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ז גרײטעז אעטעונעשאנאל דער פון דעפארטמענטם פאחױלונג אןן נילדונג ז
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

 זיך ןןסענעז סענמןןרם סאשעד־עדױקײשאנאל די
אקטאבער טען12 דןןם װידער

 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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 אינטןןרנןן■ דער פון דעפארטמענט עדױקײשאנאל קלאסען די אץ רעדזשיםטרירען כאן• ײד קען םען
 פעידז״קנם »ון אװענט טאנץ אראנזשירמ שאנאל אץ קולטורעלער דןןר פון םעטיגקײטען אדן

דעצעםבןןר טען4 פאד׳ן אפםײלונגען פארװײלונגם
 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.

GERECHTIGKEIT (Justice)
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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
 ארגאגיזירטע מיליאן 8 צו

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 עו די ל ה א n װ 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 

םף אייע *ז םמוכםע םײסם די און םע מ תל־  לממך י
באלערעגד. און אויפקלערענד געװען איז ראטור

פיז און פרײנד פון םײנתג צלגעםײנע ד «יו עס
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 פון אם הענגט וואהלעו די םון אויסגאנג דער אן סיעד,

 די וואס שםימען, צאל די דין װעט עס גרויס װי דעם
 די םול טאג דעם אין קריגען װעם פארםיי ארבײםעד
 װיכטיג־ דער איז םארטיי ארבײטער די ווייל וואהלען,

וואהל־קאמף. איצםיגעו דעם אין פאקםאר םםער
 קען ארבײטער־סארטײ דער םון שםימען צאל די

 סך א און אנהענגער סך א האם זי גרויס. זעהר דין
 בעס־ דעם האבען קאנדידאםען אירע און םימפאםיזירער

 סימ־ און אנהענגער אלע נאר דארםען עס נאמען. םען
 דעם אין קומען צו חוב זײער םאר האלטען פאםיזירער

 פאר שםים דיער אםגעבען און וואהלען די פון םאג
קאנדידאםען. אירע און פארטיי ארבײםער דער

 די אז װילען, וואם די, אלע אז וױכםיג, איז עס
 זיגען, זאלען קאנדידאםען אירע און פארטיי ארבייםער

 א באקעמםען דארםען זיי אז זינען, אין האבעז זאלען
 בא־ גוםע אלטע די איז עס — געגנער שםארקען גאנץ

ארגאניזאציע. טאמאני קאנטע
 אונטערשעצט מען װען קאםף, א אין נים טױג עם

 דעמאלט שםרענגט מען וױיל געגנער, דעם pc כחות די
 איז מען באזיגען, צו אים כחות אייגענע די גענוג אז נים
 זיכער־ אזא םון קען מען און זיג, אין זיכער צו זיך בײ

איבערראשונג. אונאנגענעמע אן האבען קיים
 אזוי ניט וױים איצט איז טאמאני אז אמת, איז עס
 בלויז ניט איז םעמעני פון כוז דער אםאל. וױ שטארין

 נאר אלגעמײן, אין יארק נױ גרוים אין אפגעשוואכט
 געווען איז וואס מאנהעםען, pc בארא דעם אין אםשר
 מאנ־ םון בארא די סעםטונג. אונבאזיגבארע איר אמאל

 באפעלקערונג, גרויםע די מער נים היינט האם זמטען
 אנ־ די מיט סארגלייך אין געהאט אםאל האם זי װאס

 ניט אויך האם דערצו און יארק נױ pc םײלען דערע
 זי וואם מאנהעמען. גאגץ איבער קאנטראל דעם טאסאני

 בא־ אין דאם נעמענדיג טאקע pא געהאט. אםאל האם
 טאמאני איבער זיג א אויף שאגסען די זײנען םראכם

 איז האבען דאך דערבײ דארף םען אבער גרוים. *זוי
 איינגע־ שםארקע א אלץ נאך האם טאםאני אז זינען,

 דארף מען געשמירם. גוט איז וואס מאשין, פוגדעװעטע
 מעיאר אונטער אפילו האם טאםאני אז סארגעסען, ניט

 װיכםיגען א סארנומען אדםיניסםראציע לאגװארדיא׳ם
 נױ פון סאתואלטונג דער pא רעגירונג דער אין פלאץ
 פון יאר פאר לעצםע די אין דאך טאמאני האם יארק.

 נאארד דעם קאנםראלירם אדמיניםםראציע לאגוואדיא׳ס
 שטאדט־ דער סון םײל װיכטיגםםען דעם עםטימייט, אװ

סארװאלטונג.
 םאמאני־ דעם סאר צייטוגגען די אין שםעלם םען

 אויסגעהונגערטען, אן אויםנעמאגערטען, אן וױ םיגער
pk גאנצען אין באשםעהם ער אז pc ביינער. און הוים 

 סארשטע־ ריכטיגע אזא גאנצען אין נים אבער איז דאס
 היינט איז םיגער טאמאני דער אז אמת, איז עס לונג.
 דער אונטער געװעז איז ער װי סעט- אוץ זאט אזױ *יט

 האט טאמאגי װען וואקער, מעיאר pc אדםיניםםראציע
 קע־ איר אין סאתואלםונג שםאדט גאנצע די געזזאט
 דער pc גענוםען האבען מענשען םאמאני pא שענע

 ניט שיער קײן איז עם pא הױסענם סולע שםאדט־קאםע
 גאנצען אין אבער גרעםט. pא כאבאר דער צו געװען

 יאר פאר לעצטע די אק אויך םיגער דער איז הוגגעריג
 שטאדט־פארװאל־ דער pc טיילען די איז געװען. ױס

 דער האט קאנםראל, געהאם האם טאםאני װאו טתג,
הססקות. קיין געפאסט ניט pk געהונגערם נים םיגער

 ארויםצוטרײבען דעריבער איצם איז קאמף דער
 דער אין חלק איז עם װעלכען pc טאמאני גאנצען אין

 שטאדט־רעגײ יארקער נױ די שסאדט־פארדואלםונג.
 דןר אז pא ריק טאמאני װערען געמאכט דארף יוגג

 אויםגע־ אויםגעהונגערט, אזוי זיץ םאקע זאל םיגער
 געמאלען. איצם װערט ער וױ סארשמאנט px מאגערט
 צוריק קומען קענען ניט מער םאפאני װעט דעטאלט

 וועם כח ■אליטישער קארוםפירענדער װיםםער איר איז
יארק• ניו פון פארשוױנדען

דערגרײ־ צו עם געלעגענהיים גוםע א דא איז עם
ז  אלע װען בלויז אבער האהלען, איצםיגע די אין מ

ת  מעגליכע יעדע אוץ ווערען, אנגעשטרענגס װעלען מו
 ארבייטער־ דער פאר זװערע עזאפגעגעג װעם *נױם

קאנדידאםען. אירע און •ארםיי
 װעם קאמף ערפאלגרײכען גתיםזמ דעם אין אוץ

 עס — עםװאם נאד באךײמ?ן טאסאני איגער זיג דאד
 דאמײ נײער א יארק נױ אין װערען עטאבלירם װעס

 ארבײםער די איז דאם — re ■אליטישער ^ענדער
 םאר־ ענדליך װעט יארען םך א «מ האפנונג א _רםײ♦

ודערען. װירקליכם
 און קעמםען י1 װאס מאר דא דעוײבער איז עס

m די אנאדשםחננגען װאס ר o 
לעבעדיגען א אנגעםירם האט יארםײ רעימזנרא די

 זיכער, זײגען מיר און װאל־קאמף, אויפקלערענדען אן און
 װען רעזולטאטען, געװינשטע די בריינגען װעט ער אז
 װע־ געמאכט נאװעמבער, טען2 דעם דיגסטאג, װעט עס

 זײנען װאס אלע אז אנשטרענגוגג, נויטיגע די רען
 און סארטײ ארבעטער דער פאר שטימען צו גענײגט

שטימען. קומען זאלען קאנדידאטען אירע
זא־ וואס היטער, גענוג זײן זאלען :װאס נאך און

 רעזול־ דער שטימען. די צעהלען איבער׳ן װאכען לען
פון זאכען: צװײ פון אפ הענגט װאהלען פון טאט

 מען און צעהלען. ריכטיג פון און שטימען ריכטיג
 װאס ׳כלל אלטען אן האט טאמאני אז װיסען, דארף
שטימען, װעט איר װי אױס ניט מאכט מיר :זאגט
שטימען. די צעהלען קענען נאר װעל איך װען

*♦ ♦
ף דיםקוטירען קלאוקמאכער ףןז

ף ע ט כ ע ל אן ש עז  — צײם לעדיגער זײער אין ם
' ׳ ־ סך א איצט עם האבען די pא ׳

גע־ איז עס סעזאן װעלכער — ,
פאר־ דער ערגערער, אן װען 1 < טי

הײ־יאריגער. אדער איאריגער
 קיץ אז געזאגט, קלאוקמאכער די האבען פאראיארען

 קען אזוי אויב און זיץ, ניט שױן קען סעזאן ערגערער
 זאגען ערגער. זיין ניט סעזאן היי־יאריגער דער ראך

 קלאוקס־ שלעכטע צו קומט עס װען אז אנדערע, אבער
ר «יז ״ײײ—- א טא י קען עס ערגער, צו שיןױר היױ ני

ערגסטער. דער װי ערגער זײן אסילו
— ארױס ניט גאר קומם דיםקוסיע דער pc נאר

ניט. געװים קלאוקס קײן
 דזצי רבים צרות אז כלל, דער ריכטיג איז עס אױב

 שטיקעל א געםינען טאקע קעז אײנער אז p» גחמה,
 דארף שלעכט, איז יענעם אויך װאס דעם, אין םרייסם

 קלאוק־ אין צרות בלויז ניט איז עס אז דערצעהלעז, מען
 אינדוסטריע. נאדעל גאנצער דער אין כמעם נאר טרעיד

קלײדער מענער פון שנײדער די האבען םאראיארעז
 די וואס צײם דער אין pא םעזאן גוטען א געהאט

 אין וואכען און טעג ארומגעגאנגען זײנען קלאוקמאכער
 געפוסטעװעם האבען שעפער קלאוק pk ליידיג גאנצען
 אװער־ געארבײט קליידער מענער pc שנײדער האבען
 איז ליידיג ארום די אייד געהעז אבער האי־יאר טאים.

 בײ איז קלאוקם, בײ איז עס שלעכט װי אז זאגען, זיי
ערגער• גאד קליידער מענער

 ארבייט םך א געהאט פאריער די האבעז םאראיארעז
 שלעכםען דיער ערקלערם האבעז קלאוקמאכער די און

 א געמאכם האבען פאריערם די וואס דערמים) סעזאן
 קויסען געקענט האם מען וואס פאר־קאוטם, ביליגע מיז

מאנטעל. געװעהנליכעז א pc פריח זעלביגען דעם םאר
ארבײם. קימ ניט פאריער די אויך האבען אבער האי־יאר
דרעסעם. בײ ארביים קײן גיםא אויד איז עם אןו

 די ניט שוין ו!עדענקען די אז זאגען, דרעסמאכער די
 אפשר סעזאן. שלעבםער אזא געװעז איז עס װען צײט

 סעזאן גוטער קײן אבער ביסעל, א די איבערטרייבען
 עם איז שלעכט באזונדערס געװען. ניט זיכער עס איז
 עס דרעסעס. ביליגערע מאכען וואם שעפער, די אין
 און טײערע גאנץ די בײ ארבײם ביסעל א פאראן איז
 דרינגען, מען דארף דעם pc אמ ביליגע. גאר די בײ
 מען דארף סעזאן שלעכטען דעם סון אורזאך די אז

 מײנט דאס p* עולם, ארימער דער װאס דעם. אין זוכען
 צו װאס מים ניט האט עולם״ ברייטער גרויסער דער

 עם מוז דרעםעם״ בײ אזוי איז דאס אויב pא קויפען.
 ניט האם מען אויב קלאוקס. בײ אזוי דיז אויך דאך
 אויך זיכער דאך מען האם דרעס א קויסען צו װאם מיט
מאנםעל. א קויפען צו וואס סיט נים

 אבער לאנד. אין קריזיס נײעם א וועגען רעדם מען
 דער װען קריזים, נײעם א האבען מען דארף וואם צו

? גענוג שטארין נאך איז אלםער
 אז איינריידען, אנגעסאנגען געהאט זיד האם מען

 אין רעגירונג די p» םאריבער שוין איז קריזיס דער
 צאל די סארקלענערען אנגעסאגגען האם וואשינגטאן
 פרא־ די ביי באשעסםיגם געווען זיינעז וואם ארבײםער,

 רעגירונגזח לאקאלע די און אי) פי (דאבלױ יעקםען
 ליסטען. רעליף די מאכען קירצער גענומען זיד האבעז

 קריזים דער אז סילען, געלאזם גלײד אבער האם דאס
 נאך. עקזיםםירם ער אז pא פאריבער ניט וױים נאך איז
 ארבײם קיץ האבען פראיעקטען די pc אפגעזאגטע די

 א PK געקראגען ניט אונםערנעמונגען פרױואסע אין
 כאםש געהאט סריהער האבען וואם מענשען, צאל גרויסע

 פאר־ גאנצען אין איר האבען קױסס־קראסט, קלײנע א
לאחנז•

 גאנץ זיינען עס טײער. געױארען אלץ איז דערצו
 די pk לעבענס־מיטעל אויף ירײזען די געשטיגען הױד

צו זעהן ■מחען ארביים, אסילו האבען װאם ארבײםער.

גערעכטיגקײט ־<(-------------------------
#

 איז עס קענען. די װאו און קענען זײ װיסיל שפארען
 קייף־קראסס דער װעגען געשיבטע אלטע די אײנפאך

pc אבער װערען׳ פארגרעםערט דארף וואם מאסען די 
געווארען. פארגרעסערט ניט דאך איז

 שםארק אזוי זיד דיגגט מען װאם אליין, פאקט דער
 מיניםוס געזעצליכען א פעסטצושםעלען קאנגרעס אין

 PK גענוג. רעדט ױאך א דאלאר 16 םון ארבײטס־לוין
 ענדליך שוין װעם ער װען מינימום, דעם אט פון אױך

 ' פיליאנעז אלץ נאך װעלען װערען, אנגענומען אפילו
 אז הײסם, עס אויסגעשלאסען. אים pc דין ארבײטער

צוםיל. װאך א דאלאר 16 איז זײ פאר
שלעכ־ דעם פאר ערקלערונג אן זוכען פרובירט מעז

 קראך איצטיגען דעם אין קלאוק־טרעיד אין סעזאן טען
 אזא האבעז קלאוקס אויב אבער סטריט. װאל אויף

 גע־ דאו האט טא םטריט, וואל צו שײכות נאהענטען
 קלאוקס, בײ פראםפעריטי גרוים פאראיארען זײן דארפט

 זעהר געװען סםריט וואל אויף איז פאראיארען וױיל
 אױף װי געהויבעז זיך האבען סטאקס פרעהליך. שטארק
 זין האם ספעקולאנםעז סםרים וואל אויף און הײװען

 קלאוק־מאכער די אבער רעגען. גאלדענער א געגאסען
 אזױ געווען איז עס וואם ציים, דער אין אז וױיסען,

 דער אויף סלעק געװעז איז סטריט װאל אויף ביזי
 נאד האבען קלאוקם אז אויס קומט עס עװענױ. טער7
 אה דארטען װען םםרים, ־ וואל צו שייכות נאהענטען א
 זאגם׳ םען וואם דעם, מים שטימם דאס און קראך. א

בהםד- א אויך ציג א איז מגםה א אין פגר׳ען צו אויף אז
 סםרים וואל צװישען שײכות דעם װעגען טעאריע די

 זיד• איז שכל שטיקעל א געהאם נאך וואלט קלאוקס און
 - םייערע־ די ביי םלעק הויפטזעכליד געװען וואלם עס װען
 זאגעז׳ אםשר געקענם וואלט מעז ארבײט. גראדען רע
 סיע־ סטרים וואל םארארימםע די פון פרױעז די אז

 סריהער. וױ פיל אזוי קויםען ניט איצט קענעז קולאנטען
 אר־ גראדעז םייערע די ביי אז איז, פאקט דער אבער
ביליגעת. די ביי וױ קלענער סלעק די גראד איז בײט

 םער אפהענגיג איז אינדוסטריע באקליידונגם די
 ברײםע די פון קויף־קראפט דער pc אנדערע םך א ;ױ

 וואפ דעם׳ אויף קוקענדיג ניט וױיל פאלקס־מאסען,
 איז באדערםעגישען ערשםע די po אײנע איז קליידונג

 באדערפגת א ציים דערזעלביגער אין דאך אבער זי
po פון צײם א אין שפארען םך א קען מען װעלכער 

 אן זיד מעז טום װאם מים פאראן איז עם ווען נױם.
^נג׳ נייע קויםם מען pk פארגעניגען דאס  װאס קלי

 אנהאלםעו שםענדיג װילען וואם פרויען, בפרם עפטער,
 װאס מים ניםא אבער איז עס ווען מאדע. דער מים

 מאדע, די םארבויגען צו געצװאונגען מען איז קויםען צו
 ,סיקםם״ מען וואס דורכדעם, אפצונארען איר אדער

 י1 םאראיארען םון האט מען וואם מאדע, אלטע די צו
, נײעױ• ביםעל א אויסקוקען זאל זי אז יארען, צוױי פאר

 אייד םדז דארף דערבײ אז זיד, פארשטעהם עס
 נים וױים איז םרעיד קלאוק דער אז זינען, אין האבעז

 צו אויםגעהערט יארק ניו האט ערשטענם אמאל. וואס
 עם אמת, קלאוקם. םון צענטער איינציגער דער זײן
א נאך איז  אניערן די אבער הויפט־צענטער, דער א

 םעז PK געווארען גרעםער דינען צענטערס קלענערע
 דארף אגב אמאל. װי קלאוקם מער איצט דארטען מאכם

 עקזיסטירם עם אז אױסצוזאגען, שעמען ניט זיך מען
 קלאוק־• איז ארביים סעקשאן מער ביםעל רעכט א איצט

 דינעז אלגעמײן אין קלאוקם די און אמאל. וױ טרעיד
 . אזעל־ םוטם םאראן זיינעז דערצו pk איינםאכער. הײנט

 ארבײ־ עם װאו שעסער, אין געמאכם װערעז וואס כע,
קלאוקטאכער. קימ ניט םען

.דאס אםאל מיט געקומען ניט איז אלץ דאם אבער
א דאם יאר.  וחמ יארען, צוױי סאר ג?ווען אױך איז א
 וועז שלעכםער. אזא ניט געװען גראד איז םעיאז דער
 אמטיגען דעם םאר ערקלערונג אז דעריבעד זוכט מען

 ער־ זאל װאם ע«עם געםינען מען מוז עםזאן שלעכטען
• קלערעז•
 װערט ערקלערוגגען אלע די םון אז אמת, איז עם

 װאלם דאס אבער לײכטער, נים קלאוקמאכער די עס
מן גיט װאלםען קלאוקמאכער די װען רעכם׳ דץ  יויז זו

 r »יז עם ווען אז אבער, איז מעשח די ערקלערונגען.
 ערקלעתמ אז זוכען צו טבע די מענשען האבען שלענט

 ערקלד־ קיק ניט זופט םלן שלעכט. איז עם וואם םאר
 או זוכט מען אבער געזונד איז מען װאס םאר רונג

 מעז װען pk קראנק. pk מען וואם םאר ערקלערונג
ריכםיגן. א דמ זי דארף ערקלערונג אז יא שויז זוכט

pk דערנו, אויך ברײגגט ערקלעתנג ריכטיגע די
 זימעו װ. אז. א. דרעסמאכער די קלאוקמאכער, די אז

 קויף־קראאז די אז אל״ץ, זיך צוליב סאראינםערעסירם
pc אמעריקי אין םאלקס־מאםעז ברייטע גרויםע, די | 
rװערעז• געהענערט ל

\ פון gצוף ףון \ בי צ

 װאס אי סי דער םון קאגםערענץ י
מי־ אין געװארען אפגעהאלטען איז
סיטי, אטלאנטיק אין אקטאבער טען
געשיכ־ בלאט א ארײנגעשריבען האט
ארבײ־ אמעריקאנער דער אין טע

באװעגוע. טער
קאנפע־ ערשטע די געװען איז עס

 סי דער םון עקזיסטענץ דער אין מין דעם םון פערענץ
 םירער די װען מאל, ערשטע דאס געװען איז עס א. אי
 א אי סי דער צו באלאנגען װאס ױניאנס, אלע די פון

 בא־ און טרעםען צו זיך געלעגענהײט די געהאט האבען
 מערערע געװען דארטען דינען עס און װערען. צו קאנט
 דער אין נײ גאנצען אין געװען זײגען װאס פנימ׳ער, גײע

 זײנען עס באװעגונג. ױניאן טרייד אמעריקאנער אלטער
פנימ׳ער. ױגגע געװען טייל גרעסטען צום

 כאראקטעריסטײ די אנגעבען דארפען זאל איך װען
 א, אי סי דער םון קאנםערענץ דער פון צײכענס שע

 די אין געווארםען אמשטארקסטען מיר זיך האבען וואס
 מער און אלץ װי םריהער אז זאגען, איך װאלט אויגען,

 די פון אויסזעהן ױגענדליכע דאס געװען איז אלץ װי
 םון פראצענט BO גוטע םארזאמעלטע. די פון מייסטע

 באדײ־ א מענשעז, ױנגע געװען דינען םארזאמעלטע די
 20 איבריגע די צװישען און ױגגע. גאנץ טייל טענדער

 נאר אלטע, קיין ניט געװען מייסטע די זײנען פראצעגט
 וואם עטליכע, בלויז געװען דעען עס מיטעליעריגע.

 איך אלטע. נאמען דעם מיט רוםען געקעגט האט מען
 פון אייגער מנין. א אזעלכע אנצעהלען געקענט קוים ד״אב

 לאנ־ א מיט קוילעךגרעבער, מאגערער א געװען איז די
 האט וואם סאוטה, דער אין ערגעץ םון בארד, וױיסער גער

 מגיד, ליטװישער קלניישטעטעלדיגער א װי אויסגעזען
 געװען וואלט קוילעז־גרעמר דער אט װען שמש. אדער

 באמערקט, ניט קייגער זיכער אים וואלט בארה א אהן
 ״אנ־ דעם םאר געמאכט אים האט זיינע בארד די אבער

 יעדער, קאגםערעגץ. דער אויף מענשען געזעהענטסטעץ״
 בא־ אים ד״אט קאנםערענץ דער אויף געװען איז וואס

 צײםוגגען, די און איז ער ווער געפרעגט און מערקט
 ״העראלד־טריבױן׳/ יארקער נױ די אפילו זיי צװישען

 איז דאס בילד. זיין געדרוקט פראמיגענט גאנץ האט
אמעריקע. אין בארד וױיסער לאנגער, א םון כח דער

םארטרע־ מײםטע די םון אויסזעהן ױגענדליכער דער
 אזוי מיר זיד האט קאנםערענץ א אי סי דער אויף טער

 גרויסען דעם צוליב אויגען די אין געװארםען שטארק
 מיין אין ארויפגעשוואומען איז מיר וואס קאנםראסט,

 םעדעריישאן אמעריקען דער םון קאגווענשאן א םון זכרון,
 יאר עטליכע מיט באזוכט האב איך וואס לייבאר, אװ

 גע־ זייגען םארזאמעלטע די םון מײסטע די וואו און צוריק
 דארטען האב איך מענשען. עלטערע אדער אלטע װעז

 גע- ױגגע מנין א אויסצעהלען געקענט קױם דעמאלט
דעלעגאטען. הוגדערט עטליכע די צװישען זיכטער

 די וױ קליגער זײגען ױגגע די אז ניט, האלט איך
 אינטערעסען. מײנע געגען געװען וואלט דאס אלטע.
 באװעגליכער, דינען ױנגע די אז צוגעבען, מוז איך אבער

 צו געבוגדען װעגיגער זייגען און ענערגישער דרייסטער,
 םאר איז ממילא און טראדיציעס און געוואוינהײטעז אלטע

 אלטע די מיט װען װעגען, נײע פראבירען צו לייכטער זיי
געהן♦ ניט וױיטער מען קען

 אמעריקאבער דער אין אלטע די מיט טראבעל דער
 אלץ שױן האבען די וואס איז, באװעגונג ױניאן טרייד

 קען מען וואם אלץ, שוין וױיסען די און אױספראבירט
ניט.

זאכען: צוױי מענשען לערנען ערםארונג דער םון
 עס גיט. קען מען וואס דאם און טאן קען מען וואס דאס

שען, םאראן אבער זייגעו  ער־ דער םץ לערגען וואס מענ
ניט. קען מען וואס הױפטזעכליך, פארוגג

 אדער טאן געקעגט ביט האט מען וואם זאכען׳ אבער
 צױ יאר 50 מיט אדער 25 מיט געטױגט נים האבען זיי

 יא הײנט ױי קען מען און יא הײגט אסשר םויגעז ריק,
 זיך בייטען איר מיט ארן צייט, די זיד בײט עס טאן.
 פראבי־ דעריבער מעץ דארף באהאנדלוגגען. די אויד
. רען.

אינטערעסירט, באזוגדערם גאגץ דעריבער האט מיר
 אויף םאחאמעלטע די םון מאיאריטעט גרױסע די ייאס
?י מענשען. ױגגע געווען דיגעז קאגטערעגץ א אי סי י

 גאנץ א װאס אינטערעסירט, רועניגער ניט האט מיר און
 אינטעליגענטע געװען זײנען זײ פון טייל באדײטענדער

מעגשען.
**♦

 איר איז דאס — חסרון גרויסען אײן האט א אי סי די
 זעהר מאכט עס אז אמת, איז עס װאוקם. צױשנעלער

 רי־ א םאר װאס הערט מען װען אײנדרוק, שטארקען א
 אזא אין ארגאניזירט האט א אי סי די ארבײטער צאל זיגע

 אבער סענסאציאנעל. אײנםאך קלינגט עס צײט, קורצער
 איינצופונדעװען, זיך צײט האבען דארםען ארגאניזאציעס

 װאס די, װי ארגאגיזאציעס ריזיגע אזעלכע נאך בםרט
 יוניאן א א. אי סי דער פון געװארען געשאפען זײנען

 אדער ארבײטער אויטאמאביל די פון טויזענד 400 פון
 שטאל־ די םון מיליאן האלבען א איבער םון ױניאן א

 אזױנס נאכט. איבער װי אויסגעוואקסען זיעען ארבײטער
 אמעריקא־ דער םון געשיכטע דער אין פאסירט גיט האט
 ארבײ־ דער אין ניט אויך און באװעגונג ארבײטער נער
לענדער♦ אנדערע פרן באװעגונג טער

אמערי־ אין ױניאנס גרויסע פאראן זײנען עס אמת,
 הונ־ זעקס האט קוילען־גרעבער די פון ױניאן די קע.

 גע־ עס האט לאגג װי אבער מיטגלידער, טויזעגד דערט
אויםצובויען! איר דויערט

 ארגאניזא- אן אין װערען ערצויגען דארםען מענשען
 מען און דיסציפלין זײ אין אײנפלאנצען דארף מען ציע.

 און אויםצוד״אלטען װי םירען, צו װי לערגען זיי דארף
 די דארף מען יא, ארגאניזאציע. זייער אפצוהיטען װי

 זײ דארף מען ריכטיגער, דױס. צאלען אויסלערגען אויך
 עלטערע די צייט. גויטיג איז דערצו איינגעװאױגען.

עס. וױיסען ױניאנס
 מאסען גרויסע די האבען צו בעסער איז עם גאר

 טראבעלס די האבען און ארגאגיזירט אמעריקאנער די םון
 ארגאניזאציעס ױנגע וואם ״קינדער־קראנקהײטען׳/ די םון

 בליי־ לאזען זיי און רוהיג לעבען צו איידער דורך, לעבען
ארגאגיזירט. גיט בען

 האבען וואס די אז זאך, אלם־באקאנטע אז איז עס
 קיבדער־ װעגען זארג קײן גיט האבען גיט, קיגדער קיץ

 צו די ארבייט די אויך םארשפארען און קראנקהײטען
ערציהען.

 ארבײטער אמעריקאנער די םון מאסען גרויסע די
 ארביײ די באזונדערם געווארען. םארגאכלעםיגט זייגען
 םון מאסען־פראדוקציע. םון אינדוסטריעס די אין טער
 קאסט־ און שװערער גרויסעה דער פאר מורא די זייט אײן

 סיס־ די זײט צוױיטער דער פון און אונטערגע&וגג בארער
 צױ גיט גאנצען אין איז וואם קרעפט־ױניאגיזם, פון טעם

 און מאסען־פראדוקציע םון איגדוסטריעם די צו געפאסט
 דורכ־ גרויסען א םאר ארויסגעװיזען זיך האט װעלכע

 צו פראבע א געמאכט האט מען װען מאל, יעדעס םאל
 א געשאסען האט אינדוסטריען, גרויסע די ארגאגיזירען

 פארדי־ לוין מיליאן סערציג קגאפע די םון אז צושטאמ־,
 גאנצען אין ארגאניזירט געװען זײנען אמעריקע אין נער

 זיײ וראם די, ארגאניזירט האט מען מיליאן. דריי ארום
 זיך האבען וואס און ארגאגיזירען צו לייכטער געווען נען

 קרעםט םון סיסטעם דעם אין ארייגפאסען געקענט בעסער
ױניאגיזם.

 םי די ורען אז נאטירליך, געװען דעריבער איז עס
 אינדום־ גרויםע די ארגאניזירען צו גענומען זיך האט א אי

 אעדוס־ םון םיסטעם די אנגעװעגדעט האט און טריען
 און רראקםען שגעל זעהר זאל זי אז ױניאניזם, טריעלען

 א אין האם וואס איינעם, סרן זארג די האבען ממילא
 , םאר- גרויםען א אריף ארויםגעארבײט זיד צייט קורצער
 םאר- און קאגסאלידירען אים זאל ער אזוי װי מעגען,

וואלטען.
 א םאר האבען א אי סי די װעט זארג די אט און

 מײ סך א םאראן נאך זיינען עם וױיל צייט, לענגערער
 מיטגלידער־ איר םח צאל די און ארגאניזירען צו ליאנען
א גאך וועט שאסט שםייגען. שנעל א

 וועט עס װען בלייבען, אויך וועם • זארג דידאזיגע
 דער און א אי סי דער צוױשען שלום ווערען געשלאםעז
 צאל גרױםע די לייבאר. אװ םעדערײשאן אמעריקען

 קינדער״י די דורכמאכען דארםען וועלען ארגאניזירטע גײ
 םאר װערען ערצויגען דארםען וועלען און קראנקהײטען

 מוטער־ זייער װי גלייך גאנץ לײט, ױניאן דיסציפליגירטע
 אמע־ אדער א אי סי — הייסען ניט וועט ארגאניזאציע

שלום דער װען און לייבאר. ארו םעדעריישאן ריקען

 זיך כוחות םאראײג^נטע מיט װעם מען און קומען װעט
 דער װעט אונארגאניזירטע, די ארגאגיזירען צו נעמען

 גיײגעשאםענע פון און מיטגלידער נײע פון צושטראם
גרעסער. נאך װערען ױניאנס

***4
 הא־ האבען׳ אינטערנעשאנעל דער פון מיטגלידער די

 םארמע־ אנגעזאמעלטע זייערע פארלוירען ניט פענטליך,
 דער־ אבער םםרים. װאל אויף קראך נײעם דעם אין גענס
 וואל אויף קראך דער אז געזאגט, ניט דאך איז מיט

 אמאל שײכות. קײן נים גאנצען אין זײ צו האם סטריט
 װען שייכות, דירעקםען גאנץ א האבען זײ צו עס קען

 די קלאוק־מאנופעקטשורערס, די באלעבאטים, זייערע
 אויף גצשפילם האבעז װ. אז. א• דרעס־מאנופעקטשורערס

 די אפמאכען װעלען זײ און פארלוירען pk םטריט װאל
 זיי־ אין עקםפלואטאציע מער אביסעלע דורך פארלוסטען

 האבען זײ אז םרעםען, עם קען אמאל און שעפער. ערע
 האבען די אז פארגעמבעלם, אזוי סטרים װאל אויף זיך

 גע־ איז דאם םארשפילם. שעפער זײערע אםילו דארטן
 קראך םטרים וואל דעם אין פאל דער מערערע מיט װען
.1929 פון

 געלד םך א געמאכט האבען מאנופעקםשורערם סך א
 מאנוםעק־ קלאוק אינדוםטריע. םרויען־קליידער דער אין

 געווארען זיינען מאנופעקטשורערם דרעס און טשורערס
 רויב־ א געפירט האבען די אבער מיליאנערען, פילפאכיגע

 גע־ ניט פארמעגענס גרויםע די האבען זײ יוירםשאפט.
 גע־ ױי האבען די וואו אינז־וסטריע, דער אין האלטען
 פארשידענע אויף אװעקגעלאזען זיד האבען נאר מאכט,

 װאם פארמעגענס, דיערע האבען זיי וואו ספעקולאציעם,
 קלאוק־ די םון ארבײט דער פון אנגעזאמעלט האבען די

 פאר• די װען פארלארען. װ. אז. א. דרעסמאכער מאכער,
 זדנ־ אן pc אן לעןאמז מאנופעקםשורערם ויאם טעגענס,
 צו איז איגדוםםריע דערזעלביגער אין בלייבען דוסטריע

 רא•8 4םארםעםטיגערע אמ םארבעםערען פארגרעסערען,
 ארביײ די מאס געװיםער א אין אויך pcדער פיםירען

 א אנגעלעבם האם װאם מאנוםעקטשורער, א װען טער.
 םארםםעקולירט אינדוםםריע, אן אין פארמעגען גרויםען

 אינ־ דער אין עס האלט גאר סםריט, װאל אויף נים עס
 צייט שלעכטער א אין אמאל אויך זיך ער קען דוסטריע,
 איר כדי אונטערנעםונג, זײן צו צוצולעגען ערלויגען

 װעט ער pk בעסער װערען װעט עס ביז אויםצוהאלטען
 די אין זיד םירם אזױ פראפיטען. מאכען קענעז וױיםער
 אנ• אבער pk עס אינדוםםריען. סטאביליזירטע מייסטע
 pc ארויםצוקריגען זוכט מאנוסעקםשורער א װען דערש,

 ניט, אים קיםערם עס אמ קען ער װיסיל אינדוסטריע אן
 רויב־װירםשאסט, א pk דאס װערען. װעט איר סון וואם
 אויסצוגויען• איר *נשטאם אינדוסטריע אז רואינירט װאס

 סםריט װ»ל אױף קראך א אלץ. ניט איז ד#ם אבער
 קרי־ x pc םימן א סאר באםראכם אמעריקע אין װערם

 x אין אז כלל, גום־באקאנםער אלטער, אן איז עם px זים
כסרה־הינדעל. ערשטע די ארבייםער די זיינען קריזיס

 םימן א איז םטרים װאל אין ט#ג טרויער א אויב נאר
 pn םטרים װאל איז טוב ױם א דאך דארף ים,pקר א סון

 «אר לעצםע די עס איז נו, םראספעריםי. pc םימן א
 ױם־םוב־ גאנץ געװען זומער, דעם סון אויגוסם pn יאר,
 גאלד געשארם דארטען האם מען םטריט, װאל אויף דיג
 דאך זיד האבעו קלאוקמאכער די אבער לאפעםעם, מיט

 און ארבײם װעגיג אויף םעזאנען׳ שלעכםע אויף באקלאגט
 זעהר געוועז pk סטריט װאל אױף םארדינסםזמ. קליינע

 אין טרױעריג זעהר געװען איז עם אבער ױם־טוב׳דיג,
n ארבייםער מיליאנען jp ’n וױי וױ מער מים שויז* 

 גרויסע מאכעז אנגעהויבעז קאמסאנים האבען צוריק יאר
p■ דער און פראסיטעז n סטאקס אויף pk סםרים װאל 

 דעתעלנמער איז אבער שםייגען, אייז אין געהאלטען האם
 ארומגעגאנ־ ארבייםער םיליאן צען איבער זיינען צײט
ארבײט. אהן גען

 עס — ? סטריט װאל אױף קראן־ א מיינם װאס אמ
 אז כלל, א pk עם pk סטאקם. pc jypnc די פאלען

 אבער שנייגען, םטריט װאל אױף סריחען װען גום, איז עם
 עם קען אבער סאלען• םריתעז װען שלעכם, pk עם

pn י׳ייו״ *י שטײגעז זאלען •ריימת אז טרעסען. ניט tx 
 קויפם אײנער װזנן סאלען? מחען שפעטער זאלען זיי

 דױוי־ די אז האסט, ער האסענונגעז. ער קױפם םםאקם
 אז גרויסע, אזעלכע pn װעלען םםאקם די אױף דענדען

 אק האלטען װעט עס, הײםט סטאק די pc ,pn# זײער
 גוסא, האסנונג די ניט מען קויסט אסט שםייגען. אית
 האפ־ די אז מען, גלויבט האםנונג. א אויף האסנונג א גאר

 אסאל נאר ■תיחמ. די שםייגען שטארקער מאכען נונגעז
 פאר־ װערט האסגוגג די ביז װארטענדיג מיד מען װערם

 װערט האםנוסנ די אז םען. דערזעהט אמאל ;וױרקליכם
איז האםנונג די אז םעז״ דעחעהם אמאל pk שװאכער
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 דא זײגען עס םרײזען. די םאלען ממילא אויסגערונען,
 סטאקס אויף םרייזען וואס פאר אורזאכען םארשידעגע

 שווינדלערישע םאראן זייגען עס פאלען, און שטייגען
 םא־ זיינען עס און פוײיזען די ארויפצוהריבען װי מיםלען

 זיי־ עס אראפצואווארפען. זײ מיטלען שװינדלערישע דאן
m זיײ עס און אנטאפען קען מען װאם אורזאכען, ראןפא 
 אלע און גיט זײ װײס קײנער וואס אזעלכע, פאראן נען

? װאס פאר : פראגע די כאר אײן אין שםעלען
װאל אויף קראד א איז מאל אלע גיט גוט, און קורץ

קריזיס. א םון סימן א סטריט
 איצטיגער דער אז זאגען, דאך אבער קאן מען

 געװען איז עס אז באווייז, א איז סטריט, װאל אויף קראך
 גע־ אונז האט מען װען איבערםריבען, ביסעל רעכט א

 וױיל צוריקגעקומען. שוין איז פראספעריטי די אז זאגם,
 סטאקס װאס אורזאכען, די םון אײנע אז זײן, םאקע קען עס

 אויף געשטיגען אזוי גאר יאר פאר לעצטע די אין זיינען
 פראספעריטי די אז גלויבען, דער געװען איז סטריט, רואל
 האבען קלאוקמאכער די אמת, צוריקגעקומען. שוין איז

 צױ געקומען ניט נאך איז פראספעריטי די אז געוואוסט,
 ניט סאי װי סאי שםילען קלאוקמאכער די אבער ריק

 םון פױיזען די הויבעץ זיי ניט און סטריט וואל אויף
זיי• װארםען די ניט און סטאקס

אל־ דער אז קריזיס, נײעם א מען דארף וואס אגב,
♦*גענוג? גוט נאך איז טער

 דורכ־ ריכטיג האב איד (אויב בענדלער וז. ברודער
 פאר מיד פרעגט קלאוקמאכער, א נאמען), דעם געלייענם

 ״גערעכ־ דער אין געשריבעז גארנישט האב איד וואס
 אין קאנגרעם קולטור אידישען דעם וועגען טיגקיים״

 דיםקוםיע הײסע אזא ארױסגערוםען האם וואס סאריז,
 ער פרעגם יען, מעז דארף *ייסונגען. אידישע ךי אין

 וועגען בלױז ״גערעכםיגקייט״ חנר אין שרײבען םיד,
 ױנ־ אגרימענטם, סטרייקס, נים־גודס, דרעםעס, קלאוקס,

 ? ארבײטער־װעלם דער אין זיך הערט עס וואם איז י#נס
 יחיה לבדו הקלאוקס על לא אז ניט, דען איר וױיסם

 דער לעבט אלייז קלאוקס אויף ניט אז — הקלאוקמאכער
 אינ־ אים וואס מענש, א איז ער »ז נאר קלאוקמאכער,

 ווען נאד, בפרם ? םראגען אגדערע אויך םערעסירען
 וואס םון קלאוקס קיין ניםא גאר אויך םאקע איז עם
 מײנעו, ניט זאל איך נדי און לעבען... א מאכען *ו
 צי בלויז אויסען איז וואס ״קיקער׳/ א סתם איז ער אז

 אז בענדלער, ברודער מיר פאחיכערם חסרוגות, זוכען
 גע־ שםארק ״גערעכםיגקײט״ די אים איז אלגעםיץ אין

 סד א ארבײםער אן אלם איר אין געפינט ער אז םעלען,
 ארטיק־ באלערענדע אינםערעסאנטע און אינפארמאציע

 ״גע־ דער אין אז )װיל ער מער. װיל ער אבער לען,
 אויך פראגען ארגײםער אויםער זאלען רענטיגקייט״
 אידישע, בפרט םראגען, אנדערע ווערען באהאנדעלט

 מים־ אידישע די און זשורנאל אידישער א איז עם וױיל
 אים, לייענעז וואס אינטערנעשאנאל, דער פון גלידער

 װאלט עס און פראגען, אידישע מיט זיד אינטערעסירען
 1״גערעכטיגקײט״ דער אין װאלםען זײ ווען וױכםיג, זײן

 ארבייטער אן סון באלייכטונג רינטיגע די געפיגען
שמאנדםונקט.

 דעם איבערגעגעבען ריכטיג האנ איך אז גלויב, איך
 וועם ער און בריף בענדלער׳ם ברודער סון אינהאלם

 זײן געדרוקט ניט האב איך וואס אנטשולדיגען, מיר
 איז ער געשריבען. אים האט ער וױ גאטנעז, אין בריף
 ברודער אויך אז משניעות, לאנג. או געװען •שום

 קיח נים איצם האבען װאס די, צװישען איז מנדלער
 געגוג דעריבער האט און קלאוקס נײ ארבייט אופיל

 ״גערעכ־ דער אין אבער איז ליידער שרײבען. צו «ײט
 אוז בריף. לאגגע פאר ■לאץ געגוג פאראז גיט טמקײם״

 די װאם פאר ענטםער דער אױן־ איז דעם אין םאקע אס
 אנ־ םיט באשעםטיגען גים זיד קען ,גערעכטיגקײם״

פראג^. ארבײטער ״וץ א ענינים, דערע
 קולםור אידישער פמ פראגע די אז אמת, איז עס

 א םאר מאס גרויסער א *ו במ ווערעז באםראכם קען
 אידישע די צו שייכות דיחןקסע א האט װאס סראגע,

 אידישע די װאס דעם, *וליב איז עם ארבײסער.
 ארבײטער אידישע די באזונדערם און פאסען פאלקם
 קולםור. אידישער דער םון םרעגער די זײנען מאסען

 זשור־ צײטונגעז, אידישע די פץ לעזער די זײנען די
 אידישען םון באזוכער די זײנען זײ ביכער. »ון נאלעז

 די אוים האלםעז תאם די אױך דינען זײ און םעאטער
 און אינסםיםוציעס קולטורעלע אידישע פארשײדענע

 דעריבער װאלם עס זײ. איץ פאראינםערעםירט דיגען
 אר־ אז ,גערעכםיגקײס״ דער אין דין געמעגם טאק?

 עס האם קאנגועס. קדלםור אידישען ױעגעז טיקעל
ו ן ג קאנ־ קולםור אידישען װענען או געסראסען, אזוי ן

גערעכטיגקײט ►[
 װאם שםרײט, הײסער גאנץ א אנטװיקעלט זיך האם גרעס

 ליידענ־ און היציגער אלץ געװארען וױיטער אלץ איז
 גע־ אריינגעצויגען זײנען עס װעלכען אין שאםטלאכער,

 נים שײכות שום קײן האבען װעלכע םראגען, ווארעז
 שםרײם דער קורצען, אין קולטור. אידישער דער צו
 האב איך און פאליטישער םארטייאיש א געווארען איז

 םראגע גאנצע די װען בעסער, זײן װעט עס אז געגלויבט,
״גערעכםיגקײם״. דער פון ווערען אויםגעלאזען װעם

 אידישע די צװישען אז םארשטעלען, מיר קען איך
 די וועמען םאר אינםערנעשאנעל, דער פון מיטגלידער

 שםארק גאנץ זײגען ארויסגעגעבען װערט ״גערעכטיגקײט״
 אי־ װעגען שםרײט דעם אין צדדים ביידע פארטראםען

 געווען דעריבער וואלט עס קאנגרעס. קולטור דישען
 צום קומען קענען זאלעז בײדע אז רעכט, װי מער נים

 דער אין געווארען בארירם וואלט פראגע די װען ווארט,
 א עםענען געדארפט וואלט מען און ״גערעכטיגקײם״■

 א איז עם פראבלעם. א שוין איז דאס און דעבאטע,
 צוױײ איר ניצליכקײט. וועגען און פלאץ װעגען פראגע

 די װי נוצען מער געבראכם וואלם עס אויב זעהר פעל
צײטונגען. טעגליכע די אין דעבאטע

 א געהאט איך האב אליץ, מיר צו שײך איז וואס
קאנגרעס, קולםור אידישען דעם צו שטעלונג געגנערישע

 םײן מיט באנוצען געוואלט נים זיך האב איך אבער
 איר אין האב און ״גערעכםיגקייט״ דער אין םרױױלעגיע

 אויף )אי»ט םיר שײנט עס בארירם. ניט םראגע די
 דעם וועגען באריכםען די געלייענט האב איך װיםיל

 אין געווען ניט אים צו געגנערשאסט כויין איז קאנגרעם,
 באריכטען די פון זעה איך װי בארעכםיגם. גאגצען

 דן• א געהאם וױיניגסטענס ער האם צייטונגען די אין
 װיכםיגע מיינע פון איינער און ערםאלג מאנסטראטיװען

 גןך האב איך װאס געווען, איז אים געגען ארגומענטען
 דורכםאל. דעמאנסטראטױוער א זיץ וועט ער אז גלויבט,

 שאנד, קײן ניט איז ארעמקײם אז האלט, איך הגם איז,
 מען. אױב אמ שײנדעל• קיין ניט אױך איז עס אבער
 נים איז ער און קאנגרעס קולטור אידישען א מאכט

 דורנפאל, א געװען וואלם און צוגעגרײט ריכםיג געדוען
 דער סאר דעמאנסטרירט האט מען אז געמײנם, עם וואלם
 אבער באריכטען די דלות. קולטורעלען אונזעד וועלט

 איז דעמאנסטראציע אלס וױיניגטסםענם אז דערצעהלען,
 איינדרוק. אן געמאכם ראט און ערפאלג אן געווען ער

 רעזולםאםען ממשות׳דיגע די זיין וועלעו עס וואס נאר
 םארשידעגהייטען. מײנוגגס זית קענעז קאנגרעס דעם םון

 קולםװ־ אידישער דער אין רעזולטאטען ממשות׳דיגע
זאד• איידעלע אן זעהר איז

קװאל דער
 געשלאגןןן, כארג א פון האט קװאל א

גאכ זײן האט אץ
אראס טאל אץ

י געטראגען•
 געשטערט, אוים, װײזט קװאל, דער האם אבער פויער דעם

 ןןרד און שטײן םים ןןר האם
שטראמען. לעבעדיגע די פארשט^פט

םיל.״ געהאלםען נימ האם דאם נאר
תהומ׳עז, טיםןן די םץ אץ

 שטיל דער אץ זיך קװאל דער טראפענװײז האט
דורבגעריםעז, םרײןןר א צוריק

׳ריץ אץ קלאר געלײמערט, םןןר און
 שטײן אוכטןןר פון ער האט

פליםען. גענוםען אראא טאל אץ רױשיגעד נאף
*  *

 דןןרקעכט קװאל דעם אץ זיכער האםט פרײנד, פײן דו, אייד
טאלענט.״ אמת׳ןןן פון קראסט די

פליג הונגעריגע די
 סארשטאבטןןרחײם האט װאם א.פליג

 ארוםנעדרײט, לאגג זיף חױז םארלאזםען א אץ
עםען ניט םון און

 געװעזעו׳ טומאן א אץ װי נןןב&ך שוץ זי איז
 דערזען. טיש אױם׳ן פרורןער שטיקלאך ילוצלוגג האט
 םוח דער געטאן חױכ א זאגט, םען װי זיף, חאט איר

געשען, א&אל םיט איז איר װ$ם גליק פץ
כוח לעצמען םיט׳ן אץ

 לאז• 8 געטאן זיד האסטיג צוקער «ום זי האט
 גלאז^ אונטןןר געשמאנען אח אכער צוקער דער
 גןןקליבעז׳ זיף םאלצײמ «ום חאם װאם פליג, אונזער אץ

 דןזרט, *עשלןנגען אזוי זיף אימפעם איר אץ חאט
 ארמ אױפ׳ן זי איז

גןןכליבען״ גוסס׳ע 8
 סך א אױך מענשען םיט װײ״ און

ד•8ז זעלכע די פט8 גאנץ סירם8י
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נא• טען11 דעם דאנערשטאג^ טעג,
 זינט יאר םופציג װערט װעמבער,

 אילינאי שם&ט דעם ®ח תלייז דער
 דער אויף געמאכט פארטיג האט

קעמ־ ארבײםער ברןןװע םיר תליה
 אדאלף ענגעלס, דזשארדזש — סער

 אלבערט און שפיעז אװגוסט םישער,
 לואי מלכות. הרוגי די געװעץ זײנען דאס ;פארסאנס

 מארד געזעצליכען דעם םאר טאג א מיט האם לינג
 אין לעבען דאס זיך נעמענדיג תלױן דעם אפגעגארט

 מײקל און פיעלדען סעמױעל קאמער. טויטען דעם
 דעם פון זײנען פאראורטײלטע, טויט צום אויך שוואב,

 ״באגנאדיגט״ גובערנאטאר רחמים בעל דאמאלסדיגען
 גע־ אין לעבען גאנצען דיער אפצושמאכטען געווארען
 אס־ יוסטיץ, שטאט סון קרבן אכטעז דעם און סעגגניש,

תםיסה. יאר 15 מיט אפגע׳פטר׳ט מען האט נעבע, קאר
 חעי־ בארימטער טרױעריג דער םון מארטירער אכט
 םריי־ שווארצער דער !שיקאגא אין אפערע מארקעט

 אן דאן פין איז ,1887 נאװעמבר טער11 דער םאג,
 אין שיקאגא שטאדט דער אויף םלעק שװארצער דער
 רעאק־ חשוכ׳דיגער פון צייכען דער אילינאי, שטאט דעם
ױסטיץ. ברוטאלער און ציע

עלעמענ־ רעאקציאנערע די כחות, פינסטערע די
 און גופא שיקאגא אין סאי צײט, יעגער פון טען
 מדינה, דער אין שטאטען אוץ שטעט אנדערע אין סאי

 געװען ניט זיינען מארטירער די אז געוואוסט האבען
 וואר־ באמבע דער מיט איגדירעקט אפילו פארבונדען

 פראטעסם־ סרידליכען א בײ פלוצים האט וואס סעריי
 דער־ און אויפגעריסען סקװער העימארקעט אין מיםינג

 אויסערדיגער דער םאר פאליסלייט. עטליכע הרג׳עט
 משפט, פררים־שפיל א דורכגעםירט מען האט וועלט
 געווארען באשולדיגט זיינעז וואס מענשען אכט איבער

 אבער אויסרײס, דעם אין שולדיגע הויפט די אלס
 באאבאכטער ניכטערע קלארע, האבען גענומען תוך אין

 און מעהר ניט געװען איז דאס אז געװאוסט דאן שוין
ן צו געלעגענהײם א װי װעניגער גיט ע ג ^י  אפ־ און ק

 און ארבײטער־םיהרעה מיליטאנטישע רועג פוץ ראמען
 ארגאניזיר־ דער טוים־קלאפ א דערלאנגען ארום אזוי
 שטאלץ מיט אנגעהויבען האט װאס ארבײטערשאפט טער
קאם. דעם אויפצוהויבען מוט און

 םאקט שרייעגדער הויך א געװען איז אלעס דאס אז
 פאליציײ דער אויף אנפאל אן און בלבול א בלױז ניט און

 העלםט צוױיטער איר ארן שיקאגא םרן קאררסציע אישער
 ערשט זיך האט — ױסטיץ, פארקרימטע בליגדע, די —

 אלטגעלד, פ. דזשאן גאװערנאר װען ארויסגעװיזען בולם
 טרא־ דער גאך יאר םינף געווארעז דערוױילט איז װאס

 היסטארישע בארימטע זיין ארויסגעגעבען האט געדיע,
 אויספארשוגגען פערזענליכע דינע װעגען דערקלערונג

 געזאגט אםען האט אלטגעלד אםערע. גאנצער דער סון
 אנשםרייב־ ביסעל היבש א געמאכט האט ער כאטש אז

 גאװער־ פרן אמט הריכען דעם דערגרייכען צו אום גוגג
 גע־ רוהיגען קײן מיט בלייבען ניט אבער ער קען נאר,

 אין שמאכטען מענשען אומשולדיגע דריי זמן כל װיסעז
 ארוים־ גלייך מארטירער לעבעדיגע די האט ער פו־יזאן.

 םול־ טאקע נאר בלויז, באגנאדיגט ניט פריי, געלאזען
 זיײ וואס מארטירער די פאר געװאשען. ריין שטענדיג

 געהאט יאר זעקס צו קרוב שוין צײט יענער צו נעז
 סעמעטערי, וואלדהייט דער אויף קברים די אין געלעגען

 זיי אז אנדײטען װי טאן געקעגט ניט מעהר ער האס
 גקמה, פון קײט מעכטיגער א פון קרבנות געװען זײנען

הערשאםט. ברוטאלער ארן רעאקציע
אמע־ אין קאמף און ארבײט םון געשיכטע דער אין

 אלם באװאוסט מארטירער שיקאגאר די זײגען ריקע
 ברוײ יענער אין אבער זיך מען גריבעלט אגארכיסםען.

 רעװאלוציא־ אלע כמעט אז מיר געפינען עפאכע זענדער
 םירער ארבייטער מיליטאנטישע און אגיטאטארם גערע

 דעם םון וױעיגער מעהר געווען זײנען צײט יענער סיז
 בירגער אמעריקאנער דעם נאך זינט פון שניט. זעלבען

 אװ םעדעריישאן אמעריקען די װען ״1886 ביז קריג
 ׳איי דער פון אױסצושיילען אגגעהויבען זיך האם לעיבאר
 םא־ אח ארבייטער דער אויף באװיזען אסט זיד מבעז

 אגיטאציאנס־ פייערדיגע אמעריקע אין ארענע ליטישער
 און געװעקם האבען וואס ארגאניזאציאנס־מענשען״ *יז

 ־קאמף אמת׳ן צו מאםען ארבייםער ברייםע די גערוםען
 פארשקלאסונג. עקאנאמישער אמ עקספלואםאציע געגעז

געוועז דינען וואדט־זאגער און וועגוױתער יעגע נוױשען

------------------

קעמפער) געה?)נגענע די פון י^רצײט מען50 (צום
גראסגער אב. פון

 פון אדער קאמוגארען, געװעזענע — םראנצויזען סך א
 צאהל גרויסע גאר א געװען ס׳זײנען אפשטאמונג; זײער

 אנטלאפענע קײזערלאנד, ביסמארק׳ס םרן פליכטלינגע
 — רעװאלוציאנערען פוילישע און רוסישע אירלענדער,

 און טעמפא א מיט טראדיציע, א מיט מענשען אלץ
װעלט. מענשליכער מער בעסערער, א פאר שטרעבען

 האבען װעלכע איגדוסטריע, און קאפיטאל גרויס
 אנגע־ האבען טריט, גרויסע ריזיג מיט גײן אנגעהויבען

 ארגאניזירטע אן שטארקצ, א געפאר. דערםילען פאנגען
 באטראכט, מורא מיט זײ האבען באװעגונג, ארבײטער

 אפגע־ די איבערגעלעבט האבען זײ קללה. א זיין װעט
 אפגעזאגט האבען זײ ;ױניאן לייבאר נעשאנאל לעבטע

 האבען די פארטי; לײבאר גרינבעק דער נאך קדיש
 םארעװע די פאר שרעקען צו װאס געהאט ניט מעהר זיך

 עס הויט, העלער םון אמאל״ מיט און לייבאר״ אװ נאיטס
 ארבײטער ארגאניזירטער אן אנטװיקלען אן זיך פאנגט

 פאדערוגגען, אמת׳ע ארויס שטעלט וואס מאנט״ װאס כוח,
 העל־ צו און סטרייקס צו ארבײטער־מחנות רופט װאס

 און באראנען געלט די האבען אזוינס — קאמף דישען
 זיך זאל דערלאזען געװאלט ניט מאגנאטען אינדוסטריע

פאגאגדערוראקסען•
זיי־ אייניקלאך איצטיגע די שרייען עס װי פונקט און

 פא־ מען װען װ., אז. א. באלשעװיקעס, ״רויטע׳/ ערע
 באדינגונגען, מענשליכע דזשאבס׳ פון פארזיכערונג דערט

 ארבײטער די וואס פארדינסטען די פון טייל גרעסערען א
 זײדעס, יענע האבען אזױ געבער, ברויט זייערע ברעגגען

 קאמו־ אנארכיסטען, :געשריען יארען, אכציגער די אין
 געהאט האט וואס איינעם יעדען אויף ניהיליסטען, ניסטען׳
 אינדוסטריע די מאםען. די אויף איינםלוס און אנזעהן

 דורך געלעגענהײט א פאר געווארט האבען מאגנאטען
 בא־ וואקסעגדע די דערשטיקען צו טעראר געזעצליכען

 זײ האבען געלעגעגהײט די ארבײטער. די פון װעגונג
 העימארקעט אויף באמבעדאױפרייס דעם דורך געקראגען

סקװער.
 1886 אין פאלגט: װי געװען איז געשיכטע די

 אינטערנעשא־ די בײ קאמף ערנסטער אן זיך צופלאקערט
 מעקאר־ גרינדער װעמעס קאמפאני, הארװעםטער נער

 אריינ־ צוריק יאר עטליכע מיט אורחא, אגב איז, מאק,
 אין — זיך פארשטייט טױט, גאכ׳ן — געווארען גענומען

 אמעריקאנער גרעסטע סאמע די צװישען םעים״ אװ האל
 1886 פון מעקארמעקס די און עס, הײסט בארימטהײטען,

 געקאנם ניט מער שקלאפען די פון חוצפה די האבען
 פארצוי־ א ביטערער, א געװען קאמף דער איז דולדען.
 האבען פאבריק גרויסער דער פון מאגנאטען די גענער.
 װי און מנעשען אונטערװעלט בויאנעס, געגוג געהאט

 שפיאגען. פינקערטאגס מיט פאליצײ גענוג גײט, מאדע די
 ארבײ־ געגאסען האט מען םטרייקער, געשלאגען מען האט
 אין ם״רער ארבײטער געווארפען האט מען בלוט, טער

אמעריקע... פרייע א אײנמאל געװען ס׳איז פריזאנס׳ די
 פאר־ פון פירער ױניאן טרייד און ארבײטער האבען

 פרא־ א צו אונטערדריקטע די גערופען פאכען שידענע
 װעלכער סקװער, מארקעט העי אין פארזאמלונג טעסט

 עיר אפען די ניטא. מער װעלט דער אויף יעצט שוין איז
 נאכ־ טאג א מאי, טען4 דעם פארגעקומען איז פארזאמלוגג

 קאמ־ הארװעסטער דער פון סטרייקער צאל א װי דעם
 קוילען די פון לעבעגס זײערע םארלוירען האבען פאני

קאזאקעז• שיקאגא׳ס פון דובינעס און
 גע־ םרידליכע, גאנץ א געװען איז םארזאמלונג די
 די פרן פאר א ספעציעל — רעדנער די האבען װיינליך

 גערו־ הארץ״ און פלאם מיט גערעדט — מארטירער אכט
 פראטעסטירענדען דעם געװעקט אוץ געװארענט פען,

 פא־ ניט האט אויסערגעיױינליכעם קײן אבער עולם.
 היב־ א געװען איז שיקאגא םון מעיאר דער סירט.

סוף בײם כמעם און סארזאמלונג דער בײ צייט שע
די אפילו אז געװיסען, רוהיג א מיט קאװע ער איז

אומברענגען. גים שיקאגא װעלען אגארכיסטען
 פלוצים דיגען אװעק איז מעיאר דער נאר װי

 דער אונטער רעק, בלויע הוגדערט סאר א אנגעקומען
 סרעסער, ארבײטער באריםטע צוױי םון םירערשאפט

 ביסעל די טוײיבען צו אגגעהויבען גלייך האבען און
פראטעסטאגםען. איבערגעבליבענע

ריידען׳ מיםען אין געהאלטען האט וועלכער שפיעז,

 באמערקוגג: א מים אונטערבראכען זיך געלאסען האט
 מים און — פארזאמלונג״ םרידליכע א אפ האלטען ״מיר

 זיך לאזם הימעל פון שטערען פאלענדער א װי אמאל,
 און םייערעל קליין א מיט שװערקײט, א עפעס ארונטער

 גע־ דער אין גלייך באמבע א עקספלאדירט עס באץ... —
 בלויע אין טויטע פאלען עס פאליצײ, דער פון דיכטעניש

 א אין ריכטונגען אלע אין לויפט מען בהלה, א רעק,
 געשפאלטענע קריגען ארבייטער אומשולדיגע — געמיש

 דער װי עפעס פאליציסטען... לעבעדיגע די פון קעפ
 ערגעץ פון אראפאגעפאלען איז מחנה א מיט אשמדאי

 עצליכע זדן פארװיסטונג און טויט איבערגעלאזען און
 טאג הײנטיגען ביז ניט שפעטער, ניט דאן, ניט מינוט.

 איז באמבע די האנט װעמעס פון אפילו שפור א דא איז
געווארען. געשליידערט

 אויף געלעגענהײט, גאלדענע די געװען איז דאס
 בלוט־ זײערע מיט מאגנאטען אינדוסטריעלע די װעלכער

 די ערמארדען צו געלעגענהײט א געווארט. האבען הינט
מאסען. די אפשרעקען און פירער
 סא־ אויף ראדיקאלען, אויף געיעג א אן זיך פאנגט עס

 מען פירער... ארבײטער און אנארכיסטען ציאליסטען,
 די אין — טורמעס די אין לינקס און רעכטם שלײדערט

 נישטערט מען און מען סארטירט דערנאך הונדערטער.
 — שולדיגע די געפאקט יא׳ — זיך אײניגט מען ביז

 געפערליכע פובליציסטען, און רעדנער פײערדיגע אכט
 דעטעק־ די אמת, ? בעסערס מען דארף — אגיטאטארען

 סרעסע, די מאכער, סענסאציע ,די שפיאנען און טיװס
 האבען צײט, דער םון עלעמענטען היסטערישע אלע און

 עפעס אויף פארביגדען צו דירעקט װעלטען אײגגעלייגט
באמבע. דער מיט באשולדיגטע אכט די אוםן אן

 קײן ניט אויך איז אײנגעגעבען, ניט די עס זיך האט
 די פאר באװייזען לייכט קען באשולדיגונג די געפאר.
 די אז געריכט, דעם םאר און ״געשװאוירענע״ צװעלף

 בלעט־ פלוג עדיטאריעלס, ארטיקלען, םײערדיגע פלאם
 בלױ דעם פאראורזאכט האבען באשולדיגטע די סון לאך

.1886 מאי, טען4 דעם אקט טיגען
 שיקאגא פון טיילען פראגרעסױוע און ליבעראלע די

 קאמף דער אז דערפילט שנעל האבען בכלל, לאנד פון און
 שטאל פון קײט אזא םארלוירענער. א איז אכט די פון
 האבען אדװאקאטען באשולדיגוגגס די װאס אייזען און

 גע־ וואר זעלטען און ורען זעלטען האט אויטגעשמידט,
 גאנ* דער כמעט אז זאגען מעג מען פארגלייך. א האט
 לעבען סאציאלער און םאליטישער עקאנאמישער, צער
 זײנע און פראקוראר דעם דיגסט צו געשטעלט זיד האט

 נע־ די צד שטעלם רואס בעל־דבר דעם םון משרתים.
 דעם זיב _ לייט דזשורי — געשוואױרעגע פאר מען

 מח מען — לייט־מאטיװ אײן געװען איז קאורט״ סופרים
 גענצליך אנארכיסטען, די שטערער, געזעלשאפטליכע ״די

 מאל אלע פאר מאל איין אנלערנען מוז מען אפראמען..."
 וואס סטרייקס, ארגאניזירען װאס עלעמענטען, אלע די

 די אונטערגראבען װילען װאס און ארבײטער צו ריידען
ארדנונג. עקזיסטירענדע

 גאױס אום אויסגענומען מען האט הונדערטער פילע
 זײ־ ארבײטער קײן געשוואױרענע. 12 די צוקלייבען

 געװען. ניט קאנדלדאטען הונדערטער יענע צװישען גען
 וואם אזוינע, פונקט געװען זיינען אויסדערוױילטע 12 די

 אויסזעצוגגען אלע און געדארפט, האט פראקוראר דער
 געװארען גוטגעהײסען ניט זײנען פארטײדיגונג דער מצד
 דזשאדזש בארימטען טרויעריג דעם ריכטער, דעם פרן

 פלויזאקראם, צוױיטען א פון אונז דערמאגט װאס גערי,
 סץ פרעזידענט געװעזענער דער גערי, רעאקציאנער

טראסט. שטאל
 און שטאט פון מאכט םאראײניגטער דער אט געגען

 אדוואקאטען די זײנען כווז, טײפעלשען אזא געגען גאלד׳
 שוין שפעטער, מאכטלאז. געװען באשולדיגטע די פאר

 םופרים אפעלאציעס, ווייטעח־ייגע די נאך משפט״ נאכ׳ן
 מארד, דעם נאד איבערהויפט אוץ אײנגעשלאסען״ קאורט

 פאמפלעטען, באװיזען זיך האבען גאװעמבער, טען11 דעם
 פע־ םח אין עקספערטען געזעץ םון בראשררען ארטיקלען,

 ם׳איז אז באװיזען קאנקרעט האבען וואס ױריסטען, היגע
 לינטשעריי. לעגאלע א פשוט נאר משפט קײן געװען ניט
 צױ די געװעז זיינעז איבערצײגעגד און שלאגענד אזוי

 באהוי®־ אוגצייליגע די אין ארגומענטען און גלידערונגען
 אוײין איז ער נאר װי אלםגעלד, גאװערגאר אז טונגען

 געשםעלט געשיכטע מארםירער די האט אמט, זײן איו
 אויםגא־ דיגע סון ענינים װיכטיגסטע סאמע די צװישען

גאווערגאר. גײער אלס בען
דער- צו װיכטיג און כאראקטעריםסיש אײד איז עס
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לאנדאן אץ כאזוך דובינסקי׳ם אפקלאנגפוז אן
פײן. ל. י. פון

)1936 (סעפטעמבער צוריק יאר א יט
ערשי־ ״גערעכטיגקײט״ די אין איז
 פון שרײבער פון ארטיקעל אן נען

בא־ דובינסקי׳ס װעגען צײלען דיזע
אנ־ זײן װעגען און לאנדאי איז זוך

 דער אויף װירקען צו שטרענגומ
 םון ױניאן קלאיק־מאכער אידישער

 זיך זאל זי אז ױניאן), מענםל־מײקערס (די לאנדאן
 שניידער נאציאנאלער ענגלישער דער מיט פאראײניגען

 אי־ אויך איז דארט ווארקערס. גארמענם די — יוניאן
 די פון געשיכטע שטיקעל א געווארען בערגעגעבען

 אז געצייגט האט וואם ענגלאנד אין ױניאנס שניידער
 םאראייניגונג א געגען זײנען מאכער קלאוק אידישע די

 אײנגע־ אלטע צוליב בלויז ױניאן ענגלישער דער מיט
 אין דובינסקי, אזוי װי און םאראוירםיילען, ווארצעלםע

 אנגעשטרענגט זיך האם באזוך, קורצען זיין פון פארלויף
 לאנדאנער די פון מיםינג מעמבערס א אדרעסירעז צו

 נויטיג װי אױפװייזען די און מאכער קלאוק אידישע
פאראײניגונג, א אמאלגאמיישאן, אן זיי םאר איז עם

ױניאן. שניידער נאציאנאלער ענגלישער דער םים
*

 און פארבײגעלאםעז, דאן זיגט איז יאר גאנצער א
 ניט אלץ ג&ד איז יוגיאן מאכער מ$נטל אידישע די

 דורכ׳ן אבער ארבײטער, ענגלישע די מיט פאראײניגט
 זײנעץ וואס זאכען װיכטיגע פאר א פאסירט האבען יאר

 פון לעזער די פאר ווערען צו איבערגעגעבען װערטה
״גערעכטיגקײט׳/ דער

 זײן אויף פארזייט האם דוביגםקי וואס זריעה, די
 געקענט ניט גיך אזוי האט לאנדאן, אין באזוך לעצטען

 ניט־' א אויף געפאלען איז עס וױיל שפראצען, נעמען
 װעט שםעטער אדער םריהער אבער באדען, געוויגשטען

 נאך .גלייך םרוכט. ברענגען ארן אויסשםראצען מוזען עס
 זעהר אנגעהויבען מען האט אװעקפארען, דובינסקי׳ס

 מיײ מענטל לאנדאנער די צװישען ריידעז צו שטארק
 אנגעהוי־ האבען מעמבערס אמאלגאמיישאן. וועגען קער
 דער םון עקזעקוטיװ דער צו בריװ אריינצושיקען בעז

 דעם װעגען טאן מען געהט וואס פרעגעגדיג ױגיאן,
 דורכגע־ ניט האט מען ;באריהרט האט דובינסקי װאם
 ױניאן, דער סוץ מיטיגג מעמבער איינציגען קייז לאזם

 אמאלגאמיישאן, םמ םראגע די בארירען גיט זאל מען אז
 דובינסקי׳ס דערמאנען אייץ איו געהאלטעז האט מען און

 אנהענגער שטארקםע די זײנען לײדער, אבער, װערטער.
 קאמוגיםטישע די גראדע געוועץ אמאלגאמיישאז םון

 לאנדאנער דער אין געםונען זיך האבעז וואס עלעמענטען
 געווארען פלוצלונג זײנעץ זײ ױניאן. מאכער קלאוק

 םלעגען — קאמרניםטען די —־ זיי ״דובינםקײחםידים׳׳,
ווערטער דוביגסקי׳ס ציטירען געלעגעגהײט יעדער בײ
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 גערי, ריכםער םינסםערלינג, שםייפער דער אז מאנען,

 םאר׳משפם אכט די םון זיבען האט אליין ער וױ נאכז־עם
 געוױםענסביםע סון פונק א באקוםען האם הענגען, צום
 דעם םאר אגלסבי, גאווערנאר צו ברױו א אין האט און
 צוי׳יי וואם םאר טעמים פארגעליעט נאוועמבער׳ םען11
 בלײ־ לעבען זאלען שוואב, און פיעלדען — זיבעז, די םון

 שטראף זײער םארביטען האם גאווערנאר דער און בען,
 האט ער געםענגעניש. לעבענסלענגליכע אױף טױם םון

 בןך שוין וועט נקםה פון גאט דער אז דערםילם, םםתםא
לעבענם... צװײ די אהן ווערען חהיגם

 אין םרייםאג שווארצער א נאוועםבער, םער11 דער
 און ארבייםער דער אין םרױער שװערער א שיקאגא״.

 גע־ זיד האבען קרבנות פיר די וועלם... •ראגרעסױוער
 ערגםםע םאר פאםם עס װי בראװ און םוםיג ה»%עז

 האבעז זײ מארםירער... אםת׳ע און קעםםער םו^הײםס
 זײ־ זײ איידער אוםדערשראקען, פײערדיג, גערעדם אלע
 חױת בלוטדורשםיגע בלױז װעלם. דער פון אװעק נעו
 גלײכגילטיג בלײבען געקאנם האבען םעל כמננשען אןן
 מארםירער״ די םון רעחנם די נ»ך םארגליװערם און

עשא־ בײם ארויםגערעדם האט שפיעז אוגוםט װען
 שטירשװײגעז אונזער װען צײט א קומען װעם ״עס :פאס
 דערשםיקס איר װאם שםימען די םוץ מעכםיגער דין װעס

■ראםעםישעז א םוץ װערםער געװען דאס זײנען חימט^״

 די פרן מיטינג מעמבערס אויפ׳ן געזאגט האט ער װאס
 גע־ גראד האט דאס און מאכער, קלארק לאנדאנער

 די װײל אמאלגאמײשאן, פאר פראגרעס דעם שטערט
 אנטײקאמוניס־ פין באשטאנען דאן איז רואס עקזעקוטיװ

 צו־ אמאלגאמײשאן אפאנירט אימער האט װאס און טען
 פאראור־ און אמביציעס פערזענליכע קלײנליכע ליב

 צו אויסרײד גוטען א געקראגען יעצט האט טײלען
 עלע־ קאמרניסטישע די וױיל אמאלגאמיישאן, אפאנירען

 אנהענגער שטארקע געװארען פלוצלונג זײנען מעגטען
אמאלגאמײשאן. פאר

* **

 דער אין ברענענד אזוי געורארען איז פראגע די
 יערליכע לעצטע די בײ אז ױניאן, מאכער מענטל

 הויפט די געװארען עס איז ױניאן דער פון װאהלען
 פון עלעמענטען קאמוניסטישע די ״עלעקשאן־אישו״.

 ״כאוויי־ זײערע פון ארויסגעשטעלט האבען ױניאן דער
 װי פאסטען, העכערען יעדען פאר קאנדידאטען רים״

 טרעזשורער, וױיס־טשערמאן, טשערמאן, ש., ב. צ.
 אםילו אמט יעדען פאר אויד װי ד. א. טראסטיס

 װעלכע געגען עמטער אײנציגע די סאב־קאמיטעס. די פון
 אפא־ דיערע ארויסגעשטעלט גיט האבען קאמוניסטען די

 וואס עמטער באצאהלטע דריי די געװען זײנען גענטען,
 ביזנעס־ צװײ און סעקרעטער ה., ד. ׳האט ױניאן די

 באצאהלטע די אפאנירט ניט האבען זיי אײדזשענטס.
 קאמוניסטען די וױיל דערםאר ושלום חס ניט עמטער
 דער םון אסישעלס באצאהלטע איצטיגע די ליב ד״אבען
 גע־ מורא האבען זײ וױיל דערפאר םשוט נאר ױגיאן,

 בא- די םאר קאנדידאטען זײערע ארויסצושטעלען ר״אט
 גיט זײ זאלען מעמבערס די אז אום עמטער צאהלטע

 זייערע םאר דזשאבס זוכען זײ אז זיין חושד קענען
 אויך ד״אבען — קאמוניסטען די — זיי ״כאוױירים״;

 םארכאפען צו געלעגען זײ װעט עס אויב אז געװאוסט,
 גאך אזוי און קאמיטעם אגדערע די און עקזעקוטיװ די

 די שױן װעלען ױניאן, דער פון באלעבאטים די װערען
 די װאס דאס טאן מוזען װי סײ אםישעלס באצאהלטע
 זיך זיי האבען דערםאר אט הײסען. זײ װעט עקזעקוטיװ

 זיי נאר אםישעלס, באצאהלםע די געגען געשטעלט ניט
 עקזעקוטיװ די םארכאפען צו אנגעשטרענגט זיך האבען

ױניאן. דער םון קאמיטעס אנדערע די און עמטער
 אין געקומען איז דרבינםקי בעםאר צײט א נאך

 שטורעם דעם געמאכט האט ער איידער נאך און לאגדאן
 זײנען קלאוקמאכער, לאגדאנער די בײ םאראייגיגונג םון

 דער צװישען םארהאנדלונגען אגגעגאנגען געהאט שוין
 ארגאניזיישאן* טיילארס ליידים ״מאסטער לאגדאנער

 שניידער אידישע לאנדאנער די םון קערפערשאפט (א
מאכער מענטל דער םון עקזעקוטױר די און מאסטער)

 דורות, אלע םון מארטירער צאללאזע די סון װערטער זין,
לענדער..* אלע םון

 אונז געשיכטע ארבײטער קאפיטעל דער אט דארף
 אז ;ברוטאל און טויב און בלינד איז מאכט אז לערנען,

 ניט זאך קיין םאר זיך שטעלען מאכט, די האלטען וואס די
 אלץ אפצוראמען ארן הערשאםט זייער אגצוהאלטעץ אפ
 איז װעג אין מאכטהאבער די זיך שטעלט וואס אלעמען און

 דאן אמעריקע וואלט לעבען. אין בארוף אייציגער זייער
 אמת־ אן באװעגוגג, ארבייטער מעכטיגע א םארמאגט

 און ארבײטערשאםם בארואוסטזיניגע א ארגאניזירטע,
 אםילו וואלטען ארבייטערשאםט פאראייניגטע א ספעציעל

 די' און געריס די באנםילדס, די און פיגקערטאנס די
 גע־ ניט זײן, ניט זאלען זיי וואר און ווען מעקארמעקס,

 מיר שטייען סאראייניגם :איז השכל מוםר דער וואגט.
 בא־ מען הענגט אפגעשוואכט, און צוטיילט צוזאמען;

 אונטעריאכטע די סזץ אייניגקייט אמת׳ער םאר זונדער.
 גע- מארטירער שיקאגאר די האבען אונטערדריקטע און

לעבענם. דיערע געבען
 ניט איז לעבען ח*ם אםילי אז אנזאג, אן דין עס זאל

 זעל־ דער אין מעג מען אבער אייניגקייט, םאר טייער צו
 בא־ אח ציעל אז דנאבען, זינען אין אויך צײט גער

 שאסען אח לעבענס מארשפארען קעגעז װארססזיניקײט
מארםירער. וױיניקער װאס מיט אימיגקײם,

גערעכטיגקײט
 אידישע די צװישען אםמאך אן שאםען װעגען יוגיאן,

 #אינדוסטריע קלאוק דער און ארבײטער און מײסטערס
 ארויס״ זיך צוזאמען זאלען מאסטערס די און ױניאן די אז

 (דזשאבערס), מאנוםעקטשורערס די געגען שטעלען
פרײזען♦ די שנײדען װעלכע

 צווײ קארגע אנגעגאנגעז זײנען םארהאנדלונגען די
 אײנ־ אן םיז וױיט געהאלטען נאך האט עס און יאר

 צד יעדער וױיל צדדים, צוױי די צװישען פערשטענדניס
 סאדע־ די נאכגעבען אין שװעריגקײטען געפונען האט

 ענס־ דינעז איבערהויפט צד. צוױיטען פון רונגען
 האס וואס ױניאן דער מצד שװעריגקײטען די שטאנען

 מײס״ די װאס פונקטען געװיסע גאכגעבען געװאלט ניט
 דובינסקי װען געפאדערט. האט ארגאניזאציע טער
 דער םון עקזעקוטיװ די האט לאנז־אן, אין געקומען איז

 װעגען דערצײלט אלעס איזזם ױניאן מאכער מענטל
 גע- װעגען איהם מיט געװען מיישב אויך זיך און דעם

 אױס־ דובינסקי, פארהאגדלונגען. די פון פונקטען װיסע
 געדרען ניט דאן איז באדינגונגען, אלע די הערעגדיג
 ארײג״ זאל ױניאז דער פון עקזעקוטירו די אז דאגעגען

 ער מײסםערס, אידישע די מיט אפמאך אזא אין געהן
 סארט אזא אז ערקלערט, דײטליך גאנץ דאן אגער האט

 די םאר נוצליכער און גינסטיגער פיל זײן װעט אפמאך
 אמאלגא־ זיד װעלען זײ אויב מײקערס, קלאוק אידישע

 ױגיאן. שגיידער נאציאנאלער ענגלישער דער מיט מירען
 האם — ױגיאן עגגלישער דער מיט פאראײניגונג א אהן

 צװי־ אסמאד אן װעט — אויפגעװיזען דאן דוביגסקי
 מײםטערס אידישע די מיט ארבײטער אידישע די שען

נוצען. װי שאדען מעהר ברעגגען
 ארױס־ דאן דובינסקי האט שטאגדפונקט דעם אט
 װעלכען מיסמג, מעמבערס אדיפ׳ן עפענטליך געזאגט

 ױניאן, מײקערס מענטל דער אין אדרעסירט האט ער
 דאן איהם האט ױניאן דער םון עקזעקוטיװ די און

 װעױ זײנע אכט אין געהמען װעט זי אז פארשפראכען
 ווע־ זאכען: בײדע װעגען םארהאנדלען װעט זי און טער
 װעגען אויך און מײסטערס די מיט אפמאך דעם גען

 יוניאן. וואירקערס גארמענט דער מיט אמאלגאמיישאן
 קאמוניססישע די און אװעקגעםארען, איז דובינסקי

 אפא־ אימער האבען װאס ױגיאן, דער םון עלעמענטען
 װי האבעז, מײסםערם, די מים םארהאגדלונגען די גירט

 אויפגעהוײ געוואו־ען, געזאגט םריהער דא שוין איז עס
 אויפץ אמאלגאמיישאן םאר אגיטאציע שטארקע א בען
 זײ האבען גלייכצײטיג און רעדע, דובינסקי׳ס םון 1סמ

 אפצר אגיטאציע שטארקערע א נאך אגגעםירט אויך
מײסטערס. די מיט פארהאגדלונגען די ברעכען

ארגאגיזא־ מײסטערס די אויף געװירקט האט דאס
 געװיסע גאכצוגעבען מעהר אנהויבען זאל זי אז ציע,

 חאבען מײםטערם די וױיל יוגיאן, דער םרן םאדערונגען
 םאר ױניאן דער םון הילף די ד״אבען געװאלט זעהר

 IP — מייסטערס די — זײ וואס םאדערוגגען .געװיסע
 מאנופעקטשר געװיסע צו ארויסשטעלען געוואלט בען

 אז דערםילעגדיג ױניאן, דער םון עקזעקוטיװ די רערס.
 ח־ האט נאכגעביג, װערט ארגאניזאציע מײםטערס די

 געלעגענה״ס גינסטיגער דער מיט באנוצען געוואלט
 שליסען צו אויף ארבײטען צו אגגעםאגגען האט זי און

 עקזעקוםיײ ױניאן די מײסםערס. די מיט אפמאך דעם
ו םמ םארשםרעכען א געקראגען געהאט שוין חאט  ת

 מיניםום גאראנסירםען א םאר ארגאניזאציע מײסטערם
 שםונת א פענים דריי מיט שיליגג צוױי םון וױידזש

 םןג א דאלער דרייי ;ארבײטער שטיק פאר סענט) 65(
 סלמ די אין מינימום פענים) זעקס מיט שיליגג (צװעלף

 ארבײםוי אן םאדערעץ וועט מייסטער א װען צייט
 48 און שעפער טרײד־ױניאן ;שאפ אין אריינצוקומעץ

 מעגםל לאנדאנער דער (אין וואך ארבײטם שטונדיגע
 ®ח ארבייטם-װאד די איצם באשםעהט ױניאן מײקערס

52y2 (באדיגגוגמו אגדערע געװיסע נאך און שטונדען 
מײקערס• מעגטל די גונסטען צו געווען וואלטעז וואס

 לײױם ״מאםטער דער םון באלעבאםים אידישע די
 איינגד געהאם שוין האבען ארגאגידישאן״ טײלארס
 1אוי נאר סאדערוגגען, אלע די גאכצוגעבען שטימם

 * םארפליכםען זיך זאל ױניאן די אז באדיגג דעם
 םאגי די געגען צוזאמען מייסטערם די מיט סטתיקען

 טו*י דעם אין באקאנט דינען וועלכע םעקטשורערם,
 געוחמ נאטירליך דינען עס סוועטער. שעדליכע אלס

^ און געגנער י  קעריער בײדע זײ סון עקזעקוטיװס ב
 אס סאראיגםערעסירס ערגסט געווען זייגען שאםטען

 חי אז אײנסארשטאנען זיך מעז האט דורכצוםיהרעז,
 קי אלקז ארגאניזאציע מײסטערם דער םון לעגאציעס

 איבערגונײממ אום מיטיגגם ױױאן די אז־רעםירען מען
m מײםםערם די מיט אפ&אך אזא אז ארבייטער די

7 ט י י ז
 דער סון םארטרעטער אז און ארבײטער, די גונםטען

 די םון מיטינגען די צו קומען אויך זאלען ױניאן
געמײנזא־ די וועגען ריידען דארט זאלען און מײסטערם

אפמ*ה אזא פון איגטערעסען
* *

*

 גאד צײט שטיקעל א געווארען. געטאן איז דאס
 איינגעלאדען זײנעז לאנדאן, םון אסםאהרען דובינסקי׳ס

 ױניאן מייקערס מעגטל דער םון םארטרעטער געװארען
 מײסטערס די םון מיטינג מעמבערס ספעציעלען א צו

 געקומען זײנען שפעטער מאנאט םאר א און ארגאניזאציע, ־
 אדרעסירט האבען און מײסטערס די םון פיהרער די
 דער אויף מײקער. מענטל די םון מיטינג מעמבערס א

 װאו האל, מײקערס מענטל דעם אין פלאטפארמע זעלבער
 די צו גערעדט און געשטאנען געהאט איז דובינסקי

 נויט־ דער װעגען מײקער מענטל אידישע לאנדאנער
 נאציאנאלער דער מיט פאראײניגען צו זיך װענדיגקײט

 חדשים עטליכע זײגען ענגלאנד, פרן ױניאן שנײדער
 קערםערשאסט דער פון באאמטע די געשטאנען שפעטער

 האבען די און מײסטערס, שנײדער לאנדאנער די פון
 אײניגקײט םון נויטװענדיגקײט דער װעגען גערעדט
מײסטערס. אידישע די און ארבײטער אידישע די צװישען
אפאנירם. נאטירליך, עס, האבען קאמוניסטען די

 גע־ נאר האבען װעלכע ׳מעכ(בערס אנדערע די אבער
 שעפער די אין וױידזשעס זײערע אז זאך, אײן וואוסט
 מײסטערם די וױיל װאה צו וואד פון קלענער װערען
 מאנופעק־ די אז אויסרייד אונטערץ שטיקער ױיסען

 םון זיי, פון שטיקער גרעסערע נאך רייסען טשורערס
 וואם זאל ױגיאן די אז געוואלט האבען מײסטערס, די

 גלויבענ־ מײסטערס, די מיט אפמאך דעם שליסען גיכער
 די םאדבעסערען קעגען מען ורעט דעם דורך אז דיג

 לעגאלע געװיסע ענטשטאנען אבער זײנען עס לאגע.
 מײסטערם די — צדדים ביידע די און שװעריגקײטען,

 בא־ דעם אגגאזשירט האבען ױניאן, די ארן ארגאגיזאציע
 סטע־ סער גענאסע לאיער, סאציאליסטישען וואוסטען

 ספעציעלע א געשאםען האט װעלכער קריפס, סארד
 באטרעםענ־ ביידע די םאר קאנסטיטוציע, שותפות׳דיגע

 לעגאלע די באזײטיגען זאל וואס קערפערשאםטען, דע
שוועריגקײטען.

 דער אז דערביי נאענט געהאלטען שויז האט עס
 אונטערגע־ זאל מײסטערס די מיט (אפמאך) אגרימענט

 וואוזלען יערליכע די פון צייט די װען װערען, שריבען
 וואס און אונםערגערוקט, זיך האט ױניאן דער אין

 וואהלען, די םון טאג דער געקומען איז עס געהנטער
 דער צװישען קאמף דער געווארעז איז העםטיגער אלץ

 דער םון און דיט אײן סיו ױניאן דער םון עקזעקוטיװ
 עקזעקוםיװ די צווייטער. דער םון גרופע קאמוניסטישער

 מיט אפמאך דעם םארענדיגען םריהער געװאלט האט
 װעגען םארהאנדלונגען אנםאנגען דאן און מײסטערס די

 האט סעקציע קאמוגיסםישע די אבער אמאלגאמיישאן,
 מיט גים ארבייטער די מיט ״איעיגקײט — געליארעמט

מײסטערס״. די
אישו״ ״עלעקשאן די געווארען איז םראגע די אט

 קײנמאל און ױניאן, מאכער קלאוק לאנדאגער דער אין
 עלעקשאן אן האט ױניאן דער םון געשיכטע דער אין
 די ביי איגטערעס געוואלדיגען אזא ארויסגערוםען גיט

 םארגעקומען איז וואס עלעקשאן די אט וױ מעמבערס
 די איז רולס ױניאן דער נאך לויט יאר. דיזען אנםאגג

 אויס׳ן געווארען םאררופען געווײנליך, װי עלעקשאן,
 האט מען אבער יאנואר, מאנאט סון זונטאג צווייטען
 קאמוניםטישע די וױיל מיטיגג, דעם אויםלימען געמוזט

 זעהר מיםינג צום אוײיגגעשמוגעלט האבען מעמבערס
 בא־ גיט גאר האבען וראס ״כאוױירים״ זייערע םון םיל

 א מאכען געקומען זײגען נאר ױגיאן, דער צו לאנגט
 הונ״ וואלען. די םוץ אנםאגג דעם שטערען און טימעל

 אין ארייגגעהן געקענט גיט האבען מעמבערס דערטער
 סרן אויםברעכען בײם געהאלטעז האם עס און האל,

 האט סארמײדעה צו דאס אום געשלעג. ערנסטען אז
 וואכען פאר א אויף םיטיגג דעם אצלײגען געמחט «עז

■לאץ. גרעםערען א קריגען צו אום שסעטער
 געהאם קאמוניםטען די האבען געזאגט, שוין װי

 עמטער אלע םאר קאנדידאטען דיערע ארויסגעשטעלט
 מורא ארגאניזאציע, מײסםערס די אוץ ױגיאן, דער פון

 אין געווינען װעלען קאמתיסטען די אויב אז האבענדיג
 הא־ װערען, גארגיט א«םאך דעם פון וועט וואהלען די

 אין אגיםירט אסעץ גאנץ דאתם מייםםערס, די זיי, בעז
 הא׳ ױניאן דער םון מעמבערס די װאו שעיער, זײערע

 פאר נאר שטימען זאלעץ מעמבערם די אז געארבײם, בעז
 די אז דערלאזען נים און אדםיגיסםראציע אלטער דער

 ירעזי־ דער מאכט. די טארכאאען זאלען קאמוגיסטען
םר. געוױסער א ארגאניזאציע, מאסםער דער םון דענט

------------------------—}§ײ 1937 װ״ א נ

 אן מיט ארויסגעקומען טאג עלעקשאן ערב איז גאגלער,
 וואו פרעסע, אידישער לאגדאנער דער אין ברױו אסענעם

 סון זיג א אז מייקערס, מענםל די געווארענם האט ער
 װעט ױניאן דער םון וואהלען די אין קאמוניסטען די

 מײקער מענטל די פון נידערלאגע א צו םיהרען מחען
 איגגאנצען דאן האט בריװ יענער ארן שעםער, די אין

 עקזעקוטיװ אלטע די וואס שאנסען די געמאכט קאליע
געהאט. ד״אט ױניאן דער פון

 מעמבערם די צו ארויס דאן זײנען קאמוניסטען די
פאלגען איר װעט :פראגע אײנםאכער דער מיט
 װעלכער דובינסקי, פרעזידענט םיהרער, ארבײטער דעם
 איהר װעט אדער ארבײטער, די מיט פאראײגיגונג זוכט

 ארגאני־ מײסטערס די פון נאגלער םרעזידענט פאלגען
 די מיט סאראײניגען צו זיך אײך ראט װעלכער זיישאן,

 ״פרעזידעגם שלאג־ורארט דער אט — מײסטערס?"
 געװירקם האט — נאגלער״ פרעזידענט אדער דובינסקי

 קאמוניסםן די און מאכער מענטל די אויף כשוף א װי
 א מיט ױניאן דער אין רואהלען די געוואונען האבן

אײנס. צו דריי פון מאיאריטעט
* **

 ברױ האט װיסעגדיג, גיט און װילענדיג ניט אלזא,
 םון אדמיניסטראציע די אז געװען, גורם דובינסקי דער
 יאר דאס זאל ױניאן מאכער קלאוק לאנדאנער דער

 אליץ דאס מילא, הענט. קאמוניסטישע אין אריינםאלען
 די אױב וױיל אומגליק, אזא גערוען גיט אםשר װאלט
 קאמוניסטיש, גערוען ניט איז וואס טיװ,1עקזעל אלטע
 אמאלגאמײ־ םון נויטווענדיגקײט די איינגעזעהן ניט האט
 ס׳איז אז ניט שאדם ארבײטער, אידישע די םאר שאן

 צו סארפליכטעם זיך האט וראם עקזעקוםיװ, נײע ^ אךיין
 ״כאוױירים/ די האבען ליידער, אבער, םאראײניגען.

 ױניאן. דער םון מעמבערס די אפגענארט געוױינליך, װי
 האבען מאכט׳ די איבערגענומען האבען זײ װי גיד אזײ

 מייס־ די מיט סארהאנדלוגגען די אםגעראכען טאקע זײ
 םארהאנדלונ־ די אויפגענרמען ניט האבען די אבער יטער
ארבײםעה די מיט אימיגקייט װעגען גען

 אייניגקײט קאמוניסטען די זוכען שײנט, עם װי
דאן נאר און קאנטראל קײן האבען די וואו דארם נאר

 קאנם- די אבער זײ קריגען קוים שוואך. זײנען זײ װען
 איי־ פון באדייטונג די די םארגעסען זאמח, איבער ראל

 קלאר זעהר ארויסגעצייגם זיך האם דאס און גיגקײט,
 די אײדער ױניאן. מאכער קלאוק לאנדאנער דער בײ
 דער פון מאכט די םארכאפט ד״אבען כאוױירים) (די

 געליארעמם געלעגענהייט יעדער בײ די האבען ױניאן,
 דער מיט אײניגקײט וועגען און אמאלגאמיישאן װעגען

 הא־ זײ װי גיך אזוי אבער ױניאן, ווארקערס גארמענט
 זײ־ ױניאן, דער איבער קאנטראל דעם געקראגען בען
 וױיל םאראייגיגען, צו זיך גערן ניט גאר שוין זײ נען
 גאציאנא־ דער פון סעקציע א װערענדיג אז װײסען זײ

 אויבער־ די האבען קענען ניט די װעלען יוניאן, לער
מאכט.

 ״כאװײרים״ די זינט פאריבער זיינען חדשים זיבען
 (דער קאנלי װען און מאכט, די איבערגענומען האבען

 וראלם ױניאן) ורארקערס גארמענט דער פון סעקרעטער
 עקזעקוטיװ דער צו בריף א אריינגעשיקט געװען ניט
 מען אז בעטענדיג ױניאן מײקער״ ״מענטל דער פון
 מעג־ די באטראכטען און צוזאמענקומען װידער זיך זאל

 ״כאװיירים* די וואלטען פאראײניגונג, פון ליכלןײטען
 וואס דעם אן פארגעסען אינגאנצען. געמאכט געװען זיך
מעמבערס. די צו פארשםראכען הײליג אזוי האבען זײ

 געקעגט ניט בריװ קאנלי׳ס שוין האט מען אז און
 װידער ענדליד זײנעץ כאוױירים די אז און ענטזאגען,

 נאציא־ דער פון פארטרעטער די מיט צרזאמעגגעקומען
 ריידען צו אנגעהויבען שוין האט מען און ױניאן נאלער
 אזעל־ ארויסגעשטעלט זיי האבען אמאלגאמיישאן, װעגען

 צו געגענזאץ א פשוט זײנען וואם פאדערוגגען, כע
 קײן נאטירליה איז, דעם צוליב און אמאלגאמיישאן,

 גליקליכערווײזע אבער געווארען. געמאכט פראגרעס
 די םון וואונש דער םיהלען צו זיך אן װידער פאנגט

 זײ אז ״כארױירים״ די םץ מאהנען וואס מעמבערם,
 ערווארטעם מעץ צוזאג. עלעקשאן זייער ערםילען זאלען

 זאלען וואכען עטליכע נעקסטע די פון פארלויף אין אז
 צו צוזאמענקומען װידער זיך עקזעקוטױום בײדע די

 די סוץ רעזולטאט דער אמאלגאמיישאן, פארהאנדלען
 װערען איבערגעגעבען וועט פארהאנדלונגען נעקסטע

״גערעכטיגקייט״. דער אין

ר ן ן ד ע י פוןל
ז הנ ר ב ע\ א ריין

טאג הארבםטיגער א
 רעגען.~ k פאר ױי חארפםטיגער, א טאג א

 *יהען, װאלקען סענםמער״ פון ארוים קורן איך
 פליחען סארזןורגטע, אץ אומעםיגע םײגןןל, אץ
 איכערםרעגען, װאלטען זײ װי זייך, שטעלעדא■ און
 םארכלײכען? חױז כײם דא אדער װײטער, םליען *י

 אוםטױ זיד װאם .*ו אומעטום, הארבםטיג ס׳איז
? טרײטןןן

?.» װיםען דען קען װעי — איז כעסער ױאו

.לעבען םון חדר אין . .
 חדר- דעם םאך מורא די מאל אלע

 • שםעטןןר אץ אינגעלװײז רכי א ם׳שרעקט
 ער רעדט װערטער חארכןן גײזע, שטעכדיג

כםדר.» קינדחײט־אן, פון אזױ און
 םורא םיט אץ כגנגח םיר קוקען שטענדינ

 :זײגער פץ *יםער־בלאט אלטען דעם גו
 שטײגער, א אונ^ רכי חןר שוץ װןןט װען
? תוחז זימ םת אװ איחם םוו לאזסו פרײ

 םליגעל.~ חאכען זײ — אװעק זײ םליהען דאף
גדיסען.» םײגע כליקען שטוסע מיט טו זײ שיק איך

 םארטיםט װי װײטןןר, נאך כליק מײן שיק איך
טרויםש• אץ

ט זיך םיר אנטקעגען ױנ ט און ח  קוימען חןר גלאג
 איגעל^ אץ שטײן םמ םאכריק א םון

 דרינגען. כיט קען איך—געםאכם װערם דארטען װאס
ח, זיף יאנט װןןס רויך, דעם זןןח איד  צו װי כלו

םארױײלןןן
ען גײיע געװעגםע, אין רוהיג, דא מג  י
ײלען- חויבע אין ליבטיגע, אץ — דןן און ז

ט איף זעח װײטןןר און ר לע  גלאטער• דער םײך, חן
ױ^ ער ?וקט חײנט  םאטער; א טאג, דער װי אויד, א

ט װען איחם דורך שנײחןן דאף  שיםען די װען ני
 דאנען, גיז אזש םיגנאלען רױשיגע גיגןןן און

ץ זײ װאם  םארמיטען נ<יף טעחחןר כעגקשאפם םי
אגעחזן, אמ פאראנען• פרי־יד ערגעץ נאד ס׳איז אז ז

 געםינען, ײד עםיץ װעט םאל אלע
 ױערען, םושל א אמז איכןןר װןןט וואם

^ כאגרײפען גים ע  גאגערען׳ אונז
ם אונז םרײד כיםןןל א אץ פארגינעו♦ ני

 כידחזםכים, דעם אץ חןםאלט, םײדען
 שיקןןן, חדר גװײטען א אץ אונז װיל םען װען

ײחן זאנען — גליקןןן אונז *ו רכי׳ם כ
אוםנים.» אלערלײ אױ^ א• אונז נארט סען אץ

**

גליק מייין
ט גליק םיץ זוך איד  װעגמן. אלטע די אױןז ני
ד םארלארען, װאם דארם האב איך א  עס ראז איד י

ערן איכ
ה געח װעגען נײע אױף ע איד דארטען אי ענ אג  כ

מך — חכר א אץ כױוחןר א ע ר זײ װ ליכער. סי
 איכערלאזען חפקר אויח — װעח אפשר ם׳םוט

ם װאם פרײד, שםילע א ײנ «ד ל  םײעו• וױ איטט, נ
אי  פלאזען,. טרןןמפײםן װען פײטען, לומםען די ײען נ

עי דער דיר װיגקט ײ פוײיער. אי נעענםער, אי װעג נ
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דעמבלין. ב. פון (דערגײלונג) דזשארתש םט. י tהאטעל T

נא־ מיסעס און מר. םון אנהױב ער
 זײער געװען איז מון׳/ ״האני דעל׳ס

 נאר װי קאלטער. א און כמורנער א
 הארבסטיקען דעם אין איז באן די

אטלאנ־ איז אנגעקומען םרימארגען
באגע־ ים דער זיי האט סיטי, םיק

 וואם װינם מורא׳דיגען א מים גענט
 אנגעיאגם און נעז די געביסען פאלעס, די געריסען האם

 דאך־ לױז־געווארענע םון געקלאפעריי און געםייפעריי א
 ארױסגעקו־ זי װאלם קאץ־מוזיק וױםטע א גלייך בלעכען,

באגעגענען. םען
טומל־ געװען פלאטפארם ,אױם׳ן איז וױילע א פאר

 מאנט־ קאראקול טייערע אין וױיגער יארקער נױ די דיק.
פוקסען, גרוי־זילבערנע אין פעלצען, טכוירענע אין לען,

 אויף מאנסבילען זייערע מיט ארויסגעקוסען זיינען ױאם .
 געפלאנ־ זיך האבען סיטי, אםלאנטיק קײן ענד״ ״װיק דער

 די וואס אױטאם שױארץ־גלאנציגע די צװישען סערם
 אנם־ ארויסגעשיקם די פאר האבען האטעלען בארימםע

 אייגגעשלונגען טומעל גאנצער דער איז באלד קעגען.
 און געפאקטע, םולע, אװעק דינען אויטאס די געווארען.

 גע־ אויסען לער. געווארען צוריק איז פלאםםארם די
 •אר קאםיש א עפעם איז וײנם, שארפעז דעם אין גליבדן
 האר־ שווארצען, א אין פארשוין םעכטיגער א ער, פאלק.

 א מים מאנטעל ענג־געווארענעם אן אין קאפעליוש, םען
 א געװען דוקא איז פנים דאס קעלנערעל. סאפעטען

 גע־ מעכטיגע, די נאר רונדם, א און פולס א גוםמוטיקס,
 זייער געוועז זיך, דאכם איז, גאז קארםאםליע שטופעלטע

 היםלער־ שווארצע םריש־םארשוירענע, דאס אויך בײז.
שםעכיג. ארן הארם זייער געװען איז װאנסעלע

גע־ צולאהאכעס אויף וױ איז איס, הינטער דאמע, די
 קאראקול דער און נידריגע• א זײער נידריגע, א ווען

 גײענדיג א ממש נידריגער, נאך געמאבם זי האם סאנטעל
 גוידערס, שווערע צוױי די מים אירס פנים דאס םעסעל.,

 מעכטיגען צום אראפ םרעפ װי אויסגעזען האבען װאס
 זיך האט מינוט אלע בײז. און רויט געװען איז בױםם,

 דעם צו אונםער העצקע א געטאן נעבאך דאמע קורצע די
:מאנםביל דיזיגען
? בענעלע קלארידזש, אין אפשר —

!נאדעל סרס. און םר• געװען איז דאם —
 צוואנציג די צוליב — זייערער, מון״ ״האני דער

 אנגעהױבעז זיך האם — סארהייראט, זיינען זיי װאם יאר
 הא־ א צוליב ירגזון א מיט פלאםשארם׳ אױם׳ן דא, גלײד
 מאנופעק־ דרעס א איצט טאקע איז נאדעל בען טעל.

 בער אמאליגער דער נאד שטעקם אים אין אבער םשורזור,
 געקאנם האנם דער אין בייםש דער מיט האט וואם לאקש,
 איידער שענק, פון קעלישיקעל דאם באםאםען מאל זיבען

 בײ ,לױםעו״ הייגם אמת, שנאפס. איין געמאכם האם ער
 א זיין טאלער דער דארף נו, מאשינען. פערציק אים

 כאםען נישט, מיר נישט, דיר אזוי, ער דארף ? םמזר
 ער וואו אריין, האטעל א אין םארפארעו און םעםשעל א

 וואם ? אים דערווארם דארםען וואם נישט אםילו ודיםט
 אפשר ארױף? טיש אויפ׳ן געבען דארטען אים װעט סען
 נישם װעם ער וואו פלאץ, א אין אריינםאלען גאר ער וזעס

? מויל אין ביסען א נעמען קאנען
 דער !אנדערע אן גאר איז אבער נאדעל מיםעס די

 נישם איז ױ האטעל. גארימםעד א איר ביי איז *יקר
נאדעל, מיםעם זי איז היינט !לאקשעכע די פעסל םער

 מיםעם דער וואסי, װייב! דרעם־מאנוםעקטשורער׳ם א
 מאשי־ צוואנציג בלױז ״לויפען״ עס וועמען בײ סילווער,

 ? נישם איר און קלארידזש, אין אײנצושםײן פאסם גןן,
 קײן אירען מאן דעם ארויםגעקראגען יא שוין האט זי *ז

 ערגעץ םארשלעסען לאזען זיך זי וועט סיטי, *טלאנטיק
״ !םער ,נאו ? ארייו לאד א איז

2
גרױסאר־ עטליכע איבער זיד ארומשלעפען נאכ׳ן

 ארײגגעקרא־ עגדליך נאדעל םיסעס האט האםעלען סיקע
 עם .שרדזאחש םם. האםןל אין אירןן מאנסביל דעם גןן
 אויס־ דאך האט זי אנער אנגעקומען, לייכם נישט איר איז

 האט ער אתםזנרגעגעבדן. ייד האם לאקש בער געסירם.
האנם. דער מים געטאז מאך א

אזױ! דין זאל אזױ, וױלסם דו יעסל, —
םיר די סארמאכט האס דינער האסעל דער רױ גדייך

 ברענ־ לויפען צו צימער רײך־אױסמעבלירטען דעם םון
 לאקש בער און הערשאפטען, די םאר באגאזש דעם גען
 אין דױואן, גרינעם םון מיטעץ אין געשטאגען נאך איז

 אנגעדראלטער דער מיט געגלאצט און קאפעלוש הארטען
 צום ארויס םעגסטער ריזיגע די דורך גאז קארטאםלע

 םון אונטערגעקומען אים פעסל שוין איז ים, שטורמישען
:לאשטשענדיק אזוי הינטען

 אטלאנטיק ״פלעזשור״ א נישט בענעלע, ׳גו —
סיטי?
 גע־ ראמאנטיש גאנץ געװען איז נאדעל מיסעס די

 אנ־ די אין ליבע־קאנאםקעס רויט־זײדענע די שטימט.
 וױי־ דעם אויף טױל־דעקע פײנע די װינקעלעך, גענעמע

 םון געםיל פלאטערדיק דאס בעט, העל־מעבעלגעם כען,
 דאס קינדער, און שטוב פון באפרייטקײט פלוצימדיגער

 נא־ מיסעס די ארומגעגומען לאשטשענדיג אזוי האט אלץ
 מיטען אין אירער, מאנסביל דער גאר, ער שטייט דעל...
!בער אנגעדראדעלטער אן װי שטוב

 וױיב דאס אז געװאוסט נישט געבאך האט נאדעל מר.
 האט ער ראמאנטישקײט. אין םלוצים זיך םרעגעלט זייגס

 האבען. צו זינען אין זאכען װיכטיגערע געהאט איצטער
 צו אינטערעסאנט און נײ אזוי אים םאר דא איז אלץ

 געבאכד האט וואם קארטעל, דאס עיקר דער באטאפעה
 דיקער טיר־קלאמקע. גלעזערנער דער אויף בעלט

 געקאנט נישט ער האט אוםן בשום נאר גרויסעה שריםט,
 איצט האט נאדעל מר. זאגט. קארטעל דאס וואס כאפען

 טאן צו דינעם וױיב דעם געלעגענהײט גוטע א געםונען
 ער פלעצער. גרויסארטיגע אין זיך רוקען םאר שטאך א

 דערזען און קארטעל דעם מיט אויםגעדרייט זיך האט
 באלעם שװערער שווארצער, א װי בעט, אױם׳ן םעסלען

:געלעגען דארטען וואלט
 אםשר קארטל. דאס איבער לייען א נאר טו יעסל, —

 דיינע אין ״באהײװען״ זיך דארף מען װי דא מען זאגט
? האטעלען

 ענט־ אגשטאט בײז. געװען אבער איז גאדעל מיסעס
 מאנסביל דער גאר זיך האט לאסקעס אירע אויף פערען
 דער לעבען קארטעל א ארום גראבלען געשםעלט אירער

 בער באגאזש. דעם נישט זי האט נאך דערצו טיר.
 געלאזט ער האט טעקסי, א איינצוברעגגען כדי לאקש,

 מון׳/ ״האני גאנצער דער און וואקזאל. אין באגאזש דעם
 אינ־ מאנטאג ביז געדויארען דארף געזאגט, אומשטייגס

 צופא־ באלד םרייטאג דער שוין איז דערוױיל דערםרי.
 אלע די אויף זײן זי װעט זשע װען געווארען. טערט

 אזױםיל ברענגט סילװער מיסעס די וואנען פון אקשענס
 פאר פרעזענטען די אײנקויםען זי ורעט װען ״בארגײנס״?

״באיס״? די און עסטעל
בעט, םון אראפגעגליטשט זיך זי האט םונדעסטוועגען

 דאס דרייען גענומען און טיר דער צו צוגעגאנגען איז
 דערזען האט זי װען דערגאה זײטען. אלע םון קארטעל

 דעם אין קארטאפלע־נאז די פרעגעלט לאקש בער װי
 ׳אדם בני אין האן א װי קארטעל אין קוקט זי וואס נחת
:געטאן געשריי א זי האט

 ? לייענען קאנען דיר איך זאל וואנען פון !לאקש —
 פון דערבײ — ? סקולס די אין געשיקט דעץ מיד האסם
 נעגער דעם נישט גאך זעט מען װאס אויםרעגונג, גרוים

 קארטל דאס אויפגעהאנגען גאר זי האט וואליזעס, די מיט
 ארן טיר־קלאמקע דער פון זייט דרויסנדיגער דער אױף

טיר. די פארמאכט
 וואלײ די מיט צוגעקומען איז שווארצער דער װען

 דיסטוירב״ דאנט •״פליז, קארטעל: דאס געזען און זעס
 שטילער־ םארלעגענהײט. א אין שטיין געבליבן ער איז

 ווייך־ דעם איבער שארען גענומען זיך ער האט היים
 צוריק. אויף וואליזעט די מיט קארידאר געבעםען
 — געטאן, טראכט א נעגער דער האט — ״חזרים״,
בעט״... אין שוין און געקומען נארוואס ״בײטאג,
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 םינק־ דעם אין מאלצײט ערשטען צום אווענם, אין
 מיט געגרייט נאדעל מיסעם די זיך האם עס־זאל, לענדען

 איר אן זיד הײבט איצם הארץ. קלאפענדיג פרײדיק א
 וואו זאלעץ, םארוױילונג די אין שפעםער, מון! האגי

 אויםדעקאלםירטען אין קומען זי וועט שפילם, מחיק די
 אלע מיט נעבאך זי האט דעתױיל קלײז־♦ באלאװע

 א האבען כאטש זאל זי קארסעט, דעם געצויגעז כומות
 קלייד. אװעגס ספעציעלען דעם פאר םאליע א סון צײכעז

אײן אין געהאלטען זי האט אירען, קאװאליער דעם אים,

׳

 דעם אים אסבארשטען איין אין שגיםס, דעם פארריכטעץ
 דער האט געארעמטערהייט, דערנאה אנצוג. שווארצען
 רונדער קורצער, דער מיט געשםאנט לאקש בער ריזיקער

 םארוױילונג־זאלען, באלויכטענע העל די דורך לאקשעכע
 סארבײ זײװאנען, טייערע און טעפיכער פוכקע איבער
טעפ. בלומען און וואזאנען גרויסע

פינקלענ־ סון ליכם בלענדענדיקען אין עס־זאל, אין
 איז טירען, ברייט־צעפראלטע די אין זשיראנדאלען, דיגע

 םעך־שווארץ, נעגער׳ א קעלנעה אויבער דער געשטאנען
 שווארצען, א אין װעש, וױיס־בלאנקענדע ־ שטייפע, אין
 שמײכלענדיג באל־אנצוג. געליאמעװעטען, טאשמעס מיט

 געםירט נאדעל הערשאפטען די ער האט אונטערטעניג
 אוג־ הערען, און דאמען םון טישלעך באזעצטע צוױשען

 זאל. אין טיף ארויף געשיר, םון געקלאנג דין א טער
 מיט איבערגעגעבעז הערשאםטען די ער האט דארטען

 איז וואס קעלגער, סםעציעלען א צו צערעמאניע גרויס
 אזא מיט ארעם, אוים׳ן סערװעטקעלע מיט׳ן געשטאנען

 ״שאפם :געבעטען ממש זיך האט וואס פנים, רחמנות׳דיק
דינען׳/ אײך מיך לאזט מיר, מיט זיד

 דערגענטערט זיך האבען הערשאםטען די װי גלײך
 קעל־ נעגער דער שוין האט טישעל, וױיס־געדעקטען צום
 דער אונטערצורוקען שטול א גרייט געהאלטען נער

 אויסצובייגען באוויליגען גאר װעט זי רוי גיך אזוי דאמע,
 אונטער־ באװיזען נישט אבער האט ער אירס... ס׳געזעס
 וױיזם איז, לאקש בער הער! דעם שטול א צורוקען

 דעם אגגעגרייט האלטען צו געװען געװאוינט נישט אויס,
 א אונטעררוקען אים זאל עמעץ ווארטען און הינטען
שטול.

 דער האט באזעצט געװען דינען הערשאםטען די אז
 לאגגע, צוױי אװעקגעלייט פײערליכקײט גרויס מיט נעגער

 *N רעכ־ ליידי׳ם דער בײ איינע קארטען׳ געדיכט־באדרוקטע
 רעכםער דער צו הער דעם אנדערע די און האנד, טע

 באלד ער האט ערנסט און םײערליך אזוי פונקט האנט.
 רױטע א מיט ביכעלע נאטיץ וױיס א הער לעבן צוגעלײגט

 דער זיך האט צערעמאניאל דעם אםגעטאן בלייםעדער♦
 הערשאםטען די היגטער אװעקגעשטעלט געדולדיק נעגער

באפעל. זייער אויף ווארטען
 צו טאן: פרעג א געװאלט אםילו האט גאדעל מר.

 ער בלייער? דעם מיט ביכעל דאס אײגענטליך װאס
 בליק איין געװען ס׳גענוג פארשפארט. דאס אבער האט

 איבעד״ געזעסען זײנען געסס די וואו סישלעך די אררם
 געריכטען די געשטודירט און מענױס די איבער געבויגען

 אין ערגסט אזוי םארצײכענען זיי װי התמדה, אזא מיט
 אייגזען גלײך זאל ער אכילה׳ די ביכעלע נאטיץ דעם

 ״ליידי״ די זי, אםילו נעבאך. איז ער אפגעקאכט װי
 אייגמאל מים קרילען. אויף װי דערפילט זיך האט נאדעל,

 םלעט־ אנגעזאמעלטע, אירע פארלוירען נעבאך זי האט
 א אן פשוט׳ און פראסט האט זי מאניערען- בושער

 שטול איר אויף דרייען גענומען זיך עלעגאנץ, ברעקעל
 ווארים געזעם. אין געשטאכען דארטען זי וואלט עפעס װי

 דער אין וואס נישט נעבאך וױיס זי וואס גענוג נישט
 וואס םארשרייבען אלײן גאר זי דארף זיך, טוט מענױ

םארלאנגט. זי
 גע־ נאך נאדעל, מיסעם די זי׳ האט םרנדעסטװעגען

 בא־ הײמישער דער אבער, ער פאסאן. פראװען פרואװט
 גע־ גאר האט אגשטעלען, די אויף םײםט וואס לעגאלע,

 זי איצט. זיד װערגט זיינע ליידי די וואס הנאה האט
 םילען זי זאל האטעל? דזשארדזש סט. געוואלט האט
 דאם אםגערוקט ער האט צערעמאניעס אהן !טעם דעם

אריין: דיט איר אין בלייער מיט׳ן ביכעל נאטיץ
 שטייט לייקוואוד !פארשרייב א נאר טו פעסל, נו, —

 גאנץ זיד ער האט דערבײ — אן! נישט דיר דאד
געגער: געדולדיגען צום אױסגעדרייט בריװח׳דיק

 שוין װעט זי סעקרעטארין... מײן איז ליידי די —
!פארשרייבען

 האט זי הײם♦ געווארען נעבאד איז אידענע דער
 דער װען טאן. צר אהין אויגען די וואו געוואוסט נישט

 א לאקש דעם כאטש זי רואלט נישט׳ דא שטייט נעגער
 ריי. זיבעטער דער םארגײץ,אין אים זאל עס געטאן קגיפ

 דער גערעכט, דאד ער איז צרריקגעשמועסט, כאםש,
 דער לעםטער, \ מחיה א דאד איז לײקוואוד אין לאקש!

 נישם װילםם װאונק. אויס׳ן דײך פארשטייט װײטער,
 ײיעקעל• א העלזעלע, א פאלקעלע, א איז לעבערעל, קײז
קאסטען אין גאר אויםגעיוצט שטײט אבער געגער דער
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ארבײט פון װעלט דער אין
 בױטישער דער• פון צוזאמעגפאר דער

פארםײ לײבאר
 איז עס װאס זיך, מעז דערװיסט נדליך

 האײ דעם אויף פארגעקומען באמת
לײ־ דער פון צוזאמענפאר יאריגען

ענג־ בורגעמוטה, אין באר־פארטײ
 געװען זײנען עס װאס אויךי לאנד.

 מאדנע די םון סיבות װירקליכע די
בא־ װידרעשםרעכענדע טײלוױיז און

 קאנפע־ װיכטיגער העכסט דאזיגער דער פון שלוסען
רענץ•

 ניט ורײט איז דערבײ זיך באקומט װאס בילד דער
 םון אויסדוכטען געקעגט זיך האט עס װי אײנפאך אזוי

 קײבעל־באריכטען, אריסםירליכע כלומרשט און לאנגע די
געדרוקט. האבען צײטונגען היגע די װאס

 דעם מיט סתירה גרויסער א אין זײנען באשלוסען די
איצט. ביז געװען איז עס װאס

 רעכט מ׳האם דאס כאראקטער, אזא פון זײנען זײ און
 סאציא־ די פון םארטײ פאליטישע די אז גלויבען, צו

 אי־ האט ענגלאנד אין ארבײטער ליסטיש־ארגאניזירטע
 און געשיכטע איהר אין בלאט נײעם א בערגעקערט
 םע־ םראקטישער איהר אין װענדונג נײע א אנגעפאנגען

טיגקײטד
 אײגענארטיגער דער אז וױיזט וואס װענדונג, א

 איז װאם ״מאסען׳/ און ״סירער״ צװישען שטרײם
 ברי־ דער סון רייהען די אין אנגעגאנגען יאהרעךלאנג

 זיג א מיס געענדיגס דערדױיל זיד האט פארטיי, סיישער
 פארטיי׳ א פאר ״מאסען׳/ די פאר לעצטע, די פאר
 םריהער אויםגאבען, היסטארישע איהרע לויט מח, װאם
 זעלבסט־פאר־ דעמאקראטישער םון שול א זײן אלץ פון

דערגרײכוגג. גרויסע זעהר א דאס איז וואלטונג,
 גע־ קאמף דער האט גופא צוזאמענפאר דעם אויף

 גע־ זיך און כאראקטער דראמאטישען זעהר א טראגען
פראבלעמען. רייהע א ארום פירט

 א םון איז פראבלעמען דאזיגע די פון טייל אײן
 צוױי־ דער און כאראקטער, פאליטיש־אינטערנאציאנאלען

ארגאניזאציאנעלען. אינערליך אן פון — םער
 געװעבט זיך האט םראגען קנױל ערשטער דער

 סרידען, און מלחמה־געפאר סוץ םראבלעם דער ארום
 פעל־ דער אין רעגירונגען פאשיסטישע פון אנגריפען

 אויסגאבען מיליטערישע םון שטראם נײער קער־ליגע,
אנטוואםנונג. םון אידעאל אלטער דער און

 צו געהאט האט םראבלעמען קגויל צוױיטער דער
 לאגג־ דעם און פארטיײקאנםטיטוציע דער מיט טאן

ענדערוגג. איהר פאר קאמף יאהריגען
*לינקעיי און *רעכטע״

 פאליסיס די וועגען רעזאלוציע די שטימען בײם
 האבען רעגירוגג ענגלישער דער םון און פארטײ דער סוץ
 מינדער־ דער מים געשטימט ״לינקע״ גערופענע אזוי די

 םון אפשטימונג דער בײ און דעלעגאטען די םון הייט
 האבען פארטיײקאנסםיטוציע דער צו אמענדמענטס די
 םרן מערהײם דער מיט געשטימט ״לינקע״ זעלבע די

 גרויסער א געווען אבער וואלט עס קאגווענשאן. דער
 קאנוועג־ דער םון באשלרסען די אויף קוקען צו טעות
 און ״רעכטיזם״ ®ין׳ ברילעו געוױיגליכע די דורד שאן

״לינקיזם״.
 לייבאר דער םון עקזעקוטױוע נאציאנאלער דער אין
ביז הײסם, דאס — מאנאט לעצטעז ביז׳ן איז פארטיי

 אים מעלק און נעם כאטש גולם, א װי גלאצט און ארייז
!סיטי אטלאגםיק גהיגום, א טאקע דאד ס׳איז אויס♦

אטלאנ־ אין עפעם דיר עם גײט װי םעסל, נג —
 געבען צו דערמאנט זיך לאקש בער האם — סיטי, טיק
 עפעם זיך םילםטר װי — שםילקעלעך. פאר א וױיב דער
 זיך האט ער — פעסל? האמעל, דזשארדזש סם. אין

איך סעסעלע, זיצען, דא קאגםם :אויף שםעל א געטאז
יארק. נױ סח סעקרעטאר א צישיקען דיר װעל

 דעם נאכפותען גענומען נעבאך האט נאדעל מיסעס
 םאר׳• האבען זײטען אלע םון אירען. מאן ריזיגען

 יארעל, קאמישע דאס נאכגעפאלגט אויגען חידוש׳טע
 דעם עפעם םאולאזען אח םאחוכם גארנישט האבען װאס
 נעגער־ דער געשטאנעז איז דערשראקען גאר זאל.

 אויגען אומרואיגע דינע סון וױיםלען גרויסע די קעלנער.
 חלילח נישט ער *האט םורכט: מיט געבליצט האבעז

הערשאםען דאזיגע די באלײדיגם עםעס םיט

 באחעגונג ארבײםער דער אין זיך הערט עס חאס
לענדער פארשידענע אין

כינאי טארס פון

 אײךאײנציגער קײן געװען ניט — ציזאמענפאר דעם
 פליגעל. לינקען אדער ראדיקאלען דעם פון פארטרעטער

 ער־ קאנװענשאן די האט עקזעקוטױוע נײער דער אין
 סער לאסקי, פראםעסאר — ״לינקע״ דריי גאנצע װײלט

 אויף זיך שטיצענדיג פריט. ד. נ. און קריפס סטעפארד
 געמאל־ נײעס־אגענטורען אמעריקאגער די האבען דעם,
 װאס פארטיי׳ דער אין מערהײט לינקער א װעגען דען

 ענגלאנד. אין רעגירונג די איבערנעמען גיכען אין געהט
 די םאלשער, א גאנצען אין אבער איז אויספיר דער

 דער צו סאציאליםטען לינקע דריי די פון ערוױילוע
 מיטגלידער) 25 םון אגב באשטייט (װאס עקזעקוטיװע

 זיי שלאגען צו קאנװענשאן דער געשטערט ניט האט
פראגען. פאליטישע אלע אין

״לינ־ דעם פון םירער אנדערע צוױי די און קריפס
 א פאר געקעמפס ביישפיל, צום האבען, םליגעל״ קען

 גאציא־ די טאדלען צו געזוכט האט וואס רעזאלוציע,
 באזונדערע זייער אויםלייזען פאר עקזעקוטױוע נאלע

 די ליג׳/ סאשעליסט ״די פראפאגאגדע־ארגאניזאציע,
 גע־ האבען איהר פאר דורכגעפאלען. איז רעזאלוציע

 גע־ און מיטגלידער, 373,000 םון םארטרעטער שטימט
 אםילו .1/730,000 — םיל אזוי מאל םעף איהר גען

 קאנװענשאן, דער םון טייל ריין־סאציאליסטישער דער
 האט עקזעקוםױוע, דער צו דריי די ערוױילט האט וואס
 דער געגען געשטימט 25 געגען 75 םון מערהייט א מיט

רעזאלוציע.
 אפ־ לינקע גערוםענע אזוי די האבען ערגער גאך

 רעזאלוציע דער צו געקומען איז עס װען געשניטען
 םאר קאמוניםטען. מיט םראנט״ ״אײנהײטס אז רועגעז

 אפגעגעבען דינען רעזאלוציע קריפס־לאסקײפריט דער
 איבער — געגען און שטימען, טויזענט 331 געווארען

טויזענט. 116 מיליאן 2
 רעוואלוציאנערעז דעם פאר איז שלעכט גאר און
 קארדיגאל- דער ררעגעז אםשטימונג די געװען םליגעל
 דער צוזאמענקונםט, דעם ביי שטרייט־םראגע סטער

 פארלאמענט אין דעםוטאטען ארבײטער די אויב םראגע
 ריזיגע נײע פון רעגירונגם־פלאן דעם שטיצען זאלען

 ,,םארםײדיגוגגס׳׳-צוועקען, מיליטערישע אויף אױסגאבעז
 און םעםטוגגען לוםט־מאשינען, קריגס־שיםען, נייע אױף

 דער םרן רעזאלרציע ״רעכטער״ דער םאר אמוניציע.
 םארטרעטער געשטימם האבען עקזעקוטיװע גאציאגאלער

 מיטגלידער דױם־צאלענדע טױזענט 169 מיליאן 2 םיז
 — געגעךרעזאלוציע ״לינקער״ לענםבורי׳ס םאר און

טױזענט. 262 נאר
 גע־ םיהרער לינקע זעלבע די האבען םאראיארען

 טויזענט, 600 — שטימען םיל אזוי מאל צוױי צױגען
 ״אײנ־ םון אנהענגער צאל די אז באוױמט דאס וואס

געסאלעף♦ שםארק ענגלאנד אין איז ׳הײטס־םראנט״
געדױינ־ מיט אז זעזזן, » איז םאקטען פאר די םוץ

 אין מען קען ״לינקס״ און ״רעכטם״ םרן שילדען ליכע
 ארביי־ די וואם שטעלונג די ערקלערען ניט םאל קייץ

 שטרײט־ רײהע א צו געגו&ען איצט האט טער־פארטיי
םראגען.
 באשלוםען דאזיגע די הינטער קראםט דינאמישע די

 דער אױב איד, װעל איז, זי װאם אנדערע. גאנץ א איז
ערקלערען♦ צו םרובירען ערלויבען/ װעט סלאץ

 אױס־ םריהער לאמיר דאס, טו איך איידער אבער
הויסט־םאקטען. די רעכענען

 דעם םון — טעג 5 געדױערט האט קאנווענשאן די
־ אקטאבער טען8 דעם ביז טעז4  געהאט האט און ־

 דער דאלםאן, יוה דר♦ םארזיצער שםעגדיגען איחר אלם
 דעם סאר פארטיי לייבאר בריםיש דער סון טשערמאן

 םון פרעזידענט דע״ברוקער, לואי יאהר. םארגאטנענעם
 אדרעםירט האט אינטערגאציאנאל, םאציאליםטישען דעם

 אינטערנאציאנאל. דעם פון גאמען אין קאנפערענץ די
 צװישען גאסם אגגעזעהעגסטער דער געווען איז ער

 זײנען װאס דעלעגאטען, םראטױרנאל צאל גרױסער דער
צוזאמעגקונםט. צום אויםלאנד סון געקומען

^ די און פארסיי דער פון וראוקס  קאנססיסוציע ני
 קאמפלי־ א איז ענגלאנד אין פארטיי לײבאר די
*פארט־ עטליכע םון באשטײט זי קערפערשאםט. צירטע

לײבאר־ ״לאקאלע״ קאאפעראטיװע ױניאנם, נערה״:
 און וואהל־דיםטריקטען פארשיידענע די אין פארטייען

 םאציאל־דעמאקראטײ און סאציאליסטישע ״נאציאנאלע״
״קלובען׳/ און ״פעדעראציעס״ און ״פארטייען״ שע

 װיכ־ די ױניאנס די זײנען פארטנערס אלע די פון
 — מיטגלידער צאל גרעסטע די צו שטעלען זײ טיגסטע.

 פארטיײ די פון םייל וואגיגסטען דעם און — מיליאן 2
 יאר דעם ארום — צײט א געװען איז עס פינאנצען.

 אין דירס געצאלט האבען יוניאנס די װען — 1920
 מיטגלידער. מיליאן 4 גאנצע פאר פארטײ־קאסע דער

 פארטייען בירגערליכע קאנסערוואטױוע די זינט אבער
 ױניאגס די פארבאט װאס געזעץ, א דורכגעםירט האבען

 אנ־ גיט פארטײ פאליטישער א אין דױס צאלען צו
 מיטגליד, איינצעלנעם יעדען בײ באזונדער פרעגענדיג

 געפאלען פארטיי דער אין ױניאךמיטגלידער צאל די איז
 די אנשטאט מיליאן 2 איצט איז עס העלפט. אויף

 זיך האט וואס ױניאן, א אום מיליאן. 4 פריהערדיגע
 קענען זאל ארבײטער־פארטיי, דער אן אנגעשלאסען

 צושטעלען מיטגליד דער מוז איהם׳ פאר דױס צאלען
 רעכם דאס איהר גיט וואם אםידיױױט, אן ױניאן דער

םארטײ. פאליטישער דער צו דיוס איהם םאר צאלען צו

 מיט־ דער םרן וואוקס באדייטענדער א זיך באמערקט
 צוױיטען םון ארגאניזאציעס די אין גלידערשאפט
 די אין םארטייען. ארבײטער לאקאלע די ״פארטנער׳/

 איבדױױדועלע אז מעמבערשים די איז קערפערשאסטען
 צו באלאנגם אײנעד װעז װי העכער זימצן דײס די און

 די אוײין גײען זײ אין ױניאן. דער דורך פארטיי דער
 םאציאליסטיש־געשטימטע מעהר און אקטיװע מעהר

 אינ־ סארמער, די םון ארבײםער־קלאם, דעם סון טיילען
 ביזנעם־ קלייגע אח בעל־מלאכות קליינע טעליגענטען,

 סארטײען לאקאלע די אין מיטגלידער צאל די לײט.
 םון פארלויף אין זיד האט און וואקםען אײן איז האלט

 55 גאנצע אויף םארגרעםערט יאהר םארגאנגענעם דעם
מיטגלידער. טויזענט 431 איצט צעהלען זיי טויזענט.

 טיילען אויטאנאמע איבעריגע די אגבאלאנגט וואם
 א מיטגלידערשאםט זייער איז לייבאר־פארטיי דער סץ

 הת־ װי מעהר עטוואם — קליינע פארהעלטניםמעסיג
טױזענט. דערט

 אר־ דער אין צוױיג פערטער א דא איז דעם אחוץ
 באשעםטיגט װאם םרויען־צוױיג, דער — בײטער־פארטיי

 פראפאגאנדע און אגיטאציע דער מיט אױסשליסליך זיד
׳ םרױען. צװישען
 אלםער דער לויט האבען, צוױיגען״ ״םיר אלע די
 םארטרע־ זייער געםינען געמװט קאנסםיםוציע, פארטיי

 דא־ די עקזעקוםױוע. גאציאגאלער דער אין טערשאםט
 מיט- 23 םרן באשטאנען איצם ביז איז עקזעקוםױוע זיגע

 די סון 5 יוגיאנם, די םון םארטרעטער 12 — גלידער
 קא־ קאבסומערם די םון 1 פארטײען, לייבאר לאקאלע

 23 אלע רוי אבער אזוי םרויען. סון 5 און אםעראטױוען
 די וראו קאנווענשאן, דער םמ ווערעז ערוױילט םלעגען

 םלע־ מערהייט, זיכערע א געהאט האבען יוניאךפירער
 דורכ־ אימער םירער געווערקשאסטעז דאזיגע די גען

 23 אלע פיז קאנדידאטען־ליםט אייגעגעם זײערע םירען
 בלױז גיט ערוױילען םאקטיש םלעגען זײ מיטגלידער.

 עקזעקוטיװע, דער אין םארטרעםער 12 אײגעבע זייערע
 ווארט־זאגער די בלויז עלף. איבעריגע די אויד נאר
 אר• םאציאליםטישע לייבאר־יארטייען, לאקאלע די םון

 גע־ האבען וואס פדײען־קערםערשאםטען, אח גאניזאציעס
 ױגיאדםירער, איעםלוסרייכע די פון הכשר דעם קראגען
 דאם װערעז• צי עתוײלט אויסזיכטען געהאט האבען

 אומ־ גרױס ארױסגערוסען זעלבםםסארשטענדליה ׳האט
פאר־ די סון טייל אקטױועז דעם צװישען צוםרידעגחײם

לאק&לעז♦ טיי
— אפענער אן װען און שטילער״ א װען — קאמף א

 יאה־י םילצ שוין אנגעגאנגען פראבלעם דער איבער איז
 די מיטגלידער, די םח דרוק דער אמ יאהר דעם רען.
 לאקאלע די סרן מעמבערם איגדיװידועלע טויזענם 431

 ױניאדסירער, די דאס שטארק, אזױ געװארען פארטײעז,
 עקזעקוסיװע, דער םח מערהײט די קאנטראלירען וואם

 צוגעשנױמס אח *מאסעז״ די גאכגעבען געמחט האבען
 האבען זײ קאנסטיטוציע. דער אין עגדערוגג אן צו

 די סמ קאגװענשאז־דעלעגאטעז די דאם רעקאמענדירט,
 באזונדער א ביי אליין. זאלעו לײבאר־פארםײעז לאקאלע

 רע- די אוץ פארטרעטער. זײערע ערװײלען אפשסימונג,
אפאזיציע דער טראץ דורכגעגאנגעז, את קאמענדאציע
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געװען איז וואוט דער יוניאנס. די פון טייל א פון
געגעז• 658,000 און פאר 1,814,000

 סאר צא די דאס רעקאמענדירט אויך האבען זיי
פארגרע־ זאל לייבאר־פארםייען לאקאלע יד ןפו םרעםער

 א געװעז איז דעם געגען .7 אױף 5 סןו װערען סערט
פראמי־ אזעלכע סון אנגעפירם אפאזיציע שטארקע גאר

 און מארטשבענקס דזשאן װי ױניאן״פירער גצנטע
 דורכגעגאנ קוים איז פארשלאג דער דױקס. טשארלס

 1,134,000 — שטימען די פון העלפט א כמעט גען.
 ״דעמאקראטי דעם געגען געװארען אפגעגעבען זיינען
געװא־ רעקארדעט זײנען איהם פאר פארשלאג. שען״

שטימען. טויזענט 408 מיט מיליאן א ךען
 דעם אין ענדערונג צושנעלער א פאר מורא די

 געװען איז פארטיי־פירערשאםם דער םון צחאםענשטעל
 טראנםפארם־ דער פון בעוױן ערנסט דאס גרויס, אזוי

 איינ־ דעם פאר זיך רעכענם װעלכער ױניאן, וואירקערס
ענג־ אין ארבײםער־פירער פעהיגסטען און פלוםרייכסםען

 האם וואס ,קאמפראמיס״ א פארגעשלאגען האט לאנד,
 נאך אויף רעםארמס אנגענומענע די אפצולייגען געזוכם

 דורכגעגאנגען. צוױיםעל אן וואלט דאס און יאהר. א
 צו שטימען גענוג געהאט האט ױניאן ריזיגע בעװינס

נם• א פאסירט דא אבער האט פראגע. די ענםשײדען
— רעפארמע גאנצער דער פון געגנער שםארקע צוױי די

אפ־ בעװינען דא האבען — מארטשבענקס און דױקס
 אז דעם, פאר געשםימט האבען זיי שפיצעל. א געטאן

 די און קראסם. אין אריין באלד זאל אמענדםענט דער
 אליין מעגליכקײט א געהאם האט פאיל״ ענד ״רענק

 נאציאנאלער דער אין פארטרעםער זײערע ערוױילען צו
 מיט איינקלאנג אין ערוױילם, האבעז זיי עקזעקוםױוע.

 פארםרעטער זיבען םאלגענדע די פראצעדור, :ײער דער
 מאריםאן הערבערם :לייבאר־פארטײען ארטיגע די «ון

 דאלטאן יוה דר. שטימען), םויזענט 348 (געקראגעז
 ,־276( לאםקי ד״ פראםעסאר שטימען); םויזענם 306(

םטע־ םער );267,000( בעיקער נאעל םיליפ ;םױזענם)
 איז וואם דאלאם, חשארחש ; )260,000( קריפס פארד

 םשערמאן נעשאנאל אלם געווארען ערווײלט שפעםער
).155,000( םרים j ד. און ),187,000( פארםיי דער פון

וואפפךהלא! דטס ארוס קאמף דטר
 דער אויף קאמף ליידענשאםטליכער צוױיםער דער

 א פאר וואם םראגע דער ארום געוועז איז קאנווענשאן
דעקלא־ דער צו נעמען זאל צחאפענפאר דער שטעלוגג

 די וואס לאגע, אינםערגאציאנאלער דער װענן דאציע
 אנגענומען. םעפםעמבער לעצטען האט עקזעקוםיװע
 ריכםונגען םארשיידענע פון .לינקע״ און *אםיפיסםעז

זיי־ און — דעקלאראציע דער געגען געקעםסם האבען
מער־ א מיט געווארען געשלאגען געזאגט, שױן װי צען,
אײנם. געגען צעהן פון זןײט

 ארבײטער־פארםײ די האט נאשלוס דעם םיט און י
 רעגירונג ענגלישער דער םון פלאז דעם צו געשטימם1«

 םאר־ צו אויף םיליאנען הונדערםער נײע םפענדען «ו
צוױי־ אנדערע אלע און םלאטע די ארמײ די גרעםערען

 דאם האט קאנוועגשאן די פאלקם־פארםײדיגונג. םון גען
 איינצײטיג האם זי װאס דעם אויף געקוקם ניט געטאן

 אױסלענדישע די װערטער שארפםטע די מיט שארדאמם
 םילי־ וועםעס אויף רעגירונג, זעלבער דער פון שאליםיק
הכשר. איהר געגעבען האט זי פראגראם טערישע
 פרינציפען- םין א איז דעקלאראציע דערמאנםע די

װיכ־ אלע אין ארבײטער ענגלישע די םון ןרקלערונג
 ארױס געהם זי פראבלעמדז• אינטערנאציאנאלע שיגע

 זיד םיט איצם שםעלם װעלט די אז געדאנק, דעם פון
 םעלקער סון פאםיליע אינטערנזמיאנאלע אײן פאר
 אפ־ העלםען פאר רעגירוגג עגגלישע די בלאםירט אה

 קעריערשאםם אינםערנאציאנאלע אײגצינע די שװאכען
 באשיצען געקענם האם װאס — פעלקער־בונד דעם —

«  ארבײ־ ענגלישע די אז זאגט, זי װעלט־פרידען. דאם »
 און אויפצולעבדן שטרעבען וױיםער װעם •ער־פארםײ ט

m j ארגאניזיחמ «ו זוכען און םעלקער־ליג די שאז־שםארקעז 
 ניט איצם זוכעז װאם סלוכות, די םון גרופע שםארקע א

 פאר אח •ארםײ די אז װײטער. זאגם זי פלחםות. קײן |
 זיכערהײט קאלעקםיװע געגענזײםינע, פח סיסםעם א

דורך־ לענדער אלע םמ קאאיעראגיע עקאנאםישע און %
ײ םוז זאפאסען די עפענען װעם װאם *גריםענט אן ־-,  ת

 צו װעלם־האנדעל פון בענעםיםס די און שאטעריאלעז
לענדער. פרידליכע אלע

 יאפאן און איםאליע ד,נרייטשלא אז באםאנם, ד
 אז און װעלם־פרידען, פון ברעכער אפענע איצס זיינעז

 ורארזזד ונו טעטיגקײם גאטנער זייער םים שטרעבען ?ײ
 בוגד ט אין און זזלייז — מלחםות נײע און נײע צירעז

אוגםערשטרייכט, זי לענדער• ט^שיססישע טנרערע מים
לעג־ שיססישעט^ דער&אנסע די װאם דעם גוליב דאס
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 און מלחמות נײע און נײע צו אפען זיך גרייטען דער
 לאגערען, באוואפענטע אין לענדער זייערע פארוואנדלען

 דעמאקראטישע אנטי־פאשיסםישע, די פון פליכט די איז
 םאשיס־ מעגליכען א געגען באשיצען צו זיך לענדער
 מיליטערישע דיערע פארשטארקען און אנגריף םישען
 דאס דעקלאחאציע די אבער באטאנט אײגצײטיג כחות.

 םאשיסטישען א פון געפאר די ניט איז עס גרויס װי
 די דאך איז לענדער דעמאקראטישע די אויף אנגריף
 םון אלץ פון פריהער און לענדער, דאזיגע די םון פליכט

 גע־ די נאכגעבען זעהן צו אימפעריע׳ בריטישער דער
 מאטעריאלען רויע (װעגען טענות עקאגאמישע רעכטע

 האבען עלאיס די װאס לענז־ער, קאלאניאלע די אין
 אבער׳ דאס װעלט־קריג). לעצטען דעם נאך פארכאפט

 סאר־ א אויף װערען געטאן מוז דעקלאראציע, די זאגט
 אפמאך׳ אינטערנאציאנאלען אן דורך אופן, זיכטיגען

 ענדיגען װעלען וואס באדינגונגעז/ אונטער בלויז און
 דעם לעגען און װעלט־מלחמה נײער א פון געפאר די

םרידען. דויערהאםםען א פאר גרונט־שטײן
 א צו גױיט איז נאצי־דייטשלאנד װי אזוי און

 עגגלאגד, — מערב־מלוכות די מים םרידען־אפמאך
 א געבען איהר װעט מען אויב — בעלגיע, םראנקרייה

 טשעכא־ רוסלאנד, — מזרח־אייראפא, אין האנט םרייע
 די ווארענט — לענדער באלטישע די און סלאוואקיע

 גע־ קעמםען כחות אלע מיט װעט זי אז לייבאר־פארטיי,
פלאן. אנטי־סאװעטישען דעם אט גען

 די שטארק זעהר אויד סאדעלט דעקלאראציע די
 פאליטיק צוױײפנימ׳דיגער איהר פאר רעגירוגג ענגלישע

 ״ניט־ דער צו סוף א פאדערט און שפאניע װעגען
 די שטארק אזוי העלפט וואס פאליטיק, אריינמישונג״

 רעזאלוציע, די זאגט סוף צום שפאניע. אין פאשיסטען
 אומ־ איז מלחמה אז דעם, אין ניט גלויבט פארטיי די אז

 דער אין דועז װערען אויסגעמיסען קען זי פארמײדליך
 אװעק־ זיד זאל אימפעריע ענגלישער דער פון שםיץ

 ארבײטער־רעגײ אן — רעגירונג אנדער אן שטעלען
 אינטערנאציא־ םון סראגראם די אן נעמט וואס — רונג

 ארבייטערי־ די וואס סאליטיק, נאציאגאלער און גאלער
אויםגעארביים. האט פארטײ
רעפארמען׳ אינערליכע ראדיקאלע סון פראגראם די

 מיט שטעלט אויסגעארבײט, האט עקזעקוטױוע די וואס
 ער־ די םאר ארבייטס־פלאן ענגלישען מין א פאר זיך

 ענגלאנד. אין לייבאר־רעגירוגג א םמ יאהר 5 שטע
 pk זי און אײגשטיםיג״ דורכגעגאגגען איז פראגראם די

 אויפקלערונגס־קאמ־ גתיסען דעם םמ באזיס דער איצם
אן. םירט עקזעקוטױוע גייע די וואס פײן

*  *

 םראנצויזישער דער נעהט וואוהין
? פאלקס־םראנט

פראנק־ אין זיינען אקטאבער םען17 און םעז10 דעם
 רעזול־ װעמעס וואהלעז, קאנטאנאלע םארגעקומען רײך
ח און ענטוישונג געבראכט האט םאט א  רעאק־ אץ ג

 לא• אינם ערמוסיגונג םים םוײד און לאגער ציאנערען
רען װאס פארםײען, אנטי־פאשיסםישע די םת גער תיי  ג
פאלקס־פראנט. דעם ארום זיך

 גע• אוםגעדולד גרויס סים האבעז לאגערען בײדע
 פאר־ די תאהלען. די םון אויסגאנג דעם אױף װארם
 ■ גע־ האבען רעאקציע »ת גרוים־קאפיטאל םון טײעז

 סאציא־ דעם םון רעםארםען ראדיקאלע די דאם שריען,
 ,אויםגעניכ־ האבען בלום לעאז פרעםיער ליםטישען

 זוכען מאסען, די זײ, אח םאסעז׳ ברײםע די םערם״
 די לאגער. רעכטען דעם אין רעטונג דיער װידעד

 די סאציאליסטען, די — םאלקס־םראנם םמ פארסײען
 דאס האבען — קאפוניםםען די און םאציאל־ראדיקאלעז

געלײקענם.
 דער »ז באווחען, האבען װאהלען קאנטאנאלע די

 גע־ את יארםייעז אנםי־םאשיםםישע די םון אפטיםיזם
בארעכםינטער. א װען

 געאגראםיע, פאליםישער איהר אין איז, םראנקרײך
 .קאונטים״. אדער דעיארםםענםעז, 90 אױף *וטײלם

 דים־ אדער קאנםאנעז אויף צוםײלם זײנען קאונטיס די
 ערװײלם קאנםאז יעדער אל•1 איז 3020 — טריקטען

 םוני־ די םים םארװאלםעט װאס קאנםאן־ראטמאן, א
 און טאונשי^ אדער דיםםדיקט ייק םמ ענינים *יםאלע

 פארװאל־ װללכער קאונטײקאונםילםען, אײן דעם אחוץ
 ראט- ,אלגעםײנע אגדערע די םים צחאםעז טעט,

 אדער דעפארםםענם דעם םון בחנעס די םיט םענער״
 העלםט א יאהר. 6 אויף ערוזײלם װערעז די קאונםי.

 יאהר. דדײ יעדע באנײם װערם ראםםענער די םון אבער
םעז םון װאהלען די אין  גןך באנײם זײנען טאנאט למ

 װאם ״קאתםי״־קאונםילמען, און .דיסםריקם״ די װארען
.1931 אין אוריק, יאהר 6 םיט געווארען ערוױילט .זײנעז

 קוםט עלעקשאנס, צוױי די םארגלייכט מען װען און
 שםימען םאציאליסטישע צאל די אז שלום, צום םען
 ״דיסםריקםעז״ און ״קאונםיס״ באטרעפענדע די אין
 פון קאונטים די אין אויםגעוואקםען. שטארק איז

 און ),799,401( טויזענט 800 קנאפע אויף — 574,600
 857 אויף םױזענם 600 פון — דיסטריקטען די אין

טויזענט.
 (קאונםי־קאונ־ ראט־מענער סאציאליסטישע צאל די

 שץ — םארגרעסערם שטארק אייך זיד האם סילמען)
.1937 אין 234 אויף 1931 אין 160

 פאלקס־ דעם אין פארטנערס אנדערע צוױי די אויך
 הא- — קאמוניםםען די און ראדיקאלען די — םראנט

 קאמוניסםען די וואהלען. די אין שטימען געװאונען בעז
 פארםרעםער־ זייער פארגרעםערס ביישםיל, צום האבען,
.1937 אין 41 אויף 1921 אין 6 פון שאפט

 איז עס גרויס וױ באװיזען וואלען די האבען (אגב
 די אז געגלויבם האבען וואם די םון טעות דער געװען

 אויסגע־ שטארק אזוי איז וואס פארםיי, קאמוניםטישע
 און ,איינהײם״ פון רעזשים דעם אונםער װאקםען
 א םראנקריױ אין איצט שוין האט פראנט״, םאלקס

 קא־ די זיי, סאציאליסטען. די װי אײנםלום גרעסערען
 234 די צו ראטמענער 41 ערוױילט האבען מוניםםען,

 דעם אויף געקוקם ניט דאס און סאציאליסםען. די םיז
 כםעם אין קאנדידאטען ארויםגעשטעלט האבען זיי וואס
 די און דיסטריקטען) (עלעקשאן קאנטאנען 3020 אלע

 1,150 אין קאנטאנעז. 2222 אין בלױז סאציאליסטעז
 פאר געםונען נים פארטיי בלום׳ס האם דיסםריקםען

קאנדידאטען.) אײגענע ארויסצושםעלען נויםיג
 םא־ פארםייען, רעאקציאנערע די אנבאלאנגט וואם

 קאנסערוואםיװע, סתם און האלב־םאשיםטישע שיםטישע,
 אוז שטיפען סאי םארלארען בלאק רעכםער זייער האם
).19( ראםמענער םאי

 פרובירם האבען נײעס־אגענטורען אמעריקאנער די
 פאר־ האבען סאציאליםםען די אז איינדרוק, דעם שאפען
 םיט םארגלייד אין איינםלום דיער םיז טייל א לארען

 געבראכם האם וואם ,1936 םון פארלאמענם־וואהלען די
 פאלקס־םראנ^ םון פארםייען די זיג געױאלדיגען אזא

פאלשער. א איז איינדרוק דער אױך אבער
 איצםיגע די אין האט פארטיי םאציאליםטישע די
 עס־ איז דאס שםימען. 1,657,088 געקראגעז וואהלען

 פון וואהלעז די אין אבער .1936 אין װי וועניגער וואס
 דדײ סון בירגער די געשםיםם אויך האבען 1936

 אלזשיר), און קארםיקא (פאריז, ,דעפארטמענםס״
 די אין געשםימט. ניט נאך מאל דאם האבען וועלכע

 גע־ פארטײ םאציאליסטישע די האט ,קאונטים״ דרײ
 די אז םײנם דאס און שםיםעז, טויזענם 171 קראגען

 זעלנע די כםעט געצויגען האם פארםיי סאציאליסםישע
 1936 סון װאהלעז ,לענדסלאיד״ די אין וױ שטימען צאל

 אין קאנדידאםען געהאט זי האם דאן וואס דעם םראץ
).3020 (פון 2222 אין בלויז איצט און דיםםריקםען אלע

 אין האבען װידער, פארםײען, רעאקציאנערע די
 (ריכ־ םױזענם 400 םארלארען 1936 מים פארגלײד

שםימען )396,376 םיגער,
 דעם צײגם וואם טאבעלע, קורצע א שלוס צום און
ר אין םארטײ םאציאליםטישער דער פון וואוקס  ת

 לעצטע די מים םארגלײך אין פראוױנץ םראנצויזישער
יאהר. 16

(אלגע־ קאונםילם״ ״יןאונםי די צו מאהלען די אין
 ארויםגע־ פארטײ די האט .1922 פון ראםעז) מיינע

 שםי־ םויזענם 300 געצויגעז קאנדידאטען, 230 שטעלט
ראטםענער. 89 עתוײלט און םען

 ארױס־ זי האט 1925 פון וואהלעז זעלבע די אין
 םויזענט 362 געצױגען קאנדידאםעז, 313 געשםעלם

ראםפענער. 139 ערמײלם און שסיםען
 531 ארױסגעשםעלט — 1931 פון וואהלען די »יז

 און שםיםען טױזענט 574 םארצייכענם קאנדידאטען,
 שפעםער דעען זײ םון 21( ראםםענער 181 עדװײלם

 פון יארםײ דער צו אריבער — 1934 יאנואר, אין —
נעא־םאציאליםםען). אדער רעכםע

 ארױם־ ■ארםײ די האם װאהלעז אתםיגע די אין און
 קאנדידאםמ 1022 קאונםילס״ .קאונםי די צו געשטעלם

 ער־ און שםיםען טויזענט 800 געצויגען האבען װעלכע
 די אחיז גאטירליה אח, דאם ראםםענער. 234 מײלם

 חאס ראםםענער און געקראגעז האם זי װאם שטיםען
דיםםריקט־קאתםילס. די איז עתױילם האט זי

,פאפולער׳ פאריזער די גערעכם אמ דערפאר און
 אקסאמר), םיז12 םת טםער (אץ שרײבט זי װען
 פארלאםענט־ אלגעםײנע איצם באשםימט סען װען דאס

 געקראגזז יארטײ םאציאאסםישע די װאלט װאזזלעז
 איז זאגאר וױ םזנחר שםימען םיליאן האלבעז א םים

1936.
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ואיבגזרזיב^ארבײטער־באװענוננ אמעױקאנער דער אין
x ש. סון

 זײנען מאנאט פארגאגגענעם דעם אר
 אן געשעהענישען װיכטיגסטע די

 םון צוזאמענםארען די געװען ספק
 טרייד דער פון אפטײלונגען צוױי די

 פון קאגװענשאן די באװעגונג, ױניאן
לײ־ אװ פעדערײשאן אמעריקען דער
 באראטונג די און דענװער, אין באר

 אין אינטערנעשאנאלס סי.אי.א. די פון פירער די פון
 צוזא־ צוױי די פון רעזולטאטען די אן סיטי. אםלאנטיק
 אנט־ גאנצע די און צוקונפט די אם הענגט מענפארן
באוועגוגג. ארבעטער אמעריקאנער דער פון װיקלוגג
ע די בײ םראגע װיכטיגסטע די ^  צוזאמענפארען ב

 באװעגונג ױניאן טרייד דער אין שפאלטונג די געװען איז
 און ריס דעם מאכען צו גאױן מעגליכקײטען די און

 איגגאנצען אדער טײלען, צוױי די פאראײניגען צוריק
 וואם פעדים לעצטע די איבערשנײדען ענדגילטיג און

 ברודער־ דעם םארשטארקען און צוזאמען זײ האלטען
 גע־ זיי. םון אײנעם פון םארניכטוגג דער צו ביז קריג

 מיט צוזאמענפארען די דערוױילע זיך האבען ענדיגט
 שטרײטענדע די צװישען שלום ברענגען צו פארזוך א

 צוזאמען זיך קומען צדדים בײדע םון קאמיטעס צדדים.
 סאר־קאג־ א צו אקםאבער טען25 דעם וואשינגטאן אין

 שלום־ םאר איינצעלהײטען אויסצוארבײטען פערענץ
 פאר־קאג־ דער סון אויסגאגג דער װאס באדינגונגען.

 גע־ װערען שורות די װען #נאך איז #דין װעט פערעגץ
 נאריש געװען וואלט עס און באוואוסם ניט שריבען,

 יא אבער איז עס וואס זאגען. נביאות פרובירען צו
 שטרייט די אנאליזירען גרינדלאך איז נויטיג און מעגלאך
 און םראקציעס צװײ די סון פאזיציעס די און סראגען
 דער אויב שלום סאר מעגליכקײטען די זײנען וועלכע
דערבײ. זיץ זאל װילען

טרײד־ דער אץ םרידען םאר אױסזיכטען ױ
באװעגונג. ױניאן .

 סירער די פון האלטונג דער צו צו זיך מען קוקט
צייט דורך לאגערעץ ביידע אין  צחאמענ־ די םון דער'

 אין אז ערשטענס, זאכען: צוױי קלאר װערם פארעז,
 סראקציעם אייגםלוסרײכע םאראן זײגען לאגערען ביידע
 םאראיײ און ברודער־קריג דעם אסשטעלען וױלען װאס

 אז צוױיטענם, און באוועגוגג, טרײד־ױגיאן די ניגעז
 םירער מאנכע םון קרױודעס פערזענליכע די היגטער

 םייער־ די צו שטעלען וועלכע אנדערע, די צו איינע
 פירער די םון זידלערייען און באשולדיגונגען די ווערק,

 סרינציסיעלע טיםע אויך סאראץ זײנען געגענזײטיג,
 עקאנא־ און פאליםישע און מײנונגס־פארשידעגהייטען

 שלום םון םראגע די מאכען וואס אינטערעסען מישע
ליחען. צו שווער און קאמפליצירט באזונדערס

פראק־ אייגםלוסרײכע שםארקע, פאראן זיעען עס אן
ע אין ציעס ^  אויםריכטיג שטרעבען וואם לאגערען, ב

 ארבײטער די אין אייגיגקײט און םרידען ברעגגען צו
 וואס ענדערונג דער םון זעהן געקענט מען האט יײען,

 שפראך דער אין און אאלטוגג דער אין פארגעקומען איז
 צוזא־ די װאס צייט קורצער דער דורך פירער די םון

אגגעהאלטען. האבען מעגפארען
 איז וועלכע ל״ אװ ם. א. דער םון קאגווענשאן די

 צד דער װי סריהער וואך א מים געווארען ערעםענט
 די אגגעהױבעץ האט א., אי. סי. דער סון זאמענםאר

 א. אי. סי. דער געגעז קאמף םוץ גײםט א אין זיצונגען
 ער־ זיד האט קאנווענשאן די אײדער נאד ארונטער. ביז

 קאוגםיל עקזעקוםיװ םון מיטיגג לעצטען ביים עסענם׳
 און טרײד בילדימ דעם םון קאבווענשאנם די בײ און

 אםיציעל קריג דער איז דעפארםמעגטם, טרײדס מעטאל
 םמ פרעזידעגט םרעי, דזשאהן געווארען. *ראקלאמירם

 קאגװענשאן דער בײ האט דעטארםמענם, טרייד מעםאל
 אויס־ רעזאלוציע א דורכגעסירט דעפארטמענמ זיין פון

 ל. אוו ס. זג דער סח קאנוועגשאן די םאדערענדיג
 האט־ ױניאנס. א. אי. סי. די גאנצען אין אויסצושליסען

 בילדינג דעם םון הבית בעל סאקטישער דער שענסאז,
 דער םרן םירער דער איז ער װײל דעפארטמענט, סרײד

 דעפארט־ דעם אין ױגיאץ אינטערגעשאנעל שטארקסטער
 רעזא־ די גוטגעזזײסען סטײטמענט א אין האט מענם,
 ערקלערט, אמ קאונסיל םרײדס םעטאל דעם פון לרייע

סארלאנג דעם שטיצעז קאגרוענשאן דער בײ װעט ער אז

 פרעזידענט ױניאנס. א. אי. סי. די אויסצושליסען
 איז קאנװענשאן דער בײ רעדע ערעפענונגס גרינ׳ס
 א., אי. סי. דער קריגס־ערקלערונג א נאר ניט געװען

 יױ די געגען באראזש״ ״ארטילערי פאקטישער א גאר
״די :געזאגט האט ער פירער. זײערע און ניאגס

 די מאכען צו דא זײט איר געשלאגען! האט שטונדע
 אפע־ זײ צו ,מיר האבען צײט יאר צוױי ענטשײדונג.

 אז ערקלערען איר װעט איצט צוריק, קומען צו לירט
 קאנ־ די און װערען׳ געמאכט ניט מער װעט אפיל דער

 רעקאמענדאציע די אננעמען װעט עס אויב װענשאן,
 באארד אייער באפעלען װעט קאונסיל, עקזעקוטיװ פון
 די םון טשארטערס די אװעקצונעמען דירעקטארס אװ

 אם אויפגעבויט האבען רועלכע ױגיאס, אינטערנעשאנעל
ארגאניזאציע״. דואלע די

אויס־ דבורים. קלארע געװען אלזא זײנען דאס
 םארבינדען וואס םעדים לעצטע די אפשניידען שליםען.

 סע־ אמעריקען דער מיט ױניאנס סוספענדירטע די נאך
 פארניכטוגגס־ א אנהויבען און לייבאר אװ דעריישאן

 ארן ארגאניזאציעס אלע געגען און זײ געגען קאמף
 סימ־ אדער םארבוגדען זיי מיט זיינען װאס פערזאנען

זײ מיט פאטיזירען
 אינםער־ 4 #י• םי♦ די פון פירער מאגכע צװישען אז

 מען’ האט שטימונג, ענליכע אן געװען איז נעשאנעלס
 ניט םיהרער מאנכע פון רעדעס די םון זעהן געקענט

 סיטי. אטלאנטיק אין צוזאמענפאר דעם םאר מאל אײן
 קאגוועגשאן דער בײ רעדע זיץ אין לואים, ל. דזשאהן

 מעדיסאן אין ױניאן ארבײטער טראגספארט די סון
 ביטערקייט סיל אזוי מיט גערעדט האט גארדען סקװער

 זיך האט און ,ל. אװ פ. א. דער םון גרינגשאצוגג ארן
 באליידײ םעתענליכער סון אםילו צוריקגעהאלטען ניט
 װי געקלונגען האט עס אז גרין, םרעזידעגט אויף גוגג

 סעדערײ־ אמעריקען דער צו ארויססאדערונג אסענע אן
 קאמיטע די ארונטער. ביז קאמף א צו לייבאר אװ שאן

 םאר־ האט צוזאמענםאר בײם רעפארםס אםיסערס אן
װערטער: םאלגענדע מיט באריכט איר ענדיגט

 סע־ אמעריקען די פארגעסען א. אי. סי. די ״זאל
 צום געטריי פארבלייבען לאמיר לייבאר. אוו דעריישאן

 דעם נאכפאלגען אוץ פאטערם אוגזערע םון גלויבען
 ארגאנײ צום אנגעצייכעגט זיך האבעץ מיר וואם קורס
 אמע־ אין ארבײטער ארגאניזירםען גים יעדען זירען

 האם װערטער די םון פארטייםשוגג א װי און ריקע״.
 גוםצו־ צחאמעגםאר דעם רעקאמעגדירט קאמיטע די

 גלײך זאל א. אי. סי. די אז באריכט בראםי׳ם הײסען
 קאונ־ צענטראלע און לאקאלע ארגאניזירען געמען זיך

 טרײד די מיט פאראלעל םטייטס, און שטעט אין םילם
ל. אװ פ. א. דער םון םעדעריישאגס םטייט אוץ קאוגסילם
 אבער איז ציים טעג פאר א פון משך דעם אין

 האלטונג דער אין ענדערונג מערקבארע א פארגעקומען
 צוזא־ דעם םון טאג דריםען אויסץ צדדים. ביידע פון

 ל. אװ ס. א. די איעגעלאדען א. אי. סי. די האט מענםאר
 טרײד־ דער אין סרידען שאסעז וועגען קאנםערענץ א צו

 איז םעלעגראמע דער סון ט#ז דער באוועגוגג. ױניאן
 איעלאדוגג די אבער קריגערישער, א געװעז אלץ גאד

 האם א. אי. םי. _די װי נאכדעם קאגסערעגץ א צו אאין
 קאמיטע א באשםימען צו אגטזאגט זיך צײט גאנצע די

 סוץ קאםיטע סרידענס דער מיט טרעםען זיך זאל וואס
x דער םון קאונםיל עקזעקוטיװ דער וואם דרײ  x ארו 

 שויז איז צוריק, יאר א מיט גאך באשטימט האם ל.
 ריכ־ דער אין שרים װיכטיגער א געװען אלייז זיד אין

םרידען. פון טוגג
װע־ גרין פרעזידענט םון םטײטמענט ערשטער דער

 ערמוםיגעגד. ניט גאר געװען את אײנלאדוגג, דער גען
ר נאד ע  צחאמעגרעדעז זיד געהאם צײט האט ער ^
 ער־ ער האם קאלעגען, זײנע פון איז עם וועמעז מיט

 םאר־ גים אםילו אײנלאדוסנ די וועט ער אז קלערט,
 איז 4 אי סי• די אז קאװועגשאן; דער סאר לייגען

ר א רױ מער גיט איז אײנלאדונג די און ערנםט נים  מ
 םעלעגרא־ די גרין האט אבער םאג זעלבען דעם נעװרע.

 פארגעבראכט א. אי. םי. דער ®ח אײנלאדינג םישע
גיס כאםש איז, אײגלאדוסנ די און קאגווענשאן דער פאר

 האם זי וואס באדינגובגען די אויף געווארען אנגעגומען
 פון הונדערט פון קאמיטעס שיקען צו — ענטהאלטען

 פרינ־ אין געווארען אנגענומען אבער זי איז צד, יעדען
 נאך קאמיטעס. קלעגערע סון צוזאמענרייד א סאר ציפ
 איז װעלכע םרן יעדע טעלעגראמען, פון אויםטויש אן

 איז םריערדיגע, די װי םרידליכער און מילדער געװען
 די אז םארשטענדיגונג דער צו געקומען ענדליך מען

 באשטימט, האט א. אי. סי. די וראס ׳צען פון קאמיטע
 דריי םון קאמיטע דער מיט צוזאמענטרעםען זיך זאל
 איינצעל־ די אויםארבײטען און ל. אװ ס. א. דער פון

 מײנט דאס שלום. א װעגען םארהאנדלונגען פאר הײטען
 אפגע- שוין איז קריג דער אז ניט גאםירליך, נאך,

 ריכטונג דער אין שריט װיכטיגער א אבער שטעלט.
זיכער. עס איז פרידען םון

שלום. פאר ארבײטען װאס כוחות די
 דער אין ענדערוגג די אט ג<בראכט האט וואס
םירער? די פון שטעלונג

 האט רעגירונג פעדעראלע די אז קלאנגען, פאראן
 בא־ קוליסען די הינטער האם און ארײנגעמישט זיך

 שטע־ מעםיגערע א געמען צו צדדים ביידע אײנםלוסם
 איז דאס אז מעגליך קאמף. א אויסמײדען און לוגג
 ניט איז דאס אז אבער עס שײנט זיכער פאל. דער

 געענדערט האט וואס אורזאכע װיכטיגםטע די געװען
 װירקונג גרעסערע פיל א פײיער. די פון שטעלוגג די

 הא־ לאגערען אינערהאלב וואם דאס געהאט האט
 זיי־ וואם פראקציעס שטארקע אויסגעםורעמט זיד בען
ברודער־קרע. דעם געגען ענטשידען גען

 םיזד געלאזט שוין זיך האבען םראקציעס די אט
 נאך לייבאר אװ םעדעריישאן אמעריקען דער בײ לען

 גע־ ערעסענט איז דעגווער אין קאנווענשאן די איידעו־
 וואס ױניאנם די געווען דארט זײנען גאר ניט ווארעז♦

 א. אי. סי. דער פון ארבײט דער מיט סימפאםיזירען
 אינדוסטריען, פראדוקציע מאסען די ארגאגיזירען אין

 דער אן אנגעשלאסען גיט אסיציעל זיינען די כאטש
 ברוערי די ױניאן, טיפאגראסיקעל די למשל װי קאמיטע,

 גאר אנדערע, אוץ מאכער, העם און קעפ די ארבײטער,
 אױך סרידען סאר םראקציעם באוױזען זיך האבען עס

 זיד מיט שטעלען וועלכע יוניאנם, גרויסע די צױישען
 בײ װי ל., אװ ם. א. דער סון ײקעדבימ דעם פאר

 אגדערע. און ױניאגם איחעגבאן די קארפעגטערם, די
 םעדע־ דער סון דעפארטמעגט םרייד בילדיגג דעם אין

 קאמןי אסענעם אן צו געקומען ניט שיר עס איז ריישאן
 איז עס װי עס האט מען כאש סראגע, דער איבער

 דער אין ארויסגעקומען גיט איז עס און פארגלעט
 אסילו האבען אומשטענדען די אוגםער עםענטליכקײם.

 אסע־ אן םאר םארביסען געווען זײנעז וואם סירער די
 דעם אננעמען און װערען וױיכער געמוזט קאמף, נעם

 אויב םרידען, וועגען סארהאגדלוגגען פאר םארשלאג
 א שטערען צו זינען אין אלץ נאך האבען זיי אסילו

קענען. וועלען זײ וואם אלעס מים םארשטענדיגונג
 ױניאנם .א אי סי. דער סזץ םירער די צװישען אז
 כוחות אלע מיט ארבײטען וואס מעגשען סארארן זײנעז

 די סאראײניגעז צוריק און קריג דעם אסצושטעלען
 בא־ אלעמען איז באוועגוגג, םרײדײוניאן אמעריקאבער

 האבען איגטערנעשאנעל אונזער םוץ סירער די וואוסם.
 אײ־ סאר ארבײםען צו קאנװענשאן דער סון מאגדאם א

 פרעזידעגט באװעגוגג. םרײד־יתיאן דער אין ניגקײט
 ער אז געװיזען געלעגענהײט יעדער בײ האט דובינסקי

 אימ״ זײן אז זיכער איז עם און אימיגקײט, פאר אמ
 זאל צחאמענפאר דער אז געהאלםען, סיל האט םלוס

 קאנ־ דער צו אײגלאדונג די אתיםצושיקען באשליסען
 באשםיםוגג דער םאר ל. אװ ס. * דער פון װענשאץ

 פאר א סון סירער די אויד קאםיםעס. םרידעגס םון
 אר־ עלטערע די סון יוניאגס אינםעתעשאנעל קלענערע

 דעחװ ריכםונגי דער אין געארבײם האבעץ גאניזאציעס
 מיסץ שםײעז װאס םירער די םוץ אײנםלוס דער גאך

 זײנען זײ כאםש ,4 אי• םי• דער מיט הארצעז גאנצען
 דיערע םאר אומםעגליד מאכט װאס פאזיציע א אין

ם ^ג  געהאלםען םיל האט אנשליםען, אסיציעל זיד ױ
 און שריט דעם מאכען זאל א אי. םי. די אז דעם צו

קאנסערעגמן. םרידענס צו ל. אוו ם. א. דער אײנלאדען
געװארען עתױילם זײגעז עם מאס אבער דאם
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 שלום אנצוהויבען אזוי װי וועג א געפינען צו קאמיטעס

 װעט עס אז זיכער ניט כלל נאך מאכט פארהאנדלונגען,
 די אין קריג דער ווערען אםגעשםעלט באלד טאקע שוין

 םאר־ צוריק װעט באוועגונג טרײדײוניאן אמעריקאגער
 איז צדדים בײדע םון טענות די פון װערען. אײניגט

 םריהער װי קלארער פיל נאך געװארען ארויסגעבראכט
 װאס אינטערעסען און פריגציםען פון תהום טיפער דער

םראקציעס. צװיי די צװישען עקזיסטירעז

פאי שטערונגען און שװעריגקײטען די
פאךאײניגונג.

 פראגע קארדינאלע די קומט נאטירליך, צוערשט,
 דאך איז דאס ױניאניזם. פאך אדער אינדוסטריעלעז פון

 עס שפאלטונג. דער פאר אורזאך ערשטע די געװען
 פון פירער אנדערע און גרין פרעזידענט אז אמת, איז

 אז באהױפטעט, מאל םילע האבען ל. אװ פ. א. דער
 אינדוסטריעלער דער געגען נים איז פעדערײשאן די

 נע־ דאך זי האט — סימן א ארגאניזאציע, פון פארמע
 איז װעלכע װארקערס, מײן ױנײםעד די משארטערט

 די אז אבער, װײסען אלע ױניאן. אינדוסטריעלע אן
 פעדערײשאן, דער אין אויסנאם אן איז ױניאן מײנערס
 ױריסדיקציע די כלל. דעם בלויז באשטעטיגט װעלכע

 מאל קײן •האבען יוניאנס פעדעריישאן די אין סכםוכים
 די אפגעהיט האט ױניאן יעדע און אויפגעהערם נים

 טעריטאריע איר פון אומבארירבארקײם און הײליגקײט
 לאנד א פון רעגירונג איז עס װעלכע װי ערגער ניט
 םימ־ דער פון קאמף דער גרעניצען. אירע אם הים

 ױניאן, ארבײםער ברויערי דער געגען ױניאן סםערס
 אויף וױיניגער אדער מער ארגאניזירט איז װעלכע

 דער פון זיך ענםזאגען דאם ליניעס; אינדוםטריעלע
 דעד םון רעכט דאם אנערקענען צו ױניאן מאשיניסםען
 מאשינים־ אריינצונעמעז ױניאן ארבײםער אוטאמאביל

 מיםגלײ אלס אוםאמאבילס, בײ ארבייטען װעלכע טען
 פע־ דער םון זיד אנטזאגען קאטעגארישער דער ;דער

 די צו טשארםערם איגםערנעשאנעל געבען צו דעריישאן
 ארבײטער אלומינום ארבײםער, ראדיא די םון לאקאלס

 םאך־יױ געװיםע וואם דעם צוליב ױניאנם, ענליכע און
 ױריסדיקציע םארלירען צו געהאט מורא האבען ניאנס

 בא־ זיינען וואס םאכען זײערע פון ארבייםער איבער
 באוױיזט, אלעס דאם אינדוסםריען, יענע אין שעפטיגם

 ענטשלאסען זיינען םעדעריישאן דער םון םירער די אז
 אינםערנע־ םאך די םון ױריסדיקציע די אנצוהאלטען

 ווערען געטאז ניט קען דאם וואם אומבארירט, שאנעלם
 אינ* אינדוסטריעלע צו םשארטערם ארויס גיט םען װען

 דענקען מען וואלם םאםער ארגאניזאציעס. טערנעשאנעל
 הא־ ענטװיקלונגען לעצםע די םון דרוק דעם אונםער אז

 זייער געענדערם סעדעריישאן דער פון םירער די בען
 צוריקווארםען דאם באוױיזט הינזיכט, דער איז שטעלוגג

 קאנסטיטוציע דער צו אמענדמענט פארגעשלאגענעם דעם
 באצװעקם האט װעלכער קאנװענשאן. לעצטער דער בײ
 אינ־ םשארטעח צו רעכט דאס קאונסיל דעם געבעז צו

 זייער ביי געבליבען זיינען זיי אז ױניאנס, דוסטריעלע
געגנערשאםט. םריערדיגע

 זיד וועלעז צדדים ביידע םון קאמיטעם די װען
 און שלום םאר באדינגונגעז אויסארבײםען אוועקזעצען

 פראגע ערשטע די נאטירליד װעט וױדעו־םאראייגיגוגג,
 אינטערנעשאנעל ריזיגע די מים זיין װעם װאס זײן, מחעז

 גע־ און ארגאניזירט האם א. אי. םי. די װאם• יוניאנס
 איר מיט אן גײט זי וואם צײט דער דודן סשארטערם

 בא־ מחען א. אי. םי. די װעם גאםירליד, ארבײם?
 דער אין װערלן ארײנגענוטען זאלעז זײ אויך אז שםײן,

 מיםגלידערשאפם גאנצער זייער םים און ?ד?ריישאןפ
 םאד־ װעלכע אויף םאכען איז זײנען װעלכע םח םילע

 זײער לוים ױריםדיקציע האבען אינמעדנעשאנעלס
 זיך למשל, ױניאן, מאשיניםטען די װעם טשארטער.

 װאס מעכאניקער די איבער ױריםדיקציע םין אנטזאגען
 עלעקטרישע און שםאל אוםאמאביל, די אין אדבײסען
 עלעקםריקעל אװ בראדערהוד די ױעט ? םאבריקען
 װאם עלעקםרישענם די סון אנםזאגען זיך וזארקערם
 דינאמאם עלעקטרישע גרױסע די בויען בײם אדבײטען

 און טעלעםאז ביי אפאראםען, ראדיא בױ מאםארם, און
 האט־ איז ■ראדוקציע? מאםען פון םאבריקען אנדערע
 די איגער ײריסדיקציע זײן אויםצוגעבען גרײס שענסאז

 צענדליגע םײקערם, קעבינעט און ארבײטער האלץ
 םרץ םייל אינםעגראלער אץ זײנען וועלכע פון םױוענדער

 עם װער אינדוסטריען? די אין ארבײםערשאפם דער
 אייגגל־ זײער וױים און םירער די םים באקאנם אמ

 ארפן באין עס װעלען די אז זיכער איז שמרםקײם
טאן. גיט

 אנצוהאלטען איינגײן שוין זאלען זײ אםילו װען און
 שוין זיינען װאס די אז הייסט, דאס קווא, סטאטוס דעם

 דארט זאלען ױניאנס אינדוסטריעלע אין ארגאניזירט
 די מיט דין װעט זיך, פרעגט װאס, טא פארבאיבעה

 אר־ ניט איצט ביז נאך ארבײטער מיליאנען צענדליגע
 ארגאני־ דארםען איצט װעט מען װעלכע און גאניזירטע

 אינדוסטריעלע אין ארגאניזירען די מען װעט זירען?
 אינ־ אינטערנעשאנעלס פאך מאנכע מעגען ױניאנס,
 ניט לאנג װעט עס וױיל ביזנעס, פון ארויסגײן גאנצען
 מיט־ אן פאקטיש פארבלײבען װעלען זײ און נעמען

באגיין. ניט קײנער דאך װיל זעלבסטמארד נו, גלידער?
הינ־ דער אין נאכגעבען א. אי. סי. די װידער זאל

 ױריסדיק־ דער פון הײליגקײט די אנערקעגען און זיכט
 פאקטיש זי דארף אינטערנעשאנעלס, פאך די םון ציע

 באװיזען, האט פראקטיק די װי ארבײט. איר אויפגעבען
 אינ־ פראדוקציע מאסען די אין ארבײטער די קענען

 געװי־ ניט זיכער און װערען ארגאגיזירט ניט דוסטריען
 באזונדערע דורך ארבײטסגעבער די פון אנערקענונג נען

ארגאניזאציעס. פאך
 דער אז מײנען, צו טעות א אויך געיוען װאלט עס

 פארמע פאך דער פון איבערגײן פון אפהאלט גאנצער
 איז פארמע, אינדוסטריעלער דער צו ארגאניזאציע פון

 םי־ די פון קאנסערוואטיזם אײנגעשפארטער דער בלויז
 בלײבען צו מורא זײער און פאך־ױגיאנס די פון רער

 װיכטיגע אויך פאראן דערבײ ױינען עס קנעלונג. א אן
 ארבײטער, טײל געװיסען א פאר געפארען עקאנאמישע

 װעלכע און ױניאנס די אין מיטגלידער זײנען װעלכע
 פארזוך יעדען באקעמפען ביטער אזוי דעריבער װעלען

 אינדסטריעלע אין ארגאניזאציעס זײערע פארשלינגען צו
 פאכען נאך פאראן םירער. זייערע װי פונקט ױניאנס,

 האבען זיי וואם דעם דאנק א װאו, קוואליפיצירטע, הויך
 קוואליםיצירטע וױיגיגער די רועגען געקימערט ניט זיך

 זיך בלויז האבען און איגדוסטריע זײער אין ארבײטער
 פאר באדיגגונגען בעסערע וואס קריגען צו געסטארעט

 גאנץ פארהעלטניםמעסיג צו דערשלאגען זיך האבען זיך,
 םשוט האבען ארבײםער די ארבײטס־סטאנדאדרס. הויכע
 אן אין װערען פארשלוגגען װעלען זיי אויב אז מורא,

 קליינע א זײן װעלען זיי וואו ױביאן, איגדוסטריעלער
 וױעי־ די פון מיטגלידער אנדערע וואו און מינאריטעט

 נידעריגערע פיל האבען םאכעו, קוואליפיצירטע גער
 אר־ זײערע אויף װירקען מוזען עם וועט סטאנדארדס,

בײטס־באדיגגוגגען.
 קען עס אז באהױפטען, צו ניט דערמיט מײן איך

 ביידע פאראייניגען צו װעג א װערען געפוגען טט בכלל
 עם אז און באורעגונג טרײד־ױניאן דער אין פראקציעס

 פארניכטעט װעט זײ פון איינע ביז קאמף א אנגײן מוז
 עס וואו דארט פאל. דער ניט איז דאם נײץ, ווערען.

 ווע־ געפונען קען סרידען, םאר װילען א פאראן איז
 זיין זאל װעג דער אז מעגליך איז עם װעג. א רען

 אינדוסטריען סארשידענע די אין קאונסילם פעדערירטע
 ביישפיל, צום אופן, דעם אויף יוניאנס, געמישטע םון
 ױריס־ איר געלייזט האט אינטערנעשאנעל אונזער װי

 ױניאן ארבײםער טעקסטיל דער מיט סכסוך דיקציע
 װערען געפינען אויך קענען עס טרייד. ניט־גודס אין

 גע־ האב איך וואס פארבינדונג. םון םארמען אגדערע
 א איז פראבלעמע די אז בלויז, איז אנוױיזען וואלט

 םון באשטימען דאס און פארפלאנטערטע א און שווערע
 שוין הערשט עס אז ניט נאך מיינט קאמיטעם פרידענס

 אםטימיזם צוםיל באװעגונג. ארבײטער דער אין םרידען
 צו װי געםערליכער אפשר דין קען געביט דעם אויף

פעסימיזם. שטארקער

‘גײען טעטיגקײטען ױניאן רעגעלע די
אן דערוױיל

 צייםונגען די אין גייעם ארבײטער די אין כאטש
 נײעם די אויבעדאן דעם פארנומען מאנאם דעם האם
 אבער איז צחאמענםארען, צװײ די פון באשלוםען און

 ארגאניזזר זײער ױניאנס, די סון גאנג נארמאלער דער
 סםרייקס םארבעסערונגען, םאר קאמף דער קאמף, ציאנם

 געשטערם נים און אפגעשטעלם ניט סעטלםענטם און
 יױ סאנכע האבען געבים דעם אויף אויד געווארעז•

 געװיג־ באדײטענדע פארצייבענט מאנאם דורנ׳ז ניאנס
סען.

 העכערע געוױנען ארבײטער אײזענבאהן
םטרײק א אן שכירות

 די *ז רירם עם װײל געוױנס, װיכםיגםטער דער
 געװינם דער איז »מאל, מיט ארבײטער צאהל גרעםטע

שבירות די אױף העכעדונג פראצענם האלב א זעקס םמ

גערעכטינקײט ^--------------------------
 װע״ יואס אמעריקע׳ אין ארבײטער אייזענבאן אלע פון
 סון אײזענבאהנען די באטרייבען בײם באשעםטיגט רען

 קאג״ םייערםעז, אינזשינירען, לאקאמאטיװ די װי לאנד,
 רעילראוד די אין ארבײטען וואם די און דאקטארס

 ארגײ- 250,000 קריגען װעלען העכערוגג די יארדס.
 יעד- אנטרעםעז װעט העכערונג די װאס סומע די טער.
 מיליאז דרײסיג ארן םינף אומגעםער באטרעפט ליך

דאלאר.
 אויף געװארען אריסגעמידען איז סטרײק א כאטש

 נים בתים בעלי די דאך עס האבען אײזענבאנען, די
 צו צוגעגרייט זיך האבען ױניאנס די ביז נאכגעגעבען

 די און געווארען גענומען איז אפשטימונג אן סטרײקען.
 צו בעאמטע זײערע אוטאריזירט האבען אײזענבאנער

 םאר געפינען עס װעלען זײ װען סטרײק א רופען
 אוץ וױיכער געורארען דאן זײנען קאמפאניס די נויטיג.

 געסאדערס האבען ױניאנס די פארהאנדלען. אנגעהריבען
 זיך מען האט ענדליך פראצענט. 20 פון העכערונג א

 גןך איז ענטשײדונג די פארמיטלער. א אויף פארלאזען
 אלע די פאר טאג א סענט 44 פון העכערונג א פאר װען

 בראדערהודס. םינף די צו באלאגגען װאס ארבײטער
פראצעגם. האלב א און זעקס אומגעםער אן טרעפט דאס

שאפ קלאוזד געװינען ארבײטער ט. מ. ב.
העבערונג און

סי. דער פון ױניאן ארבײטער טראנספארט די
 שױם ריזען א וױיםער געמאכם מאנאט דעם האט א. אי.
 טראנםפארם אלע ארגאניזירען פון ריכםונג דער אין

 אר־ אימענבאהן די אויסער יארק, נױ אין ארבײטער
 איר איז עס ײען רעיל־ראודס, סטים די אויף בײםער

ר מיט אגרימענט אן אונטערצושרייבען געלונגען  מ
 םױזענד נײן אלע פאר רעילוועי״ מאנהעטען ״ברוקלין

 םאבװעיס, די אױף באשעפםיגם זי וואם ארבײטער,
 גע• האבען ארבײטער די קארם. םםריט און עלעוױיםעדס

 די אױף פראצענט צעהן םון העכערונג א וואונען
 עחז־ דעם פראצענט 5 און גלייך פראצענט 5( שכירות

געחאלם מיט וואקיישאן וואכען צוױי און יאנואר) םען
'1

 נאמל, אין 800 ארום אינזשינירס, לאקאמאטיױ אװ הוד
 בראדערהוד דער צו באלאנגען וואם ארבײטער 400 די

 אײ־ טיקעם הונדערם עלף אתם און מען, םיגנאל אװ
באזוגדדר א אין ארגאניזירם זײנען וואס דזשענםם,

ױניאז•
װאר־ םראנםפארט די נאך האט טראבעל אביסעל

 םיט סעטלמענט דעם פון רעזולטאם אלס ױניאן קערס
 ױניאן, קאמפאני דער פון רעשטלעו די ם., מ. ב. דער

^ נים װילען ארבײםער, טויזענד ארום י  זײ ױאס ל
 זײ און ױניאו אמת׳ער אן אן אנשליסען זיד מוזען

 םעיאר׳ם דעם געגעז קלאגען קאורם מים סטראשען
 און אפשטיםונג די דורכגעפירט האט וואס קאמיטע,

שי^נג. איר געגעז ענם
ר פון םאחוך דער איז שוועריגקײט צוױיםע א  ת

 אנגעשטעלטע. נעגער געגען דיםקרימינירען צו קאמפאני
 אר־ געקענם בלויז ארבײםער נעגער האבען איצט ביז

 םעסעל־ און מען עלעוױיטער פארטערם, אלם בײםען
 יס1 די מען האם פאזיציעם העכערע קיין או חשערם.

 זעל־ די אנהאלטען קאמפאני די וױל איצט דערלאזעז.
 דער־ נים עם וועם אבער ױגיאן די פראקםיק. ביגע

לאזען•
 אונ־ שױיבט ױניאן מעריטײם נעשאנעל

■ לןאמפאניס 9 מיט אגרימענטס טער
 • אסנד איז וועלפע ױניאן, מעריםיים נעשאנעל די
 את־ ^אנאם דעם האט א., אי. סי. דער אן שלאםען

 שיף־ 9 מים אגריםענטס ערשםע די םערגעשריבען
 ארבײ־' די קוילען־שיםען. אפערירען וועלבע קאמסאניס,

 העכעת שאפ, ױניאן קלאחד א געוואונען האבען טער
 מר אכט ארבײםם־טאג, שםונדיגען אבט אן שכירות,
 בעםערי און געצאלם םים יאר א טובים ױם זעצליכע
 העבעחט די שיםען. די אויף באדיעועען לעבענס

 דאלאר 25 ביז םינף םון אז םרעםט שכירות די אויף
 םערײױ םון ערקלעתמ דער לױט מאנאם. אוים׳ן

 םעריםײם א., אי. םי. דער םון םעקרעטער ראםבארן,
 יתיאו ארבײטער מארין די איצם שױן האם קאמיםע,

פיםגלידער. םויזענד הונדערם איבער
םעטלמענטם און םטרײקם אנדערע

 1« האפענם די אין לאנגשארמען םױזענד אכט
 ביי קאראלײגא נארד םון שםאםען מזרח־דתם׳דיגע די

<י סטױי׳ק גענעראל א ערקלערם האבען פלארידא
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 העכערע שםונדען, קירצערע פאדערענדיג מאנאט,
 סםריײ םערסטע די אנערקענונג• ױניאן און שנירות

, שװארצע. זייגען קער
דער םאר ארבײטער וואס מײגער, צענדליג םיר

 מאנאט דעם האבען קאמפאני, קאול נאװיגיישאן ליהײ
 צװעלף ארום מיגע, דער אין ,זיץ־סטרייק א דערקלערט

 וואך א נאך און ערד, דער אונטער פוס הונדערט
 צו פאדערונגען זייערע געװאונעץ זײ האבען סטרײקען

 בײם סעלזען די אויסגראבען פאר׳ן באצאהלט קריגען
 ערד. דער אונטער קוילעץ םון אדער נײעם א עפענען

 קוײ טאן םון באצאהלט געװײנליך קריגען מײנערס די
 עפע־ אבער דארף מען װען אויס. גראבען זײ װאס לעץ
 פעלזען מער גראבען צו אויס קומט אדער, נײעם א גען

 געצאהלט עקסטרא געפאדערט האבען זײ און קוילען יװ
 געוואונען זײ האבען םאדערונג די ארבייט. דער פאר

 קוילען אנדערע פון מײנערס טויזעגט 6 װי נאכדעם
 קאמםאגי, זעלביגער דער צו באלאגגען װאס גריבער,

 גאװערנאר סטרייק. סימפאטי א דערקלערט האבען
סכסוך. דעם םארמיטעלט האט אוירל
 פון סטרייק פארביסענער פארצויגענער, לאנג א

 דע־ ליטמאנ׳ס םון קלוירקס סטאק און סעילסלייט די
 געווא־ געסעטעלט מאנאט דעם איז סטאר פארטמעגט

 סטרייק דער ארבײטער. די םאר געװינס א מיט רען
 די אנערקענונג. ױניאן םאר הויפטזעכליך געװען איז

 אײנ־ די מאנאטען. םינף געסטרייקט האבען ארבײטער
 סארעםענטליכט ניט איז באדיעונגען די םון צעלהײטען
 קלוירקס דער צו באלאנגען ארבײטער די געווארען.

ל. אװ ם. א. דער םון אינטערגעשאנעל

טרײד־ױניאנס נאדעל דײ אין
 אנדערע די םון ױנ׳יאגס שװעסטער אונזערע אין

 קײן מאגאט םארגאגגענעם דעם דו־רך איז טרײדס גאדעל
 דער מים םארגעקומען, ניט געשעענישען װיכטיגע

 גע־ האט װעלכע ױגיאן, מילינערי דער פון אויסנאמע
 גאג־ אין גיט סטרייק׳/ ״דזשענעראל קליינינקען א האט
 מא־ 200 ארום אעערירט האט עס אער טרייד, צען

ביליגער דער פון דזשאבערס אלע און נוסעקטשורערס
לייז•

 הויפטזעכליך געװארען גערוםען איז סטרײק דער
 אפצוךדטען ליין דער םון בתים בעלי די צװינגען צו
 קא־ סטאביליזיישאן די וואס האנדעלס־רעגולאציעס די

 און אויסגעארבײט האט אינדוםטריע דער םון מישאן
 בעלי מערסטע די םון געווארעז אנגעגומען איז װעלכע

 אסאסיאײשאן. דער אן אנגעשלאסעץ זײנען וואס בתים
 דעם אננעהען דאם םאראן איז רעגולאציעם די צװישען
 די אז םארזיכערט וואס קאמישאן, דער םון לײבעל
 די באדיגגוגגען. ױגיאן אוגטער געמאכם דינען העטס

 מיט קאמיסי־ע די דעריבער שםיצם ױניאן פױלינערי
 גע־ סטרײק דעם האם ױגיאן די מעגליכקײטען. אלע

 מיט אגרימענט אן געקראגען דורכדעם האט און וואונען
 בא־ ױגיאן דער םון םירער די װעלכע דזשאבערס, די

 דער ארבייטער. די פאר געװינס גרױסען אלם םראכטען
דזשא־ די פונקטען: םאלגענדע ענטהאלם אגרימענט

 פרא־ דינען וואס העטס קיין קויםען ניט טארען בערס
 קאנעקטיקוט, און דזשוירזי נױ יארק, נױ אין דוצירט
 לייבעל, פראטעקטירו קאנםוםערס דעם האבען די סיידען

 א אין געווארען געמאכט זיינעץ זיי אז מײנט וועלכעם
 םארםליכ״ אויד זיך האבען ^שאבערס די שאפ. ױניאן

 וועמען סון קאנטראקטארם, די רעדזשיסטרירעז צו םעט
 אר־ און אסאםיאײשאן דער מיט ארבײט קויםען זײ

 סאב־קאנט־ אמ קאנטראקטאר די אז דערםאר בייטען
 װערען. אפגעשאםט ביסלאכוױיז זאל סיסטעם ראקטאר

 ערוױילען צו אײגגעשטימט אויך האבען דזשאבערס די
 סטאבײ מילינערי דער מים קאגםערירען צו קאמיסיע א

 מיט־ און װעגען אױםארבייםען און קאמישאז ליזיישאן
 םון רעגולאציעם האנדעלס די נאכצוקומען אזוי װי לעז
 אוגטערגעשריבען איז אגרימענם דער קאמישאן. דער

 סםעקטאר נ. זאריצקי, מאקם םרעזידענט םון געווארען
ױניאן. דער סרן קאמיטע א און

 א מיט איצט זיך ראגגעלט ױגיאן םאריער די
 װי שווערערער פיל א ארבײםםלאזיגקײם, שרעקליכער

 נא־ אלע אין געהערשט סעזאן הײגטיגען האט וואס די
 דרעםמאכער און קלאוק די איעגעשלאםען טריידס, דעל
 קליידער םרויען זעדערע די אין ארבײםער די און

טריידס.
 פאר־ װײניג פיל וױ העלםען צו מיטעל אלס

 םאר־ און ארבײםסלאזע די םון לאגע די לייכםערעז
אחיס־ ײגיאז די האט צאהל, זײער אביסעל קלענערעז

 אסאסיאיײ דער צו םאדערונגען םאלגענדע געשטעלט
ארוגטער־ זײנען רואם םאריער אלע ערשטענס, שאן:

 לעצטע די אין ארבײט דער םון געווארען געשיקט
 אויף װערען געשטעלט צוריק זאלען וואכען, עטליכע
 קען אגרימענט םאריער דעם (לויט דזשאבס. זײערע

 דער אין בלויז ארונטערשיקען ניט ארבײטער אן מעז
 ניײאנגע־ אז צוױיטענס, צײט); סלעק גערוסענער אזוי

 (אין שכירות. סעזאן קריגען זאלען ארבײטער שטעלטע
 הע־ סקײלס, צוױי פאקטיש אײנגעפירט איז טרייד פאר
 גערױ אזוי די צוליב צײט, סלעק אין װי סעזאן אין כער

 גלייך זאל עס דריטענס, רעיזעס״); ״דזשולײ פענע
 אין ארבײםס־וואך ־שטונדיגע30 א װערעז אײנגעפירט

 מער פאר פלאץ מאכען צו כדי יארק, נױ אין טרײד
 צוריקגעװײ נאטירליך, האבען, באסעס די ארבײטער.

 גײען קאנפערענצען ױניאן. דער פון פאדערונגען די זען
אן. גאד

 םון לאקאל םיגישערס און אפערײטארס קאוט דער
 דעם געפײערט מאנאט דעם האט אמאלגאמײטעד, דער

 דער עקזיסטעגץ. זײן פון ױבילעאום פופציג־יאריגען
 טעילארס פראגרעסיװ דער פון אפ שטאמט לאקאל
 דער אן אנגעשלאסען געװען נאך איז װעלכע ױניאן,
 ‘אר״ זיך האבען שניידער מענער די לײבאר. אװ נאיטס

 f<7 מיט צייט זעלביגער דער אין אומגעפער גאניזירט
 דיער געםײערט האבען װעלכע אפערײטארס, קלאוק
יאר. לעצטען ױבילעאום יעריגען םופציג

 פאתסנדיגט מאנאט דעם האט אמאלגאמײטעד די
 װד^לכע מײקערס, סוספעגדער די פון ארגאניזירען דאס

 *די לאקאל. אלס ארײגגענומען האט אמאלגאמײטעד די
ארגא־ לעבעדיגען א אן אויך פירט אמאלגאמײטעד

 אינ־ דאיאיע אח קליגיגג דער אין קאמםײן גיזאציאגס
 יארק ניו אין לאוגדריס גרויסע די אין און דוסטריע

 לעצםעגם האם אמאלגאמייטעד די שטעט. אגדערע און
 אלס םריידם צוױי די פון ארבײטער די געטשארטערט

לאקאלס.
 םעדעריײ אמעריקען דער צװישען קאמף דעם אין

 טימסםערס די האט א. אי. סי. די און לײבאר אװ שאן
 געגען קאמף א מאנאט הײנטיגען אנגעהויבען ױניאן

 םיםס־ די ראטשעסטער. אין ױניאן אמאלגאמײטעד דער
 צו באסעל א ארויסגעגעבען געמליך האט ױניאן טערס

 װאס קליידער קײן םירען צו ניט מיטגלידער אירע אלע
מיטגלידער. אמאלגאמײטעד סון געמאכט װערן

 116 וואם דעם צוליב ארויסגעקומען איז קאמף דער
 איצם ביז ד״אט װעלכע םירמע, קליידער א פון קאטערס

 גארמעגם ױנײטעד דער מיט אגרימענט אן געהאט
 דער םון מיטגלידער געווארען זײנען ױגיאן, װארקערס

 דעד אויםגעםאדערט האט ױנײטעד די אמאלגאמײטעד.
 ארבײם דער פון קאטערס די אװעקצושיקען םירמע
 מים־ יוניאן קײן בים מער זיינען זײ וואס גרונד אויפ׳ן

 אװעקצושיקען אגטזאגט זיך האט םירמע די גלידער.
 אויפ׳ן האט, ױניאן טימסטערם די און קאטערס די

 בא־ דעם ארויסגעגעבען ױנײטער, דער פון פארלאנג
 באגדעלס קיין םירען צו ניט מיטגלידער אירע צו פעל
 איז געמאכם װערען וואס קליידער פארטיגע קײן און

אמאלגאמײטעד. דער םון קאגטראל אונטער׳ן שעפער
 איר םרן האט ױגיאן טימסטערס די אז אויס, וויתט

 געסרובירט האט זי וואו סאךםראנציסקא, אין דורכפאל
ד ארבײטער מארין דער געגען טאקטיק זעלביגע די  י

געלערנט. גיט גאר ניאן,

םענטער העלטה ױניאן אין
פאולץ פון

דירעק־ אװ באארד דער םון מיטינג לעצטער דער
 ערפאלגרייך געװען איז סענטער העלטה ױגיאן פון טארס

 אויסערגע־ געװען איז באזוך דער היגזיכטען. אלע אין
 אויםגענרמען, דיגען פראגען װיכטיגע גום. וויינליך

 האט פראגע יעדע געווארען. עגטשידען און דיסקוטירט
 אנװע״ די םון אויםמערקזאמקײט ערנסטע די געקראגען

באארה דער סון מיטגלידער זענדע
 דעם פון דירעקטאר דער פרײס, מ. דזשארדזש דר.

 באריכט א אפגעגעבען האט סענטער, העלטה ױניאן
 ער מאנאטען. נײן לעצטע די פאר טעטיגקײט דער םון

 וואס באזוך סארגרעסערטען דעם אויף אגגעװיזען האט
 נײן די דורך פאציעגטען םון געהאט האט סענטער דער

 םעריאדע זעלבער דער מיט םארגלײד אין מאגאטען,
 — סענטער העלטה ױגיאן ״דער יאר. לעצטען דו־רך
 אין בלויז ניט וואקסט — אנגעװיזען פריים דר. האט
 זיינע מים זיך באגוצען וואס מיטגלידער צאהל דער

 און אויסברייטערונג דער אין אוין• נאר אײנריכטונגען,
 ער־ פרייס דר. אײנריכםוגגען״. די םון סארבעסערונג

 בא־ צאד״ל די זאל צוקונםט נאענטער דער אין אז ווארט,
 הונדערט םון צאהל די דערגרייכען סענטער אין זוכער

 האט דירעקטארס, ארו באארד די און יאר, א טויזענט
 צר נאענטער דער םאר צוגרייםען זיד מוז געזאגט, ער

 סלאץ, גרעסערען א וועגען טראכטען מוז עס קונםט.
 און פראםעסיאנעלען סטעף, םארגרעסערטען א װעגעץ

 גרעםערען א וועגען טראכטען מוז און אגגעשטעלםע
 אינסטיטוציע דער מאכען מעגליך זאל וואם בודזשעט

 זיך האט סענטער העלטה ױניאן דער ויאקסען. כםדר
 דערגריײ זײנע מיט צופרידענגעשטעלט גים מאל קײן

 מיט זיצען אזוינע). דא זיכער זײגען עס (כאטש כונגען
 סאלי־ אונזער געווען גיט קײנמאל איז הענם פארלייגטע

פאליסי׳/ אונזער איצט ניט עס איז זיכער און סי
געהיל&ם־ אלם באשטימט פרײם לעא דד.

דירעקטאר.
 סמ ענטװיקלונג און וואוקס דער אז באגרײםענדיג

 צײטװײליגע, קײן ניט איז סענטער העלטד״ ױניאן דעם
 זמט אין געמעגדיג ערשיינוגג; פערמאגעגםע א נאר
 אײנגעשםעלט האבען 62 און 117 לאקאלם די וואס

 עס דארף סענטער דער און פאנדען בענעםיט קראנקען
 דעפארםםעג־ נײע םון אײנשטעלוגג די ;םארוואלםען

 א•־ ספעציעלע צרוײגען; מעדיצינישע אלע אין טעץ
וױיטערע אז און קראנקהייטען, רומאטישע םאר טיילונג

נױמאן. מ.
 ה*ם ווערען, געמאכם נאך דארםען אויסברייםערונגען

 אנ־ באשלאסען אײנשםימיג דירעקםארס אװ באארד די
 קיין 'דירעקםאר. געהילםס אלם פרייס לעא דר. צושטעלעז
 װערען. געמאכם געקענט ניט האם אױסוואהל בעסערער

 װײל ערםארונג, די ערשטענס, האט, פרייס לעא דר.
 פרײם חשאדדזש דר. מיט מיםגעארבײם שוין האם ער

 דעפארם־ בענעםים קראנקען דעם םון םאוואלטער אלם
 און פאליםים די מים באקאנט דעריבער איז און מענט

 דין אח צװײטענם, אינםםיםוציע, דער פון םראדיציעס
 װעלכע מיםגלידער, און פאציענטעז די איז אינםערעם

 בא־ וואויל סענםער, העלטה ױניאן מיט׳ן זיד באנוגען
 אין געקוםדן אים מים דינען וואס אלע צו וואוסט

בארירונג.

 םאשעל און עדױקי״שאגעל דעם פון טעטיגקײטען
דעפאדטםענט םוירװים

 דד־ םויתױם םאשעל דעם פון דירעקטארין די
 איר האם זי כאםש אז באריבםעט, האם פארםמענם

 פון סארוואלםונג דער אפגעבען געמחט ציים מערםטע
 גןיווארען געםאן סיל אויד דאד איז דעפארטמענט, איר

 צײט דער דורך האם זי אױםקלערונג. םון געבים אוים׳ן
 נױ און יארק נױ אין פארזאמלונגען םוצען א באזוכם

 װעגען געזואוסם װײניג זײער האם םען וואו דזשויחי,
 העלםה ױניאן פון ארבייט אדער עקזיםםענץ דער

סענםער.
 גע־ איז באריכט איר םון טײל באדײטענדער א

 קעיםעס, די םון רעזולםאםדז די צו געווארען וױדמעם
א- מיט באראםוע געפאדערט זיד האט עס וואו מי  סי

 לעצםע די דויד ענליכע. איז סאנאםארױמס ליםםען,
 נים געווען זיינען באריכםעם, זי האט מאנאטען, אכט

 געליםען האבען װעלכע מיםגלידער 87 װי ווײנעער
 די איז קעיסעס די םיז 36 אין טובערקולאזים. םון

 איבער־ זײנען אכט ;אפגעשםעלם געװען קראנקהײם
 צום 4 םאנאםאריום; דעבארא צום געװארעז געוױזען

 אפגעשיקם איז אײנער םאנאםארױם; אגחשעלעם לאם
 אוײיגגענו- זיינעז צױאנציג ;דענװער נאד געווארען

 באהאנ• זיינ{ן 17 האםפיטעלער; אין געו־וארעז מען
 פאצידג־ די םון אײנער אץ פרױואם געװארען דעלט

 םיס- 18 געהאט אייד האבעז םיר געשםארבען. איז םען
ארײנ־ האבעז םיר ווזגלכע קאנסער, אױף קראנק גלידער

ון האםפיםעלער, אין געגעבען , ר י מ  הונדערס דרײ אי
 פארשײדעגע צו איבערגעוױזען מיר האבען פאציענםען

איערזמיעס. סאר האספיםעלער
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I i

 געפינען עס נאר װאו װעלט, גארער דער איבער
 דער געפײערט איצט װערט מאסען, שעידאי זיך
 ארביײ אידישען ״אלגעמיינעם פון יוביליי ײאריגער40

רוסלאנד״. און םוילען ליטע, פון בונד טער
הייזקע״ הילצערנער קליינער א פון צימערל א אין

 טען8 דעם זיך האבען װילנע, אין לוקישקעס, אויף
 ניט פארזאמעלט באהאלטענערהײט, ״1897 אקטאבער,

 די אט םון מערסטע די אפילו און מענשען. 13 װי מעהר
 גע־ ניט זײנען עס וױיל שטיין, געמוזט האבען דרייצעהן

 װאו בוידעם־שטיבעל, דעם אין שטולען גענוג ווען
 די אט אבער פארגעקומען. איז ״צוזאמענפאר״ דער
 פונדא־ דעם אװעקגעלייגט האט פארזאמלונג נעייקל

 װאונדערליכער גרויסער שפעטערדיגער דער םון מענט
 גע־ האט וואס ״בוגד׳/ פון ארגאגיזאציע קעמפערישער

 אין בלויז גיט ראלע װיכטיגע אומגעהויער אזא שפילט
 דעם םון נאר ארבײטער, אידישע די םון לעבן דעם

פאלק. אידישען גאנצען
 אין קלוב ״בונדישען םון איגיציאטיװע דער אויף

 בונד״ םון ״םריינד געזעלשאםט דער םון און יארק״ נױ
 גרופע א םון און איגטערנעשאנעל, דער בײ פוילען אין

 סאציאליסטישער ארטיגער דער םון םירער אגגעזעענע
 & געווארען אויםגעבילדעט איז באװעגונג, ארבייטער

 דובינ־ ד. מיט ,50 פון קאגדטעט ױבילײ *ײםווײלעער
 סארזײ אלס אינטערנעשאנעל, דער םון פרעזידענט םקי,
 רינג׳ ארבײטער סון פרעזידענט וױיגבערג, י. צער;
 מענע״ דזשענעראל װלאדעק, ב. און טרעזשורער, אלס

 די אט און םעקרעטער. אלס ״םארווערטס״, סוץ דזשער
 םון קאנםערענץ א צונויפגערוםען שפעטער האט קאמיטע

 אפגע־ איז וואס ארנאניזאציעס, ארבייטער פארשידעגע
 טען16 דעם האל סאתוערטס אין געװארען האלטעז

נמבער.
 קאנ־ דער אויף געהערשט האט וואם שטימונג, די
 די װעלכער מיט באגײסטערונג, רירענדע די פערענץ,

 האט אגגעצונדעז, געװען זיעען דעלעגאטען הונדערטער
 גײסט דער איז עס אײנגעווארצעלט םיעף װי געװיזעז

 אנגעגליט קאנסערענץ די איז מער נאך ״בונד״. םון
 וויינבערג, י. פון באגריסונגס-ווערטער די דורך געװארען

 צוקערמאן, ר. ניגער, ש. מײער, דוד װלאדעק, ב.
x ,לעוױך י. טאבאטשינסקי, ב. פאט, יעקב בלאק 

כאנין. נ. און שאצקעם
 גע־ צונויסגעשטעלט איז קאנפערענץ דער אויף

 פײערונג דער םאר קאמיטעט, פאלגענדער דער װארעז
״בוגד״: םון ױביליי ײאריגען40 דעם פזץ

:באאםםר
 װיצע־׳םאדזיצער; באםהין, י. ®ארזיצער; דובינספי, ה
 װלאדעט׳ ב. קאםיר; וױינבערנ, י. וױצע-פאו־זיצער; צבױן,

עקז.-סעקרעטער; געלבערג, א. סעקרעטער;
:האםימ&ים אדםיגיםםראמײגלר

 י• 49 וואסילעווססי, מ. געװערקשאפםו; סינעל, 49
 אםיל־ ראבסין, ע. י.; װ. j ל. צוקערמאד ר. אשביז,

 םאג. איד. געבינער, ב♦ רינג; ארב. עבעריצ, י. גאםײסמד;
 געז.פרײנד באגנא, 49 קלוב; בונדישכד םײער, ד. •אדבאנד;

*בובד״. וון
רציאקי״ר-האללגיצ•*

ישוריז; יעםים (צבױז); האפמאז ב. דד♦
לעװיז-שאצקעס. י•

:לאםיכזלם צלוצקומיװ
 <אר- ראגאו*, \זלל אסס׳ז; פארװערפזם העצד, אדאלף

 יזחגטש־ ם♦ םז;8געװערקשא םײנסטאן, 49 אסס׳ה ױאראס
 י*; װ• j ל. *. אעװיז, ב• געװעו־שײפמז; (ליליפוס), םאר

 י.; װ. j ל. א טאהען, מאקם י.; וו. ג. ל. m דעניש, 49
cm ,אמל^; םילער, אב. אמלגאםײמעה חערשקאוױטש 

 הערשקאוױטש׳ ױגיאז; מאכער •אקעסבוק # םאנזלין, י♦
 םעגדעלעװיטש״ י״ מילינערי; זאריצוןי, םאסס סילינערי;
 ר.; אר^ באאק, םילי^ םילינערי; סאצטטאר, 49 ©♦לינערי;

 *״VM כאנין, ס ר.; * זעלדיה * דה ר.; *. דינעדשטײן, ל•
̂• m סייווערבערג, & דד.  •*; םי א■®. איד. װײס, .r ר
 קלומ בונדישער בוים, ד. קלוב; בונדישער *אטער, ד• ,

 גורעוױמש׳ דר. בלאס^ בונד; «ון פרײנר גצז. דעםבאיז,
^ ח מ

:לאמימלם אלגןןמײגןור
יצײװיק׳ ה. זשיטלאװטקי׳ חײם דר. אפאטאשו, י.

 אלתר רייזען, א. ׳ניגער ש ׳צײב כיאני ליעסין, א.
̂ר־ װעקסלער, ס. פאראײה *זרייבער לץ5 — עפשטײז  פז

 מינקאח׳ י• אסס׳ז; פארװערמס מיצער, ע. אםס׳ז; װערםם
 רים־ ס• פארב.; ס*צ. איד. װײנשטײן, מ• ק^םיטעט; ארב.

 פארב.; סאצ. איד. צעװענטאל, דזש. פארב.; סאצ. איד. ן׳ר,י
 אמאלג״ ציפשיץ, וויצ. .;s ס. א. קאם. שטאט קצוסאװםרןי, צ.

 ״בונד״; און מענש. רוסל. װיצאצער; י. פ.; ר. .c בר.
 נונדישעי מייער, מאניע פ.; ס. ט.6>> איד. ׳א)סאבאטר ה.

 געז• גאצדשטייז, א. קלוב; בוגדיעער שאציןין, י קלוב;
̂זעל נצאזער, צואיס אײנהארז׳ א• בוגד; פון פרײנד  לאטװי

 גארדאז׳ צואיס ברעסצאו, י. אראנסקי׳ טש. רעליעף;
 װאנ־ הערי האכםאז׳ דזשוצױם גרײפעה מ• גאצדאװסקי׳

 סאול מאזער, בענדזש. מאציויה דזש. צױויי, צואיס דער,
 קאפצאװיטש׳ םיציפ סארקיז, י. נאגצעה איזידאר מעטץ׳

 ױסף בצומענרײר, מ. י.; װ. נ. צ♦ א. — קושנער מ.
 מארקפיצד׳ מעקס ציס, סעם האצענדער, צואי גאצד,

שצאסבערנ׳ י. סאצוצקי־הארטמאז׳ ב• י. מאנאט׳ פיטער
 קאונסיל; .irn פ^ריערס בעגון, הערי אממלג»םײטעד; —
 םייקערס קע• דװינססי, א. יוניאן; אקמיארעז גוס<וין, ר•

 פאמע־ מאריס ױניאז; סוט-קײס םאקט, ט^ריס ױני#ז;
 ױגיאז; אעערס עטענסאז, דזש• ױני#ן; בעקערס ראנץ,

זעצניפ פרײנדין דעערשטײן, םריעדיז בלום, פרײגדין
 געלפאר׳ צ• גאצדינג׳ מ. רינג; ארב. ק#ם. עםןןט פרויען —
 מיצער׳ י. זינדערמאז, װאצאס׳ ס. היצמאז, י. דעסעצ, ה.
 מעסס פאדניק, עפשטײז, םרענק סעצני^ סלאװיז׳ מ.
שםײער׳ ז• שאפירא׳ ראטמאז׳ י. מוהז, ל. קאהן, ר.
 — םינקעצשטײז סעם דזשײהאבסאז, ם• רינג; ארב. —

שולן. רינג ארב.
 אנגענומען אײנשטימיג אויך האט קאגםערענץ די

 ״בונד״־ױבילײ די װעגען דעקלאראציע םאלגענדע
:פייערונגען

 געװארען געגרעדעט איז עס זינט יאר 40 װערט ״עס
 40 װערמ עס ״בונד״. ארלזיםער אידי^זער אלגעמײנער דער
 אויפגעחויבען חאט ארבעטס־םענש אידיעער דער זינט יאר
פאן. די ורייחײט פאר

אגזאג־ דער געװען איז ״בוגד״ פון אנםשטײאוגג די
 אידי^זע די םון גדסיכםע דער אין עמ*פ נײעם א פון

 זײערע פאר קאמף צום דערװאכונ; פון עטאפ דער מ^םען,
רעכם. נאציאגאלע און יאליטי^זע םאציאל^ מענמליכע,

̂בען םאסען אידי^ע די  זײער אויסגלײכען גענומען חן
 אומנעחויערן דעם פון געבוינעז געווען איז וועלכער רוקען,
 אויפ- גענומען חאבען זײ פאד^קלאפונג; פיזי^זער פון ל»סם

 פארמיגםטערט געװען זײנען װעלכע מוחוו^ זײערע קלערען
 גע־ חאבען זײ קגעכםמזאפם; גײסםיגער לאנגער דורות פון

 געװען זײגען זײ װעלכע אין ?ײםען ’ די רײסען גוםען
גדפםודט.

 דעם פון גע*יכםע חעראאי^ע די זיך «יט ײאר 40
 חעראאיעע די זיר *יחם יאר 40 קאםף; שײיעחנן דאזיגעז

 םא־ אידי^זער דער פון גע*ייבפזע יי ^בוני״״ פון ג^סיכםנע
 אלע די פון לויף אין תאםז ײעלכן באװעגוצג^ גיאליסטי^ער

 דער פון #ראי׳ען בןןרג און צרויפ׳ען בצו־ג די גײ יארען,
 מיל אזוי אידעאליזם, פיל «זוי »רויסגעװיזען בצײעגונג

 דערחויבענקײט און ^ײנקײט פיל אזוי *•פערװילעסייט,
 םענשליכע חעלדיפזקײם, ׳םום כח, *אטעבדיגען •יל אזוי און
װערדע. אידי*ע און

״בוגד״, חןר עגט׳»ט»נען איז רוםלאגד צאריטוען איז
 חאם ?װצל יעװאלוציאגערער מעכטיגער דןןזיגער דער אבער

 אוסעםום, לעבען. אידישען פון געביטען אלע בצפרוכטזןם
 גו- און צוזײט זײגען עם װעלכע איבער לענדער, אלע אין

נוי®. און ארבייט סון אזװעסםזער און ברזדער די אזפרײמ
 די פון ^נםרעבונג די אויסגעדריקט ח«ם ^בונד״ דער
 װאו לענדעו־/ די איז ^אפען צו לעבען, צו םצסען אידיאזע

 *בוגד״ דער נעבראכט. זײ ח»ם גורל חיסםארי*ער דער
 םעגלאכקײטען ד^זיגע די פ*ר קאםף דעם אגגעפיר© חאם

 ארבײטענדיגע די מיט אקסעל *ו אקסעל חצנ®, בײ ח«נט
 פון װעג דער אז אכערקענענדיג פעלקער, אגדערע פון ם»סען

 אלע פון װעג םיט׳ן צוגויף פאלט פאריאלגטע נ«*יאנאל די
 חא- אנטװיקלוגגען חיסמארו*זן די סאציאל-אונטערדריקםזע.

 ריכ- די בא^םעטיגט אופן אוםבןףסםרײםבארען »ן אוי^ בען
 פון •ראבלעסען די גו צוגאנג דאזיגען דעם פון טיגקײט
לעבען. אידי^ען

 לעפ- אין רומעניע׳ אין פוילען, אין ״בונד״ דער
 סו־ און אומגעבראכען עטעחם לענדער אגדערע אין און לאגד
 דעם פון צװאגגארד אין יארען אםאליגע די אין װי טיג

 סאציאליס- אידישע די כחות; םינסטערע אלע די םים קאמף
 פאן די םעסט חאלט װעלכע אםעריקע, אין באװעגוגג טישע

 א̂ל אויף קוקעכדיג נ^עט אידעאל, סאציאליסטישען פון
 פאר- פראסעסיאנעלע אידישע די באדינגונגען; אומגיסטיגע

̂מידענע די אין איינען  אזוי חאבען װעלכע לעגדער, פאר
 אר- אידיעע די םון צושט^נד עקאנאמישעז דעם דערחויבען
 אידי- דער פון אנטוויקלוגג און וואוקס דער ; בײמענדיגע

 אידיעע פיל-פארצײײגםע די ;פרעסע און ליטעראטור שער
 םוס- דעם םיט געקרוינט װערט װעלכע קולטור, ײעלטליבע

 _ ׳שול אידיש-װעלטליכער דער פון :נין טערהאפטען
 40 מיט איז װאס בוים, דעם פון צװייגען אלץ זײנען דאש
«זוי זיך ח$ט װעלכער און געװארען פארפלאנצט צוריק יאר

בא- איז װ#ס באיען, אויפ׳ן ־שאנאנדערגעװאקסעז הערליך
 אידישען פון בלוט און שװײס מיט׳ן געװארעז פעסטיגט

מענשען. ארבײטענדיגען
דער אין אויך לעבען, אידישען אין גאר נישט און

אי- דער איז משפחח, םאציאליסטישער איגמערנאציאנאלער
 ®ולבארענטיגםער און גלײך־ א ;עװארען ארבײטער דישער

מיטגליד.
 צו אויס אונז קוםם צײם פיעפולער ביטערער, א אין
״בונד׳/ םון ױבילײ -יאריגען40 דעם פײערען
 פון באגלײט־דערשײנוגגען אירע כיט רעאקציע די

 אייפגעחויבען ווידער חאט שאװעגיזם און אנטז־שעםיטיזם
 אוגזערע פיס די מיט געטראטען װערעז װידער ;קאפ דעם

 ברי- םון פרײחײט, פון אידעאלען די אידעאלען, הײליגסטע
גלײכחײט. ®יז דערליבקײט,

 אזטײוען כחות פאשיסטישע די וואם דוקאידערפאר אבער
 *ריי n צוריקצושלײדערען גרײט צײן, די ביז באװאפעגם

 ערשטער דער אין טאקע און צוריק אויף מענשען בײטעגדיגע
 װעו® דערפאר דוקא מאסעז, ארבייםעגדיגע אידישע די רײ

 די צו חוב שטארקערער א נאך ארויפגעלײגט אונז אויף
 סאציאלים- אידישער דער פון ״נונד״ פון ױנל-פײערונגעז

באװעגונג. טישער
 געלע- א נאר גישם זײן דארפ̂ע פײערונגען דאזיגע די

 וון געשיכטע שײגער דער מיט זיך נאקעגען צו גענחײם
 חויפםזןבלױ און אויך דארפען ױבל־יםײערונגען די ״בוגד׳/

 פארװאנדלען צו באגער חײסען םים׳ן דורכגעדרוגגען זײן
 אײנענער אונזער פון דעמאנס&זראציע חערלאכער א אין זיי

קאםפס-פעאיגקייט, און קאםפס-גרײטקײט סאציאליסטישער
 אריע- און װערען פארבונדען דארן״ אמאל שײנער דער

 פינסטערען םון קאמןי שװערען דעם איז װערעז געפלאכטען
 פײערונגען ױבילײ די סארגען. לינםיגעז א פאר חײגם

 באגײםטע- און דערםוטיגונג פון קװאל א װערען דארפען
באװעגוג^ סאציאליםטישער גאנצער דער פאר י־ונג

מא־ װיגםען, בײזע די חוליען עס װען איצמער, דוקא
 ןז באװײזען, צו אופן װירדיגען א אויןי אוגז זיךפון דערם
 מארטירער אוזנערע פון ױרשים די זײן צו װערט זיינעז םיר
 וון צײטען פינםטזןרע די אין חאבען װעלכע חעלז־עז, און

 װילען שטאלעגעם און חעלדנםוט זײער אויסגעשםידם צאריזם
 װזגרען ײעםי ײעל« די װאנען ביז קאמןי דעם פירען צו

באפרײט.
 קאגפערעגץ די באשליסט אכט איז #לץ דאם נעמענדיג

 » אוין״ *בונד״ פון ױבילײ -יאריגעז40 דעם פייערען צו
 צו זיך פארפלינמע® און אופן אימפאזאגטען און ברײטען

 •״ערונ- דאזיגע די כדי ענערגיע שטארקםטע די אנטװיקלען
 דערמאלג גחגהטען םיט׳ז װערען דורכגעפירט זאלעז גןןן
 אלצ «ון ב»פרײאונגס־אידעאל דעם פון איגםערעסען די אין

 רי אין נאציאגאל־פארפאלגגוע, און םאציאל^אונםערדריקטע
איחןאל. סאציאליםםישען דעם פון איגםערעסען

 דמען וואם באשלוםען, װיכטיגסטע און ערשטע די
 זימען דורכגעפירט, ווערען און געווארען אגגענומען

:אט־די
 אין פאר?וםעז ײעם ׳ױביליי-פייערוגג חויאט די )1

 טעםיעל. םע?א אין דעצעסבער, םען18 דעם שב̂ר יאר?, נױ
 צוגרײטוגג דער םיט זיך פארנעטם קאםיטע ספעציעלע א

יראגדאם. ®ין
 זײן זאל װעלכער ױבילײ-זאםלבוך, א ארווסגעבען )2

 צו בונד״«״ פון געשיכטע דער צו בײםא־אג גריגטלאכער א
 דער אוי^ ״בונד^ פון װיר?ונג דער פון אויספארשונג דער

 בא- םאציאליםטישער און ארבײםער אידישער אטעריקאנער
 סיעציעלזנ א ענטחאלםהןן אויך ײעט זאמעלבוך דער װעגונ^

 ®ועי און בויעד פארדיגסמפולע די געװירםעט אימײלונג,
*בונד״. מון

 יװ פארטרעטער א פ״ערונגען די צו איעלאדען )8
•וילען. אין ״בוגד״
פאחייחןגצ די «יט פארביגדוננ אין זיך *®עלען )4

,
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e אינטערנעשאנאי דער ן אי ־ד c זי הערט c עי ודאכ ^
 היעםיגען זין־ האבעז קארעספאנדענטען אונזערע

 וױיניגער אונז האבען און צוגעפוילט אביסעלע נאנאם
 אז מעגליך, געוױינליך. עס טוען זײ װי אינפארמירט

 ביזי געווען זײנען זײ םיז פילע װאס דערפאר, איז ואס
 איז• דאס אז זיץ, אויד קעז עס עלעקשאנס. די מיט

x די אין םלעק אונגעוױינליכען דעם פון רעזולטאט 
 איר האבעז מוז וואם יאר, הײנטיגס טרײדם נאדעל

 און םעטיגקײט ארגאניזאציאנס דער אויף סײ װירקונג
 וואס ױניאנס. די םון ארבײם גאנצער דער אויף סיי
 מאל דאס זיך מיר װעלען אורזאכע, די זײן ניט זאל עפ

האבען. םיר וואס דעם מיט באנוגענען פוזען

ױניאנס יארהער נױ די אין
 אינטערנע־ דער םון ױניאנס יארקער נױ די אין

 םארגע- מאנאם פארגאנגענעם דעם דורך זײנען סאגאל
 לאקאלם פאר א פאסירמגעז. װיכםיגע עםליכע קומען
 מים אגרימענטס זייערע באנײט מאנאט דעם דורך האבען

 די פאר פארבעסערונגען װיכםיגע מיט באלעבאטים די
 צו איצטער זיד גרײםען לאקאלס םאר א ארבײטער.

 זייערע אויסגעארבײם שוין האבען און פארהאנדלונגען
 אויך וועגס אייז פאר שוין מײנם דאס פאדערומען.

 א וואם מאל יעדעס וױיל סטתיק, א צו זיך גרײסען
 זיר זי מוז םאדערונגען, נײע ארויס שטעלט יוניאן

 ױניאגם די זוכען געײײנליד פאל. יעדען אויף גױיםען
 אויסצוםיידען טאקע אום אבער סטרייקס. אויסצומיידען

 קלאוקמאכער די צוגעגרייט. זײן ױניאן א מוז סטרייק א
 אנ־ אין םארשרים באדייטענדען א געמאכט האבען ױידער

 םאר אגרימענם נײעם םון שטראף־פונקםען די װענדען
 לעזען צו און ארבײטער די צו שאדענערזאץ

 דאם אויד פראבלעם. אווערלעפינג אנגעוועהםאגטע די
 נאהענםער דער אין קאמף היבשען א צו ברעגגעז קען

 מים כםדר םארצייכענען עס לאמיר אבער צוקונפם.
םאלק• *

װןןרען אגריםענט םץ שטראף־יונקסען נײןן די װי
אכגעװענדט.

 אגרי נײעם דעם אין אויםבעסערונגען די פון איינע
 ווע־ פונקם דער איז אסאסיאיישאנם, קלאוק די סים סענט

 םארלעצען וועלכע בתים בעלי אזוי װי סעטאדען די גען
 דעם לוים ווערען. באשטראםט דארםען אגרימענם דעם

 דארםען אלייו אםאםיאיישאז די םלעגט אגוײמענט, אלטען
 גע־ געפונען דינען װעלכע מיטגלידער, אירע נאשםראםען

 נים־ױניאן צו ארבײט ארויסגעבען אין שולדיג װארעז
 הא־ זײ װעלכע קאנםראקםארס, צו אדער קאנםראקטארם

בתים בעלי וועז אז זיך, םארשטײם דעזיגנירם. ניס נען

 יאד 40 פון פײעדוגגען די כדי אמעריקע, אין ̂םזןדט
 גאציןןנאלען » אין װערען דורכגעשירט זאלען *בונד״

םאששםאב.
אויף גאגג. פולען אין זײגען ארבײטעז אלע די אט

איז עקזעקוטױוע דער םון מיטינג לעצטען םאמע דעם
ווײנבערג י. סרײנד די געױארען איבערגעגעבען אויו
צו םוילען, קײז ססעציעל פארען וועלכע מייער, דוד »מ

זײ אז ״בונד״, םון פײערונג צענטראלער דארטיגער דער
די בײ ױבילײ־קאמיטעט אונזער רעפרעזענטירען זאלעז

סייערונגען. גרויםע דארםיגע
* •

 ארץ אימסאזאגט, אץ גתים זײן וועט סײערוגג די אז
 וחד אינטערעס, גרױסען דעם ארויםגערוםען ד״אט זי ןןז

 די טיקעטס. אויף נאכםראגע די עדות זאגט דעם גען
 באגרענײ געמחט מ׳האם אז גרוים, אזוי איז נאכפראגע

 ארגאניזאציעס םארשידעגע די וועלכע נאד צאל, די מן
געװענדעם. זיד האבעז
 בא־ מיט יראגראם א ארויסגעגעבען אויד ווערט עס

 און ארגאנתאציעס פון אפרוטען די אוץ גריסונגען,
 און ברײסהארציגםםזג. און װארימסטע די זיעען יחידים

 איג־ די אויס זיך צײכענען שטײגער באזוגדער א אייף
לאקאלען. סערנעשאנעל

 און באסטאן פון םילאדעלפיע, און שיקאגא םון
 גרוסען, שײז םיר חערען אומעםרם סה לאס־אנחשעלעס,

 װעלעז װאם פײעתגגעז, גרויסע צו זיד מ׳גרײט אז
באװעגונגי ארבײטער אידישע גאנצע די ארומנעמען

 אײגענעם אן דיער באשטראפען געדארפט האבען אליין
 מילדע. געװען געוױינליך שטראפען די זײגען קאלעגע

 די אז דעם פון זכות. א געפונען מאל אלע זיך האט עס
 רע־ זײגע םון די אדער שאפ אינסײד דעם פון ארבײטער
 אר־ פארלארען האבען װעלכע קאנטראקטארס גולערער

 צו ארבײט ארויסגעבען זײן דורך וױידזשעס און בײט
 ערזעץ שאדען צר בארעכטיגט זײן זאלען שעפער, אנדערע

געווארען. געטראכט ניט גאר איז הבית, בעל דעם פון
 געעגדערט. פונקט דער איז אגרימענט נײעם דעם אין

 אסא־ דער פון ניט באשטימט שטראף די װערט ערשטענס
 מיט צוזאמען אסאסיאײשאן דער פון נאר אליין סיאײשאן

 פארגעשרי־ אויסדריקליך װערט צווייטעגס, ױניאן. דער
 די דארף פארברעכען, צוױיטעז א פון פאל אין אז בען,

 די באס פון אװעקצונעמען גענוג זײן נאר ניט שטראף
 געמאכט דעם דורך האט ער וואס פראםיטען עקסםרא

 נאר אונטערזוכונג, דער םון קאסטען די דעקען צו און
 ערזאץ שאדען צו בארעכטיגט זיינען ארבײטער די אז

 זיי רואס וױידזשעס און ארבײט אין פארלוסט דעם פאר
 אגרי־ דעם םון םארלעצונג דער דורך געליטען האבען
מענט.

 געווארען, אונטערגעשריבען איז אגרימענט דער װען
 טעא־ א בלויז איז געװיגס דער אז געדענקט, פילע האבען

 בײם בלייבען אלץ װעט פראקטיק דער אין אוץ רעםישער
 פארגאנגענעם דעם דורך פאסירונגען פאר א אלטען.
 א איז גערומס דצר אז באוױזען, אבער האבען מאגאט

 באארד דזשאינט די װיכטיגער, זײער א און רעאלער
 לע־ אין פונקטען נײע די דורך פירט זי אז באװיזען, האט
 פראפיטאבעל נים בתים בעלי פאר טאקע מאכט און בען

 וואס די װי שעפעה אנדערע אין ארבײט ארויסצוגעבען
 אם קאנטראקטארס♦ אירע אלס רעדזשיסטרירט האט זי

 גע־ באריכטעט זיינען זײ װי קײסעס, די םון פאר א זיינען
:באארד דזשאיגט דער בײ װארען
 םירמע דער ביי ביכער די פון אוגטערזוכונג אן

 האט םטריט, טע39 װעסט 250 קא., קאוט גאלדמאן
 גארמעגטס 450 אויםגעמאכט האט פירמע די אז באװיזען,

 פלעט־ 33 םון גאלא׳ ע. קאנטראקטאר, פרעמדען א בײ
 אן װאך. פון ארבײט שאפ דער ברוקלין. עװענױ בוש

 גע־ האט טשערמאן אימפארשיעל דער וראס אונטערזוכוגג
 םעסטגע־ האט ױניאן דער סון סארלאנג אויפ׳ן מאכט

 סענט 50 איינגעשסארט דערביי האט םירמע די אז שטעלט
 גאר־ דער וואס דעם מים פארגלייך אין גארמענט אויפ׳ן
 שעפער קאנטראקטינג די אין געקאסט איר וואלט מענט

 ױניאן די ארבײם. איר מאכען געדארפם האט זי וראו
 אםאםי- מוירטשענטס דער איץ סירמע די אנגעקלאגט האט

 דער סאר שטראף די אז געםאדערט האט און איישאז
 םון פארשריפסען די מיט איעקלאגג אין דין זאל פירמע

 סארט. דעם םון םארברעכען ערשטען א פאר אגרימענט
 עקםטרא די איר סון אװעקנעמען זאל עס הײסט דאם

 קאםםען די דעקען און געמאכט האט זי וואס םראפיטען
 געאיײ זיד האבעץ צדדים ביידע אונטערזוכונג. דער סון

 עחאץ שאדען דאלער 300 צאלען זאל םירמע די אז ניגט
ױניאז. דער צו

קא.״ קלאוק ״סילבא דער סון די איז קעים צוױיטע די
 אונ־ האט מען זיגט ערשטער דער געװען איז םאל דער

 האט ױגיאן די וואם אגרימענט נײעם דעם םערגעשריבען
 םאר עחאץ שאדען םאדערען צו געלעגענהײם א געהאם

 געליטען האבעז זײ וואם פארלוםט דעם םאר ארבײטער די
 אין ארבייט ארויסגעגעבעז האט םירמע די װאם דעם דורך

 איז פירמע די שעפער. דעזיגגירטע גיט און ניט־ױניאן
 די ארבייט. אליין שנײדעו םאר אנגעקלאגט געויצן אייד
 מיט מניאן די און געווארען באװיזען דעען קלאגעץ צוױי
 די געאיעיגש-אז זיך האבען קאונםיל איגדאסטריעל דעם

 שצײדען אלײן םאר שטראף דאלער 25 צאלען זאל םירמע
 ארבייםער די צו ערזאץ שאדען דאלער 225 און ארבייט

 ארויסגעגעבען האט זי װאם דעם דורץ פארלוםט דעם םאר
 די שעפער. דעזיגנירםע נים און יוניאץ ניס אין ארבײט

 אויב אז םירמע דער װיסען געלאזט האט אסאסיאײשאן
 װעם טעג, 5 םון משן־ אין סומע די באצאלען ניט װעט זי
 איר שרים גויטיגע די געמען גאווערגארס אװ באארד די
דיסציפליױרען, צו

 ליוױי מענעדזשער עקטינג מיט געשפרעך א אק
 אויסען אזוי ניט דא איז יתיאן די אז אנגעװיזען ער האם

 אג־ דעם פארלעצעז װאם די אז מאבען צו װי שםראסעז די
ניט זיך לױגט עס אז איבעחױיגם װערען זאלען ריםענט

 ניט דערםון די קענען נאר ניט רױיל עס, טאן צו זײ פאר
 די טײערער♦ קאסטען נאך זײ װעט עס נאר פראםיטירען

 אז זען צו רואך דער אויף שטרעגג דעריבער איז ױניאן
 פאל, ערשטען דעם אין ארויסדרייען. גיט זיך זאל קײנער
 ארום אײנגעשפארט קא. קאוט גאלדמאן די האט למשל,

 דע־ ניט א צו ארבײט די ארויסגעבען דורך דאלער 225
 סענט) 50 צו גארמענטס 450( קאנטראקטאר זיגנירטען

 צוױי־ אין ערזאץ. שאדען דאלער 300 באצאלט האט און
 אין פארבלייבען װעט זי אויב פירמע, די דארף פאל טען

 רועל־ פארלוסט זייער פאר ארבײטער די באצאלען ביזנעס
 ארויסגע־ האט זי וואס ארבײט די מאכען שוין װעט כעס

 די װי מער קאסטען שעפער ניט־ױניאן די אין געבען
 קאנטראק־ רעגולערע אירע בײ געמאכט האט זי װאס

 דעם אין פוגקט דער אז נים ספק קײן איז עס טארס.
 װעם דורכגעפירט, שטרעגג װערט ער װי אגרימענט נײעם

 פון פוגקטען די םארלעצען פון בתים בעלי ענטמוטיגען
אגרימענט.

ש די סדטס סרויען סטײל״ ״מעני
 ניט מען דארף ״גערעכטיגקײט״ דער פון לעזער די

 וואס און מײנט סטײל״ ״מעניש דער וואס פארטײטשען
 קלאוקמאכער. די םאר איז דאס פראבלעם שװערע א פאר
 איז סוטס סטייל דער זינט יאר פאר לעצטע די דורך
 די און קלאוקמאכער די האבען מאדע, דער אין ארײן

 זוכען און דערפון רעדען אויפגעהערט גיט פירער ױגיאן
 אנשיקעניש. דער םון װערען צו פטור אזוי װי מיטלען

 וואס דעם, מיט װי סטייל, מיט׳ן אזוי ניט איז צרה די
 אוים־ גאנצעז אין כמעט ווערען קלאוקס״ ״מעניש די

 אזויגע םײ שעפער, קליידער מעגער די אין געמאכט
 םײ און ױגיאן אמאלגאמייטעד דער צו באלאנגען וועלכע

 גע־ אהין ווערט ארבייט די שעפעו־. גיט־ױניאן אין
 אויפגעמאכט עס ווערט דארט וױיל גאטירליך, שיקט
 צוליב און סטאגאדארד נידעריגערען דעם צוליב ביליג
 וואס מאשינען ספעציעלע און סיסטעם סעקשאן דער

 אז איז, רעזולטאם דער גענז־צם. שעפער די אין ווערען
 אין פלעצער אנדערע אין געמאכט ווערען קלאוקס מאסען

 אר־ געגוג ניט ד״אבען קלאוקמאכער די וואס צײט דער
 די םוץ סטאנדארדס די אונטער אויך גראבט עס בײט.

קלאוקמאכער.
פראבלעם, דער איבער הויפטזעכליך געווען איז עס

 אײנ־ נויטיג פאר געםוגען האט אינטערגעשאנאל די וואס
 דעםארטמענט. אווערלעפינג ספעציעלען א צושטעלען

 מים געװארעז אגגעםירט אויך זייגען אוגטערהאגדלרגגען
 שעפער, אזויגע איבערגעבען וועגען אמאלגאמייםעד דער

 ױריס־י דער אונטער קלאוקם סארט דעם מאכען וועלכע
 ווײזט איצט, באארד. דזשאינט קלאוק דער םון דיקציע

 פארשטענדעניש א דערגרייכען בײם מען האלט אויס, עם
 מא־ און דזשאבערס קלאוק םון אסאםיאיישאנס די מיט

 סארטען די פראדרצירען דעם וועגען נוםעקטשורערס
קליידער.
 דעם םון מענעדזשער װישניאק, דזשארדזש װי

 סאר- די וועם איבער, גיט דעפארטמענט, אווערלעפינג
ערשטענם, פוגקטען: םאלגענדע אויף זײן שטענדניש

 און דזשאבערס קלאוק די וואו שעםער אלע דארםען
 סםײל״ *מעגיש די ארויס גיבען מאנוםעקםשעורערס

 פון ױריםדיקציע דער אונמער זיין מאכעז, צו קלאוקס
 זעלביגע די נאכקומען און באאײ דזשאיגט קלאוק דער

 דעם אין פארגעשריבען דעען רואס די רוי באדיגגוגגען
 די דארםען צװײטענס, באלעבאטים. די מיט אגרימענט

 געהעכערם שעפער די אין ארכײט דער סאר פרייזעז
 מען וראם פוײיזען די איבער פראצענם 25 מיט װערעז

 קאנטראל דעם אונטער ארבייט דער םאר געצאלם האט
אמאלגאמײטעד. דער סון

אי־ דעחזײלע נאד זיד ברעקלעז אסאםיאיישאנס די
 פרעסע דער צו םםײטמענםם אין באדיגגונגען. די בער

 אמ דאס .אז אייגדרוק, דעם מאכען פרובירט די האבעץ
 אלס אםאסיאיישאן דער טגע איז װאם םראגע קיין גים

 ירא- מיטגלידע^ זײערע סמ אל1 א בלויז װײל גאנצער,
 מעגד־ דזשענעראל עקםינג םוטם. סםײל די דוצירען
 א ארױסגעגעבען דעריבער האט ליװײ לואיס דזשער

 וױ אגדערעס *װישעז זאגם ער װעלכען אין סטייטמענט,
פאלגט:

 האבען װעלכע באלעבאטים, די אז וױיסען, ״מיר
אמאלגא- .די אין ארבײס זײער אויםגעמאכם איצט במ

m*'.•ar+kj. _ 1/* -jmS. £ *X.



ט י י ------------------4 16 ז
 און באדינגונגען נידעריגערע אונםער שעסער מייטעד

 זיד וועלעז שעפער, אפען אין גאר — זיי םון םילע
 יער םיז סארזוך איצםיגען דעם געגען שטעלען שםארק

 פרא־ דער איבער קאנםראל סולען קריגען צו ױגיאן
 מאװםעק־ די צו גארמענטס. סםײל דעם פון דוקציע

 וואס ווארנונג, די װידערהאלען מיר װילען טשורערס
 ױניאן די אז קאנפערענץ, בײם געגעבען זײ האבען מיר
 אנ־ װעט און מיטעל קיץ פאר אפשטעלען נים זיך ױעם

 וױיטער דערלאזען צו ניט זײ כוחות אירע אלע ווענדען
 די פאראנטווארטליכקײם. דער םון ארויסדרעהען זיך

 זעלבע די אנצואװענדען אנטשלאסען אויך איז ױניאן
 דערי םון מאטםעקםשורערס די צו םאליס• און סראגראם

 םרויען פראדוצירען װעלכע אינדוםטריע, קליידער מענער
 גע־ אויסגעארבייט שוין דעם םאר איז עס קליידער.

 אװערלעפינג דעם מיט צוזאמען פלאן גענויער א ױאו־ען
 װערם עס און אינטערנעשאנאל דער פון דעםארטמענט
 איבערצוגעמען מאשינעריע נויםיגע די אײנגעשטעלט

 דערקלערען און שעפער די איבער קאנטראל דעם
 די װעלען װעלכע אלע די געגעז נויטיג װען סטרייקס

גאכקומען״. נים םאדערונגען
אונטער־ טרײד לינדזשערי אץ אגרימענט נײער

געשריכען
 פאר א זײנען װעלכע פארהאנדלונגען לאנגע נאך

 ױניאן די װי דעם נאך און געװארען אפגעבראכען מאל
 םאר מאשינעריע גאנצע די צוגעגרײט געהאט שוין האט

 דעם• דאנערשטאג, איז טרייד, אין סםרייק גענעראל א
 מעיאר םון ארײנמישונג דער דורך אקטאבער, טען12
 אגרי־ נייער א געװארען אונטערגעשריבעז גװארדיא לא

יאר. צוױי נעקםטע די םאר סרייד איז מענם
 מענעדזשער שאר, סעמיועל פון באריכם דעם לױם

 דעם איז געװאונען ארבייטער די האבען ,32 לאקאל םון
 די װאם פאדערונגען אלע פאקטיש אגרימענם, נײעם

 םארקיר־ די אויסער באלעבאםים, די געשטעלם האבען
ויאד. « שםונדען 35 צו ציים ארבײםס דער סח צוגג

 פארלויפיג אויםגעגעבען ױניאן די האט םאדערונג די
 ארבייםם די װעט אגרימענט נייעם דעם אונםער און

געװען. װי שטונדען 37% בלײבען וואך
 האט יוניאן די וואס פאדערוגגען װיכםיגםםע די

 ענטו־ גרויס ארויסגערוםען האבען װעלכע און געײאונעז
 מי־ ביים םשערליידים שאם הונדערטע די צװיישען זיאזם
 אגרי־ דעם ראםיםיצירען צו געהאט האבען זיי װאם םימ

געווען: זיינען םענם,
 מאנו־ קײן קאנטראקטארס. םון באגרענעצונג )1

 קאנ־ םער צו ארבײט ארױסגעבען ניט טאר םעקםשורער
 און ארבײט גענוג מיט באזארגען קעז ער ױי טראקטארס

 ליסם דעם פון נעמען בלױז ער קען קאנטראקםארס די
 דער צו. אים שטעלם ױניאן די װאם שעפער, ױניאן פון

 דער צו פאראנטווארטליך אויך איז םאגוםעקטשורער
 די םון באדינגונגלן איז פריתען שכימת, די פאר יוניאן

שעפער. קאגסראקטינג זײנע אין ארבײטער
 זײנע ארויסםירען ניט םאר סאנוםעקםשורער קײן )2

 אג־ דער וואם צייט דער דורך יארק נױ םון שעפער
 מוםען ניט שאפ דעם טאר ער קראסם. אין איז ריםענט
 דאם פלאץ. זיין םון קארםעיר םענט צען וױ וױיםער

 דעם צו םוף א מאכעז װעט — אנגעוױזען שאר האם —
געלעגענהייט, יעדער בײ בתים בעלי די םון םםראשען

 אין האט עס וואם שאפ, דעם ארױםםופען װעלען זײ אז .
 נידע־ אנצתעמען ארבײטער די געציואונגען םעלע פילע
. פרײזען. ריגע
 פאר־ געכאפט װערט מאנוםעקםשורער א װעז )3

 ארבײט ארױםגעגען דורך אגרימענם, געגען ברעכענדיג
 בעל־ די ארבײםען לאזען קאנטראקטארם, ױניאן נים צו

 פרײזען אפגעפאכטע די צאלען נים אווערםײם, םלאנות
 אג־ דעם סון םארלעצונג אנדער איז עם װעלכע אדער

 שאדען־ םאדערען צו רעכם א ױניאן די האט ריםלנס,
 סוםע די מאנוםעיןטשורער. דעם סמ שטראף און ערזאץ

 געמישםער א pc װערען באשטימט זאל שאדעךעחאץ
 אום־ אן און אסאםיאײשאן די יתיאן, דער םון קאםיטע

טשערמאן. טײאישעןאר■
י )4  די אונטערצוזוכען רעכט א האם יוניאן י

ר מ p בי t נים םארלעצען זײ אויב זען צו בתים בעלי די 
אגרימענט. דלם

 אגרי־ אין יונקם א געװאתען אייך־ האם יתיאן די
 בײם באשעסםיגם װערען װעלמ מײדלאד אלע אז םענם׳

 םוען, זײ װאס גלײך גאנץ גארסענסס׳ די אויף ארבײםען
מ אמ קלמערס טריסערם, לעיס ויי לי  זײן איצם דארםען יוגיאץ״ דער אויסער געייעז ם1אי ביזbbbm%§% bbab%4b %b|b - — —_ .—__זײנלז װעלמ ענ

 באדינגונ־ יוניאן קריגען את ימיאן דער פח םיםגלידער
 םאכען בײם ניט ארבייםען וועלכע ררירער, מײילעד גאן•

צו דארםעז ענליכע, אמ גוירלם עראנד װי קלײחמ*. די

 ארביײ ניט אבער טארען די באלאנגען. ניט ױניאן דער
 ניט קריגען מוזען אח װאך א שטונדען 40 װי מער םען

דאלער. 10 װי װייניגער
 םון העכערונג א םאר ױניאן דער םון םאדערונג די

 ױניאן די װעלכע איבער שכירות די אויף פראצענט 10
 אייגיגען, געקענט ניט זיך האבען בתים בעלי די מיט

 אימםאר־ צום אנטשיידוגג אן פאר איבערגעגעבען װערט
באשטימט. האט מעיאר דער װעלפען םארמיטלער, שעל

 פונקטען אלע די ד״אט שאר מענעדז^ער װי נאכדעם
 טשערלײדיס די פאר דערקלערט אגרימעגט דעם פון

 האבען פראגען, אלע אויף געענטםערט און מיטינג בײם
 אגרײ דעם געהײסען גוט אײנשטימיג פארזאמעלטע די

 באדאנקען צו רעזאלוציע א אנגענומען האבען און מענט
 גינסטיגען דעם צו ברעגגען זײן פאר לאגװארדיא מעיאר

סטרייק. א פארמײדען און סעטעלמענט

אן ארכײטער אלטערײשאן ־ 177 לאקאל יוני
ײמ עגרימענט כאנ

 ױגיאה ארבײטער אלטערייטאן קליידער םרויען די
 דעם אויך האט איגטערגעשאנעל, דער פון 177 לאקאל
 דער מיט אגרימענט נײעם א אונטערגעשריבען מאנאט

 די יארק׳/ נױ אװ אסאסיאיישאן מוירטשענטס ״קלאדינג
 םרויען פארקויםען וואס קיפערס סטאר פון אסאסיאיישאן

ארבײטער♦ אלטעריישאן די באשעפטיגען און קליידער
יאר. צוױי םאר געווארען באנײט איז אגרימענט דער

 העכערונג א ארבײטער די םאר געוואונען האט יוגיאן די
 פון גאראנטי א און שכירות די אויף פראצענט צען פון
 יאר. א ארבײט מאנאטען נײךאוךא־האלב װי וױיניגער ניט
 געהעכערט אויך איז אווערטיים פאר געצאלט עקסטרא די

 מאל אגדערהאלבען אויף םערטעל א מיט 1 פון געװארען
געהאלט. רעגולערע די םון געצאלט

ױריסדיק־ האט איגטערנעשאנעל דער פוץ 177 לאקאל
 קליײ םרויען בײ ארבײטער אלטעריישאז אלע איבער ציע
 דער איז װיענער סעמױעל סטארס. ריטעיל די איץ דער

 איז ױגיאן דער פון אםיס דער לאקאל. פון מעגעדזשער
ראג פארק 53 אין

 *ונמער שרײכט #«r דחןס קאסמאם נרױסער
38 מימ #גריםענט

ױנ־ דרעסמאכער קאסםאם און טעילארס ליידיס די
 מא־ דעם האט אינטערנעשאנעל, דער פון 38 לאקאל יאן,
 אין ערםאלג באדייטענדען ערשטען דעם םארצײכענט נאט
 די ארגאניזירען צו אן םירט ױניאן די וואס קאמפײן דעם

 ווערען עס וואו שעםער, דרעס קאסטאם עװענױ פיגםטע
 קאסטױם ״בארבערא די דרעסעס. טייערע די געמאכט

 אונ־ האט סטריט טע55 און עװענױ פינםטע םוץ קאמפאני״
 נאכגעבענדיג ױניאן דער מיט אגרימענט אן טערגעשריבען

באדינגונגען. ױניאן אלע
 םעײ לעידיס דעם םון מענעדזשער דזשייקאבס, י. װי

 געמאכט סעטעלמענט דער האט איבער, גיט לאקאל לארס
 אר־ םרויען די צװישען סײ אײנדרוק שטארקען זײער א

 צװישען סײ און טרײד דרעם קאסטאם דעם םון בײטער
 דרעס־ קאסטאם די וואס דעם צוליב ארבײטסגעבער. די

 אין ארגאניזירט גיט געבליבען איצט ביז זיינען מאכער
 אין ארבײטען װעלכע טעילארס, ליידים די וואס צייט דער
 ארגאניזירט פאלקאמען זיינען שעפער, סארט זעלבעז דעם
 גלויבען, דער םארשםרייט זיך האט יארען, םיל אזוי שויז

 ניט מען קען טרײז־ דעם םון דרעסמאכער םרויען די אז
 אמת, אמאל געװען איז דאם אסילו אויב ארגאניזירעז.

 אגדערע איצט שוין דינען ערקלערט, דזשײקאבם האט
 טרײדס אלע אין ארבייטער די סון דראגג דער צײםען.

 באדיגגוגגען זייערע םארבעסערען און זיך ארגאביזירען צו
 די אויף װירקוגג א האבען צו סארםעלט ניט אויד האט

 ״באר־ דער םון סעםעלמענם דער דרעםמאכער. קאסטאם
 דרעס־ סרויען 65 ארבייםען עס װאו ׳קא.״ קאםטױם בערא

דאם. באװייזט מאכער
מען די מו  םירמע דער םמ ארבייטער די װאם גאדי
ד געויאונעז האבען  ױניאן, דער מיט אגרימענם דעם ײי

 םץ דרעםמאכער די איבערצײגען העלםעז םיל אייד װעט
 אױ־ ארגאניזירען. צו ױך שעפער קאםטאם אנדערע די

 קאסםױם ,בארבערא דער פמ ארבײטער די ױאם סער
 אנ־ אלע און שאפ יוניאן קלאחד א געװאמען האבען ק*.״
 הע־ געקראגען אויד די האבעז באדיעונגען, יוניאן דערע

פראצענם. 30 ביז pc 25 שכירות די אויף כעתנגען

גערעכממק^ ►(
 אמ גליקען אלערליי זיי פארשפרעכען און ארבייטער די
 n איז איבערהויפט ױניאן. דער אין גײן ניט זאלען די

 מיטינגען. אזוינע מיט ביזי עװענױ״ םיפט ״סאקס םירמע
 קנאיען א אבער מאכען בתים בעלי די םון רעדעס די

 און אויס זיי הערעו װעלכע ארבײטער, די אויף אײגדרוק
ױניאן. דער אן אנשליסען זיך גאכדעם קומעז

»גריטענם ב«נייען װעגען פ«רה«גדעלט 91 לאקאל
 אר״ בעטהראוב און דרעס הויז דרעס, טשילדרען די
 באגע״ צו גרייט זיך מאכט ,91 לאקאל ױניאן בײטער

 קאנסערענ- אין בתים בעלי די םון םארטרעטער גענען
 אין אגרימענט נײעם דעם אין באדינגונגען װעגען צען

 אגרי״ איצטיגער דער טרייד־. דרעס הויז און טשילדרען
 די זוכט נאטירליך און דעצעמבער סוף אויס גײט מענט
 אר- די פאר פארבעסערונגען װיכטיגע קריגען צו ױגיאן

אגרימענט. נײעם דעם אין בײטער
 וױיס־פרע־ פון םירערשאפט דער אונטער ,91 לאקאל

 לעצ־ דער פאר געװארט ניט האט גרינבערג, הערי זידענט
 די באגעגענען צו צוגרײםוגגען זײנע מיט מיגוט טער
 אנ־ צוגרייטונגען די זײנען איגדירעקט בתים. בעלי

 פאר לעצטע די ספעציעל און יאר גאנצען דעם געגאנגען
 x נאך לאקאל, דער האט צוריק לאנג ניט מאנאטען.

 בעטה־ טאון דאון די ױניאגיזירט סטרײק׳ פארביסענעם
 אויסערען געװען דעמאלט ביז זײגען װעלכע שעםער, ראוב

 אנשטרענגוגגען פארשידענע די טראץ קאנטראל, ױניאן
 שפעםער אביסעל ארגאניזירען. צו זײ ױניאן דער פון

 באטהראוב אין אגרימענט דעם באנײט לאקאל דער האט
 די םאר פארבעסערונגען װיכטיגע געקראגען און טרייד

 אר־ די םאר געװאונען מאל ערשטען צום און ארבײטער,
 אויך האט לאקאל דער געהאלט. מיט װאקײשאן בײטער

 און קאמםיץ ארגאניזאציאנס אינטענסױוען אן אנגעםירט
 אלע. די טרײה אין שעפער אפען צאל א ארגאניזירט

 םא־ די םאר באדען דעם צוגעגרייט האבען טעטיגקײטען
 צו ארויסשטעלעץ איצט װעט 91 לאקאל וואס דערונגען

 דרעס הױז און דרעס טשילדרען די אין בתים בעלי די
 טױ• 12 ארום איצט האט װעלכער לאקאל, דער טריידם.

 דורכצוסײ פאזיציע גוטער א אין איז מיטגלידעה זענד
םאדערונגען. זײגע רען

דזשמע־ בײם געווארען באװיזען איז אמבעסטען
 דאגערשטאג, גערוםען האט לאקאל דער וואס מיטינג ראל
 היפא־ אין בײטאג אזײגער צוױי אקטאבער, טען21 דעם

 שעפער אלע זיינען ױניאן דער םון רוף אויפץ דראם.
 די אוץ םאג מיטען אין געװארען אפגעשטעלט טרייד אין

 פא־ די הערען געקומען אײנער װי אלע דיגען ארבײטער
 און בתים בעלי די צו שטעלט ירניאן די וואס דערונגען

םאדערוגגען. די םאר קעמםען צו גרייטקײט זייער וױיזען
 םאלגעגדע פאר&ולירט האם גרינבערג מעגעדזשער

חד 15 װאך, ארבײטס ־שטונדיגע35 א םאדערונגען:  ו
 ארביײ אלע םון וױידזשעס די אויף העכערוגג צעגט
 מים וואקיישאן וואך א סקעילס, מינימום העכערע טער,

 הא־ די צי טרייד, אין ארבײטער אלע םאר געצאלט
ד א דורך נים, אדער ארבײט דער צו פלאץ א בען  סי

 און צאלען בתים בעלי די רואס פאנד וואקיישאן ציעלען
 שעיער ארויסצומופען פארבאט םארוואלטעט; ױניאן די
 צײט דער דורך קארםער סעגט 5 װי וױיעער שטאט סון
 אונטעד ױניאן דער םון רעכט דאס אגרימענט; דעם טון

 זײ אויב זען צו מאנוםעקטשורערם םון ביכער די צחוכען
 סארלעמן םאר שטראםען באדינגונגען; די אפ היטען

 מאגר םח םאראנטווארטליכקײט די און אגרימענט דעם
 קאנטראקםינג אין באדינגונגען די פאר םעקטשורערס

 גריגבערג׳עו אויסער ארבײט. זייער מאכען וואס שאפס
 און דובינסקי. פרעזידענט גערעדט מיטינג ביים האט

 דעו סערעלמוטער♦ און אגטאגיני וױיס־פרעזידענטען די
 די פאר ראלי פאליטישע א געװען אויך איז מיטיגג

 אין סארטי לייבאר אמעריקען דער סון קאגדידאטען
 דעד געווען איז לאגווארדיא מעיאר װאלען. האײיאריגע

מיטינג. ביים רעדנער גאסט
קאנסערירא יוניאו ארכײמער בראזיר און קארסעט

כתיים פעליי מיט
 ׳32 לאקאל ױגיאן, ארבייםער בראזיר און קארסעם די
 פארםרעגתר מים קאנםערעגצען אגגעפאגגען שוין האט
 אגרי־ גײעם א םאר טרײד זײער אין אסאסיאיישאן דער םון

 װעל־ אגרימענט, איצטיגען דעם סמ םלאץ אױס׳ן מענט
װעחװ שרתת די יועז נאוועמבער. ענדע אויס גײט כער

 יוניאו דער סון קאמיטע קאנםערעגץ די געשריבען\האט געמאכט האט סעםעלמענט דער רראס װירקונג די
 מעמר םנײדער, אייברעהעם םון סירערשאסם ^ער אונטער םילע וואם דערםון, זען מען קען בתים בעלי די אויף

םון הע־ ארניימער די גץגעז י-צרמאנט,צי זיך ^האב?ז זײ פיז ^ ש ^  יממפערענ־ זייײ *פגעהאלטעז שױן לאקאל, ז
 בײ אםאסיאײשאן. דער םון סארטרעטער די מיט האבען^צען די ודעלכע װעגעז שכירות די אויף כערועען
 איבערגעגעבמ םנײדער האט קאגםערענץ ערשטער דער סילע םון ארבײטער געםראכט. ניט אםילו םריהער
מזי כיון סאדעתסנען צוועלף םח ליםםע א בתים בעלי דער־ און יתיאן דער אין קוםען שעםער דרעס קאסטאם

ייז עם װעלכע צװישען אגרימענט, נײעם צום ױגיאן מיט מיטינגען אפ האלטען בתים בעלי זײערע אז צײלען

ii
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 םון העכערוגג א וואך ארבײטס שטונדיגע 35 א עןגעװ
 ארויסצו־ פארבאט דער און שכירות די אויף םראצענט 20

 בתים בעלי די שעםער. ױניאן גיט אין ארבײט עןגעב
 די צוריקגעװיזעך קאנםערענץ צוױיטער דער בײ האבען

 געגען־ ארויסגעשטעלט און ױניאן דער םון םאדערונגען
 מיטגלידער די צוצוגרייטען אום ױניאן, די פאדערונגען.

 בא־ האט גויטיג, אויב קאמף, א פאר און פאל יעדען פאר
 טען26 דעם דיגסטאג, שעפער אלע אפצושטעלען ילעןפו

 מיטינג אלגעמײגעם אן בײ םארזאמלען זיך און אקטאבער,
 בא־ װעט ױניאן דער פרן האנדלונג ענדגילטיגע די װאו

װערען״ שטימט

א -----------------------------> 1937 װ., נ

 ױכילײ ־י«ריגען4 פון פײערוננ
60 מהאל פרעפערס דרעם פון

 יאר םיר איז ארגאניזאציע, אן פון לעבען אין
 מען װען נאר אבער איז דאס צײט. קורצע א זײער
 און מאגאטען װאכען, לויט ארגאניזאציע די מעסט

 צוױיטע א אבער פאראן עקזעסטירט. זי װאס יארען,
 דערגרייכונ־ סון מאס די — ריכטיגע, מער א און מאס
 מיטגלידער די םאר נוצען פון אױפטוהונגען, פון גען,

 ארגא־ אן װעלכע באװעגוגג, דער פאר און ספעציעל
 ניט קען מאס דער םאר אלגעמײן. אין דינט ניזאציע
 ארגאניזאציע מאסשטאב.איין אלס צײט װערען גענוצט

 צײט קורצער א אין מער אויםגעטאן האבען אמאל קען
 יארען אין אױף טוהעז ארגאניזאציעס אנדערע וױ
 אזא םון ױביליי יאריגען פיר א םון פײערונג די און

 װי װיכטיגקײט זעלביגע די האבען קען ארגאניזאציע
 און נוצליכע וױיניגער א םון ױביליי יאריגער 25 א

ארגאניזאציע. ענערגישע
 יארײ סיר דער וואס נאטירליך, דערפאר איז עס

 םרעסערם דרעס ,און וױיסם דער םון ױביליי גער
 די םון געווארען געםייערם איז ,60 לאקאל ױניאן

 איינדרוקסםולען און וײיכען אזא אויף מיטגלידער
 איבער באטייליגט זיך האבען םײערונג דער אין אוםן.

 זײנען װעלכע םרויען, דיערע און פרעסערס 3,000
 םירער די מיט צוזאמען זיין משמח זיך געקומען

 דער מים איגטערגעשאנאל דער םון און לאקאל פון
 זײנע מיט און לאקאל פון עקזיסטענץ יאריגער סיר

צייט. דער פאר דעתרייכונגען
 ערשטענם צוױיענדיגע, א געװען איז שמחה די

 ארגא־ דעם אויף אויםטו װאונדערליכען דעם לכבוד
 אר־ מעכטיגע א עטאבלירען אין געביט גיזאציאנעלען

 א צוױיטענם און צייט קורצער אזא אין גאניזאציע
 ברודער לאקאל, םון מענעדזשער דעם באגויסונג

 ווייס־ םון אמט צום ערהײבוגג זײן מיט קאהן, מאקס
 דער אויף אינטערגעשאנעל, אוגזער פון פרעזידעגט

קאנװענשאן. לעצטער
 םארגע־ האט וואס בינע, דעקארירטע שײן א אויף

 הויך, די םוס 35 פרעס$ר סימבאלישען א שםעלט
 זאל לאזונגען, די מיט םאנען גרויסע געהאנגען דינען
אינטערנעשאנאל. די לעבען זאל און 60 לאקאל לעבען

 לאקאל באהערשט וואס גײסט, פראגרעםיװער דער
 םײערוגג דער בײ אםילו ארויסגעװיזען זיד האט ,60
 גיט איז עס עקזיםטענץ. יאר םיר לאקאלס דעם סון

 איז םארזאמלונג די גאר ױם־טוב, א געװעץ גאר
 דעמאנס־ א אין געווארען פארװאגדעלט גלייכצײטיג

 ארבײטער די און פארטיי לײבאר דער פאר סראציע
װאלען. שטאטישע קומענדע די אין קאגדידאטען

 געלונגעגער זײן אין האט קאהן, מאקס ברודער
 לאקאל םון טעטיגקײט יאר פיר די פארבונדען רעדע

 באטיילײ צו נויטװענדיגקײט באלדיגער דער מיט 60
 ברודער וואהלען. שטאטישע די אין אקטױו זיך געז

 אמערי־ דער סון םירער די פארשפראכען האט קאהן,
 אנװעזענד געװען זײנען װעלכע פארטיי, לייבאר קאנער

 פרעסערס, דרעס טריזענט 5 די אז פײערונג, דער בײ
 מתגה א צוטראגען וועלען ,60 לאקאל פון מיטגלידער

 ליײ דער םון קאנדידאםען די םאר שטימעץ 15,000 סון
פארטיי״. באר

 איז פאחאמעלםע אלע םאר איבערראשונג םײנע א
 םון אוײיגקומען אומדעתוארםערםער גאר דער געיועז

 געסלויגען איז װעלכער דובינסקי, פרעזידענט
 דעם בײ אגוועזענד זיין צו קליװלאנד סרן אזש

 גע־ דינען געסט און רעדגער די צװישען יום־םוב.
 קלארק־ דער ®ון מענעדזשער גאגלער, איזידאר ׳ײעז

סעקרעםער קא«, סילי• באארד, דזשאינט מאכער

 טשארלס ;באארד דזשאינט דרעסמאכער דער םון
 םערל־ סעמועל ; 22 לאקאל םון מענעדזשער זימערמאן,

 לואידזשי ; 10 לאקאל קאטערס םון מענעדזשער מוטער,
 אינטער־ דער םון וױיס־םרעזידעגט צוױיםער אנטאניני,
 לאקאל םון מענעדזשער ברעסלאו, דזשאסעף ;נעשאנאל

 ;געװערקשאפטן אידישע די םון םײנסטאון מאריס ; 35
 פון טשערמאן אומפארטייאישער דער ױאװעליער, הערי
 סשעמבערלין סיטי דער און אינדוסטרי, דרעס דער

 לאקאל פון מיטגלידער די באגריסט האט װעלכער בוירל,
לאגוארדיא. מעיאר פון נאמען אין 60

װעל־ אינטערנעשאנאל, דער פון כאר דעם אויסער
 קאנצערט דער אין האבען דיריגירט וױינער לאזאר כער

 העראלד שפילער פידעל דער גענומען אגטײל פראגראם
בעלארסקי. סידאר זינגער דער און דיכטעראװ

 באקאנטער דער געװען איז אװענט פון טשערמאן
 לא־ פון טשערמאן װאסיליעװסקי, י. םוער יוניאן טרייד

.60 קאל

pssn m איפטערן אץ w m.
 ארבײט ארגאניזאציאנס געדולדיגע אנטשלאסענע, די

 דער פרן דעפארטמענט טרײד גארמענט קאטאן דעם פון
 הא־ עס כאטש מאנאטען, פון משך אין אינטערנעשאנעל

 גע־ האבען רעזולטאטען, קײן געזען ניט גלײך זיך בען
 שעפער קלאוק װיכטיגע גרויסע צװײ װאס דערצו, בראכט

 געװען זײנען װעלכע מאסאטשוזעטס, ספרינגםילד, אין
 ארגאני־ זײנען ױניאן, דער פון געגנער אײגגעשפארטע

םטרייק. א אהן און מאנאט דעם געװארען זירט
 (אמײ טעילארס״ ״װיטלי איז םירמעס די םוץ אײגע

 בעסערען א פראדוצירען װעלכע וױטענבערג), און נאף
 איײ ארבײטער. 150 באשעפטיגען און סוטס ליידים ליין
 דער געװען איז םירמע דער םון בתים בעלי די םון נער

 שײנ־ און ״װיטענבערג םירמע דער םון פארטנער הויפט
 קלאוק־ יארקער בױ די איז װעלכע יארק, נױ פון בערג״
 מר. האם צוריק יאר עטליכע מיט באקענט. ^וט מאכער

 בשוטםות ספריגגפילד אין שאפ דעם געעפענט װיםענבערג
 אגגע־ האט און אסיגאף םירמע קליידער מענער דער מיט

 אר־ ארגאניזאציאנס געדולדיגע שאפ. אםען אן האלטען
 אונ־ דעפארטמענט טרייד גארמענט קאטאן דעם םון בײט
 אנגעפירט רײזבערג, עלייעס םון פירערשאםט דער טער
 דורך דעפארטמענט דעם פון אםיס סטאנער£1 דעם םון

 קלאוקמאכער די אריבערגעוואונען האט האלפערין, י.
 הא־ װעלכע קאנפערענצען׳ לאנגע גאך און םירמע דער פון
 אונטערגע־ פירמע די האט וואכעז, פיר געדויערט בען

 ױניאן א אײנשטעלענדיג אגרימענט, יוניאן א שריבען
 אלגעמײנע אן און וראך ארבײטס ־שטוגדעע35 א שאפ,

 די ארבײטער. אלע פאר שכירות די אויף העכעדונג
 אלע אויף אנצוגײען פארםליכטעט אויך זיך האט פירמע

באארד. ריקאװערי קלאוק דער םון לעיבעל דעם קאידער
געסע־ האט וואס ספרינגםילד אין פימע צוױיטע די

 קא״., טעילארינג ״בארטאן די איז ױניאן דער מיט טעלט
 ביליגער א אויף ארבײטער 75 ארום באשעפטיגט װעלכע

 םיר־ די האט צוריק יאר א מיט ביז קאוטס. ליידיס לײן
 ״טשאר־ נאמען אוגטער׳ן יארק נױ אין שאפ א געהאט מע
 יארק גױ פון אנטלאפען דאן דיגען זײ פריעד״. ענד ני

 מען וואו סםרינגפילד, אין שאפ אפען דעם געעםענט און
 שאפ אפען אויף וואך א שטונדען 40 געארבײט האט

 איינגע־ דארט איז אגרימענט דעם אונטער באדיגגונגען.
 ארבײטם־ ״שטוגדיגע35 א שאם, ױניאן א געווארען שטעלם

שכירות. די אויף העכערונג אלגעמײנע אן און װאך
 אין שעפער קלאוק צוױי די מיט סעטעלמענט דער

 די אויף װירקונג נויטיגע די געהאט האט ספרינגםילד
 ערווארט מען און שטאט אין מאגופעקטשורערס אנדערע

דארטען. סעטעלמענטס וױיטערע איצט

סעסעלטענטס אנוערע
 נױ הוירקימער אין סטרייק םארביטערטער דער

 דעם טראץ געווארען. געסעטעלט ענדליך איז יארק,
 געהאט דארט האבען סטרייקערם די אוץ ױגיאן די וואס

 אװ טשעמבער דער םירמע, דער געגען קעמםעץ צו
 אנ־ אלע ארן סאליציי די ױגיאן, קאמפאני די קאמערס,

 םון םרינציפ הייליגען דעם םון ״סארטײדיגער״ דערע
 װי נאכדעם געזיגט. דאך ױגיאן די האס שאם, אםען

 נעשא־ דער םאר סירמע די פארקלאגט האם ױגיאן די
 פארהערען די בײ און באארד רילעישאנם לײבאר נעל
װאס מיטלען, די געווארען ארױסגעבראלט קלאר איז

 אר־ זיך ארבײטער די לאזען צו נים באגוצט פירמע די
 םירמע די האט ױניאן, אמת׳ער אן אין גאניזירען

 א און שאם ױניאן קלאוזד פון באזיס אויפן געסעטעלט
 ערשםען אלס פראצעגט צען םון העכערונג באלדיגע

 סון מינימום צום וױידזשעם די ארױםצוברייגגען שריט
שטונדע. א סענט 37 ץ2

 די געווארען געעםענט איז סעטעלמענט דעם .םיט
 געגעגד, יענעם אין ארבײטער די ארגאגיזירען צו טיר

 ביםערער דער פון דערשלאגען געװען זײנען װעלכע
 דורכגעמאכט יאר לעצטעס האבען זיי װאס ערפארונג,

 םון םעקטארי דער אין סטרייק פארלארענעם דעם מיט
 און דעסער אל. ארגאנײזערס די רעמיגגטאן־רענד.

 סםרייק. דעם אנגעסירט האבעז בארבאקע, גרעגארי
 םאר־ די אנגעםירט האבען גרין, טשארלס און דעסער

 אוגטער־ און געענדיגט האט רייזבערג, און האנדלונגען
אגרימענט. דעם געשריבען

דעפארט־ דער האט פענסילוױיניע, פיטסבורג אין
 אוניפארמען נוירסעס םון שאפ א געסעטעלט מענט

 געװאונען האבען ארבײטער די סאן״, ענד ״ראגאף
 אויף העכערונג בעדײטענד א און שאפ ױניאן קלאוזד

שכירות. די
 סטרייקם נײע עטליכע איצט האט דעפארטמענט דער

 פאר לעצטע די דורך געווארען גערופען זײנען װאס
 געגען געװארען דערקלערט איז סטרייק א װאכען.

 עסטםילד םון קא." דרעס טשילדרען ״עסטפילד דער
 ארגא־ לעצטענס דארט האט ױניאן די מאסאטשוזעטס,

 דארט װערען װאס ארבײטער, 60 אלע כמעט ניזירט
 צו באם דעם אויםגעפאדערט האם און באשעפטיגט
 באס דער װען אגרימעגט. אן װעגען פארהאנדלען

 ארבייטער די דיגען םארהאנדלען, צו אנטזאגט זיך האט
שאפ. דעם איצט פיקעטען און םטױיק אין ארוגטער
 סטרייק אין גערופען אויך האט דעפארטמעגט דער

 ד״אבען רועלכע דזשוירזי, נױ טרענטאן אין שעפער צוױי
 לאנג אין שאפ סטרייקענדען א פאר ארבײט געמאכט

 די זײנען שעפער צוױי די דזשוירזי. נױ ברענטש,
 מאנוםעקםשורינג ״עדדי די און מאסארא״ ״מילדרעד

 םירען קוסטיגא, דעלא און ראוז אדא ארגאנײזערס קא׳/
סטרייקס. די אן
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 כאױי• כעוױנען ארנײטער באםאן
 רי אויןז הענעװנגעו פענדע

וויידזשעס
L>

 לאקאל ױניאן ארבײטער גאװעלטי און באטאן די
 מיט אגרימענט דעם באנײט סעפטעמבער סוף האט ,132
 מאנוםעק־ באםאן קאװערד די פרן אסאסיאיישאן דער

 באדייטענדע געװאונען האט און יאר צוױי פאר טשורערס
ארבײטער. די םאר שכירות די אויף העכערונגען

 םון געווארען געהעכערט איז סקײל מינימום דער
 וױיטערע א און באלד דאלאר 16 אויף וואך א דאלאר 13

 דארף סקײל מינימום אריפץ דאלאר צרױי פון העכערונג
 העכע־ א איז דאס .1938 מארטש אין װערען געגעבען

 דעם חוץ סקײל. מינימום אויםן דאלאר 5 םון רונג
 דעם םון מער קריגען וואס ארבײטער, אלע האבען

 א דאלאר צוױי פון העכערונג א געקראגען מינימום
 געווען. וױ געבליבען איז וואך שטונדען 40 די װאך.

 םלעגט ארבײטער אן וואס איבעל, דעם אםצושאפען
 שטוגדע אײן צוליב ארבייט דער צו װערען גערופען

 אז פונקט, א אריין אגרימענט אין איז וױיגיגער, אדער
 ער מוז שאפ אין גערופען װערט מלאכה בעל א װען

 די שטונדען. 4 וױיניגסטעגס םאר באצאלט קריגען
 אונטערצחוכען רעכט דאס געקראגען אױך האט ױניאן

 היטען זיי אויב זען צו בתים בעלי די םון ביכער די
אגרימענט. דעם אפ

 ארבייטער די קריגען אגרי&עגט גײעם דעם לויט
 ױם־טובים, געזעצליכע םיר םאלגענדע םאר באצאלט

 און וואך די ארבייטען זיי אויב םאג םולען א םאר
 ארבײטען די אויב טאג ד״אלבען איין םאר רױיניגסטענס

 סערסען בוירםדעי, וואשיגגטאנס יאר< גײ :וואך די ניט
 מאל, ערשטעץ צום איז דאם דעי. לעיבאר און ױלי,
 אינםערגעשאנעל דער פוץ לאקאל איז עם וועלכער װאם

 ארבײםער די אז אגרימענט, דעם אין פונקט אזא געוױגס
 אפילו האלידעי ליגעל א פאר באצאלם קריגען זאלען

שאפ. אין ארבײט קײן ניטא איז וואך די רוען
 םאחד די נאכגעגעבען נים האבעץ בתים בעלי די
אר• די ארוגטערגערוםעז האם ױניאן די ביז רוגגען
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 ארביי־ אלע װי אבער שנעל אזוי סםרייק. אין בײטער

 בתים בעלי די זיינען שעפער ךי פארלאזען האבען םער
 נאכ־ זיי האבען נאכם זעלביגע די און געווארען ווייכער

 דער פעלדמאן, מארטין פאדערונגען. די געגעבען
 הערי און קאגאן אױרװינג לאקאל, םון םענעדזשער

 פרע־ סםוירן. סעימאר אײדזשענטם, ביזנעס בערגמאן
 לאקאל׳ םון וױיס־פרעזידענט סוטין, הײמאן און זידענם
 ליבערמאן, עלײעס פארהאנדלונגען. די געפירם האבען

 פאר־ די בײ ױניאן דער םאר לאיער דער געװען איז
האנדלונגען.

 היטען צו אויפגעפאדערט טשערלײט שאפ
 בלױז זײן זאלען עקזאמינערס אז

םיטגלידער ױניאן
 מענע־ דזשענעראל פון אונטערשריפט דעם איבער

 ארויס־ באארד דזשאינט קלאוק די האט נאגלער, דזשער
 אויסצו־ טשערלייט שאפ אלע צו צירקולאר א געשיקט
 זאלען שעפער זײערע אין עקזאמינינג די אז פאסען,
 פון מיטגלידער גוטשטײענדע פון בלויז װערען געטאן

 ער £2 לאקאל ױניאן עקזעמינערס און בושלערס דער
:שרייבט

 אײנער צו אויםמערקזאמקײט אייער ציהען װיל איך
 זאלט איר נעמליך םליכטען, ױניאן װיכטיגע אײערע סון

 אין באשעפטיגט װערען װאס עקזעמינערס, די אז זען,
 עק־ אדער בושלען מארקען, פינען, בײם שאפ אייער

 דער פון מיטגלידער גוטשטײהענדע זיין זאלען זעמינען
איגטערנעשאנאל. דער םון 82 לאקאל ױניאן עקזעמינערס

 וואס עקזאמינער, אן ארבייט שאפ אייער אין אויב
 עס איז יוניאן, דער םון טעמבער קײן גיט נאך איז

 גלייך, מעמבער א װערען זאל ער אז זען, צו חוב אייער
 מוזען פאכען אנדערע די סון ארבײטער די װי פונקם

סאך. זײער סון לאקאלס די םרן מיטגלידער זיין
 אייער אז זען, צו אויםגעסאדערם אויד װערט איר

 דער םון קארז־ ווארקינג א ארויםנעמען זאל עקזעמינער
 הײנטיגען דעם םאר ,82 לאקאל ױניאן עקזעמינערס

סעזאז•
 שװעריגקײטען איז עם װעלכע באגעגענט איר אויב

 מענעדזשער דעם װיסען גלייך לאזט הינזיכט דער אין
 בערנ־ טשארלס ברודער לאקאל, עקזעמיגערס דעם םון

 דריםען אויםן בילדינג באארד דזשאינט אין שטיין,
 און םליכט אייער טאן וועט איר אז האף, איך םלאר.

איגסטרוקציעס. די אויספאלגען

i,ooo קרי־ בעיאן אץ #רבײטער בראזיר 
 באצאלטע און וױיחשעם העכערע גען

אגרימענט נײעם אץ װאקײשאנס
 אוט איסטערען םון מעגעדזשער וואנדער, הערי

 מעל־ אינטערגעשאנאל, דער םון דעפארטמענט טאון אוו
 אגרימענט דעם באנײט האט דעפארטמענט זײן אז דעט,
 נױ בעיאן, םון קא.׳׳ בראזיר סארם ״מעידען דער מיט

 בראזירס סון פעקטארי גרעסטע די איז דאס דזשויחי.
 א ארום באשעפטיגט ווערען דארט אמעריקא. איז

ארבײטער. טױזענט
 ארבייטער אלע האבען אגרימענט גייעם דעם דורך
 דאלאר איין םיז שכיתת די אויף העכערונג א געקראגעז

 גע־ םולעז מיט יאר א װאקײשאז וואד אײץ און וואד א
 גע־ זײן סעקטארי די דארף אפמאד דעם לויט צאלט״

י שלאסעז  ארבײםער אלע און יילי סערטעז ®ון יואד י
װאך. דער פאר באצאלט קריגען דארסען
 אג־ ערשםער דער עס איז ערקלערם, װאנדער װי
 אין אינדוסטרי קלײדער םרױען דער אין וײמענט

 םעקטארי דער ®ון ארבײםער אלע גים װאם אםעריקא,
 םאר םארהאנדלוגגען די װאקײשאנס. פרײע װאד *

 האראװיץ י. אגגעפירט האט םירםע דער מיט ײניאן דער
דעיארטמענם. טאון אװ אום דעם פון

ץ שאמ דרעם גרעםטער  בא- מילוואקי א
ץ שאפ םסררט ;אגריטענט נייט •  א

ױניאן מיט םעטעלט שיל»*נא
 דער םדן פארטרעםער ביאליס, 4« וױיס״יחחידעגם

 אז מעלדעט, מיםעל-װעסם, דער אין איגטעתעשאנאל
 ריזיגע די מילװאקי, פון קאמיאגי״ גארמענם ״רעהא די

 1,100 איבער באשעטסיגט ותלכע שא«, דרעס קאטאן
 יתיאן דער םים אגרימענם איר באגײם האט ארבײםער,

י  העמד א געקראגעז חאבען ארבײטער די ־.up יײז מ
שכירות אז קאנצעסיע, די און שכיתת די אויף רתג

 צוױי אלע אנשטאט װעכענטליך װערען געצאלט זאל
איצט. ביז װי וואכען

 אונטערצו־ געלונגען ױניאן דער איז שיקאגא אין
 ספארטװער ״שיקאגא דער מיט אגרימענט אן שרייבען

 וואו פירמע, סקוירט א קאמחאני׳/ מאנופעקטשורינג
 ארבײטער די מלאכות. בעל 125 ארום ארבײטען עס

באדינגוגגען. ױגיאן און שאפ קלאוזד געװאונען האבען

םאוםה־וועסט דער איו
 אינטער־ דער פון פארטרעטער פערעלשטיין, מײער
 טעלע־ א אין מעלדעט סאוטה־װעסט, דער אין מעשאנאל

 גע־ אים איז עס אז דובינסקי, פרעזידענט צו גראמע
 דרעס סילק די מיט אגרימענט דעם באנײען צו לונגען

 בא־ קריגען און לואיס סיינט אין מאנופעקטשורערס
 אר־ די פין שכירות די אויף העכערוגגען דייטענדע

בײטער.
 פינף פון העכערוגג א געקראגען האבען קאטערס די
 פארדינסטען. איצטיגע ביז זײערע איבער װאך א דאלאר

 5 מיט געװארען געהעכערט איז מינימום זייער אויך
 קײן ניט זײנען װעלכע קאטערס, פון וױידזשעס דאלאר.

 האלב א צוױי מיט געהעכערט װערט מלאכות בעל םולע
 טרײד׳ פון ארבײטער אגדערע אלע װאך. א דאלאר

 קריגען ארבײטער שטיק װי גוט אזוי ארבײטער װאך
שכירות. די אויף פראצענט פינף פון העכערונג א

 ערשט זיך ענדיגט אגרימענט אלטער דער כאטש
 באדינ־ גײע די אבער גײהעז גאוועמבער, טען15 דעם .

 קריגען קאטערס די קראפט. אין אריין גלייך גוגגען
 אנ• די אן, אקטאבער פערטען דעם פון העכערוגג זייער
 טען15 דעם פון העכערונגען די קריגען ארבײטער דערע

 די קריגען דארפען ארבײטער שטיק די אקטאבער.
 פרייז דער רוי נאכדעם סטײלם אלע אויף פראצענט םינף
 פריהער- די לויט געסעטעלט װערט ארבײט דער פאר
באדינגונגען. דיגע

 סילק די אין װערט אגרימענט נײעם דעם דורך
 איינ־ מאל ערשטען צום לואים סײנט םון שעםער דרעס

 מחען ארבײטער אלע וואו ׳שאפ קלאוזד א געשטעלט
 מער־ גרױסע וױיט די כאטש ױניאן♦ דער צו באלאגגען

 האבען שעפער דרעם סילק די אין ארבייטער די םוץ הײט
 שטאט אין נאך זיינען ױניאן, דער צו באלאנגט װי סײ

 איצט ביז זיינען רואס מלאכות, בעל 50 ארום געװען
 זיי מחען איצם מעמבערם. ױגיאן קיין געװעז גיט
 װילען די אויב יוגיאן דער אן אנשליסען גלייך זיך

שעפער. די אין ארבייטעץ פארבלייבען

 #ר־ 700 באשעפטיגט װאם שאפ דרעס
סעטעלט. מיזורי אץ בײטער

גע־ זיך האבען וואס פארד״אנדלוגגען, לאנגע גאך
 ״עליי־װאקער די האט מאנאטען׳ פינף גאגצע צויגען

 דער מיט אגרימענט אן אונטערגעשריבען קאמםאגי״
 וואנדאלא אין םעקםארי דרעס קאטאן איר פאר ױניאן.,
ארבייטער. 700 באשעםטיגט װערען עס וואו מיזורי,

 איגטערגעשאנאל די װערט אגרימענט דעם לויט
 םארטרע־ איינציגע די אלם פירמע דער פון אנערקענט

 דער מיט םארהאנדלונגען אין ארבייטער די םוץ טערין
 באדינ־ ארבייטס און שטונדען שכירות, װעגען סירמע
 שכירות די אױף פראצענט פינף םון העכערוגג א ;גוגגען

 אריין גײט וועלכעס ארבײטער, שטיק און װאד אלע פאר
 קא־ שאפ א דעצעמבער; ערשםען דעם קראםט אין

^ די וועלכע מיטע׳ ג  םראגען אויפצונעמען באשטימם ױ
 אר־ די סון קאמםלעיגטם שליסען און פירמע דער מיט

 אויסצוגלייכען מאשיגערי ארביטריישאן ;בײטער
 וועלען םירמע די און ױניאן די וועלכע איבער סכסוכים

באדינגונגען. ױניאן אנדערע און אייניגען קענען נים זיך
 אין שאם דער איז איבער, גיט פערעלשםיין וײ

 ארגאגיזי־ צו שווערסטע די יםוץ איינער געווען װאנדאלא
 גאנצער דער םון שטעלוע טײגדליכער דער איבער רען

ם צר שטעםעל ^נ  אנ־ האם ױגיאן די ווען בכלל. ױ
 םירמע דער םון ארבייטער די ארגאניזירען געהױבען

 אר־ ױניאן קײן האט צוריק, רr אגדערהאלבעז מיט
 װי מער שטאט אין םארבלײבען געקענט ניט גאגײזער

 העגדערםאץ פארטרעטער ײניאן דער שםוגדען. זעקס
 וועל־ יוניאן, דער סץ מײדלאך גרופע א — שפעטער איז
 די מיט סארביגדוגגען אנקגיפעז ירובירט האבעז כע

 גע־ ארױםגעםריבען זײנען פאבריק דער ®ח ארבײםער
 דאך איז שרועריגקײטעז די םראץ שםאם. פון װארען

קאמפײן, ארגאגחאציאגם איר םים אמעגאגגען יתיאן די

גערעכטיגקײט &-------------------------
 אנעד• צו םירמע דער געצוואונגען איצט האט װעלכער

אגרימעגס, אן אונטערשרייבען און ױניאן די קענען
 פילאדעלפיע אין מילען ניט־גודם 9

געםעטעלט
 סילא־ סיץ 190 לאקאל ױניאן ארבײטער ניט־גודס די

 אגרי־ אונטערגעשריבען איצט ביז שוין האט דעלםיע,
 ארגאניזאצ- דעם דורך מילען ניטינג נײן מיט מענטם

 אנגעםירס סעזאן דעם האבען זײ װאס קאמפײן, יאגס
 די זײנען םירמעס געסעטעלטע די צװישען טרײד. אין

:פאלגענדע
 ױניאן ארבײטער; 150 — מילס ניטינג סטרימלײן

 פראגרעסיװ ;ארבײטער 160 — מילס ניטינג האום און
 ניט־ווער קארטעדזש ;ארבײטער 70 — מילס ניטינג

 ניטינג עמפײר ;ארבײטער 100 — קארפארײשאן
 150 — מילס ניטינג עסקימא ;ארבײטער 45 — מילס

 —אינקארפארייטעד מיל ניטינג װעקסלער ארבײטער;
 אינקארפארייםעד האבער ב. דזשאזעף ;ארבײטער 125
 אר״ 40 — מילס ניטינג פרייס און ארבײטער 75 —

בײטער.
 קאמפיץ דעם אן פירט װעלכער שווארץ, דזשאזעף

 גע־ זײנען וואס סעטעלמענטס׳ אלע פון אז ערקלערט,
 צוױי װי מער ניט געװען זײגען געװארען מאכט

וואך. א װי מער געדויערט האבען װעלכע סטאפעדזשעס,

 סן$׳ססס אדײן שיקט אינטערנעשאנעל
 אידישער דער צו בײשטײערונג אלם

פעדעראציע. צדקה
 ווארקערס גארמענם לעידים אינטערנעשאנאל די
 טױזענם צען אויף םשעק א ארײנגעשיקט האט ױניאן,

 סארשײדענע די פאר ביישטײעתנג איר אלס דאלאר,
 פץ געשםעם װערען וואס אנשטאלטען, װאוילטעטיגע

 בײשםײ־ די איז דאם יארק. נױ אין פעדעראציע דער
 יאר היינםיגם ױניאן אינטערנעשאנאל דער םון ערונג

 דער פון זאמלונגען געלט די געוױינליך שטיצם זי װי
יאר. יעדעס פעדעראציע

 םאלגענדען ערהאלטען האם דובינסקי, פרעזידענם
 םעדעראציע דער פון פרעזידענט דעם םון בריף דאנק

מארקס: לארענס
דובינסקי. מר. טייערער ״מײז
 אי־ אויםריכםיגער מיט אנערקענען צו איז ״דאם

 אײער םון ערהאלטען דאס דאנקבארקײט, און שאצונג
 פאר טשעק דעם מיט אקםאבער, ערשםען םון בריף

 אינםער־ דער םון ביישטערוגג אלס דאלאר, טויזענם צעז
ר ,םאר ױניאן ווארקערס גארמענם לעידים נעשאנעל  מ

יאר. היינטיגס םעדעראציע דער םון םעטיגקײם
 אומשטענדען אלע אין וואלם געשאנק גרוים ״אזא

 אונזעו איז אונז םאר ערמוטיגונג גרויםע א געווען
 אויםער ענטהאלם װעלבער אבער בריף דער ארבײט.

 אין פארשםעגדיגומ םיםע אזא געלם, םומע גרויסע די
 םעחד די וואם ארבײט, וױכםיגער דער םאר םימפאםי

 העכערז םיל א אונז פאר האם טאן, צו זוכט ראציע
םיל. זייער אונז םאר מיינם און באדײטונג
 נעמו טראםםיס, אװ באארד דער פון נאמעז ,אין

ז צי דאנק אױםריכםיגען אונזער אן  בעםען םיר און אי
 הארצימ אונזער קאלענעז אייערע איבערגעבען אייו

 פאו שטיצע הארציגער ברײט זײער םאר דאנקבארשאפט
ארבײט״. אונזער

אײערער, אויםריכטיג
ירעזידע» מארקס, לארענם ם. (אונטעדגעשריבען)

 סייי און קלאוק פאראמאנט די סמ ארבײםער די
 בור מים מיםינג, שאם ביים אנדזשעלעם, לאם םמ

 דזשאינס די םון אגענם ביזנעם רובינשםיין, דער
 שאל■ די אנגענומען האבען םאחיצענדער, אלם גאארד,
רעזאלוציע: גענדע

 שוי דערמאנםען אויבעז פון ארבײםער די מיר
 דאגק־ אונזער אויםצודריקען געלעגענדוײם די דא נעמעז

 «מם ברודער םשערמאז, שא■ אונזער צו בארקײם
 W טוהט, ער וואם ארבײם, גלענצענדע די פאר ווערניק,

 יױף האלט ער װאס גײסט, הארמאנישעז דעם פאר
 אנעי■ אן אלם שאפ. אונזער םמ ארבײטער די צװישעז
 םעײ• ראדיא א םיט דא אים םיר •רעזענטירען קענוגג

 צוקונםטימר דין איז ערפאלג אלע אים װינשעז מיר און
 • אלם ךיגען װעם ער אז האםען, םיר ײמ ארבײם,

אינדוםםרי• אונזער אין שעפער אנדערע צו בײשפיעל
קאםיםע. די
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 די בײ דרעסעס. בײ סלעק װידער איז
 א נאך מען קריגט ליינס בעסערע

װע־ װאך, דורכ׳ן ארבײט טעג פאר
 כמעט איז ליינס ביליגע די בײ רענד

טאן. צו װאס דא גארניט
 גוט אזוי אינגערע׳ אונזערע

זיי־ מיטגלידער, עלטערע די װי
 שװעריג־ אינדוסטריעלע די צו צוגעװאוינט שוין גען

 א אין אומפארמײדליך זײגען װעלכע קײטען,
 גע־ די נאך אז װײסט מען אינדוסטריע. סיזאנאלער

דער אן קומט סעזאן, ביזי םון װאכען פאר צעהלטע
 איז עס װי זוכט באזונדער אײנער יעדער און ׳לעקס

 אז ד״אפענוגג דער אין צײט שלעכטע די דורכצומאכעז
װי װעט ״מען און ביזי װערען וױיטער װעט ״באלד״

 אבער, מאל, דאס סלעק״. דעם דורכשטופען איז עס
באזונדערס און ערנסטע מעהר םיל א לאגע די איז

 אויד האם .סעזאן ספרינג דער וואס דערפאר שװער
 צוגאב א אלס און כפרות, טויזענט 10 אויף געטויגט

 אנגעקו־ איז #סלעק לאנגען און סעזאן שלעכטען א צו
 אנגעהאלטען האט װעלכער סעזאן, צוױיטער א עןמ

 קורצע א — טרייד פון טײל געװיסען א בלויז אין —
גוט. ניט אודאי און אודאי איז צייט,

 געלאזט זיך האבען סיזאן ספרינג םון פארלויף אין
 העכערע זײ אין פארבעסערונג א סון סמגים מערקען
טרייד־ די אפילו דינען וױילע א םאר לי׳נס. מקחים

 דער דאנק א אז גלויבען צו גענויגט געװען עקספערטען
 לאנד, אין פארבעסערונג עקאנאמישער אלגעמײנער

 װע־ םארגרעסערט דרעסעס אויף פארלאנג דער װעט
 דער וױיל לייגס, בעסערע אין איבערהויםט און רען

 מיר ד״אבען דרעסעס. ביליגע די פון מיעד איז עולם
 וױיל׳ װערען, מקוים װעט נביאות די אז געהאפט אלע
 אין לאגע ארבײטער׳ס דעם איז זאגענדיג, אמת דעם

 געווען איז דארט ווען דאץ אםילו לייגס ביליגערע די
 זײן. צו מקנה וואם געװען ניט קײנמאל — ארבײם

 דרעסמא־ די ווארום. ערקלערעך צו נויטיג ניט איז דא
 זיך וויהט ענין. דעם מיט באקאנם גוט צו זײגען כער

 אמאל גאך האבען ״עקסםערטען״ די אז ארויס אבער
 סיזאן פארענדיגטער וואס גאר דער אם טעות. א געמאכט

 נאר גיט איז ליעס בעסערע די אין באוױזען. עס האט
 די סוץ רעכענונג אוים׳ז — ארבײט קײן צוגעקומען גיט

 ווי וױעיגער געװען איז עס גאר — לײנס ביליגערע
םריהער.
 די באגרייפט ױניאן דער סון פיהרערשאסט די

 דער װעהרענד און לאגע, איצטיגער דער פון ערנסטקײט
 זעהר איז עס וועלכען אזעלכער באמת איז, פראבלעם

 ליגט פראדוקציע די װאס דערםאר לייזען, צו שװער
 בעאיינםלוסט װערט און העגט פרױואטע אין פארט דאך
 קאמפליקא־ עקאנאמישע און פאליטישע זעלבע די סון

 אינדוסםריעלען גאנצעץ דעם אן ריד״רען װעלכע צעס
 האפען צו איז דאך לאגד, סוץ בנין עקאנאמישען און
 גרױםע די צװישעץ סאלידאריטעם און אייניגקײם די אז

 הא־ װעלכע סיהרערשאפט, דער און מיטגלידער מאסען
 שוחד די בײקומען זאלען מיר אז געמאכט מעגלאך בען

 דאס אויך וועט יאהרען, סריהערדיגע די סון וײגקײטען
 וױד געפינען און צײט שלעכטע די דורכברעכען פאל
 אויסגע־ שװער אונזערע אנצוהאלטען מיטלען און געז

פאזיציעס. פאכטענע

I »לץ נ«ר גנב׳ענעז זײ
 אויפגעמאנט לעצטעגס איז דאלאר טויזעגט 10 גאד
 דרעס־ די םאר באארד, תשאינט אונזער דורך געווארען
 *ו געזרכם זײ האבען הבתים בעל װעמעס מאכער,

 סומע, די טריקם. םארשידענערלײ דורך באשװינדלען
 די ®ח אױםגעמאנט האם באארד דזשאינט די װעלכע

 סםרײק, חשענעראל לעצטען דעם זינט הבתים בעל
 זייערע דאלאר. מילקמ א צו קרוב אצינד שוין באטרעפט

 ענדע קײן אבער האבען םריקם, פאלשע זײערע גנבות,
 כאפם מען מאל, איק זײ כאפט מען גרעניץ. קיץ איז
ען אם אוץ אמאל, נאד זײ  וועלען זײ אז צו זײ ^נ

 קעגען זײ גיט. חעלםט עם אבער פרום, און גוט זײז
 םײ־ ביכער, םעלשם &ען סײדען געשעפט קײן םאז נים
די װאס שאד א סטײטמעגטס. מאלשע מאכט מעז דעז

 מאכען טרייד אין עלעמענטען פאראנטווארטליכע מעהר
 מיאוסע זייערע םאריאגען צו פארזוך ערגסטען אן ניט

 טרייד גאגצען דעם פארםאסקודיען װעלכע קאנקורענטען,
 עפנט־ דער םון אויגען די אין זײ דיסקרעדיטירען און

מײנונג. לאכער
צװי־ עלעמענטען בעסערע גערוםעגע אזוי די װאס

 איז ױניאן די טאן, ניט זאלען הבתים בעל די שען
 בעל א װאו פאל יעדען אונטערזוכען צו ענטשלאסען

 וואו דארטען און גנבה אין םארדעכטיגט װערט הבית
 כפלים. כםל אויםמאנען מען װעט געפינען װעט מען
 *שלאגען די דארף מען מיטעל. אײנציגער דער איז דאס

קעשענע. אין — רועה טוט עס װאו דארטען

וועג! א וױיזם האכם«ן
איבערזיכ־ פריד״ערדיגע אונזערע אין האבען מיר

 דרעס אין גילד״ ״פעשאן דעם װעגען דערמאנט טען
 הײזער, דרעס לײן בעסערע די װעלכען דורך טרײד,
 דער גנבות. סטייל געגען זיך פארטײדיגען צו זוכען

 מען װי לויט און, יאהר פאר א שוין אפערירט ״גילד״
ערפאלגרייך. געװיסערמאסען ער איז איבער, אונז גיט

 אםיציעלע קײן קײנמאל אבער האט ױניאן אונזער
 וואס דערפאר גענומען ניט פראגע דער אין שטעלונג

 גאנצע די װעלכע געגען — לײנס ביליגערע די אין
 ארנזערע דאך ארבײסלז — אגגעפירט װערט מלחמה
 אונזין אן געװען דאך רואלט עס מיטגלידער. אײגענע

 פארבינ־ זיך זאל ױניאן דער פון םיהרערשאפט די װען
 געגען אינדוסטריע דער פון טײל געװיסען א מיט דען
 סײדען אינדוסטריע, זעלבער דער פון טײל אנדער אן

טאלק. מיט און שכל מיט געטאן װערט דאס
 מע־ דזשענעראל דער ד״אכמאן, דזשולױס ברודער

 לעצטע דארום איז באאו־ד, דזשאינט דער םון נעדזשער
 װעלכער סארשלאג, נייעם א מיט ארויסגעטראטען וואך
 עלעמענ־ אלע מצד געװארען אויפגענומען ערנסט איז
 האכ־ ברודער האט ױניאן״ ״די טרייד. דרעס אין טען
 ביליגערע די פאר אננעמען ניט זיך ״װעט געזאגט, מאן

 אבער איז ױגיאן די ליינס. בעסערע די פארקערט אדער
 סטייל אפצושטעלען םארזוך דעם אין העלפען צו גרייט

 ארײ אז סאר, זעצט פלאן האכמאן׳ס ברודער גגבות״
 דורכ׳ז װערען רעדזשיסטרירט זאלען סטײלס גינעלע

 װעלען סריקען די אםים. טשערמאן׳ס אונפארטייאישען
 ױ־ די םטײלם. אנגעגעבעגע די אריף װערען געסעטעלם

 קיין סעםלען צו נים װערען ערמעגלאכם דאן רועט ניאן
 ניט םריהער דינען װעלכע סטײלס, קײנע אויף םרייזען

 מען וועט אוםן אזא אויף געװאויען. רעדזשיסטרירט
 דער ניט אבער איז דאם סטיילס. גנבענען קענען גיט

 פאר, וױיםער שלאגט האכמאן ברודער פלאן. גאנצער
 טשער־ אונםארטייאישען מיטץ פארשטענדניס א דורך אז

 װערען ערלויבט צײט, באשםימטער א נאך זאל מאן,
 רע״ די איבער ״מאנאפאל״ דעם ארונטערצרנעמען

 זאלען ליעס ביליגערע די און סטיילס דזשיסטרירטע
 סטיילס רעתשיסםרירםע די קאפירען צו ווערען ערלויבם

זײ. מיט װילען זײ װאס טאן און
 איץ פארשלאג האכמאג׳ס ברודער וועגען מעהר

״גערעכםיגקײט״ נומער קומענדען

סאניטארױםס. 2 םאר דאלער 7000
 םויזעגט 7 באװיליגט לעצטענס ד״אם 22 לאקאל

 אינסטיםוציעם. הוילוגגס באוואוסטע 2 פאר דאאזר
 דער צו געווארען געגעבען איז דאלער טיחענט 5

 אויסץ וועט עס וואו סאניטארױם, לאס־אגדזשעלעס
 ספעציעלער א װערען געבויט 22 לאקאל םוץ נאמען

 מיםגלי־ אומגליקלאכע לאקאלם דעם סאר אפטיילוגג
 2 און טובערקלאח אויף קראנק דינען רועלכע דער,

 איז סאניטארױם דעבארא דער צו דאלער טויזענט
ניױדזשוירזי.

 א איז צייטען הימטיגע בײ דאלער טויזענט 7
 םארדינען איגםטיםוציעס דערמאגטע די געלם. םך
 םאר־ אומגליקם־פאלען טובערקאלאזע צאל דער עם.

 אוג־ איז זי צײט. שלעכטע דער צוליב זיד ערגערט
 גאר נים אוץ היילעז צו מחויב קראנקעךםאגד זער

 די אין באהאגדלומ בעסםע די געבען נאר הײלען
אינםםיםוציעס. בעסטע

ברודער! ליכער און געםרײער א געשםארבען
 צײלם װעלכע אונזערע, װי ארגאניזאציע אן אין

 גענרג םאר קומעץ מיטגלידער טויזענט 30 צו קרוב
 וועל• װעגען אומגליקען, גענוג גלײכצייטיג און שמחות

גים און וױיסט ױניאן דער פון אםיס דער ניט כע
 דערמאגצן צו פלאץ געםינען קען מען װעלכע װעגען

פרעסע. ארנזערע אין

 מים עםעס םאסירט אבער, צייט צו צייט פון
 איהד אדער זיץ דורך זיך האט װעלכער מיטגליד, א

 יעגע מאסען. ברייטע די בײ אויסגעצייכענט ארבײט
 דער צו פארגעסען ניט מען טאר ניט, מען קען פאלען
 אונזערען מיט אומגליק אן םאסירט האט אט און מאנען.

 האראםאשגיק, א מענשען, פשוט׳ן א ברודער; א
 איז געארבײט יאהר 30 איבער פאר האט װעלכער

 איבער־ געטרייער, א געװען מאל אלע איז און שאפ
 געקוראפעם ניט מאל קײן זיך ברודער. ױניאן געבענער

 שטעלע באצאהלטע א געזוכט ניט מאל קייז כבוד, אויף
 גד־ אומשטענדען אלערלײ אונטער און מאל אלע און

ױניאן. זײן מיט שטאנעז
 װעלכער קאוםמאן, הערי געװען איז מענש אזא

 געשטארבען פלוצלוגג סעםטעמבער, טען29 דעם איז
 צײטאז געװען מיםינג. ױגיאן א םון אהיים געהענדיג

 םסכים גאנצען אין געוועף גיט איז קאוםמאן הערי װען
 ער אדמיניסטראציע. ױניאן יענער אדער דער מיט
 דער םון אידעאל דעם געשטעלט מאל אלע אבער האט

 די געםילען♦ םערזענלאכע דיגע םון העכער ױניאן
 זײן שול, דין פארבליבען איז און געװען איז יוניאן

לעבען. זײן סוץ מינוט לעצטער דער ביז גלויבען
 לאיאלער 8 ברודער, וואוילער & געשטארבען

 טעםיגער א ארמיי, םראלעטארישער דער אין םאלדאט
 קינ־ סון םאםע ליבער א רינג, ארבײטער אין טוער
 וועלכעד םרוי, א םון מאן איבערגעבענער און דער
 און פאםיליע דין מים שםאלצירט מאל אלע האט
באװעגונג. ארבייטער דער אין חברים זײנע מים

•►י
If !טען2 דעם נאװעטבער דינסטאג איז הדין ױם דער

 V פאליטישע די ערב געשריבען װערעז שורות די
 בח םעג געצעהלטע םארבליבען איז עס וואהלען.

 p MT און םעג פאר א גאך הדין. ױם פאליטישען דעם
פאר־ זײן דין זאל עס ווער באשטימען װעט פאלק

 שפילען קאמפײן וואהל היי־יאהריגען דעם אין
 מיםגלײ אונזערע םון צאל א און לאקאלען אונזערע

 אײגענע אונזערע האבען מיר ראליע. גרויםע א דער,
 אונ־ קענװעסערם, אונזערע האבען מיר קאנדידאטען,

 .חנם אין אט און װ. אז. א. םהוער רעדנער זערע
 דער געווארעז מגולגל אויך איז טעפעל קאבעדיגעז

 מאמענט א אין האט וועלכער שורות, די םון שרייבער
 האט אוץ הישר שכל זיין פארלארען באגײסםערונג םון

 ,גובער־ דער צו קאנדידאם א ווערען צו צוגעשטימט
 דיםםריקס םען5 םון (אסעםבלי) דומע״ נאםארסקאיע

 קתב נאד אויסגעמאכם. ניט אבער עם וואלט בראנקס.
 עקא־ און פאליםישען אוים׳ן םהעטיגקיים יאהר 30 צו

 איז םעות. א מאכעז מענש א מעג געבים, נאמישען
 אונ־ מיט שלעכם זעהר האלם עס װאס צרה די אבער

 דערסאי לעזער, ליבער שלעכט זעהר קאנדידאטור, זער
 אויםזיכטעז די אז זאגען, ספעצען פאליםישע די וואס
 םױג דאם גוםע. זעהר זײנען ערוויילונג אונזעױ פאר
 אין צרות גענוג און ארמיט גענע האבען מיר נים.

 דארפעז ושלום זזס נאד זאלען םיר אז ניו־יארק,
אלבאני. אין םארען

 דער םיס באנוצעז זיד מיר ױילדן יעדענפאלם,
 פון לעזער פאר אונזערע זאגען און געלעגענהײט
 םימ«ס*ן, האס, פאקס, פתמאז, עווענױ, אינםערוױיל

 װיאמ זײ אויב אז גאסעז, ארוםיגע און ה»י ברײענם,
 םיס נן<ר ט»ז דאם זײ קענעז אונז םאר שםיםעז יא

 ברו־ פאר םעיאר, פאר׳ן שטיםען םוזען זײ :תנאי דעם
און קוױל פאר ■רעזידענט, בארא ןןלס נאגלער, דעד

*— » - ̂  a * tm ■ *fete,אנדערע ןןלע און קאנדידאסען קאנסיל אלם גינפא 
צעםעל. אוגזער אויף קאנדידאםעז פארםײ ארבײםער
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קומענ־ צוריק האכםאן, דזשולױם וױיס״פרעזידענט
 אונזער פארטראםען האם ער וואו אייראפע, פון דיג

 אמטערנאגיא־ דער םון קאנגרעס ביים אינטערנעשאנאל
 קאפענ־ אין ארבײטער באקלייד םון םעדעראציע נאלער
 אינטערע־ אויסערגעװײנליד אן אפגעגעבען האט האגען,
 לאגע דער וועגען און קאנגרעם װעגען באריכם םאנםען

 ארגאני־ זייערע און ארבײםער די םון םעםיגקײםען אוץ
 וועלכע לענז־ער, אייראפעאישע סארשיידענע אין זאציעס

 אפגעגעבען ער האט באריכם דעם באזונט. האם ער
 דער אין באארד דזשאינט דרעס דער פון מיטינג בײם

 איז װעלבער דובינסקי, פרעזידענט פון אנװעעזנהײט
 גע־ א און מיטינג דעם צו געװארען געלאדען םפעציעל
 אקםיװע און באאמטע דעלעגאטען, מיט זאל פאקםען

 םאר־ די אז ױניאן. דרעםמאכער דער םון םיםגלידער
 לעבע־ די אפגעשאצט איז געהעריג װי האבען זאםעלםע

 די סון געגעבען האט האכמאן וואס שילדערוגג דיגע
 אײראפעאישע די םון םיהרונגען און לאגע זצםשםענדעז,

 אפלאדיסמענטען, רוישיגע די באװיזען האבען ױניאנס,
באריכט. זײן אױסגענוםען האבען זיי וועלכע םים

 דער מיט באריכט זײן אנגעהויבען האט האכסאן
 ארבײטער עטליכע די בײ אז באםערקונג, שפאסיגער
 קור־ דער דורך בײגעװאוינם האט ער װאס קאגגרעסען

ר  צו אויםגעלערענם זיך ער האט אײראפע, אין ציים מ
 קורץ אזיי געדאנקען איבערגעבען און װערםער שפארען

 ער װאס באװיזלן, גלײד םאקע האט ער מעגליך. וזי
 האם וועלכער באריכט, זייז אין דערמיט. געםײנט האס

 געלונגען אים איז שטונדע, א װי ווייניגער געדױערם
 און לעבען דעם פון בילד לעבעדיגע אזא אױםצומאלען

 איירא־ רייהע גאנצער א אין ארבייטער די פון לײדען
 וועלכע מים פראבלעעמן די אױםדעקען לענדער, פעאישע

 םעטיגקײטען, זייערע שילדערען און זיד ראנגלען זײ
 שטונדען סארנומען אםשר אנדערען אן ביי וואלט װאס
ארויסצוברענגען. שטונדען און

קאנגרעם. סון כאריכט
 פון באריכט זײן מים אנגעהױבען האם האכמאז

 פון םעדעראציע אינטערנאציאנאלער דער םון קאנגרעם
 אויפ־ הויפם זײן געװען איז װאם באקלייד־ארבייטער,

 גאך געווארען געשיקם איז ער וחנלכער םאר גאבע,
 איגכערנעשא־ די אינטערנעשאנאל. דער םון אײדאפע

 זען, צו פאראיגטערעסירם געווען איבערהויםט איז נאל
 צו ױניאן שניידער בעלגישער דער פון באשלום דער אז

 אנ־ ארבײטער שניידער אײנגעוואנדערםע םארבאטען
 סיידען ױניאן דער אין אמם איז עס וועלכען האלםען

 און װערעז אפגעשאםט זאל לאנד, איו יאר 16 זײנען די
 רעכט גלײכע האבען זאלען ארבײטער איםיגראנטען די

 ארביײ איינגעבוירענע די מים ױניאנס בעלגישע די אין
 א געווען עם איז אינםערנעשאנאל דער םאר םער.

 דובינםקי פרעזידענט כאטש און פרינציפ. פון פהאגע
 דורכגעשריבען סריער נאו ענין דעם וועגען זיך האם

 עס האט םעדעראציע, דער םון םעקרעםאריאט םיט׳ן
 געבראכט. ניט רעזולםאםען באשםימםע קיין אבער

 אינ־ דער פון דעלעגאט אלם האכמאן, וױים־פרעזידענם
 שטארקםטע און גרעסםע די איז וועלכע םערנעשאנאל,

 די געווארען געגעבען איז פעדעראציע, דער אין ױניאן
 אויף קאנגרעס בײם װירקען צו אויפגאבע םפעציעלע

 אױך זיינען װעלכע יוניאנס, בעלגישע די םון פארםרעטער
 בא־ דעם ענדערעז צו פעדעראציע, דער אן אנגעשלאסען

זײערען. שלוס
 ער אז ערקלערם, האכמאן האט באריכט זײן אין

 אױםגאבע דער אין ערםאלגױיך שולשטענדיג געװען איז
 ױניאן, בעלגישער דער םון דעלעגאם דער דינער.

ji ,דער אז פארשפראכען, קאנגרעם בײם האם ליבערם 
 האם האכמאן װעערן. צוריקגדצויגען װעם באשלום

 װאם אורזאכעו, די אויף אנגעוױזען גלײכצײטיג *בער
 אזא אגצוגעמען ױניאן בעלגישע די געבראכם האבעו

 אידישע געגען םארםאלגונגען די איבער באשלוס.
 אלגעםײן איז ארבײםער געגען און פױלען אין *רבײםער

 געלגישע די חאבען לענדער, אײראיןיאישע אנדערע אין
 די וױ פראבלעם ענליכע אן איצם ארבײםער שגײדער

 85—30 מים געהאם האבען פאכען נאדעל אםעריקאנער
 איםי- םיט באנוצם זיך האבען באסעס װעז צודיק, יאר

 און • לוין ארבײטם דעם ארדנםערצודריקען גדאגםעו
ען ר מ ר ת ט דאס באדינגונגען. די מ  א ארויס תפ
ארבײ■־ די צװישען אייגגעוואגרערטע צד גצגבערשאסם

 בעלגיע, אין סרייד שגיידער מון באדיגגוגגען די טער.
 הײמען די אין געמאכט ווערט ארבײט מערסטע די רואו
 םאר מאכט טאבריקען, אין אנשטאט ארבײטער די סון
 אימיגראנ־ די אויסצוגוצען לײכטער גאך באלעבאטים די

 געווען איז ער ווען אז צוגעזעצט, האט האכמאן טען.
 ױגיאן בעלגישע די אז ערםאהרען, ער האט סאריז אין

 בא־ םריערדיגען דעם צוריקגעצויגען גלײך טאקע האט
 די ארגאניזירען צו דעם אנשטאט זיך נעמט און שלוס

ארבײטעו. אימיגראנטען
דענעמארק♦ איץ ױנײאכס די

 ארבײטער די געלויבט האכמאן האט שטארק זייער
 דערגרייכונגען. גרויסע זײערע אין דענמארק פון ױניאגס

 קאםעגהאגעןו אין געװען איז ער וואס צײט דער דורך
 זײער געםײערט ױגיאגס שנײדער דארטיגע די האבען
 דע־ די אײנפאכקײט, די ױבילעאום. יאריגען פופציג

 װאם באציהונגען ברידערלאכע אמת׳ע די מאקראטיע,
 םירער, די און מיטגלידער די צרוישען דארטען הערשען

 די פײערונג. דער בײ אנגעזען קלאר זיך האבען
 זײ, צװישען ױניאן שניידער די דענמארק, אין ױניאנס

 דארט האבען זײ ארגאגיזירט. פראצענט הונדערט זײנען
 האכ־ האט — דענמארק ״אין באדינגוגגען. מעגשלאכע

 טיםער אזא נישטא איבערהױפט איז — געזאגט מאן
 אין עס זעט מען װי רײך און ארעם צװישען אפגרונט
 אין איבערהויםט און אײראםע אין לעגדער אגדערע

 און רײכע גאנץ קיין נישטא זײנען דארטען אמעריקע.
 איז באוועגוגג ארבײטער די ארעמע. גאנץ קײן גיט

 געביט. פאליטישען און עקאנאמישען אויפ׳ן שטארק
דעם. אין מיט םיל העלפט באװעגונג קאאפעראטיװע די

סױלען. אץ ״בדכד״ םון ארכײט װאונדערכארע די
 געשילדערם האכמאן האט בילד אנדער גאנץ א

 אר־ אידישע די פון אומשטענדען ארן לעבען דעם פון
 פאליטישע און עקאגאנ^ישע די פױלען. אין בײטער

 שרעקליכע. א איז פוילען אין ארבײטער די פון לאגע
 דארט איז ארבײטער אידישע די פון לאגע די

 טראץ דאך אנטיסעמיטיזם. דעם צוליב ^רגער נאך
 ארבײטער אידישע די זיינען שוועריגקײטען, אלע די

 אן םירט םוילען אין ״בונד״ דער שטאלץ. און מוטיג
 עקאנאמישען אױם׳ן גאר ניט ארבײט. װאונדערבארע א

 גע־ קולטורעלען אויפ׳ן אױך גאר געביט, פאליטישען און
װאוגדער. אויף דארט די טוען ביט

מי־ מאס גרויסען דעם געשילדערט דאט האכמאן
 אדרע־ דארט האט ער וואם ארבײטער אידישע פון טינג

 קינ־ ארבײטער פאר סאניטארױם מעדעם דעם און סירט
 געקענט ניט זיך האט ער באזוכט. האט ער וואס דער

 אינסטיטוציע, װאונדערבארער דער סון אפלויבען גענוג
 אן האלטען פוילען אין ארבײטער אידישע די וועלכע

 פון אפ רייסען זײ װעלכע פעניס, ארעמע זייערע מיט
 אינסטיטוציע די וואם רוירקונג די ארן נױטיגסטע, דאס
 א דארט םארברעגגען וועלכע קינדער, די אויף האט
 זייער אויף סײ און םיזישעז זייער אויף סײ וואכען, פאר

 א איבערגעגעבען אויך האט ער צושטאנד. גײסטיגען
 אויםגעהאלטען ווערע וואס קינז־ער, 12 די׳ פון גערוס

 אינטערגע־ דער פון קאסטען די אויף סאניטארירם אין
לאקאלס. אירע און שאגאל

 זיך טרעפען זיין און םראג אין באזוך דין װעגען
 םון םליכטלינגע ארבײטער און פירער די מיט דארטען

 ניט גאטירליך האכמאן האם לעגדער, פאשיסטישע די
 פארזאמלונג. עפענטלאכער אן בײ רעדען םיל געעקנט

 פרא־ די םון קאמף דער אז אגגעדייטעט, אבער האט ער
 אין רעגירוגג נאצי דער געגען ארבײטער גרעסיװע

 ענער־ אן אן גייט עס אויפגעגעבען. ניט איז דייטשלאנד
 איר האט וועלכע םעטיגקײט אונםערערדישע גישע

װירקונג.
 באדינגוגגען די געשילדערט האכמאן האם לעצם צו

 בריטישען דעם בײגעוואויגם האט ער וואו עגגלאנד, אין
 די בײ װי געשילדערט האם ער קאנגרעס. ױגיאן טרייד

 אגדערש גאנץ געםירט, קאגגרעם א ווערט ענגלענדער
 םאר- אלע אמעריקע. אין ארנז בײ קאגווענשאנס וױ

 ‘רעזא״ אלע םאראויס; געמאכט חערען באוײיטונגען
 אויס־ און װערעו אוײיגגעבראכם פריער מוזען לוציעם

 צאל די ;םארמען איינהײטלאכע אין װערעז געארביים
 באגרעניצט; איז ארגאניזאציע יעדער ®ון רעזאלוציעם

איז דערפאר רעדנער. אלע םאר צײם די זעלבע דאס

 אין קאנגרעס א דורכצופירען מעגלאך זײ םאר טאקע
ארבײס. גאנצער דער מיט אפםארטיגען זיך און טעג צוױי

ױז די אז אגגעוױזען, האט האכמאן  אץ ױגיאנס ט
 דך גיט קאנגרעס, זייער אויך דעריבער און עגגלאנד,

 פאר- דערגרייכען םון מעטאדעז פאליטישע מיט מער אפ
 עקאגאמישע מיט װי ארבײטער די סאר בעסערוגגען

 גע- דורכגעםאלענעם דעם זינט איבערהויפט קאמםען.
 אגגע־ װי ױגיאנס די זײגען 1936 םון סטרײק נעראל

 רעגירונג די װאס דאס אויך העלםט דערצו שראקען.
 אײג־! דעם מאכען צו זוכט און קליגער איז ענגלאנד אין

 דער גיט דאס ארבײםער. די צו פרייגדלאכקײט פון דרוק
פנים. אנדער גאנץ א באוועגונג ױניאן טרייד דארטיגער

 לאגע פאליטישע די בארירט אויך האט האכמאן
 מלחמודשרעק דער אויף אנגעװיזען האט ענגלאנד. אין

 ארבײםער ענגלישע די וואם דערצו, געבראכט האט װאס
 באוואםד! צו שטעלוגג איר געענדערט האט באוועגונג

 שלוס, צום געקומען האכמאן איז אלגעמײן אין גוגג.
 אמע־ די דיגען קאמף עקאנאמישען פון געביט אויפ׳ן אז

 אר־ אגרעסיװסטע און לעבעדיגסטע די ױניאגס ריקאנער
 אײראיע־ די מיט םארגלײך אין ארגאגיזאציעס בײטער

 נאמען דעם געשילדערט אוייך האט ער ױגיאנס. אישע
ס אינטערנעשאנאל די וואס פרעסטיזש און ^י  גארמענם ל

 קרייזען געזעלשאםטלאכע אלע אין האט ױניאן ווארקערס
 און ארבײטער די צװישען ספעציעל און אײראפע אין

ארגאניזאציעם. זייערע
 קורצער א אין דעם גאך האט דוביגםקי פרעזידעגט

 האכמאג׳ס מיט צופרידעגהײט גרויס אויסגעדריקט רעדע
 *ן אײראפע אין מיסיע זיין דורכפיהרען ערפאלגרײכען
 געװען איז עס װאס צופרידענהײט זײן אויסגעדריקט

 די אױפגעהויבען האט וועלכע ױניאן,/ אמעריקאגער אן
 אימיגראגםען די םון שוץ צום שםימע איר ערשטע

 אמעריקאגער די אז אנגעװיזען, האט ער ארבײטער.
 אויס־ וועט באװעגוגג ארבײטער היגער דער און ױניאנס

 בײ• פיל און אײנםלוס שטארקען א אויסצואיבען קומען
באוועגונג ארבײטער אײראםעאישער דער צו טראגען
 פאר האכמאגען באדאנקט האט באארד דזשאינט די

 ברודער צו דאגק א אויסגעדריקט האט און בעריכט זײן
 מענעדזשער עקטינג דער געװען איז װעלכער מאסקאװיץ,

אפוועעזנהײט. האכמאנ׳ס אין באארד דזשאיגט דער פון

 מיטגלידער פאר פיקטשורם מואװינג פױיע
 אראגזשירט איבטערבעשאנעל דער פון

דעפארטמענט. עדױקײשאנעל פון
ביל״ םון געבים אויס׳ן טעטיגקײטען פילע די צו

 עדױקײ־ דער װאס פארוױילונג, ארן אויפקלערונג דוגג
 םירם אינטערנעשאנאל דער פון דעפארטמענט שאגעל

 גאך צו סעזאן דעם קומט מיטגלידער די פאר אן
 דער אינסטיטוציע. וױכטיגע און נײע גאנץ א אײנע,

 געבען צו אײנגעארדענט נעמליך האט דעפארטמענט
 מיטגלידער די פאר מואװיס באלערענדע ארן װיכטיגע

פריי. גאנצען אין וואך א מאל אײן
 אין געגעבען װערען םארשטעלונגען מואװי די
 סטרים, ־םע39 װעסט 106 טעאטער, סטײדזש לעיבאר

 אין זיבען נאך האלב ביז זעקס סון דאנערשטאג יעדען
 אין זיך געםינט סטיידזש לעיבאר דער װי אזוי אװענט.
 מערםטע די וואו דיסטריקט דעם םון הארץ רעכטען
 מיט־ די קענען זיך, געפינען שעפער קלײדער פרויען
 שוועריג־ םיל אן םארשטעלונגען די באזוכען גלידער
 אווענם דעם זיך פאר אויך האבען באזוכער די קײטען.

 זיבען גאך האלב זיך ענדיגט פארשטעלוגג די װײל פרײ
אווענט. אין

 געווארען געװיזען איז פארשטעלוגג ערשטע די
 גוםע זעלטען די אקםאבער, ־טען14 דעם דאנערשטאג,

װ/ ״די םישער מעקסיקאגער פון לעבען פון בילד  וועי
 אױןי אייגדרוק שטארקען אזא געמאכט האט װעלכע

 *מיליא־ געווארעז געװיזען אויך איז עס קריטיקער. אלע
קארםון. א און אונזערע״ נען

 אזױנע צוגעגרײם דמען וואכעץ םאלגעגדע די סאר
 םשעין םון אנטלאםענער ״דער װי בילדער בארימטע

 *נױל* אוץ ״סאםיאמקיך, פאסטױר״, ״לואיס גענג׳/
 דײםשישן און רוסישע אמעריקאנער, בעסטע די אנדערע
 םון מיטגלידער אינהאלם. סאציאלען א מים בילדער

 יוױאן דיער ווײזען בלױז דארםען אינםערנעשאגאל דער
םעאטער. אין ארײנצוגײן ביכעל
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אנדזשעלעס לאם אץ פראבלעמען און שװערנמײטען
חבינשטיץ ה. םןי

 אזרי װעניגער אדער מער יאר צוױי אך
 איר (און ״פראספעריטי״ גערוםענע

קלאוק־ א מײנם עס וואס דאך וױיסם
 א איז עס פראםפעריטי. מאכער׳ס

אפשפא־ קען מען װעלכען םון סיזאן
 טייל א כאטש אפצוצאלעז גענוג רען
 םריערדיגען םון שולדען די םון

 האי־ מיר האבען יאר פאר אזעלכע נאך אלזא, — ק)5לס
 אופ־ אן סעזאן. שלעכטעז אויםערגעוױינליבען אן ר,«

 דעם געארבײט האבען שעסער צאל קליינע מױיטענד
 מען האט שעפער סערסםע די אין וואכען. פולע יזאןס

 אין װי פ־נקט ארביים דער מים טיילען געדארםט זין
 איז םעלע, אזעלכע אין געוױינליך װי און םלעק־צײט,

מיםפארשטענדניסען. און אומצוםרידענודיט דא
 דאס סלעק־צײט, אין ארבײם םיילען דארף םען אז
 די אויך און ארבײטער די אלע, אונז בײ שוין וױיםען

 װען דאם איז ? צייט סלעק אבער איז װען נאסעם.
 אדער י#ר, םיז מאגאטען ע6געװי וױחם קאלענדאר ךעו

 די ? ארבײם גענוג ניםא איז עס װען צײם יעדער צו
 א אויד באז־ױערעז, גרויסען אונזער צו און, נאסעם

 דער איז קאלענדאר דער אז דענקען, ארבײםער מל
 די ביזי. איז עס װעז און סלעק איז עם װען וױיס װןס

 יעדער צו אז זאגען באאמטע, די פאל דעם אין ױניאן,
 אלע פאר ארבײם גענוג ניטא איז עם װען יאר פון דים

 ארבײם די דארף סלעק״ איז שאפ אין און *ובייםער
 :פראבלעם צוױיםע א קופט דאן אבער װערען. געסײלט

 שאם, א אין דין דארף ארגײט װעניג װי אדער װיפיל
 אזױ ןרקלערען׳ םעגעז אדער קענען זאל ױניאן די אום
 אז ניט, םיינם און ? םלעק״ אוו ״סטיים א זאגען, צו

 קאפ־דרייעניש. םך א אונז גים םראגע די שפאם. איך
 אר־ םלאועז און שנעלען דעם םון פראבלעם די איז עס

 צום שעפער געוױםע גײען םעלע מאנכע אין נײםער.
 צװישען ארבײם די אזױ אייז םיילט מען און עקססרים

 אר־ זיי כאטש אז ארבײטער, שנעלען נים און שנעלען
 םולע איינער ארבײט םירמע זעלבער דער פאר בײםען
 םאר־ ליידיג. ארום זיו דריים צוױיםער א און װאכען
 םאל אזא אין איז ארבײםער שנעלער דער אז זיך, שםײט

 געארביים םיר וואלטען איז: םענה דין אופצוםרידען.
 גע־ ארבײםער שנעלער דער דאך וואלט װ*דארבײם,

 צו־ וואלם ארבײט די און וױידזשעס העכערע קראגען'
 א שנעלער דער — צייט, דער לוים געווארען םײלם
 שנעלענ׳ס דעם און םאג. א םלאוער דער און םאג,

 דער געלם. םער באםראפען דאך וואלט ןובײםס־טאג
 דער םענות. דינע אױך האם זיד, פארשטיים סלאיער,

 טענה דין זאגען. צו עםעם אוין־ האט נאטירליך, נאס,
 ביז ווארטען ניט קען או־ן ארביים די דארף ,איך איז,:
 איר װי שגעלען״. דעם דעריאגען װעם סלאוער דער
 לאקאל פון עקזעקוםױו די און פראבלעם, א עס איז זעם׳
 שטודירען צו קאםיםע ספעציעלע א ערוױילט האם 66
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m**
 פרא־ אזעלכע זיך שאםען סעזאן אזא האבענדיג

 וױלעגדיג גיט זיך מען מח סעזאן אזא אין און בלעמען,
 איגדוס־ אן ווען אונטערשייד דעם װעגען מרסראכטען

 ױגיאן א םון קאגטראלירט און ארגאניזירט איז סריע
 ױגיאן, קיץ ניטא איז עס ווען צייט׳ אזא אין גיט. ןדער

 און וואכען םולע געארבייט ארבײטער צאל א װאלטעז
 רעזול־ אלס געארביים. גארגיט וואלטען צאל גרויסע *

 גרויסע א דא איז עס ווען צוטיילונג, אזא םוץ סאס
 ארבייטם־־סריתען די וואלטען ארבײטסלאזע, םח ארמײ

 וואלט םארדינען צו םארט אום און ארונטערגעזוגקעז,
 װי דעם גאד אח שטונדען, מער ארבײטען געמחט מען
 םאר־ עפעס אץ שטוגדען מער געארבײט וואלם מעז

 •ריחע^ די געשניטען וױדער באס דער וואלט דינס,
 םאר׳כישוס׳טער דער געשאםען 'זיך וואלם אזוי איז

 שטוג־ מער ;שטוגדען מער סרייזען, קלענערע — קרייז
יריתעך. *קלענערע׳מז

 און םרייד מים אוץ ױניאן, א אבער מיר האבען
 שלעכטען זייער דעם םראץ אז זאגען, מיר קענען שטאלץ

 שעפער, די אין ארבײטס־באדינגונגען די זיינעז ®יזאז
 האר קײן אױף ארביים, וױיגיג אדער םך א האבעז װאס
 סעלע םילע אץ מארקערם, געווארעז• פארערגערט ניס

געווארעץ. געהעכערם דזשעסױיו די אוץ פרײזען די זײנען

 איז צײט שלעכטער דער טראץ רואס דערםאר איז דאס
 גיט פארהעלטניס&עסיג ליסט ארבײטסלאזע אונזער

 וואכען. םולע קײן ניט ארבײט מען אמת, גרויס. זײער
 מעמבערס אונזערע םון םראצענט גרעסטער דער אבער

 יתומים, קײן ניט זאגען, צו אזוי זײנען, ׳דזשאבס האבען
 ארבײםסלאזע, סך קײן ניטא זײגען עס װי לאנג אזוי און
 די פאר פארבאטען שטריינג איז עס װי לאנג אזוי און

 שעפער די םון טירען די אין קלאפען צו ארבײטסלאזע
 די מוזען אגרימענט אונזער לויט וױיל ארבײט, פאר

 אזוי און ארבײטער. פאר ױניאן דער דוםען באסעס
 ארבײטען אנפאנגען ניט קען ארבײטער קײן װי לאנג

 ארבײטס־ די װעלען אםיס, םון קארד װאירקיגג א אן
װערען. םארערגערט נים באדינגונגען

 און ױגיאן, דער םון אויפטו דער איז דאס אט
 דעם זען ארבײטער דער קען צײט אזא אין ערשט

ארגאניזירט. דין םון נוצען גרויסען
*«*

 זארג סך א אונז גיט וואס פראבלעמע. צוױיטע א
 קאנ־ און דזשאבערס םון םגםה די איז קאפ־וױיםאג און

 די פון רעזולטאט א אויך דאס איז אםשר טראקטארס.
 נים קענען וואס ארבײטער םאנכע צײםען. שלעכםע
 באסעס־קאי.־ צרות סאר װערען דזשאבס קיין קריגעז

 אזעלכע צוױי געהאט לעצםענם האבען םיר טראקםארס.
 גע־ איז װעלכער םרעסער, א האם םאל איין אין םעלע.
 אן דושאב א דא קריגען פרובירס יארק, נױ פון קוםען

 גע־ ער איז געקענט. ניט נאטירליך און ױניאן דער
 נים ער האט ױניאךביכעל קיין ױניאן. דער צו קומען

 םעםבערשיפ־ דער צו געשיקם אים פען האם געזזאט.
 גע־ האט ער געגליכען. ניט ער האט דאם קאפיטע.

 טאן אונז ער װעט נאכהער און דזשאב, א גלייך וואלם
 ווען ױניאן. דער אין םעםבער א װערען און םובה א

 א םארשוואונדעץ. ער איז ענםזאגם, זיך האבען מיר
 א אלם געםונען אים םיר האבען שפעםער ציים קורצע

 זיך, םארשטייט דזשאבער. א םאר באס־קאנטראקטאר
 אזא םאל צוױיטען א עקזיםטירם. ניט לאנג האט ער

 אבער קאטער. יארקער נױ א פיט געהאט םיר האבען
 און דזשאבערם די זײן, ניט זאלען אורזאכען די וואס

 שנעל. גאנץ דא זיך פארשפריים םגסה קאגטראקםינג
 ‘אסא דער טים קאנפערענצען געהאם שױן האבען םיר

 נאר נים שײדיגם װעלכע םראגע׳ דער װעגעז םיאיישאן
 םאנופעק־ אנשטענדיגען דעם אויך נאר ארבייטער די

 גענע־ א רופעז צו געפלאנעװעט האבען פיר טשורער.
 קאנטראקםינג אלע די אין סםרייק אדער סםאפעדזש ראל

 צו דזשאבערס די צװינגען אפשר ארום אזוי און שעפעױ
 םאר סאראנטווארטליך דין און ױניאן דער םים האנדלען

 סעזאן שלעכטען דעם צוליב קאנםראקטארס. דיערע
 יע איז אונז טאן. געקענם נים אבער עס מיר האבעז

 קאנ־ גרעםערע די פון אייניגע ױניאניזירען צו געלומען
שעפער. טראקםינג

 צוױי די ױניאניזירען צו געגלונגען איז אונז אז
 צוריק ציים א םים זיינען וואם קלאוק־שעפער, גרויםע

 צװיי די שוין. דאר איר ווײסט שטאם, םון אנםלאפען
 ארבייםער, 200 אריבער באשעםטיגען װעלכע שעפער,

 ױניאן סון און קלאוק־צענםער םח וױים זייגען די כאטש
 נאםיר• ױניאן־קאנטראל. פולען אונםער זײנען אפיס,
 רוי גאנץ נאך איז שעפער די אין עלעפענט דער ליך,
 אבער טוען מיר פראבלעםען. און ױניאן־פראגעז אין

 םאר זײ מאכען אח זײ אױפצוקלערעז בעסם אונזער
 גײי״ גאנץ א װי אזוי און ױגיאן־לײטע, באוואוסטזיניגע

 שעיער צווײ די אין ארבײטער די םון פראצענם םער
 אינ־ דער אין ױנג און יארען אין ױנג — יתגער א איז

 אז אויסזיכטען, אמ האםנונגען דא איז — דוםםריע,
 ױניאן־ גוםע נאר גיט ענטװיקלען זיך זאלען זײ םון

ױניאן־םוער. גוטע אוין אסשר נאר לײם,
»*•

אנגע• סיזאן אנהויב האם באארד חשאינט אונזער
 ארביי־ זאלעז קלאוק-שעפער אלע אז באשלום. א נוםען

 געלט דעם מיט אום — שבת א םאג האלבען א םען
 אײד אמ שפאניעז אין קעםפער בראװע די שטיצען צו

 פוילען. אין ברידער אח שװעםטער לײדענדע אונזערע
 באשלוס לױבענסװערםער דער האט באדױערען, צום
 צוליב װידער — װערעז דורכגעפירם געקענט ניט נאך

װי שנעל אזוי ארבײט. קײן ניטא איז עס װאם דעם,

 בא־ דער װעט ארבײט, אביםעל וױיזען גאר זיך װעט עס
 העל־ װעלען מיר און װערען, דורכגעפירט זיכער שלוס

צװעקען. װיכטיגע צוױי די סען

בע• ניט לאגע די איז דרעס־אינדוםםריע דער אין
 אינדום־ די וױיל דעם צוליב ערגער. אפשר נאך םער.
 איז עס און ארגאניזירט פראצענם 100 ניט איז םריע
 געוואו* די אנצוד״אלםען ױניאן דער פאר שווער זייער
 װעלכע שעםער ניט־ױניאן די צוליב קאנדישאנס נענע

 ניט־ די שעפער. ױניאן די םים שםארק קאנקורירען
 װעלכע שעפער גרעםםע די גראדע זײנען שעפער ױניאן
 דזשאינט די םרייד. אויפ׳ן איינסלום אן אוים איבען

 דער צו גענוםען ערנסט איצט דערםאר זיך האם באארד
 דרעם ארגאניזירםע נים נאך די ארגאניזירען צו ארבײם

 םעם־ אונזערע זיך האבען צװעק דעם פאר שעפער.
 געלם׳ די םים דאלאר 6 און 3 פים געטעקסם בערס

 אםים גענעראל םון הילף פארשפראכעגע די םיט און
 ארגאניזאציאנם־ גרויסען א אנהויבען באלד םיר װעלען

 ױניאן־ אונטער בריינגען צו ציל דעם מיט קאמםיין
שטאט. אין שאפ דרעם וואל און סילק יעדען קאנטראל
 דזשאב דער אז ווייםען, םיר ניט. זיד נארען םיר

 באקעגד פיר דארפען נאר נים לייכטער. קיץ נים איז
 םאנוםעקטשו־ דרעס רעאקציאנערע פארביםענע די םען

 לאם אנדערע אלע פון הילף די קריגען װעלכע רערם,
 צו אױך האבען מיר נאר שאפערם״, ״אםען אנדזשעלעס

 גאנץ נאך זיינען וואם ארבײםער עלעםענט אן פיט םאן
 איז עם ארבײםער־םסיכאלאגיע. אן האבען צו פון וױיט
 שםאלץ צו נאך דינען וואם אםעריקאנער, עלעמענם דער

 פמ הילף דער םיט םרײד־ױניאן. א צו באלאנגען צו
 אק־ אונזערע םון הילף דער םיט און אפים גענעראל

 ביײ אבער םיר האםען םעםבערס איבערגעבעגע םיװע
 גיכער גאד דער אין איז שװעריגקײסעז אלע די צוקופען
 דרעם* הונדערט־פראצענםיגע א אויך האבען צוקונםט
אנחשעלעס. לאם אין ױניאן מאכער

 ארביײ דער אין קאםף אינערליכער יעצטיגער דער
 אםערײ דער און םי־אי־א דער צװישען טער־באװעגונג

 קאלי־ אין האם וועלכער לייבאר, אוו םעדעריישאז קען
 שאר־ פארמע, שארפע באזונדערם א אעענומען םארניע

 אנדערש, ערגעץ װי זיך דוכם פארביםערטער און סער
 ארגא־ אונזער אין שםערומ קלײנע קיץ ניט אויד איז

 אונזער אין םאל אלע האבען םיר רבײט.rניזאציא:ם
 אםע־ די צוױשען הױפםזעכליך ארגאניזאציאנם־ארבייט,

 אנגעשלאםען דינען מיר אז באםאנט ארבייטער, ריקאנער
 יעצט »ת לײבאר. אוו םעדעריישאן אםעריקעז דער אן
 — םי־אי־א — נאםען נייעם א עפעם דערהערעז זיי אז

 הא־ װעלבע םענשען׳ זעלבע די פון רעדעם הערען און
 דער םון םײל א זײנען םיר אז באטאנם פריער בען

 םעדערײ־ די איצםער אםאקירען די װי םעדעריישאז,
 איבערד״ויפם אייגדרוק. שלעכםען א עם פאכט — שאן״
 זײ־ װעלכע ריבםוגג, געװיםער א םון גרופען וועז גאך
 האל־ אםעריקאנער, די צװישעז פאפולער דיער נים גען
 פרובירען און סי־אײא דער צו נאהענט זייער זיד טעז

 ארגאניזאציע• זייער איז עם אז איעדמק דעם פאכען
 םאםםיםיגג, r’־»’o א געהאט םיר האבען לאנג גיט דא
 דער םון ליםעראטור םיט םארםלייצט געווען ער איז

ריכםונג. דאזיגער
 אײנע געווען איז אינטערנעשאגאל אונזער וױ אזוי

 ,קאםיםע די ארגאניזירט האבען װעלכע יוגיאנס. ךי פח
^ ארגאניזײשאן״ איגדאםטריעל פאר אי םי־  און, — (

 אנדערע די וױ גום אזוי ױניאן אונזער ייד, פארשטײט
 זײ אבזינםען, בעסטע די געהאם האבען יתיאנס, 9

 עס אז פאראויםגעזען נים ווארשײגליד אבער האגען
 דער אבער קאנפליקם. שארםען אזא צו בריעגעז װעט

 םילען. םיר שאדען. ברעעט ער אמ דא׳ איז קאנםליקט
 האט אינטערנעשאנאל אונזער ארגאניזאציע, אונזער אז

 קראםם גאנצער דער מים ארײנװארםעז געדארפם זיך
 ברייגגעז צו באזיצעז, םיר װאם אײנפלוס, און ענערגיע
ארבײםער־באװעגוגג דער איץ הארמאניע אח פרידעז

 גע־ פיל אזוי האט וחנלכע אינטערנעשאנאל, אונזער
 פאסענדע די איז שטרײטיגקײטען, אינערליכע פון ליטען

 פאר־ צו אום נאװעגונג אזא אנצחעיבען ארגאניזאציע
 דאר־ ניט זאל ארכײטער־באװעגונג גאנצע די אז םײדעז

 ארגאניזאציע אונזער װאם םראגעדיע, די דורכלעבען םען
 אונ־ פון קרעדים צום דין װעט עם דורכגעלעבט. האט
 דורכצר ערפאלגרײד אמ אנצוהויבעז ארגאניזאציע זער

 םאכזין צו גאנץ באװעגונג א — באװעגומ אזא פירען
 םרײד־ אפעריקאנער דער אין רים שרעקליכען דעם

’>n r i ;װעלכעו פון רים, א באװעגוסנ n ארבײםער 
 סאר־ םד, א זײער םה א און געוױנעז גארגיט קענעז
לירען.
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פאוטשויט מאכט מאנטרעאל אין ױױאן אונזער
שעהן ב. םון

ד וואס פירמע א װער״, טשילדרענס ״םײן די  ם
 םאר באטראכט װערט און ארבײטער, iso שעפטיגט

 קענעדע, אין םעקטארי דרעס טשילדרען גרעסטער דער
 אינ־ דער מיט אגרימענט אן אוגטערגעשריבען האט

 םון העכערומ שאפ, יתיאן קלאוזד אויף טערגעשאנעל
 טאר ארבײטער קײן שכירות, די אויף פראצעגט צעהן

 אנדערע אלע און טרייעל א אן װערען אװעקגעשיקט נים
 ענטהאל־ זײנען װאס ארבײטער די םאר באווארעגישעף

 םון אינטערנעשאנעל. דער םון אגרימעגטס די אין טען
 ־44 א אײגגעשטעלט װערט דעצעמבער ערשטען דעם

 מען האט םירמע דער בײ ארבײםס-וואך. שטונדיגע
 ־שטונדען50 א םון באזיס אוים׳ן געארבײט איצט ביז

 צו טרייד דעם אין געזעץ געגען איז עס כאטש וואך,
 שטונדען 48 װי מער מלאכות בעל די ארבײטען לאזען

וואה *
 ארגאניזירען פריהער מוזען נאך מיר װעלען זיכער

 קענען װעלען מיר ביז טרײד, סרן שעפער אנדערע די
 טשילד־ אין ארבײטס־װאך שטונדיגע 44 די איינשטעלען

 שע־ עטליכע פון ארבײםער די אבער טרייד. דרעס רען
 נאך האבען מיר כאטש ארגאניזירט, שוין זיינען פער
 אונזער בתים. בעלי זייערע מיט אגרימעגטס קײן ניט

 לעצ־ די דורך איז דעפארטמעגט ארגאניזיישאן אפטאון
 ארגאניזאציאנס מיט ביזי געװען מאנאטען עטליכע טע

 סילק די אין ארבײטער די צװישען בלויז גיט ארבײם
 וראו םאבריקען, אלע אין נאר שעפער, דרעס קאטאן און
 אייגגעשלאסען קליידער, סרויען געמאכט ורערען עם
 ״םײן דער מיט סעטלמענט דער דרעסעם. טשילדרען די

 װיכםיג, באזונדערס דעריבער איז ווער״ טשילדרעגס
 ױניאן דער םון דורכברוך ערשטער דער איז דאס וױיל
םו־ייד. נײעם א אין

דרעםמאכער אין עדויײלט אדמיניסטדאציע נייע
.262 לאקאל

 אינ־ די םארגעקומען איז אקםאבער טען6 דעם
 עקזעקוטיװ בעאמטע, גיײעתױילטע די סון םטאליישאן

 מא־ דרעס םון מיטגלידער באארד דזשאינט און באארד
 םייער־ די םון איינע געווען איז דאס .262 לאקאל כער

 איז עס װען האב איך וואס אינסטאליישאגס לאכםטע
 אר־ קײן געהאט גיט האבען מיר כאטש בײגעוואױנט.

 דאך האבען אטרעקשאגס, אגדערע אדער קעסטערס
 אודיטא־ דעם אנגעםילט מיטגלידער טויזענם םון נאענט

 האם־ מיט םול פנים׳ער, םרייליכע מיט אוץ האל ריום
 באטײ־ זיך ײגיאן, דער מוץ ערםאלג דעם אריף נונג

 אינ־ צו כבוד דער איגםטאליישאן. דער איז ליגט
 צום געווארען געגעבען איז עקזעקוטיװ די סטאלירעץ
 אין ױגיאן אינטערנעשאגעל אן םון מיםגליד עלטסטען
 עק־ םראװינציעלער דער םון טשערמאן צום קענעדע,
 גוםטאװ קאגגרעס, לייבאר און טריידם סון זעקוטיװ
 ױניאן דרוקער דער פון םיטגליד א איז רועלכער פראנק,

 טריידס םון וויים־פרעזידענט טרעםאניע, ראול יאר. 60
 מאנטרעאלער םיז טשערמאן אוץ קאנגרעס לײבאר און

 קלאוד רעדנער. הויםם דער געווען איז קאונסיל, טרײדס
 אינ־ דער פון ארגאגייזער קאגעדיען םרענטש זשאדאין,

 שרײבער דער און םארזיצער געווען איז טעתעשאנעל,
 םון באריכט םולען א אפגעגעבען האט שוררת די פון

 טען7 דעם זינט געטאן האט ױגיאן די וואם ארבײם דער
 באריכט םיגאגס א אפגעגעבען אייד האבעז מיר מאי.
 סעפ־ ערשטען דעם סון יאר, םארגאנגענעם דעם פאר

 דעם אנגעםאנגעץ האבען מיר ווען ,1936 טעמבער,
 ,1937 אויגוסט, טען31 דעם ביז דראיװ, ארגאגיזאציאנם

 דורך מאכט. אין ארייץ איז אדמיגיםטראציע גײע די װען
 אגגעוויזען, באריכט דער האם מאנאםען, עםליכע די

 סון קאמפלעינטם םױזענד געװארען אםענדעם דינעץ
 צוריק• פרײזען, סעםלען װי סארט, פארשידענסטען דעם

 7א איז עס ענליכע. און ארבייטער אנטזאגטע שםעלען
wpni) k^ טי o i »d• » 

 זײ־ צײט, דער דורך געהאס האבען מיר וואס סעס,
 צוריקגעשטעלם איינעם, אויסער ארבײםער, אלע גען

ד פיג»נ«יעלער דער •לעךער. זײערע אויף גןװיארען  מ
פאק־ אינטערעםאנםע עםליכע ארױםגעבראכם האט ריכם

— BAk k AkkMAMMk kfeMAAfekkkk kkkkkkkkk אגגעבעג באוועגונג. ארבײמער קענעדער דער פאר סען
kk4M■ kM AkMMMAflkMWAfeAA  ̂ aaâ kk kk AkkAבײ־ האט איגםערבעשאנעל די װאס געלט סוםע די דיג 

דרעסמאכער דער ®רן אויםבויעז דעם פאר ײערטסגעש

 די אנגעװיזען רעדגער די האבען מאנטרעאל, אין ױניאן
 ױ־ נעשאנעל דער פון באהויםטונג דער םון פאלשקײט

 פאראינטערע־ בלויז איז אינטערנעשאגעל די אז ניאן,
 דער ארבײטער. קענעדער י1 םון געלט מאכען צו סירט

 דזשענעראל דער אז באװיזען, האט באריכט םינאנס
 אין געלט סומען באדייטעגדע אױסגעלײגט ד״אט אםיס

 דאױ־ װעט אינטערנעשאנעל די װעלכע פאר מאנטרעאל,
 פער־קאפיטא די ביז צײט לאנגע גאנץ א ווארטען פען

 האבען מיר דעקען. עס װעלען מאנטרעאל פוץ צאלונגען
 נעמט אדמיניסטראציע נײע די אז באטאגט שטארק אויך
 די און ױניאן דער איבער קאגטראל דעם איבער איצט

 אװעקצױ איז עס גויםיג װי און פאראנטווארטליכקײם,
 אױף פוגקט לאקאל דעם םון םינאנסען די שטעלען

 אװעקגע־ האבען מיר װי פונדאמענט, געזונטען אזא
 באדיג־ דיערע און ארבײטער די פון שוץ דעם שטעלט
שעפער. די אין גוגגען

 דרעם ״אײדיעל דער אין קאמף א ערווארטען מיר
 םון נאהענט באשעפטיגט װעלכע םירמע א קאמפאגי׳/

 אוגזער דרעסעס. קאטאן און סילק בײ ארבײטער 600
 צו געלונגען איז דעפארםמענט ארגאניזאציאגס אפטאון

 הונדערט פירמע דער םון ארבײטער די ארגאגיזירען
 טרע־ צו אנטזאגט זיך האט אבער פירמע די פראצענט.

 װעגען עארהאנדלען אדער םארטרעטער אוגזער מיט פען
 מיר און טרייד אין סלעק איז איצט אגרימענט. אן

 סע־ דער װי אבער שנעל אזוי וױילע. א ווארםען מוזען
 וױ־ לאזען צו גוײיט נדר זײנען אגהויבען, זיך װעט זאן
 אן אונטערשרייבען מוזען װעט זי אז םירמע, דער סען

 ווע־ עס אדער איגטערנעשאנעל דער מיט אגרימעגט
 גאך האםען מיר דרעסעס. קיין װערעו גענעהט ניט לען
 דער װען מײגונג איר עגדערען װעט םירמע די אז אלץ

 די האבען דארםען וועט מען און קומען װעט םעזאן
 אונ־ באשליסען דעמאלט אםשר רועלען זיי ארבײט.

םטרייק. א אן אגרימעגט אן טערצושרייבען
עטאב־ סאלקאם איז לאקאל עמבראידערי אונזער

 אםיס סםעציעלען א געעםענט האבען זײ איצטער. לירט
 קלאוקמאכער דער פון העדקוואדערס די אין זיך פאר

 אלם בערניצקי בען ברודער ערוױילט האבען און ױניאן
 א ערוױילען צו איצט זיך גרײטען זיי אגעגט. ביזנעס

 .315 לאקאל םארץ בעאמטע און באארד עקזעקוטױו נײע
 דעם אין גוט. גאנץ ארביים די אן זײ םירען דערוױילע

 ווען דױס העכערע אײגצוםירען געלונגען אוגז איז פאל
 גלויבען מיר און געווארען געסעטעלט איז םטרײק דער

 אויף שטיין קענען לאקאל דער װעט םינאנציעל אז
אן. אנהויב פון םיס אײגענע

קאמןז א צו זיך גרײטען קאטערס דרעם
 גילד מאנוםעקטשורערם דרעס דער אין אימיצער

 קאמף א צו מאגוםעקםשורערס די אריםהעצען םרובירט
 אגרימענם זייער ווען ױגיאן, קאטערס דרעס דער מיט

 איז. ״עמיצער״ דער װער בים וױיםען מיר אויס. געהט
 וואם סטראטעג זעלביגער דער איז דאם אבער אויב
 דרעס לעצםען דעם אין מפלה ^ צו געםירט זײ האט

 םטרא״ שלעכטע זייער ארויס זיכער ער וױיזם סטרייק,
 הונ־ זײנען קאטערס אונזערע איצטער. אריך טעגיע
 די צװינגען קענען מיר און יזירט1ארגא םראצענט דערט
 שעפער די אין באדיגגוגגען אגצוהאלטען בתים בעלי
 מען אז באשטייען מיר אגרימענט. אן אן׳ אדער מיט,
 מען דארף (דערצו קאנטראקט. דעם לעגאליזירען זאל
 די אויב צדדים). ביידע םון צושטימוגג די קענעדע אין

 ווע־ איצטער, עס טאן צו ענטזאגען זיך וועלען באסעס
 זיין וועלען מיר ביז צײט א םאר װארטען מיר לען

 אויסהע־ די טראץ טאן עם זײ צװיגגען צו אימשםאגד
 םאחיכערען װילען ־מיר אסאסיאיישאן. דער סון צער
 ניט אבסאלום זיך זארגען מיר אז אינטערגעשאנעל דער

רעזולטאטען. די וועגען
 טר׳ײד אין שטיל. איז ױניאן קלארקמאכער דער אין

 קאוד (די קאמישאן סוט ארן קלאוק די אבער סלעק, איז
ם איצטער ווערט אוםאריטי)  אגרימענם דער ביזי\?ינ

 באדיגגוגגען די ענפארםען צו געווארען, לעגאליזירט איז
 שע- ירניאן גיט אין בעק־פעי אויפמאגענדיג טרײד, אין

 ארבײםס־װאך שםונדיגע 40 די אז זעז איז פער
װ װערען. איגעהים דארם אי

 רעדזשיש־ - פעױיםארם8 סראוס
 ױ אין זיך נאסיילינט און פרירפ

פעםיגסייםען כילװננס
 117 לאקאל פין מיטגלידער אפרייטארס, קלאוק די צו

— ברידער:
 דורך װעט קלאס ארבײטער ארגאניזירטער דער

 ̂א םרייהײט, םאר קלאס קעמםענדער אלס לאגע, זײן
 מענש- דער םון צוקונםט די באשטימען גערעכטיגקײט,

הײט.
 שטענדיג זײן קלאס ארבײטער דער מוז דעריבער,

 אר״ פאליטישע און עקאנאמישע זײנע דורך צוגעגרײט
 פא״ אזעלכע דערגרייכען און קעמםען צו גאניזא^יעס

 םאר־ זאלען װעלכע ענדערונגעז, עקאנאמישע ליטישע,
 א באפעלקערונג ארבײטענדער דער פאר זיכערען

 ױשר׳• םױיע, א און הײנט׳ מענשליכערען און בעסערען
 גאנצער דער פאר צוקוגפט גליקליכע און דיגע

מענשהײט.
םליכ־ הייליגע און אויםגאבעז ערנסטע אזעלכע פאר

 קענטעגיש, באװאוםטזײן^ קלאסען זיך פאדערט טען,
 אמבעסםען װי םארשטענדעניש גענויע און אינטעליגענטע

 דערפאלג־ זאל װעלכע ארבײט, נויטיגע די אנצוםירען
 זיך םאדערס עס און ציל, ארבײטער׳ס צום םירען רייך

 וועגען, די םארשטיין גענוי זאל קלאס ארבײטער דער אז
 שונאים קלאסען זיינע װעלכע מעטאדען, און מיטלען

 זײגע געגען און ארגאניזאציעס זײנע געגען באנוצען
אינטערעסען.

מיט״ דער מיט ,117 לאקאל אונזער האט דעריבער
 איג־ אוגזער נוון דעפארטמענם עדױקײשאנאל פון הילף

 און בילדוגגס פארשידענע אראנזשירט טערנעשאנאל,
 מעמבערס, אונזערע םאר טעטיגקײטען םארוױילוגגס

 באוואוסטזיץ, זייער אויםבילדען העלםען זיי װעט וועלכע
 סאר קעמסען צו ענטשלאסענהייט זײער אויסשמידען

 ארבייט סםארט אונזער דורך און אינטערעסען, זייערע
צושטאנד. םיזישען דיער שטארקען
 בא־ זיד װעלען מיטגלידער די אז ערווארטען, מיר
אקטױויטעטען. די אין טייליגען

גרום׳ ברידערליכען מיט
 117 לאקאל םון באארד עקזעקוטיװ

י. װ. ג. ל. א.
טשערמאן, צוקערמאן, ר.

מענעתשער. לױױי, לואים
קאמיטע: ^עדױקיישאנאל

סעקרעםער. סטענזאר, י. טשערמאן. סײגבערג, מ.
ד״ דייטש, מ. קאהען, ב. מ. באגנא, מ. בעלזעה י.

רובין, ד. קאפלאן, ב. םריימאן, ה. םריד, װ. פיק,
סילקאװימש. י. סאלבערג׳ ה.

םאר םראגראם בילדונגס טיילוױיזער אונזער
1937—1938

 (טהענקםגיװיגג גאװעמבער, טען24 דעם מיטוואה —1
 פון ערםעגונג די מיר םײערען אװענט, 8 אױג)

 וועבםטזנו אין אקטױױטעט, עדױקיישאגאל אונזער
 רעפחר און באל קאנצערט, רייכען א דורך האל,

 מיטגליתוז די םאר םריי זיינען טיקעטם שםענטס.
םאמיליעס. זייערע און

 םען,15 דעם נאװעמבער מאגטאג, אנהויבענדיג —2
לא־ אין ,7:30 ביז 5:30 םון מאנטאג, יעדען װעט
 עגגלישע די לערגען צו קלאסעז 2 דין אםיס׳ קאל

שפראך.
 װעם טען,14 דעם גאװעמבער זונטאג, אנהויבענדיג —3

 םיגד אוגזערע וואו געגענדען׳ םארשידעגע די אין
 בעגסאנ־ בראנזװיל, בראגקס, וואויגען, גלידער
 1זוגם» יעדען ביעטש, בעטה פארק, בארא הוירסט,

 סרײטיג יעדען אײלאגד קוגי אין און פריה, 11
 זעחר איבער לעקציעס רוערען געהאלטען אווענם,

 אר־ די סון אינטערעס דעם פאר טע&עס װיכטיגע
בײםער.
 יי ראגאף׳ װי לעקטארס פראמיגענטע אזעלכע

 ר• םאגעלמאן״ ל. װלאדעק, ניגער, ש. צביח, גלאגץ,
 לעוױן, עךלין, װיליאם קאץ׳ משה םאט׳ יעקב ראקער,

 שער־ ב םיגעל, ל. עפשטיץ, מלד נאװיק׳ פ. שאצקעם,
 דאקםאר לעוױן׳ יעקב געבינעה ב. ראח, אלעקס מאז,

 ירעזידעגם םירער, אייגענע אוגזערע אח בידעקעל מ.
 תשעמר גאגלער, מענעדזשער דזשעגעראל דובינסקי,

מענעחשעי לאקאל אונזער האכמאז, מעגעדזשער ־ ראל

&
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 י. צוקערמאן, רובין, טשערמאן אונזער ליװי, לואיס

 איינ־ װעלען װעלכע אנדערע׳ אייניגע און יארונאװיטש
און אינדוםטריעלע װיכטיגע צאל א איבער עןײטל

פראגען. *רגאניזאציאנעלע
 די םאר צייטונגען די אין אנאנסמענטם די וואטשט

פלעצער. און האלס ךאשופס,
 11 טען,20 דעם נאװעמבער שבת, אנהויבענדיג —4

 א װער«ן געגעבען אםיס, לאקאל אין װעם פרי,
 איבער נאקם׳ ע. דאקטאר םון לעקציעם 4 פון קורס
 ױניאן םרייד .דער פון אנטװיקלונג ״די טעמע דער
 אמע־ אין באװעגינגען ארבײטער פאליטישע און

ויקא״.
 ספעציעלע װערען געגעבען װעט צײט צו צײט פוז —5

 פאר לעקטארס, פרויען פראמינענטע םון לעקציעס
 םעמע דער איבער מיטגלידער די פון פרויען די

געזעלשאפם״. דער אין םרוי דער פון ראלע ״די
 און דעבאםען װערען אראנזשירט אויך װעט עס —6

םראגען. װיכםיגע איבער סימפאזױמס
 מאנדאלין קינדער גרויםארםיגען א האבען םיר —7

 עלםערען, אונזערע םון קינדער םון ארקעסטער
 שפילען מאנדאלין םריי געלערענם װערען װעלכע

פאפורעלא. דיריגענט און לערער באװאוםםען פון
 װערט װעלכער כאר, םענער גוםען א האבען «יר —8

 דיריגענם באוואוסםען םון דיריגירם און געלערענט
װינער. לאזאר

 האט װעלכער טים, סאקער גוםען א האבען םיר —9
שפילען. זיין מיט אויסגעצײכענט זין

 לאקאל אונזער אין לייברערי שײנע א האבען מיר —10
 צייטונגען. און זשורנאלען ביכער, גוטע פיט אםים
פארנאכט. 4 ביז םרי 10 םון טאג אלע אפען

 םאר־ ציים צו צײם םון ארגאניזירען װעלען סיר —11
 מיט מעמבערס אונזערע פאר פארוױילונגען שידענע
פאמיליעס. דיערע

 בילדונגם אונזערע זיינען זעט, איר װי ברידער!
 און אינםערעסאנם, און םארשידענארםיג סעטיגקייטען

 זיך שליםט אקםױו, װערם :אלעמען אייד רופעז סיר
 אין זיך םארשרייבט םעםיגקײםען, בילדונגם די םאר אן
 לעקציעס אונזערע באזוכם געדיינקט, און קלאסעז׳ די

 בארא בענםאנהוירסם, בראנקס, אין פרי זו׳נטאג אלע
 םרײםאג אלע און בראנזװיל און ביעםש בעטה פארק.
 קינ־ אייערע םארשרײבט און איילאנה קוני אין אווענם

ארקעסטער. מאנדאלין אונזער אין דער
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:״גערעכטיגקײט״ חשוב׳ע
 די אויב אנםראגע, פאם׳ס יעקב אויף עגטפער אלס

 װעל לעקציע, גוטע א הערען װעלען וואלטען ארבײטער
 איז עס !װעלען זיי וואלטען געװיס :קורץ זאגען איך

 ארויס־ בין איך װעלכער פאר אידייע, אלטע אן מײנע
 און ערפאלג. װעניג מים ליידער אבער געטראטען,

 עס האט ארטיקעל, פאט׳ס פוײינד לײענענדיג ׳איצט
 גע־ האב איך באפרידיגונג. געװיסע א געגעבען מיר

םון אידייע מיין אז הייסען, דאך קען דאס טראכט:
 מעגליך אגדערע. בײ אויםגעקומען אויך איז אמאל

 אידייע דאזיגע די םרי צו געװען נאך איז דעמאלסט אז
 געביםען צײט די זיך האט יעצט און פארװירקליכען׳ צו

טאם. םאר וײיף געווארען איז םראגע די און
סאציא־ א םאר דיסקוסיע א אדער לעקציע גוטע א

 די בײ וואלט ארבייםער־םראגע אן אפילו אדער לער
 איך איגטערעס. ד״יבשען א ארויסגערוםען ארבײטער

 געהע־ א אויף איינארדנען דאס זאל מען װען אז גלויב,
 א קריגען צײם דער מיט דאם װעט שטייגער, ריגען

 געבראכט דאס וואלט זיכער און אגהעגגערשאםט היבשע
ארבײםער. די צװישען רעזולטאטען שײנע

גרוס, ארבײטער מיט
ן, א ט י ו ו ע ל מ.

.2881 לעדזשער ,117 לאקאל מעמבער
בראנקס. עװעניג וואלאס 1955

רעדאקציע: װערטע
 דאנק הערצליכען מײן אויסצודריקען מיר ערלויבט

 וואס ארטיקעל, גלענצענדען זיין םאר פאט יעקב חבר צו
 גערעכטיגקײט״ ״די םאד־ארגאן אוגזער אין ערשינען איז

 מען װי אזוי טאקע דאם איז ״צי גאמען דעם אוגטער
זאגט?״
זאגט. מען װי אזוי נישט איז עס אז דענק, איך

אידיש־שפרע־ מאסע גרויםע די אז זאגען, צר מײן איו

 די פון יאר־טאנ טען50 צום
מארטירער שירןאגאער ׳

גום קוםם

נ םאסשז נ ו ל ם א ז ר א פ
א אין ק ע ל ט ע פ מ ע ט
עװעגױ טע7 געכען םטרים מע55

װ מװ. אווענד, דאנערשסאג
:רעדנער

 «ר»ורא װלאדעק, ם. כ. דוכינםקי, ירעזידענט
 פײנ■ םארים ראקער, רודאלןז דזשיןןװאניטי,

 ד. כערטראנד כאםקץ, י. קעלי, הערי םטאון,
פאטאש. און װאלםע

טשערמאן. — װײנכערגןןר הערי
:מוזיק

 ל«• פון דיריגירט כאר אעטערגעשאנאל דער
 ארקעסטער מאנדאלין רער און װימער זאר
 פאםיגע s דורכםירען װעלען ■א«אױעל$ ל. פץ

ןןװענד. דעם פאר ■ראגראם םוזיקאלישע
םענט 50 און 35,25 אײנטריט,

 ,חעיםארקעט דער םון אראנזשירט
קאםיטע״ קאטעםארײשןןן םארטירם

 איבער׳ן »רבײ«ער אםעריק^נער די װען איג®,
 קיר־ »ר8 ק»םן״ חעלדי*ען אין ^םמןחען ל»גד גאגצען

 דא& און לעבען םעג«ליכ?גן םער » ^םוגדען, צערע
 כחוח בלומיגע די געגען ארגמגיזירען, *ו זיך רעכמ

דער *ו םאר#ירער *יק»ג*ער די חאבען װעלנע
ג באזוגחןרס עס איז *ורי^ יאר 50 םי« תליח מי  װי

 «ען קען תלױת און קוילען םיט דעםאננארירען, *ו
 «רײ- ואר זײער און באזעען גי® ארבײםמןר די

^זטעלען. ניפ חײם
 »ר- בווװאוסטזיניגען יעדען «װ חוב דעד איז עם
 ןג• *ום ארז§םלוגנ8םען-8ם דער צו קוםען *ו בײפער
 חאבען יועלגע םארמירער שיקמגאער »נט די וון דענקען

ז •רײחײ• ?ײער איגעגעבען י  «אר ק»ס^ »ין לעבען י
4«ננעחײס דער פון יידעאלען חעכממנ די ,ii■——— ־■ י ■ ■ י 

 אינםערנעשא־ דער צו באלאנגען וואס ארבײםער, כענדע
 פאר־ דינעץ ױניאן, װאירקערס גארמענט ליידיס נאל

 ליםע־ איבער אידיש אויף לעקציעס אין אינטערעסירט
 אםילו און טעאטער, אידיש בעסער איבער אדער ראטור,
 םאר סראגען. סאציאלע אדער װיסענשאםטליכע איבער

 אפגעהאלטען װערען װאס לעקטשורס, זײ באזוכען וואס
 און קלאבס בײטער1א ברענטשעס, רינג ארבײםער סון

 גיבען וואס ארגאניזאציעס׳ געזעלשאםטליכע אנדערע
שפראך? אידישער דער אין לעקטשורס

 אידיש־ די אויף ביטול אזא מיט קוקען וואס םאר
 דארף 22 לאקאל אז דענק, איך ? ארבײטער ריידעגדע

 דער אין לעקטשורם אנצוםאנגען ערשטער דער דין
 מאסען אין קומען װעט פאלק דאס און שפראך, אידישער

לעקטשורס. די צו
 װעקען פריער דארף מען אז זיך, פארשטייט עס

 אוג־ אויך פרעסע. טעגליכער דער אין אינטערעס דעם
 אר־ שרייבען דארף גערעכטיגקײט״ ״די ארגאן זער

 זיכער, זײן מען קען דעמאלט דעם. איבער טיקלען
ערםאלג. ד״אבען װעם אונטערנעמונג די אז

ב ק ע , י ב ר א ם י ו ל ב
יארק״ נױ פלייס, ריטער 811

נומעס קומענדען אץ בריף װױיםערע

— :רעדאקציע דער םון באמער^גג
 #זאך גוםע א געטאן וואלטען בריף־שרײבער די '

 די צו קומען און געווען מטריח זיך וואלטען די װען
 בא־ די װעלכע צו לאקאלס די וואס לעקציעס, אידישע
 אינטער־ דער םון הילף דער מים אראגזשירעז לאנגען,

 אגיטײ אויך גאר קומען אליין נאר גיט און נעשאנאל.
 זײן לעקציעס די װעלען קומען, זאלען אנדערע אז רען,

 װעלען עם װען אז גלויבען, מיר און ם.:וכט. בעסער
 לאקאל איז מיטגלידער צאל געניגענדע א געםינען זיך
 וועלען לעקציעס, אידישע םאדערעץ װעלען וואס ,22
 אראנ־ װערען לעקציעס אידישע — קריגען. עס זיי

 35 לאקאל םון ,9 לאקאל םון ,117 לאקאל םון זשירט
 וױנטער דעם םון ניט איז דאס און .60 לאקאל םון און
 די װערען ליידער װינטערען. םריהערדיגע די םון גאר

 מען װי צאל, גרויסער אזא אין באזוכט ניט לעקציעם
ערווארטעץ. געדארםט האט

ם#רטײ לײבאר דער םון קאנוײדאטען
)24 זײט סון (עלוס

 דז*ייסס קירעחײםער, »רטחור »קער, ב. ארבאוז, —
 דז^ולי.א גאסטװירפ, סאול ארנאגע, ן)ול8 תובערט, ח.

קאללוור. מעוירט*
קמונטי ריטשמאנד

 אסעם- nge קעמיבעל; ר. דענװער — קמונסילמען פ*ר
 «8דעלעג ;לעווין א. סעםױעל דיסטריקט, ע^טער — בלי
דז*אנס. חמומרד קאנסםיםוגיאגעלעד דער צו

קו»נטי קעגס
 ד. אגדרױ חאלעגדער, לואים — קאונסילםען פאר

 *ום דז^אםמיס פאר דז^עלא. דזעאחן און ארמסםראנג
 פאר ;װאלדםאן לואיס — דיסטריקם םען2 קאורט סופרים

 דיםטריקמ, פער7 — קאורם סױעיםיפאל פון דז^אםםיסעס
• דזפ. לואים דיסטריקם טער3 סעיה ל. בענדז*אסין ײ י  ח

 רעדז^יםםראר, װעםראנא. ם. לאיז *עריןי, פאר קאבםאן.
 דז«ײםם ד. א. םער1 — אסעסבליםען פאר ■רימא̂ן דז^וליא
 אויגוםמ ׳«עד4 ברענער; בעגדז**םין טער,2 ׳ ;גילמאן

 סא-' חײםאן טער,6 ;דאוגם *רעדעריק טער,5 ; קלעסענס
 דזאזעראלד םחאמאם םער,9 ;גמותאם װיליאם םער,7 םער;

 ריפ- דז^ארדזאז טער,12 גאגאליק; םאריס טער,11 ;גאלװעי
 סאלװמטארע םער,16 ;גאלדסטײן פ. אײראן טער,14 ;קין

 טער,20 װיליאםס; די אליװעך טער,17 םאטעא; דע פ.
urn ״םער23 ;װאלדםאן תײםאן טער,22 סאלא; ראלאנד 

םאנאקא• פריעק
 — קאנװענשאן קאגסםיטוגיאנעלער דער צו חןלעג*טען

«ילי• א• אײברעחעם ראז?ן, חערי װײם, םײער
 אשע, י. דײװיך קענני, װיליאם קאסקע, לו*ים בראון,

 װ. חעגרי בעיאן, םפענסעד חענדין, לואיס דר.
m ל. לעגני תארװי, א. לואיס גאדארה פ. מארעי gtrn,* 
על בלוםעגרײך, םאריס  גוירבער, ת לודװיג ארםאזער, מני
pyrn ,װאלדםאן, לואיס •לאקס, ח. װיליאם פעלדםאן 
םאסםא. דזש»תן בלום, אײזיק

 קאנסטייםוצייא- דער פ»ר לארדזש עם דעלענײטם
קאנװענשאן נעלער

 *. •רעדעריק קארסי, «. עדװארד סאפאט, לאו אבאט
 םאילט עלצזינגער, עםיל בוירעל, א. אדאלןי אםחעי,
ארלס ברילל, ע. דזשאזעןי •עידזש.  •D םארים םאלאםאן, מ

 קאראלײו װאגגער, J ראבערמ אסבארן, ליטתגו מרעםעין,
 סעםױעל •אאגטמי, J\ םמזארלס ריפפי, װ. חארלאן א׳דעי,

אוגטעל־םײער.
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נאװעמבער טען2 דעם דינםטאג, שטימען צו וױ
יאר. אלע װי אנדערש יאר דאס איז שטימען דאם

 אמאליגע די םים אי מאשינען מיט אי שםימען װעם פעז
באלאםס. פאפירענע

 דאס מאשין. דער מים שםימען מען װעם צוערשט
 װי הױפם־אמםעו, די םאר קאנדידאםען די םאר איז

 בארא אםוירני, דיסטריקט קאמפםראלער, מעיאר, פאר
 מא־ דער מים שםימען דאס ריכטער. און פרעזידענט

יאר. אלע װי זיין װעם שין
מא־ דער מיט אפגעשטיפט האט מען װי נאכדעם

 אפשטימונג־ דעם פון ארויסקומעז װעט מען אוץ שין
 ראזע־ פון באלאט פאפיר א קריגען מען װעט בײדעל

 די געדרוקם זיין װעלען עם װעלכעז אויף קאליר, װען
 וועלען באראס מאנכע אין קאונסיללייט. די םון נעמען

 צום גרוקלין אין װי לאנגע, זעהר זיין באלאםם די אט
 א געווארען נאמינירט זיינען דארטען וױיל ביישפיל,

 אין קאונסיללייט. םאר קאנדידאםען צאל גרויסע זעהר
 װעניגער געווארען נאמינירם זיינען באראס אנדערע

קירצערער. א באלאם דער איז ממילא און קאנדידאטען
אנ־ אן אין אריין איר געהם באלאט דעם אם םיט

אפשםימונגס־בײדעל. דער
 באלאם אויפ׳ן קאנדידאם יעדען פון נאמען דעם ביי

 1קײ ניט דארטען מאכם אבער קעםםעלע. א םאראן איז
 שטי־ װילט איר װעלכען פאר נאמען, דעם םאר קרײץ
 בא־ א שטימען ביים געוועהנליך עס טוט םען װי מען,
 די אין נומערען אריינשרייבען סיט שםימם נאר לאם,

 פרא־ די צוליב געװארדן געמאכם איז דאס קעסטעלאך
 געווארען• איינגעםירם איז וואם וואלען פארציאנעלע

 בלויז ניט שטימען יעדער קען סיםםעם דער אם לויט
 םאר־ מייםטען אם איז ער וואס קאנדידאם, דעם םאר

 ער גאר װערען, געוועהלט זאל ער אז אינםערעסירם,
 םאר־ נים זאל שטים דין אז םארזינערען, אויד זיך קען

 געוועהלם ניט ווערט קאנדידאם זיין ױעו געהן, לארען
 קאנ־ צװייטען א פאר ווערען געצעהלט זאל זי אז און

 ביים הארצען. צום נענטער אים איז װאם דידאט,
 דעם אין 1 נומער דעם דעריבער ער שםעלם שםיםעז

 קאנ־ זײן פון נאמען בײם זיד געפינם וואס קעםםעלע
 וועה־ אנדערע אלע װי בעסער װיל ער װעלכען דידאט

 נאמען דעם בײ קעסםעלע דעם אין 2 נוםער א און לען
 צוױיםער זיין איז וואס קאנדידאם׳ אנדערעז דעם םון

 שםים זיין אז װיל, איינער ורען אז מײנם, עס אױסװאל.
 אויב קאנדידאם, אנדער אן פאר װערען גלצעהלט זאל
 נאכ־ ערװעהלם. נים װערם קאנדידאם ערשםער דין

 דרי־ דער זײן זאל עם װער באשליםען, מען קען דעם
 אריינשריי־ קען מען נאמען וועמעס בײ אױסװאל, טער
 מען קען אזוי און 3 ציפער די קעםםעלע אין בען

װיל. מען נעמען וױפיל ליםט דער םון אויםקלײבען
 פאר בלויז קעז מען אז געדענקען, אבער דארף םען ־

 ,1 ציפער די שםעלען ליםט דער םון קאנדידאם אײן
 שטעלעז איינעם פאר בלויז אויו איר קענט אזױ און
 מען אז מיינם, דאס װ. אז. א. 3 אדער 2 ציםער די

 איץ אויםוואל, צוױיטעז אײן אױסװאל, ערשםלן איץ האט
 ניט אבער קען מעז װ. אז. *ג פערטען אײן דריטעז,

 צווײטע צוױי אדער אױסוואלם, ערשםע צװײ האבען
דעם דורך קען מען קורצען, אין װ. אז. א. אויםװאלס
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 צװיי האט מען אז זאגען, גיט לייט קאוגסיל פאר באלאט
העלםער. גלייך קאנדידאטען

 קאנדידאטען אלע סון צעטעל א דא גיבען מיר
 זײ פארטיי. ארבײטער דער פון נאמינירט זיינען װאס

 ארבײטער־ דער בײ גלייך אלע זיך פארשטעהט זײגען
 אויס׳ו זאגען ניט קען מען װי אזוי אבער פארטײ.
 מען און העלטער גלייך אלעמען האט מען אז באלאט,

 ד״אט ,1 ציםער די גאמען יעדענס בײ שטעלען ניט קען
 רעקא־ צו באשלאסען ארבײטער־פארטיי די דעריבער
 װעמען פאר ערשט, שטימען צו וועמען פאר מענדירען

רג אז. x דרים צוויים,
 קאנדידאטען די זיינען בראנקס די אין למשל, אט,

 סאלווא־ און קװיל מײקעל פארטײ ארבײטער דער פןו
 אז פארטיי, ארבײטער די רעקאמענדירט ניגפא. טארע

 און אויסוואל ערשטער דער זײן זאל קװיל מײקעל
 ציםער לי אויסוואל. צוױיםער דער גינםא סאלוואטארע

 נא־ םאר׳ן קעסטעלע דעם אין װערען געשטעלט זאל 1
 נאמען םאר׳ן 2 ציפער די און קװיל מײקעל פון מען
נינםא. סאלוואטארע םון

 איינ• דער װלאדעק טשארגי ב. איז מאנהעטען אין
 איז ער פארטיי. ארבײטער דער פון קאגדידאט ציגער

.1 נומער דעריבער
 קאנ״ דריי ארבײטער־פארטיי די האט ברוקלין אין
 הא״ לואיס זײנען: זײ קאונסיל־לייט. םאר דידאטען
 און דזשעלא. דזשאן און ארמסטראנג ענדרױ לענדער,

 ם*ר 1 שטימען צו רעקאמעגדירט פארטײ ארבײטער די
דזשעלא. םאר 3.און ארמסטראנג פאר 2 האלענדער,

 קאנ־ איין פארטיי ארבײטער די האט קװינס אין
 אז זיך, םארשטעהט יאון באמבריק דזשײמס — דידאט

.1 גומער קריגט ער
 םארטײ ארבײטער די ד״אט ריטשמאנד אין אױך

 ר. דעגװער — קאונסילמאן פאר קאנדידאט אײן בלויז
קעמפבעל.

 גרײז א צוליב באלאט אייער קאליע מאכט איר װען
 מען אז םארלאנגען, איר זאלט אנדערש, עפעס אדער

 וואע דעם, אנשטאם באלאט אגדער אז געבען אייך זאל
געמאכט. קאליע האט איר
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 לײבאר־ אמעריקען דער םון קאנדידאטען
:װ»לען הײ־יאריגע אין פארטײ

עםטער שטאטישע ם«ר
 גװמרדיא לא ח. פיארעלא — םעיאר פ#ר

לעחמאן. אוירװיגג — אפילס אװ קאורט פון דז*אסטיס פאר
סעקגאלדדיק. א. דזשאזעןי ־־־ ?אםיטראלער פ«ר

םאריס. גיוב^לד — קאונסיל סיטי פון פרעזידעגם פ#ר ק«ונםי יארק נמ אץ
אײזיקם. ם. סטענלי — •רעזיחןנט בארא פאר
דיואי. ע. טחאםאס — אםוירגי דיםםריקם פ»ר
 דזפן)רוזי ־־־־ דיסטריקט טען17 אין קאנגרעםםען פאר
 עםיל — דיסטריקם םען26 אין קאנגדעסםאן פאר בײ?ער;

^לעזינגעי.
װלאדע^ סףיארגי ב. — קאונםילםען פאר

r עדװאדד דזאזאסםיס — קאורט סופרים פאר n. -גלע 
פאלעטי. ם^ארלס און ?אטילא א. ספלװמםארע גאן,

 און קארלין װיליאם דז^אדז^ — ?אורט סזטי פ»ד
־ קאולםמן. םי. סעםיועל
 סייקעל דיסםריקט. עראזםער — קאורט מױניסיפפל סאר

 דיםמריקט, *ײייטער ;םעקנאלםי פ. ארטור און םאםעא דע
r *רםחור דיסםריקט, דדיטער נוםבפום; אוירװין n. 
 אײכראחאם דיסטריקט, פערטער ; װידי אידים און זןארטלי

 פונער; •אול סעםיועל דיסםריקט, זעקסםער ;גודםאן ל.
 אכטער ;לואיס סי. דײװיד r־?rgrn דיסםריקם, זיבעמער

«יר$. ד« ji מ*ריא דיסםריקט.
גריגבער^ חערי — *ערין• פ»ר
יאגג. םחאםמם — דעדזאניסטראר פפר
 «ער,2 ;*יןי «ילי■ א. טער1 — *סןןמבלי «אר

 טער,4 ;קאנדאן ס. רעיםאנד ׳םער8 ;באנאנא סאלװפםארע
r טחאםאם ער,97 ;י^פקאװיץ ראובן n. ער,8 ;דארםי« 
מי «t« *ער,10 ;קאחן ל. סי rn i .טעד,11 ;קאננאלי פ 

m srn ער,18 ;קאלינס ל. פלבערט טער,12 ;חאראן» 
upturn י מ ו  דא- *ער.ijnr«ir• ; 16 ארמחור טער,14 ן ל

 ג»רסיא, אסקאר ׳טער17 ; דז*וניאר װאמןר, «. בער«
fm «ער,19 ;םקאטי .m ל«חנד8 טער«18 ;רױוערא apa- 

;פיםמדז׳יעראלד װ$ל*ער «עי״90 ;םעקלאורין פ. «ין

ב^קמם. דזשארדזש טער,23 ;םילער ח. װיליאם ׳טער22
 — קאנװענ^ן קאנסםיטוציאנעלער דער צו דעלעגאטען

 יללין לאזמרוס, איזידאר קערן, פאול חעלפאט, ס. ארטור
 גארנן• פראנק באש#ף, װיליאם בוירק, ע. דזשןןחן ט»וב,
 לי עלײעם ;ליקםםײן, חײממן רעטטער, םילטןןן לאנןן,
r־i#rn בלינקען, ם. סעםױעל ממן, n ,םמי חאראװיץ 

 בעל& ׳לי אלדזעעדנאן קורדיאי, טארגארעם דראגא,
 פנדז געטנער, װיקטןןר דייווים, חעראלד באיעד, חעראלד

 חפאזעי נאסקין, ליליען במטיני, סילװיא פןןרםע, לא
 ספױ םעם לײםאן, ױדזשין גאלדבערג, פ. לואיס ראגטא,

גאולדען. ח. װיליאם און
ק»ונטי בראנקם

 נאגלער. איזידאר — ורעזידענט בארא פ#ר
r םײקעל — קאוגסילסען פאר n. ,סאלװ קװיל

ניגפא
in פ»ר p rדז — ״rארדזr .סאלװאטארע
.npirip אלאזפר — רעדז^םםו־אר פ^ר
 םערי דיסםריקט, טער1 — מסעםבלי פ»ר

 m טער8 רוביגסטײן; ל. אײברעחעם ד. א. טער2 ;דאגאלד
 נאפחאג םער,6 סטיקעל; םעםױעל סזער,4 ;װײםאן םעקם

 «ער,7 ;ײיעקרפגץ חערטאן םער«6 םינקאף; מ.
rtn. מיגראסא יאסעראנץ. א. םאריס טער,8 ; םו

 קאגו קאנםטימו*יאגעלער דער *ו דעלעגפטען פאר
^ פרעגת װײנסטײן, סארעי — #אז צי ל ע ^  החיו ד

 סעםױע ארר, סעםױעל •ארסאגס, א. קארל קעללי,
םמן, ראוז םוטער, ײדער r סףיארלס ^ n. בעלםקי 

* אק»נפארא. ם. אוירנעםם
ק#וגטי קװינס

r — קאוגסילםען פאר n  DD»»rn. ;ביםבדיק
 m חענרי און «עםע & גיקאלפס — קאורט סיםי
 י8■ ;םפרקם װיליאם — קאורט םױביםייאל «אר

r טער1 — פסעםבלי פאר ;®רגאגע «אול p n w n, 
תי טער,3 דײװידאןי; םילמאן «ער,2 גילל;  מלי םי

 •י טער,6 ;םוליגפן .r?n עדװאויד םזער,4 ;סטוירן
א; ט ^ו םײער. ו/ ingrn ער,1&6 ם
 ?אגסטיטוציאנעלער דער *ו דעלעגאטען פפר

ם )28 זײט איין״ ^לו


