם דעם םון ביכעל דער און

 פרעכםיגססע די איז פאלט קאםערם״ ענד קאלטשור
 שײגע די קלימאם, מילדען ווארימען, דעם פארבען

 פעס• און געבײדען היסטארישע אלםע די לאנדשאםםען,
 האםעלען רייכע פאדערנע די אינזעל, דעם םץ טוגגען

וױלאס. און
 אלץ אונז צו איגזעל דער זיך גליטשט אט און

 אלץ מעחנז געבײדעז די און לאנדשאםט די נעהענטער.
 רוביגען מי דעכער דױםע קאלירפולער. את דייםליכער

 הײזער, וױיסע םאםעם, גריגעם םון ארוים פינקלעז
 קלד םרעפ, אויף װי זיך הויבען זמ, דער םון באגילםע

 איו, טראבט !, r בארג• םץ זײםען די אויף טערען
 די פקנא בין איו גךעדן. א אינזעל. פרעכםיגער א

 נן אייביג דא גליק דאם האבען װעלכע געבירטיגע,
וואוינען.

 דאס ניט שטימט עפעם דאם? איז ױאם אבער
 ברעג םון באשרייבונגען. די מים גאנצען אין בילד

 לאדקעס׳ — פינטלאך שװארצע םוצען א אפ זיך טיילען
 לאד« יעדער אין שיף. אונזער *ו שנעל חדערען איז
 אױף זיד העגקעז זײ איגגלאך. דרײ אדער צווײ —
 צופליקמ, װאםער־םליגען. װי שיף ארום כװאליעם די

 נאקעטקימג דיער קױם פארדעקען הויזקעס פארלאטעטע
 a ארױף קיקעז זשעדנע, אוםעטיגע, — אויגלאך די
 םיס זײ באטראכסען טוריסםען די װאו פארענםשעס די

 םאדנ̂ן עפעם געװען װאלטען דאס וױ נײגעריגקײט,
 די־ זין דערםדאגען עם באשעםענישען. ניט־געזעהענע

סא■ נישם אונז לאזם ,מיסטער! קול״כעלאך: ערע
 אײד ייעל שטיקעל! םענט אען א מיר לייהט 1לעז

 םים זין אםתירען טוריםםען די אפגעבען!״ אפאל
 די און ױאםער, אין םטבעות װארםען םפעיןםאקעל, דעם

 גרמם ms ארונטער ייד לאחמ נאך, שפרינגען איגגלאד
םײלעד. די אץ פםבעות די ארויף בחננגען אמ

 םד די אמוזירען is אזא שפיל א בלײז עס איז
 אויסזעהז, זײער אויגעז, זײערע ניק! — ריסםען?

jnrn ניס איו ואס אז עדות, מגען קלײדער אריםע 
 pt װינקעל א דין מח דאס שםיל. צוגעגרײגזער קיץ
 רופט פען װאם מםבע, דער pc זײם צװײטער דער

 פאר ניט תנקלאמירט מעז װאם זײם די ריקא. פארטא
גזםט. די

 װײכע די אינזעל. אוים׳ן ארמטער געהען מיר
 באשאלען װערען מיר דועלכער םיט שפראך שפאנישע

 trot איז לייט םעקםי און גאידם יעדלער, אלערלײ פון
פרײנט, א אונז אויף װארט גליק on אומפארשטענדליד.

 װאל־ םיר װען זאגען, מעהר נאד געקאנם ^לטען פיר
 דיק־ pc ציים שרעקליכער אזא אין געלעבט נים טען

 ט־בעדער,1בל שױדערליכע pc טעראה pc טאםור,
 V*דײםשלאנד אין תסלאנד, היים אלםער אונזער אין

 ײד האבען װעלכע רופעניעז, און פוילען אין איםאליען,
 אויג םיטעלאלםער, םינםטערען דעם 1צ צוריקגעקערם

 ױן װילט — בארבאריזם, שוידערליכםםעז דעם is נים
עז,  אירי אלע סים קאנסטיטוציע אלםע די גראד אז ^

 לייכ־ גרױםע א ױ1 מאםענטאן אױס זעהט פעהלערען
 ארױם־ שפעםער אדער סריהער װעט וועלכע ,pt טענדע

 איבעריגע גאנצע די םײ און אמעריקא סיי שלעפען
 יאיי זי װעלנען אין חושך שרעקליכען דעם םון װעלם

םאחונקען•
 קאםף איצטיגער דער אט װעט שיינם, םיר װי ן>1א

 גױמממ װעלט גאנצער דער איבער אםעריקא.און אין
 קאג־ א אהן גאר אויםקומען װעלען םעגשען אז דערצו,

 גאי שײז איז דאם אז זאגען, װעם איר סטיטישיע.
 איי עם אבער אזױ. דץ זאל נו, אפיקורסו^ אםת׳ע
 • דא איז איצט אםילו אז אנצואוױיזען, איז גויםיג
 קײז ניט האם זי ps ענגלן^ד, הייםם װעלכע לאנד,

 די און קאורט, פרים1ס קיין ניט ps קאנםטיםוציע
■ *Ban װזינימיר תאר א *ויוי ניט גטניםןװ מגלענדדר
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 םהערעזא אינטערנעשאנאל, דער םון ארגאנײזערין ךי

 דעם קען געבוירענע, דארטיגע א איז זי »גלערא.
 וועט זי אז ווייםען, מיױ ענגליש. רעדט און עלאינז

 וױתען אונז װעט זי נאהאלםען. נים זאך קיין אונז ןמו
 װירקליכקײם, ריקאער פארטא דער םון זײם די יךאו

ניט. דערזעהען פארגעניגען־זוכער די װאס
גענארט. נים זיך האבען מיר און <

 לעיבאר דעם אין ערשם צו אונז םירט אנגלערא
 מים׳ן אוגז באקענם און רעגירונג דער םון דעפארטמענט

לאפעז, די ױיליאם לעיבאר, אװ סעקרעםערי אסיסטענט
 פאר־ שםארק א אבער מענטש, פרײנטליכער דיער א

 אלע געבײדע, גאנצע די דורך אונז פירט ער נומענער.
 דע־ דעם פון ארבײט די אונז דערקלערט דעפארטמענטס,

 בא־ ארבײםם די אויף םאסם־אױף װעלכער פארטמענט
 סכםוכים, ארבײטס שליכטעם שכירות, די דינגונגען,

 באלעבאטים פון ארבײטער פאר שכירות אויף מאנט
 דעפארט־ דער באצאלען. צו אונטער זיך םוילען װעלנע
 לאנד־ פון באזעצען דעם מיט אוױך פארװאלטעט טענט

 רעגירונג די וואם ערד שטיקלאך קלײנע אויף ארכײטער
 דע־ לעיבאר דער אפצאלונגען. לײכטע אויף זײ גים

 דריי־שטאקיגע היבשע גאנצע א פארנעמם פארטמענם
 לאפעז טעםיגקייט. און לעבען מיט םול איז און געבישע

 דעפארנױ דין םון בארינםען די מיט אויך אונז באזארגט
 םטאםיס־ מים און יאהר עםליכע לעצטע די פאר פענם
 באדינ־ די און לעבעז דעם איבער כאטעריאלען םישע
 ער האט מער אינזעל. אוים׳ן ארבייטער די פון גונגען

 בלײבען םיר זיך. איילען םיר אויך ניט. צײט קײן
 זיך װילט עם און טאג איץ בלויז ריקא פארטא אין

ט לאפעז עזהן. אלעס דאך  אויסא־ זית טאג פאר׳ן אונז גי
אינזעל. איבער׳ן ארויס זיך לאזען מיר און מאביל

 פלאנ־ םארבײ pk שםעטלאך דורך זיך םראגען מיר
 אוו דעפארטמענט דעם םיז רעקלאםע די יא, טאציעס.
 געגעבען אונז האם םען וואס ביכעל דעם אין קאפערס

 םארגאנ־ דער םון נשמה די ריבטיג. איז שיף, *ויפ׳ן
 דא זײנען גענענווארם דער pc גײסם דער און גענהײט

רא־ אזוי ניט אבער אױסגעטישט. איז חרבגעפלאכטען
 דעם דא טרעפעז םיר עם. שילדערען די װי םאנםיש י

 םיטזגל־ pc טים די ארימקײט, די לעבען, •ריםיםיװען
 די און שקלאםערײ די עקםפ^טאציע, די את אלםער

 פאדער־ דעם םון טאג פארגענדיגעז םיט׳ז שפזיכערקיים
 און אויטמאבילמ װילאס, יחנכטיגע קאפיטאליזם. נעם

 םיט טאבריקעז יאהרהמדערם, סטעןpc 20 ןראולאנעז
 זיים זיי, נעבען האציענדאם. רײכע מאשינען, פאדערנע

 אהן כאםעם שםרױ־געדעקטע םים — די מים זײט בײ
 װאסער־לייטונג, אהן אימרינטוגגען, סאניםארע װעלנע

ברױט. אהן — ערגער גאך יואם — מעבעל אהן
 םילע די pc אײנע בײ א• זיד שטעלען םיר

 װעגשױיזערין אונזער םארבײ. פאהחמ מיר װאם חודבות
 ש#ראך, איהר אין פרױ דער פיט ווערםער עםליכע רעדס
 אריםקײם. איהר אנצוקוקען ערלױבניש אונז םאר בעם
אײז. יענע שטיטם שםייכעל טרויעריגען א םיט

 נים pc צוגויםגעקלאפם װענם םיר — הײזקעס די
 דער בלעך. םארזשאװערטע px ברעטלאך געפארבםע

trאנשםאם לעכער בלעםער. פאלמען מיט געדעקם ־ 
 14 ארום !ימער אײן — חױז אץ םענםטער. איז םיי
 מע־ ברעיןעל קײן ניטא איז — ברײט את לענג די שס

 פאר־ צוױי בלויז בענקעל. קיין םיש, קײן מל•
yojoor ליילע־ מאםראצען, אהן בעםען פון םפרינגס 

 זעקם םים מאמע א זײגען הױז אין צודעק. אחנר מי
 א pc םרױ םריה־פארעלםערטע א םאמע, די קינדןר.

 pc םײדעל א עלטםםע, n קינדער, די םערציג. יאהר
I בא- נים לע1ש קײן קײנפאל ד.אט וועלכע ,15 יאהר 

 די יאהר. א pc עוםה׳לע אן — אינגםםע יי זינס•
 םאן דער נאקעט. גאנמז אין כמעם קינדער יינמרע

 דכען אװעק נישטא• חײם דער אין איז פאםער »ן
ארביי׳ם.
— ? ארבייט יםער1א פאםער דער שױן איז לאגג ײי

באגלײםערין. מית איד יייג
ענםםער. דער געװען אמ מאנאטעז״, עטליכע .שיין

•לאנםאציעס. די אויף ארבײם װאס באםראק, א איז «יי
מאנאםען זעקם אמם סעזאן אין בלױז ארבײטען

nnr ייז
— pc םאםיליע, די לעבם װאם pm איז ער 
ארבײס? יױסער

 אנמװיזען םיר וואנט םיט׳ן תאט נאגלײטעריז טײן
 דער נעבץן געתאקםען זײנען װאם בוימער, ״ױי ״יף

טרא־ אזא בױם, ^רױם־שחכט א — אײנ*ר *יו?ל•
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 מעז און קארםאםעל ױי קאכט מען ױאס םרוכט םישע
ם. אנשםאט עם עסם  באנאנא א — צוױיטער דער במי

 ערנעהרם בוימער צוױי די פון םרוכםען די אויף בוים.
 שפייז אנדער קײן ברויט, ביסען קײן פאמיליע. די זיך

לאנג. מאנאטען אן ניט אויגען די אין די זעהען
 פארםא אין אויסגאם קיץ ניט איז פאמיליע די און

 ארבײטער אן איז אויסנאם אן כלל. דער נאר ריקא,
 און טויזענםער עסען. צו גענוג ד.אט יואס פאמילע׳

 וועלכע די אינזעל. אוים׳ן אזוינע פאמיליעס טויזענםער
 דלות דער איז שטעט, פאר גרעסערע די אין װאוינען

 וואם ױאױנונגען ביליגע די צוגעדעקט. אביסעל זײ בײ
 און רײנער נאםירליך זײנען געבויט, האט רעגירונג די

 דער פון פראצענט קלײנער א אבער בלויז באקװעמער.
 צו גליק דאם פארלויפיג האט באפעלקערונג ארימער
 נאך װאוינם מערהײט גרויסע די הייזער. די איז װאוינעז

 אויף עהנליך ניט כלל זײנען וואס כאטקעס די אין
 בוכ־ הונגערען הונגערען, און װאוינונגען, מענשליכע
לעבען• גאנצען דיער שטעבליך

 אר־ די םיז לעבען דאס וועגען ציפערעז עםליכע
 םון ארויסגענומען ריקא, פארטא אין פאמיליעס בײטער

 סעק־ אסיסטענט דער לאפעז, וױליאם וואס לעקציע, א
 יאהר פאר א מיט געוזאלםען האט לעיבאר, אװ רעםערי

 א גיבען אינסטיםוט, בלאנטש־קעלאג דעם אין צוריק
 לאגע עקאנאמישער שוידערליכער דער איבער באגריף

אינזעל. דעם אויף באסעלקערונג ארימער דער םון
 פארםא פון באפעלקערונג דער פון פראצענם אכציג

 םויזענם הונדערט זעקם םים מיליאן א האם וואס ריקא,
 ארבײםער זיינען — באריכם דער זאגם — איינוואוינער

pk פראצןינט 25 גלױז םאםיליעם. זײערע pc זײנען זיי 
װ ביי טײל גרעסטער דער באשעפטיגט.  px ארגיים, ע

 אין מאנאטען זעקס ארום בלויז דעריבער ארבייםען
 ארבײםער לאנד די םון שכירות די סעזאן. אין יאהר,
 םענם 90 ביז pc 65 איז פלאנםאציעס צוקער די אויף

 די אין און םעלדער קאםע און טאבאק די אין םאג. א
נידעריגער. נאך שכירות די זייגעז גערטנער פרוכם

 וועלבע ארבײטער, נאדעל די pc םארדינםטען די
 ריקא פארטא אין אינדוםםריע גרעסטע צוױיטע די איז
 ארבייטער 70,000 ארום באשעםטיגט און צוקער, נאך
 דער pc ■ראצענם 90 בעםער. סיל ניט אויך איז

 אר־ די pc חײםען די אין אויפגעמאכט װערם ארנײם
 װערט ארביים חנר pc פראצענם 10 בלויז בייטער.
 סרױען די pd פארדינםטען די שעפער. אין געפאכט

 אײנ- איז אחיים ארבײט אתים נעםען װאם קינדער אמ
 גערעכענט יחגרט ײ»ד 8 דאלטר אײן אוםגלויבליו. םאן־
 םארדינדז זײ pc סילע געהאלט. נישקשה׳דיגען א סאר

ן.1דערפ העלסם א בלױז
 קאנטראקםינג םאב די נים. עם איז ױאוגדער קײז

 אױס׳ן אנטױיקעלם אזױ איז טרײד דעס אין םיםםעם
 דורך געװיינלױ געהם ארבײט באגדעל דער אז אינזעל,

 אײ־ סארםיםלער מערערע אמ צוױי־דריי pc הענט די
 טא־ אםעריקאנער די ארבײטער. dis אן טם1ק עם דער

 עס שיקמ ארבײם, אהין שיקלן װעלכע גוסעקםשורער,
 זיד סאר ארונםער נעםעז װעלכע קאנםראקםארם, צו

 גיבען זײ פרײז. דעם pc פראצענם 25 קאםישאן אלס
 ארונ־ אויו נעםעז װעלכע םאב־קאנטראקםארם, is ארױם
 יענע טתזה. זייער סאר פראצענט 20 ביז pc 15 טעי

מז  סאנאנדער עס טיילען wpi די is ארױם ערשט עס גי
 נאטירליד ps הײטעז, די איז פײיעז ארבײטער די צו

 פאר׳ז אז איז, רעזולטאט דער עפעס. אויד זײ בלײבט
 דאלער דעם pc םענם 40 אתם בלויז בלייבט ארבײטער

cri דער פאר *אלט מאגוסעקםשורער יארקער נײ דער 
 ײייסדן ,גערעכטיגקייט״ דער pc לײענער די ארביים.

 זיד גאלט מאגמעקטשורער אמעריקאנער דער אז דאך
 ארבײט שיקם ער װעו לאנד. איו דא אםילו איבער ניט
 בי־ עס קרינען is אום עם ער םום ריקא, פארטא נאך

 ארונ־ נאד װערם pcnn יראצענם 60 װען ליגעי.
 פאר־ pw זיך םען קען םארםיםלער, pc םערגעגומעז

 װעלכד ארבייטער די פאר בלײבם עם װאם שםעללז
קלײדער. די נייחעז

נאםיר־ זימען שעפער די אין ארבײטען װעלמ די
 האם אינםערנעשאנעל די זינט סםעציעל אפ. בעםער ליד

 האבען ארבייםער די px לאקאל דעם איינגעשםעלם דארם
 די זיך האבעז םטרייקען, px ארגאניזירען אנגעהױבעז זיך

 ג«ד דערצו האם סיל געהעכערם. היבש סארדינםםלן
 דאלער אײז pc נדזעץ װײדזש םיגיםום דער האלסען

 דער געװארען. אגגענוםלן איז װאם פתיען, סאר טאג א
 ארבײםנד די pc באקעםפט ביטער אבער װערס געעזץ
אויםטײ־ די איבערתױשם געריכםען. די px געבער

 מחען רבײטערrהײם אויך אז געזעץ, דעם פון םשונג
 הײנםיגען האבען באלעבאטים די מינימום. דעם קריגען
 ארױסגעווארםען און לאק־אוט א געמאככ איינפאך זומער

 דעם דורך צװינגען צו פאבריקען די סין ארבײטער די
 דעם פון דורכפיהרונג די אויפצוגעבען רעגירונג די

 אין ארײנגעבראכט פראגע די אויך האבען זײ געזעץ.
 אנטשיידונג אן פאר איצט ווארט מען און געריכטען די

שטאטען. םאראײניגםע די פון קאורט סופרים דעם פון
 ארגאניזירםע די פון פאר א באזוכט האבען מיר

 בא־ די מיט געםראפען זיך און אינזעל אויפ׳ן שעםער
 אר־ ױאס מייךלאך די מיט און ױניאן דער פון אמטע

 האר׳ר איינפאך איז עס פאבריקען. די אין בייטען
 אויפגע־ דארט װערען עס ביליג װי זעהן צו רײסענד

 דער אין אריין זיינען מיר קלײדער. טײערע מאכס
 און בלאוזעס און דרעסעס פון פאבריק אײן פון רום שאו

 זיינעז װאם דרעסעס, זײדענע קלײדער, דארט געזעהן
 מיט שטיק, א דאלער 59 ביז 15 פון געװען געםרייזט

 םאר שםיקערייען. און עמבראידערי האנט פראכטםולע
 גע־ אונז מען האט ארבייט, קינסםלערישער סארט דער

 צוױי ארום ארבײטערינם בעסטע די פארדינען זאגט,
 שע־ בעםרע די אין שוין איז דאס און טאג. א דאלער

 נאטירליד, ארגאניזירם. דינען ארבײםער די װאו פער,
 נים־ די פון קאנקורענץ די נאכקומען דאך מוזען זײ

 די היים־ארבײםער. די און ארבײטער ארגאניזירטע
 מערהייט גרעסטער דער וױים פאר שכירות דורכשנים

 שעפער, די אין ארבײטען װאם ארבײטער נאדעל די פון
 םייל, גרויםער א װאך. א דאלער 5 און 4 צװישעז איז

 דרעםקעם, קינדערשע בײ ארבײטען װאס די איבערהויפם
צװיי־ װי מעהר ניט םארדינען נאז־םיכלאך, אמ לינען

י ײ ר ד( ע ל ן) ך< ^ ך ן) ן -----------------------------------------------------------------ו

 px פארדינסטען די דארטען דיגען עס וױ נידעריג
 זיינמ טריידם, נאדעל די px באדיגגונגען ארבײםס די
 ixn אינדוסטריען, אנדערע די px באדינגוגגען די

 םיל־פיל גאך באשעפטיגט, װערען ארבײםער פתיען
 שױידעז וואם די סטריםערם״, ״םאבאק די ערגער.

 דורכשניטליד םארדינען בלעטער, םאבאק די פאנאנדער
 קע־ םרוכם די אין ;מאן א דאלער 2 איבער עפעס
 םענם 8 ארום געצאלם דורכשניםליכער דער איז גערים

 בלויז פארדינם צאל היבשע א אז פײנט, עס שםונדע. א
 פאר־ דורכשניטליכער דיער שטונדע. א םענם 5 ארום

 א דאלער האלבען א םיט צוױי ארום אן טרעםט דינםם
 די פמ פארדינםטען די דעען העכער אביסעל װאך.

 עועליכע px לאנדרים סטארס, px ארבייטער פרויען
באשעםםיגוגגען.

 לעבענם די שםריכדן קודצע px זיינען דאם אט
 באםעל־ ארבײםער םיליאניגער דער po באדינגונגען

 אזױ ױי אינזעל. גךעדן געבענשםען דעם אויף קערונג
 rx באדינגונגעז אזױנע אונםער עקזיסםירעז םענשען

 זיד נױםיגם אינזעל דער ori איז פארשטיץ. is שװער
px ארגאניזאציע באשעםטיגונג, פעהר pc ארבײםער, די 

 הײם־ איצםיגע די פאר צימערען ארבײטם קאאפעראםיװע
 ימזנטראק• די pc באםרײט זײ ױאלט װאס ארבײםער,

 געפען װאס אגענטעז, px סאב־קאנטראקטארם םארס,
 -mg די pc םײלער די pc ברױט ברעקלאך די אװעק

 px װאלם װאס אײנציגע די px רעגיתנג די בייטער.
 איז אנחויב. ns מאכעז העלםען נעקאנט הינזיכט דער

 רײבער דער pc שםיף־קיגד די ריקא ואדטא אבער
 אםעריקאנער פאר׳ז קאלאגיע א פאקםיש אםעריקע.
 — ארבײם םעהר אנשטאם איז אױםצובויטען. קאםיםאל

 קויאד * דורו־ יראדוקציע צוקער זײער פען באשרענקם
 אמערי־ דעם pc קעשענעס די אנצושםאילז dix םא,

 בלײז אינזעל דעם האלם םען טראםט. צוקער קאנער
 סחותת אמעריקאנער ביליגע פאר םארק אפזאץ אן פאר

'px יראײקציע שא< םװעם די אויפהאלםעז פאר px 
 ימריאגט װניאגם די דורד זײנען װעלכע לײנם, געוױסע

pc ttnrisi באדען. קאנעריאמערי
מ דער pc זײם צמײטע די px דאם ט  ,«ארםא פ

 רעקלא־ םען ריםט,1ם דעם ניט װײזט טען װעלכע ריקא״,
 pc ארײנפאר בײם באשרײבונגען. די px נים םירט

 שעםערירם גלאנצם, ori פאסאדע, פרעכטיגע x — ים
px חינםצר־געסלאך־ די איז «ז• לאקט px אױם׳ז 

 tg איגער זיו צאפלען עם מזװ גיזענום, א — לאנד
ר po קל»סערען עלשפססיי די px נסשות מיליאז  מ

 באדיגגונ־ לעבענם px פראצע, אימרםענשליכער גער,
 ױערען is אויסגעח־יקם שױדעיליד צו זײנען װאס גען
ווערטער. אין

in
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ארבייממנר אױטאמאניל פה קאנװענשאז דער אןיןש רעדע חבינסקי׳ס פרעזידענט

n

!קאנווענשאן דער צו דעלעגאםען און טשערמאן
 די אז ערקלערעו, לכ קודם װיל יך

 אין ערשינען זײנען װאם באריכםען
 אין הויפטזעכליך צײטונגען, מאנכע

באםיי־ זיך קום איך אז איסט, דער
צוױםטיג־ אינערליכע די אין ליגען

 זײנען קאנװענשאן, אײער אויף קייטען
 אן ערהאלטען האב איך ריכטיג. נים

 מיט ארגאניזאציע אייער פון פרעזידענט פונ׳ם איינלאדונג
 קאגווענשאן אײער אדרעסירען קומען צו צוריק װאכען 6

 אנגעי צופרידענהײט מים אײנלאדונג די האב איך און
 אבזיכם דער מיט געקומען ניט אבער בין איך נומען.

 נעמעז אנטײל אדער עצות אײד געבען אײך, לערנעז צו
ארגא- אייער פון אנגעלעגענהײםען אינערליכע די אין

גיזאציצ♦
שוועריגקײ־ מאגכע דורכגעמאכם אליץ האבענדיג

 איד בין איצט, האט איהר וואם די צו עהנליבע םען,
 אייערע לעזעו סוף כל סוף וועם איהר אז זיכער,

 ארגאניזאציעס אנדערע םילע וױ פונקם סראבלעמען
 שטארק זייער בין איך םריהער. געלעזם זיי האבעז

 אייך מיט האם עס וואס נס דעם אין סאראיגםערעסירם
 שוין עם איז מענשען םילע בײ .1937 אין געםראםען

 אר־ אויםאמאגיל די אז זיכער, און אגגענומען געווען
 םראז ווערען. ארגאגיזירט ניט קײנמאל קענען בייטער

 גרויםער ערשטער דער בײ הײגט מיר זײנען אט דעם,
 אויטאמאביל דער אין ארבײטער די פון קאװוענשאן

 גע• ׳אייד אויף זיינעו אויגען אלעמענם אינדוסםריע.
 אייער םיהרם איהר װי זעהן ווילעז פרײגט װענדט.

 װיכ־ דער םון שיקזאל דעם פארהאנדעלט און ױניאן
 שפאלםונג א אויף האפען שונאים ;אינדוסםריע טיגער

 איהר אז זאגען, קענען זאלען זײ אום רייען, אייערע איז
 אנגעלעגענהײ־ אייערע םארוואלטען צו םעהיג נים זײט
 האף איך ארגאניזאציע. אייער אויפהאלטען און טעז
 זיך וועט קאנווענשאן די ווען אז אױםריכםיג, גלויב און

 םיהלען און םרעהען זיך םיײינם אייערע וועלען שליסען,
 ווע־ שונאים אייערע און רעזולטאםעז די מים גליקליך

ווערען. אנםוישם לען
 אדרעםיר איך אז םאקט, דעם זינען אין האב אין־

 איז וועלכע ארגאניזאציע, אן םון קאנװענשאן א איצם
 צײם יאהר איין בלוי.ז םין משך אין געווען איםשםאנד

 איד נו, מיםגלידער. 350,000 איבער ארײנצוגעמען
 זיך פיר האבעז צוריק צייט קורצער א מים אז געדענק,
 םערטעל איהר מיט איגטערנעשאנאל אונזער אז בארימט,

 צוױײ דער םון פלאץ לעם םארנעמט מיטגלידער מיליאן
 דער איז ארגאניזאציע גרעםםער דריםער אדער םער

 עם ווייזט איצט, באוועגוגג. ארבײםער אסעריקאנער
 מיר און איבערגעיאגט אונז האט ױגיאן אײער אז אוים,

ט׳ן באנוגענעז מוזען שוין זיד װעלען  אדער םינםםען מי
 אז םאחיכערען, אבער אייך װיל איד פלאץ• זעקסטעז

 םאר־ אײפערזיכםיג. מינדסםע דאס אױף ניט בין איד
 דינען מיר וואם דערמיט, גליקליך םיהל איך קערם,
װאוקם. אײער צו בײצושםײערען אימשםאנד געווען

אמע־ דער םון געווארען סוספענדירם זײנען מיר
 גע־ האבעז מיר ווײל לעיבאר אוו םעדריישאן ריקאן

 אינ־ אויטאמאביל דער אין ארבײטער די אז גלויבם,
 אינדוסטריע שטאל דער אין ארבייםער די װי דוםטריע,

 אר־ מוזען אינדוםםריען ■ראדוקציע מאםען אנדערע און
 דינען זיי אז מיר, זעהען ענדליך װערען. גאגיזירם

 גע• באװיזעז איז דערמיט און געװאחמ ארגאניזירט
 באהויפםעם האבען מיר װאס דאס ריכםיג אלם חארען

 מעז מרז רעזולםאםען קריגעז *ו אים אז צײם, גאנצע די
 מע־ ױיע און ארגאגיזאציע םון פארמעז נײע אנװזננדעז

 און צײם נײער דער צו צוגעטאסט זיינען װאם טאדען
אינדוםםריע. מאדערנער דער *ו

 געמאכט אונז אױף האב£ז שונאים אונזערע 1יא
 מיט אמערוםעז אונז האבען די אטאקעס; אלערלײ

 אלס באטיםעלם אונז האבען זײ נעמען; פארשײדעגע
 ברעכער אלם באשולדיגם אונז האבען אמ קאמוניסםעז

ע; ארבײםער דער םון װעגו  ארגאניזירען, אױב גו, בא
 פארגרעסערעז באדינגונגען, פארבעסערען חגרהויבעז,

 הײסט לאנד אין דא יוניאנם ארבײטער די םון םאבם די
 מעגען װילען, די װאס רוםען אוגז די מעגען צושטערען,

קאמתיםטען. אלס באטיםלען אונז זײ
קאםוניםטישע א איז א. אי. םי. די אז זאגזמ, די

 געהערט. ווארשײנליך עס האם איהר ארגאניזאציע.
 דער םאר געשריבעז עם האבען לײט צײםונגם מאנכע

 דער נאך זאגען ווארשײנליך עם וועלען און קאנװענשאן
 באדיײ א און טײל, א איז ױניאן אונזער קאנווענשאן.

 קאמו־ די כאטש און א. אי. סי. דער םון טײל טענדער
 אונ־ אין ארײנגענומעז ווערען ארבײטער, אלס ניסטען,

 איז מיםגלידער, גלײכבארעכםיגםע אלם ױניאן זער
 עקזע־ גענעראל אונזער םון מיםגלידער 21 די צװישען

 קאמױ דער םון מיםגליד איין קייז ניטא באארד קוטיװ
 ענין דעם איבער רעדענדיג און פארטײ. ניסטישער

 ״קאמוגיזם״. איבער ווערטער עטליכע זאגען איך װיל
 עלעקשאנס לעצטע די םון צײם אין האבען הערן געװיםע

 האב איך וואס דערפאר קאמוניםט אלס באצײכענס מיך
 ניט און רוזוועלט. פרעזידענט אונזער געשטיצט

 געהאלטען האט וואס איינעם יעדעז נאר אליין, מיר נאר
 םאר געשםאנען איז וואם יעדעז דיעל, נייעם מים׳ן

 באהאנדלונג מענשליכער פאר און רעםארמען סאציאלע
 אלם באצײכענט זײ האבען פאלק פון מאסען די םון

 אטשר קאמוניסםען די באקעמםט האב איד קאמוניסט.
 אר־ דער אין מענש אנדער איז עס וועלכער װי מעהר

 םאר נים באקעמםט זיי האב איך באוועגונג. בייטער
 וױיל אנגעגאנגען, וױיניג מיר איז דאם פילאזאםיע, זייער

 מים אײנצושטימען גים רעבם א האב איך ױי פונקם
 רעבט א זײ האבען פרינציםען, און פילאזאםיע זייער

 בליק מיין און פרינציפען מײנע מיט אײנצושםימען ניט
 זײ האבען מיר באוועגוגג. ױניאן םרײד דער אויף

 מיר זיינען זיכער םאקטיק. זייער םאר באקעמםט בלויז
 אונזער צו באלאנגעז קאמוניםםען אז צוגעבען, גרייט
 דאס אינדוסםריע. אוגזער אין ארבײטען זיי וױיל ױניאז

 נאר ױניאנס, א. אי. סי. די אין בלױז נים אמת איז
 די װי לאנג אזוי ױניאנס. ל. אװ ם. א. די אין אויך

 בארעכםיגם זיי זײנעז שעפער, אונזערע אין ארבײטען
 װי לאנג אזוי און ױניאנם אונזערע אין באלאנגען צו
 די איבער ױניאן דער םון אינםערעםעז די שםעלען זיי

 זיי זיינען פארםײ םאליםישער חגר םון אינטערעסען
 טעםיג־ ױניאז די אין זיך באטייליגען צו בארעכטיגט

 ײניאן דער אין םלאץ א האט ארבייטער יעדער קייםען.
 ער צי ארבײט, ער וועלכער אין אינדוסםריע דער פון
 םאציאליסם דעמאקראט, א אדער רעפובליקאנער א איז

 דעסטרוק־ ווערם אייגער ווען בלויז קאמוניסם. אדער
 ױין םון אינטערעסען די שטעלט ער ווען בלויז טיװ,

 מוזען ױניאן, דער םון אינטערעסעז די איבער פארטײ
באקעמפען. איהם מיר

 װעגען באמערקונגען פאר א מאכען דא וױל איד
 מאנבע פאראנםווארםליכקייט. ױניאן םון םראגע דער

 לעצםענס האבען באוועגונג ארבייטער דער םון שונאים
 אומ־ אלס א. אי. םי. די און ױניאן אייער באצײכענם

 מיר, דערמאנם דאס ארגאגיזאציעם. םאראנםווארםליכע
 געוואלט זיך האבען מיר װען צוריק, יאהר 40 מיט אז

 לעיבאר אװ פעדעריישאן אמעריקאן דער אז אנשליםען
 מען האם געורעז). נים דעםאלט נאך איז א. אי. םי. (קית
 אומסאראנטווארםליכע אז דינען מיר אז געזאגט, אונז

 ״זיץ־ האבעז מיר אז געזאגט, אונז האט מען ױניאן.
 ארבײטער, אויםאמאביל איזזר, אורחא, אגב םטרייקס״.

 האם איהר זי׳ךסםרײקם. די אויף פאטענט קיין ניט האט
 עס האבען מיד אבער פארמע, די געענדערם בלויז

 פראק־ עם האבען מיר .1912 אין נאך פראקםיצירט
 זיצען םלעגען םיר איהר. װי אנדערש אביסעל םיצירם
 מען אהיים. ביעאכט געהן אח םאבריק אין בייםאג

 איצט סאי. װי סאי םארגעווארםען אבער אונז עם האם
 צוריק וואכעז דריי מיט געענדערט. עס זיך האט אבער
 עדיטאריעל שרײבענדיג םײמם״, יארק גױ די״ האם

 יארקער נױ איז םעטעלמענם לעצםען אונזער איבער
^ קלאוק רי  321/2 א געקראגעז האבען מיר ווען ם

 40 םץ סקיילס מיױמום און װאד ארבייטס שםונדיגע
 םאר־ ״א אנגערוסען אונז ױ האט וואך, א דאלער 60 ביז

 די־ דארף וועלכע ױניאז, קאנםטתקטיווע אגםװארםליכע,
 וחך עס האבען זײ אנדערע״. םאר ביישפיל א פאר נען
 מיר !נו צוריק. יאהר 30 מים געזאגם נים אונז גען

רן זיך האבען  גע־ געענדערט. םיל ניט צײט דער דו
 באלע־ אונזערע זיד האבעז צײט דער דורך ענדערט
 צו ארבייםער די ניט מעהר פראװאצירעז זײ באטים.
 ״אוםגעזעצליכע רוםען םלעגט םען תאס דאם מאכען

 םאכם אינזער אנערקענם האבען זײ םטאפעדזשעס״.
אונז םים מחען זײ אז װײסען, זײ פאזיציע. אונזער און

א זיין צו געלעגענהײט א מיר האבען איצט האנדלען.
ױגיאז. פאראנטווארטליכע

 אומפאר■ יגעןTםארטי צו ניט דערמיט מיין 1אי
 איז, עס װער וױ מעהר איך, וױיל אנטווארטליכקײט,

 םאר אכםונג און פרעסטיזש םון ווערט דעם באגרייף
 מיי־ עםענםליכער דער םון באוועגונג ארבײטער דער
 פאקםאר װיכטיגער א איז מײנונג עםענטליכע די גוגג.
 אונזער אויםהאלםען װילען מיר קאמםען. אונזערע אין

 מיטגלידער אונזערע לערנען װילען מיר ;רעםוםאציע
 ניט זוכעז מיר אז ארבײטם־געבער, די פארזיכערען איז
 םען אױב מעטאדען, אומגעזעצליכע מיט זיך באנוצען צו

״ מיט האנדעלם  וױ אוסן, אנשטענדיגעז אן אויף או
 אינדוסטריעלע לעזען דארםען וועלכע צדדים גלײכע צוױי

 ארבײםער די םיז וואוילזיין דאם וועלכע אין פראבלעמען,
פארװיקעלט. שטארק איז

 וועגען פיל דיער געלעזעז און געהערט האב איך
 זײז צו דעצענטראליזאציע. און צענטראליזאציע

 וואס יאהרעז םילע־םילע די אין אםענהארציג, אײך מיט
 האנ באוועגוגג ארבײטער דער אין םארבראכט האב איך
 א אדער םארמולע אייז םאר גערעדט ניט קײנמאל איך

 רופם איהר װי װיכיםיג נים עס איז מיר םאר צוױיטער. א
 ױיכםיג דעצענםראליזאציע. אדער צענטראליזאציע עס,
 קענען עס אינהאלם. דער נאר נאמען, דער נים איז
 נים אבער טארען עס ױניאן. א אין מײנונגען צוױי זײן
 פעסטגד איין דמ מוז עס פאליסיס. צוױי קײן זיין

א א איז פאראנטווארםליכקײם איז פאליםי שטעלטע  ױגי
רופען. ניט עס זאלט איהר נאמען א םאר וואס מיט

 דעפא• די איז איך, גלויב קאנסטיטוציע, אונזער
 םראץ האם. ױניאן איז עס וועלכע וואס קראטישסטע,

 קאנ• די כאטש צענטראליזאציע, דא אונז בײ איז דעם
 פאר־ עם רוף איך ווארט. דאם ניט דערמאנט סטיטוציע
 דינעז עס רוף איך אויםזיכט. םיהרערשאםט, וואלטונג,

 אינםערע־ עם ארגאניזאציע. דער פון וואוילדין דאס
 מאס מענשען בלויז עס. רוסט מען װי ניט מיך סירט
 באשא־ און שלאג־ווערטער םארמולעם, שאסעז צו זוכעז

 פאר ;פראבלעמע א עס איז זיי פאר — אישוס םען
 וואוילזײן דעם אין םאראינםערעםירם דינען וואס די,
 ײניאן זייער זעהן װילען וועלכע די ױניאז, זייער םון

 וױלען וועלכע די פרעםםיזש, און מאכם אין וואקסען
 איהר טאז קענעז ארן אנטװיקלען זיך ױניאן דיער זעהן

^ דעם און מיםגלידער די דינען און פליכט רי  איד די ם
 די פארמולעס. און שלאג־ווערטער קיין ניט טערעסירט

 פראק• אמ נויטיג נוצליך־, איז וואס בלויז אינטערעסירט
גײט. דאם לעיבעל א םאר וואס אונטער גלײך גאנץ טיש

ױניאן. אונזער םון געשיכטע דער אויף בליק א גיט
 ױניאן ארבייטער קליידער םרויען די איז טאג צו הײנם

 קחד אונזער צו האבען מיר ארגאניזאציע. װיכטיגע א
 האט ױניאן אונזער ײעז דערגרייכונגעז. גרויסע דיט
 םוועט א געווען אינדוםטריע אונזער איז געגרינדעט, זיך

 —60 געשקלאםם האבעז מענשען וואו אינדוסטריע, שאפ
 איםי־ די ווען דאלער. 6—5 פאר וואך א שטונדען 70

 דייטש* און איטאליען רומעניען, םוילען, פון גראנטען
 האט לאנד, אין אהער קומען אנגעהויבען האבען לאנד
 םאראורםיילעז. סון וואנט א אויפגעבוים ױי געגען מען
 אםד דעם פארניכטען וועלען די אז געזאגם, דאט מעז

 םארטרײבעו וועלען און סםאנדארד לעבענס ריקאנער
 אר אינדוםםריע. דער םון ארבײםער אמעריקאנער די

 אױ אמעריקאנער דעם אונטער^גראבען אבער שטאט
 די אן אנגעשלאםען זיך זײ האבען םטאנדארד, בײטס
 אנטײל האבען ארבײטער, ארגאניזירטע די םון רייען

 א םאר געקעמםם האבען קאמפען, זיינע אין גענומען
 הײנפ את צוקונםט, בעםערע א םאר און הײנט בעסערען

ד זײנען סםאנדארדם דיערע אז מיר, געםינען טאג צו  ה
 יי איז דורכשניטליד הערשעז עם וואם די װי כער

 200,000 םאראן זיינען עס אינדוםםריען. מעהרםטע
מ אין 250,000 די םון ארבײטער קליידער םרויען  גאני
מ םים וואך א שםונדען 35 ארבייטען וועלכע לאנד, ױ  ה

 האמז ארבײטער אימיגראגטען די םקיילם. ווייז־זש
 ױניאנם. אױםהאלטען און בױען קעגען די אז באװיזען,

 רעגיחװ• אליץ זיד קענעז זיי אז קעמםען, קענען די אז
 אר־ איםיגראנםעז די םון קרבנות און קאמף דעם דורך

ר י?לײדע די פאר אויםגעבויט מיר האבען בייםער  א
 ארביממם אנשטענדיגע םיט ױניאן א לאנד םון בייםער

עען. מו באדי
געיזײי האנ איך װעלכע װעגען זאכען די םון אײנע

י «•1937ט• אק
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 אין לאגע איצטיגע די איז אייך צו רעדען צו זינעז .ין
 בײ־ צוס פאראז, זײנעו עם באוועגונג. ארבייםער יער
י  דער איבער פארשײדענהײטעז מײנונגס קלארע )ל״|

 וואס באוועגומ. ארבײטער דער אין םרידען םון פראגע
 אויסדריקען װעל איך אז איה גלויב אנבאלאנגם, יר0
זאגען, וועל איד װען מיטגלידער, אונזערע םון מײנונג די
אונ־ םון באוועגונג ארבייטער די דאס גלויבען, מיר »ז

 פאר־ איז עם וועז בענעפיטירט פיל וואלם ךבל« זזר
 געגנערישע צוױי אין צוטיילם דץ גו אנשםאט אײניגט

 אבער וױל איך טאג. צו הײנט איז עס וױ לאגערען
 אננעמען ניט װאלם איד ווערעז• מיםםארשטאנען נים

פרינציםען. דץ מקריב סון פרײז דעם םאר פריךען א
 אין אונאײניגקייט איצםיגער דער םח גרונט אױפ׳ן

 פון צוזאמענשסויס א ליגט באוועמנג ארבײםער תר
 פרינציפען די ווען סײדען p* פאליסיס, און וױנציסען

 דויערהאפם דין נים םרידעז א וועם גאכגעגעבעז, װערען
 האנ־ עס װעלכען אום פרינציס דער לױנען. זיך אדער
 מאסען די אין ארגײטער פון רעכם דאם איז זיך, דעלט

n ארגאניזירען צו אינדוסטריעז *ראדוקציע r n ױניאנם 
 באקעמסט ווערענדיג ניט באזיס, אינדוסטריעלעז אן אױף
 פונדאמענטאלער דער אט פאך־ארגאניזאציעס. די פון

םרידען, סארט יעדעז פאר װינטיג הויםם איז באגריף
באװיזען, האבען יאהר אנדערםהאלבעז לעצםע די *ון
 אינדוסטריען ■ראדוקציע מאסען די םון ארבייםער די או

 אן אויף ױניאנם דיערע ארגאניזירעז דארםען און קענען
באזיס. אינדוסטריעלען

 די פון איינע געווען איז וועלכע ױניאן, אונזער
א״ אי. סי. דער אן אנצושליסען זיך ױניאנס ערשטע

 שפור מינדסםען דעם אהן באװעגונג דער אין אױץ איז
 קיץ ױט דינען סיר מאםױוען. זעלבסםזיכםיגע פמ

 קײנמאל האבען םיר אינדוסםריע. פראדוקציע פאסען
 וועל- םיט שםרײםיגקייטען ױריסדיקציע קיץ געהאט ניט
 אמע־ דער אן אנגעשלאסען איז וואם ױניאז איז עם נעו

 יאהר 36 גאנצע די דוי־ד לעיבאר אװ םעדעריישאן ױקאן
 ניט עס איז אונז מיט באלאנגט. דארט האבען מיר װאס

 אדער אינדוםטריען נײע געװינען פון פראגע א נעװען
 אײגענער אונזער איז פאזיציע אונזער פארשטארקען
זרנדוםםריע.
 גאנצער דער מיט ואגען איך מעג ױניאן, אונזער

א. א־. סי. דער אן אנגעשלאסען זיך האט *ױפריכטיגקײם,
 דעם צוליב בלױז נאר נמען, זעלבםטזיכםיגע צוליב ניס

 אין םארװיקעלם איז וואס אידעאליזם דעם און פרינציס
נאכצוםאל־ צייט די זיו נעמט איהר ווען פראגע. רער
 אינםער־ דער םץ געשיכטע די און רעקארדם די גען

 איהר װאלם ױניאן, ױאדקערם גארמענט ליידים מדזאנאל
 געבײרען איז א. אי. םי. די איידער םריהער םיל אז זןהן,

 און געפרעדיגט מיםגלידער אתזערע האבען נעײארעז,
 אינדוםט־ פון פרינציפען די און םעאריע די אנסװיקעלט

ױניאניזם. ריעלען
 צו זײנען מיר װי איבערגעבען און אױםריכטיג און

 םיר וױ גרײם און א. אי. םי. דער םמ פרינציפעו די
 צו איהר קרבגות ברענגען און בײצושטײערען זיעען

 םיטגלידער אונזערע םון מעהרהייט די איז קילפעז,
 אין באװעגונג ארבײטער פאראײניגםער א םאר ענגסםליך
 םרעםד זײן אםשר קען געסיהל דער אם *מעדיקע.

ם זײנעז װעלכע ױניאנם, נייערע די פמ פילע  למטענ
ך און געמארעז ןרגאניזירם  דער אן אנגעשלאםען ד

• עrשט און ? *• *י• י ד סי.אי.א. דער סון צילען די ענ
ז  האם מעגלינקײטען, אונזערע אלע מיט קאמף איהר י

 באאויפ־ גלײכצײםיג םונדעסטװעגעז קאנווענשאן זינזעי
דן אויסצונושעז באאמטע די סו«ם ע  צו געלעגענהײם י
אר־ אםעריקאנער דער אין אײניגקייט ברענגען מלפען נײסער־באװעגונג.

 סרידען םון םראגע די ארויםגעבראכט האב איו
 סון צײכענס איז עם װעלכע זעח איך וואם חירפאר ניס

 אוים, וױיזם עם םארקערט, האריזאנט. אוים׳ז פיידעז
די י  דורך צוםײלוגנ די געבראכם האבען װאם בוחות י
ת ז י  די צו באצוג איז פאליםים ענגע און בלינדע י

ר• י י מ *י  הא־ אינחסטרידז, •ראדוקציע מאסען די איז «
1P מאגאטען. 18 לעצםע די דורך געלערענם ניט גאי־ 
צוקונםט, דער איז אז דאך, םיר האםען אבער דעב TT״

 מעכטיגע, א װערעז געשאפעז דאך װעם באלד, נימ
 דערגר״זכען צו לאנד אין דא באװעגומ מיאיינמםע

לדז ענדליכע ״יערע צוועימז. און ני
 וואס גץםרעגם, םיר לײם.האמן *ייטוגגם

שםע־ םײן און יוניזז אונזער «ח באציהונג די ייי ״
י א ■אדםײ פאליםישדר דריטער א י לאגד. איז י

קאנװענשאן״ דער צר דעלעגאםען אייך, ■®ח״ יי 8ני
t איז. שמעלונג ארגזער װןוס ?רקלערעו § d ז^גנעז

 מיט אקציע ®אליטישע זעלבסטשטענדיגע געצרעדיגט
 מיר װי פונקט צוריק, יאהר דרייםיג און צוואגציג צעוזן,
 מיר ורען געזעצגעבוע. סאציאלע געםאדערט האבען
 ארבײםס- פאר צוריג יאהר צוואנציג מיט גערעדם האבען

 איץ םון באטראכט אונז מען האט םארזיכערונג, יאזע
 םאר זײם צוױיטער דער םון און חלומות בעלי םאר זיים

 קאנ־ דער אנדערש. עס איז היינט אפארםוגיםטען.
 פרעזידענט דער און שטאטען םאראייניגטע די םון יעםג

 שוין ווערט עס געזעצגעבונג. סאציאלע סאר איצם זיינען
נוי• א אלס גאר קאמוניזם, אלס באטראכט ניט הײנט
 פאלקס־ די באשיצען צו רעםארמע פראקטישע און טעע

מאסען.
 ביישפיל דעם גאד אז צרגעבען, אבער װיל איד

 די דורך קאערעס דער געגעבען אונז האם עס וראם
 זעלבסט־ פאר נויטיגקייט די איז מאגאטען, זעקס לעצטע

 גרע־ טאג צו היינט טעטיגקיים פאליטישער שטענדיגער
 האבען מיר יא, פריהער. איז עס װען װי סעי*

 געשטיצט האבען מיר ררזוועלם, פרעזידענט געשטיצם
ױ״ דעם  פאר- די אז געהאםט, האבען מיר דיעל״. נ

 מאנדאם דער און ווערען דערםילם וועלען שסרעכענס
 ארבײטער די ורערען. דורכגעםיד״רט װעט סאלק פון

 אד״ איצטיגע די געשםיצט איינשטימיג כמעט האבען
 ער־ װעט קאנגרעס דער אז האפענדיג, מיניסםראציע

 פאסירם? האט וואס אבער פארפליכטונגען. זײנע סילען
 געזעץ וױידזש מינימום דער רעפארמען, װיכטיגסטע די

 דער־ זײנען פראיעקטען אנדערע די פון . מאנכע און
 ניט מיר האבען קאמיטעס. די אין געורארען שטיקט

 די וראס דערפאר איז דאס אז דענקען, צו רעכט דאס
 זאך אײן איז עס םאראיבער? שוין זײנען עלעקשאנס

 א און וראלען די םאר צרזאגען ארן סארשפרעכען צו
 און פארשפרעכענס די ערסילען צו זאך אנדער גאנץ

םאלק. םון מאנדאט דעם דורכפיהרען
אונ־ פון באװעגונג ױניאן טרייד די אז האף, איך

 זיך קענען מיר אז איינזעוזן, ענדליך רועט לאנד זער
 אז פארטייעה פאליטישע אלםע די אויף פארלאזען ניט
 םריהערדיגע די פון ערורארטען ניט גאר קענען מיר

 איי־ אונזער בדיען מוזען מיר און סארטייען מינאריטעט
 שנעל האבען ארבײםער די פארטײ ארבײטער גענע

 דער יאהר. עטליכע לעצטע די אין פאליטיש געלערעגט
 מא־ לעצטע די אין געקראגען ־האבען זײ וואס שטויס
 װען װי שנעלער נאך דענקען מאכען זײ דארף נאטען

 קאנגרעס דער וואס סםעקטאקעל דער פריהער. איז עס
 פארשארענדיג זיצונג, לעצטער דער אין געװיזען האט
 בלויז םיהרען קען טיש, אונטער׳ן פארשפרעכענס זײנע

 זעלבסט־ א םון ריכטונג דער אין — ריכטונג איין איז
פארטײ ארבײטער מעכטיגער שטעגדיגער

 זיך יאהר לעצטען ביז האבזןן איסם, דער אין מיר
 יטע־ פאליטישער זעלבסםשטענדיגער םון צוריקגעהאלטען

ז אלס טיגקייט ױ מיר האבען יאהר לעצטען ױניאגס. ט

 יארק גױ אין פארםי לעיבאר אמעריקאן די ארגאניזירם
 פא־ אין םאקטאר מעכםיגער אזא געווארען איז עס און

 יאהר, איין דעם אין שטאט אונזער םון לעבען ליטישען
 אונזער ערורעהלען צו הערבסט דעם זיך נעמען מיר אז

 צו — מיטגלידער קאוגסיל אײגענע אונזערע און מעיאר
 אוגזערע דיגען זאלען וואס פארטרעטער, ערוועהלען

 קאנטראל דעם האל טעמעני םון אוועקנעמען איז צילען
 גאכדעם םארגאנגענהײט. דער אין געד״אט האט זי וואס

 פאר־ ארבייםער די בויען פארטצוזעצען מיר פלאנעווען
 ארביי־- און עהרליכע אלע םון אינטערעםען די אין טײ

 די פאר געמײנדע אונזער םון םרויען און מענער טענדע
יאהרען. קונפטיגע
דאנק־ בין איך דעלעגאטען: און פרעזידענט מר.

 גע־ מיר האט איהר וראס געלעגענהײט דער פאר באר
 א זײט איהר קאנווענשאן. די אדרעסירען צו געבען
 װי זאגען, מען מעג אויפגעבויט, ארגאניזאציע, ױנגע
 םון אײנע װערען צו באשטימט זייט איהר נס. א דורך

 לאנד. אין דא ארגאניזאציעס גרעסטע און שטארקסטע די
 ניט זאל זי ערפאהרען און קלוג װי ױניאן, אנדער קייז
 אן אויםגעבויט האט זי אז באריהמען גיט זיד קען זיין,

 יאהר. איין אין מיטגלידער 350,000 פון ארגאניזאציע
 פאר איהר האט אבער איצט באװיזען. עס האט איהר

 מאכט ױניאן יעדע וױיל פראבלעמע. װיכטיגע א זיך
ארבייטער, די ארגאניזירען :פעריאדען דריי דורך

 — און ארבײטם־געבער, די פון אנערקענונג אויסקעמפען
 אויפ־ — אויפגאבע קאמםליצירטעסםע און שווערסטע די

ױניאן. די האלטען
 צױ אײך איז וואס באריכט, דעם אין זעה איך ווען
 און צײט געװידמעט האט איהר אז געװארען, געשטעלט

 האט איהר אז איך, זאג ארבײט, בילדונגס אויף געלט
 לי־ געהעריגע די אויף אנשטרענגוגג אייער געריכטעט

 וױיניגער שטונדע א בלױז גיט מײגט ױניאניזם ניעס.
 םיל מײנט עס וױידזשעס. מעהר דאלער א און ארבײט

 דעם און סיסטעם די ענדערען מײנט עס דערפון. מעהר
 לעבען דעם פון טײל א זײנען מיר לעבעץ. פון באגריף

 גלויבם לאגד. אונזער םון סטרוקטור סאציאלער דער און
 קײנער װיכטיגקײט. אייער ארן אויםגאבע אייער אין
 איצט זיך האט איהר גלײכען. גיט אײך צו זיך קען

 קאנווענשאן די ווען און מאל ערשטען צום פארזאמעלט
 קא־ און םרײגט אייערע מיר, װילען שליסען, זיך װעט

 ריי־ אייערע םארפעסטיגט האט איהר אז װיסען, לעגען,
 אז סלענער, אייערע אויסגעארבײט האט איהר אז ׳הען

 שטאר־ א קאנווענשאן דער םון ארויסגעקומען זײט איהר
 נײ א אין ארבייםער פון םאראײניגונג מעכםיגע א קע,

 ארביײ די דערמוטיגענדיג אינדוסטריע. ארגאניזירטער
 ביי־ א געבענדיג און איגדוסטריען אנדערע פון טער

 גוטע די פארס זעצם נאכצופאלגען. אלעמען אונז שפיל
 באוועגונג, ארבײטער גאנצע די אלע, מיר ארבײט.

אײך. מיט איז

דרײװ ריװערםײד
re שלײן נחמיה

 ׳ייר«מיידען כראשית — זײמ יענער אױןש
 מענ^הןףשמידען, םץ געשמידט כערג — זײימ דײן אויןש
איגמיטען. זיך• סליסט האדסאן רואיגער דער אץ

 ציגעל, און גלאז — זיף װאליען םויןן^ן דײנןן
 װיגען׳ אץ זיף כױגען זיד, טאלען זיך, טורעמען

ש#יגעל. כלויען אין כרױן אץ געל און גרױ

 פןןלזעדגיגיןנטןןן, כװאליע נאך כװאליןן
 - קאנטען געהאקטע ראנדען, געט^קטע

האריזאנםען. יארקער נױ םץ פלום און פאל אױפ׳ן

 !ח&םןןן זתיגען אץ זיך פילסט דו םןןלזיק װי אץ
 שקלאםען, חמגעריגע די םץ ברוםען דןןס ניט חערפט אץ
 געשאםען דיד האכען װאם חענם די װי ניט זןןסט אץ

װ*םען~ די שםידען אץ דעם ««רםעז
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זאגט?... מען וױ אזױ טאקע דאם איז צי

י1
י1n1׳

ײניאנם די אץ קולטור־ארכײט אידישזןר װןןגען

 א סים געשמועםם םעג די האב יך
 די לאגע, די גום קען וועלכער פריינד,

 די אין פארהעלטניםען די שטימונגען,
 קולטור־ארבײם דער װעגען ױניאנם,
 איד ארבײםער. אידישע די צ־וישען

 הערט װאס פאר געפרעגט, אים האב
לעק־ אידישע װעגען וױיניק אזוי מען

 אידישע םויזענדער צענדליגער די םאר רעםעראםען ציעס,
 קולטור־אונ־ ערנםטע וועגען ױניאנם, די םון ארבייטער

 םיר ער האט שפראך, אידישער דער אין טערנעמונגען
:געענםםערט דעם אויף

 זאלדז נישט. דאס װילען ארבעםער אידישע די —
 םעז וועם פארלאנגען, נאר זיי זאלען וועלען. נאר זיי

געבען- זײ דאס
:אפסרעגן אים געםרואוום איך האב
 ארבייםער אידישע די ארום נישם גײען געװים —
 אדער רעפעראםען, לעקציעס, זוכען און יארק נױ איבער

 םען דארף דעם *ו אונםערנעמונגען. קולטורעלע אנדערע
 ארייגציען, דעם איז אים דארף מען דערציעז, עולם דעם
 גיים־ גאך הועער דעם אים אין אױפוועקען דארף םען

גענוס. םיגען
 דאד ליגם דאם אז אגוױיזעז, געסרואוום האב איך

 וױיל ױניאנם״ די םון איגםערעםען דירטקםט די אין אפילו
 דערצוי־ גוט גײסםיג מיםגלידער, קולםורעלע האבעז
 גוטע האבען — הייסם אנםװיקעלםע, פאליםיש גענע,

 ארגא־ שםארקע האנען ױניאנס, *י אין סיסגלידער
ױזזמיעס.
 זאגט ער גוט. גאנץ אלײן דאס וױיסט םרײנד מײן

:אבער םיר
 םים זיד באנוצעו וועלכע מיםגלידער, אונזערע —
 מענ״ עלםערע די איז מענשען, עלםערע זײנען אידיש,

 לעק־ פאר קעפ קיין נישט האבען אפגעלאזען, זיינען שען
 נישט. דאם װילען זײ קולםור. אידישער םאר ציעס,

נישט. דאס דארםעז די
 האכ איד און נאכגעבעז געװאלט נישט האב איך

געענטםערם: צוריק
 נזױ וועלכע מיםגלידער, אײערע אז זאגם. איר —

 זײ און מענשדז עלםעחי ױינען אידיש םיט זיד גוצען
 צווײ־ איו לעקאיעס. פאר אינטערעם קײן נישם האבען

 קלײנע א געהאם שױן אלײז איד האב אט דעם. אין םעל
 פאר״ אױף אידיש אויף גערעדט האב איד דערסארוגג.

 דרעם־ םח פרעםערס׳ םון קלאוקםאכער׳ »ון זאמלונגעז
 גע־ האב איד פױלען, וועגן גערעדם האב איך ;פאכער
 איג re געהאט האבעץ מענשען שפאניע. װעגעז רעדם

 געקלאגם, פיר פאר אפילו זיד האבעז מענשעז םערעם,
זעלטעז- אזױ די צו רעדט מען פארוואס
פח ארגוםענםעז די צעשלאגעז געוואלם האב איך

aAAA A a. »— A. A. .. I— A. A A A a> ABA AAA A AA |aaAAA ^ aa^ L ^ A A  IBAAMAIA BBM̂ Bאין פארהעלםגיסען די גוט װייסט װעלכער םריינד, םיין 
:געזאגם װײםער האב איך און יוגיאנם, די

דא דינען יארק גױ יױן אז זיכער, בין איד —
AAA ^a^^AA ■a  MAA AAAa «AlMAMA4A te^A^A A^AA^AAA akbaA AkMkMftiftפאר װעלכע ארבייםער/ ;אידישא טויזענםער צענדליגער

AAA BBB ■BMlAMl■ L aAa BBBA1AA4A -־ * BA ̂ BaAAA BAB A^A^A^AteA  אידי די װעמען עגגליש, װי בעסער סיל אידיש שסײען
 גישם געוױס זײגען דאס את נאעגט, איז שיראך שע

שוין זיעען זײ םון םיל אױב און זקנים, לײם, אלםע חקא
A A ■ A AAte^^AA ^ ^ A bBA teBAA AAAAAAA fci A A |A BA A L AA BB A fcBנשםות דיערע אבער נאד זײנען םענשעץ/ מיםעליעריגע 

 דער־ די זײ איגטערעסירען עם יראה געגוג ױע, גענוג
 חערען וױלען זײ װעלם, דער אויף לעבען ®מ שײגיעעז

 איגע־ זײ אין ארײגקו&ען זאל װאם װארם, לעבעדיג א
האבען גאר דארף מען ארײן. הארץ אה W איז װײניג״

a- — —- ..— - —a— bBb ambab^ b b m L  aaaaA B ^  ab a m b b b b  babbAA —  זײן דארטען םעםעס די לעקםארען, גוםע לעקציעס, גוטע
 זיו דארפען לעקטארעו די ;לעבעדיגע אמםערעסאנםע,

 דארף פארם די ארבײם, וױבםיגער זײער *ו .גדײםען
לעבעדיגע. א אסניענדיגע, אן זײן

 איבער מיר שלאגם — אבםםראקם, רעדם איר —
 םיר אנדןרש, ע»עם זאגם ערפארוגג די — פרימד. םײן

נישט אמ עם און גמתאװם טאל פיל שײן האבען
AAMAAB ababaA B  AMBA BBBBB AM AAB B BB BAA A.גישם. קוסען מענשען די געלוגגען

:אתםערגעבעז נישם אלץ זיד וױל איך
 וױ אזױ אם סאקםען די נעמעז גישם םאר מעז —

וױםען, דארף םען אויםלעדנדן די דארף םען זײגדן׳ זײ
b a a b a  ^^a^aA^a^AA ^^ba^^A  b ^a^abbBAB ABB AMAB BAAAAMKMaAM b a b IaAMA AAAAאויף געקדמען זײגען סאקסען די אומשסעגדען װעלכע אין 

נלענדערםע בײ m אויםלאזען, דך קאן עם װןלט. דעד
b m a a  —̂— — -— - ̂  ■— b m  m^ ^ ba^ aba m m L abba aaabaAm Aa|IM aM A - - - - ק אנדערש װעלען אומשםענדעז, ז פאקסען. די ד rep מ

פאט יער,ב פון

 פראקטיק די און טעאריע די אז דערלאזעז, גישם דאך
זיך. צװישעז צעקריגם אזוי זיין זאלען

 וואלםעז, םאג צו היינם אז מיר, זאגט שכל דער
 מים יאפאן און כינע וועגען לעקציעם גוםע אייניגע למשל,

 קינםטלערישע פץ אויםצוגען גוםע מים ליכט־בילדער,
 םאראינםע־ סעלקער, און לענדער דאזיגע די פון ווערק

 וואס — וױיםער גיק לאםיר ארבײםער. די רעסירט
 דער איז וואם סאוועט־רוסלאנד, אין איצט םאר קומם

 גע־ דארט װאם אלעםען, דעם פון אוםזין דער און זין
 פאראינטערעסירען וױיניג נישם דארף דאס — שעט,

 דער־ וואס וױיטער: נאך גיץ לאפיר ארבײםער. די
 אן אץ פיט צוטיילונג. אן און םים פאלעסםינע ווארם

 םויזענםער ביי אינטערעם אן וועקען אויך דארף םלוכד״
 כיײ עטליכע נאך נעםען לאםיר ארבעטער. אידישע
 לע־ וואם שפאניע, אין בירגער־קריג יאר א — שפילען

 אין רעגירונג םאלקם־סראנם יאר א ?״ אונז עם רענט
 דער םאר דאם מיינם וואם בלום, פאל דער םראנקרייד,

 געשעעני־ פאליםישע די פון אנטװיקלונג וױיםערדיגער
 איז רחװעלם־רעגירונג יאר א אייראפע?... אין שען

 און ענ;אונעדוג קאח־ם, סופרים םאל דער אםעריקע,
 לאזט אויםםירען אן םאר וואם סטרייקס, פארשםילםע

? םאכען דעם פון זיך
:בײשםילען עטליכע נאו טאן כאפ א לאםיר און
 האם פאריז אין וועלם־אויסשטעלונג דער אויף —

 םראנצויזישע די פאוױליאן״. ,אידישער א געעםענט זיך
 אפגעגעבען רעגירוגג־םאװיליאן איר אין האט רעגירונג

 וואס קולטור״. אידישער םאר .פאװיליאן פאר׳ן פלאץ
 אין פאוױליאז״? ״אידישער דער םאר זיך פיט שטעלם

 באווע־ ארבײםער אידישע די פארםראםען אויו איז אים
 אײ די אוים זעט וױ — ״בונד״ פון געשטאלם אין גוגג

 ,פאווי־ פון ווענט די אויף באוועגונג ארבייםער דישע
קרלטור״? אידישער םאר ליאן

 גאנצער דער אין באוועגונג ארבײטער אידישע די —
ד׳/ ױבילײ ײאריגען40 דעם םײערען גײט װעלט בונ  םון,

 אר־ אידישער דער פון יאר־הונדערט האלבער קנאפער א
 רעוואלוציעס נצחונות, און םםלווז — !באװעגוגג בעםער

 און געדאנקעז פת שםראם א קאונםער־רעװאלוציעם, און
 העראאתם, םח קלאםעדקאמף׳ םת געשיכטען אידייען.

— פאסען. פון »ת העליעז אײנצעלנע םח
אםעריקע, םת לעבעז אידישען איז נײ איז אלם —

 «װײ טעכטער, און מאמעס זין, און טאטעס דורות, וװויי
 צװישעץ בריק דער אח װאו — קולםורען, אװײ שאראבעץ,

 געגנדיםיגע די זײן קאנען און דארסעז װעלכע דורות, די
— באציאונגעז?

 גאך אוץ נאד אויסצורעכענען געגרײט זיך האב איך
קולטור־אונטערנעמוגגען״ פאר לעקציעס, פאר טעםעם

AB^BBABM Ab AAa BBAAB ABAAB Â AAA abaaaba^am AAABABA B IB Bשױשיילעוײשער םים באגליים קולםוראווענםען םאר 
 ליםעראטור* מיט ליבט־בילדער, םים אילוםםראציע,

 דיםקוםיע, און םיעועעז םון אויםטויש םיט סוםטעח,
 םײן צו געזאגם אח איבערגעריםען דאס האב אין־ אבער

 די אין פארהעלםניםען די גוט קעז װעלכער פרײנד,
ימיאנס:
 איד װאם בײשפילען, פאר די גענוג דינעז עס —

 געדאנ̂י דעם דערלאזען נישט קאן איך געבראכם. האב
 און אױערען די םױב זײן זאלעז אלעםעז דעם פאר אז

 אםע־ איז ארבײםער אידישע די פון קעפ די פארשטאפט
ריקע•

דערפא־ זײן געהאם האט םרײנד גוטער םײז אבער
תז סיז רתג » :זײנס בײ געבליבעז איז ער און י

 דער אױף דא זײנען עם אז נישט. צחײםעל איך —
 האם — לעקציעם םאר סעםעם אינםערעםאנםע װעלט

 זײ־ עם אז נישם, אויד צויײםעל איד — געזאגט, םיר ער
 איד ;לעקםארעז טײאיגע אינםעליגענטע״ גענוג דא גען

 למשל, אינםעתעשאנעל, די אז נישט, אויך צוזײפעל
 און כוחות קײן דעם אויף געזשאלעװעם גישט װאלם

 טאר־ דעם פאר אנםירער די בײ דא איז עס אז םיםלען.
 אבער דיםקוםיע. אויםער איז אלץ דאם שטענדעניש.

 יןײן עולם בײם נישסא אח עם אז פעול̂ז n זױז װאס
 פאר־ א אין אײד שלאגם איר — דעם? *ו זױנםערעס
מויער- םױערטען

 איך האב — אנהויב צום וױדער םיר קומען —
 דעם מען. וועקט אינםערעם אינמערעס. — געזאגט

 וואס די, וועקען םוזעז פרעםע, די וועקען םת אינטערעס
זעהר פאר דאס האלםען וואם די דעם, אין גלויבעז
וױכםיג.
 זעהר איז דאס אז זײן, מודה דאך וועט איר און
 קול־ »יז םארבלייבעז נישט דאך טארען מיר װיכטיג.

 דינןין אליץ און איינציג ציגײנער• הינזיכם סורעלער
 בריים־םארצוױיגטער פאר טעלד דאס ױניאנם די איצט

 פון ארבײטער־פאסען אידישע די צװישען קולםור־ארבעט
 אםילו םען ברעכט װיבםיג, איז עם אויב און אםעריקע•

 באגײס־ האנען מון מען ווענט. געםױערםע קאפ פים׳ן
עקשנים! םערטע
 קולםור־אונםעתז־ מאבען געדארפם איר ױאלט —
 זײנען, עקשנים אלע די און עקשנים, די סאר אט םונגען

 געױיצעלס זיך האט — לעקםארען.. אליץ םערםטןנםײל,
םריינד. מײן
 גע• סוף צום אים אין־ האב — וואם, איר הײםם — •

 זאלען המאי גוסא. עולם ביים םרעגען לאמיר — זאגם,
 װאס הערען, לאמיר זין־, צוױשען שפארען זיך םיר

 דער אויב אז דאן־, סאחיכערם איר פאלק. דאם זאגם
 אנםקעגען אים פען וועם פארלאנגען, נאר דאם זאל עולם

 םאר ער *י הערען- און זען גײן לאםיר טא קומען,
___________________________________לאעט.

 געענטפערס םריעד םײן םיר האם — אדרבה.״ —
 אסרוסעי, נישט זיך װעם קיינער אז זען, וועט איר —

םארלאנגען. נישם עס װעם קײנער
 אין האב — אזוי, םאקע איז עס צי זען, לאםיר —

געענםםערם.
 אם םאקע איז ״געױעט״ דעם םון רעזולםאט דער

 םאקל דאם איז צי זען, טאקע לאםיר און ארטיקעל• דאם
זאגם. םעז װי אזוי

אפרופען. זיד װעט עולם דער צי זען, לאמיר

םי<• ם. j ברודער גערעפם, זײם איר — װײס. ש•
MP ע אין »ײך *ו אוםחעשליך געװען איז ״נ  באםער• ז

 »ר*יקעל, אײער װעגען ״גערעכםיגקײם״ דער אין קוגגען
.ארבײמער אין געדרוקם געײען איז װאס
 דרעם- חןר מון ב»דיכט א קריטיקירם ח*ם איר װעלסען אין

אן םאכער  אוילו •*לעםיק »ז חאלםען, םיר .22 לאקאל ױגי
« או&ן, חע*ליכען » אוין• ײערען ירם8גע אויך דןןרןי ר  נאי מ

 איז *ראגע די נאך װען און בז־ידער יונ־יאן גװיאזען
אן װעגעז ג^ר •ערזענליסע, קײן  אנגעלעגענחײפען. מני

ם דאך ?עחען םיר אבער ײן ני  ד«ח» •^לעםיק די •אריואם א
 חןי זי װען גערעכםיגקײם״׳, דער אין װעיעז פ^רםגןןזע*®

ד ן ^גגעפאגגען ײ י ש«יםע״. ארבײםזער ,״פרייער חןר י
« אײער »ז םיר, זעתען *ושריפם א״ער •ון  חוי
 םען ווןס וויז, 22 לאקאל פון ב»ריכט דעם אוי^ קרי»יק

ויי• װיייל ייין• װיסעז בלויז אים ®יז קען
 דרעםםי• די יון •ארדינסמען די געײאמן געחעכעדםז נען

 דחנס• * װיפיל װיםען ניט אים פון קען מעז ^בער בזןר,
 איר w$n םעגח *װײ«ע א י$ר. דורכ׳ן ®«רדינס ם«כער

 אאי-פףיערלײ• די «אל« זי פארײאס גו*א יוניאן דער לו
 קלןוק• דער אין בעת #דױס אוי»םאנען פאר •ראלעגט •ינןי

 בןלוי• • ןnt$ שאי־טשערלײט די עס ®יעז ױניאז מ»כער
 אוין •fln עם איר חאט וארש&זעחען, םיר װי *בער, גוג̂ב

ז געשריבעז דעם װעגען באריכות י וורבײואר *•רײער חןר י
 ייז מאל t ג^ך איבער^דײבען עס וואס גו םא

 ברודןל כדי דעם צוליב עס איז ? ״גערעכפזיגקײמ״ דזני
ן ענ«עחגז »םאל נ»ד וועלען אייד ז»ל םינקאף  *ײ re ױ

? ױיםגלײכען אם^ל *ךנ ייד אים םים מורפען זאלמ

 ױ• ני« nit ,״ווושייזןן״ ערךעחלוגג אײער — ש. א•
ײ גע«אם« ״געמסםיבק״•״ דעי י

ז ארח״ ׳״חנר םקי*ע יײער — ג. ס• י מ נלא* י  -Iן
4&איגח»ל אין םאגער *ו «בער *ז־ימז,

ד *ײןר ײן — ^ ס.  1̂יטייאןנ חצי ,,ױייגעםונג^ן יי
• ל מל •נ בי # •j r i f f
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ופרגמהלונג^אז זיד ןטרוי עלטער רי װען

ײ ► װ «ז

געלבארט װאלןש ®מ

אזייגער־ זעקס די װעמען מוטער, י
 יעדען םרן שטונדע פרימארגען דיגע

׳בעט סון ארויס הויבט וואכען־טאג
 אין ארייגגערעדט צערטליך האט

 צוױי דער ארטשי, וואו אריין, צימער
גע־ איז זוזזן, יאריגער צװאנציג און

שסיגעל. סאר׳ן שטאגען
 גאך װעסט זיבען. ערשט איז זײגער דער —
 שטיץ ניט װעסט דו אז עסען, צום צײט גענוג האבעץ
שפיגעל. בײם לאגג צו דארט

געװעהנ־ זיצם זוהן דער װאו טיש, טײל דעם אויף
 קארנ־ אראנדזש־זאסט, גלאז א געשטאנען שוין איז ליך,

 אנ־ און אייער לויז־געקאכטע צוױי מילך, מיט סלעיקם
פוטער. מיט זעמעל גןשמירטע

 דער אז געדוכט, זיך האט עס װעמען מאמע, די
 האם ווערען, פארטיג ניט קײנמאל װעט דארט זוהן
געטאן: רוף א אומגעדולדיג שוין

!ארטשי —
 זי האט עסען, געזעצט שוין זיך האט זוהן דער אז

 מיט אויפגעשטאגען איז וואם מאן, צום געטאן רוף *
 סאר־ םראנט־צימער אין געזעסעז איז און צוגלייך איר

:מארגען^יטונג דער סון אגאגסען די אין טיפט
עסעץ? װילסטו וואס היימי, —
 אםגערוסען באלד ניט זיך האט מאץ דער אז און

העכעד: סאז א מיס אנגלהדיבען זי האס
 דער מיט באזעצם דאס זיך האט ער װי זע, —
 געגוג גאך איז טאג דער !םרי דער אין באלד צײטוגג

גענוג! צײט האסט דו און גרויס
 גיט שוין סארדיגט םאםער, און מאן דער הײמי,

 ווען זיבט צייט, די גים שוין געדענקט ער סעגט. ן
 זרהן• פת׳ם סארדיגסטעץ אויף-די מען לעבט הויז אין

 כאטש וױיב, זיין פרן ווערטער דאזיקע די אים האבען
 געםאן שניט א מאל, ערשטען צום ניט די הערם ער

 סון געטאן הויב א אים האט עס און ה&רץ אין סיף
 דער ענםסעדען עםעס געוואלם אים זיך האט עס ןרט.
 דער״ עס זאל םער נאד ;דערסילען עס זאל זי ׳פרױ

 פרנסה״ דער געווארען איז ער אם זווזן, דער פילען
 #געפאלענקייט זײן טאטען דעם סילעז ער מאכם געבער

־ םוײיבען גאד אים װעט װאס  צולאזען נים װיל ער ־
 איצם, גיט אבער וױל ער בייזען. צום — געדאנק דעם

 צו געהן דארף זוהן דער ווען םרימארגען, אויפ׳ן מלד
 — דעם חוץ אח ;חתונה קיץ מאכען ארבײט׳ דער
 פשום ער האט ניט פארדיגם און ניט ארבייט ער *מם

 איםײ אױף הויז אין מוט דעם און כח דעם מרלוירען
 נײ דאס םון ער דערםילט טאן. צו בימער א זיד צען
 זיך ער שםעלט װילען דין געגען און געפאלענקײט׳ זײן

ארײן. קיך אין שלעםען זיך נעמט און ױיף
 אמ שױן זיצט ער וױ זוהן, דעם אבער ער דעחעט

 די יאגם מאמע די ווען מאל, אלע װי פונקט און ׳ןסם
 פאר גריים שטעהן זאל עסען דאם אז זיך, ®מ נשםה

 אויס־ קען זי וואם בעסםע דאס און צײט, אין אים
 רוקט און גאז דער מיט שמעקען אן ער הויבט קלײבען,

 דער זיים. א אן אנדערש עםעס אדער דאס אװעק
 אים, און עגמת־נםש, םון הארץ דאם איק פאלט מםעז

 םארדינט האט ער װער אמאל, װי גאיך סאטער, דעם
 הויז, אין דעהמאגער שטאלצער דער געווען איז ימ
 א װידער מיגום א סאר זיך גיט כעס א ״הויב א עס גיט

זוהן. םוג׳ם חוצפה דער אויף אים אין ציגד
 זײן דערשםירם ער זין/ ער כאםט באלד אבער

 םון גאר און טיר, דער צו זיך לאזט ער געפאלענקײט♦
 װי ניט גאך סילט ער אז זאג׳ א ער גיט רועגען ידסנ

. הויז. דאס פארלאזם אץ עסעז ײ
גאך. אים וױיב דאם שרײט — !היימי —

 א אוועק זאל םאטע דער נים, רױל זוהן דער אויך
דאם ער געהם וואוהין גלאט: אװ גים״געגעסענער.

ן ? טאג אויף םרי ןזזי ו  דער דורך רוף א גיט ער *
:טיר וסעגער
פא! ־־־
 דערויײ־• זיה אומקוקענדיג• ניט םאטעה דער גאר

 מען ביז דרויםען, םתתן דעם אין מער אלץ זיד סערם
מער. נים אים זעט

 גוט, םארדינט און האנט דער אין פאך גוםען א האט
 אנ־ האט געװארען, געזאגט קינדער אידישע אלע אויף

 זאל, טאטע דער גיט, װיל ער אז מאמען, דער געזאגט
 א זוכען צו םיס די אױסדרייען יארען, זײנע אין איצט

קריגען. גיט װי סײ װעט ער דזשאב.
 ברען, א םאםער דעם גיט גוטסקײט דאזיגע די אט

 ער, אז ס׳מיינט, ווארים, לעבער. דער אין אים קריכט
גארגיט... צו מער שוין טויג טאםע, דער

 זיין אין ארויף שװימט בענקעניש וױיטער א מים
 םאר־ שוין צוױי די װען צייט, גאלדענע יענע זכרון

 דער ארטשי, מײדלאך. געװען דינען טעכטער הײראםע
 געגאנגען גאך איז פרנסדדגעבער, איצםיגער דער זוהן,
 אר־ אן און אינגער געייעז איז היימי, ער, סקולי אין

 הענט. די אונטער אים בײ געברעגם האס עס בײטער:
 יעדע אויםלויכםעז אויגען די סלעגען וױיב דער בײ

 ״פעי־ דיקען א דערלאנגען איר סלעגם ער װען ײאה
 זוד״ה דעם איצט װי פונקט אים, האט זי ענװעלאפ״.

 ניט און געקויסם ניט אריין, אויגען די אין געקוקט
 טאן: סרעג א ניט אים בײ זאל זי זאך, קיץ געםאן

 אםט גאנץ און — ? דערצו זאגסטו וראס הײמי, —
 אזוי גלאט #םאן געשריי א םארגלוסט אים זיך האט
הויז. םון קאפ דער אלס חשיבות, זיץ םילעז צו זיך׳

 אחוץ און פארשוואוגדען? אלץ דאס איז אזױ װי
 אויף םרעגעז שאם ץא צו הייגם קומט ער אז :דעם

 אז ׳איז עד האבס גוסע ם׳ארא אז גים ער אוץ ארבײס
 געארבײט׳ פריער האט ער וואו נאכםרעגען זיך מ׳קען

 היימי, עה און אים, אויף קוק א בלויז יענער גיט
 יאר םוםציג און אכט זײגע װי ממש, בפועל דערסילט

 און אויגען די אין געטאן ווארף א יענעם זיך האבען
 ״ !סארי עם ״אי :מיטען אין איבער אים האקט יעגער

גאז. פאר׳ן טיר די אים פארקלאפט און
 אין שגיט א דאן זיד גיט כעס צואוואריממער א

 שפיי א אימיצען געוואלט דאן וואלם ער ;געבייץ זיץ
ך ביי זיכער איז היימי, ער, ווארים פנינ^ אין טאן  זי

 ארבייםעז, צו באוױחען געקאנם היעט יאך װ^ל״• ער אז
 וראלם מען גלייך, אנדערש. איז עס ווער װי םוגקם

 אכס זיעע ציאווארפען אים דרקא פארשוואױרען, זיד
!אריין פניח אין יאר םופציג און

 נאכדעם קומם ׳יר ווען ווייב, דאם ראטש וואלם
 ווא״יט — ־נפש, עגמ. מיט שוואם א *ײ ̂םט אנג̂ע אהײם,

a וױ כאטש, זי t .א אמאל געבד^-ען איז ער *מוז ׳ 
.הײמי׳ ר *רבייט, »ן צוױי «דער וואך
i דיץ םון סוף דער זיק וועם וואם > , V זיך?״ ען 

 עקזיסטענץ, יגע לעב^ זײן געפילם ער וואלם דעםןןלט
 געט*ן: געשריי א אמאל, װי אפשר, וואלם ער *מ

 » לײנט אזױ געפיז און בריה א דו זיי ״אדרבא,
 םrא םארקערם. םונקט אבער איז איצם חשאב!״

 זיך אױםגעדריים שױן — :פזםון דעם בסדר ער הערט
 חשאב, א קריגען דוקא םח ער ? םים פידע אלםע, די

באיםשיקעל!... ס׳ױגגע
געוואלס דאן וואלט ער ברען. א אים גיט דאם

ן ר ע מ י צ
re קאפשטײן נרכה

 רײ, א צימעח םון אײנער איז ציםער מיץ
סארכײ. טעגליף כ׳נײ נומעיו םיט צימעח
 טירן, אױף קליאמקעס מיט פארמאכטע צימערן
קאלירן• גרוײגרמע םיט פרעמדע, צימערן

 מאט. ׳נאקעמע זײנע װעגט די ציפער מיץ אץ
כלאמ• א געעיכמע דערצײלם מעכעל שטיק יעדע

ה « גאזתדער מענמשן דא װאױנען עס  ס
חוד* אײיז אתמער װילד-טרעכזדע מענםשן

 אנטקעגן^ כליקן מיט פרימארנן יעדן
װעגן^ *ונז צעטײלן םריםארגן יעדן
 צדגיץ, װידער םען קומם טאג פדןו יעדן
וווםגיץ״ לײדיק פון װער ארכעמ, דער פץ װער

 זײן ער דערםילם באלד נאר טאן... זאג א םרוי דער
 לויף א ברויך זי — :װען וואס, ביז און געפאלענקײט.

 א דערוױיל מעג ער טאכטער♦ איגגערער דער צו טאז
 פאר־ זי צוברענען. ניט זאל עס עסען, צום טאן קוק

 דערשלאגענער א װי בלײבט ער און הױז, דאס לאזט
הונט.

אהײם, קומט זוהן דער װען עס, איז אזוי םונקט און
 דעם אויף נאז דער מיט ציען נעמט אוץ עסעז זיד זעצט
 אים םאר האט מאמע די וראס טשיקען־לעבערל, גוטען

 אנ־ עפעס אויף אדער אויסגעבראטען, זארגפעלטיג אזוי
 םון טאטען, דעם ׳אים עס הויבט יעמאלט אױך דערש.

 געבען אריין זאג א זוהן דעם װעלען וואלט ער און ארט
 דרך־ האבען זאל ער אז טאן געשריי א חוצפה, זיין פאר
 אים; אין דערשטיקם װי בלייבט אלץ דאם גאר ארץ.

 אוץ ברעגגען. גיט מויל איבער׳ן ווארם א קען ער
נים. םארדיגט און ניט ארבייט ער זינט איז אלץ דאס

 הייגם םרי גאנץ אים האט צוזאמען אלץ דאס אט
 ארונטערצולױסען כדי בעט, םון ארויסגעהויבען װידער
 דעתען דארט האט ער רוען מארגען־צײטוגג. א קויםעץ

 האט ארבײט, דין צו שײכות א האבען וואס אנאנסען,
 אז האםנונג, די געשטארקט אים אין נײ דאס פון זיך
 אם און דזשאב. א קריגען פארט סוף כל סוף ורעט ער
 ארויםגעטראגען סרי הימט דאם אים האט האםנוגג די

הויז. סון
עד ב ײ אי מ גאסעז ז אד א ײ געלעגען נ ט ז איגקײ  רו

ס, די אםילו נאכם. אױסגערוטער אן םון טעד  עלעוױי
ען אויטאמאבילען און קארס סטריט נ ט געלאםען, די  דוכ

ך איגער, ׳זי ט נאד רו ײ גלײך אויסגעטשוכעםע, קיץ ני  ז
ען. םמ אימפעם דעם אין אריין ערשט דארםען ם לוי
ארגען אויסגערוםער ד^ר אט םי אים, האם פריפ  היי

ד׳ן, קינ ס ך כחות םרישע געגעבען אויםגעמובטערט, זי  זי
 אים אין געשטארקט און גאסעז די איבער שלעפען צו
ט, א קיי ם הײגם אז זיכער ך ער ווע שלאגען זי א צו דער

* B  BBBBBAB.דזשאב
 אעעקוםען נאך ער איז םלאץ ערשטען דעם צו

 געשטאנען דארם שוין דמען עס וואס״ נאר וױים./ אין
 אים האבעז זײ נאר װי וואס, איעערע, יס,1ז סאר צוױי

 אײ־ אז זיכערעה געיוארען זײ דעען אנקומעז׳ דעחעז
 האם באלד חשאב. דעם קריגען וועם די םמ נער

 דער־ בליק, א געװארםען םיה די גמפענם איםיצער
 פת אימעם אינגערע, צוױי די םים גערעדט עפעם גאד
 האם םיר די !אל דאם׳ם — און גערופען זיד מיט זײ
 פוגקט איז װאם צודיםער, דעו פארמאכט• וױדער זיך
 איז דרויסען, אין געבליבען זיסקינד, הײםי ער, ײי

 האט יענער זיך. גײ געםאלעז געבליבען נים אבער
 ער גלײד זיםקינד׳ן, אים, אויף בליק א געווארפען נאד

 די אין שוץ םענש, א מאם באדױערט״ אים ױאלט
 און — םים זײגע אוים בחינם נעבאך זיד דרײם יארעז,

 אחנטער געװען ער איז שםרונגען סליגקע עםליכע מיט
 עם האט פלאץ. אנדער אן צו װעג אויפ׳ן םחנפ די

 ער און מום םון אפגעשלאגען אביםעל זיםקינד׳ן שויז
טרעם. n ארונטערגעשלעפט שװער שוין זיך האם

 יענעם דערזען ער האט דחיסעז, אין ארויםקומענדיג
 שויז איז ער און וױיםער, בלאק צווײ א פיט שוין

י פלאץ. אנדער אז איו אריץ װידער
 א אױםגעכאפט זיםקינד׳ן, אין אים, אין זיד האט

 דער־ אויד יענער האט הלמאי :פארדרום א איז קנאה
 וױיזט אמ יאר םוםציג און אכט זיינע אים אין קענם
 און וױיט העם ער איז שפרוגגען עםליכע מים אז אים,

 אויםגע• עקשנות מיט זיד ער האם אים? םיז פריער
 און שנעלער גיין צו אנשםרענגען זיד געגומעז גלײכם,

 פרואװען נאד קען ער אז מטש, בפועל געפילט האט ער
 בעםער געװעז ניט איז פלאץ צוױיםען אויפ׳ן נאר מזל.

ערשטען. פונ׳ם
 שדד- א נאד שעח א אװעק אזוי איז דעחוײל

 שוין האבען גאסעז די אין טומעל דער און רױש דער
 האט קאפ אינער׳ן ארום. גאנצען דעם געמאכם פול

 גלשפארט האט שווערקײם םידע א זח• די געברענט
 װאם עקשגות, זיםקינד׳ם הײםי ברענעז גענומען און

פרואװען. געװאלם גאך דויןא האם
 שלעפען גענוםען זיד ער האם סוף כל םוף אבער

 זיך װאלטעז אים איבער וױ גלײך און אהײם צוריק
 — :װערטער זזײס־םײןרדיגע געצײכענם דײםליך אזוי

 אונםער־ מוחגן זיד סיף כל סוף װעסט זיםקינד, .הײםי
געבעז!״

U•' (
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פאךיוניאניזם און ױניאניזם אינדוםטריעלער
 םאד־ױניאנם די םץ םירער מילע זײנען סארװאס

ױניאנס? אינדוםטריעלע געגען י
עס קומט װי פרעגען: װעלען ארבײטער פילע

 גאנץ זיך, דוכט וױיסען, װאס פירער, ארבייטער וואס
 בא זארען פאך־ױניאגיזם, פון שעדליכקייט די גוט

 אינ־ פון ארגאניזאציאנם־פארם די שטארק אזוי קעמפען
 דאזי דער אויף ענטפער אן ? יוניאניזם דוםטריעל

 עדיטאר לײבאר דער םטארק, לואיס גיט פראגע גער
 נאענטע גאנץ אין שטײט וואס ״םײמס״, יארק ניו פון

 פע אמעריקען דער פון םירער די מיט פארבינדונגען
לייבאר. אװ דעריישאן
ױניאניסטען פאך די פון פרינציפ גרונד דער _

pk םטארק לואים זאגט — יוניאניסטען אינדוסטריעלע
:פאלגענדעס אין באשטײט —

גרויסע אױב מורא, האבען ױניאניסטען פאך ״די
 ארגאני־ װעלען יוניאנם אינדוסטריעלע מעכטיגע און
 ארבײ־ האלב־קװאליפיצירטע די װעלען װערען, רטזי

 יר די אין מאיאריטעט איבערװעגענדע אן װערען טעד
 װעלעז ױניאנם אינדוםטריעלע דאזיגע די און ניאנס.
 באשטימען און פארמולירען מאיאריםעטען דיערע דורן־

 א:בא װאם יוניאנס. די pc טאקטיק און םאליסיס די
 פ«ד די האבען וױידזשעס, פון פראגע דער לאנגט

 ארבײםער אומקװאליפיצירטע די אז מורא, ױניאניםטען
 אונםער־ דער אז מעגליכקײםען, אלע אנװענדעז וועלען

 די צווישען איצט עקזיסםירם װאם װיידזשעס אין שײד
 ארבײטער, נישם־קוואליפיצירםע און קוואליפיצירםע

 קווא־ די pc חשבון אױם׳ן װערען אויסגעגליכען זאל
 פאך־ױניא־ פון אנהענגער די ארבײםער. ליפיצירםע

 פאזי־ עקאנאמישע אייגענע זײערע האבען װילען זםני
 פאליטי־ און עקאנאמישען אויס׳ן קעמםען צו אוז ציעם
 (נױ — אינטערעסען״ אייגענע זײערע םאר פעלד שעז

).1936 םעבתאר, טען2 .םיימס״, יארק
 אנהענגער די אז עם, מײנט ווערטער פשוםע אין

 צאל גרויםע די אז גארנישם, װילען פאך־ױניאניזם פון
 מאסעד דער אין באשעםםיגם זיינען וואם ארבײטער,

 םאו־ױניאנים־ די ארגאניזירם. זיין זאלען פראדוקציע,
 נישט־ די וואס דעם, צוליב ערשטענס, מורא, האבען םען

 װע־ ארבײטער האלב־קװאליםיצירטע און יןוואליפיצירטע
 דאך זיי װעלען ױניאנס, די אין םאיאריטעם א דין לען

די איז טאקטיק און פאליםיס די באשםימעז במילא
 יר איצטיגע די אז םיהרען, נאן קען דאם און יוניאנם,

 און, בענקלאך, זײערע סארלירען נאו קענען פירער ניאן
 ארבײםער יןװאליםיצירסע די איצט קריגען צוױיםענם,

 נישט־ די pc חשבון דעם אויף װײדזשעס העכערע
 ארגא־ גישט זײנען זײ וױיל ארבײםער, קוואליםיצירםע

 ארבייטער גישם־קװאליסיצירםע די אבער אויב ניזירט.
 הזד פאדערעז וועלען און ארגאניזירט זיץ אױך וועלען
 ארבייטם־באדינגונגען, בעםערע און וױידזשעם כערע

 נישם קענען זײ אז טענה׳ן, מאנוסעקםשורערם די וועלען
 וױי־ הויכע קײן ארבײםער קװאליםיצירטע די צאלען

 אויד וױיחשעם העכערע געבען מוזען זײ ווײל חשעס,
 געהערען װאם ארבײםער, נישט־קוואליםיצירםע די צו
בעסערער א סאר קעםסען אױן־ קענען און ױניאנם צו

. דאליע.
 קלאםענ־ יעדען פאר בלויז ניט קלאר איז עס

 װאם די פאר אםילו נאר ארבײםער, באװאוםטזיניגען
 אז טרײדײוניאניזם, pc אלף־בית דעם בלויז וױיםען

 א בלויז ארגאניזירען צו זיד םאתעםם װאס יוניאן א
 קווא־ די — ארבײטערשאםט, דער םח שיכם קלײנעם

 געגען איז און — ארבײטער געשולםע אמ ליסיצירטע
 אפילו •ארבייטער, איבעריגע די ארגאניזירעז «ו דעם
 קײז נישט זײנען זײ וױיל אינדוםםריע, דערזעלביגער פת

 קײז נישט האם יוניאן אזא אז ארבײםער, געשולםע
ס »  און מאטעריעלע ארבײםער די פת םאדעחנן צו ר

 זיכער, אויד איז עם זיך. נויםיגט ױ pm הילף מאדאלע
 אוםשטענדען הײנםיגע בײ קענןן ױניאנם אזעלכע אז

 פאר־ םוף כל םוף זײנען אמ עקזיסםירעז לאגג נישט
 דאד דארף מען װארים אונסערגאטג צום אורטײלמ
 נישט אמ זעהן צו נישט טױב *ז בלינד דין וױרקליד

 נײע געמאנט pnjm יאר אין םאג יעדען וױ חערען, וװ
 ארבײם םת פראצעם דער און ערפינדונגען םעכנישע

 ווערם עס אז פאחויעסאכם, און צוםיילם אזוי ווערם
 װצליםײק די םון צאל די קלעגער איז קלענער מ«ל«לע

 געשולטע די אינדוסםריע, יעדער איז ארבײםער צירטע
ארױםגע־ ביסלאכוױיז ווערען ארבײסער געלערבםע און

יאזעפסאן א. פון

 סאר־ םלעצער זײערע און אינדוסטריע דער פון שטופט
ארבײטער. נישט־קװאליפיצירטע די געמען

 זיין דארף מען אז ׳אונז זיך דוכט איבעריגענס,
 אײנרײדען, יענעם און זיך פרובירען צו נאאיװ װי מעהר

 וױי־ גרויסע אנהאלטען צײט לענגערע א קען מען אז
 גאר די בשעת ארבײטס־באדינגונגען׳ גוטע און דזשעס
 ארבײטערשאםט גאנצער דער פון מאיאריטעט גרויסע

 הונ־ א בלויז קריגען און ארגאניזירט זײן ניט װעט
גער־לוין.

מײדט־ יעיאגיזם איגדאסטריעל פאר ר,אמיטע די
 אמאלייגע די סץ םעלערן די אױס ^איצט

ױגיאגס אינדאסטריעל
 יױ אינדאסטריעל דער םון פירער איצטיגע די

 םיל זייער אויס, וױיזט עס װי האבעה קאמיטע ניאן
 געמאכט זײנען וואס דורכפאלען, םילע די פון געלערנט
 אמערײ דער אין ארגאניזאציעם אנדערע פון געװארען

 אר־ געפרואװט האבען וואס באװעגונג, ארבײטער קאנער
 אוםן. איגדוסטריעלעז אן אויף ארבײטער די גאניזידען

 אינדו־סטריעל םאר קאמיטע דער פון פירער איצטיגע די
 אינ־ (צױםיל) סופער קײן גישט פריידיגען יוניאניזם

 הענגען ױי לײבאר׳/ אװ ״נאיטס די װי דוסטריאליזם,
 דער אין אינטערעסען קלייזעל און פארטיי קײן אן נישט

 ענד טרייד ״סאשעליסם די װי ױניאן, אינדוסטריעלער
 םאר גישט זי אגיטירט אודאי און אלײענס׳/ לײבאר

 קאנט־ מיט נידער און אקציאן דירעקטע סאבאטאזש,
װ״)״ װ. (א. דאבלױ״ דאבלױ ״אי די װי ראקטען,
 ארבייטער די אז װיכטיג, זעהר דעריבער איז עס

 ױגק־ הויפט די מיט אמוױעיגסטען, באקאנט, דין זאלען
 דער פון םירער די וואס ז־עקלאראציע, דער םון טען

 אריינ־ האבען ױניאניזם אינדוסטריעלען פאר קאמיטע
 סע־ אמעריקעז דער םון קאנווענשאן דער אויף געבראכט
 געווארען אםגעהאלטען איז וואם לייבאר, אװ דעריישאן

.1935 אקטאבער אין
:זיך לייענט מינדערהייט דער סון דעקלאראציע די

 עקזים־ עס זינט יאר םוםציג און סינף די ״פאר ׳
 איר איז לייבאר, אװ םעדעריישאן אמעריקען די טירט

 ארביײ אומארגאניזירטע די ארגאגיזירען צו געװען ציל
 עס וואס הילף איז בײםראגעז די אמעריקע. םון טער

 זיי־ וואס ארגאניזאציעס, אלע די צוגעטראגען האבען
 אוו פעדעריישאז אמעריקען דער מיט פארבונדען נען

 אז גלויבען, דעם מיט געווארעץ געמאכט זיינען לייבאר,
 עקאנאמיש פארטשריט, מאכען וועט ארגאגיזאציע די

 ארגאניזא־ די און םארביגדעטע אלע די םארשטארקען
 — ציל הויפט דעם דערגרייכעז װעט ציאנס־טאקטיק

 אויף ארבייטער אומארגאניזירטע די ארגאגיזירען צו
געביט. אינדוסטריעלען דעם

 םעדעריישאן אמעריקען די וואס צײט דער ״דורך
 טשאר־ סילע זיינען ׳איצם ביז עקזיםםירט לײבאר אוו

 אינ־ און נאציאנאלע צו געווארען ארויסגעגעבעץ טערם
 אין ארגאניזירט זײנעץ װאס ױניאנם, טערנאציאגאלע

 אין ענדערוגגען און מעםאדען די אבער סאךײוגיאנס.
 ארביי- מיליאגען אז אזעלכע, דיגען איגדוסטריע דער
 הא־ װעלכע םאכען אין באשעפטיגט אמט זיינען טער
 די בשעת עקזיםטירם, נישט איגגאגצען דעמאלט בעץ

 געגעבען זײגען םאך־יוניאגס די פאר םשארטערס פילע
 ױרים־ די וואו לאגע א געשאםען האם דאס געווארען.

 אתיסגערר האט ארב״םער דאזיגע די איבער דיקציע
 יד סארשידעגע די צװישען תיבוגגען שטארקע סעז

גיאגס.
 בא־ דאזיגע די אגצתעמעץ אפ זיך ״מיר׳זאגען

 ארגאנתאצ^ס־טאקםיק די אז באוױיז, א אלס דיגגונגעץ
 געווען אמ לײבאר אוו פעדעריישאן אמעריקעץ דער םון
 סופציג אה פינף •pp »ז איז, פאקט דער ערפאלג. ?מ

 םעגליכ־ «לע אנװענדעז p» ארבײם *קםיװער םץ יןור
פאן דער אונטעו קריגען געקעגם־ מיר האבעץ קייטען,
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מיליאז דרײסיג ארום ארבײטער ארגאנתירטע גישט גאך
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 pm ציים, די געקוםעז איז עס אז זאגעז, ,םיר
 ארגאנמאציאנס־סצק־ די אז פאדערם, הישר שכל דער
םח לײבאר אװ םעדערײשאן *םעריקמ דער םמ םיק

 די אין צײט. דער פון גויטען די צו צופאסען זיך
 זן־ גמיסע װאו מאסעךפראדוקציע, פון אינדוסטריעס

 גישט און קוואליםיצירט נישט דינעז ארבײטער לען
 «- זיד זאלעז די אז אוממעגליך איז ספעציאליזירט,

 ארגא־ אינדוסטריעלע די ױניאנם. סאך די אין שליםען
 די פראבלעם. דעם םון לייזונג אײנציגע די איז ניזאציע

 באשי־ צו מעגליכקײט די און זיכערקײט עקאנאמישע
 אפהענגיג איז ארבייטער יעדען םון אינטערעסען די צען
 אינדוסט- אז אויף געבויט איז ױניאן די צי דעם םון

אוםז• ריעלען
דאזי־ דער םון אויסגאבע די נישט אבער איז עס

 מיט- אװעקצונעמען דערלויבען צו דעקלאראציע גער
 פאד די וואו פאך־יוציאנס, איצטיגע די םון גלידער

 אינ־ דער אין ראל גרויסע * נאך שפילען ארבײטער
 דער אונטער אונטערגעווארפען װערען זײ און דוסטריע

 אינטערנאציאנאלע און נאציאנאלע םון ױריסדיקציע
 די געבען צו איז אויםגאבע הויפט אונזער ױניאנס.

 םאסעד דער איז באשעפטיגט דינעז וואם ארבײטער,
 אױף זיד ארגאניזירן צו געלעגענהײט א פראדוקציע,

 םאר■ די אויף קוקענדיג ניט אוסן, אינדוסטריעלען אן
 אנגע־ ױיער װעגעז סכסוכים יוריסדיקציע שידענע

העריגקײט״.
 ײ אץ ימיאכיזם קרעטט פוץ דורכםאל דער

 מןןסעףפראדוקציע סון דוםטריען
—31 זעמ און פאקטעז צו איבערגיין לאמיר אבער

 , אן געהאט האם לײבאר אװ פעדערײשאן pאמעריקן ךי
 קרעםם אין ארבייטער די ארגאניזירט און ערםאלג

 ירא־ מאםעז pc אינדוסםריע איק אין כאטשבי ניאנם,
!נית איז: ענטפער דער דוקציע?

 דעפארסםמט האנדעלם דעם pc צענזוס דעם לוים
 פראדוקםעז גוםי pc אינדוסםריע דער אין ױינען

 קאטוענשאן דער צו ארבײטער. 98,082 שעפטיגם
4 ייימן 1936 אין לייבאר אוו פעדערײשאן pאמעריקן דער f t 

 דעלעגאסעז זעקם אינדוסטריע גומי דער pc געקומען
 קאנוחןנשאן דער (בײ שטימען pc 89 הכל סך א מיט
pc דער • ^’^p װערם לײבאר אװ סעדערײשאן 

 גוטשםײענ״ הונדערט יעדע אױף שםימע אייז רעכענט
 הונדערם קנאפע pc הייםם, דאס מיםגלידער). דיגע

 אסילו געוחנז נישט ױינען ארבײטער גומי טויזענט
ארבײםער. ארגאנידרטע טויזענט פיר

 באשעפםיגם דינעז אינדוםטריע כעמישער דער אין
 אדבײ־ טױזעגם דרײםיג pא הונדערט צװײ pc העבער

 פעחד אמעריקזה דעד pc קאנװענשאז דער צו טער.
 בלױז p?pipyi איז 1936 אין לײבאר אװ ריישאן

 שםי־ דרײ גאנצע מיט ארבײמער כעמישע pc דעלעגאט
ארבײטער). ארגאניזירטע הונדערס (דרײ pמן

 1PP באשעסטיגט אינדוסטריע אייחמ pא שטאל די
 668,308 (גענוי: ארבײטער טױזעגם הונדערט זעקס פע

 אפעריקעז דער pc קאגװענשאן דער צו ארבײםער),
 ,אמאלגאםײ־ די האט 1935 אין לײבאן אװ סעדערײשאן

 װארקערס״ םין ענד םטיל אײראן, אװ אסאםיאײשאן םעד
 פאר־ p»^n זיי אז פײנם, דאס שםיםען. 86 געהאט
ארבײםער. ארגאניזירםע p 8,600םראםן

באשעט־ דיגעז אינדוםםריע אױםאמאביל דער אין
םיליאן האלבען א pc העכער מנזוס, דעם לױט טיגט,
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ארבייטער. ארגאגיזירםע הוגדערט אכצען טראטען

סדי־ק;לפ םאבריצירט וואם אינדוסםריע, דער אין
 4ראדי אייז שליסט װאם אפאראם^ pא םאשינןן שע

t״־ph, אד־ 180,064 באשעסטיגם צענדם, דעם לוים 
 ״ר אמעריקית דער pc קאנווענשאן דער צו בײסער.

 געקוממ גישט איו 1936 אין לייבאר אוו דערײשאן
?r דעלעגאם אי׳ז pe ס$ פאבריק. סרישעןקעלז קײז JL 

pjm געקונממ pjan מעןגאחגלע pan pc פאגדיק 
 דעלעגאנימ די אינדוםטדי. ראדיא דער pc לאקא^

^p אם .רמעייארנ ארגאניױרסע 7^00 פארםראםלז 
 פילע גאך אויף pm״naj געקאנם םיר pװאלםז אזױ

״ אינדוםםריעז.
 צי־ און סאקטען דאזיגע די אט באװײתת װאם

pnjo? — ײ פה פארזיגזז אלע אז קלאר, איז עם  י
 ^וגאנידחת צו לײבאר אװ םעועריישאן אנמייקען
pjpt^ d ,אין באשעסטיגם דמלן װאס ארבײטעד n 

^p j^ o n i ץ» » ^p אוגא־ חנר אין פראדוקציע

4 ו 937 ט., p א
 אײנ־ נישט זיך האם ױניאנס, םאד פון סארם ניזאציאנס
 צוגעפאסם נישט איז •לען״ ״קרעפם דער אז געגעבען,

 דאס אז באדינגונגען, אינדוסםריעלע איצטיגע די צו
 צענ־ אין פאבריק איח pe ארבייטער די צושפליטערען

 באגײסטערונג קיץ ארוים נישם רוסט ױניאנם דליגער
pc אז ױניאנס, די איז זיי אנצושליםען ארבייטער די 
 קאר־ ריזיגע די מיט קאמף וױרקזאמען א פירען צו נדי

 איז באלעבאטים, די pc אסאסיאיישאנם און פאריישאנס
 גע־ זיץ זאלען ױניאנס די אז אלץ, pc סריהער נויםיג,

 א םון סאל אין אז אוסן, אינדוסטריעלען אן אויף בוים
 אלע םץ ארבייםער די זאלען באסעם די מים קאמף
םאלידאריש. pא אײניג האנדלען קענען פאכען

אסילו ארגאניזירט כישט חאכען פאך-ײניא:ם ךי
®*דמרכײםער יי

 ליב זיד האבען ױניאניזם פאד פון אנהענגער די
 די האבען יאר פאר לעצםע די פאר אז בארימען, צו

 די ארגאניזירען צו בנוגע סארשטרים סך א געמאכט
 די האט 1935 אין אז אן, ווייזען זײ ארבײטער. היגע

 סון העכער געהאט לייבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען
 קיי- געװיס, נו, מיםגלידער. מיליאן האלב א און דרײ
 מיליאן האלב א pא דרײ אז לײקענען, נישט קען נער

 אבער צאל, היבשע גאנץ א אין ארבײטער אמאניזירטע
 נאר אבםאלום, נישם ציםערען די רעבענען זאל מען ווען

 אר־ צאל דער מיט סארגלײך אין הייסט, דאם רעלאטיװ,
 בײ געשאצט װערם װעלכע אמעריקע, אין בייטערשאפט

 דינען ארבייטער, מיליאז דרייםיג pא סינף pc נאהענט א
 וױיניג זייער מיליאן האלב א pk דריי pc ציפערען די
נישםיג. און

 יאר דעם אין אז געדענקעז, «עז דארף דערבײ
מ פעריאד, א. ר. j דעם אין ,1933 ר וי  קאגגרעם ת

pc שםאםז סאראײניגטע דיp דאס גאראנטירט האם 
pארגאניזי צו ארבײטער די pc רעכט n סירען איז זיו 

 — באלעבאםים די מים םארהאנדלונגןמ קאלעקטױוע
 מעגליכ־ גרויםע ססק, אהן געהאם, ױניאנס די האבען
 גאר א אױף ארבײטער די pארגאניזירן צו קײטען

 אםעריקען דער pc פירער די pm מאסשטאב, גרויסען
 געהעריג װי דעמאלט װאלםען לײבאר אװ פעדעריישאן
 ארגאני־ די pאנגענומן אח געלעגענהײט די אױסגענוצם

 אנשטאם ױניאניזם, אינדוסכייעלען pc פארם זאציאנס
ױניאניזם. פאך pc סארם אפגעלעבטע אלםע די

p דא לאמיר w n װעם װאס ציסערעז, ביסעל א 
 דעם בײ. זיד האלםדז װאס ױניאנם, די אז באוױמען,

 אר־ נישט איצט ביז האבעז ױניאניזם סאך pc סיסטעם
 צאל דער pc פראצענם צױאנציג קיין אסילו גאניזירם

 פאכען. דיערע אין באשעפםיגם דינעז װאס ארבײםער,
:סאקםזיז די זיינען אם

: 1930 1אי צענחס רעגירונגס דעס לױם ארבייםמר צ»ל
698,170 ------------------------בריקלייערם
147,760 ------------------------בלעקםמיטם

929,376 —-------------------— קארפענטערם
761,076 ----מייקערם םול אח pםאשיניסםן

280,279 ---------------------עלעקםרישענס
237^13 — םטימסיטערס pא גאז פלאמבערם,

1,198,729 טימםםערם טראקדרײױערס, שאסערס,
615328-----------גלײזערם pא פײנטערם

אה 1פטדעריישא אמעריקען דטר אין ארבײסער צאל
:1935 לייבאר,

66,700 ----------------ױניאז בדיקלייערס
6,000 ----------------------ױניאן בלעקסמים

200,000 — — — — ױניאן קארפענטערם
93,000 ---------------------ױניאז מאשיניסםעז

130,900 ---------------בראדערהודם עלעקםריק
34,000 -----------------------ױניאן םלאםבערם
137,200 -----------------------ױגיאן סימסטערם
80,000 --------------------ױניאן פײנםערם

 ארגא- p>m p»»jc דערמאנםע אױבען א*ע די אם
 וױ pא ױניאנמם פאך pc םיםטעט דעם לויט ניזירם

 pc ארבײםער די זימעז ן,עוױיונא ציםעתח דאזיגע די
 צוואנ־ בח צעהן pc בלוח ארגאניזירם םאכעז דאזיגע די

 װאם ארבײטער, *אל אלגעםײנער חנר pc ■ראצענם *יג
 דער (סיט .pr־morom זײערע אק באשעפםיגם יײניז

 דינען ארבײסער די װאו עלעקםרישענם, pc אױסנאם
 ארבײטער אלע pc פראצענס סערציג ארום אדגאניזירט

אינדוסטריע). דער אץ
יתיאן פון קאםטען אטטע גרעגג® ®ײױיעיאכיזם

יוניןןן קעגען
ר םרױעריגע pm שעדליכםטע די pc יײנע  ח
יודים־ אסטע די «ײמן יוניאנתס סאו דעם pc יילםאםען

 אן פירעז ױניאנס פאו די וועלכע שטרײטען, דיקציע
זיך. צװישען םאג־טעגליך

 האם ױניאן טימסםערס די אז באקאנט, איז אזוי
 צו־ קלוירקס אײזענבאן די קעגען געקעמפט לאנג יארען

 עקס־ דעם אין ארבײטער די איבער קאנםראל דעם ליכ
 עקס־ רעילװעי ״אמעריקען דער pc דעפארטמענט פרעס

 א האט ױניאן״ ווארקערס גלעס ״פלײט די ;פרעס״
 ױניאן מאשיניםטען די קעגען געקעמפט צײם לענגערע

 זײנען װאס מאשיניסטען, די איבער קאנטראל דעם פאר
פאבריקען. גלאז די אין באשעפטיגם
 קאמפען יוריםדיקציע אומאויםהערליכע די הײנט

 זיך רײסט ױניאן אײן װאו טרייד, בילדינג דעם אין
 צו געמאכט פשוט האט ױניאן, אנדער אן מיט ארום
 בא־ ױניאן טרייד היגע גאנצע די שפאם צו און שאנד

װעגונג.
 דער גאמפערס, סעמועל האם 1903 יאר אין נאך

 פעדעריישאן אמעריקען דער פון םרעזידענם געװעזענער
 איין דא קוים איז ״עס אז דערקלערט, לײבאר, אװ

 קאמף ביטערען א אין פארטאן זיין נים זאל װאס ױניאן,
 סיכסוך. ױריסדיקציע א צוליב ױניאן אגדער אן מים
 װעלען קורס, זײער ענדערען ניט וועלען די אויב און
אנדערע״. די איינע אומברײנגען ױניאנס די

 ױניאניזם פאך פון דערשײנונג עקעלהאםטע אן נאך
 םון מאל סך א געפירט װערט װאס סקעבעריי, די איז
 לײבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען דער pc ױניאן איין

 פעדעריישאן. זעלבער דער םון ױניאן, צוױיטער א קעגען
 ױניא־ פאך דעם םון רעזולטאט דירעקםער א איז דאס

 און איין אין ױניאנם פארשיידענע ווזנלכע אונטער ניזם,
 מיט אגרימענטס באזונדערע האבען םאבריק זעלבען דעם
 אגרימענטס די נאר ארבייטס־געבער, זעלביגעז דעם
tw»'־p קומט ארום אזוי צייםען. םארשיידענע אין זיך 

 בא־ א pc ארבײטער טייל איין װעו אז אוים, אפטמאל
 באדינגונגען, בעםערע םאר סטרייקען םאך שםימםען

 זעל־ דער אין םאך אנדער אן pc ארבײטער די װילען
 תירוץ, דעם צוליב מיםסטרייקען נישם םאבריק ביגער

 האבען די וױיל ארבײט, די װארפען נישם קאנען זיי אז
אגרימענט. אן

 pc סטתיק גרויסען דעם אין אז באקאנט, איז אזױ
 ארביי- די ,האבען 1921 יאר אין שעפער אײזענבאן די

 דע־ מעכאנישע די אפגעשטעלם פאכען זיבען pc טער
 טראנס־ די לאנד. אין איתענכאנען אלע pc פארטמענםם

 וױיל געוױינליך, װי אנגעגאנגען אבער איז פארםאציע
 טעלעגראפיםםען די קלוירקם, די ארבײטער, רעלסען די

pk דער בײ געבליבעז זיינעז ארבייםער פאו אנדערע 
 אקוראם אגרימענםם, באזונדערע זייערע צוליב ארבײם,

 סטרייק קיק פארגעקומען ניט איגגאנצעז װאלם עס וױ
pc סקעבעריי ברידער. אייגענע דיערע pc ױניאן אית 

 ביל־ די אין פאסירם מאל פילע האם צוױיטער א קעגען
T םרינםינג אין טרײדס, דומ nc אנדערע אין און 

P>»c.
 איץ צװישען מלחמות ביםערע װארט, איץ מים

 ארבייםער יוניאן pc סקעבעריי ;צוױיםער א און ױניאז
 האם ;םטרייק א pc צייט אין ארבײםער ױניאן קעגען

 צושסליטערם סאלידאריטעט, אגשטאט ביטערניש, אץ
pk ,םאראײניגט אנשטאט שוצלאז pk מיליםאנטיש — 
ױניאניזם. סאך pc פרוכם שעדליכע די זײנעו דאם אם

 װאם איז, דערבײ מערקװירדיגםםע דאם אבער
 אםע־ דער pc פרעזידענם איצטיגער דער גריז, װיליאם

 אזוי איצט קעמסט װאס לײבאר, אװ סעדעריישאז ריקען
 אליץ גףאד האם ױניאגיזם, אינדוםטריעל קעגעז שטארק
 זאלען ױניאנם די אז געפאדערט, pm געקעמסם שטארק

pn אופן. אמדוסטריעלען אז אויף געבויט
 געזאגם 1918 יאר איז האט גרין וױליאם װאס אט

:ױניזעיזם אינדוםםריעל pc פראגע דער װעגעז
 םיינם ארגאניזאציע pc םארם אינדוםטריעלע ,אן

 אינ־ אז איז באשעםטיגט זײנען װאס ארבײטער אלע אז
 ױניא- קרעסט ייניאז. אײז *י אלע באלאסנעז דוסםריע

 װאס ארבײםער די װאו ארגאניזאציע, אזא םײנט ניזם
 (פאכען) קרעסםם באזונדערע די אין באשעסטיגם זײנעז

עי *ו בלייז געהעחח ױניאן. ®אד יי
 איז ארגאניזאציע pc םארם אינדוםטריעלע ״די

 קאאפע־ נעהענםערע א שאםם זי װאם דערמים, בעסער
 ארגאניזאציע. pc פארם הויכע א אנטוױקעלם pm יאציע

 װערען ױניאנס די ןשעױצו םיכםוכים ױריםדיקציע די
 וחן- אינדוםטריעם סילע pm pm רעדוצירס באדײטענד

pn צוטײלונג די אפגלשאםט. איגגאנצען זײ pc די 
 PM ױנ^יזם, קרעפם pc רעזולםאם א אלם ארבײםער

^ די די ם רי  ארבײ- חנר פארשאפם האבעז קאםםדז, יו
 פראבלעם אנדער יעדער וױ צתת מער באװעגונג טער
באגעגענט. זיו האבעז םיר װעלכען סים
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 אן אויף ארגאניזירט זײנען ארבײטער די ״ווען

 זייערע קאנצענםרירען זײ קענען אופן, אינדוסטריעלען
 זײנען די ווען װי קראפם, מער מיט כוחות עקאנאמישע
 pc רעזולטאט דער ױניאנם. קרעפם אין ארגאניזירט

 אר־ די וואם איז, כוח עקאנאםישען קאנצענםרירטען אזא
 און װאוילזייז זייער פאר אויסנוצען אים קענען בײטער

אינטערעסען. אלגעמײנע
 אן איז אמעריקא אװ ווארקערס מײן ױנײטעד ״די

 אין ארבײטען װאם אלע ארגאניזאציע. אינדוסטריעלע
 די צי קוקענדיג נישט מינען, קוילען די ארום און

 דער צו געהערען נישם, אדער קוואליסיצירט זײנען
 פאר־ מען װען אמעריקא. אװ װארקערס מײז ױנײטעד

 אין מיר האבען װײדזשעס, אװ םקײל א װעגען האנדעלט
 נישם־קווא־ אדער קװאליפיצירטע ארבײטער, אלע זינען

 ארום pא אין באשעפטיגט זײנען וואס די ליפיצירטע,
 גע־ װערם וועג דאזיגען דעם דורך מינען. קוילען די

 קוואלי־ נישט דעם אויפמערקזאמקײט פיל אזוי געבען
קוואליםיצירטען. דעם װי ארבײטער פיצירטען

 טאיקטיק א װארט pc זינען סולען אין איז ״דאם
 םע־ קיץ אלע. פאר אײנער און אײנעם פאר אלע פון

 אנגענומען, נישט ווערט סקייל וױידזש א פון טעלעמענט
 ארביײ אלע פאר אגגעװענדעם װערט סקײל די סיידעו

 קוילעד די ארום און אין באשעפטיגם זײנען וואס םער
מינעז•

 אינדױ (די ארגאניזאציע םון םארם דאזיגע ״די
 אז םארשטענדליך, אזוי איז י.) א. — פארם סטריעלע

 אר־ אז קעגען. זית קעז איינער אויב צוױיםלען מיר
 pc אינםערעסען די• באשיצט װאס פארם גאניזאציאנם

 בעםטען אם איז ארבײטער קװאליםיצירםע נישט די
 «ד געמאבט זיינען נאשולדיגונגען צופיל צוגעסאסם.

 װיי־ שיינקען זיי וױיל ױניאנס, קרעפט די קעגען ווארען
 אר־ קוואליפיצירטע נישט די צו אויסמערקזאםקייט ניג

בײםער.
 דער אויב געווארען, באװיזען מאל סילע איז ״עם

 צו געצװאונגעז איז ארבייטער קוואליסיצירטער נישט
 שכירוו^ קלײנע םאר pא שטונדען לענגערע ארבײטען

 קוואליסי־ די pc װאוילדק pא אינטערעסען די דינען
געםאר. אין שטענדיג ארבייטער צירטע

 ארגא־ pא אינדוםםריע דער pc אנטװיקלונג ״די
 דאם קאנצענםראציע. pc וועג אויפ׳ן גייט ניזאציע

 ארגאני- ארבייטער די אין װערען אנגעװענדעט דארף
 אינדוםםריעלער. די אן ווענדעז עס װי םונקט זאציעס,

 ארמר ארבייטער די סארוואם סיבות די דינען דאם אט
 ארגאני־ קרעסם פון אריבער שםוסענווית גײעז ניזאציעס

 אינדוסטריעלען pc סארם ארגאניזאציאנס דער צו זאציעס
ױניאניזם.
 אונמעגליד דק װעם עס אז דין, געמאלט קאן ״עם

 אינ־ באשטימטע אין ױניאנס קרעפם די אפצושאםען
 אינדוסט־ גרינחמ צו מעגליד איז עם אבער דוסטריען,

 אץ אינדוסטריע, אימענבאז דער אין ױניאנם ריעלע
 אינ־ אנדערע אלע אין pא אינדוסםריע פרינטינג דער

 אץ װערען פאחריניגם קענען גרוסעס װאו דוסטריןמ,
קעראערשאפטען. סעדערירםע

 אלם געװינסעו די אז זאגען, מען קען קור״גז אין
 ארגאנײ pc פארם אינדוםטריעלע אן pc רעזולםאם א

:פאלגענדיגע זיינעז זאציע
 די קאטפען, ױריסדיקציע pc רעדוצירונג ,די

 צונויפגײ די פיזז, עקאגאםישזה אן pc קאנצענםראציע
 אער־ אלע pc קאאסעראציע הארמאנישע אײז איו םונג

 אינדוםםריע דער איז באשעסטיגם דינןמ װאס זאנעז,
h  pk א געװינםעזp באשיצונג pc אינסעדעםעו די pc 

 קװאליםײ די וױ *ונקט ארבײםער גלשולםע נישט די
 יער- לײבאר אמעריקימ ״דהי (זע: ארבייםער״ צירטע
).1917—1918 בוק׳׳,

 pc סחהידענט דער וואס עם, קומט זשע ױי טא
 האם װאס לײבאר, אװ םעדערײשאן אמעריקען דער

 פארם ארגאניזאציאנס אינדוסטריעלע ״די אז ערקלערם,
pn געביטען לוצלינגc האם םארשםענדליד״ אזױ איז

? מימונג

רעזאלוציע. דאנק
ב די pc םשערלײט pc םשערלײדים די מיר,  לן,
 בעםטען אונזער אױם דריקען קאם^י, דרעם קאמעם״

 בײם ארבײם גוםער pn פאר קאץ, בעני ברודער דאנק
t םעםלעז im e האםעי םיר יאר. לעצטען דעם פאר

 גוםער זדלבער דער םיט *נגימ ווײםער װעם ער אז
ארבײם.

 פראנצעס קצםםא, דעלצ עדגא בלאק, דזשין,
באל־ סיליפ דררסא, ענםיגעםע סקארפאלא,

געניעסי. דזש. פיען, סעם קאיױ,



ם ײ 4 14 ז
ט ►( ײ ק ג טי כ ע ר ע ג

 איחש־ ערװײלען העלפען m מיר דארפעז זואם פא־
? כראנקם די פון באראפרעדדענט פאר נאגמו

 א אייגענםלױ דאס איז ויבערםלעכליך
פאר־ מיר ווייל פראגע. נאאױוע
נאג־ װי לאנג אזױ אז אלע, שםייהען

 דער םון געווארען נאםינירט איז לער
דער־ און פארםי, לעיבאר אמעריקען

מע־ גענעראל דער נאד ער איז צו
 באארד חשאינם דער םון נעדזשער

 םון װייס־פרעזידענט א און ױניאן קלאוקמאכער דער פון
 זיד׳ דוכט וואלט, אליין, דאס איז אינםערנעשאנעל, דער

 ארגײטעז שטיצען, אים דארפען מיר אז גענוג געװען
 ערוױילם זאל ער אז אלעס טאן זעהן און אים, פאר

 דאד ױעם פארםי לעיבאר אמעריקען די ווײל װערען,
 םארשםענד־ איז עס וועמען. גלאט נאמינירען געהן גיט
 גע־ דער רעקארד. א עפעס האבען דאד סת ער אז ליך,

 דאך איז באארד דזשאינט דער פון מענעדזשער נעראל
 א נאך איז איינער אז דערצו און ווער, אבי נים אױך

 םראגע גאנצע די מיר, זיד דובט איז, ווייס־פרעזידענט,
פארענםםערס.

 אויבער־ און אויבערםלעכליך, נאר איז דאס אבער
:אורזאכען םאלגענדע די פאר דאס איז פלענליך

 םן א זייער רייען אונזערע אין דא זײגען טרשםענם
 טאראראם, גאנצער דער אז גלויבען װעלכע מסימיסטןן

 לויםעז, דאס אז אומזיסםיגער, אן איז םומעל גאנצער דער
 אז. א. ױ., אז. jc זיך, אנארבייםעז דאם טומלען, דאם
 װעם זיה פים גרענגם קאמפײן פאליםישער א ױאס װ״
ארויסגעווארםען. דין

 פיר װען געדאנקען, אלטע די םים נאד לעבען םילע
 גערוסען האבען םיר קאמפײגם׳ גרויסע געםירם האבען
 זעהר געװען זײגען םיטינגען די םיטינגען, גרױסע זעהר

 זײנען םיר אז אויםגעיןוקם האט אלעס באזובם, שםארק
 װעז נאר ערורײלט, קאנדידאם דעם האבק םיר אז זיכער

 אונ־ זײנען שטימען, די אימרצײלען גענוםעז האם סעז
 װללכע די, און חײם דער אץ גלזעםען מענשען זערע

 ערקלערט זײנעז טאראראםעס, װיטניגער װאם מאנען
 זאגעז, סיר װילעז מענשען דיזע *ו ערוױילם. געװארען

 ״אוט־אורדעים״. זײנען זײ :עננליש אין זאגט םען וױ
 פעריאדזנז אלע װי אווי םםאיל. אין ניט מער זײגען זײ

 זײ געביטען. אויד איצם צײט די זיך האם ויד, בײטען
 פת צײם דער אין לעבען םיר w םארגעסען, נים דארפען

 לײבאר אםעריקעז די פארסי. לײבאר אמעריקען אן
 דער־ איז אבער ארבײםער, פאר םאקע שטעהט פארטי

 װעלכע פארםיי, פראקםישע א זי אח צײם זעלבעד
 דער דורך פארםנערשי■ םאכען קאן םעז אױב אז גלויבט,

 ליבעראלע ראדיקאלע, די פיט קאםפעיז • דעם טון צײט
 אח קאםיעץ׳ דעםזעלגיגעז פון כוחות ■ראגרעסיװע און

 אונזעײמ ערװײלעז צו צוועק דעס חגרגדײ׳נען ארום אזױ
 װערם נאםירליך כשר. גאנץ איר בײ עם אח קאנדידאם, א

 דעם דורד נאגלער׳ איזידאר קאנדידאט אונזער אויו שױן
 װי גוט אזױ פארטיי, פיחשאן דער םון קאנדידאט דער
פארטי. לעיבאר אמעריקען דער פון

 חד קאנען און ציםערען םארשטעהען װאם די אלע
 םיחשאן די וױפיל *וזאםען רעכענעז זײ וחנז — כעגען,
 די איז װאלזמ לעצטע די בײ געקראגעז האט יארםי

 נים ■רעזידענט, בארא םאר קאנדידאם איר םאר בראגקם
 דער םון שםיצע די געהאט ניט האט זי מאס אכםענזײג
 ניט דעמאלט גאד האם װעלכע יארטי, לעיבאר אםעריקען

 זעהעז צישערען, די אונםעחוכען זײ וחמ און עקזיםםירם,
 זײ װעלען עתױילט, געווען באלד באלד, איז עד אז די

 קוםעז׳ םיר וױ שלום מנלבען דעם «ו קומען דאמאלס
 לעיבאר אםעריקען דער פון קאנדידאם א דין דורך אז

 םיחשאן דער םון קאנדידאט א אױד און איצם יארםי
 םא־ די םון ענדארסמענט דעם *ורעכענענדיג ■או־םי,

 די םון עגדארסמעגם דעם *ורעכענענדיג און !יאליסטען
 אמעריקען דעו פון פאתעם דעם פיט און קאםתיסםען

 זיד האם זי װאס נאמען דעם פיט און פארםי לעאבאר
 ניט גאר װעט עלעקשאן. לעצםען דעם בײ ערװארמן

 נא־ פון פריםארגען דעם אין אז נם גרױסער קײן זיין
 נאו אױפכאיעז זיד װעלזן אלע ײזז טען,3 דעם װעםבער

ק, אלע װזנלעז עלע׳ןשאז׳ דןם פינ  נאג־ איזידאד אז מ
חנר פמ פענעחשער גענעדאל ביז־אימױגעד דער לער,

--------------------    — — - ̂ - - — * m ^ ̂ -̂־ - — feA M M M M M hlh !*■hAMk  פרעזידעגם בארא איגס גאר ער איז באארד, דזשןךנם
בראנק^ די פון

«עסײ זײן גד ײס1 די ניט איצט איז ארגדאדי

ברעםלאו, דזשײ פון
 »אר קאםיםע קאםפ״ן אינטערנעעאנעל דער פון ערם*ן9ם׳

 פ*ר נ*גלער איזידאר פון ערײ״לונכ דער
בראגקם פון פרעזידענם בןןרא

 איבער־ איז פעלד פאליםישען דעם אויף מיסטיש.
 אי־ קען מען שםימונג. אפטימיסטישע אן איצט הויפט

 וואם זאגט, אמעריקאנער דער װי װיםען, ניט בערהויפט
בעג״. דהי ״אין אוגז םאר איז עס

 וױיםען מיר אױב אמ אלע, מיר וױיסען צוריםענם
איז. נאגלער איזידאר װער װיםען, מיר דארפען ניט,

 ניט איז צײם די און צייט, די נאך געדענק איד
 איזי־ קאנדידאס איצטיגער דער װען צוריק, לאנג זעהר
 אײ־ אין ארבײטער פשוט׳ער א געװען איז נאגלער, דאר
 נױ םון שעפער ריפער און קאום אינםענםם׳ די םון נעם

 אנגע־ זיך האם ױניאן דער אין אקםיװיטעט זיין יארק•
 געפירט איז עם װען ,1916 איז וואם דערמיט, פאנגען

 משך א םאר סטרייק גענעראל פארביטערטער א געווארען
 איי־ האט סטרייק גענעראל יענער און וואבען 16 םון

 און ױניאז, דער םון עקזיסטענץ ךי פארזיגעלט גענטליך
 ענער־ אח אקטױוע איז גענױטיגט זיך האט יוניאן די װען

 ארױםגע־ האט אח ארבייט סטרײק םאן צו בוזזות גישע
 באהיל־ עפעם זיק קאנען וועלכע אלע, צו רוף א לאזעז

 דאן זיו האבען וואס די םון איינער איז סטרײק, אין סיג
 נאמען דעם מיט מאן ױנגער א געװען אפגערוםען,

 פיקעם. א םאר םארשריבען זיך האט ער און נאגלער,
נאכט. און טאג געפיקעט האם ער זװן

 די צוליב אז איצט, זאגען צו איבעריג איז עם
 לייט, ױנגע דיזע םון איבערגעבענהײט די און כוחות

 די ברעכען צו ױניאן דער געלוגגען צײט יענער אין איז
 גע־ איז סםרייק דער און באסעם די םון אײגגעשפארטקײם

 אקםיװי־ די אן ייד םאנגם אז דאן פח געװארען. װאונען
 דערנאכדעם אים זעהען םיר נאגלער. איזידאר פון סעט

 רע־ אח סעמבער באארד עקזעקוטיװ אן אלס ערווײלט
 שפעטער און לאקאל• זײן םון סעקרעטאר קארדינג

 ״וואקענדיג״ ביזנעס־אגענט, א אלס אים טיר זעהען
 דיםםריקט, דאון־םאמ דאפאלסדיגען דעם אין שםיגען די

 וואנען ביז שטאפעל, בײ שטאפעל צוביםלאך, אזױ און
 פון מענעדזשער דער זיין צו ארױםגעארבײט זיך האט ער

 נאכדעם ערשט און דעםארםמענם, קאונםיל אינדאםםריעל
 חשאינם םון מענעדזשער גענעראל דער געווארען ער איז

 מענ* נאר און גאנג, לײכםער אזא נים איז דאס באארד.
 קא־ מוטיגקײם, אמביציע, קוראזש, פארםאגען װאס שען
W צו ארויפארבייטען זיך סאלדאם פראםםען א םון 

ױניאן. דער אין אמם העכםםען דעם
 פשוט׳ן א םון אז זעהן צו זעלםען זעהר פאסירט עס

 דערגריי־ איינער זאל ליץ פיקעם דער אױף ארמיםער
 וױיס־פרעזי־ און סענדזשער גענעראל סון שםוםע די כען

 דעם םאר קעמםען אגרימענםם, פאכען קאנען דענם,
 פון דורכפירונג דער םאר טשערפאן אומפארםייאישען

 לאגע דער םון םארבעסערונג דער םאר אגרימענםם די
 געהן אםילו און טרײד, אין ארבײםער דיזעלבע םון

 רעקאווערי דער אין קראםם ױיכםיגע א זײן װי װײם אזױ
 אינסטיםו־ ױניאן א אויסשליסליד נים איז װעלכע באארד,

 דעם פון פארבעסערונג דער צו צילם וועלכע נאר ציע,
 פאר־ םרייד דעם מים נאטירליד את טרײד׳ גאנצען

 אויף ארבייםער. די םמ לאגע די שוין זיך בעםערם
 םען״, מעיד .םעלף א איז ער אז זאגען, םעז קאן אים

 און אנשםרענגונגעז גרעסםע די מים האם װאם אײגער
 שװע־ אלע דורכגעבראבען םעהיגקײםען דמע דאנק א

 איצטיגער דער צו געקוםען איז ער װאנען גײז ריגקײםען
 ניטא איז עם און — נים צוױיםעל קײן את עס שםוסע.

 ער אױב אז — גלויבען צו נים דאס אודזאכע קײן
 םמ געביט דעם אויף באוױיזען אלץ דאס גןקענם האט
 בא• קאנען אוין־ דאס ער װעם םדלד, עקאנאמישען דעם

םעלד. פאליםישען דעם אויף וױיזזןן
 שםאנדפתקם ארבײסער דײנעם א םון גלויב, איד

 געוויםען א איז »ײד נאר פליבם, אוגזער נאר ניט איז
 גאג־ עחיײללז זעהן צו שםאלץ אונזער זײן עם דארף זינעז
 זײנען ארבײםער די פחנזידענם. בארא פאר לערן׳

גע •אליטישע ®ון געװינעז אממײסםען װאס די

נאגלער איזידאר
ברןונלם. איו ב^ך^־&דעזירצבנז נןאר ה^נדיד^ם

 זיק מוזעץ די װאס דארויף אכטענדיג ניט וױיל װינסען.
 װעלען זיי װען דאן נאר איז שטארק, זעהר עקאנאמיש

 קאגען זײ װעלען כוח פאליטישען שטארקען א האבען
 דאם אמ םארבעסערונגען♦ עקאגאמישע זייערע אגהאלטען

 סילאון• איז טעאריע גאגצע די אײגעגםליך דאך איז
 לעיבאר אמעריקען דער םון גריגדוגג דער םון פיע

 אר־ פאליטיש דין דארםען ארבײטער ווארום און פארטי
גאניזירט.

 מוי געמיינם וואלט דאם וואם פאר, גאר זיך שטעלט
 ארפײ־ די םאר װי גום אזוי יארק ניו סון ארבייםער די

 איײ אוגזערע תון ארבייטער אן ווען לאנד, פון טער
 וד אםט וויכטיגעץ אזא פאר ערוױילט װערם רײעץ גענע

 וז>לס דאם בראנקס. די םון בארא דער פון פרעזידעגט
 דומ־ ארבײטער די םאר שריט ערשטער דער געװען

 דך קאן מען לעבען. אאליטישעז אין אייז דאס צוברעכעז
 סאר־ זיך וואלט זיג אזא מיט אז םארשטעלען, איכט

 באװעגתג ארבייטער דער םון ®רעסטיזש דער גרעסערם
 דער געשםארקם אויך שוין זיך וואלם דעם םיט איז

̂ ארבייטער. די םח כוח פאליטישער
 אינ־ אן געגריגדעט זיד האט אוחאכען דיזע פאר

 איז װאם אלעס טאן צו קאמיםע קאמפעין טערנעשאנעל
 איזידאו פון ערװיילונג דער צו ברעעען צו מעגליד גאר

 קרײז באזונדערער קיץ ניט איז קאמיםע אונזער גאגלער.
 פארקערס׳ פוגקט פארטי. לעיבאר אמעריקען דער םון

 פארסי. לעיבאר אמעריקען דער םרן טייל א דינען מיר
 איגטערעס גרעסערען א ארויסרוםען אבער װילען מיר

 אקטיװ מער וואם זײן צו מענשען אונזערע אלע צװישען
 נאר איזידאר פח ערוױילוע דער פאר קאמפעין דעם אין

 לעײ אמעריקען דער םון ערפאלג דעם סאר און לער,
 םארשיחמ געהאט איצט ביז האבעז מיר פארטי♦ באר

 אפאראט• אוגזער ארגאגיזירט האבען מיר מיטינגען.
 צחאמעגגעשםעלס אזוי איז סראגראם קאמפעין אוגזער

 עגטחיאזםאון גרעסטען דעם ארויסרוםען װעט ער אז
 ארבײםמ צו מעמבערם אונזערע אלע םון באגײסםערונג

••• קאמפעין. דיזען פאר
אפיל, גרױסען א ארױםגעלאזען מיר האבען נאטירליך

 םיר קאמפעין. דעם אנסירען קענען צו אום פאנדם פאר
 םײ און יארק נױ אין סײ ארבײטער, אלע אז נלויבען
 *ו און שטיצען, קאמפעין דעם דארפען יארק גױ אויסער

 װא® אריינשיקען און קארג דין צו ניט מיר אפעלירען זײ
ביישטייערונגען. גרעסערע

 װאכעז 7 אדער 6 גאנצען אין געבליבען נאך איז עס
 אונזעחג אלע םון פארלאנגען מיר עלעקטאן♦ דעם צו

 קא^ דעם פון װיכםיגקייט די איינצהעהן כוחות אקטיװע
 _ טעמי דץ צו נים און דאס זעד״ען מיר װי פעין
ו תמט מען צי כבוד, קײז אויף ווארטען צו ניט און ״  י
 H זיד שליםט אח קומט ניט. רוםט מען צי יא,
 געקרוינט זאל ארביים אונזער אז זעהן אלע לאמיר און

ד צוקתםטיגער דער אין אז און ערםאלג מיט װערעץ  ג
 י אי װערעז פארשריבען זאל ארבייטער די פת שיכםע

 1* ית^אז װאירקערס גארםעגט לײדיס איגטערגעשאנעל
 נז ערשטע די געװען זײנצז בפרס קלאוקמאכער די

 צי םעממר א דיערען ערװײלען און אײז דאס ברעכעז
לעבען• ■אליםישען דעם איז אםט װיכםיגען אזא

ערפאל^ אוגזער םים זיכער דינען םיר
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/1936 אין ארבײטער־קלאם אידישער ״דער /

 אין ארבײטער־קלאס אידישער ער
םי־ דער איז דאס — ״1936 יאר
 ארויסגןד איז וואם בוך א םון טעל

 מעוץ אין לאח אין געווארעז געבען
 זיײ 266 ענטהאלם וואם און ,1937

 איר װען זאץ. געדיפםעז םון םען
 איר באםערקם בוך, דעם בלעםערט

 ארביי־ אידישען דעם וועגען זיד רעדט דא אז גלײך,
 ,בונד-. אין ארגאניזירם איז ײעלכער קלאם, םער

 אן קוים איר באםערקט דיטעל לעצם א אויף ערגעץ
 אידי־ אלגעמיעעם דורכ׳ן ״ארױסגעגעבען אױסשריםם

 נישטא איז פארוואם פוילעז״. אין בונד ארבייםער שען
 םאר־ ? בוך שון שערבלאם אױס׳ן ״בונד״ גאמען דער
 עפעם פארוואס סחבר? קײן אנגעגעבלן ניט איז װאס

 שאלות... קיין ניט סרעגם — ? לאח אין ארויסגעגעבעז
 וועם איר מעגליך״. אלץ איז פוילען הײנםיגען אין

̂־ם איץ אויף אםילו  א םיט ױיטעל גאנץ א געפינען א
 שםום־לשון. אויף אונז צו רעדט וועלכער םלעק, וױיסען

 רעזולטאם אימציגער דער נים דאם איז מסתמא און
צענזאר... װאנזאמען פי) ארײנסישונג דער פון בוך איז

 םערקװירדיג א געװען םאקע איז 1036 יאר דאס
 אינ׳ם אויך און לאנד גאנצען פוץ לעבען אינ׳ם יאר

 כווא־ אנםיסעםיםישע צעיושעטע די .בונד״; םיז לעבען
 טען9( פשיטיק אין פאגראם *ום דערםירט האם ליע
»n,( באמת דעד גןקומען זדז רעזולסאס אץ אמ 

 און מערץ, טען17 פמ היסטארישערפראטעסם־סטרײק
 ארבייטער- צושםאנדקוםענדער ניט דער שפעטער
 נאד און אנטיסעטיםיזס, םים׳ן קאמף צום קאמרעם
 די צו װאלען די בײ ,בונד״ םון נצוזון דער שפעםער
 און באשרײבונג די שטאםראט. לאדזער צום און קהילות

 געשעענישען אויםגערעכענטע די אט סון אפשאצונג די
 םונ׳ם אינתאלם דער טאקע איז דאס — םאקטען און

 נים װעלען םיר רײה די איז דא וועלכעז וועגעז ביד,
 אינהאלם לויט׳ן םאקטען אל« די איבער׳חזר׳ען געהן
 אם־ זיד אינםערעםאנם זײער איז עס אבער בוך, סוג׳ם

 בא־ זײנען װעלכע םאמענםזיז, אײניגע אויף צושםעלען
 אדער אינגאנצעז זײנען װעלכע און באלערענד זונדער

 אײ• עולם. וױיטעז און ברײםען דעם באקאנם גענוג נים
ארוםרעדען. דא סיר װןלען מאםענטען אזעלכע ניגע

 פאר- דארף עם — פראםעםט־םטרייק. דער
 ,1936 סערץ, םעז9 דעם :געשיכםע דער אין בלײבען

 און פאגראם, פשיםיקער דער אפגעשפילם זיך האם
 קאמיטעט צענםראל דער האם מערץ םעז13 דעם שוין
 װעלכער צירקילאר, א םאנאנדערגעשיקט ,בעד״ פון

 .אלגע־ אן צו גערוסען פשיםיק אויף ענטסער אלם האם
 גאג• דער פון פראםעסט־םטרײק האלב־טאגיקזנז םישעם

 פוײ אין באסעלקערוגג אידישער ארבייםענדיגער צער
 דאזײ דער מערץ״. םעז17 דעם דינםםאג, אויף לען,
 ברײםען א םיס געשרינעז געוועז איז צירקולאר גער

 דעם אסנעצײכענם האם ער פאתעם: חװואלתיאנערעז
 טארנעם זײן סםרײין, דעם םון מודת און כאראקטער

 און קלאס. ארבײםער •וילישעז צום איעלירען זײז »יז
 פון ארגאן צעגםראל דער איז מארגעז אױף פון שייז

 ענערגישע םיט ארוים .פאלקסצײםוצג׳׳, די .נונד״,
 סשן אין ארםיקלען• און אינפארסאציעס נאסימן,

 א געגאעען איז םערץ, 17—13 םעג, םיר די ®ז
 אר־ אידישעז פון׳ם נאר נים מאביליזאציע םמטיגע

 שילער, r» םםודענםעז די פון אויד נאר קלאם, בײטער
®r ,םון פולם דער געשלאגען האס עס װעמעז בײ אלע 

 שםאט הויפם דער אין זעלבםמוױרדע. און *קםיוױםעם
 פרא־ •ראקלאםירםער דער האס לאנד גאנצען אינ׳ם ײז

 די בײ גאר נים ןמקלאנג אז געשונען סעסם־םםרײק
פראלע־ ■וילישען בײם אויך גאר םאםעז, אידישע

ץ מזז17 דער ײזן שפדםער, ירעכ־ אזוי איז מר
 בירגערלאכע אידישן די אױן־ האבעז געלונגען, סיג

 ,אונ־ סמ םאן א גענוםיז נײטומען איז ארגאגיזאציעס
 גאציאגאלער ,אונזלד נצחון״, .ימזער סטרײק״, זער

 נא־ דער װעחמ פארחילם ניס אבעד םאר עס קאסף״
 הא־ םםרײק דעם סרב אז אט̂ו צדנולאנשע און קעםער

 אינ־ צײםונגעז *ון ״עוטרפא בירגערלאכע םײל א מז
 אפ־ םטרײק פונ׳ם דץ האם םײל א גלשוױגשן, נאעעו

 וױםןנדיג, ניט אים פון דך גצמא^ם און נןריאקעלם
*P אנסקסנמנגשױרקם אקםיװ נאגץ אםילו תאם םײל א 
גרײסמגצז■צו סטו־ײק און םםרײק־שםיםועען יי

סאזדאן. ש. ח. פון

 שטיםוע אזא .1906 אין וױ מםש געװען איז עם
 איז עם געזעהן. נים לאנג שוין גאס אידישע די האט

 גע־ האם אלץ פראטעםם. מעכםיגער א באמת געײעז
 צום געבראכם האבען ארבייטער פוילישע סטרייקט.
 פראםעסט. אידישען םיט׳ן מיטגעפיל דיער אויםדרוק

 אונ־ זיך האבען קלײנהענדלער און סוחרים אידישע די
 נים־ וועגען שטימונג. אלגעמײנער דער טערגעגעבען

 געקענם גאתיט האם ארבײסער־פאםוולען די םאלגען
א האם אזייגער עלף רייד. קײן דין  צום געשםראםט א

 — מאכט דער ביי מיםימען. באשםימםע די םון פונקט
 םויזענם העכער ניט. שםערם םען סארלארענקײט, א

 דעמאנםםראציע. א אמאל מים אויס גאר בילדען שילער
 צײ־ בירגערליכע אײן װי שבתון, שבת םאקע איז עס

 איין קײן געווען נים אויסגעדריקם. זיד האט םונג
 האם דעם װעגען — גאם דער אױף צייםוע אידישע

 איז אלץ דרוקער־םאראיין. אידישער דער געזארגם שוין
 אין — לאנד גאנמז איבער׳ן אזױ און נעשטאנען,

 האם אומעטום שםעטלאך. קלײנע אין און שטעס גרויםע
 ער־ גראנדיעזער א ,בונד״ םון רוף דער דערגרײכם

םאלקס־באוועגונג. אמת׳ע אן סאלג,
 אידישע גאנצע די :װאונדער א געשעהס עס און

 .בונד״, םארהאסטען םאר׳ן קאפ דעם בויגם פרעסע
 םודה, איז אגערקענונג, אויםריכםיגע אויס אים דריקם

 איניציאםית זײן םיט שנזאלצירען מעג .בונד״ דער אז
 דערםילם, בחוש האבען אלע ארגאניזיר־אפאראם. את
 םע־ זייערע איז שתדלגים אידישע ״געשווארענע״ די אז

 מא־ היםםארישען איצםיגען דעם אס אין האבען םאדען
 םוגליציםטען טייל א באנקראטירט. םולשטענדיג מענט
 האם באוועגונג די אז שטאםלען, געפרואווט נאך האט

 באקוםען זיך ם׳האט אז ״בונד״ דעם איבערגעוואקסען
 כלל־ישראל־ א געווען באמת איז עס אז אנדערס״, .עפעס

א אבער איז דם פראטעסט. נאציאנאלער א באוועגונג,  א
 איז מערץ םען17 פון סאג דער אומזיסם. געווען

 פון נצחון גרויסטן פון סאג דער אלס פארבליבסן
איס. פון נאר און ״בונד•

 «נםי- גענען קאםף צום ארבײטם־קאערעם
 אר־ אז רוםעז װעגען באשלוס דער — םעםיפױזם.

 איז אנםיסעםיםיזם םיט׳ן קאםף צום קאנגרעס בײטער
 םון קאםיםעם מגטראל ײרכ׳ן געווארען אנגענוםען

 איצט פשיטיק. אין גצשעענישען יי פאר נאך ,בונו״
 די אײליק. און אקטועל גיויארען אודאי ענין דער איז
 לאנד־ראם דער הענט זײנע אין איבערגןנוםען האט זאך
 װידער־ און םאראיינעז, פראפעסיאנעלע אידישע אלע *ון

 ,בונד״. םון העגעמאניע די — באדײט דאס האס אמאל
 •רינצייעךדערקלזר א גצװארען אויםגעארבײט איז עס

 או־גאניזא־ די געײארען פעםםגעשםעלם פ׳זײגען רונג,
 קאנ• פוג׳ם קאפיםעם חויפט אינ׳ם יםודות. ציאנןלן

 ארגא־ *ץ סאראײנען 80 פארםראםעז געװצן איז גרצס
 םפעציצלאר א געװארצן ארויםגאלאזמ איז עס ניזאציעם,

 װאל־רעגולאםין דעם םארעםענטליכם ם׳האם מאניפעםם,
 אל־ אן זײן געדארםט האט קאנגרעם דער קאערעס. צום

 םון רעפחיזענםאנץ דעמאקראםיש-געווײלטע ייון געסיינע
סאםען. ארבייםענדע אידישן ברייםע די

 ורא־ נײדר דער צו באצויגען זיו האמן זשן וױ
 נירגערליכע אידישן זײ אוגטעתעמוסנ לעשארישזד

 געחןד זײ זייגען איצט א, ז צײםתגען איז ■ארטייימ
 געלאזם ניט זיד זײ האמן אמט ״קליגער״, רען

p אין .ארײננארען r,» צײט גדהאט זײ חאכען איצפ 
 פלאטפארם די אז זיך, אתםקוקדז און ייז מישב צו זיד

 דער אז ייז רײן־םאציאליסםישע א איז קאנגרעס םונ׳ם
 אױף םארשםארקען חלילז^ קאן, קאנגרעס םון ערםאלג

 קלאסעך וײצר אץ סאציאליזם. דעם גאס אידישער דער
 גע־ נאציאנאלע דיערע געװלן גובר האט אינםטינקט

 אלע אריף ארבײםען געגומען האבען זײ ארץ סיהלען,
 אויםאריםעם פאפולערען .דעם שטערען צו אויף כלים

 אױף דערבײ האבען צױן ■וןלי רזוכטז די קאנגרעס. םץ
 בוחשואזיז, אטײשער דער צוגעדינם אופן הלםלינעז א

 אנמד נישט קאםיםעם חויפט אינ׳ם זיך האמן זײ
 טען13 אוים׳ן טאג, זעלבןן דעם אױף איז״• שלאםעז

 קאנ־ א קאנגרעם, אײגענעם »ן זײערען גזרוםןן ױני,
 אידישצ די האנען דאס וױ פעחר קורענדקאנגרעם.״

באדארפם..״ ניט קלאסען בירגערדיכע

 מאםעך די זיך האט װען וואס דערוױילע אבער
 דער ענטװיקעלט, פרעכםיג קאנגרעס צום קאםפאניע

 אויםז םפעציעלע א ארויםגעלאזען האט קאמיםעט הויפם
 געווארען םארשפױים איז זי און קאמרעס, צום גאבע

 שטעדם 600 בת עקזעמפלארען. 120,000 העכער אין
 פאר־ איר אין באטיילעט זיך האבען שטעםלאך און

 אײ געגאנגען זײנען מיטינגען צאלרייכע שפרייטונג.
 אויםגע־ איז פוילען אידישע גאנצע דאס לאנד, בער׳ן

 אוז שיכםען קלײנבירגערליכע אויך געווארען. רודערם
 אין געווארען ארייגגעצױגען דינען פאלקםמאסען פשוםע

 םארגעקומען דמען פונקםען 300 איז קאםםאניע. דער
 “די דעלעגאםען 1800 ביז און קאנגרעם צום װאלען

 האט קאנגרעם דער געווארעז• אויםגעקליבען אים צו נען
 גע־ אויך האט ער און טעג 3—2 געדויערען געדארםם

 גע- האט טאג איין :קולםור־םעקםאר א האבען זאלט
 יש־Tא פת פראכלעםעז די ווערען געװידםעט זאלם

 האם סעקםאר דאזיקען דעם און קולטור, װעלםלאכער
 און ארגאניזאציע. שול אידישע צענםראלע די געגריים

 הא־ םאלקם־םענשען און ארבייטער אידישע נאר ניט
 דייםש̂ן םוילישע, אויך קאנגרעם, צום געגרײט זיך בען

 ארגאניזאציעם ארבײםער ווײס־רוסישע און אוקראינישע
 נישט• 200 :קאנגרעם צום געגריים ערנסם זיך האבען

 באשלוםען געהאם שוין האבען ארגאניזאציעם אידישע
 זײ־ עס קאנגרעם. צום דעלעגאטען זייערע שיקען צו

 עקעז אלע פון באגריםועעז אגגעקופען געהאם שוין נען
 געװען דעען עס װעלם. דער גאר פון אויך און פוילען

 פאר• זיך וועם קאנגרעם דער אז אױםזיכטען, אלע
 דע־ אימפאנירענדער און גראנדיעזער א אין ױאנדלען

 אק אט אבער אנםיסעםיטיזם. געגען מאנסטראציע
 גענוםעז ■לוצלונג האם מאמענט דעצידירענדיגען דעם

 געווען איז יוארט זײן און צד״, ,דריםער דער װארם א
 םארבאטען^ איז קאנגרעס דער :שארף און ?ורץ זייער

 די םון קאנקורענץ־קאגגרעם דער אויך זיה פארשטייט
פארבאםען. געווען איז פוע״צ רעכטע

 אנםי־ געגען קאמף צום קאנגרעס ארבייטעד דער
 ניט האבען עס פארגעקומען. ניט שוין איז םעמיטיזם
 געהאלםען נים האט עס אינטערווענצעז, אלע געהאלםען

 דאםע. נײער א אױף קאנגרעס דעם אריבערטראגען דאס
 די אבער צושםאנדגעקוםען. ניט איז קאסנרעם דער

 ױט שוין קײנעד את ארבייט םאר־קאנגרעם גראנדילזע
 םוג׳ם קרעדיט דעם אויף אויסצוםײחגז. בכח געווען

 דער־ די סארשדימן אײביג אויף געבליבען איז ״בונד״
 1פאלקסטאסצ קאלאםאלע סמ מאביליזאציע םאלגרייכע

 פון דעבעס דןם אױף אנטיסעםיטיזס. מים׳ן קאמף צום
 אח אונםערשםופער זײנע און בירגערםום א^שען

 פאליםישער פון שאנדםלמ דעד אײביג אויף געבליבעז
 קלײג־ םת םרוכטלאזיגקײט, נאציאגאלער און פאםיװקיים

 קלאסען־ נידעריגע און אויםגערעבענטקײם קעפעלדעער
 םאראנטווארםליכסםע די פון אײנעם אין אינםםינקטען

 ױך האט אםאל נאו לעבען. אידישען פון םאםענםען
 קא&ף זײן אין .בונד״ «ת םאקטיק די באשמעםיגם

 אידישן די «מ באסרײאונג סמיאגאלעד דער םאר
 ארױסגןוויזעז .בונד״ דעד זיד האם אמאל גאד םאםען.

 ברײטסםע די פון רסרעסעדפא 1<3ליקױרז דעד וױ
 קאנגרפס ונ*ם9 פראיטקם דטר םאלקםםאםען. אידישע

 — צולרײם־לאםיאניט דץ או\ אנסיסטסיםתס גטנען
 םריאומף פארדינםער און גרויסטר דפר גפווטז את דאס
 ביד, דאם .בונד*. אױסגטפמאושע! און 1אלט« פון

 איבצרצײמן דעם אין קאז דא, באהאנילזמ םיר ױאס
לײענער. נים־פאראױסגעשםיםםעז אביעקטיװעז, יעדען

ע צוױי ם חי  םמטעםמד אין — וואלשלאכפהןן. נ
מן געװעז נאשערט .בונד״ דעם איז ,1986 א מופ װ  ד

 פוץ אויר אוץ שלאכםען, פאלישישע גתיםע צודײ גאו
 זײ־ צועדשט זיגער. םולשטעגדיגעד *רויס עד אח די

 4קהילװ ניי־אידישע די צו וחאלען די געװעז עס נעז
 רעדען ײאלעז יי «װ חמולםאטדן די וחנגען ציםערען די

 קאםעג- שום קײנע נים פאדערען זײ און קלאר גענוג
 ךי מיט בלױז דא באגוגעגעז זיך ײןלען סיר םארען.

שםע̂ן גרױסע די «ו שײבות א האבען װאס ציםערען
מז .בונד״ דלר האם וױלנע אין קי שטי-' 1167 מ

 בל»« דער וױ םעזזד שטימן 800 אינעד פים — םעז
 צד גרדפזם רצליגיעזן אנדערצ איז מזר״י אגודת, םװ

 םאנ- 9 באיןומיז .בונד״ דןר תאם לובלין אין זאסען.
 ציתיס־ דער ארט, לדשטעז אױס׳ן דא געזזם און דאםאן
,m פועלי רןכטן די םים צוזאםעו בלאק, טישער
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 זײנעז וואכען עטליכע לעצטע די ורך
 רייע גאנצע א געװארען אפגעהאלטען

 אין דא קאגװענשאנס ױניאן טרייד
 און באשלוסען די כאטש לאנד.

 זיינעז קאנװענשאנס בײ האגדלונגען
אפשפיג־ ריכטיגע א מאל אלע נים

 פון מײנונגען און סענטימענטען געפילען, די םון לויבג
 אבער זיי קענען ױגיאנס, די אין מיטגלידער מאסען די

 צי״ דעם אן דייטעם װעלכער באראמעטער אלס דינעץ
 ער־ קעז מעץ וואס און ארגאגיזאציעס די םון שטאנד

 אזויגע׳ אלס צוקוגפט. גאהעגטער דער איץ װארטען
 די םמ באשלוסען און האנדלונגען רעדעס, די דינען

װערעז• צו נאכגעםאלגט װערט קאנוועגשאנס
 צוױײ געווען זײגען קאנװענשאנס אפגעהאלטענע די
 אינ־ פיז קאנװעגשאנס םארגעקומען זייגען עט ערליי.

 א אונטערגעצויגען האבען װעלכע ױגיאגס טעתעשאנאל
 אין ארבײטער די םון דערגרייכוגגען די םוץ סך-הכל

 זיינען זיי װעלכער אין אינדוסטריע דער אדער טרייד
 דער םאר םראגראם זייער אנגעצייכענט אוץ באשעםטיגט,

 קאנ־ געווארען אפגעהאלטעז זיינעץ עס און צוקוגםט,
 װעלכע לייבאר אװ פעדעוײישאנס םטייט פון *ועגשאגם

 ױנ־ די םון קאמף עקאנאמישען מיט׳ן דירעקט האבען
 אפ מערסםעגס זיך גיבען און טאן צו וואס וועגיג יאנס
 סטייטס די אין ארבײטער די פון םראגען פאליטישע מיט
 ױנ־ די מיט שייכות א האבען וואס םראגעץ מיט אוץ

 םרא־ םילע געמײנשאםטליך. סטײטס זײערע איץ יאנס
 גלייכצײטיג אויםגעקומען יאר דאם דיגען אבער געץ
 אקציע׳ םאליטישע קאנווענשאנם. סארטען ביידע אין

 אי• סי. דער צװישען קאמף דער געזעצגעבונג, םאציאלע
 האבען לייבאר, אװ םעדעריישאן אמעריקען דער אוץ א.

 םארזאמ־ סארטען ביידע בײ אז אויבען דעם פארנומעז
 אויף רעאגירט האבען קאגװענשאנס די אזוי װי לוגגעץ.

 וױיזט עס באלערענד. און איגטערעסאנט איז םראגען די
 טרייד אמעריקאנער די װעלכער אין ריכטונג די קלאר
זיך. םארנעמט באוועגוגג ױגיאץ

שאן די װענ ץ רןאנ ער ס  אױמאנמכיל יונײטעד ד
ס ר ע ק ר ^י אז װ װגי

 אמטערנעשאגאל די פון קאגווענשאן װיכטיגסטע די —
 דער פון קאגװענשאן די געוועץ ססק אן איז יתיאנס

 װיכ־ די געװען איז זי יוניאן. ארבײטער אויטאמאביל
 וואס ארבײטער צאל ריזיגער דער צוליב םײ טיגסטע.

 פראב־ װיכטיגע די צוליב סײ און םארטראטען האט זי
 צו זיך םאר געהאט האט קאגווענשאץ די וואס אגמען
לײזען״

צוױי־ די געווען איז קאנוועגשאן איצםיגע די כאטש
 ױגיאן װאירקערס אויטאמאביל ױנײטעד די זיגט םע
 איז איגטערנעשאנאל, אן אלס געווארען ארגאגיזירט וויז
איג־ די זיגט קאגווענשאן ערשטע די געוועץ אבער עס

אוײ דער אין כח א געווארען באמת איז סארגעשאנאל '

 מױ בעלײבתים די װעלכער מיט אינדוסטריע טאמאביל
 האט קאנװענשאן ערשטער דער בײ רעכענען. זיך זען
 םויזענם דוײיסיג ארום געהאט גאנצען אין יוניאן די

 קלייגע מיט אגרימעגטס עטליכע בלויז און מיטגלידער
 קאנ״ הײ־יאריקער דער צו פירמעס. םינדערװיכטיגע

 אלס געקומען שוין ױגיאן די איז מילוואקי אין רוענשאן
 אין ױניאנס מעכטיגסטע און גרעסטע די פון איינע
 ;350000 איבער םון מיטגלידערשאפט א מיט לאנד
 װעלכע צװישען םירמעס 400 ארום מים אגרימענטם מיט
 דער אין קארפאריישאנס גרעסטע די זיך געםינען עס

 די פון אויסגאמע דער מיט אויטאמאביל־אינדוסטרי.
 םאק־ ױניאן די איצטער קאנטראלירט םאבריקען, פארד
 עס אינדוסטריע. דער אין פירמע װיכטיגע יעדע םיש
 די זינט זאגען, מען קען קאנווענשאן, ערשטע די איז

 אויף געשטעלט זיך האט ױניאן ארבײםער אויטאמאביל
פיס. אייגענע אירע

 םון שונאים און פרייגד וואס נאטירליך עס איז
 פארכאפטען טיט האבען באװעגונג ױניאן טרייד דער

 קאנ־ ערשטער דער צו צוגעקוקט זיך און געווארט אטעם
 געםרעגט: שרעק מיט זיך האבען םריינד וועגשאן.

 אוים־ זאגט, מען װי איז, װעלכע ױניאן ריזיגע די װעט
 מיט ספראװען קענען זיך איבערנאכט, כמעט געוואקסען

 קענען זי וועט אויםגאבען? און פראבלעמען אירע
 צר נויטיגען דעם םעסטקיים׳ גויטיגע די ארויסוױיזען

 וואם מיטגלידער טויזענדע הוגדערטע די םון זאמענבונד
 פרוכטבארער און דויערענדער א םאר גויטיג אזוי זײגען

? ארבײטער־ארגאניזאציע אן םון עקזיסטענץ
 און בתים בעלי די צװישען סײ װידער, שונאים,

 קוקען װעלכע די באוועגוגג, ױניאן טרייד דער אין סײ
 און וואוקס ריזיגען דעם אױף שנאה און שרעק מיט

 םירערשאםט דער אונטער ױניאנס נײע די םון שוואוגג
 די מיט מילוואקי צו געקוקט האבען א. אי. סי. דער פון

 זיי ד״ערצער. דיערע אין ד״אםעגונגען שוואכע לעצטע
 זיך האבען םרייגד וואם םאר דעם, אויף געהאסט האבען

 אונדערםארענע די אז געהאםם האבען זיי געשראקען.
 ניט װעט אויטאמאביל־ארבײטער די פון סירערשאפט
 א םארקומען װעט עס אז עקזאמען. דעם אויסהאלטען

 װעלען װעלכע רייהען זייערע אין שםאלטונג אוץ קאמף
םארניכטען. גאר אדער אםשוואכעז ױניאץ די

באוױזען? קאנווענשאז די האט וואס
 און םריינד די םון שרעי{ די אז באװיזען, האט זי

 אומזיסטע. געװען זיינען שוגאים די סון האםעגוגג די
 אין ניט איז ױניאן ארבײטער אויטאמאביל די אמת,

 װעלכע םון קראגקהייםעז קינדער די םון סריי גאנצען
 ארגא־ .אן איבערהויםט און ארגאניזאציע, ױגגע יעדע

 אוננאטירליך אזוי אויפגעוואקסעז איז װעלכע גיזאציע
 מיט־ אירע םון טייל א דורך. געוױיגליך מאכט שנעל,

 ליידען פירער לאקאלע די סון מאנכע אםילו און גלידער
 פלוצלונג א סון קומט וואם שיכתת דער פון צײטענוױיז

אויסגיכםע־ די אומגעדולד. םון פרייהייט, געוואונענער

 גראדנע איז מאנדאםען. 3 הכל סך באקומעז דא חאם
 סון פראצעגט 30 דעראבערט ליסםע בתדישע די האט
 דער האט פיאםריקאװ אין שטימען אפגעגעבענע אלע

 אלגעמײנער דער םון מאנדאםען 6 באקומעז *בוגד״
ד ליםטע בוגדישע די האט ווארשע אין ,17 צאהל  ם
 די בעת מאגדאםען, 15 און שטימען 10,767 קומען

 די שםימען. 2046 געהאט האבען ציון פועלי רעכטע
 שטימעז, 2205 מזרחי שםימען, 915 יח1 ױעלי ליגקע
 — ציוגיסטישער^בלאק דער שטימען, 5256 אגודח
 געדוען איז צימערען די ®ח שפר*ד די שםימען. 6982
 אידישער דער אין •לעביסצים דער קלאר. *ון בולם

 פאר׳ן גינסםי׳ג זײער אױםגעםאלען איז באפעלקעתנג
 בירגער־ אידישע די פאר טחיעריג זײער אח ד״ _

 אםזד אן באקומען חאבען לעצםע די •ארסײען. לאמנ
אומצוטרױ. ®ון װאטום געם

 איבערגע׳חזרט זיך האם זעלבע דאס פונקס און
 יי — לאדז אין חאלען טאר־טשטא אלגעםײנע ?ײ גײ

 און ארדיגאציע מזיל ?ײ םײ ■ױלן. אין שסאס עיטצוױ
 .בתד״ יאר׳ץ דא זײגעז באדיגגתגען אלגעםײנע די סײ

מין דער איז דאך אוץ גישט־גיגםסי<א, זײער גאזזען  ג
מד״ * גאוחנן .נ * סיז ליטטע די Jקאלזאןאו ב

 קלאםעדםאר־ אידישע םראסעםיאגעלע די (אמ ״בוגד״
 מאגדאטען, 6 אמ שםימען 23,602 באקומען האט איינעז)

 האננד (אגודה, בלאק אידישער םאראייניצטער דער בעת
 אסיטילאטארען רעװיזיאניסםען, פאלקיםםען, װערקער,

 דער און שטימען, 14,947 באקומען האם אגדערע) און
 די שטימען. 10,601 — בלאק צױניםטישער נאגצער
 אויסגע- איצט האבען שםימען סאציאליםטישע אידישע

 גע־ אידישער גאגצער דער פזץ העלסט א כםעם מאכט
 די פון רעזולםאםען די לאדז. *יז זעלשאסםלובקײט

 אידי• דער אין אז באװתמן, בולס האבען וראלען בײדט
 א פארגעקומען את פוימנן אין באפעלקסרונג שער

 פולשםענדיג את זי אז איבער־אריענסירונג. גרינםלאכט
אידענםוםיי. פון .פירער געשווארסנס די אץ אנםוישם

 דער אין 1936 יאר דאס געײעז עס אמ דאם אס
 עם װער פוילעץ. אין באודעגתג ארבײםער אידישער

 גיכער װאס יאר דאזיגע דאס איגםערעם געבאך, האם,
 אט גתנד פולעז א האט *בוגד׳ דער םארגעסען. צו

 האם גום און געדענקען. צו לערע דיז ארן יאר דאם
 ®אראייביגם יאר דאס אם האט מעץ װאס געםאן, מען
בוד. ערגסטעז און פימעם אזא אץ

 קאד די ארן שנעל אבער קומט געלאסענקײט די רונג,
 אויטאמאביל־ די אז באװיזען צוױיפעל אן האט װענשאן

 ארגאניזאציע םעלזעךםערטע א איז ױניאן ארבײטער
 םולע די דעם דורך און צוגעבונדענקײט, די ד״אט װעלכע

 בא־ האט קאנװענשאן די מיטגלידער. די םון קאנטראל
 איר קעז ױניאן וואירקערס אויטא ױנײטעד די אז װיזען,

באשטיק. שטעטעל
 די םון אויסגאגג דער געװען איז כאראקטעריסטיש

 פירערשאםט דער צװישען שטרײיטיגקײטען אינערליכע
 די אין געווארען צעשמירט ברייט אזױ זיינען װעלכע

 צײטוגגען, די לויט קאנװענשאן. דער פאר צײטונגען
 געפאר אין איז ױניאן די אז דיינקען, געקענם מען האט

 מיײ און רייסערייען די איבער װערען צו געשפאלטען
 אין און גרופעס. צוױי די םון נונגס־פארשײדענהײםען

 גע- מײנונגס־פארשיידענהײטען די דאך זיינען אמת׳ן דער
 םראגע די געװען איז עס פרינציפיעלע. אוץ טיפע װען
 ארגאניזאציע, דער םון פארמע צענטראליזירטער א םון

 פרעזידענט םון הענט די אין מאכט גאנצער דער מיט
 אר־ םעדעראלע א אדער עקזעקוטיװ, גענעראל דער און

 לא־ די פאר אויטאנאמיע מער מיט סארמע גאניזאציאנס
 איבערצייגט, געװען דינען צדדים בײדע ױניאנס. קאל

 פראנ• און מארטין םרעזידעגט גערעכט. זייגען זיי אז
 זצלבססשםצנדיגע די אז אנגעװיזען, האבען קענסטיין

 םאראור־ אין ספעציעל םירער, לאקאלע םון האנדלונגען
 געשטעלט האבען סטאםעדזשעס, און סטרייקס זאכען

 ארגאגיזאציע. דער פון עקזיסטעגץ סאמע די געפאר אין
 אג־ רעכם פיל אזוי מיט םונקט האט צד צוױיטער דער

 די אין מאכט גאנצע די קאגצענטרירען אז געװיזען,
 איין־ אין גאר אדער םירער גרופע ענגער אן םון הענט

 גע• אי דעמאקראטיש גיט אי איז מענשען, איינציגעץ
 װאס מאכט די אויסגוצען קען מעגש אײן וױיל םערליך,

 מיטגלידער די און ױניאן דער םון שאדען צום האט ער
גוצען. זייער םאר װי פונקט

 אח מײגונגם-םארשיידענהייטען םרינציפיעלע די צו
 פארטיײ אי אמביציעס םערזענליכע אי צוגעקומען באך

 די געװען איז עס קאגקורעגץ. און צװיסטיגקײטען
 און עקזעקוטיװ גענעראל דער אין עמטער פיץ םראגע

 שטילער דער געװען איז עס ;פרעזידעגטען וױיס פאר
 ױניאן דער אין מאכט און אײנםלוס פאר געראנגעל

 דאך, און קאמוניסטען♦ און לאװסטאניםטען די צװישען
 גע־ זיך האט וואס ציגד־מאטעריאל גאנצען דעם טראץ
 א געווארעז געםונען דאך איז ױגיאן, דער אין סוגען
 קאנווענשאן די און םרידען און קאמםראמיס םון װעג
 פאלי־ דער אייניג. און פרידליך געשלאסען זיך האט

 לאװסםאגיסטען די צוױשען קאנקורענץ־קאמף םישער
 געווארען איבערגעטראגען איז סטאליניסטען די און

 דארט באלאגגם. עס וואו םעלד פאליטישען אוים׳ן
 אויף אויס׳טענה׳ן זיד בראודער און לאװסטאון קעגען
 עס טוען די װי גלוםט, הארץ דאס וױםיל לשוץ דיער

 גלײכבארעכ״ אלע דינען אבער, ׳ױגיאן דער אין טאקע.
ײגיאדצװעקען• םאר םאראייניגט מיטגלידער, טיגטע

 די ביי געווארען באװיזען עם איז בעסטען אם
 בא־ און געווארעז פארויואגדעלט זײגען וואס רעזאלוציעס

 װיכטיגסםע די קאגוועגשאן. דער ביי געווארען שלאסען
 םרייד־סראגעז, און אינדוסטריעלע די איבער די, ®מ

 אייגגעשלאםען אייגשטיםיג, •געווארען אנגענומען דיגען
 1 מיט מיטגלידער די באשםייערען צו רעזאלוציע די

 די פאר אנדDנס־rארגאניזאצ אז סאר יעדען דאלאר
 אױםא• די פון קאגווענשאן די יא! םארדי־ארבײטער.

 יוגגע אוגזערע אז באוױזען, האם ארבייםער מאביל
 דער אויף האט א. אי. םי. די װאם שוועםטער-ױגיאגם

 אר־ אײגגעםונדעדועםע פעסםע, זײגען געבראכם, וועלט
װאוקס. שנעלען און ױגעגד זײער םראץ גאניזאציעס

חודיןף ײמ עלעקשײשק מ ®מ קאגװעגשאן די
ױניאן ארכ^םער

 איגטער־ ארגאניזירטע גײ ױגגע, די םון אייגע גאד
 קאנװענשאן א געהאלטען האם װאם ױניאנס נעשאגאל

 רײדיא און עלעקטריקעל *ױױיםעד די nr מאגאט, דעם
 ארבײ־ אויטאמאביל די װי ■וגקם יתיאן״. װאירקערס

 זי 4 אי סי• דער פון קינד א ױניאז די אייד איז טער,
 לא־ סעדעראלע עםליכע ארום געװארען אױפגעבויס אח

 פי M דער ®יז געסשארטערם גאװעז דינען װאס קאלס
פאר פאראןנג זײער אגסזאגם כסדר האט װעלמ ל. אװ

k איר בײ יתיאן. איגטערנעשאנאל אן אלס טשארטער 
 גע־ ױניאן די האם יאר לעצטעס קאנװענשאז ערשטער

 יאר דעם דורך םיטגלידער♦ 25,000 ארום בלויז *האט
 מיטגלידער צאל די פארםיגםאכם ױניאן די אבער האט
 אנהויב אין םילאדעלפיע אין קאגװעגשאן איר *ו און

 איבער מיט געקומען שוין זי איז מאנאט היינטיגעז וץפ -
מיטגלידער. 125,000

 עלעקטריקעל ױנײטעד דער םון קאנװענשאן די אױך
 קאג־ די װי פונקט האם ױניאן וואירקערס ראדיא ענד

 די אז באוױזען, אויטאמאביל־ארבײטער די פרן װענשאן
 םראדוקציע מאסעז די אין ױניאגס איגדוסטריעלע ייע,נ

 ארגאניזא־ איינגעסוגדעװעטע םעסט זײנען אינדוסטריען
 פארשםייען װעלכע ארבײטער ציל-באוואוסטע םון ציעס
 זייער םאר קעמפען צו גרייט זײנען און אויפגאבע ךיער

 ארבײטס־באדיגגונ־ די איבער קאנםראל און עקזיםטעגץ
 געווען איז קאגווענשאן די איגדוסטריען. זייערע אין גען

 קאנוועגשאן. ױניאן אויטאמאביל די װי סרידליכעד
 עלעקטריקעל דער רואס דערםאר איז דאס אז מעגליך

 א םירען צו אויס קומט ױניאן וואירקערס ריידיא עגד
 די געגען בלויז גיט עקזיסםענץ איר םאר קאמף ביטערען

 וועל־ סרץ מאנכע אינדוסםריע, דער אין ארבייטס־געבער
 מחען די גאר טראסטס, מעכםיגע ריזיגע, דינען נע

 בראדערהוד דער געגען קאמף ביטערעץ א םירען אויך
 יוגיאן ל. אװ פ. א. די וואירקערס, עלעקטריקעל אװ

 ױניאן דער שטערען צו מיםלען אלע מיט זוכט וועלכע
 אז באהויפםעט זי וױיל ארגאניזאציאנס־ארבײט איר אין
 בא־ דארפען אפטיילונגען אלע סון עלעקטרישענס די

 ל. אװ פ. א. אנדערע די װי איר. צר בלויז לאנגען
 די אין פארצוויעם דיגען וראם טריידם די אין ױגיאגס
 בראדערהוד די ד״אט אינדוסםריען, פראדוקציע מאסען

 אין עלעקטרישענס די ארגאניזירען צו געטאן גיט גאר
 גענומען די זיד האם ױניאן נײע די איידער צוױיגען די

 הא־ ארבייםער ראדיא די ווען פארקערם, ארגאניזירען.
 באטראכט בראדערהוד די די האס ארגאניזירט, זיך בען
 װעלכע שטיף־קינדער װי בירגער׳ צוױיט־ראנגיגע וױ

 די מים מעמבערשיפ גלייכע צו בארעכםיגט ניט זײנען
 אר־ וואס אנדערע אוץ מען ליין די — אריסטאקראםען

 אגגע־ האבען די אבער װען געביידען. אויף בייםען״
 האבען און ארבייטער מאסען די ארגאניזירען הויבען

 מים ארגאגיזאציע אן אויםצובויען יאר איין אין באוױזען
 שא־ געקעגט ד״אם בראדערהוד די װי מיםגלידער מער
 איז עקזיסםענץ, איר סוץ יארען צענדליגע די אין פען
 בראדער־ די וועלכען ביסען געשמאקער א געווארען עס

 דעריבער האט זי מויל. סון ארויסלאזען ניט װיל הוד
 אפמא־ שליסעז םון פארכאפען, סון מעטאדע די אנגעגומען

 ארבײםער, די ביי םרעגענדיג ניט בתים בעלי די מים כען
 צוזא־ ביטערע מאגכע צו געפירם שוין האם וועלכעם

געריכםען. די אין אוץ ליינם פיקעם די אויף םענשטויסען
 יװיײ די װאס םאקם דער אז געזאגם, וױ מעגליך,

 צו האם ירניאן ארבײםער ראדיא אזץ עלעקטריקעל סעד
 גע־ האם פראנםען, צװיי אױף ביטער אזוי קעמסען
 שםאר־ א געשאסעז זיך האם זײ בײ וראס דערצו בריכם

 צװישעץ צחאמענבונד םעסםערער א איעיגקיים, קערע
 אבער זאגם װי מיטגלידער. די צװישען און םירער די
 לע־ צום אבי קאזאק א םמ זײז ̂זאל :שפריכווארם א

 איז יתיאן די אז באװיזען האט קאנװעגשאץ די מן״.
 דעם ארגאביזירען צו אנםשלאסען און אייניג שטארק,
 רעזאלו־ די אינחשסרמ. דער םון ארבײםער םיליאן

 אויך באוױיזם אגגעגוםעז האם קאגווענשאן די װאס ניעס
 פאםעריעלע די מים בלױז נים זיך באנוגענען זײ ןז

 די פאר אױסצוקעםסען זוכען די װאס פןדנעסערוגגען
 אלע אין אריך זיך אינםערעסירען זיי אז גאר א־בייסער,

 נעמענדיג םראגען׳ געזעלשאסםליכע אמ •וןגרעסױוע
I םאציאלע וױ סראגען אזדינע אין שםעלוע פראגרעסיװע 

 ענלימ און םרידעץ אינםערנאצי^לען בוגג,מזעצגע
אנגעלעגעגהײםעז. מזעלשאססליכע

nprr• «רכ^שער דתקעד חןר פץ קאנװענשאן יי
 םריהער האבען םיר װעלכע קאגװעגשאגם צװײ מ

 די זיך םאר געהאם אויך נאטירליך האבעץ מדסאגם
 םרײד אנמנריקאנער דער אין קאמף דעם ®ח ®י*גע
 געגעז שארף איז שסעלונג זײער אז באװעגונס ידנישו

 זעלבסם־ איז א אי סי. דער פאר איז ל• אײ ^ אי מי
 איז געויאראז געבױרען דאן• זײ זײנען •ידשסעגדליך

 דער ®יז יאגסתײפאך די אז וױיסען זײ ארן קאמף מם
J «• צעםײלעז זיך און פארגיכםען צו זײ זוכען ל. אװ 

 מיםגלײ זײלרע פארנאגדערודארפעז ירושת, זײער מיס
 פאכעז• פאז־שיידעגע ד״י פון ײניאגס די צוױשעז חד
 וױנ־ דעד בײ לאגע די אנער אמ אנדערש <אגץ _

אױד האם װעלמ יתיאן סיפאנואפיקעל ®ירמשאנאל

סעפםעמבער. םיםען אין קאנווענשאן איר אפגעהאלםען
עלםסםע די סון איינע איז טיפאגראםיקעל די

אװ'לײבאר. םעדעריישאן אמעריקען דער אין ױניאנס
 שדועריגקייםעז יוריסדיקציע װיכםיגע קיק גיט האט זי

 א םון איגםערנעשאנאל. אנדער איז עס וועלכער מים
 דער בײ רואלם שםאנדפוגקם פראקםיש־עקאנאמישען

 אודעק־ זיך אומגליק אז איר פאר געװען לאגע איצםיקער
 אגגע־ די׳נען עס וועלכער אן ל. פ. א. דער םון צורייסען
 דרוקער־ אנדערע די פון אינטערגעשאגאלס די שלאסען

 דעם אין צוזאמעץ באלאגגם זי וועלכע מיט סאכען
םאקע זיך האם קאונסיל*. פרינםיע ״עלייעד

 א. אי. סי. דער אן אנגעשלאסען גים אפיציעל ױגיאן די
 פרע- דער געווארען. סוספעגדירם נים דעריבער איז און

 איז האוארד, אבער, אינםערנעשאנאל דער פון זידענם
 נאר א. אי. סי. דער פאר לעבעז און לייב מים נאר גים
 אמם וױכסיגסםען צוױיםען דעם אויך פארנעמם ער
 דעם ארגאניזײשאן, אינדאסטריעל פאר קאמיםע דער אין

סעקרעםער. סון אמם
 מערקװירדיגע א געשאםען טאקע דארט זיך האם

 ל.־ אוו ם. א. כשר׳ער א םץ פרעזידעגם דער לאגע.
 פון סעקרעםער דער גלײכצײםיג איז אינטערנעשאגאל

 אפאזיציע־ אלס באטיםעלס זי וואס ארגאניזאציע דער
 םע־ דער םון קאונסיל עקזעקוםיװ פון פירער די ױניאן

 וואס דים אין דארץ א דעריבער האוארד איז דעוײישאז,
 מאכם׳ די האבעז זיי וואלםעז רדהען. נים די לאזם

 אינטערנעשאגאל דער באפױלען מסתמא זיי רואלטען
 פרעזידעגס דעם אדיסצושליסען ױניאץ טיפאגראסיקעל

 געםאן עס האבעז זײ װי חרם, אין אים אריינלײגעץ און
 גע־ דעען װאס סםיים־פעדערײשאגס פון באאמםע מיט
 אבער גאך האבען א. אי. סי. דער צו סימפאםיש ריזמ

 לוים אדיםאנאמיע, ױגיאנס אינסערגעשאנאל די דעדװײלע
 דער און פעדערײשאץ, דער פרן קאבסםיםוציע דער

םאן. צו װאס דיקםירעז גים זײ קעץ קאונסיל
מא׳ א אסירענדעז פרובירם גרין פרעזידעגם האם

 זיי בײ פרעל׳ן און קאגווענשאז דער אויף דתק ראלען
 אלס פרעזידענם. זײער געגען שםעלוגג א נעמען צו

 ער האם קאגװעגשאן, דער בײ מןדנער איינגעלאדענדר
 א. אי. סי. דער און האוארד פרעזידענם אםאקירם ביםער

 אלײז גריז זיך דדכם האם רעדע זײן פוץ היץ דער אין
 געפײערם האם ער געזאגם. האם ער וואס געהערם גים

 דער־ אפילו זיך האם אדן שםײט װעלס די וואס אויף
 מאכען װיל 4 אי• סי• די אז נארישקײם דעדי צו רעדם

 דע־ די פח האנדלוגג די אמעריקא. אין אויםשםאנד אן
 באװיזען, אבער האבען קאגודעגשאז דער צו לעגאםען

 פאלײ שלעכסער זײער א גערעדם, םילד אח׳ גוײן אז
 דעם פון פראגע גאגצע די אײנפאך האבען זײ םיקער.

 פארהאנ־ נים באדדעגדע ירניאן טרײד דער אין קאמף
 דעם פגים אין פאםש א געדועץ איז דאס װאס דעלם,

ל. אוד jd jc דער םון פרעזידעגם
 סיאפ און האװארד פרעזידענם פח רעדעס די אין

 האבען קאגװענשאן, דער בײ א. אי. סי. דער םמ מארעי
 זײ ל. אװ j( א. די אםאקירען צו אויסגעםידען זײ

^ם די אז אנגעװיזעז, בלות האבען  באלאנגעץ װאס ױג
 די םארלאזען גים קײנםאל האבעץ 4 אי• סי• דער צו

 זײ אז ;געדדארען סוספענדירס זײנען נאר פעדעריישאן,
 די נאר אױב צוריקגעזזן גרײס צײס יעדער צד זיעען

 צו םשארסערס געבען צו אײסזילימנז װעם סעדערײשאן
ם אינדוסםריעלע די ^ ע  •ראדוקציע מאסעז די אין י

 והר יוגיאנם םאד די אז פאחיכערען, און איגססםריעז
 קאנ דער בײ שםימיגג נאנצע די צורו̂ד לאזען די לען

 ם״לעז סזײ די סזישען «ײדען םאר געװען איז װענשאן
 געגען ק*מף אנשסאס מװעגונג יתי«ן סרײד דער סון

_____ 4 «י• םי• חיר
u די אױך n y ra p דןד םון n p( עסגרײזועו u 

 לוזדם םם. ודן געווןזרדן ן»געה*לםלן איז װאם ױניאן,
 כשר׳ע k הז־עװז לכל זדז װאם יתחון x מאנאם, דעם

n יתיזן, ל. װ ם. p װעלכע רעיזלו«יע, ן ןעגענוםדז 
כםדר׳דיגק «*ד האפנונג *ז װזזילדין .דאס זןצם:

 פ*ר- x סין ■X הענגם רעמזיב־> ךי םון פארסשרים
 מיערם «י«י«ל1ר< די «רביממרמ*ז״ זדיניגםלר

 ־lytrmx .גרויסער דער פון וױדער־מראײגיגוע די
פאםיליע״.

םזןדס די פדן קאנװןןבשאנס ~ פלאסםזןדערס יודן ו
וויגםןןרנעשאנאלס

 געװארעז ן^געהאלסען אױך דימן םאבאס דעם
 ייינטעז־ סדי׳ידם בידליצג די פון צוזיי קאנווענשאגס

ס. נעשאנאל תזנ  האס גטערטפײ אװ דרהועאר נו די י
 קאגומנשאץ v אפגעהאלסעז יאהר 8 פון הפסקה א נאך
ז / J באסרא, ודן v” ״ n m j m יילאססלדזןרס *X

 אידיר געהאס האם אינםערגעשאנאל״ סיגישערס סעמעגט
באלטיפאר. אין קאנװענשאן

 זיינען דארם כאםש קאנווענשאן, פיעםערם דער בײ
 װעל- דעלעגאםעז, פהאגרעםױוע גרופע היבשע א געווען

 הא־ און רעזאלוציעס אלערליי ארײנגעבראכם האבעץ כע
געגעראל זײער פװ סיהרועען די קריםיקירם שארף בען

a*aaax a a  ^ a ^ a a a a a te  ^ aaa  a a a ^ f e  a a M a a Mצוגעשםעלם האט זי װאס באריכט דעם איז עקזעקוסיװ 
 םוםעל ביסעל א וױ מעהר זײ האבען קאנװענשאן, דער צו

אלםעז. בײם געבליבען איז אלץ פאראוחאכם. גים
aaaa  a  ^̂ aaak a  a a a a  — -— — a a a a  aa^^aaa aaaaaדער ביי געווארעז אײגגעםירס בלויז איז גײאיגקיים איץ 

 באצײ- נים אוםן באין מען קען דאם אבער קאנװענשאן,
 נײז<יגקי״ם די ענדערונס ■ר^נרעסיװע » *לס כענען

 דורטעסיהרט ap< םען ת*ס דעם, אין ב»שם*גען איז
 דריםען דעם גלײך באאםםע גענעחזל פ*ר וואזזלען די

 װעם מען ביז װארםענדיג נים ק*נװענש*ן דער סמ ם»ג
 און באשלוםען באריכםען. די םים איספראוועז זין

 באארד זײן און לינדעלעף •רעזמענם חה^לעיעס.
 פרײ געזינםער.״ איז אזוי אז געםיהלם, אאנים האמז

 נאכ־ און עםםער די גו װערזיז ערװעהלם װידער הער
קריםיקיחין. שױן זײ םעגעז דעם

 דער םיץ מגװענשןיז דער בײ נײם אײעיגע די
 ארעזידענם תאם דאס, געװען איז ױניאן פלאסםערערם

 האם לעיבאר אוו סעדערײשאן אםעריקאן דער פון גרין
 ארױסגןך ». *י. םי. דער אויף אםאקע זײן אין ד»רם
 םענוו^ געוױינליכע די אנשםאם מק. םון קאץ די לאזם

 יוניאניזם אינדוסםריעלען געגעז ניט גאר האם ער אז
 פןך פאר דעמאקראטיע, פאר בלויז איז קאמף זײז *ת

 ער האם םעדערײשאן, דער אץ הערשאםם יאריםעם
 נענען ארנוםענם יעזנעגסאל אחײסגלבראכם דאדסען

דער• שוין םיר .הזבען :ױניאניזם אינדוםםריעלען
 נים• די װען — געסרעגם ער wp — גײם די גרײכם

 X ם*ר װןם באשםימען זאלען ארבײטער געלערענםע
קייה און געלערענםע די קילזנז לxז םעו שכירות  ידא־ר

 Tp חשעניםזר דער זאל «ארבײסער ירםע1ליםי
 אנם־ האם װאס געניע דעם פאר באלויגונג די שםימען
׳ פמ םשן־ אין םאלאנם זײן וױקעלט ! ז ת ״ ז  XTX י

 פארםעלם נים נאםירליך האט ארגופענם דעמאגאגישער
 •ל?ם- די פון דללעגאםען די אױף װירקונג א האבעז גו

 לאדים־8» שםארקע געקראגעז האם ער און םערערם
רענםען.

םעדערײשאנם םםײם די פון קיןנװענעאנס די
ןאגע■ אויו דעם דורך זיעעז געזאגם, װי
מ X נעװארזוז האלםדז  ססײם פון קאנװענשןנם רײע גאנ

 אמ 7«ל זײ לזבבאשרײ לעיבאר. אװ פעדערײשאנם
 םערסםענם דינען זײ וױיל נוגלזט, אױך און םעגליד נים

 TX די זנייף אײנע װ»סדי םרן»ענם אװײ װי עזעליו
 עם־ ארױםכאפןח בלוח דעריבער װעלען םיר דערע.
^.8 וױכםיגע פארגעקומעז איז עס װאו ליכע, רו סי א

 האס לליבאר אװ ןײשאויעפלד ססײם יארק נױ די
 אלעם ײשײםםםאמ. אין קאנװמשאן איהר אאגעהאלםען

 ״־xyux פאראוים װי און געשםירם וױ גענאנגעז איז
 oxti אלםע, כםעט »לע זײנעז םrלתxזrו די כענם.

 די יאהר־אױם. יןטזר־אײן, אסנענופדז געוױיגליו װערען
 IX גדװארעז. ערװעהלס װידער דינען באאםנהי הוי«ם

 האס קאנגוענשזז די oxti דאם, געװען איז אױםנאם
 TP און גוואחריא xל םעיאר זדנדארםירם הריא יאס

 די וזידער־ערװעהלוסג זײז «אר ארבייסען גו שלאםעז
 װעלם. דער וױםען tr געםסארעם אבער זיך האבזמ

tx לעי־ *םזגריקאז חיר םים םאז י1 נים גאר האבעז וײ 
 ןר־ די געודען אח באװאוםם, וױ װעלכע, ארםי,8 באר
 בחייטען X <&ר גװארדיא x̂ נמי«ר נאםיגיחמ *ו שסל

סי. דער םין ojx’Jv די וױיל םרײזי, אח ד םלרםין.
a יי• v fi  nmxSxa ■x.

 ירדוחש נױ דיר פין קאטזענשאן די האס דערפאר
 קןנ־ די 0רםירxאי̂נ לעיבזר אחי לו־עוט ססייס
 אין װןלמר אר.רנלו^־ םאר סור הערי «ז ירוױאס

 pa 0X3 ר«ע«אליסי העי^ סרלגק פון םשרת דעד
 שמאים מרביסענםסע די pa אײמד *ז םיםי חשוירזי

afn עלעםמםען •ראגרלםיװע די און אדב״סלר די m- 
 ijiy- םיד׳ם זמױ^ מייען איז לס סס״ס. דעם אין נלן
wp. ווןם ixb oxn־is» P מ מי  טאר־ ברממל און ייק

 װללכס- דעו־ מיזען ייז מױג סםר״׳קעדם; פילגם
tap ייײיסען*־ ייװילז ילע ן*משאפם*T זיך פיהרט

o זײז ;היםלער x ײי *ייף געםיױ1אי יייז r r a xp האט 
 ל rat j) ji חמ־ טון ׳ן םזרםרעטעו **יאיזלע יי סי

 *ו לייט יתיאן די רעיממנדידם איז אמדאדםירט
isrx רx■ שסימעז

«י ..?י PVt י y >MP םםיי׳ם
מ ײ מ ד m מ * מ דעד «ז wwrtn TP «nn ל
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ת *לעקסזינדעי ױניאו, מאכער סיגאר ,נסין°ד ? ״נג’'

? }w f מעו ״»־L,באשלא-ניי i 6 פץ מאיאריטעט א מים און  U 'כאש א 
 אינ די פון לאקאלס די אויםצושליםען גןװארען סעז

 א• אי• סי• דער צו באלאגגען וואס םערנעשאנאלם
דער םון קאטוענשאז די געווען איז אויסנאם אן

 האם םעדערײשאן די װירדזשיױא. אין םעדריישאן םםײט
 און יוױאנס, א. אי. סי. די אויםצושליסעז אנטזאגט זיך

 דער פון קאונסי- עקזעקוטיװ דער האט רעזולםאם אלס
 אר־ די םשארטער. איהר צוריקגעצויגען ל. אװ פ. זג

 האבעז די אױםנעלייזט. גים אבער זיד האם גאניזאציע
עי פח םשארםער א ארױסגענומען  איז •8 י,® •י® ד
 סםיים ערשםע די איז דאם ווײםער. פונקציאנירען
 גן■ איצם ביז דאם א. אי. סי. די וואס פעדעריישאן
טשארםערם•

טרײד■ דער אץ ׳שלום אױף אויםזיכטען שװאכע
כאװעגוגג יתיאן

 סע־ אמעריקאן דער םון קאמף סארשארפםער דער
 סי. דער געגען פיהרערשאםט לעיבאר אװ דערײשאן

 ביי אפגעשפיגעלם שטארק אזוי זיך האם וואס א., י.8
 םארשפיל, א בלויז נאםירליך איז קאנװענשאנס, אלע ךי
 •׳ ׳ יוא פ• א• דער פון קאנװענשאן דער צו צוגרייטונג א

 דענװער, אין װערען געהאלטען מאנאם דעם דארף װאס
 גאל און גיםם גאנצען דעם אבער םראץ קאלאראדא.

 יער םיז םיהרערשאםט די אז פארלויפיג, עס שײנט
 גאנמז איז סוט דעם האנען גיס וועם מדערײשאן

 אלעם ױעט און ױניאגס א. אי. סי. די אויסצושליסען
 די אז זיי, וױלען שײגם, עס װי געווען. װי לאזען
 שפאלםונג אםיציעלער און ענדגילטיגער אן פאר שולד

 אויף םאלצז נים זאל באוועגומ ױניאן םרײד דער אי;
ױניאנס. סוספענדירםע ךי אױף גאר זײ,

אטלאנ־ אין קאונםיל עקזעקוםיװ םון מיםינג גאכ׳ן
 אנ־ אז געמאכם אםילו גרין פרעזידעגט האט סיטי םיק
 צו סטייטםענם א דורך יוניאנס, א. אי. סי. די צו באם
 קאגווענשאן דער צו קומען זאלען זײ אז פרעםע, דער
 מען וועם דארט און דענװער אין םעדערײשאן דער םון

 אזוינער, אבער איז אנבאם דער אױסגלײכען. *לץ שױן
 אננעטען. נים איהם קענען ימיאנם םוםפענדירטע די אז

 און ארבײם זײער אויםצוגעבעז גרײט זײנעז זײ םײחמ
 םיהרער. פאד־ױגיאז די םון יושר אוים׳ן פארלאזען זיו

 אפ־ און א. אי. סי. די אױפגעבען זײ דארסלן ערשטעגם,
 װע־ וװוײםענם, ;ארבײט ארגאניזאציאנס זײער שסעלען

 ױגיאגם די בלױז קומזנז קעמן קאנװענשאן דער צו לען
 ם׳ד דער «ון משארטצרס געחאט פריזמנר האבען װאס

 נײ־ די געװארען. סוספזננדירם דינען און דערײשאז
 ניט קאנװענשאן דער *ו וחגלןן ײניאנם ארגאגיזירטע

 די אז פאראױס, באשטיםם דאס ווערןן. *וגעלאזען
 םינחנרהײם א םארבלײבען זאלען ױניאגם א. אי. סי.
 ער ימז געפילט עס תאם גרין קאגװענשאז. דער בײ

 צוגע• גלײד טאקע האט און אנבאט דעם געטאכט האט
 אײנ־ די װארשײנליו װעט צד צוז״׳םער דער אז זעצם,

אננןמדז• ניט לאדונג
 די צװישזנז אז קאסף דץר גצחט אבער דארוױילן

 Win סאנאם דןם דורך אפשטצל. אהן לאגעחנן צװײ
 זיינעז װעלנע ױניאנס. נאן צוגצקראגיז 4 אי. סי. די
 צײטועס־לײט, ךי פון ױניאז די צזנצשטאנ^ז. איהר צו
 בא־ חנפעחנגדום א דורך האם גילד, נױספײיער די

 פחד און א• אי• סי• דער צו ארינערצוגעחן שלאסצז
 nr״’ די אריעצולעגעז גןןךילם ױך האט גרין זידןגט

 אאאזיציאנם »ז ארגאנחירמ •רובירעז אח חרם אין
 פון לאקאלס דרײ נאן־ ;שרײבער צײםועם פח ױניאן

 נױניא*אליס, pa לאקאלם די ױניאן, טאשיגיספען דןר
0»J, 6 צעחלצז וחנלמXXW ,זיך תאבעז םיטגלידצר

•--------------- --> ------------ Aft ft^ft A ft ftAft * מז ;.א אי. ®י. דאר אז jyoאנגעשלא  פח לאמלס זי
 נוריק־ זיך האבץן p־nr גײ אין יוגיאן בארבער דער

 א מקראגעז איז אינטערגעשאנאל דיעוי ®ון ממגױגען
 אגמןלנאםײםזװ די ; 4 ןך. •י. דנד «ון טשארמער

 ארבײ־ לאנדוײ געסשארטערט ווון איבערגענ\םען האט
ארױסגעגעכעץ זײ ארן דײערס ארן קדיגערס און םער

ft ftftftA ^M ft ftftA  סעילס קלאדיגג די אייך לאקאלס״ אלס םשארםערס
 סי. דער מיט וװזאטאנשטױם א נאך האם יוגיאן מעגס

 קראיאדד די אין האם וזןלכןן יוגיאן, םעילםמענס ן. אי.
 װען אגרימעגם אן אדגטערגעשרימז ססארס קלאדיגג

 איז יוניאן ל. אװ ס. m דער מיט אגריםענט אלםער דער
41 וױ. סי. דאר אן אגגעשלאסעז זיד אױםגעגאנגען,

- ~ ̂  aaaa a I^^^A a aI a  ^AA^AAAft A A ^ A ^ ^  ftAft ft^Aft ^■ftftftft^ft f t f t l iד גאנגעז ן אימד יתיאנם ז מאר די איז קאםף ת
aJ ^ aaaa a m  ftA^^^ ftftftftA A H A  AMMMA •אסי״ אױטץ טאג. *ו טאג ®ון עארםער װערט לאגד

 טימ־ די םון באיקאט א צו געקומען עס איז ברעג םישען
 די םון געהענדעלם ווערען וואס םזזורות אויף סטערס

 א. אי. םי. דער צו באלאעען וועלכע שארמען, לאגג
 גיכען אין דארף האםענס גאלף און אטלאנםישע די אין

 ארבײםער די פון אפשטימוגג אז ווערעז דורכגעםירט
 באארד ריליישאנס נעשאנאל דער פון אויםזיכט אונטער׳ן

 םארםרעטען. זײ זאל עם ױניאן וועלכע באשםימען צו
ם בילדינג די אין ^  אז דערצו, דערגאגגען עם איז ם
 ארבייטען צו זיך אנםזאגען בוײםאכען די םון פאכלייט די

 םיקס־ עלעקטרישע און אייזען שםאל, מאטעריאל, אויף
 וואס ארבייםער םון פראדוצירט ווערעז וואם טשורס

 געםיהרט שוין האט דאס א. אי. םי. דער צו באלאנגעז
 אן געהאם האם װאם פאבריק, קליעע אײן וואס דערצו,

 שוין איז ױניאן, ארבייםער שםאל דער מיט אגרימענם
 צוױי נאך און שליסען צו זיך געווארעז געצוואונגען

 די און ארבייםער שםאל די שמאל. דיער האלטען
 םארקלא־ צו פלאגעווען יוניאנס ארבײטער עלעקטרישע

 געריכט. אין םאך־יוניאנס די גען
ען יונין^ן ם װינ ע ן ג פ׳ לןןן אוי מן טר ם דו  גןןטיט אינ

 TP ױניאז םרייד דער אין קאמף אינערליכער דער
 אר־ די פיל זײער זיכער שטערט עם כאטש וועגונג,
 םאג־טעגלײ דעם אםגעשםעלם ניט אבער האט בייטער,

 זין ארגאניזירען צו רעבט דאם םאר זייערעז קאמף כען
 בא־ ארבייםם דיערע און לעבען זייער םארבעסערען און

 ױניאנם עטליכע האבען מאנאט דעם אויך דיגגונגעז.
 םיז סטרייק דער געװיגסען. באדייםענדע פארצייכענט

 דער פון םיהרערשאפם דער אונטער װעבער זיידען די
 ער־ איז קאםיםע, ארגאגיזאציאנס ווארקערם טעקסטיל
^ ג ל א  די אז אםת, איז עס געווארען. םארענדיגט פ

דערשלאגען ױך האבען די וואס שכירות און באדינגונגען

 — װעגער א פאר וואך א דאלער 18 ביז 15 פון —
 נים םריידם ארגאניזירטע םון סטאנדארדס די לוים איז

 גרעסםער דער וואס אליין, םאקם דער אבער הייך, גענוג
 און ארגאניזירם איצם איז אינדוסטריע דער םון טײל

 שױן איז באדינגונגען, די איבער דעה א האט ױגיאן די
 זיי װעלען ציים דער מיט געװינס. באדייםענדער א

באדיעונגעז. בעםערע דערשלאגען זיך ווארשײגלױ
 קאםיטע ארגאניזאציאנם ווארקערס טעקסםיל די

 שרים ערםאלגרייכען ערשטען דעם געמאכט אויד האט
 אין מילם. וואולען אין ארבײטער די ארגאנידרען צו
 אונםער׳ן געווארען אפגעהאלטען איז ױאם אפשםימונג אן

 באארד, ריליישאנס לעיבאר נעשאנאל דזןר םון אויפזיכט
 וואס פאבריקעז, גרויסע צוױי םון ארבײטער די האבען

 לאו־ אין קא.״ װאולען ״אמעוײקאו דער צו באלאגגען
 אלס ױניאן םעקםטיל דער סאר געשםימכ מאם״ רענס,
 באלד די מיט פארדאנדלונגען אין פארטרעםער ױיער

 פיר־ דער םיט אן שוין געחען פארהאנדלונגען באטים.
 גרעססע די איז דאס ױי אזוי אגרימענט. אז פאר מע

 נאכ־ אז ערווארםען, מעז םעג דעםיטרײד, אין פירמע
 קלענערן די אויד וועלען םעטלען, װעט זי װי דעם

 ױגיאן די אנערקענען צו ווערען געצוואונגען פירמעס
סעטלען. אח

 נאן מאנאם, דעם האבןין פײנםערס יארקער נױ די
 ךי מים אגרימענם זייער באױים סטרייק, קורצען א

 אויף העכערונג באדייטענדע א געוױנענדיג באלעבאטים,
 קאנ־ דעם אין אויםבעסערונגען אייניגע און שבירות די

 ברוקלץ אין פײנםערם די םון סםרייק דער טראל.
 עס געשריבען. ווערען שורות די װען אן נאד געהם
 זײ אייד אמ נעמעז נים לאנג ױארשיינליד אבער וועם

סעםלעז• וועלען

םענטער העלטה ױניאן אין
נױמ#ן מ. פאולץ פון

 די־ אװ באארד דער םון םיטינג קומענדער דער
 שםארק דארף סענטער העלםה יוניאן םון רעקטארם

 מיםינג דעם בײ מיטגלידער. אונזערע אינםערעםירען
 אײנ־ צוגרײטונגען לעצםע די ווערען געמאכט וועלען

 סענטער. אין אפםיילוגג רעהומאםישע די צושטעלען
 רעהומאטישע םאר אפםיילונג נייע די איינשטעלען דאם

 וױנ־ איז עם באדייטונגםםול. און װיכםיג איז קראנקע
 םון םילע געבען וועט דאס וואס הילף דער צוליב טיג

 וױיל באדייםוגגסםול, איז עם מיטגלידער; אונזערע
 העלםה יוגיאן דער װי אמאל, נאד דעמאגסטרירט דאם

 זיך שפרײט און זיך אנםװיקעלט װאקםם, סענםער
 אױף רוהען םיט צופרידען ניט זיך שםעלט עם אוים.

מז רוהיג קראנצען. לארבער די  ניט קיעםאל איז זי
 איז עס און אינסטיטוציע, דער םון *אליסי די געווען

איצםער. נישט אייד
 אויםנעסען באארד די אויד װעט םיטינג דעם בײ

 װעל־ פתיס, חשרשאדז דר. דירעקטאר, םה באריכם א
 צאל סארגרעםערםער דער װעגען באריכםעז װעט כער

 ױניאן דעם אין באהאנדעלט װערעז װעלמ םיטגלידער,
 צר דער פאר באדײט דאם האם און סעגםער העלטה
 באריכםעז אױך װעט ער אינםטיטוצין. דער סון קונםט
 מך האט ער וואו װיען, אין באזוך לעצםען זיץ װעגען

ן טרײד דארטיגען דעם סון ארביים די אבאכטעט  ױג̂י
סענטער. העלטה

קראנ־ דעם םון פארװאלמער דער פרײם, לעא דר.
 די װעגען באריכטןן װעם אםםײלונג, בענעםים קען

 לעצ־ האבען םיםגלידער װעםעם ,62 אץ 117 לאקאלס
 םאנדס. בעגעפיט קראגקען איינצושטעלען באשםימם טעגס
 נו נױסיג מאכט אינםםיטוציע דער סון װאוקם דער

 פראפעסיאגעלע די פוץ סאי שטאב, דעם פארגרעסערען
ארבײטען. אנדערע די אין סאי און מענשעז

 דיס־ אויד פיטיע בײם װעט באריכםען די חוץ
 און 1938 יאדיר םאר׳ן בודזשעס דער װערען קוםירט

 װיכ־ אנדערע און פלאץ, גרעסערען א פאר נויםיגקײם די
 1זיי זיכער דעריבעד װעם םיטיגג דער פראגלן. םיגע

אינםערעםאנט. אמ װיכםיג
ען *י סקיםם כײע רג פ מעדיי• םיט םמסען די מז

a m L m  ft•  AA■! i f t  M  aaam a  AAAAכאהאנדלונג *מישןןר
אםד־ דעד םיז קאנװענשאן לןצטער דער זינם סון

 םראגע די אמןרירט האס אסאםיאײשאן מןדיקאל ריקאן
 סע־ םון באזארגתג צופרידענשטץלענדדר מןחר א פון
צאל גרױסא א זײנען מאםען די פאר חילף ישצרניצדי

 י ארױסמד מענשען, איינפאכע און מעדיצינער מענשען,
 תם םארריכטען צו אזוי װי פלענער אלערלײ מיט קומען

 םארזיכערעז, צו מיר פאר נױםיג ניט איז עס איבעל.
 םײ יעדדז אין םאראינטערעםירם שטארק זיינעז מיר אז

 נױ• די מיט ארבײטער לוין די באזארגען זאל וואס םעל
 בא־ א םאר הילף דענטיסםישע און מעדיצינישע םיגע

 םארלױפיג. צאלען. צו אימשםאנד זײנען זײ װאם לוינוגג
 נים גרופען די םון קײנע וױיס, איך וױים וױ האט, אבער

 צו עס אזוי וױ פלאן םראקםישען r? ארויסגעבראכם
 םער די םון םילע םים גערעדט האנ איד דערגרײנעז•

 אימר־ ביז איד את אויםגעהערט אײניגע האב און שען
 האבדז זיד מעגעז זײ פון מעהרסםע די כאטש אז צײגם,
 באקענם גים לחלוםיז אבער די דעען אבזיכםען, גוטע
םארבונדען. דערמיט דינעז וואם פראבלעמען די מיט

םי־ א באזוכעז צו געװארען איימעלאדען בין איד
 אזױ מעדיצין. קאאפעראטיװע פאר בױרא דער פון טינג

 קאאפעראםײ דער םת גוםהײסוע די האם בױרא די וױ
 הענםטען דעם האב איד אמ אמעריקע םון ליג ווער

 און דר. גרינדער, איהדע און ליג דער פאר רעסםעקט
 ערװארם האב איד געגאעען. איך ביז ווארבאם, מרם.

 פעדיצינישער פמ קאסטעז די אזוי װי פלאן א הערעז צו
 פארקלענערם קען לוידארבײםער די פאר באהאנדלוע

ד ווערעו  ערװארטוסנ מײן מעטאיעז. קאאפעראטיװע ײי
 אויסגד האב איד געווארען. דערםילט נים אבער איז

 געלערעגט גיט גאר אבער ד״אב רעדעם, םך א הערם
פראקםישעם.

 דער םון גרינדער די װײל זימעז, אורזאכען די
 זײ־ װאס ■ראבלעםען די וועגעז ניט גאר װײסעז כױרא

 האבעז זײ אונטערנעסונג. אזא םים םארבונדען נען
 און געבים דעם אויף ערפאהרוגג קײן געהאם נישט

ר זײערע מנ  אויף בלױז גןבוים דעדימר זײנעז •ל
ר טיט שײכות קײן געהאם גים זזאם און םעאריע  ת

 מאלם עם װ«ן אםילו װײל צוױיטענם, און װירקליכקײט.
 די װאס פלענער די לעבץן אין דורכצוטיהרען געלינגעז
 בלױז װאלטדן פארגעלעגם, חאבעז םיםינג בײס רעדנער

 מד געקעגט דך אײנקונפם העכערזן א םים גרופלז די
מן  טאר לױן־ארבײטער. די ניט את דינסט דיער מיט ני
הײד• צו צאלונגלז םארגעשלאגלנע די איז אײנקונםס זײלר

 יי םת םלטיגקײם דןר אין גוצלימ אײנציגע דאס
ז »יד װאס גרושעז די  ציחןן זײ װאם דאס איז זעהן מ
 נים־גענײ דעד *ו «ולם דעם פון אויפטערקזאמקײט די

 •1 װאם הילף מןדיצינישץר מים פאתארגתג גמדעד
םיסטעם. איצסיגלר דעד אוגםער קריגם עולם דער
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קאפענהאגען אין אינטערנאציאנאל כאקלײד פװ לאנגרעס דער
 טיליאן האלבען א אױף פארגרעםערט מיטנלידס־אפצאל — באקלײד־אינטערנאציאנאל. אין ארגאניזירט לענדער 20 פון ױניאנם

לענדער פא'טיםט״טע די אץ לאנע די — האכטאן. דזשולױם פון רעזאלוציע די — עמיגראציע־פראנע. די — יאר. דרײ פון משך אין
א האט באקלייד־פאראיין דענישער דער  !וגעגרײם, א

 אמעגעמע שאפען אװ פארלייכטערען צו כדי *וגעגרייט׳
קאנגרעס. פון ארבײטען די םאר באדינגוגגען

 סרעכסיגע די אין פארגעקומען זײנעץ זיצוגגעץ די
 דעקארירם געווען איז זיצונגס־זאל דער ;סןןפאװיליאנען

 זיײ פאנען רויםע די צװישען פאנען. און בלומען מים
 וועלכע פװ םלוכות׳ די פון פאגען די געהאנגען אויך נען
 טארלייכםערעז צו כדי קאנגרעס. אין זיך באםייליגם מען
 אויסלעג־ די פיז פארברעעען דאס אץ פארהאנדלימעז די

 צו־ אויך ארגאגיזאציע דענישע די האם דעלעגאםעז דישע
 פאר־ באהערשען וועלכע חברים, קאנגרעס צדם געטיילם
שפראכען. אייראפײאישע שידענע

גע־ געברויכם אממערסטען דינען קאערעס אױפ׳ן
 דעגיש דייםש, םראגצויזיש, עעליש, שפראכעז די ווארעז

 איע־ םעכניש זימעז איבעחעצונגלז די האלענדיש. און
 אםוױיניק־ זאל װאס ׳אוסן אץ אויף געײארעז געארדענם

 דעלע־ (די נעז.aזיצו די פארשלעפען אץ באלאסםעז סםען
 שפראך־גריסצז לוים אײגגעסיילם געיוארעץ דיגען גאםעז

 איבעחעצונגען פארגעקוםען גלײכצײםיג זיינעז עס אוץ
שפראכעץ). פארשידענע אויף

 גאך איז ביסרא אינטערגאציאגאלעז סמ באריכם דער
 דעלעגאטען. די צו גןלװארעז פאנאנדערגעםיילם פריער
 בלויז ה^ע דע װאן סעקרעסאר דער האם קאנגרעס אױפ׳ן

 םנריכם ®ח אויסקלעתסנעז• מינדלאכע אײגיקע געגעבז
®ןר״ שדיערע די אויף געקוקם נישם דאס קלאר, װערם

_1 - —- .— «.A AÂ b A^A^^ Ma 4MA MkAAA k ̂ A A a — ■-־ -— — —- — —    * ■— ^AAA A — ̂   ,געדיסן תאם איגםערטןציאגאל באקלייד דזןר װאס לוסםן 
 ®אר- דער *ץ םאשיזם איז היסלעריזם פץ זיג םיםז

 דייטש אין — סעקציעס גתיסע צרדײ זײנע פון גיכטונג
 די פ*ר מיסגלחיער צאל די את — עסםרײד איז לאנד

 סדי און אײסגעוראק^ שסארק יאר עםלאכע לעצםע
— 1934 (אגזדיב םותנם 700 איבער איצס סרעפש

םדיזגם). 231 בײ
®ןר־ צו האם םיסגלידער סמ װאוקס גרעסםז דעם
פיםגלידער־ ז״ץ סראנקףײך. אק פאראײז דער צײכענעז

 הדגדעדס איבער אויף 8000 פון געשסיגעז איז צאל
̂)ערדצךשנײ(דאמ ,,אעםעתעשאגאל״ דער אדן טױזעגס

AhAAA AtAAAAA AaAAAA ÂAÂ A . *   m uפעד־ א העגער שייז איצם צײלס ררעלכער אםעדיקא אין
םיסגלידער. םיליאז סעל

ר״ ארדס נעםס אלאגאציגלײד״איגסעראקב דער מ
AAAA ■ ״.״ MAM MMAMAAMft AAAAAAAMA m » a m  סץי אםעריקזס אײראפא׳ פרן לעגדער 20 ®ץ אײגעץ

 םון טאראיק באקדי׳יד דזיר ןדגצסדאסען אדיך pk 193ם
(דרים״אפריקא). םראנסידאל

םנ־ זיד ה*בעז באריכס *רום זײסקוסיע דזנר איץ
 (דץ־ צדסעואגר (עסנל^נד), קאנלײ חברים די םײליגס

 קאד (מלגיזנז). ליעמרס (פיילעז), צרנבשײז נעפארק),
ס האבעז חברים די (אכערימ^ פאן ר  רי׳י 9 מרי

־ 9 פראגזמ• םיטןעױעלע »ץ ןרט^יזאצ^צלזנ מ  מ
 »ין גא9ל די ®ןרגופען דערבײ ט9ה רם9 בדײט דער
גיע.9שי

e r r s  eri ז י ז ן ר ג י ם n ז t עלטטצשגיונ 
 »יז רצטצר־אם שריטטלאמד 9 טצזצטןדצל די געױארצז

:יזשירפא ;y ו9ש*י ג דדע9ײ חבר r* מ נ ד מז ר מ  ם
ל.939אעדערשטױ עץ םאר

אריפג־לרדדט בדי׳ים רדעדם רעפעראם »ק
Qfn jpטשד רעהליש די i9 זיזי ם9ה rsa rm צדליב 

 די r* ארבי׳י׳טער גאײ%יז מאסעז בר׳ײשע ײאב דעס׳
y וױרטש«:דהנך g y r r y a n p מנז לעגדעד  בי׳י מ

 «ין גדזינלן גישס ײטארב שײ׳ן זזי׳יס דעד איץ זיד
מז :עצישדגנזז זײגעז t רב^ט9 זי o t *  m *לצנדער 
ד מ די ;םױערען מיבאכסצ ז״ץי ר9פ טדעשען זי׳י א

דעד י׳י״ א זדז ly יזנ rr 
r ד׳י זױל םוזדגדערס 

דעד גייז *יזננש ע: מאדמין ̂זשט?דיre 9 שסאפעז
______ 4עגױגיז»ױז דזר *יץ הױיט־שסי־ןב ^

ז אין ^ד נ ז זין האט con נדם אנגא נ ז ז מ  9 מ
מ ד ת ז ץ מ9ל מ r» י « r v

®nr בעלגחג  r m n מ די «ין »יז ג^םןעצז ז  א
q «וי\ד דצד יארען p w r די פרן ^qsrcjru • ג ו י ד׳

r 9 מקיטזפע a p tײ מ׳יריז טצי¥יבר  0יי״״0 ^י
re  rxuyi ר די מ מ ד צ עז מג ד^ר *ין * מ  «ין רי

די לדי׳ךמדלגסזנמגי rat דײ *ירזרמרזז
r »יסיגדיצמן e ײ n r ו״יט ר8י j j r t f t״r t  XF די

r e ק ש ^ ר «ר דן

 די דורך אויסגעקעמסםע די לויךדריקער. אין די לען
 װערען לויךנארמען אפמאכצז, קאלעקםױוע םאראיינעז

 און סראגצויזישע די און געבראכען, אפס זיי צוליב
 מאל יעדעס געצוואוגגעז דיגען ארבײםער בעלגישע
 םריער םון שוין די פאר קאםסען אײסגעפעז אויפסנײ

 דאנה א באדראם װערען װעלכע פאזיציעס, דעראבערםע
 זיך מים ברענגם סיטואציע דאזיגע די סרעמדע. די

 ד\יםישע די צוױשען פארביםערונג אח צעררדערוע
 זײ בײ וואקסעז עס און פרעפדע, די געגעז ארבייםער

 סאר־ צר איגגאגצען ריכסונג דער אץ םענדעגצען אםילו
ארבײםער. פרעםדע ארבייםען ײערען
 די געגען ארױס שארף םרעם העעג דע װאן ח׳
 צלעפענ־ דער אויף אז וױתם און םעגדענצצז דאזיגע
 דיער אוגםער געםען צו פאראײגצז די פון פליכס םארער

 פאר־ די אץ איימיגראגםעז פאליטישע די כל קידם שוץ
ראסעדםעאײע. פאדעומער דער צוליב פאלגסע

 ס׳איז וועלכע געגצז אײד ורארענט רעפצרענם דער
 צי איביראנטען פיז פראגע די צ^ישפיצעץ סז^דעגצעז

 טאדערט און גאצי^אליטעטעז־פראגע הפצציעלער א
 דיי אפצישאסעז באקליחי״פאראיק בע^ג^זימ דעם אי'ף

 ײץ אי^ף געײארען אנגענירצז איז װעלכע רעזאלדציע,
 I'x רעבט די באנרעגישצז װעגצז גגרזס9T יעצסעז

p *ת בגלל איביגראגםעז n פאראײנען די א'ן רענט 
בפרס.
*r גײסה rx ײאז ח״ פאר לעגט רעפעראס n 
רעזאלשײצ• 9 העעג

 הבר׳טע אדייס סרעט דיס^ס^ע דער *ק ערשטע זײ
r ב ע ו ו y .ר

מ ודן זיד אמשסצלצנדיג ר מן ?ו  די או^ף שטרי
ט ברזצגצז ריעלמ רזיז.9פאשט װיתזמטםלייכע  ײד כ'

מז ב~ם ודאנדעדיע סאטעגהאפטע די ש זי בי ר  וי״זט ן
 דער re כאױאזשצר »יגטעדטול*נ«לזנר דער אז «. זי

טי *יז װירשמסט ?*■משדימדשער  זױנ־ דזנר צרטניס
םד ײשצןאטצשת^ re מיזהשצד םעישמדאשלער

ק^דרט ג ^ ארבז אר5 ד׳י ג ײ מ י ז
AAAA A a ^ ^ ^ A  A A A ft A^MAHA A  AAAAיגױגדזאצ^ןךבצגריבזײשען* re P mT - re פד׳ײשר
4 זצצ3רביײשס־כן9 זדע מ*״

דצד י9צ למן99 ױבצ״שצי ד׳י ל״ישצזכיההנ  
דעד גײיב ודטי^סדזדרצציזגד ד׳י  re
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 שײםט• אגטשםרעכענדע מים אילוסטרירט ער װעלכע
 א ארױם רומען סאקטעז אזעלכע דאהימענטען. ליכע

 סאראײגס־מיטגלײיער די צוױשען סארביטערוגג גרויסע
 דאם ארדגוגג. טאבען דעריבער מוז סאראיין דער אמ

רעזןלרציע* דיער אננעםען צים דערסירט האט
 (עגג^אגי), "4האני (אהעײהא^ האכמאן חברים די

 א|« וױײט <פױלעס שװעבער און (דענערארה) אנדערסען
 עגער• אן טאיןע סאדערען סאהטען געבראכטע די אז

 יןײץ אבער האט דאס פאראיץ. פון האגדלוגג גישע
עם כיט׳ן נישט שייכות  אד<ר ״איריגראציע״ סראב̂י

 דזג&א• אין עהסצעסען דיגען דאס ״גאציאגאליםעט׳י.
 אי'ד טרעפט לעז ורע^כע האגד^וגגצז, ראליזאםארישע

 פין ארגאניזאצ'עס איז ארבײטער ר^מישע ציױשצז
 שײצגןך ח״טע נאציאגא^טעט. אײן פץ בוײסגלידצר

 ן9סגזר»»יאכ%אי דאה «ײלען. א'ז אײר אז יאן אגב רױתט
כע טרעפעז צר^גראציצ״^אגד  ן%א פא^ען אזע̂י

ט ארגאגײאציצס  *9®' אײישע אדער *י'ל'שע בליײ ל'
 דארף ארײסטרעטינגעז אזעלכע א"ף ג^דער.

 וײ• ײצ^כצ ל^ט^ען ארגאגײאציאנע^ע ט%ט צגטפערצן
^'י®אראי'גטיד די שטארהצז צו טסוגל גצז צ'  ץ9® 4ס

 איי^ פראב^עם דאה איבערשטצ^צז גישס אבער טאר
יצ^טעז. .גאצ^אנאייצ״

ר״ װצדט פראגצ די באהאגדלען וױ'טצדע דאג . מ  אי
צי א'ז גצטראגצז ייןר אז געלט דערב" י
 בןך צו שט%ג האגראז ח״ *ון פארש**אג דעה ?אנגיצס
«חד •יאב^גם דאה יט^ד^צז ^ ל'גי אי צ' אצ' ר פ'ג  .ז

מ אזא יי״יל סצאישנױש.  דאייף ®ראב^עם. ^געםי
 צ'אגא<9א'גטעדג §ראטצ:אאגצ^ער אלגעסיעער דער
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ארבײט פון װעלט דער אין

£ ־

יוניײז טרעיד ענגלישען דעם װעגען אמת דער
רןאגגרעס

 װען פארברעכען, א געװען װאלט |ס
 פון פלאץ דאס פארװענדען זאל איך
 װידערהאלונגען אויף אפטײלונג מײן
 טעגליכער דער פון באריכטען פון

ניט־אידי־ און אידישע די פרעםע.
 פון פארלויף אין האבען פרעםע שע

 רועגען געשריבען גענוג שױן װאכען עטליכע לעצטע די
ענגלאנד. פון קאנגרעס ױניאן טרייד דעם

 און טײמס״ יארק ״נױ די װי צײטונגען אזעלכע
 באס־ די און נױס״ ״דעילי שיקאגא׳ער די ״טריבױן״,

 זא־ זיך האבען מאניטאר״ סייענם ״קריסטשען םאנער
 טעגליך האבען זײ וואס דעם מיט באנוגענט ניט גאר

 יעהרליכען דעם םון באשלוםען װיכטיגסטע די געדרוקט
 פרובירם אויך האבען זײ ארבײם״. םון ״פארלאמענט

 דע־ די פון אינהאלם דעם ניט אויב איבערצוגעבען,
 באשלוסען װיכטיגע די צו געםירט האבען װאס באטען,

 דעם אמװייניגסטען איז קאנגרעס, היײיאהריגען דעם םון
 דאזיגע די צו געפירט האבען וואם מאטױוען די גײסט,

האנדלונגעז•
 אײנ־ זײ זיך לעצםע דאם האם באדויערען צום
 פראב־ אינערליכע אין בלויז םײלוױמ. בלויז געעגבען

 עקאנאמישע ארגאניזאציאנעלע, — ענגלאגד םון לעמען
 סח קארעספאנדעגטעז די זיך האט — פאליםישע און

 די פארשטייז צו אייעעגעבען פרעםע אלגעפײנער דער
 פראבלעמעז אין זיי הינטער מאטױוען די און באשלוסען

 האבען וואס פאליטיק, אינםערנאציאגאלער סון אבער
 גרויםע אומגעהויער אן געשפילם קאנווענשאן דער בײ

 ״פילא־ זייער באשלוםען, די פיז גײסס דער איז ראליע,
 קא־ עגגלישע די םרעמד אינגאנצעז געבליבען זאפיע״,

צייםונגען. אמעריקאנישע די םון רעססאנדענטען
*p מיט ױניאנס ענגלישע די און ענגלאנד, ווייל 

 אויםערגעוױינליו אן שפילען פארטײ, לעיבאר דיער
 װעלם־אמביציעס די געגען קאמף דעם אין ראליע גרויסע

 אנדערע אין און כיגע אין שפאניע, אין םאשיזם סון
 םארשםענדיגוגג קלארע א איז װעלט־קוגעל, פון םיילען

 אר־ ענגלישע די םון ״םילאזאםיע״ םאליםישער דער פון
 װיל װאס איינעם, יעדען פאר נויטיג אבםאלוט בײםער
יןאמף. היסםארישען דעם אין העלפען באמת

 ארגא־ די םון ,פילאזאםיע״ דאזיגע די איז נענוי
 גע־ םארמולירם ענגלאנד אין פראלעטאריער ניזירםע
 פערספעק־ איז פארטי לעיבאר ״דהי בוך, א איז מארען
 לעיבאר דער םון םירער אםיציעלער דער װאס טיוו״,

פארעםענטליכט. םאנאם לעצטען האט עםלי, יארםיי,
 דעק־ וױכםיגע די צוגעבעז אייד מעז מוז דעם צו

 פראב־ אינםערנאציאנאלע ברענענדע די װעגען לאראציע
 כינע, שפאניע, פאשיזם, און מלחמה פת לעמען(געםאהר

ױאם ),kbitמים איםאליע דײםשלאנד, און ליג פעלקער
 ערב אנגענומעו האט ארבײט פון ראם נאציאנאלער דער
 געמײנשאםטלי־ א אויף קאנװענשאן םרעיד־ױניאז דער
ר ע מ צו  :טרעיד־ דעם פארםיי״, ״לעיבאר דער סת זי

פארטײ״. ״פארלאמענםארישער דער און קאנגרעם״ ײגיאן
 נעקםםעז םאקע םילייכם — געלעעגנהײט א בײ
 םמ קאנגרעם דעם וועגען נאםיצען פיינע אין טאנאם,

 די זיד עםענם ױאס ■ארםײ, לעיבאר בריסישער דער
 אויםפירליכער רײדען צו אױסקומען םיר װעט — טעג

דאקומענטען. אינםערעםאנםע העכםם דאזיגע די װעגען
________נימא• פלאץ קייז ד?ם פאר איז הײנט

גע־ אויסגענומען ווארים זייער נאםירליד איז װעלכע
, , װאיעז•

אויסגעוױילם איז בױרא אינםערנאציאגאלע דאם
 םיז גאר צוזאמענשםעל, זעלבען איז כםעט געדוארעז
 םארא- ח׳ דער ארײן פאלבאר ח׳ אנשםאם איז םשעכיען

 די פיילעז םיז דעלעגאט דער םארםרעטער זײן אלס
שװעבער. ח׳טע

_ _  A  פאר אײנגעארדענט האם פאראײן דעגישער דער
 וחנלט־ חנם אין באגקעם א קאגגרעס פון חנלעגאטעז די

ען ט ס רי  אױך זיד האבעז באנקעם אין ״טיװאלי״. מ
 םירער אנגעזעענע און פרעזידענם שםאם דער באםײליגם

.םאציאל־ צייםתג און פארםײ יסטישערלאיסאצ דער םון
• דעמאקרןןטעז ןי

• ««^לקס«ײ«ונג בונדיסטייחןר וואו^נעװער דער וו(

 באװעגונג ארבײטער דער אין זיך הערט עס חאס
לענדער פארשידענע אין

כיגאי מאו־ק פון

 םאר־ דער דאס באמערקען, בלויז איך װיל הײגט .
 ענג־ די פארשטארקט באדײטעגד האט יאהר גאנגענער

 דעמאקראטישע אלע כמעט אין װי און ױניאנס. לישע
 גע־ שטארק יאהר דעם ענגלאגד אין אויך איז לענדער
 פראפעסיאגעלע די אין מיטגלידער צאל די שטיגעץ

פאראײנען.
 אויפ־ ספעציעלע די איז דערפרעהענד באזוגדערס

 (און ענגלאנד אין פירער ױגיאן דל װאס מערקזאמקײט,
 ארגאניזירען פון ארבײט דער צאלען פראנקרײך) אין
 בעאמטע, מלוכה די ױניאנס דעמאקראטישע פרייע, אין
 און קאונטיס מוניציפאליטעטען, ךןפ אנגעשטעלטע די

 אנ־ מוניציפאליטעט און מלוכה םרן ױניאן די באראס.
 שטארקסטע. די םון אײנע דארט איצט איז געשטעלטע

 174,000 מיט — מיטגלידער 410,376 גאנצע צײלט זי
.1933 אין װי מעהר

 געפאר פאשיסטישער מעגליכער א געגען קאמף אין
אויפטו. װיכטיגער דיער א דאס איז

ל דער שפי ײ אנד פון ב על ײ־ז נ
ס׳ז בלױז ניט אוץ ײ #  גע- טרעיד־ױניאניסטישען *

 סמנים שטארקע ענגלאנד אין איצט זיך באמערקען ביט
 געביט פאליטישען אױם׳ן םארטשריט. און וואוקס פון

 דער פון אײנפלוס דער צײכענס. זעלבע די דא זײנען
 םירט פארטײ ארבײםער די וואקסט. פארטײ לעיבאר

 אײ םון לאזונג דעם אונטער ארבײט גאנצע איהר איצט
 האט זי וואהלען. קומענדע די נאך מאכט די בערגעמען

 בא• די פאר פלענער גענויע רײ גאנצע א אויסגעארבײט
 געזעלשאפם־ און װירטשאםםליכען םון געביטען זונדערע

לעבען. ליכען
 סך א מען האט קאערעס טרעידײוניאניסטישען בײם

 עס וואס רעזולטאטען גלענצענדע די װעגען גערעדט
 רעגירונג לעיבאר די לאנד אין זיך בײ דערגרײכט האט
 פאליטישער דער פארטײ, לעיבאר די ניי־זעלאגד. אין

 טאג״טעג־ איהר אין עס טוט ארבײטער, די פרן װאפען
 ענגלישע די צו זאגט זי מער. גאך פראפאגאנדע ליכער

דערגרייכען געקענט ד״אט דאמיניאן א ״אויב :בירגער
 ארבײטער אן פון הילף דער מיט רעזולטאטען אזעלכע

 מחען ארבײטער ענגלישע די זיך וועלען רעגירונג,
 ניט וואהלען נאהענםסטע די ביז וועלען די אויב שעמען,

זעלבע״. דאם באוױמען
 איז ניי־זעלאגד פון ביישפיל דער וױרקליך, און,

 םאליםיש ניט זאגאר קענען איד״ם איגגארירען דאס אזא,
בלינדע.
רעגי־ די איבערגענומען האט םארטיי לעיבאר די

 צוריק, יאהר צוױי מיט וױ וױיגיגער גיי־זעלאגד םון רונג
דורכגעםירט: זי האט צייט קורצער דער פאר און

 וואך ארבייטעס מאקסימאלער א וועגען געזעץ א
;לאנד גאגצען איבער׳ן שםונדען 40 פון

 אומגעםעוי םון וױיחש מיגימום א װעגען געעזץ א
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;ארבײטער
 װאס אינשורענס, ארבייטםלאזע װעגען געזעץ א
 פאר אםילו ביישפיל » אלם דינען געקעגט אגב, רואלט,

;אמעריקע
;יתוםים און אלמגות פאר םענסיעס וועגען געזעץ א
 ארבײםער פאר סענסיע איגװאלידעז װעגעז געעזץ א

 ארבייםען צו םעהיגקײט זײער פארלארען ד״אבען וואס
ע צו נאד זײנען אמ ;פענסיע א צו בארעכסיגס זײן צו ױ

 װאס געװארען, דורכגעפירט אײד איז געזעץ א
 דעם אפגעשםעלם האם דאם און פראפיטירוגג, םארבאט

 האס דאס מיםלען. לעבעגם אױף •רײזען םמ רואוקס
 כאםעל• דער סח קױף־קראפט די אױפגעהױבען אײד

קערוגג.
רע־ ארבײטער דער געגעבען האבען געזעצעז גאד

 עפעגם־ גרויםע ארגאניזירען אין האגט פרײע א גירונג
 איץ פאלק, ®ת איגםערעסעז די םאר ארבימזען ליכע
 קאנסרא־ און ילאנירען איז הײזער״ מאדערגע נײע בויען
ן וױרסשאסםליכע גאגצע דאס לירען מ לאנד. פון א

םןתיאליםסישער דעד װאס סםעיםמענט, א אין

 דער ערב האט סעװעדזש, ניײזעלאנד, םון פרעמיער
עגג״ די אין פארעפעגטליכט קאנװענשאן טרעיד־יוניאן

:ארבײטער־פירער דער זאגט צײטוגגען, לישע
 W* אפצושאסען פארשפרעכען אונזער דורך פירען ״מיר
 צו מעגליכקײט די בירגער יעדען געבען און ארעמקײט

 פון רייכטימער די וױיט װי אויף לעבען פולען א לעבען
 םינאנציע- אונזער ערלױבען. עס װעלען לאנד אונזער

 געג־ אונזערע אויסגעצײכענטער. אן איז צושטאנד לער
 סיגאנץ• געזונטע א םירען מיר אז צו גיבען אפילו נער

םאליטיק״.
 פארטײ לעיבאר דער פון ארבײט די פארגלײכענדיג

 אין ארבייט דער מיט עגגלאנד מוטער־לאנד דער אין
 זעלבסטשטענ־ איצטיגער און קאלאניע געװעזענער דער

:באטאנט סעװעדזש פרעמיער האט דאמיניאה דיגער
אױם״ די וױ לייכטערע א איז אויפגאבע ״אונזער

 דא איהר עגגלאנד. אין פארטײ לעיבאר דער פון גאבע
 וואס אבערגלויבענס, און טראדיציע בייצוקומען האט

 די איז נײ־זעלאנד אין אלט. יאהרען הונדערטער זײנען
 איו באפעלקערונג אונזער אגדערע. אן גאנצען אין לאגע

 נאטירליכע אוגזערע און מיליאץ אגדערטהאלבען הכל סך
 גרױסע האבען מיר אומבאגרעגיצט. זײנען רײכטימער

 פאלקס־מאסען ברייטע די צוקונםם. דער פאר פלענער
 נײע םארקומען איצט זאלען עס ווען אונז. שטיצען

 מער־ גרעסערע א גאך געקראגען מיר וואלטען וואהלען,
איצט״. פארמאגען מיר װי הײט

 אזאו איז וױסען, איהר דארסט #מערהײט די און
 גד גאנצעד דער אין גלייכען איהר ניט ר,אט זי װאס

 לענדער, םרייע פון באוועגוגג ארבייטער דער פון שיכטע
 53 גאנצע דינען פארלאמענט אין דעפוטאםעץ 80 פון

 פארםײ לעיב^ר דער פון טילעט אוים׳ן געווען ערוױילט
פארטײען, אגדערע סון םיקעטס די אויף 27 בלויז און

•אר־ קאמוגיסםישע די האם װאהלען זעלבע די אין
 קאנדײ איהרע פאר טיקעט. אייגענעם אן געהאט טיי

 אבעו געשםימט לאנד גאנצען איבער׳ן האבען דאטעץ
ניפ דעריבער האם פארםײ די און בירגער. 600 בלויז

פארל^מענם. אין פארטרעםער קייז
*♦

 זיך האבען לענדער 12 םון םארטרעטער םופציג
 זײער און םארבענרייכען דעם אין אקטױו באטייליגט
 (״סי־ באאמםע שטאט און סטעיט םון קאנגרעס װיכטיגען

 י9א מאנאט לעצטען איז וואס לייט״), סוירוױס״ װיל
פאריז. אין גערוארען געהאלטען
 דער אױף צוזאמענגעקומען זיך איז קאנגרעס דער

 וועל־ פעדעראציע, םראגצויזישער דער םון אײנלאנדוגג
 װעלם א שאפען צו צוועק דעם געשטעלט זיך האט כע

 באאמטע סעדעראל״ אמ. סםעים ״שםאט, פרן פארבאנד
לענדער. דעמאקראטישע און סרייע אלע אין

קנא־ פארםראםען האט דעלעגאציע םראגצויזישע די
 נאציאגאלע. 60 וױ מער און ױניאנס םעדעראלע 70 פע
 םון םעדעראציע א דורך םאראייניגט דינען ױניאגס די

 ״איגדוסםריע״ גאגצע די סארםרעט וואס באאמםע, מלוכה
רעפובלי^ סראגצוידשער דער אין באאמםע קהל׳שע םון

ארײן: זײגען דעאנגאציע פראגצויזישער דער אין
 ױסטת איצםיגער און מיגיסטער פינאנץ געװעזענער דער

 דער אגב, איז, (װעלכער אריאל וואגסענם מיניסטער
 ירע־ דער אח םעדעראציע דער םון װיצע*םרעזידעגם

 מיניס־ פינאנץ אםיםםענם אן ;קאנגרעם) סון זידענט
 מיגיםטערדום, סח שעף געװעזענער א ברונע; םער,

 װעלם דער ®ון קאמישאנער דער לאסאל; ראבערם
 פון םעקרעםאר געגעראל .דער בלאסארן אריסשסעלונג,

 סון שעף דער מער; זשותש םיניסטעריום, םינאגץ
 צאל א און פאםליע, ציגזען, אומדירעקםע אמ צינזעז

 םלרכה און באאמטע םעדעראלע אנגעזעהענע אגדערע
םיהרער.

*♦

י ד װעלם *מ עקזעקוםיװע י מנ ר  ןזרביממר פון פןז
 לענטמ איהר אויף ה»ס אינדוסטריעז לעדער די איז

 • איז אגגופאנגעז באשלאסעז פאריז אין צתאמענקונפם
 קאםמיז אױםקלעתגגם אן לענדער אײראפעאישע צאל

 פדאנצויזישע די פון דערגרייכומען גרױסע די איבער
 :רעגירומ פאלקס־פראנם דער אונםער ארבײטער לעדער

 םר װעידזש־חױזעם, די אך,־װסטארבײ ־שםונדיגע40 די
 רעכםע נאראנטירםע אבםאלום און װאקאציע צאלםע,

װע םאר *נריםענםם. מלעקטי
םקחד בעלגיע, האלאגד, ענגלאנד, פרן פארםרעסעד

1 לן א 9 3 7 4----------------------------------------------

 באטיײ זיך האבען פראגקרײה און שויח ׳אסלאוואקיענ
צוזאמעגקוגפט. דעם אין ליגט

מיטגלידער ניייע מיליאן ח«לכער »
 טרעיד-ױגיאן דער םון אויסלעבוגג אלגעמײנע לי

 און לענדער פילע אין זיך באמערקט וואס באװעגוגג,
 שטענדײ דעם אין אסקלאנג שטארקסטען איר געפיגט

 פראנקרײך אין ױניאנס ארבײטער די םון װאוקס עןג
 מיט־ נײע םון שטראם א געבראכט האט אמעריקע, און

 בוי און האלץ םון איגטערגאציאגאל דעם אויף גלידער
אינדוסטריען.

 איגטער־ טרעיד־ױגיאן סון צוױיג דאזיגער דער
 פון מאנאטען 6 ערשטע די אין בלויז האט גאציאגאל

 מיט־ גײע מיליאן האלבען א צוגעקראגען יאהר דעם
 גע־ פארבאנד דער האט 1937 יאגואר אין גלידער.

 שוין—ױלי אנםאגג און מיטגלידער, טויזענט 750 צײלט
מיטגלידער. 1,250,000
פאר־ צו כל קודם מען האם וראוקס דאזיגען דעם

 צײלט ודעלכער םאראיץ, םראנצויזישען דעם דאנקען
 פאר־ װען צײט דער אין מיטגלידער, טויזענט 500 איצט

 נאר געהאט ער האט םאראײגיגוגג, דער םאר איאהרען,
מעמבערס. טויזעגם 35

 געווארען ארויסגעבראכט זייגען פאקטען דאזיגע די
 און האלץ פון בױרא דער םון זיצוגג לעצטער דער אויף
 אנומעלט האט וואס איגטערגאציאנאל, ארבײטער בוי

זשענעװא. אין זיצונגען איהרע אפגעהאלטען
 שוין דאס געווארען, באטאנט איז זיצוגג דער אויף

 געווא־ צוזאמענגעשטעלט איז באריכט דער װי דעם גאך
 איגםערנאציאגאל דעם םון מעמבערשיפ די זיך האט רען
 םויזענם 200 קנאפע אויף פארגרעסערס נײ דאס פון

מיטגלידער.
װע־ ארגעגטיגע, םון געקומען איז צואוואוקס דער

 ארבײטער, האלץ םון און ארבײסער בוי םון ױניאנס מעס
 טויזענם, 125 םון סעמבערשיפ געמײגשאפטליכער א מיט
אינטערנאציאנאל. דעם אן אגגעשלאסען איצט זיך האט

 אל־ םאר קומען געשריבען, ווערען שורות די ווען
 אר־ שטיין און פעיגטערם םון צוזאמעגפארען וועלםליכע

 אויס־ וועגען םראגע די דיסקוטירען װעלכע בייםער,
 איז עס עקזיסטענץ. זעלבסטשםענדיגע דיער געבען
 אינ־ פאד קלעגערע צוױי דאזיגע זץ דאם מעגליך, גאנץ

 אלגעמיײ דעם אן אגשליסען זיך זאלען סערנאציאנאלען
 בוי און האלץ דער םון סארבאנד אינדוסםריעלען נעם

איגדוסטריען.
בא־ א געווארעז אפגעגעבען איז זיצוטנ דער אויף

 אונטער־ די אין ארבײט אומלעגאלער דער װעגען ריכט
 עסט־ אין דײטשלאגד. און עסטרייך םין ױגיאגס ערדישע

 די געווערקשאםטען״ *םרייע אומלעגאלע די דינען רייך
 ארבײטעץ בוי און האלץ אלע פוץ אנפיהרער םאקטישע

 (שאפ מענער פארטרויאועס פאר רראהלען לעצטע די
 די האבען די צו בלױז אז באװיזען, ד״אבען טשערלײט)
 םיכסוכים צאל די זיך מעד״רט עס צוטרוי. ארבײםער

 וועלכע בײ באדיגגונגען, ארבייםס און װיידזשעם איבער
ערםאלגען. ד״יפשע געהאם האבען ארבײטער די

מאגגעל א זיך םילם עם װאו דייםשלאנד, אין אויך
די זיך םילען ארבייטער, (סקילד) קוואליפיצירטע אין ,

די זיך מעהרט עס שםארקער. באדייטענד ארבײטער
קומט אםט און באלעבאטים די מיט קאגםליקטעז צאל
סטרײקס. אסעגע צו דאס שוין

•»

 שיעעם דעם וועגען װערםער פןור א שלום צום און
 בױ־ פון צוזאמענקונםט װעלם דער וואס זיג פאראלישען

פארצײכענען. צו געלעעגנהײם א געהאט האט ארגײטער
 חבר קאאיםולירם. האם סאשיזם עסםרייכער דער

 עםםרייכישען םח •רעזידענט געװעעזנער האלאוואםי,
 גןך באפרײם עגדליד איז ארבײםער, האלץ םון פארבאנד

ך געםינט און לאגער קאטנענםחפניע פון װאתמ  שױן ד
 הןד שםיעדעל, אםיסםענט, זײן און ער דענפארק. אין
ן מז געזאלט מ מ לאגער איז ױ *נ ד די יןזהר. 10 ג  ח

רוע  װי דעם נאד באסרײען זײ נעסחם אבער האס גי
 אינטערנאציאגאל םרעיד-יונקוז דעם םמ סארםרעםער

 n •ראםעסם דידעקסען א מים געװענדעם זיך האבעז
תגג עסטרײבישער דער  אלע ®ח פןזרשםײער די און רעגי

מ לדי  דער און זריראיע נאנץ םון יוניאנם םרעיד ני
ע געשיקם האבעז אינםערגאציאגאל סראנסיארם עו  די

 אמבאסאדא־ עסםרייכישע די צו דעלעגאציעס ■יאסעסס
 אז געװען, את סמי דער לענדער. פרײן »לע איז חנז

 די באםרייען געמחט האבען הענקער צסםרײכישע י
קעםםער. פרײהײםם *װײ

 מזו דעם פון באוױזען טןגל איבעריגען אן דאם איז
מח>לי8 •ראלעםארישער אינםערנ»*יאנ«לער »מ ת מ .ד
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אזנזער נאדאנקט פױלעז פון מעדעם־סאנאטאריזם
m איהר אינטערנעשאנאלפאר

 סא־ ״מעדעם דעם םון סעקרעטער ברומבערג, י.
 נעבען קיגדער, ארבײטער קראגקע פאר נאטארױם״

 א דובינסקי פרעזידענט צו צוגעשיקט האט װארשע,
 פון סירער די םון מתנה א און דאנק־בריף װארעמען

 װאס סימפאטיע און הילף דער פאר אנשטאלט, דעם
 גארמענט אידיס אינטערנעשאנעל דער םון ױניאנס די

 וױכטיגער דער צו ארויס װײזען און גיבען װארקערס
 האכ־ ױלױס וױיס־פרעזידענט אינסטיטוציע, ארבײטער

 סון דעלעגאט אלס געװארען געשיקט איז װעלכער מאן,
 אינטער־ דער םרן קאנגרעס צום אינטערנעשאגעל דער

 ארבײטער, באקלײדונגס םון םעדעראציע גאציאגאלער
 איבערגעגע־ און סאנאטארױם מעדעם דעם באזוכט האט
 ירניאנס די םון באשלוס דעם םארוואלטוגג דער בען
 פין אויסהאלטונג דער פאר אויסגאבען די דעקען צו

 סאנא־ אין ארבײטער באקלײדוגגס סון קינדער 7 נאד
 וואס קינדער, פריערדיגע די מיט צוזאמעץ טארױם.

 אויס, האלטען אינטערנעשאנעל דער םון ױניאגס די
.12 שוין איצטער צאל זײער איז

פאלגט: װי זיך לייעגט בריף בראמבערג׳ס
פריינד: און חבר טייערער אוץ ״חשוב׳ער

 ארויס־ אייך װערט בריף, מײן מיט ״גלייכצייטיג
 אלבאם אן — מתנה באשיידענע קלײגע, א געשיקט

 א אין סאגאטארױם אונזער םון םאטא-בילדער מיט
 אײך דאס האפעץ, װיל איד איינבונד. קיגסטלערישען

 דין, ניט זאל זי באשײדען וױ מתנה, דאזיגע די װעט
 זיך בײ איצט דא האבען מיר פארגעגיגען. שאפען
 וועל־ האכמאז, ױלױם חבר דעם גאםט, ליבען א געהאט

 גע־ און אייך םון גרוסען איבערגעגעבען אונז האט כער
 ליבער אייער םון אויםדרוק בעסטען דעם אונז בראכט

 גייע קינדער; אונזערע צו באציאונג טוײיער און
 — 12 שוין םריערדיגע די מיט צוזאמען — זיבען

 קיגדער ארבײטער באקלײד די פאר ערטער שטענדיגע
יראװינץ. דער אוץ לאדזש ווארשע, פון

דעם אז פארשטיין, וועט איר דאס מײן, ״איך

 סתם פרן געפיל קײן דיקטירט׳׳נישט מײנע!ין בריף
 פארשטעהן גוט װעט איר אז גלויב איך העפליכקײט

 געפיהל אויפריכטיגען אונזער אפשאצען ריכטיג און
 אלם אײך, צו דאנקבארקײט חבר׳ישער אמת׳ער פון
 פאר־ פיל אזוי ארױסגעװיזען האט װעלכער דעם, צו

 צו אויפמערקזאמקײט הארציגע םיל אזוי און שטענדגיס
קיגד. ארבײטער אידישען םון לאגע דער

צײט. שװערע א דיער איבער דא לעבען ״מיר
 אמת, צײט. קאטאסטראפאלע א — זין געװיסען אין
 סיטואציע, דער בײ װידערשטאנדסםעהיג; זײנען מיר
 שטאלץ מיט מיר קאנען זיך, געםינען מיר װעלכער אין

 געבײ אלע אױף אויסגעוואקסען דינען מיר אז זאגען,
 די — סאגאםאריע אונזער אויך אויםנאם. אן טען

 פוילען אין קינד אידישען פאר׳ן סאנאטאריע אײנציגע
 טיף♦ דער אין און פארנעם אין אויסגעוואקסען איז —
 מורא׳דיגע מיט ראנגלען צו זיך אויס אונז קומט עס

 עקזיסטעגץ די ממש באדראען װעלכע שוועריגקײטען,
 בעםטע אדנזערע םון באציאונג די אבער אנשטאלם. סון

 דובינ־ חבר איר, וועלכע צװישען אויסלאנד, סון םריינד
 ערטער, בכבוד׳יגסטע די םון איינעם פארנעמט סקי,

 בעסער — שטימוגג די לײכטער, קאמף דעם אונז מאכט
מוגטערער. און

 איבערגעלאזט האט װעלכער האכמאן, חבר ״דער
 אײנדרוק, ליבסטען און בעסטען דעם אלעמען אונז ביי

 און אײנדרוקען זיינע איבערגעבען זיכער אייך רועט
 אויך אים םון האבען וועט איר ■ גרוסען. בעסטע אונזערע

 פארוױילונג דער וועגען אנשטאלם, דעם וועגען ידיעה א
 קינ־ אונזערע װעגען און בײגעוואױנט ד״אט ער וועלכע

 גארנישם. דעריבער אייד איך שרייב דעם וועגעץ דער.
 סמ אייד איבערשיקען מים באגרעגיצען זיד וױל איך
 בעסםע, די קינדער אונזערע סון אויך און אלעמען אונז

גרוםען. פתמדליכסטע און הארציגסםע
אייעה

םבערג״. י. ואונמערגעשריבעס ברו

 םיסהם8ל־ס8צשנםר פון נריןז 8
 פױלען אין דעם,נונד׳ פון

דובינמץ פרעז. צו
פוילדז אין ״בונד״ ארבייטעו־בונד אידישער אלגעמײנער

קאםיםעט. צענםראל
.1987 אויגיסט, טען15 דעם ווארשע,

דובינסקי. דוד חבר געערםער זייער
װע־ ידיעות גענױערע באקומעז םיר האבען נעכםען

 באנ־ געזעגענועם יארק נױ אין סארגעקומענעם דעם גען
 אפפארען זײן צוליב הימעלםארב ה. חבר סאר׳ן קעם
פוילען. אין

 אײו אױמנודריקעז חוב אונזער פאר האלםען סיר
 םאר דאנק ברח־ערלינען אונזער װארימסטען, אונזער

 בעס־ אונזערע םמ אײגעם םמ אויפנאםע הארציגער דער
 הארציגע, אײער םאר און טוער *ראםעםיאנעלע םע

םיי אונזער צו באציהונג װארימע ר  גאנצער אונזער צו «
 אוים־ צום געקוםען בולט אזױ איז װ*ס בכלל, באוועגונג

 הימעלםארב׳ם ה. חבר םת צײם גאנצער דער בעת דרוק
 פאר באנקעט געזעגענונגס אויפ׳ן און אםעריקע אין זײן

איהם.
 פאר־ דער ײיד געריהרט אױסריכטיג זײנעז מיר

 גױםלז די םאר ארויס װײזם איהר ױאם שםענדעניש,
 דער־ שםןזלץ בא&ת זײנען מיר באװענונג. אונזער םון

 אזא אײד בײ ארױם רופם ארבײט אונזער װאם מיט,
ר, זײט אפקלאנג. מ מ אײער m זי רלי חנ  באציהונג ברו

 שװע־ אין דערמונטעתנג באדײםןנדיגע א אונז םאר איז
 ■!ײס?נאו־ יש<ר^ דער פון װאויל פאר׳ז קאמף רען

r «ז זיג םאר׳ן פױלען, אין באסעקערעג דיגער a p• 
פיהתנן. צו אױם אונז קוםט װ*ס לחם,

גרוס,0&י
קאפיטעם. צעגםרצל

 ױניאן שנײדער פון קאנװענשאן
 צו גרוס שיקפ עננלאנר פון

ל אינפער דער א נ מ נ
 םאלגענדען ערהאלםעז האם דובינסקי סרעזידענם

 פוץ םעקרעםאר גענעראל קאנלי, א. ם. םמ צושריםט
ר אמ ;שנײדער דער ^ לי  ענג־ סמ ײניאז ארבייטער ק

•לאנד : '
דוביגסקי: חבר ״םייערער

 קאנ־ גענעראל איהר אפגעהאלטען האם ױניאן ״מיין
 גע־ האבען םיר און װאו לעצםע בלעקםול אין פערענץ

ו םיט האבען צו םארגעניגעז דאם האם י  דער װאן חבר ז
 בא■ נאלערrאינםערממ דער םת סעקרעםאר דעם העעג

םעדעראציע. ארבײםער קלײדועם
 בײ געוועז אנװעעזנד דינען װאם דעלעגאטען ״די

 פאראיגטעחד שםארק געװען זײנעז קאנפערעגץ דער
 אינםערנאציאנאלער דער איבער רעחנ זײז אין םירם
ו באפנוג אין הױפטזעכליך און לאגע ען אונזערע ג עג ל  מ
 אק םאכען קלײדער די אין באשעפטיגס װערען װאם

 שרײ- צו באסיילעז מיר האבען זײ און לענדער אנדערע
 ברד זײער איבערגעבעז און זײערםוועגעז pc אײך בעז
 אײער פיז םיםגליחנר pא באאמטע די צו גרום דער

ױגיאז•
ײ םדז די םיט אײד גראטולירדז .ז װינ  אימר װאט מ

 ארבײטער די פאר קריגען צו געװעז איםשםאגד דיט
ע אײער אז האסען pא טרײד. קלײדער אין מיי אגי רג  א

 מאכט, און םיטגלידער אין װאקםעז פאו־םזמעז ױעם
«p »אנשטרענגונגעז רע7אײ םיז רעזולםאס אלם א t n 

עגבאדײטא וזיי׳םערע, לען מז ו ת ד מ מ ר א  דערגר״גס פ
ארבײטער. ארגאניױרםע די פאר װערען

אייערער ברידערליך
םעקרעםאד. דזפענעראל קאנלי״ ם. זג

1



2 ט י י1 2 4•
גערעכטינקײם &

ױניאנס רסער8י נױ די אין
 אינטער־ די װאס אװערלעפינג, פון דעפארטמענט דער

 אײנ־ האט ױניאן װארקערס גארמענט ליידיס נלשאנעל
 פרא־ דאס אפצושטעלען צוריק, לאנג נים געשטעלט

 אונ־ טרײדס אנדערע פון שעפער אין קלאוקס דוצירען
 ברענגען אן שוין הויבט סטענדארדם, נידעריגערע טער

 מענעדזשער װישניאק, דזשארדזש װי רעזולםאםען.
 אפגןך שוין זײנען באריכטעט, דעפארםםעגם דעם פון

 קליידער, מענער םון שעפער םינף געווארען שםעלם
 םרויען סםייל״ ״מעניש געווארען געמאכט זיינעז עס װאו

 אייגגע־ שוין האבעז םירםעם די םון צווײ און קאוטם
 דיערע, קאנטראקםארם די רעדזשיסטרירען צו שםימט
 קלאוק דער םיט קלײדער סארט דעם סאכען װעלכע

 קאלעק־ דעם אן זיך אנשליסען און באארד דזשאינט
 אז מיינט, 'דאם טרייד. קלאוק אין אגרימענם טױוען

 קאנםראל אונטער׳ן װערען געשטעלם וועלען שעפער די
 נאכקוםעז װעלעז און באארד חשאינט קלאוק דער םון
ױניאן. קלאוקמאכער דער םון באדינגונגעז די

אמאל* די קאאפערירט איבער, גיט ווישניאק וױ___
 באםתד די קאנטראל װעמעם אונטער ױניאן, גאמײטעד

 דער מיט םאלשטענדיג זיד, געםיגען שעפער םענדע
 םון לאקאל קאםערם דער ,4 לאקאל איגטערנעשאנעל.

 קאטערם די ארונטערגענומען האט אמאלגאםײםער, דער
 אם־ ארום אזױ און םירםעם די בײ ארביים דער פון

פראדוקציע. זייער געשםעלם
 םאל־ די בײ געווארעז אפגעשםעלם איז ארבײם די .

ברא־ שאסירא און .אנסעלעוױץ םירמעם: 6 גענדע
 קלאוז״, ״פראםענײד גײטהען״ י. ״װיליאם דערם״,
 אינ• קלאוז, ברוק ״םעילאר און קא.״ קלאדינג ״אסדור

 גע־ שוין האבען צוױי לעצםע די קארפארייטעד״.
ױניאן. קלאוקמאכער דער טיט םעטעלט
אינטערנעשא־ די און באארד חשאינט קלאוק די

 כאאםישען דעם אפצושםעלען ענטשלאםען זײנעז געל
 אין געשאפען לעצטענס זיד האט עס וואס *ושםאגד

 דער םון קאנםראל אונטר׳ן ברעגגען און טרײד קלאוק
 ■ראדוצירם וואס ישאם יעדען ױניאן קלאוקםאכער

 דאס אפצושםעלען אוס סוםס, פרויעז און קלאוקם
 די סון ארבייטם־םטאנדאדדם די םון אוגטערגראבען

 וואס שעפער םון קאנקורענץ דער דויד קלאוקמאכער
 װישניאק באדינגונגעז. נידעריגערע אונםער ארבײםען

 די אפצושםעלען זיך גרייט ױניאז די אז ערקלערם,
 וואם שעפער קליידער מענער פון צאל א נאד איז ארבײט
קלאוקס. פאכעז

 צוריק־ געצװאונגען ר^נטראקטאר קלאוק
 יארק נױ נאך ברוקלין פון שאפ צוברענגען

אגרימענט. נײעם לויט

קאנטראק־ קלאוק א םון פארזוך ערשםען דעם אין
 ברוקליו, נאד יארק נױ םון שאפ זיין ארויםצומופען םאר

 די האט אגרימענט, נייעם דעם איז םארבאט דעם טראץ
 גענומען יוניאן קלאוקמאבער דער פון גאארד חשאינם

 געצוואונ־ נאר נים האם וואם שטעלונג, עגערגישע אזא
 נאד שאס דעם צוריקצוברענגעז קאנטראקטאר דעם מן
 בײ חושק דעם אפשטעלען זיפער װעם נאר יארק, גיו

 זײערע ארויםמוםען פרובירעו צו גתים בעלי אגדעחנ
שעפער.

סוױר־ ם. איז קאנםראקםאר באםרעםענדער דער
 איםט 146 אין שאפ זײז געהאם האט װעלכער םקי,

 דער םון רעחשיםטרירט געװען איז און סטריט טע90
 די סאנס״. ענד יןדשטיאלג ״םעקס פירסע חשאביגג

 םאר־ א אגגעםירט חשאבער דעם געגען האט יתיאן
 דער איז אויגוסם םען20 דעם סםךײק. לײסנערםען

 רעארגאגיזירםער דער םים געװארען געסעםעלט סםרײק
 pc .בעז נאטעז אונםער׳ז איצט גײם װעלכע פירםע,
ק., גאלדשםײץ, ארטחור  עוועגױ, זיבעטע ouu םוץ איג

 ארבײם געכעז וױיםעד זאלען זיי אז באדיגג, דעם מיס
 ביז־ דער װען םירמעס. קאגםראקםיגג זעלבמע רי «ו

^ דעד און אגעגם נעס רנ געגאנגעז איז קרעמער, ׳י

 אז אויסגעפונען, ער האט שאפ, סװירסקי׳ס באזוכען
 פארגעסען און ארויסגעמופט ד״אט קאנטראקטאר דער

 קאנםראקטארס די אויך אדרעס. נײעם זײן אפשטעלען
 דעם האט מיטגליד, א איז סװירסקי וואו אסאסיאיישאן,

געהאט. ניט אדרעס
 מעגעדזשער סלוצקי, י. פון באמיהונגען די דורך

 אוים־ געלונגען ױניאן דער איז דעפארטמענט, דעם פון
 נאך געמופט שאפ דעם האט סװירסקי אז צוגעפינען

 ארבײט די אפגעשטעלט גלײך האט ײניאן די ברוקלין.
 ניט דזשאבער דעם באפוילען האט ;שאפ דעם אין

 און קאנטראקטאר דעם צו ארבײט שיקען צו מעד״ר
 באפעלען צו אסאסיאיישאן אמעריקען די אויפגעפאדערט

 נױ גאך שאפ דעם צוריקברעגגען קאנטראקטאר דעם
 פאר־ װאס אגרימענט, פרן פארשריפטען די לויט יארק
 פיז שעפער זײערע ארויסצומופען בתים בעלי באט

 אויב שטאט. פון געגעגדען אנדערע אין מאנהעטען
 געפא־ יוניאן די האם אויספאלגען, ניט וועט סװירסקי

 אום אויסשליסען אים זאל אסאסיאײשאן די אז דערט
 נויטיגע די אים געגען געמען קענען זאל ױניאן די

 די אגרימענט. דעם אפהיטען אים מאכען צו שריט
 גע־ האט באארד דזשאינט קלאוק דער פון שטעלונג

 שאם דעם צוריקגעבראכם האט סװירסקי און װירקט
יארק. נױ נאך

 דזשאינט קלארק דער פון מיטיגג לעצטען בײם
 נאגלער איזידאר מענעדזשער דזשענעראל האט באארד

 פאר םאל דעם פון װיכטיגקײט דער אויף אנגעװיזען
 בא־ װעט װעלכער פרעצעדענט, א אלם ױניאן דער

 עבטשלאםען איז ירניאן די אז בתים, בעלי די וויױען
לעבען. אין אגרימענם םון פארשריםטעז די דורכצוםירען

 אפרײ־ זיך נעמט באארד דזשאינט דרעם
טרייד. םון שא&ס אפען לעצטע די נעען

 אונטערגענומעז הןןט בז»רד חשאינט דרעם די
 איבערגעבליבענע ביסעל די אפצורייניגען קאמפיין א

 ארוםיגע די און יארק נױ אין םױיד אין שעפער אפען
 אויםער געבליבען איצט ביז נאד דינען וואס שטעט,

 איז קאםפײז דעם םון רעזולטאט אלם קאנטראל. איר
 ארביײ די ארגאניזירען צו געלונגען שוין ױניאן דער
 חשא־ 6 אגריםענטס אונטערשרייבען מאבען און םער

 צאל באדייםענדע א קאנטראקםארס. 25 און בערם
 איז די םון װיכטיגסטע די אן. נאך געהען סטרייקם

 נים־ א דרעס״ באנעט ״בלױ דער געגען סםתיק דער
 און סטרים, םע35 וועםט 237 םת חשאבער, ױניאן

 ארבײם. זיץ מאכען וואס קאנםראקטארם 9 אומגעפער
ארבײםער. 500 ארום סטרײקען שעפער די אין

דרעסעס. ליין בילעע א פראדוצירט םירמע די
 איילאנד, לאנג אין מערםםענם דינען שעפער 9 אירע

 ארבייםס־באדיגגונ־ די בראנקס. און ברוקלין הארלעס,
 נידערינער םיל זײנעז שעפער די אין וױידזשעם און גען
 דרעסעם. ליין זעלבעז דעם םון שעפער ױניאן די אין װי
 דער פון רוף דעם געענטפערם האבען ארבייטער די

 ארונטער אלע דינען און פראצענם הונדערט ױניאן
 באוואכם שטרענג ווערען שעפער די סטרייק. אין
םיקעםם. פיז

 מענע־ חשענעראל עקםינג מאסקאוויץ, מעקס
 האכמאנ׳ם אין באארד חשאינט דרעס דער םון חשער

 אפען צאל די כאטש אז ערקלערט, האם אםוועזעגהײט,
 אומגעגענד און יארק נױ אין טרייד דרעס אין שעפער

 אומבאז־ײ• זײנעז די און קלײן פארהעלסניסםעםיג איז
 דע- א דאד זײ האבען םרייד, אין סאקםאר אלס טענד

 ענטשלאסעז איז ימיאן די און װירקוננ מאראליזירענדע
 סװעט־ איבערגעבליבענע ביסעל די אט אױסצורײניגען

נעסטען.
 אינםער־ דער פון דעפארסמענט טאון אוט־אװ דער
 ווײס־פרעזידענם פון םירערשאסם דער אונטער נעשאנעל,
 דזשאינט דרעם דער מים צוזאמען ארבײט וואנדער,

 ארונטערגעגוםלן שייז האט און קאםפײן דעם אין באארד
 שעפער דרעס אפען צאל באדײטענדע א סםרײק אין
 קאנםראל דעם אונםער שםעםלאך און שטעט די איז
 האם מאנאט לעצםעז דעם דורן דעפארםמענם. זײן פון

אןן שעפער דרעם 14 געסעםעלט דעפארססענם דער

 מיס פארבינדונג אין סםרייק אין נאך זײנען שעפער 11
באארד. חשאינט דרעס דער פון קאמפײן דעם

 דער וואם סטרייקם װיכטיגםטע די םון אײנער
 צחאסעז אז, איצט פירט דעפארטמענט אוט־אװ־טאו־ן

 גע־ סטרײק דער איז באארד, דזשאינט דרעם דער מיט
 נױ ברענםש, לאנג פון דרעס״ ״מאנמאטה דער גען

 פירםע, יארקער נױ א צו געהערט שאפ דער דזשויחי.
 אינסייד אן אן האלם װעלכע דרעס׳/ מעיד סטאר ״די

 גא־ לאע יארען האט םירמע די יארק. נױ אין שאפ
 ארויסגעדרײם אלעמאל זיך האם און ױניאן די קעמפט

 םרא־ אנהויב אין האם םירמע די קאנטראל. ױניאן פון
 דרע־ אויף אריבער נאכהער איז און םקוירטס דוצירט

 נאך געדענקעז דרעסמאכער און קלאוק אלטע די סעם.
 אננד־ האם ױניאז די וואס םטרייקם פארביטערטע די

 םירמן די צוריק. יאר 15 םיט פירמע דער געגען פירם
 מיט און ברענטש לאנג נאך אנטלאפען דאמאלםט איז

 דעם און שטאט־טאםעם דארטיגע די פון הילף דער
 אנגןך ציים גאנצע די זי האט קאמערס, אװ טשעמבער

 ױניאן דער פון פארזוכען אלע שאפ. אפען אן האלטען
 צוליב געלומען ניט איז ארבײטער די ארגאניזירען צו

 די םאר געד״אם מורא האבען ארבײטער די וואס דעם
 םארמא־ װעלעז די אז בתים יבעלי די פון סטראשונקעם

~ שאס. דעם כען
 ארױס־ דעפארטמענט אוט־אוױנמון דער האט איצט

 סאר־ און סטרייק אין ארבײטער מערסטע די גענומען
 האט גלייכצייםע םראדוקציע. די דארטען קריפעלט

 אין ארבײט די אפגעשטעלם באארד דזשאינט דרעם די
 דער םאר קאנטראקםארם די און שאפ אינסייד דעם

 ברענטש, לאגג םון ארבייםער די יארק. נױ אין םירמע
 אפגע־ אויו זײנען שעפער יאריןער ניו די אז זעענדיג
 סיר־ די און שרעקען אויםגעהערם זיך האבען שטעלם,

 קאנפערלנ• עםליכע ווערען• ױײכער אן שוין הויבט מע
 פירסע דער מים געווארען אפגעהאלםען שוין דעען צען
ן דיגגען בתים בזלי די כאםש און  די װעלןן נאך, זי

 לאנג אין םטרײק דער סעטלען. גיבען אין װארשײנליך
 הער״ ארגאנימערם די סון אנגעפירט ווערט ברענטש

 און בעלםקין אלםרעד םאלאעיא, דזשעק סיראםא, מאן
אנדערע. צאל א

 הע־ הריגט 66 לאר,אל ױגיאן עמבראידערי
 באדינגונגען בעסעדע און װײדזשעס בערע

אגרימענט. נײעם אץ

 האם ,66 לאקאל ױניאן ארבײטער עמבראידערי די
 קאנטראקם דעם באנײט םארהאנדלונגען לאנגע נאך
 עםבראי־ באנאז און םטיטשערם ״פליטערם, דער מיט

 יאר צווײ םאר אםאםיאיישאן״ מאנופעקטשורערס דערי
 אר־ די פאר םארבעסערונגען באדייטענדע מים צײם,

 געחע־ זײנען פליטערם די םאר שכירות די בײםער.
 עםבראי־ די ;וואד א דאלאר דריי מים געווארען כערם

 םת העכערונג א געקראגען האבען טאקערם און דערערם
 דא־ אײז — גױרלם םלאר די און װאד א דאלאר צוױי
מעהר. וואר א לאר

פונ?ט, א ארײן איידי איז אגרימענט דעם אין
 אימ־ צײם דער דורך וועלען די-דרעםמאכער אויב אז

 עםבראײ די זאלען ארבײטס־שטונדען, קירצערע סירען
י פארקירמז סטיםשערם און פליטערם דערערם,  י

 װאד• א שםונדען 32% *ו 1939 אין ארבײםס־ודים
 שםונחװ 35 ארבייםס־צײט די אבער בלייבט סארלויםיג

געװען. וױ וואך־, א
מז און לאקאל, פת טשערםאן פרידמאז, ז. װי  ל
 נײער דער ענםהאלט איבער, גיבען מענעחשער, האטאב,

 װןלעו וואם אויםבעסעתנגען פילע *ויד אגרימענם
 די שעפעד. די אין קאנםראל ױניאן דעם םארשטארקען

ר די אונטעראחונען רעכט דאס קריגם יתיאן מ  בי
 שטרענגע פאר שרײבט און מאגוסזנקםשורערם די «מ

 ארױסשיימז װעלען װאם בתים בעלי פאר שםראטען
 םיז םיטגלידער די שעפער. ױניאז ניט אמ ארגײם
 S בײ אגריםענם חנם גוםגעהײםעז האבעז 66 לאקאל

הױז. אפערא מאנומנטען אין םיטינג באגײםטערםען
 אר־ 9000 אתם ארבײטעז אגרימענם דעם אונםער

ײ מיט פארהאנדלונגען אי«ט םירם יתיאן די בײסער. ד

----------------------------}ן)•• 1937 ט., p א
 אן — מאנופעקםשורערס פײפינג די פון אסיאײשאזאס

 בעל 400 ארום ארבײטעז עס װאו טרייד םון אפטײלונג
 אסאסיאיײ די אויך אז ערווארטען םירער די מלאנות.

 אגרימענט דעם אונטערשרײבען גיכעז אין װעם «ןש
 אז באדינגועען זעלניגע די אונטער ױניאן דער מים

שװעריגקײםעז• ילפ

 ארבײטער אונטערװעש און נעגײידזשי
 נײעם א װעגען קאנפערירט ױניאן

אגרימעגט.
 ױניאן ארבײםער אונםערוועש און נעגלידזשי די
 אםאסיאײשאגס די םיט איצטער םארהאנדעלט 62 לאהאל

 געהט וועלכער אגרימענם, דעם באגייען וועגען םרייד אין
 קאםיםע קאנפערענץ די םעםטעמבער. טען26 דעם אױם

 מענע־ שאר, סעמױעל םח םיהרערשאפם דער אונםער
 מענל־ םאליקמאז, מאו םון מיםהילף דער מים תשער,
 לאקאל פון דעפארטמענם מיםעלײניאוס די פון חשער

io םארהאנדלונגען די אן שוין םיהרען ױניאז, קאםערם 
 אםאםיאײ־ דער םון םארםרעטער די צייט. לענגערע א

 נאכגעבען געגעז אנםשידען פארלויפיג אבער זײנען ®אן
 דעם אנשםאם גאר האבען און םאדערוגגעז ױניאן די

 געבראכט האם דאס געגעז־םארערוגגען. ארויסגעשטעלט
rn אין לאגע אנגעצױגענע שםארק א D.

 אײנ־ די אגרימענם נייעם צום םאדערט ױניאן די
 י׳ד־ א ;וואד ארבייטס שטוגדיגער 35 א םון פיהתנג
 דאס שכירות; די אויף פראצענט צעהן םון כערונג

 םרײד, אין באארד םטאביליזיישאז א םון איינשטעלען
 קאנקורענץ האלז־שנײדענדע די אפשםעלעז זאל װעלכע

 אנשטענ־ אײנשטעלען אח מאנופעקטשורערס די צװישען
 םאר־ א אויד אוץ ;טרייד אין מעםאדען האנדעלם עךיג

 ארויס־ דאס אויף ױניאן דער פון קאנטראל שטארקטעז
קאגטראקטארם• צו ארבייט געבען

 אסאסי־ די םת פארטדעםער די האבען נאר נים
 נאר ױניאז, דעד םון פאדערומעז די אנטזאגט איישאנס

 פאר געגעדםאדערוגגען ארױסגעשעלט גאר האבעז זיי
 םערציג צו םעזאן אין מאך ארבייטם פארלענגערטער א

שכירות. די סץ םארקלענערונג א פאר און שטונדען
 און אייניגקײם די ארבײטס־געבער די באוױיזען צו

 גע־ 62 לאקאל האם ארבײטער, די סון אנםשלאסענהיים
 מיםגלידער איהרע סון פאחאמלונג אלגעמײנע אן תפען

 אי־ האבעז םיטגלידער 4,000 אויגוםט. טען31 דעם
 ענטר אז איז חאל װעבסםער םת זאלעז בייחנ נערםילם

 בײ האם שאר סעמיועל דעמאנסטראציע. זיאםטישער
 םים פארחאגדלונגמ די װעגען באריכטעט מיטינג דעם

 םת דערגרײכונגען די װעגען אוין און באלעבאטים די
 די אנגעפירט האט זי װאם קאמפײן דעם אין ױניאן דער

 ניטײוניאז אלע פאקטיש װאו ברוקלין, איז צייט לעצטע
 ער געיוארען. ארגאניזירס ױינלז שעפער אונטערוועש

 דעם םת ערסאלגעז די וועגען באריכטעט אייד האט
 אר־ למטענס האס װעלכער דעפארטםענט, אוט־אורטאון

 פא־ די שעפער. אונםערחעש צאל גרױסע א גאניזירט
 די אוז באלעבאםים די צו ױניאן דער pt דערונגעז

 אײנ־ אלע זײנעז םעגעדזשער דלם פח רעקאםענדאציעס
פארזאםעלםע. ךי *ון געװארען גוםגעחײםזז שםיםיג

 איז סעפסעמבער, טעז21 דעם אווענם, דינסטאג
 2,000 פון מיטיגג ענםחיאםטישןר אויסערגעדױינליד אן

 יי איז געװאחמ אפגלחאלםעז שעפער pc סשערלײם
ד ױ גמנןהייסען אײנשסיםיג האבזח פאתאמעלםע נ  מ

 די געיזיהמ צוריק האס װעלמ ױניאן, זײזנר pc לונג
 לןגגערז פאד כאלעבאסים די pc געגעדפאדערוגגען

 שכיתוד די pe פארקלזנעדונג א pא שםונדען ארבײטס
 אין געװארעז געחאלםען אח װעלמ פארזאםלונג, די

 די כאשטעםיגם נײ דאס אױף האם האל, בעטהאייעז
 שטוגדיגער 96 א פאו יוניאן דער pc פאדערוגגןה

הן pc שכימח די אױף העכערונג װאך, אדבײטם  מ
 ארױם־ דאם אינאר קאנטראל פעסטעדעז א pc יראצענם

קאנטראקסארם. צו ארכײט נעבעז
 ניע־ געמאלטעז האם פיםינג בײם רעדע הויפם די

 אויף .nr״’ חני pe סענעדדתר דער שאר, מיועל
 יטישערלט די פאר עד תאס אופן םײםםערחאפטען א

 אינדוםםריז, ד<ר איז לאגע די פאנאנדערגעגליחנדט
 אז אנגעװיזעז, p* באלעבאםים, די pc סארלאנגעז יי

 בא־ ארבײםם די פארערנעחמ pc װײדזשעם שנײחה
 איז העלמז. ניס אינדוסטדיע חנר װעלען דינגוגגעז

 אנגןװימז, שאר תאם זיד, נויסיגם אינדופםריע די ײאם
 אפ־ זאל <װזלג אמיטז,ק ןשאײויליאנטס א rc איז

w די פון טשיזלמ דאם שםעלען jtinynn אץ םטארם 
שנײדענדע האלו אדײן כדאנגאן װעלכא גײערם, גײ•

 און אינדוסםריע די רואינירען און טרײד אין קאנקורענץ
ארבײםער. די

 די אין אז אנגעװיזען, רעדע דץ אין האט שאר
 נאכ־ האם ױניאן די ווען ,1932 און 1930—31 יאהרען

 מא־ די האבען באלעבאםים, די צו רעדאקשאנס געגעבען
 האם עם געװאונעז. ניט גאר דעם דורך נוםעקטשורערם

 דעפארםמענם די pc פראםיםען די סארגרעםערט בלויז
 גע־ האבען וועלכע בייערס, גרופען pc סםארקיפערס

 די םאר געצאלם האבען די וואס פרייזען די שניםען
 םיל־ דעם מים פארענדיגט רעדע דץ האם שאר םחורה.

סםרײק קיץ נים װילען ״םיר אױםרוף: באדייטענדען
 נים װילט איהר אז ווייס, איך אינדוסםריע. דער אין
 פארשטעגדניש א צו קוםען קענען םיר סםרייק. קיץ
 אביםעל ארױםוױתען וועלען ארבײםם־געבער די אויב

 אויב אנשטענדיגקײם. איינפאכע און םארשטאנד םשום׳ען
 אין םרידען דעם אנהאלםען דארםען זאלען םיר אבער
 ארבייםער, די םון רעכםעז די דץ מקריב דורך טרייד
 זיינע זײן״. נים אינדוםטריע דער אין שלום קייץ װעם

 שםורעםדיגע םים געױארען אויסגענוםען דינלז ווערםער
פארזאםעלםע. די פון אפלאדיסמענםען

 קי נײ־־ארגאניזירטע זײ םון טשערלײט
 געעהרט שעפער באטהראוב און מאנא

באנקעט. פײנעם בײ

 דרעם, םשילדרען דער סון באארד עקזעקוטיװ די
 םון 91 לאקאל ױניאן מאכערס בעטהראוב און קימאנא

 סון טשערלײט די געעהרט האט אינטערגעשאנעל, דער
 צוגעגרײטעז שײן א בײ שענער גײ־ארגאגיזירםע די

 איז צוזאמענקונםם דער האל. בעםד״אווען אין דינער,
 פארמע־ דער אן חבר׳ישער, און הארציגער א געווען

 די און באגקעטען, אסיציעלע סון אנגעצויגענקייט לער
סארבראכט• גוט םנמת זיך האבען פארזאמעלטע
טרא• א םאר געמאכט שוין עס האט 91 לאקאל

 םאײ און רעגק די באנקעטען מים באעהרען צו דיצײ
 װעלכע מיטגלידער, אקטױוע און טשערלייט די לער,

 אין ארביים געטרייער זײער מיט אוים זיך צייכענען
 די אנשטאט לײבס, פיקעט די אויף און שעפער די

 פירער, די פאר באנקעטען מאכען זאלן מיטגלידער
 ארגאגײ אנדערע אין םאל דער געוױעליך איז עם רוי

 לאקאל סון עקזעקוטיװ די האס מאל דאס אויך זאציעס.
 סאר דינער דעם אראגזשירענדיג געהאנדעלם, אזױ 91
 אין באטהדאוב די פון םשערלײדים און טשערליים די

 װעלמ געגעגד, בראדזױי דעם סון שעפער קימאגא
 בעסערע און אנערקענוגג יוגיאץ דערשלאגען זיך האבען

װאכען. 9 פון םםרײק ביםערן א גאד באדיגגוגגעז
 פירער די אויסער געקומען, זיעען שמחה דער צו

 אי^ ביזנעס די גריגבערג, מענעדזשער לאקאל, סון
 אח קאמיטע סםרײק די םטעןי, אסים דער דזשעגםס,

 pc םירער די אויד עקזעקוטיװ; דער pc פיטגלידער די
 עקזעקו־ ײגינםקי; פרעזידענם אינםערנעשאנעל, דער
 םרעדריק אינםערנעשאנעל דער po םעקרעטער טיװ

 עדױקײשאנעל םון סעקרעטער קאהען, &. סאגיא ;אמעי
 לןר pc םיםגליד א *לייץ אח װעלמ דעפארםםענם,

װעל־ ״חשאסםים״, po רעדאקםאר דעניש, x ;91 קאל
-   -— aAAA ■AAfeaktHA AA|A •aMMa aaaaA fc *a  אוז יאקאל, ®ח מעגעדזשער דער גװען אפאל את כער

סעקדעםער. דוביגםקי׳ם ■רעזידענם האםקעל, עעע
 לאקאל םון איידזשעגם ביזגעס בערקאװיץ, מ.

 מאם־ םאוסם דער געועז איז סםרײק, פון סירער און
 פרעזידענם געהאלטען האבען רעדעס הויפט די םער♦

 מענע־ דער גריגבערג, וױיס-פרעזידעגט אוץ דובינסקי
נײע די באגריםט האם תבינםקי פרעזידענם חשער.

----------------A U L kk AAMlifei AkAAAAA AAAA kAAAAA ^ A ■ A Al  i* אנוױמענדי^ אינםערנעשאנעל, דער איץ רעקרוטען
 זײערע אלע געװאתען נים מאל דאם האבען וײ כאםש

 ס,ױידושעו pc שטונדען וװ נאצוג אין םאדערומען
מן קאםפראםיס, » םיס םטרײק דעם םעםלענדיג פ  זײ ה

 אנערקזר יוניפן — וױכטיגםטע דאס גלװאתען אבער
 װעל־ אמטער נאדינגתגען די איבער דעח א p» נונג
 די אויך *ז *גגעװיזען, האם ער ארבײםען. זײ כע

 געוואונעז ניט האממ דרעםםאמר pc קלאוקפאכער
ם*ל• »יין םיט זײזנחנ באדימימעז איצםיגע די

 גריגבערג געחלדט אויך האט זינען זעלבן דעם אין
pc פירער אנדערע די pc ,געםם pm תאט לולם דעד 

מ געזאנג דװך **לאדיםםענםזח, גאגײםטערםע דויד י
A M  A|A AAAAaAAAAA| H M M iM M tk ttM k  •* A aL aaM * אז כאדײזעץ םשערלײדיס ץםליכע םון רעדעם קורצע
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זײ■ זײ «ז באװיזעז, ז9ה«ב לײט יתיאן 9נײ די
4םלאכוי כעל גוםע pc לײט יתיאן גוסע נאר נים גען

 טאלאגטען גוטע אויך זיך צװישען האבען די אז נאר
 פון אייגע עולם. דעם אמוזירען און אונטערצוהאלטען

 4אוואלל לואיז שעפער, גײע די םון טשערליידים די
 סידעל אויס׳ן אויסוואלען פארשידענע געשפילם האט
 דעקלאמירט האט ארבײטער צוױיטער א ;געזוגגען און

 אוועקגע־ גאר זיך האם אייגער און לידער, ארבײטער
 גע־ האט עולם גאגצער דער ״קאזאצקע״. א אין לאזט

 באוואוסטען דעם פון םירערשאסט דער אונםער זונגען
 אר־ גוטען א םון באגלײםוגג דער אין םיליפס, זיגגער,

 ביז געטאגצט עולם דער האם דינער גאכ׳ן קעסטער.
נאכט. דער אין שפעט

 בארמשנם סאםמן איססערן אין
דעפארטמענם

גאר־ קאטאן po נעחשער9מ רײזבערג, עלײס
 פאלגענדע די ר9איב גיט דעפארםמענם, םרײד סענם

 לעצטען ם9ד דורך פארםפענם9ד דיז פון דערגרײגונגען
ם א אנ :מ

״,jp דרעם װױ ״וואלי דער גען9ג םטרייק דער
 לט9םעם9ג נדליד9 איז פענםילוױיניא, וױו״ וואלי אין

t פיר רם9דוי9ג האם וואם סםרײק א נאך געװארען, o 
 ם9ד םאר קאנטראקםאר א געײעז איז שאם דער נאםען.
 ביזד האם9,ם ר,9םאנוםעקטשור סרעסערישען ױניאן

 ניט ן9קעםם געםחם האבען ארבייםער די און רס״9י
 פא- דעם ן9געג אױך גאר הבית, בעל ר9זײ ז9ג9ג נאר

 געגמ ;ארביים געגעבעז אים האט וואס ר9נוםעקםשור
 יא־ דער ;ל09שמ pc קאמוידס אװ םשעמבעד דעט

 קאםיםע 9װיחשילאנם א ;שםאם־םאםעס די מיט ליציי
pc האט באס דער וואם כוזות 9ר9םינםם אנדערע 9אל 
 אסיא זיר האם 9פירם די הילף. צו קייגלז נט9געק

 האט זאד ק״ץ אבער ױניאן. קאמפאני א פים באזארגט
 זי האם פראדוצירען םעס9דר ק״ץ וױיל ן,9האלם9ג נים
 09ד pc הילף ר9י םים איז, נדליך9 נם.9געק נים

 מד ראלף באארד, לײבאר םסיים דער pc קרעםער9ם
 נ-9םאלג אויף געווארעז לם9ם9ם9ג םטדײק י9ד שער,

 ר9ד צו צוריק ן9גײ ר9םטרײק 9אל :ן9באדינגונג דע
 לײ־ נעשאנעל די pm pc דיםקרימינאציעם אהן ארבײט

ר אויף אנטשײדען װעט באארד ריליישאנס באר  מ
 קאנד די אז בראכם9אתעג האם ױניאן די וואם קלאגע

 וואס נט,9אגרים י9ד pc אומגעזעצליך איז ױניאן פאני
 גילםיג, ניט אח געשלאסען איר םיט האם 9סירמ די

 אינםערנעשאנעל דער םיט םארהאנדלען דאן ד װעם
 םטע■ pc דזשאנםאן ארגאנײזערם די נט.9אגרימ אז פאר

םטרײ^ דעם םירט9ג האבען סעלעײת
 טענםילװײניע, כערװי^ אץ שו*פ אתשערװעשז

אגריםענט אונטןןר שרײכם
 pc ארבײטער אונםערװעש די pd םםרײק דעד

 פענםילװײניא, רװיק,9ב pc קא.״ עסםהער .לײדי דער
p געםעטעלם מאנאם דעם אויד אמ n r w. . אונזערע 

 געז9ג קעםםעז םחט9ג האכעז םירםע דער בײ םםרײקער
 װאלי אין ר9םםרײק די מי ריגקײטען9שװ 9יג3ל9ז די

 קא&פאני א ארגאגיזירט באס דער האט דא אױך װיו.
 ויקעסס די ארעםםירט כםדר האט יאליצײ די יוניאן.

pc געשםעלם פאל חמ9י איו זײ האבדז דושאדזשעם די 
 םטרײקערין א װען בעיל. 9חױכ הױער9אונג אונםער

 פון באארד ראנינג אוים׳ן אפהשיז צוגעזלצם זיד ה«ם
 שא^ pc װײט ניט ן9געשםאנ rc װאס אױםאפאביל, אן

 שםונדמ צװעלף געמלםעז pc ארעסםירם זי םעז האם
 מד רשם9 םכדענא pc איר צו קײנעם צולאזענדיג גיט
בעיל. דאלאר םותענד צלן אתםער איר לם9שם

 אלײן האט פאליצײ די במ האלטעז9אנג האם דאס
 גען9ג באנוצען ן9נום9ג האם pc געזןיץ אן פארגעםלז

 די םאדען.9ר־ם9ג9של אומגעזעצליכע סםרײקערם די
 אוץ לעגענהײט9ג דאזיגע די נוצם9אויסג האם ױניאן

 די אױף פאליםלײם םליכע9 חיזיסם9אר געלאזם דאז
 יי ײעז ארעסטען. םאלשע pc אנגריף pc קלאגעז

 ניט זיד לאזם ײני*ן די ןה אויסג^פתען, האם ליצײ
 געװארלז. וױיכער די זײנען קאשע, דער אין שיײעז
 .בורגעס״ די pc ארײנםישונג דער דורך rc ענדליד

 לײ■ דידזשאנעל דער pc 19ל*י דעם pc (אלדערםען)
 געװא־ געםעםעלט ססרײק דער זאק׳ י. באארד, באר
 *גריטןנ■ W אונממ־־געשרימז האם 9פירמ די רען.
 m תאט pc םיםגלידער איהרע פאר nr»r דער םיט

 עסערקרפארמ אלס װנימ די אנדדקענדן צו געשםימט
 ליימר נעשאנאל די אױב שאפ, pc ארבײםער אלע פאר

ן «זױ די *ז אנסשײדען, ט9ײ ב«א־ד מנ רי T מ ir c
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 דעריבער און ױניאן קאמפאני א איז ױניאן פענדענם

 פין געווארען געפיהרט איז סטרײק דער ארמגעזעאליד*
ענז און פרידמאן גױטאן גרין, סאל ארגאנייזערם די

לאנדי•
 אונטער שרײכט שאט דרעם נארטחעמפסאן

אגריטענט אן
 אויך ר,אם וואכען, צוויי סון סטרײק שארםען א נאך

 שאפ דרעס קאטאי א קאםפאני, דרעם פענסילוױעיע די
 ייי אונטערגעשריבעז פענסילוױיניע, נארטהעמפםאן, פוז

 ־*ר פראדיצ שאפ דער יוגיאן. דער מים אגרימענם
 דער ארבײטער. םוםציג באשעסטיגט און דרעסעס םאז

 איז אונםערגעשריבען האט םירםע די וואם אגרימענט
קלאוזד טרייד: דעם אין אגריטענם געװײנליכער דער
 סקײלס םינימום וואד, ארבײטם שטונדיגע 40 א שאפ
 םטרײק דער באדינגונגען. ױניאן אנדערע אלע אוז
 ווארד רילא ארגאנײזערס די פון געװארען געםיהרט איז

קעסלער. י. און באום סידני בערעזין, לעא בארעם,
#גרימעכטס אונטער שרײכען םילם ניטיגג רעװיר

םטרײק א *הן
 איז מאס. מאלדען, פון מילס ניטינג רעװיר די

 אנשםאט הינזיכם. דער אין פראקםישער געווען שוין
 גע האבען דאס װי שאפ, אין סטרייק א צו דערסיהרען

 אויסגע־ םירמע, די האט פאבריקאנטען, אנדערע טאן
 ארבײטער איהרע פון םאיאריטעט גרויסע א אז פינענדיג

 האט אינטערנעשאנאל, דער אן אנגעשלאסען זיך האנען
 אגרי־ אן פאר ױניאן דער מים םארהאנדלען גענומעז זי

oiya. אונטערגעשריבעז האם זי וואס אגריסענט דער
 10 פון העכערונג א שאפ, ױניאן קלאוזד א אײן פיהרם

 מאל פערםעל א מיט איינס און שכירוון, די אויף פראצענט
 300 באשעפטיגט םירמע די אװערםײם. פאר געצאלט

 דער איז גרין, ב. מר. אײגענםימער דער און ארבײטער
 אסא־ איטװער ניטעד ?נגלאנד ניו דער פון םרעזשורער

 דירעק־ אװ באארד דער פון םיטגליד א און סיאיישאן
 ניט־ פון אםאסיאיישאן נאציאנאלער דער פון טארס
 טעטיגקײט ארגאניזאציאנכ די מאנופעקטשורערס. גודס

 געפיהרט זיינען םירמע דער מיט םארהאנדלונגען די און
 גארמענט קאטאן םון אפיס באסטאנער דעם םון געװארען

 האל־ יעקב פון אויפזיכט אונםער׳ן דעסארטמענם םרייד
 מערי ארגאנײזערס די געהאלפען האבען איהם *עדין.
לעין• דזשעםי און לעװין
סטרײק א אהן געסעטעלט םקרענטאן אין שאס דרעס

 דער מיט געסעטעלם האט וואם םירמע, א נאך
 קאמפאױ״ דרעס ״מיגעא די איז סטרײק, א אהן ייוגיאן

 קאםאן מאכט װעלכע םירמע, די פא. םקרענטאן, פון
 שע־ עטליכע לעצטע די םון אײגע געװען איז דרעםעס,

 סקרענ־ אין ארגאניזירט נים פארבליבען זיינען וואס ■?ר,
 ארבײטער איהרע ארגאניזירט האם ױניאן די ווען טאן.
 אן אונםערצושרײבען םירמע די אויפגעפאדערם און

 אײגגעזעהן, םירמע די האט ױניאן, דער מיט אגריםעגם
 און אײנגעשפארט פארבלײבען צו ניט זיך לוינם עס אז

 ױניאן געוױינליכען א געםײנט האט זי געסעםעלט. האט
מנט און שכירות שםונדען, ױניאן שאפ, קלאוזד :*גרי

העכערוגגען. באזײיטעגדע און באדינגוגגען,
אן נ$ד גןןחען סטרײקס א

 םטרייקס אנצאל אן םארבליבען נאך זיינען עם
 אויס־ נאד םוזען און צייט היבשע א אן שוין געהען װאם

 דינען זיי צוױשען פראםינענסםע די ווערען. געפאכםען
 םון םיל״ ניםיגג חשי ענד ״אר דער בײ םםרײקם די

 קאמפאגי״ םפארטווער ״דוירבי די און J« וױליאםספארם,
 די האבען ■לעצער ביידע די אין י. j הױרקיםער, פון

 םון ברעכערײ םםרײק אין לעקציע א געקראגען באסעם
 סטרייק דער סמ — װיליאםםפארם אין העכט. גרױסע די

 אין און דזשאנסטאן אין באראנען שטאל די םון נרעכערײ
 די סטרײק. רענד רעםימםאז חנם פון — חױרקיםער

 געחן. ניט װעם דאס אז אבער, די וױתט איגסערנעשאנאל
 געבראכם דינען וױליאםםפארט פון םםרײקער פאר ן

 שאו איז אםיפ דעם ייקעטען צו יארק נױ נאך מײאחנן
 װערט הױרקיםער אין שטאט. אין דא כאס זײער סון דום
 דיםטריקם און שעריף נאליצײ, דער געגען nr״’ די דך

 פארשפארען צו געלעגענהײט א זוכען װעלכע ׳«סױתי
 די איצושרמימ אום טורסע, אין ערקססרײ !טליכע

אריבער־ אױםגעםירם אבער האט nr״’ די מ.
 באווײזענדיג פלאץ, אגדער אן אין סדײעלס די

ערװארםען נים םםרײקןרם די קענעז אוידקיפצר

ער םאל װ עם רי אפ דר ט ש על ט ע ד ם װאר א ניז
עו ק ײ ר ט ס

 קאטאן א קאמפאני, מאנופעקטשורינג מעריט די
 ארבײםער, הונדערט באשעפטיגם װעלכע םירמע, דרעס
 מים אגרימענם אן אונטערגעשריבען מאנאט דעם ד.אם
 הא־ ארבײטער די סטױיקען. ייאד אייז נאו ױניאן דער
 אויף וואך א דאלער צוױי פון העכערונג א געקראגען בען

 אנדערם־ װאך, ארבייםס שטונדיגע 40 א שכירות, די
 וועל־ לערנערם, ; אװערטײם פאר געצאלט מאל האלבען

 דעם קריגען מוזען שטונדע, א םענט 25 קריגען כע
 וואכען. 16 אפ ארבײטען זײ װי גאכדעם סקײל מינימום

 ראם, װיליאם פון געווארען געפירם איז סטרײק דער
 יענעם אין דעפארטמענם טרײד קאטאן פון ארגאנײזער

געגענד.

 פונ׳ם סעפעלםענטס און ספױיהס
ועפארםםמנם אום־אורםאון

 םיה־ דער אונטער דעפארטמענט אוט־אודטאון דער
 האט וואגד־ער, הערי װײס־פרעזידענט פון רערשאפט

 װיכטיגע רייהע גאנצע א אנגעפיהרט מאנאט דעפ דורך
 םילע מיט געסעטעלט ערפאלגרײך האם און סםרײקס
 אין פארװיקעלט כסדר איז דעפארטמענט דער פירמעס.
 ארגא־ און סטרײקס די מיט צוזאמענהאנג אין סטרײקס

 דזשאיגט דרעס אוץ קלאוק די װאס ארבייט, ניזאציאגס
 םריידס אנדערע אין לאקאלס יארקער נױ און באארדס
 אנטלויסען פרובירען שעפער די םון מאנכע אן. פיהרען

 געםינען וואס שטעלאך און שטעט די אין יארק נױ פון
 דע־ אוט־אורטאון דעם פון טעריטאריע דער אין זיך

 ארבײט זייער אהין ארויס שיקען אנדערע פארטמעגט,
 סטרײקס אלע די אויסרעכענען שעפער. גיט־ױניאן אין
 אבער ׳םלאץ םיל צו פארנומען וואלט םעטעלמענטס און

 דעפארט־ דער וואס סטרייקס װיכטיגסטע די סון עטלאכע
 איבער־ ווערט איז מאגאט דורכ׳ן אנגעפיהרט האט מענט

צוגעבען.
 מיר גיבען נומער דעם אין פלאץ אנדער אן אויף

 אן םיהרט דעפארטמעגט דער וואס םטרײק, דעם איבער
 ברענטש, לאנג אין קאמפאני דרעס מאנמאוטה דער געגען

 האט סטרייק דעם מיט םארבינדוגג אין דזשוירזי. גױ
 אינסייד דעם אפגעשטעלט באארד דזשאינט דרענ^ די

 .דער פאר ארבײטען וואס קאנטראקטארס אלע און שאם
 לאנג םון שאם דער װעמען צו דרעס׳/ ־ מעיד ״סטאר

באלאנגט. ברענטש
מיר — שעפער דרעס קאטאן אץ סטרײקס זיבען

געסעטעלט
 קאמפײן ארגאניזאציאנס דעם מיט םארבינדוגג אין

 אונטער־ לעצטענס האט באארד דזשאיגט דרעס די וואס
 אוט־אור דער האט שעםער, דרעס קאטאן די אין נומען
 אנצוסיהרען אראנדזשמענטם געמאכט דעפארטמענט טאון

 דער אין שעפער אזויגע געגען קאמפיין א גלײכצײטיג
 דעם םון רעזולטאם אלס שטאם. אויסען טעריטאריע

 אין ארונטערגענומען דעפארטמענט דער האט קאמפיץ
 פון פיר און דרעסעס קאטאן םוץ שעםער זיבען סטרייק

 געסע־ די אין געסעטעלם. איצט ביז שוין האבען זיי
 קיר־ געקראגעז ארבייםער די האבען שעפער טעלטע
 דאלער צוױי ביז איין םון און שטונדען ארבײםס צערע

שכירות. די אויף העכערונג א וואך א
סמרײק אץ שעיער דרעס סילק זעקם

 אין םטרייקם אן אױך פירם דעםארםמענט דער
 דעם מיט םארביגדוגג אין שעפער דרעס םילק זעקס

 ארבייטען. זײ וועלכע םאר דזשאבערם די ארגאגיזירען
זײגען: שעפער די

— דזשוירזי. גױ עליזאבעט, פיו דרעם״ ״העריעם
 טען1 דעם סטרייק אין ארוגמץרגערוםען איז שאפ דער

 םםרייקערם די איהם. ױגיאניזירען צר סעיםעמבער
 דער געפיקעם. ענערגיש װערם שאפ דער מוטיג. זײנעז

 חנם־ יעט ארגאגימער םון אגגעפיהרם װערט סםרײק
לעפםען.

 *רבײ- די — םיםי. חשױחי םון ירעם״ םער«נא
 אויגוםט טעז26 דעם םטרײק r» *רוגטזר זײמו טער
 .ממאק חני געגעז םםרײק דעם םיט נמרבינדונג אין

 װערם ש»* דער חשאבער. גיס־יתימ * — דרעס״
געפיקעס.

גערעכטעקײט ►(----------------------------
 ארוגםער־ איז םיטי דזשוירזי םון בלאוז״ ״איגעל

 אויגוסם. םעו31 דעם סטתיק אין געווארען גערוםען
 מאנוםעקטשורער. גיט־ױניאן א געװען איז םירמע די

 געסעטעלט, םירמע די האט סטרייקען וואך איין גאך
 סםרײק דער באדיגגוגגען. י$ןגױ אלע נאכגעבעגדיג

 ארגאנימער םון געווארען געסעטעלט און געפיהרט איז
אלםמאן. װיליאם

דזשוירזי. נױ העריסאן, םון ראבינאװיץ׳׳ ״פרײנק
 צד האט בעטה־ראובס, םראדוצירט וועלכע םירמע די

 נױ אין סטריט טער25 דער אין שאפ א געהאט ערשט
 דעם םארזוכען פילע געמאכט האט ױניאן די יארק.
 דער סאי ערםאלג. אהן אבער ארגאניזירען, צו שאפ
 דער געגען געווען זיינען ארבײטער דינע סאי און באס

 צו געווארען גמאס ענדליך איז פירמע דער ױניאן.
 געקראגען מורא האט זי אדער ױניאן דער פאר זיך היטען

 צום קומען ארבייטער איהרע גאך קענען סוף כל סוף אז
 בא־ זי האט ױניאן, דער אן אנשליסען זיך און שכל

 באס דער ורי וואס, פלאץ א אין ארויסצומוםען שלאסען
קענען נים מעד״ר וועט ױניאן די ״װאו :געזאגט האט

ארבײטער׳/ מײנע באדערען
 אג- נים לאנג אבער האט דינער גךעדן דער אט

 מים׳ן איז ער װי דעם נאך יאהר איין מיט געהאלטען.
 זיין צו זיך ער האט העריסאן, נאך אנטלאםען שאפ

 זעל־ דער מיט צוזאמענגעשטויסען װידער איבערראשוגג
 גרע־ גאך געװען איז איבערראשוגג זײן ױניאן. ביגער

 םריהער םלעגען וואס ארבייטער זעלביגע די װען סער
 אנגעשלא־ מאל דאס זיך האבען ױניאץ, דער פון וױיכען

 בא- בעסערע םאר סטרײק אין ארונטער זײנען און סען
 בדאי געוואלם שוין די האט םירמע די דיגגוגגען.
 די אויםגעבען זאלען די אבי שכירות, די העכערען

 ער־ ארבײטער די איהם האבען מאל דאס אבער ױױאן,
 געלאזט גענוג לאגג שוין זיך האבען זײ אז קלערט,

 זײערע מיט זיכער זיין די װילען איצט און גארען
 די קעגעז ערקלערט, איהם זײ ד״אבען דאס, געװיגסען.

 אגרימעגם אן אונםערשרייבען וועט ער ווען האבען נאר
 צוריקגעהן ניט זײ וועלען דעם אהן ױניאן. דער מיט

ארבײט. דער צו
 דער אלט. וואכען םינף איצט איז סטרײק דער

 יארק גױ אין רום שאו די און סיםי דזשױרזי אין שאפ
 ערווארטען, מיר סטרײקער. די פון געםיקעט יוערען

 םרן ארויסדרעהען ניט םירמע די זיך װעט מאל דאס אז
ױניאן. דער

וזשױחי נױ וױועו, סאוםה
 םאוטה אין איצם ארגאניזירם ווערט לאקאל נייער א
 םרײדם. מיסעלײניאום די אין ארבייםער די םון ריווער

 םענעדזשער באוםרינד, סײמאן םון אוישזיכט אונטער׳ן
 דער אין שעפער םינף שוין האבען ,150 לאקאל םון

 דער מיט אגרימענטם אונסערגעשריבען םעריטאריע
 אר־ 400 ארום באשעפםיגען שעפער םינף די ױניאן.

 די זײנען שעפער געםעטעלטע די צוױשען בײםער.
 בראגזװיק; נױ םון קאפפאגי״ קאוט לעדער אל ״נאקם

 ב. און ״א. די און ריװער, סאוטה סון בראדערם״ ״סיגעל
 ארבײטער די בראנזװיק. נױ םח קאמפאגי״ בראזיער

 צײט ארבײםס זײער פארקירצם האבעז שעפער די םח
 געקראגען און שםונדען 40 צו װאך א שטונדען 54 םון

 איז אגרימענם דעם אין שכירווע די אויף העכערוגגען
 פאל r» אז «ונקט, א געווארען ארײנגעשריבען אויד

 זא־ םטרײק, אלגעמײנעם אן רופט אינםערנעשאנאל די
 און ארבײט די אפשםעלעז מעגען ארבײםער די לען
 אגרי־ פון ברוך א וױ וועתנז באטראכם ניט זאל דאס

 ילעצער אנדערע איז באדינגועען די אויב אויך מענט.
 די זאלען םטרייק, אזא דורך פארבעםערען זיך וועלעז

 איע־ װעגען ױניאן דער םים קאנםערירען באלעבאטים
 זײערע פאר אויך שארבעסערונגעז זעלביגע די פיהרען

ארבײםער.
 «־ ארגאניזירט איז קאמיאני לעדער אל נאקם די
 םוסם םנאו מאכט ױעלכע םירםע די וױ דעם נאו װארעז

 זײ װאם דערפאר ארבײטער צווײ אוועקגעשיקם האט
 זאל ױניאן די װילען די או אונםעועעשרימן, האבען

 ארבײםם װעגען פירםע דער םים םארהאנדלען זײ םאר
 געענטטערט דעם אויף האם ױגיאז יי באדינגונגעז.

 גאך ארונםער. זײמנן ארבײםער אלע און סםוײיק א םיט
 IS אונטערגעשריבעז באם דער האס םםרײ?עז םעג 9

 טאר־ שאפ, ױניאן א פאר עס פאכענדיג אגרימענם,
װאן, B 40 צו 54 סמ שםונדעז ארבײםם די קירצענדיג
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^ שכירות די אויף פראצענט 10 םון הענערוגג $ ל  ג
אקטאבער. אין וואך ערשטע די פראצענט 5 נאך ןאו

 די האבען קאמפאני״ בראזיער ב. און ״א. דער בײ
 םאר פראצענם 6 פון העכערונג א געקראגעז ארבײטער

 א דאלער איין וױ וױיניגער גיט און ארבײטער שטיק די
 אײנגעפירט אױך איז עס ארבײטער. װאך אלע פאר ךואך

וואך. ארבייטס שטונדיגע 40 די געװארען
 םון שאפ א בראדערס, סיגעל בײ ארבײטער די

 א געקראגען האבען דרעסעס, קאטאן סאדזשאמעס.און
 םיגף םון העכערוגג א און וואך ארבײטס שטונדיגע 40

שכירות. די אויף פראצענט
 ארגאגיזאציאנס ערםאלגרייכער דער פאר קרעדיט

 געװען איז װעלכער באוסרינד׳ען, אויסער קומט ארבײט
 טאם און לאופער ארגאנײזערס די אויך םירער, דער

 די מיט פארבינדונגען אנגעקגיםט האבען װעלכע סקאט,
 לאקאל םון קאמיטע ארגאגיזאציאגס דער און ארבײטער,

 ׳ביעטי ביל לאזאר, סטיװ םון באשטײט װעלכע ,150
 בעטי מאקלארי, דזשאהן מארשאל, אײדא מור, פערי

 טיעדגע םלארעגס זימערמאן, בעטי סקאט, דזשא טאלנאר,
 ארבײטער די באזוכט האבען װעלכע אנדערע, פילע און
 אנצושליסען זיך באװאויגען זײ און הײמען זײערע אין
ױניאז• דער אן

סאוםה־װעספ דער אץ
 אין ארגאנײזער אינטערנעישאנאל פערלשטײן, מײער

שרייבט: סאוטה־װעסט דער
מאגוםעקטשו־ דרעס סילק די מיט קאגםערענצען די

 אגרימענט םון באגייאונג דער פאר לואיס סט. אין רערס
 הויםטזעכליך איז קאמף דער שװאונג. פולען אין איז

 וױיזען ארבײטער די שכירות. די אויף העכערונג א פאר
 די אויף העכערונג קײן געקראגען ניט ד״אבען זײ אז אן,

 אויף פרײזען די און יאהר פאר לעצטע די פאר שכירות
 געשטיגען. שארף צײט דער דורך זײנען מיטלען לעבענס

 צאלען. ניט מער קענען זײ אז טענה׳ן, באלעבאטים די
 אײנגעשטימט שוין זײ האבען ארגומענטען לאנגע נאך

 זײ אבער קאטערס, די העכעררנג קלײנע א געבען צו
 ארבײ־ די פון שכירות די העכערען ניט אלץ נאך װילען

אן. געהעז קאנפערעגצען די פאכען. אנדערע די אין טער
 איבעריגס ניט לאגע די דא איז טרייד קלאוק אין

 ארבײט, ביסעל א פאראן איז לײנם ביליגע די בײ גוט.
סלעק. איז לײנס בעסערע די אין

סיפױ קעבזעם אין
 מיר װאס טריידס קליידער םרויען םארשײדענע די

 אונזער און ביזי זײנען סיטי קענזעם אין קאנטראלירען
 בער־ ברודער איז. געהעריג װי אן געהט ארגאניזאציע

 סיטי קענזעס אין שױן זיך געםינט װעלכער קאוויץ,
 האט ער װאס ערםאהרונג זײן נוצט מאנאטען, עטליכע

 אזוי פאר 17 לאקאל אין אײדזשענט אלס מיטגעבראכט
 די אויסצוגלײכען איהם געלינגט עס און יאהרען פיל

 אוםן. קאנסטרוקטיװען א אויף אנטשטײען װאס סיכסוכים
 טרא־ מיטגלידער אקטיװע די טאבין. דייװ אויך אזוי
חלק. זײער בײ גען

 דאנעלי די וואס אינדזשאנשקאן צײטוױיליגער דער
 פארגענומען באלד דארף ארויסגעקראגען האט סירמע
 איז ױגיאן די געריכט. אין פארהער א פאר רוערען

 איהר םון גערעכטיגקײט די באװייזען צו צוגעגרײט גוט
 א םאר און פארהאנדלונגען קאלעקטױוע פאר קאמף
- שאם. ױניאן

ר םון קאםןש א ע ױ ד ס ס, אין אוי א אל ס ד ע ס ק ע מ
 םארט־ װערט ענן״ ״שעבא דער סטרייק~בײ דער
 װי באארד, ריאישאגס לעיבאר נעשאנאל די געזעצט.

 געגען אנטשיידונג איהר ארויסגעגעבען ד״אט באװאוסט,
 אלץ נאך זיך ראגגעלט םירמע די אבער םירמע. דער
 ארױסצודרייען זיך דריידלאך טעכנישע אלערליי זוכט און
םארהאגדלוגגען. קאלעקטיװע סון

 נאר גיט קעמםען מאגוםעקטשורערם דרעס היגע די
 היגע די אױך העלםען די נאר ױניאן, אונזער געגען

 ױגיאן, מילינערי דער געגען קעמםען שאסעס מילינערי
 םאל אין םםוײיק. גענעראל א גערוםען דא האט װעלכע

 בארד רילײשאגם לעיבאר די האט עגן שעבא דער סון
 םאר־ א גאך אפצוהאלטעץ באשלאסעז וואשיגגטאץ םון

 םאר־ באלד זאל פארהער דער אז ערווארטען, מיר הער.
 אויס־ אח געדולד וױםיל :זיכער איז זאך איין קימען.
 געגען קאמף דעם אין םארמאגעז באלעבאטים די דײער

מעד״ר. גאד און אייך, מיר ד״אבען ױגיאן, דער

לען מחען חװסם^ן אץ םאנוסעקששדרערס  סאר צ̂ן
ױײדזשעס תעכערע סוטס

 טעקסעס, הױסטאה אין מאגופעקטשורערס אײגיגע
 םאר־ די װעלכע סוטס, פראדוצירעז אנגעהויבען האבען
 אבער ארבײטער די .$6.75 און $3.75 םאר קויםען
 גע־ האבען זײ װען װי שכירות ?עלביגע די זיי צאלען

 ױגיאן די דרעסעס. קאטאן ביליגע די אױף ארבײט
 אז באלעבאטים, די אויםצוקלערען שריט איצט געמט
 שכירות. העכערע צאלען די דארסען סוטס מאכען סאר

 לאקאל דעם איצטער םארוואלטעט װהײט סעם ברודער
 גאלד* סאל מענעדזשער פריהערדיגער דער הױסטאן. אין

קראגקהײט. צוליב אװעק געמוזט האט בערג
 אגרימענט דער װערט טעקסעס, אנטאגיא׳ סאן אין

 שוירלי דער מיט אונטערגעשריבען האבען מיט װאס
 שוין װעט שאפ דער אײגגעשטעלט. ביסלאכוױיז פראק,
 אר־ מעקסיקאנער די ארגאניזירט. םולקאם זיין באלד

 פיר־ אנדערע די אין באשעםטיגט װערען װעלכע בײטער,
 ערוואר־ מיר מוט. מיט אן ביסלאכוױח זיך נעמען מעס,
 דער מיט אגרימעגט אן אונטערצושרייבען גיכען אין טען

װער. אינפענט טעקסעס
 שטארק אנערקענט אנטאניא סאן אין ױניאן אוגזער

 םון קריגען און געקראגען האבען מיר וואס שטיצע די
וואשינגטאן פון האט װעלכער מאװעריק, קאגגרעסמאן

 אוגז העלםט און סטרייק שוירלי דעם סעטלען געהאלפען
 אנדערע די אין באדינגוגגען מענשליכע קריגען איצט

שעפער.
ר על ודאקסען מי ץ שנ ס, א פי מ ע סי מ ע ענ ם

 גע־ זיך האט מעמםיס אין שעפער די םון איינער
 ארבײטער די שװעריגקײטען. ביזנעס צוליב שלאסען

 אין ארײגגענומען ביסלאכוױת װערען פירמע דער םון
 ארבײטער די פון םארדינסטען די שעפער. אנדערע די

זיך. פארבעסערען
 נײער א געווארען ארגאניזירט דא איז לעצטענס

 אינטעלײ גררפע א ארבײטער. אלטערײשאן פון לאקאל
 דעפארט־ גרויםער א אין ארבײטען וואס מײדלאך געגטע
 ױניאן. דער אן אנגעשלאסען זיך האבען סטאר, מענט
 די ױניאן דער אין ארײנצונעמען געארבײט װערט איצט

 איבער־ איז מעמפיס סטארס. אנדערע פון ארבײטער
 הערשט עס װאס קאאפעראציע דער מיט בארימט הויפט

 לעיבאר דעם ארגאניזאציעס. ארבײטער די צװישען דא
 סי. דער סון ארבײטער אלע מארשירט דא האבען דעי
 האנט. אין האנט צוזאמעץ פעדעריישאן דער פון און א. אי.
 קליי־ די פאן. זייער געםראגען האבען קארפענטערס די

 אזוי געװען איז װירקונג די פאן. זײער ארבײטער דער
 האבען באאמטע שטאט די און מעיאר דער אז שטארק,

מארש. אן אנגעשלאסען זיך

!שװײגען ניט טארט איהר נײן,
י»נאװסקי♦ ש• ברודער צו בריף *

 װערט וואס אויגוסט םון ״גערעכטיגקײט דער אין
 גרין׳/ ברודער שיין, ״גיט קאפ דעם מיט באטיטעלט

 װער־ פאלגענדע די פאראגראף צוױיטען אין איר זאגט
 װערען, געזאגט דאס זאל שאנד גרױסער מיין צו : טער

 דורכ־ פערזענליכע און ערקלערונגען שריפםליכע מײגע אז
 עקזעקו־ דזש. די וואם רעםארט דעם װעגען זיך ריידען

 אינטערנע־ לעצטער דער צו געגעבען האט באארד טיװ
 קלאוקס די םון סראצענט 13 בלויז אז קאנװעגשאן, שאנעל
 מיט מיר זײ ענטסערען יארק, גיו פון ארױסגעשיקט װערט

 גלויביגער אזא געװארען איר זענט װען זײט שמײכעל, א
 װען אז איר, עגטםערט רעםארטען?" אלערלײ די אין
 פלאץ קײן מער ניט בלייבט ווייט, אזוי שוין גײט עס

 ער־ זיי האט איר אוץ דעבאטעו♦ װעלכע אירגענד פאר
 ענטפערס נאך אויף ווארטען ניט זאלען זײ אז קלערט,
 דער אט ״גערעכטיגקײט״. דער אין פראגע דער איבער

 בעאמטע, העכסטע די צו אונצוטרויען דער אונגלויבען,
 דערײ באשליסט איר און װעה באמת אײך טוט איר, זאגט
שווייגען. צו בער

 מיר בײ אבער געטראכט, דעם װעגען איך האב
 האנ- שוױיגען. דארף מען אז געוואו־ען, רעכט גיט איז

 מיטגלי־ די װען ױניאן. דער װעגען דאך זיך עס דעלט
 גיט האבען בעאמטע, אייגעגע זײערע ניט גלויבען דער
 יאנאװ־ ברודער ׳ניט איר דענקט זײ צו צוטרויען קײן
 פרובי־ אוץ םארטראכםען געדארםט זיך האט מען אז סקי,
 און ארוים װאקסט קראנקהײט די װאגען םון זוכען רען

 איר װי אזוי אוץ ? מעמבערס די צװישען זיך םארשפרייט
 גלויבען דען איר קענט װעה, אייך טוט לאגע די אז זאגט,

? װערען בעסער לאגע די װעט שוױיגען מיט אז
 צוטרויען דעם אין ליגט ױניאד דער םון כוח דער

 זיי־ שטארקע די פון איינע איז דאם בעאמטע. זייערע צו
 ד״אלט ױגיאץ, די — ארבײטער־םעסטונג די וואס אויף לען
 מיט־ די סון צוטרויען דעם אהן גלויבען, דעם אהן זיך.

 זאל זי גרוים װי גיט, האםט קײן ױניאן די האם גלידער
 אז דעריבער, איך דענק װעלם. דער פאר אויסזעהן ניט

 *ו באשליסען גיט מען טאר סראגע וױכטיגער אזא װעגעז
 סאר־ ערנםט גאגץ און םיף זיך דארף מעץ נאר שוױיגען,
 אוגגלוײ ®ון באצילען טויםליכע די וואגען םוץ טראכםען

 און זיך• אנםװיקלען און קומען אונצוטרויען און בען
 עס ווער וױסען צו פאראינםערעסירט בין איך װי אזוי

 איך ױיד צוטרױען, דעם צושםערט און אונםער גראבם
 הער די, מיט דעבאטיר גאס, אין ׳שאפ אין ארבייטער מיט
 מאל .אפם אח געשםרעכען, אינםימע דיערע צו צו זיד

 וואנען סון צייטונגען די סח ארטיקלען מיר זיי וױתען
 אר־ די םון אס און שפײז״ גײסטיגער זייער שעפען די

 פאר־ מײנוגגען דיערע וואנען םון זעהן מען קען טיקלען
ך מירען  זײער רועגען באקומען זײ באגריף א םאר וואס זי
םירער. דיערע און ױניאן

די אז ארםיקעל, אן אין אײגער שרײבט למשל, אם,

 פארםרעטער די װי פוגקט זיינען ױניאן א םון בעאמטע
 און פאלק, דאס זיינען מיטגלידער די און רעגירונג א פון
 רעגי־ די אינטערעסען. געגענגעזעצטע האבען מוזעץ די

 — פאלק דעם אױף טעקםעס שטייערען, ארויף לייגען רער
 מיט־ ױגיאן די אז ער, ראט דעריבער מיטגלידער. די

 בעאמטע, דיערע געגען םאראײגיגען זיך מוזען גלידער
גרױ א עה זאגט זיינען, די וױיל אונטערדריקער, זייערע

 מיטגלידערם די אויף טאג גוטען א לעבען וריל וואס פע
 צוױי זיינען ער, זאגט מיטגלידער, די און זײ רעכעגונג.

איגטערעסען♦ געגענגעזעצטע מיט קלאסען
 קוױקען וואס ארבײטער, נאאיװע דא זײנען עס און

 באלעקען און מאכלים טעגליכע שמוציגע אזעלכע מיט זיך
 ערוואר איר קעגט װי טא פאטראװעס. פײנע די נאך זיך
 יאגאוױ ברודער איר, ? גלויבען אײך זאלען זײ אז טען
 קא• אײך מיט האבען װאס קלאוקמאכער, די בײ קעגט סקי,

 סון נאכפרעגען, #גערעדט פערזענליך און רעספאנדירט
 וואם דעם, םון זײ. צו זיך געמט מיסטרוי דער װאנען

 אז אויסגעםינען, איר װעט דערקלערען אײך װעלען זײ
 געזונם און אויםהײלען זיי מען קען שװײגען מיט ניט

 זיײ עס װער םארשטיין אנהויבען זאלען זײ כדי מאכען
 און םריינד. זייערע זיינען עס װער און םײנד זײערע נען
 זיי װעלען װערען אויפגעקלערט װעלען זײ װען דאן נאר

 רעגירוגג, דעספאטישע א װי ניט איז ױגיאן א אז װיסען
 דער ורי אזױ אונטערטאנען, אירע שטיקט און דריקט װאם

 דאר־ זיי אײנריידען. זיי װיל שמירער אויבענדערמאנטער
 פאר־ געזעלשאםט, םרייע א איז ױגיאן א אז װיסען, סען

 איג־ זייערע םאר קעמםען צו ארגאגיזאציע אן אין אײניגט
 ער־ װערען ױניאן דער םון בעאמטע די אז און םערעסען,

 םרייען זייער גאך און פארשטאנד זײער נאך לויט װעהלט
 די םארטרויען♦ די אין האט מען װײל אץ אויסןואהל

 שטע־ בעאמטע זײערע אז פארשטײן, דארפען מיטגלידער
 באזונ־ האט וואס קלאס, באזונדער א זיך מיט פאר ניט לעז

 בעאמ־ די אז און איגטערעסעה געגענגעזעצטע און דערע
 צוםרידעג־ מעגליך איז עס װי פיל אזוי אויף מוזען טע

 צוױיטען א די װעלען גיט אויב ארבײטער, די שטעלען
 א אז םרעפם, עס ווען און װערען. געװעהלט גיט מאל

 האס מען און וועג גלייכען פון ארוגטער גײט בעאמטער
 דין םון בעאםטען דעם מען קען אים, געגען באוױיזע

 וױ- דאם דארן״ ארבייטער דער ארונטערװארםען. אמט
 ער ײעז באגרײפען און םארשטיץ דאס קען ער און סען

 ער װען דאן און קריגען״ אײפקלערונג נויטיגע די װעט
 הא־ םוזען בעאמטע די און ארבײטער ד' אז לײענען װעט
 אז װיםען, ער װעט אינטערעסען געגעגגעזעצטע בען
דעמאגאג. א םון גיפטיגע װערטער זײנען דאס

שוױיגען. ניט דעריבער טאר מען
אכםוגג, מיט

ניקעלסבסרג. נ.
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איבערבליק׳ דעם שרײבען מיר ען
 גוטע די אן טרייד־צײטונג די זאגט

 בײ ביזי װערט ״עס אז בשורה,
קלאיקם״•
טרייד־צײ־ די אז האפען, מיר

 זאגען מיר ניט. פאנטאזירט טונג
 פיל מיר האבען פארגאנגענהײט דער אין ווייל דאם,

 אויסגע און צייטרנג דער פון גביאות די אויף געבויט
אזרי♦ גאנצען אין גיט זיך האט לאזט

 אויך ברענגען אסאסיאיישאנס די פון בולעטינס די
 בולעטינס די קלאוקס׳/ בײ ביזי ווערט ״עס אז גײס, די

 װערט זײ אין טרייד־צײטונג. דער םון וױיטער נאך געהען
 װעט נאװעמבער און אקטאבער מאגאט אין אז געזאגט,

 מאנופעקטשורערם אלע ניט אז און ארבייט םיל זייער זייץ
 מארקעט. דעם פאר ארדערס דר אויפמאכען קענען וועלען

 דעם אויפצוהאלטען אום אזוי, גלאט דאס זאגען די צי
 ביז האבען וועלכע מאנופעקטשורערס, די צװישען מוט

 דאס זאגען זיי אדער ארבײט, םיל געד״אט נישט איצט
 ארבייט ווערען מוז עס אז איבערצײגט, זײגען זיי װייל
ספעקולאטיװ. אונז, אגבאלאנגט וואס עס, איז טרייד, אין

***

4

4

 קריגט וואס טרייד־צייטונג, די אז נאטירליך, איז עס
 מאגר די פון אדווערטייזפעגטם די דורך אימקוגפס

 מיסרעפרע- צו גיט אינטערעס אץ האט פעקטשורערס,
 דעם צו צוגאגג דעם זי האט צײטונג א אלס זענטירעז.

 אנגעשטעלט דינען וועלכע מעגשעץ, אויך האט זי םרײד♦
 איצם קומם מענשען די אט סוץ לאגע. א נאכצוזוכען

םרייד• אין ביזי ווערט עם אז ווארט, גוטע דאס
 ארויסגעגעבען ורערען וואס בולעםינס די היגטער

 םרײד מים מעגשען אויך שטעהען אסאסיאיישאנם, די פון
 ווערען וועט טרײד אין אז אױך, זאגען די ערפאהרונג.

 איצט דיגען עם בייערס א פאר וואם וױיסען זײ ביזי.
 סארםרע־ בייערס די וועמען וױיסען די ■ שטאט. אין דא

 הא־ סםארס אדער באלעבאםים זייערע װיסיל און טעץ
 אויטםײדיגע געווען זיי וואלטען געקויםם. איצט ביז בעז
 וואלטען םרייד, אין זיך םרט עס וואס געוואוסט ניט און
 בולעטיגם די זיכערהייט. פיל אזוי מיט גערעדט ניט די

 דיערע פאר אסאסיאײשאנס די םון ארויסגעגעבען װערען
 נבואות זײערע ייעז איז מאגוםעקטשורערס, די מעמבערס,

 זי־ אבער איז פראצענט, ד״ונדערט א אימער גיט זימען
נים. מיסרעפרעזענטירען די אז כער,

האל־ בולעטיגס די סאי און טרײד־צייטוגג די סאי
 פאר קומט עס וואס אלעם צו אםען אױערען דיערע םען
 גלױבען, צו גענױגט מיר זיינען דערום טרייד. אין
 גאך זיך האט סעזאן דער אז און אן קומט ארבײט די אז

•געענדיגט. נים •
 דעם קאום ספארם ביליגען דעם םים איז װאס

 אזוי געגאנגעז גיט סעזאן דעם ער איז װארום סעזאן?
 ענםםער דער ף םעזאנען פריהערדיגע די איז װי פיל
 קאוט דרעםי דער און קארט פאבריק פאיל דער אז איז,

 אויף קאוט קלאטה דעם געלעגט םלזאז חײנםיגעז האבען
פײער. דעם
 ענ־ או פאר קומם עם װען אז נאםירליה איז עם •

 מאנר קלאס אײן דערכיי געוױנט טרײד, איז דערוגג
 די אין םארלירט. צוױיםער א ווערענד פןקםשורערם,

 גע״ פראדוצירם קאום ספארם דער איז טעזאנעו לעצטע
 אלם אי נוצען געקענט איהם דאט מען אז אזוי, װארען

 זײנעז שײנם, עם וױ קאוט. דרעסי אלם אי סיארם,
 געווארעז מיד שוין םיםלען באשרענקטע םים פרויעז די
 װען אז סארשםענדליד, איז עס קאוט. םארם דעם פון

v צוועקען, םעגליכע םאר אי געברױנט װערט םלבוש 
 אפגענוצם שנעל ער ווערם גאסם, צו געד.ן צו אױך־ וױ
 צװײ קײן וױ אזוי גוצליכקײש. דיץ אץ װערם ער *יח

 is אימשםאגד ניט פרױ דורכשניםליכע די איז קאוםם
 פאבריק יאיל דעם אז אגנעכאפם דך זי האם *ױ«ז,

ר װאס ד*ם אויםער איז װעלכער קאוט,  דרעסי, איז ן
פרײז. אין *וגןנגליד אויד ער אח

 געווען שױן אח װאם ארביים, םאבריק פאיל די
 הײגטיגען ורז אפגעשטארבצז, װי גאנצען וױן כםעם
n o n מן מו קג די אױם־ tvdp עם «ז שםארק, ןהױ !י

װייל גארמענטס, סארט דעם מאכצןמסעלס

לאגגער ע. לואים פון
ױ םצ?רלט*ר אן קלאוקםאכןיר באאדר דזסיאינם יאר? נ ײני

 ארבײםי געידאז די מאכען קעי שאפ יעדער ניט
 מקוםות יענע אין פארקויפם װערען קאוטס פאבריק פאיל
 געװארען. םארקויםט איז קאוט ספארס ביליגער דער װאו
 דערמיט אויס זיך צײכענט קאוט פאבריק פאיל דער
 דאס וואס םאר, קײן איהם צו ניט זיך פאדערט עס װאם

 8 פאר גארמענט דעם פארקויפען צו מעגליך מאכט
פרייז. מעסיגען

* *

 גער פון באארד רעקאװערי דער םון פארטרעטער
 זיי־ לאנד גאנצען איבער׳ן אינדוסטריע סוט און קלאוק

 א־ן מאנטאג יארק נױ אין צוזאמענגעקומען זיך נען
 אונזער אויגוסט. טען31 און םען30 דעם דינסטאג,
 פרע־ דורך פארטראטען געװען איז באארד חשאינט

 איזידאר מענעדזשער געענראל און דובינסקי דוד ןיז־ענט
 קלאוק פארשיידענע די פון יוניאנס אנדערע די נאגלער.

 זיײ געהאם אויך דאךם האבען לאנד איבער׳ן מארקעטס
 באארד רעקאווערי די וואס דעם אין פארטרעםער. ערע
 װי־ באשלאםעז, צוזאמענקונפט לעצטען איהר אויף האט
 פאנאנדערקלײבעז. ניט מאמענט דעם אין זיך מיר לען
 פאנאנדער־ באדארםם דעם אין יא אםילו זיך וואלטען סיר

דערפאר. צייט די ניט איצם אבער איז קלײבען,
באלאנגעז, באארד רעקאווערי נעשאנאל דער צו

 קלאוק אלע געװארען, באמערקט אויבען שוין איז עם וױ
 אטלאנםישעז דעם ביז פאםיםישען דעם םון מארקעםס

 זייער איז ארגאניזאציע דער פון צוועק דער אקעאן.
 8 נאר נאכוועהעניש, קימ נים איז זי וױכטיגער. 8

 װי דעם נאך א. ר. ג. אלטער דער פוז פארטזעצונג
 אומגעזעגליה געווארען ערקלערם איז א. ר. ב אלטע די

 צר זיך מארקעטס קלאוק אלע םון פארםרעטער זײנען
 דעם מיט באארד די ארגאניזירם אץ זאמעגגעקומען

 צװישעז קאנקורענץ אומעהרליכע באקעמפען צו צוועק
 מארקעםם. פארשײדענע די םון מאנוםעקטשורערס די

 געשריבען. אמאל שױן מיר האבען באארד דער וועגען
 איהר איבערצוגעבעז אמאל נאך נויםיג ניט איז דערום

 דעם אין םרייד. אונזער שייץ איז וואס װיכטיגקײט
 מיר װילען םראגע דער צו בנוגע איבערבליק הײגםיגען

 געקלונגען האט ,רעקאווערי״ נאמען דער אז פאשלאגען,
 גלויבען םיר .1933 יאהר אין אנגענעם און שײן דיער

 געפינען באדארםט ״םירמע״ די וואלם אצינד אז אבער,
 אין קלאוקמאכער די ײעז וױיל נאמען, פאםיגען מעהר א

 א האט באארד ,רעקאווערי״ די אז הערען, יארק נױ
 לײב. דער איבער םקרוך א איבער די געהט מיםעג,

 באדארםט טרייד זײער שױן װאלט יאהרען םיל אזױ נאד
״רעקאווערד״״. דק

• •

 שוין סיר האבען איבערבליק לעצםען אונזער אין
 קוםענדע די אין אז קלאוקמאכער, די װיסען געלאזט

 מענעדזשער, גענעראל אונזער לויפט וואלען שםאטישע
 םון פרעזידענט בארא םאר נאגלער, איזידאר ברודער
 זיכער, מיר דינען קלאוקמאכער״ די קאונטי. בראנקם

 די םאר כבוד א איז עס ערװעהלט. זעהן איהט װילען
 נאמי־ איהם האם םארםי לעיבאר די װאם קלאוקמאכער,

 נאך געווען װאלט עם און אםט, װיכטיגען אזא פאר נירם
 ערװעהלם אמט דעם צו זאל ער װען כבוד גרעםערער א

 דיער איז איהם פאר שטימען קענען צו אום ווערען.
 רעגיסםרירען. זיד זאלעז קלאוקםאכער די אז וױכטיג,

 זיו רעגיםםרירם םען װען אז זײ, וױיםען בירגער אלם
 שסימען. נים וואהלען די פמ טאג דעם אין םען קען ניס,

 פת װאך גאנצע די אנהאלטלן וועט רעדזשיםסרײשאן די
 פון אקםאבער. םעז9 דעם שנת ביז טען4 דעם טאנסאג
 םון רעגיםטריחװ זיד םען קעז פרײסאג ביז מאנםאג

 גאנצען א שבת און בײגאכס 10:80 ביז נאכםיםג 5•.00
 יעדער גימאכט. 10:30 ביז פריה דער אין 7KX(סת טאג,

 קלאוקמאכער די חנגיםםרימן. זיד דארף קלאוקמאכער
 בא■ װעלכע שכנים דיערע אז זלחן, זייך דארמז אלײן

 רעגיםטרירעז אױך דך זאלען םרײדס אנדערע צו לאנגעז
מנדיחזםעז די מי־ שםימעז קענעז זאלעז זײ אױך אום

 בתחנר פאר הויפטזעכליד און פארטי לעיבאר דער םון
מענעדזשער. גענעראל אונזער נאגלער,

* **
 בײקליז אין און יארק נױ אין קלאוקמאכער די
 לעצטע די זײט האט באארד דזשאינט די אז װײםעז,
 פאםתלירען פון סיםטעם א אײנגעפיהרם יאהר עטליכע

 שםונדיגע 35 די אז אױפצופאסען כדי שעפער אלע
 ברוקלינער די אין װערען. אפגעהיט זאל װאך ארבײטס

 צוזאמענגע־ קאמיטע פאטראל די װערם דיסטריקטען
 יאי׳ר הײ אן. זיד פאנגם סעזאן דער איידער שםעלט
 אנשטעלען מים פארשפעטיגם אביסעל זיך מיר האבען

 אין וואס דעם, צוליב קאמיטע פאטױאל ברוקלינער די
 געויארעז אנגעשטעלם איז טעריםאריע ברוקלינער דער

דיסםריקםען. אלע אויף אויפצופאסען םופערוױיזאר א
 אז קלאוקמאכער, די שיין וױיסען פרעסע דער פון
 דער אלם געווארען באשםימט איז בארוכאװיטש ברודער

 אנגעםיהרם װעט השגחה זײן אונטער און םופערוױיזאר
 בארוכאוױםש ברודער םעטיגקײט. פאטראל די װערען

 פאס־ דער צוליב בלויז ניט געווארעז אנגעשטעלט איז
 באדינגוגגעז ױניאן אז זעהן, צו אויד גאר קאמיטע, ראל

 דער־ אויבעז דער םון שעפער אלע אין הערשען זאלען
 קלאוק־ די אז זיכער, דינען מיר םעריטאריע. מאנטער
 געבען איהם וועלען שעפער ברוקלינער די אין מאכער

מ גויטיגע די םי  דורכצר אימשטאנד זײן זאל ער אז ש
אויפגאבע. דק ערפאלגרײד סיירעז

 אײנ־ װעט בארוכאװיטש ברודער װי שנעל אזוי
 װיליאםם־ עווענױ, גרעהעם 60 אין אםיס זײן שםעלען

 פת מיטינגעז רוםען צו אנפאנגען זיכער ער וועם בורג,
 װעלען קלאוקמאכער די און שעפער, ברוקלינער די

 מיטינגען די באזוכען צו אױפגאבע זײער מאכעז דארפעז
 אויד איז עם ארביים. זײן אין איהם מיטהעלפען און

 ברוקלינער די אין קלאוקמאכער אידישע די אז וױכםיג,
 מעםבערס, איםאליענישע די אויםקלערען זאלען שעפער

 םון צװעק דער אז צוזאמען, ארבײטען די וועמען מים
 סופערװײזאר אלם באשםימונג בארוכאױיטשעם ברודער

 זײ־ באשיצען צו איז םעריםאריע ברוקלינער דער םאר
 פון אינםערעסען די אויך וױ אינטערעסען, אייגענע ערע

 אויך דעמם איז עס אןן אלגעמיין, אין קלאוקמאכער די
ארבײט. זײן אין איהם מיםצוהעלפען פליבם זײער

 נענ און װ7 לאתאל אפערײטארם קלאוק
 אײן םירען 62 לאקאל ארבײטער לידזשי

בענעםיט. קראקען

פאנד, בענעפים קראנקען א איינצוםיהרען פלאן א
 עקזעקוםיײ דער םון געװארען םארגעשלאגען איז וואם

 איז ,117 לאקאל אםערייטארם קלאוק דעם פון באארד
 קלאוק די םון געווארען אנגענומען איינשםימיג כמעט

האל אין םיטינג לאקאל םפעציעלען א בײ אפערייטארם
האסעל. סענטער סון

 קלאמ די װעעלן מיםינג, םון באשלום דעם לוים
 סענם 40 אדער װאה א סענם 10 צו צאלען אפערייטארם

 בענעםים קראנקעז ספעציעלען דעם פאר מאנאט, א
 1זײ לאימל םמ מיםגלידער די וועלןין דעם םאר םאנד.

 בעמר קריגעז צו קראנקהײם פץ םאל אין בארעכםיגט
 • אויב װאך. א דאלער 10 צו ציים ױאכען 10 םים

 בארעכטיגפ ער איז אפעראציע, אן האבען םוז מיםגליד
 קראנקער דער איז אויך פאנד. דעם פת דאלער י סש צו

 האםפים*ל םעג 10 פאר קריגלז צו בארעכםיגם מיםגליד
 בארעכ־ דין פיטגלידער די װעלען דערצו אויסגאבען.

 עקזאםי־ פרײע א קריגען צו יאהר איז מאל צוױי טיגם
‘ דאקטאר. א םת נידוגג

ארבײ־ אונםערװעש און נעגליחשי דער אין אויד
 אז בײ מיטגלידער די האבען 62 לאקאל יוניאן טער

 TWoavn אין םיםינג באזוכםען טט אויסערגעוױינלױ
 פיז רעקאמענדאציע די גוסגעהײסען אימשםיםיג האל,
 קא עקזעקוטיװ די און שאר סעמועל מענעדזשער זײער
 לןד *ין פאנד בענעםיט קראנקען א אײנצופיהרען םיםע
קראנקחײט. פון פאל אין מיםגלידער די העלפען צו קאל

טינתאח מ. נ.פראנט דרעםמאכער אויפ׳ן

חולח דעם אונטערזוכם מען
אסטאריא״ ״יואלדארף היגען דעם ין

סעפטעמ־ טען13 דעם איז ד״אטעל
 מין א געווארען אפגעהאלטען בער

 אויפזיכט דער אונטער אפען־פארום
 סילק ״אינטערנעשאנאל דערי פון

 גאט האט װאס יעדערער וואו גילד׳/
ווארט. א געגומען האט הארצן אין

 און רעיאן סילק, סון מאגוםעקםשורער גערעדט ס׳האבען
 איײ אונזערע גערעדט ס׳האבען מאטעריאלען. אנדערע

 האבען עס קאנטראקםארס. און מאנופעקטשורערס גענע
 סטארס. דעפארטמענט גרויסע םון פארוואלםער גערעדט

 דעזיינערס םרויען שרײבער, םרויען גערעדט האבען עס
 םארשטע־ גערעדם אויך האבען עס םרויען♦ סתם און

 רעגירוגגס־ און אנשטאלםען געזעלשאפטליכע םון הער
 םארםרא־ געווען איז פאלק דאס קורצען, אין ביוראם.

 מעץ האם גערעדט און ווארם. פון זין פולען אין םען
 דרעס־ דער אריינצוגעבען געזוכט האט מען ? וואס פח

 קאסטאר־אייל, א עםעס פראשעק, א עפעס איגדוסטריע
 און ליים שטיקעל א סאר מאכען איהר זאל װעלכער

 זאל הלואי םיס. אייגעגע איהרע אויף זי אוועקשטעלען
 םאר־ שטארק ספק, אן דינען, מיר איינגעבען. די ויך

 ציחען מיטגלידער אונזערע דעם. אין איגטערעםירט
 קע- לעבען װאזשנעם קײן #אמת דעם. םון חױגה דיער

 זײער איז דאס אבער פאכען, נים אלץ נאך די גען
 קאר*עך גרויסע די וואס אבער עס קומם װי ,פאך.
 — הויפט־קרעדיםאר דעם אן םארגעסען ד״אבען קעפ

 ערגעץ קענען זײ אז װירקליך, זײ דענקען ױניאן? די
? מיטוױרקונג אונזער אן אנציהען

שאינם ען נעגען ?#מןש אץ כאארד ת ט ס ע מ ע ק ס
 קאמםײן העפטיגען גלייכצייטיג אבער שטילען א
 דער געגען באארד דזשאינט דרעס די אן איצט פירם

 זיך ד״אבען עס װעלכע אפען־שעפער צאהל קלײגער
 פארלויף אין יארק, נױ ארום און אין פאתראלגערם

 גע־ איז קאמפײן דער חדשים. פאר לעצםע די פון
 טאן צו דא האם מען וואס דערפאר שווער װיסערמאסען

 סעהרסםע הבתים, בעל עלעמעגט נידעריגען א םים
 אונםאר־ און אונפאראנטווארטליך דמעץ וועמען םון

 גאר די אין הויפםזעכליך אפערירען זיי םרויענסווערט.
 און פלענטי, אםטאן זײ קעגען שאדען לייגס. ביליגע

 מיט עם, קען איצט אױםראמען גיס די זאל מען אריב
 די דורך םאלגען. עתסטע גאנץ צו םירען ציים, דער

 ארגא־ דעם איז קאמייץ דעם פון וואכען צויײ ערשטע
 ברױ פרן לײטומ דער אונטער דעפארטמענט, גיזײשאן

 ארגאניזירען צו געלוגגען בלױשםיין, מעגדעל דער
שעפער. 30 איבער

 םעגע־ עקטינג דער ״םאסק»ויח מאקס ברודער
 קאמפיין דעם אין האס באארד, דזשאינט פון חשער

 אוט־אוױ גאגצען דעם סון םיטװירקונג n אריינגעצויגען
 הערי איגטערנעשאנאל. דער ®מ דעפארםסענט ם»רן

 האט דעםארםמענט, םון םעגעדזשער דער װאגדער,
 זײן םץ ״חשײמען״ די צו ארדער אן ארױסגעגעבען

 א אפרייניגען. חמץ ביםעל די מח מען אז אפםײלוגג
 א שוין איז סםעף גאנצען םון קאאפעראציע די דאנק
 אוגטער געװארען. אפגעטאן ארבײם גוםע ביסעל היבש

 אז האפען, רעכט מיט מיר מעגען ארמשםענדען די
 די אין ווערען אײגגעסירט וועלען יתיאךבאדיגגונגען

 מעסטען צו פארנומען זיך האבען וועלכע שעפער אלע
יוניאן. אונזער מים כחות

ת1טע: וווכגגערעכטע ווון גערעכםע
 סעפםעםבער םען18 דעם סון ׳,״םאתוערטס אין

 םים־ א םון בריף הארץ־רײםענדער א ערשינען איז
 וועל־ קינדער מיט אלמגח אן ,22 לאקאל סוץ גלידערין

 גױם. און צתת גרויסע ליידעם און ארבײםסלאז איז מ
 אנ״ יעדען אויף וױ פרגקם אוגז, זמ־יף חאט בריף דער

 שויד־ א זעהר געמאכס םענשעז׳ אױםריכסיגען דעדען
 װאס 4דעג אויף קוקענדיג ניט דאס, «ח אײנדריק, יתן
סרײד סרן אומשםענדען די םיט באקאגם זײנען מיר
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חײנם־צו־םאג יתי«ן דער ®אי־
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p a״פארװערםס״ פון לעזער יעגע אױן״ געמאכס האם ״

 דער פון דערוױיטערט ביסעל ד״יבש א זײנען װעלכע
 לעזער יענע יארק. נױ פון אויך און דרעס־אינדרסטריע

 איהר ױגיאן, אונזער װעגען אפט אזוי הערען רועלכע
 אויף אויסטואונגען גרױסע איהרע ׳פארנעם גרויסען

 אריף דערגרייכונגען איהרע געביט, עקאגאמישען דעם
 און בילדוגג אקציע, געזעלשאסטליכער םון געביט דעם

 גאנ־ אין דין זאך די מוז מענשען יענע פאר קולטור.
 טאקע טעמים די צוליב אט אוגפארשטענדליך. צען

עבין. דעם םלאץ אביסעלע מיר װידמען
 די אלס םאררעכענט איז אינדוסטריע דרעס די

 יער־ איר סטייט. יארק גױ אין אינדוסטריע גרעסטע
 יארק נױ שטאט דער ארום און אין פראדוקציע ליכע

 צאל די און דאלאר) םיליאן 400 צו קרוב באטרעםט
 סויזענט. הוגדערט צו גאהענט איז טרייד אין ארבײטער

 דעם אין באשטעהט טרייד פון שוואכקײט הויפט די
 יאר דורכ׳ן פעריאדען געװיסע סיזאגאל. איז זי וואס
 אנדערע אין װעהרענד אלעמען, פאר ארבײט דא איז

 קורצע, ?יינען פעריאדען ביזי די סלעק. איז פעריאדען
 ביזי די לאנגע. זיינען םעריאדען סלעק די װעהרעגד

 װעטערס. די םון באאיינפלוסט אפט אויך װערען סיזאנען
 מאל אגדערש אן און קאלם איז עס אז ניט טויג אמאל
 שבת, אום עס רעגענט הײס. איז עס אז ניט טויג

 איםשטאנד זיין גיט וועלען ריטיילערם די אז עס מײנט
 גים דארום יועם עס און סחורות זייעדע פארקויםען צו

 פון טעג ערשטע די מארקעט אין ״בײערס״ קײן זײן
 גימא נים. מען נעמט סטאק קיין ײאד♦ קומענדער דער
 דא האט איהר ארבײם. קיין גיטא איז ארדערס, קיין

 וױי־ אגטװיקעלטע הריך נאך און סטיילס מיט טאן צו
 דעם אין װיכטיגער איז וואס וױיל סםיילם, בערשע
 ? אנצוג איהר םון סטייל דער וױ סרוי דער פון לעבען

 ער און סטייל געװיסען א מיט אומגליק אן פאסירט
 הוגדערטע אפטמאל און צעחנדליגע װערען ניט, געהט

 מיט עסק אן דא איז הײגט ארבײטסלאז. מענשען
 ארויםגע- גיט ד״יתער טרימיגג די קענען טרימינגס*

 דרעם־ זיך דרעהען דעקאראציעס, זײערע צייט אין בען
 אין ארײן געהט גאסען. די אין ליידיג ארום מאכער

 ביישפיל, צום וױ, אס — משוגעת א עפעס מאדע דער
 מגםה די אונז אויף אגגעפאלען סיזאן הייגטיגען איז עם
 האבען פינישערם די אז עס מייגם — זיםערס סון

 ארום־ זיך מחען אפערײטארס די און ארבייט וועניגער
 און זי&ערם. די אריין קומען עם ביז ליידיג דרעהען
 פארלױםען ארום, זיך קוקט דרעסמאכער דער איידער

דא. וױיטער איז סלעק־סיזאן דער און וואכען עטליכע די
 אפשאםתג דער מיט אז געהאסט האט ױניאן די

 ־טא-6 דעם םון איינםיהרוגג דער און אווערםיים םון
 לאגע די װעט ארבײטס־וראך שטונדיגעץ 35 און גיגען

 געלעזם אבער עם, האט געהאלםען װעקגן. געהאלסען
 דערפאר גיט? ווארום גיט. עס האט יראבלעם די

 פראגרעסױוע און ראדיקאלע אלם האם, ױניאן די וואס
 איז װעלכער מעגשען יעדען אויסגעגומען ארגאגיזאציע,

 אײד שטעלם טרײד. אין ארײן געוואלט האם אדער
 געווא־ אתיגגענוטען זיעען מיטגלידער 43,006 פאר!

 ׳1934 יאהרעז די פאר 89 און 22 לאקאלען די אין רען
 די און גייע די םון אייגער יעז־ער 1936 און 1935

 אר־ באדארף מיטגלידער אלטע טויזענםער צעד״גדליגע
 געווא־ סימפליפיצירט סך א דינען סטײלס די בײט.
 יעהרליך ווארפט וועלכע מאשינעריי, נײע קײן רען.

 אויס. ניט אויך םעלט מיטגלידער, מאסען גרויסע ארויס
 און 13 שדין מען מאכט טאג א דרעסעס 3 אנשטאט

 זינען, אין האבעז םען באדארף נאך דערצו מעהר.
 ספעציא- קיין נים אלעמען, גאך איז, סרײד דער אז

 א ״אויפמאכען גיט עס קען פרוי וועלכע ליזירטער.
 וואוג־ א עם איז ? קנעיעל א אײעעהען ? דרעםקע״

 איבערהויפם אמ באדינגונגען אזעלכע אונםער אז דער,
 דינען לאנד איז אוםשםענדען עקאנאמישע די ווען גאך
 אין אםיא טרײד׳ דרעם אין זאל אומנארמאל, אלץ נאד
? ארבײטסלאזיגקײם אביסעל הערשען םיזאן, ביזי

 אומ־ אוםגינםםיגע די אויף קרקענדיג ניט יאך,
 אנ פאלשםענדיג באוױזען יוניאן די האט שםענדען׳
 אינדום* דער אין ארבײסס־באדיגגתגעז די צוהאלטעו

 םאג צו הײנם פארדינען םיםגלידער אונזעחג םריע.
1ארבייםט די װאס צײם דער פאר שכירות העכערע
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 אר־ און ארבייםער צװישען קאנקורענץ דעם אפגעשאפם
 איינםלום דער םרייד. אין ארדנונג הערשט עם דײטער.

 איהר העכער. געװען נים מאל קיין איז יוניאן דער פון
 רעם־ װערען מיםגלידער איהרע גרוים. איז פרעסטיזש
 זי — הילםלאז זי איז פרט איין איו אבער פעקטירם.

 אזוי שעפער. די אין ארביים קיין שאפען גים קען
 אונזערע געהאם וואלטען מיר אםילו אויב אז זיך, דאכם

 אונ* מים אפערירם וואלטען םיר וואו שעפער, אייגענע
 געםחם אלץ גאך מיר וואלטען קאפיםאל, אייגענעם זער
 וועלכע אן אומשטענדען זעלבע די אן אפהענגיג זיין
םאג. צו היעם אפהענגיג דינען בתים בעלי דרעס די

 אין שװעריגקייםען סך א שאפט וואס זאך, א נאך
 לייבאר־ קימ ניט האבען מיר וואס דאס איז טרייד,
 גע־ אלימ אלז נאד מתען מיטגלידער אונזערע בױרא.
 אז םםק אן איז עס ארבײט. דער צו פלעצער םינען

 עםאב־ דער םאר קעמםען וועם ױניאךםירערשאפט די
 איצ* די םון באנייאונג דער כיי בױרא אזא םון לירונג

 גיט. עם םיר האבען אבער דערוױיל אגרימענטם. םיגע
 םארטײלם ניט ווערען דזשאבם קיין אז באםאנען, מיר

 םיםגליד יעדער אםים• דורכ׳ן ארויםגעגעבען אדער
 וואו שאפ וועלכען אירגענד אין ארויםצוגעד»ן םריי איז
 ארויםגעגעבען װערען קארדם״ ״ײאירקינג װיל. ער
 עם סײדען ״א־קיים׳/ קײנע אן םיסגליד יעדען צו

ם׳ן םבםוך א הערשט הבית. בעל טי
 װען נאר שאדט הינזיכםען םך א אין םארקערט,

 ארגײטער אן לטובת םשתדל זיך איז ביזנעם־אגענם א
 איבער, בעל־הבית דער זיך רעכענם בעל־הביי^ צום

 ביז־ דעם סון פאטריאט אזא איז ארבייטער דער אויב
 עפעס איז ער וואם דערפאר דאו עס איז נעם־אגענם,

 א מיטגליד, אקטױוער אן ױניאן, דער אין מאכער א
 מאן. קאםיםע סרײז אדער שאפ־טשערמאן געוועזענער

 םענשען אזא שאפ. אין ניט מען וױל טענשען אזא
 שטארק אזױ גארניט אלײן ארבייטער די אפילו זיינען

 אעעדײםעס דא מח עם ועם ארויםצונעמען. נײגעריג
 םיד װעלכע םאדערונגען אונזערע פון איינע אז װערען
 גא־ דעד בײ ארבייםס־געבער די צו געשטעלם האבען
 די געװען איז אגריםענםס, איצםיגע די טון נייאונג

 אבער האבעז מיר בױרא״. ״לייבאר א פון עטאבלירונג
םארלאע. דעם פארבייגײן געםוזט

 בריף צום אוםקערען זיך םיר װעלען איצט איז
 לאגע איהר אז מיטגלידערמ• ארבײטסלאזער אונזער פון
 באקלאגט זי װען סארשםענדלױ. איז שווערע א איז
 פולע ארבייםען דרעסמאכער .אנדערע אז אבער, זיד

 םעי־ענװעאזים דיערע און יאר גאנץ א אמ וואכעז
 לײדען׳ געבאד דארף זי און םעםע״ גאנץ זײנען

 הילפלאזען א םון געוױץ א װי סעהר ניט דאם איז
 טויזענםער אויב נו׳ :םרעגען זיך וױלט עס מענשען.
 װי אזוי לײדען געדארםם וואלטען םיטגלידער אנדערע

 טענזז, איהר ? געווארען גרינגער לאגע איהר וואלט זי,
 וועלכע אייחשענםם ביזגעם סילע םון ווײס ,איך אז

 ארבײטען פונדעסםוועגען ו^זשעס׳ גוםע םארדינען
 אוםגע־ אן זעהר גערעדם, מילד איז, פרויען״ זײערע

 קתב באשעפםיגם דינען עם װאו טרייד, א אין רעכטע.
 גרויםע אזא װירקלױ שפילט מענשעו, 100000 צו

 אר־ םתיעז 8 אדער 6 נאו וואס םאקם דער ראליע
 די און ברױט דאם אוועק עם נעמען די ? בייםען

 דאם ? מיטגלידער ארבײטסלאזע ליידענדע די םון מילך
 8 אדער 6 די עם זיינען ווער און לעכערלױ• איז

 זײ ? ביזנעס־אגענםען די פון וױיבער די — פרויען
 זײ ױניאז. אונזער םמ םיםגלידער אױך דאד זימען
 וױיםט ווער און אנדערע. די װי פונקט דיום דאד צאלען

 ? אגענטעז ביזנעס אונזערע םון געהאלט די ניט עס
 די םון םעהר םארדינען מיטגלידעד אונזערע םון םך א

 אין ארבײטען ניט געהם םרוי קײז אגענםעז• ביזנעם
וואוילםאג. פון שאפ

 װעגען ארגוטענם דער איבערםריגען אויד איז עם
 די צוױשען םארטײלט װערען חשאבם די װאם דעם

 פון אײנער יעדער ױניאו׳/ דער אױ .■אליםישענם
 סײ אגענםען, ביזנעם די םײ ױניאדאמעשםעלטע, די
 צו קענען די װאם אלעס טועז םתידאדזשאםםערס, די

חשאבם. אױף םיטגלידער ארבײטםלאזע באזעצען העלםעז
 די םח םארלױף אין האט 22 לאקאל פון אסים דער

ע א געמאכם האכען *אר לעצםע על מי  אונטעד־ םי
אויםצוגעסיגזז אכזיכם דזװ־ םיט שעפער, די אין זוכוגג
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 דעם אויף געמאכם װערט פארזוך ערנסטער אן לאזע.
 שאפ־טשער־ די פון קאאםעראציע דער מיט און געביט
גלװארלן געשאפען שעפער םילע אין זיינעץ לייסע

חשאבס.
 מיט־ טויזענט 30 די צװישען דא אבער זײנען עס
 װעט׳ עס װעמען פאר אזעלכע 22 לאקאל וןפ גלידער
 קריגעז צ' שווער זײן אומשטעגדען׳ בעסטע די אונטער

 זיינען דאס פרויען, עלטערע די זיינען דאס דזשאבס.
 טרייד פון אבװעזענד געװען זײנען װעלכע םרויען די

 צו צופאסען ניט זיך קענען און יאר צען און 5 פאר
 טרײד אין װען צוגאנגען. און שאפ־סיסטעמען גײע די

 װעניג בתים בעלי די זיינען ביזי, אויסערגעוױינליך איז
 מעגליכקײט. א אלע האבען דאן איבערקלייבעריש.

 צוליב נאך בפרט און אומשטענדען איצטיגע די אונטער
 יעדען גאראנטירט װעלכער אגרימענט אין פונקט דעם

 ארבייטס־ די האבען געהאלט, מינימום א ארבייטער
 על־ די םון לאגע די קלייבען. צו װעמען פון געבער
 אלץ דארום װערט מלאכות בעלי שװאכערע און טערע

 מענ־ אזעלכע פאלען טריידס אנדערע אין שװערער.
 נים. טענות קײן קײנעם צו האבען די און ארויס שען
 האבען מיר פאסירען. ניט זאך אבער׳אזא קען אונז בײ
 אױפפאסונג אונזער זאכען. די צו צוטריט אנדער אן

 מיטלען און װעגען תמיד זוכען מיר אנדערע. אן איז
 און מעגשליכען א אויף פראבלעמען אונזערע לעזען צו

 מיר שװערע. א איז לאגע די שטײגער. חבר׳שען
 װעלען מיר ביז ראנגלען איהר מיט אבער זיך וועלען

באזיגען. זי
 פארדרוס אונזער אויסדריקען מיר װילען דערבײ

 געפונען האט ״םארװערטס״ דער װאס באדויערוגג און
 דערמאנטען דעם איבער ארויםצושטעלען פאסענד םאר

 דרעםמאכערין״. א םון טעגות *גערעכטע קעפעל די בריף
 געװיס גים. זיי זײנען גערעכט אבער זײ זײנען םענות

 ארבײטער־ אן נאך בםרט און צײסונג, טעגליכע א האט
 טעגות םארעםענטליכען צו חוב א און רעכט א ונײטונג,

 עס רוען ספעציעל לעזער, איהרע פון פראטעסטען און
 אודאי און אודאי ױניאךפראגען. װעגען זיך האנדעלט

 אין םלאץ געםינען קריטיק יעדע מייגונג, יעדער מוז
 אז סםק אן אויך איז עס ארבײטער־פרעסע. דער

 װעמען אויף און וואס אויף אונז בײ דא איז *ײטעגוױױ
 האט רעכט םיל אזוי פוגקט אבער קריטיקירען. *ו

 צייטונג די אײדער אז םארלאנגען, צו ױניאן די אויך
גערעכטע״ א איז טענה ״די אז פסק איהר ארויס גיט
 באקעגט מען ;אונטערזוכונג אן מאכען פריהער זי מח
 אומ־ די מיט סאקטען, די מיט לאגע, דער מיט זיד

 אוים־ מים און רעכט מיט מעז קען דאן אמ שםענדען,
 גע־ איז קריטיק יענע אדער די אויב זאגען ריכטיגקײט

אומגערעכט. אדער רעכט
רןאמפײן ם. ל• *. אץ אקםײו זײנען לאק&לעו דרעס

 געװען צוױיםעל אן איז װעלכע פארזאמלוגג, א
 האבען מיר וואס באגײםטערטע םאמע די םון אייגע

 שבת לעצטען איז צייט, לענגערער א זייט בײגעוואוינם
 געווארען אפגעהאלטען טען,25 דעם סעםטעמבער םרי,
 טען6 אוים׳ן 22 לאקאל םון קאוגסיל־רום גרױסען אין

 ער־ די געװען איז דאס גאס. טער40 דער אין ®לאר ן
לא־ סון מיטגלידער אקטיװע אלע סרן פאתאמלונג שטע

 עקזע־ דער םוץ געווארען גערוםען איז וראס ,22 קאל •
 אלגע־ אן ארגאניזירען צו צוועק מים׳ן באארד קוםיװ
״אמעריקען דער גוגסטען צו קאמפייךקאמיטע מײגע

אנגעשלאסען. איז לאקאל דער וועלכע אן פארםי״ לײבאר |'י-
ױניאן, דער סון מענעדזשער דער זימערמאן, םאשא

 וױכ־ די אנגעװיזען רעדע באגײסטערםער א אין האם ־ ;
J אן ארגאניזירען צו באװעגוגג דער םון באדייטונג סיגע
 האט ער ארבייםער־פארטיי. אומאפהענגיגע אײגענע *

אלס זיך אנצושליסען אנוועזענדע די אױםגעםאדערם
׳  נעמען און פארםײ דער סון מיטגלידער אינדיװידועלע #

|S j|* קאמפיין. אין אנטייל אקטיװען
 אקציאנס־ אן אויסגעקליבעז האם סאתאמלוגג די «

 ערשטענס, זײן, נועם עס אויפגאבע רועמעס קאמיטעם
 מיט־ נייע 10,00 שאםען צו קאמפיין דעם אמנוםיהרען

 קאארדינירען צווײטענס, אמ, פארטיי דער אין גלידער
 די אין 22 לאקאל םון מיםגלידער די םון ארבײט די

אר־ די אנםיהרען העלםען צו דיםסריקטען ®ארשיידענע
 אגײ אנדערע און קעגוועסען רעדזשיסםרירען, פון גײם

זיך מח פארםײ די װעלכע סים םעטיגקײטען

 פון צײט אין זיגרייך ארויסצוקומען אום םארנעמען
עלעקשאן.

 ער־ טעג די האט 22 לאקאל פון מיטגליד יעדער
 דער אין מיטגלידערשאםט פאר אפליקיישאן אן האלטען

 קאסט אײנטריטס־געלד פארטי׳/ לײבאר ״אמעריקען
 מיט־ די אז האםען, ווילען מיר סענט. 50 גאגצען אין

 זיך װעלען און אפרופען ווארים זיך װעלען גליךער
 קאר״ די פארטיײמיטגלידער. אלס פארשרייבען גלייך

 אין װערען געבראכט דארפען סענטיגע 50 די מיט טען
ארויסגעבען וועט מען וועלכע פאר אפיסעס אוגזערע
רעסיטס.

 דעם אז פארגעסען ניט מען טאר איבערהויפט
 װען און רעדזשיסטרירען זיך מען מוז אקטאבער טען4

 אונ־ ״עגראלען״ זיך מען מוז זיך רעדזשיסטרירט מען
 לײבאר ״אמעריקען דער פון ״עמבלעם״ דעם טער

 רע־ ניט זיך װעט איר אויב אז געדענקט פארטײ׳/
 לאקאל שטימען. קענען ניט איר װעט דזשיסטרירען

 אק־ זעהר זײנען 60 און 10 לאקאלען די אויך װי 89
 פאראייניגטער אמת׳ער אן איז עס קאמםײן. אין טױו

 זאל ריכםונגען• אלע פון לאקאלען אלע פון פראגט
 אויסזיכטען אונזערע פליכט. זײן טאן מיטגליד יעדער
 מיט נעמען דעם צו זיך לאמיר גלענצענדע. זײנען

 אלע וױיזען לאמיר עגערגיע. און מיה גאנצער אונזער
 אויפ׳ן דערגרייכען קעגען מיר אז כחות, פינסטערע

 מיר װעלכע אוספעכען זעלבע די געביט פאליטישען
פעלד. עקאנאמישען אויפ׳ן עראבערט האבען

מזל קײן ניט האבען אידען ®וילישע
 װאס באדױערעגםװערט אוץ פארדריסליד זעהר

 ליידען עס שוואכער. אזא איז סיזאן הײנטיגער דער
םון מיטגלידער טויזענטער צעהנדליגע די דעם םון י

 די לײדען אויך דעם םון װעלען עס ױגיאגס. אונזערע
 מיט האבען װעלכע מאסען ארבײטער אידישע ארימע
 אונ־ םון קאגטריבוציע באדייטענדע א ערווארטעט רעכט

 םון װערט װעלכער םאגד דעם גונסטען צו טרײד זער
 ארבײטער ״אידישען דעם דורך געזאמעלט זייערטװעגען
 דזשאיבט דרעס די האט באוואוסט, ורי קאמיטעט׳/

 שבת, ארבײטען צו מיטגלידער די ערלויבט באארד
 םארדינסטען עקסטרא די און סעפטעמבער, טען11 דעם
 צום װערען איבערגעגעבען זאלען ארבײטער די םון

 טאן צו גרײט געװען זימען דרעסמאכער די פאנד.
 זאל און ברידער, ליידענדע זײערע צו םליכט זײער

 דאס האבען בתים בעלי די אויך אז װערען געזאגט דא
 אבער באציאונג, מענשליכע זעהר א ארויסגעװיזען מאל
 טרייד אין וואס דערפאר געהאלפען װעניג אלץ האט דאס
 האבען וואס מענשען צאהל די ביזי. גענוג נים איז

 דאך אומבאדייטענד. געווען איז געארבײט טאג יענעם
 אויפצומאנען געלינגען זאל עס אז ערווארטעט, װערט

 כאטש װעלען װעלכע דאלאה טויזענט עטליכע שעהנע א
 מענשען, ארימע יעגע םון ליידען די לינדערען אביסעל
יסורים. גײםטיגע און עקאנאמישע לײדען װעלכע
 חי*א• אין ם&רזאמלוגג נרױסע א ה*ט 22 ל$ק&ל

אקטאבער טן$ן21 דעם דראם
 װעט אקטאבער, טען21 דעם אװעגט, דאנערשטאג

 א װערען אפגעהאלטען היםאדראם יארקער נױ אין
.22 לאקאל םון מיטגלידער די םון מאםען־םארזאמלוגג

 פארזאמלוגג געוױיגליכע א װי מעהר דין װעט דאס
 םון ברען סאמע אין םארקומען װעט זי וואס דערפאר

 גרוײ דער אז זיכער, זיינעץ מיר קאמםיין. פאליטישען
 22 לאקאל מיט איבערגעםילט זײן װעט היםאדראם סער

 םון באריכט א אויסהערען װעלען װעלכע טיטגלידער,
 דעמאגסטרירען גלייכצײטיג און מענעדזשער לאקאל
 פארטײ״. לייבאר ״אמעריקען דער פון צעטעל פאר׳ן

םרעסע. טעגליכע די לעזט אײנצעלהײטען מעהר םאר
60 ל$ק♦ םון כרידער און שװןןסטער גענריםט, זײט

פרע־ דרעס די — ארגאגיזאציע שװעסטער אונזער
טען4 דעם אצינד םײערט — 60 לאקאל ױניאן סערם
 םיה־ די באגריסען מיר עקזיסטענץ. איהר םון יאהר
 קלאסענבאוואוסט־ שעהנער דער םון מיםגלידער און רער

 און דערגרייכונגען זײערע מיט ארגאניזאציע, זיניגער
 — פרעסערס די זיי, װעלכען נאמען שעהנעם דעם מים

 — טרייד םון הארעפאשגיקעס אנגערוםענע געוױינליך די
 קאלעגען! געבױם, גוט געמאכט. זיך פאר האבען

 א םאר חגרים, צוזאמען, וױיטער. אח וױיטער בױט
געזעלשאםט! שעהנערע בעםערער

וועגעזפויטעוכקנשפיס פראנע 8
״גערעכטיגקײט״: פון רעדאקטאר חשוב׳ער
 ארויפגע• איז 61 לאקאל וןפ מיטינג לעצטען בײם

 קאנ־ לעצטער דער פון באשלוס דער געװארען כדאכט
 דער פון מעמבער יעדער אז סיטי, אטלאנטיק אין װענשאן

 דארפען ,1937 יולי, טען1 דעם פון וועט אינטערנעשאנעל
 און יאר, א דאלער 1 ביכעל דאס בײטען בײם צאלען

 א פאל אין אז אינשורענס, פאר םאנד א זיין װעט דאס
 זיק װעט שטארבט, אינטערנעשאגעל דער פון מעמבער
 דאלער. 150 םאנד דעם םון אויסגעצאלט קריגען םאמיליע

 אינטער־ דער םון םירער אוגזערע קומט מײנוגג מײן באך
 וואס אבער באשלוס• דעם פאר כוח יישר א נעשאגעל

 װעס אזוי װי און װער איז, װיסען צו אינטערעסירט מיך
 זא־ צו דערמיט מײן איך ? אעשורענס די קריגען מען

 זײ־ אז בארעכטיגט זײן װעלען מעמבערס װעלכע ען,ג
? אינשורענס קריגען זאלען פאמיליעס ערע

 עס אז םאר מיר שטעל איך ווייל ׳עס םרעג איך
 איגטער־ דער סח מעמבערס געװעזענע סך א שטארבעץ
 זיעען װאס שטארבען וױיניג זייער אבער נעשאנאל,

 אויף מלאכה בעל א וױיל לייט, ױניאן גוטשטייעגדע נאך
 טרײז/ םון ארויסגעשטויסען װערט יארען עלטערע די
 ארבײט ער אז געוױינליך, גיט. צי דאס, װיל ער צי

 ורערט במילא און דױס, קײן ניט ער צאלט טרייד אין ניט
 דער איז אינטערגעשאנעל. דער םון מעמבער אויס ער

 םױיד אין געארבײט האט ער װען װאס ברודער, זעלבער
 פאר יאר א דאלער דעם אויך און דױס געצאלט און

 ? אינשורענס דעם צו בארעכטיגט פאנד, אינשורענס דעם
בארעכטיגט. םאלקאם ער איז מײנרנג מײן נאך

 דער אין בריף מייז דרוקט רעדאקטאר, הער פליז,
 די באלייכט און עגטפער אן גיט און ״גערעכטיגקײט״

 מעג־ איז עס װיפיל אויף איגשורענס דער װעגען םראגע
 אינטער־ דער םון מעמבערס םילע אז גלויב איך ליך.

 אײג״ מער װיסען צו פאראיגטערעסירט זײנען נעשאנעל
םאנד. אינשורענס דעם װעגען צעלהײטען
ארץ׳ דרד און דאגק מיט

שטיפאמיאק, ש.
ם#נטרעאל♦ ,61 ל$ק. מעמבער

רולס עEעסט־באעטיםc קײן :רעדאקציע דער םון
̂ך איז בעגעפיטס די װעגען  אויסגעארבײט ניט פארלויפיג נן

 םין » פאגד אינאזורענס דער איז דערוױילע ;עװארען.
 װערען אויסגעארבײט װעלען צײט דער טים עקספערימענט.

 װערעז געפוכען ז^ל און קען׳ עס אז גלויבען םיר רעגלען.
 גוליב טרויד פון ארוים פאלען װעלכע םיםגלידער אז װעג, א

 רענט זײער פארלירען ניט זאלען קראנקחײט, אדער עלטער
איגאזורענס. די *אויף

ארבײט גוטער פאר אנערקענונג
 בעקערמןןנ׳ם און בוירגער םון ארבייטער די מיר,

 בײ םארזאמעלם םםריט, טע37 וועסם 266 שאפ, קלאוק
 פון אפים אין טען,16 דעם אויגוסם מיםינג, שאפ א

 ביד אונזער םון פארזיץ דעם אונטער באארד חשאינם
 אױםצודריקמ באשליסען גאלד, י. ברודער אגענם געס

 אונ־ *ו !וסרידענקיים אמ אנערקענוגג אונזער עפעגטליד
 זײן פאר קלײנמאז, ל. ברודער םשערמאן, שאם זער

שאם. אין טשערמאן אלס ארבייט גוטער
 אז זאגען, מיר ורען איבערםריבען, זיץ ניט ם.וועס

 דער און שאפ דעם אפ ער גים ענערגיע גאנצע זײן
 צו םארגעגיגעז און כבוד א װירקליך איז עס ױניןון.
 אוגז םאר איז כבוד מעזזר נאך םשערמאן. אזא האבען

 אוין איז קליינמאן ברודער ױאם שאפ, אין אלעמען
 ױין באוואונדערען צו פשום איז עם טשערמאן. בילדינג

 *PX ױניאז םאר אפםערװיליגקיים און וױלען ענערגישען
 אז ווערזיז, אונםערגעשםראכען דא זאל טױױםעם.

 העכער שוין טשערמאן אונזער איז קלײגמאן ברודער
כסדר. יאהר 3

איינשטי־ מיר האבען אבם, אין אלץ דאס נעמענדיג
 און טשערםאן אונזער פאר דעתועהלט װידער איהם מיג

 און װאםש ריםט גאלדענעם א מיט איהם פרעזענטירען
 נוײ און גוטע די םארםצוזעצען כווז םיל איהם װינשען

 דער םאר אױך װי אלעמען, אונז םאר ארבײט טיגע
אלגעמײן. אין ױניאן

לאקאל הערשקאיױץ, מאקם קאמיםע: שאפ
 אלעקם ;10 לאקאל נעש, סעמיועל ;117

 !ירליז אײבי ;117 לאקאל װישעגגראד,
.9 לאקאל

צו דג פון גײט אינטערנעשאנאר די
מרעיד עמבר^ידערי אין סטרײק גיגרײכער ךער

היינ־ םארצײכענען צו האט אגטרעאל
אונ־ זיג. גרויסען א מאגאט טיגען

אײנגע־ האט אינטערנעשאנאל זער
פאזיציע. װיכטיגע נײע א נומען

 קאנ- דעם עראבערט האבען מיר
עמבראידערי־ דעם איבער טראל
 םון סטרייק קורצער א נאך טרייד

 גלענצענ־ א מיט געענדיגט זיך האט װאס טעג, צוויי
זיג• דען

 אינטערנעשאנאל אונזער האט חודש לעצטען סוף
 ארבײ־ עמבראידערי פון לאקאל גײעם א געטשארטערט

 פײערליכער דין נאך וואכען םאר א .315 לאקאל ׳טער
 זיין געםײערם לאקאל דאזיגער דער האט אינסטאלירונג

 אגרי־ קאלעקטױוען א געװינעגדיג זיג, גרויסען ערשטען
 װעניג זעהר געדויערט האט וואס קאמף א נאך מענט

 אז אײנגעזעהן, האבען בעלי־בתים די וױיל דערפאר
 פארבײ לאנגען א פארםיהרען צו פראקטיש ניט ס׳איז

אינטערנעשאנאל. אונזער געגען קאמף טערטען
 געהאט גראדע בעלײבתים די האבען אנפאנג אין

 מיטגלידער די עקשנות. פון טעגדעגץ א ארויסגעװיזען
 מא־ סטיטשינג ענד פליטערס ״עמבראידערי, דער פון

 געװאלט ניט אנפאנג אין האבען אינק." אסס׳ן, נופ.
 באלד טאקע זיך מיר האבען אונז. מיט קאנפערירען

 בזןלי־ כלאנכע האבלז ססדײק. א צר גרײםען גענוכלען
 אונ־ מיט ערנסט גאנץ מײגען מיר אז אײנגעזעהן, בתים
 ווייכער, געוואיען די דינען סטרײק־צוגרייטונגען, זערע

 צו אייגגעשטימט בעלײבתים 10 האבען ארום אזוי און
 דער פון באשלוס דעם טראץ אונז מיט אונטערהאנדלען

 קאנ- א בײ געטראםען זײ מיט זיך האבען מיר אסס׳ן
 גע־ האבען װעלכע אונטערהאגדלרגגען נאןי און סערענץ
 ביײ אזײגער 4 ביז אינדערםריה אזײגער 8 פון דויערט

 קאלעק־ א געשלאסען מיר האבען ׳מ. ד. טען8 דעם טאג,
:פונקטען םאלגענדע מיט אגרימענט טיװען
 אלע םאר וואך א דאלאר 5 םון לוין־העכערונג א

 העכע־ א דאלאר צוױי און ארבײטער באגאז־עמבראידערי
 װעל־ אין קאגםערענץ א העלפ׳/ ״םלאר אלע פאר רונג
 םון םארשטעהער דריי באטײליגען זיך זאלען עס כער

 ױניאן דער םון םארטרעטער דריי און בעלי־בתים די
ט׳ן װערען אפגעהאלטען זאל  אויסארבײטעז צו צװעק מי

טרייד. אין ארבײטער די םאר לויךסקײלס מינימום
ארבייטס־ שעה׳דיגע 44 א איינגעםירט װערט עס

 אװער־ איצט. ביז װי שעה׳דיגע 49 א אנשטאט װאך,
 מען װעלכע שםונדען 8 בלויז צו רעדוצירט װערט טיים
 םון טעג 4 ערשטע די אין בלויז ארבײטען מעגען װעט
 איז אװערטיים קײן טאג. א שטונדען צוױי צו װאך,

 12 גאך שבת אדער םארנאכט, 5 נאך םרייטאג ערלויבט
 טרעיד עמבראידערי אין מען םלעגם איצט ביז בײטאג.

 אזייגער 10 און 9 ביז צייטענוױיז אווערטיים ארבײטען
אװענט. אין

 םאראן אויך נאםירליך, איז, קאגטראקט דעם אין
 שאפ־טשער־ א ;שאפ״ ױניאן ״קלאוזד םון פונקט דער
 אויפצױ שאפ יעדען אין באשטימט װערען דארף מאן

 ביזנעס־איידזשעגטס און ארבייטער םח קאמםלייגטס נעמען
 יעדער צו שעפער די אין ארייגצוגעהן רעכט א האבען

 ״קאמ־ װעגען בעלײבתים די מיט םארהאנדלען צו צייט
 אפגעמאכט איז קאנטראקט, דאזיגער דער פלייגטס״.
 קא־ דעם אוגטער װערען רעגיסטרירט דארף געווארען,

 אנ־ דינען עס און עקט. לייבאר־אגרימענט לעקטיװען
 כא־ דיגען וועלכע םונקטען אנדערע געווארען געגומען

 װעל־ אינטערנעשאנאל־אגרימ<נטס, םאר ראקםעריסטיש
שעפער. עכט־ױניאן שאםען כע

גאנ־ םאר׳ן אגרימענט דעם אט אנצואווענדען בכדי
 א ערקלערט אינטערנעשאנאל אונזער האט טרײד צען

 דאנערשםאג, איז דאס םאג. צוױיטען אױסן סטרייק
 גלעג־ איז םטרייק־רוף דער סעםטעמבער. טען9 דעם

 אר־ די םון םראצענט 90 געווארען. געענטסערט צענד
 םארביםענע די שעפער. די םארלאזט האבען בײטער
 םיעליך געווארען זיינען ױגיאן אונזער סון שונאים

 בעלײ די געטראםען האט סטרייק דער איבערראשט.
 האט סטרייק דער םעזאן. םח ברען רעכטען אין בתים

 םאג צוױיטעז אוים׳ן האבען די אז צוגעדריקט, אזוי זײ
 זאלען מיר אז םארלאגג, א מיט אונז צו געוועגדעם זיד

 קאנ־ 6 גאד אפמאך. אן וועגען זײ מים קאנםערירען
די האט שטונדען םיגף געדױערם האט רואס פערענץ

שעהן בערנארד פון
י. װ. j ל. א. ארבפנײזער גענעראל

 אגגעשלאסען זייבען עס װעלכער אן גאנצע, א אלס אסס׳<
 אײנגעשטימט שטאט, אין בעלי־בתים צאהל גרעסטע די

 הא־ מיר װעלכע קאנטראקט דעם פון פונקטען די אויף
 קאנטראקט דער .10 ערשטע די מיט געשלאסען בען
 זעלבען דעם און פרייטאג געווארען געשלאסען איז

 מאס־מיטינג א אפגעהאלטען ארבײטער די האבען אװענט
 מאנטאג גוטגעהײסען. איהם באגײסטערונג מיט און

 סטיטשינג עמבראידערי, אלע זיינען טען,13 דעם פריה,
 אר־ דער צו זיגרייך אװעק בעל־מלאכות פליטיגג און

 האבען זײ וראם ױניאן־באדינגוגגען נײע אוגטער בײט
 םון געשיכטע דער אין מאל ערשטען צום געקראגען

סריידס. דאזיגע די
 דעם פאר קרעדיט אז באטאנען, צו נויטיג איז עס
 באנאז־עמבראידערי די צו ערשטענס קומט זיג שנעלען
 םאר אקטיװ געװען צײט גאגצע די דינען װעלכע באיעס

 צאהל א צו אויך און טרייד דיער פון ארגאניזירונג דער
 אונ־ געארבײט האבען װעלכע סטיטשערס און פליטערס

 אין ארבײטער די אריינצוציען נאכט און םאג ערמידליך
 מאקס ברודער צו אױך קומט קרעדיט ױניאן. דער

 ספעציע־ אלס געווארען באשטימט איז װעלכער קייזער,
 ברױ טרייד. עמבראידערי דעם פאר ארגאנײזער לער
 ארבײט דער אין אריינגעווארםען זיך האם קײזער דער
 נאכט און טאג אקטיװ געװען און לעבען און לייב מיט
 איז זיג, דעם דאנק א איצט, און זיג. גרויסען דעם ביז

 עמבראײ, די סון לאקאל דער ,315 לאקאל נײער דער
 א געורארען ארבײטער, םטיטשינג און פליטינג דערי,

 מאנט־ אין איגטערנעשאנאל דער פון סייל װיכטיגער
רעאל.

דעפארטמענט ארגאניזײש^ן אפםאון
 עמ־ די םון זיג גרויסער און סטרייק קורצער דער

 אויסערגעװעהנליך אן געהאט האט ארבייטער בראידערי
 דע־ ארגאניזיישאן אםםאון דעם אויף װירקונג גוטע

 גאן־ אז דעם, צו געםיהרט פשוט האט עס פארטמענט.
 האבען דיסטריקט אפטאון דעם אין םעסטונגען ױניאן

צוזאמעגברעכען. אנגעהויבען
 מיר פיהרען געשריבען װערען שוררת די אם װען

 םון אייגעם האט וואס םירמע א מיט אונטערד״אנדלונגען
 געםינט שאפ דער און לאנד אין שעפער גרעסטע די

 ״קענעדיען די איז דאס צענטער. אפטאון דעם אין זיך
 קאנאדע. גאנץ איבער באוואוסט איז וואס קא.", וױיםט
 צוױיטע די אלס באקאנט איז רואס םירמע א ס׳איז

 בריטישער דער אין םארט דעם םון םירמע גרעסטע
אימםעריע.

 פרױ מיר האבען צוריק וואכען אייניגע מיט נאך
 אן װעגען םירמע דאזיגער דער מים קאגםערירען בירט

 גענומען ניט אוגז םירמע די האט דאן אבער אגרימענט,
 באגעהן קעגען זיך װעט זי אז מײנעגדיג, ערגסט צו

 קאנםערעגץ יענער םון איז אונז. מיט אפמאך אן אהן
 טיכ־ מיט אנגעםאנגען ױניאן די האט געווארען. גארניט

 םירמע די האט דאן םטרייק. א םאר צוגרייטונגען םיגע
 אונז מיט זיינען ארבײטער איהרע אז באמערקט, קעגםיג

 סטרייק א אויף ריכטען דעם צוליב זיך קאן זי אז און
 אגגע־ װידער און באציאונג איהר געענדערט זי האט

 אוגטער־ די און אונז, מיט אונטערהאנדלען פאנגען
 םאג אינ׳ם איצט, געזאגט, װי אן, געהען האנדלונגען

געשריבען. װערען שורות דאזיגע די װען
 אתם געהען אפטאון-שעםער די סון בעלי־בתים די
 גיםא געגענד יענעם אין ס׳איז צוטראגען♦ שטארק

 די םון צאהל היפשע א וואו שאם, איין קיץ פאקטיש
 ױגיאן. דער אין רעגיסטרירט דין ניט זאלען ארבייטער

 די אין שטארק שוין איז קאנטראל אומער וױםיל אויף
 אינ־ םאלגענדער כאראקטעריזירען וועט אפטאון־שעפער

 םשילד־ *סײן די םירמע, א םאראן איז עס צידענט.
 םירמע, דאזיגער דער םון קאםערם אלע ווער״. רענס

 ארבייטער, אנדערע די םון צאהל גרויסע א אויך וױ
 געװאלט קעגטיג האט םירםע די אובז. מיט שױץ זיעען

 זעהן קאםערס, איהרע םון יתיאן־דופק דעם טאן טאפ א
 בא- זי האט קלאפט. עס שרואך װי אדער שטארק װי

אווערטײם ארבײםען זאלען זײ אז קאםערם, די פוילען

מאנטרעאל אין
ד

 געווען, איז ווארגוגג די אווענט. אין אזייגער 9 ביז
 ״דע־ דעם וועלען די אױב ״סײערען״ זיי װעט מען אז

 איץ געםרעגס האבען קאטערס די םאלגען. ניט קרעט״
 גע־ זיי האבען מיר און טאן זאלען זיי וראס ױניאן דער

 גע־ האם םירמע די םאלגען. נים זאלעז די אז הײסען,
 אוגז מיט פראצענט 100 זײנען קאםערס די אז זעהן,

 ״םײע־ זײ זאל זי אויב סםרייק א האבען קאן זי אז און
צוריקגעצױגען. ווארגוגג איד״ר זי האט רען״,

 איבער נערוועז דינען בעלי־בתים די װיפיל אויף
 פאקט דער וױתט ארגאניזאציאגס־טעטיגקייט אונזער

 לייבאר־דעםארכד דעם םאר געקלאגט זיך האבען זיי וואס
 םיילען צו קאמיטעם שיקען מיר רואס דעם אויף מענט

 הייסם זײ ביי ארבייםער. דיערע צװישען סירקולארס
 בעלײבתים די ביזנעס. זייערע שטערען מיר אז עס,
 סיידוואקם די איבער אתם לויםען משרתים זײערע און
 בא־ נים זיך זאלען קאמיטעס אונזערע אז היטען, צו

 זײ העלפם עס אבער ארבייטער. זייערע מיט געגענען
 און מעהרער אלץ היםען, די מעהר וואס גארניט.
 אםיס אונזער אין קומען ארבייטער דיערע םון מעהרער

 אינגיכען גאר אז ערווארםען, מיר רעגיסטרירען. זיך
 ״מיסע־ און קאטען די אין סעזאן דער אנפאגגען זיך זאל

 א רוםען צו זיך גרייטען מיר און שעפער לייניאס״
 אוגזער געװעהגליך ס׳איז װי צייט, יענער אין סטרייק

 ברעץ אין ם׳איז ווען נור סםרייק א רוםען צו שטייגער
 פון בעלי-בתים די אז אבער, חאפלז מיר סעזאן. םון
 זײ אז אײנזעהן, דאן ביז רועלען אפטאון־שעםער די

 ״אינטערנעשא־ אונזער געגעך קעמםען צו נים זיך לוינם
^ אוץ נאל״ סכלי ױ  אונז מיט םעטלעץ דורך סטרײק א א
אוםן. סרידליכען א אויף

 די אז נײעס, די אן קומט דרוק צום גײעז מיר (װען
 דעם אוגטערגעשריבען האט קאמפאגי וױיסט קאניידיען
 גע- איז דאם סםרייק. א אהן ױגיאן דער מיט אגרימעגט

 געסטרא־ האם ױניאן די וואס דעם, צוליב ערשטענם, ווען
 וואס געזען האבענדיגג םירמע, די און סטרייק א מיט שעט

 האט שעפער דרעס אגדערע די אין געםאן האט ױניאץ די
 דערבײ האט צוױיטעגס גוםען. מיט געסעםעלם בעסער

 קלאוק םון טשערמאן אימפארשעל דער געהאלםעז םיל
גרינבערג. ישכר מאנטרעאל, אין טרייד

געוואו־ ארבײםער די האבען אגרימענט דעם דורך
 העכערוגג פראצענט צען א שאפ, ױניאן קלאוזד א נען

 באדיגגונגען ױניאן אגדערע אלע און שכירות די אויף
 אין אסאםיאיישאן דער םין געווארען געקראגען זיינען וואס

אגרימענט). דיער
דעפארםמענם קלאוק דער

 אונזער אין איצט סעזאן גוטער קיין ניט ס׳איז
 װעניג זעהר זיך זעהט שעפער די אין קלאוקס־טרייד.

 װעם סעזאן דער אז אבער, ערווארטען מיר ארבײט.
 ריטעילער די אז צו, גיבען אלע וױיל לעגגער ציען זיך

 אדײג־ קענען באשםעלומען און םטאק רועניג האבעץ
שםעטער. אביסעל זיי םון קומען

געוועזע־ װי ארבייט איהר מיט אן געהט ױניאז די
 גלײך צוטיילט ווערם שעפער די אין ארבייט די און ליד

 אונ״ סאר ם׳איז שװער װי בעלמןלאכוו^ אלע צװישען
 גיבען סעזאן שווערען א דורכצומאכעז מיטגלידער זערע

 טעג 2—3 איצם ארבײםעז זײ כאםש אז צו אבער די
 םעג, פאר דאזיגע די אין אבער זײ פארדינען וואך א

 אזויםיל פוגקט ױניאן־באדינגונגעץ, אונםער ארבייטענדיג
 פארדינם האבען די וױםיל םעהר םאלעז מאנכע אין און

 ױגיאז־קאנ״ קיץ ס׳איז בעת צוריק יאהר עםליכע מיט
געווע?. ניט טרײד איבער׳ן. טראל

דרעס־דעפארםמענמ דער
 כמעט איז דרעס־דעפארםמענט דעם אין ארבייט די

אוםן. רעגעלמעסיגען א אויף איינגעשטעלם װי
 םאתומעז שטארק געיועץ מיר זײגען איצם ביז

 בעק־פעי. קאלעקטען אח מיגימדםם אײנשטעלען מיט
 שוין םיגיםומס די זײגען שעםער צאהל גרעסםע די אין

 פארבליבעז נאך זײגעז עס געווארעןי אייגגעשטעלם
 דאז*?, האלבער א װי װעניגער שע*ער, עטליכע נאך
 דאס אח איעגעשםעלם גים דערוױיל גאד ס׳איז וואו

סעג. קומענדע די אין םאן צו מיר ערווארטען
 אח שעפער די אין םינימוםס די אייגשםעלעץ דאס

 האבעז סירמעס מאנכע מים לײכם. אזוי צוגעגאעען גיט
אםיא ם׳האט אח שװעדיג^יםעז עתםטע געהאם מיר
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 װע־ שעפער גרעסערע צאהל א געגען אז אויסגעוױזען,
 איז דאס סםרייקס. רופעז צו געצװאונגען דין םיר לען

 טאקטישקיים דער דאנק א גזדיארעז• פארםידען אבער
 אונ־ םון איבערגעבענהײט די און אפיסערם אונזערע פון

 די דורכפיהרען צו געלונגען אונז איז מעמבערס זערע
 ביזנעס־איידזשענטס אונזערע סטרייקס. אן סעםעלמענטס

 איינצושםע־ דרעס־שעפער די ארום אקםיװ איצט זיינען
 איינמאנען א־ן ,קאמפליינטם״ אויסגלייכען פרייזען, לען

 שעפער צאהל גרעסערע א פאראן נאך ם׳איז בעק־פעי.
 םאר בעק־פעי איינמאהנען נאך דארםען םיר װעלכע םון

מיטגלידער. אונזערע
 שטארק געװען לעצםענס זיינען מיר וואם דעם צוליב
 הא־ טעטיגקײםען אויבען־דערמאנםע די מיט פארנומען

 עקזעקוטױו־ אן ערװעהלען צו פארנאכלעסיגם מיר בען
 געטאן װעט דאס לאקאל. דרעס־מאכער פאר׳ן נאאח־
 פאר־ װעלען וואך קומענדע טעג. די:אענטע אין װערען
 װעלען שפעטער וואך א מים און נאמינאציעס קוסען

 אויסגעקלי־ װעט עס וואו ױאלען ווערען דורכגעפיהרם
.262 לאקאל פאר עקזעקוםיװע אן װערעז בען

לײבאר־קאנגרעס ענד םרײדס בייס
 אונזער םון געשיכטע דער אין מאל ערשטען צום

 אזא געהאט םיר האבעז קאנאדע אין אינםערנעשאנאל
 יעהרליכער דער ביי םארםרעםערשאסס באדייםענדע
ס קאנאדער דעם םון קאטיוענשאז  קאנ־ לייבאר ענד סףל

 םון אםאווא אין געווארען אפגעהאלטען איז וואם גרעם
םעפםעמבער. םען18 דעם ביז םען13 דעם

פער־ 23 םיז באשטאנען איז דעלעגאציע אונזער
 פון 2 און םאראנםא םון 9 פאנטחנאל, *ון 12 — זאן

 שםארק דארם זיך האם דעלעגאציע אוגזער וויניפעג.
 סראגעז װיפםיגע אלע אין באטײליגם זיד און אנגעזעהן

געווארען. םארהאנחילם דארם זיינען װעלכע
כאזאנ־ אונז האבען װעלכע פראגען די פון איעע

 א״ אי ״סי וועגען געווען איז פאראינטערעסירם דערם
 א אנגעגאנגעז דארם איז עם ,עקםפאלשאנם״. און

 זאל מען אז דעלעגאטען, געװיסע צװישען באװעגמג
 קאנגרעם םון אויסשליסען צו רעזאלוציע א דורכםיהרען

 ״םי דער מיט אפיליאירם זײנען װעלכע ױניאנם יענע
 אזא אז געםיהלט, האכעז דעלעגאםען אונזערע א״. אי

 שפאלםונג ערנםםער אן צו געםיהרט וואלט רעזאלוציע
 שפאל־ אזא באוועגוגג. יוניאן טרייד קאנאדער דער אק

 נאציאנא־ יענע םון סאכם די פארשםארקט װאלט טונג
 קאמף םארביםענעם א םיהרעז וועלכע ױניאגם ליםםישע

 גאציאנאלים־ די ױניאנס. אינםערנעשאנאל אלע געגען
 קאנ־ אל־קענעדיען זיינען: קאנאדע פון ױניאנס טישע
 לייבאר אװ םעדעריישאן נעשיאנאל לייבאר, *וו גרעם

םינדיקאטען• קאטאלישע די און
 א דורכצוםיהרען געלונגען איז דעלעגאםען אונזערע

 םון םראגע די דערווייל אפ שטוסט וואם רעזאלוציע
 רעזאלוציע די אם אז האםען, פיר און .עקספאלשאנם״,

 טרייד־יװיאו דעם םון גאנצקײם די םאחיכערען װעט
 איז קאנגרעם ביים שםיפונג די קאנאדע. איז קאגגרעם

 די אין אז האםענונג, דער םים דורכגעדרונגען געװען
 קאנווענשאן, נעקסטער דער ביז זזדשים, 12 קומענדע

 אינםער־ די צװישען אײניגקיים און םרייעז קופעז זאל
שסאאםען. פאראײניגםע די איז ױניאנם געשאנאל
 באמיאונגען די דאנק א אז צעעבעז, אויד וױל אין

 דער טרעםאניע, ראול איז דעלעגאטען אמזערע פון
 קאעםיל לײבאר ענד םרײדס מאנטרעאל םיז טשערסאן

 אינםעתע־ אונזער םמ םרײנד איבערגעבענער אן און
 קאנ־ םון ווײס־פרעזידענט געווארזת ערװעהלם שאנאל,

 םארזיצער דער געװען איז טרעםאניע ברודער גרעס.
 אנגעםיהרם האבען מיר ווען סטרײק־קאמיטעט דעם פון

ירעסמאכער. די סיז סטרײק היםטארישען דעם
* •

 דעם מיט געווארעז םארטיג בין איד p ג ג
 אז ידיעד״ די געקראגעז םיר האבען ארםיקעל דאזיגעז

 גע־ לעגאלתירם איז קלאוקס־םרייד םמ אגריםענם דער
 הײנם איז דעם וועגען מללדונג אסיציעלע אן װארען.

ר דער אין ערשינעז ע ל ע ^י  דער רעגירתגס־גאזעם. א
 װערען לעגאליזירט געזאלט האם אגרימזינס דאזיגער

 מאנו־ איעםלוסרײכע נאר צוריק. װאכדן אײניג* םיט
 סץ סארשםעהער ארן םריידם קלןןדינג םוץ ®עקטשורערם

שאקאט  געגען געקעםםט שרעקליך האבען םינדיקאט ןעא
 צו םון וױים איז װעלכע אלײן רעגיתנג די און דעם
 צוליב יתיאן אינםערנעשאגאל אונזער צו פרײנדליך וײן

 האם זי װעלכען אץ םםיײק דרעםמאפער לעצםען דדם
 די אנצונעםיױ געגויגט געװען זדז םפלד״ אזא געליםען

האם יוניןןן זײ אגוײםענם. דעם געגען אױסזעגוגגען

̂נד אין סטױיק גודס ניט געסעםעלט קלױו
(קארעספאנדענץ)

םעסאטא ראוז «ײם־פרעזידענט פון

 דער געדויערט האם מאנאםען יר
 ארבײטער ניט־גודס די םון סטרייק

 איז ענדליר אנער קליװלאנד, אין
אר־ די געװארען. געםעםעלט ער

 ניטינג ״פעדעראל דער פון בײםער
 דער צו צוריק שוין ױינען םילס״

גע־ ווארטען אנדערע און ארבײט,
 הערשט פרידען ארבייט. דער צו װערען צו רוםען

שעפער. נים־גודס די אין װידער
 ווערט איז פארענדיגם, איז סטרייק דער װען איצם,

 וואם פאסירומען, די איבער איבערבליק אן געבען צו
סםרײק. היסטארישען דעם צו געפירם האבען

 גיטינג די פון ארבײטער צאל א זײנען 1934 אין
 מים׳ן קאטאװסקי אב. וױים־פרעזידענם צו געקומען מילס

 אונטער ארגאניזירען זין־ העלםען זײ זאל ער םארלאנג,
 גארפענט לײדיס אינטערנעשאנאל דער םון םאן דער

 אנ־ און צוגעשטימט האט קאטאװסקי ױניאן. ווארקערס
 ארבייטער. די צוױשען קאמפיק בילדונגם א געהויבען

 אז דערוואוסם, זיך מען האט שפעטער צייט שטיקעל א
 ארויס־ האבען כלומרשט זאל מען וואס םרוי, געװיםע א

 אין איז םעםיגקײם, ױניאן פאר שאפ א פון געווארפען
 זײ וואם באםעם, די פון אגעגט אן געווען אטת׳ז דער

 אונזער םון אפים אין ארייגגעשמוגעלט אומיסטען האבען
 אלע איבער אםאםיאיישאן דער איגםארמירען צו ױגיאן

 אין ארבײםער די צװישען ױניאן דער םון טעםיגקײטען
 ארבייט די נאטירליך האס ױניאן די םרייד. דעם

 ארגאני־ האבען באלעגאטים די און אפגעשטעלם גלייך
פאבריקעז. די אין ױניאגם קאמפאני יזירט

 צו געקומען וױדער אבער זײנעז מיידלאד די ווען
 געגעבען די סען האם ,1937 פון םריליגג אין ױניאז דער

 אנגעהויבען זיך האבען ארבײםער שםיצע. מאראלע
 מא־ גודם נים די ױניאן. דער אן אנשליסען םרייוױליג

 ארגא־ ארבייםער די אז אײנזעהענדיג נוםעקטשורערם,
 אנער־ צו אװיגגען די מעגליך וועלען און זיך ניזירען
 ארײנ־ גיך אויף זיי האבען אינטערנעשאנאל, די קענען

 םעדעריישאז אפעריקאן דער פון פארטרעטער גערוםען
 אד־ די אדרעסירען צו עלויבט זיי האבען לעיבאר, אװ

 אלץ — צײם דיער אױף און םאבריקען די אין בייטער
 אםצו־ געליגגען זײ עם וועם םאםער האםנוגג דער אין

 זיך אנצושליםען ארבײטער די סון דראנג דעם שטעלען
 וועט ױניאן קאמפאני די און אינםערנעשאנאל דער אן

 ױניאז דער םון םירער די מאכם. אין פארבלײבען קענען
 גו נים מער באשלאסען האבען קליװלאנד אין אבער

 םון ארבייםער די ארונםערגערוםען האבען און ווארטעז
 םון אנערקענוגג די פאדערענדיג סםרײק, אין מילען פיר
ױניאן. אינטערנעשאנאל דער

 באקענס דינען ״גערעכםיגקײט״ דער םון לעזער די
 קליװ־ אין םםרייק גודם ניט דעם אין פאסירונגען די מיט

 םאר- העלדישסםע, די םון איינער געווען איז עס לאנד.
 אר־ די וואס קאמפען אנםשלאםענסטע און בעגרייבסטע

געפירט. איז עם ווען האבעז בײטער
 גע־ דעעז םילעו די װי נאכדעם וואכען עטליכע

 פאר- די האבען סםרייק, דעם דורך געווארען שלאסען
 זיי אז דערקלערט, אםען ל. אװ פ. א. דער םון םרעטער

 זיי האבען דאם לײנם. פיקעם די דורכברעבען וועלען
 װידערשטאנד. שםארקען א אהן ניט כאםש געטאן, אויך

 מיםגלידער ל. אוו פ. א. גרופע ערשטע די װי גאכדעם
 סםרייקער אוגזערע זײגען שעפער, די אין ארייז דעען

די בײ זיד האט מען אנםשלאסען. מעהר נאך געווארעז

 װעם אגרימענם דער אויב אז שטעלונג, די גענומען דאן
 םטרײק חשענעראל א װעט װערען, רעגיםםרירם נים

 ניט ױעלען םיר םרייד. קלאוקם אין ווערען גערופען
 וױלען װעלכע אינדוסםריעם דרױםענדיגע אז דערלויבדן
 גום אזױ םרײד, אונזער םח חשבמ אױפ׳ן ,םשיזלען״

 םםאביליזאציע די שטערזין זאלזןן סקעב־ױניאנם װי
 אנ־ אונזערע אין מישען ױן זאלען םרײד, אונזער םון

 מאס צוםרידען נאםירליה זײגדן, מיר געלעגענתײטען.
 וױכםיג סאר געפונען האם דעפארםמענם לײבאר דער

 גוטהײסען איז שטעלונג אונזער םיט זיד רעמנען צו
אגדימענם. דעם פח לעגאליזירוגג די

 אםילו,. געשלאגעז געםםראשעט, זײ געבעםען, פיקעטס
 װעט מיםלען אזוינע דורך אז האפנונג, דער אין אלץ
 .אין צוריק סטרייקערס די ארײגצוםרייבען געלינגען עם
ך אסעז זיד האט װעלכע םאליצײ, די פאבריקען. די  ג

 ארעס־ האם באלעבאטים, די פמ זײט דער אויף שםעלם
 זײנען סםרייקער 75 מאםענוױת. פיקעםם די טירט

 אײנציגען דעם פאר מאל איין מיט געווארען ארעסםירמ
אויפ׳ז געזונגעו האבען זײ וואס פארברעכען  פיקעס ,

 םוס דעם געבראכען נים אבער האט זאך קיין ליק״.
ך די םטרײקער. די פון א ל ^  איד געםילט האבעז מ

 צו געלעגעגהייט אײנציגע די איז דאס אז סטינקטיװ,
 סטרײק דער ױניאן. זייער םאר אנערקענונג געוױנען

 סרן רייען די און מאנאםען פיר גאגצע געדויערט האם
 בײם םעסם אזוי פונקם געבליבען דינען סטרײקער די

 ארונםער דינען די ווען טאג ערשטען דעם אין װי םוף
םטרײק. אין

 דעד איז קלױולאנד איז אז געדענקען, מוז מען
 צעבראכען םאבריק שםאל רעפובליק דער אין סםרייק

 װאו׳- טעקםםיל די וואס סםרײקס צוױי די ;געווארען
 דעד אין אנגעםירם האם קאמיטע ארגאניזאציאנם קערם

 ״קליװלאמ־ די און קארפאריישאן״ רעיאן ״אינדאםםריעל
 אפשםי־ דער אין פארלאלען ױניאן די האם וואורםטעד״,

 ‘האט באארד ריליישאנס לעיבאר נעשאנאל די וואס מוגג
 םיל, אײן אין םיר האבעז פאל אונזער אין דורכגעפידט.

 א•־ די געוואונען םיל״, ניטינג ,םעדעראל דער איז
 אין איינס. צו צוױי םון מאיאריטעט א מיט שםימוגג

 גך פיר האבען קאמפאני״ רעינםאל ״באמבערגער דער
 שסיםןן. םיר םון מערהייט קליינער דער מיט וואונען

 צוז״ םארלארען םיר האבען מילען צוױי אנדערע די אין
 סיך האבען שוועריגקייטען אלע די םראץ איז אייגם• צו

געוואונען. קאמף דעם דאך
 די אנצואוױיזען גויטיג ניט איך, גלויב איז, עם
 געזזאס. זיך םאר האבען פיר וואס אויםגאבע שווערע

 טעקםסיל די און רעפאבליק דער םון םטרײקס די אין
 געממ בלויז קעמפען צו געהאם זײ האבען ארבייםער

 געמס קעטפען צו געהאט האבען טיר באלעבאטים. די
 אנ־ אלע די און ל. אװ ם. א. דער ארבײטס־געבער, די

 וחא אין האנט א געוױינליך נעמען וואם כוחות דערע
 trm ניט די וואם דעם םראץ דאה און סיםואציע.

 יוך יײ »י םארזיכערט, כסדר האבעז מאנוםעקטשורערם
 פיס פארהאנדלמ אדער אנערקענען ניט קיעמאל לען
 געוזאחמ, געצװאונגען זיי דינען אינטערנעשאנאל, דער
 םאד *ו םאנאטען, םיר םון םטרײק ביטערען א נאו

 אינטערנעשאמל דער םון םארטרעטער םיט האנדלען
 n אנערקענענדיג אגריםענט, % אונטערשרייבען און

 די פון פארטרעטערין אײגציגע די אלס איגםערנעשאנאל
 • געקראגען האבען מיר וואו מילען, די אין ארבייטער
 טמד אונזערע וואו םילען, די אין און שטימען, מערהייט
 I אויד די קריגען םינאריםעם, א איז זײנען גלידער

 שד גיבען מיר קאמיטעס. די אויף פארטרעטערשאםט
•| ל. אױ פ. א. דער צו זעלבע דאם טירליך

 ארי• געםוזט מיר האבען דערגרײכען צו דאס כדי
 םארםיר* און ארגאניזאציע געגנערישע די בערגעוױנען

 *ן אינםערנעשאנאל דער םון פראנט פאראײניגםעו א
 V* און ל. אוו פ, mדער םון לאקאלם םעדעראל די

מאנוםעקטשורערס. די םיט פארהאגדלען גײ דאם
 אומאו קוםט ערפאלג דעם םאר קרעדים גרױס

 מד םפעציעל איז װעלכער ליבערמאן, עלייעם לאיער
 קרייס״ בתחמ־ חעלםען צו יארק נױ םון אהער קומען

 ד איז קאריגען י. װ. לאיער היגעז אונזער און לער
 םלטעל־ אוגזער דא װערם אורזזא אגב םארהאנדלוגגען.

 פארםחו װאו פאל, ערשםער דער אלס באגריסט מענט
 טוןץ זײגעו, ארבײטער די םיז גרופעס ביידע סון םער
 רייזימ ארגײטער די אין שפאלםונג *ײטוױיליגער דער

 פאר וװזן^מז און קאנםערענץ א בײ צתאמען געזעסען
 ב|י ארבײטם װעגעז באלעבאםים די םיט האנדעלט

J, דיגגונגען.
 קר»נ׳ד יײן איבער איז קאסאווסקי וױמדפרעזידעגט

 םםרײק. םץ צײט דער דורך געוועז אבוועוענד דיײט
 נײט דער דורד איז ױניאן דער םון םירערשאםם

 םרױנד און םאלאםאן ברידעד די םון יוענם די אין
קארימז, כ. חשאזעף און חש. וױליאם לאיערם די

--------------------------—----------------------------------------> 1937 ט., p א

רעזאליוציעם אנערקענוננ און דאנק
 קלאוק םינגער׳ס דזשולױס םון ארבײטער די מיר,

 דער םון אםים אין םיםינג שאפ א בײ פארזאמעלט שאפ,
 אוים דריקען טעז,29 דעם אפריל באארד, חשאינט

 ברוחנר םשערמאן אוגזער צו דאנק םיםסטען אונזער
 זיין םאר אנערקענונג אלם און מאנדשטײן. חשא

 פרעזענ־ ארבײטער, שאפ אונזערע צו *ינערגעבענהײם
 װעלכע וואםש, ריםט ױערטםולען א מיט אים מיר םירען

 האפען מיר איז געזוני םארנוצען צו אים וױנשען םיו
 און שאפ אין טעטיג דין וױיטער אויף אויך װעם ער אז

 הערצ־ אונזער אויס מיר דריקען אויך ױניאן. אין
 ברודער איידזשענט ביזנעס אונזער דאנק ליכםטעז

 פארטיידיגען זײן פאר ,35 לאקאל םון גאלדשטײן פעקם
 װינשען מיר און נויטיג נאר װען אינטערעסען אונזערע

ערםאלג. םון יארען לאנגע אים
שאפ. םון קאםיטע די

 לאקאל רוסיז, דזשעק ;117 לאקאל ראקאף, סעם
 וױין, םעם ; 177 לאקאל לאסקע, טשארלי ; 117

 בעני ; 117 לאקאל מארלאף, רובין ; 117 לאקאל
 הערי ; 9 לאקאל זאל, מאריס ; 9 לאקאל אז־לער,

'9 לאקאל םייארעל,  לאקאל שילװערפיעלד, אזע ;
35 לאקאל שםייארען, םשארלי ;10

 שאפ, קלאוק גאדמאן לואים םון ארבײטער די םיר,
 הארציגםםעז אונזער אוים דריקען עווענױ, םע7—500

ר טשערמאן, אונזער צו ד*נק ע ד ו ר , ב ר ע מ ע ר  ק
 אונזער םאר געטאן האם ער וואם ארבײם, גוםע די פאו
ױניאן. דער און שאפ

 םארםײלען זאל וועלנע קאמיםע, א איעםיהרען דאס
 צװי־ דיםקריםינאציעס וועגען און שאפ אין ארבײט די

 ארבײסס־ די אױםגלייכען דאם אםערייטארם; די שען
 פרױוי־ םח אסשאםען דאס ;םינישערם די בײ שטונדען
 ער װען געלם, טים ארבייטער אן העלםעז לעגיעס;

 —חויז, איו איהם «ו קאםיםע א שיקען און קראנק װערט
 שאפ אין באציהונג ברודערליכע םעהר א געשאםען האט
 און אידישע די צוױשען באציהונגען בעסערע אױן און

 איבערגעבענקײט םעהר א און ארבײטער איםאליענישע
 יעדער אױף אפגערופען זיך האבען סיר ױניאן. דער צו

 האבעז מיר אונטערגופען. האט ױניאן די וואם אקציע
 פאלקס־ שפאנישע די העלםען צו בײגעשטייערם מאל צוױי

 צום טײל אונזער בײגעםראגען האבעז םיר רעגימט;
אויך האבען מיר .ג לאמל פת ױבילעאום ־יאהריגען50
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 חנר דאנק א געיוען םמליד איז אלעם דאם אידען.
 ברוחנר שאפ־טשערמאז אונזער פת פיהרערשאםט גוםער

 םיר קאםיםע. שאפ דער פון מיטהילף דער מים קרעםער
 הא־ אפערײטארם קלאוק די װאם צוםרידען ערנםט זײנעז

 ברר םת ארמיט טטע און םזנהיגקײט די אפגעשאצם בען
 ביזגעםשדי־ אלם דעתױילט איהם און קרעמער דער

 מינשען םיר .1937*1938 פיז טערמין פאר׳ן חשענט
 אר־ גוטע די םארםזעצען דערםאלגרײן־ זאל ער אז זדהם,
ױניאן. דער פאר בײם

מיט אײנשטיםיגקײם אונזןר אוים אױן דריקען םיר

 אויםליכםיגקײם מיט אעעםירם קאמםף דעם האבען נע
 געשיקם איז קריעדלער וױיס־פרעזידענם װירדע. און

 דעם אסנוםירען דוביגסקי םרעזידענט םון געװארען
 העל־ *ו איחם געווארען געשיקם בין איך און סםרייק

 צווײ םאר םאהרען םיר אז עם, האט געהייסען פען.
 דעען מיר זינם װאכען עלף םארבײ דינען עס חאכען.

an צייטענווײז קאמף. אשװערער געווען איז עם 
 בלײ איצם, אבער אויםװעג קײן געזעהן גים ייד ה*ט

 «ום מיר קומזנו װאכען, עלף די אויף צוריק קעגדיג
גע־ איז ,עס זאגען: געגנער אונזערן װי אז, שלום,

געומוגעז״. האבען מיר את שלאכם גרויםארטיגע א ײען
איבערגעבענ־ זעלםענע די דערםאנען דא וױל איך

 םעק־ בערגארדינא שװעסםער די סםעף, אונזער פת הײס
 ברודער און דיוק, סערי באיקאװםקי, ענחשי גרודער,

 דער םמ םיםגלידער אקטיװע די און דעלעא חש. עסיל
 און טעג אװעקגעגעבען האנען װעלנע באארד, חשאיגם

 םים לײן ויקעם חנר אויף זונםאגם און שבתים נעכם.
 העלפענדיג אץ הײמעז דיערע באזוכענדיג סםרײקער, די

 אונ־ דערסאנען אויד םוז איו פעגליך. נאר װאס םיט
 פלא־ םשאיט, םאפיע אשעגפארנ, רוסח סםעף, אפיס זער

ס מ ר, בעםי און םלײשער י מ מ  געאר־ האבעז װעלנע ו
ארגאנײזערס. די ומנלפןן צו רו־םעג אין און נעכם נייט

 אונ־ אין געווארעז געשאםען איז וואס אייניגקייט דער
ױניאז. זער

 הארציגסםען אונזער אוים גלײכצײטיג דריקען םיר
 ן י ק עם ב י י א ברו. ביזנעס־אגענם, אונזער צו דאנק

 שםענ• און ארבײט אונערםידליכע דין פאר ,9 לאקאל םון
 באדינ־ אונזערע פארט^יגען צו וואך דער אויף דץ דיג

 הא־ ארבייטער גענוג נים וואס באדויערעז, מיר גונגען.
 ביזנעס־ אונזער םון ארבייט גוםע די אפגעשאצם בען

 אדמיניםטרא־ די אז האםען, מיר עטקין. ברודער אגענט
 מיי־ אונזער מיט רעכענען זיד וועם 9 לאקאל םון ציע
 ארבײם גוטע און םעהיגקײם די אפשאצען װעט און נזנג
.9 לאקאל םון עםקין אײב ברודער םון

 און צוםרידענקיים אונזער אויס אויך דריקען מיר
 ר, י נ ש ו ק ברודער אדזשאוסטער, אונזער צו דאנק

.117 לאקאל םון
: ע ם י מ א ק י ד

v שאפ־םשעומאן ראװנער, משה
בלום. נס און פאדראװיטש ר.

 פאר- שאפ, פערלבערג פרעד פון ארבײםער די םיר,
 216 ױניאן, אונזער פון אפים אין מיםיגג א ביי זאמעלם

 אין אױם דריקען אפריל, טן26 דעם סטריט, טע40 וועםט
 אונזער צו דאנק הארציגען א מתנה א םון םארמע דער

 איבערגעבענ־ זיין םאר ראזענטאל, לואיס אגענם, ביזנעס
 איבערגעגע־ אן וואס םליבטען די אויספירען אין הײט

אויספירען. דארף םארטרעטער ארבײטער בענער
 אר־ די אז זיכעו זײט און ארבײט אײער פאר זעצם
אפצושאצען. דאם וױיסען בײטער

פילטשיק, ם. ;*#ו״טשערנמן פארמאז, זס
טאסקא. איידא וױלנער, ם.

 טע8—620 קאוט, לעםםער םון ארבײטער די םיר
 אין אפגעהאלטען םיםינג שאפ ביים האבען עװענױ,

 נאשלא־ אפריל, םען15 דעם בילדיט, באארד חשאינם
 געװעזענעם אונזער צו פרעזענטעז ווערטםולע געבען םען

 אונזער *ו ;גאלדפארב מארים ברודער טשערסאן שאפ
 אונזער צו און העלער, חשייקאב ברודער מענעדזשער

 ױאונש םיט׳ן םנײדער, חשײקאב ברודער אגענט בתענס
 זא־ און געזונטערחײט, פארנוצען מתנות די זאלען זײ

 ארבײםער די פאר ארבײט גוםע םאן ווײטער אױף לעז
שעפער. די אין

גרום, ברודערליכען טיט
.117 לאקאל טשערמאן, שא• ױאלפםאן, איױדאו

J17 לאקאל וױץ,גאפארט שײקאבדז
35 לאקאל םון שאצמאן, םעם

זי״, אר ,עף שא• קלאוק םון ארבײטער די מיר,
 אין מיטימ א בײ פאחאמעלם סטריט, םע38 וועסם 247

 בא־ םטרים, םע33 װעםם 131 בילדיגג, באארד חשאינט
 שאפ אונזער דאנקעז צו אױםריכםיג און הארציג שליםען,

 וואכזאםע דין פאר הײמאן, סעם ברודער טשערמאן,
שא^ אין ארבײםער די צו ארביים איבערגעבענע און

 אוים אויך םיר דריקען דאנק אויפרינטיגען אוגזער
 חשײקאבס, באתי בתדער אגןנט ביזנעס אונזער «ו

 אונזער צו אםענדען ■ינקטליד און ארענםליך זײן םאר
שאפ.

 םיר פרעזענטירען אנערקענונג םון אויסדרוק אלס
 צו עס זײ וױנשען און פרעזענםען ווערםםולע מיט די

מן געזונםערהײט. נו
 דאנק אונזער אויס אויד םיר דריקען• גלייכצײטיג

 מענעדזשער, דעפארםםענם קאונםיל אינדאסטריעל צום
 באשי־ אין לײסםונגען זײנע פאר קוירצםאן, ברודער

 דזרכ־ דץ פאר אויך אינטערעםען, שאפ אונזערע צען
 פרעזענםס די ■רעזעגטירען פיז צערעמאניע די פירען

אגענט. ביזנעס און טשערמאן צום
 אוים־ אויך םיר באשליסען געלעגענהײם דער בײ

 אונ־ צו אנערקענוגג איז דאגקבארקײם אוגזער צודריקען
 דין אלעמאל םאר ליוױי, לואיס בתדער םענעדזשער, זעד

 עקטיגג אלם (אפילו שאפ אין אונז צו קוםען צו גרײט
 פאר־ אלעמאל איז ער װאס םענעדזשער, עראלנדושע

ארבײסער. די לםובת נרמעץ)
םשערמאן. דײמגד, דזש. :קאמיטע די

קאפאמא־ איזי טאםלאוו, עזרא זאסטאן, איםע
זארעצקי. ס. םאיםןס מארי װיץ,

ט-------------------------------- י י ז ן 3ו ►
שא*, דרעס לעװינ׳ם מייק םון ארבייטער אלם

 ונו דאנק הארציגען א אויס איך דריק בראדוױי, 1385
 שווארםץ, סאל טשערםאן, דעם און ארבײםער ברידער די

 הילף ברידערליכע און האנדלוגג הארציגע דיער פאר
 און קראנק זייענדיג זײ, םון געקראגען ד>אב איך וואם

 אנדערע אין זאלען אפעראציע. ערנסטע אן דורכמאכענדיג
ערגער. ניט האנדלען ארבײםער די שעפער

32 לאקאל קראוז, הערי

 עװ., אכטע 505 ספרינגערס, א. פון ארבײטער די
 פון ארביים גוטע די אנבאםראכט אין נעמענדיג האבען,

 אים באשלאםען עלגארטען, מארים םשערמאן, שאפ דיער
וואטש. ריםם גאלדענעם א םים פרעזענםירען צו

באשלא־ זיי האבען געלעגענהײם זעלבער דער ביי
 סעם ברודער אגענט, ביזנעם דעם באדאנקען צו סען

 אױם׳ן איפער איז ער וואם ארבײט דין פאר פייערשםײן,
אים. רוםם מעז װען ארט

שער, ד. םעפערבלוט, הערי :קאמיםע די
;9 ל. לאנגער, ם. ;177 לאקאל םון לעװיט, ל.
35 לאקאל שםעל, וס

 ,לעםטאן פירמע קלאוק דער פון ארבײטער די מיר,
 דריקען סטריט, טע38 וועםט 270 לאװענטאל׳/ און קאן
 ביזנעס־ אונזער צו אנערקענונג ווארימסטע אונזער אויס

 וױרדיגע זיין םאר לאקאל, םון גאלד, י. ברודער אגענט,
 הויבם וואם שאפ, אין אונז בײ ארבײט איבערגעבענע און

 םון םײ אויגען די אין ױניאן אונזער םון פרעסםיזש דעם
 בעל• די פון אםילו אויגען די אין סײ םלאכות, בעל די

הבתים.
 הארציגען א און אנערקענונג ווארימע באזונדערם א

 ברודער צו שא• פון אפערײםארם די אוים דריקען דאנק
 אומדערמידלינער און ארבײט ערגםטער דין פאר גאלד׳ן

 אוגז בײ םארםרעםער ױניאן דער איז ער זינם באפיאונג
 קאנדי־ די אויםבעםערען און הויבען צו כסדר שאפ אין

 אײנגעגעמנז אים זיך האט וואם ארבייטער די םון ציעם
 םיט קתיגען צו מאל יעדעס אומשטענדען די אונטער

 טײם־ א פאל־סעזאן, לעצםען בײשםיל צום װי ערפאלג,
 ספרינג־םעזאז היעםיגען דעם *ון ארגײט, םון גאראנטי

 די אין וואך דער אויף העפערוגג דאלארדיגע צוױי א —
 א קרעדים םן־ א באטת גיט וואם ארביים אן שכירות,

 אר־ דער םאר כבוד א איז און ױניאז א םון פארשםעהער
פארםרעט. ער װעלכע גאניזאציע

שאפ־םשערםאן■ בענדער, כענה
קאוםמאן, ראח בארענשטײן, ם. :קאמיםע שאפ
מייערס. דזש.
ארבײ־ די האבען ױני, טען14 דעם אווײנט, מאנטאג

 גע־ עוועגױ, םע7 462 םפארטווער, לידא דער פון טער
 װעסט 260 רעסטאראנט, קוירש׳ם אין באנקעט א געכען

 «ו אנערקעגונג דיער פמ אויםדתק אלם סםריט, טע35
 דער און םרומטשיק, םעם ברודער אגענט, ביזנעם דיער

 און מאלעם מאריס םשערםאן :אדאלף — שאפ־קאםיםע,
 האבען די לייםםועען. גוםע דיערע פאר שעכטער, םילי•
 םרום־ ברודער פרעזענםירט געלעגענהיים דער בײ אויד

 פרעזענםען װערטפולע םים קאםיםע שאפ די און טשיק
טעטיג־ װירקזאמער םון יארעז לאנגע געוואונשען זײ את

•w™
 אונטערהאלטען שעהן זיד האכען פאחאמעלטצ די

נאכט. דער אין שסעס ביז
 דער קוםט באנקעם שעהנעם דעם םאר קרעדיט דעם

 פאל־ סון באשטאנען איז וועלכע קאםיםע, אראנחשמענם
גאלד־ ראובן םישלער, אהרן :מיםגלידער שאפ גענדע
 אלע — קאםהי, א. און ראקאװיץ ס• סםיםה, מ. בלאט,

 מעםבער םעשולעם, הערי און ,23 לאקאל םון םעםכערם
36 לאץאל פון

בראד־ 1400 םאן, ענד פיל םון ארבײטןר די טיר,
 אפים איז שאפ־פיטיגג א בײ םאחאמעלם יארק, נױ װײ,
 אעזער םת םאחת דעם אונטער באארד חשאינט פון

 כאשלאםען האכען טירסקי, שוועםטער ביזנעם־אגענט,
 שאפ־םשער־ אונזער צו דאנק הערצליכען א אויםצודריקען

 *ום ארבײט טסער זײן פאר םארקיז, לואים בר. מאן,
 זײגע םאר אויו איז שא■ אוגזער פון בעםםען און װאױל
באדייטעגדע מאל דרײ שוין שאסענדיג ארבייט גוםע
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זז גרײטעז אעטעונעשאנאל דער פון דעפארטמענטם פאחױלונג אןן נילדונג
טעטיגקײםען פון סעזאן m א צו

 אינטער־ דער פון דעפארםמענם עדױקיישאנזןל דער
 דירעקםןזר פון פירערשאםט דער אונםער נעשאנאל

 דער און קאהען, מ. פאניא םעקרעםאר און סםאר םארק
 אונטער דעפארםמענט ריקריאיישאנאל און קאלםשורעל

 פאר־ אלע איצם מאכען שײםער, לואים םון לייםונג דער
 װעל־ םעםיגקיים, םון סעזאן נייעם פאר׳ן בארייםונגען

ווערען. ערעםענט גיכען אין גאר וועט כער

אל די אנ ש ײ ױק שעד־עד א ם ס ר מןן ענ עז ס ך ןןסענ  זי
ער ען12 דןןם װיד ר ט ע ב א ט ק א

 אינ־ דער פון סענםערס עדױקיישאנאל םאשעל די
 שטאם, םון געגענדעז םארשיידענע די אין טערנעשאנאל

 א האבען אינםערנעשאנאל דער פון םיםגלידער װאו
 וואו ;פארברענגען און אױםצובילדען זיך געלעגענהײט

 םארשיידענע און ענגליש אין קלאםען באזוכען קענען ױי
 דיסקו־ און לעקציעס הערען ;געגענשטאנדען אנדערע

 ;פראגען געזעלשאפםליכע אלגעםײן און ארבייםער סיחנז
 און איבונגען גימנאסםישע אלערליי אין םארברעמען

 םון אויפזיכם דער אונםער שפילען ספארט אלערלײ
 װידער ווערען סענםערס די אס לערער, קװאליפיצירםע

 רייכערער א גאד םיט אקםאבער סען12 דעם ערעםענט
יאהר. לעצטען וױ טעםיגקײטען םון פראגראס

 עדױקײשאנאל םון םעקרעםאר קאהען, ם. פאגיא
 מים־ אלע צו רוף א ארױםגעשיקם האם דעפארטפענט,

 זיך יארק נױ אין אינםערנעשאנאל דער פוז גלידער
 איז וועלכער םענטערס, די םון אײנעם אן אנצושליםען

 סענ־ די הײם. איהר אז־ער זײן פון נעהענםםטעז אם
:פלעצער פאלגענדע אין זיד געםינעז םערם

םקול, הײ רוזוועלם טהעאדאר :בראנקם דער אין
 פריי־ יעדען עװענױ, װאשינגםאן און ראוד םארדהאם

 האלב סון אקטאבער טען15 דעם םון אנםאנגענדיג םאג,
אווענם. איז צעהן נאך האלב ביז זיבען נאך

 טע104 סאונדיישאז, העקשײר :הארלעם איםם אין
 אנפאנגענ־ דינסםאג, יעדען עװעגױ, םיגםטע און סםריט

 צעהן נאך האלב ביז זיבען פון אקםאבער טען12 דעם דיג
אװענט. אין

 וועםם 312 סענםער, לעיגאר איז :הארלעם װעסם
 דעם אנהױבענדיג דאנערשטאג, יעדען סטריט, םע126
 נאך ד״אלב ביז זיבען נאך האלב םון אקםאבער םען14

אװענט. איז צעהן
הײ דזשעםערסאן טאמאם יארק: נױ איסם איז

 דא־ יעדען עווענױס, דומאנם און פענסילוױיניע סקול,
 האלב פון אקםאבער טען12 דעם *נפאנגענדיג נערשםאג,

אווענט. אין צעהן נאך האלב ביו זיבען נאד
םקול, הײ ױםרעכט נױ :בעגםאנהױרםט אין

 יעדען אםען ברוקלױ. עווענײ. טע16 און םטרים םע8&
 םון אקםאבער, םען14 דעם אנפאנגענדיג דאנערשםאג,

אווענט. איז צעהן ביז זיבען נאד האלב
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ם ײלונג װ ר א ען פ לונג ײ ם פ ד׳ן א א ען4 פ ר ט םבןן ע צ ע ד

 טעטיגקײטען און קלאסעז אלע םאר רעגיםטראציע
 פארוױײ און קולטור דעם םון אנגעםירם ווערען וואס

 אונטער אינםערנעשאנאל דער פון דעפארםמענט לונגס
 אן איצט געהט שײםער, לואים םון פארוואלטונג דער
 אינםערנע־ דער םון םיטגלידער שוואונג. םולען אין

 גרופען און קלאסען די אן אגשליסען זיך קענען שאנאל
 דראמע׳ אין ארגאניזירט ווערען קלאסען געצאלט. אהן
 טענץ. מאדערנע און שפילען מאנדאלין געזאנג, כאר
 און גרופען ספארט די אן אנשליסען זיך מען קען אויך

 זיר מעו קען רעדזשיסםרירען איבונגען. אטלעטישע
 ,םטיידזש לעיבאר די אין אקםאבער, ערשטען ביז׳ן

 װײנער, לאזאר םטריט. טע39 װעסם 106 סםודיאס,
 צמח בנימין און ליבמאן ד׳ערמאן פױרגועלא, דזשאזעף

לערער. די צװישען זײנען

 אינ־ דער םון דעפארטםענט עדױקיישאנאל דער
 פראכם־ און אװענם םאנץ א איין ארדענט םערנעשאנאל

 דעם שבת, םאר מיטגלידער די םאר פעידזשענט סולען
 האטעל. סענםער םון זאל גרויסען אין דעצעמבער, םען4

 דער מים צוזאמען אײנגעארדענט ווערם אויענט דער
פעלאושיפ. סטודענם
 פון איינע זייז צו פארשפרעכם אונםערנעמונג די

 פעלאושין םםודענט די וואס פארוױילונגען פײנסםע די
 דורכ־ רוען האבען דעפארטםענם עדױקיישאנאל דער און

 אינטערנעשאנאל דער םון מיטגלידער אלע געפירט.
 און דאםום דעם זינען אין האבען צו געבעםען ווערען
 אנ־ וױיניגסםענם, אדער נעמען, צו אנטייל זיכער מאכען

 וועלען די אונםערנעמונג. דער בײ זיין צו װעזענד
אווענם. אומפארגעסליכען אן פארברענגען זיכער

וועלען מסאלס אינטערנעשאנאל
פאר דאלאר 50ססס, שאפען
נאגלערהאםפײן ועם

 דזשאינם םון און לאקאלס 26 פון פיהרער די
 מיטינג א בײ האבען אינםערנעשאנאל דער םון באארדם

 דער םאר דאלער טויזענט םופציג שאםען צו באשלאסען
 אי־ ערוועהלען צו קאמםײן שטארקעז א סדן אנפיהרונג

 אינםערנעשא־ דער םון וױיס־פרעזידעגם נאגלער, זידאר
 וױיס־פרעזידענם צוױיםער גיגםא, סאלוואטארע און נאל,
 דער םיז קאנדידאטען זיינען וועלכע ױניאן, דער םון

 נאגלער קאמפיק. איצםיגען דעם אין פארםי לעיבאר
 בראנקם םיז פרעזידענם בארא םאר קאנדידאט א איז
קאונםיל. םיםי םאר — נינםא און

 געווארען ערוועהלט איז דובינםקי דוד פרעזידענם
 און קאמיטע, קאמפײז דער םון םשערמאן עהרעז אלס

 סעמועל םשערמאן. אלס — ברעםלאו וױיס־פרעזידענם
 איז ,10 לאקאל קאםערס כון מענעדזשער פערלמוטער,

 נאגלער׳ס םון םעקרעטאר אלם געווארען באשטימט
 םון סעקרעםאר־טרעזשורער קעפ, םיליפ און קאמפימ,

 גע־ ערוועהלט איז באארד, דזשאינם דרעסמאכער דער
םרעזשורער. אלם ווארען

 םון םשערמאז אנטאניני, לואיחשי וױים־פרעזידענם
 ווארימע א געהאלטען האם פארםי, לעיבאר םטייט דער

 ארגאני־ די אז ערקלערם, האט ער װעלכער איז רעדע,
 איצטיגען דעם אין ביזנעס״ ״מיינען ארבייטער זירטע

 װידערערוועה־ צו אנטשלאסעז דינען די אז און קאמפית
 ניג־ אוץ נאגלער׳ז ערוועהלען לאגווארדיא, מעיאר לען

 םאר־ לעיבאר דער פון קאנדידאםען אנדערע די און פא׳ן
 פרעזידענט גערעדט האבען זין זעלבען דעם אין טיי.

 פמ מענעחשערם די און נאגלער ברעםלאו, דובינסקי,
 סרעזידענט םון םארשלאג אוים׳ן לאקאלען. אנדערע די

 איז לאקאלעז די םון םארםחןטער די האבען דובינסקי
 50 שאפען צו פארםליכטעם זיך באארדס חשאינט די

 און נאגלער םון ערוועהלונג דער פאר דאלער טויחננם
 אז אונטערשטראכען, דערבײ האט דוביגםקי נינפא.

 דאלער, טויזענם 25 די מים טאן צו ניט גאר האם דאס
 אל־ דעם צו בײטראגען וועט אינםערנעשאנאל די וואס

 ער־ דער םאר פאנד קאמפיין ױניאן טרײד געמײנעם
לאגווארדיא. מעיאר םין וועהלונג
 לואידזשי :זיד געםינען קאמיטע קאמפיץ דער אין

 דעםטי, באםילא סארקין, איזידאר לױוײ לואיס אנםאניני,
j .הערי גריגבערג, הערי זימערמאן, טשארלם םינקאף, מ 

 סעםועל קאהען, מאקם וואלעסענטי, א. דזשאזעף וואנדער,
 םשארלס ריעס, לואיס םובים, חשאזעף םעםץ, סאל שאר,

 אץ לאמער לואיס םניידער, אייברעהעם קרײנדלער,
םעלדנמן. כמרטין

 יוניאנפ אױ נרופען אויןז פארנאפ
 אינפערנעשאנאל דער פון

הואפפ אױ אױין
 די אין קלובען און גרופען געגען סארבאט דער

 אעעשלאסען זײנען וואס באארדס, דזשאינט און לאקאלס
 ווארקערס גארמעגט אידיס אינטערגעשאנעל דער אן

 לעו־ דער םון געווארען אנגעגומען איז וואס ױניאן,
 טען12 •דעם איז סיטי, אםלאנטיק אין קאנװענשאן טער

 םארארתוגג א לויט קראםט אין ארייץ סעפטעמבער
 אן איגם סון באארד. עקזעקוםיװ געגעראל דער פון
 באלאנגען אדער אויםהאלטען דאס װערם וױיטער און
 םארברעכען אלם באטראכט ױניאן דער אין גרופע א צו

 אינטערנעשאנעל, דער פון קאנסטיטוציע דער געגען
 באשטראםען צו רעכט א האט ױניאן די װעלכען סאר

 געםונען וועט װעלכער מיטגליד א אויסשליסען אדער
 אדעו אױםהאלטען ארגאגיזירען, אין שולדיג װערען

גרופע. אזא צו באלאנגען
 איז גרופען די געגען באשלוס דער װי נאכדעם

חד האט קאנװענשאן, דער סון געווארען אנגענומען  י
 גענעריל דער םוץ אויםטראג אוים׳ן דובינםקי, זידעגם

 ארויסגעשיקס אינטערנעשאגעל, דער פון עקזעקוטיװע
 דזשאיגם און לאקאלם אלע צו בריף א ױלי טען12 דעם

 םרחמ צייט טעג 60 אין אז זײ מעלדעגדיג באארדס,
 װד וואם די סײדען װערען, אויםגעלייזט גרופען אלע
 געגעראל דער םון ערלויבגיש סםעציעלע א קריגען לען

 איגטעד דער םון םרעזידענט דעם אדער עקזעקוטיװ
 די עקזיסטענץ. דיער אנצוהאלטען וױיטער נעשאגעל

םעפםעםמר• טען12 דעם געענדיגט זיך האבעץ טעג 60
 עקזד געגעראל דער פון קאמיטע סםעציעלע די
 דורכצוםירמ געורארען באשטימט איז וראס קוטיװע,

 וױים־םרעז^נמז די סון ,באשטייעגד באשלום דעם
 זיםעד טש. ברעסלאו, י. טשערמאן; נאגלער, איזידאר

 ליויי׳ ל♦ און פערלמוטער י. קאהען, מ. ביאליס, מ. ׳מאן
 אױי־ און מיטינג א אפגעהאלטען וואד לעצטע האבען

ד האבען וועלכע גרופען, 14 םון אםילם די גענומען  ג
 אויסגאםעז, װערען געמאכט זאלען די מיט אז בעטען

i *1' דער םאר נוצליך איז טעטיגקײט זייער וױיל r i i 
 צוריק־ דינעז אפילם אלע די מיטגלידער. די םאר

 באשלאסמ׳ האט קאמיםע די ארן געווארען געװיזען
 &ח גרויען געגען קאנווענשאן דער םון באשלום דער אז

מי האם קאמיםע די ווערען. דורכגעםירט שטרעגג  א
 דעם ביז צײט חודש א נאד געגעבען גרופען 14 די
 מד די באשלום. דעם דורכצוסירען אקטאבער, טען12

ען די באפױלען אויד האט סיטע תי ד דיגען װעלכע ג  ג
 גזד גויטיגע די נעמען צו סטיים, םון געטשארטערט וועץ

 ;תפען דיערע "אויפצולײזען‘ שריט זעצליכע
קלובעץ.
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 שלום־ ױ
 קאנםערענץ

 ‘ דער צוױשען
 און א. אי. סי.
ל. אװ פ. א.

 סײאי־א דער פון קאגםערענץ די
 געעםענט האט סיטי אטלאנטיק אין

אמע־ דער אין שלום פאר װעג א
באװעגונג. ױניאן טרעיד ריקאנער

באדייטונג. גרעסטע איר איז דאס
 װערען פארשריבען װעט עס און
אמע־ דער פון געשיכטע דער אין

 זעלביגער דער אין אז באװעגוגג, ארבײטער ריקאנער
 האט לייבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען די װאס צײט,
 םלענער געמאכט דענװער אין קאנװעגשאן איר אויף

 האט קריג דעם מאכען צו שארפער און שטארקער װי
 סיטי אטלאנטיק אין קאנםערענץ איר אויף סײאי־א די

 זי אז גלויבען, מיר און שלום. םאר געמאכטיפלענער
 די אז און צײט ריכטיגער דער אין געמאכט זיי האם

 םאר־ א — רעזולםאטען געװינשטע די ברייגגען וועלען
באוועגונג. ארבײטער אײניגטע
 אפ־ צו זײן ניט װילען מיר

 אז גלויבען, צו טימיסטיש
 לײכט אזוי װעט שלום דער
 װע־ דערגרייכט שנעל און

 אנםאנ־ אז ווייסען, מיר רען.
 לײכ־ סך א איז מלחמה א גען

 אז און איר, ענדיגען װי טער
 לייכטער איז מלחמה מאכען

 מיר אבער שלום, מאכען װי
 א פאראן איז עס אז גלויבען,

 בײ גרייטקײט א און װילען
 שלום מאכען צו צדדים בײדע

 צונוים־ זיד װעלען זיי װען און
 ווע־ טיש רונדען בײם קומען

 געםינען,^עם ענדליך זײ לען
שלום. געזוכטען דעם צו װעג

קלארע. א איז פראגע די
 װעגען בלויז זיך האנדעלט עס

 אינדוס־ װעגען — זאך איין
 די װען ױניאניזם. טריעלען

 ארו םעדעריישאן אמעריקען
 אנערקענען זאל לייבאר

 ױניאניזם אינדוסטריעלען דעם
 מאסעך די אין בלויז אסילו

 איז אינדוסטריעס פראדוקציע׳
געזיכערטער. א שלום דער

 אינ־ םון סאדערונג די
 די אין ױניאנס דוסטריעלע

 אינדוס־ םראדוקציע מאסען
 און פרינציםיעלע א איז טריען

 ארויס־ איז םראגע דער אט וועגעץ םונדאמענטאלע. א
 ער־ גרויסער דער און שטרייט. גאגצער דער געקומען

 קורצער א אין ארגאניזירען צו א. אי. םי. דער סון סאלג
 צו געװען איז אוגארגאניזירטע צאל גרויסע אזא צייט

 אינדוס־ םון םיםטעם די אלץ װי סריהער םארדאנקען
 די אנגעװענדעט. האט זי וואם ױגיאניזם, טריעלען

 קאמפראמײ קיץ מאכען ניט דעריבער קען א. אי. סי״
 שייך איז וואס גיט װעניגסםענם פונקט, דעם וועגען סען
פראדוקציע. מאסעץ סון אינדוסטריען די צו

 אוו םערעריישאן אמעריקעז דער פון סירער די
 זיעען זײ אז ערקלערם, צײם גאגצע די האבען לייבאר

 איז׳ פאקט דער ױניאנס. איגדוםטריעלע געגען נים
 םעדעריײ אמעריקען דער אין אז אגגעװיזען, זיי האבען

 ױנ־ אינדוסםריעלע פאראן אויך דיגען לייבאר אװ שאן
 בלויז איז םי־אי־א דער מיט שטרײט דער אז אץ יאנס׳

 אױף אז זיכעה איז עם אבער דעמאקראטיע. וועגען
 ארומקריגעץ װעניג זיך מען װעט שלום״קאנסערעגץ דער

 םאק- האט װאס דעמאקראטיע, םמ פראגע דער װעגען
װאם און שטױיט גאגצען דעם צו ניט שײכות קײן סיש

 גע־ קײן ניט ׳אגב — אױסרייד אן בלויז געװען איז
 אויף עפענםליכקײט. דער פאר — אויסרייד ראטענער

 װעגען פארד״אנדלען מען װעט שלום־קאנפערענץ דער
 ױניאניזם אינדוסםריעלען װעגען — פראגע עיקר דער
 אנער־ װיל םעדעריישאן אמעריקען די װיםיל אױף און

 װערםער מיט בלויז ניט ױניאגס אינדוסטריעלע קענען
טאט. דער אין אויך נאר

 םעדע־ אמעריקען דער םאר אז צוגעבען, מוז מען
 עס לייכטע. קיין ניט פראגע די איז לייבאר אװ ריישאן

 לייבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען די אז זײן, אמת מעג
 אינדוסטריעלע רייהען אירע אין אריינגעלאזען אויך האט

 קראפט־ פון איז געבוי גאנצער דער אבער ױניאנס,
ױניאנס.
 געפאדערט ניט םריהער האבען ױניאנס סי־אי־א די

 5אלם די אז סאדערען, ניט איצט אויך זיכער װעלען און
אויף געבױם דינען וואס םעדעריישאן, דער םון ױניאנס

 ױניא־ אינדוסםריעלען םח םרינצים דעם םון ערפאלג
 םאראייניגוגג א ביי אז גרויס, אזוי געװען איז ניזם

 שױן ױניאניזם איגדוסטריעלען פון אנהעגגער די װעלען
 םעדע־ אמעריקען דער אין מאיאריםעט א האבען איצט

 מען װען שלום, דעם גאך און לייבאר. אװ ריישאן
 צו כחות םאראייניגטע מיט ארבייטען אנפאגגען װעט

 מאיאריטעם די וועט ניט־ארגאניזירםע די ארגאגיזירען
 םעדעריישאן דער םון ױגיאנס אינדוסםריעלע די פון

גרעסער. אלץ װערען
עיקרים, אלע םון עיקר דער זײן װעט דאס אם און

שווער. אזוי שלום־פארהאנדלוגגען די מאכען װעם וואס
 ביידע ביי באוואוסטזיין א פאראן אבער איז עס
 דאם וױיל װערען, געשלאסען דארף שלום אז צדדים,

 װעט מען ארבײטער. די םון אינםערעסען די פאדערעז
 זיך װעם מען קאנםערעגץ, שלום דער אויף דינגען זיך

עגזייי ײעט מעז אבער ברוגז, װערען װעט מען קריגען,
אײ־ םאר וועג א געםינען ליך

 א םון אנםאנג דער ניגונג.
 געװארען געמאכט איז שלום
 צרוײ די װאס דערמיט, שוין

 זיך קומען צדדים קריגערישע
 װעגען פארהאגדלען צו צרנויף
בײ־ אויף זיינען עם און שלום

 װאס כחות, פאראן זייםען דע
 פאר אפשםעלען גים זיך וועלען

שםע־ װאס שוועריגקייטען אלע
שלום. םון וועג אין הען

דאס װ**ינגטאן. אין *רידעגס-קאנ*זגרע:ץ דער בײ ל. אװ x א. און סי-מי-א דער ^ון דעלעגאםען די
 ל.-דעלעג«*יע, .1 א. דער פון חויסם און ױביאן בפן-קלוירקס דער ®ון (ליגקס), חעריםאן דזעארדזאז װי װייזט בילד

םארע 1ילי6 איז גזגנםער אין איגטערנעעאגאל. אונזער פון דוביגסקי רעזידענם8 באגריסט

 איבערגעבויט זאלען ױניאניזם, קרעםט םון יםוד דעם
 אלםע די םאר אבער ױניאנס, אינדוסטריעלע אלס ווערעץ
 איינצוגעוואוינען שווער זיך איז ױגיאךםירער קרעפט

 זײער װעלכע אויף ארבייטער, אז געדאנק, דעם מיט
 זאלען ױריסדיקציע א טשארטער, איר לויט האט, ױגיאן
יוניאן• אגדער אן צו באלאנגען קענען

 םירער אלטע די םאר אליין. דאס גים איז עם און
 האנדעלם לײבאר אוו. סעדעריישאן אמעריקען דער סון
 ארגא- דער םון קאנםראל דעם וועגען אויך דאך זיך עם

 קאנםראל די םארלירען צו זײ פאר געפאר די ניזאציע.
 װעז צוריק׳ יאר צוױי מיט וױ גרעסער םיל הײנט את

 מאסען די אין ױניאנם איגדוסטריעלע םאר קאמף דער
 געווארען. אױםגענומען איז אינדוסטריען פראדוקציע

 זיך ארן רעכענען געקענם בלויז זײ האבען דעמאלט
 אינדוסםריעלע שאסען צו ערלױבניש די אז פארשםעלען,

 קאנםראל זײער געסאר r» שטעלעז אמאל קען יוגיאגס
 הײנם לײבאר. אװ םעדעריישאן אמעריקען דער איבער
 סך א געקוםען איז זי ך$ג געפאר די שױן אמ אבער

דער פארשםעלען. געקעגט דך האט מען װי שגעלער,

ווער־ אלט אן םאראן איז עס
 איז עס וואו דארםען אז טעל,

 איז דארטען וױלען א פאראן
 מיר ארן װעג״ א פאראן אויך

 שלום םאר װילען א אז גלויבן,
צדדים. בײדע בײ פאראז איז

 אז איבערצײגט, דמען :בייד
 קרעפםען םאראיעיגםע מים
 אויסםאן קעגען איצם זיך װעם

 װעט סאראײניגם וואונדער.
 נאהענם סון ארמיי אן זימ עם
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עם־ אםעריקע, אין ארבייםער
 עס האט אמעריקע װאס וראס

 און געהאט. נים קײנמאל
םאראייגיג־ ריזיגער אזא מיט
 םך א מעז קען קראםט םער

 זיינען עס און דערגרײכען.
 מיליאגען סך א פאראן גאך

 אר־ צו איכטער דין זײ װעם עס און ארגאניזירען. צו
 עס סאראייגיגט. זײן וועלען כחות די ווען גאניזירען,

שלום. פאר װילען א זײן דעריבער מח
 דעם םון און קאמף דעם סה געשיכםע די װען אוץ

x דער און »• *י• סיי דער צװישען שלום  x ל. אװ 
 איגםערגעשאגאל אוגזער װעם ווערען״ געשריבען וועם
םאתעמען דובינסקי, דוד פרעזידענט םירער, איר אמ
פלאץ. וױכםיגען באזתדער א איר איז

*
ם צו ע נ ד א ײ *רבײםער די ט ט נױ »ין מי

VIB װאהלעו די n r, אינטער־ די װעלכער אין
װיכםיגע שיילט נעשאנאל

 אױפקלע־ אן און ענערגישען אן אנגעםירט האט ראלע׳
 מד זיד האט פארטיי ארבייםער די קאפף. װאל רעגדען

 נױ גרױם פון םײלען *לע יין סילמ *ז הערען לןזזם
n r• גרעס־ די געװען זיינעז חזזל״סארזאםלונגען אירע 

 לממך יתל־מםף אייע *ז םמוכםע םײסם די און םע
באלערעגד. און אויפקלערענד געװען איז ראטור

פיז און פרײנד פון םײנתג צלגעםײנע ד «יו עס


