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קאנװענשאן ױבילײ פערציגײעריגע אונזעד
קא:־ ױביליי פערציג־יעריגער איר ו

 אינטערנעשאגעל די קומם װענשאן
 פון געםיל בארעכטיגטען א םיט

האפע־ די אז זאגען, קען זי שטאלץ.
 געלייגט איר אויף זיינען װאס נונגען,

צוריק, יאר פערציג מיט געװארען
געווא־ געגריגדעם איז זי װען

 םארװירק־ גראד הויכען גאנץ א צו ביז זיינען דען,
 קענען אמעריקע אין ױגיאנס װעניג געווארען. ליכם

ארגאגיזירטע פראצענם גרויםען אזא מים בארימען זיך

 אר־ אזעלכע מיט בארימען זיך קענען אמעריקע אין
 דיאם אינטערנעשאנאל די וואס די, װי בײטס־באדינגונגען,

מיטגלידער. אירע םאר אויסגעקעמםט
 אייגענע אירע וואם ארגאניזאציע, קלײנער א פון
 איז עקזיסטעגץ, איר אין געצוױיםעלט האבען גריגדער

 די פון איינער אין אויסגעװאקסען אינטערנעשאנאל די
 אינטערנעשאנאל די אמעריקע. אין ױניאנם גרעסטע

 דער אין מוסטער*ארגאניזאציע א םאר באטראכט װערם
באוועגונג. ארבײטעו־ אםעריקאנער
 לעבען דעם אין צייט לאנגע א איז יאר סערציג

pc געבויט האבען וואס די, פון מײסטע די מענשען. א 
 די צװישען ניטא מער שוין זײנען אינטערנעשאנאל, די

 ארגאניזאציע, אן םון לעגעו דעם אין אבער לעבעדיגע.
 לאנגע קיין נים וױיט יאר םערציג איז באוועגונג א פון

 די צװישען זיך רעכענם אינםערנעשאנאל די צײם.
ארבייטער־בא־ אמעריקאנער דער אין ױניאנם איגגערע

 דעם אויף ריקבליק א ווארםט מען ווען דאך װעגוגג. נ
 די אין אפגעגאנגען איז אינםערנעשאנאל די וואם ײעג.

 לייענט מען װען אח עקזיםטענץ איר םון יאר פעדציג
 אץ קאמפען אירע םון טעםיגקײט, איר םון געשיכםע די

 מים־ די פון לעבען דאם םארגלייכט מען ווען אח זימז
 הײנם. אמ אמאל םון אינטערנעשאנאל דער םון גלידער

 די װי ציים, לאנגע א זעהר איז עס אז אפ, זיך חכם
געווארעז• געגרינדעט איז אינםערנעשאנאל

*• •
ער־ די ווען ,1900 יוגי טער3 דער געווען איז עם

 דער פון גרינדונגס־קאגװעגשאז די קאנווענשאן, שםע
 איז דאם געװארעז. אפגעהאלםעז איז אינםערנעשאגאל,

לײבאר־לײסעאום, דעם איז יארק נױ אין ■*־מקוםען
 קאנװענ* דער צו זײנען עס סםרים. םערטע איסם 64

 דער םון צװײ — דעלעגאםען עלף געקוםעז שאז
 סקױרם די םון צוױי יארק׳ נױ םמ ױניאז קלאוקמאכער

מר  פון אײנער יארק״ נױ פון אײנם נוםער ױגיאן מ
 דער פון אײנער בראנזװיל, פון ױניאן קלאוקמאכער מי

 קלאיק־ דער םון צװײ גוארק׳ םון ױניאז קלאוקםאכער
 קלאוק דער םח *וױי םילאדעלםיע, םון ױניאז םאמר

 דעד פון אײגער און םילאדעלםיע םון ױניאז יחןסעדס
 הא־ צוזאמעז אלע באלםימאר. םון ײניזװ קלאױןפאכער

מיםגלידער. םױזעגט צװײ ארום פארםראםען זײ מן
קאנ־ א זעהן, קען מען וױ געװען, םאקםיש איז עס
הא־ וױרקליכקײם דער אין קלאוקמאכער. פיז װעגשאז

 םער געהאט ניט קאנװענשאז דער פח אײגרוסער די מו ן
 פח ארגאניזאציע צענטראלע א שאםען צו וױ זינעץ איז

 איז אינמיאםיװע די םקוירטמאכער. אץ קיאוקסאכער
,ױנײ־ די קלאדקמאכער. יארקעד נױ די םון מקוםעז

י /  נומןר יתיןח קלאוקםאכער דער פון בראדערהוד״ מ
‘א< 1900 פארםש םען11 דעם האט יארק ניו ייעספוז ן
 אלע «ו אויפרוף אז ירעםע ארבײםעו־ דער אין מידיקס :
םאכעו־ םקױדם און םעילארם לעידיס מאכער. קיאוק ;

 צעגטראלע א גרינדען צו קענעדע און אמעריקא פון
 טען3 דעם זאל צוועק דעם פאר אז און ארגאניזאציע

 גרינ־ א יארק נױ אין װערען אפגעהאלםען 1900 ױני
קאנווענשאן. דונגס

 װי ווייטער, געגאנגען אבער איז קאנװענשאן די
 קאנווענשאן די צוזאמענגערוםען. איר האבען וואם די

 א ווערעז געשאםעז זאל עם אז באשלאסען, נעמליך האט
 בלויז נים ארומנעמען זאל וואם ארגאניזאציע, צענםראלע

 נאר מאכער, םקוירם און טעילארם ליידים קלאוקמאכער,
 ארגא־ די און אינדוםטריע. םרויעךקליידער גאנצע די

.װערען גערופען זאל ניזאציצ
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 די באשלוס. נאטירליכער גאנץ א געווען איז דאם

 אנ־ דא האבען קלאוקמאכער די װאס ױניאגס, ערשטע
 בשותפות געװען שםענדיג זיינען ארגאניזירען, געפאנגען

 נאמען דעם טראגען םלעגען זײ אח דרעספאכער די מיט
 װען שםעטער, ערשט ױניאן״. דרעםמאכער און ״קלאוק

 וואקםען שנעל אנגעםאנגען האט אינדוםםריע קלאוק די
 װארט דאס איז קלאוקמאכער, צאל די איר מיט און

 פח נאםען דעם םון געווארען פארםאלען ״דרעםמאכער״
 האבען קלאוקמאכער די אבער ױניאנם. קלאוקמאכער די

 פארבינדונג א םאראן איז עם אז געוואוםט, מאל אלע
 אינדוסטריע סרויען״קלײדער דער םון טײל אײן צװישען

 זעהר פארבינדונג די איז אפט אז אח אנדעחנז דעם אח
סםרײק. א צו קומם עס װען באזוגדערס נאהענםע, א

טאג. איץ בלויז געדויערט האם קאנווענשאן די
 גראם־ הערמאן געװארען ערוועהלם איז פרעזידענם פאר
 םעק־ םאר אח יארק נױ פון אפערייטאר קלאוקס א מאן,

 בערנארד געװארעז געװעהלם את םרעזשורער רעטאר
יארק. נױ םמ פרעסער קלאוקם א בראן^

 אמע־ די האט קאנװענשאן דער נאך טעג צוואנציג
 נײ־ דער ארויםגעגעבען לײבאר אװ םעדעריישאן ריקען

 טראגם ער — םשארטער א אינטערגעשאנאל געשאםענער
.1900 ױני״ םען23 םון דאטום דעם

 אינטער־ די ארעמקיים גרויסער א םאר וואם אין
 אז זאגען. צו גענוג את געװארען געבארען איז נעשאנאל

 קאנװענשאן, דער םון באשלום באשײדענער דער אםילו
 בײםראגעז זאל פארםראטען, איז װאם לאקאל, יעדער אז
 נײ־געשא־ דער פון הוצאות ערשםע די םאר דאלאר 10

 דורכגע־ געקענם נים אויך האם ארגאנױאציע׳ פענער
 קלאוקמאכער די — לאקאלם צװיי בלױז ווערען. פירט

 ,1 נומער דעם געקראגען האט װאס יארק, נױ פת ױניאז
 האם װאס באלםיפאר, םח ױניאז קלאוקםאבער די אמ

 גע• די באצאלם גלײך האבען 4 נופער דעם געקראגען
 םען האם לאקאלם נדערע•• **  די דאלאר. io פאדערםע

 אינםעתעשא־ די האט ארום און ארום װארםען. געםחם
 פון פארמעגעז א מים עקזיםטענץ איר אנגעפאנגען נאל
 קלאוקפאכער יארקער נױ די װי אזוי נאר דאלאר. 30

 איר אין פלאץ שםיקעל פרײ א געגעבען איר האט ױניאן
 אירע װי אזױ און דעסק, א אוועקצושםעלען װאו אפים,

 סעקרעםאר־ דער און פחחידענט דער — גרויס־באאםםע
 איז שכידות׳ קײן געקראגען נים האבען — טרעזשורער

 ארבײם די אנצופאנגעז אויף דאלאר 30 פון םומע די
 םעקרעםאר־םרעזשו־ דער אגגעזעהענע. גאנץ א געװען

 גענעראל דער םון םיטינג ערשטען דעם בײ האם רער
 טען12 דעם געװארעז אפגעהאלםען איז װאס עקזעקוםיװע,

 אז באריכט׳ א איגעגעבען םילאדעלפיע, אין 1900 יולי
 1זי געפינם איגסערנעשאנאל דער םון קאסע דער איז
איז םוםע די אז םשמעו̂ו סענם. 50 םים דאלאר 26

 םאר געווארען באםראכט עקזעקוטיװע גענעראל דער פון
 םאגאנדערנעמען קען מען װעלכער מיט חשוב׳ע, גאנץ א

 פיטינג דער וואם דערםון, זעהן עס קען מען הענט. די
 א ארויסגעבען אנםאנגען זאל מען אז באשלאםען, האט

 אונטעתעמען און לייבעל ױניאן א איינםירען זשורנאל,
ארביים. ארגאניזאציאנס פארשײדענע

*00
 דאס געװים האבען קלאוקמאכער יארקער נױ די

 םון גרינדער די געווען זיינען זיי אז זאגען, צו רעכם
 אמי«*א• זימר מײ*ז איז oy אינטערנעשאנאל. דער

 אינםער־ די וועלכע דורך באםיהוגגען, דיערע און טיװע
 דאך קענען זײ אבער געווארען. באשאפען איז נעשאנאל

 קוקענ־ נים זיך. םאר קרעדים גאנצען דעם נעמעז גים
 באשאםעז איז אינםערנעשאנאל די װאם דעם, אױף דיג

 נױ די םון באםיודנגען די דורך הויפטזעכליך געווארען
 יארען ערשםע די איז דאד האבעז קלאדקמאכער, יארקער

 אין ראלע דאמינירענדע די אינטערנעשאנאל דער םון
 אגדערע די םון לאקאלם קלאוקמאכער די געשפילם איר

 נוי די מיםעל*װעסם. דער םון באזונדערם שםעדם,
 אויך שוואד געבליבעז אח ױניאז קלאוקמאכער יארקער
 געווא־ געגרינדעט איז אינםערנעשאנאל די װי גאכדעם

 געװען זײנען קלאוקמאכער צאל קליינע א גלויז רען.
 שװאכע גאנץ א געהאם האם יוניאן די און ארגאניזירט

 קלאוקפאכער די אינדוםםריע. דער איבער קאנםראל
 געהאלםען זיך דעריבער האבען שםעדם אנדערע די םון
 זײער צוליב אז יארקער. נױ די אױף באקלאגען איין אין

 איבער׳ן אינדוםטריע קלאוק די לײדם אומארגאניזירםקיים
 נײ אז באקלאגם, אויך זיך האבען די לאנד. גאבצען
 ברע־ צו אראפגעבראכט ווערען קלאוקמאכער יארקער

 יארקער נױ די וױיל שטעדט, אנדערע אין סטרייקס כען
 שטארק באזונדערם ארגאניזירם. נים זיינען קלאוקמאכער

 קלאוק־ יארקער נױ די םים אומצוםרידענהײם די איז
 קאנ־ םערםער דער אויף געװארען אויםגעדריקט מאכער

 אפגעהאל־ איז װאם אינםערנעשאנאל. דער םמ ווענשאן
 דער אויף קליוולאנד. אק 1903 יוני אין געװארען טען

 װאס שלעזיגגער, בענדזשאמין איז קאנװענשאן דאזיגער
 קלאוקפאכער שיקאגער דער םון דעלעגאט א געװען איז

 הער־ געגען פרעזידענם פאר געווארען געוועהלם יוניאן,
 די «מ אײנער געװען איז שלעזיגגער גראםמאן. פאן

 גראם־ געגען ערװעהלונג זײן און דעלעגאטען אינגםםע
 םמ רעזולםאם א אלם געװארען באםראבט איז מאנען

 נױ םים ״קאונםרי״ דער םון אומצוםרידענהײם דער
'ארק.
 וױרקליך האם יונקא קלאוקםאכער יארקער נױ די

 אינםערנעשאנאל די װערען. צו געטאדעלם םארדינט
 םים געקומען 1903 איז קאנװענשאז פערםער איר צו איז

 צאל דער פח £65 און םױזענם 8 םון םיםגלידערשאפם א
 האם דעם טח און םױזענט 3 בלויז געהאם יארק נױ האם

 די םויזענם. צװײ קנאפע געהאם יתיאן קלאוקםאכער די
 די םון װײסם־מאכער׳ די סון געװען זײנען איבעריגע

 געהאם האבען װאם קאםעדם, די םח און ראפער־מאכער
 םארבונדען געװען נים איז װעלכע ױנקמ״ באזונדערע א

קלאוקמאכער. די םים
p נױ זױן yr געװעז שױן צײט יענער אין זײנעז 

n 1900 איז שײז קלאוקפאכער. םויזענם 30 ארום r, 
 זײנעז׳ געגרמדעם׳ זיד האט אלאנשנעצרטאינ די װען
 pnr נײ איז מװען רעגיתגג, פוןדער ציםערעז די לױם

קלאוקפאכער. םויזענם 24
ריכםיגעז זײער האבען קלאוקםאכער קא־קער נמ די
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 יאר אין םארנומען ערשט אינטערנעשאנאל דער אין פלאץ
 יארקער נױ די טאר יאר היסטארישער דער ,1910

 גענעראל קלאוקמאכער גרויסער דער ווען קלאוקמאכער,
 קלאוקמאכער יארקער נױ די און פארגעקומען איז סטרייק
געווארען• ארגאניזירט ענדליך זיינען

 פרט דעם איז קענעז קלאוקמאכער יארקער נױ די
 אינטערנעשאנאל דער םון עקזיסטענץ די אויד אז זאגען,
 אסי־ איר ,1910 סון אן װירקליכקייט דער אין זיך פאנגט

 ביז אבער ,1900 זיין טאקע מעג געבורםסײאר ציעלער
 קלאוקמאכער די פון סםרייק גתיסער דער ווען ,1910

 קוים אינטערנעשאנאל די האט געווארען, געוואונען איז
 פינאנץ־ דעם אין אז זאגען, צו גענוג איז עס געלעבט.
 צוגעשטעלט איז וואם איגטערנעשאנאל, דער םון בארינט

 אנגעגעבען איז ,1908 אין קאנווענשאן דער צו געווארען
 איבער׳ן לאקאלס אירע אלע פון הכנסה איר אז געווארען,

 446 םויזענט 3 געוועז יאר דעם פאר איז לאגה גאנצען
 דער םאר געװען איז באריכט (דער םענט 28 מיט דאלאר

).1908 מאי ערשטען ביז׳ן 1907 מאי ערשםעז פון צייט

 האט זי וואם םארשרים, ריזיגען דעם זען צו צװעק דעם
 עקזיסטענץ. איר םון יאר צענדליג םיר די םאר געמאכט

 האט וואם אינדוסטריע, אן םארוואנדעלט האט זי װי און
 סװעט־שאפ די וואם מאלען צו בײשפיל א פאר געדינט

 וואם איגדוסטריע, אן אין םאר, זיך מיט שטעלט סיסטעם
 קאנטראל. ײניאן טרעיד פראגרעםױוען םון מוסטער א איז
 אינדוםםריען, וױיניג גאנץ אמעריקע אין פאראן זײגען עם

 גינס־ אזעלכע און ארבײטם*טאג קורצען אזא האבען וואס
 אין איצט עקזיסטירען וואם אדבײטם־באדינגונגען, םיגע
אינדוסטריע. קליידער םרויען דער

*•

 װאוקם דעם אויף דיקבליק א ווארםט מען װען און
 גאנץ א איז זי אז מען, זעט איגטערגעשאגאל דער םון

 מען צוריק. יאר 7—8 מיט געווען איז זי װי אנדערע,
 מיליאנעדיגע םערטעל גרויםע איצטיגע די אז זאגען, קען

 נײע. גאנץ א טייל גרעסטען איר צו איז אינטערנעשאנאל
 אויבערשטע אירע אלט, יאר 40 איז אונטערבוי איר בלויז

נייע. גאנץ דינען אבער עםאזשען
00
0

 אנטייל האבען וועלבע ווײסםמאכער, אמאליגע די
 םון סטרײק וױיסטמאכער װאונדערליכען דעם אין גענומען

 דער קומם אײגענםליך אז זאגען, אפשר קענען ,1909
 האם איגטערנעשאנאל די װאם וױיסטמאכער, די קרעדים

 פארצוױיםעלטער און מאםערניש יאר צען קנאפע גאך
 פלאץ אנגעזעהענעם אזא םארנומען עגדליד עקזיםםענץ

 גע־ איז עם באװעגונג. ארבײטער אמעריקאנער דעד איז
 זא־ זײ קענען ,1909 פון םםרײק װײסםמאכעד דער װען
 און םוט דעם קלאוקמאכער די געגעבען האט װאס גען,
« ttM י M 1910 םטו־ײט זײאד פאד PK.

 די אבער ריכםיג׳ געווים דאם איז געשינםליד
 נים האבעז זײ אז באקלאגען, גיט זיך קענען ווײסםםאכער

 אין םייל זײער פאר קרעדים פארדיגטען דעם געקראגען
 דארף עס נאר אינםעדנעשאגאל. דעו־ פח אױפכױ דעם

 ;ס װאס קרעדים׳ דער ווערען םארמינדערם נים דערביי
 מום אז זאגען, כמןן דארף אזױ קלאוקמאכער. די קומט

 קלאוק־ יארקער נױ די האט סםדײקען צו איםפעם און
 דער םמ געשיכםע די געפעלם. נים מאל קײן םאכער

 העלדישע און םוטיגע מיט פול אח ױױאן קלאוקמאכער
םטרײקס.

 נײע די םאר געשראקען זיך מען האט אנפאנגס
 הויד• אזוי און שנעל אזוי געבוים װערען וואס עטאזשען

 אומגינסםי־ ערשטען דעם בײ אז געהאט, מורא האט מען
איינםאלען. די וועלען םאן בלאז א וועם וואם װינט, גען

 שיקאגער דער אויף םרייליד זייער געווען איז עם
 געקו־ איז אינטערנעשאנאל די וועלכער צו קאנווענשאן,

 זי מיטגלידער. נײע םון צואװאוקס ריזיגען א פים םען
 נייע םויזענם 125 ארום אריינגענומעז יאר אייז אין האט

 איז שםימונג די גרויס, געװען איז שםחה די םיטגלידער.
 פלעגם צײם צו צײם פח אבער געהױבעגע, א געוועז

 זיך עם װעם צוױיפעל: פון געדאנק א דורכלױםען
ײ« ג** פון ארמײ גרויסע די אם דועס 1 זעלסהא  ז9ײ»

 און סאלדאםען ױניאז גוטע פאר װערען אױסמושםירט
 אינ־ דער פון אײגפלום דעם אמ כוחות די פארשםארקען
 װעט װאם רב, ערב אז זײן עם װעט אדער טערגעשאנאל,
? צוםומלונג און דיסארגאניזאציע אדיעברעגגען

גע־ איז עם באגרינדעםע. א געװען איז םורא די און
 קײן אח װאס עלעמענם, רויער פולשםעגדיגער א װען
 װאס און יוניאן קײז מים פארבונדען געװעז נים פאל

 ארגאני־ ארבייטער אן ®ח מאראל די און דימױיליז -די
םרעםד. גאנצעז אין גערוען זײ איז זאציע

מ

דרעס־ די אז זאגעז׳ בעםער קענען וױיסםפאכער די
 חײגם זײנען ולאץ, זײער פארנופען האבעז װאס פאכער,

םא־ די אינםערנעשאנאל. דער אין צאל איז ערשםע די
 איגםערנעשאנאל דער פון םיםגלידער די פח יאיימעט \

דרעסמאכער• דינען
זיך האבען אינםערנעשאגאל דער אין ראלעז די___

 פאר־ קלאוקפאכער די האבלז אפאל געביםעז. שםארק
 לאקאלס גרעםםע די ולאץ. ערשטען דעם איר אין גו&ען

 קלאוק־ דער פון געווען דמען אינםערנעשאנאל דעד אין
 די געווען אויך דינען קלאוקמאכער די און יוניאן פאכער

 אל.אגעשנאיגמער דער פח ר9םיםגליז־ די פון פאיאריםעס
 לא״ גרעסםע די דרעסםאכער. די אכער עס זיינען הייבם
 פון י 22 און 89 זײנען אינםערנזןשאנאל דעד אין קאלס
 זײנעז עס אז זאגען, קען פען יוניאן• דרעספאכער דעד

 אינםערנעשאנאל די וועלכע דורך דרעספאכער, די געװען
אױסגעװאקםען. גרױס אזוי יארען לעצסע די אין איז

 עס ז9ם9װ םראגע די אן זיך סאנגט עם װעז אח
 אזוי את אינםערנעשאנאל די װאס דים,9קר ר9י קוסם
 פון ר9םםאכ9דר די קוםען קענעז אױםגעוואקסעז׳ גרויס

 ם9ד סח טײל ר90רײג א זא ז׳9זאג און פילאדעלםיא
 בארעכםיגם. זײן אױך ן9ל9װ זײ און זײ. קופט דים9קר
 שא-9רנ9אינט ר9ד פון אויםשװאונג ר9גרױס ד9נײ ר9ד

 זיגרײכןין ז90גרײ ם9י םים ז9פאנג9אנג ײד האם נאל
 האבען לםיא9פילאד םץ ר9ספאכ9דר די מאם סםרייק,
 ־9ק ר9ספאכ9דר ר9פיל9פילאי די .1933 אין ז9געװאת

 סאר אימפעם דעם געמבעז עס האבעז די אז ן,9זאג נעז
 חױ־ איז עגונג קאפפס*באוו ר9ברײט ר«9גרױם ר,9נײ דעד

 ר9זיגרײכ ר9ד דאך איז אינדוסםריע. קליידער פרוימ
 נאך קומעז9פארג לפיא9פילאד אין םםדײק דדעסמאכער

 םארגעסענע שױן איצט די אײדזװ״ אןן Jt ד. ג ר9ד פאר
געװארולן. איינגעםירם דינזמ ״קאודס״

װיכ־ נים נטמאמע דלם אין צגדליך איז 09 אבשר
 9אינדוסםרי ר9קלייד |9פרוי ד9ד פון םײל ן9װעלכ םיג
 גרױסזװ דעם אין און אויםבוי דעם אין בכודח די קוסס 09

 זי אז את, װינםיג אינםעדנעשאנאל. ר9ד פון װאוקם
 הויכען אזא סס9פארנ זי אז און געװארען פױס9אױפג אמ

־9באײ ר9ארבײט ר9ריקאנ9אם ר9י אין אױבעדאז פלאץ
 ד9ד אױף ריקבליק א חײנם װארפעז to ידען איו
פאר בלויז 09 איז אינםערנעשאנאל ר9ד םון געשיכםע

 די ז9וי זארג, די ז9וואר9ג איז ר909גר נאך אח
 90גרוי די האט ז9מ ז.9וואו*9ג אםגעשאפט איז א. ר. ג.

 קו-9ארײנג אםאל םים ז9דינ וואס ר,9םיטגליד 9גײ צאל
 א• ר. ז9ב9ג9ג ן9נאם א האם9ג יונקמ ר9י איז ז9ם

 האם שאנאל9רנ9אינם די אז ן,9הײס9ג האט 09 בײביס״•
 ר־9פיר די א. ר. j ר9י פח הילף י9ד םים ן9װאונ9ג זײ

 ר9י אויף שםאנעז9ג איז שאנאל9רנ9אינם ר9י פמ שאםם
 מא* גינסםיגעז דעם אויסגוזעז פארשטאנען האם אמ ייאד

 ז9יואר9ג ז9שאפ9ג א. ר. J ר9י ײרד איז װאס פצנט,
 אונאר• די ארגאניזירעז צו ן9פאנג9אמ גלײך האס את

 9אינדוםםרי ר9קלייד ן9םרוי דער םון ן9םייל 9גאניזירם
 אפ־ איז * ר. נ. די ר9אב ז9ײ לאנד• גאנצזמ ר׳ן9איב

 אז געשראקען, שטארק זיך םען האם געווארען געשאםט
 קײן נאך תאבען װאם ר,9םי*ליד 9גײ צאל 9גתיס די

 װאם און יוגיאן דער אק ן9ב9אײנאול זיך האט9ג ניט צייט
ט נים נאד צײם ר9קור« אזא אק האבעז מנ ע  ־9תרבג ג

 אנםאנ־ ז9װזנל קאםםם*גײסט, איר םים ז9וחנר דרונגזט
 אני ן9ל9װ לי־בתים9ב די ז9װ איר, פח אפפאלעז געז

 ן9מ9אג און 9לאג 9נ9נײ־געשאם די אויסנוצען םאנגען
 19ב9ג «ו געצוואוגגען די האט ױניאן די װאס צוריק
א. ר. נ. ר9י דח־ד

 איז םורא די אז ן.9וויז9ארױםג ר9אב זיך האם 09
 םארשםא־ האט אינטערנעשאגאל די .9אומזיסט אן געוועז

 מיטגלײ 9נײ 9איר פח ר9רצ9ה די ן9װינ9ג צו װי גזמ
 ן9זײנ זײ װאס צײם, ר9קורצ ר9י אץ האבזמ זײ ר.9י
 ן,9באקום ליב איר ױניאז י9י םיט ן9םארבוגד ז9ײ9ג

 םרײנך גרױםזמ ם9נײ א ז9רז9ד איר איז ן9האב די וױיל
 פאר שטיים און זײ שיצט װאם םרײנד א ז<9כ9ל ר9זיי אק
 זײ ר.9ם נאך ן9ל9ג האבען זיי אח רעםעז.9אינם 9ר9זײ

 אליין די ז9זײנ דאס אז פארשםיין, אנגצםאנגען האבעז
 שםארק. און גרויס אזױ םרײנד ם9ניי ר9זײ 79פאכ װאס

 אײגיג־ ר9זײ טים אז אח ייגיאז׳ ײ 09 ז9זײג אלײן זײ אז
זײ־ דיסציפליז ד9זײ םים ארגאניזאציע׳ ר9זיי םים קײט,

M l  M i t e  M M M M  M  * M a A i M M t  tetete teמר9וי םיט מאכם, א װארלז9ג זײ ן9נ  לי־בתים9ב די ל
רעכענעז. זיך ז9מוז

 ־9רנ9אינם י9ד ®מ רפאלג9 ז90גרוי ם9י צוליב
 חװ־ פון ז9םײל אפגעשסאנענע די ז9ארגאנתיר צו שאגאל

 ®ח טיילעז 9נ9פארשיד אק 9אינדוםםרי קליידעד ן9םרוי
 אױס־ אנדערען גאנץ א באקומעז ייניאז די חאם לאנד,

אינםערגעשא־ די װאס ר,9טיטגליד 9נײ 9מייסם די זןץ.

 גע־ זיינען יארען 9לעצט די אין אריעגעגוםען, האט נאל
 ביי באשעסטיגט זיינען װאס םרויען, און מײדלאך װען

 םריידס מיסעלײגיאוס גערופענע אזוי די אין און דרעסעס
 מינאריטעט קליינע א הײנט זיינען ארבײטער מענער די

 מיטגלידער מיליאן םערטעל ם9ד םון ױגיאן. דער אין
 צו קומענדיג איצט, םארמאגט רנעשאגאל9איגט די װאס
 דער םון דריטעל א קוים מענער זיינען קאנװענשאז, דער
צאל.

 סרויעז צאל די װערט טרעיד קלאוק דעם אין אפילו
 קלאוק איז קומען ר־ארבײטער9מענ נײע קײן גרעסער.

 אימי־ קײן וױיניגער. גיכער װערען זײ צו, ניט טרעיד
 געבוירען זיינען װאס די, פון און ארײן ניט קומען גראנטען
 געווארען ערצויגען דא אדער אמעריקע, אין געװארען

 אויסער טרעידס, נאדעל די אין מענער קײן ניט גײען
 פרעסערס. םאר אויך טײלווייז לעצטענס און קאטערס פאר
 אידען צװישען ניט אונםערשיד קיין איז פרט דעם אין
 גע• היגע די םון אויך נאציאנאליטעטען. אנדערע און

 מע- וױיניג גײען איטאליענער ערצויגעגע אליער נע9בויר
טרעידס. גאדעל די אין נער

 מיט אן גײט איגםערנעשאגאל די וױיטער וואם און
 דער אין װי לאנד, איבער׳ן ארבײט ארגאניזאציאנס איר

 ה9םיםגליד 9ניי װינט9ג אץ ,9אינדוסטרי 09דר קאםען
 םיםגלי־ ן9פרוי ®ח םראפארציע די רט9וו ר909גר אלץ
ר.9מענ די םיט םארגלייד אין ױניאן דער אין דער

אינטערנעשאגאל, די רונג.9נז־9 9גרוים א נאך אמ
 אר־ אז טייל ז9סט9גר איר צו ז9ײ9ג פריער איז וואס

 וױיס איר צו הייגם איז ן,9איםיגראנם םון גאניזאציע
 ר9י ר.9ריקאנ9אם םון 9ארגאניזאצי אן טייל ן9םט9גר

 ר9י ®ין ר9םיםגליד 9אי*םיג די םון םײל ר9סט9גר גאנץ
 ר9אז־ בארענע,9ג ר9ריקאנ9אט ן9זײנ שאנאל9רנ9אינט

 אנ־ גום שוין ויך HP 6ל| .9ריק9אם אק 9נ9דערצויג
 6 די אץ אבער גשאן,9קאנװ ר9שיקאג ר9י אױף ז9געז
 ר9טיגrא ר9י ביז נשאן9קאנוו ר9שיקאג ר9ד םון יאר
 ד.9שארפ און ר909גר נאו גזװואײמ רומ9נד9 די איז
 ברײעזװ םחם9ג האט אלץ דאס אז נאטירליך. אמ 09 אמ
 שא-9אינםערנ ר9ד םץ ר9כאראקט ם9ד אין רונג9נד9 אן

 פאד־ אץ אמ ז9טאד9ארגאגיזאציאנס־ם 9איר אין נאל״
 גזװוארען נױםיג איז 09 ז•9בא«ניאונג 9י9אנד 9נ9שיד

 ארגאניזאציאנם־ םאר ריאל9מאט ז9גש9ם ר9אגז* גאנץ א
באאמטע. סאר און ארכײט

00
0

 רפאלג9 ו9ל9ארגאניזאציאנ ן90גרוי איר םיט אח
 בלױז גיט אנזעז גרױם ן9וואת9ג נשאנאל9ר9אינט די האט
 איר נאר ,9ייק9אם ®ח גוגג9באײ ־ ר9ארבײם י9ד אין
 איז ז9װאקס9ג שםארק איז אײנםלוס איר און סטיזש9פר
 גאנץ פון ז9ב9ל ז9פאליםיש און ן9לשאסםליכ9ז9ג ם9י

________אפעריקע.
 ד־9אינט י9ד ®ח אײנםלום ר9י את סםיזש9פר ר9ד

 דעם׳ אין ז9װיז9ארויסג ז9סם9אםב ײד האט נעשאנאל
 אויסנאפס אין בלױז איר איז ן9יאר 9צט9ל די אין וואם
 אגרײ באנײען צו סםרײקס ז9פיר *ו ן9קום9אויסג ן9פאל

באטים.9באל סיט מענםס
 פאר־ אק גםם9אגרים 9אלם די ן9דינ בלויז נים אח

 לאנד ®ון םײלעז 9נ9פארשיי זױן אח ידם9םר 9נ9שײ
 ־9ג אויו זײניװ 09 נאר סםרײקם, אן ז9יואר9ג גאנײט
 סםרײקס. אן נםס9אגריט 9נײ ר9ר9ר9מ ז9װאי9ג ז9שלאס
 פארהאנדלוגגצן ז9ג9ײ ר9סרי ז9האב 9לכ9ײ ס,9םירם
 אין זיו האממ ן,9ר9ח װאלם9ג נים אםילו ױניאן א םיט

 אוממװעזףמײבעז ז9חאב אח ז9בויג9ג צײט ר9צם9ל י9י
 אויםצומײ־ כדי שאגאל,9רג9אינם י9ד םים נט9אגרים אן
םטרײק. ם9נ9םארלויוי א ן9י

גערעכטיגקײט <{-----------------------—

 ־9י די און ױגיאן ר9גרוים ר9אונז ®מ י9פיר די
a צו קוםזח װאס ן,9גאט9ל rt נױ אץ נשאן9קאנװ HT־P 
 מאס ,9ארגאגתאצי י9ד םים שםאלץ ז9פיל זיד ז9נ9ק

 פולזז און םוט ז9פול םים ן9נ9ק זײ אמ ז9ם9פארםר זײ
 חנר פון ארבײם 9רדיג9ויײם די מעז9רנ9אמם ז9גלײב
 אײגפלוס־ און ר9שם»רק ר,909גר ז9םאכ צו איר ױגיאז

 ד9םיםגליד 9איר םאר אױםםאן ן9נ9ק זאל זי כדי ר,9רײכ
 םארגאגגמחײם. ר9ד אין וױ י9ם גאד צוקמםט י9ד איז
 קפ־ק גױ אק גשאן9קאנװ די אז ר,.9זיכ זײנעז םיר און

 י1 רםס9םארװ שרים ר9גרױם ר9ח־יג9ױימו א זײן ם9װ
 אינםערגעשאנאל די ן9וחןלכ צו ל9*י ז9נדליכ9 ם9י

 אר־ ד9יװ09פראגר ר9גאנצ ר9י םים ז9צתאם בט,9שםר
ד צו — גוגג9ר־באװ9בײם  «ז באםרײאתג ר9פיל ר/

 מ־ ר9גשליכ9מ ר9כם9ר9ג א צו און קלאס ר9ארבײם
 קםפלואםירער9 קײן זײז נים ן9ל9ײ 09 װאו לשאפם,9ז

 קית ניםדיז ז9ל9װ 09 מאו און 9קם«למםירם9 קײז איז
.9רשם9באח קײן איץ ז9קלאם 9נד9חערש

אלײדיס אינטערנעשאנאל דער טון באאמטע הױפט אמענטג ארפעדצעעצטעריפאדױניאןקערםװ

 אינםערגעשאנעל דער םון זידענט9סו־ איצטיגער דובינםקי, דוד
י ^ ־ r'Nג jx

ען «ון גאדום רענטער  י.1ב#רא אנרחם זיכם»ן, סאריש שדעזינגער, בע:דז*»םין ארונםער: אוינ
אינפערנע• ד״ר ■ון *רעזידענש ע^טער גר*שם#ן, ». :ארונטער אויבן ־פון קאלום לינקער
r פמארלם און סעקרעטפי בראף, ירעײדענט; פעק׳קולי, ג. «א:על; n״i*c:*p, חאט וועלכעי

.1908 אין »מט *רעזידענט דעם *פרנוטען
דײט*. דז«»ן און ראזענבערג א. :רענםש) (טון סיםען אין אונטען
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§נו צי־י'® ®ון
 װיפיל אויםגעפינען פרובירט האב יך

אינטער־ די מיטגלידער אידישע נים
 האט זי ווען געהאם, האט נעשאגאל

געגרינדעם, צוריק יאר 40 מים זיך
אומ־ «ז געווען איז מיה מײן אבער

אויםגע־ גארנישם האב איך זיםטע,
פונעז•

 דעלעגאםען. צװעלף די זיינען אוים זעהם עם װי
 גרינדונגם־קאנווענשאן דער צו געקומען זיינען זועלכע

 ױני. טען3 דעם יארק גױ אין אינםערנעשאנאל דער שח
 בא־ קייז ניט איז דאם אבער אידען. אלע געװען ,1940

 צוועלף די וואם ארבײטער, טויזענט צוױי די ,אז וױיז
אידען. אלע געוועז זיינען פארטראטען, האבען דעלעגאטען
הער־ איז דערצעהלט, האם פאליאקאף םאל װי לויט

 פארזיצענ־ דעם פאר געווארען געוועהלט גראםמאן םאן
 איינ־ דער געווען איז ער וױיל קאנווענשאן, דער םון דעז

 ענגליש. רײדעז גישקאשע געקענט האם וואם ציגער׳
 דער פון פארםרעםער א אײנגעלאדען האם מען װי אזוי

 קאנ־ די באגריםען צו לייבאר אװ פעדעריישאן אמעריקען
 וואס פארזיצענדען, א האבען געמוזט מען האם װענשאן,

פארשטעלען. קענען אים זאל
 גרוײ אזא געווען ניט שוין איז ביםעל א שפעםער

 די אויף דעלעגאטען ענגליש־ריידענדע אין מאנגעל םער
 גע־ איז דאם אינטערנעשאנאל. דער םון קאנװענשאנס

 ארײן אייד דעראינםערנעשאנאל אין זײצןן עס װעןריװ?ז
 אנגעשלאסען זיד האבען (זיי קאטערס יארקער נױ די

 יארק נױ םון ױניאן קאטערם די .1900 אקטאבער אין
 קא־ גאיף מאנהעםען ״דהי דעמאלם-גערוםען זיד האם

 נױ די םון מעק־קולי דזשיימם אסאסיאיישאן״). םערם
 קאנווענשאן נעקםםער דער אויף װערם קאםערם יארקער

 אויף נאכדעם און פרעזידענם װײם םאר אויסגעקליבען
 גע־ ער ווערט באסםאן איז 1904 םון קאנווענשאן דער

פרעזידענט. פאר וועהלם
 אינ־ די האט קאטערם די םון אנשלום דעם דורך

 בלום. נים־אידיש ביםעל א ארײנגעקראגען טערנעשאנאל
 ניט־ געווען דינען צייט יענער אין קאםערם מייסםע די

אידעז•
 וועגען ציפער קײן געםינען ניט קען מען אויב נאר

 די אין אינםערנעשאנאל דער אין נים־אידען צאל דער
 דאך אבער מעז וױים גרינדעג. איר םון יארען ערשטע

 די קלײנע. גאנץ א געװען צאל־איז זײער אז גוט, גאנץ
 א צײם לענגעדע א געװען קמישאפ איז איגטערגעשאבאל

אויםשװאונג גתיסען דעם אין אפילו יוניאן. ישעTא

 עם אבער נאדעל־אינדוםטריע. דער אין וױ װ״ אז. א.
 וועגען רעדט מען ווען אז געווארען, אנגענומען אזוי איז

 זינען אין מען האם אמעריקא אין ארבייםער אידישע
אינדוםםריע. נאדעל די הויפטזעכליך

 איםי־ אידישער גרויםער דער םון ציים דער אין
 צו גענומען דא זיך אידעז האבען אמעריקא אין גראציע

 קריגען געקענם נאר האבען זיי וועלכע צו מלאכות, אלע
 האט מען וואם די, צו באזונדערם גאגץ און צוםרים א

לערנען. לאנג געדארפט גיט
 איז קומען מייז פון יארען ערשטע די אין בין איך
 װאו אינדוםםריען. צװײ מיט פארבונדען געווען אמעריקא

 גע־ איז דאם — אינזשינער אן אלם געארבײם האב איך
 אױטאמאביל די און אינדוםםריע עלעקםרישע די דוען

 שנײ־ םים און דרעסעם מים קלאוקם, מים אינדוסטריע.
 געװארען באקאנט ערשט איך בין אלגעמיין אין דעריי

 װיםיל אפצושאצען שווער געווען איז מיר שפעטער.
 דער אין באשעפםיגט געװען זײנען עם ארבײםער אידישע

 אנגעשםעלם. געווען בין איך װאו פאבריק, עלעקםרישער
 ביז איד •איז גרויסע ריזיב א געווען איז פאבריק די וױיל
 געקענם האב איך אבער פארבליבען, לאגג ניט איר אין

 אר־ אידישע װיפיל שאצען ריכטיג וועניגער אדער מער
 אויםאמא־ דער אין באשעפטיגם געווען זיינען עס בײםער

עם אנגעקומען. שפעםער בין איך וואו פאבריק, ביל

 מאיא־ גרױסע א געװען זײ וײנזגז דארםען צענםרירם,
 אמ אגגעזעהז• מער דעריבער זיד האבעז זײ און ריםעם

 צוזײט געװעז וײ זײנען אבעי־ אינדוםטריען אנדערע אלע
 אין נעווען אומעטום כמעט זײגען און צושפר־ײט און

פינאריטעטען. קלײגע
 קאנצעג- זיד האבען אידען םך א וױיל טאקע אח

 לאעע א האבעז אמ איגדוםםריע נאדעל דער אין טרירם
 נאך זי װערט מאיאריםעם, א איר אין אמעהאלטען צייט
 זימען היעם זעם אידישע, א פאר באטראכט היעם אויך

*מינאריםעמ. א איר אין זײ
 איהגן וואם םראגע די למשל. שםעלם, מעז ווען

 אמעריקאנער ארגאניזירםער דער אין אויפגעםאן האבען
 צו אויגען די םאן קער א מעז מוז באױעגונג. ארבײטער

 דערצעה־ גארנישם קענען םיר נאדעל־אינדוםםריע. דער
 זײנען װאס אידען, די אױפנעםאן ד״אבען עם װאם לען

 ווײל אינדוםםריען, אנדערע די אין באשעפםיגם געדוען
 וואו ערגעץ האבען די אז מעגליך. ניט. וױיסען מיר

 בעת ניט, אז מעגליך אמ שםעמפעל זײער ארויפגעלעגט
מיר. וױיםען גאדעל־אינדוםטריע דער אין

פעחאנעז. איינצעלנע וועגען נים דא רײדעז מיר
 געמען פראמינענטע וועגען האנדלען זיד זאל עס ווען
 גאמ־ םעמיועל — נאמעז איק דערמאנעז צו גענוג איז

 בוער דער און גרינדער דער געװען איז װעלכער פערם.
 וועלכער אץ לייבאר אוו פעדעריישאן אמעריקען דער פיז
 ארבײטער־ ברעםםער דער אלם געווארעז אנערקענם איז

 ארבײטער־באװעגונג דער פון געשיכמע דער אין פירער
 טײל׳ דעם װענען זיד רעדט עם ודען אבער אמעריקע. אק

 אמעריקאנער ארגאניזירםער דער אין האבען אידען וואם
סך א נעמעז פראגע די מען דארף באװענונג. ארבײםער

 זײ צװישען דינען אפשאצונג מיין לוים און ארבײםער
 זײנען עס מער. נים אויב אידען, 250 ארום געווען
 עם אפםײלונגען. אלע אין ארבייםער אידישע געװעז
 דער אין אידען צאל באדייםענדע א געוועז אפילו זיינען

 איז אפםיילונג בלעך־שמיד די אפטיילוגג. אינזשינער
אידישע. א גאנצען אין כמעט געװען

 די אין אידען צאל גרויםע א געארביים האבעז עם
 פארשײ־ די אמ דעטראים׳ פח פאבריקען אויםאמאביל

 שיד די אין און קאנעםיקום פמ פאבריקעז מעםאל דענע
 פאב־ זײגער אמ מעש די מאםאטשוזעםס. םװ פאבריקען

 בראק־ פון שיך־פאבריקען די וואםערבורי; םץ ריקען
 א. ברידזשפארם פמ מאשין־םאבריקעז די ;לין את םאן
 צאל גרױםע באזונדערם גאנץ א געהאם האבען װ. אז.

 צו צײם םון קומען גראד םלעג איך ארבײםער. אידישע
 םון שטעדם אינדוסםריעלע פארשײדענע די אין צייט

 אוים־ אינםערעםירען שםארק זיך פלעג איד את אמעריקא
 ארבעםער• אידישע צאל די אח עם גרוים וױ צוגעפינען

 פאבריקען פארשײדענע די אין באשעםטיגם זײנען וואס
אפ־ מײז לױם איז. צײט יענער אין אינדוסםריען. און i ז ■ , _ n  j ן n ו i H w ן ײ * # ■ •V ו י י ײ ■ • #

 באפעלקערוגג אידישער דער פון מאיאריםעט א שאצונג, ׳ קלאוקמאכער גרויסען דעם נאך אינםערנעשאנאל דער םון
 געקענם זײ האם מען און ארבײםער געװען אמעריקא אין א געייעז נאד איגםערנעשאנאל די איז 1910 פון םםרײק
 מער, נישם אינדוםםריען. םארשײדענםםע די אץ געםינעז מיטגלידער נים־אידישע םון צאל יך יוניאן• אידישע

 קאנ־ מער געװען זײ זײנען אינתםטריע נאדעל דער אין איו אםילי *מ קלײנע. א געװעז אלץ נאד איר *יז איז
 א דערגרײכם האם אינםערנעשאנאל די ווען ,1920 יאר

 אלץ נאך זיך זי האם םויזעגם, 130 סון םיטגלידערשאפט
 גאנץ די ודיל ױניאן״ אידישער א פאר רעכענען געקעגם
 מיטגלידער אירע םון מאיאריטעט אימרװעגענדע גרויםזנ
אידישע. געוועז זײנעז

 אינדוסםריע קלײדער דער איז מאס דעם, צוליב
 מען האט אידישע, געװען ארבײסער םײסטע די זײנען

 םיט באםיםעלם אינדוםםריע נאדעל גאגצע די בלױז גיט
 גןיװארען געשאםען איז עס נאר ״אידישע״, נאמען דעם
 דעען ארבײםער אידישע אלע כמעט אז אײנדרוק, דער

 דא־ דער שנײדער. מענער אדער קלאוקמאכער אדער
 װעלכע אידען. בײ געבליבען אםילו איז אײבדדוק זיגער
בעםער. װיסען געדארפט האבען

 די אז אײנדרוק, דער איז וױרקליכקײם דער אין
באשעם־ הויפםזעכליד זײנען ארבײםער־מאםען

 פאלשער. גאנץ א נאדעל־יינדוםםריע דער r» םעם
 ־r« גרויםע די אםילו װען םאלשער, א געװען איז ער

 אינדוםםריזל נאדעל דער איז באשעםםיגםע די סון ריטעם
 ניםא כםעט איז אםת דער איז איחנן. געװזװ זיעעז

 ארבײםער אידישע ומו אמעריקז^ איז אינדוםםריע אז
 א םים װאלם מען װען באשעםםיגם. געװען נים זיינען
 פון צעהלומ א דח־כגעפירם צודיק יאר צעגדליג «אר

 יעןדתסטגאי סאדשייז־ענע די אין ארבייםער אידישע די
 װעגײ פיל נים געפונען אפשר םען װאלט אמעריקז^ אק
ר  םע־ די איז אגיל-פאבריקצן,אױמאמ די איז ייחנז מ
 םאברי־ עלעקםרישע די אין פאשיזיפאבריקען׳ jv םאל
גױב דעו־ איז שיד־פאבריקען, די איז קעז׳ ײסטריע^

 אק האבעז דארף מען נאר נעמען. אידישע פראמינענםע
 וואס ארבײםער־מאסען, אידישע ברײםע גרויםע. די זינען

 דער איז צאל באדײםענדע א פאר זיך מיט שםעלען
ארבײםערשאםט. ארגאנחירםער אמעריקאנער

אינדוםםריע. םרױען־קלײדער ריזיגע איצטיקע די
 איז יאר, א דאלאר ביליאז א איבער באםרעפט וואס

 מען אממ- אידען. פח געװארען אױפגעבוים פאקםיש
 זי װײל באשאםען. איר האבען אידען אז זאגען. גים קען
 געהאם נאך האט אמעריקא אײדער אנגעפאנגעז׳ זיך האם

 װעגעז באריכם א אין מאסען־אימיגראציע. אידישע א
 װאס פילאדעלםיע, שםאדם דער פדן אינדוסםריעם די

דערמאנט׳ ױערם ,1857 יאר אין געװארעז נעשריבעז איז
 ײד האם אמעריקא אין קלאוקם פון פאבריצירען דאם אז

 נאכדעם באלד הײםם עס .1847 יאר א׳ץ אנגעפאנגען
 אבער אריעריקא. אין באװיזען זיד האם נײה־מאשין די װי

 גאנץ א געװעז קלאוקס םון םאבריקאציע די איז נאר נים
נאז־ איז זי נאר יארען, ערשםע אירע איז אומבאדײטענדע

̂ציג און םינף איץ קלײז געװען  מד זױד נאד יאר צדדז
 שנעל אנגעפאנגען ערשם האם אינדוסםריע די בורם.

אגגע־ זיך האם עם װען גרױם. װערען אח װאקסעז צו
אימי־ אידישע גרױםע א יארען אכציגער די *ק פאנגעז
 איךישע די םח צאל גרויםע א און אמעריקא אמ גראציע

אױינ* אוחאכען פארשיידעגע צוליב זײנען אימיגראנטען

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
שלאפט״ וואם גולם, צום

ר״ז«ז אברהס «ז

 *ײט העכםטע די אױן*, ײד װעק נולם *,
לײט• ןגעp װילד װידןןר זײגןןן עס
שטײנ, אין *עכרוםם זיף ח$כען חיות אלע n און

!)טוױינם און װארט תפיםח דער אץ «דיק דער (נאר
— פדןזג אלםען דעם אין חערטזןר גײער דער אץ
טיז^ נאד טאנ יײנינם און םטפנדת זײ פאדערט ער

— אלת «ראג אלטען דעם אץ ג$ר און:יט
 •”געדד דעד זיך םראגם — לעגדעד אדן שמןןם מלע פץ

ײדאויף װזמ טרןןט, אװוערען אדןםיטדייין — #,גדלם
 טמאם און לאנד יעדען אץ תסיםוו^ די װארןז און געזד־אום

פײז׳ ד^ם ס׳װאױנמ װאו אאלאץ פון װאגט װאנם שלײדער אץ
̂ין מימ אדן ♦ ~7ijn ד^ס שםײכעל ד

 םרייד. דרעם און קלאוק דעם אין געווארעז געשטויסן
 דאטום א םעסםצושטעלען נויםיג דין זאל עס װען אץ

 װערען צו אנגעםאנגען האט אינדוסטריע קלאוק יד װען
 געװען אומגעפער איז דאס אז זאגען, איך וואלט גרוים,

י ?•,צור םופציג און םינף יאר א מים  קלאוק־אינ־ י
 און װאקסען שנעל אנגעפאנגען דעמאלט האט דוםטריע

 א געווארען יאר צענדליג פאר א פון משך א אין איז
אינדוסםריע. ריזיגע

 יארק נױ פון סטרײק קלאוקמאכער גרויסען דעם אין
 טויזענט 50 איבער אז גערעכענט, מען האט 1910 אין

 פון און קאמף. אין באטייליגט זיך האבען ארבײטער
אידען. געײען פראצענט 90 איבער זיינען די

 אויסגעװאקםען אויד איז צײט זעלביגער דער אין
 אינדוסםריע, דרעם און װײםט גרויסע א יארק נױ אין

 טויזעגט 30 ארום געצעהלם שוין דעמאלט האם װעלכע
 גאנצען אין כמעט געװען איז זי אויך און ארבײטם־הענד

 דער פון םיילען אנדערע די רעכענעגדיג און אידישע. א
 קימא־ גודם, װהאיט װי פרױעךבאקלײדוגגס־אינדוהטריע,

 וױיט צום אויך דינען װעלכע װ״ אז. א. ראפערם נאם,
 אין אז זאגען מען קען אידישע, געװען טײל גרעסםען

 הונ־ צו נאנט געװען אלײן יארק נױ אין זיינען 1910
 בא־ ארבײטערינם און ארבײטעד אידישע טויזענט דערם

אינדוסםריע. באקליידונגם פרויען דעד אין שעפטיגט
אויסגע־ דעמאלם זיינען וואם יוניאנם, גרויםע די

 בעסערע די און ארבײטער אידישע די פון געװארען בױם
 האט אויסגעקעמפם, האבען זיי װאס ארבײטס־באדינגונגען.

 דער אויף גוטען צום װירקונג א האבעז געמוזט נאםירליך
באװעגונג. ארבײםער אמעריקאנער גאנצער
 דער־ די פאן וועמעס אונםער אינטערנעשאנעל, די
 אנגע־ האט ארגאניזירט, געװען דינען ױניאנם מאנטע
 אװ פעדעריישאן אמעריקען דער אין פארנעמען פאנגען
 גרויםען פאזונדערם T® W 8 זװיבלן ז8פי א לײבאר

 אמע־ דער אין ארויסגערוםען דעמאלט זי האט אינטערעם
 דעם מיט באװעגונג ארבייטער ארגאניזירםער ריקאנער

 האם מען װי אדער פרידענס־פראםאקאל, גערופענעם אזוי
 איינ־ איז וואם ״פראטאקאל׳/ קײ־ץ גערוםעז שפעםער עס

 און ױניאן מאכער קלאוק דער צװישען געווארעז געפירם
 יארק נױ אין אםאסיאיישאז מאנופעקםשורערם קלאוק דער
 געווארען איינגעפירט אויך שפעטער איז וועלכער זיון
 אינדוס־ קליידער םרויען דער םץ םיילעז אנדערע די אין

 אינ* דער פון געווארעז קאנטראלירט זיינען װאם םריע.
םערנעשאנאל.

 נײע גאנץ א געװען איז וואס ״פראםאקאל״, דער
 באלעבאםים און ארבײטער צװישען אפמאד אן פון פארם

אויך זיינען אםאראם זײן אין וואם און אמעריקא אין

--------------------------4 ו94ס ױני,
 עםענטליכקײם, דער םון םארטרעםער באםייליגט געװען

 ד. לואים װי פערזאנען *ראמינענטע אזעלכע זיי צװישען
 מע־ און הילקװיט מארים האלט׳ העמילטאן בראנדייס,

 אויך אויפזעהן גרויס ארויסגערופען האט אנדערע, רערע
 אר־ אמעריקאנער דער אויסער קרימען םארשידענע אין

 געהאל־ מען האט ״פראטאקאל״ װעגעז בײטערשאפט.
 אוניװערזי־ אמעריקאנער גרויסע די אין לעקציעם םעז

 געווארען געשריבען אים װעגען זײנען עם און טעטען
 עקאנא־ אמעריקאנער בארימטע םון אפהאנדלונגעז סך א

 איז ״פראטאקאל״ דער פארשער. םאציאלע און מיסטן
 װיכטיגען נייעם א םאר געווארען באטראכט אלעמען םון

רעגו־ צו עקספערימענטען פארשיידענע די צו בײטראג
 ארבייט. און קאםיטאל צוױשען באציהונגען די לירען

*
 דינען היינט ביז ״פראםאקאל״ פון צייטען די פון

 דער אין לאגע די אריבערגעלאסען. װאסערען םך א
 באדייטענד גאנץ זיד האם אינדוסםריע פרױעךקלײדער

 ענדע־ גרויסע א םארגעקומען אױך איז עם און געענדערט
 די אין ארבײטער די פון צוזאמעגשטעל דעם אין רונג

שעפער.
 האט אמעריקא אץ אימיגראציע פון אםשטעלען דאם
 םרויען־ דער אין ארבײטער אידישע צאל די אז געװירקט,
 די ווערען. םארקלענערט זאל אינדוםטריע קליידער

 ארבײ־ געוזן גיט װילען אידען געבארענע אמעריקאנער
 די איז אלגעמײן אין נאדעל־אינדוסטריע. דער אין טען
 אדער געבארענע אמעריקאנער די צװישען ארבײטער צאל

 די צװישען װי קלענערע םיל א אידען אמעריקאניזירםע
 אימגראנ־ אידישע די אידען. אימיגראנטישע אמאליגע

 ים זיים יענער אויף וואס דעם, אויף קוקענדיג ניס טען׳
 געװען, נים ארבייטער קײן זיי פון מײסטע די זײנען
 גרעסטען צום אמעריקא, אין נדיגקומע גער.א זיי דינען
 צאל באדייטענדע גאנץ א און ארבײטער געװארעז טייל
 אינ־ נאדעל דער אין ארבײטען געגאנגען ױינען זיי םון

 אין אידען די ווען צײט, א געװען איז עם דוםםריעד
 דיער לוים אז בארימען, געקענט זיך האבעז אמעריקא

 מאנ־ וױ ארבייטער מער פראפארציע אין זיי האבען צאל
 אמעריקא. אין גאציאנאליטעטען אנדערע די םץ כע

 בארימען. אזוי זיך קענען מיר אויב איך, צוױיםעל הײנט
 דער אץ ענדערונג גרױםע א םארגעקומען אויך איז עס

 וואס צײט, דער אין גופא. אינדוםםריע םרױען־קלײדער
 ביי קלאוקם, געװען טייל װיכטיגםטער איר איז פריהער
 פרא־ קליינער א אויסער באשעםטיגט, װערען עם װעלכע
 וױכםיגסטער איר אמט איז ארבײטער, מענער צענט׳

 הויםט־ ווערען עם וועלכע ביי דרעסעס, געווארעז טייל
װידער נעמען מיר ווען און םרויען. באשעפטיגט זעכליד

 איצט דא מיר האבען ביישפיל, אלם יארק נױ מאל א
 טויזענט 100 ארום און קלאוקמאכער טויזענט 30 ארום

 די איז קלאוק־טרייד דעם אין אויב און דרעסמאכער.
 פרא־ 75 ארום ארבײטער, די פון מאיאריטעט גרויםע
 אין פראפארציע די אבער איז אידען, אלץ נאך צענט,

 טיי־ אנדערע די אין און אומגעקערטע. אן דרעס־טױיד
 מיר וואס אינדוסטריע, סרויען־קל^ער דער םון לען

 טריידם״, ״מיםעלײניאס ױניאן־שפראך אונזער אין רופען
 אינ־ די קלענערער. א נאד םראצענט אידישער דער איז

 אידישע א אנרופען ניט מער וױים זיך קען טערנעשאנאל
 זי וואם מיםגלידער, מיליאן פערטעל איר פון ױניאן.

אידען. דריטעל א קוים זײנען לאנד, איכער׳ן האם
 אידישע אז פאקט, דעם ניט דאך עגדערט עם אבער
 יוניאנס די האבען פירערשאפט אידישע און ארבײטער

 בע־ אינדוםטריע דער אין אויסגעקעמפט און אויםגעבויט
 זיי־ ארבײטער אידישע די ארבײטם־באדינגונגען. סערע

 ױניאן. אונזער םון רוקען־ביץ דער הײנט נאך אויך נען
 צענד־ די פאר עס. וױיםען מיטגלידער ניט־אידישע די און

 ױינען װאם מיטגלידער, ניט־אידישע טויזעגטער ליגער
 לעצטע די אין אינםערנעשאנאל דער אין אריינגעקומען

 קיר־ די פארדינםםען, פארגרעסערטע די זיינען יארען,
 ארבײטס־ פארבעסערטע די און ארבײטס־שטונדען צערע

 דער דורן־ האבען זײ װאם אלגעמײן, אין באדינגונגען
 דיער אז געווינם, גתיםער אזא געװען געקראגען, ױגיאן

 אינטערנעשא־ די געענדערם. זיך האט לעבען גאנצער
 לאנד, אין ױניאנם ערשםע די פון איינע געװען איז נאל

 שטונ־ 35 א מיטגלידער אירע פאר געוואונען האט וואס
ארבײטם־װאך. דיגע

 האט באוועגונג ארבײטער ארגאניזירםע די אויב און
 סרײנדליכע שאםען צו װירקונג גרויםע א אלגעמיין אין

 אפצומפ־ אוז ניט־אידעז אוז אידעו צװישעז באציהוגגען
 נאציאגאלע אייגגעווארצעלםע די אפצושוואכעז אדער קען

 אינםערנעשאגאל די פרט דעם אין האם םאראורטיילען,
װירקונג. גרויסע באזונדערם א

 ױניאן אונזער וואס ״אינטערנעשאנאל״, נאמען דער
 ארגאניזאציעס האבען םיר אז זאגען, צו מײנט טראגט,

 אין אויך נאר שטאםען, םאראײניגםע די אין בלויז נים
 אינטער־ די אז זאגען, אויך קענען מיר אבער קעגעדע.
 איגםערנאציאנאלע אן פאר זיך מיט שטעלט נעשאנאל

 בײ נאציאגאליטעטעז פארשיידענע די םון ארגאגיזאציע
 פארםרא־ ױניאז אונזער אין דינען עם לאנד. איז אונז
 גרוי־ דאם װעלכע סמ נאציאנאליטעטען, אלע כמעם טעז
 עם און צונויםגעשםעלם, איז םאלק אמעריקאנער סע

 ברי־ אינםערנאציאנאלער, אמת׳ער אן איר איז הערשט
^ גײםט. דערליכער
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באנקעט א
כעי׳ א

 שכניפ, די מיט געהאלטען גאװה׳דיג זיד האט װאם
׳שװער גאנץ םאר געװען איז אץ

 שײנעם א טאג א אין אײנמאל האט
 װאלד. סץ ײװעקײגייץ *ײט א אױף באשלאסען

 געװארען, כאװאוסט דעם םון נאר ס׳איז וױ און
 :גװאלד א זין• אויםגעחויכען חװת •דיי בײ האם
םטז ױאם  יארען! אזויפיל אפגעװען דא היי
.מ״טא&אל און :װאלד פון שטאלץ חןר . .פ&רדראס אזא . . . 

 קלערען גענומען כאלד מען חאט םארםאלעז. — חכלל
 װאס מיט און א-סן װעלכען אויף
באערעז• כער דעם טען זאל

b b b u b  a b ABB b b b  B B B B te  B B M B  BA A BB b b b Bארוםגזןרןןדם, גענוג זאך די חאט מען װען אץ 
כאנקןןט. א מאכען פנו כןןר דןןם באשטימט מען האט

I  BBB BBB BB BB B  M B B ftB B B b M  a b  L a u b ^ ^ b B  M B B B B  M B B ^ l B  b b 4 Bאײנמ^ל שוין אמ ס און m געװעזען כאנקעס;
B B M M M A  B B IB  b BBb Ab B B B B B B B  k B  BBשפןןם כיז אװזןנפױאן פץ 

 געזעסעו׳ כל״טוכ פון םישןןן פײ מןןן איז
געגעםען און געםתנקען

B B B B  M B  B B  B M b A B M ^  M  B M  m BB B B IB M  b BBBb L m M M  B  | b M 4 B  M B Bגאדארף ס װי דרשות, גןןחאלםקן אױך אדן ti זײן• . • 
גןןחױכען היםןןל טיז פןןר דןןם האט םןןן

 ;לױכען «ו אוימגעחערט נייט אים רגע א אױף אץ
 ®ײן, גלאטיג אזוי פוגעגאנגען איז אלץ און
 !עשװאומען גאר גחת פץ זיד חאט בער אעזער אז

 רײד, יעדענם אױף חאט און
אונטערשײד, אן

 כרומען. גופדטרודערישען א מיט גלײד געענטםעדם
 :גענומען װארט א חתט דער אוין• חאט םוף פום

 — פרײנד! גרױסער ®יץ םרײנד! מײן —״
 אױנען די אץ םרעדען מיט ער חאט
 — אױםגעןרױגען. לאפע זיץ כעי «ום

 ב«שײנמ, ױאלד דעם אונז שםענדיג חאסט
 נאמען דיץ מיר ױעלען אלע אץ
.דערםאנעז שטאלץ מיט און ליכשאסט םיט . . 

 !*וריק געזמטערחײט קום אץ געזתד פארגלײפ
 גלייק דיר װמש אץ•
 און נאר װענדען זיף װעסט דו װאו
 אים כײ װילענדיג נים tt חאט — אוגז, און

—* שםים, אץ פרײד א םים ארויסגקריסןןן
ft  b m b b b b b  B a b b b b b  b  L b b b b b b b  L m b B B B B B  4M b  BBBBBBװערען גריגגקר אכ^סןןל דןןרודייל “ דדןןם • ♦ •



r

גערעכטיגקײט <)־> 6 ט י י ז

אינטעונעשמאל דער איז ומדץנזגיופ פה חרנפאל דעו
גארמענט לײדים איגטערנעשאנאל יי/_____—

8 פון לויף אין האט ױניאן װארקערס 1 1^1
t c R עקזיםטענץ יאריגער פערציג איר 

גרוי־ און שטורעמדיגע דורכגעמאכט
 אין פארבעסערונג יעדע קאמפען. םע
 די װאם ארבײטם־באדינגונגעו, די

 איז אויםגעקעמפט, האבען ארבײטער
 די געגען ארבײטער די פון געװארען אויסגעפאכטען

 ליינס, פיקעט סטרייקס, מאסען גרויםע אין באלעבאטים,
 און שטארקײט דער דורך און האלטונג םאלידארישער

 די װען איצט, און ארגאניזאציע. זייער פון אײניגקײט
פײ־ ױניאן װארקערס גארמענט לײדים אינטערנעשאנאל

 מעכטיגע, א אלם ױבילײ יאריגעז פערציג איר ערט
 ארגאני־ ארבײטער קעמפענדיגע פאראײניגטע, שטארק
 פילע בײ זיך קען ארויף, בארג קלעטערט װאס זאציע,

 גראד־ גלײכען׳ א אויף געגאנגען איז אלץ אז אויסדאבטען,
 קאפיטעל א אפפרישעז דא מיר װילען װעג, ליניגען

 פארגעקומען זײנען װאם קאמפען די װעגען געשיכטע
 שטיק גרעםערער א פאר באלעבאטים, די מיט בלויז ניט

צײט, ארבעטם קירצערער א פאר פוטער, מיט ברוים
 רײען די אין פארגעקומען זײגעז װאם קאמפען די נאר
 די פון רײען די אין און גופא, אינטערנעשאנאל דער פון

 געגרינדעט איז אינטערנעשאנאל די איידער קלאוקמאכער
 װען בלויז אז מען, דארף געדענקען ווארים געווארען.

טעות׳ן׳ און פעלערען די וועגען חשבון א אפ זיך גים מען
 םארגאגגענהײט, דער אין געווארען געמאכט זיינען וואם

 אדיס־ סעלעדעך -די צוקונסס ד?ר אין עןתלע ?זמ ?עך—
 אדער ױגיאגם, אפאזיציאנם די דא מײנען מיר צומיידען.

 איז געווארען געשאפען זײנען װאם ױניאגס, דואל די
 חוש געזונטען דעם דאגק א און אינטערגעשאנאל דער
איצ־ די און אינטערנעשאנאל דער םון מיטגלידער די םון

 אינטער־ דער פון פירער םעהיגע און טאקטישע טיגע
 דורכגעםאלען ױניאנס אפאזיציאנם די זיינען נעשאגאל,

שטענדיג. אויף געווארען באגראבען האםען, לאמיר און,
 ױניאז װארקערם גארמענט ליידים אינטערנעשאנאל די

 גרייט איז וואס ארגאױזאציע םאראייגיגטע א איצט איז
 לעבענס־באדינגונגען די פארבעםערען צו קעמפען צו

ז י פ ^ ארבײטער. די ן
 ױ־ װארקערס גארמענט ליידים אינטערנעשאגאל די ■

^ניאן  םױר א געווען גיט אן גרינדונג איר םיז גלייד איז ■
 מיט בלויז םארנומען זיך האט וואם ױניאן״, סימפעל ענד ך

 ■רינציי אין האט נאר םראגעז, ימיאן און פראגעז שאפ
 דארף עם וועלכען דורך קאמף, קלאםען דעם אנעדקענט

 די געלעזשאםם. קאפיםאליםםישע די װערען אפגעשאפט ־־
 און קלאר קאנװענשאנם אירע אויף חאם אמטערנעשאנאל

 דעם םאר און םאציאליזם םאר ארויםגעזאגט זיך אפען
ארבייטער. די פון קאמף •אליטישען זעלבסטשטעגדיגען

 די וױ נאכדעם יאר צוױי אין אז זאגען, צו גענוג ם׳איז
 דער אויף איז געווארעז, געגרינדעט איז אינטןרנעשאנאל

 אז געווארען אנגעגומען קאגווענשאן דעמאלטדיגער
 אינםערנע־ דער מיז קאנםטיטוציע דער צו אמעגדמענט

 ■א־ א האט וואס קייגער אז זיד, זאגט עם װאו שאנאל,
 אפילו זאל *ארטײ קאפיטאליםטישער א אין אמט ליםישען

 רעדע באגריסונג א האלטען צו װערעז דערלויבט נים
 םיידעז איגםערנעשאנאל, דער פון קאנווענשאז א אויף
 זייז וועט קאנוועגשאן דער פיז שטימען דריטעל צוױי

אנגע־ איז 1903 פון קאנװענשאן דער אויף דערפאר.
שלעזינ־ בענדזשאמין פון רעזאלוציע א געװארען נומען

 צו און ■אדטײ םאציאליסטישע די באגריםען צו גער
 אינטערנע־ דער פון מיטגלידער די צו ,רעקאמענדירעז

 גא־ םאציאליסםישע די שטודירעז זאלען זײ אז שאנאל,
 דער פון קאגװענשאז דער אויף אמעריקע. אץ װעגונג

 אז געװארעז אגגענומען איז 1904 איז אינטעתעשאנאל
 אינטערנע־ דער פח קאנסטיםוציע דער צו אמענדמענם

 דערלויבט װאס ױניןמ, ױארקערם גארמעט לײדיס שאנאל
 קאנ־ די אויף םאאיאלמם פון פראגע די דיםקוטירעז צו

 פאר אײד איז עם אינטערגעשאגאל. דער פח װענשאנם
 איג• דער פון לאקאלען םד א אז גישט, סוד קײז קײנעם

 חױם עד נאד זײנעז און געװעז זיינען םערגעשאנאל
װע־ ניט דא רײחמ (מיר םאציאליסםיש אויסגעשפראכעז

 סאאיאליסםײ דער אין ריכטונגען פארשידענע די גען
 מען וױיל נאםירליה גאגץ איז דאס און באװעגוגג). שער

■ראפאגאנדיס־ אגיםאםארם׳ די אז פארגעסען ניט דארן•
 לײדים אינטערגעשאנאל דער פון ארגאניזירער און םעץ

אחײשע אנדערע אלע װי װארקעדס גארמענם

געשיכטע^ קאפיטעל וא

יאזעפסאן. א. פון

 סאציאליסטען פון געװארען ארגאניזירט זײנען ױניאנס,
 מאריס יאנאװםקי, .ש קאהאן, אב• װי אנארכיסטען און

 מאיר הילקװיט, מארים פײגענבוים, ב. װינטשעװםקי,
 מיטגלײ די אגדערע. פילע און שלעזינגער ב. לאנדאז,

 װארקערס גארמענט לײדיס אינטערנעשאנאל דער פון דער
 אז. באקלאגען, געקענט ניט זיך דעריבער האבען ױניאן

 אין מײננוגען זײערע פרײ אויסדריקען ניט קענען זײ
 שטיצט אינטערנעשאנאל די אדער ארגאניזאציע, דער
 אפא־ פון צרות די באוועגונג. סאציאליםטישע די ניט

 זיך האט ױניאנם דואל און שפאלטונגען ױגיאנם, זיציאנס
 סאציאליסטי־ דער פון ריכטונג יעדע װען אנגעהויבען

 מאכען געװאלט האט באװעגונג ראדיקאלער אדער שער
 און ריכטונג איר פון סײל א אלם אינטערנעשאנאל די

 פירען צו װאנען פון ארענע אלם ױניאן די אויםגענוצט
 אידייען. פאך^זײערע ריכטונג, זייער פאר קאמף דעם
 פון ױניאנס לאקאלע די אין װאם געװען איז םוף דער
 פלאץ מער פארנומעז אפט האט אינטערנעשאנאל דער

 שטריי־ באװעגונג, םאציאליסטישער דער פון פראגראמעז
 די אנארכיםטען, און סאציאליםטען צװישען טיגקײטען

די װי קאמוניסטען, און םאציאליםטען צונישען קאמפען

 זיך בײ אמת גאנצען דעם האט זי בלויז אז געהאלטען
 זײנען מיטגלידער טייל אנדער אן אויב און קעשענע אין
 באטיטעלט זײ מען האט זיי, מיט אייגשטימיג ניט

 אין װאס אלץ אץ פאררעטער און רעאקציאנערען אלס
 געהערען ניט דעריבער קען מען און שטײט קארט דער

 בא־ א גרינדען דארף מען נאר ױניאן, איין צו צוזאמען
 אידעאלאגיע די אננעמען זאל וואם ארגאניזאציע, זונדערע

ריכטונג. אײנציגער דער פון
 אפא־ פון מכה דער פון געליטען האבען באזונז־ערס

 יארק. נױ םון ױגיאנס קלאוקמאכער די ױניאגס זיציאנם
 געגרינדעט איז עס אײדער יאר זיבען ,1893 אין נאך

 גארמענט ליידיס איגטערנעשאנאל איצטיגע די געווארעז
 אין שפאלטונג א םארגעקומען איז ױניאן״ װארקעדס

 יױ קלאוקמײקערם ענד אפערײטארס דעמאלםדיגער דער
 אן ארגאניזירט זיך האט עם און וואן״ נאמבער ניאן

 ״איגטערנע־ פון נאמען דעם אונטער ױניאז אםאזיצינם
 ער־ דעמאלטיגע די און ױניאז״ מייקערס קלאוק שאנאל

 גרינדונג דער צו געבראכט האט וואם שפאלטונג, שטע
 םאו־- איז קלאוקמאכער די צװישען ױניאן דואל א םון

 םארגע־ דעמאלט איז וואס קאמף׳ דעם צוליב געקומען
אנארכיםטען. און םאציאליםטען צװישען קומעז

פאר־ ארבײטער סאציאליםטישע די האט 1892 אין
 פרע־ אייגענעם אן ארויסגעשטעלט מאל ערשטען צום םײ

 ארגאני• דינען עס וואלען. די אין קאנדידאט זידענט
 אידישע אלע אין קלובען וואל־קאמף געװארען זירט

 קלאוקמאכער דער אין אױך זיך, םארשטײט איז, ױניאנס
 גע־ האבען ױניאן קלאוקמאכער דער אין אבער ױניאן.

 איז דערצו אנאדכיסםען. די איינפלום שטארקען א האט
 יאזעף ױניאן, דער םון מענעדזשער דעמאלטדיקער דער

 און אנארכיסטען די צו געענטער געשטאנען באראנדעס,
 די סאציאליסטען. די פח וואל־קאמף דעם געשטערט האט

 מיט אגארניסטען די באשולדיגם האבען םאציאליםםעז
 קלאוק• די םארשיכורט האם ער אז באראנדעם׳ן, יאזעף

 חנ־ דער ■אליטישענם. בוחשואזע די צו ױניאן מאכער
 א צונױפגענומען זיך האבעז עם אז געווען איז זולםאט
 םא־ דער םון מיטגלידער םעטיגע קלאוקמאכער, גרופע

 שלאםבערג, ױסף מים פארטײ ארבײטער ציאליםטישער
 םא• דער אין םעםיג זײער געװען דעמאלט איז וועלכער

 אױגוםט אין חאבען און יארטײ, ארבײטער ציאליסטישער
 דעם אונםער ױגיאן אפאזיציאנם אן ארגאניזירט 1893
 אלם און ױניאן״ מײקערם קלאוק ״איגםערנעשאגאל נאמען
 געװארען דעמאלט טאקע איז ױניאן דואל דער פץ פירעד

 איאזי־ די כאטש און זװיריז• j אץ שלאםבערג ױסף
 מיטגלידער צאל קלײגע א פארמאגט חאט ױגיאז ציאנם

 130 געהאס האמז זײ אז באחױפםעט האבעז אלײז (זײ
 דער צרות פיל אנגעטאז זײ חאבען דאד מיטגלידער)

 בײדע װען «1894 אויגוםם איז ערשט און יונקמ. אלםער
באקעספעגדיג געװארעז אויםגעמאםערס זײגען יוניאנם

 אויפגע־ ױניאן אפאזיציאנס די ,איז אנדערע די אײנע
 אין אנגעשלאסען צוריק זיך האט און געװארען לימט
ױניאן. אלטער דער

 קלאוקמאכער די צװישען ױגיאן דואל צװײטע א
 סטרייק דורכגעפאלענעם דעם נאך .1896 אין מיר טרעפען

 ױ• קלאוקמאכער די איז 1894 אין קלאוקמאכער די פון
 אפ־ זיד האט עס און געװארעז אויסגערונען כמעט ניאן

 ױניאן דער אין מיטגלידער צאל קלײנע א געשטעלט
 ארבײטער סאציאליםטישע די האם 1896 יאר אין

 דעליאנ׳ען, פון פירערשאפט דער אוגטער פארטײ
 ״סא־ נאמען דעם אונטער ױגיאנס ארגאניזירען גענומען
 קלאוק־ די בײ איז עלײענם״ לײבאר ענד טרײד שעליסט
 אר־ פארטײ ארבײטער סאציאליםטיישע די האט מאכער

 גאמען דעם אונםער ױניאן קלאוקמאכער נײע א גאניזירט
 הא- אנהויב אין ױניאן״. מייקערם קלאוק ״פראגרעםױו

 זיך געװאלם ױניאן ערשטער דער פון מיטגלידער די בעז
 ניט זיי מ׳האם אבער ױניאן׳ גײער דער מיט פאראײניגען

 צע־ װעלען די אז האבענדיג, מורא ארײננעמען, געיואלט
 מיט־ צוריקגעװיזענע די האבען ױניאן. נײע די ברעכען
 ױניאז נײע א 1896 אויגוםט אין ארגאניזירט גלידער
 אװ בראדערהוד ױנײטעד ״דהי נאמען דעם אונטער

 װי־ האבען עם און װאן״ נאמבער ױניאן קלאוקמײקערס
 קלאוקמאכער. די בײ ױניאנם צוױי עקזײםטירט דער

 פארגעקומען איז ,1897 אין שפעטער, יאר א מיט אבער
 סאציאליס־ אמעריקאנער דער אין פאסירונג גרויםע א

 די ארגאגיזירם דעמאלט האט דעבס באװעגונג. טישער
 און-א אמןגריקצ״ או\ פארטײ דעמאקראטיק ״סאשעל
 אגיםא־ ױניאן און םירער םאציאליםטישע צאל גרויםע
 לאנ־ םאיר הורװיטיש, אייזיק יצחק פראםעסאר װי טארס

 אנגע־ זיך ד.אבען אנדערע און זזילקװיט מארים דאן,
פארטײ. סאציאליםטישער נייער דער אין שלאסען

 א אנגענומען האט פארטיי םאציאליםטישע גייע די
 סאציאליס־ די װי ױניאנס בנוגע טאקטיק אנדער גאנץ
 סארטיי םאציאליםםישע נײע די פארטײ. ארבײטער טישע
 םאציאליםטישע אייגענע גרינדען םון אפגעזאגט זיך האט

 האם זי עקזיסטירענדע. די צו אפאזיציע אין ױניאנס
 ברעכערישע. ױניאן א איז טאקטיק אזא אזא אנערקענט

 איז פארטיי סאציאליםטישער נייער דער םון טאקטיק די
 פון םאציאליםטיש ױניאנם די מאכען צו זעז געװען

 דעם ױגיאנם די אויף ארויפצװינגען אנשטאט איגווייניק,
 םאציאליסטישע א םירען בעםער מען זאל סאציאליזם,

 אי־ םאציאליםטישע זײ אין אײנםלאנצען און אגיטאציע
 געהאלםעז האט פארטײ םאציאליםטישע נײע די דייען.

 ידגיאן״ מײקערם אוו_קלאוק בראדערהוד ״ױגײטעד די
 םיל זייער געקראגען ״בראדערהוד״ די האט באזונדערס

 דע־ איז װאס ״םארװערטם״, טעגליכען דעם סון שטיצע
געווארען• געגרינדעם מאלט

 םאג םון געוואקםען איז גראדערהוד״ ״ױנײטעד די
 גאנצען דעם קאנטראלירט םאקטיש האט זי ביז טאג צו

 איר מיט מזל קיין געהאט ניט האט זי אבער טרייד,
 פי־ דער אין אריינגעכאפם זיד האט עם םירערשאפט.

 כמעט האט וואם עלעמענם, דעטאראליזינדער א רערשאםט
ױניאן. גאנצע די רוזױנירט
 לײדים אינטערנעשאנאל דער םון געבורם דעם מיט

 ‘נאציאנא א אויף 1900 אין ײגיאן װארקערם גארמעגט
 אל־ דער פון וואוקם דעם מיט אויד וױ מאםשטאב, לען

 צייט nr «אר א פאר איז באװעגונג, ארבײטער געמימער
 אינ־ דער פון רײען די אין שלום און אײגיגקײט געווען

ױגקמ• י^רקערם גארםענם לײדים םערנעשאגאל
 פמ באװעגמג דער פץ אנםשםײאונג דער מיט אבער

 ײי אדער װארלד״ דזוי אװ ווארקערם ״אינדאםסריעל
 דאבעלײ״, דאמלױ איא קירץ גערופעז די האט םען
 פח ױיען די אין םומאטאכע נײע א אנגעהויבעז זיך האט
ױנחמ• מארקערם גאר&ענט לײדים אינטערנעשאבאל דער

 ארגאנײ זײז tsVr ארבײםער די אז געדאנק, דער
^ם אינדוסטריעלע אין זירם  יו־ םאך אמ ניט אח ױנ

ם  מען קלאוקםאכער• די צו איעלירם שטארק האט ^נ
 ij*hp 1905—1906 די אין אז פארגעסען, ניט דארף
 געזאגעגע םאצמליםטיש און םאציאליםםעז׳ םד א זײנעז

 שטא־ פאראײניגטע די איז דעמאלט געקומען ארבעטער,
 איז ארײגגעםראטעז דמען זײ װאו אמעריקע פון טען
 פאר־ געקענם ניט אופן באין זיך האגען זײ ײגיןמם. די

 ארנײטעי די זאלעז אינדוםםריע איק אק אז שטעלעז,
 ישד באזונדערס ױנ^ם. פארשידענע אין צעםײלט זײן
יי דעי פיז •רינציפעז גמנם די אז געגלײבט, זײ בען

י, 7 ט ײ ז ►(4 1940 ױנ
 קלא־ דעם שארפער אונםער שםרײכט דאבעלױ דאבעלױ

סאציאליזם. מיט איינקלאנג אין מער איז און מף8ק םען
 אי די האט קלאוקמאכער יארקער נױ די צװישען

 די בײ דערפאלג גרויםען א געהאט דאבעלױ דאבעלױ
 געװען איז לעפקאװיץ ם. װעלכע צװישען פינישערם,

 דער פון פרעזידענט דער געװען איז ער טעטיג. שטארק
 אי דער פון 61 לאקאל ױניאנן ווארקערם גאומענט
 אויך איז דאבעלױ דאבעלױ אי די דאבעלױ. דאבעלױ

 מארים װאו פרעםערס, די צװישען דערפאלגרײך װעןגע
 1903 אין נאך ך.אט זיגמאן טעטיג. געװען איז ןגמאיז

 שפע־ ױניאן. פרעםערס אן-אומאפהענגיגע ארגאױזירט
 דער צו צוגעשטאנען ױניאן זײן איז ,1904 אין טער<

 1905 יאין און עליאנס״ לײבאר ענד טרײד סאשעליםט
 ״אינדאסטריעל דער צו אנגעשלאסען ױניאן זײן ער האט

ווארלד״• דהי אװ ווארקערם
 די םון געליטען פיל זײער האבען קלאוקמאכער די

 באלע־ די ױניאנם. אפאזיציאנס דאבעלױ דאבעלױ אי
 פאר ברודער־קאמף דעם אויםגענוצט האבען באםים
 ױ־ אײן געםטראשעט האבען זיי צילען. אײגענע דיערע

 פדן באדינגונגען ארבײטם די און צװײטער דער מיט ױאן
 אבער פריער, װי ענגער געװארען זײנען ארבײטער די
 שטרייטיגקײטען און קאמפען אנגעהויבען זיך האבען עס

 גופא דאבעלױ דאבעלױ אי דער פון רײען די צװישען
 און פראקציעם דרײ אין צעשפאלטען זיך האבען זיי און
 ד«אבעז דאבעלױ דאבעלױ אי דער פון מיטגלידער די
ױניאן. פריערדיגער זײער צו אומגעקערט צוריק זיך

 אדמיניסטראציע זײן מיט רובין מ. האט 1917 אין
 אונ־ ױניאן אפאזיציע אן געגרינדעט אײנם לאקאל םון

 אװ ױניאן מײקערם קלאוק ״אמאלגאמײטעד נאמען םערן
 אויטאנאמיע מער געפאדערט האט רובין יארק״. :ױ

 אינ־ די האם פאדערונגען זײנע לאקאל-־־^^פמ פארן
 די פארשארפט האט ער אבער נאכגעגעבען, טערנעשאנאל

 דואל א געגרידעט און עקםםרעם אן ביז םיםואציע
 ניט לאנג זיך האט ױניאן אפאזיציע די אבער ױגיאן,

 זײנען אײנס לאקאל םון אפערײםארם די און :עהאלטעז
אינטערנעשאנאל• דער צו אריבער ביסלעכוױיז

 איז 1919 אין םארגעקומען איז װאם שפאלטונג די
 פון אנטשטייאונג די און פארטײ םאציאליסטישער דער
 דעם האט אמעריקע, אין פארטײ קאמוניםטישער דער

 אין פירערשאפט און מאכט םאר קאמוניםטען די פון קאמף
 איגטערנע־ דער אין צופלאקערם שטארק ױניאנס די

 נאוועמ־ אין ױניאן. װארקערם גארמענט ליידיס שאנאל
 געגריג־ פארטיי קאמוגיםטישע היגע די האט 1920 בער
 דער אונטער ליג״ עדױקײשאנעל ױניאן ״טרייד די דעם

 שםע־ זיך האט װאם םאםטער, ז• װיליאם פון פױערשאפט
 אינ־ ױניאן טרײד רויטען דעם אן אנגעשלאםען םער

 גלייך האט פארטײ קאמוניסטישע די םערנאציאנאל.
 לא־ לע8 אין כמעט ליגם״ ״עדױקיישאגאל געגרינדעט

 די האט באזונדערם אינםערנעשאנעל. דער םון קאלען
 שטאר־ א געקראגען ליג״ עדױקיישאנאל ױניאן ״טרייד

 און צוױי און נײז אײנם, לאקאלען די אין אײנםלום קען
 סאר־ געװען זײנען לאקאלען די םון ליגם אלע צוואנציג.

 הא־ זיי וואו קערםערשאםט, צעגםראלער איין איז אייניגט
 ארוים־ זייערע אלע אין האנט אין האגט געארבײט בען

 זייער אנגעװענדם האבען קאמוניםטען די םרעםונגען.
 קאנ־ צו כדי ״מאשין״. א שאפען צו םםראטעגיע גאנצע

 דער םװ ױניאנם לאקאל די אין םאזיציעם םראלירען
 די קריגען צו געלוגגען אויך זיי איז עם אינטערנעשאגעל.

 אפע־ קלאוק םינישערם, :לאקאלען דרײ פמ פירערשאפט
 גע• האט דאם נױ־יארק. פון דרעםמאכערם און רײםארם

 פארמי־ די אינטערנעשאנעל. דער מים קאמף א צו פירט
 עניליד אץ קאמיטע״ עקשאן ^דזשאיגט דער םון רוגג
 און קלאוק דער אין קאמוניסטעז די םמ קאגטראל צום

 דורכגעםאלענעם דעם נאד באארדם. דזשאיגט דרעם
 בא־ אמטעדנעשאנעל די האט ,1926 איז םםרײק קלאוק

 עם חאו לאקאלס, דרײ די רעארגאניזירען צו שלאםען
 האמוניםטען. די פירערשאפט דער ביי געשטאנעז זײנעז

 רעאר־ די געװארעז דורכגעפירט איז עם װי נאנדעם
 אן געגרינדעט קאמוניםםען די האבען גאגיזאציע

 איז דרעםמאכער קלאוקמאכער׳ פיז יינתח איאזיזיאגס
 יױ דער םץ יתזידענט אלס חײמאן לראיס םיט פאריער

 ניט לאגג זיך חאט ױניאז אפאזיציאנם די אבער נקח•
 הײמאז• לואיס מיט צוזאםען ארבײטעד, די און געהאלטעז

 אינטער־ דער אין אומגעקערם זיד ביסלענוױיז יזאבעז
. װארקערם גארמענם לײדיס נעשאנאל ^ נ ײ
 אינ־ די װאם נים, װאונדער קיץ דעריבער איז עס

 םרעט ײגקת װאירקערם גארמעגט לײדים םעמעשאנעל
 םאר און ױנקממם דמל געגען אתים שארף אזוי איצם

ויײל באװעגוגג, ארבײטער אלגעמײנער פאראײניגטער א

(־ערצײלונג!דין? דער איז זוידײזען. אברהם

 מענשען עלטערע די פון ערשטער ער
 פאר זיד האט וואם שםעטעל. אין
 נישט נאר ניט םאציאליזם דעם

 עם האם אדרבה, נאר, דערשראקען,
אויפגע־ פרײנדליך און רואיג גאנץ

 געװעז איז ערשטער דער — נומען
 א שגיידער. דאמסקער דער זעליג

 געלערענ־ קײן ניט פערציג, און עטליכע יאר א פון איד
 ער האם קאפ, שארפען און קלארען א מיט אבער טער,

 ױנגע די האט ער און שםײגער, זײן אויף באנומען עס
 ארויסצוצייגען באװיזען שוין האבען װאם חברה־לײט,

 האר־ אין זײ — פארלאנגען און געדאנקען זײערע אפען
 הארצען. אין זיך בײ נאר נים און גערעכט. געגעבען צען
צוגעגעבעז• מויל מים׳ן אפילו האט ער

.װעלט נײע א איז עס ברידער. יא, — .  װי- און .
 פון טרעםען זיך לאזען צו שיעור דער טאקע איז פיל

? אנדערע
.באלע־ א שנײדער. א םאקע איז אמת, אלײן. ער

 הונ־ עםליכע און קו א שטוב׳ אײגענע אן האט באס״.
 און אפגעשפארט אויך ער האם מזומנים רובעל דערט
.רב. בײם באד,אלטען עם האט  גום. געדענקט ער אבער .

 זײן פון אויםגעשםאנען איגגעלוױיז אמאל איז ער װי
 שוין נאכדעם און שגיידער דער לייזער ״באלעבאס״

 יענע כאםש איז. באלעבאטים. אנדערע פון — בחור׳וױיז
 װילט ניטא׳ יועלם דער אויף שוין זײנען באלעבאטים

 איצםער וואס דערמיט. הארץ די אױםקילען װי אים זיד
םיס... די מים םרעטען נים אזוי פועל קײן שױן מען קען

 אים בײ באלעבאס. א אויך אודאי איז אלײן ער
 אים מען גלייכט וואס אבער ארבײטער. פיר ארבײטען

 ארבײם דער צו זיד מעז זעצם אים בײ ? אמאליגע די צו
 אין פארנאכם, זיבען ענדיגט מען און פרי דער אין אכט

 זײ װאם מיםאג. אויף שעה האלבע גוטע א םאג מיטען
 ? זײ מיט זיד ער באגײט װי און אים. בײ טאקע עםען

 בזזורים עלטערע די צו זין־ ער װענדעט םאציאליזם אן
 אופן. איידעלםטען אוים׳ז זיי אירצט ער — דו אויף ניט
 אים בײ ניטא אויך איז קלעגערע צוויי די צו אפילו און
 אייגענע װי נעמען. די מיט די רוםמ ער גאר דו, קײן

.קיגדער . .
 סון אים מיט זיך זיי האלטען סונדעםטװעגען און

.דערוױיטען .  מים זיד מען לאזט שמועםען טיפע אין .
 ער אז זײ. זיך דאכט עס אט ? פארוואם אריין. ניט אים

.כאלעבאט א פארט — אויסריבטיג ניט עס מײנט .  עם .
.גאר ביז אים פארדריסט .  אמאל זיר פרואװט ער און .

 געליטען׳ אליץ אמאל האט ער וואם דעם, מים נעמען זײ
פארקױפטער. א געײען

 געװעגדעט אמאל זיך ער האט — ברידער יא, —
 — אינגערע• צוױי די צו און ארבײטער עלטערע די צו

 ״באלע־ די בײ אויםגעליםען גענוג זיך מען האם אמאל
.באםים- . t איד װעל מיד׳ סרעגם . ’k .דערצײלען
 באוואוםטזײ שטארק ארבייםער, עלטערע צוױי די

 וױי־ מיר :געזאגט וױ איבערגעקוקם. זיך האבען ניגע,
.רױיםען מיר םען. .  נאד זימען װאם אינגערע• צוױי די .
 באלעבאםים, געגעז אגיטירם שםארק אזוי געװען ניט

 צוױי עלטערע די םון מינעס די נאכגעםאלגט דאך האבען
צוגעשמײכעלט. אויד אח ארבײםער
וױ־ זיי םייער... א וױ געברענט זעליג׳ן דאם האט

ען... ױט עם, ד,ייםם אים« לען  זייערער״, ״נים געםתי
.עם הײםם .  ער־ קלײז׳ דאם געטאן גלעט א ער האט .

 שויז זיד דערפילענדיג און בערדעל. גרוי שוין טערוױיז
 באלעבאס. א נאך דערצו און מענש עלטערער אן םאקע
:אונםערגעגעבען הכנעה סים ײד ער האם

ט... זאג אין— .געװים גי .  הײנם גאד איז עם .
מײנעט• פץ אבער אױםצושטײן... צרות גענוג אױך

 רופא דעם ױם ״סרעגט װערסעל: אידיש א זאגט װי
 פי־ די וױ מער וױםען גאך קען װער חולא״. דעם גאר
 אן פאר װאם אינםערנעשאנעל. איצטיגער דער םון רער

 עקזיםםירעז עם װען ארבײטער די פאר איז עם אוםגליק
 די איז עם פוח א פאר יואם םאך, א איז ױגתמם צוױי

^ פרידען. הערשם עס און פאראײניגט איז ױ װען ױנ
 אינםער־ דעי פון שטים םעכםיגע ךי דערימר מל

 פאראײניגטמר א .פאר העכער אלץ קליעען נעשאנעל
\ אמפריקס אין באותנגוננ ארבייםמר

 פאטערליך װערען שוין ער םלעגט—קינדערלאך וועגען.
 אזיײ זעקס ארבײט די ענדיגען מען לאז — געשםימם

 פרי. דער אין נײן ארבײםען אנהויבען אפילו און גער.
 גאנץ פארשטײ איך אדרבה, צופרידען... זײן וועל איד
̂  אר־ אן אלײן בין איך ארבײטער. די פון לאגע די גוט

.בײטער . .
— ארבײטער... אן אליין זעליג״• ר׳ יא... יא׳ —

 און גע׳חוזק׳ם װי פועלים עלטערע די פון אײנער האט
 בליק. דורכדרינגענדען א מיט באלד זעליג׳ן אגקוקענדיג

:צוגעגעבען ער האט
.. סטרײק א בײ זען מיר װעלען דאם —
.םטרײק א — . .םטרײק א . .  זיך זעליג האם — .

 ריכ־ קיין דעם װעגען :אך האבענדיג ניט צעטומעלט,
 אר־ די אװעקלײגען מײנט איר —פארשטעלונג/ םיגע
. ? בײט . ? איר מײנט דאס הא, .

אר־ די אװעקלײגען דארפען וועט מען אז יא, —
.באסטא אץ בײט . צעלאכט. פועל דער זיך האם — .

 אויפגע־ פנים זעליג׳ם איז — !הלואי אדרבה, —
 איז ער ווער װיתען, ערשט ער װעט דא אט לויכטען.

 כאטש גוט׳ זייעו־ ענין דעם פארשטײט ער אזוי װי און
 באלעבאם. א אלײן כלומר׳שם און עלטערער אז איז ער
זײ. מיט זײן װעט ער

 אי־ װידער ארבעטער עלטערע צװיי די זיך האבען
 בעט ווער זעליג׳ן. אויף ברוגז װי שוין און בערגעקוקט

 יע- ק<ז«י»?ן ײילזן ײי גוט?זר אזא זײז זאל «ר אים,
 ױנג זײער ױי זײ« לערענט אגיטאטאר דער וױ אים, גען

 א זייערער גאי־ ער איז דא און עם, פאדערם בלוט
.מענש אײגענער אן פרײנט, .  אין איד א ? ווער אדן .

 צוױי מיט קו« א מיט הויז, אייגענער אן מים יארען, די
.קינדער און וױיב א מיט און מאשינען גײע . . !

 אלע פון פועלים די בײ האט סטרייק א אז און
 דינען אויסגעבראכען, ענדליך שטעטעל אין ערTשני

 דעם צו צוגעשטאנען גלייד ארבײםער פיר זעליג׳ם אויך
םטרײק.

 אין זעליג׳ן בײ םאקע פרי, דער אין אויפגעשטאנען
 אפ־ קעסט׳ אמ קווארטיר געהאט וזאבען זײ וואו הויז,

םםריײ זײ אז געמאלדען, זיי האבען אנבײםען, געגעםען
.קעז . .

 האט — קינדערלעך? איר, םארלאנגם וואם —
 אים איז שפיל די און געםרעגט, גוט־מוטיג זעליג זײ

געװארעז• געפעלען שםארק
 דערקלזד קאמיםעט דער שײן א״ך וועט דאם —

.רען . .ציים האם איר . . .
 ד.אב איך — נאכגעגעבען זעליג האט — !גומ —

.צײם .  דאך איר דארםם קינדערלעך, שונא״ קיץ אבער .
.זיץ ניט מיר . .

— באלעבאםים אונזערע מיט שלום קײן ניםא —
 אויםגערופען. פועלים עלטערע צוױי די םון איינער האט

געלערעגט... אים האט מען װי
— !כעם אין אדײן זעליג שױן איז — !גזלנים —

 וױ ארבײטער. *ן בין איך ? באלעבאםים הײסט וואם
 שנײ- אלערלײ בײ געוואלגערם זיך ױמערהײט איר!

^ םינםטער... ביז םינםטער םון געארבײט דערם,  א
 קען מעז און װעלט נײע א צײם« נייע א איז עם אז םער.

 מיר איר לאזם באלעבאםים, די מיט אפרעכענען זיד
.ניט . אייך. איד םרעג ? יושר איז װאו .

 גע־ האט טאן ערליכער און שםרימגער זעליג׳ם
 איבערגעגןך פרינציפיעלע אזעלכע אױף אםילו וױרקם
 געװען איז װעלכער איגגערער. דער ארבײםער. בענע
 סורמעל א האט ■ועל. עלטערען םאר׳ן וױיכער גטגע
^ :געםאז

.קאמיםעט דעם *גםחגגען װעלעז מיר גומ. — . .
 יועל עלםערער דער ה«ט — ? אנםרעגען װאם —

אנגעקוקם. שטרײנג אים
ײן... איד —  בא- א פו־אגע... א דאד איז עס מ
תז... מיט האנם אין האנט גײז װיל לעבאם  איז וױ א

דין? דער
-------םרעגען םיםינג אויפ׳ן חײנם מיר ררעלען —

נוגעזאגט. עלםערער דער האט
קעםפענדי־ V מים האכען אדבײםער םיר אלע און

 אימױלאזענדיג מױז״ פון אתיסגעמאו־שירם מינע גער
 ארבײ- אן — אזױנם ער איז װער צוױיפעל, אין זעליג׳ן

. ? באלעבאם א צי טער, . .
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 הגדלה נאך באלד
 נאכנז, עכת א אץ
 שרל שנײדערשער דער אץ

םארכראכמ. שנײדןןר האבען
 מענשעז שנײדער האכען

 ײ״ש, גענזרונקען
 כוס׳ןן, א נאך כוס׳ע א
םלאש. א נאך םלאש א

 געזעלען, צווײ און
 לײם, צױײ הארכולם

 זיך כאריימט שטארק האכען
:צײט גאנצענןן די
 נאדל דער מיט איך אז —

 — שאט, א שטעכלאך גיכ
 רגע איץ אץ װערט

נאט. א פארטיג
 נאדעל דער מיט איך אז —
 — נײ, א םו איד אז

נעט די פליען
________ .^ ta tg n -iiT JL

 ןןלטןןרןן זיך םישןןן
 אריץ שנײדער

תן די נןןפזןן און  גיי
איץ: כאריםזןר

A a L a a A A  u a A A  A A A  געזעלעז׳ כיידזן איר —
יוכג נאד זײם איר
 כריח׳ס גרױםע און
;צוננ חןר םיט נאר
 זען, לאמיר *נו,
p אין גײט איר וױ ip,* 

יאר א אץ ם׳װעט װער
u U A  A A A A i A  a a ^ a a געט. םןןרןןר םאכןןן^

U A t k A A A A  k A  געזעלען די נעםעלט
 דמ,װא קלונע דאם
געװעמ א מאב?$ן אדן

A A I A  a a a AAAA  kAMk a a a aארם• אויםן דא םאקע
A t A i M A A  A A k k A  A A געזעלען בײדןן די ונון

A A i A A A  k A A  a a a aגקװןןם אין גײןןן
י*ר * *ין ם׳וועם װער

A M A  A M A M A psgs] םןןרקד •oyj 
געלט דאם איץ מען ליי־גם

L m a  ■ * a  M A M A  a a aעדל עדן  wnw כײם
k A M A A  A A k  a M A  a a  a aען ז$ד געם די און ל " 

חארבול. באלאבאם
חוליןןקזןס שנײדןןדם און

ײ״״׳ ״םעלע־נאד
M A A  A A A  M k l i A A  a aײ ג$ך ®םעדען זײ /w 

טלאשי• * נאך םלאש א

 געזעלען בײדע די אץ
 :געװעמ דאס אן הײכען

 יאר א אץ ס׳װזןמ װןןר
נעט. םערןןר מאכען

 יאגען נאדעליזד די
 שנזאד, א באד שטאד א

 איבער, אײנע יאגט
;נאך יאגט צװײמע די
 איכער יאנט טװײטןן דיי

 ארײן, װעלט די שלינגט
 ערשטע, די איכער יאגט

;איץ האלט טװיייםע די
 איגןןר, יאגט טװײטע די
 שפעט״. איז ערשמע די

 געזעלעו כײדע די און
נעמ. מיט װארםען

 טײלען םוט נעם די אץ
 הארכול, כאלאכאפ

הארבול שגײדקר דער

 געזעלען טװײ די װןןן
 געט ײיערע מים

 אנגעהױכען האכען
— גןןװעט גרױס זײער

 fno■ גאד געװען איז
 ;כאלד פסח :אך
 כלעטער נײע םיט

װאלד, דער געגרינט האט
םעפפםער אלע אץ אדן

m a  A k A  k A t e u i k M i M A  A A Aכעז מיט נעשמטקט האם
h A A M A M  A  L i kA  k i k k t  A Aחױםןןן אדע אױף און

k A A  A k A A A  A k Aקעז. *ינענןן םיט
a t i L t i a i j  k  A M A A  « A  A Aגעזעלען גײדע די און 

;געט די װארםטן ײי
A k A A A  A  U k A  M i M M Aגןװיגען ודיל יןןדןןר

A A A A k  A A k k A  A  A A Aגעװעס♦ גרויסזן דןס
k k A M A  A A A  A A A A kסורוו ה^ם יעדןןר 

 ;שטאד א םאילית
 איכער, אימעך יאגט
נןןד• יאגם *קיײמער דער
 טיילען םים כ^ט די ארן

 האדכול, באםבאלא
האדגדל טאלאבאפ

L k M A M I A  A k A I A  A k •  A k Aשפאקול. טליגדןן זײן סים

 — זשוסיצעם מײערע
קאנט. אץ בעסטע די

 גכיר׳טעם די פאר אץ
 גענײ שענסטען פץ

 קאםטלאד און קלײדלאך
;סײ מיט זײדענם פון

 קאפאטע, א רכ דעם
 אזוינ^ און אײנס

 רכי׳צן שײנער דןןר און
שײנם; א יאקעל א

 דרדקי־מלמד דעם
 לאפסערדאק א

 םלמד׳קע ראבער דער און
;יאק ציצענע א

כאלאכאטים אלע און
 הױזגןןזינד םיט

 מײטקןןם אץ שפענצערס
קינד^ און װײג פאר

 9R יעדםר
פןרדירןן

 די כיז און
זי׳י חאגען

yjyu דןןם ip שמעטעל
A  A  A  A A  A A A M k  A A kk .  x קײ■ אין קי*ד «ן

גביר׳ן «לע פ»ר
luynyi כעםטען פון

 זלםןר דןןר דלאט §ןזוי
פארכדיגט, םאדכליט,

A M M k A  A k A  MAMMA A  •  A M M  9  VM MM^Aמדן s ס ז ן ד ס «ײז ג ty םי s ii i
זײנ*. אלל״דיג אן

̂ן ײדן די א  געיעלען ג
 גאד ץאל יןןגען זײ

 מורא חאם
. ד א פ ״ »

 געװעט אץ אלץ יאגען
 נאדעלאד זײערע אץ

געט. םיט ווארסען
 צײלען טוט נעט די אץ

 הארכדל, כאלאכאפ
 הארגול כאלאבאם

שפאקול. כלינדע זיץ םים
 צײלען און צײלען ער טדם

 קול: חױכען אויפן
 — יענעםם און נעט דעטם

ציזל. דיכטיגער אץ
 צײלען אץ צײלען ער םוט
 יאר, נײעם כײן
 ייאר•, נײזןם כיזן
ק*י#ר, כלײעז כיזן
ן װעקט שםש דער כיז ^  א
 שול, אץ סליחות צו

 זײנען רענדלאף טיט ביז
פול~ קאסטענם זײנע

 צײלען, צו דא אױ^ ער דערט
 ארום אדט ײד ?וקם
ד  שפאקול כלמדער ײי
;פרום אויגעל זיץ מיט

 אתם, אום קי?»
 קאי, דעם זיד קר*«ז

 געװעט גרױםע דאם אדן
— »■. תיכף ער שטעלם

 הארכול דארף דואם צו
 נעװעט, דאם איצם

 םארםיג שדץ האט ער אז
טז נײנױגע אלע ע נ

■ ■ L  a  k A ^ k  A Aגעזןןלען די מיןי יידן 
 שטײן, כלײכט הוןרכול

 װןןרט זיץ זאנט ארן
:געװײן פרום א מיט

םיינן איר גןןזעלען —
A A M  A A A A M ן• רי׳י ם ®ו“ גן

 חאגערלאדנעציילט איף
וױי•, גאגצעגע די

*רח די גאט האט
A A k A k A A A  A  A A  A M Aנעפראכט אדגז אײף

 צײלען אינם האכ איך און
;געמאכט טערת א

 טוכ ױס פונם האכ איד
 געטדאכט מסתמא

 חשכון אינם האכ אץ
;געמאכט טעות א

 זאגען ניט אייף קען איצט
 ױער און נעט ױיםיל

 נאדעל װןןםענס און
מער~. געגעבען האט

 צרה די האט גאם צי אוי,
 געכראבם, זײ אױף

 צײלען אין האיט הארכול צי
;געמאכט מעות דעם

 כעסער האט הארבול צי
 ;געטראכט רעגדלאד די פץ

 געװעטי׳־ גרױם דאס װײל
!געמאכט רײד אים האט

י אן פא««  *עזעלען ו
 ׳שרע? א כײדע די

 זײערע ױארםען זײ אץ
אװעק• נאדלעז
 געזעל אײן שרײט
 :שרײט אץ קול אויםן

 נעט מער האם ער אז
צײט. דער דורך געמאכט

שרײט צװײםער דער אץ
איכער׳

 — ער. האט — נןןט אז
 נאדעלע זיץ סיט ער

!מער געגעכען
 װארט, א םאר װאדט א אץ

 שמאר א גאז דער מיט
 שוץ קרייכט אײנער אחי

האר.~ צװײטענם אינם

 שטןןטעל דאס איז דערצד
 קײט אץ קינד םון

 כאקלײדם אלע שױן
;כאגײט אלע און

 רײדען צו איצט איז
 געװןןם גרויסען פוגם

 — נןןט נײע פון און
גןןרעדם. אוטזיפט גלאט

 איכער.^ עס לאזט איז
 כאלד, פסח נ&ך אץ

 כלעטןןר נײע םים װען
- ׳װאלד דער גרינען ױעט

 כאנײען מיר װעלען
 :געװעם גרױסע דאם
 יאר א אץ אײד םון ױער

;נעט מערער מאפט
 - צײלען שוין װעל איך אץ
 גאט פץ חסד מיט און

 םאכען ניט טעות קײן
גאט. אײנציגען קײן אץ

 ארײן TI.םישט דא
 הארכול, פאלאבאפ
 הארכול פאלאכאפ

:שיאקול בלינדע זיץ מיט
 פײנע, איר געזעלען —

 לײט, םײנע איר
 קײנען זין• טוס איר

:צײם גאנצענע די
 גײדען אײר פון װער אז

 נעט םער נעםאפט האט
 געװאונשן חאט װער אץ

געװעט; גרױסן דאם
 עצח, אן האכ איז

r ווע® ױאם T ה ײ ל  ג
מאכעז עצח םײן ןט

A k ^ A k A A  a A M A  k A Aגעזעלעז* הערם, איז 
טן םײנע ײ טעל  גו

טוג װם טו שױן גײט אם
A A M ^ M M A  A A  A ^A  M Aװמטער־צײט, צד און

 מעגשעז שנײדער װןןן
גיין לײדינ מוזןןן

a ^ a L a A  A A A  A A A  A Aפאדיצע דער אדיף “א 
ץן1 די לײגען י

 געזעלען די געפעלט
 װארט קלוג הארכולם

 םםכים זײגען זײ און
ארט. אויםן גלײך

 םםכים זײגען זײ אז
 ארט, אויפן גלײד
 חארכול דא זאגט
:װארט קלוג אײן נאף

 טוכ ױם ערכ איז הײנט —
r אידען מען דארף r׳ 

 אלק םיי גײען איז
&יײן.~ מרחץ אץ

 געזעלען די ;ןןםןןלט
 געדאנק הארכולס

 איפער לאזען זײ און
כאכק. שנײדערשע די

 אינדרײען אלע מען איז
 כאד, אין געגאנגען
 כאד אין נעגאנגען

זאד~ א נעפארןןט און
 געזעלען צװײ די און
 חארכול, באלאכאפ אץ

 אײין כאר םון זײנען
שול• שנײחןרשער דער אץ
 שול שגײדערשער דער אץ

 ײ״ש, געםרדנקען םען חאט
 גןןשטעלט חאט חארכול און

םלאש• y גאך םלאש א

4 ׳י נ ו י ן״• 1 9 0

 ו װטט
שדום

 ׳«סח נאף כאלד און
 גןן חאט חאדכול װי

ג צװײ די חאכען
MAAAMMAAA * - * « • —  M i l  k l l Mגןןװקם. דאס כאגײט

 םארקאשערט, ארטעל די
ד די עלי אי  *מיו*׳ נ
 פום א אױןז םוס א

םארװאר^ א געטאן
ניגן y םארציען און
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A  k A  M A  A A A A M I  A A A  a aגעגײ• שװןןרקר דער פון

פון ייארצײם טען25 צום
 1«) איבער דזן דרוגןען םיר

 ליטערןזטור־רןריטיקער אידיעער בארימטער דער
 גע־ צוריק יארען מערערע מיט האט נעל-מח׳סנות

ורץ• ל. י. װעגען י:עןר•־

דער־ זיד פרץ האט יאר דרייצען יז
 די פון השגחה דער אונטער צויגען
דער־ זאמאשץ. אין מלמדים בעםטע

 לערנען אנגעהויבען ער האט גאך
 האט צײט אײגענער דער אין זיך. םאר
אי־ אלע די שטודירט חשק מיט ער

רמב״ם, דעם פון פילאזאפען, דישע
 אנט־ אים פאר האט צופאל א װ. א. א. כוזרי דעם

 פארשידענע אין ביכער פון ביבליאטעק גרויסע א דעקט
 װאט םארדאנקען, צו פרץ האט צופאי דעם און שפראכען.

 דער צו גענומען זיך אן ױגענד דער פון שוין האט ער
 האט באקומען, האט ער װאם און בילדונג. הײנטיגער

איבערגעבען. אנדערע געוואלט ער
 געהאט האלד פרץ האט אויך קליינוױיז פדן .שרין

 גוטע, םארטיגע, אבער פעדער. דער פיט ארבײטען צו
 שרײבען אנגעהויבען ער האט דערצײלונגען אפגעטאקטע

אן. לעבענםיאר טען25 פון
 גע־ כמעט ליטעראט אידישער דער האט דענסטמאל

 גע־ ניט אים האט פאלק דאס אליין. זיך פאר שריבען
גע־ ער האט געםילען און געדאנקען זײנע אלע לעזען.

 פריינד, נאענטע זײנע אויםער עמיצער, אז האפנונג,
 זיך האבען שםעטער אז און װערק. זײנע לייענען װעט

 פרץ האט — צײטונגען אידישע באװײזען אנגעהויבען
 ארבײטען געקענט ניט איבערצײגונגען זיינע צוליב

 זײן אויף קוקט #נסטלער אמת׳ער דער דאך זײ. פאר
 זײן צו נאר זעטי ער פליכנ), הײליגע א אויף װי ארבײט

 קומען ער זאל צײט ^־עכטער דער צו אז אנגעגרײט,
 פאלק דאס אז סחורה, בעסטער דער מיט פאלק צום
 צו אן הויבט ער בשעת ווארטען, דארפען נישם זאל

ליטעראטור. גוטער א פון נויטיגקײט די פילען
 האט עס קוים געווען. גרײט אלעמאל איז פרץ און

 פאלק דעם עפעם מעגליכקײט קליינע א באױיזען זיך
 דואו *שיפלאדען, די געעפענט פרץ שױן האט געבען, צו
 םערל. אמת׳ע ליגען לאנג יארען מאל מאנכעם פלעגען עס
 אין אונטערנעמוגג נײע א באױיזען זיד האט באלד וױ

 שרייבער. עטליכע באלד וױ ליטעראטור. אידישער דעד
 זײנען םאלקס־שפראך׳ דער דינען געװאלט האכען וואס

 געװען פרץ שוין איז — פלאן, א עפעס מיט געקומען
 נײער דער פאר איבערגעגעבען זין־ האט און׳ אויבענאן

 צוליב ארויםגעגאנגעז איז אזוי זעל. און לײב מיט זאד
 לע־ אץ ״ליטעראטור ביבליאטעק׳/ אידישע ״די פרצ׳ן
״בלעטלאד׳/ די און בען״

 דער בלייבען צו ניט מי אלע אנגעװענדעט האט פרץ
 ױין און קונםט זיין מים פאלק צום גײט װאס אײנציגעה

 ארומגערינגעלט אן שטענדיג פון זיך האט פרץ בילדונג.
 אויף געװירקט האט און טאלאנטען אלטע אץ ױנגע מיט

 םעטיגקײט. אייגענער זיץ דורך און גײסט דין דורך זײ
םאלק. סון שפראד דער אין שרייבעז זאלען די אז

 אונ־ אין ארייגגעקוקם בליק שארפען זיץ מיט האט פרץ
 מיט האם ער וועלם. אידישער דער אין וועיט, זער

 צעשםערען וואם כחות, די באשילדערט הארץ באװעגם א
 האט ער לעבען, מענשליכע דאם אוגז בײ פאתיכםען און

 ױגעגם די דוי געװיזען, אונז שמײכעל ביטערען א מים
 זי װי פארװעלקט, צײט דער םאר אונז בײ וועדם

 גיך אזוי נישט נאר — בוחות אלע מיט זיד מאםערט
װערען. צו פארשװארצט

 שרעק־ די אונז ער שילדערט ״קעלער־שטוב״ איז
 םאר־ פארהארעװעט, איז וואם ארימקײט, אידישע ליכע

 דאס מנוחה. קיין שלאף אין ניט אפילו האט און ^םשעם
 אז םאר׳חושכ׳ט, אזוי ארימקיים דער צוליב איז לעבעז

 קײן נישטא איז קעלער״וואוינונג אין אז זיד, דוכט עס
 בלוטיגע גיסען נישט זאל דלות דער וואו װינקעל, אייז

 סארבארגען נישט איז בליק פאעט׳ס פון נאר םרערען.
 א היגטער םץ אריבער שײגט וואס ליכם׳ ביסעלע דאס

 אין וואנם שפאנישער א היגםער וואנט״, ״שיאנישער
 א באזעצט אקארשט זיך האט וױגקעל, אפגעצוימם אז

 *תת, פול לעבעז א זיך םאר האבען זײ פארםאלק. ימג
גליקליך. און ױנג זײ זײנען איצם נאר

גע־ לעזער׳ם דעם אפ זיד רום פרצ׳ז מים צחאמען

האפגונג פה דיגמער דער £יץ, ל■ י•
ת פון בו ש ח מ ל־ ע ב

 מנצח איז בלוט ױנגע דאס װי צוקוקענדיג, זיך מיט,
דלות. פון שװעריגקײט די

 א םרץ ארײן װארפט אידענע״ א פון כעם ״א אין
 ארי־ געװײנליך א פון נשמה דער אין פאעזיע פון שטראל

 זעען שסראל דעם צוליב און ־ מוטער. אידישער מער
 הארץ איר אין װאוינען עס אײנאנדער בײ נאענט װי מיר,

 איז עם נחת. ביםעלע דעם מיט געפילען ביטערםטע די
 איר װאם דערפון, הנאה האט זי און ווייב, אלטמאדיש אן

 שוין װען למדן. א לערנער א פארט איז בטלן, דער מאן
 מאנ׳ס דעם צוליב װײניגסטענס זי װעט װעלט, די נישט
 װעלט. יענער אויף מערכה ^עםערע א האבען תורה
 נאענט װאויגען פרײד טראפעלע דאס און צרות אירע דאך

 דער אויף לעבען ביטערע דאס אגדערען. נעבען אײנער
 און האפנונג, ליכטיגע אייגציגע די פארטרינקט װעלט

 װאר־ געשמײכעלט, אקארשט נאך האבען װאם ליפען, די
 שטיקט דלות דער קללות. װילדע בײזע ארויס שוין פען
 איר פאר שטארקער איז ער זייטען, אלע פון דריקט און

 ער לאזט אנטאן זיך מעשה א אפילו װילען, אײזערנעם
 װיגעלע פון זיך ציט קינד קראגק איר דען נישט, איר
ט און ס  פארדארטע איר זדיגען זויל sv*—;^טאמע״ ד

 װעלכען אויף שטריקעל, דאס אװעק שלײדערט זי ברוםט.
 און קיגד צום זיך װארםט הענגען, געװאלט זיך האט זי

 לאזם אנטאן מעשה א אפילו ! פרעס זויג. ״נא, :שרײט
בײם!״ !זויג נא גישט! מיך ער

 אונז שילדערט מעשה׳לעך קלײנע צענדליגער אין
 הערט װעלכער ארימאן, אידישען דעם פון נשמה די פרץ

 אםילו אפ נישט זיך לאזט און ארבײטען צו אויף נישט
 בײ ער טראגט דערבײ אומשטענדען; ערגסטע די אין
 טיפע און איידעלע מיט װעלט גאנצע א הארצען אין זיך

 םרײדען. קלענסטע די מיט זיך באנוגענט ער געפילען.
 אויף און אומזיסט פאר קריגט רײכער דער װאם דאס, און

 חױת און זאפט דעם מיט ארבײטען מוז ארימאן דער װאס
 דאנק א מיט געשענק א וױ צו ער נעמט קערפער, זײז פון

 דער־ אזוי שוין זײנען אבער אנדערע באשעפער. צום
 וואוג־ צו קראםט די גאר שוין פארלירען זײ אז שלאגען,

 םינסטערען שאטען א װי לעבען. אין גוטם עםעס שען
 אויף ים, בײם זעמדעל א װי וועלםעל, דיער אפ זײ

 די מיט טרעט יעדער און נישט זיך קוקט קײנער װעלכען
 צוקוקענדיג זיד שװייג״). ״באנציע משולח״, (״דער פיס
 בא־ שוױיגם״, ״באנציע די דערשלאגענע, טײם דעם צי

 דען איראניע. ביטערער א מיט הארץ פרצ׳ס זיד גיסט
 םון צוקונםט דער פאר געםערליך נישט אזוי איז זאך קײן

 דער־ אזעלכע הויםענוױיז זיך באוױיזען עס װען פאלק, א
 אזוי באגנוגזאמקײט די טרײבען גיט טאר מען שלאגענע.

 םאר האבען בושה מוז מען שווייג״ ״באנציע װי װיים,
 טרעטען לאזעז גיט זיך און זיך אין מענשען אײגענעם דעם

ים. בײם זעמדעל א װי
 האט און באטראכט, און באקוקט אלץ דאם האט פרץ

 ארויסגעשטעלט װערטער שסיציגע אפגעװאויגענע אין
לעבען. אונזער םץ םעלערעז די

 װערט לעבען דאם אזוי װי אונז, פאר שילדערם פרץ
 דער םון דלות, גרויסען סץ צעשטערט און םארניכםעט

 דער םון גלות, טויזענט־יאריגען א סון ירושה שװערער
 אנטװיק־ צו נאר זיד באמיט ױעלכע דערציאונג, םאלשער

 די אידען בײ אויס סדיקענט מוח, דעם אונז אין לען
 זיינע צװישען אריין נישט לאזם און געםילען נאטירליכע

 כאםש צירוגג, א באפוצונג, א עפעס ווענט נאקעםע םיר
 אױג מידע דאס װאם אויף קאליר, סרישען העלעז א

אויסרועז• וױילע א קענעז זיך זאל
סאר׳חושכ׳ט, אזוי לעבעז אידישע דאס שוין איז צי

 מינדעםםער דער או־ײז נים אים אין שוין דרינגט עם אז
 װענטעל״, ״שפאניש א עפעם גיטא םארט איז צי ? שיין

 הארץ? לעגעדיג א גאך שלאגט עם וועלנעז הינטער
 אונז בײ נאך זיך געםינען קרעפטען באזונדערע וועלכע

? אונז אױף זײ וױרקען וױ און
 בא־ באלד אויג שארף זײן מים האם װעלכער ירץ,

 וױנ* אפגעצוימם אן ״קעלער־שםוב״ דער איז םערקם
 דאזיגע די אויף ענםםער אז געפוגעז יײד האט קעל,

חאט דערצײלתגען צעגדליגער אין סראגען. אומעטיגע

פרץ :
 מוטער. אידישע די װײב, אידישע דאס געשילדערט ער

 איד צו צוגעקוקט זיך ער האט ליבע צערטליכער א מיט
 זײנע אלע דאם אוים, זיך דוכט עס און מזל, אומעטיג

:שפראד אײנציגע אן אונז צו רעדען געשטאלטען פרויען
 איר אין שעצט ווייב. אידישע דאס הויך האלט

 אידישע דאס האט גלות דער געפיל־לעבען. רײכע דאם
 געװען איז זי מאן. דעם װי צעבראכען אזוי ניט וױיב

 דער װי געקענט, נײו זי האט ;מוטער טרײע א אײביג
 בית־המדרש אין לעבען קאכעדיגען פון אנטלויפען מאן,
 פארטריקענט שוין זײנען װאס געפילען, אלע ;ארײן

 די הארצען. איר אין פריש בליען מאן, בײם געװארע
 אײדעל ציטעריג, א געמאכט איר פון האם מוטער־ליבע

 מים געגאנגען איז אירער מאן דער בשעת און געפעס.
 מוטער־בליק איר האט װעלט, דער דורך אויגעז בלינדע

באמערקט. און באטראכט שארף אלץ
 עמיצען פאר װיל איגגעל״ קראנקע ״דאם בשעת
 מאמען. דער צו ער גײט• הארץ, ציטעריג זײן אויסגיסען

 בליק זײן קאן ער אבער האלד, ״טאטעז״ דעם האט ער
 פאר־ װערען געפילען הײםע זײנע אלע פארטראגען. ניט

 אויג מרה־שחורה׳דיגע דאם דערזעט• ער װען גליװערט,
 אויף זײ בליען אבער מאמען דער געבן טאטען. פון

 צו אוים װאקסען און פרישקײט װאונדערבארער א מיט
בלומען... רויז־רויטע

 אונטערשטע די בײ ױגענט די און וױיב אידישע דאס
 נאטיר־ דעם פארלארען ניט נאך האבען פאלק פון קלאסען

 לע־ מיט אפ זיך גיבען ױי עבען.ל צום צובוגד כען•לי
 םון עלענט בייזען מיטז קעמפען אינטערעסען. כעדיגע

 בע־ א פאר גלויבען א מיט ארבײטען און לעבען זײער
 װער־ אן איז גלויבען זײער כאטש — צוקוגפט, סערער

 ארוים־ דײטליך אומגעלערענט צו זײנען זײ וױיל טער,
פילען• זײ װאס אלץ צוזאגען
 אײ־ דער פרץ... האפט אליין זײ אויף נאר ניט און
 זיד קען מען װאס דעם, אױף קלאגט װעלכער גענער,

 פאר־ ניט האט עבר׳ טויטען דעם פון באפרײעז ניט
 צו־ פארגאגגענהײט. אידישער דער פון ירושה די געסען

 כוחות סד א אונז בײ זיך האבען גלות לאנגען דעם ליב
 גע־ האבען זײ אדער אנטװיקעלט, ניט פעהיגקײטען און

 עטליכע און הונדערט פאר ווענדונג. פאלשע א נומען
 r’3 א אידען בײ געבילדעט זיך האט צוריק יאר פערציג

 צוגע־ צײט קורצער א אין האט װאם חםידיזם, דער כתד״
 חסידי־ די פאלק. פון טייל גרעסערען דעם זיך צו צויגען

 וואם אלץ נאטור, די לעבען, דאם געלויבט האט תורה שע
 האט זי נשמזז. מענשליכע די שטארקט און דערהויבט

 בדרםם מענשליכער אויסגעטרוקענטער דער אין געוואלט
 װעלט ליכטיגער דער צו ליבשאפט נחת, פרײד, װעקען

 איטליכען געהאט האלד האט זי בורא. איר צו און
 חריף דעם עם־הארץ, דעם מיט גלײך למדן דעם אידען,
 געװעקם האט זי תם. דעם םראסטאק, דעם מיט גלײך

 טראגם װאס דעם, צו אכטונג אן אנהענגער אירע כײ
 די צעבראכען האשי און מענש, נאמען דעם זיד אויף

 אײנס״ איז אלץ גאט. און װעלט מענש, צװישען מחיצה
 דעם דינט מענש דער און שירה זינגט װעלט גאגצע די

 ליפען די אויף שמייכעל םרייליכען א מיט אויבערשטען
 סך א צוליב זיםץ. א און טרער א מיט װי מינדער׳ נישט

 קמיעות, ארוים. װאס וױיניג תורה דער פון איז סיבות
 ארויסגעשטופט האבען רבײם און בעל־שמ׳ם צדיקים,

תורה״• טזב׳ם שם בעל גרויסען םון גײםט הײליגען דעם
טי־ א האט וואם םאעט, עכםער יעדער וױ םרץ, און

 חױת. און זאסט נאר באזיצם וואס אלץ, צו צובונד םען
 לעבעדיגען דעם שילדערען צו אױםגעזזערט ניט האט

 שריי־ צו אנגעהויבען האט ער איידער נאך עבר. אידישען
 מיש ער האם חםידיזם, וועגען בילדער בארימטע די בען

 אלע םון מענשען די געמאלען טאלאנט קינסטלעדישען א
 (״די אידעאלעז זײערע און געדאנקעז זײערע דורות,

 גל.). ד• א. ברונים״ םארשאלטענער דער מקובלים״
 צייטען, די אין פארטיםט זיך ער האט אבער שפעטער

 אגגעהויבעזלווארםעז האט חסידיזם ריינער דער בשעת
 פון ווער זוימעז. ערשטע די הערצער אידישע די אין
 מעשױת: חםידישע די ניט געדענקט לעזער די

 ״צווײ און העכער״ גאד נישט ״אויב במעונו״, ״שהשמחה
 װעל־• דערציילונג, לעצטער דער איז ? בערג״ צווײ שען
 און רוסיש אויף געװארעז איבערגעזעצט באלד איז כע
 צוױי איז ליגיען, סעםטע קלארע מים ער האם דײםש, אק

 אין אץ גאיז םארצײטיגעז א אין געשםאלטען, לעבעדיגע
פמ בילד א געגעבעז אונז רבײם, ערשטע די פמ אײנעם
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״אעטערנאציאנאל״ הימן פון פאטיע-פאעט עיזשען
 אין איז יארהונדערט נײגצענטען םוף ,ײם

איינ• אייז קײן געװעז ניט פראגקרייך
 די פארטײ. סאציאליםטישע דײטליכע

 צוטײלט געװען זײנען סאציאליםטען
בלאנקיסטען׳ ריכטונגען: םיגף אין

ארבײ־ געדיסטען, פאםיביליסעטען׳
סא־ אומאפהענגיגע און פארטײ טער

ערש־ דער פארגעקומען איז 1899 יאר אין ציאליסטען.
 סא־ פראנצויזישע די פון פאראײניגונגם־קאגגרעם םער

 אויפגע־ איז קאנגרעס דעם פון שלוס צום ציאליםטען.
 ארבײ־ פון מיטגליד אמאליגער אז דעלעגאט, א שטאנען

קאמםס־ליד, א געזונגען און ליל, שטאט דער אין םער־כאר
 אינ־ דער םון הימן דער געווארען שפעטער איז װאם

 געװען איז דאס באװעגונג. ארבײםער טערנאציאנאלער
 דעלע־ פארזאמלטע די אויף איגםערגאציאנאל״. ״דער

 בא־ איינדרוק. שסארקען א געמאכט ליד דאם האט גאטען
 נאכ׳ן און ליד׳ צום צוגעהערט זיך זיי האבעז גײסטערטע

 :רעפרעין דעם מיטגעזונגען אלע האבען סטראף דריםען
 דעלעגאטען די לעצטער״... דער שוין זיין וועט ״דאס

פי־אנק־ גאנץ איבער ליד דאס צוטראגען שפעטער האבען
 גע־ איגטערגאציאנאל״ ״דער איז ארום אזוי און רייך,

ארבײטער־קלאס. פראנצױזישען םון הימן דער װארען
שפע־ יאר א מיט פאריז׳ אין םארגעקומען איז עס ווען

םאציאליםטי־ איגטערנאציאנאלער דער ,1900 אין טער,
 גע־ דעלעגאטען םראנצויזישע די האבן קאגגרעס, שער

 די האבען אופן אזא אויף הימן. דאזיגען דעם זונגען
 מיטן באקענט זיך לעגדער םארשײדענע םון דעלעגאטען

 אייגענע זייערע אין עם םארשםרייט גאנדעם און הימן
צו־ יאר םערציק מיט פונקט געווען איז דאם לענדער.

 גע־ אינטערנאציאנאל״ ״דער איז אן דעמאלט פון ריק.
מענשהייט. ארבײטענדיגער דער םון הימן דער ווארען

 א פאטיע׳ עיזשען געװען איז הימן םון מחבר דער
 םאר* פלעגט וואס פאעט־זינגער), (א פאעט־שאנםאגיע

 צייט־ אויף לידער פאפולערע פארזינגען אליין און פאסען
 גע־ איז םאעט־פראפאגאנדיםט דאזיגער דער מאטיװען.

ארבײטער־על־ ארעמע בײ פאריז אין געווארען בוירען
 איינ־ אן געװעז איז םאטער זיין ,1816 יאר אין טערן

 אויםגעלערנט אויד ער האט מלאכה זעלביגע די פאקער,
ן י י ז ^  אר־ צו םרי זייער אויםגעקומען איז עס וועמען זון, |

ען ט ײ ^נ שװער. ■
 און הונגער פון לעבען שווערען אוים׳ן געקוקט נים

 נאד געז־ורשט עיזשען םעאיגער ױנגער דער האט נױט, ך
 דיםקוםיעם םירט און לייענט זיד׳ לערנט ער װיםען.

אנגעשטעל־ אן אינגיבען ייערט צייט; פרײער זיין אין
 זיך לערנט און שול, א אין געהילף־אויםזעהער א טער,

 די געוועב־צייכענער. א שון מלאכה די אוים נאכדעם
 שטארקען א זייער מאכט 1830 יאר סון רעוואלוציע ױלי

 זעכצען קוים םון בחור׳ל ױנגען דעם אויף אייגדרוק
 אומ־ אן אויםגערודערטער׳ אן איינדרוקםםולעה אן יאר.

אן ער הייבט געבורט, םון םאטיריקער ברחמנותדיגער

 מתנגדים די צױישען מחלוקות עקשגות׳דיגע גרויםע די
 טדוקענע און אלטע די צװישען זזסידים, ערשטע די און

 חסידישער ווארימער נייער דער און אידעאלען לומד׳ישע
 סריינדליד אזא מיט הארצעז רעדטיצום וועלכע תורה,

קול.״ זיס
 געזאמעלםע די כוונה מיט לייענענדיג לעזער, דער

 פאע־ םח אוצרות דארט געפינען וועם ■רצ׳ן, פון ווערק
 ער שארף. און קורץ שרײבם «רץ געדאגקעז• און זיע

 םראזע קורצער א אין אץ מליצות. קײןפוםטע ניט רעדם
 ניט האט ער זין. טיםער א באהאלםען אפט ליגם זײנער

 זיך האט ער געשמאק. נידעריגען פאח געשריבען
 אויםצוחויבען לעזער פון געשמאק דעם באםיט שטענדיג

 ער האם פוגדעםםװעגען און מאכעז, צו איידעלער און
 םאלק. דעם צוליב און פאלק דעם םאר געשריבען שםענדיג

 רײכע. אץ גרויסע די צו גע׳חנפ׳עט ניט זיד חאט ער
 ער װאם דאם געדאנקעז• זיינע פארדעקט גים חאם ער

 ערליד און אפען שטענדמ ער חאט געטראכט, תאט
 אומפרײנד םך א דעם דורך זיד האט עד אתיםגעזאגט.

 נים ער זוכם סאעם, יעדער וױ גאר, צוגעצױגעז.
ער פאלק. זײן פאר ארבײם ער שתאים. די זײן צו מםצה

A&iA u a  ■ H A  ■ H h l k  h L i A H  M M •  M M M  M A A M M Mאון ®ןהמיע• דער םון כוח מיםן פאלק דעם סאר ארבײס 
םים זיד עי־ טרײםט זיס, ניט חײנם איז לעבען דאם רוען

■  A ftk fe  H A f e h M  ■ ■ H  M M H H M  M M M  A f e k f e H  M M M  M M k M M M  M IM Aגײס־ הויכע םץ ארבײט דער צוליב דאם, האםנונג, דער 
 בע־ װערען לעבעז מענשליכע דאס אמאל װעם — טער
״ און םער ד ל ן ו י !

 איז ליד דאש זיגט ױבל יאריגעז פערציק מיטן ש״כות (אין
 אינטערנאציאנאלז דעם סדן חימן דער געװארן

קלאס) ארבייטער
מינלןאװ ב. נ. פון

 סאציאלער דער צײט־טעמעס. אויף לידער פארפאסען צו
 ערשט זיך האט פראפאגאנדע־לידער זיינע פון עלעמענט

 שםעטער׳ יאר צען א מיט בולט באװײזעז צו אנגעהויבען
 צוואנציג און זעקס א באלד געװען שוין איז עיזשען װען

 באװאוםטזיגיגקײט םאציאלע זיין ױנגערמאן. יאריגער
 אוםא־ דעם פון אײנםלום אונטער׳ן גערייםם זיך האט

 די פוריעריזם. פון ספעציעל סאציאליזם, פיםטישען
 באגײםטערט. זייער אים האט םוריע שארל פון לערע

 םוריעס מיט אײנקלאנג אין איבערצײגט, געװען איז ער
 און גליקליד לעבען װעט מענשהײט די אז געדאנקען,
 גע־ װעט אײנעם יעדען װען דעמאלט, בלויז הארמאניש

 אגט־ צו מעגליכקײט די און םרײהיים די װערען געבעז
םעאיגקײטען. דינע אלע ארױםצואװייזען און װיקלען

 פרא־ זײנע זינגען מיט ניט זיך באנוגנט פאטיע
 א װי און רעוואלוציאנער. איז ער פאגאנדע־לידער.

 בא- די אויף ער קעמםט רעוואלוציע דער פון סאלדאט
 זיין אװעקצוגעבען גרייט איז און ,1848 יאר םון ריקאדען

 בלײבט אזוי און םרייהייט, סון אידײע דער פאר לעבען
 ארגא־ ער קעמםער. מוםי?ער א לעבען גאנצען זיין ער

 געװעב־צייכענער. פון םינדיקאט דעם םאך, זיץ גיזירט
 םיגדיקאט, מיט׳ן צתאמען אריץ, ער םרעם 1870 יאר איז
 אינטערנאציאנאל. םונ׳ם סעקציע םראנצויזישער דער אין
 ווענדונג די אונטער שרייבען וואם די, םון איינער איז ער
 װערט ער מלחמה. געגען סאציאליסםען דײטשע די צו

 צענטראל־קאמיטעט אין דעלעגאט א פאר אױםגעקליבען
 ארוס אזוי װערט און גווארדיע, נאציאנאלער דער םון

 קאמונע. די פראקלאמירט האבען וואם די, םון איינער
 ער םארלאזט טעטיגקײט דאזיגער דער אױף געקוקט ניט
 שטאר־ א םאר האלט ער וואס אגיטאציע־דיכםונג, זיין ױט
 דער אין פוײיהייט. פמ שונאים די געגען וואםען קען

 ארום ארבייט פראקטישע םוט ער ווען צייט זעלביגער
זײ־ אין ער רופם קאמונע, דער םון פראקלאמירונג דער

 עטליכע אקט. דאזיגען דעם דורכצוםירען לידער נע
 פראקלאמירם, ווערט קאמוגע די װי נאכדעם וזדשים״

 םאר ערוױילט אייגשטימיג ,1871 אפריל אין ער׳ ווערם
 טע* איז ער אומדערמידליך. ארבײט ער פיטגליד. א

 וואוי־ בילדונג, ארמײ, אפםיילונגען: עטליכע אין טיג
 םםעציעל, און, ארבייטען םאציאלע דאזיגע די נוסג
 הא־ קאמונע, דער סון אויםבוי רעוואלוציאגערער דער
 רעוואלוציאנערן פאטיע׳ס אויף געװירקט שטארק בען

 ביז׳ן פלאץ זיין םארלאזען ניט האט ער באוואוםטזײן.
 אכזרױת׳דיג איז קאמונע די װען םאג לעצטען םאמע

 גע־ האט טעג זיבעציג און צוויי געווארען. דערשטיקט
 צוױי קאמונע. פאריזער דער פון לעבען דאם דויערט

 אומערמידליכער דער געברויזט האט טעג זיבעציג און
 רעוואלוציאנער פראקטישען דעם סון טעמפעראמענט

י פמ פאעט־אגיםאטאר. און  םעג זיבעציג און *װײ י
 בלוםיגע םון טעג געווען טעג םוםציג אח זיבען זיינען

 שםאם אין אץ פאריז םון ווענם די הינטער קאמםען
 םוםציג און זיבעז בלוטיגע דאזיגע די אין און גופא.
 טױ־ דרייסיג רייען. די פארלאזעז נים פאםיע האט טעג

 זײנען םויזענט םערציג םארוואונדעטע. און םויםע זענט
 ארויסגעדרײט זיד אדער געווארען םאר׳משפט אדער

 דאזיגע די ױשען1צ און לאפעם. הענקערישע די םון
 פאזעיעס ערשטע די איז זיך האם העלדעךקאמונארען

 פאטיע. עיזשען יעריגער םינף־אמ־פוםציג דער געפונעז
 פאעם־שאנסאגיע דער האט באריקאדן לעצםע די אויף

 קא־ די ווען אץ געקעמםט. האםנונגלאז און העלדיש
 פראלעםארישען אין געװארען דערטרונקען איז «ונע
 באהעלםעניש געצװאונג^נער דין פמ ואטיע האט גלוט

 אדומ־ חאט װאם פיץ, גרױםען דעם צוגעזען פאריז אק
 משפחה. ארבײםער פראנצויזישע אײנציגע יעדע געכאפם
 אײגציגע קײן געװען ניט ממש בפועל איז עס װארים

 א געפעלם האבען נים זאל עם װאו ארבײםער-משפחד״
 האט באריקאדען די אויף םויט דער אז־ער מיטגליד.

 העגט בלוטיגע די אדער לעבען, פון ארויםגעריםזנז אים !
 די אין םארשפארם אים האבעז בורזשואזיע ׳־דער פמ

װען צײט, אזא אק און קאזאמעטען. און תםיסות ?עלעוץ׳

 באשפיגן געלעגן זיינען געמיטער די און האםעגוגגען די
 פאריז אוגטערערדישער דער םון זיך האם פארשפאט און

 אויסגע־ מאמענט יענעם אין האט װאס ליד, א דערהערט
 פלױ איצט• אםילו אויס זעט דאם װי אנדערש גאר זען

 די װען שחיטות, שרעקליכע די נאך טעג עטליכע צים,
 פאנאגדער־ זיך האט בורזשואזיע דער םון ברוטאלקײט

 ג־יפט דער װען װילקירליכקײם, םולער איר אין געשפילט
 פארצװייםלונג, אין געטרונקען זיך האט מאסען די םון

 מי ליד-געשפרײם אוגטערערדישע נײע דאם זיך האט
 פאריז, אין און דערמוטיגונג. םון גלויבען, פזן אנזאג אן

 בײ װי באדייםונג אנדער אן געהאט האט ליד א װאו
 םירען איצם נאד קען און געקענט האט ליד א װאו אונז,
 אן םון גײסם דעם אויםהאלטען אדער באריקאדען אויף

 ליד דאס דערמוטיגונג־געזאגג, דאם האט דארטען אידײע,
 םאלק םון טיםענישעז די אין אז געװיזען, גלויבען םון
 בא־ םון םונק לעצםער דער אפגעשטארבען ניט איז

 ״דער געווען איז ליד דאזיגע דאס םרײאוגגם־קאמף.
 איז דיכטער רוםענדיגער דער און אינטערגאציאנאל״,

 באטראכם אין נעמט מען ווען םאטיע. עיזשען געװען
 םון װירקונג די און ציים יענער פון אומשטענדען די

 ״אינםערנא- פאםיע׳ם וואס םאר קלאר װערט ליד,
 באדייםענדסםען דעם פאר םאררעכענם װערט ציאנאל״

פאעזיע. םאציאלער פון ליד
 אין לעבעז בלײבט שטריים״ ״לעצטען םון ליד דאס

 םוים, צום פאראורטײלט דיבטער, דער אבער פאריז,
 פאר־ ער װאו לאנדאן״ קײן זיך ראםעװעט און אנטלויםם

 איס צװימס אבעד נדיס די .1873 יאר ביז ברעטנסי
 װערם אםעריקע אק אמעריקע. קיק אויסצואוואנדערען

 וױיזם ענערגיע אונדערמידליכע זייז טעטיג. זייער ער
 װערם ער לאנד. נייעם דעם אין אױך ארוים שנעל זיך
 אויפגײענדימר דאמאלם דער אין טוער אקטיװער אן

 דעם סון לידער די ארבײםער־באוועגונג. אמעריקאנער
 פראנצויזיש אין זיך םראגען אגיטאםאר־פאעט דאזיגעז
 ניױ באםםאן, אמ ברוקליז אין ארבײטער די צװישען

 גרױ םאציאליםטישע א נאר װאו פעםערםאן. און יארק
 מרעם דארם עמיגראנטען, פראגצויזישע םון ספעציעל פע,

פאעט־שאנםאניע. דער אויף
 אין םאראייניגונג דער םון געלעגענהיים דער צו

 ארבײםער־ און סאציאליםטישע םארשידענע םון 1876
 פא־ װידמעם פארםיי, ארבייםער איץ אין ארגאניזאציעם

 איז דאם פארםײ ארבייםער דאזיגער דער ליד א טיע
 אר־ דער און םעיף) (א קאסע א צװישען דיאלאג א

 פאםיע װײזם ליד דאזיגען דעם אין פארטיי. בייםער
 קאפיםאלים- דער םת װידערשפרוכען די אויף אן קלאר

 בור־ דער פח צביעות דער אויף און געזעלשאפם טישער
 אגײ אן ליד״ דין געווען איז שארםער נאך זשואזיע.

 אר־ דער םון נאמען אין ווענדונג, טאטאריש־דיכטערישע
 םראנק־ ארבייטענדיגער דער צו אמעריקע, בײםענדיגער

 סראנ־ אין געווען אויך איז ליד דאזיגע דאס רייך.
 ליד פון נאמעז דער נאר לידער. זיי:ע אלע װי צויזיש,

 אמע־ אװ וואירקינגמען ״דהי :ענגליש אין געװען איז
 ליד דאם םראנם״. אװ וואירקינגמען דהי טו ריקע

 ארױס־ ),1876 (אק בראשורע באזונדער א אין ערשיינט
 פון פארםײ ״םאצילדעמאקראטישער דער םח געגעבען

 חנר םת באזרך פץ געלעגענהײם דער צו אמעריקע״ נארד
 וועלם־ דער צו דעלעגאציע ארבײםער םראנצויזישער
 ליד דאזיגען דעם אין םילאדעלפיע. אק אויםשטעלונג

 פאר־ דאס פאעט־פראפאגאנדיםט אלםער דער אויף דעקט
 הערשענדיגעז םוג׳ם הארצלאזע אח דעגענירירטע םוילםע,

 ,יידימ־ אלצ םמ באזוכער די ױאם קלאס, בוחשואזען
 שרעקליכע דאם ױארים נים, זעהען אויםשםעלונגען״

 םאראורזאכם׳ בוחשואזיע די וואם םארברעכערישע, און
 פאע־ פאםיע׳ם אױס. נים בוחשואזיע די שטעלט דאם

 גײיע «א פון אויך ארויםגעגעבען װערען שורות טישע
.1877 יאר אין סאן־םראנציםקא, אין סאציאליםטן״

 ברענגם 1880 »ק קאמונאח די םאר אמנעםטיע די
 «ײו צי צודיק קעמםער יאריגען םיר־און־זעכציג דעם

 נלאי׳ אלע װי געװען, אים את ליב םאםערלאנד. באליבם
 יעאקציינערעײײ׳ די אבער «ארת, געבורטשםאט זײן
 אוױגצצוו ןהאגצ עלםער אגרוקענדיגע די אויך און טען
 r לעצםע זײנע אפצולעבען קעמםער אלםען דעם גען
 ייי 1זײ אײנזאםקײם. און ארעםקײם עלענד, אין רען
 *ל3 איי פיי געווארען. אײנגעשםומם נים אבער איז
 *ייי^ פײיבי דינע גלותל»אכען פמ זיך אוםקערן דין
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 האט ער אזוי װי פאררעדע דאזיגער דער אין איבער
פאטיע. עיזשען מיט באקענט זיך

 אן פרייגד, א נאדאס .1848 אין דאם איז געדוען
 צו םארגעשלאגען אים האט דעמאקראט, אייפערדיגער

 פלעגען עס ״װאו רעסטאראז, א באזונען אים גײן.מיט
 צייט, דער פמ ױגנט גאלדענע די ניט צוגויפקומען, זיך
 נאדא לידער־שדייבער״. פאפולערע דור נייער דער נאר
 דין מיט אוועק איז און אײנלאדונג די אנגענומען האט

 םארווארםענער א אין עם איז געווען אהין. סרײנד
 צוקומען. זעלטען םלעגט פאליציי די וואוהין געגענד,

 קו־ םלעגען צחאמענקלייבען, דארט זיך םלעגען וואם די,
 טריג־ אדער עסן צוליב׳ן ניט רעםטאראנט אין אהין מען
 נאדא גוסטאװ האם דארט פארברענגען. צוליב נאר קען,
 מענ־ א ®ון געזוגגעז ליד א געהערט מאל ערשםען צום

 אןן געזעז גיט פריער קײנמאל האט ער וועמען שען,
 נאדא געוואוסם. ניט גארנים האט ער וועמען װעגען

 און זינגער, דאזיגען דעם וועגען נאכגעפרעגם זיך האם
פאטיע. — איז דאס אז געענםםערט, אים האם מען

 ניט ארײגגעצױגען געווען ניט איז נאדא כאםש
 גע־ די אין ניט און לעבען רעוואלוציאנערען אינ׳ם

 רע־ פאטיע׳ם האבען לערע, דאזיגער דער פון דאנקעז
 באװירקם, שטארק אזױ אים קופלעטעז װאלוציאנערע

 טאלאנט דעם פאר געווארען באגײסםערט איז ער אז
 םלוצים זיך האם וואס זינגער, ברויזענדיגען יענעם פון

 פיער צו צוגעגאנגען איז נאדא אנםפלעקם. אים פאר
 לעצטער דער מײנונג. זיין אים ביי געפרעגם אמ דיופאז

 בײ* אוגז וועט װאס דער, איז ער״ :געענםםערם האם
םארבײטעז״. תן

 צײם יענער םון פארביי איז יאר דרײסיג זװן פינף
 םלעגט ער יאטיע׳ן. געזען נים מער האט נאדא און אן.
ס אויף נאכפרעמז אפם זי־ך  בא־ ען אנעויציויװאלער זז

 צו װאס װיםען נים םלעגם קײנער אבער לאדען־זינגערי
 וא־ אן דערמאנען זיך ער םלעגט ספעציעל ענםסערען.

 פארזינ־ הערעז צו אויםקומען םלעגם אים בעת סיע׳ן
 אפ־ זיך ביי האם נאדא לידער. רעװאלוציאנערע גען

 טויט. לאנג פמ הסתם מן שיח איז פאםיע אז געםאכם,
 מיט געםונען װידער אים ער האט צושאל א דורד אבער
שפעםער. יאר דרײםיג און פינף

 צוױי געװען פאריז אין זײנען צײם יענער אין
 גע־ דאדגע די פח גרעסערער דער געזעלשאפטן. לידער

 (די שאנםאניער״ ליס ״לא געהײסען האם זעלשאםםען
 דער םון פרעזידענט דער צײט־געזאנגען). םון ארענע

 פון פאעט בארימםער דאן דער געװען איז געזעלשאסם
 געזעל־ די שעברו. ערגעסם צײם״לידער״ פאפולערע

 םאר קאנקורס א דורכצופירען כאשלאסען האט שאםם
 אגי האבען פאעםען הונדערם דרײ כמעט צײם״לידער.

 איז נאדא קאנםעסם. דאזיגען דעם אק גענומען םײל
 האט ער װץן פאריז. אין געווען בים דאמאלט •ונקם

 אײנער אז דערװאוסם, זיך ער האם צוריקגעקערם זיד
 פרײז. צוױיםען דעם כאקומען האם פריינד דינע פון

 ערשםען דעם געקראגען האם ,װער םראגע דער יױף
 מען האם דאם אז געענטםערט. אים מען האם פרײז׳״

 ניט האט נאדא פאעט. אומכאקאנטען אן צוגעםײלט
 אומבאקאנםער דאזיגער דער װער אױםגעפינען געקענם

 אים מען האם בקשות לאנגע נאך געװען. איז פאעם
 דערשטוינט איז נאדא פאםיע. ;נאמען דעם צוגעשיקם
 מן איז דאס אז געםראכם. זיך בײ האט ער געװארעז.

 א שוין זוכם ער װעמען פאטיע זעלבער דער דיסתם
 נים אים זיך האט עם מארים יאר, דרײסיג און פמף

 פאטיעם. צװײ פאראז זײנעז עם אז גלױבען. געיואלם
 מען האט זען. אים וױל ער אז געבעםען, זיך האם ער

 אײנגע־ שױן פאםיעז האט מען אז גמנםםערם, אים
:דערצײלם נאדא איז באנקעם• נעקסםען צום לאדעז

 א םאר װאם אין אבער געקומען׳ םאקע אמ .ער
 איז האלב־פאראליזירם׳ גרײז־גרוי, אלם, צושםאנד!

 דאם זינגען געבעםען אים האבען מיר ארעם! ארעם.
 שםארקע אזא געהאם מיר אויף האם װאס ליד. זעלגיגע
 האט ער צוריק. יאר דרײסיג און פינף מים וױדקונג

 גע־ אמ װאם םײער, ביםעל לעצםען מים׳ז נעזונגעז עס
 לעבען םיל אזױ געהאם בלױז האט ער אים. איז בלימז

 צו אױף געסםײעט קײם קוים האט וואס זיד׳ »יז
זימען.
 זעלביגעז דעם אםשר און טאג׳ נעקםםען דעםא
 קע־ מיר תאס געפרעגם, זי־ד בײ םיר האבען אװענם,

 שעברו פאעם. נ^יםבאדערםםיגעז דעם פאר םאז נעז
 האם עם זען. גיין אים זאל מען w פארגעשלאגען, האם
 :אויסװאל דעם אים אנבאםען װעגען געהאנדעלם ייד

 װארט דאס גענוצט האט (מען געלט־זאםלתג א אדער
 ער לידער. זײנע ארויסגעבען אדער ,סוכסקריפציע״),

געםראכם. נים לאנג האם
עד האם — װערק, מײנע ארױסגעבען מעז «זאל

־*

 שטאר־ דארשען זאל איו װעז אפילו — אויסגעשריען׳
!הוגגער פון בען

 אפגעדרוהט איז אומשטענדען, די אוגטער אזוי,
ן געװארען י  איז (־װער פו?״ לע ע ״קעל :לידער ביד י

נאר?). דער
חבדים״קאמו־ זיינע האבן שפעטער יאר דרײ מיט

 רעוואלוסיאנער״ ״שאן בוך פאטיע׳ס ארויסגעגעבן נארן
 יאר דאם געווען איז דאס געזאנגען). (רעוואלוציאנערע

 זי־ דעם געשטארבען איז פאטיע טוים. פאטיע׳ס פמ
 אדויס איז בוך דאזיגע דאס .1887 נאוועמכער, בעטען

 דארט איז דעם חוץ א ראשםאר. אנרי םון הקדמה אן מיט
 בוך צום םאררעדע נאדאס גוסטאװ םון אויםצוגן םאראן
 אפשאצונג. אן וואלעי׳ס זשול ®ץ אמ ?״ פי לע ע ״קעל

 ״אינםערנאציא־ זײז זיד געםינט ביד דאזיגעז דעם אין
 םאל־ די שייגען ״אינטערנאציאנאל״ דעם חוץ א נאל״•
 םון פאעם דעם פץ בעסטע די זייז צי לידער צוױי גענדע

 טאקע באזינגען לידער און קאמונע, פאריזער דער
 איז (דאס לא״ פאר םאםעי א קאמון ״לא :קאמונע די

 איז (זי מארט״ פא נעי ״על און קאמונע) די אדורך
 פון דערשיינונג דער נאך לאנג ניט געשטארבען). נישם

 ארבעטער־ דער האם רעוואלוםיאנער״ ״שאן פאטיע׳ם
 זיד ליל, שטאט דער ®מ דעגעיטיע׳ פיער קאמפאזיטאר

באגײסטערט איז ער בון־. פון אינהאלט מיט׳ן באקענט

ר * ע ד י * ל

 אנגעשריבען און ״איגטערנאציאנאל״ דעם פון געווארען
 דעיגעי־ מיטגעריסען האבען זאכעז צוױי דערצו. מוזיק
 האט ער ליד. פונ׳ם ריקם דער און םאטאס דער :טיע׳ז

 צו־ װי דינען עלעמעגטען צוױי דאזיגע די אז דערםיהלט,
 מיט ליד. רעוואלוציאנערען כאראלען א םאר־ געפאםט

 פא־ איז דערשינען איז בוך דאס װי שפעטער יאר איין
 אויף געװארען אויפגעפירט ״אינטערנאציאנאל״ טיע׳ס

 געווארען איז ליד דאס ).1878( ױם־טוב ארבײטער אן
 םראנק־ צפון גאנץ און ליל אין נאך׳ אזוי באקאנט,

 גע־ ליד דאם איז )1899( שפעטער יאר עלף מיט רייד.
 ארבײטער־ םראנצויזישער דער םון הימן דער ווארען
 ערש־ םון דעלעגאטען די םון הילף דער מיט און שאפם

 )1899( אינטערנאציאנאל צוױיטען םון קאגגרעס םען
 אי־ פארשפרײטען צו אנגעהויבען הימן דער זיך האט
 איז )1900( צוריק יאר םערציג מים װעלט. דער בער
 ארבײ* גאנצער דער פדן הימן דער געװען שױן עס

מענשהײט. טענדיקער
 םונ׳ם טעקסט אידישען דעם געשאםען האט עם װער

 א מ׳האט באקאנט. גענױ ניט איז ״אינטערנאציאנאל״
 ש. געשריבען האט דאס אז געגלױבט, צייט לאנגע

 צו ניט עם איז װערק סקי׳ס—אנ אין אבער סקי.—אנ
 אידי־ דער אז טעאריע, די איז ווארשיינליכער געםינען.

 זאך איין בונדיסט־פאעט. א םון שטאמט טעקסט שער
 גע־ געשאםען איז םעקםט אידישער דער אז זיכער, איז

 ״אינטער־ דער איידער ה. ד. ,1900 יאר םאר׳ן ווארן
 םארשי־ אין באקאנט געװען גאך איז נאציאנאל״

 אידישער דער לענדעד. אײראפייאישע אנדערע דענע
 איז טעקסטען ערשטע סאמע די צו געהערם טעקסם

שםראכען. פרעמדע
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ןןרײן: נןזגזיה

ים אױפז שטורעם
 ןןגער, שװארצע אוין* רײםער װײסע
 שמןור, א אן מאנסטער םחגות
 צװײםע, דאט אײגס שלמגען שלאגן,
װילקיר. װילד אץ כײז כתמען

װאלקן, צו בערג פון װארםן װינגזן
■ M A M  M M  MMMM M^MAMM A M iA A Mיטן, די אץ םאלן האקן® 

 גרונטן, די פץ גײספזער װאיעז
שיטן. םארזיגקטןן פון נשםות

שיןש אונדזער
׳״ל?ןן5ז? טןןריסןןנן} די םיט שיף אלטזן די איז׳ס
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 מחום׳ען שלײפדקע טון חיות *שיײטטע

 ;װאוט דונערילןן מיט שנאח, םיט באפאלן
װאםער, — װאלן די ארױןפ פלײטן עם
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געודנשםע ניט
*•*לאװ) דזד פוז (איבערגעזעגט

זוםזןר ײד פארזאםלען םעגשען פארמטערטע
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 קימער. קראגקחאםטער א טליקען די ךורך נעםמ זײ
 לאנג• אױןז םארגלי^רט פלײצעם, םארחױקעד^

 פרילמגם, פאדגאנגענע גלײכגילםיג ודילען זײ
t די p r ׳זאמד וױ װאכען און שטײנער זוי 

p און p r פארטיליגם. דאט טיים די טייינער 
ך םימ יוגל׳ען נים אויגן די ^  םלאש. און פ

 זומער, פאד׳כחצום׳טעז פון פאראד כלויען אץ
מ א — גןךױקם װױ ױןןו פ ר  ליד, ון
 פעדדעז... טרויער, פון מךאליעם זיטען עם

טעםלי?ט. שעפער פון גלוםען פארװארל*זטע

 .אײ isa מאס דעוואלזצי^ פאװצסישצר חגר גאך
 פונ׳ם שורה ערשטע די געביטען םאװעטען־פארבאנד

 די שױן ן י י ז ט ע ו ו *דאס אנשסאט רעפרעין.
 אין איצט מען זינגם שלאכם״ אנטשידענע און לעצםע

 לעצםע ר ע ז נ ו א ז י א ״דאס :םאוועםען־םארבאנד
 קאמוניםטען די בײ חוץ א שלאכם״. אנטשידענע און
 אלע בײ געווען וױ געבליבען רעםרעיז דאזיקער דער איז

. זיץ״ וועט ״דאס סאציאליססעז: און ארבײםער . .
ציים־ליךער, פון שאנסאניע א געײעז איז פאטיע

 קען מעז םערזען. אין אגיטאטאר אן פראפאגאנדיסם, א
 גע־ א דערבליקען ,אינםערגאציאנאל״ זײן דורד אבער
 רעדואלוציא־ ספאנםאנע אזוי װי מעםאד. א אוםן׳ וױסען
 שםעלט וואס אמ געפארעמם זיך האבען רופען נערע
 אגיםאציע־ לעrסאצ מץ דאזיגער דער פאר זיד מיט

פאעזיע.
 ״קאמינים־ םונ׳ם לאזוגנען די געדענקען װאס די

 פרן פראגראם םונ׳ם ,ספעציעל, און מאגיםעםם״ םישען
 אז דערםילען, גלײד װעלעז אינםערנאציאגאל, ערשםען

 ״אינטער־ היםן דעם אין םטראםען די פון שארםקײם די
 צול־ב לאזוגגען. די םיז טאקע זיך נעמם נאציאנאל״

 באדיים־ געווארען םםראםעס געשמידםע די זײנען דעם
 לא־ נאר ניט וואס דאם, איז באזײיםםול מער נאך פול.

 תוך דער אויך נאר ליד, דאם געשאםען האבען זתגען
 ארבייטער דער ®ון טעאריע װיסענשאםטליכער דער טמ

 םון באםרייאונג ״די ;למשל םעזיס, דער באװעגונג.
 ווערט אליץ״ ארבייםער די ®ון זאד די איז ארבײטער

:שורות םאלגענדע די אין םארוואנדעלט פאעט דעם ®מ
:דערלײזער העכסםער קײן ניםא ,ס־איז

םריבון; נים צעזאר, נים גאם, נים
\ דערלײזן אלײן זיך לאמיר ארבײםער.י

װאוילזיץ אלעמענס אונזער באשםימען לאנזיר

 אידישען איצם־אנגענומענעם לויט׳ן איז וואס און
: טעקסם

באפרייען.י נים אונז װעם קיינער .ניץ,
— העלד קײן נים און אלײן גאם נים
כלי־זין אײגענעם אונזטר מים

װעלם־. דטר מיר ברענגען רעםונג א

 אין אידיילן פארוואנדלען צו געלונגעז איז פאםיע׳ן
 לםשל׳ רױ שפראך, אראםאריש־פאעםישער פמ םיגורען

 גיט נאך אגער װאלט אלץ דאס אױםרופען. װענײנגען,
 פמ מדרגזז דער צו ״איגטערנאאיאנאל״ דעם דערהויבען

 ־וירקט וואם אגיםאציע־פאעזיע. םץ מוסםער גוםען א
 דאס. איז ״אינטערנזמ^אל״ אינ׳ם שםארקסםען צום
 אראטארי־ גרױסער יעדער אין אײגענטליד וױרקם, װאס
 אימ• עתםם־פאטעטישעד דער איז דאס און פאעמע, שער
 צו דיכטער דעם רופס ױאס גלױבען, םיםער און פעם

םריבון. עקזאלנױרםזןר^ אן ווערען
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נערעכטיגקײט פון מאנער דערזאלא עמיל
 פרילינג אין צוריק, יאר הונדערט ׳ם

םומעלדיג־ דער אין איז ,1840 פון
גע־ א אין פאריז, םון געגענד םטער

 געבוירען שפײז־האלעם, די בײ סעל
 רעאליזם םון שעפער דער געװארען

 דער ליטעראטור, מאדערנער דער אין
פראזא־מײס־ פראגצויזישער גרויםער

זאלא. עמיל — טער
 פײערונג דאזיגע די וואלט צייט א^־ערער אן אין

 קולטור־מאניםעםטאציע א אין געווארעז פארוואנדעלם
 זײן םון שרייבער די צװישען וױיל װעלט, דער גאר אין
 דער לעבעדיגסטעי, דער זאלא איז םארנעם זיץ און דור

 םאלק, פראנצויזישען ביים גאר נים אומםארגעסלעכסטער,
 בײ םאקע באזונדערם און קולטור־םעלקער׳ אלע בײ נאר
אידען. אוגז

םארצוױים־ און פיין םח געלעגענהײטען װיפיל בײ
 גע־ םאקע צייט לעצטער דער אין אידעז מיר האבען לונג

 עם וױ ווארם, ענלין• אן אױף אח זאלא א אויף װארט
 דרײ־ דער געת (כ׳באשולדיק) ,זש׳אקיז״ זײן געװען איז

 געװעגדעט איז בלום־בלבול דער װען איצם. פוס*אםערע.
 פאלק, אידישען גאנצען געגען נאר איד, אייז געגעו נישט
 אין געווארען פארוואגדעלם דינען לענדער גאנצע װען

 די אויף שטארק באזונדערס לויכם ״םיױועלם־איגזלעז,
זאלא, עםיל פון געשטאלט

n די םון סגרסױפא אבעד װעדס זאלא־טײעדונג 
 שלאכט־ אײראפייאישע די אױף הילכען װאם קאנאנען,
 פראנצוי־ די םון ■אגטעאז. יאריזער איץ און פעלז־עד׳

 באשיי־ א בלויז פארגעקומען אח אומשטערבלימ״ זישע
זאלא. עםיל פון ארון ביים צערעמאניע דענע

שםורעם״ מיט ליםעראםור דער אין ארײן איז זאלא
 ארױםגעװיזען שריט ערשטע זײנע בײ באלד האט ער

 הויפט־ דער געווארען אמ װאס’ גזךואגםקײט, זעלטענע
 פערזענ־ קינםםלערישער און מאראלישער זײן ®מ שםריד

 םראנצויזישער דער אץ דערשיגען איז זאלא ליכקײם.
 דער געהערשט האם עס װזנן צײם׳ א אין ליםעראטור

 ליםע־ פארפױמירםע די װען םיםבאליזם, פארגעיעלטער
םפיריטיזם אקולםיזם׳ מים באשעפםיגם זין־ האט ראםור

 און רעאליזם ברוטאלעז זײן מים געקומען איז זאלא
 םיעשםעקער׳ די פח גארעז דעם זיד געגען ארויסגערוםען

 די מיט באקעמפט אים האבען װעלמ עסםעםען, די פמ
 דעקט ער אז םארגעווארפען, און מעםאדעז אופעםישע

 עם שלעוט אמ שטוב־לעמז פח אינםיםיטעט די אויף
 מיט זיד ער גאנוצם נאד דערצו גאס־ארײן. אין ארױם

 נישט ליטעראםוד קײן אין קען װאס מאסדשיראך, א
װזנחװ״. געברױכם
 זיך אנםװיקעלם װאס ■אלעםיק׳ שארםםםער דער אין

 םארברעכען ״םײן ;געעער זײנע זאלא ענטטערם דאן,
 אמביציע ליםערארישע א האב איך װאס דערין, באשםײט

 קינםטלעריש ױ און אויםצופײנערעז פאלק פמ שפראד די
 שײנהיים אין זיך נױםיגם פאלק דאם מײםםערעז... צו
 אריםםאקרא־ את עקםקלוזיוױטעט װעגעז מײנונג די און

 פונם נאריש... און םאלש איז קונםם דער טון םישקײם
 די פאר איז װאס קוגםט. די ארױם בליט גופא םאלק

 כדי לעבעז׳ זײער פארשעגערען *ו בדי נויטיג׳ פאסעז
 נויםיג איז וואס דופט״ און פארכ «יט בארײכערען צו עס

 האט — ווערק םײן ברויט... טעגליכע דאם װי ■ונקט
אמת!״ םון װערק דאס איז — אױםגעפירט זאלא

 גענומען האט נאמען זאלא׳ם .ווען שפעטער ערשם
 אין שוין אים מען חאט װעלם, דער איבער קלינגען

 ערען־ אן *לס באםראכםען גענומען אויך פראגקרייך
בירגער.

 יואם שרײבער, יראדוקםיװסטע די «ו געהער זאלא
 בענ־ 400 ערך אז ביז געגעבען. איז עם װען האם עס

 אגגעשריבען האם ער פארעםענטליכם. עו־ האם דער
 ארומגענומען חאבען װאם ראפאגען, ציקלען עםליכע

 גא־ םילאזאפיש־עםישע פון דראמען עפאכעס, גאנצע
םראכםומעז.

 אײנם אגגעלײגם ביכער זאלא׳ם װאלט מען ,וזןן
 אומפארגלײכ־ דיער חוץ א זײ, װאלםען אגדערען, אױפן

 און צאל זייער םיט בלויז טאקע מייםםערשאםם, לימד
 צו ■עדעסםאל הויבען געטג ן עןאפשבא געקעגם װאג,
 — אװעקשםעלען״ אים װעלעז מיר װאס םםאםוע דער
 גרוײ דער געזאגט 1902 יאר אין ױחל אלא׳סז אױף האם
הערמאן. אמל קריםיקעד, פראנצויזישער םער

 פראנצוי־ 1גרויסע פון געבורטס־טאג הונדערטסטען וצום
).1940-1840 פראזא־מײסטער זישען

שנײדערמאן. ל. ש. פון

 פעדער זאלא׳ס אונטער פון ארוים איז װאם אלץ,
 עפא־ דאמאלםדיגער דער פאר רעוואלוציאנער געװען איז
 זאלא׳ם געװאגטקײט. דער אין איבערראשענד און כע

 אומגעהײערען אן פון שילדערוגג די איז לעבעגס־װערק
ך, געזעלשאפטליכען מ ב מענ א  װעל־ נביא, דער איז ער צוז

וועלט. םוילענדער א םון אוגטערגאנג דעם אן זאגט כער
 מאקאר״ רוזשאן םאמיליע ״די ראמאנען־ציקעל זיין

 דעם נאפאלעאן פון עפאכע שטורמישע די שילדערט
 פאס־ ״דאקטאר אין קאםונע. פאריזער די און דריטען

 ךער- םון טריאומף דעם אויםדרוק צום ער גרענגם קאל״
 שיל־ געלד) (דאם ״ל׳ארזשאן״ ראמאן אין װיסענשאפט,

 בערזע־םפעקולאנטען. די פון םארםוילטקײט די זאלא דערט
 העלד פאזיטיװםטער דער אגב איז ראמאן דעמדאזיגען אין

 וועלכער אידעאליסם, אן בערזע־מעקלער, א איד, א דוקא
 און מארקם׳ן שטודירט בוידעם־שטיבעל,־ א אין וואוינט

 איז אלייז דאם טעארעטיקער. סאציאליםטישע אנדערע
 סוף א זאלא האט דערמיט וױיל געשעהעניש, א געווען

ם עמאכטג ע ד פאר ןופ אגלאןש זירענדיגעעקזיסמ צו

זעק״•
 דער און קריטיק םראנצויזישער דער מצד שטורעם א
 בוך זאלא׳ם ארוים רוםם רועלם קאטוילישער נאגצער
 וואונדער־שסעטעל קאטוילישען דעם וועגעז ״לורד״,

 במן זײנען עם ױאוהין פירעגעעז, פראנצויזישע די אין
 קראג־ טויזעגטער זענדערטער טאג.עולח־רגל״ הײגטיגען

 דעם אראם רײםם זאלא װעלט. גאנצער דער םץ קע
 דעקם ער גסים-צענםעה קאםוילישען דעם אט םץ שלײער

 וועלכער *ו פויערעדמײדעל, דעם װעגען בלאף דעם אויף
 מםחר, דעם און באויזען, זיך האט ױנג־פרוי ודיליגע די

 קירכלעבע און גאט מיט געטריבען דארט װערט וואם
הייליגקײטען.

גע־ דאס אויסדרוק צום זאלא ברענגט *נאנא״ אין
 אייביגע אן איז לעבען װעמענס םרױ״ דער ®יז שריי

■ײן. און באלײדיגונג פול נאבט,
וואנ־ פון ראמאן דער איז בעםטיע״ מעגםשליכע ״די

מ און מארד זין,  שיל• פאריז״ ®מ ,בײד דעם אין ;לי
 אומגע־ דארטיגע די און חאלעם פאריזער די זאלא דערט
 דאם איז דאם געווארען. געבוירען איז ער װאו בונג,

 םיט שטאט מיליאניגער דער פמ לעבעז טאג־טעגליכע
פרײדען. און ליידען אירע

 פריעד קיץ זאלא האם ראמאנען אלע דאזיגע די מיט
 קירך, דער מיט צעריסען אח ער פארשאפט, נישט זיד

 &אר»- די םיט צעקריגם און בעתע דער בײ פארהאסט
 אפזאגען גישט קאן קריטיקער די ®ת קײנער ליםםען.
 פאראורטיילעז אלע אבער םאלאנט, גרויםעז זײן זאלא׳ן

 לע־ *ו צוגאנג נאםוראליםטישעז זײן ברוםאליטעם, זײן
בענס־פראבלעמען.

 שווערען א םירעז תם גאנצעז זײן בײ מח זאלא
 רײכע גרויסע, די לעבען. טאג״טעגליכעז זײן פאר קאמף

 וױיטער מוז פרוי זײן און אים באיקאטיחנן םארלעגער
 שפײ־ קענעז צו כדי בלומעךגעוועלבעל, קלײז איר םירעז

םאמיליע.״ די זען
 פול־ האט ״זשערמינאל״ פון ערשיינעז דאס ערשט
־ די און זאלא ®ון לעמז דאס געענדערם שםעגדי^  מ

 עםיל ®ח קתמ־ײערק דאזיגע דאס אים. צו ציאוע
 כא־ אויםגעשיראכעדבונטארען דעם םראץ זזאט, זאלא

 זא־ פון געגנער שארפסטזנ די אפילו געצויגעז ראקסער,
 שרײבע־ זיין פאר קאפ דעם בױגען *ו רעאליזם לא׳ס

 ®ון רעקארד דעם שלאגט ,זשערמינאל״ זשעני. רישען
 ןם דאכגאלסס, ביז פראנקרײז־ אק ביכער־דערפאלגעז אלע

 פארגעשרי־ דאמאלםדיגער דער פמ ״בימל״ די װערט
 אטנע־ נאד וואלם זאלא װען געזעלשאםםליכקײס. טענער

 חנם םיט שױן ער װאלט .זשערמינאל״, גלױז שריבען
אוםשטערגליכע. די *ו באלאנגט אליין ווערק

 כיז גײע׳ א זאלא אוגז באוױיזט ״זשערםיגאל״ אין
 ליכט Bin ױאו וועלם, א — וחנלם איטבאקאגסע דאםאלםם

 פון שםױב דעם דורך פארדעקס ױערם אױגען די פאר
אויטא־ איז פארוואנדעלט װערען סענשען די און קוילעז

 טאג- דאס מיט מיר מאכען ראמאן דעם אין כיאטען.
 ארבײם זײער קוילען־גרעבער, די פון לעבען טעגליכע

קאמף• און ליבע
 איז ראמאנען סאציאלע פריערדיגע זײנע אין אויב

 נאטור־אומ־ א עפעס ױי געשילדערט, נויט מענשליכע די
 ךזי איז זאלא װי ״זשערמינאל׳/ אין מיר זעהען גליק,
 ניט װערען ארימקײט די און עלענט דער אז קלאר, שוין

 דאס אז נאר צופאל, א עפעס פון צוגעטײלט קײנעם
 םטרוק- געזעלשאפטליבער טיפער, דער פון ארויס דרינגס

 איז אויפברויז און בונט פון ראמאן דאזיגער דער טור.
םאציאליזם. צום באקענטעניש קלארע זאלא׳ם

 םון נאמען (דער ״זשערמינאל״ פון געשיכטע די
 םראנצוי- גרויסער דער םון קאלענדאר אין חודש זיבעטען

 עס עפאכע, אן פון געשיכטע די איז רעװאלוציע) זישער
 ליםערא־ דער אין פאזע נייער א פץ געשיכטע די איז

 וואם רעאליזם, םאציאלען םון אנהויב דער איז עם טור,
ליםעראטור. מאדערנע גאנצע די באאיינםלוםט׳ טיף האט

 םאר־ אין געדרוקט .״זשערמינאל״ זיך האט צוערשט
 ״זשיל־בלא״ טאג-צייםונג פאריזער דער אין זעצונגען
 דער באלערענד און אינטערעםאנט זייער איז דערביי
 אין פלאץ דעם םארנומען האט ״זשערמעאל״ אז םאקט,

 ״דאס פאליציי־ראמאן ענגלישען דעם נאך צייםונג דער
 חאס אדטרצדאק דצר גײםאן״. פעטער פיז רצכעזבפאר
 זאל ער צי דעה, דער מיט געשלאגען לאנג םאקע זיך

 אז געשראקעז, זיך האט ער ראמאן. זאלא׳ס דרוקען
 גע־ האם ער װעלכע לעזער, די םארטרייבען װעט ער

 שוגד־רא־ םענםאציאנעלען דעם דאגק א געוואונען האט
 םען25 דעם און ענםשלאםען זיך ער האם עגדליד מאן.

 דעד־ צייםונג דערמאגםער דער אין איז 1884 נאוועמבער
:אנאנס םאלגענדער שינען

 דרוקען אנהויבען מיר װעלען דיגםטאג ״קוםענדיגעז
 זאל̂ן עםיל מיטארבייםעה אונזער פון ראמאן גרויםען א

. ״ ל א נ י מ ר ע ש ז ״
 געמן טחבר דער וועט ווערק דאזיגעז דעם ״אין

 אין פאלק דעם םון מער נישט םאלק׳ ®מ שטודױם נײ א
 באפעלקעחגג דער וועגען נאר פארשםעם, פאריזער די

®ראװינץ. דער אין ארבײטר־צענטער גרויםען א אין
 דירעקט פראבלעם סאציאלע דאס איז מאל ״דאם
 אדמפ פון פראבלעם םאציאלזנ דאם איז דאם אנגערירט,

 שרעק־ דאם פאר זיך מיט שטעלט וואס קאפיםאל, און
 די יארהונדערט. אונזער פון סוף דעם פון געםאר ליכע

 אץ סםרײק א איז ראמאן דעם םון ראם דראמאטישע
 בתיזעז פערסאנאזשעז אכציג ערך אן קוילען־גרוב. א

 פעםט־געצײ־ זײן םיט אײנער יעדער װערק, דעם אין
 שפילט אקציע די געזיכט. כאראקםעריסםישעז כענטען״

 און עײ דער אונשער זיד ארונטערלאזען בײם או זיד
 װעחמ עס לעבען. ארבײטער די װאו ישובים, די איבער

 ארמט, די קוילען־גרעבער״ די פון זיטען די געשילדערט
 אח פאטערם די פון קעו רעװאלםירםע די קאמפען, די
 חגפײ אלץ — זין די פון פראפילעז לײדעגדעע די

 דיד *י ביז דערפירם אויגען, אונזערע פאר פארבײ לירט
קאטאסטדאפע״. םינאלער
 איבערגעגאגגזמ אמאל םיט צייטזגג די איז אזוי •אם

 מד זאלא׳ם צו אונטעתועלם־ראמאן לאנדאנער דעם פון
 חאפ עם ווי קוילעךגרעבער. די ױעגען ראמאן ציאלען

י ®מ ארויסגעבער דער האט ארױסגעװיזעז, אנ;ד זיך  ת
 פארליחח װעט ער אז געשראקען, אומזיסט זיד נײםונג
 אח געשעםט גוט א געמאכט גאר נאד חאט ער לעזער,

לעזער. גײע טויזעגדער צעגדליגער פיל באקומעז
 איז דעח, דער מיט געשלאגען לאגג זיד האט זאלא

 קױלעךגתמנם פראגצויזישע די פון געגענד וועלכער
 גיײפאר־ זײז פץ חאנדלונג די אוועקשטעלען זאל ער

 ״זשיר■ פוץ פלאן דץ װעגען האט זאלא ראמאן. םראכםעז
 גײ דעפוםאם, םאציאליסםישעז דעם דערצײלט םיגאל״

 געװאחמ אנגערעגם ער אמ טעטע דאזיגער דער צו ארד.
 מאשיגעז־שטורמעז׳ און אויפנרױזעז ערשסע די ײרך
 אויו און דײסשלאנד אין פארגעקוםען יאז זײנעז װאס
m ארבײטער וזען פראנקרײד, איז m זײ־ פארלױחמ 

 מע־ פון שרים ערשטע די צוליב ארבײטער־פלעמר, עחנ
 דערפייפ דאן האם זאלא אינדוסטריע. די מגיזירען

י דעי אויף אןן עפאכע נײזױ־ א פון אנקומעז דאס י
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 ״זשער־ פון אידײע די פארטראכט טאקע טעמע רעזיג

«ינאל״.
קו־ צו געראטען זאלא׳ן האט גיארד דעפוטאט דער

 נארד־ פון קוילען־ראיאן אין װאל־קרימ, זײן אין מען
ארבײטער־ געדיכטסטע די לעבט עס װאו פראנקרײך,

באפעלקערונג•
 גענע־ א אוים ברעכט 1884 פעברואר טען21 דעם

 פון קוילען־גרובען די אין טאקע גראד ראל־סטרײק
 אר־ פון מחבר דער האט דאמאלםט נארד־פראנקרײך.

 פראנצויזישער דער ״אינטערנאציאנאל״, בײטער־הימן
 װאס ליד, גרעסער א םארפאםט פאטיע, עיזשען פאעט,

סטרייקענדע: די מיט זיך סאלידאריזירען צו גערופען האט
סטרײק, דאזמען דעם טריאומפירען ״מאכט
חוב גרויסער א איז עס — !חברים

אויף שטייען עקםפלאאטירטע וואו אומעטום,
-זײט דיער אויף זען אונז מען דארף .!
 דינען עס טעג, 56 געדויערט האט סטרײק דער

 םון פרואווען צוזאמעגשטויסען, שםארקע פארגעקומען
 דער אויף איבערםאלען און מאשינען־האלעס די שםורמען

 מפלה א מים זיך ענדיגט םטרײק דער זשאנדארמעריע
 געשע־ גאנצע די און ארבײטער אויםגעהונגערםע די פון

 פארלא- םראנצויזישען אין אפקלאנג אן געפינט העגיש
 אויםפארשונגס־קאמי־ אן אויכגעטיילט װערט עם מענט.

 וואם ראפארם, דער םארזיצער. אלם קלעמאנסא מים סיע
 עס וואו ארט, אויםן צונויפגעשטעלט האט קאמיםיע די

 דערשי־ דער איז ארבײטער־קרבנות, די געפאלען דינען
 און עקםפלאאטאציע פון דאקומענט טערענדיגסטער

אכזרױת.
 מייסטעד אוא פאר טע«ע גלענצענדע פארא וואם

 מיטינגען מאניםעםםאציעס, םםרייקעז, די — זאלא וױ
צוזאמענשםויםען... און

 צײם דער אין ארייגצודרינגען אהין אזוי װי אבער
 םאר- מיט באגעגענען ארבייטער די ווען אויסברויז, םמ

 דער אין אריץ פלוצים םאלם וואס םרעמדעז, יעדען דאכם
פאחאמלונגם־לאקאל־?

 זײז דורך אהין ארײנגעםירט אבער ווערם זאלא
 וועלכער גיארה דעםוםאט םאציאליםםישען דעם פרימד,
 אלם םםרייק-קאמימעםעז די פאר םאר זאלא׳ן שםעלם

 פונס ציים גאנצע די פארבלייבם זאלא םעקרעטאר. זײן
 ארבייטער־לעבען צום *ו זיך קוקט ארם, אויםן סטױיק

 זײערע אין ארבײטער די צו אהײם קומט גאעגט, דער פון
 טאג־טעגליכעז זייער מיט מאכט זיי, מיט עסט שםובען,

 און םאקםעז מיט םול ווערם נאםידבוך זיץ און לעבען
 הינטערגרונד דעם םאן. דעם האט ער אבסערוואציעס.

 די שטודירען גלייך נעמם ער אבער ראמאן, דץ פאר
 זאלא פראבלעם. םון זײם עקאנאמיש־םאציאלאגישע

 חדשים אכט אין און ארבייט דער צו גאיך זיך װארםט
 םינם־ פון ראמאן א פערטיג, ״זשערמינאל״ איז ארום

זײטען. הונדערט
 ארביײ אן איינםאד. זייער איז בוך םון אקציע די

 וועלכער לאנטיע, עטיען געװיסער א םער־מעכאניקער,
 ארבייטער־גאס פאריזער דער אויף אויםגעוואקםען אח
 ®רימיטױוע, זײער פון געווארען געשפייזט גײסםיג און

 םון ארויםגעווארפען ווערם באגריפען, סאציאליסםישע
 אויפזעהער. םיטן האט ער וואם םכסיד, א צוליב פאבריק

 אי־ דאן לעבט פראגקרײד אבער באשעפםיגונג, זוכם ער
 דער צוליב קריזים. עקאנאמישען שטארקעז א מר

 פארלירען אינדוסטריע דער פון מעכאניזירונג עדשםער
 בא־ עטיען באשעפטיגונג, דיער ארבייטם־הענד סך א

 שטאט סון וואנדערט ער און אפזאג אן אומעטום קומם
 גארד־ אין אויסגעהונגערטער אן קומט ער שטאט. צו

 ברויט שטיקעל קיין ממש גישט־חאבעגדיג פראנקרייה
 סדסעז ארבייםער, געװיםער א אדײן. מויל אין לײגעז *י

 ארויםבא• בײם אנטרעפענער מיז א איז וועלכער מאהע,
 ארבײט׳ דער צו *ו עםיעגען געמט קוילעז, די קומעז

 סאג. א פראנק אנדערהאלבעז קױם פאדדינס ער ײאו
 פרעמדער א וױ עםיען, װערט טאג ערשםען דעם זינט
 שטארק ארבײם, נײער דער צו צוגעװאוינסער נישט איז

 דינעז קוילעז־גרעבער די ארבײםער. די םון יויסגעלאכם
 פמ װערט װאם עקסולאאטאציע, מורא׳דיגער םץ קימות

 רעדוצירט דירעקציע די גרויזאמער. אלץ סאג צו סאג
 םאר־ «ו כדי קױלען. די *רײסמקומעז םװ ■דײזעז יי

 פאר־ ארבײטער די מחעץ לעבעז םאגער א אײף דינעז
 ףיעלציען־צ ארבײםעז אנשםרענגונגעז, זײערע יאיעלטע:

 די ®ח דירעקציע די גים דעם אויסער ש*ג. איז שזײ
 די אונםעחװשפאחמ אויף האלץ וױמיג זײער גחבענס

 קוילזז די אתיםגעמעז נאכן קארידארעז אוגםעדעײישע
גאד דערצו קאסאסםראפעס. כםדד געשעהען עס ימ

 פארזיכערונגען. די פון פרעמיעס די מען פארקלענערט
 דעם צו שטארקער אלץ ציט מען — ווארט אײן מיט

 םטרײק דער ארבײטער. פון האלז דעם ארום שטריק
 אינםעליגענם־ דער איז װעלכער עטיעז׳ און אוים ברעכט
 אנ־ דער ווערט ארבײטער, דארטיגע די צװישען סטער

 איינפלום אן אויםצואיבען שנעל באוױמט ער פירער.
 צו צייט גאנצע די זיך באמיט און סטרייקענדע די אויף

 לעגאליטעט. פון ראמען די אין סטרייק דעם דערהאלטען
 מיגימאלע די נאכגעבען נישט אבער וױל דירעקציע די

 גאר זיי באשליסט און סטרייקענדע די פון פאדערונגען
אויםצוהונגערען.
 אױסגעהונ־ די פון געדולד דאס פלאצט םוף־כל־סוף

 פאר- דורך אױפגערײצט װערען װעלכע פאמיליעס, גערטע
 דערשײנם עס דירעקציע. דער מצד דראאונגען שײדענע

 ניהי־ דער געשעהעגישען די פון סצענע דער אויף אויך
 בונם צו ארבײטער די אן רעגט װעלכער סואװארין ליסט

דער אונטער שטדרעם: דער קומט עס און נקמה און
 געשטו־ מאשיגען די ווערען םואווארינען םון אנפירומ

 זיד באוױתען עם אױםריים. דער פאר קומט עס רעמט.
 א אנםשםייט עם זשאנדארען, רויט־ד״ויזענדיגע די דאן

 ״זשער־ דער קומט עם קרבנות. פאלען און-עם געשיסעױי
 אם מיט און םונאנדערבלי באדייט (זשערמינאל מינאל״

 דער געווארען אנגערוםען איז נאמען םימבאלישען דעם
 וואס רעוואלוציע, םראנצויזישער דער פון חודש זיבעטער

 די סון ד״ויך־פונקט דעם פארגעשטעלט זיך מיט דאן האט
געשעהענישען).

 אויםברויז רעוואלוציאנערען םון םאן דעם אם אויף
 אידיליע אן זאלא שילדערם קאמף פארצוױיםעלטען און
דער םיט עטיען סטרייק־פירער דעם םון ליבע די —
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ארגײטער־לעבען. דארטיגען
 פאר־ א — לייזוענט עפישער מעכטיגער דער אט
 מא־ די וואלד״ אין בײגאכט סטרײקענדע די פון זאמלונג

 צוזא־ דער פאמיליעם, טויזענדער די פון ניפעסטאציעס
 דער מיט ארבײטער אומבאוואפענטע די פון מענשטויס

 פארוואונדעטע, 25 און טויטע 14 די זשאנדארמעריע׳
 קוילען־ערד שװארצער דער אויף ליגען בלייבען װעלכע

 קולמינאציע־פונקם דער הויפט־דראמע די איז דאם —
ראמאן• פון

עפאכע־מאכענ־ אן אמאל מיט װערט ״זשערמינאל״
 ערשטע דאם איז עס ליטעראטור. דער אין װערק דיג

 םים סטרייק א געשילדערט װערט ראמאן א אין װי מאל
 װי מאל ערשטען צום איז עם רעאליזמען. דינע אלע
 דער אויםדרוק צום קומט װערק קינםטלעריש א אין

 איז ״זשערמינאל״ קאפיטל. און ארבײט פון קאנפליקט
ליםעראטור. דער אין רעאליזם סאציאלען פון געבורט דער

 ווערק אנדערע אלע אין װי םונקט ״זשערםינאל״ אין
 לעבענם־ פון גאםע פולע די דורך גײם זאלא עמיל פון

 טענ־ אויבערםלעכליכער םון וױים איז זאלא נױאנםען.
 שיוארץ — קאגטדאםטען צוױי בלויז שילדערען צו דענץ

 לע־ םון פאלעטע םארביקע םולע די גיט ער וויים. און
^ די — בען רי  ברד און צארטקיים די טרויער, דעם פ

 פרום־ זאטקיים, די הונגער, דעם שילדערט ער טאליםעט;
 און נױאגסעו, אלע אלע, — אויםגעלאסענקייט און קײט

 אויף שטענדיג לויכטען פאקשען גרויזאמע אלע די םון
 טראגט שורה יעדער םון נביאות. םון חכמד., םץ פונקען

 גערעכ־ םאר קעמםער און באםרייער א פון שטים די זיך
טיגקיים.
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1939 אין לאסאלס אירע און אינםערנסשאנאל דער פון אייננאםע
דאלאר 6ססס,ססס, סארנע

 אלע סארעפעגטליכען םון פאליםי איר גאכפאלגענדיג
 לאקא־ אגגעשלאסענע אלע פון אויםגאבען און אייננאמען

 אונזער האט אפיס, גענעראל איר םץ װי גוט אזוי לען
 באריכט, פינאנץ איר םארעםענםליכט איגטערנעשאנאל

 און איינקונפט יעדע אנגעגעבען קלאר װערט עס װאו
 דזשאיגט 20 ױגיאנם, לאקאל 298 די פון אויסגאבע

 די אין דעפארטמענטם ריחשאנעל זיבען די און באארד
 דעם םץ װי גום אזוי קאנאדע, און שסאטען פאראייניגםע

.1939 יאר דעם דורך יארק, נױ אין אפיס גענעראל
 םון אייננאמע אלגעמיינע די אז וױיזט, באריכט דער

 דעם דורך איגטעו־נעשאנאל דער םון ױגיאנם לאקאל די
 פון סומע די אנגעטראפען האט יאר פארגאנגענעס

 װאם געלם די אײן ניט שליסט (דאס .$5,890,824.77
 טעאמער דער נידעלס״ ענד ״פינם םון אריינגעקומען איז

 אינםערנעשאנאל דער םון םםיידזש לייבאר וואס שפיל,
 אפים גענעראל דער האם סומע דער םון אויף). םירם

 פער אין $1,788,845.52 לאקאלען די םון געקראגען
 םאר םאנדען. םארשידענע די םאר און דױם קעפיטא

 פון אייננאמע אן געבליבען איז לאקאלען די
 ווע־ די ®ח גזױיעז איז איינקונםט דער ^4,101,979.25

 פאר אםעסמענטס מיםגלידער, די םון דױם כענטליכע
 מים־ נייע םון געלם איינשריט און הילף ארבייטסלאזער

גלידער.
 פון אץ איגטערנעשאנאל דער םון אויםגאבען אלע

 אנגע־ האט קערפערשאפםען אנגעשלאםענע אירע אלע
 דאם .$5,192,098.39 פון םומע די 1939 יאר אין םראפעז

 איז ױניאז דער פון םאנדען אלגעמײגע די אין אז מיינט,
דאלאר. 698,726.38 ®מ סוירפלום א געבליבען

 און לאקאלען די םון אויםגאבען די אנאליזירענדיג
 דער אױף אז אן״ באריכם דער ווייזט אםים, גענעראל דעם

 די געװארעז אױםגעגעבען איז פארוואלטונג אלגעמײגער
 אײגגעשלאםען איז דעם אין 41,625,684.39 פון סומע

 ץאפים די פאר שנירות םאר דאלאר טויזענם 703 קארגע
 פאראײניגשע די אין אפיסעס 277 איז אנגעשםעלםע

קאנאדע. און שםאםען
 דער גיט אויםגאבען״ ״ארגאנימציאגס קעפל אונטעח

 אויס־ איז װאם $3,034,062.72 ®ח חכל סך א באריכט
 אגעגםלז׳ ביזגעס פאר געחאלם אלס געװארען געצאלם

 אױם־ ארגאגימפ^ם אחשאסםערס, ■רײז ארגאנױזערס,
ח שטימ בענעפים, םטרײק גאבעז׳  סםרײ־ פאר חוצאות י

 םםרײ־ צו שטימ קאםםעז• געריכט און לאיערם איז קער
 די 4289,380̂(4 אנגעסראטעז האט הוצאות איץ קערס

דעפארם־ ®ארװײלונג אח בילדומ די םאר אויסגאבען

נארינם פינאנץ זוייזט -
אנגעםראםען האט ױניאן גאנצער דער םון םענטס
05.91^$185.

 האם אמטעתעשאנאל די אז אן, גיט באריכט דער
 בײ־ אויף $532,341^8 אויםגעצאלם יאר דעם דורך

 סוםע דער ®ון $234^49.75 שטיצע. אין שטײערוסנען
 םפעציעל אוץ ארגײםסלאזע צו עrשט אויף אוועק איז

 אר* צו 4180,221.35 און מיטגלידער באדערםטיגע נױם
 האם דעם חוץ ארגאנתאציעם. וואוילםעםיגע און בײטער

 אמעריקאן דער «ו בײגעששײערם אינטערנעשאנאל די
 אםים גענעראל םץ $10,693.18 יאר דורכן םארטיי לייבאר

 1$ אנגעשלאםעז ןײגען וואס ױניאנם די טון דױם די און
 אטנע־ האבען ביישטײערונגען דיערע און פארטיי דער

416,587 טראפען
 םאנאנ- איז 1939 יאר ®ארן באריכט םינאנץ דער

 אײנ־ די װײזם םײל איץ טיילען. צוױי אין חןרגעטיילט
 דער םון פאנדען אלגעמימע די פון אויםגאבען אץ נאמען
 פאנדען. רעזעתו די — טייל צוױיםער דער אץ ױניאן

 אמ לאקאלעז די וואם םאנדען סםעציעלע די הייסט/ דאם
 בעגעםים, קראנקען םאר האבען אינטעתעשאנאל די

 אין אז ווייזט, באריכם דער ענליכע. און בענעפים םויטען
 אײנ־ ®ון איבערסלום אן געווען איז םאגדען אלגעמיינע די

 אין את 4698 726.38 פון אויםגאבען איגער גאמען
 גרע־ געװען אײננאמען די זיינען םאגדעז רעזערװ די

 הייסט, דאס 4367568.36 מיט אויםגאבען די ®ון סער
 אינטערנעשאנאל דער ®ון קאסעם די אין איז צמאמען אז

 יאר דעם פץ סוירילום א געבליבען לאקאלען די און
41-066,094.74

אי־ םון םוירפלום דעם איבער באמערקונגען דינע אין
 דער אפגעשםעלם זיך האט װאס דאלאר, מיליאן א בער

 װעל־ דובינסקי, ®רעזידענם האט יאר, דעם דורך ױניאן
 דער ®ון םעקרעטאר־טרעזשורער דער אויד איז כער

 צװײ איבער איז דאם אז אנגעװיזען, איגטערנעשאגאל,
 מעםנערס די װאם דעם איבער )1 אורזאכען: הײ«ס
 מד עס װאס דיום׳ זײערע מיט גוםשטייענד מער זײנען
 זיד האבעז װאם םיםגלידער צאל גרױסע די אז ווײזם,

 עטליכע לעצםע די זיא יןניןך דער w אגגעשלאסען
 זײערע גאך־ קימען »ח באװאוסםזיניג מער ײערען יאר

 ךע־ איז וױלעז מער מיט ארגאגיזאציע דער «ו פליכסעז
 קאלעק־ די דודד װאס דעם איבער )2 און ;געלמעםיג

 בתים, בעלי די מיט האבעז מיר װאס אגרימענטה טיװע
 אינדוסם־ דער איז סםאביליםעם מער געשאפעז זיך תאם
 סםרימןס. גרױסע וױיניגער געתאט חאבען מיר און ריע

 דעם צוליב זימעז ײנייו דער ®מ אויסגאבעז סםרײק די
געװארעז• פארקלענערם באדײםענד
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געוואל־ א האבען קען זיג יטלער׳ס
עקאנאמי־ דער אויף װירקונג דיגע
 זיג דער אמעריקע. פון לאגע שער
 וױרקען װעט נאצי־דייטשלאנד פון

 לאגע װירטשאפטליכער דער אויף
 םארשיידענע אויף לאנד אונזער פון

אופנים.
 אונםער־ שטארק מיר האבען יארען פון משך אין

 נאצי־בא־ דער פון מעגליכקײטען גװאלדיגע די שעצט
 דייטש־ מים ספעציעל אויפטאן קען זי וואס — װעגוגג
 בא־ און ארגאניזאציע פאר זשעני נאציאנאלען לאנד׳ם

 פון אינםערעסען די אין עפאכע. אונזער אין זונדערס
 ניט געזינםער זיין וועט היטלעריזם געגען קאמף דעם

 נאצי־זיג. א פון מעגליכקייט א אויג פון ארויםצולאזען
 אנשטרענ־ מאקםימאלע די סםימולירען שטארק קען דאס
 כוזזת ארגאניזירםע אלע פוץ קאנסאלידאציע די און גונג
 געפאר. דאזיגער דער געגען קאמף פאראייניגטעז א אין

 װיר־ םאר וואס זינען אין מעדהאבען דארף באזונדערס
 עקאנאמישער דער אויף האבען קעז נאצי־זיג א קונג

אמעריקע. םון לאגע
 די וועגען קורצען אין װערםער פאר א פריער אבער

 קעמפענדע ביידע פון כחות־פארהעלםענישען עקאנאמישע
מאמענט. איצטיגעז דעם אין צדדים

 װי ניט דינען אליאירםע די :קלאר איז זאן־ איין
זײנען הינזיכט דער אין קריג. צום צוגעגרײט געהעריג

___ - , , . . . . . . . .c u l t ,  m i , ‘ .  ■ L  M U - ,  u n ־  דאס אום דייטשלאנד. געגען הינטערשםעליג דוייט זײ
 בײ־ איק נאר ברענגען צו גענוג איז באשםעםיגען צו

שפיל.
מאדער* א סת אנםירען דערפאלגרייכען דעם פאר

 אנטװיקעלםע אן נאר ניט זיד פאדערם מלחמה נער
 פראדמירען צו פעהיג זײן זאל װאם קריגס־אינדוסםריע,

 א אן פירס װאס לאנד, א באװאפענונג. נויטיגע די
 איגדוסםריען, ספעציעלע באזיצעז דארף קריג םאדערגעם

 נױםיגע אלע פראדוצירען צו פעאיג זײן זאלען װעלכע
 איר סח פראדוקציע חװ־ פאר ווערקצײג און מאשינעז
 ספע־ אזעלכע םrבאז דײטשלאנד באוואפענונג. גאנצער
 מערקחירדיגםםע דאם מאשמען־אינדוםטריען. ציעלע

 מאשיגעז־אינדוסםריע דאזיגע די װאס דעם, אין באשםײט
 פרינציפ אויםן ארבעט באוואםעגונג דײםשלאנד׳ם םאר
 דייםש־ ניט. דאס האס ענגלאנד מאסעךפראדוקציע. פון

 אזוי אויםגעװאקםען איז קריגם־אינדוםםריע לאנד׳ם
 זי האט קריג םאר׳ן יאר אײניגע םון משד איז אז שםארק,

 ענג־ צו קריגס־אינדוסםריעז די פאר סאשיגעז פארקויפט
פראנקרײד. אח לאנד

םא־ עס אז זינען׳ אין האבען צו וױכטיג איז עם
 קרעם־אינדוםםריע. אזא אויםצובויעז יארען זיך דערט

 װא־ ענגלישער אן האט 1939 יאר פון יאר אגהויב אין
 יאר דרײ אונז ״גים :דערקלערם אפען םען־םאבריקאנט

גרײט״. זײן װעלען מיר אח צײט
געגע־ ניט יאר דדײ קײן דײםשלאנד האם היםלער

 פון זײט דער אויף ציים איז מען. זאגט דעדפאר׳ בען.
 אליאירםע די קענען ציים דער מיט אליאיד&ע. די

 אבסאלו־ מיט באוואםענונג. אין זײיטשלאנד אניאגען
 דאס באהױפטען. צו שװער דאם איז זיכערקייט םער
 אליאירםע די וױיל מעגליכקייט׳ רעאלע א אבער איז

 אויבערהאנט פיגאנציעלע אומבאשטרייטבארע אן האכען
 שםאר־ א דעם אזזוץ באזיצענדיג דײםשלאגד. איבער
 אימ־ אײגעגע זײערע איץ בכח זײ זײנעז םלאט, קערען

 רײע אײנצוקױםעז לענדער אנדערע אק און פעריעס
 א זיד פילט עט וועלכע אק שפײז׳ און מאםעריאלען

 אפאל׳ װידער אבער, דײטשלאנד. אין דוחק גרױםער
 ראל באדײםענדע א שפילען וועלען מאםעריאלען רױע

מלחמה. לאגגער א אין בלויז קריג פון גורל דעם איץ
 רױכ די ®ון אייגעם בײשמיל o םמר נעמען לןמיר

 אױל םון ראל די אױל. — קריגס״פראדוקםען סיגטטע
 דײםש־ גרוים. גװאלדיג איז קריג איצםיגען דעם אין

 מלחמה, לאנגער א אין זאפאםען. געװיםע האט לאנד
 אויל אין דוחק א קען באדינגונגען, געװיםע אונטער און

פאםאל• זײן איר םאר
עראפלא־ צו כאנוג אין לאגע די איז ערגער נאך

 אנגעהויבעז זיך האט מלחמה די איידער חודש א גען.
 —500 ערך «ז װי טער נים ■ראדוצירם עגגלאנד חאם
 אנתױב דעם נאך מאנאט. יעדען עראפלאנעז 600
 עראפלאנעו פון יראדוקציע איר זי האס מלחמה דעד

uTyagnya 1 1400—1000 עח־ «ז בח mn.« ארבײ־ 
אמר• דעממבער, איז ״שיפםען״. אײגיגע אק סענדיג

דוביצלוי. א. פדאפעסאר פון

 הע־ ניט געװען עראפלאנעךפראדוקציע עגגלאנד׳ס איז
 פץ פראדוקציע די איז מערץ אין און 1000 װי כער

 ענג־ .800 ביז געפאלען צײטוױיליג אפילו עראפלאנען
 דערגרייכט האבען םון וױיט נאך איז עם, הייסט לאנד,

עראפלאנען. פון מאסען־פראדוקציע אמת׳ע אן
 פראדוצירט 1939 אױגוםט אין האט םראנקרייך

 גיט איצט אויך פראדוצירט און חודש א עראפלאנען 250
צאל. דאזיגע די ױי מער

 קויפןןן — אויסװעג איץ אלעאירםע די פאר בלײבט
אמעריקע• אין עראפלאנען

 קעז םראגע. אנדער אן אבער אנטשםייט .דעמאלט
 פון וואג גאנצען דעם מיט אריינווארםען זיך אמעריקע

 עראפלא־ םץ פראדוקציע דער אין אינדוםטריען אירע
ט אלייז נאד איז זי דױ לאנג אזוי נען,  אריינגעצויגען ני
 ניט איז פראבלעם דאזיבע די ליחען ? מלזזמה דער אין

 מײנען.* קען לעזער געווײנליכער דער װי פשוט, אזוי
 בייקומען קענען װעלען אליאירםע די ורען דעמאלט בלויז

 אוי־ די קריגען זײ קענען שוועריגקייםען, דאזיגע די
 פון פראדוקציע דער אין דײטשלאגד איבער בערהאנט

 נאצײזיג א איז םאל דעם אין אױן־ און באוואםענונג.
אויסגעשלאסען. אבסאלוט ניט

ג « און ד ודעט ׳ןערחימל פזך זי ט אפרופען זי  גאר ני
 אויף װירקען מורא׳דיג אויד וועם נאר אײראפע, אויף
אמעריקע. םמ לאגע אלגעמײנער דער

* •
 וועט אזיי וױ פראגע, דער אויף ענטםערען צו אום

 פון לאגע עקאנאמישע דער אויף װירקעז זיג היטלער׳ס
 םון אײניגע םיט באקענען צו זיך גענוג איז אמעריקע׳

 שםעלען נאצײפירער די װאם קריגם־צילען, הויפט די
 גאנצער דער םאר אםעז דערקלערען זײ וועלכע אמ זיו׳

וועלט.
 איז — נאצי־פירער די דעדקלערען — מלחמה די

 נײעם א לייגען דארף מאם מלחפד״ רעוואלוציאנערע א
 םמ אנטוױקלונג וױיטערדיגער דער פאר פוגדאמעגט

 די םאר און יארהונדערם צמאנציגסםען הײנטיגען דעם
דורות. קומענדיגע

 דארף מלחמה די אז דערקלערם׳ האט היטלער
 קו־ די פאר פאלק דײטשען םון גורל ״דעם אנטשיידען

 םאלק. דײםשען פון גורל דער יאר״. טויזענט מענדיגע
 אימ־ דײםשע א שאםען אק באשטײט היםלער׳ן׳ לױם

 קאנסאלידיר־ גאנצעז דעם ארומכאפען זאל װאם פעריע׳
קאנטינענט. אייראפעאישען טען

 די װערם םערמינאלאגיע נאצישער דער לױם
 רעװאלוציאנע־ נײער א םון נאמען אין געפירט מלחמה

 נאציזם, דײטשען םון איחנאלאג דער .אלאגיעאידע רער
קע&פט ״דייםשלאנד :שרײבט ראזענבערג׳ אלפרעד

 און אלםען דעם םמ ײלונגצעמ אטלאזערג דער געגען
 *י־ טוץ א אין קאנטינענט אײראפעאישען ערנװירדיגען

מנםראל• פח הארץ דאס ד,אנדײטשל מלובוו^ םשינקע
W , .  . .  M M i■■■ ^  A m  M M A A M  ■ A U A B A iA Aרעכט היסםארישע אירזנ אק ארײז םרעם אײראפע׳ .

 אײנצושםעלעז שםרעבט נאציאנאל־סאציאליזם דער
 ארגא־ עקאנאמישע און ■אליםישע נײע א אײראפע איז

 דיײ די װעט ארגאניזאציע דאזיגער דער אין ניאזציע.
 אײראפעאישע אלע אייראפע״ דאםעירען ראסע םשע

םעלקער.
אײרא־ באהערשען נאציאבאל־סאאיאליזם דער זאל

 אמע־• אױף אויך אפרוםעז םחען דאם דך װעם — פע,
 דער פת טיילען אלע זײנען םאג חײנםיגען בײ ריקע.
 ניס װעם עם עקאנאמיש. צונויםגעפלאכםען ענג װעלם

 א פון װאג עקאנאםישע די איגבארירען צו מעגליד זײן
 באדײטונג עקאנאמישע די אײראפע. קאנםאלידירםער

 דער פון חןשם דעם פאר גרױם *ו איז אײדאןע פון
גאנצען דעם פון ארױספאלעז דאם װעלם. איבעריגער

, ■ ■ m  m  nM iH A tafeA A A A M A A  A A A  MAAAAAAAAAAAi AAAAAAAAAAAMAAMI#סםערע עקאנאמישער דער םון קאנסינעגם אײראפעאישען 
 עןפוסדאיױ קען װעלט־װירםשאסם הײנםיגעד דער פון

 ■אליםישע און םאציאלע וױרםשאפםליכע׳ םודא׳דיגע
קאםאסםראםעס.

געװא־ נעשריבען איו ארםיקמל דאויגער דפר *)
 דץ פארגפלײענם האס רחװעלם פרפזידענם אײדפר רפן

 אמפ־ די אױסברײםפרפן וזפגפן קאנגרפס ארן9 מפםפחש
חנד. — אהיאציפ־גראדופגיפ ריקאנפר

 האבןזי וועט אייראפע נאציאנאל־םאציאליסטישע א
 באדינגונגען אייגענע אירע דיקטירען צו מעגליכקייט די

 אמעריקע, אמעריקע. מיט באציאוגגען עקאנאמישע םאר
 — כרירה איין גאר האגען וועט װעלט״ גאנצע די װי

 1 אייראפע נאצישער דער םון מעטאדען די איבערנעמען
 א אץ םארוואנדלען אליין זין־ — װערטער אנדערע מים

מלו־כה. טאטאליטארישער
 אן אמעריקע באזיגען דעמאלט וועט נאציזם דער

 באמער- געװיסער א לויט — היטלעריזם ניט מלחמה.
 אמע־ נאר אמעריקע, קײן קומעז דעמאלט װעט — קונג

היטלעריזם. צום קומען װעט ריקע
ע דאזיגע די כ ^לי ר א ם מ  סאציאל־עקאנאמישע או

 םון פאל איז אמעריקע׳ פון אגםװיקלונג פאליטישע און
 כא־ דעם מיט פארבונדעז איז אײראפע, אין נאצי־זיג א

 די וואס ארגאניזאציע, עקאנאמישער דער םון ראקםער
 עקא־ די אײנשטעלען. זיך קלײבען נאציזם םמ םירער

 גאציאנאל־םאציאליםםי־ דעם םון ארגאניזאציע נאמישע
 זיך מים שםעלם ״קאלעקםיװיזם״. גערוםענעם אזוי שעז,
 אינםערנאציא־ און נאציאנאלען אייגענארםיגעו אן םאר

 אייגענ־ אן אויף באזירט את װאס ״סאציאליזם״, טזלעז
 עקאנאמיק״, ״פלאנירטער גערופענער אזוי ארטיגער,

 ״גרויסרוימװירטשאםם״. דייםש: אין הייםם דאם װי אדער,
 דעם ארומכאפען דארף ״גראםרוימװירםשאםט״ דאזיגע די

קאנטינענט. אייראפעאישען גאנצען
דער פון בײשםיל איץ געבעז צו גענוג איז עם

 גװאל• א םאר מאם פארשםעלוגג׳ קאנקרעםע א קומען
 אױף האבען קען אייראפע נאצישע א װירקונג דיגע
עקאגאמיק. אמעריקאנער דער

קלײ• ארגאניזאציע עקאנאמישער נײער זייער איז
 א וױ גאלד, אפצושאםען איגגאנצען נאצים די זיך בען
 ראלע די געלט. םון באזים א וױ את װערט פון מאם
 אױף ״ארבעם״. םיט פארבייטען די װילען גאלד פון

 קאג־ שעןאיyBאTיא גאנצעז דעם םון שטח גרױסען דעם
 ביז־איצםיגע איר שפילען אויםהערען גאלד װעם םינענט

 אין זיגען. זאל נאציזם דער אויב םונקציע׳ עקאנאמישע
 פאראײניגםע די איז זיך געםינט צײם זעלבער דער

 גאלד. דאלאר ביליאן 18 ערך אן אמעריקע םת שםאםעז
 מ־ װערען װעלם דער גאר איבער גאלד־זאפאסען די

 דאלאי־• ביליאן 25 ערך אז פמ סומע דער אין רעכענט
o עם. הײסט אמעריקע׳ r m דריײפערםעל עיד אז 

װעלט. דער פח גאלד גאנצען דעם פון
 נאצי־ א פון װירקונג די אבער זיך מעם דעם מיט

 נים עקאנאמיק אמעריקאנער דער אױף אײראפע זירטער
 אימשטאנד זײן אםילו זאל אפעריקע װען באגרעניצען.

 עקאנאסישע םינאנציעלע׳ גראנדיעזע יענע בײצוקוםעז
 נא־ א װעלכע קאםאסםראםעס׳ םאציאל־פאליםישע און

 אױף ארויםרוםען אומםארמײדליד װעם אײראיע צישע
מן דעם  אפילו זין זאל אמעריקע װען קאנטינענם׳ הי

 פאר םעטאדען און באדינגונגען נײע די צו צופאסען
 אײדאפע׳ גאצישער דער מים באציאונגעז עקאנאםישע

 W אמ פארװאנדלעז אלײן אפילו זיד זאל אםעריקע װעז
 וײז־ א אױף — םלוכה םאםאליםארישער אײגנארסיגער
 קאנקורענז ךי בײצוקומעץ אום — אופן אמעריקאנעך

 וחנלעז דעפאלם — אײראפע, םאםאליםארישער א פון
 וױדערשפרוממ עקאגאםישע די װערעץ געלײזם ניט אלץ

n אױב סיםםעמען, םאםאליםארישע צװײ די צווישעז r 
 דער איז עקזיםטענץ איר פארםזעציח װעלען וחנם זײ פון

װ װעט עס מלובד,. זעלבםםשםענדיגער א פון פארם  י
 עקאנא־ מורא׳דיגער א אנהויבען סחען אוםפארמײדליך

 סיסםעמען בײדע די צװישען קאנקורענץ־קאמף םישער
 קאנקורעגץ-קאםף. א קאלאניעם, צוליב אח מערק צוליב

 na — שארפער אלץ ײערען וױיטער װאס װעט װאם
 *וױיטע די פארשלינגען גיט װעם זײ פון אײנע װאנען

םלחמה. גײער א אין געראנגעל, נײעם א איז
גװאל־ א האבען אדפן אזא אויף קען זיג היםלער׳ס

 אמע* םון לאגע עקאנאםישער דער אױף ײירקונג דיגע
'1 פאקטיש קען אײראפע אין זיג היםלער׳ס ריקע.  י

 פח םיסםעם עקאגאמישע חערשענדע גאנצע די שאפעז
 ארױם־ קען אײראפע אין זיג חיםלער׳ס לאנד. אוגזער
 םאציאל־יאלײ און װירםשאפםליכע רײ גאנצע א רופען
 איז היטלער׳ז געגען קאמף דער קאטאסטראפעם. טישע

 «ו שײכות גאעגםע א גאו־ שױן דצדיבער האט אײראפע
מ איז עם אתז. רלי  קורצזיכםיגקײט ■אליטישע מפע

הינײכם• דער אין אילוזיעס םאלשע שאפען צו זיד
קריג אין אגםײל אםעריקעם אז םורא, א הערשם עס
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 אין געפאר. פאשיםטישע א לאגד אין ארויםרוםען מען
 ניט אבער ריזיקע׳ געװיםע א צװײפעל אן שטעקט דעם
 איז אײראפע אין זיג היטלער׳ם ריזיקע. א װי מער

 פא־ ברענגען װעט װאם װעג, זיכערםטער דער אבער
 און נס׳ א געשעז אפילו זאל און אמעריקע. אין שיזם

 אפילו פאשיזם פון געפאר די אויסמײדען זאל אמעריקע
 מלחמה א װעט אײראפע, אין זיגען זאל היטלער װען

 װערען רעכט ערשט נאצי־אײראפע און אמעריקע צװישען
***אומםארמײדליך.

 יענע געלײזט ניט האט װעלט־מלחמה ערשטע די
 װעלכע פראבלעמען, פאליטיש־עקאנאמישע דרינגענדע

 גראד ארױסגערופען. מלחמה דאזיגע די עצם אין האבען
 און פארשארפט מער נאך האט מלחמה די פארקערט,

 װידערשפרוכען פון קנויל גאנצען דעם פארפלאנטערט
קלאםען• און פעלקער לענדער- צװישען
 אונטער אנגעהויבען זיך האט מלחמה איצטיגע די

 זיך, אנטװיקעלט זי און באדיגגונגען, נײע ריי גאנצער א
 ריכטונג. אנדער אן אין שנעל זעהר אוים, זעט עס װי
 א אין אגגעהויבען זיך האט װעלט־מלחמה ערשטע די

 קאפיטאליםטישער דער פון פונדאמעגט דער װען צייט
 אונטערגעגראבען. שטארק געװען שוין איז װױטשאפט

 אזא װעט מלחמה די אז אויסגעוױזען, זיך האט עס
 קאםיטאלים־ דער םון דילען די טאן טרײםעל שםארקען

 צע־ זיך װעט בגין גאנצער דער אז םיםטעם, םישער
 םון משך אין םאסירט. ניט אבער האט דאס פאלען.

 איצ־ דער און ערשטער דער צװישען יאר צװאנציג די
 םון פונדאמענט דער אבער איז װעלט־מלחמה םיגער

 געװארען. אוגטערגעגראבען שטארקער נאך קאפיטאליזם
 מורא גאנצען אין האבען קאםיטאליזם םון םירער די

 באדינגונגען. אזעלכע אונםער קריג אמװהױבען געהאם
 — די אויף געווארען ארױפגעצװאונגען איז קריג דער

װילען. זייער געגען
 מין אנדער אן גאר איז מלחמה הײנטיגע די און
 ארויס־ זיך האט צײט קורצער א םון סשך אין מלחמה.

 גאר אין שנעל זיך אנטװיקעלט מלחמה די אז געװיזען,
 אימפעריאלים־ ביז־איצטיגע די װי ריכטונג, אנדער אן

 קאמף א װי זיך אנטװיקעלט מלחמה די מלוזמות. םישע
 םון םירער די סיםטעמען. געגענגעזעצטע צוױי צװישען

 ארױםגעשטעלם, האבען לײבאר־פארטיי עגגלישער דער
 דאם רעגירונג״ דער אין אגטייל דיער םון פרייז א װי

 סאציא־ דעמאקראטישען א םון ענגלאנד אין איינפירען
 די פון םירער די װעגען מיר הערען זעלבע דאם ליזם.

 וואלט אלייז ײעלעז דאם סאציאליםטען. פראגצויזישע
 זאלען עס װען געגנג, געװען גיט םאל דעם אין אבער
 אנגע־ דעם מעגליכקײטען אביעקטיװע געװיסע פעלען

םארװירקליכען. צו ציל װיזענעם
 אנ־ מיר ד״אבען ארטיקעל אוגזער פון אגהויב אין
 אין שוואכקײטען םונדאמענטאלע געוויסע אויף געװיזען

 אויך האט זעלבע דאם קריגם־איגדוםטריען. ענגלישע די
 הא־ מיר םראגקרײך. צו שייכות א מאס גרויםער א אין
 צו־ וױיל »1עגגלאנ אויף םפעציעל אפגעשטעלט זיד בען
 םאר־ אין אינדוסטריען ענגלאנד׳ם םון גרויס דער ליב

 גרעםטע די םאלען איר אויף װעם םראנקרייך מיט גלײך
 װאם באוואםענונג. נויטיגע די פראדוצירען ביים לאסם

 שוואכקייט םונדאמענטאלע די בייצוקומען אום גויטיג׳ איז
 א — איז עגטםער דער ? איגדוםטריען עגגלאנד׳ס פח

 ארגא־ נײע דאזיגע די און ארגאניזאציאנס־םארם. נייע
 א איז — טיפ אידעאלםטער איר — ניזאציאנם־סארם

 װירט־ סאציאליםטיש־פלאנירטע צענטראליזירטע שםרעגג
שאפט.

 סא־ אז מיגום׳ א אויף םארגעסען ניט דארםען םיר
 נאר. ארגאגיזאציאנס־פארם׳ נײע א נאר נים איז גיאליזם

 פראדוקציע־פאר־ געזעלשאםםליכע נייע — עיקר יער
 ניט האט וועלט־מלחמה ערשטע די אויב העלטענישן.

 דער םון זײלען די געטאן טרייסעל א שםארק געגוג
 מלחמה צוױיטע די דאס וועט סיםםעם. קאפיםאליםטישער

 אימר זע א פון פאל אין אפילו ,םא?. םפק שום «ז
 אפגעשװאכט׳ אזױ זײן קאפיטאליזם דער װעט חיסלער׳ז׳

 געגעגצושטעלען זיד אימשטאנד זײן ניט װעם ער אז
 ארבײטער־מאסען. די פח װילעז ארגאניזירטען דעם

T« אויך איז ענגלאגד בגוגע געזאגט האבעז מיר מאס 
אױף איז, מלחסה די פראנקרײך. וחנגעז אמת
מ סיסטעמען. צוױי צװישעז קאמף א איפז׳ י

 פארם חעכסםע די — גאצישע די איז סיסםעם אײז
 גאחערשען װעם זי און עפאכע. אונזער איז ח»ק«יע פיז
זיגעז. װעט חיםלער םאל אץ ײעלסיי

פרײחײטלימר׳ דער — איז םיםטעם ווײמעצ די___
 אי־ חערליכסםער דעד — סאאיאליזם יע^קראטישער

מעגשחײם. •ראגרעסיװער גאנצער דער »ז י׳מי

די און ״ארט״
 א פארגעקומען איז יארען לעצטע די אר

 באציהונג דער אין ענדערונג גרויםע
 געזעלשאפטליכע צו ױניאגס די פון

 די ספעציעל ױגיאנס, די פראגען.
ױניאנס, ״אידישע״ אזויגערופענע

 מעכטײ אזעלכע אז אײנגעזען, האבען
הונ־ צײלען װאס ארגאניזאציעס טיגע

 גלייכ־ זײן ניט קענען מיטגלידער, טויזעגדער דערטער
 פראבלעמען, געזעלשאפטליכע פארשידענע די צו גילטיג

 ארוים זיך רוקען װאס אידישע, װי גוט אזוי אלגעמײנע
 ױניאנס די פוין פירער די לעבען. טאג־טעגליכען דעם אין

, האבען ן ע ז ו ע ז ע ג נ ײ  מאכט די זיך הינטער האבענדיג אז, א
 קענען ארבײטער, ארגאניזירטע טויזענדער הונדערטער פון
 ערשיײ ברענענדע די צו גלייכגילטיג בלײבען נישט זײ

 וואם — פאליטישע סײ געזעלשאםטליכע, סײ — גוגגען
בכלל. װעלט דער אין אדער לאנד, איו אפ זיך שפילען
 ענ־ װיכטיגער דאזיגער דער אין ראלע פירענדע א
 אמעריקע׳ אין ױניאנם די פון שטעלונג דער אין דערונג

 גארמענט ליידים ״אינטערנעשאנעל די געשפילט האט
 אין דובינסקי דוד פרעזידענט מיט ױניאן״ װאירקערם

 איינע געווען איז ״אינטערנעשאנעל״' די שפיץ. דער
 וואם אמעריקע׳ אין ױגיאנס ײיכטיגע ערשטע די םון

 טראדיציע, אזוי־גערוםענער דער מים געבראכען האבען
 און פראגען טױיד פאר בלויז עקזיםטירען ױניאנם אז
 אנדערע מיט אינטערעסירען נים זיך דארםען זײ אז

 די איז שפאניע אין קריג בירגער דעם בעת ענינים.
ד פון אנפירונג דער אונסער ״אינטעדנעשאנעל״ ח  פ

 וואם ױביאנס, ערשטע די םון געװען דוביגםקי, זידענט
 דער סון זיים דער אויף געשטעלט עםענטליך זיך דאט

 םא־ דער פון געווארען באםאלען איז ױעלכע רעפובליק,
 ״איגטערנע־ די איז נאר נישט רעאקציע. שיםטישער

 ערקלע־ עםעגטליכער אן מיט ארויםגעקומען שאנעל״
 שפא* קעמפענדע די סאר סימפאטיע אויםדריקעגדיג רונג,
 אויד האם ױניאן דאזיגע די נאר רעפובליקאגעה נישע

 ״דו־ געהײסען האט וואס פאנד, גרויםען א געזאמעלט
 שפאניע קיץ געווארען געשיקט איז וואס פאנד״, בינסקי

קאנםר־רעוואלוציע. דער םון קרבנות די העלסען צו
 ױניאן׳ אידישער א םון טראדיציע איר אגהאלטענדיג

 ספע־ אין שטעלונג א אויך אינטערנעשאנעל די נעמט
 כמעט איז עס םראגזח׳. אידיש־געזעלשאםטליכע ציעלע
 געזעלשאםטליכער אידישער זויכטיגער קײן נישטא

 אינטערנעשאנעל דער םון םירער די וועלנען צו ענין,
 פאזי־ די אינטערעס. קײן ארויםגעװיזען נישט האבען
 אנגע־ האם אינטעתעשאנעל די וואם שםעלונג, טיװע
 געזעלשאםט־ אידישע און אלגעמײגע די גנוגע נומען
 איײ אדער אמעריקאױשע זיינען דאם סײ םראגען, ליכע

 מוסטער אלם געדינט אפט האט םראבלעמען, ראפײאישע
ױניאגס. אנדערע פאר

 די אז םעסט, מיר שטעלען צוםרידעגהייט מיט און
 ארױםגע־ האט אינטערנעשאנעל דער םון פירערשאפט׳

 אידייע דער םאר אינםערעם גרעסטען דעם אםשר װיזען
 םילא־ ״ארם״ די ״ארט״ םון ארבייט דער םאר און

 עקאגאמישע אידישע דאס איבערבויען צו — זאםיע
 אמשטארק־ אםשד האט — יםודות געזונםע אויף לעבען
 םיט־ גרויסער דער צו און פירער די צו אפעלירט םטען

 דערײ איז עם אינטערגעשאנעל. דער םון גלידערשאפט
 װען ,1928 יאר איין שוין וואם וואונדער, קיץ נישט כער
 ״םאלקם־ א לאנד אין דא אגגעםירט האט ״ארט״ דער

 אין איחגן דעקלאםירטע די לטובת קאפופיין״ געצײג
 אײגע געװען אינטערנעשאנעל די איז סאוועט־רוסלאנה

 קאמיײז דאזיגען דעם אין העלפען צו ערשטע די םון
געלט. םוםע גרױםע א בייצושםייערען און

 ארויסגעװיזעז זיד האט שטארק באזונדערס
 צום אינטערגעשאגעל דער פון באציהונג ווארימע די

 גע־ איז דובינםקי זיגם יארען, לעצםע די אין ״ארם״
 געװארען איז אינטערנעשאגעל די אוץ ירעזידענם, ווארען

 ,1934 זיגט יאר־אוים, און יאר־אײן ױגיאן. מעבםיגע א
 די אץ אנםײל אקםיװען אן אינםערנעשאנעל די נעמיז

 גרױסע א צו אלײן םראגט און ״ארם״ פח קאמייעס
 אויד ״ארם״• םמ זאמלומעז די *ו געלם םומע

 לא־ פארשידענע די און באארדס חשאינט די
מז ױניאז דער פח קאלס י  בײשםיײ יערליכע זײערע ג

יןאמיײגם. ,ארט״ די «ו ערונגען
 אימעם ״ארם״ חנר חאט דובמסקי׳ן פרעזידענט איז

 םרײגם גרעםםעז, דעם נישם אױב גרעםטע, זײנע פון
די איז דוביגםקי פוץ הילף דער םיט אםעריקע. אץ

אינטערנעשאנאל
 אי־ אגדערע די אין אריינגעדרונגען אויך אידײע ״ארט״
 איצט וױיזען װעלכע ארגאניזאציעס, ארבײטער און דישע
ארגײט. ״ארט״ דער פאר אינטערעם גרויםען אזא ארויס

 קרייזען ארבײטער אידישע די אין נאר נישט און
 אפם איז ער ״ארט״. םון מליץ־ױשר דער דוגינסקי איז

 אזוי־גערוםענע די בײ אויך ״ארט״ פון אדװאקאט דער
 דער שטעגדיג איז ער עלעמעגטען. בורזשואזע אידישע

 די שעדיגען װיל מען װען פראטעסטירען/ צו ערשטער
״ארט״. פון אינטערעסען

 איבערצוגעבען איגטערעסאנט זײן אפשר װעט עם
 פא־ האט װאס םאל, כאראקטעריסטישען פאלגענדען דעם

 פאר־ איז עס װעלכער בײ קאנפערענץ, א בײ סירט
 ״ארט״ צי דעם, װעגען פראגע די געװארען האנדעלט

 ארגאניזאציע. געװיסער א פון םובסידיע א קריגען זאל
 גע־ שוין קאנפערענץ דער בײ האט מען װי נאכדעם,

 שטאנד־ אלע פון פראגע דאזיגע די ארומגערעדט האט
 זיצונג די און שער״ עטליכע םון פארלויף אין פונקטעז,

 פון פארשטײער א האט סוף, בײם געהאלטען שוין האט
 צו־ זאל ״ארט״ דער אז ערקלערט, ארגאניזאציע יענער

 נויטווענדיגקײם דער װעגען מעמאראנדוס א נאך שטעלעז
 אויםגערעגטער, אן ״ארט״. פארן סובםידיע דער םון

 א געהאלטען און אויםגעשטעלט דאן זיך סקי1דובי האט
 געגען פראטעסטירט שארף האט ער רעדע. םײערדיגע

 גע־ האבען וועלכע ארגאניזאציע, יענער םון פירער די
 צייט, א אין מעמאראנדומס, פאדערעז אײן אין האלטען

 און געלד שיקען צו באלד געװען נויטיג איז עם װעז
 פארם־קאלאגיעם, עילזך־מן״שולעך^וך די זזעלפעז צו

 נויםבא־ טויזענדער םאר אוים האלט ״ארט״ דער וואם
 איי־ אין לענדער םארשידענע אין אידען דערםטיגע

 דער און געהאלםען האט פראםעםט דובינסקי׳ס ראפע.
 בדי געלד, סומע נויטיגע די געקראגען דאן האט ״ארס״

ארבייט. זייז אנםירעז קענעז צו
עט־ מיט ערשט פארגעקומען איז פאל ענליכער אן

 אפיל״ דזשואיש ״ױנאיםעד דער צוריק. וואכעז ליכע
 דעם אײנגעשלאסען געהאט נישט באװאוסט, װי האט׳

 דא ווערט וואס קאמפייז, םאראייניגטען דעם אין ״ארט״
 אידען הילפם־באדערםטיגע די לטובת אגגעםירט איצט

 אדאלף מיט צוזאמען דאן, האט דובינםקי אײראםע. אין
 קאמיטעט םאלקם און ארבײטער םון (טשערמאן העלד׳ן

 «יט קאנםערענצען אײניגע אפגעהאלטען ״ארט״), םון
 אויםפאדע־ אםיל׳/ דזשואיש ״ױגאיטעד םון םירער די

 פאר־ דעם אין ״ארט״ דעם אריינצונצמען זיי רענדיג
 דזשו־ ״ױגאיםעד םון פירער די װעז קאמפיין. אייניגטען

 פארהאנד־ דאזיגע די םארשלעפם האבען אפיל״ איש
 אין רעדע, א מיט ארויםגעקומען דובינסקי איז לונגען,

 די םמ האנדלונג ״די אז ערקלערט, האט ער װעלכער
 ״טשא־ א איז אפיל״ דזשואיש ״ױנאיטעד םץ םירער

 וועלכע ארבײטערשאםט״, אידישער דער צו לענדזש״
 טויזענדער הונדערטער יאר יעדעס בײגעשטייערט האבען
 ״מיר אפיל״. חשואיש ״ױגאישעד דעם פאר דאלאר
 אריינ־ זיך וועלען מיר און ״טשאלעגדזש״ דעם אן געמען

 ארגאני־ דער אין ענערגיע גאנצער דער מיט ווארםעז
 ״ארם״, דעם פאר קאמפייז באזונדערען א פון זירונג

 געװירקם. האט ווארנומ די געזאגם. דובינםקי האט
 אן ‘געווארעז געשלאםען איז שפעטער םעג עטליכע מים

 נױ דעם אין ״ארט״ דעם איץ שליםט וואם אפמאד,
אפיל״. דזשואיש ״יונײטעד םון קאמפיץ יארקער

 גע־ געגרינדעט צוריק יאר צוױי מיט איז עם ווען
 קא־ פאלקם און ״ארבייםער דער יארק גױ איז ווארען
 אנ־ און ױניאנם די אריין נעמם וואס ארט״ פמ מיטעט
 עס זײנען םאלקס־ארגאניזאציעס, און ארבײטער דערע

 אינטערנעשאגעל, דער פון םירער די געוועז װידער
 דעם פון שפיץ דער אין געשטעלט זיך האבען וועלכע

קאמיטעט• דאזיגעז
 איצט זיך קוםם אינטערנעשאנעל די װען דעריבעה

 קאנווענשאן נאציאנאלער איר *ו יארק נױ אין צוזאמען
 בײ מחותנים די פון אימער וױ ״ארם״ דער זיד פילם
 מים זיך פרײט און געשעהעניש װיכםיגער דאזיגער דער
 דער םון פירער די באגריםעז *ו געלעגענהײם דער

 מיטגלידעד אמ דעלעגאםעו אלע אמ אינםעדהשאנעל
^, גרויסער דאזיגער דער פמ  װינשען צו זײ אום ױנ

 ערפאלג־ זײער אנצופירעז אץ וואקסען צו ווײטער אױך
 עקא־ זײער םץ פארבעסערונג דער פאר קאמף רײכען

 קול־ דיער ®ון דעדהױבוגג דער פאר און לאגע גאמישער
מצב. געזעלאםםליכעז אץ טורעלען
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w ip d s העלפען שנייועו p in נױדעו
הילף, דער װעגען זיך דערמאן איך ען

 שנײדער־ארבײטער אידישע די װאם
 נאכאנאגד יארען פלעגען פוילען פון

 לײ־ ־ אינטערגעשאנעל פון באקומעז
 זע ױניאן, ־ דיס־גארמענט־װארקערם

— בילד א אויגען מײנע פאר איך
 דורך צוױיטען א דערלאנגט ברודעו א

.האנט א ים־הגדול דעם . .
 דארף צד אײן װען פאלען׳ אזעלכע אין תמיד װי

 נישט װיכטיג איז נעמען, דארף צװײטער דער און געבען
 וױיניגער נישט אונטערשטיצונג. דער פון גרוים די בלויז

 דער דערלאנגט. װערט זי אזוי װי אופן דער איז װיכטיג
 ״אינ־ די אזוי װי אופן דער אבער מוזיק. די מאכט טאן

 די פון קרייזען די אין מען םלעגט (אזוי טערנעשאנעל״
 דובינסקי׳ם רופען פוילען, אין ארבײטער־טוער אידישע
 אזא געװען איז ארײנשיקען שטיצע די פלעגט מדינה),

.ברודערליכער אזא האחייגער. .  געװען נישט ס׳איז .
 ארע־ אן זײנעם צו אלרײטניק אמעריקאנער אז פון שטיצע

 הילף פראלעטארישע געװען ס׳איז פוילען. אין קרוב מעז
װארט. פזן זץ בעםטען אין

בא־ נאענט אזוי געװען נישט קײנמאל בין איך
 שנײדער־אר־ אידישען דעם פון פינאנםען די מיט קאנט

 גענוי װיםען זאל איך אז פוילען, אין בײטער־פאראײן
 באקומען עקזיםטענץ זײן פון במשך האט ער געלט װיפיל

 ױנ־ װארקערם גארמענט לײדיס אינטערנעשאנעל דער םון
 געדארפט איך װאלט סומע די גענוי אנרופען כדי יאן.

 פאראיין. פון קאמן־גיכער די מאגט דעד -אוגטעד .גאמגן
 יארק׳ נױ אין נישט װארשע, אין בין איך װען אבער
 געקענט נישט םאראײן פון ביכער די אויד איד װאלט

 אקופירט האבען װאס באנדיטען, נאצישע די באקומען.
 םאראײגם־ביכער. אלע פון געמאכט תל א האבען פוילען,

 פון םומע אלגעמײנע די צו װיכטיג נישט אבער ס׳איז
 פוילען פון שנײדער־ארבײטער אידישע די וואס הילף׳

 25 אדער 20 געװען איז אמעריקע פון באקומען האבעז
 דאזיגער דער דאנק א וואס איז׳ וױכטיג דאלאר. טויזענט
 שנײדער־ אידישע די דערציען צו געלונגען איז שםיצע

 שטארקט װאס קאמף־גײסט, אזא אין פוילען פון ארבײםער
 היםלער־ םון נאכט םינםטערער דער איז איצט׳ נאך זיי

 אונטערשטי־ דער דאנק א וואם איז׳ װיכםיק אקוסאציע.
 געשאםען דארט זײנען שניידער, אמעריקאנער די rib צונג

 היטלעריסטישער דער אפילו װעלכע װערטען׳ געווארען
 ער װי םונקט אויםצוראטען, אימשטאנד נישט איז טעראר

 דער פון טוער די בײ אויסצוראטען אימשטאנד ניס איז
 װארעמע, זייערע םוילען, אין שניידער־באװעגונג אידישער

 זײערע צו דאנקבארקײט פון געפילען הארציגע זייערע
ברידער. אמעריקאנער

 גע־ האט ״אינטערנעשאנעל״ סון אונטערשטיצונג די
 אין ראלע באזײיטענדיגע זייער א גרויסע׳ זייער א שםילט
 םיילען. םון שניידער אידישע ארגאניזירטע די פון לעבען
 װעלכער ערשטער׳ דער געװען איז שלעזינגער בנימיז

 ארויםגעטראטען און פוילען באזוכם 1919 יאר אין האט
 שניידער־ אידישע םון מאסען־םארזאמלונג גרויסער א אויף

 20 העכער שוין דעמאלם, זינט ווארשע. אין ארבײטער
 איין קײן אויף קאנטאקט ברודערליכער דער איז יאר׳

 דע• שוין אבער געווארעז. איבערגעריםען נישט מאמענם
 אז געוואיען׳ באשלאסעז איז צוריק׳ יאר 20 מיט מאלםט׳

 אויף װערען םארמאן נישט זאל אמעריקע םון חילף די
 םאר־ נארמאלע לויםענדמע, די פון הוצאות די דעקען צו

 צוריק, יאר 20 מים דעמאלסט, שױן איינם־ארבייטעז.
 איז אמעריקע פון הילף די אז געװארען, באשלאםען איז

 װערען םארװענדעט קען וואס קאמף־םאנד׳ ספעציעלער א
 מאמענ־ געפערליכע אױםערגעוױינליכע אין אויסשליםליך

 שנײדער־ארגאניזאציע אידישער דער םון לעבעז אץ טעז
 האבען מאמענטען םנגות׳פולע אזעלכע אבער פוילעז• םיז

«r שנײ־ אידישער דער געםעלט. נישם קײגמאל ■וילעז 
 סאר פאררעבעגם געװעז שטעגדיג דארם איז פאראיין דער
 אידישע אלע *ווישען שםארקםםען און גרעםטען דעם

 דארט איז חשועח בוגדישע די אדבײםער־פאראײנען.
 שנײדעו״פאר־ דער דאםינירעגדיגע. די געװען שטעגדיג

 בונדישע א װי באקאנם געװען אומזיסט גישם איז אײן
 רעגירונגען פוילישע רעאקציאנערע די װען םעסטוגג.

 דער איבער קלא■ א דערלאנגעז צו באשליםזװ פלעמנז
 דעם איבער און בכלל ארבײםער־באװעגונג אידישער

 שנײדער־ אידישער דער ממײנליד מלעגם בפרט״ ,בונד״
 פלעגען אים אויף פײער. ערשםען אויפ׳ן גײן אייזפאד

 די גזירות. און רעפרעםיעס גרעסםע די פאלען שטענדיג
פלע• שניידער־פאראיין אידישן פון צימןרן און בידרא^

נאװאגרודםרד עמנואל פון

 און םירער זײנע מאכט, דער דורך װערען פארמאכט גען
 די פארפאלגען... און ארעסטירען מען פלעגט טוער

 חשבון. טאפעלטען א געהאט דא האט רעאקציע פוילישע
 צע־ און טעראריזירען אין בלויז נישט געגאנגעז איז איר

 נאדעל־ םון מיטגלידערשאפט די און טוער די שטויבען
 דעם פאר באקומען אז געװאוםט, האבען אלע פאראײן.
 פאר׳חסמ׳עטעז׳ דעם אנשטאט פלאץ, גײעם א פאראיץ

 אונטערנע־ קאסטבארע דיער א איז אלטען, רואינירטען
 פאר הײם ארגאניזאציאנעלע אן דירה, נײע אזא מונג.

 אפקאם־ פלעגט שנײדער־ארבײטער׳ אידישע טויזענטער
 אידישע די װעלען צו דאלארען. טויזענטער םך א טען

 דא־ און ״מיםװאך יעדען פוילען, פון שנײדער־ארבײטער
 ? סומעם ריזיגע אזעלכע שאפען צו בכוח זײן נערשטיג״

 אזא יעדען נאך קאטאסטראפע, אזא יעדער נאך אבער,
 פוי־ דער מצד באקומען פלעגט פאראײן דער װאס קלאפ,

 פון הילף דער דאנק א זיך ער פלעגט רעאקציע, לישער
 מעכטיקער און שטארקער אויפבויען צוריק אמעריקע,

 אינװעם־ גוט איז שטיצע ברודערליכע די פריער. אײדער
געװארען. טירט

 פאר־ צו זיך אויסגעקומען אבער איז פאראײן דעם
 קלאםען־ אויםערליכען דעם געגען בלויז נישט טײדיגען

אטאקירט. ביטער אזוי אים האט װאס שוגא,

 אינערליכען אן צוליב צײט שװערע א דורכגעמאכט אויך
 אנ־ סך א אין װי פונקט קאמוניםטען. די מצד אנגריף

 קאמוניסטען אידיש־פוילישע די האבען לענדער, דערע
 שלי־ דאזיגע די הענט זײערע אין ארײנכאפען געװאלט

 זיי באװעגונג• ארבײטער אידישער דער פון סעל־פאזיציע
 גע־ זאך. שום קײן פאר אפגעשטעלט נישט זיך האבען
 גרינדען און םאראײן דעם שפאלטען צו פראבע א מאכט

 צװישען אגיטירט קרעמעל. קאנקורירענדיג אײגען, אן
 צאלען גישט זאלעז זײ שנײדער־ארבײטער די

 אוים־ שיעור א אן ארויםגעגעבען מיטגליד־אפצאל. זײער
 פאראיץ גאגצען דעם אויף װאו ליטעראטור, און רופען

 אוים־ זײנען באזונדער פאראײנם־טוער יעדען אויף און
 דאם װעז רכילוה. און שמוץ עמערס געװארען געגאםעז

 פון הילף דער מיט זיי האבען געהאלפען, נישט האט אלץ
 אונטערװעלט־עלע• און מעסער־שטעכער םראפעסיאנעלע

 די כדי םאראײנס־טוער׳ די גאס אין באפאלען מענטען
 הימעלפארב׳ הערשעל אפילו װעג. םון םיזיש אפרוימען

 שנײדער״אר״ אידישע די פון פירעד פאפולעדסםעד דער
 גע־ באפאלען צײט יענער אין איז פױלען, אין בײטער
 געװארען. צושטאכען מערדערליך און גאס אין ווארען
 געװארעז• ניצול ער איז צופאל פשוט׳ען א דאנק א בלויז

 און לעבען צװישען ראנגלעז זיך וואכען עטליכע גאך
ארבײט. דער צו געשטעלט צוריק זיך ער האט טויט,

 איבערצונעמען געלונגען נישט איז קאמוניסטען די
 צו םאראיין דעם געלונגען איז זיי אבער פאראיץ. דעם

 געפערליכען יענעם אין אפשװאכען. און דעמאראליזירעז
 ברודערליכע די געקומען צוניץ אמאל װידער איז מאמענט

 דאזיגער דער דאנק א ״אינטערנעשאנעל״. דער פון הילף
 די געווארען. געראטעװעט פאראיין םון שיף די איז הילף

 װידער און קריזים דעם אויסגעהאלםען האט ארגאניזאציע
םונקציאנירען. צו נארמאל אנגעהויבען

 מצד אונטערשטיצונג די האט ראלע ענליכע *ן
 עקאנאמישע גרעסערע אלע אין געשפילם אמעריקע
 אזא איז אײנמאל נישט םאגריקאנטען. לי מיט שלאכטען

 אפ־ געװען ױינען עס וועלכען םון סכסוך. עקאנאמישער
 סויזענטער םך א םון לעבענם־באדינגוגגען די הענגיג

 גע־ געוואונען פוילען, אין שנײדער־ארבײםער אידישע
 ״אינםערנעשאנעל״. דער פץ הילף דער דאנק א ווארעז

 און מוטיגער געפילם זיך האם שניידער־םאראימ דער
 דער מיט באאיאונגען גאענםע דינע דאנק א פעםםער

 בעלי די אמעריקע. אק ברודער־ארגאניזאציע מעכטיגער
 בײ געפאלענער און שוואכער געװען דיגען װידער בתים

 בלא־ םינאנציעלע א אז געוואוסם, האבען זײ װײל זיך,
 וױיגיג, וועם שגײדער־מאראײן אידישען דעם געגעז קאדע
 קונזען װעלען אמעריקע פון שנײדער די העלפען. װאס

 שניידער־פאבריקאנ־ אידישע די אז זײן, ם׳קעז צוחילף.
 אמ אינערגעטריבען שטארק האבען פױלען אק טעז

 אמעריקאנער דער פמ גרויס די איבערגעשאצם גחמה׳דיג
 האבען זײ װאס וױכםיג, אבצר ס׳איז ארבײסער״חילף.

ארױס טרעטען זײ געגען אז געפיל״ דאס געהאם שםענדיג

ים דפ w אחי
 אויד גאר פוילען׳ םון שנײדער אידישע די בלויז גישט

 שנײדער־ארבײטער אידישע טויזענטעד הוגדערטער די
 איז מאמענט םםיכאלאגישער דאזיגעד דער אמעריקע. סו־ז

 שטי- םאקטישע די ערTאי װיכטיג וױיניגער נישט געװעז
צע

 איך װען איבערגעטריבען, דין נישט זיכער ס׳װעט
 אמעריקע פו־ז אונטערשטיצונג חבר׳שע די אז זאגען, װעל
 פוי• פץ שנײדער־ארבײטער אידישע די פאר געװען איז
באװעגונג. זייער פון קרייץ רויטער דער — לען

 פארבינדונג א אנגעקניפט האט וואם ערשטער״ דער
 גע• איז פוילען פון שניידער־ארבײטער אידישע די מיט
 דא־ די האט װאם דער׳ אבער שלעזינגער. בנימין װען
 וואס דער׳ באפעסטיגט, און פארטיםט פארבינדונג זיגע
 כאציאומ דובר׳שע װארעמע, אינטימע, אן באשאפען האט

 װארקערס גארמענט לײדיס אינטערגעשאנעל דער צװישען
 פוי־ אין מדינה שנײדערישער אידישער, דער מיט ױניאז

 ארבײטער אידישער גאנצער דער מיט דעם דורך און לען
 םרעזידענט יעצטיגער דעד געווען, איז דארט, באװעגונג

 חבר — ױניאן װארקערס לײדים אינטערנעשאנעל פון
 גרויס דער אין נישט גײט אמאל װידער דובינסקי. דוד
 גע־ איז דובינסקי׳ן דוד געלם־אונטערשטיצונג. דער פון

 האט ער זאך. שװערערע א און גרעםערע א םך א לונגען
 פוי־ און אמעריקע צװישעז שטח דעם געמאכט קלענער

 טײלען בײדע םון שנײדער די דערנענטערט האט ער לען,
 היײ מער נאד א ארײגגעפירט במילא און װעלט דער פון

 אין טאן ברודערליכען און חבר׳שען מער נאך א מישען,
 צװישען פאפולאריטעמ זיין נאציאוגגעז. געגעגזייטיגע די
 דיער איז םוילען פון שנײדער־ארבײטער אידישע די

 אדער מער איין קײן גישטא ס׳איז אז מײן, איך גרויס.
 אין שנײדער־ארבײטער אידישער אנגעזענער וױיניגער
 הוגדערםער סך א אין און טארנאװ לאדזש, ווארשע,

 געהערט, האבען נישט זאל וואס פוילען, פון שטעטלעך
 בא־ דין און דובינסקי דוד װעגען װיסען נישם זאל װאס

 װיכםיגער א דיער שױידער. אידישע די צו ציאונג
 די האט ער וואם געװען׳ איז דוביגסקי דוד פון אויסטו

 סטאביליזירם. און סיסטעמאטיזירט געלט־אונטערשטיצונג
 געלעגענט־ אנקומען פלעגען װאס סומען, צופעליגע פון

 יאר־ א סיםטעמאטישע, א געװארען שטיצע די איז ליך,
 האם דערמים ביודזשעט. אין פאזיציע זיכעדע א ליכע,

 םון ערrשני אידישע די בײ פארשטארקם מער נאך ער
 לעבען. בעםער א פאר קאמף אין עקשנות זייער פוילען

 בעלי די בײ פארשטארקט מער נאך ער האט מיט דער
 ארגאני־ דעם פאר מורא און ארץ דרך פון געפיל א בתים

 אבער׳ נאדעל־ארבײטער. אידישע די םון כוח זאציאנעלען
 אים האבען מאסעגטען מאטעריעלע ני־שט געזאגט, שױן װי

 אידישע די צוױשען באקאנט אץ באליבם אזוי געמאכט
 געםילם זיך האט ער םוילען. פון שנײדער־ארבײטער

 גע־ האבען די און זײ צװישען אײגענער אן װי הײמיש,
 צרוח׳ דיערע און ליידען זײערע פארשטײט ער אז װאוסט,
.דערווארטונגען דיערע און האפנונגען זייערע .  דער .

 און ווארשע פון זאלען די אנגעפאקם האט געסיל דאזיגער
 טויזענ־ מיט נ*שעזשיז פון אץ טארנאװ םון לאדזש, םון

 די־ בעת הערען און זען געוואלט אים האבען וואס טער,
 הײנט׳ איז דובינםקי דוד פױלען. אין באזוכען עטליכע נע

 פא־ דער הימעלפארב, הערשעל װי אוםן אגדער אן אויף
 טויזענםער צעגדליגער די צװישען נאמעז פולערסטער

 באזוכעז זיינע אלע בעת םוילען. םון שגײדער אידישע
 בלױז נישם גאסט ליבער א זיין ער םלעגט פוילען אין
 גאנצטו דער פון נ^ר גאדעל־ארבײטער, אידישע די םון

 יאםיװrאינ דער לױם ארבייטער־באװטגונג. אידישער
 דעי2* 'צוריק איי ?יפ V מיט איז דוביגסקי דוד פץ

 לײדיס אינטערנעשאנעל פון קאגװענשאן נאציאנאלער
 דער געווארען אײנגעלאדען ױניאן, ווארקערם גארמעגט

 שנייחנר־משפײה אידישער דער םון סירער אנערקענטער
 הערשעל חבר בונדיםם׳ באקאנטער דער פוילעז׳ אין

י דער אז דערמאנען, צו איבעריג ם׳איז הימעלםארב.  ח
 כרודערליכע די םארטיםט מער נאך האט באזוך זיגער

 זײםען בימש אויף ארגאגיזאציעס די צװישען באציאונגעז
 סיט איז וועלכער חימעלפארב׳ הערשעל חבר ים. סמ

 גאםט דער אלם אמעריקע אין געקומעז צוריק יאר דרײ
 ״איגםערנע־ דער פון קאנווענשאז נאציאנאלער דער םװ

 סאװעם־רוסלאגד. אין געפאנגענער א הײנם אמ שאגעל״
 איז .1939 אקםאבער אין מלחמה, דער פח אנהױנ אין
. גע. תסישער חװ־ דורץ געװארעז ארעםטירם ער  זין מ

 נישם אח פרוי דין נישט חברים, את סרײגט זײנע נישט
• זיך•• געפיגם ער ױאו חײנם וױיםען קינדער דינע

װא° זאד׳ א אױף אפשםעלען זיך סוף צום װיל איך־

*

17 ט י י ז (3►]> 1940 ױני,

קאמיטעט ארבעטער אידישער דער און ״אינטערנעשאנעל״ ױ
 איז קאמיטעט ארבײטער אידישער ,גר

ארגא־ דער םון אינסטרומענט דער
 אין באװעגונג ארבײטער ניזירטער
 ארבײטעד אידישער דער אמעריקע,
 האלב א רעפרעזעגטירט קאמיטעט

אמע* אין ארבײטער אידישע מיליאן
 אין געזאגט װערט אזוי — ריקע...

 ארבײטער אידישען םון ארויסטרעטונגען אפיציעלע אלע
 דער נאר נישט באקאנט איז פאקט דער אט יןאמיטעט.

 דער אויך נאר עפענטליכקײט, אידישער אמעריקאנער
 אמע־ אין :אר נישט באקאנט איז דאס :יט־אידישער,

 מיט שטימט דאם און ים. דיט יענער אויף נאר ריקע,
 קאמיטעט ארבײטער אידישער דער וױרקליכקײט. דער

 מיט קראםט, מיט אגגעלאדען מער אץ רער אלץ װערט
 און מער אלץ ױערט פליכטען, זיינע םון נאװאוסטזײן

 די םון גלויבען און צוטתי מיזט ארומגערינגעלט מער
מאסע?. בױיטסטע

 וואירקערם גארמענט ליידיס אינטערנעשאנעל די
 םון זיילען הויםט די פץ איינעם אויס בילדעט ױניאן

 צענד־ און צעגדליגער קאמיטעט. ארבײטער אידישען
 זיינען װאס ארבײטער, נאדעל אידישע טויזענדער ליגער

 צאל־ דעם בילדען אינטערנעשאנעל, אין ארגאניזירט
 האלב א םון מחנה גרױסער דער םון לעגיאן ױיכסטען

 אן אנגעשלאסען דינען וואם ארבייטער, אידישע מיליאן /
קאמיטעט. ארבײםער אידישען דעם ׳

 אינטערנעשאנעל װעגען שוין רעדט מען אויב אץ
 װערען אונטערגעשטראכען באזונדער דארף גאנצער אלס

 איג־ םון סירער און טוער צאל גרויסער א םץ ראל די
 איבער־ לעבעז און לייב מיט זיינען וואס טערנעשאנעל

 קא־ ארבייטער אידישען פון ארבײט דער צו געגעבעז
 לייסטונגען׳ םיל פאר אנערקענונג די קומט זײ מיטעט.

 קנאפע די םון משך אין ארויסגעוױזען האבעז די װאס
 עק־ קאמיטעט ארבײטער אידישער דער וואס יאר, זיבעז

 די םון פירער און טוער די זײ זעט איר זיסםירט.
 םץ דרעםמאכער, די פון פרעםער, די םון קלאוקמאכער,

 אינטער־ םון אפטיילוגג׳עז אץ צווייגען פארשידענע די
 קאמיטעט ארבײםער אידישען םון טוער אלם נעשאנעל,

 זײ זעט איר לאנד. איבערן סיי און יארק נױ אין סײ
 און םילאדעלפיע אין באלטימאר. אין און שיקאגא אין
 אין םאראנטא, איז איז מאנטרעאל אין קלױולאנד, אין
 םראגציםקא... סאן איז באסםאן, אין אנדזשעלעס, לאס

 אי־ םון ארבייט דער ביי זיי איר באגעגענם אומעטזם
קאמיטעט. ארבײםער דישען

דעד בײ סײ געשפילם, האם ראל כאזונדערע א

 מאטעריעלער דער צו שייכות קיץ נישט אייגענטליך האט
 םלעגען פוילען םץ שניידער אידישע די וועלכע הלף׳

 האט ענין דער ״אינםערנעשאנעל״ דער פון באקומעז
 באציאונגען, אינםימע נאענםע, די מים שייכות א אנער

 אידי־ די צװישען געווארעז אײנגעשטעלם זיינען װעלכע
ר שע ^ װעלט. נייער אװ אלםער דער אין שני

פוילען׳ אין דובינסקי דוד םץ באזובעז עטליכע די
 דער םון םוער װיכטיגםטע די םיז װיזיטען אםםע די

 זײ־ אגדערע- אמ האכמאז יולױם וױ ״אינםערנעשאנעל״,
 אידי״ םויזענםער םאר' ארויסטרעםונגען עםענםליכע ערע
 מאםעז־מיטינגען גרויסע אויף פוילען אץ שגײדער שע

 נאציאנא־ דער אין הימעלפארב הערשעל פון אנםיל חןי
 גארמענט לײדיס אינטערנעשאנעל םון קאנווענשאן לער

 וואם דעם׳ וועגען רעפעראטען זײנע ױניאן, װאו־קערס
 אמעריקאנער דער אין געלערענט אמ געזעז האם ער

 װיר־ גרױסע א געהאם האט אלץ דאם שנײדעד־מדינה,
 סוילען. אק שנײדער אידישע די םמ השגות די אויף קעג

 בא־ זײער בארייכערם האריזאנם, זײער אױסגעברײטערט
 באמער־ געקענט לײכט וואלם אױג גענים א װאוסםזײן.

 װיכ־ די אין םרעמד״ דער ״םון השפעה דאזיגע די קען
 קאמף אץ לעבעז שניידערישען דעם פץ געביםען טיגסםע

 דעם אפשאצעז סארשיז־עז מ׳קען פוילען. װליטען ייז
 זײער איר שאץ איך־ באוױרקונג. דאזיגער דער םמ װערט

חויד...
דוילף׳ דער װעגען דערמאנעז נישם זיד זאל T* ײעז

שע די װאס  האבען ■וילען סח שניידער־ארבײםער ^י
זיך שטעלט ברידער״ אסעריקאנער זײערע פון נאקומען

מן די פאר םיד :בילד א ױי
גרױ־ דעם איבפר חסנם די זיו 1דמרלאגגס ברידסר

יס־הגדול. סמז

פאט. יעקב פון

 אין סײ און קאמיטעט ארבײטער אידישען פון גרינדונג
 אינ־ פון פרעזידענט דער טעטיגקײט, זײן פון פארלויף

 נא־ דער געװען איז ער דובינםקי. ד. סערנעשאנעל,
 פארשטארבענעם פון שותף אינטימסטער און הענםטער

 װלא־ ב. אמעריקע, פון ארבײטער אידישע די פון פירער
 קאמיטעט. ארבײטער אידישען פון גרינדוגג דער בײ דעק
 צילען זיינע פעסטשטעלען און אויסארבײטונג דער בײ
 פאר־ פארשידענארטיגער, זײן בײ און אויפגאבען און

 מעגליך איז מאס גרויםער א אין טעטיגקײט. צװײגטער
 ארבײ־ אידישען פון הילפס־טעטיגקײט די אויך געװען

 װאס אינטערעס, גרויםען דעם דאנק א קאמיטעט טער
 אלס אינםערנעשאנעל די איר צו ארויסגעװיזען האט עס

 דו־ פרעזידענט מיט טוער םארשידענע אירע און גאגצע׳
שפי׳ן. דער אן בינסקי

 אי־ דער װען מאמענטען, פאראנטווארטליכע אין
 אין גענויטיגט זיך האט קאמיטעט ארבײטער דישער

 גרויםע אין אויך װי אונטערשטיצונג מאראלישער גרויסער
 אינ־ די געקומען איז ארבײט, זיין אנצוםירען מיטלעז

 און גרויסען א אױן• פראקלאמירט און טערגעשאנעל
 קרבנות די פאר ארבײט״ ״םעג אירע אוםן וױרקזאמעז

לטנבמ דעי לטובמ טאשיזט, טון
 אינ־ ארבײטער די לטובת נאציזם, מיטן קאמף דעם

 זייט יענער אויף אינסטיטוציעם קינדער און סםיטוציעס
ים.

 נאר גישט וואך געװען איז אינטערנעשאנאל די
 אויך נאר מאמענטען, װיכםיגע באזונדערם און גרויםע צו
 ער־ און ווענדונגען גויטען, טאג־טעגליכע םיל םיל צו

 אלע זײ םלאץ צופיל םארנומען וואלט עם שײנוגגען.
 איינ־ פארצייכענען כאטש לאמיר אויסצורעכענען. דא

 די אז אינטעדנעשאנעל, די געװאויר װערט צעלנע.
 אלײן נישם קענעז װארשע אין שנײדער־ארבײםער אידישע
 אין זיך נויטיגען וואס קינז־ער, קראנקע דיערע העלפען

 אינטער־ דער פון לאקאלען די קומען םאנאטארױם, א
 געװיםער א םאר זארג די איבער נעמען און נעשאנעל

 היג־ מעדעם־םאגאטאריע, דער אין קינדער קראנקע צאל
 אז אינטערנעשאגעל, די געװאויר װערט ווארשע. טער

 א איז זיד געפינען סוילען אין ױגיאנם שגײדער די
היימען קיין נישט האבען ארים, זיינען לאגע, שװערער

 ברײטער א מיט אינטערנעשאנעל די ארוים וױיזם —
 אז ידיעות, אן קומען הילף. ברידערליכע איר האנט

 היט־ די דורך געטריבען איצט ײערען שנײדער־ארבײטער
 אינםער־ די לענדער, קײנעמס איבער בעםטיעם לערישע

 געוואויר ווערם הילף. איר אויס שטרעקם נעשאנעל
 ארבייטער־ אידישע פון משפחות אז אינטערנעשאנעל, די

 םון ארבייטער שגײדער אידישע די םון םירער טוער,
 אן און הײם א אן הםקר, אויף געבליבען זיינעז פוילען,
 זזילף. מיט זײ באזארגט אינטערנעשאנעל די — ברוים

 קאמיטעט ארבייטער אידישען דורכן ידיעות דערגײען
 קולטור־טוער ארבײטער־טוער, — איגטערנעשאנעל צום

 םחען זײ און גרעניץ־פוגקטעז געװיםע אין זיך געפינען
 אינטערנעשאנעל די — ווערען געראטעוועט דרינגענד

און האגט איר אפען האלט און הארץ, איר אםען האלט
געראטעוועם. ווערען ברידער —

 די זיך אין איינגעהיט האט אינטערנעשאנעל די
 בא־ ארבייטער אידישער דער םון טראדיציעם בעסטע
 דורכגע־ די האט און היים אלטער דער אין װעגונג

 זאכליכקײט קראםט, אמעריקאנער נײער מיט םלאכטען
 אינטער־ םון פירער איז טיער די ארגאניזירטקײט. אוץ

 דורכ־ האבען מערהײט. גרעםטער זײער אין נעשאנעל,
 םאציא־ םון אוגיװערזיטעט וואונדערבארען דעם געמאכט

 באדיג• אויסטערלישע די אונטער ארבייט ליסםישער
 איז פארזאמלונגעז די אויף היים, אלםער דער םון גונגען

 *ארישע די םוץ יןאטערעז אײנזאמע די אין װעלדער, די
 בא־ עם האבען די םיביר. פון װעגען די אויף טורמעס,

 אמאליגע די אין ערםארומען גײע די םיט קרעפטיגט
 גע־ ביטעחח דעם םים אמעריקע, פמ שװת־שעיער

 ארײגגעאטעסם לאנד. נײעם אין לעבען םארץ ראנגעל
 אמעריקע גרױסעד־ דער םוץ קחנפםמקײם גײע א זיד אץ
 בויעז בײם קראפט זײער וױלען, זײער געשטארקט און

צעגד־ ארגאניזיחמ בײם ארגאניזאציעם, חיגע זײערע

 פון ארבײטער טויזענדער הונדערטער טויזענדער, ליגער
אמעריקע.

 אין שטיין צו צײט צו צײט פון אוים מיר קומט עס
 דעי־ פון פירער און טוער די מים בארירונג נאהענטער

 פארשי־ צוליב קאנםאקט׳ אין קומען אינטערנעשאגעל,
 אינ־ פון פרעזידענט מיטן אויפגאבען, און ארבײטען דענע

 א שטענדיג האב איך און דובינסקי, ד. טערנעשאנעל
 איז דא עמך׳דיג, איז דא ברידערליך, איז דא — געפיל

 אייזען״. און ״שער איז דא פאלקםטימליך, ברודעריש, גוט
 דא גוט, זיך מען פארשטײט דא פשוט, מען רעדט דא

 קורץ אלץ געמאכט װערט דא לשון, אײן אויף מען רעדט
וואונק. אויפן זיך מען פארשטייט דא שארף, און

 שטענדיג זיינען קאמיטעט ארבײטער אידישען פארן
 דעם דאך זיך ער האט אויפגאבען. גרויסע געשטאנען

 היט־ מײז פארמאםטען גרינדונג דין פון טאג ערשטען
 זיינען װיכטיג און גרױס אומפארגלײכליך אבער לער׳ן
 אין פאלק אידישען פרן אויפגאבען די טאג צו הײנט

 ארבײםענ־ אידישע די זאגען מיר װעז און אמעריקע.
 די תיע ערשםער דער אין דאס מײנט — מאםען דיגע

 פון נײ־מאשינען׳ די פון אייזען׳/ און ״שער פון מאםעז
פרעס־אײזענם. די

 אידישען םון אויפגאבע היםטארישע די איז עס
 אינסם־ דער באמת זײן צו טאקע קאמיטעט ארבײטער

 אץ דא באוועגונג ארבײטער אידישער דער פון רומענט
 פארםיי־ דער וועגען זיך האנדעלט עם װען אמעריקע

 א-3 טמי קאמף װעגען מאםצן. אידישצ די פון דיגוגג
 גע• דארף עס װען אנטיסעמיטיזם, און ראסיזם ציזם,
 אידישע די פון נאמען אין ווארט דאם װערען זאגם

 ארויםגעבראכט דארםעז עס װען אמעריקע, םון מאסען
 זעלבער דער אין געפילען, און געדאגקען זייערע װערען

 ארבייםער אידישעז םמ אויפגאבע די אויך איז צײט
 אי־ די פון הילף־אינםטרומענם דער זיין צו קאמיטעט

 נויטיגען עם וועלכעז אין אמעריקע, םון מאםען דישע
 קעמ־ און געפלאגטע שװער־געטראפענע, די אזוי זיד

 אי־ דער — נאציזם דעם אונטעך מאסען אידישע םעגדע
ע די שטיצען דארף קאמיטעט ארבײטער דישער ד ענ ^ 

 זײנע םיט טאן עם מח ער קעמסענדע. די העלפען און
 דאס װעגען. אייגענע אויף גיין און מיטלען אייגענע

 אמ באז־ינגוגגען, די זיינען אזעלכע וױיל דערםאר, איז
 די פון חשיבות די םאדערם אזוי וױיל דערפאר, אויד

 נאר אמעריקע, פון נאר נישט מאסען ארבייטער אידישע
 היס־ די דמען אזעלכע אויב און זייט. יענער םון אויך

 קאמיםעם, ארגײםער אידישען םון אויםגאבען טארישע
 דער אױר — רײע ערשטער דער אין — דאם מיינט

 און צענדליגער די פון ארגאניזאציע פראכטםולער
 אר־ זיינען וואס ארבײטער טויזענטער צענדליגער

אינםערנעשאנעל. דער אין גאניזירט
 הימלען די זיינען געשריבען ווערען שורות די ווען

 עם במארעם• שווערע מיט באלאדען וועלט דער םון
 בו־ טױם איז חודבן שריפה, בליצט. עם און דונערט
 שאפונגען ליגען רואיגען אין וועלט. דער איבער שעווען

 mmD די איבער זיך טראגט פארצוױיםלוטנ דורות• סון
 איצטיגעז אין דארםעז מיר מיליאנען. םון הערצער און

 צונויםזאמלען מוט, גאנצען אונזער צונויפנעטען מאמעגט
 אלע צונויפקלײבען םונקען, פארלאשענע גישט נאך אלע

 אױםצוהאלםען מאכען צו םעגליד כדי בחות׳ אונזערע
 צו קונםט קײן נישט איז עם שםורעם. םינםטערען דעם
 קענען דארף מען העלדען. ױינען אלע װען העלד, א זײן

 גרעםםען, צום איז געפאר די ווען דאן. דװקא זיץ העלדיש
 אר־ אידישער דער םעכטיג. אזוי איז שונא דער ווען

 דין צו באםת כדי מעגליך וואם טוט קאמיםעם בײטער
 װעם ער קאמף. פץ און מום ׳םון אינםםרומענט דער

 אידישע די װען דאן נאר אויפגאבע זײן ערפילען קעגעז
 חײסם דאם און »ים• םיט זײן וועלען מאםען ארבײםער

 אדגא־ מעכםיגע די װען — רײע ערשטער דער אין —
 הארץ איס, מיט זײן װעט אינטערנעשאנעל פון גיזאציע

האנד. בײ האנד און הארץ בײ
 קאנװענשאן דער ערב געשריבען ױערען שורות די

 אז דערװארםען, צו את עם אינטעתעשאנעל. דער םץ
 מיט- און וועגען זײ געפיגען אײד װעט קאנווענשאן די

 גע־ און געדאגקעז אירע ארױסצובריעגען אזוי װי לען,
 קא- ארבײטער אידישען דעם םון אײפגאבען די צו םילען

 ארבײםער־ארגא־. אידישער גרעםטער דער צו — מיטעם
 דאד איז איגםערנעשאנעל די װעלט. דער אין ניזאציע

 ךאר איז גרינדןר׳ וױכםיגםםע זײנע םון אײנע געװעז
וײלען. זייגע פון איינער
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ױננ *רנייפער יאר פעוציג אח אינטעונעשאנעל יאו פעוצינ
 װערען ארבײטער־גאם אידישער דער •יף

איי־ פון ױבילעאומס געפײערט איצם
אי־ דער פון צוױיגען װיכטיגע ניגע

קאג־ די ארבײטער־באװעגונג. דישער
 אינטערנעשאנאל דער פון װעגשאן
ױניאן׳ ווארקערם גארמעגט לעידים
אפגעהאלטען׳ איצט װערט װעלכע

 עקזיס־ םון יאר צענדליג 4 םון קאפיטעל א אפ שליסם
 דער־ אין אז געמאכט, אזוי גראדע זיך האם עס טענץ.

 צענד־ םיר םייערט אינטערנעשאנעל די וואם צײם זעלבער
 ארבע־ דער אוין־ םייערט עקזיםטענץ, איר פץ יאר ליג

 ניט אבער איז דאם ױביליי. ־יאריגעז40 זיין םער־רינג
 ארב.־רינג דער און אינםערנעשאנעל די וױיל צופאל, קײן

 איין םון זיילען מעכטיגע צוױי םאר זיך מים שטעלען
 ד* םון ארבײטער־באוועגונג, אידישער דעחעלבער און

 םאראיי־ די אין פאלקס־מאםן און ארבײטער אידישע
שטאםען. ניגטע

 און געווען זייגעז באראקםער באזונדערען א םון
 טעםיגקייטעז די און אויפגאבען די איצט נאך אויך זיינען

 װיכטיגע ביידע די װעלכע צוליב צװעקעז די אייד מי
 געווארעז, געגרינדעט זײנען ארגאניזאציעם גרויםע און

 דערזעלבער און איין שנור, אלגעמײנער אײן אבער
 פרא־ װיכםיגע צו צוגאנג דערזעלבער און איק גײסש,

 דינען לעבען אידישען און אלגעמיינעם דעם םון בלעמען
 ארגאניזא־ בײדע די ארום נעמט וואס אלגעמײנע דאם
*ידעאליט^ דצתעלבצי ,עזמאס עבזעל די זוײל ,ט«*«

געבייגעו ב. פון

 דער־ גלי. הײמישער און ברען הײמישער דעחעלבער
 לעבען ארומיגען פון דערשיינומען די צו צוגאנג זעלגער

M װעגווײזערם, די געווען זײנעז אויפגאבעז די צו און 
 םיאנערעך די םון וועג דעם געםלאםטערט האבען וועלכע ■
ארגאניזאציעס. בײדע די פון םעג ^

לעבען דעם אין לעבען, געזעלשאפטליבעז דעם אין 1
 אזוי װי אפט, םיר זעהען באװעגונגען פארשידענע םון

 זאכען צו צוגאנג אייז האבעז םענשען דיזעלבע און אײנע ~׳
 זייערער מים שײכות א האבעז װעלכע *אסירוגגען, און
 גאר האבעז עלעמעגטעז דיזעלבע «ון ארגאניזאציע אז
 םיט שײכות א האט עם װאו דארטען, צוגאנג אגדער אן
 ווען םאל דער נים איז דאס ארגאניזאציע. אנדער אן
 מיט־ און טוער די װעגען רעדעז צו אױם קומט עם

 דער םון םײ מאסע דער און פירער די װעגען גלידער,
ר. 4 דעם פון םיי אינםערנעשאנעל,

 פאראלעל אנטשםאנען זײגעז ארגאגיזאציעס בײדע
 םאר־ ווען יארען, יענע אין ציים׳ דערזעלבער און איין אין

 עםיגראנטישע אידישע די ׳זײנען פאריאגםע, אץ פאלגטע
 םביבח א איז הײם נײער דער אין אריבערגעקוםען מאסען

 קאלט און םראםטיג אומבאקאנםער. אז םרעפדער, א
באגעגענט. זײ האט װאם ארומיגע, דאם אויםגעזען האט

 אלגעמײנער דער פון איז ארבײם פון באדינגמגעז די
הא־ זײ אז אזעלכע, געװען דעםאלםט זיינען אומגעבונג

 געקאנט ניט מאסען עמיגראנטישע די םון קײנעם בעז
דערװארימעז.

אינדוםט־ דער װען יארעז, די געװען זײנעז דאס
 גע־ גאד זיד האש אםעריקע אין קאייםאליזם ריעלער

 דער האט יגמײכצײלנ אכעד קמדער־שיד, די אין פונען
 אײנגעפירט צײם יעגער פון קאפיםאליזם אינדוסםריעלער

 ארײנגע־ האט וועלבע סװעם״שאפ־םיםטעם, ערגםטע די
מוםקולעז, די געזויגש און קלאםערען אירע אין כאוט

 מאםע. עםיגראנםישער אידישער דער פון ענערגיע די
 פאר פאלקם־מאסע׳ עמיגראנםישע אידישע די אבער

 םולען איר אין אנטפלעקם זיך האט חיים נײע די װעלכער
 עקס־ דער טראץ םװעם־שעפער, די םדאץ האט גלאגץ

 דער פמ טראדיציע דער מיט אײגקלאגג אין אמאציע,ו•ל
 רעװאלוציאנערען פץ טראדיציע דער מים חײם, אלטער
 גתיםער א איז אײעעזאיט תאבעז זײ װעלכע קאמף,

 ארבײםער־ דער אין איז .בוגד״ פון רײעז די אין טאט
 געװאלם ניט זיד האט חײם, אלםער דער אין מװןגמג

 אוגטערגעמז ניט ״באנטשע־שװײגם״ אין דלעןאגװפאר
 םיט אץ גײםט דעם אין אם בײעז, און קעמפען גאר זיד

a n איז לעבעז אתםיגעז דעם «ו צדגאסנ און געסיל 
 ארבײםער־רינג דער אי גלײכצײםיג געװארעז געבוים

אינםערנעשאנעל. ךי אי
 פמ פארלױף אין אפגעלאפען דמעז װאסערען פיל

 מר־ זייגען עגדןרוגמגן פיל ־.wr 40 פארגאנגעגע די
אידישעז דעם איז איז אלגעמימעם דעם אין געקומען

 דער אי אינטערנעשאנעל, די אי איז דאך און לעבען
 לעבען אקטועלען אין און גײסט אין געבליבען ר. א.

 דער געווען דיגען װעלכע פריגציפען, די צו געטריי
 גײםטיגען און געזעלשאפטליכען דעם פון םונדאמענט

ארגאניזאציעם. בײדע די פון פארבעם
 א אין אוים טאג צו הײנט זעט עס אנדערש װי
 אינ־ דער םון מאטעריאל מענשען דער מאם היפשער

 די אז לײקענען, דאם קאן װער אבער טערגעשאנעל.
 הײגם אויך איז אינםערגעשאנעל דער פון פירערשאםט

נ צו א , יזוא פונקטו ם ך י ל מ י ם ס ק ל א  איבער־ אזוי פונקט פ
 אי־ די פון אינםערעםען אלדיםיגע ברייטע, די געגעבען

 איר םון יארען די אין געװען איז זי װי מאםען, דישע
 םארגאנגענע די םון געשיכטע דער אין און גרינדונג

 אנבאטראכם אין םאקע געמט מען ווען און יאר. 40
 אינםערנעשאנעל דער פון רייען די אין אז פאקט, דעם

 ניט־אידישע ארײנגעקומעז יארען לעצטע די אין זײנען
 פירער־ דער אנערקענונג געבען מען מעג עלעמענטען,

 אויסגע־ אלםע די און אינטערגעשאנעל דער םון שאפט
 פונ־ דעם געלייגט האבען װעלכע מיטגלידער, פרובירטע

 ארגאניזאציע דער פון זיילען די געבוים און דאמענם
 םאר־ ניט און אפגעטראטען ניט זיינען די װאם דעם םאר

 דעם מים םארבונדענקײש זייער און שורש דיער געסען
פאלקם־לעבען. אידישען
 אינטערנעשאגעל דער װעגען אז זיכער, בין איך

 שרייבען ױביליײנומער איצטיגען דעם אי^ מען װעט
 אבי־ אפשטעלען זיך איך וועל דערפאר און םיל זייער
 םארגאנגענער דער םון יאר 40 די וועגען גענויער סעל

ארגאניזאציע. ר. א. דער פון ארבייט
 יענעם אדער דעם םון ארגאניזאציעם דא זײנען עס

 גאך וועלכע שנים, יענעם אדער דעם םון כאראקטער,
 זיך שפיגלען פעריאדע געװיםער א םון אפשלום אן

 דאם קאן װער פארגאגגענדוײם. דער םון גלארי דער אין
 םאר־ אבער ? זאך װיכטיגע א איז דאם אז לייקענעז,
 צוםרידענצושםעלען זיך גענוג. ניט איז גלארי גאנגעיע

 דעם מיט בלויז אויך אםילו און נעכטיגען דעם מיט
 שונאים, ביטערסטע די אםילו גענוג. ניט איז הימטיגען

 איע־ ניט זיינען וועלכע ׳ר. א. דעם באקעמםעז וועלכע
 מוזען ארבייט, ױין און פאליסים דינע מיט שטימיג

 גע־ איצםיגער ביז דער פון יאר 40 די אז צוגעבען,
 בױ־ארבײט פרן יארען געווען זיינען ר. א. פון שיכםע
 גאנצער דער לטובת מיטגליד, איינצעלנעם דעם לשזבת

 פאר־ די בעגעםיטען, םארשידענע די ארגאניזאציע.
 כאראקטער, פראקטישעז א פון אינםטיםוציעם שידענע

 ניט זײנען דאם — םאנדען אעעזאמעלםע פארשידענע די
 גרוי־ זיד קאז ר. א. דער װעלבע מיט עלעמענטען, םתם
 דעם םאר אויםטואונגען פראקטישע זייגען דאם םען,

 מיטגלידער־ ר. א• ברײטער דער פון נוצען אמ װאויאײז
 געװארען דערגרײכט זײבעז װעלכע אויםםואונגעז, שאםט׳

 א חוש, געזונםען דעם דאנק א געװארען באװיזען און
 ר. א. ברײםער דער סון איבערגעגעבענקײם דער דאנק

מאםע•
 אידישע ברײטע די אז לייקענען, דאס קאז װער

 קאנ־ אמ סארצדױיגםע די אױך װי קולטור־טעטיגקײם,
 זיך דריקט װעלכע ארבײם, געזעלשאםםליכע םטמקםיװע

 שםיצע מאטעריעלער דוי־ד סײ מאראלער. דורך סײ אױם
 דעם פון מיטגלידערשאםט ברײםע די װעלכער צו און
 *ו היינש אויד בײ םראגם אץ בײגעטראגען האט ר. א.

א דאס אז — מאס גרויםער און היפשער א אין טאג  א
 דער *ז פאקט, דעם פח באשטעטיגונג בעםטע די איז
 בארי־ קײן נים און מליצה קײן גים איז דאס (און ר. א.

 געביט אויםן אוואגגארד דער טאג צו הײנט איז מעדײ)
 אמע־ אין גאר ניט קולםור־טעטעקײם אידישער פמ

 דיל וױמױגער א און װעלם דער גאר אין גאר ריקע,
 *ר־ אידישעז איגם ארגאנמאציעם די םץ רײ דער אין

 אזוי אפ זיך תםען װעלבע פאלקס־לעבעז, און בײטער־
 אויף קאנםטתקטיװ און תארציג אזוי װארים, און ברײט

ע די פון נויטעז ױיכשיגע אלע די ש  פאלקם־מאסעז ^י
 געגעז קאמף דעם איז פאזיציע װיכטיגע א פאתעםם אץ

אונםעײריקונג. און דיקטאםור פאשיזם, אנטיסעםיםיזם,
זין־ געפינעז זײם בײ זײם װאס פרײד, די את גרױם

דער מים *וזאמןן ריגג ארנייסער דער רייען די אם אין

 איײ פון פלייש בײן, אײז םון בײן אינטערנעשאנעל.
 אויסגע■ קײט, אײן פיז רינגען אויםגעשמידטע פלייש.

 דעםזעלבעז מים דורכגעגליטע מעםאל, אײן םון שמידםע
 אינטער• דער פון אי מיטגלידער די אן פירען גײםט,

 אידישען דעם אין ױיט בײ דים ר. א. פון אי נעשאנעל׳
 ״הא־ דער אין ״ארט״׳ דעם אין ארבײטער־קאמיטעט,

 אנ- איז אין קאונםיל״ דזשואיש ״דזשענעראל און יאס׳/
 ארגאניזאציעס געזעלשאפטליכע אידישע װיכטיגע דערע

 פאר קאמף אין ארבייט װיכטיגע די מיםיע, װיכטיגע די
דעמאקראטיע. פאר קאמף אין פראגרעם,
 די איז יאר 8 םארגאנגענע די םון פארלויף אין

 דעם אין כח װירקזאמער א געווארען אינטערנעשאנעל
 ארבײםער־ און פראגרעסױוע די פון לעבען פאליםישען

 פאר קאמף דעם אין שםיצפונקט א אמעריקע, אין מאםען
 רוזוועלס־ דער פץ פאליםיס די פאר ״נױ־דיעל״. דעם

 װיכםיגע די פאר קאמף דעם אם אין אדמיניםםראציע.
 אמעריקע, פון מאסען די לטזבת רעפארמען םאציאלע

 דער פון מיטגלידער די האבען ארבײםעגדיגע, די לטובת
 אלע־ ר. א. דעם םון מיטגלידער די און אינםערנעשאנעל

זײם. בײ זײט צוױיםען דעם אײנער געםונען מאל
 װעלכער םייד, רוישענדער פליםעגדיגער, א װי
t שםעלט k זיך אין נעמט און וועג דין אויף אפ ניט 

 אזוי צופלוםען, נייע מער און מער אלץ אלעמאל אריין
 םיף דער אין אוץ ברייש דער אין געוואקםען אויך איז
אויך איז אזוי און יאר. 40 די אין אינטערנעשאנעל די

 ביי מיטגלידער הונדערם עםליכע פון גרופע א םון
 א אין אויסגעוואקםעז ר. א. דער איז גרינדונג, זיין

 זײם בײ זײם טויזענד. זיבעציג און עטליכע םון משפחה
 ר. א. דער צו באלאסנען מעגער־מיטגלידער, די מיט

 םרויען־מיטגלידע• טויזענדער און הונדערםער משפחה
 געפיגם םאלקם־םרוי און ארבײטער־ אידישע די רינם.

 זיד נאר נים מעגליכקײט די ר. א. םץ רייען די אין
 די װאם בענעםיםען און אינםטיטוציעם די מים באנוצען

 א אויך געפינט זי נאר אויפגעבויט, האט ארגאניזאציע
 און געזעלשאסםליך קולטורעל, אויסצולעבען זיד װעג

סאציאל.
 צו ר. א. דער אנגעםאנגען אויך האט לעצטענם

 געבא־ אמעריקאנער אידישער, דער םון היים די ווערען
 און ױגענדליבער דער םיז רייעז די ױגענד. רענער

 גרע־ װערען ר. *. םון אפשיילונג ענגליש־ריידענדיגער
 צו אז ווערען, געזאגט דא זאל און גרעםער. און םער

 וחנרען פאררעכענם דארןען רײען ר• א. דאזיגע די
 ענגליש־שפרע־ מיטגלידער הונדערםער און צעגדליגער

ן פארגאעעגע עטליכע די אין דינען וועלכע כענדע, ת  ז
אינטערנעשאנעל. דער םון רייען די אין אריינגעטראםען

בלעם־ די אינמערנעשאנעל. דער םון געשיבטע די
 םיט סול זײגען נגען1דערגרײכ און קאמף איר סון לעד

 װען אוםעםום אז באשטעטיגען, קאגען וועלכע עפיזאדעז׳
 םים־ און טוער די האבען געווען״ נויטיג נאר איז עס

 שםעם קלענפרע און גרעסערע די אין ר. א. םון גלידער
 האנם א האגם, ברידערליכע א אויםגעשםרעקט אלעמאל

 גזר און געשםיצט האט װעלכע האנט, א אײגענע, פון
 קלאוק־ קעםםעגדע די םאםעריעל און מאראליש שםארקט

 פאר קאמף פון טעג זײערע אין דרעסמאכער און מאכער
 קײנעם קוםט דאנק קײן טרײד. אק באדינגוגגעז בעסערע

 אין גײםט, אמת׳ער דער איז דאס װײל דעם״ םאר ניט
 דערזעלמר פת ארגאניזאציעם גרידערליכע וועלכען

 צװײטער. דער אײנע ה^לפען דארסען ארבײםער־משפחה
 די אק פרײד די גתים איז דעם *וליב םאקע אש און
 זעט מעז און עדות לעבעדיגע איז מען וועז רײעו, ר. א.

 גיגאנט א װארם, םון זין םולען איז גיגאנם א זיד פאר
 גײ א נשםח, א מיט גיגאגם א םלײש, אמ בלוט אין

 םאםע גחיםע א פאר זיד מים שטעלט װעלכער גאנם׳
 גאציאנא־ פארשידענע םון ארבײטער ארגאנתירטע םיז

 אויפצוםאז ױזעןבאו האט װעלבער גיגאנם, א לי־טעטען,
 מים־ דינע פאר געביט עקאנאמישען אױסן םיל אזײ

 עקאנא־ דעם אין ראל וױכטיגע א שפילם און גלידער
 לעבעז קולטורעלען און םאציאלעז פאליםישען, מישעז,

 אמ־ די פאר זיך מים שםעלש דאס אט אמעריקע. פח
טערנעשאנעל.

 דינעז פרײד דערזעלבער םיט אז זימר, דינען מיר
 דעי פון םיטגלידער די און טוער די באזעלם אויך

רי 4« דעם װעגען םראכםעז זײ װעז אינםערנעשאנעל
םאג צו הײנט םאר־ זיד מיט שםעלם ר. א דער

I
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ם ט ײ ב ר פאםיפיק בײם יננונגעזא
 דער װעגען שרייבען צו שװער איז ם

 בײם ארגאניזאציע אונזער אין לאגע
 םפעציעל און ים־ברעג פאםיפישען

געבענ־ ניט אנדזשעלעם, לאם אין
 די װעגען הינטערגרונט דעם דיג

עק־ װאס באדינגונגען אלגעמײנע
געגענד. דעם אין זיםטירען

 זיך וואלט מארם שטערען פון פרעמדער א װען
 פארא־ א מים אנדזשעלעם לאס אין ארונםערגעלאזט

 משונה׳דיגע די אט מיט באגעגענט זיך ער וואלט ,שןט
 געמראםען ער וואלם זײט, איין פדן װידערשםרוכען.

 ״עפיק״׳ די װי: אזוינע אידײען צעדרײטע אלערלײ
 אין גאװערנאר א ערוױילט ניט שיעור האט יועלכע
 געװארען איז װעלכער פלאן, טאונםענד דעם סםייט;

 די ;לאנד גאנצען איבער׳ן אישו פאפולערע היבש א
 פאק־ האבען װעלכע עגס״, ענד ״העם פון אנהענגער

 כאטש און סטייט־אדמיניםטראציע, די ערוױילט םיש
 מער איצם׳ דינען באוועגונג דער אט פון גריגדער די

 אדמיניסםראציע די איז דיםקרעדיטירט, וױיניגער אדער
 פרא־ און ליבעראלע גאנץ א דערוױילט האבען די װאס

 אלגעםײן. אץ לאנד מיט׳ן פארגלייך אין גרעםױוע
 באװעגונגען׳ צעדרײטע און ליבעראלע די אם געגען
 מעכ־ אץ רעאקציאנערסםע די דא איר געפיגט אבער,

 קוליסען די הינםער ארבײםען ארגאניזאציעם םיגסטע
 ״םאוטהערן די דינען דא םטייט. זעלביגען דעם אין

 ״גײטראלע די ;״אינקארפארייטעד קאליפארגיענם׳
 פראםעסראנעלע םון ארגאניזאציע אן םויזענדער״,

 טײדטשענטס״ די שפיאמז; אדן אררעמערפ סקעבט,
 פאר־ אלע זיי ;אםאסיאיישאן״ מאנוםעקםשורערם און

 פראגרעםױו און ליבעראל איז וואס זאך, יעדע דאמען
 טרײד־ געגען קאמף םארביסענעם א אן םירען און

 פראגרעםױוער יעדער געגען און םפעציעל ױגיאניזם
אלגעמיױ. אין נאוועגונג

 רעאקציאגערע די אט םון פלאםםארמע הויפט די
 קאליפארניע םטייט דעם האלםען צו איז ארגאניזאציעס,

 הונגער־שכיתת צאלען אפעריםט; יעדען םאר אפען
 אלגעמײן אין און םארמער־העלפער און ארבייטער נו

 ארבייםער פאר באדינגונגען קלעגליכע אייגצושטעלען
 גאנ״ םון עקםפלואטאםארם צוצוציהען אום םטיים, אין
r אח זיך באזעצעז צו לאנד צען n קאלײ אין װערעז 

 געלונגען די דאם איז גראד געװיםען א ביז פארניע.
 באדינ* דאזיקע די אונםעיר ס׳אמ םארגאנגענהײט. דער אץ

 אין ארבייטען צו אוים קומם ױניאנם די וואס נומען
בםרט. אנחשעלעם לאם אין און בכלל קאליפארניע

 קאנ* דא וױיל בםרם, טאנסשצלע לאס זאג, איך
 כחות דיערע עלעמענםן רעאקציאנערע אלע מנםרירען

 דעם מים עם פארטיידיגען די אח ױניאנס די געגען
 גע־ שטאט די איז פאליםים די אונםער אז ארגומענם,

 אין שםאט אנדער איז עם וועלכע װי שנעלער װאקסען
שטאםען. פאראײניגםע די

וואונ־ קימ ניט איז אומשםענדען, די אט אונםער
 לאס שטאם די און קאליפארניע סםײט דער װאם דער

 אװאנםוריםםען אלערליי צוגעצױגען האט אגחשעלעם
 םײלעז אנדערע אמ געגאנגעז״ ״געבראכען זײנען ױאס
 צו םערב׳ אק אהער׳ געקוםען זײנען אח לאני ®יז

 איבערהויפט את דאם קאפיטאלען. אן מזל ■חבירען
װאו אונזערע׳ וױ איגדוםםריעז אזוינע אין פאל דעו־

װישניאק דזשארדזש פיז

 עט־ דינגען געלם, װעניג גאר מיט קומען קען אײנער
געשעפט. א אנהויבען און מאשינען ליכע

 איבערגעפאקט אויך דא איז ארבײטם־מארק דער
 װעלכע לאנד׳ אין סטײט יעדען פון אימיגראנטען מיט

 קא־ װעגען שװאצערייען מיט אנגעלייענט זיד דיאבען
 גע־ דעם מיט אהער געקומען און זונשײן ליפארניער

 זען, איר קענט דערפון מזל. דיער פרובירען צו דאנק
 (טרויבען רעטה״ אװ ״גרעיפם אין שילדערוגג די אז

 ערד־ארבײטער, אויף בלויז נים זיך באציט צארן) פון
 אין ארבײטער װעגען אמת אזוי פונקט אויך איז נאר

 האק איבערגעלאזט האבען װעלכע אינדוסטריע, אונזער
 תושבים געװען זיינעז זיי װאו פלעצער די אין םאק און
 זײ און ;דזשאבם און זוגשיץ נאך אהער געקומען און

זאכען... די םון װעלכען סײ זעלטען קריגען
 דא האט אינדוםםריע, אונזער אנבאלאנגט וואס

 פאראן דערווארטונגען. די ערפילם נים מארקעט דער
 פראבלעמען דא זיינען עם דערםאר. אורזאכען םך א

 טרימינג סחורות, רוי־מאטעריאלען, די קריגען װעגען
 צענטער דער אלץ נאך איז יארק נױ וױיל ענליכעס, און

 אינדוסטריע אונזער וואס דעם, איבער זאכען. די פאר
 אז עס, פאםירט םעזאן־אינדוסםריע, און םטײל־ א איז
 פאדערט עם און אנםװיקעלט װערען םטיילס נײע װען
, נײע זיך ן ע ל א י ־ ו ע ט א צו אן קומען זײ איידער איז מ
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 נױ אין אײנקויםער סוחרים היגע די אן האלטען דעם
 ױיער םון םראצענם 75 ארום קויםען זיי וואו יארק,
 בלויז מארק היגען דעם מיט זיד באנוצען און םחורה

 וואס באשםעלונגען ספעציעלע מאנכע פארסילען צו
מאמענט. דעם אין האבען דארםען די

 אר־ אן אנגעםירט האט אינםערנעשאנאל אונזער
 לעצ־ די דורך געגענד דעם אין גאניזאציאגם־טעםיגקיים

 געלונגען אונז איז עס יאר. םוםצען אדער צען טע
 קלענערע די ארגאגיזירען צו וועניגער אדער מער

 די אויך און סראנציסקא םאן םיאטעל, װי מארקעטם
 גע־ אלגעמײן אין אנדזשעלעס. לאם אין קלאוקמאבער

 די אין ארגאניזירם קלאוקמאכער די דינען רעדם.
 דער איבער מעגליך איז דאם שטעט. די פון מערםטע
 זיך פאדערען קלאוקס פראדוצירען צו וואס אורזאך,

 מער־ די און בעלי־מלאכות געלערנטע מער אלץ גאך
 זייגען באשעםטיגט דא װערען וואם קלאוקמאכער םטע

 מארקעטם. אנדערע םמ ױניאן־לייט אריבערגעקומענע
 און .טרײד נײער א אנער איז דחנם״אינדוםםריע די

 בעלי די ארבייטער. קוואליםיצירטע וועניגער פאדערם
 באשעפטיגען טרייד דעם אין דעריבער קעגען בתים

 םון אריבער קומען וואם יוניאן־ליים די בלויז נים
 יונ־ נים־קװאליםיצירטע׳ אויך נאר מארקעםם׳ אנדערע

 װעלכע נאציאנאליםעםען, אלערליי פון ארבייטער גע
 אזוי ױניאז־ערםארונג. קיין געהאם ניט סריהער האבען

 מענשען ױנגע די אם זיינען פאלען מערםםע די אין װי
 שםייערעךביי די נאר פאמיליען־פארזארגער׳ די נישט

 שווע־ זיי איז משפחה. דער םון אויםהאלטונג דער צו
 האבעז מיר קלאוקמאכער. די װי ארגאניזירען צו רער
דרעס-אינדוםטריע. די וואו סיםואציע, א דעריבער דא

 װעלכע ארגאגיזאציע׳ םראםוירנאלע אידישע גרעסטע די
 אי־ את פריגציפען די געטרײ אזוי פונקם הײנם איז

םאר קאםף דער פארגאנגענע די םון חמלען
 דער װירדע. םענשליכער פאר קאמף דער דעמאקראםיע״

 שםאר־ א םאר םאציאליזם, סאר פראגרעם״ פאר קאמף
י  פרא־ א פאר ארבײטער־באװעגונג, מעכטיגער אמ מ

 םאר־ די לאנד, סונם פאליט׳יק דער אין גײםט גרעםיװעז
 די מים געבים אינםערנאציאנאלעז דעם אויף מנדענקײם

 די דינען דאם אם — ארבײםער־מאםען און אידישע
 אלזײ־ דער סון וועג דעם באלײכםען װעלכע שםערען,

 דאט אט םאג. «ו חײגם ר. א. דעם פמ ארבײט םיגער
 ברידערל״נ אויפן סארבינדס וועלכער גײסם״ יזגר א״י

אינםערנעשאנעל. דער מיט ר. א דעם אופן סםעז
m פארגאגגענע די r זײנעז םעםיגקײם ר. 4 פת 

ד ששאלצער » ארבײם, פארגאגגענער פון אפשלוס אז  ח
 ױעג » אויך גלײכצײםיג איז אױסטואתגען םון קארז־

 וױי־ דעם פאר גאגג, וױיםערדיגעז דעם פאר ברײםעד א
ארגאנמאציע דער פון לעמן סערדיגעז

ר וױפנױג טאג צו חײנם איז עס וױ ■ונקט די מ

 שםאר־ געבים, עקאנאםישען אױםן קעמסען «ו ארבייטער
 װי פונקט באװעגונג, שדײד־ױניאז זײער מאכען קער
 אינםזר־ דער םמ מיםגלידער די פאר וױכטיג איז עם

 און שםארקער ארגאניזאציע זייער מאכען *ו נעשאנעל
 בויען, וױיטער נויטיג אייד איז אזוי פונקס מעכםיגער,

 דעם פון רינגען די שםידען וױיטער װעבען, וױיטער
 אייגער, איז ארגאניזאציעס בײדע פאר װעג דער ר. 4

ד עם און באזוגדערע. זײנען אויפגאנען די כאטש  מ
 יועג דעם אויף אש אז גלױבען, טיפער א אונז הערשם

 אלזײ־ װײםערדיגער, *ן בוי־ארבײם, וױיטערדיגער פון
 אי איגטערנעשאנעל, די אי װעלען אנטוױקלונג טיגער

 ײרן־ אי װײםער צוזאמעז און געסײגשאםטליך ר. *. דער
 אין האגט וױדער ארבײם רעאלער ײח־ אי םרױמען.

 זעלבען דעם מים נשםה׳דיגקײם, דעחעלבער טיס האנט
 ױי איבערגעגעבענקײט, דעחעלבער םיט אוץ אידעאליזם

 איז געבײדע׳ דערזעלבער פון זײלען מענםיגע צװײ
 געםײנ־ ודײםער םראדיציע איצםיגער ביז דער פון ליכט

וױכ־ זײער אק זייץ באחילםיג געגענזײטיג אוז שאפםליד

 אין נאך איז מערב־ברעג, אויפן שטעט מערםטע די אין
זיך. ארגאניזירען םון פראצעם

 אין שטארק זיך פארשפרײט װעלכע אינדוםטריע, אן
 אינדוס־ די אט ספארט־ווער. איז לאנד, פון טײל דעם

 קלימא־ צוליב שנעל דיער דא זיך אנטװיקעלט טריע
 םרױען פאר באקװעם מאכען װאס באדינגונגען, טישע

 אנדערע און בלאוזעס סלעקם׳ אין זיך קלײדען צו
 שװע־ די אין ניט זיך נויטיגען זײ און קלײדער םפארט

 גע־ אנדערע אין פראדוצירט װערען װאס קלײדער רע
 די אט באשעפטיגט טאג צו הײנט לאנד. פון גענדען

 ארבײטער. ניט־קוואליםיצירטע מערסטענם אינדוסטריע
 זיי װעלכע אין ארבײטער, ערפארענע ביםעל די אפילו

 מען װאו פאך־שולען די צו זײ שטעלען זיך׳ נויטיגען
. לערענט ן ע ז ו ײ  ארויס ווארםען םאך־שולען די אט נ

 בעלי־בתים די גראדואירטע. טויזענדער מארק אין
 ױיע די עקספלואטירען שעפער ספארט־װער די םון

 זײ מאכען די גראד. העכסטען צום ביז מלאכות בעלי
 װי געהאלט װעניג אזוי פאר שטונדען לאנגע ארבייטען

 סטייט־ די פון אויםדרעהען זיך און צאלען קענען זיי
 דער־ װעניגער נאך אםילו און געזעצעז׳ פעדעראלע און
 באנוצען זיי וואו םאלען סך א אפילו טרעםען מיר םון.
הײם־ארבײט. מיט זיד

 בלויז און געגענד, דעם אין לאגע די איז דאס אט
 מיר װאם פראבלעמען די מיט זיך באקאנט אײנער װען

 שװעריג־ די באגרייםען ער קען זיך׳ םאר דא האבען
 ארבײמער די ארגאניזירען צו האבעז מיר װאס קײטען

טרייד. דעם אין
 םױויל לאפאלעט די יואס אונטעחוכוגג דער אין

 אין דודכגעפירט לאנג ניט דא האט קאמיטע ליבערטים
 םעסט־ םאקטען םאלגענדע די זיינען אנדזשעלעם, לאם

 .1936 אקטאבער׳ טען5 דעם אז געווארען: געשטעלם
 קאלי־ םאוםהערן םון ק^ער־םאבריקאנםען די האבען

 םארםליכטענדיג אפמאך אן ־ אונטערגעשריבעז םארניע
 ארבײטער־ אן מיט האנדלעז צו ניט זיי םון יעדען

 מינימום־לוין, די צאלען זאל זיי םמ יעדער ױניאז;
 װערען זאל געארביים םאר; שרייבט געזעץ דער וואם
 פירמע איז עס וועלכע אויב און וואך. א שטוגדעז 35

 זי מוז םארםליכטונגען, די םץ איינעם ברעכען וועט
 דורך פארקויף גאנצען איר פון פראצענט פיר צאלען

 דער איז זען, קען מען װי שטראף. אלס יאר דעם
 האנדלען צו נים אפמאד׳ דעם םוץ פארשריםט ערשטער

 אײנ־ דער איז דאם אמ ארבײטער״ױניןוז׳ קיין מיט
 הײליג האבעז מאגוםעקטשורערם די וואס פונקט ציגער

 ארבײםם״שטונ• די װי פונקםען, אנדערע די אפגעהים.
 נאג׳ יט1 קײגמאל זיי זײגען מיגימום״שבירות. און דען

 םאב־ םון םארבאנדען אנדערע אלע אין װי געקומען.
 גאר נים די האבען שעפער, נים־ױניאן פון ריקאנטען

 האבען זיי נאר שםונדעז־וואד׳ 35 די אנגעהאלםען ניט
 דער וואם שטונדען רעגולערע די אפגעהים גים אםילו

 מעד־ די םאר. שרײבט געזעץ שכירות אץ שםוגדען
 צוױי װי מער ארבייטען אלע, גיט אויב זײ. םץ םטע
 אר־ זייערע צװינגען זײ װאך. א שטונדען פערציג אמ

 די װײזען צו בדי דיגער דעם אפצוקלימען בייטער
 געזעצ* די א• היםען זײ אז רעגירונגם־איגםפעקטארען

 זייגער דער װי נאכדעם און שטונדעז־ײאד 42 ליכע
 *ו צוריק מלאכות בעל די גײהען אפגעקלונגען, איז

 פאלען םערסםע די אין את געװײגליד. וױ ארביים דער
װאז־• א שםובדען 50 ביז 45 סמ זײ ארבײםען
 דער פאר געװארען םעםםגעשטעלם אויך את עס

 אםא* דער םון סעקרעטער דער אז קאמיטע, לאפאלעם
 נעלסאן מר. םאםום, וױיאלעם םץ מאן דער סיאײשאן,

 פא־ בארימטען טתיעריג דעם גאצאלט האט וואלםע,
 םעגט 50 מיט דאלאר 769 האינס״ ״רעד ליציײקעפטען

 אקטאבער און םעפטעמבער אויגוםט, מאגאםען די דורך
 מאס ■אלמײ־איםײלונגען די פאר ״לאנםש״ פאר 1936
 דח־ד םםרײק־ארביים שאר געװארען באשטימט דיגען
 אינ־ אונזעי װאם געגעראל־םםרײק דעם םון ציים דער

 איז געלט די אנגעפירם. דארט , תאם םערנעשאנאל
 אסא־ דער פח קאסע דער םון געווארען׳ אויםגעצאלם

 חאס עד אז געזאגט, עדות אויך האט ער סיאײשאן.
 דעםעקםױוס פריװאםע צו דאלאר 1^00 אויסגעצאלם

 געווארען אויםגעצאלם דינען געלט סוםען *גדערע אץ
.up זעלביגעז דעם דורך שפיאנען «ו

 װאס זאכעז מיגדערװיכםיגע די בלױז זײנען דאם
 דודך אתיםגעבראכט האט לאפאלעם־אוגםעחוכוגג ךי
 דאס איז זיכער אלײן. אסאסיאײשאז דער פון עדות די

דעם איז אז וױיסעז, מיר וױיל געשיכטע׳ גאנצע די נים
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ארבעטער־לעבען אינטערנאציאנאלען פונ׳ם
.אונטער גייט װעלם א . .

 און אויפגעריסען האט װאולקאן ער
פייער. מיט שםײען געגומען האם

גע־ װערען עס ווען מאמענט, אין
 מילײ די איז שורות, די אט שריבען

.אויםערעסט אן םיטואציע טערישע
איז האלאגד עלאיס. די םאר שװערע

איג• כמעט און צוזאמענגעבראכען
 טײלװײז איז בעלגיע נאציס׳ די םון פארנומען גאנצען

 * קײן םאראויס שטורמען באנדעס היטלער׳ס םארנומען,
םראנקרייך.
 ביז בילד. דאס בײטען זיך קאן מאמענט יעדען

סי־ די קאז לעזער׳ די צו דערגײן װעט צײטונג אונזער
זאגען׳ מיר זאלען — אדער לײכטערע א זײן טואציע

 םארצוױײ א — I זזלילה אידען, בײ זיך פירט עם וױ
םעלטע.

 שטײט מלחמה איצטיגער דער םון וואגשאל אוים׳ן
 דער םון גורל דער קלאס׳ ארבײטער פונ׳ם גורל דער

 וועלט. גאנצער דער אויף ציװיליזאציע מענשליכער
 דער־ האט ראזענבערג, אלפרעד ״פילאזאף׳/ היטלער׳ס

אנגע־ זײנען באנדעס נאצישע די װען טאג, אין קלערט
 און האלאנד פון פעלקעד פרידליכע די אויף םאלען ל

 איצטיגע ביז אלע םון גרעסטע די איז *דאם :בעלגיע
 פעריאד אפשםארבענדיגער אן מלחמות. רעװאלוציאנערע

אונ־ שטויב אויף צוטראטען ווערט געשיכטע דער םון
דייטשער דער םון טריט מארשירענדיגע די םער

איצ־ דער מיט אמת. האלבען א געזאגט האט ער
 דער םון פעריאד איץ זיך םארענדיגט מלחמה טיגער

 מילי־ די צוױיטער• א אן זיןי הויבט עם און מענשהײט
 םאר קריטישע אויםערעסט אן אין סיטואציע טערישע

אנט־ נישט װערם געשיכטע אבער דעמאקראטיע׳ דער
 אזוי װי אליין. פויסט מיליטערישער דער פון שידצן ן

 אייף בליץ־אנםאל איצטיגער דער עגדיגען זיך װעט 'עם
 װיסען מיר וועלען מערב־אייראפע, פון דעמאקראטיעם די

 אז אבער םעג. עםליכע גאענםםטע די אין שוין אפשר
 װעלט׳ גאנצע די אייגשלינגען נישט וועט בארבאריזם

1 אנםאלען׳ אנדערע נאך צי אנגריף איצטיגען דעם נאך

r e .קיםמאן. יוסןן דד

 מיר קענען דאס — צעעגרײט נאן־ האט היטלער וואס
 לע־ דעם אויף געשטיצט זיכערהײט, מיט פאראויסזאגען

 װעט װאס װעלט, צױויליזירטער א םון בעגס־אינסטיקט
 םינםטערען אין ארײנװארםען צוריק לאזען נישט זיך

בארבאריזם.
 צוטראטען איצט איז געשיכטע פון םעריאד איץ
 אלדאס װעלכען אין געשיכטע־םעריאד, יענער געווארען׳

 דער אין מענשהײט, דער געגען אויפגעשטאנען איז בײז
 געשיכטע פון םעריאד נײער א היטלער. א פון געשטאלט

 פאר זיכערהײט און םרייהײט פון צײט א קומען״ װעט
 רע־ אלע פץ ״גרעסטע די ס׳איז מענשען. און פעלקער

 אינ־ געגען רעװאלוציע אבער מלוזמות״, וואלוציאנערע
 קאםיטאליזם דער וואס גענגסםערמום, טערנאציאנאלען

 פון געעזלשאפט א םאר רעוואלוציע ארױםגעבראכט, האט
 מאמעגטאנע די הגם קומען, װעט זי יושר. און פרייהײט

פינסטערע. אזא איז לאגע
 נאך סאציאליזס פאדעוט פארטיי לעיבאר בריטישע די

מלוזנזה. דער *
 האם װאס רעגירוגג, בריםישער נייער דער אין

 אפגעטרא־ איז טשעמבערלעין װי נאכדעם םארמירט זיד
 באטײליגם פרעמיער־מיניסטער, אלס פאסטען פונ׳ם טען
 קאנ־ א מיניםםארען. דרײ מיט לעיבאר־םארטײ די זיך

 חד עהאלסעןגאפ זױז זדאס פאדסײ, דעד סדך סעדעמ
 באשלוס דעם גוטגעהײסען האט בארנעמום׳ אין ווארען
 דער אין אריינצוםרעםעז עקזעקוםױדקאמיטעט׳ פוג׳ם

 א אנגענומען צייט זעלבער דער אין האט און רעגירונג
 אנ־ צװישען געזאגט ווערט עס וועלכער אין רעזאלוציע,

:דערע
פלאךוױרט־ סאציאליסםישע אויסגעהאלטענע ״נאר

 יע־ אלע םץ םאדערונג די צופרידענשטעלען קאז שאפט
 דאם םירען צו כוחות, אלע אנשפאנען וועלען וואס נע,

 םאדערען- צו בארעכטיגט זיינען אלע זײ זיג. צום לאנד
 אומ־ נישט בריינגען זיי אז פארזיכערען׳ זײ זאל מען

קרבגות״. בלוטיגע די זיסט
=

 די או־ײנגעטראגען האט װעלכער לאסקי׳ האראלד
 איצטער שויז אז אונטערגעשטראכען, האט רעזאלוציע,

 די און פראדו־קציע די מוז מלחמד״ פון צײט דער אין
 ארגאני- ארטיקלען נױטװענדיגע אלע םון םארטײלונג

 זיײ אויפגעבויט זאל װאס פלאן׳ א לויט װערען זירט
 דין ברויט מוז קודם ױשר. סאציאליסטישן אויף
 פאר לאקעטקעס וועגען דײגקט מען איידער אלע. פאר

. עם װעמען . . ז  ביטערקײם גרוים מיט האט לאסקי אי
 װאס אומגערעכטיגקײטען, סאציאלע די אויף אנגעװיזען

 ענגלאנד. קאפיטאליסטישער רײכער דער אין הערשען
 מיר :קאפיטאליסטען־קלאס דעם געװארענט האט ער

 ארדגונג געזעלשאפטליכע א דערלאזען מער נישט װעלען
 ארבײםער מיליאן דרײ װעלכער אין לאנד, אונזער אין

 ברײנגם קלאם ארבײטער דער אויב ברויט. אן זײן זאלען
 די באקומען אײד ער מוז קרבנו־ת, שװערע אזעלכע
 מוז מלוזמדי פון צײט שװערע די ארבײט. זײן פון פרוכם

 סאציאלער צו ציל׳ אונזער צו ברײנגען נענטער אוגז
דעמאקראטיע.

םעטיג־ די ארום נעמט רעזאלוציע אנגענומעגע די
 פעריאדען: דרײ איז םארטײ לעיבאר דער פץ קי־ט

 םון צײט דער פאר פלאךװירטשאפט — ערשטענם
 נאכ׳ן ארבײטער־םאדערוגגען — צווייטענס מלחמה;

 סא־ א — דריטענם ;מלחמה די פארענדיגען זיגרײכעז
 צײם־פעריאה לענגערען א פאר ציאליזאציע־פראגראם

 דעםא־ דער נאך באלד ווערען אנגעהויבען זאל װאם
מלחמה. דער םון ביליזאציע

 םריינדליכע א אנגענומען אויך האט קאנםערענץ די
 ווערם רעזאלוציע דער אין צױניזם. פאר׳ז רעזאלוציע

 בריםישער דער םון םאפיר״ ״וױיםען געגען םראטעםטירט
 אינטערנאציאנאלע געםאדערט װערט עס און רעגירונג

פאלעסםינע. אין הײם אידישע א אויםבויען פאר׳ן הילף
 סאציא• פואנצויוישער דער אץ אײנשטימיגקײט פולע

פארטײ. ליסטישער
גע־ זײנען בעסטיעס נאצישע די פון אנפאל צום ביז

 םראנצויזישער דער אין קאמםען פראקציאנעלע ווען
 און םרידען הערשט איצט םארטײ. סאציאליסטישער
רייען• סאציאליסטישע די אין אײנשטימיגקײט

קא־ דעם איבערגעבויט האט רעינא רעגירונג די

 קען אונטערזוכונג׳ אנדער יעדער אין װי פונקט םאל,
 ״פעםערדיגםטע״ די באוױיזען. , אלע קריגען נים מען

 אונטער־ אזא ווען געוױינליך פארשװינדען דאקומענטען
 אונטערזוכםע די *דוען םפעציעל געמאכט, ווערם זוכונג

 אגעג־ אנדערצ און שפיאנען באשעפטיקט ארגאניזאציע
עגיגים. אזוינע אק ערפארעז זײנעז ױעלכע טורען

הױפט־ זײנען קליידער־פאבען די אין ארבײטער די
 וואס שםאטעז אנדערע םון איינגעװאנדערםע זעכליך
 אוגטעד זײנען אמ פלעצער דיערע פארלאזעז האבען

 זײער דערגרײכט שוין האבען זײ אז איינדרוק, דעם
וואו. נישטא איז גיץ וױיםער אמ סטאנציע לעצטע

 איםײ אמאליגע די ווי פונקט זײ זײנען פאלען פילע איז
 אמעריקע נאך אריבערגעקומען זײנען װעלכע גראנםען

כע אח  דעם סײ און לאני דאס סײ באםראבט האבען וח̂נ
 » בלוה אלם געארבייט האבען זײ וועלכען איז פאד

 זײ ביז צײט זײ נעמט אזעלכע. אלס זאך. וױיטוױיליגע
 אח הײם זייער איז פלאץ גײער דער אז איץ, זעהען

װעל• םון דער, אמ ארבײםען זײ וועלכען בײ םאך דער
לעבען• א מאכען דארשעז װעלען זײ כען ־ 1

אר־ עלטערע די נאך װערען דערצו״ צוגאב אלס
עלעמענטען׳ אינגערע די פח ארויםגעשטויםעז בײטער

 די וױ גרענת״ איבער׳ן ארײן וואנדערען װאס די םײ
 די פארלאזעז װאם יונגװארג די סײ און מעקםיקאנער

 ארבײטס־מעגליכ־ צופיל געפינענדיג נים און שולעז׳
 איז עם װעלכען אז זײ נעמען אױסקלײמן אויף קײםען
 נים־ די װי אזוי לעבען. א אויף פארדינען צו דזשאב
 דערשארענע םאר םורא האבען סאנופעקםשורערם יתיאן

 אן אנצושליםעז זיןי גענויגם זײנען זײ וױיל ארבײסער,
^ שױן אפשר זײנעז אדעד װניאן א  םיםגלידער׳ ײג

 עלעמענטעז דיע #רבײם דעד צו אן בעםער די נעסען
 היםעז און קנאפעל אתטער׳ן האלםען קענען די װעלכע

ז אז  זײ מכען אוז אױגען זײעדע עפענען נישט זאל מ
•nrrr• א אז אנשליסעז דך

סאר־ איז זג ר. נ. דער פוץ מעג ערשםע די אין
 פונקם געגענד דעם אין ד־עדוואכוגג געװיסע y מנקומען

4 אי• סי• די ווען לאנד. פין ממנדען אנדערע איז וױ

 אײנ־ אן געמאכם אויד זי האט געווארען׳ געבוירען איז
 נים־אדגאני־ די םץ זיד ארגאניזירעז דעס אויף דרוק

 ארגאגיזאציאנס־ די דא אבער איז פאל קיין אין זירםע•
 אנדערע די אין װי ערפאלגרײך אזוי געװען ניט ארבייט

 אגגעגעבעגע אויבען די איבער לאנד, »מ געגענחנז
איהאכעז•

 קאמף דער אנםװיקעלט זיך האם עס זיגט אבער
 און לייבא̂ו אװ םעדערײשאן אמעריקען דער צװישען

ן ארגאנידישאן אינדאםםריעל אװ קאגגרעס דעם  די \
 קײן געמאכס גיט די םון קיעער האט יאר פאר לעצטע

 מאמענט טיגעןrא דעם אין םארשריט. אנזעהענדיגען
 ױניאן־באװעגונג םרײד דער פון םיילען צוױי די זײנען

 טײל *נדער איז עס װעלמז אין װי צעריםען מער דא
 לאקאל פילע שטאטען. פאראײניגםע די אין לאנד פץ

 סאר־ וױ זיך םילען ארגאניזאציעס ביידע פון ױניאנם
 אנ־ וואס אנגעלעגענהײם. גאנצער דער אין לארענע

 אר־ די סון קערפערשאפםען צענטראלע די כאלאנגם
 טע• זייער איז קאליםארגיע, סאוםהעח אין גאניזאציעם

 װע־ מיר הערעז װעז ניט װעז ניל• םאקטיש טיגקײם
 ױניאז לאקאל אײנצעלנער אז װאס םעטיגקײם א גען

 מיד אבעד ענליכעס׳ אדער סטרײק א װי אן׳ פירט
 סון ארבייט םיסטעמאםישע שום קײן נישט באמערקען

 ארגא־ צו קערפערשאםםען צעגםראלע די פון קײנער
נים־ארגאנחירםע. די ניזירען

גע־ זיך באװעגונג ארבייםער די האם פאליםיש,
 דורד ספעציעל יארען׳ פריהערדיגע אק פיללז לאזס
 אבער רחװעלט־אדמיניסםראציע׳ דער םח צײם דעד

 װאס סץ עrשם ארגאנתירטע קײן נים זיד זעם איצם
 רח־ די שײנען איצם את. עם וועטען אדער אח עס

 םיר לאגערען. צװײ אץ צעםײלם צוזײן װעלם־כחות
 שםיצען וועלכע כחות׳ אלםאנ׳ס גאווערנאר דא האבען

 לױםענאנם־ דער םערםיז. דריםען y םאר רחוועלם׳ן
 מאנכע גרופע. אײגענע אן ארגאניזירם האם גאװעתאר

 ״םראגם״ y אלס גענוצט װערם ער ty שד.זזו דינען
 אמאל האם וועלכע ליג׳ נאז״פארםיזען לייבאר דער פאד

ס אבער ארביים׳ גוסע דא געטאן n Ty פען, דעדם אי

 פאר־ קאמוניסטישער דער םון קאנטראל אונטער׳ן איז
 װאס אלעמען און אלץ געגען הײנט ארבײט וועלכע טײ

 מען אפמאך. םאװעט־נאצי דעם מיט אײן גיט שטימען
 פאליטישער היגער דער װעגען רעדען :יט נאטירליך קען

 ״חעם פון אנהענגעו־ די דערמאנען ניט אין סיטואציע
 געעך א וועגען אלץ נאך םומלען װעלכע עגם״, ענד

 די חזיר־םלײש. מיט אייער םון פאטראװע דערםער
 קאמוניםםישער דער אויסערהאלב געשטימםע לינק

 דורך עם טוען טומעל מערסטע די מאכען װאס פארטײ
ארגאגיזאציעס. עטלינע
 איבער־ שוין דינען געגענד אין דא באדינגונגען די
 איז ארבײםער־באוועגונג םאראייגיגטער א םאר צייטיג

 טרײד־ םאראײניגטער א םאר ספעציעל און אלגעמיץ׳
 קרעםטען גענוג םאראן דא זיינען עס ױניאן־באוועגונג.

 אר־ באזונחנרע װי געביט, טרי^ױניאן דעם אויף
 קערםערשאפטען׳ צענםראלע און לאקאלם גאניזאציעם,

 פראגראם׳ געמייגזאמען א אויף םאראייניגט װען וועלכע,
 עולם דעם זיגרייך. ארויסקומען געקענט גאמת וואלטען

 װעניגער אדער מער עקלעז אן שױן הױבט אלגעמײן אין
 ארגאניזאציעם רעאקציאנערע די סמ מעטאדען די םון
 אר־ פראקטישען יעחנז שטיצעז צו גתיט איז ער און

 סאר־ צו אימשטאנד זײן זאל װעלבע גאניזאציאנס־דרײװ
 דער אין עקזיסטירען וואם איבלען די םון מאנכע ניכטען

 םאב־ פראגרעםיװע מערםםע די אםילו אינדוסםריע.
 א אז אז אנערקענען׳ געשעםטס־לײם אמ ריקאנטעז
 האלד די אט מען קען ארבייטער־באװעגונג שםארקער
אפשאסען. ניט איבלען שנײדענדע

 םאר אויפגעבױט האט איגםערגעשאנאל אונזער
 איז אםילו בח סםאביליזירענדער אלם רעפוטאציע א זיך

 פיבשע א בײשםײערען קענען מיר לאנד. םמ טײל דעם
 ארבײםעו־־בא* דער אין אײניגקײט שאםען צו ביםעל

 אונזער אז עחזארםעז, נישט אבער קען מען װעגונג.
 אומ־ דאם םאן צו אימשטאנד זײן זאל ארגאניזאציע

 ארבײטער־בא־ אין קרעסםען אנדערע וחנז מעגליכע,
 אט צו־שטן^ד ברעגגען העלפען גישט זאלעז װעגונג

ארבײםער־רײעז. די אק אײניגיןײם נויםיגע די

 איבערגעבוים ס׳איז װען צײט, זעלבער דער אין בינעט
 אויך ענגלאגד. אין קאבינעט רעגירונגס דער געװארען

 קאבינעט, אין ארײן סאציאליםטען זײנען פראגקרײך אין
 אלע פון קאאליציע א פאר זיך מיט שטעלט װעלכער

 נא־ פאר געוױינטליך) קאמוניסטען׳ די חוץ (א פארטײען
פארטײדיגונג. ציאגאלער

פרע־ היגער דער אין פאריז םון דעפעשע קורצע א
האט פארטײ־ראט פראנצויזישער דער אז מעלדעט, עס

 באטײליגען צו זיך באשלום, דעם אגגענומען איינשטימיג
 מײנונגס־קאמף דער רעגירונג. נאציאנאלער דער אין

 אנ־ דער אונטער אײנע — פראקציעס בײדע די צװישען
 פאל פון געפירט צװײטע א בלום״ לעאן פון פירונג

 די זײנען איצט ביז ליקװידירט. דערמיט איז — פאור
 און שארפע זײער געװען פארטײ דער אין דעות ל,-קיח

 א פון װײט נישט געהאלטען אפטמאל שוין האט עס
שםאלטונג•

 איז װעלכער נאנט, פון פארטײ־קאנגרעס אויפ׳ן
 נסים מיט איז צוריק, יאר א מיט געװארען אפגעהאלטען
 מלחמה־גע־ ארום שפאלטונג. א געװארען אויסגעמידען

 פאנאנדערגעגאנגען. מײנונגען זיך זײנען םאשיזם און פאר
 געװעזענעם פונם אנגעפירט װערט װאם מאיאריטעט, די

 םארטײדיגם קאנגרעס אויםן האט בלום, לעאן פרעמיער
 די ראטעװען צו כדי מיטלען, שארפסטע די אנװענדען דאס

 דער פאר אײנשטעלען זיך מוז מען פאשיזם. פון װעלם
 און, מלוכות באדראטע אלע פון זיכערהײט קאלעקטױוער

 מיט ארבײטער־קלאם דער מוז מלחמה, פון פאל אין
 פא־ געגען לאנד אײגענע דאם פארטײדיגען כוחות אלע

 דער םון געגעראל־סעקרעטאר דער אנפאל. שיםםישען
 םליגעל, לינקען םון פירער דער איז פאור, םאל פארטײ

 ״אימםעריאליס־ אלם צדדים בײדע באטראכט וועלכער
 עקס־ ארויסגעשטעלט ער האט קאנגרעס אויפ׳ן םעף.
 דער מיט זאל ןמע גען.פאדערונ פאציפיסטי־שע טרעם

 די אויסמייחנז דערוױיל ״אפיזמענם״ מליטיק־י־פדך״־
 אר־ דײטשע די זיך זאלען נאציזם דעם מיט און מלחמה
 מען איז קאנגרעם םונ׳ם געבען. עצה אן אלײן בײםער

 גע־ נישט פארמעל סאגאנדערגעםארען. דעמאלט זיך
 נישט שוין איז שלום איגערליכער קײן אבער שםאלטען׳

געײען.
 אלע און פראנקרײך־ אין קאנאנען די דונערען איצט

 זעט איצט פארענםםערט. שוין זײנען קשױת הארבע
 ״אפיזמענט״ פירען געמוזט האט עס וואוהין יעדער׳ שוין
 דער• געקענט וואלט עס וואוהין און רעגירונגען די פון

 םאציאליס־ םון פאליטיק פאציםיסטישע נאאיװע םירען
 סאציא־ דער אין אײגיגקײט םולע װידער הערשט טען.

 אנטשלא־ ביטערע און םראנקרייך פץ פארטײ ליסטישער
 וועלט גאנצע די און לאנד דעם ראטעווען צו סענהײט

בארבאריזם. םאשיסטישען סץ
 גליענ־ דאס קלאס ארבײטער פון קאמף־פאן דער אויף

סאציאליזם. — חארט דיקע
מאי, ערשטען צום פראקלאמאציע די אויס רוםט אזוי

 אומלעגאלער דער פון געווארען ארויסגעגעבען איז װאם
 בונד ארבייטער אידישען אלגעמײנעם םוגם ארגאניזאציע

 א איז ■ראקלאמאציע די פוילען. אקופירטען נאצי אין
 אונטערערדי־ העלדישען דעם סון דאקומענט הערליכער

 אר־ אידישע די דורך אנגעםירט װערט װאם קאמף׳ שעז
 באדויע־ צום מערדער. נאצישע די געגען בייםער־מאסען

 איבער־ צייטונג״ אונזער אין ארט קיץ נישםא איז רעז
 דא מיר װילען דאך סראקלאמאציע. גאגצע די צוגעבען
שטעלען. װיכטיגערע איעיגע װיגציגםטען 'צום ברענגען

 דעם אין ווערט מלוזמד״ דעד םון אורזאבען די וועגען
 האט יארען רייע א פון משד ״אין : געזאגט אויפרוף

 היטלער־ דעם געהאדעוועט װעלט־קאפיטאליזם דער
 טויט־ א געבען וועט ער אז האםנונג, דער מים שלאנג,

 אויםרוף דער און קלאם״... ארבייםער דעם בלויז ביס
 ווערען מעכטיג און גרוים געלאזט האט מען װי דערציילט,

 בא־ צום געקומען ס׳איז ביז בעםטיע, היםלעדיםטישע די
 װערם היטלעריזם״, פון ״זיג קאנםליקט. װאםענםען

 מענשלײ דער םמ אונםערגאנג ״באדיים געזאגט, וױיטער
 װערט ראסעז־געזעצגעבונג. קנעכטשאסט, קולםור, כער
 מעגליכקײ־ זיד עםעגען דאן געבראכעז, היםלעריזם דעד
 נײער א פאר קעמםען צו קלאס׳ ארבײםער םארן טעז

 אמת׳ער םון םדה סאיצאלען נײעם םמ יושר׳ «מ װעלם
 וועלט־אראלעטאריאט םאיצאליםטישער דער פרײהיים...

 צעשמע־ צו װילעז׳ דעם אין געשלאםען אץ געאייניגם איז
 צים עם היםלעריזם... דעם—שונא בלוטיגםםען דץ םערען

 זאגען װאס םױםםעז, געבײלטע מים װאלד ריזיגער א זיד
 וע־ דער געגען טויט און לעמז אויף קאםף גקמה, אז

 אמ מאםעז םאריײגיגםע די םאשיזם... פמ חיח ױשזגסעד
 פארמאםערםע בלוםיג דערנידעריגטע׳ די דייסשלאנד,

— מאסען אידישע געשענדעטע די •יילעז, איז מיייאנעז
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 געצאלם זאל חשבון דער אז פאדערען, מאנען, רופען,

װערעז״...
 ארבײםער דער אז אונטער, שטרײכט אויפרוף דער

 היםטא־ זיין פארגעסען נישם איצםער אויך טאר קלאס
 פאשיזם פון געשװיר אײםערדיגער ״דער שליחות. רישע

 םון קערפער גאנגרענירטען אויפן געװארען געבוירען איז
 דעם עפענען מוז מלחמה איצטיגע די קאפיטאליזם.

 םטא־ דער פארדאמם װערם עם סאציאליזם״... צום װעג
 גע־ ווערט ראטען־פארבאנד דער ליךהיטלער־אפמאד.

 פארבינדען צו זיך און פאליטיק זיין ענדערען צו רופען
קלאם. ארבײטער אינטערנאציאנאלען דעם מיט

 רעאק־ די מיט אפ זיך רעכענט פראקלאמאציע די
 לא:ד דאס האבען װאם פוילען, פון הערשער ציאנערע

 דעם דערמאנט אדן קאטאםטראפע דער אין ארײנגעפירט
 בײ מאסען ארבײטער אידישע די פון קאמף העלדישען

 :מאסען די צו רופט ער לאנד. פון פארםײדיגונג דער
 א זײן װעט פוילען נײע די — !פארצװײפלען נישט
 שרײט קלאס ארבײטער אידישער ״דער פוילען. פרייע
 מאסען אידישע די מיר׳ :װעלט דער איבער הילכיג אוים
 דעם םון לאנד. פון מים־באלעבאטים זיינען פוילען, פון

 אפזאגען. נישט אופן בשום זיך מיר װעלען רעכט דאזיגען
 פוי־ נײ א פאר קעמפען נעגעל און צײן מיט דועלען מיר
 פון אויסװארצלען לאזען נישט זיך וועלען מיר לען,
ערד״... דאזיגער דער

 זוכען װאם יע:ע, געגען פראטעםטירט אויפרוף דער
 קדיש־ פראפעםיאנעלע די ״געגען אידען׳ פאר קאלאניעס

 אי־ אויף לויערען װאס גאס, אידישער דער אויף זאגער
 אילו־ מיט הונגעריגע זעטיגען צו כדי אומגליק, דיש

זיעס״.
 שטײט קלאם ארבײטער פון קאמף־פראנטען די ״אויף

 די אויס שרייט סאציאליזם׳/ — װארט גליענדיגע דאם
 אייפן ריםען מיט זיך פארןנגדיגט זי און פראשלאמאציע,

 םון זיג אויםן אחדות, ארבײטער אינטערנאציאנאלען
סאציאליזם״.

 אין געווארען םארשפרײט איז נעכט םינםטערע אין
 מא־ ארבײטער אידישע מיט שטעט אלע אין און װארשע

 מאי־ דער אט פוילען אקופירטער נאצי דער אין סען
 אין מאסע. ארבײטער אידישער דער צו ״בונד״ םץ גרום

 בײ אלטע, און ױנגע לייענען קעמערלאד באהאלטענע
 גישט :ווארט דאס לעמפעל, שוואכען א םון שײן דער

!פארצװײםלען
האלאנד. .•^רבן נײער היטלער־ס

 איצט ס׳טרעטען וועלכען אויף ערד׳ שטיקעל יעדעם
 און שענסםען אין קולטור־באדען איז באנדעס, היטלער׳ס

ווארט. םון זין אײדעלסטען
 הוגדערםער םאלק. פרידליך א דינען האלעגדער די

 מענשען, מיט ניט קאמף א געםירט זײ האבען יארען
 דריםעל צוױי ארום רינגעלט וואם ים, מיט׳ן — נאר
 וואונדער־ א געווארען אויםגעבוים ם׳אמ לאנר. ר5זײ פון
 ריזיקע און דאמבעם און קאגאלעז םון סיסטעם ליך

 אוג־ געםינען באדארםט זיך וואלטען וואם ערד, שטחים
 געווארען םארוואנדעלט דינען שםיגעל, וואםער טערען

 די גערםנער. בליענדיגע און םעלדער םרוכםבארע אין
 דער םאר זיך רעכענט ױירטשאםט לאנד האלענדישע

וועלט. גאגצער דער םון אנטװיקעלטער העכםט
 8 אריבער באםרעסט באםעלקערונג האלענדישע די

 איז באוועגונג ארבײםער די נםשות. מיליאן האלב א און
 אװעקגעשטעלםע גוט םארשידעגארטיגע מיט שםארקע, א

 די איז ארבייםער ארגאניזירטע צאל די ארגאניזאציעס.
 אריבער 1939 יאר םונ׳ם אנהויב באםראשען האם ױגיאנס

 געוואקסען שנעל זייער איז באוועגונג די טויזענט• 302
 יאר אין ארויף. בארג גיץ איץ אין געהאלטעז האם און

 מיםגליד־ א םארמאגט ױניאנס טרעיד די האבעז ,1916
 זיך האט יאר 23 סץ משך אין טויזענט, 103 םמ שאםט
םארדתיםאכם. כמעט גאוועגומ די אלזא

 אויך זיד באטייליגם רעגירומ נאציאנאלער דער אין
מיניסמא־ צוױי מיט ■ארטײ סאציאל־דעמאקראםישע די

l , יעז•  גע־ םלײםיגער, זײן מיט לאנד שיינע ■רעכטיג דאם
 װי־ וועם באםעלקערונג םרידליכער אמ בילדערטער

!קאטאסםראפע בלוטיגער זײן םון אױםשטײן דער
. . בעלגימ און .

 מח יאר־הונדערט פערםעל א אין מאל צוױיםען צום
 װילד־ די ארימרטראגעז לאנד םרידליכע קלײנע, דאס

מיליםאריזם. דײםשעז םץ קײטען
 באסעלקערונג גלײמ די מרך פארמאגט בעלגיע

 ם׳איז לאנד. שםח קלעגערען א אביסעל םיט האלאנד, וױ
 געחגמנם אײו־אפע, םון באםעלקערונג געדיפםעסטע די

די איז איגדוםםריע בעלגישע די םקװער״מײל. אויף

 דער פון טאקע אפשר אײראפע, אין אנטװיקעלטע העכםם
וועלט. גאנצער

 ארגאניזירם זיינען טרעידײוניאנם בעלגישע די אין
 ארגאניזא־ פאליטישע די ארבײטער. טויזענט 700 בערך

 שטארקע, א זייער איז פארטײ ארבײטער דער פון ציע
 ארום קאמפען ארבײטער פון געשיכטע רײכער א מיט

 אויך סטרײקם). (גענעראל פארלאמענט צום װאל־רעכט
 ארביײ די האט קאנסום־קאאפעראטױוען צאל גרויסע א

 יע־ כמעט איז בעלגיע אין אויסגעבױט. באװעגונג טער
 מיטגליד א צײט זעלבער דער אין ױניאן־מיטגליד דער
 קאנסום־קאאפערא־ פון און ארבײםער־פארטײ דער פון

 באװע־ דער פון צווייגען לעצטע בי׳ידע די אז אזוי טױוען׳
 די װי מיטגלידער צאל זעלבע די בערך האבען גונג

 און ױניאנס די צװישען טויזענט. 700 ארום — ױניאנס
 פרײנט־ בעםטע די הערשען פארטײ־אדגאניזאציע דער

 האט אנפירערשאפט צענטראלע די שאפט־באציאונגען.
 קאמיםיע ״סינדיקאלע :גערופען 1022 יאר צום ביז זיך
 צוזאמענ־ דער ארבײטער־פארטיי״. בעלגישער דער פון

 ״סינדיקאלע אויף נאמען איר געביטען האט װאס פאר׳
 צײט אײגעגער דער אין האט בעלגיע״. פון קאמיסיע

 באטראכ־ ױניאנם די אז רעזאלוציע, א אין אויסגעדרוקט
 פאליטישען ״דעם אלס װײטער ארבײטער־פארטײ די טען

 קלאם ארבײטער ארגאניזירטען גאנצען פונ׳ם אויסדרוק
בעלגיע״ אין

 סאציאליסטען די זיך באטײליגען בעלגיע אין אויך
 קלאם ארבײטער דער רעגיח־גג. נאציאנאלער דער אין

 באפריײ זײן םאר העלדען־מוט גרעסטען מיט׳ן קעמפט
 םון םאלק גאנצע דאס אינוואזיע. היטלער׳ס פון או:ג

אקופאציע. דײטשע מײנט, עם וואס װײס׳ בעלגיע
כינע. אין — ארבייט קאאפעראטיװע

 דאם אלס שם א כינע האט װעלט גאנצער דער אין
 יאפאן זינם פץ װ?לס. ז־לר פדן דנלא סמעגעגעשמאגפא

 כמעט מלחמה־באריכטען זײגעז כינע, געגען מלהםה פירט
 אפשר חוץ א דארםעז׳ פון קומען װאס נייעם׳ אײנציגע די

 אנדערע און פארסלייצונגען הונגער, פון באריכטען גאך
 גרויםע אומגעהויער אן כינע אבער איז קאטאסטראפען.

 אלעמען• פון דארט פאראן און זיך פאר װעלט א מלוכה׳
 אמת כינע׳ אין באװעגונג קאאםעראטױוע א אויך םאראז
 בא־ מאדערנע גאנץ א םארט אבער גרויםע- קיץ נישם

 אײניגע איבערצוגעבען כדאי׳ געװיס ס׳איז װעגונג•
באװעגונג. ױנגער גאנץ דאזיגע דער םון אײגצעלהײטען

 :פראװינצען ד\ ארום נעמט באװעגוע די
 צענט־ די קיאנגסי. און טשעקיאנג םוקיען, קװאנטוגג׳

 פרא־ דער אין זיד געםינט ארגאניזאציע דער םון ראלע
 איצטער ביז האט פראװינץ דאזיגע די קיאנגםי. װינץ

 װי אינוואזיע יאפאנישער דער םון געליםען װייגיגער
 פראװינץ רײכע א דיער ם׳איז כינע. םון טײלען אנדערע

 װיכםיגםטע די דארט םאראן אוצרות. נאטירליכע אין
 מאנגאן, צין, ב?ײ, קופער, אימען, װי מינעראלען

 פארכאםט זײנען האפען־שםעם די גאלד. און שוועפעל
 געגענם גאנצער יענער איז יאפאנער, די םון געווארען

 לאנג נישם ביז וועלם. דער םרן געװארען אפגעשניטען
 געװען, נישט אינדוםטריע קיץ כמעט דארם איז צוריק

 אריינםירען םאר׳ן געווען אםען םיר די ארום אזוי איז
פראדוקטען. יאםאנישע

 אינטערע- ארבײטער און אינטערעםען נאציאנאלע
 האט מען וועג. אנדערען אן געװיזען אבער האבען סען
 אינדוסטריע שאםם מען ארבײםען, אליץ גענומען זיד

יסודו^ קאאפעראטיװע אויף
 קליינע גאד זיינען פראדוציר־קאאפעראםױוען די

 מא• אין קאפיטאל׳ אין מאנגעל ליח^ן זיי שוואכע• און
 שטיצט רעגירונג כינעזישע די פאכלײט. אין און שינען

 אויםלאנד אין אויד סומעם׳ גרויםע מיט ־באוועגונג די
 ארביי־ די םאר געלט־סומעם גרויםע געשאםען װערען

 סיליפי• די אויף אנדערע צווישען קאאפעראטיװען, םער
 אויםשפריײ דער םאר זיךי שרעקם מען וואו אינזלען״ נער
אימפעריאליזם. יאפאנישען םונ׳ם סונג

 פארשידענםטע די ארום נעמען קאאפעראטױוען די
 פאפיר, מאיגינג״ םעקםטיל, װי אינדוסטריען םון צוױיגען
 אוועק־ אויך זײנען עם אנדערע. און פראדוקםען כעמישע

 און פאכלייט אויםבילדעז םאר שולען געװארעז געשטעלט
 םאבריצירען צו פרואװען געמאכט אויד װערעז לעצםענס
ארבײטם־געצײג. אמ מאשינען
 נאך באוועגוגג קאאפעראטיװע די איז געזאגם, וױ

 שנעלען אק האלט זי אבער שװאכע. א און יונגע א
 פרינציפזװ די אפגעחיט שםרײנג װערען עם און וואקסעז

 װערעז געוױנםטען די קאאפעראציע. מאדערנער פמ
 פיז פראצענם 20 ביז געוױנםעז פארװאלםעט. באזונדער

 די «ו אויםגעצאלט װערען לױךםומע םאטאלער דער
 או־ײנ־ װערען פראצעגם 20 איבער סומעם ארבײםער,

רעזערװ. איז געלײגט
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 ואיבערזיכס)»« באװעגוננ ארבעטער אמעױקאנער דער אין
.E ש. םיז

 איז ״גערעכטיגקייט״ נומער ,ײנטיגען
 זיך וואלט עם נומער. ױם־טוב א

 די צושטערען רועלען ניט דעריבער
 אנהויבען דורך שטימוגג פײערליכע

 איבדר איבערזיכט מאנאטליכען דעם
אמעריקא־ דער אין פאסירעגען די

 א מיט באװעגוגג ױניאן טרײד נער
 פאקטען׳ זיינען אבער פאקםען פאםירונג. טראגישער

 איבער איבערזיכט פעריאדישער א פון אויפגאבע די און
 געשצ־ באלייבטען און איבערגעבען צו איז פאסירונגען,

 לא־ אייגענעם איר אויך האט איבערזיכט אן ענישען.
 דיעד לויט געגעבען װערען פאםירונגען די סדר. גישען

 מאנאט לעצטען דעם באוועגונג. דער פאר װיכטיגקײט
 אמעריקאנער דער אין געשעעניש װיכטיגסטע די איז

 מוזען מיר און טראגישע, א געװען ױניאן־באװעגונג םרייד
פארצייכענען. איר

 דאס וואס שאדען דער און םקאנדאל״ ״סקאליזע דער
ױניאנס די ברײנגם

 אז אויםדעקונג׳ די איז פאםירונג םראגישע די
 בילדינג דער םון ,גזידענט%פו דער םקאליזע, דזשארדזש

האט װעלכע ױניאן׳ אינטערנעשאנאל עמפלאײם סוירװיס
 געװעזענער א םארברעכער. א איז מעמבערם, 70,000

 אין םירער א געווארען איז ער איידער גאך ארעםטאנס
גרענד־ א םון אינדייםמענט דעם לויט און ױניאז דער

 םון געלט אױסםרעםען םאר ברוקלין אין לאקאל םטער
 נאך דינען עם אוםן. ענליכען אן אויף םרוכט־פעדלער

 באגאנגען זיינען וואם פארברעכענס די זכרון אין פריש
 לאקאל מעל־דריװוערם דעם םון באאמטע פון געװארעז

 גאלדיס און שאר װעלכע פאר ױניאן טימםטערם דער פון
 פא־ פאלען אזוינע װען טורמע. אין איצט נאך זיצען
 ארוים־ ניט װערען פארברצכער די און אפט אזױ סירען

 באוױיזט אויף׳ ױי דעקט רעגירונג די ביז געשלײדערט
דענמארק״. אין םױל איז ״עפעם אז עס

 שאדען שרעקליכען ברענגען סקאנדאלען די אט אז
 איך׳ דענק איז, באװעגונג טרייד־ױניאן גאנצער דער
 םארםאלגונגען געזעצליכע די באװײזען. צו נויטיג ?ױם
 גאנצער א אויף געטאן שאט א לעצטענס זיד האבען וואס
 אנדערע און בוי־אינדוסטריע דער אין ױגיאנס רייע

 ניט וואלטען געזעץ אנטי־טראםט שערמאן דעם אונטער
 ניט וואלט מײנונג עםענטליכע די װען געװען, מעגליך
 די אט דורך ױניאנם די געגען םאר׳םמ׳ט אזוי געװען

 איבער־־ מאל צען זיך װאלט פאליטישען א םקאנדאלען.
 םאר־ צו אונטערגענומען זיך וואלט ער איידער גערעכעגט

 װען עלעקשאן־יאר׳ אן אין ספעציעל ױניאן, א קלאגען
 שטארקער א דא איז עם אז געוואוסט, ניט וואלט ער

 און ערליכע גאנץ צװישען ױניאגם געגען םאראורםייל
 םארברעכערם איינצעלנע די צוליב מענשען ליבעראלע

צו גענוג איז עם געווארען. אויםגעדעקט זיינען וואס

 דער pc םרעזידענם דער דיענדיג שוין מעשים רישע
 ווערט דזשװ־י גרענד דער םון אנקלאגע דער pc ױגיאן.

 יארק׳ גױ איז ױגיאן דער םמ ארגאױיזער אן pc סקאליזע
 פץ םארברעכענם 52 אין באשולדיגט שווארץ, איזידאר

 אמ לאקאלם ױניאן בתים, בעלי pc געלט אױסירעםען
 םםרייקס, רוסען צו םםראשונקעם אונםער ארבײטער,

לא־ פמ טשארםערס די צונעמען ■יקעטם, אוועקשטעלען
 אױב ױניאן, דער פח ארבײטער אױםשליסען pc קאלס

A אנקלאגע׳ דער לוים נאבאר. קיק צאלען נישם װעלען זײ 
 די אױםגעירעםט אופן דעם אויף האבען צוױי די זאלען ■
 אכט לעצטע די פון משך אין דאלאר 97,150 פון סומע ^

יאר•
 באשטײ צו אונטערגעמעז גיט דא זיד מיר װילען

 אױם־ די אין שולדיג דינען אנגעקלאגטע די אױב םען,
 בא• וועם דאם גים. אדער פארברעכעגם גערעכעגםע

משפם. דער םארקומען וועם עם װען חשורי די שטימען
 קלאגען די אז ווערען, באװיזען זאל עם װען *םילו
 עס וואלם רינטיג, זיינען ײניאז־פירצר צווײ די געגען

 טרייד־ דער פאר געפערליך אזוי געװען נים אײד נאד
 װי באוועגוגג, יוניאן טרײד דער אין ױניאז־באוועגונג.

 קען איגםטיטוציע׳ געזעלשאפםליכער אנדער יעדער «ין4
 םארברעכער א ארײנכאיעז זיד זאל עם אז ■אסירען עם
pc אידעאליםםישע די אין אםילו םירערשאפט. דער 

 יראוואקאםארען, ארײנגעכאפט זיך האבעז באוועגונגען
 באי טרײד־ױניאן די פארברעבער. אלערליי און שייאנען

ירא־ קלענסטעז דעם פארהעלטניםמעםיג האט וועגוגג
 אױס־ ניט זיך םעז קעז דעם pc pא סארנרעכער צענם

חיםעז•
דאס׳ איז פאל םקאליזע דעם אין טראגישע דאם

 סארגאנ־ סארברעכערישע זיק איז שײגם, עס װי וואס,
 ױניאז דער איז פילע גאר סוד. קיק געװעז ניט געגתײם
r געזעםען איז ער אז געװאוםט, האבען e יאר האלב א 

 דער־ *ו חםאים... *אליםישע סאר גיט אח םורםע, איז
 חעכםםען דעם דערגרײכעז קענעז זאל אזוינער אז לאזען,

 טאן נישם גאר pc ײניןװ איגםערגעשאנאל אן אק אמס
סאקט׳ דער םראגעדיע. די איז דאם — דעם, געגען
 אנגעי שוק איז גרעסם די װעגען אונטערזוכונג די װאס

 זײז װאס ;צײם מאנאםען םיר לעצםע די סאד געגאגגצז
געװא־ אינדײםעד נאך איז שוואדץ, מים־אגגעקלאגםער,

 עקזעקוםױוע גענעראל די pc סריחער םאנאםען מיט רען
pc זאלעז זײ אז דערלאזעז חאבעז באאםםע אנדערע די 

 pc ארבעט די אגסירען pc עסםער דיערע אנהאלטען
 די יוניאן׳ די װאס פאקט דער איצם; ביז ימיאן דעד

 נויםיג פאר געסמןח ניט אסילו האס אירע, םיחנרשאסט
 אם באשולדיגונגעז׳ די װעגען אונטערזוכוגג אן טאמט צו

 דער pc רײעז די pc אז וױיניגםםעגם, צוט באװײזט, דאט
חוש. מאראלישער יעדער געסעלט האט פײיערשאסם

 pc םקאנדאל סקאליזי דער װאם ,re אומגליק דער
 דעם זײגעז אט אײנציגער. דער גישט װײט לעצםנס
טינר א pc בעאמםע פיר געװארעז טאראורםײלם טאנאט

 םיקעט, רעפובליקאגער אויס׳ן יאר הײנםיגם יןאנדידאם
 געהילף דין געשיקם דעמאנםטראטיװ אזױ האט וועלכער

 םוירװיס ״בילדיגג דער pc באאםטע סיר ארעסטירען צו
 אנ־ דער סאר עדות אלס קאנװענשאן, דער בײ ױניאז״
 דורך םאן געקענט זעלבע דאס ער האט זיכער קלאגע.

 זיי ער האט סאל, ערגסםעז. אין אדער ״סאפינא״, א
 קאנװענשאן־ דער נאך האםעל, זײער pc פאקעז געקענט
 ארעםטירען צו אויםגעקליבען אבער האט ער זיצוגג.

 געגלױבט, האט ער וױיל קאנװענשאן, דער מי דװקא זיי
 ער pc ״•ובליסיםי״ גיגםםיגע געבען אים װעט דאס אז

קאםיטאל... פאליטישען שלאגעז קענען poijn װעט
 דער pc געװארען ארויםגעװארפעז pc עpםקאל

 װעלכער מעק»עםרידזש- םרעזידעגט, נײער דער ױניאן.
pc דער אויף פלאץ סקאליזע׳ס אויף געװארען עתױילם 

 ריעיגונג. א pc רעפארמעז פארשפרעכט קאנװענשאן,
 האט דעקונגcע־אױpםקאל די װאס אבער, שאחח דער

 איכט אזוי װעט טרײד׳יוגיאז־באװעגונג, ךער געבראבט
װערזװ• גום־געמאכם גים

געריכטען אח קאנגרעס אץ געװינען ױניאנס
גע־ איז מאנאט, דעם געשען pc װאס אלץ, נישט

 ארבע־ ארגאניזירםע אמעריקאגער די סאר טראגיש װען
 םיי געשעענישן, זיי סאר גינםטיגע אױך געװען טער.

 אינ־ אויס׳ן םײ pc קאגגרעם. pc pc געריכטען די אין
קאמף־פלאץ. דוםטריעלעז

רעאקציא־ pc קאמבינאציע דער pc סאחוכעז די
 pc סארטרעםער טיט םאוטה דער pc דעמאקראטען נערע

 שטונ• דעם באגראבעז *ו*  קאגגרעס pc גרוים־קאייםאל
 דורכגעסא־ pc אמעגד&ענטס, דורך געזעץ דען־שכירות

 װעט קאנגרעם pc םעםיע דער סאר ודיניגסטענס לען.
 די געחעכערם האט װאס געזעץ שטוגדעךשכירות דער

 ארבעטער עקסילואטירםע ערגסםעז צום די pc שכירות
pc אמעריקע pc ארבעםס־שםונדען, דיערע פארקלענערם 

 עס, שיעט מזל׳ זעלבעז דעם בארירט. ניט םארבלייבזח
 סמיטח״קאמיטע דער pc סאחוך דער אייד האמז װעם

אקט. רילײשאגס לײבאר דעם דער׳חרג׳ענען *ו
 די סאר געזעצען צוױי די זייגען עם װיכטיג וױ

 בא* געװיסע זײנען אימגעשיארטעס וױ pc ארבעםער
 מאנאס דעם האם געזעצען׳ די אס סאלגען is גיט סעס

 אדםי־ ז־שכירותשסוגדע דער pc באריכם דער באװיחח
 רעגי* די אט מעלדעם באריכט איר pc ניםםראציע.

 מא־ זעקס לעצםע די pc משך pc אז רונגם־אגעגםור,
 סאר בעלי־בתים 319 סארקלאגם אגענטור די האט נאטען

 pc חונדערט צװיי געג^ געועץ. דעם איבערטרעטען
 אינדזשאנקשאגס ארויסגעקראגען ד האט זײ pc אכם
pc ,צו בתים בעלי די געצוואוגגען האכען ױאם געריכם 

 און שטוגדען גימעגליכע די ארכעטער זײערע געבען
 בעלי די מרקלאגט זי האס סאלען 88 אין שניוות.

 ערקלערט זיד חאבעז זײ pc psoic קרימינעל. בתים
שםרא־ pc דאלאר 266,862 באצאלט האבען pc שולדיג

 א איינגעמאנם אגענטור די האט צײט דער דורך םען.
 פאר שכירות ניט־דערצאלםע אין דאלאר מיליאן האלבען

 װאונדדר קײן ניט איז רעקארד אזא נאך ארבעטער. די
 מעגליכקײטעי אלע מיט זוכען רעאקציאנערען די װאס

געזעץ. דעם אט דערשטיקען
 פארגעקוםדל אויך מאנאט דעם איז איבערברוך אן

 ױניאנס טרייד בילדינג די פץ פארפאלגונגען די אין
 םוז אײנער אין געזעץ. אנטי־טראסט שערמאן אונםערן

 בראדערהוד ״אינטערנעשאנאל דער געגען קלאגען די
 געבײדעס אויף םטרייק א רופען םאר טימסטערס״ אװ
 דער מיט ױריסדיקציע־סכסוך א צוליב װאשינגטאן אין

 ריכ־ דער האט אינדזשענירם״ ״אפערייטינג די םון ױניאן
 אורטייל או אריינצובריינגען דזשורי דער באםוילען טער
 אנם־ אמת׳ זיך, האט געריכט דער שולדיג״. ״ניט פון

 מען צי עצם־םראגע, דער איבער אורטיילען צו זאגט
 אנטי־טראסט־געזעץ. דעם אונטער ױניאן א קלאגען קען
 בא־ דארף אנקלאגע די אז ״גערולט״, אבער האט ער

 צו געווען איז ױניאן דער pc צװעק דער אז ווייזען,
 האם םאל דעם אין אינטערםטייט־האנדעל. דעם שטעו־ען

 דער וױיל באוױיזען, געקענט ניט רעגירונג די אבער עס
 די וואס קריװדע דירעקטער א צוליב געװען איז סטרייק
ױגיאן. צוױיטער א געגען געהאט האט ױניאן

מאנאם דעם םעטעלמענטס און סטרײקס װיכטיגע
דער איז מאנאט, דעם סםרייק װיכטיגםםער דער

 א! אי. םי. דער pc ױניאן ארבײטער טראנםפארט די וואם
 קאמפא• םעקםי צוױי גרעסטע די געגען גערופען האט
 דער טערמיגאל. די pc פארמעלי די שטאט, אין ניס

 האבען קאמפאניס די װען געװארען גערוסען איז סטרייק
 יר דער pc סאדערונגעז די נאכצוגעבעז אנטזאגט זיד

 םיס־ אף םשעק דעם pc שאפ ױניאן קלאוזד םאר גיאן
 די pc סראגע א געווען אייד איז עס דױס. pc טעם

 זאלעז דרײווערם די וואס אייעאמע דער pc פראצעגטען
 דער םון םראצעגט 42,/» זיי קריגעז איצט קריגען.

 פץ סראצענט 45 געפאדערט האם ױניאן די אייגנאמע.
איינגאמע. דער

 אז ■וגקט, א געװען איז אגרימענט אלטען דעם אין
 וױיגיגםםענם סאר םטרייק p<־p רופען ניט זאל ױניאן די

 אויס, גײט אגריסענט דער װי נאכדעם טעג דרייםיג
 אגרי־ נייעם א אויף אייניגען ניט זיד קעז מעז םאל אין

 זעל־ דעם סטױיק דעם גערוסעז האט ױגיאן די מענט.
 ערי אויסגעגאנגעז׳ איז אגרימענט דער װאם טאג ביגען

 אי־ מאל טילע האבען קאמסאנים די אז קלערענדיג,
 זיד געםינט דעריבער pc אגרימענם דעם בערגעטראטען

םארשריסט. דעם דורך געבונדען ניט ױניאן די
 צו צוגעאײלט זיך ױניאן די האם שײנט עס װי

 ערשטעגם׳ אורזאכען. צוױי איבער סםרײק דעם רוסען
 צײם א אויסשטעלוגג, װעלט דער pc עפענונג די איז
 געשעסםעז גוטע עתוארטען קאמפאניס טעקםי די ווען
pc אײננאמע גרויםע א pc נאד קומען װאם געםט די 
 אין װערען מאנאט דעם ערעפענונג. דער צו יארק נױ

 קאנ־ װינטיגע צאל גרויסע א געהאלםען אויד נױ.יארק
 מעג־ םן א שםאט pc אױך גרענגם עם װאם װעגשאנם,

 קאם־ בעםםע די זײנען וועלכע שטעט, אנדערע pc שען
 איז נאטירליד צײט אזא pc טעקסיס. די pc טאמערם

 םטױיק א סארציהען is בתים בעלי סאר שװערער סיל
pc זײנזז םטעז1סארל די װײל אײגגעשפארט, בלײבזח 
is .װײל )איז אורזאך וװוײטע די גרױם pc פאײ די 

 לאזעז is סארגעשלאגען, קאמואני די האט האנדלמגעז,
י אז is םשעק־אף pc שא■ קלאתד pc פראגע די י  י

 מײײי נעםליד האנעז זײ דרײמ^רם. די פון גג1שםימ
 װעאמ ארבײםער ךי pc דרײ־סערםעל יב1אדא שלאגזח,
 יײייז יי אננעמעז• עם זײ װעלען דעם, פאר שטיסען

 9גרױם אזא קריגעז is זיכער געםילם נים אבער האט
 סארהיסעז is me pc סארשלאג אזא סאר מערחײט

pc וװגעאײלם זיד זי האט *■שטיםעג אזא is ר״זז 
סםרײק. דעם

 גיט זיך זעט געשריבען, װערעז שודות די װעז
 pc םםרײק. דעם pc סעםעלמענם גאחעגםער ק״ץ

 אנדערע די װײל םםרײק, דער נים זיד סילם שםאט
 ,קייז נישטא איז עם pc ארבײםזמ קא&ואניס טעקסי

 w אױס, װײזט האט, ױניאז די טעקםיס. pc מאגגעל
קאמפאניס אנדערע pc ארבײטער די געלאזם מיםםענם

י נ H ׳ױ *־940
 גוטע וואס װירקונג פםיכאלאגישער דער צוליב ארבײטען

 פיר־ די אױף האבען װעט קאגק״־ענטען pc געשעפטען
 עם געםירט. װערט םטרייק דער װעלכע געגען מעס
 םאראן נישט איז עם אויב זיכער, ניט וױיט אבער איז

 אויב pc בעלײבתים די צוױשען ״ארשטענדיגונג א
 װערט סטרייק דער װעלכע געגען פירמעם די הינטער
 pc אייגענטימער איבעריגע די ניט שטייהען געםירט,

קאמפאנים. גרעםערע די
 די געגען צײטונגם־שרײבער די pc םטרייק דער

 אנגעהאלםען האט װעלכער שיקאגא, אין צײטונג הוירםט
 115 געווארען. געסעטעלט אפריל סוף איז מאנאטען, 17
 דזשאבס די געקראגען צוריק האבען םםרייקער די סון
 pc סומע דער אין באלױנונג געקראגען האבען 52 אץ

 א ארבײםער די גיט אגרימענט דער דאלאר. 24ססס,
 שעה׳דיגע פערציג א pc װאך א דאלאר pc 60 מינימום

 ווא־ אװערטיים; פאר געצאלט עקםטרא ארבײטם־װאך;
 אר־ אז םאל אין באלוינוגג pc געצאלט מים קעישאנס

 ער װאם צייט דער לויט אװעקגעשיקט װערט בײטער
 אנער־ ױניאן פון פראגע די פלאץ. אין געארבײט האם

 אן װערען געהאלטען װעט עס ביז געבליבען איז קעברנג
 pc יפזיכט1א נטערן1א ארבײטער די pc אפשטימונג

 װעלכע באשטימען, װעלען זיי pc באארד לעיבאר דער
פארטרעטען. ױי זאל עם װילען זײ ױניאן

גע־ איז צייטונג שיקאגא דער געגען סטרייק דער
 די וואס ביםערםטע די און לענגסטע די pc אײנער װען

 עק־ איר pc משך אין געהאט האט גילד נױס־פעיםער
 ױגיאנם, קאמםאני אינדזשאנקשאנס, שלעגער, זיסםענץ.
 געװארען גענוצם איז מיטעל יעדער ױניאנס, אפאזישאן

 ניט האט זאך p'p אבער םטרייק. דעם ברעכעז צי
געהאלסען.
 די אױױ אנגעשטעלטע נד9יז1ט צװאנציג אוז פינף

 גע־ מאנאט דעם האבען סזרח־חאפענס, די בײ שיסען
 די אױף יעדער דאלאר צען pc העכערוגג א קראגען

 נעשאנעל דער pc אסמאד אן מרך שכיתת, מאנאטליכע
 דעם מראץ שיף־אייגענםימער. די מיט ױגיאן מעריםיים

 ערשם אויס גײט בתים בעלי די מיט אגרימענ׳ט דער וואס
 האם שכימת סאר אפמאן־ דער און ,1942 יאנואר, אין

 בתים בעלי די האבען ײלי, ביז אנהאלטען :עדארפם
 אין מאטראזען די וױיל העכערוגג, דער צו צוגעשטימט

העכעתנג. א געקראגען האבען סאםיפיק בײם האפענם די
אמאלגאמײםעד פון קאנװענשאן ױביליי זילבער

 האט ײניאן, װארקערם קלאדינג אמאלגאמײטעד די
 קאנ* מביליי זילבערנע איר אפגעהאלטען מאנאט דעם

 נױגף געװארען איצט איז עס יארק. 1ני אין װענשאן
 איז ױניאן אמאלגאמייטעד די זמם יאר, צװאגציג און

 יארק, נײ אין קאנװענשאן א אין געווארעז ארגאגיזירם
 גע־ צמעלאזען נים דינען דעלעגאטען די װי גאכדעם
 גאר־ ״ײנאיטעד דער pc קאנװענשאן דער is װארען
 סריהער האבען די װעלכער is ײגיאן״ װארקערם מענם

באלאנגט.
 אמאלגא־ די איז אמעריקע, אין ױניאגס אלע םון
 אינטערנע־ אייגענער אונזער is נעגטםטע די מייטער
 די pc זיינען ביידע װאס דערמיט באיז ניט שאנעל,
 אין באדינגעגען אינתםטריעלע די ארן םריידס נאדעל
 pc יך1א נאר ענליך״ זײער אסט זיינען טוײיוס ביידע

 אין באשעסםיגט װערען װאם עלעמענטען ארבייטער די
 טעמיד pc אוזאמעגשטעל זײער אין טריידס, ״ns די

 דער pc ענםװיקלוגג דער סון געשיכםע די ראםענם.
 ענליד הינזיכטען סילע גאר אין איז אמאלגאמײםעד,

 אינטערנע• אײגענער אוגזער pc ענםװיקאגג דער צו
 זיך מיר שײדען הינזיכטעז מאנכע אין כאטש שאנעל,

סאגאנדער. שטארק אזױ
 דורכגעםירם pc קאנװענשאן, אמאלגאמײטעד די

 יױ א סאר זיד ■אסט עם װי סײערליך, זײער געדרארען
 מע* pc געװען pc ערעסעמע די קאנװעגשאן. נילײ
 מאנזזעםען pc — זיאעגען די גארדען, ער11סק דיסאן

 V P9 געװארעז באגריםם איז קאנװענשאן די סענםער.
 לע־ ■אליםישען pc פעחענליכקײטעז ■ראמינעגםע צאל
באװעמגג. יעיאן םרײד דער pc pc לאנד pc בעז

סארשי־ געװארעז אנגעױמען נאטירליד זײנעז עס
 i״ns דינען די pc װיכםיגםטע די רעזאאאיעס. דענע

*P1 ארגא־ פאר דאלאר םיליאז א באשםיםט רעזאלואיע 
 ארגאניזירםע נים סארשידענע די pc ארבײט גיזאאיאנס
 בײם pc שםאנחט נײ־ענגלאנד מױטח״ די װי געגענדעז
 וזײטגײעגדע pc באשםײם אװײםע, די pc יאסיםיק,

 קאנמגם־ װעלכע קאנםטים^ע, דער pc ענדעתמען
 pc ■רעזידענט pc הענט די אין מאכם מער פיל יירט
 געחאם האבען זײ װאס די װי באארד, גענעראל דער

רעזא־ בײדע די קאנסםיםמיע. אלםער דעד ימםעי

 ארגא־ דער פאר גוצען גרעסטען pc דין קענען לוציעס,
 געפערליך, גאר װערען אויך קענעז אבער ניזאציע
אומשטענדען. געװיסע אונטער
 גע• באשטימט איז וואס ארבײט ארגאניזאציאנס די
 װי אמאלגאמײטעד די נײ. ניט נאטירליד איז װארען,
 טיכ־ מאל אלע האט אינםעתעשאנעל, אײגענע אונזער

 איז וואס מע1ם די געביט. דעם אויף געארבײם טיג
 גרעסער םיל באיז איז געװארען, באשטימט מאל דאס

 באשםימטי צװעק דעם סאר זײנען וואס סומעס די װי
 נאדעל די אין קאגװענשאנם. פריהערדיגע בײ געווארען

 װיכטיג־ דער ארבײט ארגאניזאאיאנס איז ײניאנס טרײד
 זיך. האלט ױניאן די װעלכע אויף pװינקעלשטי סטער
 גרעסערע א נאר ניט מיינט ארבײט, ארגאניזאציאנם מער

 פיל קען וואס ױניאן, שםארקערע א אויך נאר ױניאן
מיטגלידער. אירע באשיצען בעםער

 דאם איז באשלוס, דעם pc געפאר מעגליכע די
 ארגאניזאציאנם־ די געװארען באטאגט• איז עס װאס

 דער אין ארגײטער גארמענט קאטאן די םון ארבײט
 טרײד דער אין אעריםענקײט איצטיגער דער בײ םאוטה.
sp’io’9’ יעדער איז באװעגונג, ױניאן n i גע־ א סכסיד 
 םארביםערט־ די סארגרעםערט דאס װאם דערמיט פאר,
 אסמאך דעם אונטער ריס. דעם םיסער מאכט pc קײט
 די ורען ױניאן װאירקערס גארמענם ײנײטעד דער מים

 ס. א. דער אן אנגעשלאםען זיו האט אמאלגאמייטעד
 ארבייטם־קלײדער, יף1א ײריםדיקאיע די זי האט ל., אװ

 קליײ קאטאן די pc םײל גרעסםער דער איז דאם װאס
 גארםענט ״יעאיםעד דער אפגעגעבען מענער, פאר דער

 באלאנגט אמאלגאמײטעד די זינט ,cs’c װארקערס״.
 pc םרײ נאטירליך זיד זי סילם א., אי. סי. דער 1צ

דעי איז יז9קעמי יאנס8ארגאניזא אן אפמאך. דעם
. ד ט ו ע ו ת ט ש י װ ו י ן U ד M M  ■ u u M M i u i(

 ײנאײ דער pc יגען1הינער*א די יף1א דירעקט אן אבער
 פװישען קאמף דעם pc כיםערקײט די עםpc 11 טעד

פארשארסען. םיל ארגאניזאאיעם ,nis די
קאנסםי־ דער אין ענדעתעען די אנבאלאנגט װאס

 גע־ דער pc פרעזידעגט pc מאכט דער רועגען טוציע
ת םים װי עם איז טיװע,1עקזעק נעראל ע  קאנאענט־ י
 געװיסע אונםער נואליך pn קען עס מאכט. pc ראאיע

 היפשע א םאראן דעם אין איז עס אבער אומשטענדען,
 םעג־ מאכט דאס װאם מאכט די מיםברויכען pc געסאר

 די װאט איייגען די pc שארף זיך װארפם עס ליד•
 אפצושאפעז לאקאל יעדען ערלױבט קאגםםיטואיע נײע

 וואלען די מאכען pc באאמטע פאר װאלעז געהײמע די
 מים נאקאנט זיעען װאס די םארזאמאנג. א בײ אפענע

 באאאלטע די pc מיטגלידער אװישען יהונג5בא דער
 םאראן זײנען עם אז װײס, ײניאן דער אין באאמטע

 שטימען is ניט װאגען וואס זײ ווישען5 םד א גאר
אנװעזעגהײט. דין pc כאא&סען א געגען

 דעם גיט איע1קאנםםים נײע די אס11 רענט דאס
 קאמיםעס ענשאן1קאט אלע באשטימען is פרעזידענט

 רעפטען לע1ם ױיס־פרעזידענםזױ1 די pc פאראױם אין
 די ען11 אפיא נשאן,9קאנװ ר9ד is ן9גאט9ל9ד אלם
 אלם לאקאל ר9די pc ו9װאר9ג חױילט9 ניט 19דינ

 ר9י pc שריט ר9נד9באדײט א אױך pc ן,9גאט9ל9ד
 די pc קמױװ9קז9 ראל9נ9ג ר9י ן9מאכ pc ריכטעג

 קאנ־ ר9י ר9איב בתים לי9ב 9ל1ס סאר כאאםטע דװייט
p נשאן9י1 ns: pc איר גליכקײט9ם א זײ is קאנם־ 

 .19ר9ײ מיסברױכם לײכם גאבץ קמ מאנט אזא ן.9ראליר
 קאג־ 9נײ די װאס מאכס די is נאך רעכענט ן9מ ז9וו

 ז9נדיר9סוסי is באאח־ יאל9ג9ג דער גיט 9י81סםים
 זײ ז9צ9ג pm באארדם חשאיגט pc לאקאלם ,9באאמט

 הרליכקײם,9ם1א pc נאר ניט ן,9קלאג געמאבט ן9ר9װ
 י9י פאר יליד9ש ז9זײנ װאם שים9»מ אין אױך נאר

 pc ימקם א ן9ט9רטר9איב פאר ר9אז* ד״9אמאלגאמײס
 אזא פאר ר9סיװ9ר א ז9באשםימ pc 9י51קאנסםים ר9י

 ראל9נ9ג 9לבײ9ז די װאם משים. ם9י נאד ps לאקל
 סאר װאס סארשםײן ן9מ קןװ ײרד״ סירט טיװ1ק9קז9
ת9ג9ג רם9װ ם9 מאכם 9ריזיג א  pc נט9ה די אין מ
באארד. ר9י

 גטגען רעבטלירטן אתאניזאציטס און פירמר א. אי. םי.
באסתם פאליםישען

 אני די pc 9אײנ pc מאכם, pc 9י8נםראליזא95
 ירינאיי ם9י יף1א pc למיס ל. חשאהן בײ מאםיג׳ם

 9אי1קאנםםיט א אי. סי. די ז9װאר9ג בויט9יפג1א איז
pc ח אז םיר, חחמח רפאר9ד יראקםיק. איר  ם9ד םיז

 מײ־ 9װיכטיג לט9אנםװיק זיך האבןװ נם9אט9ל ױאם
 9פיל pc 4 *י• סי• י9ד pc ן9נהײם9נגס*פארשיד1נ

pc ר9סיר די ism 9ג םיט אײגשםיםיג גזװחװ ניט*

 אתנטערגעשאנגען עס דאך זײ האכען האנדאנגען, װיםע
pc דצם. געגען עפענטליך ארױסגעטראטען ניט

א־ ל. דזשאהן װען אבער, עם איז אגדערש גאנץ
 פרינ־ 19לביג9ז דעם אױםשפרײטען פתבירט האט אים,
 אם11 די 1י1ש 1האבע דא געביט. םאליטישע! יפן1א ציפ

 *9ג ניט מײנעגען 9דינ מיט אײנשטימיג ניט זײנען
 ענט־ מיטי אתיסגעטראטען ן9אם זיינען גאר שװיגע!

מימעגען. געגעגגעזעאטע
 די ארױםטריט איסעס1ל 19זינ אין דא האב איך

 זידענט9פר פאר 1דמי9ט ן9•דריט א געגען צײט לעצטע
 האנד־ לסי׳ס911תז pc קריטיק שארסע מיט lie רחװעלט

 געגען איז נאר ניט צײט. לעצטער דער אין מגגען
 אםאל־ דער pc 1הילמא נט9פרעזיד אתיסגעטראטען דעם

 סירער הױפט די pc אײנער איז װעלכער גאמײםעד,
pc סיליפ אסיא נאר ,1איס׳1ל נאד א. אי. םי• דער 

 ארקערםp’o 11 דער pc p^c מט1ק װעלכער מארעי,
 ארקערם11 םטיל דער lie הױםם דער איז pc װניאן

 אזױ כמעט ארגאניזאציע אן — ,9קאמים ארגאניזעישא!
 p’o ײנאיטעד די װי מיםגלידער צאל דער pc גרױט

 פראצענט 95 אז דריקט,9יםג1א זיד האט װארקערס,
pc 1גאטע9ל9ד 9אל is 1נשא9קאנװ ר9י pc ר9ל 

 מא־ דעם 19אר11גע 19געהאלט איז ױאס ,9ארגאניזאצי
 פאר 1רמי9ט 19דריט א םאר 19דיג שיקאגא, pc :אט

 סארהיםען is רשאפט.9גנ9ג ס9איס׳1ל םראץ תזװעלם׳ן
 זאל ר9ארבײט שטאל די pc 1נשא9קאנײ ר9י בײ אז

 דרי־ א פאר 9יS1זאל9ר א רען9ײ 19מ1ג9אנג 19אם ניט
 פאטש גער9אם אן 19ײ9ג װאלט דאס װאס ,1רמי9ט םען
pc 19איס׳1ל פנים)pc ס9י51זאל9ר 9ינ1אז tsm אוײינ־ 

 די האט )19גאט9ל9י pc 9םליכ9 אחװ119ג בראכם9ג
 םאב־ א בראכם9ארימג פארט9ר רם9אפיס 1א קאמיםע

 רקשטא לױבעז זײ װצלנער איז .9יS1לcז9ר ט1טיטס
 ,19נג1רגרײכ9ד 9איי pc 9יsטראoאדםיני לם׳ס91רחו
 ר9 אז רם9רקל9 ניט נאד האם לט9רחװ מי י1אז נאר
 ר-9איב ר9ריב9י os 19מ זאל קאנדידאם׳ א דין ױיל

מ9ג  ײם9 די 1911 19האנדל is טיװ1ק9קז9 ר9י is מ
0911 ISOIp •. .

סי. די pn נים זאל os נםראליזירט99 ױי ניץ!
 יפט1ה די 19ראיב9 ניט זאל iso םאכט פיל װי א״ אי.

 19פאליטיש קײז פאליםים, pc סראגמ 1ײניא pc י9פיר
.1909אננ נים ר9ארבײם ר9ריקאנ9אמ די 19ל9ײ באםיזם

 אנגעקלאגם װידער ױניאן פאריערס דער פון פירער
חשורי גרענד דער פון

 אנ־ ר9װיי מאנאט ם9.י האט רי1חש נד9גר די
 ־9רנ9אינם ר9י pc »9זיד9■ר גאלד, בזמ קלאגם9ג

 9בא»מט 9ר9אני iss pc 1ײניא רם9װארק סאר ל9שאנ
pc ר9מיטגליד pc דרײ יוניא!, ר9ל pc 9לכ9ײ ism 

 מיט צחאמען מאגאט לעצטען געווארען פאראורטײלט
*i ר9אמם גאלז־ץ a w ססראסמי־גא rsm• מאל דאם 
ism 19■תביר פאר 19װאר9ג קלאגם9אמ זײ nsM ic 
 ר•9פריח בײ זײ «װ9ג pits 19ק9א*שי pc ן9קױם
 אױסן אמת ם9י 19זאג ניט זאלען זײ אז ל9טרײ 19דיג

 ־9ג האבמ זף זאלזמ 9אנקלאג ר9ל לױט ל.1ת־שט1ל9
 «ת- pc 9אגקלאג ר9י סאר pits פיגף מיט זיד 19ז

•19ר9שרי סאלש 19זאל זײ אז זײ אױף 19װירק בירמ
 ר9י pc ר9סיר די pmsp pns סינף 9»ל די

19יקױס9נט1א זאלם9ג האבזמ זאלען ײניאן ר9פארי
ism י9אד  ,ist pu ps o גריממ 9אל pc לא־ ם9י 

 ר9פארי ר9י גזװ9ג קאמף א פירם9אגג האט װאם קאל
 ר9סיו* ojsosp pc c״s 9לאנג א פאד ל9שאג9רנ9איגם
iso 190שלא9אױסג האס pc װײם װי אױף יתיא!. ר9ל 

r e  os poc אז באשולדימנג, די iso תאבזױ זײ זאל 
 isopi• ניט ר9קײנ נאטירליך isp ,isc’ipiswi* גזװואלט

 pc ירני1»ט דיסםריקט pc י9אב נקײט9פארבים די
 ר9זײ יט,9ר9ג םילד ,pc ,9קלאגס9אנג די סארסאלגמ

 1ײניא די 19צ9ג 9קלאג 9ל9אריגינ די כטיג9פאײ
pstc. גראבןמ9יםג1א ר9 האם pc ריק19 יאר ניץ; 

 9רג9איב זיד האם װאם 9אנקלאג ר9ל סאר pr?s 1א
 ר9י אז געזאגט האט pc ל9םרײ םינמװ 1אי ט9לי1ק

 pns סאלש רם9פאד9אױסג אים האם ירױ1אם דיסטריקט
is ,האס זאגןח yg פאלש פאר םטיחװ9אר לאזט9ג 

 אנ* די געגען רטייל1א ר9ד ppi איצט, pc שױערען.
 ר9יז*11 זײ ר9 האט ,pnsnsi לירם9א* pc 9?לאגט9ג

 oscs •Pns 19רקײס9אמס ■תבירען סאר קלאגט9אנג
 םיט issues 19ל9ײ זיד װאלם ר9 װי אױס, os !יײזם
tan װאם סאקס n ר9פיר ism קא־ אלם םם1באװא 

pus? is ,isrouio נט9י999יר » 19שאפ pc -פאר׳ 
 oJSTSSsnc, אזא םםרײ̂י א פיחמ פאר זײ 1מש*ם׳

 9אל םאר ײיד909ג 19י9וו isp >190שא9ג םאל 1איי
יעקמס.
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נ«רדען םקװער םעדיםאן ביז אױדיטארױם םיטי אטלאנטיק פון
פערציג. נײנצען א•

לע־ דעם אין חודש װיכטיגער א
 טויזענדער הונדערטע די פון בען

אמע* אין ?ןרבײטער קלײדער פרויען
ריקא.

 צפון םון מערב, און מזרח פון
שטעט־ און שםעט אלע פון דרום, און

 קומען קעגעדע׳ און שטאט־לן פאראײניגטע די אין לאך
 פרויען־ ארגאניזירטע די פון פארטרעטער צוזאמען זיך

 דרעסמאכער קלאוקמאכער, די םון ארבײטער׳ קלײדער
 באקלײדוגג םרויען פון ארטיקלעז אנדערע פון מאכער און

 אינ־ דיער םון קאנװענשאן טער24 דער צו יארק נױ נאך
ױניאן. טערנעשאנאל

 אינ־ אוגזער װאס קאנװענשאן צװײטע די איז דאס
 קאנ־ ערשטע די יארק. נױ אין אפ האלט טערנעשאנעל

 גע־ אינטערנעשאגעל די האט שטאדט אין דא װענשאן
 צוריק. יאר םערציג מים פוגקט געבורט, איר בײ האט
 אפ־ איז ױניאן אונזער מהלך געוואלדיגער א םאר װאס

!יאר פערציג די איז געגאנגען
.1900 דריטען, דעם ױני קאנװענשאן. ערשטע די

 קליינעם א אין געװארען געהאלטעז איז קאמױלנשאן די
 סט. םערטע איםט 64 לײםעאום, מאנהעטאן אין צימער

 געבורט דער בײ געװען אנװעזעגד זייגען דעלעגאטען עלף
 סארםראטען האבען וועלכע אינטערנעשאנעל׳ אונזער סון

 ״ױניאנס לא^אל זיבען סהגלידער. BSJWo יארום־אוױי
 אריינ־ שוין שטעט, םינף סון םארטראטען געװען זײנען

יארק. נױ םון באזוגדער בראגזװיל גערעכענט
? הײנם און

 פון קאגווענשאן א װידער .1940 טעז»27 דעם מאי י־־׳■״■
 אין ערעפענונג׳ די יארק. נױ אין אינטערנעשאנעל דער

 האל. קארנעגי אין זיצונגען די גארדען. םקװער מעדיםאן
 א װי מער קאנווענשאן, דער צו דעלעגאטען צאל די

 אונזער װאם מיטגלידער, צאל גאנצער nyn סון פערםעל
צוריק. יאר םערציג מיט פארמאגט האט אינטערגעשאגעל

מיטגלידער. מיליאז םערטעל א
 םאר־ און פאראלעלעז אזוי ציען געקענט וואלם מען

 אפשטעל. אן אן הײנם, און דעמאלט צװישען גלייכוגגען
 ;הײנט און דעמאלם גאדיגגוגגען ארבײטם די סארגלײכען

 יארען יענע אין שטונדען ארבײטס אומבאגרענעצטע די
 די ;שכירות די ;וואך שטוגדען 40 און 35 דער מיט

 דעמאלט־ די ארבייטעה די צו הבית בעל םון באציהונג
 מאדערגע די מיס פאסטקעס פייער און שאפם םװעם דיגע

? װאם צד אבער ;געביידען
 האבען וואם די ױניאן. אוגזער פון װעטעראנען די

 גרעםטען דעם אדער וועג גאנצען דעם מיםגעמאנט אליין
 ניט זיך גויםיגען זײ ױגיאן, אוגזער מיט וועג םון םייל
 טריט׳ און שריט יעדען אויף עס םילען זיי פארגלייך. אין
 ביי אמ ױניןין דער םון אפים אין גאס, אין און שאפ איז
 אלעמאל װי שטארקער עם פילעז זײ פארזאמלונגען. די

 אר־ ױגגע נייע׳ פנים׳ער׳ נייע וואו קאנוועגשאן׳ דער בײ
 האט וואס דור, צוױיםען א פון םארטרעםער בײםער,

 און קאמף ארבייטער סון באנער דעם איבערגענומעז
 ■אזמיעם׳ וױיטע נײע, אויף זיגרייך אים אויפגעהויבען

 זײנעז אינטערגעשאנעל אוגזער פון פאר־פאסםענם די וואו
ד געווארעז באפעםםיגט יארען. לעצםע די ײי

 דער איז זײ םאר דור, נײער דער װידער, ױנגע די
 קלימער איר אמ אינםערנעשאגעל אונזער םון געבורם
 פארגאגגעגהײם׳ װײטער ווײטער, דער פון זאד א אנהויב׳
 באגײסםערונג ציען און שםאלצירעז צו װאס מים עםױאם

 גלאר־ אח װײט אזױ כמעם עטװאס׳ צוקונפט. דער פאר
 דער איז עלםערעז אור זײערע פון קאמף דער ווי רייך

 םאראינ* זײ זײנען ■ראקםיש׳ רעוואלוציע. אמעריקאנער
 הײנם׳ nrrp דיער פון געשיכטע דער םיט םערעסירט

 פאראינםע• זײנען זײ םארגען. נאענםען דעם און נעכטען
 אויפגעםאן יוניאז אונזער האט װאם װיסען צו רעסידם

 קאנ־ לעצםער דער זינט *nr ח־ײ פארגאנגענע די אין
 אמי געײעז זײנעז װאס ;סיםי אטלאגםיק איז ױענשאן

 זײנעז װאם ;דערגרײכוגגעז און שװעריגקײםען זערע
 קאנװענשאן׳ חגר נאד םארגען אױף יראבלעמען אונזערע

 די צו לאקאלס׳ זײערע «ו קומען צוריק װעלעז זײ וועז
 פאר־ זײערע אלס געשיקט די האבען װעלכע סיםגלידער,

 פאר אתזערע אױסזיכםען די זײנעז װאם און סרעםער,
itfn צוקונסט. נאענטער

שםי־ יום־טוב׳דיגע די לאזען דעריבער װעלען מיר

 געשעהענישען און 1פאסירונגע איבער איבערבליק 1וא
 צװישען יאר דרײ די אין אינסערנעשאנאל אונזער אין

קאנװענשאנס.) צװײ די

 איז קאנװענשאן• דער נאך באריכטען די פאר מונגען
 קאנװענשאן אונזער אין ״גערעכטיגקײט׳/ נומער איצטיגען

 איבערבליק קורצען א געבען פרובירען מיר װעלען נומער,
 און קאמפען די געשעהענישען, און פאסירוגגען די איבער

 פראבלע־ די אינטערנעשאנעל, אונזער פון דערגרײכוגגען
 אויף און פאר אונז שטײען װאם שװעריגקײטען, און מען

ענטפער. אן געבען דארפען װעט קאנװענשאן די װעלכע
 באריכט איר אין באארד, עקזעקוטיװ ;ענעראל די

 איבערבליק אויספירליכען אן גיט קאנװענשאן, דער צו
 דארט איינצעלהײטען. אלע מיט זאכען אלע די איבער
 אין געשעהענישעז די װעגען גענוי באריכטעט װערט
 גאנצען איבער׳ן ױניאן אונזער פון אפטיילונג יעדען
 בקיצור בלויז מיר װילען ״גערעכטיגקייט״ דער אין לאנד.
 וועלכע אונזערע, מיטגלידער און דעלעגאטעז די געבען

 דער װאס דעם פון דיכל םך שטיקעל א אידיש, לייענען
 דער צו באארד עקזעקוטױו גענעראל דער םון באריכט

 דעם אם אויםצורונדיגען אויף ענטהאלט. קאנװענשאן,
 םירער די םון ארטיקלען סעריע א מיר גיבען באריכם,

 םון אםטיילוגגען וױכםיגסטע די אין ױניאן אונזער פון
לאנד. פון גדגענדאז עגטאדשידע איז ריסדחזנאי דעד

 קלײדער פרויען דער אין לאגע אינדוםטריעלע די
אינדוסםרי

 יאר דריי לעצטע די דורך האט אינדוםטרי,• אונזער
 אינדוסטריעלער דער םון צושטאנד דעם אפגעשפיגעלט

 די װאס ארבייט, מאס די אלגעמײן. אין לאנד איז לאגע
 םאלגליד׳ אץ׳ האבען אינדוסטרי אוגזער איז ארבײטער

 אפ העגגט םטאנדארד, לעבענס און םארדינסםען זײערע
 באםעלקערונג אלגעמיינער דער םון םארדיגםטעז די אן

 פראדוצי* די וואם קליידער די קויםען וועלכע לאנד׳ אין
 אומ־ אן איז לאנד אין לאגע עקאנאמישע די ווען רעז.

 איז באםעלקערונג דער םון אייגקונםם דער װען זיכערע,
 דרעםעס םוםס, קאוטס, וױיניגער מען קויפט יואקעלדיג׳

 בעל אונזערע או־ן ארטיקלעז באקליידונגם אנדערע אדער
 םארדינסםען. קליינע אח ארבײט וױעיג האבען מלאכות

 דריי לעצםע די דוו־ד לאנד אין לאגע די געװען איז דאס
nr. שנעל איז ,1937 םון אויפשוואונג טיילדױמער דער 

 מיס וײסעסיע די געקומען את 1938 אץ אויסגעתנען.
n’K םאnגnעםעnםעn .די א^ייטסלאזיקײם Dאnבעסעnוגג 
 לr זי אז גענוג, לאנג אנגעהאלםען נים האם 1937 איז
 איבער טתיד. njrr^p פײיען דעם אק סילעז לאזען זיך

 װיכטיגםםע אונזע^ איז םעזאנעז אמײטס די זײנען דעם
 oyoynn סילק און סוםס קלאוקס, בײ װי אםםײלונגען,

 זײנען דעם nאיבע אומזיכע^. אח צעnקו ny״r געווען
ynyr̂ ®ח םטאנדא«־דם לעבנס די K אמײטער 

 זייער »מ nr דוײי לעצםע די n*c פאכען די אס איז
מnיע  די םחח געװיקטעה א געװעז אײנקונםם, nלי

 די װאס שםונדע nv» nin'w הויכע פאחזעלטניםםעםיג
m־a^  האבען זײ וועלכע את w^wnyn זיך האבען n״

 עס םאוײובעז אץ אנגױםעז אלע^־י טחדן אנגעהאלםען
אתנטע^די׳יקעז.

 ori איינקונםט׳ ליכעזnיע קלענעמז דעם ײח א
 קלענע^ דעם inn געהאם האבען nyr^o’D אוגזעתן

 םים־ עnאונזע נאד האבעז קלײז־ע^ ױעזnם םמ פאמו־ױך
 אװ ענטװיקאנגעז ססעציעלע סון געליםען אויך גליח^

 אין גים כאטש װעלכע אינדוסםת, nyn אץ םענדענצעז
n די־ײ לעצטע די inn njra# זיינעז נײ׳ גאנצען r םיל 

nyo פאn■שnפא אח ײםnשנעלעnאײן םון געוואײח. ט 
 װאס בגדים ביליגעמ װאם nפא טענדענץ די האם זײם׳

 גע־ קױםעז׳ קענעז באפעלקעתגג םאו־א^מםע די
 קלײ־ די פח םאז־אײנםאכונג nעnעםעnג װאם א צו םnפי

njn וױים וױ או־בײם האנם סיז אושאפונג דעז■ צו און 
 איבע^ויפם האם טעגדענץ די געלאזם. זיד האט דאס

nyw די געטראםעז nynsw קלאוקס׳ ביי םיניש^ און 
 האם דאס גענוצט. nyv3**n האם םעז ^ביים וועםעס

 די פון nבייםעnא די און אאעױיט^^ט ז*י on’nyisi אויךי
in סאכעז אגדולרע n גע־ מעגלי! האט דאס װאס דעם 

 אין ספעציעל ^בײם סעקשאן nyo אייעופירען םאכם
 וױיניגעוי זין■ פאדערט עם װעלכע צד לאינם ביליגע די

junrjny דאס מלאכות. בעל די םצד קודאליםיקאציע און

 דער ®ון אתיםם^עז דאם געמאכט מעגלי! האט nװידע
ײט סארט ^  האט ױניאן די וואו שטעםלא! קליינע אין א

 ארונטעח־רײ nyi צו — ממילא און קאנטראל קײן ניט
 פון פארדינסטען און םטאנדאװם ארבײטס די פץ קונג

ארבײטער. די
 זיך געפינט װעלכע װידער, טוײיד דרעס סילק אין

 צענ־ טעnארגאגיזי די וםnא און אין אויםשליםלי! כמעט
 לאינס, ביליגערע די אין ארבײטער, די האבען טערס,

 דרעס קאטען םון קאנק^ענץ nyn םון שטארק געליטען
 די אין ארײגגעדרוגגען nמע אלץ האבען װעלכע טרייד,
 געמאכט. ניט ny^■ האב*לן די װאס לאינם, oynn םטריט

iyy ןyװארyג גלי^yמ איז דאש iw  ayn in n אלץ זיך 
nyn און nyn זײד קינסטליכ^ מיט )yn(אנשטאט יאן 
 באדינ־ און שכיתת די .oyoynn ןyטnסא די איז ןyקאט

mni ארבײט די פוןny קאט^ אין oynn טרייד׳ jyrn 
 םון לאין רyביליגסט nyn אין אםילו ױי nyrnyn’a פיל

^ oynn סילק רי  זײ אין אםילו םאל nyn איז אסn ט
r ר.yםyש ױניאן :y n i? ^  ’n אט םון n’ שyפyנעמם ר 

nynnyn אװyםון םייל גרויס^ א ק nyn אין ארבײט n 
inn^ רynמיםגלי ynyuiK און לאינס oynn םילק  fy-p 
oyn.

 זyבyל א מאכען y^yn ,nynמיםגלי yרyאונז פאר
 גיט איז רy0yש רynן־קלײyםרוי n אין ארבײט nyn פון

 האם םרייז־ nyn אז ן,yבאוױ^ םטאטיםטיש*ל קײן נויטיג
^ קnשטא nיא »nn yצטyל די דורד ט ^  וױיס^ די ג

rw רyגליכyט טאג nyn םון ny.» פון ynyn פאו״ 
y0o:’n.| בײ y^D זײ םון ^ny, ביי n’ זײנזמ וואם 

 ־yש yנyריגc ynyn איז yלאג nyn מים בלויז נטyבאק
ny0 אnyn אין oyn מאnקyא די װאו טnבײםyקזמ ז׳ rt 

 ארבייסס־ nyn םון tyn^ אליץ זײ בלויז אז אוים^טמ,
 קאנ־ nyn אויף nשול yגאנצ ר' ןyװארם און לאזיגקײט

riynip אנ םץynyn שטyט ^oy .ln m w  ny איז 
nymyn איב ניטyאנצואוױיז ריגy,אז ן n’ סםאםיסםישע 
 סײ רונגyנyקלnםא א lyr™•• ונגnגיyר nyn םון ןyבאריכם

 *y«'w איז וואס שכירות אין םײ און םטיגונגyבאש אין
̂־ jy»n0 nyn אין ny0’nnn צו גזױואר^ צאלט ?nyr 

 אפםײ־ yאל אין און לא^ זyגאנצ ׳ןnyאיב אי^וסםרי
 n אז באוױהט, אםn ן.yםyסnקא בײ nyo’w לונג^,

 אז ליטעזyג nיא ,nn yצטyל ,n inin האט אי^וסטױ
.rמיyאלג איז וואס איינשרינקוגג

yny0’y n^ אזוי  ?yrn,] באש אזyאין פטיגונג 
nyn קלי םרויעןyTאינ רnוסםn1938 אין איז לאנה אין י 

 פאי־גלײ! אין נםyאצn« האלב א גײן nyאיב מיט ג^£אלזנז
 װיחגר oy איז a’O’nn און נײן גײגצ^ אין און 1937 מיט

yan נט.yאצne איץ מים זyםאלyג  ,n איז װאס װיחנה 
yוyג צאלטyאויםג n rז n, אnבײטny אין אח שכיתת, אין 

 זעל־ nyr אין םyבמ זyםאלyג A’O’nn און אכם נײנצ^
איז 1939 אין .o’nnK n װי פראםארצײל ביגזױ־ ר מ  א

n, שכי סומצnקא מיט גצשםיגצז ותnגy פראצענם צהײ 
w מים 1פאח:ליי אין ’nny'no oyn ^א  מאס n כאטש י

 איז שײנליכקײטעזnװא אלצ לויט גצםאלצז. איז ארבײט
oy א ynםץ םײלוױת זולטאט nyn ג^ צ צכ  איז ה
n, גyזyצליכy םיילוױיז און מינימומם nyr in n ־,0אי 

 קאמז אין לyציyס■ ױניאן nyאוג םח בײםnא ניזאציאנם
 האט ונגnyכyה nyn מיט אפילו ny^ טתח־. נםyמnגא
oy נים אלץ DO’nanyn םון 1הוי די n איז שכיתת 

1937n, םאnקלyנnyםון ונג nyn ט מאס ^  חיי פון און א
yan יסג1א איז אס1וyצאלט nm pw איז שכיתת׳ אק 
 פת איטײלונגען אלע אין גלײד ?ynya נים לי^nנאםי

noonw nyn,. פח האבעז גחנםטזגז צום nyn **פאי 
nyiy^p^ גyליטyז n אnבײםny אין nyr קלאוק jw 

 מאס nyn פון ונגnyקלענnםא די װאו אי^וםטוײ סום
 פראצענס עלף געnקא אויף 1938 אין געוחמ איז אתגיים

 אדגלײזפ איז פי^צענט 22 אויף כמעם 1939 איז אח
 געיתיחמ אױסגעצאלט את װאס סומזנ n .1937 מים
 ייןי זיבעז קאזיגע מים TyV*oyi איז nynװי שביתת אין

ם n איז מנ r ?yowny ײ♦ גהאל א חײיצעז מים »ח 
ם n צתײטעז איז מנ r. 1*י םיײי װעס סילק אק !? 
 ייזממנם מז yn*p מיט געװען אזיבײם מאס די 1938

nya'mi פתעײיגעז דעם װי n r די איז 1939 איז און 
 ווימימר יי־אצענם דיז מים בלױז געװען רוגגyנyקלnםא

nrjnyn איז פאז־קלענעחנג די אץ nyr ,זייי װאם םוסע 
 געוועז®! 1038 איז שכיתת איז געװאחנז אױסגעצאלט

nyoyu ב א ח־ײמז — םו־ײז־ קלאוק אק וױ ײי מל
ײ 1•
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 בלויז צו יאר ןyקםםyנ oyn אין זyםאלyג איז אץ מנט
! איז אסn נט.yראצD לyיטnצוױי־ד מיט אגט לי נ ^י א ו  ו

 ןyנאסyג nya האט יnוסטnאינ oynn די וואס מרפאר
’n װי ץ׳ytya i׳nyo:iK מינימומס yonyoy.nya ’n פון

י.nוסטnאיג קלאוק
 ynyn:^ yנynםארשי און oyoynn ןyקאט n אין
 פיל ןyשטיגyג ארבײט מאס n 1939 אין איז קלײז־ער

 האבען שכירות ,n און oyoynn רynא קלאוקם בײ װי מער
o r איב׳לרשטיג^ אפייו יאר o nומyאויס־ איז וואס ׳ 

 זײדלן ױלרפאר אורזאכען ’n .1937 אין געװארזה געצאלט
 אין oyoynn בײ ןyבyגyאנג האבען מיר װאס y^yr די

 סטאנ־ ,n ny^’nyn’3 װאס וױיל ם,yארנc pyo’no א נאך
onnyi ^האבען מ־לר אלץ אסטײלונג, אן אין ג־לװ^ זײנ 

 אויך און מינימומס yזעצליכyג ’n פון בענעפיטירט די
h אין ארבײט ארגאניזאציאנם n, זיך האבען טריח־ס 

יאר. ay:r איז פארשטארקט

 קואפט און גרוים איר אויפגעהאלטען האט ױניאן אונזער
1שװעריגקייטע אינדוסטריעלע די טואץ

 אין אז פאקט׳ באװאוסט־לר רyמײנyאלג אן איז עס
 וױיניג אn איז oy iynn קריזיס, ןyלyוסטריnאינ פון צײטען

 ארגא־ אויפ׳ן אויפטאז פיל ניט ױניאנם iy:y? ארביים,
 ן,yפאל yoonyo n אין פארקערט׳ ביט.yג ןyלyניזאציאנ

 איז oy און אםגילשװאכט צײט אזא אין ױניאנס װערען
 ויאס סnארnסטאנ n אויםצוהאלט^ אםילו די פאר שװער

 -yo n אין nynמיטגלי ynyn םאר ןyבnרװאy ]yo^n זײ
y א nרםאyn איז oy צייט^. סערע r m c  onyn^^o 

 רי min האט לyשאנyרנyאינם nytaw װאס ערשיינונג,
y’oyo’n nyn in יאר, חײי לעצטע n און nynyiw אינ־ 

 nyn אין גח־יס איר סײ ןyהאלטyאנג לאגד רyסטריעלTז
ל ײדי מיסגלידעדזװן מ ^nyo די פון באדינגדנגען ס nK. 

ח האט לyשאנyנnyאינם זײ  iyjwny< פיל נאך oyn ח
 סײ און אנזעז און טיזשoyפר אין סײ צײט nyn חרך

עןשיכט yט־ב)^צאלםoרגy n םון ty:uurn*o ’n אץ

̂ ■' . י,
, r •: ,,,KMaר*

ט 25 ײ
nyr^p אין nyארבײט  iy’no nyn איגn,עווזזלכ וסטרי 

 האבען און ארגאניזירט TTW גיט ny’no זײנען
 הײנט האב־לן די װי iy)r:rnso ynyny פיל רyאונט

טאג. צו
 איצטיגער nyn צו קומט לyשאנyרנyאינט רyאונז

^’:y מיט קאנוחננש«ן y t ’n nyoy:oiK מיטגלי צאלyn,ר 
ט האב־לן מיר װאס ’n װי א ^  אין קאנווזנשאן nyn צו ג

 אסn ר.ynמיטגלי מיליאן פ־ל^לל א nycyאומג — 1937
 זיינען רynמיםגלי זעלביגל ’n אז ניט, לי^nנאטי מײנט

 האבען טוײיז־ס, לאנכ־ל אין ױניאן. nyn אין פארבליב^
 נױ אין מיטגלי^ל^ פארלארען צײט nyn inin מיר

 האבען oy וואו בײשפיל׳ צום טוײיה oynn רyיארק
 nyn אין nyארבײט נײע צאל ריזיג־ל א אױינג׳לפלאס^

nyn in ױניאן n ^*ל אין אויפל*לבונג צײטוױיליג ױ  און ס
ט ארגאניזאציאנס אונזער ײ ק ^ג  ,1933 אין סטרייק און ט

yrn] ארויסג די םון צאל אDyאלyן nוnד y’oyo’n nyn 
. איז מאגגעל און ט ^  ■רפא מיר האב*לן yלבyז אסn א

תדע אין nynמיטגלי צאל א לאר^  און םל^דלר אנ
 1זי רynא פארמאכט 1זי האבען nyeyr וױלן טתח־ס

 םלאץ אױפ׳ן .nyפלעצ yרynאנ אין או־ימחממױיגזמ
»nyo פון n, ארויסג זײדלן װאסyפאלyפון ן ynyt:w 

 פאכ^ םץ nynמיטגלי נײע ןyקומyארײנג זײנילן רײען,
 ניט nyבײטnא ,n זײנען איצט ביז װאו ןynנyגyג און

iypy; .ארגאניזירט nאז מײנט, אס ynyorK nyrjw* 
 n אין onK”0 אחנאניזאציאנם nאי Tורn האט לyשאנ

 yליגnנyצ רײען yn’K אין ןyנומyײנגnא nיא ״nn yצטyל
 אינ־ nynyשו nyn אץnט ,nynמיםגלי נימנ nyנטyטויז

nוסטnיyלyלאג רy און oyn םארשטאnקטyױיחגרשםא^ ז 
בתים. ליyב ,n פץ

 אסn איז באזײיטוגג׳ nynyoyn: םון 1נא איז וואס
nyn in 1זי האם אנקnyג ױניאן nyn װאס n אײנ־ ציים 

^גיסמ גײד ynym* צדױשעך געםעססיגס  זוללכל הלי
 ן.yוטnקyn נײזג זyוyג p’niy nיא חײי מיט 1גא דינ־לן

 אז געמגט׳ נביאות מאלטyn האבזמ nyp’ooypo yסיל
n’ גע אזויnוyDנy .:א. ר. ״ o’O’yo,״ n ״:y ״™yH-

-.■,syWv:•*■■■'V ii . • ׳ ־
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y:yai? מיטגליynװ רyלyאין,די האלט^ ניט לאנג 1זי ן 
 ynynw א קוממ oyn oy װי לyשנ אזוי אז .iy״n ױגיאן
 זיי ^yn ,o’rn? א בײטסלאזיגקײט,nא צייט, לyשטיק
 זיײ ,nyטyשפ יאר ״in מיט איצט׳ פאדשװינחמ. צומק

3 n  ]y:״y רyקnוטyשויז ן ynriyi] אויסגyפnביnטy 
 nyזnא פון טײל רyיגnגyבאשט nyooyo א אטען,nסאל

לאזעז.nםא םאלקאם 1זי iyp iyo y^yn אויף ארמיי

 דויי די דורך סטרייקס און קעמפעינס ארגאניזאציאנס
יאר

 oyn באװיז^ לyשאנyרנyאינט רyאונז האט אזוי װי
nynjwn ^גרויס, אין סײ פאזיצי^:, אירע אויפצוהאלט 

 גינס• ניט nyn אץnט ינגונגעןnבא אין און אײנפלוס אין
nyro אינnוסטריyלyר ^y?

nyro:y nyn סשוט איז : n in n, אלטy אײביג און 
in מיטל^. ניײל n אונאויפnyליכy אנגyשטnײנגטy *אר 

 *n’no קיץ װאו סטרײקם׳ inin און ארבײט גאניזאציאנס
 נאטירלי! oyn nפא ן.yהאלפyג ניט Ty^n מיטל^ yליכ

 o»n נהײט.yנטשלאסy און מוט םיל רטynםאyג 1זי האט
̂’yn:yo און y’any:y yמאס א קאסטyג האט o ^סומ 

 װאס ר^לטאט^, ,n בראכטyג האט oy ny^ לט.yג
^ איז ױניאן nyאונז מ ^ ג ס תי  צײט^ ynytw ,n סון א

באםעסםיגט. און שטארקטyג
n Tyayoyno’iKא n, אלy ,סטרײקס oi’yooyp און 

״n בײם כמעם־סטמיקס «n iy, אגרימyאין נט n, םאר־ 
^yiyn אDטײלונגyםון ז nyniK אין אי^וםםרי n, םאר־ 
 אן אין גליךyאומ לי^nנאטי איז טם,yמארק‘ yנynשי
 באריכ־ די םון yםיל lyaynn onjm ,oyn חוץ ל.yםיקnא

oyo אין n, אnםיקלyםון ז n, םארשיynנy װיכטיגםמ 
^ אונחנר םון אפטײלונגזמ ת בא־ זyוקnn מיר װאס י

nymyn באנוגyאיב קורצזױ א מים נעזyאיב רבליקyר 
n און סטרײקס וױכםיגסגמ ?n inn 03'y«ay’ ױײ 

y^yn ןyגyװ אפםײלוגג^ n זyגyװ ojyoonyo אח יאי־

.......
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 דעם אין באריכטען ספעציעלע קײן גיט האבען מיר
* נומער.

אונ־ װאס קעמםעינס ארגאניזאציאנס װיכטיגסטע די
 יאר דריי די דורך אנגעםירט האט אינטעתעשאגעל זער
 קאטען די אין געװען זיינען סטרײקם, מערסטע די און

 קלעגערע םארשידעגע די איז אונטערװעש ניט־גודס דרעס,
 איז דאס אינדוסטרי. קליידער םרויען דעד םיז םיילעז

 אינדום־ דרעם סילק און קלאוק די וױ־יל נאטירליך, אױך
 םון ארגאניזירט טייל גרעסטען צום געװען זיינען טריען

 אםטיילונ־ די אין קעמםעיגם ארגאניזאציאנס די פריער.
 לעצטער דער גאך באלד אנגעהויבען זיך האבען גען,

 פארבי־ און שװערםטע די און .1937 אין קאנװענשאן
אפטיילוגגען. די אין געװען זייגען סטרייקס טערטםטע
 און װיכטיגסטער דער איז יארק, נױ ארום און אין
 קעםפעין דער געװען לייגם די אין קעםפעין גרעסטער

 קאאפעראציע דער מיט באארד׳ דזשאינט דרעס דער פון
 טרייד גארמענט קאטען און אום־אוױטאון איסםערן םון

 סארטעז ביליגםטע די ארגאניזירען צו דעפארטמענט,
 דאלאר א םאר■ האלסעיל זיך פארקויםען וואס דרעסעם׳

 אנגע* זיך האט קעמפעין דער סענט. דרייםיג און זיבען
 איבער געדויערט האט און 1938 םעברואר אין הויבען

 םטרייקס רײע א געווארעז אנגעפירט זײנען עס יאר. א
 ארומיגע די אין און יארק נױ אין דעמאגסטראציעם און

 וואס די דרעםעס, די פון טייל ביליגסטער דער ביז שטעט
 םילק דער צװישען זאגען צו אזוי גרענעץ אוים׳ן זיינעז

 קא־ אונםערן געװארעז ארגאנײזרט איז דרעס, קאטען און
 קירצערע מיט טרייד דױעם םון אגרימענט לעקםױוען

 איינצעלהײטען (מער שכירות. העבערע אח שטונדעז
 איבער ארטיקעל אין זיד געםינט קעטפעין דעס וועגעז

 מענעחשער דזשענעראל םון איגדוסטרי דרעס דעד
-----------------------------------;----------------האגפאן).
 ביליגסטע די אין קעםיעין דעם פון רעזולטאט אלס

 דעפארטטענטם די װאס קעמיעינם די אץ דרעםעס, לאיגם
 שטעטלאך און שטעט זײ אין ױריםדיקציע האבעז וואס

 טשיל־ אונטערוועש, אין אגגזגפירט האבעז יארק נױ ארום
 דע־ די האבעז טרײדם, מיםעלימיאום איז דרעם דרען

 מיטגלידער צאל די םארגרעםערט שטארק ®ארםםענטס
 איס־ דער האט אזוי טעריטאריע. זײער איז לאקאלם אוץ

 אר־ יאר דוײי די דורך דעפארםםענם אום־אוױטאמ םערן
 דאם ארבייםער. 7,662 מים שעיער נייע 188 גאניזירם

 סםאפעד־ און םטרייקס 400 דורך דערגרײכט םען האט
 האט דעפארטמענם׳ טרייד גארמענט קאםעז דער זשעס.
 נאד אוז לאקאלם נײע 9 ארגאניזירט יאר דרײ די דורך

 םים־ צאל די םארגרעםערם און קאונסיל דיסטריקט א
 דזשויחי סאוטה די אױן־ .3-000 ארום םיט גלידער

 םון לאקאלם׳ צאל די פארםאועלט האט באארד דזשאינט
מיטגלידער. צאל די פארגרעסערם און אכט אױף םיר

לעצ־ די אין צאל םיטגלידער די פארגרעםערט םיל
 ארביײ נעגליזשי און אונםעדװעש די האם יאר, דרײ טע

 דער צו קומט לאקאל דער .62 לאקאל יוניןן םער
 םיםגלידער. םויזעגט עלף מיט קאנװענשאן איצםיגער

 רעזולטאם אלם געקוםען מערםםענם איז צואװאוקם דער
 איז טרײד נעגליזשי אין קעמיעיז םארשטארקטען א פון

 םײל דעם איז קאנםראל מניאן פון אויםשירײטעז דעם
 ווארעגען דורך בלױז םטרײק- א אז אינדוםטרי. דער פין

 אמ שעפער אינםײד די איז ארבײט די אפשםעלען מיט
 קאנטראק־ םאגכע ארבייט דער פון ארונםערנעמעז םיט
 ױניאניזירעז *ו געלונגען & לאקאל איז שעפער, םעג

שעיער. קאגםראקטינג חוגדערט עםליכע
בעטה* און דרעס הױז דרעם, טשילדחננם זײ אויד

 פאר־ די דוו־ד האט ,91 לאקאל ױניאז ארבײםער ראוב
 נײע צאל גרױסע זײער א ארגאניזירם יאר דרײ גאנגענע

 לאקאל דעם איז מיםגלידער צאל די כאםש ארבײםער.
 דערפאר. בלוח אבער עס איז פארגרעסערט׳ ניט ײד חאם
 עקזעקוטיװ גענעראל דער פון כאשלום א לויט װאס

 צאל גרויםע א געםרענספערם 91 לאיןאל האט באארד
 ארבײ־ די זײגען אזוי לאקאלם. אנדערע צו פיםגלידער

 געװארעז געטרענסםערם דרעםעס לאיץ $1.37 די פח טער
 האט באארד זשאינם1 דרעם די װען לאקאלם דרעם די צו

 שע־ די ;שעיער די איבער ױריםדיקציע איבערגענומען
 לא* דער װאס זייערם, און לעגיגם םגאױםוםס- פון «ער
 *ו געװארעז געטרענסםערט זײנעז ארגאניזירט- האם קאל
באאח־• חשאיגם קלאוק דער

 מיט־ אין םארלוםם איר אפגעמאכט תאט 91 לאקאל
 אר־ כםדר׳דיגע איר דודך םרענםפעדם, די דדרך גלידער
 טײלעז ארגאניזירםע גיט די איז טעםיגקײט ourגאגיזאצ

 לעצטער דער גאך באלד ,1937 איז םרײז־ם. די פון
 געגעז קאמף איר באנײם לאקאל דער האם קאנװענשאן,

 דיסטריקם טאון דאון דעם אק ארגײט לאיז ביליגםםע די
» ארום ארגאניזירם און  פאר קריגענדיג ארמיטער 1«
אײד האם לאקאל דער מרמסערוגמן. װיכםיגע זײ
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 די און קלוירקם שיפינג די פאר אנערקענונג געװאונען

 דער דורך אגרימעגטם די ױגיאן. דער אין ארײנגענומען
 ווייםערע מיט םטרײק א אן באנײט ױניאן די האט צײט

פארבעםערונגען.
 דער אין געװאקסען אויך זײנען יאר דרײ די דורך

 בראזיער און קארםעט פון לאקאלם די מיטגלידער צאל
 האבען װעלכע ארבײםער- עמבראידערי די ;ארבײטער

 װי נאכדעם שאפם, אפען צאל באדייטעגדע א ארגאניזירט
 זכריהו און רעזיגנירט האט מענעדזשער פריערדיגער דער

 דער פארוואלטונג; די איבערגענומען האט פרידמאן
 וואקסענדער א — ,25 לאקאל וױיסט־מאכער און בלאוז
 צוריקגעבראכט האט װאם מאדעס, נײע די צוליב טרײד

 די און דרעםעם; אגשטאט סקוירטם און וױיסטען די
 דורך זײנען װאס ארבײטער נאוועלטי און באטאן קאװערד

 בא־ צוױי איז געווארען פארנאנדערגעטיילט צײט דער
 ארבײטער נאװעלטי די — 132 לאקאל לאקאלס, זונדערע

באטאנם. קאװערד די ,121 לאקאל און
 א צוגעקראגען אויך האט איגטערנעשאנעל אונזער

 די פון קלוירקם שיפינג די װען מיטגלידער, טויזענט
 געווארען געטשארטערט זיינען שעפער, דרעם און קלאוק

 קלוירקם די אינטערנעשאנעל. דער פון לאקאל א אין
 ענערגישסטע און םײנםטע די פון אײנע איז 91 לאקאל

האט. אינטערנעשאגעל אונזער וואס לאקאלם, ױנגע
 וועלכען אין איינער נאך איז טרייד, נים־גודם דער

 אין םארשריט גרוים געמאכם האם אינטערנעשאנעל די
 דער םון באשלום דעם לויט יאר. דרײ פארגאנגענע די

 באלד עקזעקוטױו גענעראל די האט קאנװענשאן, לעצטער
 אין קעמפעין ארגאניזאציאנס שטארקען א אנגעהויבען

 ארגאניזירען אין ערפאלגרייך געװען איז און טרייד דעם
 ענג־ נײ די אין םילאדעלפיע, אין ארבייטער ניט־גודס די

 1אײ דעס אנשטאס פאסיפיק. גיים און שטאטען לאגד
 בײ םרײד נים־גודס אין געהאט האבען םיר וואם לאקאל-

 אינטערנעשאנעל די איצט האט קאטוענשאן, לעצטער דער
שטעט. םארשידעגע אין טרייד דעם אין לאקאלס 10

 םארנעמט םרייד, דעם אין פלאץ װיכטיגסטעז דעם
 נױ אין לאקאל עלםעםטער און ערשטער דער אלץ נאן־

 לעצםע די דורך האט לאקאל דער .155 לאקאל יארק-
 געגען םטרײקס ביםערע פון רײע א געחאט יאר פאר

 ארונ־ טשיזלערם פון פארזובעז געגען און שעפער אםען
 אלע דורך איז לאקאל דער םטאנדארדס. די טערצודריקען

 האם לאקאל דער געשטארקם. את זיגרײד ארויס קאמפען
 אר־ נים־גודם די םון קאמפעז די אין געהאלםען םיל אױך

 םילאדעלםיע איז םםעציעל שטעם, אנדערע אין בײטער
פראנציסקא. סאן און

 ניט־גודס אין קעמפעיז דעם מיט פארבינדונג אין
 אין געווארען פאחויקעלט איגםעתעשאנעל די איז טרייד,

 יוניאן אונזער װען קליוולאנד. אין סטרײק ביטערען א
 מאנו־ גרעסטע די מיט םארהאנדלען אין געהאלםען האט
 א עזעןגאויס האם עס און לאין דער אין רסשורעטפעק

 אמעריקאן דער םון ארגאנייזער אן האט ערפאלג׳ זיכערער
 אגדימענם אן אונםערגעשריבען לעיבאר אוו םעדעריישאן

 אח װיסען דעם אן מאנוםעקםשורערם גרעסטע די מיט
 איז רעזדלםאם דער ארבײטעד. די פון ווילען דעם געגען
 וואכען. פופצען געדויערם האט וואם םםוײיק, א געוועז

 אינטער־ די האט םםרײקער די פװ אישטימונג אן נאך
 און פאבריקען דריי די םון צװײ אין געוואונען נעשאנעל

 רואינירט אבער האם םטו־ײק דער אײנעם. אין פארלארען
 און סעזאז א פארלארען האבען װעלכע בתים, בעלי די
 ארבײ־ הונדערםע ביזנעס. פח ארוים זײנען oyoTB די

דזשאבם. זײערע פארלארען דעם ײיד האבען טער
1געגענדע אנדמרע אין 1געוױנספ און סםרײקס קעמפעינם,
גע• אינםערגעשאנעל אתזער האם פארשריט גרױם

 לאנד פון געגעגחװ אנדערע איז יאי די׳ײ די דװץ־ מאכט
קענעדע. אץ אח

 געמאפט האט דיםטריקם װעםטעח םיםעל דער
 טריח־ גארמענט קאטען אין סיעציעל פארשריט- גרױםעז

 שיקאגא, ארום געגענדעז אנדערע די אין און מישיגען אק
 דעם וועגעז איינצעלהייםען די וױסקאנםין. און אינדיאנא

 באלםיפאר, באריכם. זײן אין ליםrב ברודער באשרײבם
 מאפע דער אױף געווארען אוועקגעשםעלט װידער איז
 באלםײ דער ציים. דער דורך אינםערגעשאנעל דער םץ

 קלאוק־ פון לאקאלם ניק איצם האט באארד דזשאינט מאר
 קאטען און ארבײטער אאום דעיןי דדעסמאכער׳ מאכער,

 איצט דארט איז םרייד קלאוק דעד ארבײטער. גארמענט
 מים אגרימענם אז אונםער און ארגאניזירם פאלשטענדיג

 ארגאנהידם זײנען װאס פירמעם די צווישען יוניאז. דער
 מא־ קלאוק גרעסםע די פון מאנכע דא זיינען געװארען׳

 באשעם־ װעלנע קאמפאני, מאקוס די וױ נוםעקםשורעד
 חעדיסבודג אין שעפער פיר אין פלאכות בעלי 500 טיגט

יײז געגעז באלסימאר. אק און ■ענסילח׳ייניע יארק און

 וניאזי יד איז קאמפאני, קלאוק אמעריקאן די פירמע,
 האט וואס םםרייק׳ א פירען צו געווארען געצוואונגען

 די איז אבער םוף בל סוף מאנאטען. אכט געדויערט
 ז־ז־עס סילק די סעםלען. צו געווארען געצוואונגען םירמע

 אויסשליםליד כמעט ארבײטען באלטימאר אין שעפער
 מיט אגרימענטס האבען און םירמעם יארקער גױ פאר
 קאטעז די יארק. נײ איו באאײ דזשאינט דרעם דער

 די אבער אפען׳ םארלויפיג נאך דינען שעפער דרעם
ארגאניזירען צו זײ האפט אמ םעטיג דארט איז ױניאן

 לעצסע די דורך ױניאן די איז סאוטה־וועסט די אין
 נעט־ דער אויםגעוואקסען. באדייטענד אויך יאר דרײ

 גרויס זייער ניט אםשר איז צאל- מיטגלידער אין געװינס
 צענ• גרויסע די פון מאס דער מיט עס מעםט מען װען

 צוגעקומען צײט דער דורך דינען גאנצען אין םערס.
 יד מיםגלידער. מער 1,600 ארום דיםטריקט יענעם אין

 אײנגעפעסםיגם צייט דער דורך אבער זיך האט ױניאן
 דער םװ צווײגען אוץ שםעט נײע אין פארשפריים און

י זינען אין נאך האם מען ווען אינדוסםרי.  ספמיעלע י
 טעסיג־ איר פיט אנצוגײז ױניאז א שװעריגקײטען_פאר

 שםאםען ױאס שװעריגקייםען געגענדען, יענע אין קײם
 אינדוםםריעלע ױניאנם, געגען םאראורטיילען אלטע םון
 דער איז צוריקגעשםאנענקייט, געזעלשאםטליכע און

 אין געםאכט האם אינטערנעשאגעל אונזער וואס םארשריט
באדייםענד. גאנץ יאר, דריי לעצםע די דורך געגענד דעם

 ריזיג א םארנעםם דיםםריקט סאוטה־וועםטערן דער
 עםליכע די םץ אויםנאם דער םיט טעריטאריע. גרויסע
 םינעאפא• םיטי, קענזעס לואים, סײנט װי שםעט, גרויםע

 שעפער קלײדער םרײען די זײנען פאול, םײנט און לים
 אויף שטעטלאך קלײנע אין םארנאנדערגעווארםען דארט

 אר־ די אנדערע• די םמ אײנע וױיט שטזז גרויסען דיער א
 באזת־ באדינגונגען די אונטער איז ארבײט גאניזאציאנס

 אױפגעםאן. פיל דארם יוניאן די האט יאד שווער. דערס
 פארגרעסערם איז דיסםריקט דעם אין לאקאלם צאל די

 ארגאניזירם איז עם אמ פערציג צו 25 פמ געווארען
שםעם. גרעסערע די אין באארדם דזשאינט פינף געווארען
 געפירם יוניאן אונזער האט דיסםריקט דעם איז

 האגען פיר װאס םםרײקם- םארביסענםטע די פח צווײ
 אפ־ אן געםונעז האבען װעלכע צײט, דער דורך געהאם
 אין דערגאנגען זײנעז אח לאני גאנצען איבער׳ן קלאנג

 אימער קאגגרעס. אק אייד איז געריכטען העכסטע די
 פאנו־ סיטי םארעםם דער געגען דער סטרייקס, די פץ

 געװארען. געװאוגען טײלוױיז איז קאפםאני, םעקםשורינג
 ארבײםער םויזענט א ארום באשעםטיגט וועלכע פירםע די

 פאר* «ו זיד אײנגעשםימם האט דרעסעס, קאטען אױף
 זאל װעלכע קאםיסיע- אוםפארטײאישער אז אויף לאזען

 װעלזמ װאם און דא זײגעז װאם סכםוכים אלע אױסגלײבען
 קא־ די יוניאן. דער און םירפע דער צװישען םארקוםעז

 פאד יתחמ דער םון םאדערונג די איצם באטראכט מיםיע
ארבײטעד. די פיז שכירות די אין חעכערונג א

 די פון פארכיסענסטער דער און צװייטער דער
 דער געגאנמנן. םארלארעז צײטודײליג איז םטרײקם,

 פאד־ ניט װײם נאך אח םירמע דער געגען אבער קאפף
 אתזעד װאם קאםף, דעם װעגען דא רעדען td ענדיגם.

 גאר־ דאנעלי נעלא דער געגעז אן פירט אינטעתעשאנעל
 קאמף׳ דער םמורי. םיטי- קענזעם פח קאמיאני״ פענט

 קאג־ אונזער נאך באלד אגגעהױכען זיך האמ וועלכער
 געריני אלע דורכגעגאנגען שױן איז ,1937 איז װענשאז

 פיאיימ צום במ געריכט ניחװ־יגסטעז דעם פון טען״
 וױדעי איצם איז און שםאםען פאראײניגטע די פון קארם

 נעשי־ די דורבגעגאנגעז אײד איז עס געריכםען. די אק
 אויפגעקוםעז איז עס באארד. רילעישאגס לעיבאר נעל
 נײנםעז דעם איצט, ערשם און קאמיטעם קאנגרעם פאר
 חװ־ פאר אױפגעםראמען דובינםקי ירעזידענט איז מאי,

 פרומ די ארונטעו־געריסען האט »מ קאפיםע םםיםח
 מאז דעד ריעד, טענאטאר געװעזעגעם דעם םון םאסקע

 פח באלעבאסםע די איז ױעלכע ריעזי. נעללאנעלי פח
0שא« דעם  דעי פאר אױםםרים ײבמםקיס «רעזידענם7

גופער)• דעם אין דערגבאזו דא מיר דרוקען קאםיםע
 דאנזלי דער געגעז קאפף דעם םת געשיכטע די
:פאלגט וױ איז פירסע

 א האם םיטי, אסלאנםיק אין קאגװלנשאן דער בײ
 שדועריג־ די לדעדמױעפג סיטי קענזעס פיז דעלעגאםק

 ארגאני■ וצרלאזעז צו נים פאכט םעTם די װאס קײםען
 אםיגנירם חאם קאנװענשאן די .בײמעראר די ײרען

 געמז קאםף דעם אגצוםירעז דאלאד םויזעגם חתדערם
 די האם קאנװענשאן, דער נאך באלד םירםע. דער

 ‘יוב א אנגעפאנגעז םיםי קעמעם פץ באארז־ ײשאינם
 ײיי שטעט אנדערע אין און שםאט אין קעםאעין ליםיםי

 דצי־ ט,פארקױפ װערעז פירמע דער פח דדעסעם די
 ברעכעריזמ • ײניאן די װעגעז עולס דעם נײלענדיג

זי װאם שכירות ער?נלצק די און פײ־םע דעד פח מעשים

,גערעכטיגקײט <{-------------------------- י נ 27 ט י י ז <{)>־־ 1940 ױ
 שכירות די םים פארגלײך אין ארבײטער אירע צאלט
 ױנ־ איז קריגען דרעסעס לאין ער1 בײ ארבײטער וואס
 אן ארויםגעקראגען דאן האט פירמע די שעפער. ,אן

 דער פארבאטען האט וועלכער געריכט, פץ איגדזשאנקשאז
 אריבערצו־ טעטיגקיים איז עם װעלכע אנצופירען יאןוגי
 ױניאן. דער צו פירםע דער םון ארבײםער די עױינעןג
 אויף אינדזשאנקשאן דעם געגען אפעלירט האט יוניאן יד

 פאר־ וואס געזעץ, לאגווארדיא נארים דעם פון גרונד דעם
 ארבײטער אין אינדזשאנקשאנם ארױסצוגעבען אםב

 האט ריכטער דריי פון געריכט םפעציעלער א סכסוכים.
 גרונט אויפ׳ן געהײסען, גוט איגדזשאנקשאן דעם אבער

 צװי־ סכסוך ארבײטער קיין נישטא איז פאל דעם אין זא
 אינטערנעשאנעל די ױניאן. דער און פירמע דער שען
 פאראײניגםע די פון קארט םופרים צום אפעלירם דאן האט

 צו אנםזאגט זיך האט קארט סופרים דער שםאטען.
 ניט זיך האנדעלט עס וױיל פראגע, דער איבער רולעז

 און קאגסטיםוציאנעל׳ איז געזעץ דער צי דעם איבער
 גע־ נידעריגערען דעם צו צוריק איבערגעשיקם עס האם

 קאלעט׳ ריכטער האט םארהער צוױיטען דעם נאך ריכם.
 און אינדזשאנקשאן דעם אפגעשאםט קארט דיסטריקט פון
 האם קאםפאני די קעםפעין. איר באנײט האט ױניאן די

 װידער איז קעיס די און ענטשיידונג דער געגען אפעלירט
קארט. דיסםריקט צום געווארעז איבערגעװיזען

 פאר םירפע דער םארקלאגט דערוױיל האט ױניאן די
 שרעקט זי אז באארד, רילעישאנם לעיבאר נעשאנעל דער
 אין ארגאניזירען זיך ארבייםער אירע גיט לאזם און אפ
 א צו באלאנגעז צו זײ צװינגם זי אז און ױניאז פרייע א

 װי־ אונטערדעםען איז קעיס, קארט די ױניאן. קאמפאני
 און קארם דיםטריקם צום געווארען געשיקם דער

 א ארויםגעגעבען קאםפאני דער האט מילער, חשאדזש
 אינםעו־• די ױניאן. דער געגען אינדזשאנקשאן שםרײנגען
 איג־ דעם געגען א«גלידם גײ דאם אויר גאט משאגעל

 דער אםילס. אװ קארם םוירקיט דעם צו חשאנקשאן
 יאנואר אכטען דעם געווארען אויםגענוםען איז אפיעל

 ארוים־ נישט נאד איז ענטשײדונג קײן אבער יאר, דאס
 רילעישאנם לעיבאר נעשאנעל די געװארען. געגעבעז

 ױנ־ דער םון קלאגעז די באשטעטיגם האם װידער באארד
nr םער אנערקענעז צו ניט קאםפאני די באםוילען און 
 דױס, די ארבײטער די אוםקערען ײגיאן, קאפפאני די

 דער פאר שכירול* די םון אראפגענוםעז זײ האם מען װאס
 אנצושליסען זיך־ ארבײםער די שםערען ניט און ימיאז

 אםע־ האט קאמפאני די ווילען. זײ וואס ױניאז דער אן
ענטשײדונג. דער געגעז לירט

 םראגע די קעים. דער םיט איצם עם האלם אזוי און
 ניט אבער זאל עם װאם געריכטען. די איז װידער זדז
 אויםגעשטורעםט האט אלײז קאםף דער אויםגאנג, דער זײן

 ארויסגעקױ איז אינטערנעשאנעל די לאנד. גאנצע דאס
 רעפו־ העכםטער דער םים געםעבטען אלע די םח מעז

 נים זימגר װעם דאס האכען. קען ײניאן א װאט טאציע
 אח ארבייםער אויף סײ װירקוגג א תאבען צו פארסעלעז

םײנונג. עפענטליכער דער אויף סײ
קטנעדע אין דערגרײכונגען אס 1קאמפע אונזערע

 קוםם ױניאן אונזער וועלכע אונםער באדיגגונגען די
 אנ־ גאנץ את קענעדע איז ארבײט איר אנצוםירען אוים

 פאר־ די איז ארבײםען מיר וועלכע אונטער די וױ דערש
 אנדער אן לאנד, אנדער אן איז עם שםאםען. יײניגםע
 דארם זיך מוז nr»’ די געזעצען. אנדערע און רעגירונג
 די אק ארבײט איר אנםירעז אדן צופאסען דעדיבער

אומשטענדען. דארםיגע די פיז ראמעז
 דעלע־ אונזערע זײנען קאנווענשאן, לעצםער דער צו

 שלאכםםעלד. םמ דירעקט געקומען פאנםרעאל פץ גאםעז
 איז סטרײק ערפאלגרײכען אן דורכגעפאכם האגען יײ

 םאר־ און אנערקעגונג יוניאז געװאונען און םרײד דדעס
 זיד האבעז דרעסםאכער טױזענט םיר ארום נעסערונגען.

 קעגע־ זײ, םון מערםטע די סטרײק, דעם איז סטײליגט
 ױניאז א םץ האבען װאס םײדלאז־, פראנצױזישע דער
 אוגםערגע־ איז עס וױ באלד געװאוסם. נים דעםאלט ביז

 מא־ טאון דאן די מים אגריפענט דער געװארעז שרימז
^ די האס נופעקטשורערס,  ארגאני־ אן אנגעהױבען יונ

 און טאון׳ אפ שעפעד קאםען די אין קעמיעץ זאניאנס
oy צװישעז שעפער צאל א ארגאניזירען צו געלונגען איז 

 םרײד, איז שאו גרעסםעד דער געװעז איז עס ײזלמ
קאפפאגי״. װײסט יי.קאנעדיען

נא־ אױביגע די גים װען גום, געגאנגען װאלם אלץ
 זײ װאם דעם אױף תאנעז צו חדםזז בתים בעלי ®ון ®ײ

 רעאקצקמערע די אזץ גױם א איז ײגגצשסיפמא האבעז
מ זיעען װאס ■ראװינץ, קװיבעק איז מממעז י מו דנ  ח
 רעאקציא־ די רעגיתנג. דוילעסי דער אונםער מװוארען

 ערפאלג דעם פמ גאר ביז אויפגערעגם רעגידונג׳ מדע
קאםוי׳ די אדגאנחירען צו אמםערנעש*נעל אוגזער ®יז

 פאר־ װאס געזעצען׳ דורכגעפירט האט ארבײטער, לישע
 ױניאן א אז באשטײען ;אגרימענטם שאפ קלאוזד באט
 די אבער ערזאץ שאדען פאר װערען אנגעקלאגט קען

 שטעלען און שאדען םאר באם א קלאגען ניט קען ױניאן
 צװעק מיט׳ן םטעיט אין באארד״ וױידזש ״פעיר א איין

 רעגירונג דער פון שוץ דעם אונםער ארונטערצונעמען
 צו באלאנגען דארפען נים זאלען זיי אום ארבײטער אלע

 געריכט אין געזעצען די באקעמפט ױניאן די ױניאן. א
 און לאנגזאם זײער מאלען םילען׳ רעגירוגגס די אבער

 צעמישעניש ארײנגעבראכט געזעצען די האבען דערוױילע
 צוריקגעשםאנענע געװיסע און רייען ארבײטער די אין

דער אין דױם צאלען צו אנטזאגט זיך האבען עלעםעגטען
יוניאז•

 ױניאן דער איז געזעצען, רעאקציאנערע די טראץ
 אג־ די באנייען צו ,1938 אין געלונגעז פונדעסטװעגען

 יאר. דרײ פאר אםאסיאיישאן דרעס דער מיט רימענטם
 העכערוגג באדײטענדע א געקראגען האבען קאטערם די

 אריינגעשריבען איז אגרימענט אין און שכירות די אויף
 פאדערען מעגעז דרעםמאכער די אז פונקט, א געווארען

 הע־ די האט ױניאן די .1940 יאנואר אין העכערונגען
 פאדע־ די האבען בתים בעלי די און געפאדערט כערונג

 די אז פארלאנגט, דאן האם ױניאן די עגטזאגט. רונג
 װי ארביטריישאן צו װערען איבערגעגעבען זאל םראגע

 ניט זיך קען מען םאל איז פאר׳ שרײבט אגרימענט דער
 אנטזאגם. באסעס די האבען דאם אויך אבער אייניגען.

 בתים כעלי די און םארליינגערט צײט די האט ױניאן די
 דאן האט ױניאן די איגנארירט. םאדערונג די האבען

 געבראכען האבען די אז בתים, בעלי די װיסען געלאזם
 אנ־ םריי דעריבער איז ױניאן די און אגריםענט דעם

 נויטיג. םאר געםינען װעט זי וואם מיטלעז די צונעמען
 םטרייק א גערוםען האט ױניאן די אז געװען, איז סוף דער
____________________________טרײד. דרעס אין

 אוים׳ן געלעגען די איז סםרייק פון חלף דער ווען
 בעלי די האבען םעזאן, םפרינג םון אנהויב אין און האלז
 אגריםענט אן האבעז די אז דערםאנט, דעםאלט זיך בתים
.ױניאן דער םיט .  אגריםענם דעם םון גרונט אוים׳ן .

 דעם םארבאםען צו געזעץ דורכ׳ן געזוכם זיי האבען
 םינ־ די םאכט אין געווען דעםאלם נאך וואלט םםרייק.
 אםשר עס זײ וואלםען רעגירונג, דופלעםי סםערע

 זײן םיט דופלעסי אבער איז צײט דער דורך גע׳פועל׳ט.
 עםםער די םון געווארעז ארויםגעווארםען פאשין גאנצער

 געווארען. ערוועלם איז רעגירונג ליבעראלע פער א און
 און געווארען געשטערט ניט דעריבער איז סטרייק דער
 אסאסיאיישאן דרעס די האם םטרייקען, טעג םינף נאך

 נאכגעבענדיג אגריםעגט, נייעם דעם אונטערגעשריבען
 האבען ארבײטער די ארבײטער. די םון םאדערונגען די

 די אויף םראצענם צען םון העכערונג א געוואונען איצט
שאפ. ױניאן קלאחד א און שכירות

 ארגאניזירט יאר דרײ די דורך זײנען םאראנטא אין
 פאל ערשמעז צום האבעז און דרעספאכער די געװאדען

 אגריפענם קאלעקםיװען א געקראגען געשיכםע דער אין
 באשעםםיגם װערען עם װעלכע איז שעפער םופציג םאר

 איז וועלכע ױניאן, דרעס די ארבייטער. טויזענם א ארום
 צוריק איצט איז םארנאנדערגעפאלען געווען פאקטיש

שטארקהייט. םולע איר צו אויםגעבויט
 דער דורן־ זיינען וױניפעג אין דרעםםאכער די אויך

 ־ באדייטענדע געקראגען און געװארען ארגאניזירט צייט
 שטאם יענער איז אגריםענט קלאוק דער פארבעסערוגגען.

 יע־ אמ געווארעז באנײם םאל דרײ צײם דער דורד איז
שכירות. די אויף העמרוגג א םיט םאל דעס

 דערגרײכונגען די םון הנל םך דעם אונטערצוציען
 ארגאניזאציאנעלען אוים׳ן אינטעתעשאנעל אונזער פון

 קאגווענשאז׳ לעצםער דער זינט יאר דרײ די דורך געביט
 די אין צואוואוקם נעטער דער אז אנצואװײזען, גענוג איז

 דורך געהאט האט אינטערנעשאנעל די װאם לאקאלם צאל
 צוגע• ציים דער דורן• זײנען עם אז ; 46 איז צײם דער

 קאונסילס דיםטריקט און באארדם חשאינם צאל א קומען
 םיטגלײ פון אפפאל אוםפארטײדליכען דעם םראץ אז און

 דעם םים געװארעז םיטגעצױגען זײנען װעלכע דער,
 ארבײט ארגאניזאציאנס און פארבעםערונג פמ שםראם

 ד*ך םיר קוםען ריםעםיע, עקאנאםישער םון צײםעז איז
ר מיט ®אקםיש קאנװענשאז הײנםיגער דער צו  זעלבער ת

 יאר דרײ םיט געחאט חאבען מיר װאם םיטגלידער, צאל
צוריק.

 גטזעצ־ און פאליםישען אויפ־ן דערגרייכונגמן אונזטרע
גפבים לינען

 אין געקעםםט גאר ױם חאם איגםערנעשאנעל אונזער
 אינדוס־ און עקאגאםישזח אוים׳ן ־nr דרײ לעצטע די

 האם נאר קעםיעיגס. און םםרײקס דח־ך געביט םרי^װ
געזעז־ און ■אליםישעד אין באטײליגם שםארק אױך זיך

 ארבײ־ די פון נוצען דעם פאר טעטיגקײט געבערישער
 ספע־ םיטגלידער אונזערע פאר און אלגעמײן אין טער

 ערפאלג־ אנגעפירט אויך האבען ױניאנס אונזערע ציעל.
 עטא־ און געריכטען די אין פראצעסען רײע גאנצע א רײך

 בא־ ארבײטער דער פאר פרעצעדענטען װיכטיגע בלירט
װעגונג.

 אינטערנעשאנעל די האט געביט פאליטישען אויפ׳ן
 אמעריקאן דער פאר הילף און ארבײט איר פארטגעזעצט

 אנטאניני פרעזידענט וױים װעלכער פון פארטיי לעיבאר
 האט ,1937 איז װאלען די אין טשערמאן. סטעיט דער איז
 פיל יארק נױ אין לאקאלם אירע און אינטערנעשאגעל די

 ארבײטער גרופע א פון ערוויילונג דער צו בײגעטראגען
 דער אונטער קאונסיל םיטי יארק נױ צום פארטרעטער

 איז ױי צװישען פארטרעטערשאפט. פראפארציאנעלער
 ארבײ־ די נינפא. סאלװאטארע וױיס־פרעזידענט געװען

 לײט אסעמבלי צאל א ערוויילט אויך האט פארטיי טער
 אלם 22 לאקאל םון מינקאף מ. נאטאניעל ברודער מיט

 האט ,1938 אין וואלען די אין גרופע. דער פון פירער
 בא• די געהאט פאקטיש יארק נױ אין פארטי לײבאר די

 ערוױילט זיינען שטיםען אירע דורך און פאוער אװ לאנס
 גאװערנאר לױטענאנט און לעהפאן גאװערנאר געווארען
םיעד. אץ וואגנער סענאטארען די און פאלעםי

דורכגע־ אינטערנעשאנעל אונזער האט ,1939 אין
 קאםף דעם םערםטענם, כחות אייגענע אירע מים טראגען

 האבען װעלכע םאכענאציעס׳ קאםוניסטישע די געגען
 ליים קאונסיל די םון ערוױילונג װידער די סאבאטירט

 םון פארטיי די באשיצען צו און פארטײ לעיבאר דער םון
 נאכשלעפער זייערע און קאםוניםטעו די םון פארזוכען די

 שװערער א געװען איז קאםף דער פארכאפען. צו איר
 ווען עםענטליכקייט דער אין צעפלאקערט זין־ האם און
 םארדאמען צו רעזאלעיע א געווארעז אנגענומען איז עם

 ףאױ פאלנא דוסישען דעם און יגדג מאליז־היסלעדס דעם
 איז קאםוױסטעז די םון שטערונגען די םראץ םינלאנד.

 ער* צו געלונגען עלעםענטען ױניאניסםישע טרייד די דאך
 קאםף דער לעידלער. און נינפא וױים־םרעזידענט וױילען

 װען וואלען, פרייםערי די אין געווארעז שארםער נאך איז
 םאר־ צו געזוכם בחות אלע םיט האבען קאפוניסטען די

 אבער זיי איז דאם קאםייטע. לעיבאר סטעיט די כאםעז
געלונגען. ניט

 האבען סםעיטס אנדערע אין ארגאניזאציעם אונזערע
 פאליטישע די איז אנםייל אקםױוען אז גענומעז אויך

 ליג, םארםיזאן נאן לעיבאר די ווען אנהויב, אין קאםםען.
 ױגיאניםםען, טרייד די ®ח הענם די איז געווען נאך איז

 םיט־געאר־ אמ געהאלםעז םיל לאקאלם אונזערע האבען
 האבען עלעמענםען קאםוניםטישע די ווען לעצטעגס, בייט.

 אפטיילונגען םערסטע די אין אױבערהאנט די געקראגען
 אםגע־ זיך ארגאנתאציעם אוגזערע האבען ליעג, דער פון

 דשוירזי, נױ בלויז איז אויםנאם אז איר. םון ווארםעז
 אינםערנעשאגעל, אוגזער פון דעלעגאציעם די דורך וואו
 געלונגען אמ ,nrii' םעקםטיל די און אםאלגאםייטעד די

 םון פאליםים די םאר ארגאנמאציע ליעג די אנצוהאלטען
דיעל. נייעם

 אמעשלאםענע אירע אמ אינםערנעשאנעל אונזער
 םעג־ םולסםער דער צו אויםגענוצט האבען ארגאניזאציעם,

 געשאפען זיינען װאם געזעצען, ארבייטער די ליכקייט
 לעיבאר דעם סיעציעל דיעל, נױ דעם דורך געווארען <

 אונ־ געזעץ. שכירות שםונדעז דעם און געזעץ רילעישאנם
 געצוואונגען פאלען םך א גאר אץ האבען ױניאנס זערע

 שאפס אםעז פון ארבײטער צוריקצאלען באסעם םשיזלער
 גע- דעם לױם דערצאלט נים זײ האבען זײ וואם סוםען די

 יוניאך א אונזערע װאס םופע, אײגציגע גרעסטע די זעץ.
 געוועך איז באסעם, אזױנע פון אױפפאנען געהאלםען האט
 ניט־גוז־ס עלף װאם «עי, בעק דאלאר פיליאן פערטעל דער

 כאצאלען צו געװעז געצװאומען זײגען פאנוםעקםשורערם
 געשונדעו האבען זײ װעלכע םץ הויז״ארבײטער זײערע

 נים־גודם די סקים. קאנםראקטאר םין א אונםער הויט די
 צױ און אויסגעפונעז האט ,165 לאקאל ײניאז ארבײטער
 פאקטען םערסםע די אדםיניסםראציע דער צו געשםעלם

 פראצעס צום געפירט האט דאם און רױבערײ דער װעגעז
אורטייל. צום און

אר־ ארגאניזירםע נים םאר געלם םוםען קלענערע
 אויםגעםאנט ײנקמס אונזערע פח פילע האבען בײטער
 געצװאונגען אויד האמז ױנקמס די געזעץ. דורנ׳ן
 ענטזאגם זײנען װעלכע ארבײטער, צוריקנעםען באםעם

 שכיתת זײ צאלען און טעםמקײט nrr’ צוליג געװארען
 טעםיג־ די אט פארלארען. חאבען די וואס צײם דער פאר
 דעם געהויבען שםארק האט ױניאנם אונזערע םון קײם

מ ײניאז אתזזנר פח פרעםםיזש  ניט־ די פון אױגעז די י
 באפעל ארומיגער דער פון אח ארבײטער ארגווגתירסע

ל • איז רוגג״ בעלי געגרואוגגעז אױך עס האט מלען׳ מ
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 אג־ אונטערשרייבען און ױניאן די אנערקענען צו בתים

רימעגטם.
 יאר דרײ די דורך זיך האט אינטערנעשאנעל אונזער

 אר־ געבערישער געזעץ דער אין .באטײליגט שטארק אויך
 עקזע־ גענעראל אונזער ארבײטער. די גונםטען צו בײט

 פאר־ די געגען ארויסגעטראטען שארף. איז באארד קוטױו
 דורך שעדיגען אדער פארניכטען צו באםעס פון זוכען

 גע־ רילעישאנס לעיבאר נעשאנעל דעם אמענדעמענטם
 אין אינטערגעשאגעל דער פון פארטרעטער דער זעץ.

 פאר פארהערען די בײ אויפגעטראטען איז װאשינגטאן
 האט געזעץ דער װען קאנגרעס פון קאמיטע סאב דער

 פאר געארבײט שטארק און װערען אנגענומען געדארפט
 אײנצעל־ אויסארבײטען געהאלפען אויך האט ער דעם.

פראיעקט. געזעץ דעם פון הײטען
 עס און געװארען אנגענומען איז געזעץ דער װען

 פאר קאמיטעם אינדוםטרי די געװארען באשטימט זײנען
 הויך װי באשטימען צו אינדוסטריען באקלײדונגס די
 אינטערנעשאנעל אוגזער איז זײן, זאלען מינימומם די

 גע־ די אינדוסטרי, קלײדער די אויף פארטראטען געװען
 אונטער־ געשטריקטע און בגדים אויבערשטע שטריקטע

 אײםגעטראטען זײנען פארטרעטער אירע טריידם. װעש
 מאטער־ םטאטיסטישע צוגעשטעלט און קאמיטעס די פאר

 די אין מינימומם די אז באװײזען, צו פאקטען און יאלען
 מינימום אלגעמײנער דער װי העכער זײן קענען טרײדם

 םענט דרײסיג שפעטער, און סענט צװאנציג און פינף פון
 געקרוינט אויך זײנען באמיהוגגען זײערע שטונדע. א

 זײ־ טרײדס אונזערע אלע אין און ערפאלג מיט געװארען
 װאם די װי מינימומס העכערע געװארען באשטימט נען

 ארבײטער אינדוםטריעלע פאר פאר שרייבט געזעץ דער
 בא־ איז װאם מינימום גידעריגםטע די אלגעמײן. אין

 טרייד׳ א אונזערען אין קאמיטעס די פון געװארען שטימט
ג א איז שטזנד־צ א סענט 32 % איז ט ^ . . ד א אד־ טני פ

 לענדער אגדערע די מיט טריטים טרײד די אנהאלטען
 אנגעפירט האבען אינטערעסען געװיסע װעלכע געגען

 ארויסגעטראטען אויך זײנען מיר קאנגרעם. אין קאמף א
 פאר ;פראיעקטען א. פ. װ. געװיםע אפשאפען געגען

 פאר אויםגאבען די שגײדען געגען ;בילם האוזינג די
 שטונדען און אקט װאגגער פון אדמיגיסטראציע דער

 פאר רעכטען גלײכע פאר ;אדמיניסטראציע שכירות
 אנ־ רייע א פאר און ביל אנטי־לינטשינג פאר ;פרויען
געזעצען. פראגרעסױוע דערע

געריכטען די אין ערפאלגען און קאמפען אונזערע
 אינטערנע־ אונזער האט יאר דרײ לעצטע .די דורך

 די אין שלאכטען רײע גאנצע א אויםגעקעמפט שאנאל
 פון זײנען װאם ענטשײדונגען געװאונען און געריכטען

 ױני־ אונזער פאר בלויז ניט װיכטיגקײט, גרעסטער דער
 אלגעי דער פאר אױך נאר מיטגלידער, אונזערע און אן

 ענטשיי־ די פון פילע באװעגונג. ױניאן טרײד מײנער
 װיכ־ געשאפען האבען געװאונען האבען מיר װאס דונגען

:זײ פון אײגיגע זײנען אט פרעצעדענטען. טיגע
,באגרענײ די אז ענטשײדונג אן ?עוואונען האבען מיר

 ׳ ניט קען עס און געזעצליך איז קאנטראקטארס פון צוגג
 אנטי־ די געגען פארברעכען א װי װערען באטראכט

 ארויס־ איז ענטשיידונג די םטייט. פון געזעצען טראםט
 קאנטראק־ דרעם א פון קלאגע א אין געװארען געגעבען

יארק. נױ אין באארד דזשאינט דער געגען טאר
געװארעז׳ ארויםגעגעבען איז עגטשײדונג ענליכע אן

 מאנו־ א פארפליכטעט װאם אגרימענט אין פונקט דער אז
 ױני־ אין געמאכט בלויז טרימינג נוצען צו פעקטשורער

 װערען באטראכט ניט קען און געזעצליך איז שעפער אן
פארבאטען, איז װאס באיקאט, םעקאגדערי װי

 אז :געװען זײנען ענטשײדונגען װיכטיגע אנדערע
בעלי די פון ארבײטםגעבער דער באמת איז דזשאבער א

 װיכטיגםטע און מערסטע די אין אפטײלונגען. גאניזירטע
 איגטער־ אונזער פון ױריםדיקציע דער אונטער טריידס

 א םענט 40 ביז 35 סון מינימומס די זיינען נעשאנעל,
 עקאנא־ רעגירונגס די םון אפשאצונג די לוים שטוגדע.
ארום בענעפיטירען מינימומם די םון װעלען מיסטען,
 קליי־ םרויען די אין ארבײטער 365,000 די פון 90,000

 געהעכערט װעלען שכירות זייערע דירעקט. טריידס דער
 35 א פאר דאלאר 177,000 פון סומע דער מיט װערען

 בענעפי־ װעלען װאס די חוץ איז דאם וואך. שטוגדען
 קלענסטע די פון שכירות די װען וױיל אומדירעקט, טירען

 גע־ אויך נאטירליך װערט געהעכערט, װערט םארדינער
 װעלכע ארבײטער, בעסערע די פון שכירות די העכערט

מער. םארדיגט םריער האגען
 פון קאמיטעס םארשידעגע די אויף םארטרעטער די
 דובינ־ םרעזידענם געװען זיינען אינטערנעשאנעל אונזער

 ביאליס, נאגלער, האבמאן, װיים־פרעזידענטען די םקי,
 לא־ די און וואנדער, און ריחבערג קאמאװםקי, גרינבערג,

 פערעלשטײן, שאר, ארגאנײזערס, און מענעדזשערם קאל
מעטיעם. דזשעני און האלפערין מאדטין, נעלסאן׳

שאר־ א גענומען אויך האט אינםערנעשאנעל אונזער
 זיינען וואס םראגען געזעץ אנדערע אלע אין שטעלונג פע

 מיר באםעלקערונג. ארעמער דער און ארבײטער נוגע
 אין אריינצולאזען פראיעקט דעם געשטיצט האבען

 אוי־ דייטשלאנד נאצי םון קינדער טויזענט צעז אמעריקא
 סארטרעטער אונזער דורך האבען מיר ;קוואםא דער סער
 רי־ אונזער מון קאאםעראציע דער מיט וואשינגטאן אין

 אויסבעםערונגעז סארגעשלאגען דעפארםמענם סױרטש
 פאר־ ארבײטסלאזע די און געזעז סעקױריםי םאשיל צום

 אוים* אזוינע ;םטעיטם סארשידענע אין געזעצעז זיכערוגג
 סעקרעטערי עקזעקוטיװ ®ון אויסגעארבײט בעםערונגען

 פון טעפער לאזאר דר. םון מיט־הילף דער סים אמהעי
 אינשורענס די םאראיינםאכען *ו דעפארטמענט, ריםוירטש

 גע* פארגעשלאגען זיינען םטעיט יארק נױ אין געזעצען
 אנגענומען זײנען און באארד אדוױױארי דער דוי־ד ווארעז

געווארען.
 גרויםע מאנכע ױאם ■לאן, רעיטימ מעריט דער

 יארק נױ אין פארגעשלאגען חאבען אינדוםטריאליםםעז
 םאנד אינשורענם *ום צאלעז אז הײםט׳ דאם םטעים,

 וואס ארבייט װאכען צאל דער לױט בתים בעלי זאלען
 פאברי־ זײערע אין ארבײםער די גיבען וײ

 גע־ מיט ארבייםער זײערע באזארגען װאם ז־י אוץ קעז
 םאנד צום צאלען דארפען ניט זאלען ארבײט נוג
 גע־ באקעמסם שארף איגםערנעשאגאל אונזער ®ח איז

 פמ צוזאמעגברוך צום געםירט װאלט דאס װײל ױארען
 גאווערנאר םיסטעם. אינשורענם ארבײםסלאזער דער

 נאכ־ מאל צװײ װעםאאירט פראיעקט חנם האט לעהמאן
לעדזשים־ דער אק געװארעז אנגענומען איז עם וױ דאס

פאר ארויםגעטראםעז אמ אינטערנעשאנאל אתזער

 ־ע־ קאנטראקטינג אין ארבײט זײן מאכען װאם מלאכות
 זײערע פאר פאראנטװארטליך דעריבער איז ער און פער

 אג־ אין פארשריפטען די אז ;באדינגונגען און שכירות
 פי־ ניט זאלען זײ אז אײגענטימער טראק װעגען רימענט

 פון רעכט די ;געזעצליך איז ארבײט סטרײק קײן רען
 װעלכער באם א רופען צו טשערמאן אימפארשעל דעם
 פארהער א צו אסאםיאיישאן דער םון מיטגליד א איז
 באפוילען האט פעקארא (דזשאדזש ;קומען מוז ער און

 אימפארשעל פארן באם דעם ברענגען צו שעריף דעם
 פרא־ נויטיגע די ענטפערען אים צװינגען און טשערמאן

 גע־ געריכט דער האט םאלען אגדערע צוױי אין ;גען)
 אג־ אונטערן טשערמאן אימפארשעל דער אז פסק׳ענט,
 און קומען באם א צװינגען צו מאכט די האט רימענט,

 אנגע־ ער קען זיך, אנטזאגט ער אויב און ענטפערען
געריכט״. צום ״פאראכטונג אין װערען קלאגט

 קאנ־ דרעם א האט דזשוירזי, נױ סאמערװיל, אין
 לײבאר דער םון ענטשײדונג אן געגען אפעלירט טראקטאר

 האנ־ מיטן טאן צו ניט האט ער וואס גרוגט אויפז באארד
 מאטעריאלען די קריגט ער ווייל םטײטם, צװישען דעל
 דער םטייט. זעלבען דעם אין ארבײט די אפ גיט ער און

 אז ערקלערט׳ און צוריקגעװיזען טענה די האט געריכט
 פאר־ װערען מאכט ער װאס דרעםעס די װי לאנג אזוי

 םטײטס, אנדערע אין דזשאבער דעם םון נאכדעם קויםט
 האנדעל איבער געזעץ דעם אונטער אדונטער ער םאלט

סטײטם. צװישען
 לאקאל געגעז םירמע ניט־גודס א םון קלאגע א אין

 געגען איגדזשאנשקאן אן געפאדערט האט וועלכע ,155
 פלאץ, דעם פיקעטעז פארבאטען איר זאל וואם ױניאן דער
 באם באטרעםענדער דער אז גע׳טענה׳ט, ױניאן די האט
 ברעכט ער וױיל אינחשאגקשאן אן צו בארעכטיגט ניט איז

 פאר* צו זיד אנםזאגט ער וואס דערמיט אקט וואמער דעם
 דזשאס־ ארבײטער. זײנע פאר ױניאן דער מיט האנדלעז

 דער םון שטאנדפונקט דעם אנגענומען האט פעקארא טים
 טענות די טראץ אינדזשאנקשאן, דעם אנטזאגט און ױניאן

 ױריס־ קימ ניט האט געריכט דער אז פירמע, דער פון
קײםעם. ריליישאנם לייבאר אין דיקציע
 גע־ געוואונעז דינען עס וואו קייםעס, אלע די אין
 ױגיאנס די זיינען ענטשײדונגען, װיכטיגע די ווארען
 שלעזינגער עמיל לאיערס די טון פארםראטעז געװען

ליבערמאן• עלייעם אוז
 ױניאן םרײד דער אין ברודער־קאנזף צום שםעלונג אונזער

באװעגונג
 ױניאן םריײד אמעריקאנער דער איז שפאלטונג די

 םי־ געווארען יאר דריי לעצטע די דורך איז באװעגונג
 גע־ די האט דערפון רעזולםאם אלם ברייטער. אמ פער

 אנ• אין נויטיג, פאר געפוגען באארד עקזעקוטיװ געראל
 ער־ צו קאגװענשאן, דער פון מאנדאט איר מיט קלאגג

צוױי די פח אומאפחענגיג אינםערנעשאנאל די קלערעז

גערעכטעקײט ----------------------------
 אמערידאי די קערםערשאפטען, צענטראלע געגנערישע

 אינדאסט- אײ קאנגרעס דער און לײבאר אװ פעדערײשאן
* ארגאניזיישאנם. ריעל

 די סװא םדע דורך ניט געקומען איז ענדערונג די
 דורד גאר שטעלונג, איר געביטען האט אינטערנעשאנאל

 בלויז געװעז פריער איז װעלכער א.׳ אי• םי. די װאס דעם
 איז ױגיאנס אינדוסטריעלע ארגאניזירען צו קאמיטעט א

 צײם דער דורך איז אינדוסטריען, פראדוקציע מאסען די
 צענטראלעך פערמאנענטער א אין געווארען ארגאניזירט

 םעדערײ־ דער מיט קאנקורענץ אין ארגאניזאציע ױניאן
 קאנסעה• געבליבען איז אינטערגעשאנעל אונזער שאן.

 דעם מיט אנקלאנג אין און ױניאניזם דואל געגען װענט
 פרעזידענט האט קאנװענשאן, לעצטער דער פון מאנדאט

 געטאן באארה עקזעקוטיװ גענעראל די און דובינםקי
 או צדדים בײדע צוזאמענצוברענגען מעגליך, װאס אלץ

 דאס װען באװעגונג. ױניאן טרײד די פאראײניגען צוריק
 א גערוםען האט א. אי. םי. די און געלונגען, ניט איז

 פערמאנענם זיך ארגאניזירען צו גרינדונגם־קאנװענשאן
 באטייליגען צו אנטזאגט זיך אינטערנעשאנאל די האט
 אומאפהענ• געבליבען איז און קאנװעגשאן דער אין זיך
גיג בײדען. פון ׳

 צװישען געװען איז װעלכע אינטערנעשאנאל, אונזער
 א. אי. םי• די געגריגדעט האבען װאם ױגיאנס ערשטע די

 םינאנציעלע גרויסע מיט געשטיצט איר האט װעלכע •^ון
 זיך האט זי װי לאנג אזוי ארבײט מיט און בײטראגען
 פארבליגען איז פראגראם, אריגינעלער איר אן געהאלטען

 אין גרינדונגס־קאנװענשאן דער ביז א. אי. סי. דער אין
 די האט 1937 דורך .1938 נאװעמבער אין פיטםבורג

 ארגא־ אויפן פארשריט גרוים געמאכט באמת א. אי. סי.
 אין ױניאנס מעכטיגע אויפבויענדיג געביט, ניזאציאנעלען

 מאםען אנדערע און ראבער שטאל, אױטאמאביל, דער
סון פארגרעסערונג דער מיט אינדוסטריע^ פראדוקציע

, י נ ו *■2) 1940 י

 זיינען וועלכע ױניאנס׳ גײע די דורך א. אי. סי. דער
 איז פעדערײשאן, דער מיט פארבונדעז געװען ניט פריער

 יענעם גרעםער. געװארען דואל־ױניאניזם פון געפאר די
 ערנסטער אן געװארעו געמאכט פונדעםטװעגען איז יאר

 אונ־ װעלכען ױניאנם, די פאראײניגען װידער צו פארזוך
 דער־ געארבײט און געשטיצט האט אינטערנעשאגאל זער
 צדדים בײדע פון קאמיטעם הארצען. גאנצען מיטן פאר

 זיי־ עם און װאשינגטאן אין צוזאמענגעקומען זיך זייגען
 משך א םאר פארהאנדלונגען געװארען אנגעהאלטען נען
 איי־ געװען איז דובינםקי פרעזידענט מאנאטען. צוױי םון

 קאמיםע קאנפערענץ דער אויף מיטגלידער די פון נער
 םירער אנדערע צען מיט צוזאמען א. אי. סי. דער פון
 באלאנגט האבען װאס ױניאנס אינטערגעשאנאל די פון
 צו אבער האבען קאנםערענצען די .א. אי סי. דער צו

 אייני־ געקענט גיט זיך האט מען װייל געפירט, גארניט
 ױגיאגס די םאראײניגען פון פראצעדורע דער אויף גען
 געםאדערט האט א. אי. סי. די ארגאניזאציעס. בײדע פון
 אין ארײננעםען גלײך ױניאנם אירע אלע זאל מען אז

 זײגען וואס ױניאנם די אײנגעשלאסען פעדערײשאן, דער
 עם וואו טריידם זעלביגע די אין געווארען ארגאניזירט

 ערשט פריער• םון ױניאנם פעדערײשאן געװען זיינען
 צענטראלער אײן אין באלאנגען װעלען אלע װי גאכדעם

 װע־ םארהאנדלען נעמען ערשט מען זאל קערפערשאםט,
 דער םון םארטרעטער די םכסוכים. ױריםדיקציע גען

 װעט האנדלונג אזא אז גע׳טענה׳ט, האבען םעדעריישאן
 םעדערײ־ דער אין רײםערייען די ארײנברענגען בלויז
 תיל מען אז םארגעשלאגען, דעריבער האבעז זיי שאן.

 אײן איו ױניאנם צוױיאיגע אלע םון קאמיטעס באשטימען
 נאכ* ערשם און םארשטענדיגונג, א צו קומען און טרייד
 זאלעז װערעז׳ אויםגעגליכען װעלען םראגעז די װי דעם,
 אריגי־ די װי גוט אזױ ארגאניזירטע נײ די ױניאנם, אלע

 סום־ דינעז וואס ױניאנס, אינטערנעשאנאל צװעלף נעלע
 די םעדעריישאו. דער אין אריינגײן געווארען׳ פענדירט

ר צו צוגעשטימם האבעז פעדעריישאן דער םון פירער  ת
 מאסעז די פאר ארגאניזאציע םון פארמע אינדוסטריעלער

 דער פון קאנווענשאן א אז און אינדוםטריען פראדוקציע
 אױם־ דער נאך גאלד ווערען געהאלטען זאל פעדעריישאן

 מיט םארטראטען זײן זאלען ױניאנם אלע וואו גלײכוגג,
 בײם ווערען אוועקגענומען זאל עם װאו און רעכט גלײכע

 *אינ םוםפענדירען צו רעכט דאס קאגוםיל עקזעקוטיװ
 פרעזיחננט צוקונפט. דער אין ױניאגם טערנעשאנאל

 זײנמ באארד עקזעקוטיװ גענעראל אונזער און דובמסקי
 יי וואם קאנצעסיעם די אז מײמגג, דער מים געווען

 י*13** גרייט זײגעז ל. אװ פ. א. דער פון סארטחגטער
 יכצרװײזע■אוסגליקל פרידען. םאר באזים א שאפען געבען״

 פעדעױישיז דער פת פארשלאג דעם א. אי. םי. די האט
 מר ײניאן םרײד דער אק רים דער אמ צוריקגעװיזעז

געװארעז• םארשארפם נאך את װעגוגג
גיס פונדעםםװעגעז האס אינםערנעשאגאל אונזער

 איר בײ םרידען. ברענגען צו ארבײט איר אויפגעגעבען
 אונזער האט מינעאפאליס, אין ,1938 מאי אין מיטינג

 םון קאמיטע א באשטימט באארד עקזעקוטױו גענעראל
 דזשולױס אנטאניני, לואידזשי פרעזידענטען װײס די
 קענען זײ װאם אלץ טאן צו נאגלער, איזידאר און )ן>כמאה

פרי־ די באנײען און צדדים בײדע צהאמענברענגען אום
 אראנ־ האט דובינסקי פרעזידענט קאנפערעגצען. ז־ענס

 םרעזידענט מיט זיך טרעפען צו קאמיטע דער פאר זשירט
 צװײ קאנפערענצען אין לואיס ל. דזשאהן מיט און יןגר

 דער האט גרין פרעזידענט אנדערע. נאך^-י איינע טעג
 דורך זיך האט קאמף דער כאטש אז ערקלערט, קאמיטע

 גרײט אלץ נאך פעדערײשאן די איז פארשארפט, צייט דער
 באדיג־ זעלביגע די אויף פאו־ןזאנדלונגען די באנײען צו

 צוגע־ האבען אירע פארטרעטער די װעלכע אויף גז־נגען,
 אפגע־ זײנען קאנפערענצען ערשםע די אײדער שטימט
פארטרע־ זײגען און לואים ל. דזשאהן געװארען. בראכען

 די באנײען צו אום אז באשטאגען, אבער זײנען טער
ארײנצו־ צושטימען פעדערײשאן די מוז קאנפערענצען,

 פעדע־ דער אין אינטערנעשאנאלם א. אי. םי. אלע נעמען
 אויסגלײכען מען זאל נאכדעם און זײנען זײ וױ ױישאן

הא־ קאמיטע אונזער פון ארגומענטען אלע סכסוכים. די
 פרידען פאר פארזוכען זײערע און געהאלםען ניט בען

דורכגעפאלען. זײנען
גע־ דער צו באריכטעט האט קאמיטע די װי נאכדעם

 זײערע פון רעזולטאטען די באארד עקזעקוטיװ נעראל
 גענעראל די האט צדדים, בײדע מיט קאנםערענצען

 זיך זאל אינטערגעשאנאל די אז באשלאסען, עקזעקוטױו
 דער פון נג1גרינדונגם־םארזאמל דער אין באטייליגען :יט

א. אי. סי. די װאס קערפערשאפט צענטראלער נײער
אנגעשלא־ ניט זעלבסטשטעגדיג, פארבלײבען און רופט
דער װעגען קערפערשאפטען. צװײ די פון קײנע אן סען

באשליםען. דארםען קאנװעגשאן הײנטיגע די װעם

דעפארטמענט אדיטינג אונזער
אינטער־ אונזער אין דעפארטמענט אדיטינג דער
 די אונטערזוכען צו אויפגאבע די האט װאס :עשאנאל,
 בוכ־ די םירען און לאקאל יעדען פון ביכער געשעפטם

 באשטײט אפים, אינטערגעשאנאל אונזער פון האלטעריע
 אונזער פון אויפזיכט דער אונםער באאמטע, 16 פון

 האמבור־ ל. סײמאר דזשענעראל־אדיטאר דערפארענעם
̂י אז זיך, םארשטייט עס ,,ך/גער.  װאוקס געװאלדיגער דעו
 נײע ארויפגעלײגט אויך האט ארגאניזאציע אונזער פון
 בוכפירונג פינאנץ דער אויף אויפגאבען שװערע אלן
אינטערנעשאנאל• אונזער אץ

 קאנװענשאן לעצטער דער םון באשלום דעם לויט
 בא־ יערליכע צוגרייטען דעםארטמענט אדיטינג דער מוז

 גענעראל דעם אין הכבסות און הוצאות די םון ריכטעז
 די באארד. חשאינט און לאקאל יעדען איז אמ ?פיס

 אונזעד אין איבערגעדרוקם װערעז באריכטען דאזיגע
אויסגאבען, אםיציעלע אנדערע די און ״גערעכטיגקײט״

 װערם ארגאניזאציע אונזער םון מיטגליד יעדער אז אזוי
 דער םון טראנסאקציעם פינאנציעלע אלע מיט באקאנט
 באריכטען יערליכע דאזיגע די ארגאניזאציע. ריזיגער
 ױניאן אין בלויז ניט געווארען באגריםט זײנען אונזערע
 אונזער םרעסע. גאנצער דער אין בכלל נאר קרייזען,

 אין מוםטער אלם געװארען אוועקגעשטעלט איז ױניאן
 אר־ גרויםע ערשטע די אלם באװעגונג, ארבײטער דער

 םרײ און פראנק םארעםנטליכט וואם ארגאניזאציע בײטער
טראנםאקציעם. םינאנציעלע אירע ?לע .

אדי־ דער אויך גיט באריכםען, יערליכע די חוץ א
 םירט ער באריכטען. צענזוס ארוים דעפארטמענט םינג
 פאר אונטעחוכונגען םטאטיםטישע פארשידענע חרך

 פאר־ און אםיס, גענעראל פארן אץ באארדם דזשאינט די
אדי־ דער סיםטעמען. נײע סון אויסםארשונגען שידענע

 םון בוכפירונג די אויך קאגטראלירט דעפארטמענט םינג
 פץ אץ קעמם, האוז״ ״ױניטי סענטער״, העלטה ״יזניאז

^ סטיידזש״. ״לײבאר

אינסםיםוציע נײע א
ארגא־ געווארען איז חנפארטמענט ריסוידטש אונזער

םון װאוקם דעם צוליב .1937 אקטאבער איו ניךרם
 א שאםען געמחם מיר האבעז אינםערנעשאנאל אונזער

 אױם־ מיט םארנעמען ױך זאל װאם אגענטור, סימיעלע
 אינ־ קאמפליצירטע איז אויסגעשירײםע אונזער ®ארשעז
רי־ דער טענדענצען. עקאנאמישע אירע אװ ײ״יייע

 זאמלען צו אויפגאמ די אײד האט דעפארםמענט רטש ס
 און םעםיגקײט אינםעתעשאגאל׳ם דער םץ ״*םעריזלעז

די םיט ארגאניזאציע אוגזער אין םירער די מקמעז

 איג־ יעדען פון ציפערען עקאנאמישע און סטאטיסטיקם
קאנטראלירט. ױניאן אונזער װאס צװײג דוסטריעלען

דעםארט־ ריסוירטש דער האט 1938 פרילינג אין
 אלע םון באריכטען חודש׳ליכע אויפגעזאמעלט מעגט

 אץ אן. פירט אינטערנעשאנאל אונזער װאם סטרײקס
 דעפארטמענט דער האט יאר זעלבען דעם פון הארבסט

 דעם םעסטצושטעלען כדי אויםפארשונג אן דורכגעפירט
 רעקארדם 93,000 מיטגלידער. אונזערע םון שטונדען־לוין

 גע־ קאמפילירם זיינען פארדינסטען מיטגלידער׳ס פון
 אויספארשונג. ’ דער אט םאר מאטעריאל אלס װארען
 באװיזען דעפארטמענט ריסוירטש דער שוין האט בכלל

 װעגען מאטעריאל גרויסען באדײטענד א אנצוזאמלען
 און ארגאניזאציע פארצוױיגטער דער פון ארבײט דער
 פרויען־ דער אין אנטװיקלונג עקאנאמישער דער פון

אינדוםטריע. קלײדער
 צוגעשטעלט האם דעפארטמענט ריםוירטש אונזער

 באנוצט זיך האט ױניאן די װעלכע מיט מאטעריאלען
 האט למשל, אזוי, קײסעס. ארביטרײשאן פארשידענע בײ

 אן פאר מאטעריאלען צוגעשטעלט דעפארטמעגט ד$ר
 סוטס, ״מעניש״ װעגען מאגטרעאל אין קײס ארביטרײשאן

 מיט געהאט האט 91 לאקאל װאס קײס ארביטרײשאן אז
 אסאםי־ פראדױםערם ראוב און גארמענט ״קאטען דער

 ארבײט װיכטיגע זײער קײסעס. ענליכע און אײשאן׳/
 פאר־ אין דורכגעפירט דעפארטמענט ריסערטש דער האט

 דע־ דער געזעץ• שכירות מינימום דעם מיט בינדונג
 צו מעמאראנדומם װיכטיגע צוגעשטעלט האט פארטמענטי

 שאפען געהאלפען האבען װעלכע פארשטײער, ױניאן
 אינפארמירט האט ער געזעץ״. אוער ענד ״װײדזש דעם

 געזעץ־ דער װאס קאמיטעם, אינדוסטריע פארשידענע די
 צושטאנד דעם װעגען געשאםען, האט אדמיניסטראטאר

 צוגע־ האט דעפארטמענט דער אינדוסטריע. יעדער אין
 װאם םארשטייער, ױניאן פאר טאגזעייאלעז שסעלט
 פארהערען, עפענטליכע בײ אויפטרעטען געדארםט האבען

 מאקסי־ דעם קריגען צו ױניאן דער געהאלפען בכלל און
 אונ־ פאר געזעץ, מינימום־שכירות דעם פון נוצען מום
 אינדוסט־ צוריקגעשטאנענע די אין מיטגלידערשאפט זער

 ספעציעלען א ארוים גיט דעפארטמענם דער ריעם.
 לא־ אוגזערע אינפארמירט װאם בולעטין, װעכענטליכען

 באשעפ־ צו רעכט א האבען עס פירמעם װעלכע קאלען
 לע־ אזעלכע לאנג װי און פיל װי לערען־אינגלעה טיגען

װערען. מעגען.באשעפטיגט רעךא׳ינגלאך
 קאמפילירט האט דעפארטמענט ריסוירטש אונזער

 אנעמפלאימענט די פון ארבײט דער װעגען מאטעריאלען
 אונזערע סטײםם. םארשידענע אין געזעצען אינשורענס

 העלפען צו אימשטאנד געװען ארום אזוי זײנען לאקאלען
 פון בענעפיטס פולע די קריגען צו מיטגלידער זײערע

 האט יעפארטמענט דער אינשורעגם. אגעמפלאימענט
 אינ־ די צו אויסבעםערונגען עטליכע אויםגעארביישי אויד

 באארד סעקיוריטי סאשעל די דראס געזעגעז, שודענס
 םטייטם. עטליכע אין דורכגעפירט און אנגענומען דאט
 דר. פון באשטײט סטעף דעפארטמענט ריסוירטש דער

 ראבערט און וױינבערג נײטען דירעקטאר, טעםער, לאזאר
געהילםען. טילאװ,

סכױידזטס ןלײבאר טעאטער ארב^יטער אונזער
אינטערנעשא־ אונזער װען ,1934 דעצעמבער, אין

 נאך איז קולטור־דעפארטמענט, דעם באשאפען האט נאל
 אזעל־ גרופע. דראמאטישע ם׳איז וועלכע געווען ניט בכלל

 שפע־ םך א געווארען געשאפען ערשט זימען גרוםעם כע
 אז שטאלצירען ױניאן אונזער קען אבער הײגט טער.

 אמע־ אין טעאטער ארבייטער םיינסטען דעם באזיצט זי
 אויםגע־ האם וואם נידעלס״, ענד ״פינם חוץ א ריקע.

 נאד סםיידזש״ ״לייבאר דער האט אמעריקע, שטורעמט
 םץ ״שטאל״ םארשםעלונגען 50 געגעבען ,1936 אין

וועקםלי. דזשאן
 ארבייטער דער האט ,1937 נאוז׳עמבער, טען27 דעם
 ני־ ענד ״■ינס מאל ערשטען צום אױפגעפירט טעאטער
 ד. מעקם געגעבען האט עס נאמען וועמענם דעלם״,
 אגער .תשאסםיםי. אונזער r® רעדאקטאר דעניש,
 ברײטער דער חאט שפעטער װאפען דריי מיט ערשט
 װאונדערבארקײט די באגרײםען צו אנגעהויבען עולם

 איידער נאד סקיצעז• באדײשדנםםולע קליעע די אט םון
 האבען שעפער, םון ארבײםער ״אקםיארען״, אונזערע

 געװא־ אײנגעלאדען זײ זײנען צעװאדעמט, ריכםיג זיד
 איז סארשםעלומ א געבען צו וואשימטאז קײן רען

 אונ־ ניט וױיםען סאג היעטיגען ביזן הױז״. ״ווײםעז
 גע־ דארט האבען זײ אזוי וױ ארבײטער״אקםיארען זערע
 נע,יב א עןגצוי איז עס ניט פארשטעלמג. א געבעז קענט
 געזע־ איז רוזװעלט •רעזידענם און דעקאראציעם, קײגע

אבער ״סצענע״. דער ®ח שטחנקע קורצע א בלויז םען
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 גראד םארשטעלוגג. םײנע א געגעבען האט וזברה אונזער

אימפאנירט. האט אײנםאכקײט די
 א ארגאגיזירט סטײדזש״ ״לייבאר האט דאן זײט
 פראװינץ. דער אויף ארויסגעשיקט און טדופע צװײטע

 גרופע דאזיגע די האט חדשים צען םון פארלויף אין
 זײנען זײ קאנאדע. און אמעריקע אין ארומגעװאנדערט

 צוואנ־ דעם .1939 אנהויב יארק נױ קײן צוריקגעקומען
 טעא־ דעם געעפעגט מיר האבען ,1939 אפריל, ציגסטען

 פארגרעסער־ א םון אויפלאגע נייער א מיט סעזאן טער
 דער־ דער נידעלם״. ענד ״םינס פארבעסערטער און טער

 טעאטער קלײנער דער אז גרויס אזוי געװען איז פאלג
 הונגע־ פארן קלײן צו געװען איז סטײדזש״ ״לײבאר

 ארי־ מיר האבען ,1939 ױני, טצז26 דעם עולם. ריגען
 בראדװײ אויף טעאטער, װינדזאר דעם אין בערגעמופט

 אריבער געגעבען שוין האט נידעלס״ ענד ״פינס _
 אונזער װען צײט, דער צו ביז פארשטעלונגען. 670

 דעם עפענען, זיך װעט קאנװענשאן אינטערנעשאנאל
 די דערגרייכט האבען מיר װעלען ,1940 מאי, צטען7

 ״פינם פון הכנסות די פארשטעלוגגען. 1081 פון צאל
 דער־ הײ־יאר, מערץ, אנהויב ביז האט נידעלם״ ענד

דאלאר• מיליאן קנאפען א פון סומע די גרײבט
 יארק נױ אין צוגרײטונגען אײגענע אונזערע חוץ א

 און נידעלם״ ענד ״פינם פון אויפלאגע 1941 דער צד
 גרו־ דראמאטישע פאראן זייגען אילינאי״, אװ ״אלטגעלט

 שםייען גרופעס בײדע בעיאן. אין אץ גוארק אין פעס
 פרא־ די סטיידזש״. ״לײבאר פון אױפזיכט דער אונטער

 געהאלטען װערען פארשטעלונגען טעאטער די פון פיטען
 אויםצוברײ־ באנוצט װערען און פאנד באזונדערען א אין

ארבײטער־טעאטער. אוגזער פון ארבײט די טערען
 אעזער אז באטאנען צו נויטיג ניט איז עם אבער

 אריעצוגיין פאיאיגטצרןגטירט■ גיט איז אינטערנעשאגאל
 ארבײ־ פונ׳ם אויפגאבע הויפט די טעאטעו־־ביזנעס. אין

 דראמאטי־ דעם אנטװיקלען צו געװען איז טער־טעאטער
 כדי אקטױויטעט, קולטורעלער אוגזער פון צװײג שען

 ארויס־ געלעגענהײט א מיטגלידער אונזערע געבען צו
 א םעאיגקײטען. דראמאטישע אײגענע זייערע צוברענגען

 אז געמאכט מעגליך ארבײטעו״טעאטער דער האט דעם הוץ
 זאלען אידעאלען אונזערע און ארגײטער־גײסם אונזער
 און פארם, דראמאטישער א אין אויסדרוק צום קומען

 אמאטארען־גרוי־ אונזערע פון װערעז באנוצט קענען זאל
 די אט אונטערנעמונגש. ארבעטער פארשידענע בײ פעס

 זינען׳ווען אין געהאט מיר האבען אויםגאבען דאזיגע
 מיר װען שפעטער און ״שטאל״ פראדוצירט האבען מיר

נידעלס״. ענד ״פינס פראדוצירט האבען
בא־ מאראלישען דעם אפצושאצען שװער איז עס

 האט נידעלם״ ענד ״פינם פיז דערפאלג דער װאס טײט׳
 ׳ האלבער א וואס פאקט דער ױניאן. דער פאר געהאט
 אמעריקע, פין םייל יעדען אין האבען, מענשען מיליאז
 איגטערנעשא־ דער םון טעאטער־אויפפירונגען די געזען

 גרוי- צוגעגעבען אליין שוין האט מיטגלידער, ױניאן נאל
 איר ארגאניזאציע. אינטערנעשאנאל אונזער חשיבות םע

 גע־ אויםגעהויבען באדייטענד איז אנזען און פרעםטיזש
 אויך האט ױניאן דער םאר באדייטונג גרויםע א ווארען.
 אויסדריקען געקענט האבען מיר װאס םאקט דער געהאט

 מאםען, גרויסע םאר אגשויאונגען סאציאלע אונזערע פריי
פאלאדיע. און טאנץ געזאנג, פון פארם לייכטער דער אין

 דערםאלג דעם םאר קרעדים דעם םון טײל גרויסער א
 שיײ לואיס צו געבען מען מוז נידעלם״ ענד ״פינס םון

 םעאיגע זיינע און םטײדזש״, ״לייבאר םון דירעקטאר םער,
געהילםען.

 וואוילםעמיגע ארן ארבײםער צו ביישםײערונגען אונזערע
ארגאניזאצימס

 ווארעם זיד מאל אלצ האט אינםערנעשאנאל אוגזער
 ארגייטער ױניאנם, אנדערע צו הילף מיט אפגערוםען

 די דדרך אנשטאלטען. וואוילטעטיגע און ארגאגיזאציעם
 אינםערנעשאנאל אונזער אבער האט יאר דריי לעצטע

 אי־ מיטגלידער די אץ םיילען אנגעשלאםענע אירע און
 געביט דעם אויף האבען זיי וואם אלעם בערגעשטיגען

פארגאנגענהײם. דער אין געטאז
טעק־ צו קאנווענשאן לעצםער דער םץ גאשלום דעד

n א דאלאי איץ מים מיטגלידער אונזערע אלע סעז r 
 און ארבײםער שטיצעז אויף פאנד םפעציעלען א צו

 אומגעהױע־ אן געװען איז ארגאגיזאציעם, וואוילטעטיגע
 פאר־ די געשםיצט נאר גים האבען מיר ערפאלג. רער

 דער אין וױ געלט מער מיט ארגאניזאציעם דינםטםולע
 אומשטאנד אײד געװעז זײנעז מיר נאר פארגאנגענהײט,

 בודזשעם. א לױם םיסםעמאטיש ארבײם די אנצופירען
 יױ אונזעדע האבען פאנד׳ דעם םון געלדער די חוץ א

סומען גתיםע בײגעשםײעדם מיםגלידער און גיאנם

V
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 אין קרבגות די פאר און קרבנוח גאצי די םאר געלם

שפאניע.
 אינטערנעשאגאל פון.דער באריכט םיגאנץ דעם אין

 סומען די אייגצעלוזייטען *לע מיט אויםגערעכעגט איז
 אוץ לאקאלם די און אינםערנעשאנאל די וואס געלם

 געשאםען יאו־ דרײ די דורך האבען באארדם דזשאינם
 אויםרעכענען בלויז מיר וױלעז דא בייגעשםײעדט. און
 וואם אינסטיטוציעס און ארגאניזאציעס םארשידענע די

געשטיצם. האם ױניאן אונזער
 סםרייק די צו געלט בייגעשםייערט האט ױניאן אונזער

 די צו םםײם, מעין איז ארבײםער שיך די פון פאנדם
 צו פראנציםקא, סאז אין קלוירקם םטאר דעפארםמענט

 טענענעם סאוםהעח דער צו ארבייםער, שיף־בוי די
 םילקא די צו םטרייקער, ראבער די צו ױניאז׳ םארמערם

 ױניאן׳ ארבײטער עלעקטריקאל די און סםרייקער ראדיא
 אויף םםרייקער די צו ליג, יוגיאז םרייד װימענם דער צו

 יארק נױ די םון סםרײק צום און איגעל״ ״ברוקלין דער
~ פארמער. דעירי

הא־ מיר וועלכע ארגאניזאציעס, ארבייטער אנדערע
 באםרײ־ בילינגם און מוני דעם :זײנען געשטיצם, בען

 די קאמיםע׳ דעפענס מײנערס דוקוואיז די פאנד, אוגגם
 איםאליענישען דעם קאםיםע׳ לײבאר נעגרא הארלעם

 יוניאנס םרײד נאדעל די קאםיטעם, בילדונגס ארבײםער
 טרע־ די לײבאר, אװ םעדעריישאז קװיבעק די פױלען, םון

 (צענם־ ״הםתדרות״ דער םאנםרעאל׳ אין םאנד פאניע
 די פאלעסםינע), אין קערפערשאפם ױגיאן םרײד ראלע

 סאשעל אוו םקול נױ די שולען, װעלטליכע פוילישע
הויז. האארלעם די און ריםוירםש

 וואס ארגאניזאציעס פרײהײםליכע אוץ פראגרעםיװע
זײנען: געװארען םrגעשט זיינען

 רע־ טריסטליכע פאר סאמימצט אסקײקאגטר דקד
 חגלערילטיק פאר גילד אמעריקאנער די פיוחשיעם,

 רעכם׳ מענשליכע פאר ליגע די דייםשלאנד, אין פרייחײם
 קאמיוניםי די רוםלאנד, אין ארעםםירםע פאליםישע די

 מע־ דעם םאסײעםי, עיד איםיגראנם היברו די םשוירםש,
 ארבײםער רומענישע די פוילען, אין סאנאםארױם דעם

 לידער״, דעם״גױ קרײץ, רױטען אםעריקאנער דעם הילף,
 םאשעל פאר אסאםיאײשאז אמעריקאן די סקול׳ רענד די־

 (מױ סקול הײ םר־ײדם נידעל םענםדאל די םעקיוריםי.
 ״ארם״ די דעמאקראסי, אינדאסםריעל פאר ליג די ראלס),

 דעם אח פינלאנד פאר פאנד הילםם דעם פעדעראציע׳
 קא־ די ארבײם. הילסס פינישער פאר קרײץ רויםען

 פעדעראציעס סשאריסי פדאסעססאנסישע און טוילישע
 םאנם־ איז םעדעראציע צדקה אידישע די מאנםרעאל, אין

 קראנ־ טובערקולאז פאר סאנאטאדײט דעבארא דעם רעאל׳
 געזעלשאפםען םילאנםראפישע פון םעדעראציע די קע״
«)1937 r דעם אן אנגעשלאסען זיך האבען זײ אײחנר

 *עישענם עקס דער פאנד), יארק ניו גרוים פאראייגיגםען
 דעם פאגד> יארק גיו גרײטער דעם דןנוואר, אין האו□

 אנדזשעלעס לאס דעם קאםפיין׳ הילםם איםאליעגישען
 הילקװים דעם קראנקע׳ םובערקולאז פאר סאבאטאריום

 דענװער דעם םאנאםאריום׳ און האסויםאל מעמאריאל
 קינדער פאר הײם די האסויטאל, נאציאנאלען אידיש

פאנד• האספיםאל יארק גױ דעם און דענווער אין
 הילקװים דעט אויפגעכויט האבען יוניאנס אונזערע

 סאנאטא־ אנחשעלעס לאס אין האםפיםאל מעמאריאל
 בײשםײערונ* שענםםע די פון אײנע איז װעלכעס ריום׳

 װען האם אסעריקע אין יוניאן איז עס װעלכע װאס גען
 *ראלעטא־ שרעקלימ די כאקע&פען is געמאכט איז עם

 נײז פראכםפולע םון באשםײט עס קראנקהייס. רישע
 גענאסע פון דעםאנדענק עטסידװעג איז און םליגלען

 דזשאינם און לאקאלס די צווישען חילקווים. מאריס
 האט־ איז אפםײלונגעו באשטימטע האכען װאס באארדט
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אינטערנעשאנאל. דעד פון אפיס געגעראל דער
 איג״ די האט ארגאניזאציעם פאליםישע סאר חילף

 ארגא־ פארםער־לײבאר דער צו געגעבען םערנעשאנאל
 קאםיײז 1938 דעם סאר און םינעסאםא אין נמאציע

 געזזען יוניאז אוגזער איז יארק ניו אין ארעגאז׳ אין
 דער פאר םעאנציעל ײערערטשטײ מעגרעס די פון אײנע

סי. לײבאר אםעריקאן או ו
 אונזער װאס בײשםײערדנגען אײנצעלנע גרעסםע זײ

 הא־ יוניאנס אנגעשלאסענע אירע און אינטערנעשאנאל
 בײשטייעדונגולן די זייגען צײט דעד דורך גע&אכם בען
 און איידאאע אין נאציזט ®ון קרבנות די ונו חילף פאר
 חנײןד קאנםער ישערסמשיפא דעד טון קרמות יד פאר

שינאגיע. אין לוצין
 און אמםעדדדיקתג טון כוואליע די װען ,1969 אק

ו תאם לןגדער טאשיטטישע די אין פארפןלטגגען ן  ,ו
און טקײכשליװאשמזו «ץ שםוסע העכםםע רי גדײכם

 גע־ געצוואונגען דינען קרבגות פיליאנען ווען אכזרױת,
 און צענטראל אין היימען זײערע פארלאזען צו ווארעז

 דערטראגען זיך האט געשריי דיער אמ אײראיע מזרח
 עקזעקוטױו גענעראל אונזער האט ים, זײט דער אויף

 מיט־ אונזערע אלע צו רוף א ארויסגעשיקט באארד
 םריװויליג בייצושםייערען לאגד, גאנצן איבערן גלידער

 זייערע פון םייל א פאגד רעםיודשזי סעקטעריאן נאן צום
 פריי־ פאלקאם געווען זײנען ביישטייערונגען די שכירות.

 אליין האבען פלאץ יעדען פון מיטגלידער די אמ װיליג
 אפרוף דער דין. זאל בייטראג דיער גרויס װי באשטימם

 קא־ שענםטע די םון איינע איז מיטגלידער אונזערע םון
 איז עס ױניאן. אונזער םץ געשיכטע דער אין פיטלאך

 א םון םומע די פאנד דעם דורך געווארען געשאםען
 ביײ האבען מיםגלידער מאנכע דאלאר. מיליאן םערטעל

 האלבען א אנדערע ;שכירות טאג פולען א געשטייערם
 אלע׳ כמעם אבער שטונדען, פאר א אנדערע איז םאג
 געלט די געגעבען. האבען אױסנאמען׳ וױיניגע גאר מיט
 די צװישען געווארען םאנאנדערגעםיילם 1939 םוף איז

 לויט קרבנוח, די פאר ארגאניזאציעם הילפס פארשיידענע
פלאז׳ באשםימםען דעם

 די םארגעזעצט אויך האט אינםערנעשאנעל אונזער
 שםא־ לאיאליםםישען אין קרבנות מלחמה די פאר שטיצע

 .1936 אין נאך געווארען אנגעהױבען איז װעלכעס ניע
 אינ־ אונזער האט 1937 און 1936 פון יארען די דורך

 דעם דורך צוועק דעם םאר בײגעשםייערם םערנעשאנאל
 דאלאר 125,000 שפאניע פאר קרייץ רויטעז ארבײטער

 םרייד די םון םעדעראציע אינםערנאציאנאלער דער דורך
 שפײז׳ אויף געווארען אויםגעגעבען איז וועלכעס ױניאנם׳
 אין קרבנות. די םאר הילף מעדיצינישע אמ קלײז־ער

 קלע־ א אויף געווארען פארגעזעצם הילף די איז 1938
קאמי־ הילפס ײניאז רײדט דעם ןדור מאסשטאנ נעדען

 געזא־ האט קאמיםע די םשערמאן. געװעז איז זימערמאז
 םאר דאלאר םויזעגם צעז אח־ם איבערגעשיקט און מעלם
 לאיאלים־ דער םון צתאמענבײד דעם מיט צװעק. דעם

 אפגע־ זיך ארבײם די האם ,1938 סוף שפאניע, טישער
שםעלם.

 דער מים םכסוכיס ױריסדיקציע די אץ פארשםענדיגונג
אמאלגאמייםעד

 ױרים־ אוגזערע איבערםרעטען דעם סח פראבלעם די
 וואר־ קלאדינג אמאלגאםײםעד דער דורך רעכט דיקציע

 יאר עםליכע לעצםע די פאר איז וועלכע יוניאז, קערס
 אונזערע םאר רײבוגגען שםענדיגע םון קוואל א געװען

 פמ געגענםעז םילע אין ארגאניזאציעם אןן מיםגלידער
 פארשםענ־ א לױם װערען. געסעםעלם בײם האלם לאנד,
 גע־ דערגרײכט איז װאם ױניאנס׳ צודײ די צװישען דיגונג
 געפינעז װעם עס אז עס שיינם מארםש, לעצטען ווארעז
סכסובים. די פון לײזתג ײשר׳דיגע א װערען
 באריױם נאר נים האבעז סכסוכים ױריסדיקציע די

 גאנצע א אויך נאר סוםס, סםאיל םעניש די פון פראגע די
 לעצםענס האבען און קליידער פרויען אנדערע רײע

 יר צװײ די צװישעז בחך א םון פארםע א אנגעגוםען
 האבען מענשען פארשידענע לאנד• גאנצעז איבערן ניאנס

 ױניאנס בײדע צחאסענצוברענגען םאחוכען געמאכם
 איז העלד אדאלף גענאםע אדיםגלייך, אן געםמעז און

 קא־ צוזאםעגברײנגען דעצעמבער לעצםען גאד געלונגען
ס צווײ די םמ מיםעם ^  פלאן א אויסארבײםען אץ ױנ

 אגער איז פלאן דער םכסוכים. די שליכםעז צו אזוי וױ
 געגאסע איז מארםש אין געװארען. דורכגעפירם נים

 דובינםקי פרעזידעגם צמאמענברעגגעז געלדנגען העלד׳ז
 און אפאלגאמייםעד, דער םח הילמאן, ■רעזידענם און
 בא* אויםגעדריקם ביידע האבען קאגפערענצעז׳ צודײ גאך

 פארגאנגעגהײט דער אין •אםירונגען די אויף דויערען
 צװישעז סכסוכים ױריסדיקציע אלע אז אײנגעשםיםם, אח
 סיי איץ דא איצט זײנען װאם די םײ יוניאנס, צװיי די
 אויפ־ זאלען !וקונפט, דער אין ענםשםײן קענען װאס די

 •חמיחגגםעז די סץ װערען געשליכםעם און געגומעז
 פארשטאגען אױך איז עס ארגאניזאציעס. צוױי די םון

 די םון די סכםוכים. שװעו־םםע צודײ די אז געװארען,
 םעניש לעװענסאן םרענק דעם פון און שעפער בעטהראוב

 און אויפגענומען זאלען פארסשעסטער, אין שאפ קלאוק
 צױ באלדיגער דער אין ערשטע די װערען געשליכםעם

 די אז געווארעז איינגעשטיסט דעריבער איז עס קונפט.
 דער צו צוריקגײן זאלעז שאפ לעװענםאן אין סםרייקער

פארהאנדלוגגען. די שטערען נים זאל דאס אום ארביים
 עןארגעוי דערגרײכס איז װאס פאדשםענדיגמג די

 פאר־ נאד איז חילפאן, און דובינםקי פרעזידענם צווישען
 אינםעתעשאנאל די געווארען. דורנגעפירם נים לויפיג
געמיינשאפטליכען דעם פון באזיס אויפן אז אבער האםם

גערעכטיגקײט -----------------------------
 וועם געווארעז, פארעםעגטליכט איז וואס םטײםטעגט,

אופן. יושר׳דיגען א אויף װערעז געליהט פראבלעם דער
***

 שװעריגקײםען קאמפען, די קורצען אין דיגעז דאם
 און אינטערנעשאנאל אוגזער וואס דערגױיכוגגעז און

 הא־ מיטגלידער און ארגאניזאציעם אנגעשלאסעגע אירע
 דער צװישען יאר דדיי לעצטע די אין דורבגעמאכט בען

 קאנ• ױביליי אונזער און סיטי אטלאגטיק אין קאנווענשאן
 שטענדי• ארבײט, שווערער דוי־ד יאר. הײגטיגס ווענשאן

 פץ טרײהיים און איבערגעבעגהײט וואכזאמקײט, גער
 אונזער איז ױניאן׳ זײער צו פירער און מיטגלידער די

 צייט, שווערער דער םון ארויםגעקומען אינטערגעשאגאל
 אויםגעהאלםען האבען מיר באפעסטיגט. און געשטארקט

 םיםער האבען געוױנסען; אונזערע און רײען אונזערע
 :ייע די אין געדאנק ױניאן טרייד דעם איינגעווארצעלט

 אונזערע טריי געבליבעז זײנעז מיטגלידער; קאדרעז
 פראגרעסױוער יעדער געהאלםען און אידעאלען ארבײטער
 אין גענויםיגם זיך האם וואס אינםםיטוציע און באוועגוגג

הילף. אוגזער
 אר־ און אינדוסטריעלע פראבלעמען, שװערע םילע

 נעק* חני איז ױניאן אונזער םאר שטײט גאניזאציאנעלע,
 געפינען מוזען װעלען מיר וועלכע אויף צוקונפט, סטער

 םאר־ זיכער זיך װעט אוגזערע קאנווענשאן די לייזובג. א
 םאר אנצייכענעז וועט און פראבלעמען די איגער טראכטען

 איץ אין צוקונפם. דער םאר װעג דעם פירערשאםט דער
 דעם מים זיכער: אונזערע מיטגלידער די זײגען זאך

 מום און איבערגעבענהייט דער מים װילען, פעםםען
 אינטער־ די וועם פירער, און מיטגלידער אונזערע פון

 פאר־ דער פאר ארבייט גרויסע איר פאחעצען נעשאנאל
 הונדצדטצד די זפו ינגונגעזדבא לעבטנם יד פוז בצםפרוננ

 דער פאר אעדוסםריע, אוגזער אין ארבייםער טויזענםער
 םרייד דער פון און ױגיאן אונזער פון םארשםארקוגג

בכלל. באװעגונג ארבייטער און ױניאן

 זײן מיט נאנוצט דך האט עמעצער זאגט,
 דער צו בריןש א אץ נאמען

״פרײהײט״.
רעדאקטאר: װערטער

 דער אין פלאץ שטיקעל א געבען מיר אייד בעט איך
םטייטמענט: םאלגענדען םאר .גערעכטיגקײט״

 ערשינען איז מאי, םען6 םץ ״םרייהײם דער אין
 נרד צו םענות םים מאי ערשטען וועגען ״פאלעםיק״ א

 דעם אונםער באאמטע, אנדערע צו און זימערמאן דער
______ גאלדשטײן. םעם פעךנאמען

 אז איינדרוק, אונםער׳ז זײנען דרעסמאכער מאסען
 באאמ־ געװעזענער דער גאלדשםיץ, סעם איך. האב דאס
 דער אין בריף דעם געשריבען .22 לאקאל םון טער

״םרייהייט׳.
 אנ־ גיט קײנמאל האב איך אז דא׳ איך דערקלער

 ױניאד באצוג פרעסע. דער אין פאלעמיק קיין געםירם
םראגען.

 דיסקוםירט דארפען ױניאךםראגעז אז האלט, איך
 דיסציפלײ האנדלען אזוי ױניאן־םיטינגען. בײ װערען.
 א r שויז שרײבט מען ווען און ױניאן־לייט. נירםע

 לעדזשער דעם אן םען גיט ירעםע, דער אין בריװעל
 גים. זיך זוכט מעז און ױניאן־ביכעל. דעם פון נומער

 האנדעלם אזױ גאמען. פרעמחנן א אונםער באדיאלםען צו
 איד אז דעריבער. ערקלער איך מענש. אנשםענדיגער אן

 עױ װאס-איז ברין^ דעם פאר םאראנםורארםליך ניט בין
נאמען. םײן אונטער שינען

םארשםעלעז־ געקענט נים קײנמאל םיר האב איך
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אונזער פאר פראבלעמען ניזאציאכעלעארגא אה אינװסטױעלע
אינטער־ אונזער װען א״ ר. נ. די ײט

 די פון אייגע געווארען איז נעשאגאל
 דער ניט אויב םאקטארען, װיכטיגסטע

םרױען־קלײ־ דער אין װיכטיגסטער,
 ענטשטאנען דינען אינדוםטדיע, דער

גע* מוזען װעלכע פראבלעמען רײע א
גאהענ־ גאנץ דער אין װערען לייזט

 פראבלעמען •אייניגע נעמען לאמיר אט צוקונםט. םער
 אויבען זיד קאן עס כאטש און איגדוסטריע, קלאוק דער סון

 כא־ לאקאלען א בלויז םראגען זיי אז אויסדוכטען אויף
םאל• דער נים וױיט אבער דאם איז ראקטער,
גרעם־ דער אז אמת איז עם כאטש — ביישפיל צום

 גױ אין געמאכט ווערען סוטס און קלאוקם טייל רעם
 געשאםען יארען לעצםע די דורך אבער זיך האם יארק,

 האט קלאוקס די םון צאל באדייטענדע א אז לאגע, *
 שטעט־ און שטעדט םארשידענע אין ארויםגעגליטשט זיך

 די זוכעז וױיט ניט דארף מען יארק. נױ אויםער יאך
 ארבײס׳ם־ דער — אויף אויבען ליגען זײ אורזאנען.

ביליגער• דארט איז קאםט
 ארויםגעשיקט אויך איז ארבײט אז אמת איז עם
 ניט אבער צוריק, יארען מיט שטאט אויםען געווארען

 פראבלעם די איז דעריבער צאלען. גרויםע אזעלכע אין
 םאג. צו הײנט איז זי װי אנגעוױיטאגט אזוי געווען נים
איז דארויף ?״ ווערען גענזאן זאל ״וואם :איז פראגע די

:טיילען צוױי איז ענטםער איץ סאראן
 די גצקימלז איז «© ^ ^איד — ערשטעגס

 אנ־ דארף קאנװענשאן, אינטערנעשאנאל אונזער װעז דיט
 אמע־ אין צענטערם אלע אין דאם פרינצים, דעם נעמען
 ק^אוקם געמאכט ווערען עם וואו אמוױיניגסטעגם ריקע,

 ווערעז• אויםגעגליכעז לוין מינימאלער דער זאל םוםס׳ אץ
 דעם אויף אריענטירען זיד מעז דארף צוױיטענם

 דער טרײד. אין באדיגגונגען נײ־געשאםענע די םון באזיס
 לאנד םון םטדוקטור עקאנאמישע אלגעמיינע די דאם פאקם

 גע־ האט יארען, םון רייע א פאר גארמאלע קיץ גיט זדז
 קויםען וועלכע םרויעז מערסטע די אז דערצו, בראכם
 קויפעז צו געווארען געצוואונגען דינען ארטיקעל אונזער
 ענ־ באדייםענדע געבראכט האט דאס קליידער. ניליגע

 די אינדוסטריע. אונזער םץ געבוי דעם אין דערונגען
 פאדערט עם און געווארעז םאראיינםאכט זייגעז סםאילס

 האט עם ארבײםם־קראפט. וױיניגער סך א דעריבער זיד
 דעם אין צעםײלונג גרעסערע א זיד מיט געבראכם אויד

 פאקט א אויך איז עס גארמענם. דעם םץ אויפםאכעז
 טאכעז םון צוםיילונג די ווי אינדוםםריע יעדער אין ןף

 הויך־ קײן ניט זיך םאדערט גרעסער, איז ארםיקעל דעם
באלמעלזמעם. קװאליפיצירםע

רע־ זיך װילענדיג ניט קלאוקמאכער, יארקער נױ די
 ביז האבעז באדינגוגגען, נײ־געשאםענע די מיט נענען

 קײקלעז שנעלעז דעם צו בײגעטראגען מאם גתיסער »
 םענ־ די יארק. גױ שםאדט דער אויסער קלאוקם פון זיד

 װעלכע אירגעגד גיט צײגט אינדוסטריע דער אין יענץ
 אזוי צושסאנד, אלםען דעם צו צוריקגאנג א םון סימגים

וועלען יארק נױ אץ קלאוקמאכער די אויב ?ז
 גײ־־געשאפענע די אויף איז געהערע װי דעאגירען ניט

 קלאוקם װאם דעם םון פראבלעם די װעם באדימונגען
 שארפער פיל ווערעז יארק, נױ אויסער געמאכם ײערעז

טאג. צו הײנם איז זי וױ
 די פאר םיר האבען אט — גערעדם קאנקרעט

 סעטלען םון םיםםעם א אײנגעפירט יאר עטליכע לזנצסע
 קײן הײנט שוין איז עס גרײדם. לױט ארבײט שטיק
 אויםגעארבײם ניט זיך האם סיםטעם דער אט אז סוד,
 נים קלאוקמאבער. די פיז אינםערעסעז בעסטע די פאד
 ארבייט. לאין ביליגער דער פאר שלעכט עם איז נאר
 ארבײט לאין געםערער דער םאר אפילו האט עס נאר
 קלאוק־ די םוץ אינטערעםען די געדיבט גוט צו ניס ױיד

• י  אוג־ וױ יוניאן דינאמישע אזא אז גלויב, איד ^
 אינדױ קאמפליצירםער אזא אין איערירם װעלכע יעיע
 האבען ױאס בתים בעלי פת באםריבעז װערם װאס ®םרי
 םאר פאראנםדוארםליכקיים, זײער געלעתט נים אלץ נאד
 וױכםמ אדער םײער וױ דאגמאם בײ האלמז נים ײ
 האבען כםדר םוז ױניאן, אזא זיץ. ניט אובז יילעז יי
 איגײםםריע דער צו םאראנםװארטליכקײט איר זינעז ייז
לי די אז איבערהויפט ייה  קעגען זאלעז מלאכות מ

 אירע צופאסעז כםדר דעריבער מח זי יעבעז• *
 זיד די צו את ארבײםעד די «מ נייימז יי «ו *יײנגעז
אינדוסםריע. דער איז מדינגונגעז בײסעגדע עסענדיג

פײגבעדג ישראל פון
בא!י!וד. דזשאינט קלאוק גענעראל־מענעדזשער

גע־ בין איך איידער נאך איז בײשפיל׳ צום אזוי,
 םון מענעדזשמענם דער אונםער יארק, נױ קײן קומען

 אדמיגיסםראטױוער דער םון נאכהער און נאגלער ברודער
 די האם טשערמאן׳ אלס ברעסלאו ברודער מיט קאמיטע

 דער צו צוגאנג נייעם א זוכען אײן אין געהאלטען ױניאן
 אונזער וואלט און ארבײט. לאין ביליגער 1דע םון פראגע
 זי־ איך בין קאמםליקאציעם׳ פיל אזוי געהאט ניט ױניאן
 אדער מער געװען הײנט שוין װאלםען מיר אז כער׳

 טייל יושר׳דיגען מער א קריגען צו װעג אוים׳ן וױיגיגער
 םון קלאוקמאכער די םאר לאין ביליגער דער םון ארביים

 זיך און יארק נױ נאך געקומען בין איד ײעו יאיק• נײ
 צוגעגעבען איך האב פראבלעם, דעם מיט באקאנט נענטער
 אויף םארזון־ א געמאכט און אויםבעםערונגעז, אייניגע

 פלאן. דעם רעאליזירען צו אוםן קאנקרעקטען מער א
 אדער מער מיט זאגען שוין מען קאן םיזאז דעם נאך

 דער צו באציען זיך זאל מען װען אז זיכערקײט, וױיניגער
 םע- אויף זיך םארלאזען ניט און םראקטיש פראבלעם

 װע;_ געמאכט םארבעםערונגען באדייםענדע קענען אריעס,
 טייל גערעכטען זייער קלאוקמאכער די םאר קריגען צו רעז

ארבײם.
פ סלינ סיי ע trom*־ די יזא אי tm  t » w v m

 מאר־ אלע אין לוין. מינימאלעז דעם אויסגלייכען ־
 מאר* יעדער נאראקטער. נאציאנאלען א טראגט קעםס,

 אומגלייכ־ די אפשאפען גלייכצייםיג אויך אבער מח קעט
 אייגע־ זיץ םון ראמען די אין קאםט ארבייטם פמ הײםעז

 אונז ביי מיר האבען ביישפיל, צום אט׳ םעריטאריע. נער
 געקױ בין איך װעז ברוקלין. פראבלעם די יארק נױ אין
 באלמעלאכעם די אז געםונען, איד האב יארק נױ איז מען
 זיי אויב אז איינדרוק, דעם אונםער זיינען ברוקלין, אין

 קריגען גים זײ וועלען ביליגער םאר מאכען נים וועלען
 באלעבאטים׳ די איינגערעדם זיי האבען דאם ארבייט. די

 אוגטער־ אזוי װי מיטלען און װעגען כסדר זובען וועלכע
 םאר־ זיך חאבען זײ וועלכע צו סםענדארדס די צוגראבעז
 ברוק־ אין געיעג א געװען דערפאר איז עס און םליכםעם.

 איז װיכטיג פרײז, װיכםיג ניט ;ארביים קריגעז םאר ליז
ארביים.

 װערם ברוקלין אין אז זינען, אין האבען דארף מען
 פון םיםםעם דער ארבײט. לאין כיליגערע די געםאכם
 חשא־ דעם אין אן זיך פאנגס װעלכע ארביים. די םעםלען

 אומגאםירליד. אזוי געװען איז יארק. נױ אץ פלאץ בערם
 זיינען פו־ײזען די געםעטעלט האבען וואם די אםילו אז

 די באמת וועלען צו צוױיפעל גרוים אין געווען זיד ביי
 אז דערצו, געבראכם האט דאם ווערען. באצאלט פרייזען

 בעל 7^00 םאג צו היינם מיר האבען ברוקלין אין
 מח מען וועמען ױניאן. דער צו באלאגגען וועלכע מלאכות,

 זײ־ איגטערעםען זײערע דאם מאכען קלאר נײ דאס םוץ
 קלאוק• אנדערע אלע םמ אינםערעםען די װי זעלבע די נען

יארק. נױ איז מאכער
קינםם־ דורד דערגרייכעז נים מען קעז דאס אגער

 די װאם פארזוך, דער חאט דעם איבער מיטלען. ליכע
 אין םטענדארדס די קאנםראלירעז צו געמאכט האם יוניאן

 ״צענטראליזאציע גערופענעם אזוי דעם דורך ברוקלק,
 פלאז דעם אץ אױ עם כאטש דורבפאלען. געםוזט פלאן״
 אזוי געװעז צוגאמ דער אבער אח םײלעז, לאגישע פאראן

 גע־ האט צענםראליזאציע־פלאז גאנצער דער אז קינסטליך,
טײלען. בעםערע זײנע אץ אפילי צחאמענברעכען. מחט

 גע־ װאלט װעלכער צושםאנד, א פארמײדען צו כז־י
ר פאר געםערליד אויםערגעוױינליד ווארען  אויפהאל־ ת

 איד חאב נאדינגומען. ערווארבענע אונזערע פמ טונג
 אין אפיסעם אײנצושטעלען גויטיג פאר געםוגעז דעריבער

 ײניאז םטעף א מים טעריםאריע ברוקלינער גאנצער דער
 מחיצה די אז אויפפאםען, כםז־ר זאלען װעלכע באאמטע,

 זי װי גרויס אזוי זײן ניט זאל ירײזען אמבאלאנגט װאם
געװעזעז׳ איז

איבמל אװערלמפינג די
 םוי־ די ניט דאם געדענקט קלאוקמאכער װעלכער

 פלע־ םיר װעלכע גארמענםם, םילק םויזענםער און זענטער
 ארבײט׳ ביטש פאלם ארבײט, וױיסע מאנען? גען

 מען האט קלײדער םארםען די אט ? ארםיקלעז םיארטם
איבערגעגאמעז בלויז זײנעז די מאמז׳ אויפגעחערם ניט

 םון ױריסדיקציע דער אונטער אינדוםטריען אנדערע צו
 בא־ איז לוין מינימאלער װעמענס אינטערנעשאנעל; דער

 האט ענדערונג די אט אונזערער. װי נידעריגער דייםעגד
 םון איינקונםט יערליכען ךעם אין שניט טיםען א געמאכט

 קלאוק דער אין באשעםטיגט דינען װעלכע ארבײטער, די
 באדייטענדע א הײנט מיר האבען דעם איבער איגדוסטריע.

 זײנען פארדינסטען יערליכע װעמענס ארבײטער, צאל
געווארען. קלענער באדייטענד
 אזוי נים טאג צו הײנם איז פראבלעם דער כאטש

 אינ־ אונזער װאס דעם איבער געוועזען. איז עס װי שארף
 בא־ און אינדוסטריען די ארגאניזירט האט טערנעשאנעל

 די אבער איז םטאנדארדס, זייערע געהעכערט דייטענד
 דאם׳ געווארען. געלײזם גיט נאך םאל קײן םאר פראבלעם

 פראב־ לאקאלע שטרענג קיין נים שוין איז זעם׳ איר װי
לעם.

 אנוױיזען דא אין־ װיל ללארקײט םון צװעק דעם םאר
 האט אינטערנעשאנעל אונזער ווען םאקטען. אײניגע אויף

 ארבײ־ טויזענטער צענדליגע די ארגאניזירט ערםאלגרייד
 אלט־ אן דאך איז עם (און אינדוסםרי, אוגזער אין םער

 אגרימענםס) בעסטע די מאכען מיר אז םאקט באװאוסטער
 םארשפרייט ברייט און וױיט איז םאקט דיזער ווען איז׳

 וױיבעל און עלTמי יעדע האם לאנד, איבער׳ז געווארען
 א געמאכט שםעדט׳ גרעסערע די אין און קליינע די אין

 נע־ גיט איגדוםםריען׳ אונזעדע אין אריינצוקומען םארזיד
 אזעלכע אלם אינדוםטריען די צו אמבאטראכט, אין מענדיג

 קראפם. ימסיארב יייצר «י» באגוצעז צו זיך בכמ דיבען
 איבער־ באדייטעגדער גאנץ א געווארען באשאםעז איז אזוי

םרײדם. פארשידענע די אין הענט ארבײםם םון םלום
 ״מאכען — איז מאםא וועמענם בתים בעלי אונזערע

 — מבול״. א קומעז מעג מארגעז — קעז פען וואם היינט
 קליידער׳ פראדוצירעז צו לאגע די אויםגענוצם האבען
 אר־ םמ קאטעגאריע העכערער דער צו באלאנגעז וועלכע
 איגדוסטריען די אין פרית ביליגערען א םאר קאסט בײםס

 דינען זײ לוין. מינימאלעז קלענערען א האבעז װעלכע
 מאנו־ די צו קאנקורענטען שארפע געווארען דעם דויד

 קאנ־ דורך םארםליכטעט זײנען װעלכע פעקטשורערם,
 ױנ־ לאקןןלע די פרײז. העבערעז א צאלעז צו טראקםעז

 םמ איבערפלום פיז לאגע דער מים ינים אל פנים יאנם.
 צו פאראנםווארםליכקיים דיער םילענדיג אץ ארבייטער,

 געגען פאלען, םד א אץ האבעז מעמבערם, אייגענע זײערע
 ״אווערלעפינג״ די ערלויבם םארשטאנד, בעםערעז ױיער

םארשפרײטעז• צו זיך
? פארםײדען דאפ מען קאן אזוי װי
 ״אווער־ באשטענדיגע א אז מיינונג, דער מים בין איד
 אוים־ װעמענם עטאבלירט-ווערען דארף קאםיטע לעפינג״

 וועלעז עם וואנען ביז װארםען צו נים זײן זאל עס גאבע
 אויף זיין שטענדיג נאר קלאגען, ווערען ארײנגעבראכם

 געװיסע אינדוםםרי וועלכער צו באשםימען אדן ײאד דער
 צו באשטימט ווערט עם װען באלאנגען. קליידער םארטען
 בא־ ארםיקעל דער אינדוסםרי דער םון םײל וועלכער

 אז מעגליד׳ װאס אלץ טאז קאמיטע די דארף לאנגט.
 פון שעפער די איז װערען געמאנם זאל ארםיקעל דער
 ארםיקעל דער אויב באלאנגט. עס װעלכעז צו םרײד דעם
 וואו אינדוסםרי דער צו װערעז טראנםפערירם גיט קאן
 װערען געמאנט וױיניגסטענס צום ער םוז באלאנגם, עם

 דער אין הערשעז װעלכע סטענדארדם. זעלבע די אוגםער
באלאנגם. עס װאו אמדוסטרי,

 געמאכט אונםעחוכונג גרינדליכע א דארף וױימער,
 איגדוס־ די ארבײטער וױפיל םעםםצושטעלען כדי ווערעז

 איד זיד• נויםיגם באשעפםיגט. דינעז זײ װעלכער אץ טרי׳
 מיר ײעלעז דעם מים צוקונפט. די זינען אױ דא האב

 אדער מער לאקאלעז פארשידענע די םאר םעגליך מאכען
 מיט־ ױיע פון ארײנםלום דעם רעגולירען צו וױיניגער
#׳ גלידער. .
 קאמיטע דער פמ אויפגאבע די זײן אויך זאל עם

 לאגע א זיד שאפם עם װען אז פלאן, א אױםצוארבײםען
 םע־ פמ ברעז איז אינדוסטרי דער פמ איטײלונג אײן אק
 די זאלען ארבײטער. מער איז זיד נויטיגען זײ אז זאן,

 אינדוסםרי׳ דער פמ טײל צוױיםען א פוץ ארבײטסלאזע
 צײם־ יאר, פח צײט אנדער אן אין איז סעזאן װעסעם
 אנשםאם ארבײם׳ דער *ו װערען ארײגגעגומען וױיליג

 אינ• דער אין זײנען װאס מיטגלידער, נײע ארײנצונעמעז
 פארשםאגעז נאםירליד דארף עם געװען. נים דוםטרי
דוו־ד דארפען ארבײםער צײםװײליגע אזוינע אז װערעז,
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 טײל יענעם קאנםראלירט וואם ױניאן דער צו םינאנציעל
איגדוםטרי. דער םון

טרייד קלאוק אץ אגרימענטס די באנײאונג.פון די
װעל־ מיט פראבלעמען קלאוקמאכער דיסקוםירענדיג

 װיכ־ איז פארגעמען, דארפען זיך װעט קאגװענשאן די כע
 געלײענט װעט ארטיקעל דער װען אז דערמאגען, צו טיג

 די מיט םארהאגדלונגען די אנגײן שוין וועלען װערען,
 אג־ נײע פאר אינדוםטרי קלאוק דער אין בתים בעלי

רימענטס.
 פעסם זײנען ױניאנם קלאוקמאכער יארקער נױ די

 דער מיט קלאוקמאכער אוגזערע באזארגען צו ענטשלאסעז
 צװינגען צו אויך און לעבען, א מאכען צו מעגליכקײט

 צו מאל- אלע פאר מאל אײן בתים, בעלי אוגזערע אלע
 אין זיך אויף נעמען זײ װאם פליכםען- זײערע דערפילען

 ניט איז אינדוסטרי אונזער אז װייסען, מיר קאנטראקם.
 זיין׳ געדארפט װאלט עם װי צושטאנד, בעםטען דעם אין

 אינדוס־ די װעלכע םון איבלען די אז האלטען, מיר אבער
 מאס גרויםער א אין בתים בעלי די זײנען לײדעט טךי

 בעלי אונזערע פארלײגען מאל דאס װעלען מיר שולדיג.
 מיר און פארשלאגען, מיט פראגראם קורצען זייער א בתים
 זיי װעלעז בוזים בעלי די װען אז איבערצײגט, זײנען

 א פאר מעגליכקײט א װערען געשאפען װעט אננעמען,
 האבען מיר װי ארדנונג און סטאביליזאציע גרעסערע

אינדוםםרי. דער איז הײגט
הײזער ארדער נזעיל און סםארס םשעין

 לעצטע די אין געשאםען זיך האט םראבלעם א נאך
 הייזער. ארדער מעיל און סטאר םשעין די יאר, עטליכע

 קלאוקמאכער יארקער נױ א בלויז ניט איז םראגע די אט
 קלאוקםאכער- די ב« פאדערגרוגד איץ מער איז זי פראגע.

 אין םריער. געווארען געםראםען זײנען מיר וואס דערםאר
 ארדער מעיל און טשעיז די האבען יאר עטליכע לעצטע די

 כאראקטע־ אזוי איז וואם מעםאדע, די אנגענומען הײזער
 פרייז דעם דיקטירען נעמליך, מאנאפאלים, פאר ריסטיש

 זאג איך פראדוצירען. זיי וועלכע ארטיקעל דעם םאר
 זיינעז זיי אז טענה׳ן, זײ כאטש ״פראדוצירען׳/ אבזיבטליד

 םון געהערט מיר האבען טענה זעלבע די קויפער. בלויז
 אמת אמת׳ער דער אן. 1913 פון דזשאבערם אונזערע

 םינאנציעלע די זײ זיינען םאלען אונציילבארע אין אז איז,
 דעם זיי םאר פראדוצירען וואס יענע םאר גאראנםארם

 בתים. בעלי אמת׳ע די די זײנען דעריבער, און ארטיקעל
 בתים בעלי אמת׳ע די זייעגדיג אז דעריבער, האלט איד

 םאר פאראנטווארטליכקײט די נעמען זיך אויף זיי מוזען
 זייערע נאכקומעז און ארבייםער די םמ באדינגונגען די

גאנצע. א אלם איגדוסטרי דער צו םליכטען
 זײער א איז דאם אז םאקט דעם ניט אונטערשעץ איך

 דא האנדלען מיר אז וױיס, איד אונםערנעמוגג. גרויםע
 אז פאקם׳ א אויך אבעד איז עם גרוים־קאפיטאל. מים

 ארבייטער די פון גאנצען אין גאשטייעז קויםער זייערע
 אמ םאלק אמעריקאנער םון בירגער קליין און שיכטען

 איינע טאג צו היינם איז אינטערנעשאנעל אונזער װי אזוי
 איבער׳ן ארגאניזאציעס ארבייטער םארצוױיגסםע די םון

 קאנםטרוקםױוםטע די אלם באטראכט װערט אץ לאנד,
 און עקאנאמישע אינדוםטריעלע- צו באציאונגעז אירע אין

 און פרעםטיזש איר צוליב זי קאן פראבלעמען, פאליטישע
 עלעמענ־ יענע ®ון שטיצע די קוײגען איינםלום, מאראלען

נויםיגען. זיך וועט עם װען םטארס- םשעיז די געגען טען
 קאנוועגשאז הײנטיגע די אז דערפאר, דענק איך

 עקזע־ גענעראל אריינקומענדע די אינםםרואירען דארף
 צו אזוי וױ פלאן א אױםארבײטען זאל זי אז קוםיװע,

 קלאוק די אמבאלאנגם װאם נאר ױם פראבלעם די לײזען
 אינ־ די װעלכע איבער אינדוםםריעז אלע נאר אינדוםםרי

י יוריםדיקציע. האט טערנעשאנעל
 ראלע די און באוועגונג ארבייםמר דער אץ שפאלםונג די

אינםמרנמשאנעל דמר פון
 באוואוםט סאג צו היינט שױן איז עם אז גלױב, איך

 דער םון םרײנד די בײ און באװעגונג ארבײטער דער אין
 סי• דער אין ארײנםרעםעז אונזער אז מװעגונג, ארבײםער

—:עלעמענטעז צוױי םון געווארעז מאטיװירם איז א. אי.
 אנגענומעז אינטערנעשאנעל אונזער האט ערשטענם,

 ארגאניזא־ םון םארמע איגדוםםריעלזןן םיז פרינציפ חנם
 צוריק פערטעלײאר־חונדערט א םון מער מיט גאד ציע.
 פאראויסזעחענדיג געדאנק- דעם $אר אגיםירם בסדר און
לאנד. אין ענםװיקלונג אינדוםםריעלע די

 אײנ־ זײנעז װעלכע רעפארמעז- די דורך צװײםענס,
 געשאסזת זיד האם דיעל, גױ דעם םון געװארעז געשםעלם

 אר־ םיליינעז די ארגאניזיחװ צו לאגע גינסטימרע א
 אין אמדוםטרי אין באשעפםיגם זימען װעלמ בײםער-

אײדוס־ פתדאםענטאלע די איז םפעפיעל און אלגעםײז
.__ . םריעז•

האם װעלכע ל״ אף פ. א. דןר ®ץ עדשאפסרפי די
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 גיײגעשאפענער דער אויף אריענטירען געוואלט גים זיך

 פראגע דער צו צוגאנג דאגמאםישען איר דאנק א לאגע,
 בא־ האם ארגאניזאציע, פון םארמע איגדוםטריעלער פון

 פעדערא־ דער אין כחות באשםימםע אז לאגע, א שאםעז
 געלעגענ־ גלענצענדע די פארלירען װילענדיג ניט ציע,
 די אין ארבײםער מאםען גרויםע די ארגאניזירען צו הײט

 שלוס׳ צום געקומען זײנען אינדוסטריען פונדאמענטאלע
 דעם םטימולירען צו אינםטרומענט אן שאפען מוז מען אז

 אינ־ מאםען־פראדוקציע די אין ארבײטער די פון דראגג
 געשאפען איז ארום אזוי זיך. ארגאניזירען צו דוםטריען
ארגאניזאציע. אינדוסטריעלע פאר קאמיטע די געווארען

 פעסט־ דא זאל איינצעלהײטען, אין ארײנגײענדיג ניט
 סי. די האט יארען ערשטע די אין אז ווערען, געשטעלט

 ארגאני־ פון געביט אויפ׳ן ערפאלג גרױם .געהאט א. אי.
 ארבײטער אלגעמײגע די און ארגאניזירטע, גיט די זירען

 מוט פרישע געקראגען האט באװעגונג פראגרעסיװע און
 לאנד אונזער אין רעפארמען סאציאלע פאר קעמפען צו

דערםון. רעזולטאט אלס
 געווארען פארשטאנען גיט קײגמאל אבער איז עם

 איר אין םײ ארן א. אי. סי. דער פון גרינדונג דער בײ םײ
 דואל א אין פארװאנדלען זיך װעט זי אז גאנג,

 אר־ צו געװען איז צװעק דער פארקערט, ארגאניזאציע.
 דער אין זײ ארײנפירען מאסען׳ גרויםע יענע גאניזירען

 אריינגעקומענע נײע דיזע מיט צוזאמען און ל. אף ם. א.
 אינםטרומענט- אן אין ל. אף פ. א. די פארוואנךלען כחות
 ארבײ־ ארײנגעקומענע נייע די דינען אי קענען זאל וואס
 אר־ אינדוםטריעלע פון פארמע נײער דער אונטער טער

 שעדיגעז ניט אויך צייט זעלבער דער אין און גאניזאציע
 פארם פאך די אן האלטען וועלכע ארגאגיזאציעס׳ יענע

ארגאניזאציע. םון
באװל־ רעסבײאד דעד נדם באקאנם יוײנען ״װאס די

 עם וואו לענדער, יענע אין אז וױיסען אייראפע אין גונג
 ענטװיקלונג אינדוםטריעלע ענליכע אן פארגעקומען איז
 םײ אזוי ױי וועג א געווארעז געסונען איז אונז, בײ װי
 נײע די הײ און ארגאניזאציע םאך פון םארמע אלטע די

 צוזאמען זיין זאל ארגאניזאציע אינדוםטריעלע םון פארמע
םארבאגד. אײן אין

םירער־ דער םון קורץ־זיכטיגקייט די פארדאנקען צו
 מיםלען פון שאםען דאס איז ל. אף פ. א. דער פון שאםט

 אר־ גיגאנטישער דער םאר געװען נויטיג זײגען װעלכע
 אויף געםאלען אומארגאניזירטע, די ארגאניזירען םון בײט

 גרעסטען דעם װי אזוי ארגאניזאציעס. צאל קליינער א
 קוילען־גרעבער די געמאכט האט ביישטייערוגגעז טייל

 יענער סון פארשםייער דער לואים, ל. חשאהן האט ױניאן,
 װי אזוי אז דענקען, אנגעםאגגען ארגאניזאציע, גרויסער

 דארף חלק, גרעסםען דעם צו טראגם ארגאניזאציע זייזץ
 דערגאנגען איז עס זאגער. דעה אייגציגער דער זיין ער̂ 

 באםראכםעז זיך אגגעפאנגןןן ־האם לואים אז װײט, אזוי
 אין ארבײםער די פח םירער גאם־געזאלבטען דעם פאר

 מענשען׳ צאל גרויםע א מיט ארומגערינגעלט אמעריקע.
 עקאנא־—אורזאכען סארשיידענע םאר זיך האבען וועלכע
 ״יא־ אין םארוואנדעלט — פאליטישע אויד און מישע

 םון עמיצער װען אז לאגע, די געשאםען זיך האט זאגער״
 מײ־ געגען א געהאט האם א. אי. םי. דער םון םירער די

 מיינו־נג, אזא ארויסצוזאגען מוט די געהאט אויך און נונג
 םון געווארען ענגער א. אי. םי. דער אין פלאץ דין איז

טאג. צו מאג
 אין עלעמענםען ארייגגעקראכעז דינען נאך דערצו

 הא־ אקםיװ. ווערען די נאר װאו וועלכע, א.< אי. סי. דער
 עלע• די װי אזוי און איעפלום. םארניכטענדען א זיי בען

 אר־ םאראײניגםער א אין אז געוואוםם, האבען מענטען
 האבען דעה, קנאפע א האבען זײ װעלעז באװעגונג בײםער

 געהיימען א אויף מעגליכעם אלעם געםאן דעריבער זײ
 עםענטליו שלום. פאר מעגליכקײם די שטערען צו אוםן

 נאר אייניגקײם, םאר זײנען די אז געזאגם, זײ האבעז
 דעם אונםער זײנען זײ װי אזױ אז געװאוסם, האבען אלע

 באווע־ ארבייםער דער אויםער קרעפטען םץ קאנטראל
 אין אײניגקײם פאר פארשפרעכונגעז זייערע זײנען גונג,
אנשטעל. םרומער א בלויז באוועגונג ארבייטער דער

 בײ־ אינטערנעשאנעל אובזער האט םונדעםטװעגען,
 װאם חוץ א דאלארם טויזענטער הונדערטער געטראגען

 אנגע־ אירע פמ גאל גרויםע גאר א געשיקט האם זי
 װאו מיםצוהעלפען פלעצער םארשײדענע די אין שםעלטע

 גלײכ־ ארבייט. איר אנגעפירם חאט א. אי. םי. די נאר
 װעל־ אויף םארשטענדעניש דער סים אנקלאנג איז צײטיג,

 אינ־ די האט געװארען׳ געבױרען אמ א. אי. םי. די כע
 צחאמענ־ כדי אום אונערמידליך געארבײם םערגעשאגעל

טיש,. אײז צו צדדים שםרײםעגדע צוױי די צוברײנגען
ח  אף ם. א. די האם צחאמענקונפט אזא בײ װעז י

 אינ־ דער פון פרימי■ דעם אנעדקלנעז צו צוגעשםימם ל.
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האם אײניגקײם׳ פאד באזים אלם אמדוסטריען םאלע

 האם דאן שוין םארשםעגדיגוע. די צוריקגעװיזען לואים
 פאר־ קײן נים זוכט לואים אז װערעז- קלאר אגגעםאגגען
 דובינסקי, פרעזידענט ל. אף ם. א. דער מים שטענדעניש

 פליכט זײז פאר געםונען האם געםאר, די דערזעהענדיג
 גאנ־ דער צו נאר ארגאניזאציע אײגענער דין צו נאר ניט

 אירע אלע צו און באװעגונג ארבײםער אמעריקאגער צער
 םון זרכען צו און אמת דעם פארעפענטליכען צו פרײגד,

 אײניגקיים שאפען צו אזוי װי מיטלען און װעגען נײ דאם
באװעגונג. ארבײטער דער אין

 װען האנדלונג לואיס׳ס פון רעזולטאט לאגישער דער
 איז עס װאם פארשטענדעגיש, די צוריקגעױיזען האט ער

 צענם־ א פון פארמירונג די געווען איז געװארען געמאכט
 אינטער־ די האט דאן ערשט ארגאניזאציע. דואל ראלע

 םי. דער מיט פארביגדונגען אירע אפגעבראכען נעשאנעל
א. אי.

 עס שעדליך װי יעדען פאר קלאר שוין איז הײנט
 דא וױל איך באװעגונג. ארבײטער צושפאלטענע א איז

 אגגע־ האט א. אי. סי. די פאקט. איין דערמאנען בלויז
 פאר־ א בוי־אינדוסטרי דער אין בתים בעלי די באטען

 די אויף מער און םאג א דאלאר פינף פון קלענערונג
 םםרייקס, קיץ ױין נים וועלען עם אז צוזאג, א און שכירות

 קאנ־ א אונטערשרײבען װעלען בתים בעלי די נאר אויב
 גאט, דאנק א גאך איז עס א. אי. םי. דער מיט טראקט

 דער אין ארבײםער קײן ניט האט א. אי. סי. די װאס
 ארגאניזירטע בעםטע די םון אײנע איז װעלכע אינדוםטרי,

 װאלט ניט װען ;ל. אף פ. א. דער פון פאן דער אונטער
גאסען. די אין געגאםען בלוט זיך

אנטאגא־ אן געשאפען צושטאנד דער האם נאר גיט
 ארגאניזירםער דער םץ שיכטעז ברײטע די צװישען ניזם

 םויםליכע א געהאם אויך האט עם נאר ארבײטערשאםט-
«יר ײע««ו ארבײטער טיילען גרויסע יעגע ףױא נגװירקו
 אמעריקא־ דעם אויף און ארגאניזירען, צו געזוכט האבעז

 צום געקומען זיינען שפאלטונג דער דאנק א עולם. געם
 וועלכע אמעריקע׳ פון כחות םינםטערע אלע פאדערגרונד

 אימ־ דעם דורך געװען, םארטריבען צייט א פאר זיינעז
 די בײ געווארען געשאפען איז וועלכער גלויבען, אמ פעט

 זײ אז אמעריקע, אין ארבײטער מיליאנען עקספלואםירטע
 עקאנא־ דיערע פארבעםערען און פאראײניגען זיך װעלען
 געגעבען האט שפאלםונג די לאגע. סאציאלע און מישע

 אטא־ צו שטרעמוגגען רעאקציאנערע די געלעגענהײט א
 אנצו־ אויך און דירעקט באװעגונג ארבײםער די קירען

 םאציאלע אלע געגען קאמפעין םארניכטו־נגס א םאנגען
 יי איז געווארעז געשאםען זײנען װעלכע רעפארמען.

יאר. עםליכע לעצםע
 םום עם וואם אויגען, אםענע מיט קוקט עס װער

 םריינט א איז און וועלם, גאנצער דער איבער איצט זיך
 שםײט עם וואס געםאר, די זען קאן אונטערדריקטע, םמ

 בא־ ארבייםער דער אין םאראייניגונג א אויב םאר. נאך
ווערען. געשאםען ניט זאל וועגוגג

 םיגעןrא דעם אין םאן אינםערנעשאנעל די זאל וואם
 וױיםער אויף זאלען מיר אז זאגען, אייניגע מאמענט?

 זאלעז מיר אויב אז האלט׳ איך אונאפהענגיג. בלייבען
 בײטראגען ניט מיר קאנען אינדעפענדענט בלייבען

 אייניגקייט■ שאםען צו מעגליפקײט דער צו ממשות׳דיגעם
:וואס םאר אט און

 פארשםענ־ א צו קומען צו ראטען מיר װעמען די
 איר ״אויב :אונז זאגען ל. אף ם. א. דער מיט דיגונג
 ל.׳ אף ם. א. דער אין אריינגיק דארפען מיר אז זאגט,

 םװ ארגאניזאציע, באזײיםענדע א איר, שםייט ווארום
 װיכטיגער א זייער איז דאס אז האלט, איד ?״ דרויסעז

 אונ־ פון יאגעל,rטראד דאך דינען מיר ווייל ארגומענט,
ל. אף פ. א. דער פח מעמבערם געבורט׳ זער

 *י הײנם איז אינטערנעשאנעל אונזער — וױיםער
 וועלמ די און ארגאניזאציע. לאנד־פארצוױיגםע א טאג

 וױיםעז׳ באװעגונג ארבײטער דער מים באקאנט זײנען
 קעו־פעיי צענדליגע םאראנען זיעעז לאנד דעם איבער אז

 ויעל■ ל•׳ אף פ. א. דער םח באנער דעם אונטער שאפטען
 לע־ זײ וואו שטעדטלאך און שםעז־ט די איז װירקען כע

 צענמ־ א. אי. םי. םאראנען אויד טאקע דינען עם בעז.
 קאנםםאנםי־ דא װיל איך אבער קערפערשאםטען, ראלע

 מיט אז גײט, באקאנטשאםם מײן וױפיל אויף םאקט א רען
 5 *י• •םי יי זײנעז דארם׳ און דא פמ אויםנאמע דער

 אוד אז איך, האלם רעאליםעט. וױ װינט מער קאונםילס
 ארגאנײ אײגענע אונזערע צו םאראנםווארםליכקײם זער

 *ייף לײגט לאנד, גאנצען איבער׳ז צושפרײט זאציעם׳
 פ• א• דער אמ ארײגצוגײן פליכם די ארױף אונז
 מיםגלידעחזא״ אונזער אז מעגליך, מאכען םאקע און
 קעריעײ לאקאלע צענםראלע יעגע אק מיטװירקעז זאל

 אםנין װאס װענדונג, פראגרעםיװע מער א פאר שאםםען
 יראב־ פאליםישע ױן םאציאלע איגדדסםריעלע, לאנגט
_ געגענחװ• יעגע אין לעמעז

איז גמומעז האבעז td װאם שםעלונג, דעד צוליב
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תתרינוננט אוז פראפלפםען אירע - טניאו ררעםםאכמר יארקער נױ ף
 און אכםונג געגענדיםיגע הערשט ם

 צװישען באציאונגען די אין צוטרוי
 מיטגלידער די און פירערשאפט דער
 דרעםמאכער יארקער נױ אונזער פון

שםאלץ. זיינען מיר וואם מיט ױניאן,
 רעזולטאט א איז הארמאניע די אט
אוים־ אץ אפענהארציגקײט דער פון

 אויפגע־ מאל אלע האבען מיר װעלכע מיט ריכטיגקײט
 האבען מיר פראבלעמען. אונזערע פארהאגדעלט אזן גומען

 ;אישוס פאלשע אויפצוהויבען געזוכט ניט מאל קײן
 האפענונגען. פאלשע געוועקט נים מאל קײן האבען מיר

 דערגרייכען צו אום ווערען, ערפילט ניט קענען װעלכע
 מאמענט פארן ווערען צו געפעלען מאטױוען״ פאליטישצ

 אלע זײנען פירער די אפלאדיםמענםען. געװינען און
 עםוואם ווען מיטגלידער. די מיט אריפריכטיג געױען מאל
 ערקלערט זיי עם מען האט װערען׳ געטאן געדארפט האם
 בא־ אוגזער געװען איז זעלבע דאם אנגעװיזען. און

 גע־ האבען מיר װעלכע מיט בתים, בעלי די צו ציהונג
 אץ װערען געטאן געדארפט האם עפעם װען האנדעלט.

 עם מיר האבען װערען, דורכגעפירם געקענט האט <ס
געקראגען• און געפאדערט

 א אונטערצוציען אױם קומט עס װען איצט, אויך
 דער־ און שוועריגקייטען די ארבײט, דער פון הכל סך

 יאר, דריי לעצטע די דורך ױניאן אונזער פון גױיכונגען
 אינטערנע־ אונזער פץ קאנװענשאן לעצטער דער זינט

 פרא־ די אויף אנװיתען און סיטי. אםלאנטיק אין שאנאל
 נא־ דעו אץ ׳זף«ט אונז פאר שטייען װאם בלעמען
 אםענהארציג אזוי זיין אויך איך װיל צוקינפט, ענטער

 לאגע די ױי פאר שילדערען אין מיטגלידער אונזערע מים
 קיין פארגלעטען, ניט זאך קײן איז. זי װי אמת׳דיג אזוי
מאכען. שענער ניט זאך

 וואם און טרייד דרעס אין לאגע די געװען איז וואס
 צייט דער אין אויםגאבען באלדיגע אונזערע געױען זײנען

כםדר• גײן לאמיר ? קאנווענשאן לעצטער אונזער פון
 אר־ צו געווען אונזערע אויפגאבע די איז 1033 אין

 דורך דערגרייכט עס האבען מיר טרייד. דעם כאניזירען
 35 די געקראגען האבען מיר סטרייק. גענעראל דעם

 די פאר שכירות מינימום און ארבײטס־וואך שםונדיגע
 גע־ די אם האבען מיר און אגרימענט אין ארבײםער

לעבען. אין דורכגעפירט װינסען
 אבער סיםטעם קאנטראקםינג דזשאבינג דעם אונטער

 גע־ עם איז אינדוסםריע, אונזער אץ הערשם עס װאם
 פון געוױגםען די אז אייגצוהיטען״ שווער דיער װען

 אומבא־ די אויסרינען. נים זאלען ארבײטער אונזערע
 קאנקםראק־ אומצייליגע די םון קאנקורענץ גרעניצטע

 בלאק אוקשאן דער און ארבײם באגדעל פארן טארם
 באזונדער, שאפ יעדען אין פרייזען סעטלען פץ סיסטעם

סטאנ־ גלייכע אנצוהאלטען שװער זײער געמאכט האט

האבמאן, דזשולױם םץ
באארד. חשאינם דרעס מענעוזשער דזשענעראל

 געווען גרײט זיינען װאם די שעפער. אלע אין דארדס
 מים ארבייט, די געקראגען האבען ביליגער. ארבײםען צו

 אויפצו־ געזוכט האבעז ױאס די פארדינסטען. קלײנע
ליידיג. געזעסען זיינען םטאנדארדס, ױניאן האלםען
 דע־ זײנען אנרימענט, דעם באנײען בײם ,193» אין
 באגרזך געװען פאדערונגען וױכטיגסםע אינזערע ריבער
 מיםן פרימען סעטלען אץ קאנטראקטארם פץ נעצוננ

 וואו ארבײם דין פאר מאגוםעקםשורער אדער דזשאבער
 האבען פאדערוגגען די ווערען. געמאכט ניט זאל דאס
 אוים־ װיכטיגםטע אונזער סטרייק. א אן געוואונען מיר

 אט דורכצוםירען געװארען אן דעמאלםט פץ איז גאבע
 אזא ועװען ניט איז דאם לעבען. אין םראגראם די

 םפע־ אויפבויען געמוזט האבען מיר אויפגאבע. גריגנע
 זאלען װעלכע ױניאן, דער אין דעפארטמענטם ציעלע

 פץ באגרענעצונג פון םיםטעם נייע די דורכפירען זען
 מיר םעטעלעמנטם. פרית צענטראלע און קאנטראקטארס

 געבראכט םפק אן האט עם און באױיזען אבער עם האבען
 דער אויך נאר ארבײםער אונזערע נאר נים נוצען, נרויס

 אויםגעגליכען םיל האט עם גאנצער. אלס אינדוסםריע
 איז ארבייט די און גארמענט פער קאםטען ארבײטס די

 פארשידענצ די צװישצז געװארעז פארטײלט ײשר׳דיגער
 אדער דזשאבער איץ פאר געארכיים האבען װאם שעפער

מאגדםעקםשורער.
םרי־ אין טרייד אונזער אין לאגע די געװען איז דאם

 לעצטער דער םון צײט דער אין ,1937 פון םעזאן לינג
 אינ־ דער אינםערנעשאנאל. אונזער פון קאנווענשאן

 האט אלגעמיין. אין לאנד אין אויםשװאוגג דוםטריעלער
 אינדוסםריע. אונזער אין אםגעשפיגעלט אדיך טײלװײז זיך

 שעפער. אין ארבייט מער פארהעלטגיסמעסיג געװען ס׳איז
 ארבײטער אונזערע װאלטעז אנגעהאלטען, עם וואלם אץ
 פראפי־ פיל זיכער אלגעמיין אץ םרייד דרעס דער אדן

דערפון. טירט
 אנגעהאלטעז גיט לאנג אבער האם אויפשוואונג דער

 אנגע־ זיך האם יאר זעלבען דעם סץ םעזאן פאל אין אין
 םון דינען םעזאנען די צוריקגאנג. ױיער דער הויבען

 ארבײטםלא־ די און קירצער אלץ געווארען אן דעמאלם
 פארגרע־ אלץ זיך האט דרעסמאכער די צװישען זיגקײם
 ױניאן דער פון אויפגאבע די געפאבם האט דאם סערט.

 דעם טראץ שווערער. םיל געװינםען די אײנצוהאלםען
 גע• די אנגעהאלםען אץ דורכגעפירם מיר האבען אבער,

 אוים־ האבען מיםגלידער אונזערע פאזיציעם. ־ואונענע
 דער־ ניט אץ דיסציפלין אץ מאראל הויכע א געהאלםען

׳ אגרימענם. םון דורכםירונג די ברעכען לאזען

 צוױי די צװישען שלום בריינגען פץ םראגע דער
 דער אין געווען זײנען מיר װען םײ צדדים, קעמםענדע

 םי. דער אויסער זיינען מיר װען איצם און א• אי• סי.
 דער פון פירער די פון באםראכט מיר װערען א״ אי•
 קא* דאדום און כח, נים־געװינשטער א אלם א. אי• סי•
 וועל־ איינםלום, יענעם אויסאיבען דירעקט ניט מיר נען
 פירער די צװינגען צו נויטיג אומבאדינגט אזוי איז בעו־
 קאנסעק־ די מיט רעכענען צו זיד א• אי• •םי דעי סץ

איינגעשפארטקײם. דיער נאכפאלגען קאנען װאס ווענצען׳
 דיזער װאם דערמיט, געפאר די ווערט גרעםער נאד
 צו אן הויפט באוועגונג ארבײםער דער אין ריס גרויםער

 אויםצוהיילען איר אנשטאט וואס׳ קראנקהײט א װי ײעיעז
 מיט שלום קראנקער דער מאכם שםופען, ערשטע די איז

 אזױ שטארבען מסתמא שוין וועם ער אז געדאנק, דעם
 דעם מיט היילען. צו זיך גארגיט דעריבער םוט איז

 םע־ דער אין צוריק איגטערנעשאנעל דער םו־ז אי־יינגיױ
 װידער םאראײניגונג דער םון םראגע די וואלט עציי׳י*

 מים טאג. םון םראגע די אישו, לעבעדיגע א געײאיעז
 דער־ מיר װאלםען םעדערזמיע דער אין אריינגאנג אמזער

 םרע* קלאפען צו וױיטער כחויז םראגרעסױוע די גט מום
 אר־ דער םאר שםײם עם װאם געםארען די יועגען יאגע

 דער אין װאלם אינםערנעשאגעל די באוועגונג. רמ?בײ
 װעלכע כחווד יענע מאביליזירען געקאנם ®ייעיאציע

מז  די און װערען, געשאפען זאל שלום אזוי װי װעג א י
 םירענדער דער געװארעז דארם װאלם נםערגעשאנעל

אר־ צאל באדײםענדע א מער, נאד כחות. די םץ סט

 דער אין טאג צו היינם נאד שםייעז װעלכע גאניזאציעם,
 זאל עם אז םאראיגמערעםירם, דיער זיינען און א. אי. סי.
 געגען ארויסצוטרעטען מוט געקראגעז װאלםען שלום, זיץ

 ארום אזױ און לואים׳ן םון האלטונג דיקםאםארישער דער
 ארבײ־ די םון דרוק דער פילען אנגעהױבען זיך וואלט

 אין שלום באמת ווילען װעלכע א., אי. םי. דער אין םער
באװעגונג. ארבײטער דער

 בליײ אונזער מיט אז זען, נים קאן אלענםאלם, איך,
 ארגאניזאציע אונאפהענגיגע אן אלם דרויםען אין בען

 װײםער אויף קאנען װעג װעלכעז אירגענד אין מיר זאלען
 שלום םון נויםװעגדיגקײט גרויםער דער צו בײםראגען

באװעגונג. ארבײםער דער אין

נאציאנא־ פון םראגען אנדערע םן־ א אץ אלע די אם
 אױם׳ן שםייען כאראקטער אינםערנאציאנאלען און לעז
 אונזער םמ קאנװענשאו קומענדער דער פון אײנונג טאג

 דעם מים באקאנט איז ױאם אײגער אלם איבטערנעשאנעל.
 צװײ־ קײן םיר בײ איז אינםערנעשאנעל״ דער פון גייםם

 שםעלען ײד װעם קאנװענשאן הײנםיגע די אז ניט. םעל
 אר־ דער פאר כבוד א דין װעם װעלכע הויך, דער אויף

 צוקתפםיגע איר אנצײכענעז װעם אמ באװעגוסנ בײםער
 מיט סאלידאריםעם און הילף איר אמבאלאנגם װאם למיע,

 דער איז אײד אח אםעריקע םון באודעגונג ארבײטער דער
 די אייף אױם איצם קעמפם װעלכע װעלט, אלםער
 ארבײם זײער אנצופירעז רעכם זײער פעלדער שלאכט

װעלט. בעםעדער א םאר

? באװיזען עם מיר האבען אזוי װי
 יעדער וואס דעם, דורך באװיזען עס האבען מיר

 און באאמטער יעדער ױניאן, אונזער אין דעםארטמענט
 דורכ־ :אויפגאבע איץ מאטא׳ איין געהאם האבען קאמיטע

 װיכ־ די לעבען אין אפהיטען אגרימענט. דעם פירען
 שװער װי געװאונען, האבען מיר וואם פוגקםען טיגסםע

 םון באגרענעצונג די מאמענט. פארן זײן ױט זאל דאס
 דזשא־ די מיט סעטעלמענםם פרייז די קאנטראקטארם,

 כסדר־ זיך די פון ארבײט ארגאניזאציאנס די בערם,
 אפגע־ מיר האבען טרייד, אוגזער םץ שעםער בײטענדיגע

 פינקםליכקיים. גרעסטער דער מים ענפארסם אץ הים
 דע־ אונזערע םץ דערגרײכונגען די פץ ציפערען עטליכע

• באװײזען. עם װעלען פארטמענטם
 שװע־ אומגעהויערע די םראץ איז בײשפיל, צום אזוי׳

 אײנשטע״ אין פארװיקעלט געװען זיינען וואם ריגקײםען
 די מיט דירעקט פרימען סעםלען םון סיסטעם דעם לען

 גאנצער זײער פאר מאנופעקטשורערם און דזשאבערס
 דערםאלגרייד סיםטעם דעם דאך מיר האבען ארבײט,

 געהעריג װי איצט פונקציאנירם עס און אײנגעשטעלס
 ספעציע־ א באשאםען צװעק דעם פאר האבען מיר איז.
 רי־ א פאר וואס דעפארטמענט. סעםעלמענט פרייז לען

 ציים דער דורך דאט דעפארםמענם דער ארבײם זיגע
 די םון משן־ אין אז זאגען, צו גענוג איז אױפגעםאן,

 םוף ביז 1937 אין םעזאן םרילינג דעם םון יאר, דריי
 געסע־ דעפארטמעגט דער האט ,1939 סעזאן פאל פלן

 די מער וואם סםאילם. 360-717 אויף פריתען כעלם
ד האבזװ בתים בעלי  אץ סיסטעס oyr -vr טױנואועגצי זי

 דער געװאקמ איז גרעסער אלץ אנגענומען, אים האבען
 גע־ געמאכט זײנען וואס סעטעלעמנםם די םון פראצענט

 קלעגעד און דזשאבערם די פון אםים איז דירעקט װארען
 סע־ ספעציעלע ד» אין סעטעלמענט םון פראצענט דער

 שוין דינעז ,1939 אין אז אזוי, העדקוואדערם, טעלמענט
 געםעםעלט זײנען וואס סטאילם אלע םון פראצענט 78

 דזשא* די םץ אפיסעס די אין געווארעז געמאכט געווארען,
בערם.
 םון דורכםירוגג שטרעגגער דער אט דאנק א איז עם

 אלגעמיץ אין װאם, סעטעלמענט פרייז צענטראלער דער
 אויפגעהאל* ארבײט דער פאר פרײזען די זיינען גענומען,

 לאגע אינדוםםריעלער שווערער דער טראץ געווארען טען
 אץ פרײזען די םיט געשען וואלט עם וואס טרײד. אין

 ארבײטםלאזיגקיים און דעפרעסיע שארםער אזא םון צײם
 יע־ מיט געווארען געסעםעלם וואלטען פרייזען די װען
 אמאל, געווען איז דאס װי באזונדער קאנםראקםאר דען
פארשםעלעז. זיך מעז קעז

 האט אויפגאכע טעTקאמפליצ און שווערע א נאך
 איינ־ האבן מיר וואם דעםארטמענט דער זיך םאר געהאם

 קאנ־ םון באגרענעצונג די קאנטראלירען צ\ געשטעלם
 דינען דעפארטמענט דעם םץ אויםגאבען די טראקטארם.

 אפ־ די ױעגען באשליםען און אויםצונעמען )1 :געווען
 קאנםראק* רעגיםטרירען צו אריץ קומען וואס ליקאציעס

 רעגיםם־ די אװעקצונעמען אדער דזשאבערס םאר טארם
 זאל ארבײט אז זען צו )2 ;קאנםראקטאר א םון ראציע

 וואם שעפער אלע צװישען װערען פארםיילם יושר׳דיג
 םץ שכירות אויפמאנען )3 ;פירמע איין פאר ארבײטען

 קאנםראקטארס זײערע םון ארבייטער די םאר דזשאבערם
 אפליקא־ אלע אונםערזוכעז )4 און ניט צאלען יענע ווען

 אן אנשליסען זיך װילען וועלכע בתים בעלי םץ ציעם
 נים זוכען זײ אויב זען צו אםאסיאיישאנם די פון איינער

 דעי צו פאראגםװארטלינקיים םון ארויסצודרייען זיך
 האם דעפארםמענט דער אם אזוי ױי םריער. םץ ױניאן

 םאל־ די םץ זען מען קען אױפגאבען, זיינע דורכגעפירם
• :ציםערען געגדע

אפ־ ביז 1937 אפריל םון יאר, דרײ די פון םשך אין
 15-889 אויפגעגומען דעפארטםעגם דער האם ,1940 ריל

 און קאנטראקםארם רעגיםטרירען םאר אפליקאציעם
 רעגיסםראציעם אוועקנעמען םאר אפליקאציעם 1,408

 אזוינע זײנען םעזאנען, ביזי אין קאנםראקטארם. פון
 װאך. א 200 ביז 150 ®ון אריינגעקומעז אפליקאציעם

 אונטעד־ אפליעאציעם די פון יעדע איז אבער, דעם טראץ
 עם האבעז םיר װאם זעלבעז.טאג דעם געװארען זוכם

 ארויםגעגעבען שוין איז מארגען אױף אדן דערהאלטעז
 אלע די פץ ױײאן. דער פץ ענטשײדונג די געװארען

 חנר דויד זײנעז װאס רעגיםםראציע, פאר אפליקאציעם
 פער־ געקראגעז 1,514 האבען געװארען, ערהאלםען צײם

*ײם־ געקראגצז האבעז 10.737 רעגיסםראציעם, מאנענםע



 זײנען אפליקאציעם 3,638 און רעגיםטראציעם ווייליגע
געווארען. צוריקגעװיזען

 דעפארטמענט דער האט צײט זעלבער דער דורך
 פון קלאגען 7038 איבער געהאנדעלט און אױפגענומען

שע־ די צװישען ארבײט פון צעטײלונג ױשר׳דיגער גיט
 ניט צו ארבײט ארױםגעבען פון קלאגען 3,056 און פער

 דע־ דער קאנטראקטארם. ױניאן גיט און רעגיםטרירםע
 דזשא־ פון איינגעמאנט צײט דער פאר האט׳ פארטמענט

 פון שכירות פאר דאלאר 268,710 פון סומע די בערס
 װעלכע שעפער, קאנטראקטיע זײערע אין ארבײטער

באצאלט. נים זיי האבען
 דערפילט אױפגאבע זײן האט ענערגיש אזוי פונקט

 איג־ אזא אין דעפארטמענט. ארגאניזאציאנס אוגזער
 בתיס בעלי צאל ריזיגע א װאו אונזערע, װי דוםטריע

 פארנעמען נײע און יאר יעדעס ביזנעס פון ארוים גײעז
 דעפארטמעגט ארגאניזאציאנס דער איז פלעצער, זייערע

 אר־ אונזער בנין. ױניאן דעם פון װינקעל־שטײן דער
 דער־ יאר דרײ די דורך האט דעפארטמענט גאגיזאציאנם

 און ענערגיע גרעםטער דער מיט אױפגאבען זיינע פילט
שװעריגקײ־ באזונדערע די טראץ דערםאלג׳ גוטען מיט
 װאם אינדוסטריע דער אין ענדערונגען .די דורך טען

 םילע אין וואם דעם מיט םארגעקומען, לעצטענם זיינען
 און אםים דער בלויז יארק נױ אין זיך געפיגט םאלען

 װערט אירע ארבײט די םירמע. דער םון שאױרום די
 קומט עס טאון. אוו אוט שעפעד אין ערגעץ געמאכט

 װעמען נישטא איז יארק נױ אין אז אוים, אםט דעריבער
 די אט אבער טראץ ארבײט. דער םון אפצושטעלען

 דעפארטמענט ארגאניזיישאן דער האם שװעריגקײטען,
םירמעס. 787 ארגאניזירט יאר דריי לעצטע די דורך

דעםענ־ ״ױניאן די געארבײט אויך זזאט ענערגיש
 פיז אויפזיכט 1מעי1או שטייט וחנלכע ?אמיסע״, דעדס ^

 איבער־ זיין גיט וועם עם דעפארטמענט. ארגאניזיישאן
קאמי־ די םון ארבייט דער דאנק א אז זאגען, צו טריבען

שע־ די אין באדימונגען די םון אפהיםונג די איז טעם
 גע־ דורכגעפירם יוניאן־שטונדען די ספעציעל און פער

םולשטעבדיג. ווארעז
איגער־ באריכט קורצען א אין מעגליך גיט איז עם
 דער־ און אגגעשטרענגטע די איינצעלהײטען מים געבען

 דעפארם־ באזונדערע אונזעחג וואס ארבײט םאלגרייכע
 םארשיײ די אין שעפער די קאנטראלירען װעלכע מענטס,

געטאן; יאר דריי די דורך האבען אפםיילוגגען, דעגע
 זײ וואם אדזשאםםמענטס און קאמפלייגטס צאל ריזיגע די ^
 םאלען. אלע די םון אײנצעלהייטען די און געמאכט האבעז ^
V דעפארט־ םיבף די אין אז אגצואוױיזען, זײן וועם גענוג 
 און פאפולאר די געשאנעל, די אפיליאײטעד, די מענטם, ^

 דווץ זײגען מאנהעטען״ אויםער אםיםעס ארומיגע די
אי־ געווארען געהאנדעלט און אריינגעקומען יאר דריי די

אג־ בלויז דא ױיל איך וואס קאמפלייגטס. 38,610 גער
־  דער אין עגדערוגגען װיכטיגע צוויי אײף איז וזײזען, י

 האכען מיר וואם קאנםראל און םארוואלטונג םון סיםטעם
 קאנ־ ױניאן דעם האבען װעלכע צייט דער דורך געמאכט

םארבעםערט. םיל שעפער די אין ■טראל
 מיר וואם הינזיכט דער אין עגדערונג וױכטיגםטע די
 און דזשאבערם די וואם דאס, איז.געװעז געמאכט האבען

 גע־ זײנען זיי, םאר ארבײטען וועלכע קאנטראקטארם אלע
 זעלגיגען דעם םון קאנטראל אוגטערן געווארען שטעלט

דעםארםמענטם, באזונדערע אין אגשטאט דעפארטמענם,
 האט קאארדינאציע די אט םריער. געווען איז דאס וױ

 קאנטראל םון דורכפירען בעסערען א געמאכט מעגליך
 אג־ דעם ענםארםען בײם אײנהײטליכקײט געשאפען אמ

 וואם דאם, איז עגדערונג וױכםיגע ונוױיםע די רימענם.
 באארד דזשאינט אונזער האם 1939 םון םרילינג דעם זינט

 אויך איבט זי װעלכען דוו־ד םיסטעם א אייגגעשטעלם
 ױעלכע שטאם, אויסערן שעפער די איבער קאנטראל אוים

 זיינען שעםער די טארקעט. יארק- נױ פארן ארבײטען
 אונטערן דיםטדיקטען דרײ אין געװארען איינגעםיילם

 אונזער אין מענעדזשעד דיםםריקם א םון אויםזיכט
 דער אט וואס צײט קורצער דער אין באאת־. דזשאינם

 עם האט געװארעז איינגעשטעלט איז םיםםעם ױיער
 אויםזיכש בעםערען א פון מעגליכקײט די באװיזעז שױן
באדינגונגען. די דורכפירען אין אײנוזײטליכקײט מער און

 םון מאשינערי קאנטראל דער םון םײל וױכטיגער א
 גאנצע די דעיארםטענט. אדיםינג דער איז ױגיאן אונזער

 גע־ גיט װאלט ױניאן דער םון מאשינערי עגפארסםענם
 הילף דער אן גרמדליך, און טיכטיג אזױ ארבײםעז קענם

 דעיארם־ דער װאם ביכער די םח אמטעתוכוגגעז די פון
קארגע די פיז טײל גתיסער א דורך, פירט סעגט

 אײנגעמאנם האט ױביאן אוגזער וואם דאלאר 900,000
 קאנטראקםארס *ח דזשאבערם מאנופעקםשורערם׳ פון
דערצאלטע גיט פאר יאר םיר לעאטע די פוץ משך אמ
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 בלויז געװארען מעגליך איז ערזאץ, שאדען און שכירות

דעפארטמענט. דעם פון ארבײט דער דאגק א
 ארבײט דער פון רעזולטאטען די זײנען עס װי װיכטיג

 ריזיגע אזא אײנמאנען אין דעפארטמענט אדיטינג פון
 איז ױגיאן, דער פאר און ארבײטער די פאר געלט םומע
 און אפטע די דורך װאם דאס, װיכטיגער נאך אבער

 געלוב־ אוגז איז ביכער, פון אונטערזוכונגען גרינטליכע
 אגרימעגט. געגען פארברעכענס אלערלײ אויפצודעקען גען
 דער װאם ביכער די פץ אונטערזוכונגען טויזענטער די צו

 דרײ די פון משך אין דורכגעפירט האט דעפארטמענט
 טײל גרויסען א ביז װערען צוגעשריבען דארף יאר,
 די און אגרימענט פון פארלעצונגען די װאס פאקט, דער
 פארקלענערט פיל צײט דער דורך זײנען קלאגעז צאל

געװארען•
ײע די  זײ האבען מיר װי און פראבלעםען נ

באגעגענט
 פון סעזאן פאל צום אז דערמאנט, שוין האב איך
 צוריק־ אינדוסטריעלער דער אנגעהויבען זיך האט 1937
 געטראפען שװער דיער האט װעלכער לאנד׳ אין גאנג

 געװארען אײנגעשרונקען איז עם דרעסמאכער. אונזערע
 שטארק איז עס און שעפער אונזערע אין ארבײט מאם די

 נויטיג אבער איז עס ארבײטםלאױגקײט. די געשטיגען
 בלויז םאראורזאכט געװען גיט איז דאם אז אנצואוױיזען,

 גע־ איז דערםון טײל א ריסעסיע, אלגעמיינער דער פון
 באדינגונגען ספעציעלע די םון םאראורזאכט ווען
 פון װיכטיגםטע די אינדוםטריע. אוגזער םון םטרוקטור און
 אגטװי־ זיך האט עם װאס קאנקורענץ שארםע די איז זײ

 צו אינדוםטריע דרעס קאטען דער םון לעצטענס קעלט
איגדוםטריע. דרעם סילק דער

 די וואס דצרפוז בלויז ניט שמאמט פור«ג<ו3טא די
 טאג צו היעט מאכען מאנוםעקטשורערם דרעס קאטען

 רעיאז װי מאטעריאלען, ביליגערע םץ סםריט־דרעסעס
 אימ־ דעריבער דינען זיי און ארבייט, ביליגערער און

 נאר ביליגער, דרעסעס זייערע פארקויםען צו שטאנד
 גרעםטען צום זיינען שעפער זייערע וואם דעם, פון אויך
 אזוי, םארוואלטעט, בעםער װערעז און גרעסערע טייל

 אוים נוצען און אװערהעד קלענערעז א האבען די אז
 מאסשטאב גרעםערען א אין מאשיבערי און פאבריק זײער

 מאנופעקטשורערס. דרעם סילק אונזערע טועז דאם װי
 אנ־ פץ םאתואלםונג׳ םון פראגע א נאטירליך איז דאס

 אויסער געוױינליך איז וועלכעם געשעפטעז, די םירען
 באזארגם דארף און פראבלעמען ױניאן םון קרייז דעם

 אױפגאבע. זייער איז דאס בתים. בעלי די םון װערעז
 ניט לײדער אבער האבען מאנוםעקםשורערם אונזערע

 פארבליבען און צייט דער פון ענטװיקלובג די נאכגעפאלגט
 ניט םארקויםען די ווען םארמולעם. אלטע זייערע בײ

 מאכעז — תרופה אייז בלויז די האבען ארבײט, גענוג
 וױיט אבער איז ביליגער מאנען ביליגער״. ארגײט די

 בתים בעלי די וױ שװעריגקייםען די צו סגולה די ביט
 ניט איז אינדוםטריע אונזער אין איבעל דער גלויבען.

 פונ־ זאמדיגער דער נאר ארבײט, פאר םרייזעז הויכע די
 געבויט איז אינדוםטריע אונזער װעלכען אויף דאמענט

 נאך זיד האלטען בוזים בעלי די וועלכען אז און געווארעז
 טרייד אונזער מיט אומגליק דער טאג. צו הײנט ביז
 ניט בתים בעלי די זײנען אן, אנהויב םון וואם איז,

 םא• א אויפצובויען אינדוסטריע דער אין אריינגעקומען
 םאבריקאנטען געטאז האבעז דאם װי געשעםט, לידען

 אריינ־ ניט האבען די איגדוםםריען. אנדערע אלע אין
 פראדוקטיװע גרויםע א אויפבויען אין געלט געלייגט
 געלט מאכען צו געשעםם אין אריין זיינען זײ נאר מאשין,

 אנ־ זיי, האבען דעריבער שנעלער. וואס און מער וואם
 דזשאבער־ די ענטװיקעלם פאבריקען, איעארדענען שטאט

 אונטערנעהענדיג ניט מאל קיץ סיםטעם, קאנטראקםאר
 איינ־ םאבריקען׳ איעצוארדענען םאראנםווארםליכקייט די

 אלץ ארבייט. סיט זײ באזארגען און ארבייטער ברעכען
 דרעםעס םארקויפען צו געווען איז געזוכט, האבען זײ וואם
מעגליך. ױי פראםיט פיל אזוי מאכען און

 לאנג אזוי וואס געײעז, איז דערפח רעזולטאט דער
 איז געהאט האבע| די װאס קאנקורענץ אײנציגע די װי

 דער פון מאגופעיןםשורערם און דזשאבערם םון געוועז
 װי לאנג אזוי ;געגענט זעלבען דעם םון לאין זעלבער

 נױ אין געוועז איז אינדוסטריע דרעם גאגצע די במעם
 אינדוסטי דער געווען איז דא װאם דעם איבער יארק,

 געלע• מאסע די צענםער, םםאיל דער צענטער, ריעלער
 די מאכען צו געדארםט האם מען וואם ארבײטער רענטע

 ױניאז שטארקע קײן גאווען גיט איז עם און ארבײם,
 ארבײטער, די פון םארדינםטעז די באשיצען זאל ױאם

 «רױ האבעז איז זיד *װישעז אתמגעריםען זיד זײ האבעז
צװיגגעז דורך אנדערע די זדעע אויםקאנקורירען בירם

 םון פרייזעז די ארונטערדריקען קאנטדאקטארס זײערע
 געבען געקענם זיי האבען ארום, אזוי ארבײםער. די

 דעם »פא ארבײט בעםערע אדער סחורה בעסערע אביםעל
 ענטשסאנען אבער איז עם װען גארמענט. פרייז זעלביגען

 גרויסע שעפער׳ גארמעגט קאטען די פון קאנקורענץ די
 פראדוק־ פון מעטאדען מאדערענםטע די מיט שעפער,

 עצה אן זיד װי ניט אײנפאך זײ װײםען פארקויף, און ציע
געבען. צו

 נאך איבעל אגקומענדען דעם אײגגעזעז האבען מיר
 געװען איז עס װאם געטאז האבען מיר און צוריק לאנג

 פון קאנקורענץ די אט אומשטענדען די אונטער מעגליך
 דרעסעס קאטען די פון און ארבײט לאין ביליגער דער

צאמען. צו
 ריכטונג דער אין שריט װיכטיגסטע די פון אײנער

 ביליג־ דער פון קאנטראל איבערנעמען אונזער געװען, איז
 בײקומענדיג לאין. a/$1.371 די דרעםעם, לאין סטער

 דא נויטיג ניט איז עס װעלכע שװעריגקײטען אלערליי
 די אז דורכצופירען געלונגען אונז איז אויסצורעכענען,

 דרעםעס לאין דער אין קאנטראקטארם און דזשאבערס
 ארבײטט די אסאסיאײשאנס. די אן אנשליםען זיך זאלען

 געװען פריער איז װעלכע שעפער, די אין שטונדען
 זײ־ װאך׳ א שטו״־עז םערציג ביז האלב און 37 פון
 שע־ די אין שטונדען. 35 צו געווארען ^עדוצירט גען

 ארבײט, שטיק געארבײט האבען ארבײטער די וואו פער,
 סיספעם רעגולערער דער געװארען אײנגעשטעלט איז
 די אין װי אוםן זעלבען אויםן םעטעלמעגטם פרייז םון

 מיר זיינעז דערגרייכען צו דאס שעפער. דרעס אנדערע
 םארצויגעגעם לאגג א אנצופירען געצװאונגען געװען

 גע־ איבערהױםט סטרייקס, קאסטבארע זייער און קאמפיין
 אנ־ געוואלט ניט זיך האבען װעלכע דזשאבערם, די גען

 ייז לידו שאס.ייאסא^יא רייז.א גר״ואאו-לאבחאד. ליס^נש
 קאנ־ םון באגרענעצונג די אננעמען געװאלט ניט האבען

 געצוואונגען אבער זיי זײנען םוף כל םוף טראקטארם.
נאכצוגעבען. געווען
אוג־ געװען איז ריבטוגג דער אין שריט צװײטער א

 וואם שעםער טאון אװ אוט די אויף קאנטראל קריגען זער
 האבען מיר װאם מארקעט, יארקער נױ םארן ארבײטען

 לאינס ביליגםטע די םון מערםטע די דערמאנט. שוין
 קאנטראק־ טאון אװ אוט די אין געמאכט ווערען דרעסעס

 וואם דאס געווען איז שריט דריםער דער שעםער. טינג
 1938 אין אגרימענט דעם באנײען בײם האבען מיר

 אסא־ קאנטראקטארם די אז פונקט, א ארייגגעשטעלט
 טראקערס, די מיט אגרימענט אן שליסעז מוז סיאיישאז

 שותפים װערען זאלען טראקס די םון אײגענטימער די אום
 און אינדוסטריע דער אין אגרימענט קאלעקט-יױען צום
 אין באדינגונגען די אנצוהאלטען פאראנטווארטליך זיין

 םירמעס סטרייקענדע פאר ארבײט םירען ניט םון באצוג
 דאם אויך קאנטראקטארם. רעגיסטרירטע ניט צו און
 געצוואונגען זײנען מיר שװער. זייער אנגעקומעז אוגז איז

 וועל־ אין דעמאנםטראציע, ריזיגע א דורכצוםירען געװען
 טויזענט צוואנציג איבער באטייליגט זיך האבען עס כער

 אםגע* האט װעלכע סטריט, טער35 איז מיטגלידער,
 זיבעםע צװישען בלאק דעם אין םארקער יעדען שטעלט

 אונםער* דאן איז אגרימעגט דער עװענױ. אכטע און
 ױניאן די האט גאבדעם אפילו אבער געווארעז. געשריבען

 טרא־ דעד מיט שוועריגקײטען אלערלײ געהאט אלץ נאך
 געווארעו געצוואונגען זיינען מיר און אםאםיאיישאן קערם

 איגדזשאנקשאן אן ארויםנעמען און געריכט אין גייז צו
 אסאםיאיישאן. דער םון מיטגלידער די פון אײנעם געגען
 טראק די םון אגרימענט דער נאך װערט •איצם אםילו

 א געהאט וואלטען מיר װי אפגעהיט ניט אייגענטימער
 םון איינע גאטירליך איז דאם דערווארטעז. צו רעכט

צוקונםט. דער םאר פראבלעמעז אונזערע
 דער־ און געטאן האט ױניאן אונזער וואם איז דאם
 גאד איז נאטירליך איצט. ביז געביט, דעם אויף גרייכם

 גאר־ קאםעז דער םון קאנקורענץ דער םון פראבלעם די
 וואם געםאן האבען מיר געלייזט. ניט וױיט דרעס מענם
 א אגרימענם. דעם אונםער טאז געקענט־ האבען מיר
 צו גענומען האבען מיר וואס שרים׳ דירעקםע די חוץ

 אויםגע־ האבען מיר װעלכע אוץ איבעל דעם מילדערען
 םץ באגרענעצונג דער פון דורכםירונג די האמ רעכענם,

 מיטן דיחױןט פרייזען םעטלען דאם און קאנטראקםארם
 דרעם םילק דער געהאלםען אומדירעקט דזשאבער׳

 דעם פץ קאנקורענץ די בעםער בײשםיין אינדוםטריע
 געפירט האט דאם וואס דערםים טרײה דרעס קאטען

 האב איך שעפער. די פון םארגרעסערונג דער צו
 אורזאכען די פץ אײנע אז אנגעדייטעם, פריהער שױן
 בײ״ גים קענען מאנופעקטשורערס דרעם אונזערע וואם

 דאם, איז דרעסעס קאטען די פון קאנקורעגץ די שטײן
דער איז שעפער קלײנע אח קאנטראקטינג אונטער וואם

35 ט י י ז (9►גערעכטיגקײט -------------------------- }> ו 940 ױני,

35 לאקאל ױניאן פרעסערם יארקער נױ די
ברעסלאו דזשאזעה װײש־פדעז. פון

מענעדזשער.

 טײ־ דעריבער איז פראדוקציע די און גרעסער אװערהעד
 זײנען ארבײטי דער פאר םריחען די װען אפילו רער;

 דערי־ איז שעפער די פון פארגרעםערונג די זעלבע. די
 די אט בײצוקומען הילף א גראד געװיםען א ביז עדב

קאנקורענץ•
 דער פאר אויפגאבען און פראבלעםען אונזעחן

צוקונפט נאענטער
 דורך ױניאן אונזער האט אנגעװיזען, האב איך װי

 םול־ דורכגעםירט דערםאלגרייך יאר דרײ לעצטע די
 געקראגעז האבען מיר װאס באדיגגוגגען אלע די שטענדיג

 דורכגע־ האבען מיר אגרימענטם. קאלעקטױוע די אין
 קאנטראקטארס, םון באגרעגיצוע די לעבען אין רטיפ

 מאנוםעק־ און דזשאבערס די מיט פרײזען סעטלען דאס
 אײנ־ האבען מיר ארבײט/ גאנצער זײער פאר םשורערם
 צװי־ ארבײט םון צעטײלונג ױשר׳דיגע מער א געשטעלט

 געלוגגען אויך שוין אונז איז לעצטעגם שעפער, די שען
 אג־ אוגזער אין פונקט דעם לעבען אין דורכצופירען

 איינגעשטעלט זאל עס אז פאר, שרײבט װאס רימענט,
 אומםארטייאישער אונטער בױרא ארבײטם אן װערען

 אויף דרעסמאכער ארויםשיקען זאל װעלכע אויפזיכט,
 ארבײטער מיט בתים בעלי די באזארגעז און פלעצער

 איז װעלכער פונקט, דער דעם. אין זיך נויטיגען די ווען
 כאראק־ דעם איבער קאמפליצירט און שװער דיער געװען

 פראבלעמען דעליקאטע די און אינדוסטריע דער פון טער
 געלייזט אונז םון איז םארװיקעלט, דערמיט זיינען וואס

 םון דעפארטמענט ארבײטם דעם קריגען דורך געװארען
 דער םאר בױרא אזא םארוואלטען און עםענען צו םםייט
איגדוםטריע. דרעס

 םאר נאר נים גוצליך, און װיכטיג זײער געװען זײנען
 אלם איגדוםטריע דער םאר אויך נאר ארבײטער, די

 איז םארבעסערונגעז און ענדערונגען די דורך גאנצער.
 אלע װעלכע םון םטאביליטעט מער געװארען געשאםעז

 פראפי־ האבען אינדוסםריע דרעס דער אין פאקםארעז
 פרא־ נײער א פאר מיר שטייען אבער איצט םירט.
 םאראינטע• זיץ אויך דארפען עס וועלכער אין בלעם,

 אינדוסט־ די אױך נאר ארבייטער, די בלויז ניט רעםירם
 קריגען צו אזוי װי איז םראבלעם די גאנצע. אלם ריע

 זאלען זיי אז מלאכות בעלי אונזערע םאר ארבײט גענוג
 בויען מיר מוזען דעם ארום לעבען. א מאכען קענען
. צוקונםט. דער םאר פראגראם אונזער

 דאם ראליע גרויםע א שפילען דערבײ װעם זיכער
 םרייד דרעם קאטען אין ארבײטער די םון ארגאגיזירען

 אויף האט׳ אינטערנעשאנאל די לאנד. גאנצען איבערן
 דארף זיבער און יארען לעצםע די געארבײם געביט דעם

 םיר וואס ענערגיע ברעקעל יעדער װערען אגגעווענדעט
 חשאיגט די םײ און אינטערנעשאנאל די םײ פארמאגעז,

 ױניאניזירען און אױפגאבע די םארעגדיגען צו באאײ.
 איבערצייגט, אבער בין איד טרייד• דרעס קאטען דעם

 ארבײט מער קריגען םון פראגע די װעט אלײן דאם *ז
 וועט עם לייזען. ניט שעםר דרעם יארקער נױ די פאר

 צױ םון ריכטונג דער אין אויך װערען געטאן פיל םמען
 םיםטעם פראדוקציע די און מעטאדען ביזנעם די פאסעז

באדינגונגען. מאדערנע נײע די צו יארק נױ איז
 װי װעג איינציגער דער מייגונג, מײן נאד איז. דאם

 און ארבייט קריגען קען מארקעט יארקער נױ דער אזוי
 פרא־ װיכטיגםםע די איז דאם געשעפטען. גוטע מאכען
 איז דאם כאטש און ױניאן. אונזער םאר איצט בלעם

 געדארםט ניט האט עס וואס פראבלעם, אינדוסטריעלע אן
 זיינען באזארגעז, צו עם ױגיאן דער םון אויםגאגע די זײז

 אין םאראינםעדעםירט נלוטיג אזוי ארבײטער אונזערע
 גראד הויכען אזא איז ברויט זייער אפ העגגט עס דעם׳

 קריגען צו אזוי װי םראבלעם דער םון לייזונג דער אז
 ױניאן די אז שעפער, יארקער נױ די אין ארבײט מער
 דעם ווײזען צו אויפגאנע די זיד אויף נעמען מוזעז וועם
 דער־ קעז צוועק דער אט אזוי וױ אינדוםטריע דער וועג

 ױניאן דער פון גורל אויםן םאלט עם װערען. גױיכם
 אר־ פון שטאנלפונקט דעם םון נאר ניטי ארבײםען צו

 פאר אויך נאר כולאבות, בעלי די םאר באדינגונגען כײטס
אינדוסטריע• דער פון איבערבויאונג און אױםלעבונג הנר

 גרימע קיין זיץ ניט וועט דאס אז ווייסעז, סיר
 ארײנצו־ אנגעקומעז אונז איז עס װי שווער אײפגאבע•

 אינדוסטריע דער איז סטאביליטעט און ארדנונג ברענגעז
 אין זײן שװערער נאך עם וועם םארגאנגענהייט, דער אין

 ניםא. איז אױסוועג אנדער קיױ אבער צוקונםט. דער
 מיר װען שיקזאל, פץ איראניע די געװען ײאלט איזעם
 אינדוםטריע, די אױםלעבעז שמ *ײעק דעם םאר תילעז׳

טרײד. אין םטרייק גענעראל א רוםעז צו געצדרארנגען זײן

פרע־ סקוירט און קלאוק ׳35 אקאל
 עלטסטע די פון אײנער ױניאן׳ םערם

אינטערנעשא־ אונזער פון צװײגען
 40 איצטיגער דער צו קומט נאל׳

 מים קאגװענשאן׳ ױביליי יאריגער
דערגרייכונ־ פון רעקארד פײנעם א

 די יאר. דריי לעצטע די אין גען
 ארײנשרײבען מיר׳,װעט האפען קאנװעגשאן, איצטיגע

 ױניאן. אונזער םון געשיכטע דער אין בלאט נײעם א
 בא־ צו געלעגענהײט דער מיט זיך םרײען פרעםערם די

 האפען און קאוםט׳ צו קאוםט פון םריינד זײערע געגענען
 סטימולירענד ױץ װעלען װעלכע װאכען צוױי האבען צו

ארגאניזאציע. דער פאר
 ארגאניזא־ סײ און אינדוסטריעל םײ האט 35 לאקאל

 לעצםער דער זינט יאר, דריי אקטיװע געהאט ציאגעל
 גע־ וױכטיגע רייע א געהאט האבען מיר קאגװענשאן.
שעענישען.

 35 .דעם געםייערט 35 לאקאל האם 1938 ױני איז
 ״ױ־ אין םייערונג אונזער לאקאל. םונם ױבילײ יאריגען

 מיטגלידער טויזענט םון געווארעז באזוכט איז הויז״ ניטי
 יארקער נױ פון םארשטײער 150 אמ לאקאל אונזער םון

 איז דאם ארגאניזאציעס. פראטערנאלע און ױניאן טרייד
א נאר לאקאל׳ איין פמ פייערונג א געװען בלויז ניט

 35 לאקאל פון דעפארט&ענט אגעמפלאי&ענט דער
 אירע פון נוים די לינדערען צו בײגעטראגען םך א האט

 אין דאלאר 280,000 ארום מיטגלידער. ארבײטםלאזע
 ארױםגעגע־ לאקאל דער האט טשעקם און טאג־דזשאבם

 לעצםער דער זינם מיםגלידעה ארבייטסלאזע די צו בען
 געםאן אייד האם ארגײט װיכטיגע זייער א קאנווענשאן.

 אנ־ האט וועלכער דעפארטמענם, ןןדױקיישאנעל אונזער
 מאסען־אונ־ את קורסען בילדונגס רייע א מיט געםירם

 עדױ־ דער האם סעזאן לעצםעז דעם אין טערנעמוגגען.
 טעא־ עטליכע :אישגעארדענט דעפארטמענט קיישאנעל

 ניחנלם״, ענד ,פינס סון פארשטעלונג א פארטים, טער
 םיעציע־ א אח צױאמענקונפטעז נאכםיטאג שכת רייע א

פאלעםטינע־םאג. לען
 באדײטענדען א אויםגעאיבם כםדר האט 35 לאקאל

 קלאוק יארקער נײ דעם פמ ארבייט דער אויף איינםלוס
 לעצטען האט נאגלער ברודער ווען באארד. דזשאינט

 דער פון מענעדזשער אלס אמט זיין םון רעזיגנירם יאר
 8 געמאכם 35 לאקאל האם באארד, דזשאינט קלאוק
 האט באארד תשאינט די בײםראג. װיכטיגזמ זייער

 מיך האט און קאםיטעט אדמיניםםראםױוען אן דערוױילם
 35 לאקאל קאמיםעם. םמ טשערמאן אלס באשטימט

 די אזוי וױ פראגראם גרונטליכע א םארגעשלאגען האט
 פארשםארקען און אויםברייטערעז זאל באארד דזשאינט

 פרא־ דאזיגער דער אינדוסםריע. דער אין קאנטראל איר
 האם אנגענומעז, האט באארד דזשאינט די וואס גראם,

 און קאנםראל ױניאן דעם םארשטארקען געהאלםען םך א
 מיטגלי־ גרויסער אונזער פון םארדינםםען די העכערען

דערשאםט.
 מיר בעאבאנטען צוםרידענהײט באזונדערער מיט

 35 לאקאל פון איבערגעגעבענהייט און טריישאםט די
 איז לאקאל ̂ונם םיי אקםיװיטעטען אלע צו מיטגלידער

 אמ האבעז׳ פרעסערם די באארד. דזשאינם דער פון םײ
 ארבעם ױניאן יעדע אױסגעפירט .1910 פון גײסט דעם
 באוואוסםזיניג וואבזאם, צוגעטיילם. זיי האט מען וואם

 זײל פעסטער א זייענדיג און צילען, ױניאן די איבער
 מיטגלידער* 35 לאקאל די האט ארגאניזאציע, דער םון

 יעדער אין געהאלםען און קאאפערירם מאל אלע שאפט
 י«ילשס אלגעמייגער אץ און קאמפאניע אינדוסטריעלער

 לאקאל אז אויך מיר באריכםעז םארגעניגען מים ארבײט.
 די מיטגלידערשאםט. דיוס״צאלענדע םײנע א האט 35

 גיט* ײגעזז אללאק אונזער םח מיטגלידער צאל גרויסע
סעזאז• צו סעזאן פמ צאלונגעז דױם זײערע אין שטייעגד

אמ־ איז אחדות די אויך איז צופרידענשטעלענדיג
 איזאנחניע וואלעז ײניאן די בשעת ארגאגיזאציע. זער

35 ז־ער מירט היציגע, געווען זיינען לאקאלעז
 דער געוחנז איז עס וױ פונקט װאלען, זײנע דורך אלעמאל

 yrs ארדנונגם רוהוגען א אין װאלען, לעצטע די אין םאל
 אדמי־ די אמ װאלען לעצםע ךי אין צושםאגד. םיגען

 גרויסער א מיט געװארען דערמײלט װידער ניסטראציע
שטימעז• מערהײם

 צוױי איצט באהאנדלען 35 לאקאל םון מיטגלידער די
 און קאנווענשאן אינטערנעשאגאל די :ענינים װיכטיגע

 בא־ די און באהאנדלען, װעט זי וואס פראבלעמען די
 אין באלעבאטים. די מיט אגרימענט אונזער םון נײאונג

 באווע־ ױניאן דעךטרייד אין אייניגקײט םון םראגע דער
 און קאנסעקװענט אלעמאל געווען 35 לאקאל איז גונג

 אונטער־ כםדר מיר האבען 1935 זיגט אויםגעהאלטען.
 ארבײטער דער אין שלום םאר באװעגונג יעדע שטיצט

 מיר גלויבען מאמענט איצטיגען דעם אין באוועגוגג.
 נויטיגען דעם דערגרייכען צו אוםן בעסטער דער אז

 םעדעריי־ דער אין צוריק אריינםרעטען דורן־ איז שלום
 פרינציפ דעם אנגענומען האט םעדעריישאן די שאן.

 האט םעדעריישאן די ױניאניזם. אינדוסטריעלען פון
 םי. דער מים פארהאנדלען צו גריים איז זי אז געװיזען

 איצס איז עס שלום. ערענהאםטען אן ררעגען א. אי.
 ױניאן טרײד צעטײלםער א םאר אורזאך קיץ םאראז גיט

 אונםערשטיצען דארפען שלום װילען וואס די באוועגוגג.
 זעל־ דעם דערגרייכען גענוי װיל וואס םעדעריישאן, די

 פעדערײשאן, דער אן זיך אנשליסען דורך ציל. גען
 ברײ• דער םים פארביגדען זיך אםאל װידער מיר ווע?ען

 פראקטישען דעם געניסען און באוועגוגג ארבײטער טער
פאובינדונג. אזא פון נוצען

 םון באוועגונג די אויך אונםערשטיצט 35 לאקאל
 םער־ דדיםען א דפא טלדװװע סנרעזח^פ *,דר?פסען

 גאנץ איבער זיך פארשפרייט וועלכע באוועגוע א מין,
 שײד־װעגען. אױף איצט שםײם אמעריקע אמעריקע.

 זאל ער כדי ירעזידענם. אלם רחװעלם׳ן דארפען םיר
 םא־ פראגרעסיװע פאר ארבײט זײז פאחעצען קענען
 עקאנאסישען דעם ליקװידירעז פאר און געזעצעז ציאלע

 דער־ די אױפצוהאלםען האפען גיט קענען מיר קריזים.
 דעם *מ באװעגונג יוניאן טרײד דער פח גרײכונגען
 האט אינטערנעשאנאל אײגענע אונזער װאס פראגרעס
 װערעז םארװאלטעט נים װעט אמעריקע אויב געמאכם.

 פרעזי־ אונטער אדםיניםטראציע יראגרעסיװער א פמ
 איצם איז אמעריקע אק פירערשאםט. רחװעלט׳ם דעגט

 םאתעמען קען װאס מענש, אנדער קײן פאראן גיט
 צו ארבײם דין פארזעצען קען װאס פלאץ, רחװעלם׳ס

 שלום מאכען צו קאםף זײן און ארבײםםלאזע די העלםען
װעלם. חנר םח םעלקעו־ די צוױשען

 רעזאלו־ רײע א פארשלאגען אויך װעם 35 לאקאל
o r i קלאוק־ יארקער נױ די לטובת שאןגעופאגו דער בײ 

 אג־ אן מאכען צו טיטיג אמ אלץ פאר פריער םאכער.
 פארשטארקען זאל װאם באלעבאםים, די םיט ריםענט

 זי־ זאל און הינזיכטען אלע אין קאנםראל ױגיאן דעם
 םים־ אונזערע פאו־ םארדיגםםען יערליכע העכערע כערען

 רעא־ זאל װאס קאנטראקם א מאכעז מתען םיר גליחנר.
 א פראבלעמען. אינדוםטריע אלע באהאנדלען ליםםיש

 אין דורכםירען קענען אים זאל מען וואם קאנטראקט
 פארבע־ צו אימשםאנד דין װעם אגריפענם אזא לעבען.
מיטגלידער• אונזערע פון לאגע די סערען
 װאם פאחנרונגען רײע א צוגעגרײט האם יוניאן די
 אױבענדער־ די דערגרײכען םיר. האסען אזױ װעלען״
 װעט קאנװעגשאן די אז זימר, זײנען מיר צילען. מאנםע

 אינםער־ די אח יוניאן, דער םמ פראגראם דעם שםמען
 דער ־העלםען מאכט גאגצער איר מיט װעם נעשאנאל
 בא־ די םיט פארהאנדלומען אירע איז באארד חשאינט
 דארף באארד חשאינט די אסאסיאײשאנם. לעבאםים

 צו באמיהונגען אירע אין אוגםערשטיצונג פולע אױך
 הײזער. ארדער םײל אח סטארם םשײן די ארגאניזירען

 גע־ ערנסםע אן זײנען םירמעס ריטײל גרויסע דאזיגע די
 די אינדוםםריע. אונזער איז סםאנדארםס די פאר םאר

 עפעק־ אז פאר צוגעגרײט זיך האם באארד דזשאינם
 הילף די דארף זי אח ארגאניזיר־קאמפאניע םיױער

אינטערנעש^מאל. דער פח
 פאר רעזאלוציעס פארשלאגען אױך ױעט 35 לאקאל

ח אגריםענםס קלאוק ױניפארם מ  לאנד גאנצען אי
 מארקעטם. קלאוק אלע אץ אװערטײם אפשאסען פאר און
 אינ־ קלאוק דער אק ברכה םזל קײן זײן נים קען עס

 אנדערעז• מיםן קאנקורירם מארקעם אײן אויב דוסםריע,
 ק*נ- לעצםע די אנערקענם. לאנג שױן מעז האם דאם

 אין פרינציפעז. דאזיגע ךי אינדארםירם האם װענשאן
 דורכפירעז ענםשלאםענהייט םער םים םיר מוזען 1940

אינדוסםריע. אתזער אק סםאנדארד ױױפארם א
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ל אין ארביי^ט. יאר דרײ א ק א 60 ל
קאנ־ דעו* פאר שטעהען מיר װען עצט,

אינטערגעשאנעל, דער פון ווענשאן
 מאכען צו געלעגענהײט גוטע א איז

 אין אקטױויטעטען די םון סך־הכל א
פארגאגגענ־ דער אין ױניאן אונזער
דערגרייכונ־ די אונטערציהען הײט-

 הנםש חשבון א אפגעבן זיך און גען
 אריינטראכ־ ערנםט זיך און םארגאנגענהײם דער װעגען

 אנגענומען דארפען וואס מיטלען און װעגעז די אין טען
צוקונםט. nyn םאר ווערען

 דער לאקאל. ױנגער גאגץ א נאך איז 60 לאקאל
 ,1933 אין געווארעז צוריקגעגעכען אונז איז טשארםער

 געווען יאר צען וױ מער םאר זײנען פיר װי נאבדעם
 געווען מיר זײנען 1933 איז .35 לאקאל מיט צוזאמען

 יאר 6 פון םשך אין ;פרעםערם צעגדליג עםליכע בלױז
 םון מעמבערשיפ א םים צעוואקםען זיד מיר זײגעז אבער

 װיכ־ די םון איינער געווארעז איז 60 לאקאל און 3,446
איגטערנעשאנעל. אונזער אין ױניאנם טיגםםע

 םיר האבען מאגאטען פאר ערשםע די איז שױן באלד
 פאר־ צו ארבײט nyn אין ארײנגעװארםעז עגערגיש זיד

 פרעםער דרעס דעם םת לאגע עקאגאםישע די בעםערען
 םרוי־ דעם םון פארלויף אין געזונקען אזױ איז װעלכע
 סת איבלען די אפצושאםען און ברודער־קאמף. עריגעז
םרײד.

 -yn■ דער געװען איז איבלען גרעםטע די פמ אײגער
 *Tya א זואו &יססע̂ג די םיספסיס טאר?ראאגמ־?ספר

 עקםפלואטירם און ארבײם די אנגענומען האם פרעסער
 מיר האבען יאר 3 לעצטע די סאר םיםארבײםער. זײנע
 אין קאנטראקטיגג אפגעשאפם האנט אײזערגער אן םים

 שווע־ םיל כאגעגענט םיר חאבען געװים םרײד. אונוער
 געװען איז טרײד nyn ארבײם. אוגזער אין ןייגקײסע

 האבען וועלכע עלעםענטען פארשידענע פון פארפעסםעם
 םארשקלאםען צו אזױ וױ :זאד אײן פון געםראכם בלױז
oyn גרעםערע וואם און מער םאכען צו און ארבײםער 

 אוים- קאנםער דעם בעדארםם האבען םיר פראםיםען.
 דער־ פאלקאם ניל אוגזער האבען םיר אח שגײחמ
גרײכם.
 יארען אנםשיידעגע געווען זײנען יאר 3 לעצםע די

 דינען זיי ווי פונקט לאקאל, אונזער פון לעבען oyn אין
באוועגונג. ארבײםער גאנצער nyn פאר געװען

 די איבערגענומען האס אדםיניםטחמיע אונזער װען
 געהאט םיר האבעז 1937 אין לאקאל פון פארװאלםונג

 מעם־ 3.445 םיר האגעז ־טאגהײגט־צו פעפבערם, 4,005
 אלגעםײנעם דעם אנבאםראכם אין ם׳נעמם װעז בערם•
 לאגע שלעכטע אויםערגעװײנליך די לאנד אין קריזים

 ביכער די פון שליםעז דאם אויך און םרײי אונזער אין
 געװען געצוואוגגעז זײנען םיר װאם םיטגלידער, נזיע םאר

 א גאר דאם איז ארבײםםלאזיגקײם. דעף צוליב מאן צו
מעםבערשיפ. אונזער םמ פארקלענערונג קלײנע

 םיל לאקאל אונזער אין לאגע די איז םיגאנציעל
געהאם מיר האבען 1937 אין געװארען. םארבעםערם

און לאקאל אונזער פח קאסע דער אין דאלער 38.000
וועל־ םאנד, קראנקעךבענעםיט oyn אין דאלאר 14.000

ר  סוף צום קאסע• ױניאן דער םון טײל א אײד איז מ
 ביז פארגרעםערט קאסע אונזער זיד האם אבער 1939

 קראנקען־בענע־ אין געלם םומע די און דאלאר 59000
 צוזא• דאלאר. 13,750 ביז דערגרייכם האט םאנד פים
 אונגע־ טרעזשורי אונזער אין איצט מיר םארמאגען מען
 -nyn דאס האבען םיר דאלאר. 72,000 פון םומע די םער

 קוועלען באדײטענדע אײניגע װאם oyn םראץ גרײכט
 צום פארקלענערם. זיך האבען אײגקונםם אונזער פון

האבען מיר װאס סומע די איז 1937 ביז בײשפיל:
 (אינישײ איינםריםס־געלם ®ון יערליד ארײסנעקראגען

 דאלאר. 16,000 ארום — הויך זעהר געװען פיס) אײשאן
 אור• אױבענדערמאנםע די איבער אמ אבער, 1939 אין

דאלאר. 7,000 בלױז ארײגגעקראגען מיר האבען זאכען
 באארד״ ״גריװענס טון שטראןי״מלדזנר די אויך

האבען r 1937* פארקלענערט. זיך האבעז קײסעם
 די קייסעס באארד גריווענם פון ארייגגעקראגען מיר

 300 נאר אבער 1939 »ין דאלאר• L700 פון סומע
 װינ־ א זעחר אמ געזאגט, nut דעם דאם, דאלאר.

 באװײזם דאם דערשײגוגג. אנגענעמע און שענםװערםע
 באװאוםטזיניגע געוזארען זײנען מיטגלידער אונזערע אז

 ״סקזןחשול״ oyn פון זאײגפירע דעם מים לײט. יתיאן
 שרעקליכען דעם פון אושאפען דעם םיט פרעסען פאו

 און םיסםעם ״העד־פרעםער״ אז־ער סאביקאגסראקסינג
םעמבערם אוגזערע דערמאנען כםדו־׳דיגזנן דעם דויד

קאהען. מאקס פון
מענעחשש־.

 אונ־ פמ געזעצען און רולם די קעגען םארברעכען צו גים
 באארד דזשאינט דרעם דעם פון אינםערנעשאגעל, זער
 געלונגען אונז איז לאקאל, אײגענעם אונזער פון און
 באארד• גריװענם דער פון קײםעם צאל די רעדוצירען צו

 האבען צו נים אינגאנצען צוקונפט דער אין האםען מיר
קװעלע! דער אט םון איינקונםט קיין

 אונזער פון םארקלענערונג דער מיט גלייכצייםיג
 עקאנאמיע. איינגעםירט אויך מיר האבען מעמבערשיפ,

 געהאם 1937 יאר אין מיר האבען ביישפיל, צום אזוי״
 בלויז מיר האבען טאג צו היינט אגענטען ביזגעס זיבען
 טויזענד צען ארום איין ארום אזוי שפארען מיד פיר.

יאר. א דאלאר
לא־ אנדערע די צו װי פונקט לאקאל אונזער צו

 כםדר זיך װענדען אינטערנעשאנעל, אונזער םון קאלם
 און געזעלשאםםליכע פאלקם־ארגאניזאציעס. פארשידענע

 אוים־ אין און לאנד אין דא אינסםיטוציעם ארבייטער
 צו דא װערט איז עס שטיצע, פינאנציעלע םאר לאנד,

 די געשםיצם םיר האבען יאר3 די פאר אז דערמאגען
 טעקם־ די דאלאר, 2500 מים פארטי לײבאר אםעריקען

 אנדזשעלעם לאס דעם דאלאר, 1000 מיט ארבייטער טיל
אטארױם,  מעדעם דעם סאנאמאריוח, דעבארא דעם ?̂א
 גרעסערע אנדערע םך א אמ ױילען איז סאנאטארױם

 דער מים איגםםיטוציעס געזעלשאפטליכע קלענעחג אמ
דאלאר• 12,000 אונגעםער פון סומע

 װיכ־ םאםע דער פילײכט פונקט, מיכטעםטער דער
 האבען מיר ױאם שטיצע דירעקטע די איז םיגםםער,

 נױםבאדערם־ און ארבײםסלאזע אוגזערע צו אויסגעטײלם
 אימ־ מיר זײנעז יאר 3 לעצטע די אין מעםבערם. טיגע

 15,000 װי מער מיט זײ שםיצען צו געװען שטאנד
 געשםיצט מיר האבען צייט דערזעלבער אין דאלאר.

 דא־ 16,000 איבער פיט םעםבערם קראגקע אונזערע
לאר.

 װיכ־ סאםע דעם וועגען װערטער פאר א איצט און
 דעם — לאקאל אונזער אין דעפארםםענט םיגםטען

דעפארטםענט. עםפלאיםענט
 דע־ עםפלאיםענם דעם ארגאניזירט האבעז םיר

 מאס־ קלײנעם זעהר א אויף 1937 אין פארטמענט
 אײנ־ אין ארײנלאזען ניט דא זיך געח איך שטאג.

 אויפ־ האס דעפארםפעגם דאזיגער דעד וואט צעלהייםען
 באריכםען בלויז װיל איך פעריאד. יעגעם אץ געטאן

 יא־ די ײרך אויםגעטאן האם דעפארטםענם דער װאם
.1939 אוז 1938 ,1937 רעז

 געלונעןן אונז איז 1937 יאד דעם פון םשך אין
 חשאבם. ״םםעדי״ אױף פרעםערם 275 ארױפצושםעלעז

 םעג ארויסגעגעבען יאר דעפזעלבען אין אױך האכען םיר
 האבען װעלכע פיטגלידער ארבייםסלאזע די צו ארבייט

דאלאר. 148,000 באטראםען
 163 ארויפגעשטעלם םיר האבעז 1938 יאר איו

 אויםגע־ האבען און חשאבם ״םםעז־י״ אויף פרעםערם
 סוםע די באםראםען האבען װעלכע ארבייט טעג םיילם

דאלאר. 136,000 פון
 261 ארױםגעשטעלט םיר האבעז 1939 יאר אין

 םעג אויםגעםײלט און חשאבם ״סטעדי״ אויף פרעםערם
 150,000 םון סוםע די באטראםען האבען װעלבע ארביים
דאלאר•

 פון עקזיסטענץ דער אין צייט שווערסטער דער דורך
 אונערםיד־ דער דורך געלונגען, אונז איז ױניאן אונזער
 עםפלאיפענם דעם םון ארבײט ענערגישער און ליכער

 אױף פרעםערם 699 ארויפצושטעלען דעפארםםענט,
 װעל• ארבײט טעג ארױםגעבען אץ חשאבס שםעגדיגע

 434500 םון םוםע די באםראםען צתאםען האבען כע
דאלאר.

 םח ארבײם דער װעגען װערםער פאר א אמט,
 אטענ־ םיר האבען יאר 3 לעצםע די םאר אפים. דעם
צו: דעם

;םיטינגען גרופ און שאפ 11,500
 גרעםםע די קאםפלײגםס, םעים פארשידעגע 865

 אונ־ לםובות געשליכמעם האבען פיר װעלכע פון צאל
םעםבערס. זערע

 די קײםעם, שארדזשדיסמ 102 געהאם האבען םיר
 ארױפגעשטעלט צודיק זײנען װעלכע םון צאל גרעסטע

פלעצער. דיערע אױף געווארען

 נײס קײסעס פארשידענע 82 געםעטעלט האבען םיר
םשערםאן. אימפארשעל

 פארשידענע די םים אגריפענטם איצטיגע די
 געשלא־ מיר האבען אסאסיאיישאנס םאנוםעקםשורערם

 I איינ־ םיר האבען צייט יענער צו .1937 יאר אין סען
 דרעסעס םרעסען פאר פריתען םיט םקעדזשול א געםירט
 אבער דאלאר. 12.75 ביז האלםײל זיך פארקויפען װעלכע

 גע־ אונטערגעשריבען איז אגריםענט דער זינט טון
 צוגעקױ זיינען עם אז אויסגעפונען פיר האבען ווארען

 אג־ די אין האבען װעלכע סטיילס, סארטען נײע מען
 אריינגעשריבען געקאנט נים דאן נאטירליך ריםעגטס

 פארשידע־ די םים קאנפערענצען לאנגע נאך װערען.
 םשער־ איםפארשעל דעם םיט און אסאסיאיישאנס נע

 באצאלם עקםםרא קריגען צו געלוגגען אונז איז מאן
 רעדינ־ און םוםס טרי־פיס באלעראס, םליפם, םוניקס, פאר

 אוגזערע פאר געקראגען פיר האבען ארום אזוי גאםס.
באצאלם. עקסםרא דאלארס םויזענטער פרעסער
 וואס טעטיגקייםען אונזערע םון טײל וױכםיגער א

 װע־ צו םעםבערם אונזערע געהאלפען םך א זעהר האם
 עדױ־ אונזער צווײפעל אהן את לײם יוגיאן בעסערע רען

 םארנע־ בעדארםם וואלט עם דעפארטםענט. קײשאנעל
 אקםיװיםע־ די װעגען איבערצוגעבען פלאץ םך א פען
 װיל איך דעפארםםענט; עדױקײשאנעל אונזער פון טעז
 םיר האבען יאר3 לעצטע די פאר אז באםערקען בלויז דא

 פארוםס) (אפען לעקםשורס 100 וױ םער אראנזשירט
 ױגיאן טרײד 4יש<נאפעקא .יאלעסאצ פארשידפ«< אויז*

 עגג־ אק קלאסען 50 ארום םעמעס. ליםערארישע את
 אח םםרוקםור די זשורגאליזם׳ ארבײםער אידיש, ליש,

 סא־ עקאנאםיקס, אינטערנעשאנעל, אונזער פון םונקציעס
ורײםער. אזוי און ספיקינג פאבליק ציאליזם
 ןנדױקיי־ אונזער פון בײםראג וױכםיגער אנדער אן
 אוגזער פון ביבליאםעק די איז דעפארטפענט שאנעל
 מעפבערשיי. גאנצער אונזער פון שםאלץ דעד — לאקאל

 א םעםבערם אוגזערע האבען ביבליאטעק אונזער אין
 אץ זשורנאלעז און צײטונגען לײענען צו געלעגעגהײט
 און פאליםישע פארשידענע פון און שפראכעו םארשידעגע

ריכםונגען• סאציאלע
 אק געװאחמ אױפגעבוים איז ביבליאםעק אונזער

 הײגם־ שיץ זי םארםאגם דאך צוריק יאר 3 םיט גאטנען
 פארשידענע אין ביכער טױזענם 2 ױי מער צו־םאג

 בינער זעלםענע דיגען עקזעםפלארעז םך א שפראכען.
 פאר אפילו קריגען גיט ערגעץ אין םער פ׳קאן װעלבע

םעםבערם. אוגזערע פון פתנות — געלם קײן
 ציר־ די אז איבערצוגעבעז אויך פיד פרעה̂ם עס
 די פאר :גרױס געװאלטיג איז ביכער די םון קולאציע

געװארען ארױסגעגעבעז ביבער די זײנען יאר 3 לעצםע
 300 ארום ארוים פיר גיבען היינט און פאל 5,000
פאגאט. א ביכער

 װיכטיגעז זעהר איק אתםערשטרײכען דא װיל איד
 אויפגעםאן יעצם בת האבען םיר װאם אלעס פאקט:

 םאר־ צו פאס גרױסער א איז םיר האבען דערגרײכם און
 הילןי אונשעצבארער און אינחניאםײוע דער דאנקען

 ברודער םשערםאן, אונזער פון באקוםען האבעז פיר װאס
װאסילעװםקי. י.

 װאםילעוד ברודער םשערפאן, אונזער װעגען יא׳
 לעסנער• אביםעל אפשםעלען דא זיד איד װיל םקי,

 פיז טשערםאן דער נאר ניט את װאםילזנװסקי ברודער
 םרײב־ די און רוקעגבײן דער אױך נאר לאקאל, אונזער
 עגערגישזנ דין אקםױױםעטען. אוגזערע אלע םון קראפם
 אונזעי פח ערפאלג צום בײגעםראגען םך א האט ארבײם
 דערפארונג לאנג־יעהריגע און גרויםע זײן לאקאל.

 א איבערגעלאזט האט געביט ױניאניםםישען דעם אױף
 אױפמד האבען םיר װאם אלעס אױף אײנדרוק גרױסען

־.V 3 לעצםע די םאר םאן
 שםעגדיג האבען םיר אז באפערקען אײך װיל איך

 מד אונזערע אלע פון םיםהילף הארציגע די געהאם
 אײ אמ םעםבערס באארד עקזעקוטיװ די פון אםםע,

 ברוחנר וױים־טשערםאן, ערשםען אונזער פון בערהויפט
 זעהר את און אויג װאכזאם א האט װעלמר גוטבעםעד,

 די פח םרײד־ײניאניסם. ענערגישער און םעםיגער א
 אונזעי םח און ױניאן אונזער פק םעםבערס אקטיװע

 הילף װעםענם אהן םםע̂ן אפיס געםרײעז און גוטען
 מים אנצוםירעז געװען פעגליך ניט אוגז פאר װאלט עס

ארבײם. אונזעד
אי־שמ א פאר שםרעבען מיר װעלען שםענדיג, וױ

 באװעגינג ארבײםער פאראײניגםער פראגרעסױוער, קער,
אםעריקע. אק
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מיטעל־װעםט דער אין ױניאן אינטערנעשאנאל אונזער
אינ־ אונזער פון קאגװעגשאן דער רב

 איז עס אז איך פיל טערגעשאנאל,
 א געבען צו געלעגענהײט פאםיגע א

טע־ אונזערע פון הכל םך קורצען
ארו־ די און שיקאגא אין טיגקײטען

 דרײ לעצטע די דורך שטעט מיגע
יאר•

שיקאגא אץ ױניאן אונזער
אײנע איז שיקאגא, אין קלאוקמאכער פון ױניאן די
 דא ױניאנם ארבײטער פרויען־קליידער עלטסטע די

 קלאוק־ אונזער האט דעצעםבער, לעצטען לאנד. אץ
 זילבער״ און ״גאלד איר געםײערם באארד חשאיגם
 קלאוק־ די זינט יאר םוםציג געווארען איז עס ױבילײ.
 יאר 25 און ױניאן א אין ארגאניזירט זיך האבען פאכער

 דזשאינט אונזער געווארען ארגאניזירם איז עם זיגם
באארד•
 א אויף געזוארען דורבגעםירט איז םייערונג די

 געלעגענהײם. אזא פאר פאסט עס װי אוםן גואנדיעזען
 מיםגלידער םויזענטער האבען דעצעםבער טען9 דעם

 געװען םשפח זיך ױגיאן דער םון םרײנד און אונזערע
 װעל־ אין האל״ ארקעםטרא אין קאנצערט רייכען א בײ
 ארםיםטען וױכםיגםםע די אויפגעטראטען דינען עם נען
 אויםערגע־ אן אין קאםפאני אפערא סױױק דער #ון

 דעצעפבער טען10 דעם פראגראם• רייכער וױעליך
 אין באםייליגט זיך געסט אץ םיםגלידער 1,200 האבען

 פאלמער םון באל־רום פראכטפולען דעם אין באנקעט »
הויז.

 חשאינט די האט םייערונג, דער םיט פארבינדוגג יין
 דער םץ געשיכטע ״די בוך, א ארויםגעגעבען באארד

 געשריבען ױניאף, ארבײטער םרויעךקלײדער שיקאגער
 געשילדערם איז עס װעלכען אין קארסעל. וױלפרעד &ח

 דעם ®ח םשך אין דערגרײכונגען אץ קאםםען מזערע
 אלם באטראכם װערט בוך דער יארהונדערם. האלבען
 געשיכטע דער צו בייטראגען וױכםיגסםע די פון אײגער

 אםעריקע• אין באוועגונג םרייד־ױגיאן דער פון
•* י •

 דעם םיט ארטיקעל םײן אנגעהױבען האב איך
 דעם לייעגער די געבעז נו ױבילײ־פײערונג גאלדענעם

 ױניאן אונזער ארגאניזאציע. אונזער םון היגטערגרוגם
 אבער םײנט דאם יארען. אין רייך שױן אח שיקאגא אין
 כחו̂ו אין אדער באגריפען אין אלט איז זי אז ניט

הינ- דער אין איז ױניאן שיקאגער אונזער פערקערם,
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 ניט גאר םיט זיך האט װאס ארגאניזאציע קרעםטיגע
 שי־ אין דא האבען םיר אנדערע. געגעז שעפען צו

 םון םיגף אינםערנעשאנאל. דער םון לאקאלם 11 קאגא
 פח באשםייעז ,100 און 81 59 ,18 5 לאקאלם די זײ.

 שםעלען און םרעיד דרעס איז קלאוק איז *רבײםער
 בא־ א אן האלםען זײ באארד. ײשאינט די צוזאפעז
 אםײ די זײנען עם וועלבער אין הויםט־קװארטיר קװעםע

 םאר יםערעזrקלאם און פאחאםלונגס־לאקאלען סעס׳
 הויפט־קװארםיר צװייטע א אפטײלונג• בילדונג מזער
 םיםעלײניאוס די פון לאקאלם זעקם די םאר םיר האבען

 פעם־ ,74 םאבער; קאוט רעין 54 לאקאלס די םרײדם״
 לעידים ,208 דרעסםאכער; קאטאן ,76 חנדםאכער;

 און פליטערס ארבײטער, עפבראידערי ,212 םעילארס;
 פעתשאםע און בלאמ די ,261 און ױגיאז סםיםשערס
ןרבײםער.
 פיר האבען אינדוםטרי, קלאוק די אםבאלאנגט װאם

 ױניאנס אונזערע װי אנדערש געםירם ציים שטיק א ייד
 געהאט גים נעםליך האבען םיר שםעם. אנדערע »יז
 װאס דערםאר נים בעלי־בתים. די םים אגרימענטם קײן
 נאר אגריםענטם קיין קריגעז געקענט ניט האבען םיר
 ניט פאליםי דער אן געהאלטען זיד האבעז םיר רײל

 זיד םארלאזען און אגרימעגםס קײן זמטעמושרײבען
 איבערגע־ די און ױניאז דער ®מ כחות די אױף בעסעי־

 ױניאן די אנצוהאלםעז אױף םיטגלידער די פון בענהיים
 שעפער. די אין ארבײםס־סטאנדארדם אה מיינגונגעז

n עםליכע לעצםע יי r געביטען םיר האבען אבער
 יונק^ אונזער האט םאג, צו הײנם און ®אליםי ,י

קלאוק־פירמעם. ײיכטיגע אלע םיט ?גרימענםס
 צו ערפאלגרײך געװען םיר. דיגעז אלגעמײז׳ יזא
 קאםפען אן אגריםענטם אונזערע באנײעז איז של_םעז

 וױכםיגען אײן פיז אויסנאםע דער םיט סםרײקס, אדעד
 אנגעפירט האט באארד חשאינם ־אמזער װאס ססיײ״ק

אינקאריארײטעד״ סאנס עגד ״הוירש פירםע דער

ביאליס מ. ®מ
װײם־פרעזידענט

 געווארען׳ גערופען איז םטרייק דער .1939 יאנואר אין
 אפ־ האט פירמע די אז אויםגעםונען, האט ױניאן די װען

 קראפארדםװיל, אין שאפ קאנטראקטינג זייער געקויפט
 פלאגעװעט זי אז קלאר, געװען איז עס און אינדיאנא,

 לא און שיקאגא אין שעפער ױניאן אירע אויפצוגעבען
 ניט־ױניאן דעם םיט ארבײטען און אינדיאנא, פארטע,

 ױניאן. דער םון רוף אויםן קראפארדםװיל. אין שאפ
 די םון און שאפ Tאינםי דעם םון ארבײטער די ױינען

 אח־נםער פארטע לא און שיקאגא אין קאגםראקטארס
 נױ די קאםף. העלדישען א אגגעםירט און םטרייק אין

 דורך געהאלפען פיל אונז האט באארד דזשאינט יארק
 נױ־יארק. אין קאמפאני דער םון אםיםעם די פיקעטען

 ,1939 פעכו־ואר, םען13 דעם שפעטער, פאנאט א פיט
 הילף דער דורך געװארען געםעטעלט םםרייק דער איז
 גאראנ־ האט קאמפאני די רובין. ד- ל. ארטור דר. פן

 ױניאני־ און שעפער ױניאן די אויםצוגעבען ניט טירם
 קרא־ אין םיר האבען איצט שאפ. נייעם דעם זירען

 דער םון פאן דער אונטער ױניאן םײנע א םארדסװיל
.358 לאקאל אינםערנעשאנאל,

אפגעשםעלם אנםלויפען צו פירמע קלאוק פון פארזוך
 איינע װען געהאם פיר האבען םאל צוױיטען א

 גע־ האט שיקאגא אין פירםעם קלאוק עלםםטע די ®ון
^ן. דער פץ אנטלויפען צו פאחוך א מאכם  דאם ױ
 א 1א עס פארהיטען צו געלונגען אבער אונז איז פאל,

סטרייק.
 דעם .1939 אין פארגעקופען איז געשיכםע די

n יענעם r® nאקםאבע םען3 r, דער־ זיך םיר האבען 
 ®מ קאמפאניד־אײגע אוזnהעלב ק^שבאום די אז װאוםט,

 געקוםען איז שיקאג* אין םעםn®י קלאוק עלםםםע די
 םnקאםע אװ טשעםבער דער פיט שטענדעניםnםא א צו
ת ®מ ע  דעם אהיז iyn'®iinyrn8 אינדיאגא. האוט, ט

^ אויך אונז האט מען שאפ. ױ מ א פ נ  םעnפי די אז אי
 םענטnגא ױנײםעד nyn םיט אפםאך אן געשלאםעז האט

nnypnri ,^ ג ו  nv״®an8 צושטעלעז אים מלען די אז י
 אנ־ nגאגצע nyn פון אונטעחוכונג אן גאך שאפ. ןnפא

אד אין געשטעלט זיד n^ האבען געלעגענהײט,  פ
ט פים בינדוע מנ י ^ז מן װיליאס פ  אמע־ nyn םון ג

ט אץ nלעיבא אװ םעדע^ישאן ריקען ענ ד ^י  טהאמאם פ
ny?’n® מ® nyn ױנײטעד onypn’r i  ®^n8A .ױגיאן 

ען או םיך ®מיט עם  םול׳ געגעבען אונז האבען זיי אז מג
ײמ די קאאפעראציע. שםענדיגע  היבש א געווען איז םי

 אז ם.nקלעnע די האבען nםי ווען אשטnnאיבע ביסעל
 האנדלונגען,nםא צעnקו נאך און אלעס, וױיםען nםי

 צוױי אײנגעלייגט און אגױםענט דעם באגייט זײ האבען
יםי.nםעקױ nדאלא טויזעגד

אינז־וסםרי דרעס דער אין יאר דרײ די
 די זיינען שיקאגא אין אינדוםם^ oynn nyn אין

 האבען n^ פױדליך. דומגעגאנגען nיא דױי לעצטע
 באנײם אח שכיתת די אויף העכעתגגען געק^ען

nyn אגnאונטע אן און םםוײיקס אז יםענםnבn.עכונגען 
 nyn םיט naynn* nyאלט nytrat ווזגן ,1937 אין

oynn ג נאך איז אסאסיאיישאןyװyק אין ןn,אםט ly^n 
nnn n’a פאnהאנדלונגyג זyקnאגyא ן y.nכnyםיז וגג 

7 nayyrw אויף n’ פא שכיתתn ןאט זײ>ny.ם nyn 
 ״nrnayn מןnyn lya^ytt'w 28 איז נטyיםnאג

 זyװyג מםאלםם iyrn oyn nyאיב .1399
n:y nn'in n סטױיק nyn םים ןyגוםnםא קnשטא m 
 םא• oynn h םיט ןyלונגnהאנnפא ’n זין• iy^.n סאן,
 די יל.nאפ iynl2 oyn ביז ןyצויגnםא םnynקטשוyנום
 iy>wym lyrn גטyיטnאג oy״2 םאח זyלוגגnהאנnפא

nym אנהויב. אין oy האט r»nuyn«i אויםגyזy,אז ז 
n’n וחנלזמ iyoin iynn סטתיק. א prnyw h״Tyn 

n ,oaynnny : lynnya iyj«r> םyםאyn צו אזױ װי *nyo 
 ®א• «n ,oayn’nix און, בײטnשטיק־א nםא פתימנן לזח
nyn^ ח® nyn ,אז ױניןך nynr ,קלײן װי שאפ ny 
 אז את nyקאם א ןyםםיגyבאש מוזזון מל זײז ניט מל
n גאגצan8 y®םא שנײחנן, ®מ ״nקyבלאק און זyז 
rג לyםאן ynjm? קאט ®מ בלויזny.ם yגnליד ^ny 

 *ו אזוי װי jrnpjyn די ג^יניגט. זיך Tn האבשז
yoטלyז ■n״iyr אײגג איזyשםיםט ynrw? ■אויםצוnו־

 פארגע־ האט יוניאן ,n וואס ,n ן,ynטאyמ yn״o בירען
 א iyn«on8 ny.n’nn זאלמ nyn”on8 »n אז ן,yשלאג
 ■h און ן,yטלyo מאלטyn און סמיילס נייזג ,n אויף װאך
 oמענטnגא n אז רט,ynפאyג האב^ בעלי־בתים ’n װאם

 lynyj nyn«o»־ ,n ny־r^ ומנתנן לםyטyסyג זאלען
 יעדע אז געװען, איז אפמאך nyn ארבײט. nyn אין די
 , פאר װערען טnוביnםyאויםג זאל סיסטעמ^ צװײ ’n פון

 בײר^ זאלען ןyמאנאם זעקס ’n נאד איז מאנאטען חײי
ם מ זyבאשלים און ןyנקומyצוזאמ זיך צײי ל  מע־ ^

 פאר־ אויך האט נטyיםnאג nyn .ynyoyo ,n איז yטאד
n nnyoyo, לאגy פון n, קאםnyאון ם n, םון שכיתת n' 

 ynya- איז םאכען yבאצאלם rnyn’a ,n אין nyארבײט
iy כערט n rw 50 פון niyo װאך. א $1.50 ביז

באארד דזשאינם אונזער פון 1טעםיגקײם אנדערע
 yלyיnוםטnאינ את yלyגאניזאציאגnא ’n חוץ א

 אונ• noy®^: באאײ, חשאינם nyאונז םון ט^גקייטזנן
nyr אnגאניזאציy נים אויך ynM?a>nyn ynyn:x ,n; 
 nyn*״nn8 njni’oyn^n א ®ון טייל א דינען וואם

 חשאינם nyאוגז ®מ נםyםםnפאyn בילח־נגס nyn יוניןמ.
 nyn םוץ אכםונג ynooyn ,n םאח־ינט זיך האט באאח־

י און גאוחגגוע nyײטanא nyשיקאגא  אונ־ ®ון ליבע י
ynyi :אין מיםגליחנו ynyr:w שולrיםynyםימן ן vn 

 inyA nyn' מי ,nnaowayiyi ynnt אין זyקלאם אן
״ nyn אמ אינם^ששאנאל nyאונז ®מ ^nyn •^באו 

2an ^עגגליש, צײט־פראגע 
^nynyn א ?  לאײ. r® nyirn א ז7י5וח צו וױ אמ ־

 װאםא־ nכא א אײן שליסט קולםור־פראגראם nyאונז
 yםישyאטל את nyםטyקnאליךאnפאנ א גחפמ׳ טישזנ

 םיםס באולינג איז באל םyקoyב שװינמנן, װי איבונג^
 n»n טי̂נ מיסבאל א און םיח־לאד אח אינגלאד nםא

iyrn אגגyשלאסyאן ן nyn ן^בײ שיקאגא»nyt םפאו־ם 
שז ,n גזדואונ^ האםנן גתפשן אוגזזגחג און גyלי ^י  ט

^נז yאל אין ם א ת באםײליגט. זיך זyהאב n»n וואס טו
9 oyn1939 מז ,nyonynoyo, האם nyn גאנצny 
 ®מ אויפפאחנתנג nyn אויף םתיז־ oynn און קלאיק

nyn בײ־ אח טאג האלבעז א גשאו־בייט באאוש־ חשאינט 
 חנםיוחשי nt>nyopyo*w״ oil לטyג «n טnyשטײyג

 שא־yג איז nאלאn םויהגגם ®וםצמ םת נסyנא פאװ״.
iyo טאנאנ אוןnynגyםײלט jr^ya] צװישזמ nyn פוי״ 
 oyn קאפינמם, nyבײםnא ןyישnאי oyn חנלין^ nyליש

 oyn קאמים^ wtn'o’noo’n חשאינט זײ קוײיץ, מיטזמ
 ־yאם oyn םינלאנה אין פלחםה־קמנות ’n nםא פא^

.ynyn^ און קאםי^ט זyוילישoקא ױקאנזמ־
לאקאלם םיםעלײניאוס די אין
nyn ]y:jm אונז ®ון נהגםיגקײטyny מים^־יגיאוס 

צװײ. בלױז זynיnאנ tr איך װיל לאקאלס
 א האבזמ ,nyבײםnא ’nyn'riooy זײ ,212 לאקאל

 אגרי־ nyn ווזנן ,1938 םוף .yגאניזאציnא yאכטםולnפ
o:ya אויסג איזyגאנגyאין ן n» םםיםשינג* אץ פליםינג־ 

 ײקnאל־סטnyנyג א האםyג לאקאל nyn האט טח־ידם,
 ony’nyi האט סטױיק nyn שכיתת• ynyoyn nםא

 *yoy׳n א גןדואונזמ jy^n nyבײטnא רי אח ?yori פינף
 צושםי־ רי און שביתת ’n אויף גםyאצnפ םינף םון תנג
 ןyטynאנט נים Hinyoyn ,n מל פאל קײן אין אז םונג,

װאך. א חזלאי־ א װי n»»3yfl י
nyn ^קאט nyo*ooynn האט 76 לאקאל Pin* יי 

 nnn ן.yװינסyג yrorn נטyצײכnםא nr ,nn yצטyל
ny«T אnגאניזאrxגם־ynפאnטמyאנג נט׳yםיnברײ פון ט 
nyn אבnנייי גאל א ית^ידו־ם די 'חאבזװ םלאטקץ, הם 

 איז ױנקד nyn םון מאכט ’n טnyםynגnפא אח nyפyש
ט n םוײח־. oynn ןyקאט ^י  ניט ny^ נאך איז א
 אן. נאד גײט אמייט אתאניזאזנ^ם ’n יגט.nנynםא
n, איז איצט אויפגאמ װיכםיגסםזג nyn צו קאפפיין 
 אמ ״טאביז yon’o nyn אין nyבײטnא ,n זynגאניזיnא

nyp’oץ איינע ״״® yooyn: n קאםyז nyrvroynn אין 
לאנ^

װיסקאנםין מילחאקי, אין ארגאניזאציע אוגזער
 װים־ מילױאקי, אץ באאמ־ חשאינם nyt:w אױך

n זײ תוץ■ האט קאבםץ, r ,nn אל באנײטooiyo'n^ y 
 באנײם איז 1937 אץ שוחנ^קײם^ באזונחנחנ אן

מז ^ ע א״ nyn םיט o:yan« nyn ג  םאנופשקםשו־ ^
n’^ ,קא.״ ^y ט טיג ^פ ם ב  א(־בײ־ r 600® ^נ

nyo אלג אן פיםyםײנny ג נ ו מו  oayx<n® ®ינף ®ח מ
 גש־ n’o האגזמ .1938 ױני, איז שכימת. די אויף
^tyo סא אBליםyנטאnי «oiyo»n םים yon»o nyn,



גערעבטיגקײט <( 38 ט ײ ז
 פאר שכירות די םון פראצענט םינף ארונטערלאזענדיג

 1-800 אדער יאר, א ארבײט וואכעז 45 פון גאראנטיע א
 םאר געצאלט דריטעל א מיט אײנם און ארבײט, שטונדען

 באגײט מיר האבען ,1939 אקטאבער, אין אווערטיים.
 צייט־גא־ זעלביגע די אויםהאלטענדיג אגרימעגט, דעם

 געצאלט מיט וואקאציע וואך א קריגענדיג און ראנםיע
 מער. אדער יאר דריי דארט ארבײטען װאס אלע םאר

 קריגען װעלען יאר, דרײ װי וױיניגער ארבײטען וואס די
 צײט דער צו פראפארציע אין װאקײשאן םאר באצאלט

דארט. ארבײטען זיי וואס
 האבען באדינגונגען זעלביגע די אויף אגרימענט אן

 גארמענט ״בעלין םירמע דער םון געקראגען אויך מיר
 אכציג באשעפטיגט װעלכע םירמע קלענערע א קא.״,

 דעם באנײען בײם ,1939 אקטאבער, אין ארבײטער.
 אויך מיר האבען ״װילראוז״, פירמע דער מיט אגרימענט
געצאלט. מיט װאקיישאז וואך א געקראגען
 אר־ אויך מיר האבען קאנװעגשאן לעצטע די זיגם
 אונםער־ די איז דאס דיװיזשאן״. ״לוקסײט די גאניזירט

 אייג־ קא., האזיערי האל־סרוף דער םון װעש־אפטײלונג
 פון שטאף די שטריקט מען וואו אפטיילוגג די געשלאסען

 איינע איז דאם גענײט. ווערט אונטערוועש די וועלכע
 אין ארבייט סארם דעם םון שעפער גרעםטע די םון

ארבייטער. 150 ארום באשעפטיגט און געגעגד
 דזשאינם מילוואקי די האם ,1937 אויגוסם, איז
 קאמפאני״, ניטיגג ״פרידלענדער די ארגאניזירט באארד

 עס און הענטשקעס געשטריקטע געמאכט װערען עם וואו
 דעם ארבײטער. 150 ארום באשעםטיגם דערגײ ווערען
 אל־ די ארגאניזירם אויך ױניאן די האם מאגאט זעלבעז

 ריטײל־ די אין םיטערם די און םערײשאז־ארבײטער
nam« סרסםא n m jg-TM isktpsi  n די .אי?ף 

 זיגט פראצענט. צען ביז האלב א זיבען פון שכירות
 אגרימענםס צוויי לעצטע די באנײט ױניאן די האט דאז
םארבעםערונגען. מיט

 אויסגעצייכענםע אז מילוואקי האט אלגעמײן אין
 בענ־ ברודער זייערער, מענעדזשער דער ארגאגיזאציע.

 דער• די פאר קרעדיט קריגען דארף דאלניק, דזשאמין
שםאט. דער אין גרײכוגמנז
 באנײט מיר האבען וויסקאגסין, דעיסין, איז אייד

 פאר־ װיכםיגע מיט אח שוועריגקײטעז אז אגרימעגםס די
ונגעז•

טאראנטא אין ױניאן קלאוקמאכער דער אץ
לאנגעו ד. מ. פון

מענעדזשער

ן^עסער .-־־
אונזו ^

.1937 ך

 מישיגען אין יוניאנס די .•בײטראג נײמסםער אונזטר
 איז קאנװענשאן, לעצטער דער פון צײם דער אין

 געהאט נים כמעט אינםערנעשאנאל אונזער האט .1937
 סאג צו היינט םםײט. מישיגען איז ארגאגיזאציע קײן

 ^עםראים- אין אגרימענםס יוניאן און לאקאלס מיר האבען
אלפענא. און םיטי בעי

קלאוק־שע־ ױגיאן צװײ סיר האמח דעםו־אים איז
 אגרימענם אן אונםער שאי עמבראידערי אײן און פער
 איצם דארם פירען מיר אינםערנעשאגאל. אוגזער מיט

 לעידי ״אמעריקעז דער אין קאמפײן אקםיװען אן אן
 דער אין קארםעם־פירמע גרעסטע די קא.״, קארסעט

סיטעל־װעםם.
 ניםינג ״װאלװערין די סיר האבען םיטי מי איז

 וועל־ אונםערװעש, געשטריקטע פון םעקםארי א סילס״,
 דריײװא־ א נאך 1937 איז ארגאניזירם האבען םיר מ

 דעם באנײם שײז מיר האבעז דאן זינט םטרײק. ביגען
 םארבעסערונ־ װיכםיגע טים פירמע דער מיט אגרימענט

 זײ־ דארט םיםגלידער אונזערע ארבײםער. די םאר גען
באװעגונג. ארבײםער דער אין טעטיג נען

 אז םריש. אזוי נאך איז אלפענא פץ געשיכםע די
 זיכער נאך מוזען ״גערעכטיגקײם״ דער םח לעזעו־ די

 הא־ ארבײטער די װאס קאמף ביטערען דעם געדענקען
 אונ״ פון םירערשאםם דער אונטער אנגעפירם דארם בען
אינטערנעשאנאל. זער
 פון אױםגאנג דערפאלגרײכען דעם פאר קרעדים .

 צוקער־ חשאזעף אויך •לאטקינען, אויסער קומט׳ םטרײק
 איז אינםעדנעשאגאל דער םון םארםרעטער םםייט מאן׳

 טחעלמא בלאטיאו, רעי ארגאנײזערם די און םישיגעז׳
בורםםער. אלים און אוםטין אײריש גאלדמאז

םםײם אינדיאנא אין
___איגדיאנא איז לאקאל גרעסםער אוגזער

 גרויםע׳ וװױי דארם האבען םיר װעק• פארט אין
 קאטעו פון מאנופעקםשורערס בראדערם׳ פאלאק ריקען.

 קא.״ מאנופעקטשורינג ״אנדערגארמענט די און דרעםעם,
 אױםגעגאנגען זײנען יוניאן דער מיט אגרימענםס זײערע

פאד־ םים באױים זײ האבען מיר און פעברוארי אין ---  - - - ~  — - - —- 1 » ̂ a e צ -  ברדדער איז םענעדזשער לאקאד זייעך בעםערונגען.
בערנסםײן. ס. י.

 מיט אגרימעגם אן to האבען אמדיאגאפאלים אין
m םאד jp האזיערי סילק ריעל דעו־ m אמםערװעש־

 איז ^טױט (
נרויםד׳פאב•

לעצ־ מײן אין איך האב ארבייגײעגדיג
״גערעכטיג־ דער אין באריכט טען

 די בײ לאגע די אנגערירט קײט״
 װיל דא קלאוקמאכער. טאראנטאר

דעם. װעגען זײן מאריך ביםעל א איך
אונז׳ בײ זיך האט םעזאן דער

 א מיט אנגעםאנגען טאראנטא, אין
 אנגע־ טאקע איז געוויינליך. װי םריהער װאכען צוױי

 גע־ דינען פרייזען די אדן סענןלעז צו לײכטער קומען
 אנגע־ שוין האבען קלאוקמאכער בעםער. םיל װען

 לאנגע די — צײטען גוטע אלטע די םון חלומען הויבען
 בעל״. די ״רינגען װײדזשעס, גרױסע די מים סיזאנס
 דא. איז פראספעריםי די אז אײנגערעדט, זיך מ׳האט

 בעלי־ די וועגען געווען אמת אױך איז זעלבע דאס
 איינקאסירעז צו געגדײט זיד האבען זיי אויך בתים.

 ארויםגעשרויםט טאקע מ׳האט פראפיטען. גרױסע די
 וואם מ׳זאל אז בייערם די איינגערעדט םרייזען, די

 אויס־ אמאל נאך ס׳קאן סחורה; אייגהאנדלען גיכער
 אויםגעלאזען אלעם פון אבער זיך ם׳האט םעלען...

 זיך האט וואכען געציילטע עטליכע נאך חלום. א בלויז
 זיינען דערווארטונגען די וױיל געענדיגט. סעזאן דער

גרויס. ענטוישונג די אויך איז גרויסע, אזעלכע געווען
םיזאן׳ קורצען םאר׳ן תיתץ א געזוכט מ׳האט

ש«י ז־אס סען האם  װעטער• שלעגטען צום «ז«טר«
 דריי געקומען איז םריידעי״ ״גוד וואס םאקט צום און

 אנם־ זיך _האבען בתים בעלי אייניגע פריה. צו וואכען
 מים זיצען און תירוצים מיט צופרידענצושטעלען זאגט

ע ג י  פאר געווארען באלוינם טאקע זײ זײנען הענם, ^
 אםילו ארביים װאכען עטליכע נאך מים מיה זייער
 געדאנק, צום אונז ברעגגם דאס פײיחני״. ״גוד נאך

 צוגאגג םארשימעלםער דער אץ גלייכגילטיגקײם די אז
 אונזערע םון צאל גרויםער א מצד ביזנעם זוכען פון

 דעם מיט טאן צו װינציג נישם האם מאגופעקםשורערם
 איג* שארפער דער ביזנעס. פארלירט טאראנטא וואם

 רייען באסישע די אין מיסםרױען אמ דיװידואליזם
 םםימו־ םאר קאאפערירען אמ פלאנירעז צו זיי שטערט
 דאס אץ געשעפט, םון אויסברײטערוגג און לאציע
 הונדערם־ א פון עקזיםםענץ לאנג־יאריגע א םראץ

 ברענגם וואם איינציגע, דאם אסאסיאײשאן. פראענםיגער
ױניאן. דער געגען קאמף — איז צוזאמעז אמאל יא זיי

אור־ אייגציגע די נישם וױיס דאט איז אמירליךג
 הויפט־ די ארבײט. פארלירען מיר פארוואס זאכע,
 דריי די אץ באדינגונגען אומגלײבע די — איז םיבח

 פונם םטאגנאציע די און קאנאחג׳ אין הויפט־מארקעםס
 א םאדערט דאם אבער לאנד, איז לעבען עקאנאמישעז

באהאגדלונג. באזונדערע
 וױיטע ביסעל א איצט מאכען שעפער צאל א

 צו צופריחגן געגוג נישט װײט אבער זוםער־ארביים,
מיטגלידער. אונזערע פמ באדערפענישען די שטעלעז

 האט וואס געהאם, מיר האבעז אילחיע אײן גאך
 דער־ די איז דאס זייפעגבלאז. א װי געפלאצם אויך

גע־ מ׳האם ארבייט. מיליטעדישער אויף ווארטונג

 טרא־ אז באנײט אגרימענט דעם האבען מיר ארבײטער.
בעל.

 םיפײ א מיר האבעז װידער, איגדיאנא, בראזיל, אין
 האלט וואס םארם דעם םוץ רעדלאך״, אויף ״שאפ שעז
 האבען בראזיל איז ױגיאן... דער פון אנטלױפעז איק אין
ארבייטער די םאר אױפגעמאנם און אנגעיאגם אים מיר

 לײבאר נעשאנאל דער דורך בעק־פעי דאלאר 3,000
 ארויסגע־ מיר האבען לעצטענס באארד. רילײשאנם

 נאך פאר בתים בעלי די געגען דזשאדזשמענם א קראגעז
 ״נארד• דער געגען קאמף אונזער דאלאר• םויזענט צען

 שאפ, דעם םון אײגענםימער די קא.״, גארמענם וועסםעח
 זיי מיט װעלעז מיר װעז געענדיגם. ױט װײט נאך אח

 אנםלויפען אד אויםגעפינען, זײ װעלען װערען׳ םארםיג
 װעלכען ביםעז םײערער א איז אינםערנעשאנאל דער פמ
ארונםערצושלינגעז. שװער איז עס

 אין שיקאגא, ארום שטעםלאך און שטעט די אין
 אג־ סטעף זײן אח רוםער הערי ברודער האט אילינאי.
 ארגאניזאציאנס־קאמפיינם. פון רײע גאנצע א געפירט

 גאר• ״םשיק דער מים אגרימענט דער אמ פעאריא, אץ
 םארבעסע־ מים געװארעז באנײם לעצםענס ?א.״ מענם

חנגעז•

 כא• קענען װעלען מיטגלידער צאל גרויסע א אז האםט,
 צוױי לעצטע די אין וױיל דערבײ. װערען שעפטיגט

 גרויסע גאר אױםגעטיילט רעגירונג די האט חדשים
 קליידעד. סאלדאטסקע אלערלײ אויף באשטעלונגען

 םראדוצירען, צו דאס םעהיג זײגען מיטגלידער אונזערע
 וועלס־ לעצטער דער אין פראדוצירט עם האבען און

 באשטע־ די װעמען צו מענער־שעפער, די מלזזמה.
 גע־ דװקא האבען געװארען׳ געגעבען זײנען לונגען

 קלאוקמא• דװקא און ארב׳ייטער, דערםארענע פאדערט
 ךי װי װינציגער אבער מיר האבען געקראגען כער.

 fjii צײט א אין דאס םיש. געדעקטען םון ברעקלאך
 מיט אמאלגאמײםעד די מצד באציהונג געגענזייטיגע די

 םאר• נישט האבען מיר םריינטליכע. גראד זיינען אונז
 געםאר דעד אויף אמאלגאמייטעד די אנוױיזען םעלט

 ארביי־ גאדעל־םאד םון ארמײ נײע א אויסבילדען םון
 ענ־ זיד װעט מלחמה די ווען מארגען אויף — טער

 די וױיל אונז, םאר סײ די פאר סײ געפאר א ;דיגען
 פאזי־ זייערע אנצוהאלטען זוכען דאך װעלען מעגשען

 זיך וועט ארבייט םםעציעלע די װען םרייד אינם ציעם
 — איז צוגאנג דער אז אויס, ס׳וױיזט גאר אויםלאזען.

זארגעז״. גאט זאל מארגעז ״אויף
 אויםאיבען געקענט זיך, םארשטייט האבען, מיר

חלק אונזער קריגען צו אויף דרוק היפשען גאנץ א

 גע־ אבער װאלם דאס מאנאפאל. קייז נישט ױניאן
 גײט נו, קאמף. אםענער גישט אויב רײבונגען, מיינם
 בישראל... שלום פון םדרה א לעצטענם אוגז ביי דאך

 הענם׳ ליידיקע מיט קלאוקמאכער אונזערע טאקע שםייען
 שםײעז ארבייט, ביסעל א טאן צו מאנען און בײסען וואם

 אםאלגאמייםעד דער םץ טיר דער ביי בעטלער װי זיי
 נישט קײנמאל האבען וואס נוענשען װי צו, קוקען און

 קיינמאל האבען אויס, קוקט שניידער־שאפ א װי געזען
 זײ אמ — גאיעל א מיט םארשםאכען גיט פינגער קיין

ארבייט! דער צו געשיקט װערען
**

שםי־ אפגעגעבענע די םון סך־הכל דער איז אט
 קאנווענ־ אינטערגעשאגאל דער צו דעלעגאטעז םאר מעז

זײנעז געלאפען — אםערייטארס ,14 לאקאל שאן:
 ;שטימז 288 געקראגען האט וואס אייזענבערג, אשר

 שטימען; 270 — לאקאל םון סעקרעטאר נעסלין, נ.

 — פראקציע־םירער קאמוגיםטישער דער דיזעגהויז, י.
 פאר־ פון באשםײט װאס ,68 לאקאל אץ שםימען, 90

 הא־ קאמוניםםען די וואו און נאציאגאליטעטען שײדענע
 פידוד׳ י. געלאפען דינען יאר, דריי געוועלטיגם בען

 78 געקראגען האט ער און לאקאל׳ פמ וױים־ט^ערמאז
 גע־ האס קאמוניםט״ דער קאסטין, י. און שםימען;

 זײנעז קאטערס, ׳83 לאקאל איז שםימען. 9 קראגען
 קארי׳ א. אומפארטייאישע. בייחנ — צוױי געלאםען

 שטימען׳ 34 געקראגעז האם לאקאל, פון וױיס־םשערמאן
 לאקאל איז שטימען. 33 געקראגען האם סםייסי ר. און
 אײנשםיםיג געװארען דערוױילם איז םרעסערס, ,92

 פאר קעש. י. לאקאל פון טשערמאן לאנג־יאריקער דער
 ■94 לאקאל גאלינסקי. ל. — דעלעגאט אלטערגײט
 געװא־ דערוױילם צוויי. דינען געלאםען — פינישערס

 געקרא* האט וועלכע לאװיטש, דארא שוועסטער איז רעז
 קא־ דער וואס שטימען 46 די געגען שםימען, 97 געז

 םח געקראגען. האם רימער. י. קנאךידאט מוניםטישער
 דער געווארען דערוױילם איז באארד דזשאינט דער

שורות. די םון שרייבער
 געמיטער די זיד האבעז פאראיבער עלעקשאנס די

 באציאונגעז פרײנטליכע די און אײנגעשטילט צוריק
 לאגגעז א מיט ארום גייען ״כאוױירים״ די בלויז אויך.

 װא־ מוםנע איז םיש כאפען צו געלונגעז נישם — נאז
ו נעבעך. סער׳

 באזוגדערע די אפ נישם האלט לאגע שווערע די
 םײערוגגען• יערליכע ױיערע דורכפירען פון לאקאלען

 זײן געפײערם לאקאל קאטערס דער שוין האט אזױ
 פיטשעװקעם• אלע מיט . . . ״סטעג״ םראדיציאנעלען
 גערעדם ס׳האבען קארי. א. געוועז איז טאוסטמײסםער

 וױיס־טשער־ דער אםיס־סםעף, דער פײערונג דער ביי
 עקם־ דער און ספײואק׳ י. באארד דזשאינם דער פון מאן

 שײז זיך האם עולם דער קרײזמאן, כר. מענעדזשער
 באגקעםעז צו זיד ס׳גרײטעז אמוזירם. גוטמוםיג אמ
 יײ אײד און לאקאלעז אפרײטאר די אח ירעםער די

פיגישערס.
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דעפארטמענט אוט־אוױטאון דעם אין
װאנדער העױ פון

וױיס־פרעזידענט אינטערנעשאנאל און מענעדזשער
ספע־ די און קריזיס, עקאגאמישער ̂ער

אינדוסט־ אונזעד אין לאגע ציםישע
 באאייגפלוסט באדייטעגד האבען ריע,

 םון טעטיגקײט יאר דריי לעצטע די
םוג־ דעםארטמענט• טאון אװ אוט דעם

 םארצייכענען מיר קענען דעסטװעגען
דערגרייכוגגען. נישקשהדיגע גאנץ

באנד* ״די אז כםדר רעדט מען װאס דעם טראץ
פיר־ יארקער נױ און טאון״, אװ אוט זיך קײקלען

 האבעך יארק, נױ פון ארוים שעםער זײערע מופען״ מעס
 גאר זיך פארקלענערט עם אז באמערקט לעצטענם מיר
 די פיז סך א אהער. קומען וואס שעפער נייע צאל די

 דערזעל־ ביזנעס. םון ארוים גאר זײנען שעפער אלטע
 אויך זיך פילט יארק נױ אין וױרקט עס וואס קריזיס בער
 שכנות׳דיגע אנדערע און קאנעקטיקוט דזשוירזי, ניו אין

 ארױסגעמוםש האבען שעפער אנדערע װידער סםעיטס.
 זיינעז וואס שעפער צאל א פלעצער. אומבאקאנטע אין

 די צו צוריקגעמוםט האבען יארק נױ םון אנטלאפען
 צוייי איצט מיר האבען ארום און ארום פלעצער. אלםע

 הא* דעם חוץ א םריעו־. װי וױיניגער שעםער הוגדערט
 דרעס־ צאל א רעגיסטרירען צו אפגעזאגט זיך מיר בען

 םון ארויס דינען עס דזשאבערס װעמענם קאנםראקטארס
יארק. נױ אין ביזנעס

צטלירע m עעמעך, 1KX. ארגאגיזידט
 אין קאמפען. ביטערע אנפירען געמוזט מיר האבען שעפער
 פאליצײ די זיך געגעז געהאם מיר האבען םאלען מײסטע

 גע־ מיר האבען אלית דזשויחי נױ אין געריכטען. אץ
 םאר קייסעס צוואנציג און קייםעס, קאורם 147 האם

 געמוזם מיר האבען םאלען םך א אין חשוריס. גרענד
 האבען םירמעס וואס אינדזשאגקשאנס, געגען קעמפעז

 נױ אין ױניאן, דער געגען ארײסגעקראגען לייכם זײער
געריכטען. חשויחער

 דע־ אונזער האט סטרייקס ביטערסםע די םון איינעם
 מאנוםעקטשו• ״מאמאםה דער געגען געםירם פארםמענט

 דאזיגער דער דזש, נ. ברענטש, לאנג איז קאמפאני״ ױנג
 גע־ אונז איז עגדליך טעג• 78 געדויערט האט סםרײק
 דעם םירמע דער מיט אגרימעגם אן מאכעז צו לונגעז

 םאר געקראגען האט ױניאן די .1937 נאוועמבער םען29
 אויף העכערוגג פראצענטיגע צען א ארבײטער 200 די
 אין ארבעטס־זואך. שטונדיגע 35 די און שכירות, די

 י., ג. טראי, פון קאמפאני״ אנדערגארמעגם ״ראיאל חנד
 ױניאן. קאמפאגי א געגעז קעמםען צו געהאם מיר האבען

 איז ארגאניזיר־קאמפאניע אנגעשטרענגטע לאנגע א :אד
 אוגטערצושרייבעז ,1938 אויגוםם, אין געלונגען, ענדליד

 באשעם־ װעלכער שאפ, דאזיגעז דעם מים אגרימענם ?ן
ארבייטער. 600 סיגט

 אוט דער האט ־יאר דריי לעצםע די םון םארלויף אין
 די סטדייקם. 400 דורכגעםירט דעפארםמענם םאץ אװ

 ױניא־ צו כדי געװארעז געפירם זיינעז סםרייקם מײסםע
 אין געיםירט מען האט סטרײקם די שעפער. נמירען

 און לאקאלעז יארקער נױ מיט קאאפעראציע נאמטער
באארדס. חשאינם
יאר־ נױ די האם ,1938 מארטש, אח פעברואר איז

 ױריס־ די איבערגענומען באארד דזשאינט דרעס קער
 דעפארטמענם אונזעד דרעסעס. $1^7 די איבער ייקפיע

 זיך באארד דזשאיגט דער מיט צוזאמעז דאמאלםט האם
 אץ ארבײט׳סםאנדארד דעם העכערען צו געטאז געם *

 געװארען ארײסגערופען זײגען עס אינדוםסריע. דער אם
 זײנען װאס שעפער 11 םיז ארבייםער 800 סםרײק ייז

 אײלאנר. לאנג און דזשויחי נױ אין צעשפרייט גלװעז
 ארבײם־ שטונדיגע 35 די אײנגעפירט דאז האבעז םיר

 שכירו̂ו די אויף העכערונג קלײנע א געקראגען יון ײיד׳
 באארד דזשאינם דרעס יארקער נױ די האם 1939 אנהױב
 בא* צו כדי ארגאניזיר־קאמפאניע, אן אנגעהויבען װייעי

 שעפער צאל א ארגאניזירען אמ אגרימענם דעם נײעז
 דער פח רעזיעירט געחאם האבען באלעבאםים יועמענם

 דרײװ דאזיגעז דעם אונסערשםי״ח *ו כדי אסאסיאײשאז,
 אתיסגערופען דעפארטמענט םאץ אװ אוט יעי האס

שע• 41 ארום פיקעםם געשםעלט »מ ארבייםער
םםײםס־. דרײ איז י«ד

 שאר, סעםיועל האט ,1939 אקםאבער, םעז9 דעם
 געגעראל א דערקלערט ,62 לאקאל «מ ממ^זשעי

אויפן גלײך אינדוסםריע. אונםעחזעש דער אין סיײק

 אנדער־ 1,300 ארויםגערוםען מיר האבען טאג צוױיטען
 אװעקגעשטעלט און חשוירזי, נױ אין ארבייטער גארמענט
 פאר א בלויז זייגען דאס שעפער. 26 ארום פיקעטם

 קא־ נאענטער א םון באדייטונג די וױיזען װאם עפיזאדען,
 און דעפארטמענט טאון אװ אוט דעם צװישען אפעראציע

 צו דא כדאי איז אגב ױניאדארגאניזאציעס. יארקער נױ
 אי־ האט באארד דזשאינט דרעם די' זײט אז באמערקען,

 די דעפארטמענט טאון אוו או־ט דעם םון בערגענומען
 שעפער, אלע אץ אגרימענט דעם דורכםירען םץ םונקציעס

 צװי־ רייבונגען םריערדיגע אלע די אויםגעהערט האבעז
 דער פון רעזולטאט אלס קערפערשאפטען. ביידע די שען

 װעל־ סטאום, אײב ברודער איז רעארגאניזאציע דאזיגער
 אסיסטענם־ געווען יאר האלב א און 6 םאר איז כער

 טרענסםע־ דעפארטמענט, טאון אװ אוט פון מענעדזשער
 איז* און באארד, דזשאינט דרעס דער צו געווארען רירט
 קאנםאקט־מענע־ םריערדיגער דער האראוױטץ, ראעל

 םארנומען האט באארד, דזשאינטי דרעס דער פון דזשער
דעפארטמענט. טאון אװ אוט דעם אין פלאץ סטאומס
דעפארט־ אונזער םון ארביים װיכטיגע באזונדערס א

 אר־ דאזיגע די אגרימענטס. םון באנײען דאם איז מענם
 דױערהאםטיגקיים און םםאביליטעט די באווייזם בײם

 װיכטיגםטע די צװישען קאנטראל. ױניאן אונזער פון
 דא מען דארף געווארען, באנײט זיינען וואם אגרימענםס,

 מזןרק, ,220 לאקאל ןעישצײ סגעמריגא דלם פארצייבענען
 א אסאביאיישאן, קאנםראקםארם דרעס וואשאבעל די און

 האגען שעפער 40 אין ארבייטער 2,500 וועלכער דאנק
 אגרי־ צוױיםער א דאלאר. איין םון הוםםה א געקראגען

 ברא• םארם ״מעיח דער מים געווארען גאנײם איז מענט
 ארבײ־ םויזענם אריבער דזש., נ. בעיאן׳ אין .״,קא זיער
 און וואקאציעס גאצאלםע געקראגען דארם האבען םער
 און שטיק פאר ױם־םובים לעגאלע האלב א און זעקס

 יאנואר, און ,1937 מערץ, צװישעז יואד־ארבײטער.
 םון דאלאר 163,813.39 אויםגעמאנם מיר האבען ,1940

 אין פונקטען געװיסע אויף זיץ עובר םאר באלעבאםים
אגרימענםם. די

 אויך זיך האט דעפארםמענט טאון אװ אום דער
 ״נײ־ דער םון טעטיגקיים וױכטיגער דער מים באנוצט
 ד• באשיצם וואס באארד״ רילעישאנס לייבאר שאגאל
 הא־ מיר ױניאגס. ארגאניזירען צו ארבײטער םון רעכט

 אין קייםעס. 42 אין ב. ר. ל. נ. דער צו אפעלירט בען
אגרימענםס קריגען «ו געלוגגעז אונז איז םאלעז מײסטע

 צוריק געד״אלפען האם באארד די באלעבאטים. די מיט
 םאר קריגען און ארכײטער דיסקרימינירטע אנשטעלען

 םאל דעם אין מיר האבען למשל, אזוי, ״בעק־פעי״. זײ
 בעדמאר, אין קאמפאני״ קארסעט ״סטערלינג דער פץ

 פאר פעי״ ״בעק אין דאלאר 4,000 געקראגען דזש.,
 מאנופעקטשורינג ״סאמערװיל דער אין ארבײטער. 13

 ארבײטער. 33 אנגעשטעלט צוריק מיר האבען קאמפאני״
 פאי־ געװארען אפגעזאגט זײנען װאס ארבײטער, אכט פאר

 4 געקראגען דעם, חוץ א מען האט אקטיװיטעט/ ױניאן
פעי״. ״בעק אין דאלער טויזענד

***
דעפארט־ טאון אװ אוט דעם אין קלאוק־אפטײלונג די

 קאנ• צו כדי ,1935 אין געװארען געשאםען איז מענט,
 די טאון. אװ אוט סוט־שעפער. און קלאוק די טראלירען

 םון אויםזיכט דער אונטער שטײט אפטײלונג דאזיגע
 אין וויים־פרעזידענט. אינטערנעשאנאל רובין, דזשארדזש

 קלאוק־ 138 קאנטראלירט קלאוק־דױויזשאן די■ האט 1937
 28 זיינען דאן דיט שאפ. מעגיש־םוט אײן און שעפער
 צוגעקומען אבער דינען עס ביזןעס. םץ ארויס פירמעס

 וואס שעפער, מעניש־םוט 7 אץ שעפער קלאוק גײע■ 22
 דער סון ױריםדיקציע דער אוגטער געװען פריער זיינען

 קלאוק־אפטײלונג די קאנטראלירט הײנם אמאלגאמײטעד.
שעפער. מעניש־סוט 8 און קלאוק־שעפער 125

 1,195 ארבײטער. 5,938 באשעםטיגעז שעפער די
 ארבײםער 350 שעפער. מעניש־םוט די אין ארבײטען

 אינ־ האבען װאס שעפער אזעלכע אין באשעפטיגט דינען
 קלאוק־ די יארק. נױ אין אםיםעם קײן נישם גאגצען

 קענען צו כדי דיםטדיקטען 9 אין צעטײלט איז דױויזשאן
 אוט אין סראדוקציע קלאוק די קאנטראלירען געהעריג

 אפ־ קאגעקטיקום, :זײנען דיסטריקםען 9 די םאון. אװ
 איילאגזל לאנג קאונטי, װעסםשעםטער יארק- גײ םטייט

 און דזשוירזי נארד נוארק, פאסײק, קאונטי, האדםאן
דזשוירזי. סאום

 אץ לאנגען א אנגעפירט האט קלאוק־דױויזשאן די
 אנ־ קנאפע שוין געדויערם וואם םםרייק, קאםםבארען
 ״אינדעפענדענם דעד םון שאפ דעם אין יאר דערהאלבען

 וואכט ױניאז די קאג. מאנטשעםטער, אין קא.״ קלאוק
 קריגען צו האםט און שאפ דאזיגעז דעם איבער אלץ נאד
 אין םירמע. עלליס דזשיי, דער אם מים אגרימענם אן

 גענומען אנטייל קלאוק־אפטיילונג די האט ,1937 הערבםט,
 אינדו־ קלאוק דער פון סטאפעדזש דזשענעראל דעם אין

 אגרי־ ױניאן דעם באנייען ביים יארק, נױ אין םטריע
 פון הוםםה אן געקראגען האבען ארבייטער די מענט.

 שטיק• םאר פראצענט צען און װאך־ארגײט םאר דאלאר 5
 האבען קלאוק^װיזשאן דער םון שעםער די ארבעם.

 םאגד רעליף צום דאלאר םויזענד צען בײגעשטייערם אויך
 געזא־ האט אינטערנעשאנאל די וואם םליכםליגגע; םאר

.1939 מעלםאיז

דעפארטמענט טרײד נארמענט קאטאן אין
רי־יזבערג עלײעס וױיס־פרעזידענט פון

מענעדזשער.

 טרעידם מיםעלעינאם און גארמענם קאםען דער
 .1935 זומער, געווארעז ארגאניזירט איז דעפארטמענם

 ױניאני• צו איז דעיארםמענם דעם פץ אויפגאבע די
 וואש־דרעםעם, גארמעגםם, קאטען םון שעפער די זירען

 קלע־ אנדערע איז מלבושים״ געשםריקטע אונטערוועש,
 פענסיל־ אץ אויםגעשפריים זײנען ױאם םריידם, גערע

חי, נױ צענטראל וױיניע. שוי  מאסאטשױ דעלאווער, ת
יארק. ניי איסטײט אץ ראוד־איילאנד זעטס,

 קאג־ דעפארטמענט דאזיגער דער האם 1937 אין
 מיט קאונסילם דיםטריקט דריי און לאקאלען 28 טראלירט

 זײנען דעמאלסט זײט .10,781 םון מיטגלידערשאפט א
 קאונםיל, דיסםריקט אײן לאקאלען, נײע 9 צוגעקומען

 קאנ־ דעפארםםענם דער םיםגלידער. םױזענד 3 םים
 דיםטדיקם־קאונסילם 4 לאקאלען, 37 הײנט טראלירט

מיםגליז^ר. טויזענד 15 קנאפע מים
 אנגעחױבעז דעיארטמענם דער האט ,1938 אגהויב

 אינדוסטריע. ניט־גװס דער אין ארגאגיזיר־קאמפאגיע אן
 ניטינג ״סאפאלק די געווארען ױגיאגחירם דאן איז עס

 שע־ גחנסםע די מון אײגע סאסאטשחעםם, אין מיללם״
 באשעפטיגם װאס אינדוםםריע, דאזיגער דער אין «ער

 שעיער• קלענערע צאל א אין ארבײםער חונדערם זעקס
 אנ־ פאטרישיא די געװארען ארגאניזירט איז לעצםענם
ע־אנג אוץ רײכםטע די םיז אײנע קאמפאני, דערװעיר

 אונ* ארבייט וועלכע יארק, נױ אץ פעקטארי גרויסע איין
 נעגליזשי און אונטערװעש דער מיט אגרימענט אן טער

 איר אינםערנעשאנעל. דער פח 62 לאקאל ױגיאן ארבייםער
 200 ארום ארבײטער עם וואו אבער, שאו ספריגגפילד

 שא«. ױניאן קײן געוועז נים איצט ביז איז ארבייםער
 אונטער־ איצם האט פירמע די וואס אגרימענט דעם דורך

שאפ. ױניאן א םאבריק די אױך ווערט געשריבען
 געקראגען ארבייטער די האבען אגרימענט דעם דורך

 םאר געצאלט מאל אגדערטהאלבען שאפ, קלאװד א
 שטונ• א םעגם פערציג פמ שכירות מינימום אווערטײם.

 געצאלט מים יאר אין טובים ימים געזעצליכע פיר דע,
 40 פת מיגימום דער באדיגגוגגען. ױגיאן אנחגרע אץ

ר װי מער סענט 5 מיט איז שעה א סענם  געזעצלינער ת
 דעפארט־ דער םטײט. מאסאטשחעטם אין מינימום

בעלל ױניאניזירען צו קאמפאניע א איצט םירט מעגט  די,
 בא־ װאם יענםילװעיגיע, םײער, אין סיללס״ ניםיגג

 האם יאר 3 לעצטע די אין ארמיטער. םויזענד שעפםיגט
 ארגאג*־ אמ םטרײקס 37 אגגעםירם דעפארטמענט דער
ארבײטער. 4^06 זירם

 יארקער גיו דער מים קאאפעראציע נאענסע אין
 דעפארם־ דרעם קאםעז דער האס באארד תשאינט דרעם
• כדי סםאפעדזשעם, און סטרײקם 73 גערוםען מענם נ ו  ח

 *כ־ חאט דעיארםמענט דער אגרינמננט. דעם צופיחמ
עגעמז טונג פאר *רביממז װאס קאנםראקםארס, די אז ג
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מאנטרעאל אץ אינטערנעשאנאל דער פון דנ נרױםער דער
 מאי הײנטיגער זיך האט פײערליך ,ײער

אינטערנעשא־ דער פאר אנגעפאנגען
פרי־ םאג א מים מאנטרעאל. איז נאל
 מיט איז מאי, ערשטען דעם ערב ער,

אונםערגע־ צערעמאניעס פײערליכע
 פון אםיס דעם אין געווארען שריבעז

 מיט אגרימעןט דער סיטי־מעיאר
 גענעראל דער געשלאסען זיגרײך זיך האם עם װעלכען
 דורכגע־ האט אינטערגעשאנאל אונזער װעלכען סטרײק,

טרייד. דרעס מאנטרעאלער דעם אין פירט
געדוי־ האט ער א,קורצער. געװען איז סטרייק דער

 פערי־ קורצער דאזיגער דער אין טעג. 8 אינגאנצען ערט
 אפענ־ אן דורכגעםירט אינטערנעשאנאל אוגזער האט אדע

 דעם אין שעפער אפען־שאפ באפעסםיגטע די אויף סיװע
 געבראכט האט עס און צענםער גארמעגט מאנטרעאלער

 האט אינטערנעשאנאל אונזער רעזולטאסען. גרױםע
 פעם־ אפען־שאפ אזעלכע פאזיציעס, אזעלכע אײגגענומען

 געגנער, אונזערע בײ געמײנט, האט מען װעלכע טונגעז׳
 מוםיגע אונזער ביז צײט לאנגע א דויערעז װעט עם אז

 די זיי. צו צוקומען קאנען װעט סטרייקערס םון ארמײ
 צי־ פאלגענדע װײזען זיג אונזער םון באדײטונג גרויסע
 נעמ־ םטרייק, דעם דערקלערט האבען מיר װען :פערעז

 געװען םירמעם 39 בלויז זיינעז אפריל, טען22 דעם ליך
 גילד. מאנופעקטשורערס דרעס דער מיט פארבונדען

 בלויז םארבינדונגען געהאט האבען מיר אז מיינט, דאם
האבען מיר ,װען שפעטער טעג 8 שעםער. אזויםיל מיט

 127 געװען שוין ״גילד״ דער אין דינען ״גילד״, דער
 געסעטעלם ניט געבליבען זיינען שעפער 6 בלויז פידמעס.

 גארניט מיר זײנען שאפקעם זעקס די וועגען אונז. מיט
 שעפער דאזיגע די סון מלאכות בעל טײל א באזארגט.

 געםעטעלטע די אין ארבײטען געשיקט שוין מיר האבען
 םאר־ באדייטענדער א םאראן איצט איז עס וואו שעפער,

 םון מיטגלידער שעפער, 127 די ארבײםער. אויף לאנג
 גאנצעז דעם צוזאמען םאקטיש איצט שטעלעז ״גילד״,

 קאטען־ דער בנוגע מאנטרעאל. םון גארמענט־צענטער
לאין.

 איך האב באריכט מאנאטליכען םריערדיגען מיין אין
 צװישען םכםוד דעם וועגען איינצעלהײטען איבערגעגעבען

 האבען וועלכע ״גילד״, מאנופעקטשורערס דער און אונז
 איבערצוגײן נויםיג ניט איז עם סםוײיק. דעם צו געםירם

 מיר דעטאלעז. דאזיגע די איבער אמאל נאן־ איצט
 געמוזט האבען מיר וױיל סטרײק, דעם גערוםען האבען

 אינטןי־ די באשיצען צו שריט געהעריגע די אנוועגדען
 זייערע םארבעםערען און דרעסמאכער די םון רעםען

 יוניאן דרעםמאכער די אװעקשטעלען אץ באדיגגונגען
 קאנטראלירען קענעז זאל זי באזיס, געזונטען א אויף

 מאנוםעקטשורערס די אז און באדיגונגען ארבײטם די
 װען זיין. צו דארף עס װי איר מיט רעכענען זיד זאלעז

 מיר האבען םםרײק־רוף, דעם ארויםגעלאזם האבען מיר
איבערראשט האט עם אז אפרוף׳ װארימען אזא געקראגען

שעהן בערנאדד פמ
ױניאן װ. ג. ל. א. גענעראל־ארגאנײזער

 געג־ אונזערע םײ און פריינד אונזערע סײ אײנעם, יעדען
 פון געווארען געענטפערט איז םטרייק־רוף דער נער.

 גע־ זאפארט זיך האבען װעלכע ארבײטארינם, 4500
 אינםערנעשאנאל. דער פון פאן דער אונטער שטעלט

 שוין זיי האבען געזען, דאם האבען בתים בעלי די װען
 זײ אז װיסען, געלאזט באלד אונז און געװארט גיט לאנג

 א װעגען אונז מיט אונםערהאנדלען אנפאננען װילען
סעטעלמענם.

 ד׳ שװער• צוגעגאנגען זײנען אונטערהאנדלונגען די
 שטארק זיך פארשטײער זײערע דורך האבען בתים בעלי

 האכמאן׳ דזשולױס אונז צו געקומען איז עס געדוגגען.
 די אין באטייליגט זיך האט ער אץ וױים־פרעזידענט, דער

 האט סטרייק דער װעלכע מיט אונטערהאנדלוגגען לעצטע
געענדיגט. זיגרײך זיך‘

 דינען אונטערהאנדלונגען די וואם צייט, דער פאר
 דעם אנגעפירט מיטגלידער די האבען געווארען, געםירט
 גע־ האט וואם ענטוזיאזם מערקװירדיגען א מיט םםרייק

 באלד האבען מיר שטאט. אין רושם שטארקען א מאכט
 טײנונג. עפענטליכער דער םון סימפאטיע די געקראגעז

 מעיאר דער ווען אפגעשפיגעלט באזונדערם זיך האט דאם
 דעמאנםטראטיװ האט הוד, קאמיליען מאנטרעאל, פון
 אדרע• געקומען איז און זײט אונזער אויף געשטעלט זיד

םטרײקערס. די פון מאם־מיטינג א סירען
אינטעתעשאנאל דער פאר דעמאנםטראציע די

 האבען מיר און געענדיגט זיך האט םטדייק דער װען
 םון מיטינג מאס א בײ באריכטעז באדארםט דעם װעגען

 אונז, צו געקומען װידער מעיאר דער איז סטרייקערם, די
 און זיג זייער מיט מיטגלידער אונזערע גראטולירען

 םעםם האלטען זיך שטענדיג זאלען זײ אז ראטען, זיי
 מײ מאם דאזיגער דער אינטערנעשאגאל. אוגזער מיט
 דזשײמס םט. גרויםען דעם אין םארגעקומען איז טינג

 הערליכער א אין געװארען םארוואנדעלם איז און מארקעט
 איז עם אינטערנעשאנאל. דער פאר דעמאנסםראציע

 כאראק־ היסטארישען א םון געשעעניש גרויסע א געװען
 גרויסער דער מאנטרעאל. אין ױגיאן אוגזער םאר םער
 מים אנגעפאקט געווען איז האל מארקעט דזשיימס סם.
 און מיידלאך 5000 ארום מיטגלידער. טויזענטער די

 סון העםם און דדעםעס םרילינגם זײערע אין םדויעז,
 םרילינג געשמאקע די און קאלירען איז םטאילס אלערלײ

 םון םייערליכקײט דער צו צוגעגעבען םיל האבען לוםט,
 מאס־ דער איידער םארזאמלונג. מאסען דאזיגער דער

 געווארען דורכגעםירט איז אנגעפאנגען, זיך האט מיםינג
 זיג־ טויזענטער די מארקעט. חשײמס סט. צום מארש א

 פון גאםעז די דורך מארשירט האבען סטרײקער רײכע
מײן םון אנםירערשאפם דער אונטער צענםער גארמענט

 אונט־ער־ נישט זאלעז דזשאבערס, דרעס יארקער נױ
 יארקער נױ די פון ארבײםס־באדינגונגען די גראבען

 אימציגער קײן םאראן בישט איז איצט דרעסמאכער•
 מאםאםשװעטם, *ענסילװעיניע, אין שא■ םילק־דרעם

 ארבײט מען מאו דעלאווער׳ און ײשויחי נױ צעגםראל
 לױט געםעםעלם װערען פרײזען שטונדעז. 35 װי מער

 אפגעהיט װעח ארבײס־באדינגונגעז די אח ?,W ניי
קאנםראקטארס. יארקער נױ בײ וױ «ונקט

 םרעידם מיסעלעינאוס און גארמענם קאטאן דער
 הילף די אױסגענתם ברײט אײד האט דעפארטמעגם

 רײ לײבאר ״נעשאגעל די אגענטורען, רעגירונגם די םת
 דיװיזשאז״, אוער ענד ״װיידזש די און באארד״ ליישאנם

 אונזערע פון סטאנדארדם און רעכםץ די באשיצען צו כדי
 אינדזשאנק־ אן ארויסגעקראגעז האבען מיר מיםגלידער•

 בעם־ פון אדמיניסםראציע שםאםישער דער קעגען שאן
 צו םארבאםען איר האט װאס ■ענסילװײניע. לעהעם׳
 שםאט. יענער אין ארביים ארגאניזיר אונזער שטערען

 םיז געקראגען אױך םיך האבען פארכאט זעלבעז דעם
 מאסאםשתעםס אין קאדרם דיםטריקט לארעופע דעם

 ריװער׳ פאל אין אדםמיםםראיע שםאםישער דער געגען
 לים־ יונקת ײלזןפארט «ו געשםערם אונז האט װעלכע

ארבײטער. די צו לעםם
פארמםערוגג׳ עקאנאםישער פאר קאמף דעם אין

*יז כח א געװארדן בכלל דעמרםמענם אונזער איז

 םונקציאנירען. מיר וואו שםעטעלע אח שטאט יעדער
 דעם אין אנםייל אן גענומען האבען לאקאלעז אונזערע

 גע־ האבען זײ שםאטען. די מץ לעבעז פאליטישעז
 אריינ* זאל קערפערשאפם צענטראלע יעדער אז קעמפט
 נא• װעלכער מים אונםערשײד א? יוניאנם *לע נעמען

 פאר פארבוניען. דינען זײ ארגאגיזאציע ציאנאלער
 האט אינטערנעשאנעל די וואס םליכםלינג־םאנד דעם

 בײגעשםײערט לאקאלעז אונזערע האבען געזאמעלם
 א אן אויך םירען לאקאלעז אונזערע דאלאר. 3,701.18

 זיך האט לאקאל יעדער ארבייט. קולטורעלע ברייםע
 כא־ קורסען. םעק,rביבל א מים קלוב־צימערען, זײנע
 םאר־ אײן ארדנען זײ און גרופעס׳ טיש?מאדרא רען,

מיםגלידער. די םאר אונטערנעמונגען שידענע
קאםעז־דעםארם־ דער האם ,1936 אקטאבער אין

 אינ״ רעגולערע צוזאמענצורוםעז אױםגעפלאנם םענם
 זיך זאלען עס װעלכע בײ קאנםערענצעז׳ םערםםיים

 און שעפער פארשידעגע פון פארשםייער צוזאמענקומען
 גע־ װעגען באראטעז זיך זאלען ׳ און דיםםריקטען״

 עלענםאוץ, אין ,1936 אין אםגעהאלטען מיר האבעז
 אפריל אין סקרענםאן. און כאסטאז אין ,1938 און

 יא., איסםאז׳ אין קאנםערענץ אדנזער צו איז »1939
 עם• און לאקאלעז׳ 18 פון דעלעגאםען 127 געקוסען

 גענעראל־ אינםערנעשאנעל דזןר פוץ מיםגלידעד ליכע
עקזעקוסיװ.

 אונזער האכמאז, דזשולױם ברודער פון אץ וױיניגקײט
 גרויסער א געװען איז דאם יארק. נױ פון גאסט ליבער

מאנטרעאל. אין מיטגלידער טויזענטער אונזערע פאר טאג
 אונטערשרײבען בײם םיטי־האל אין צערעםאניעס די

אגריםענט דעם
 פארגע־ איז מאמענט טזב׳דיגער ױם געקסטער דער

 סיםי־ אין מ. נ. אפריל, טען30 דעם דינסטאג, קומען
 אגרימענס דער וואו סיטי־מעיאר, פון אפיס אין האל»

 אויס־ האם מעיאר דער געווארען. אונטערגעשריבען איז
 גןך זיך האם רײק6ס דער װאס צופרידענהײם געדריקט

 אינטערנע־ דער װאם און ארביטריישאן דורך שליכטעט
 נאכ־ םרייד• דעם ארגאגיזירען צו געלונגעז איז שאגאל

 געווארען, אונטערגעשריבען איז אגרימענט דער װי דעם»
 איגטערנע־ דער צו פען די געשענקט מעיאר דער האט

אנדענק. אלס שאאל
אונטערגעשרי־ אגרימענט דער איז צד אונזער פאר

 פון מענעדזשער אלס שעהן, בערנארד פון געווארען בען
 קלאוד און אלען דזש• אינטערנעשאנאל, לאקאלער דער

 ױניאן, דרעםמאכער פון מענעדזשערם געהילפם זשאדווע,
 ל. באארד, דזשאינט דרעסמאכער טשערמאן פארא, ראש

 טשער־ איװעם לאקאל, קאטערס פון טשערמאן פיטערס,
 גאר־ און לאקאל, אםערייטארם פון טשערלײדי פאנטיע,

 פאר לאקאל• פרעסערס פון טשערמאן ברעסקא, מאן
 אונטערגעשרי־ האבען ״גילד״ מאנופעקוטשורערם דער

 גרינ־ ה. ״גילד״, םון פרעזידענט פײנער׳ פיליפ בען:
 עקזעקוסיװ טםײן, ה. ח. און ט.נוױיס־פרעזידע װאוד,

 קא־ :אוגטערגעשריבען האבען עדות אלס דירעקטאר.
 םאר לאיער ספעקטאר, דזש. םיטי־מעיאר, הוד, מיליען

״גילד״. דער פאר לאיער סםיין, ל. א. און ױגיאז׳ דער
אגריםענט פון פונקטען די

 אונטערגעשריבען איז אגרימענט דער װי שנעל אזוי
 צום געווארען אװעקגעשיקם אפליקאציע אן איז געווארען

 אג־ דאזיגער דער אז מיניסטער, ארבײטם פראװינציעלען
 ״קאלעק־ דעם אונטער װערען לעגאליזירט זאל רימענט

 דאזיגער דער עקט״. עקסטענשאן אגרימעגט לײבאר טיװ
 אפי־ דער אין געװארען געדרוקט טאקע איז אגרימענט

 עם אז מיינט, דאם מאי. םען11 םון ״גאזעט״ ציעלער
געזעץ• א זיין װעם ער אץ דויערען ניט לאנג װעט

 נײעם דעם אין געװינםען װיכטיגםטע די םון אײנער
 פרא־ 10 א געגעבען ווערט עם װאס איז אגרימענט

טרײד. אין מלאכות בעל אלע צו העכערונג לוין צענט
 פראצעגם 5 און ױגי טען3 פון געגעבען װערט פראצענט 5

ווערען. לעגאליזירט װעט אגרימענט דער ווען
 באםעסםיגם ווערט שאפ״ ״קלאוזד םוץ פרינציפ דער

 מאנופעקםשורער א אגרימענט. דעם אין פראצענט 100
 מי־ וועלכע ארבייטער, אזעלכע נאר באשעםטיגען קען

 קאײ״• ״ווארקינג א ברענגען און ביכלאד ױגיאן זיצען
 גזד אין זיך נויטיגט שאם א ווען װערטער, אנדערע מיט

 ױױאו די אפרוםען הבית בעל דער מח הענט, װיםע
ל נויטיגע די שיקען אים זאל מען םארלאנגען און  מ

מלאכות.
 װעודז אגרימענס, נײעם דעם םון רעזולטאט אלם

 אום־ דורך סכסוכים שליכטען צו אפאראט דער שטארקער
 האמז יאר דרײ לעצטע די אין טשערמאן. פארטייאישען

 םײ־ ארביםרײשאז םץ ענטזאגט זיד בתים בעלי פילע
 ‘אגרי נײעם דעם אין שוואך. איז ױניאן די אז נענדיג,

מי גײט םכסוך א אויב אז םונקט, א םאראן איז מעגם  אי
 זץי וױיזט מאנוםעקםשורער דער און ארביטרײשאז צו

 זײז אמ מדורנגעפיר משפט דער ווערט םארהער, צום ניט
 אוםפארטײאישזמ םון ענםשײדונג די אוץ אפװעזעגהיים

אים. פאר אנוועגדבאר איז טשערמאן
י םח •ונקט דעם אפ שאפט אגרימענם נײער דער  ח

 טפוגק רגינסטיגע קײן נים געװען איז עס ארגאניזײשאן.
 פראצענט 5 אױף בלויז געװען איז עם כאטש אונז. םאר
 מר עם האט םונדעסטװעגען יאר, אין מאל אײן גלויז אץ

 עס האבעז בתים בעלי די אונז. םאר שאדעז םיל בראכט
 עם און אונז םאר אוםן נים־גוםען א אויף אױםגענוצם

 זײ־ םיר םרײד. אק דעמאראליזאציע םאראוחאבט האט
 זיז ארײז ניט איז «תקט דער אט װאם צוםרידען נען

אגריםענט. נײעם דעם
 *ז רעזולםאם דער אז צוגעבען. איד וױל םוף צום
 ארײנגעבראכם האם עם װאס דערמיט וױכםיג איז סםרײק

מי פח ארבײם דער אין םום אזץ לעבעז נײעם  אונ
.^ נ ו אויםגעברײםערם. זיך האט ארבײס n י
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®נױנחננפ דער טז זנחנות ^m אינםערנעשאנאל אונזמר פזז
 מעקם ברודער פון פארלאנג דעם ויף

״דזשאםםים״, פון רעדאקטאר דעניש,
גע־ א געהאט און באזוכט איך האב

ער־ גאר די פון איינעם מים שפרעך
אינ־ אונזער פון װעםעראנען שטע

 א געװען איז װעלכער טערנעשאנאל,
גרינדונגם־קאנװענ־ דער צו דעלעגאט

 געווארען ערוױילט איז און 1900 אין יארק נױ אין שאן
 ױניאן• ניײגעגרינדעטער דער פון וױים־פרעזידענם אלס

 זיינען ױניאן׳ אונזער פון ױביליי ־יאריגען40 צום איצם,
אינטערעםאנט. באזונדערס עראינערונגען דינע

םילװער־ איזראעל איז ברודער באטרעםענדער דער
 גרינדונגם דער בײ אלט. יאר 77 איצט איז ער מאן.

 אפ־ איז װאס אינטערנעשאנאל, אונזער פון קאנװענשאן
 סיל־ איז ,1900 ױני. טען3 דעם געווארען געהאלםען

 באלםי־ פוץ דעלעגאט איינציגער דער געווען װערמאן
וױיס־פרעזי־ אלם געווארען ערוױילט איז ער און

 עקזע־ גענעראל ערשטער דער פון מיטגליד און דענם
 ארגאניזאציע. נײ־געגרינדעטער דער פון באארד קוםיװ

 אמעריקען די וואס םשארםזיר, אוים׳ן איז נאמען זײן
 אינ־ אונזער ארויםגעגעבען האט לייבאר אװ פעדעריישאן

יאר. יענעם םון ױגי טען23 דעם טערנעשאנאל
 הויז זיין אין סילווערמאן ברודער באזוכט האב אין־

 שטוגדען־לאנג. אים מיט פארבראכט און באלםימאר אין
 ליכ* דער קנײטשען, םיםע די קאם» גרייז־גרויער זײן

 דינע דערציילט ער ווען אויגען זיינע אין פונק םיגער
 םארענדיג געםילעז זיינע שילדערט און איבערלעבונגען

 גיבען ידניאן, אדנזעד פדן שאןענוואנק עדשסעד דלר זו
 דערציילט ער װען פאםריארך א םח אויםזען דעם אים

 אמאל, םון מעשה׳לאך וואונדערליכע אייגיקלאך זײנע
םארגאנגענהייט. וױיטער דער פון

 נױ־יארק נאך באלטימאר סמ םארענדיג טריל, ,מיק
 םיל געווען איז קאנװענשאן, ערשטער דער צו דעמאלט
 דעלעגאט, יונגער א ױאם דער װי םיםער *ח גרעסער
 קאנװענ״ א צו מאל ערשטען דעם ד״ײנט פארט װעלכער

 איבער־ און םילעז קעז אינטערנעשאנאל אונזער םון שאז
 דין אנגעהויבען םילװערמאן ברודער האם — לעבען,

 באל־ דער אין טעםיגקייט ״מיין — מיר. מיט געשפרעד
 םילװער־ ברודער האט — ױניאן. קלאוקמאכער םימארער

 יאר אין אנגעםאנגען זיד האט — פארםגעזעצם. פאן
 גאר־ ״ױנײםעד די צו באלאנגט דאז האבען מיר .1896
 אלעמאל זײנען םיר אםעריקא״. אוו װאירקערם מענם

 מערהייט די וואו מיטינגען, יענע מיט אומצופרידען געװען
 און ״פענםם װעגען רײדען שםענדיג םלעגען מיסגלידער

 *קלאוקס וועגעז רעדען ױעלען פלעגען מיר און װעםםעז״
 חעל־ געקענם ניט אבער האבען מיר סקוירטס״. און

 געװען דאן זײנען לײט, ױניאן קלאוקמאכער, װײל סעז׳
 איבער אין צושפריים זדנדערט, םת מער עםװאס נלויז

 ביזנעס־אגענם אײגענעם אן אנצתסטעלען שעפער. 15
 דער סלעגט םעגליכקײם. די געהאט נים מיר האבען

 אונז צו ארויםקומען מענער־שנײדער די סון פארםרעםער
דמם״ םענט 10 די קאלעקטעז שאפ אין

 געװאױנט באלםימאר אין האם צײם יענער .איז
 באגאב־ דער פרײנט. ארבײםער פארגעסענער ניט דער
 האט ער ע״ה. באראנדעס, ױםף ארבײםער־םירער םעד

nװאגTדי צײטוגג. װעכענטליכע א באלםימאר אין ם, 
 חעלפען *ו זכיח די געהאם האב איך ■רעםע״. ®׳ײע
םםעבדס. די אויף שריםט זײן פאנאגדערטראגען איהם

 באראנדעם און באםרײנדעם, גוט זעהר זיד האבען
 װעלכע מיםינגען. אונזערע «ו קומען אפט זעהר פלעגם
 םון חמםער־צימער א אין געװארעז אפגעהאלטעז יײמז

 באזונדער א האבען דארפט. ״איהר סאלמ• נײסעגזאגס
 אונ־ בײ םענה׳ן אסט זעהר באראגדעם פלעגם — ייגיוז׳

 ■רא־ אײערע — םיםיגגען. באארד עקזעקוםיװ
םענער־שנײ־ די סון װי זעלבע די נים זײנעז בלעמעז

 און קאנחענשאן יענער ביי דעלעגאט א מיט ואינטערחױ
באאר̂ד עקזעק. גענעראל ערשטער דער פס מיטגליד

p גױ פמ רוף דעם דערהאלםען האבען מיר ,װען ir 
 א גרינדען צו קאנװעגשאן, א צו דעלעגאט א שיקעז זו

 פאר־ האבען זאל װאס יוניאן, קלאוקמאכער *מטיאלע
 רעראלטימ^ די זײנען לאנד, גאנצען איבער׳ז במײנגעז

 גע־ דעם פאר באגײםםערם שםארק געװען קלאוקמאכער
 אבער דעלעגאם, אלם עדדױילם מיד האט מען

 םײן סח געװען... ניט איז באהדבילעם פארא מלם
 דא־ יאר די ארױסגעגומען איד האב יײנענערקעשענע

 יארק. נמ נאד אװעק אוןבין גילעט פארי״ן דיהבאצאלט
 ױן־ איז־ האב יארי^ נױ אין עןםשלא און עסעז ײעגעז

דצסאגבאר יוסף פרײנד גוטער םײן גע׳דאגח׳ם. ג ײצנ

גלושאקאװ ד. א. פץ

 זעלבע די מיט און יארק, נױ אין געװען דאן שוין איז
 באלטי־ אין געגעםען מיר בײ האט ער װאם מאלצייםען.

 אפגעצאלט מיר ער האט — טײ מיט בײגעל — מאר
 װעל איך װאס גאםט־פריינדליכקײט, גרעסטער דער מיט

געדענקען. אײביג
לייסע־ מאנהעטען אין פארזאמעלט זיך האבען ״מיר

 דעלעגאטען 11 געװען זיינען עם יארק. נױ אין אום
םילאדעלםיע םון ,4 יארק גױ פון :קאנװענשאן דער צו
 באלםי־ םון איך און ,1 בראנזװיל פון ,1 נוארק פון ,4

 ױםף םאג. 1 געדויערט האט קאגווענשאן אונזער מאר.
 אינספירירענ־ םאן־געבערידי דער געװען איז באראנדעם

 באשלא־ האגען מיר קאנװענשאן. דער פון קראםט דע
 ״אינםער־ הײסען: זאל ארגאניזאציע נײע די אז םען»

 םאר ױניאן״. װאירקערם גארמענט לײדים נעשאנאל
 אפעריי־ אן גראםמאנען, ערוױילט מיר האבען פרעזידענט

 בראף, — סעק.־טרעזשורער פאר ;יארק נױ םון םאר
 הא־ וױיט־פרעזידענטען פאר ;יארק נױ םון פרעסער א

 םילאדעלםיע, פון שוגאר און שייארץ :ערװיילט מיר בען
באלטימאר. פון םילװערמאן איזראעל און

 געדארפט האט אינטערנעשאנאל נײ־געשאםענע ״די
 טיגאגז־ *ו? -רעקארדיגג־ קויפעז םשארטעד^ דרזקען
 דעבא־ מען האט געלם. זיך פאדערט דארױף ביכער.

 שטאדט אנגעשלאםענע יעדער דאס באשלאםען, אח טירם
 באלטי־ איז יארק גױ דאלאר. 10 צו ביישםייערעז זאל

 סילא־ און דאלאר, 10 צד כאצאלט גלייך האבעז מאר
 םומע די שאםען צו צוגעזאגם האבען נוארק און דעלפיע

שפעטער...
 סיל־ ברודער האט — ? מאדנע קלינגט עם יא ״א
 מיט קאנוועגשאן א — צולאכט. זיד הארציג װערמאן

 אינםערנעשאנאל אן גרינדען צו םארנעם גרויסען אזא
 םאג... 1 בלוח געדויערען זאל לאנד גאנצען פאר׳ן

 אויך, רעדנער געהאם האבען מיר אז אגב, ניט, פארגעסט
 5 םאר .באנקעט״ א בײטאג אמ אײד׳ דעבאםעז אמ

 איהר םײבעל... אױפ׳ן לאנטש פרייעם מיט ביר םענט
 שע־ ניט בין איך גלושאקאװ, ברודער םיך, דאך קענט

 עפעם זאגען אץ אװעקשםעלען זיך קען איך מעוודיג.
 יארקער נױ די ױניאן. דער אק םראגע יעדער אין
 מענ- געװען אייד זײנעז דעלעגאםען םילאדעלפיער און

 אונז האט עם אבער רעדען. געקענט האבען װאס שען
 אײניג־ ברידערליכער פמ גײםם אזא באהע^שם אלעמען

 באהערשט געװען זײנען דעבאםען אונזערע אז קייט,
 לאקאל, ״מיץ אז איבערצײגען, װעלעז צו געםיהל א םמ

 קלאוק־ אלע םאר טאן ױעט אץ טאן װיל שטאדט, מיץ
 מעגליד״• נאר איז עס וואם אלץ לאנד איבער׳ן מאכער

 װארום פארדראסען האם דעלעגאטען פילאדעלסיער די
 זײער אין געװארעז אפגעהאלטען ניט איז קאנװענשאן די

 פץ ערווײלונג דער צו געקומען איז עם װען שטאדט.
 די האגען םעקרעםאר־םרעזשורער, א און פרעזידענט א

 לימװ א מיט געבעטען זיד דעלעגאםען םילאדעלםיער
 כבוה דעם האבען װיל קינד געטרײ א װי פונקט טאן.

 די סדר. צום יסח קומען אים צו זאל מאמע די אז
 אז געוואלם־ זעהר האבען דעלעגאטען םילאדעלםיער

 אדער פרעזידענם באאמםע, גענעראל די פוץ אײנער
 דאז מיר האבען סילאדעלםיער. א זײן זאל םעקרעםאר,
 די אז םילאדעלפיע, צו כבוד דעם צוםײלען באשלאםעז

 ל•״ «. ״א• חגר םמ םשארםער דעם םון איבערגעבומ
םילאדעלםיע• אק פארקומען זאל אינםערנעשאגאל דער *ו

 ביז קאנװענשאן דער נאך שאעםער םעג 20 מיט
 אינםעו־נעשא־ דער פון גענעראל־באאםםע די םים «יד
 אונז חאם מען װאו פילאדעלפיע, אין געפארען גאל

 מ־ את דאם ל.־םשארםער. פ. m דעם איבערגעגעבען
״.1900 םען»23 תשמ װען

 איבערגע־ מיר האט םילװערמאן איזראעל ברודער
 דאם װעגעז פאםיתנגען און דאטוםם סאקםען. געבעז
ת קלאוקמאכער די פח לעמז  שילאדעלפיע נײ״קמ־ק, י

 פיגקם* אזעלכע םים יארען, יענע אין באלטיפאר און
 ניט ■אםירט װאלט עם וױ «מקט ען,טלדדינצעייא ליכע
 נעכ־ ארג דעדא יאי, לעצםען נאר צודיק, יאר 40 םיט
 געגעראל ערשטעד דער אק וױיס־פרעזידענם אלם טען.

 זײנע זײנעז י.׳ װ. ג. ל. א. דער פח כאארד װצקומיזקצ
געװעז שםעדט אױמדלערטאנםע ךי םיט פארבינדתמן

 א פאר מאטעריאל געבוג דא איז עם נאהענטע. זעהר
 װעגען — יארען יענע װעגען באשרייבען צו בוך גאנצען

 א. ארעסטעז סטרײקם, מיטינגען, ארבײטם־באדינגונגען,
 צו ליידער פלאץ דער איז צייטונג אונזער אין װ. א.

זאכען• אלע די וועגען שרייבען צו באגרעניצט
 האם — ? װינשען מענש א זיד קען נאך ״וואם —
 דערלעבם האב איך — פארענדיגט. סילװערמאן ברודער

 גרוי־ שעהנער, אונזער פון ױבילעאום ־יאריגען40 דעם
 באל־ האט צוריק יאר 40 מיט !אינסערנעשאנאל םער

 קאנװענשאן, דער צו דעלעגאט 1 בלויז געשיקט טימאר
 11 באלטימאר שיקט שפעטער, יאר 40 מיט יעצט, און

 האבען װאס דעלעגאטען, צאל זעלבע די — דעלעגאטען
 גיט אינטערנעשאנאל. גאנצע די םארטראטען דעמאלט

 םילווער־ ברודער האט — גרוס. הארציגען מײן איבער
 אלע צו — ארױסגערעדט, םרייד םון טרערען מיט מאן

 דעלעגאםעז אלע צו אינטערנעשאגאל, דער םון באאמטע
 קאנ־ גרויםער דער צו און ױביליי־קאנװענשאן דער פון

 ־יאריגע50 די דערלעבען צו גאר װינש איד ווענשאז•
אינטערנעשאנאל. אונזער םון קאנװענשאן

צענםער העלםה ױניאו אין
נױמאן. נ. פאויױ פוז

 אנ• די װי פונקט איז, םענטער זזעלטד. ױניאן דער
 פאר־ איגטערגעשאגאל, nsuyt איז אינטםיטוציצם דערע
 קאגװענ־■ דער צו גאריכם א צוגרײטעז מיט איצט נומען
 באדײטענדען געמאכט חאם איגםםיםוציע אונזער שאז•

 גע־ זײנען עם באריכם. לעצטען אונזער זינם פראגרעם
 םעדיציגישע און םעבנישע וױכטיגע געו׳וארען מאכם

 געױאקםען. סך א איז באזוכער צאל די פארבעםערונגען.
 כדי ציםערען, שטאק א גאד צוגעבעז געמחט האבען מיר

 פאר אומבאקוועםליכקייט און ענגשאפט פארמייחגן צו
פאציענםען. אונזערע
 לא־ צאל א האבען קאנװעגשאן לעצםער דער זינם

 זײ פאנדס. קראנקעךבענעפים אײגענע געשאםען קאלעז
 םעדיצינישע םיטגלידער זײערע גיבען לאקאלעז דאזיגע

 ײניאן די האט לעצכונס היל̂ך פינאנציעלע אויך אמ
 םד דער װעגען מיטגלידער םויזענם 24 אונטעחוכם

 חעלםת דעם געגעבען האט דאס קראנקהײם. בערקולאז
 צו ד»ילף םיעציעלע געבען צו געלעגענהײם א םעגטער

 גענײטיגט. דעם אין זיך האבען װאם מיםגלידער יענע
 מעדײ בעםערע אץ נײערע איעגעשאםען אױך האבעז מיר

 בא־ אונזער — װארט איין מיט אינםםרומענםען. צינישע
 העלםח דער אז וױיזען וועט קאנווענשאן דער צו ריכט

 אתזער סאר הילף וױכטיגע א געווארען איו םענםער
 איז דאס אט םיםגלידער. אונזערע פאר אץ ױגיאן
 געהאם גיט מיר װאלםען ניט אויב װײל נאטירליך, זײער
עהזיסםענץ־בארעכםיגוטג היין

םענ• העלםה ױניאן אונזער פץ בילדונג־אפםײלונג די
 אי־ די •ראגרעם. באדײםעגדעז געמאכט אויך האט םער

 םים מיםגלידערשאפט ברײםע די כאקענם האס םײלונג
 אי־ זיד אזױ וױ מיםלען די טים »ת טעםיגקײם, אונזער

 אלע באנוצט האבעז םיר קראנקהײטען. פמ צוהיטעז
 דעם םיט םיםגלידערשאפם אונזער באקענען צו םיטלען

 דארף װאס מתנה, םײעלע א איז געזונט אז אמת» גוםען
 מיר דארםען לעצט צום און װערען. איגעהים שטארק

 דעיאדם־ םױתױם םאשעל אונזער אז באריכטעז אויד
 באדערםםיגע טיט אתזערע געגעבעז כםדר האם פענם

 אר־ זײז וױיטער פיתז און חילף מעדיצינישע מיםגלידער
ט,  אלע םח לײדעז און צחת n מים זיך באקענענדיג מ
 װעם אלץ דעפארטמעגט^ דעם אם צו ײך װענחנז ױאם

 קאנ־ דער *ו פארם דעטאלער א אין װערעז באדיכםעם
 לײעגדז צו דעלעגאםעז אונזערע בעםען מיר װענשאן.

 אוגזערע זארגפעלםיג באטראכםען אץ באריכם אונזער
 וױי־ אונזער װעגען מאכען םיר װאם רעקאמענדאציעם

אדבײט. םערדיגער
 םיעציעלע א צו גרײם םענטער העלטח ױגקמ דער

 איױ אמ אױג פארן שײן זײן װעם װאס אויםשםעלוע,
 צײגגונגען און פאוסםערס ספעציעלע באלערענד. זײער

 װעט עם סענםער. חעלםח םונם װאוקם דעם וױיזען װעלען
מז בראשורדז און פאםפלעםעז צאל גרױםא א דין  וונ

 ענםוױקלתג די ייז גרמדונג די- ענמי^ מעדיצינישע
 אי־ שײן א איז געשילדערם איז אינסטיםוציע דער פון
לעמ.פפאמ טעזרטטדילו
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װפ חנינסהי פרעוידענט «i נעװעזענןפ *» d יװיאנס פוו שנא ויעד»לס
 אינטערנעשאנאל דער םון דונינםקי דוד פרעזידענם

 קאנגרעס דער פאר אויפגעטראטען מאי צענםעז דעם איז
ריליי־ לייבאר נעשאנאל די אונט־ער זוכם וואם קאמיםע

 אויף ענטםער ריכטיגען דעם געגעבען און באארד שאנם
 פון ריעד סענאטאר געװעזענעם דעם םון אטאקעם די

 אויפגע־ איז ער װען אינטערנעשאנאל, דער אויף מיזורי
 פרע־ וואך. לעצטע קאםיטע זעלביגער דער םאר טראטען
 דעם םון רציחה די אז אנגעװיזען, האם דובינםקי זידענט

 און אלגעמיץ איז ױניאנס געגען םענאטאר געװעזענעם
 גארמעגט ליידיס אינטערנעשאנאל דער געגען ספעציעל

 האט ױניאן די װאס דערםון, שטאמט ױניאן װארקערם
 אײגענטײ די דױיב, םענאטאר׳ם דעם מאכען צו געזוכט
 צאלען צו קאמפאני׳/ דאגעלי ״נעל דער םון מערין
ארבײטער. אירע שכירות ױניאן

סענא־ געװעזענעם דעם פון אנװעזעגהײט דער אין
 פרע־ האט באגראבענער, א װי געזעםען איז װעלכער טאר,

 דעם קאמיטע דער םאר געשילדערט דובינסקי זידענט
 אג* האט סענאטאר געװעזענער דער װאם קאמף גאנצען
 שטעלען צו א. ר. נ. דער פון צייט דער אין געפירט

ני־ די םון קאוד דעם אונטער םרוי זייז םון םאבריק די
 לאין טייערער דער םון אנשטאט דרעסעס הויז ליגע

 װעלכע פאר און געמאכט דארט װערט װאם דרעםעם
געשיל־ האט ער העכער. פיל איז שכירות מיגימום די

 געגען געםירם האט פיו־מע די וואם קאמף יעם דערט
 ױניאז קאמפאני א איינשטעלען איר און ױניאן דער
 געווארען ערקלערם איז געזעץ א. ר. נ. דער װי שנעל אזוי

 פדױ די עזריסעדגעגסורא האס ?ר .נעליסדציאנססקא ניס —י
 האט װעלכער סענאםאר, געװעזענעם דעם םון מאםקע מע

 יױ געגען איז ער אז איינדרוק, דעם מאכען צו געזוכט
 םראגע א איז עס אז באװיזען, און פו־יגציפעז צוליב ניאגם

 מאכעז צו אום וױיניגער וואם ארבייםער די צאלען םון
■ראסיטען. גרעםערע יואם

אױפ־ איז דובינםקי פרעזידענט וואס ציים דער דורך
 עםליכע געהאט ער האם קאמיטע, דער םאר געטראטען

קאנ־ רעאקציאגערע די $ןיט צוזאמענשטויסען שארםע
 קאםיטע. דער אין םיטגלידער זייגען וואם גרעסלײט, ^
M וחד ווענםקע דער אויף כאפעז צו געזוכט אים האבעז זיי 
V עס אז דערצײלם, האט ריעד װאס םאטען געוואלד גען 
 דובינסקי םםרײקם. פון צײטען אין םארגעקומעז זײנען ^

 ריכטיגען דעם פראגעז אלע אויף געהאט אבער האט
 אודאי אז גןזאגט, ער האם בײשפיל, צום אזוי, ענטםער.

 יױ די םםרײקם, איז טאטעז געװאלד םאר אמאל קומען
 פון םאטען געװאלד איז עס װעלכע געגען אבער איז ניאן

 דעד דעדבײ זקןם ער קרמען. נים ז$ל דןןס ד1 וועלכען
 ברוקלין אין קלאוקמאכער יוניאן א םון מארד דעם מאנט

 פון געווארען דערשאםעז איז וועלכער וואד׳ הײגטיגע
 נאמת איז עם װער אנגעװיזען האם און כאס טקענ א

םאר. קומעז װאם סאטען געוואלד די אין שולדיג
 טרײד אין לעקציע א קאטיטע דער גיט

ױניאניזם

 איבער אינטערנעשאנאל האםט םענאטאר אז זאגט
 פאר װײדזשעם םענשליכע פאר קאםף איר

 — שאפ. דרעם פרױ׳ם זײן אין ארבײטער
 בא־ װעלכער קאנגרעםםאן שארןז ענטםערט

געלט. אדיסקױף אלפ דױם ױניאן צײכנט

 װעל־ מאסאטשוזעטם, פון היללי רעפרעזענטאטױו דרוק
קאמיטע. סמיטה דער פון מיטגליד א אויך איז כער

 אינטערגעשאנאל דער פון בײשטייערונגען די וועגען
 געזוכט האט קאמיטע די װאס קרבנות, שפאנישע די פאר

 דער הילף געװען איז דאם אז אײנדרוק דעם מאכען צו
 אז אנגעװיזען׳ דובינםקי האט רעגירונג, לאיאליסטישער

 װאס קאמיטע׳ דער דורך געגאנגען איז געלט גאנצע די
 און םיטרין װאלטער סער פון געװארען אגגעפירט איז
 םון געליטענע די פאר הילף פאר בלויז געגאנגען איז

מלחמה. דער
 קאמיטע דער םאר סטײטמענט דובינסקי׳ס פרעזידענט

:םאלגט װי איז
:קאמיטע־מעמבערם און טשערמאן מר.

 און אײנלאדונג אײער אויף אהער געקומען בין איך
 איר װאם געלעגענד״ײט, דער פאר דאנקבאר אײך בין
 דער וואם אטאקע דער אויף ענםפערען צו מיר, גיט

 געמאכט האט מיזורי, םון ריעד, םענאטאר געװעזעגער
װאר-קערט גארמעגט. ליידים אינםערגעשאנאל דער אויף

__________ מאי. טען4 דעם שנת. לעצסצז ױגיאז, _ _
 שטאמט ױניאן אונזער געגען שנאה ריעד׳ם סענאטאר

 געשאםען זײנען עס װעז פעריאדע, א. ר. נ. דער פון נאך
 חאם ביטערער זיין ״קאודס״• א. ר. j די געווארען

 אינ־ םערזענליכע זיינע םון מאטױוירט איז אונז געגען
דרעם־אינדוסטריע. דער אין טערעםען
 דער האם 1933 איז אז דערמאנעז, זיך װעט איר

 צוגע־ דזשאנסאן, גענעראל אדמיניםטראטאר, א. ר. נ.
 דרעם־אינדוםםדיע. דער פאר ״קאודס״ צוױי צו שטימט

 דער ווערעדאױף אגגעווענדעט געזאלט האט ״קאוד״ איין
 קאטען־ דער אויף אנדערער דער און דרעס־אינדוםםריע,

 קאוד דרעם־אינדוםםריע דעם אין איגדוסטריע. דרעם
 זעלבע, די געװען שםונדעז ארבייט אוז שכירות זייגען

 מאנוםעקטשו־ די םיט אגרימענםם ױניאז אונזערע אין וױ
 קאטען־ דעם לויט אבער לאנד. גאנצעז איבערן רערס

 די צאלעז בלויז געדארפט םען האט האוד גארמענט
וואו• א דאלאר 13 םון שכירות מינימום

 געוואלמ זיד האם קאמפאני״ גארמענם ״דאגעלי די
 קאםעז־גאר־ דעם ®מ שנירות ביליגע די מים באנמעז

 אין האט אדמיניסםראטאר א. .ר. נ דער קאוד. מענט
 בײדע םץ פארשטײער די גערופען ,1933 נאוועמנער,

 צו בדי קאגפערענץ, געסיינזאמער א צו אינדוסםריעם
 צום געהערען עס דרעסעט סארםען וועלכע באשםימען

 צו קאוז־• קאםען־גאדמענט צום װעלבע און קאוד דרעס
 םעגא־ געקומען דאם איז קאנפערענץ דאזיגעד דער אט

 ,דאנעלי די אז פארזיכערען צו זיד כדי ריעד, טאר
 פראדוצירען צו איםשטאנד זײן וועט קאספאני״ גארמענט
 קענען און קאוי׳ ביליגערעז דעם אונטער דרעםעם

 דרעם־ דער אין מאנופעקטשורערם די מים קאגקורירעז
איגדוםטריע.

1934 אין
 אר־ אן אגגעהויבעז ײניאז אונזער האט 1934 אין

 ירעס דער םון צװײגען אלע אין גאניזיר־קאספאניע
 דערגרײכם אױך האם ױניאדדרײוו אונזער אינדוםםריע.

 מד דעם איט חאבען׳ ארבעטער װאו סיטי, קעגזעם
 אונ• געפראצעװעם לײכאר, אװ דעיארטטעגם פון ריכם
 גןך דער באדמגונגען. ארבײםם נידעריגערע זײער םער

 פאר־ ארבײםעד די ®ח פראמנט 50 אז וױיזט, ריכט
 פראצענט 21 ;װאד א דאלאר 10 וױ װײגיגער ייגעז

 19 בלומ און װאד, א דאלאר 6 וױ װימיגער פארדיגען
 פארדינם ארבײםערשאפט, ארטיגער דער םיז יראצענם,

 ארגאניזיר־דרײוו אונזער װאך. א דאלאר 15 װי םער
קאספאני״. גארמעגם ,דאנעלי די אנגערירט אויד חאט

איבערדא־ מײן «ו ריעד, םעגאטאר האט 1936 אץ
 פון עלעקםאר פרעױדעגשעל אלם אטאקירט םיד שונג׳
 פאר־ דעפאלם האב איך פארםײ. דעפאקראטישער דער

ט ניט זײגען אםאקעס די אז שםאנעז ל מי  געגען ג
 אונזער «ח פרעסםיזש דעם געגעז נאד ■עחעגליד, םיר

 דרײװ, דער אז געזאגט, קלאר חנמאלט האב איד יתקמ•
אר־ די יוניאניזירעז צו פירם אינטערנעשאנאל די װאם

 ניש איז קאמפאני״, גארמענט ״דאנעלי דער אין בײטער
 געגעז גאר פאליםישען, אלס ריעד, מר. געגען געצילט

 איז דאם אט מאנוםעקםשורער. דרעס דעם ריעד, מר.
אישו. די פארבליבען טאג, הײגטיגען ביז

 אר־ נידעריגע אז דערקלערען, ניט אייך דארף איך
 אינדוסטריע דער םון טייל איין אין באדינגונגען בײטם
 גאגצער דער אויף אײנםלוס פארדאדבענדיגען א האבען

 וועי נאטירליך, דיער דעריבער איז עס אינדוסטריע.
 מיטגלידער־ איר פארגרעסערען צו צילט ױגיאן די

 טרייד גאנצען דעם ױניאניזירען און װירקונג, איר שאפט,
 קאורס סוםרים יארקער נױ דעם םון ונגTאנטשי אן לויט

 ארבײםס די אין םאראינטערעםירט זיין ױניאן די ״מעג
 ױניאן קיין ניש זײנען וואס ארבײטער, םון באדינגונגען
 אירע אין םאראינטערעסירט איז זי װי פוגקט מיטגלידער,

 1םיײ אייז וואם איינםלום דעם מחמת מיטגלידער, אײגענע
צוױיטען״. אויםן אוים איבט

 בי־ א געםירט האט קאמפאני״ גארמענט *דאנעלי די
 דיםקרימינירט האט זי ױניאן. דער געגען קאמף טערען
 די ארויםגעװיזען האט וואם ארבײטער, יעדען געגען

 צוועלף םון ױגיאן. דער מיט םימפאטיע מינדעסטע
 און הויז א אין םארזאמעלט זיך האבען װאס ארבײטער,
 עלף זײנעז ױניאז׳ דער אן אנצושליסען זיך באשלאםען

 ארבײםס רעגולערע זייערע םון געווארען ארוגטערגענומען
 איזאלירטען אן אין געװארען אװעקגעזעצט און פלעצער

םוץ געווארעז אפגעזאגט עלף די זײנען שפעטער פלאץ.

 די גע׳מסר׳ט דאס האט ער וױיל דערפאר, שאפ אין
 דער אין אריינטרעטען װילען די אז ארבײטער, אנדערע
ױניאז•

א. ר. נ. דער צו געװעגדעט זיך האם ױניאן אונזער
 אפגעזאגטע די זאל מען אז װירקען געוואלט האט זי

 האם עס אבער שאפ. אין ארייננעמען צוריק ארבייטער
 גופא א. ר. נ. די איז דערוױיל געהאלםען. גארניט

 די געווארעז געבוירעז איז אמאל מיט געווארען׳ בטל
 מרס. חוץ א ארבייםער, אלע ליג״. לאיאלטי דאן ״נעלי
 זיינען םירמע, דער םון אגגעשטעלטע אלע און ריעד,

 ליג״״ דאזיגע די ״ליג״• דער סמ מיםגלידער געווארעז
 םונקציעס, געזעלשאפטליכע געהאט מכלומרשט האט

 גע־ ארגאניזאציע דאזיגע די איז אמת׳ן, דער אין אבער
 אינםער־ דער געגען קעמםען צו כדי געווארען, שאםען

 .1937 פעברואר״ אין האט. ױניאן אונזער ווען נעשאנאל.
 ארבײטער די ארגאניזירען צו געטאן נעם א װידער זיד
 *לאי^י־ די האם קאמפאגי״״ גארםעגם .דאנעלי חנר םון
 צירקולירט פארװאלטער, די פון הילף דער מיט ליג״. םי
 צײט, ארבײטם דער אין םאשינען די בײ פעטיציע א

 ניט םארםליכטעם זיד האבעז ארבייטער די וועלכער אין
ױניאן. איז עם וועלכע אנערקענען צו

 אינםערנעשאגאל די האט ,1937 םערץ, טעז9 דעם
 םארםרע״ שיקען *ו קאםפאני״ די,דאגעלי איינגעלאחנז

 אז אגשטאם ױניאן. דער מיט קאנםערענץ א צו טער
 םח בריװ דעם פארגעלײענם ריעד מרס. חאם ענםםער,

 װעלמן בײ ״ליג״, דער «מ מיטינג א בײ ױניאן דער
 ױדאז קײן חנרלאזען נים װעט זי אז דערקלערט״ האט זי

 פאב* די אומאכען בעםער װעם זי אז ;שאפ איר אין
 ױ אז און יוניאניזירען, שא■ דעם דערלאזען וױ ריק
 יױ די אגערקענעז אומשםעגדען, קײנע אונםער ניט, וועט
.ניאז

 דער* האט קאורט םוירים דער ווען םונדעםטוועגען,
 ,1937 אפריל, אץ געזמליד, עקט״ *לײבאר דעם קלערם

 לאיןרם אגגעשטעלט גיד אייף ליג״ ,לאיאלםי די האט
 ױניאז״• װארקערם גארמענט ״דאנעלי די ארגאניזירען «ו

 יין באװעגוננ״ ,ױניאז א געשאפען זיך חאט אמאל מיט
 אנ־ זיד ״געלאםעז״ פשום זײנען ארבײטער די שא*.

 חאם קאטפאני די און •יינקמ״ נײער דער אן שליםעז
 װארם: אײן םים ״יונ^״. די אנערקענט גלײד םאקע

 ,יוני׳ פאר באװעגוגג ריכםיגע א געשאפעז זיד האט עס
 םארלײם די אםילו נאר ארבײםער, די נאר גיט אניזם״.

 ארײד זײגען קאמפאני דער םמ אחשאםטערם ירײז און
 תאט קאםפאני די ױנקמ^ זעלבער דער אין געםראםען

 םײ חאבען «ו שאו אץ ילאז א .יינימ״ דער געגעבען
 תר איז געודארעז געחאלטען זײנעז םיטיגגען םיגגעז.

 אםילו האט קאםפאני די צײם. ארבײטם רעגולערער
 מ־ איר ײרץ םיטמגעז ״יוניאז״ די תפעז צו דערלויבט

 ®י קײן געשפארט ױט בכלל תאט קאמפאגי די לעפאן.
עטלינ־גאקװ בעסטן די םים ״ײנקװ״ די אײעוארתעז

 קאנגרעםמאן קאמיטע, דער פון טשערמאן דער
 האבען ראוםצאהן׳ מיםגלידער, די סון אײנער אמ סםיטה׳

 געלם םער אוים גיט ױגיאן די פארוואם וױםעז געװאלט
 װי ארבײטער, ארגאגיזירטע ניט די ארגאניזירען אויף

 זעלביגע די םון ארײנקריגען קען זי װאס געלט סוסע די
 די םון עטיקס כיזנעס די לויט דױם. דויד ארבײטער

 שלעכםער א איז דאס אז אויסגעקוםעז׳ איז קאגגרעםליים
^ די װעלכעז פון געשעםט,  פרא־ קײן םאכעז נים קען ױג

 ערקלערט, אבער זײ האם דובינםקי •רעזידענם םיםען.
 אױפגאבע איר אז בימעם. קיק ניט איז יוניאן א אז

 אױם־ אמ אינדוסםריע גאנ*ע די ארגאניזירען צו איז
 מאכען קענען זאלען אלע אום באדינגונגען די גלײכען

 װערט — אנגעװימז ער חאם — דעם םח לעבעז• א
 אזוי ארבײטער, אלע אח םטאביליזירט איגדוםטריע די

 דער• פראםיםיחױ אלגןםײן אק אינתסםריע די וױ גוט
פון.

 גע־ האט סמיטת טשערמאז װאם םראגען, די אין
 ■ח ארײז נעםם nrr’ די װאם דיוס די װעגען שםעלט

 צאלוגגעז,אוים־ די אנגערופען ער חאם םיטגלידעד, די
 עקםפלוא־ װעגען,דער געפרעגט האט ער געלם״. לײז

 דעם מים יוניאן דער תוץ ארבײםער די פון טאציע״
י װאס  אגצו־ שץגדליכער דער געגען דידס. אאלען י

 יראםעם־ שאחי מבינםקי •רעזידעגם האט חערעניש
אויס־ דעם געגען יראטעסנױרט האט אײד אזוי איז םירם
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 געגעז נקמה פון אקט אן געװען איר בײ איז דאס .1טע,״

אינטערנעשאנעל• דער
געקי־ פרימארגעז א אין זיינען וואם ארבײטער, צוױי
 דער םון באטעגם ױניאן ריכטיגע מיט שאפ אין

מען און געװארען באםאלען זײגען !ינםדרנעשאנאל,
 םון ארויםווארםען די װעט מען אז געםטראשעט די

 דעם פארלאזען גלייך גיט װעלען זײ אויב ?נםםער,
 צו־ ניט קײנמאל האבען ארבײטער צוױי דאזיגע די שאפ

 צוױי די אויף אטאקע די דזשאבם. זײערע יירגעפראגען
' םוז געװארעז דערמוטיגט אומדירעקט איז ארבייטער  י

שאפ• אין אינםפעקטארען און .״״־לייט
 און אײנצעלהײטען די דיםקוםירען דא ניט װעל יךא

 ״לייבאר דער איבערגעגעבען האבען מיר װאם פאהטען
 ניט בין איך און לאיער, קײן ניט בין איך ״רד»א

 דער םון זײט לעגאלער דער װעגען רעדען צו איםשטאנד
 באגאנגען איז קאמםאגי די אז ווייס, איך אבער פייס

 האבעז װאם ארבײטער, די געגען אומגערעכטיגקײטען
 האט קאמפאני די ױגיאן. אוגזער אן אנגעשלאסען זיך
 די אנטמוטיגען צו כוחות אירע אין װאם אלץ, םאן־ע

 װאס מיטגלידער, ױניאן װערען לאזען ניט זײ >ןרבײטער,
 ״לייבאר דעם פון כונות און גײסט דעם געגען איז דאס

 קאנטרא־ האט קאמפאני די אז באמת םילען מיר עקם״.
 ״דא־ די םײ און ליג״ לאיאלטי דאן ״נעלי די םײ רטי1י

 אנגע־ ה;זבען דיר ײעז ױגיאן״. ;:ר־ערס ' גו־רמענט געלי
 ריליי־ לייבאר ״געשאנעל דער פאר קאמפאני די קלאגט
 האבען מיר אז געגלויבט מיר האבען באארד״, •:אנס
 דעם םון שוץ דעם פארלאנגען קענען צו פאקטען :ענוג

 איבער־ אײך םארגעניגען מיט קען איך געזעץ״. ״לייבאר
 האבען מיר וואם קײם דער םץ דאקומענטען די ;עבען

 בא׳ זיך זאלט איר כדי ב., ר. ל. נ. דער צו געבראכט
_________________אייטגעלהײטצז. מער מיט קזנדן
 קומען צו ריעד סענאטאר םון םאקטיש ניט איז עס

 איז וואס עגין, אן דיםקוסירען און קאמיטע אייער ןו
 ביים םריבונאל, אנדערען אן םון העגט די אין אשם

 האט םעגאטאר דער אבער אפילם. אװ קארם סירקוט
 דאזיגען דעם דיםקוםירען צו נויטיג פאר :עהאלטעז

 געגען באשולדיגונגען מיאוסע אלערליי מאכען און ענין
 םאראן נים איז עם אז דא איך דערקלער ױניאן. אונזער

 דאקומענםען קאורט די אין באוױיז מינדעסטער דער
 אקטען, םײנטליכע אדער גוואלט, ס׳איז װעלכען ײעגען

 קאמםא־ דער געגען באגאנגען האבעז זאל ױניאן די ־ואס
 האט ױניאן די ארבײטער. איז עס װעלכען אדער ניע
 האט און קאמפאני, דער געגען סטרייק קיץ גערוםען :יס

 ױניאן די וואם אלץ שאפ. דעם געפיקעם נים קיינמאל
 איינגעלאדעז האט זי וואס בלויז געװען איז געטאן האם

 האט יוניאן די װען קאגםערענץ. א צו קאמפאגי ױ
 רעכם א געהאט זי האט דערהאלםען, גים ענםםער קײן

 מים קאנפליקט א פאראן איז עס אז מאכען צו נאקאגט
פירמע. דער

 גע־ האט קאמפאני״ גארמענט ״דאנעלי די אמר
 וואס אקטען, סטרייק פאראײנצעלטע םון באוױתען ג־אכם
 זיי־ וואם און םירמע, איר מיט טאן צו נים גאר האבען

 כד־ באדינגוגגען, םארשידענארםיגע בײ פארגעקומען נעז
 אםמאס־ אן שאםען אוץ קײס, איר גאסארבעז צו אביסעלע

 םירמע די הגם געםארען. אויםערגעוױינלינע םון פעחג
 די אויסצופארשעז מי די גענומען ניט קיעמאל זיד האט

 מצד געווארען באגאנגען זײנעז וואם אקטעז׳ געוױסע
 געווארען פראוואצירט אדער םםרײקער היסםערישען א

 אגענםעדפראוואקאםארען. אדער סםרײק־ברעכער, פצד
 םאקםען די באקאגם הםתם מן זײנעז קאםיטעם *ײער
 זדעע לאםאלעם־קאמיםע. די אויםגעדעקם האם עס װאס
 אין איערירט האט אגענםורעז םטדײק־ברעכער די ®מ

סיטי. קענזעס םון אינדוסםריע נאדעל דעו
טאטען געוואלט געגען

 ם׳איז װעלכע געגען אבםאלוט איז י. װ. ג. ל• א. יי
 אומשטעג* די פארשטײן קעז איד אבער אקטען. נעוואלד

 דער אין פארקומען. קענעז אקטען אזעלנע אזוי װי דעז
 םח אנטשײדמג די זאגם םטיל״ ,דעיאבליק פמ קײס
 אין איז םטדײק א״ :אזוי קאורט םירקוט דריםעז דעם
 מיט אױסגעפאכטען װערם װאם שטרײם, א אסת׳ז חװי

 זיך כאםײליגען שםרײט דעם אץ װאםעז• מאנאסישע
 צע־ אויפגעטרײםעלט. שםארק זימען וחנלכע סענשען
 װערםער, גליענדיגע, הײסע׳ באנוצעז געסיםער פלאםםע

 ■י־ דער אויף געשלעגעז צו סירעז װערטער ״זחייסע
 דיער תגם םארס, דעם םון שםרײםיגקײטען מסײײז...

 דאם זמעז איז געחאט אבער האם כאז־ױערענסװערמ,
 פון 3 םעקשאז אנגעטםען. חאט קאנגרעס װאס מיעז,

 טאר געזעץ דאם אז בםירוש, זאגט אקט״ ,לײבאי־ ןזם
ז אז אזױ, װערעז אויםגעסײםשם נם קענען זאל «

 סםרײק. ארבײסער אן שטערעז אדער ארײגמישען זיך
 גיט געזעץ דאם װאם רעכםען, די װאלטען גיט, אויב

באדייםוגג״. קיק געהאט ניט ארבײטער, די
 װיםען צו אײך פאר אינםערעסאנם דין אםשר װעט עם

 קײס, דער אין דערמאנט װערען וואס סטרייקס, אלע די אז
 די געווארען. געסעםעלט שוין דעמאלט זייט זײנען

 באנײם און אונטערגעשריבען האבען געבער ארבײטם
 סימפאטיש זיך באציען און ױניאג, דער מיט אגרימענטם

ארגאניזאציע. אוגזער צו
 זײן צו שטאלץ רעכט א האט איגטערנעשאגאל די

 אונזער ארבײטער. די פאר דערגרײכונגען אירע מיט
 אר־ מיליאז םערטעל א פון באיטטײט מיטגלידערשאפט

 30 פון איגדוםטריע קליידער פרויען דער אין בײטער
 ארגײםס זײערע אויםגעבעסערט האט ױניאן די םטײטם.

 און טאג, ארבײטס זייער געקירצם האט באדיגגונגען,
 אינ־ די םטאגדארט. לעבענס זײער אויפגעהויבען בכלל

 פאר־ געשאפען האבען לאקאלען אירע און טערנעשאנאל
 למשל, װי, מיטגלידער די פאר בענעפיטס םארטען שידענע

 אגדערע. און בענעפיט טובערקולאז בענעםיט, קראנקען
 איז צאלט, מיטגליד יעדער װאם יאר, א דאלאר א פאר
 בענע־ טויטען דאלאר 150 צו בארעכטיגט משפחה זײן

פיט.
 באלע־ די מים צוזאמען ױניאן, די האם 1924 אין נאך
 אנעמפלאי־ אן געשאםען אינדוסטריע, דער אין באטים
 אדנםעךשטיצט האט װעלכער םאנד, אינשורענס מענט

 אזוי האט ױניאן אונזער צייט. םלעק אין ארבײםער די
 סיס־ א אײנגעפירט םריער, יאר צוועלף מיט נאך ארום,
 און םעדעראלע די אין םארקערפערט איצט איז װאם טעם

געזעצעןז סםײט
רעפארםען אונזערע

 צוריט יארען מיט איז איט־וסטריצ לנאדע די
 אמעריקע. אין אינדוםםריע םװעט־שאם א אלם באקאנם
 םייער םארשידענע אין געהאלטען מען האט שעפער

 ליכט אן לוםם, אן קיטשענס, און בעדרומם פאסםקעס.
 אונזער באדינגונגען. םאניטארע ערגסטע די אין און

 אן אגגעהויבען צוריק, יאר 30 מיט נאך האט, ױניאן
 געגען און שעםער די אם געגען אויםראטוע־קאמםאניע

 גע־ ערשטע די האבען מיר באדינגונגען. מיזעראבלע די
 אינדוםטריע. דער אין קאנםראל סאניםארען א שאםען

 ליײ קאנםומער׳ס דעם איינגעםירם מיר האבען 1913 אין
 גאר־ דער אז צייקען א — איגדוסםריע דער אין בעל

 אנשםעגדיגע אונםער געװארען פראדוצירם איז מענט
 אין שעפער. םאניטארע אין און באדינגונגען ארבייטס

לײבעל. פראםאניס דעם אײנגעפירט מיר האבען 1924
 אינםערנעשאנאל די האט פעריאדע א. ר. j דער אין

 קלײדער. םרויען אויף לייבעל א. ר. נ. דעם אײנגעטירט
 געווארעז איינגעפירם לייבעל זעלבער דער איז שפעטער

 װען אינדוםםריע. נאדעל דער פון צווײגען אגדערע אין
 אינטערנעשא־ די האט געווארעז, בםל איז * ר. ג. די

 גע־ געבער, ארבײטם וױיט־זיכםיגע מים צוזאמען נאל,
 רע־ אינדאםםרי םוט עגד קאוט .נעשאנעל דעם שאפען

 די דערםילט האט באארד דאזיגע די באארד״. קאווערי
 און א• ר. j געזעצליכע די וואם אױפגאבען, זעלבע

 נאך װערם וואם לייבעל, סיעציעלען א איינגעםירם האט
םאג. היינטיגען ביזן באנוצט
סו־ גרויסע בײגעשטייערט האט אינטערנעשאנאל די

 צום למשל, װי, צוועקען וואוילםעםיגע םאר געלט מעם
 םילאנטראפישע םון פעדעראציע דער צו קדײץ, רויטעז

 גע־ אין פארפלײצוגג םון קרבנות די צו ארגאניזאציעם,
 פאר* צו פאנד״, יארק נױ ,גרײטער «ום םטײםס, װיסע

 װאויל־ אנדערע און םאנאםאריומם האספיםאלס׳ שידענע
אנשטאלמען. טעטיגע
 קאנטראקטען ױניאן 77 האם אינםערנעשאנאל די

 די פון םיםגליד^ר טויזענט 7 די אםאםיאײשאנס. סיט
 צוױי ארום באשעםטיגען אםאסיאײשאנם באלעבאםים

 די האט דעם חוץ א ארבײםער. טזיזענט הוגדערם
 װאם באלעבאםים אינדיװידועלע סים קאנםראקטען ױניאן

 טיר םיטגלידער. ױניאן םותענם 50 ארוןפ באשעםטיגען
 םאר־ אין צײםונגען אײגענע אונזערע םארעפענםליכען

 םינאנץ רעגולערע ארױס גיבען םיר שפראכען. שידענע
 םעטיגקײם אונזער ארגאגיזאציע. אונזער טח באריכטען

 לײבאר םון בולעטיבם די אין דיםקוםירט אפט װערט
דעפארםמענם.

 א אויף ארבײם איר אן פירט אינםערנעשאנאל די
 אוג־ אופן. פראגרעסיװעז און דעפאקראטישעז מאדעתעם

 פרעסע דער פצד חנםפעקטירט װערם ארגאנײאציע זער
 סזד אפילו קימער, עפענםליכקײט. גאנצער דער און

 דעם באפלעקעז צו נארעכםיגם ניט איז ריעד, נאטאר
 אונזער פון אנזען און אנשםענדיגקײם ■רעסםמש, חױכען

ארגאנױאציע.
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 פון עדמארדעם פרעםער סלאוס
כחסלין אין סה&ב־נ$ס

 וואס פרעםער. קלאוק א םרימארקא׳ װיםא ברודער
 גאר־ מאנארק «דער פאר יארען פילע געארביים האט
 םון מיטגליד א עווענױ׳ זיבעטע 612 קאמםאני׳׳, טעט

 דערשאםען מאי׳ םען9 דעם דאנערשטאג, איז ,4» לאקאל
 װען ברוקלין, אין באס קלאוק א פון טוים צום געווארען

 ארונ־ ױניאן דער פון קאמיטע א מיט געקומען איז ער
שאפ. םון ארבײםער די םערנעטען

 טריא «די שאפ׳ דעם האט ױניאן קלאוקמאכער די
 בענםאנ־ סטריט, זיבעציגסטע 1514 קאמפאני״, קאוט

 צײם שטיקעל א מיט סטרײק אין דערקלערט הוירםט׳
 קאמיטע א איז מאי, גײנטען דעם דאנערשטאג צו־ריק.

 געװען אויך איז עס װעלכע צװישען ױניאן דער פון
 ארונ־ פרובירען שאפ צום געגאנגען טרימארקא, ברודער

 דארם האבען וואס ארבײטער׳ עטליכע די טערנעמען
 געעםענט האם קאמיטע די װי שנעל אזוי געארגײט.

 קאמי־ דער אויף שיסען גענומען באס דער האט טיר די
 הארצען אונטערן קויל א געקראגען האט םרימארקא טע.
 שוין ער איז געקוםען, איז אמבולאנס דער אײדער און

טויט. געװען
 אינםערנעשאנעל דער םון מיםגלידער טויזענטער

 מארםירער. םון לויה דער אין באטײליגט זיך האבען
 אפשרעקען ניט װעט ״גענגםםעריזם לאזונג דעם אונטער

 אר־ םויזענםער די־ האבען ארבײםער״, ארגאניזירםע די
 דעם טון לויה־פראצעסיע, דער אין מארשירט בײםער

 בארא דעם ביז סטריט, טע60 םשאפעל, מאםקארעלי
 םל14 און סםדים םער4־2 אױף לײםעאום ילזױבאר פארקצר
 הויםם־פירער די םון צאל א האבען דארטען עװענױ.

 חבינםקי םרעזידענט םים איגםערנעשאנעל׳ דער םון
 ארבײםער. ערמארדעםען דעם געווען מספיד בראש׳

י װאם קאמף אין קרבן א געםאלען איז וועלכער  קלאוק־ י
 די ארגאניזירען צו אן םירם באארד דזשאינם מאכער

סקעב־שעפער. ברוקלינער
 פון מענעדזשער אסיםםענם־גענעראל לעפקאװיםש,

םרויער־צער־ די געעפענט האם באארד, דזשאינם דער
מאניע•

 דער געװען איז וועלכער דובינםקי, דוד פרעזידענם
 םארדאםם אופן שארםען א אויף האם רעדנער, ערשםער

 דעם טח בתים בעלי די וואם מיםלען, מערדערליכע די
 קלײבען םריפארקא׳ן ערמארדעם האם וועלכער םארט,

 װאם ױניאן דער געגען קאמף דיער אק באנוצען צו אויס
שעפער• דיערע ארגאניזירען צו זוכט

:געזאגם דוגיגםקי ד״אם רעדע זײן פח אנהויב אין
 צוזאםענ־ זיך םיר זײנען ארבײם פון טעספעל דעם ״אין

 מארםירער״. ארבײםער אן מים זעגענעז צו זיך געקומען
 די װען ,1940 אין איצט, אז ארוים, וױיםער ברײנגם ער

 אנערקענם איז לאנד אין אונז בײ ארבײםער םון רעכט
 אזעלכע אז םראכטען׳ צו שרעקליך גאר איז געדוארען,

 הבית בעל א מצד אנפאלען מערדערישע את װילדע
זײן• מעגליך גאר זאל

 ארן גענגסםעריזם נים אז פארענדיגם׳ דובינםקי
 װעם בתים בעלי די פון םארזוכען מערדערליכע די גיט

שםארקער א םאר קאםף דעם אפצושםעלען געלינגען
.__ ױניאן.

 האם װעלכע באװעגוגג״ ארבײםער ךי ניט איז ״עס
 עם נאר געגגםםערס׳ און רעקעטירס רייען אירע אין
 יזא קצלט?גמוױ װעלכער באלעבאםים־קלאס, דער איז

 אומשולדיגע אױף פארדעז סארםעז אזעלכע ערמוטיגט
_T*on דין פארעגדיגם חבינםקי האם — ארבײםער״ . 

,117 לאקאל םון םענעדזשעך קאפלאז׳ בעגחשאמין
 זיז אקם מערדערליכער איצםיגער דער אז געזאגט, האם

̂  יזניי און יוניאן קלאוקפאכער דער צו ארויסרוף אן
מיטלען נײע רגא ײגצזז דאס באװעגונס ארבײטער צער
________ארבײטער• באפאלעז און גענגםםעריזם םיז

 מענעחשזנרסיו ראלשעגעדז פײנבערג, איזראעל
"י° ביאײ׳ חשאיגם קלאוק דער
מי נעי מ ײן * ״ קלי  *ז -גמג?ךא אױך האט ער סקעב־שעפער. בתקליגער די
 אגער?אמיש פאליס דעם אױםפאדערען װעם יוניאן די

זסד װעלכע בתים׳ בעלי ךי סמ לאיםענם ךי צוצונעמען
- . __________אגעזטר *ו ערלױבענישעז בעז

ײי • «יז "אר«ז*<ל געתאלטעז אויך זיעען רעדעס
ך רעדאקטאר ענדי-7פאעלא י ז ו ^ץיפ . ל ^ ^ ^

̂ם)«גערעכסי( טיצחך.װס צײםונג םעתעשאנעל ;ג?י  י
v m. לאהאל פמ A8 ם ייר״ וחנלרער קאםאנע׳ אח ײ י
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אינטערנעשאנאל דער אין בילחננם־טעטינקײט יאר דױי

1

באצײכע־ מען קען יאר דריי לעצםע י
פע־ פרוכםבארע זעהר א אלם נען

 בילדונגם־טעםיגקײט דער אין ריאדע
 צו אינטערנעשאנאל. אונזער םח

טע־ אונזער זיד האם ערשט אלעם
 אויםגעשםרײט באזײיםענד םיגקייט
ארומנעמענ־ לאנד, גאנצעז איבער׳ן

 חשאינם־באארדם. אזץ לאקאלען צאל גרעםערע א דיג
 געווען קורסען צאל די זיינעז 1936 און 1935 צװישען

 אזוי, טעריטאריע. קליינער א אויף בלויז באגרענעצם
 270 די םון 120 געהאם 22 לאקאל איין האם לםשל.

 נאר נים זײנען איצם לאנד. גאנצען איבער׳ן קורםען
 אויך זיך האם עס נאר אױסגעװאקסען. קורםען צאל די

 לאקאלען׳ און שטעם צאל די פארגרעםערט געװאלםיג
אנגעםירט. ווערען בילדונגם־קורסען אזעלכע וואו

 פאר־ ארום אײד נעמם בילדונגס־פראגראם אונזער
 ביל־ פח םיפעז נײע קולםור־צװײגען. נײע שיידענע

 םעטיגקײם מאםען־בילדונג םארצוױיגםע א דונגם־קורםעז,
 וועל־ אוםנים, םארשײדענע אויף אויםגעםירם װערם וואם

 און ציםערעז איז אויסדריקען ניט גאר זיך לאזען כע
סםאםיסטיק.

 אםלאנםיק אין קאנווענשאן איגטערנעשאנאל די
 זיך געלעגענהייט א געהאם האט .1937 מאי איז סיטי.

 ביל־ דעם פון םונקציעם די מים באקענעז צו בילדליך
 ארקעם־ און כאר יארקער נױ .דער דונגם־דעפארטםענט.

 קאנ־ דער בײ זאויפגעטראט אלגרײדדערפ זײנען םער
 פײנע א געגעבען האם גרויע דראמאםישע די ווענשאן.

 דעם פון גרופעם אםלעטישע די ״שםאל״• פארשטעלונג.
 און סימדעלפיע׳ #u לאקאל און mss לאקאל דרײװערס

 הא־ 150 לאקאל און 91 לאקאל פון גרופעם פרויען די
 דערגרײכונגען און ארבײט גוטע די פארגעשםעלם בען
 קאנװענשאן יענער בײ אפםײלוגג. אםלעםיק דער םמ

 גאנ־ פון דירעקטארם עדיוקײשאגאל אלע אױך האבעז
 פלאנען צו כדי קאנםערענץ א אפגעהאלםעז לאנד צען
 האם גראד םעםיגקײט־געביםעז. נײע פארפולירען און
 לוים באשלוס, א אנגענומען 1937 איז קאנװענשאז די

 דאר־ יוניאז־עמטער אצאלטעב םאר קאגדידאםעז װעלכען
 עדיוקײ־ דער ײניאן־קררםען. םפעציעלע באזוכען סען

 נײע א געקראגען ארום, אזוי האט, דעפארםמענם שאנאל
 באאמטען־קװא־ די אײנצוארדנען — אויםגאבע וױכםיגע

ליםיקאציע־קורסעז.
 און ״פינם םח דערפאלג גרויםען דעם װעגען

 אויפ־ האבען גרופעז טישעמאדרא אונזערע װאם נידעלם׳/
 לאנאעשגטערגאי קלײנעם דעם אין צוערשם געפידם,
 בראד־ אויף דערנאך און סםײחש״ ,לײבאר םעאםער

 האבען גרופעס די אט װאם םעאםער־םורס, די וױי;
 פאר אומעםום שםילענדיג לאנד, גאנצען איבערץ געםאכם

 סריער שױן איז אלעם דעם װעגען —הײזער געפאקמע
 בילדונגם־ פארצװײגםע אונזער ען.ארעװג געשריבען
 יוסםאן ביז טרעאלאנמ םון לאנד״ איבער׳ז םעםיגקײם

 ארגא־ גוט איז פראנציםקא, סאן במ באסםאז םון איז
 פארבעםערם. און בארײכערם כםז־ד װערט און ניזירם

 בײ־ פיז הילף דער םים אנגעםירט װערם ארבײם די
 קערםערשאםםען צעגםראלע ארטיגע םון שטײערונגעז

 םוי־ התדערט צװײ אוים גים יוניאן די לאקאלען. און
 בילדונג־ םארשײדענע די פאר יאר א דאלאר זעגם

 אויס־ װערען װאם געלם סוםען די אחוץ םעטיגקײםעז׳
 מאםעז־ און אונטערנעםונגעז פארםפעציעלע געגעבען
אקםיװיםעםעז. בילדונג
 בילדתגס־ אונזסר אין םטנדפנצטן אימויגס די

םסםיגקײס
:באמערקבאר זײנען םענדענצעז פארשײדענע דרײ

 דעם אין אינםערעס דער זיך מערגעקלפאר עם )1
 פארגרע־ עם און קלאם־ציםער, אין שםודיום פארםעלעז

שטו־ דעם םחוץ לערנען צו נײגוגג די כסדר זיד םערם

ד )2 מ ת באדײ־ מער־ געװינם רעװױ״ לעקיתי,
 קען דאס ען.טעטאקסידוי ישעסד^מא אדנזערע אין סוגג
ץ דעמאלג צום ןגעײרשוצ מען נידעלס״. ענד ״•מם י

 מרגינדען «ו נײנוסנ א «יר באםערקם עם )3
 טעגליכער סןג דער םיט ארבעט בילדונג די מער חאס

a ײני*ן. דעד ייז םעםיגקײם r t ד איז שסױטאג  מ
 יד־ װאס ־סען,קחבאאסטעך די געגעבען האמז ריכםונג

ר דאסידאגק דעד ן » מ מ ל מ ea מ t באזז׳כען. ד«חי

סטאד מארק פמ
דעפארטמענם. עדױקיישאנאל פון דירטקםאר

 נײ־ סאר קלאסען געװארען געשאםען שוין דינען איצט
 קאנ־ אדער מיטגלידער עקזעקוטױו־באארד דערוױילטע

 מיט־ ױניאן ױיע און שאפ־טשערליים פאר דידאטען׳
גלידער.
געגענשטאנדען, די וױיזט טאבעלע פאלגענדיגע די

 ספעציעלע אונזערע אין סטודענטען און קלאסען צאל די
 שילער צאל די זיך האט יאר לעצםען דעם אין קורסען.

 געווען דינען קורסעז די אבער םארקלענערם, ביסעלע א
אינםענסיװ: מער שטודױם דער און לענגער

 םרײד• דעם םארענדיגט דערפאלגרייך האבען לאקאלען.
 סאר- אויך האבעז מיר אגב, יארק. נױ אין ױניאךקורס
 םאר• דער װעגען פאמפלעט ספעציעלען א עםענטליכט

 ענליכע קורםען. דאזיגע די אויף ארבײט צוױיגטער
 שיקאגא, אין געווארען אראנזשירט אויך זיינען קורסען
םילאדעלפיע. און באסטאן

 נײ־ סאר קורסען געגענװערטיג אלזא האבען מיר
 נײ־דערוױילםע פאר ױניאן־מיטגלידער, רעקרוטירטע

 וואס קאנדידאטען פאר און מעמבערם, עקזעקוטיװ־באארד
 אויך האבעז מיר באאמטע. באצאלטע װערען װילען

 אנםװיק־ טעכנישע די לערענט מען װעלכע אויף קורסען
 פרא־ מאדערנע די און איגדוסטריע, אונזער אין לובגען

 סך א זיד באנוצען עם וועלכע מים דוקציע־מעםאדען
איגדוסטריע. פרויען־באקלײד דער אין שעפער
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15,000 507 21 51 54 33 55 293 59 1935—36
20.000 553 33 51 71 37 44 317 76 1936—37
22,050 620 37 83 84 37 70 309 75 1937—38
16,464 673 59 55 100 74 117 268 74 1938-39

בילדונגס־קורסען די
 ענגליש, מען: לערענט בילדונגס־קורסען די אין

 גע־ םאג־געשעהענישען, רעדע־קונםט, פארלאמענט־רולם-
 דער אין עקאנאמיע אינםערנעשאנאל, דער םון שיכםע

 םראבלעמען. ארבייטער אינדוסםריע, פרויען־קליידער
 םראב־ קאנםומערס בירגערשאםט, ארבײם, טרײד־ימיאן

 אמעריקא־ דער םון געשיכםע פאד־קענםענישען, לעמען.
 די געגענשטאגדען. ענליכע און ארבייםער־באװעגונג נער

װאכען. 30 ביז 6 םון דויעח קורסען
 און זינגעז מען לערענם םתיק־קורסען די אויף

אינםםרומענם. מוזיקאלישען א אויף שפילעז
שפי־ טעניס שװימען, מען לערענט גימנאםטיק אין

 — אטלעטיקס איז איבונגעז• קערפערליכע *מ לעז
םוטבאל. אמ באלינג בעסקעםבאל, בײזבאל,

זומער־שולטן
זומער־שולען, צוואנציג אראנזשירט האבען מיר

 אחח טעג. 14 אמ 5 צװישען געדויערם האבען װאס
 שילער םעאיגע צו סקאלערשיפס געגעבעז םיר האבעז דעם
 מיר ארבײםער־שולעז. פאדשײדענע אין געשיקם זײ אוז

 ביל־ ײרכגעפירט, דערםאלגרײך את ארגאנמירם׳ האבעז
 םאלגענדיגע די זע פארומס. און ײנגם־פארזאמלונגען

:םאבעלע

סוד*••3

t
11 280 8 1935—36
23 164 5 1936-37
17 140 3 1937—38
12 206 4 1938-39

באאמםס־קאנדידאםסן פאר קורססן
 לעצםע די אז אנגעװיזען, אוימז שוין האבען םיר

 יע־ דאם באשלאסען, האט קאנװענשאן אינםערנעשאנאל
 םארענדיגען םח אסם באצאלםעז א פאר קאנדידאט דער

 קװאליםיקײ־ (אםיםערס קורם םרײד־יתיאן סיעציעלען א
 פאר־ באדײםענד זיך, ײסטשרפא האם, דאס קארס). שאן

 די »יז קורממ אתזערע אויף שילער צאל די גרעםערם
 ךי געװען איז גרױם אזײ .1940 און 1938—39 יארעז

 אױםםײלען געםוזם האכען םיר אז שילער. נײע צאל
 םעג צח׳ײ צו געלעדענם האבען װאם גרופעם, עםליכע

ת ע  גרופעס די אלז נאד זײנעז פתדעםםװעמן ײױ. י
 באזת־ א שאפען געמוזם האבען םיר גרוים. «ו מזחנן
 פעאיגקײםען די ירעןגעקזאסי צו כדי םיסםעם ד«חנן

 קודסדן. *ם־די באזדכם האט װאם אײםױגעז יעדען «ז
20 עזסאחזראפ האמז װ*ם ביאםמדמנדידאטען, 271

אוי־ האבען מיר װאס קורםען רעגולערע די אחוץ
 עדערנא רײ א מיט אן גדר שירעז מ.נעדעכעגאזיס בען

 ארגאניזירען יאר םוגם פארלויף אין אקטױויטעםען.
 וועלנע איז רייזעס׳ און אויסםלוגען װעכענטליכע מיר

 אינםע־ םארשײדענע מיט ײד באקענען שילער אונזערע
 אץ לואיס םט. אין יארק. נױ אין פלעצער רעסאנםע

 ״עקסםלארערס״• ארגאניזירם מיר האבעז םיטי קענזעם
 אינםערע־ נייע אלץ אנטדעקען און זוכעז וואס קלובען.
 אנם* הויםטזעכליך שטעט. זייערע אין פונקטעז סאנטע
 קלו־ דיערע פאר אקטיװיטעטעז נײע אבער זיי דעקען
 טעאטער־פארםיס, םארשיידענע ארגאניזירען םיר בעז~

 קענען וואס די, םאר זיך, (פארשטײט םאנץ*אװ<נטען
 דעמאנסטרא־ עקםקורםיעס. צוזאמענקונםםעז, םאגצען).

 ראדיא־ גרופעס אין באזוכען מיר קאנצערטען. ציעם,
 קאנצערםען םארםרעםליכע די באזונדערס בראדקעסםם,

 ראדיא• אויפ׳ן אראנזשירט 89 לאקאל וואם אפעראס׳ און
 םארשײדענע איבער געשפרעכען אםטע אראנזשירען מיר

 קא־ אין לעקציעם און םארומס שאפ־מיטינגען, טעמעס,
לאקאאנז• פארשיידענע די מיט אפעראציע

 שילער פון גרופעם םעלאושיים״. ״סטודענם אונזער
 געזעל־ א אליק םירען קורסען. אונזערע באזוכען וואס

 ״רעױניאנם״ ארגאניזירען זײ םעטיגקײט. שאפטליכע
 סאר רעקרוטען נייע אריץ ציען זײ עקסקורםיעס. אץ
 םלוג־גלעםער׳ לאקאלע ארויםגעבען העלםען קורםעז׳ די

 ״םםױ דער ארגאניזירט יארק גױ אין וױיםער. אזוי אץ
 םאר־ םעאטער לאנםשאנם, יערליכע םעלאושיפ״ דענם
 זײערע םון םילם א םראדוצירם אפילו האבעז זײ און טים׳

םעםיגקייטען.
ביבליאםטקטן

 ביבליאטעקעז אײגענע דיערע האבען לאקאלען 38
 האבעז ביבליאםעקען ארימערע די קלוב־ציסערען. און

 תר איז קריגעז זײ װאם זשורנאלען אץ ביכער בלויז
 לאקאל למשל, האבען, מיר אבער לייברערי״. ״פאבליק

 סױ־ צײלעז ביבליאםעקען װעמעם ,91 לאקאל און 22
 שפראכען• םארשײדענע 4 איץ ביכער אײגענע זענםער

 םים־ די צו אויםגעבארגם װערען ביכער הונדערםער
װאך. יעדער גלידער

ביכלאד לעח און פאמפלטםטן
 באדײטענד םיר האבען יאר דרײ לעצםע די אין

 לערן־ביכליד■ און פאםפלעסעז צאל די פארגרעםערט
 ארויםגעגעמז מיר האבען ביפלאך קלײנע אזעלכע 90

 *י םארקױםט האבען םיר .1940 און 1939 צווישען
 חערבערס םח םויזעבס-קאייעם ארום לאקאלען אתזערע
 ו30-000 אחם לײבאר״. ,אמעריקען בוך: חערים׳

דדי לעצםע די אין פארקויםם םיר האבען יאםםלעםעז
235,000 *.nr סיםיאעגרזר אדער געדתקםע, קלײנע 

 ‘װיכ איבערגעדרוקמע אז־ער אויפתםען ליפלעםס, םירטע,
 פארלויד איז אחיםגעגעמז סיר האמװ אתױקלען םיגע

 «ו צוגעשמלט האכעז מיר צײם. זעלבער דער פמ
חר אוז בילדוגג־פאוסטערס 14»0 לזמלעז אוגזערע

ט י ױ ) ► 45 , י 9ס ױנ -------)>•־־ ו4
 מיט װיקטאר־רעקארדם 700 םארקויםט און ם׳יל«מע

צו אינטערעסאגט איז עס ארנייםער־ליחנר. *י״ערע

בא־ בלויז ניט װערען לידער אוגזערע מיט £הארדם
ױנ־ אנדערע פון אויך נאר לאקאלען אונזערע פון

בילדונג־ארבייט. אין פאראינטערעסירט דינען װאם
 לערען־ סעריע א געשאפען מיר האבען למשל, ױ,אז' ’

 ײב באנוצט האבען מיר װאס דאקומענטען, אוז ײנלאי
 איצט װערען װעלכע און קורסען״ טרײד־ױניאן אונזערע

 פארשײדענע פון ױניאנם, אגדערע פון באנוצט יױים
 פיז אםילו און װיםענשאפטען, עקאנאמישע וןפ יערער

 ארבײטער־לידער :ײע רייע א אינסטיטוציעס. יעגירוגגס
 מיט־ אוגזערע צװישען פארשפרײט און געשאפען יןערעז

 ליד א װעז װערט• זײער אויםצופרואװען כדי ערדליג
 אפי־ אונזער אין עס מיר דרוקען אן- שטארק ױיםט״
y לידער־בוך. ציעלען

 װאם װאקםעז)׳ (מיר אפ״ ״גראואינג ביכעל אונזער
 בילדונג־םעטיג־ אונזער פון בילד אויםגעצײכענט אן םגי

 סעלער״ ״בעםט דער איז יאר, 21 לעצטע די פאר קייט
 ארױםגעגעבען. האבען מיר װאם ביכלאך לעצטע די תפ

 באשטעלט האט ױניאן״ וואירקערם אויםא ױנײטעד ךי
 ״הענד־ לערען־ביכעל אונזער פון אויםגאבע ספעציעלע »

 אירע פאר באנוצען צו מעטאדם״ ױניאן טרײד אװ בוק
 איז קאנםומענט״ אלם ״ארבעטער אוגזער סיםגלידער.

 אנטי־ אין ארגאניזאציע אן פון געװארען איבערגעדרוקט
סקאשיא. נאווא גאניש,

ארבעםער־פילמס אונזטרע
פראפא־ און אויםקלערונג מיטעל.פאר װיכטיג א
 לא־ אונזערע םילם. דער צײםען הײנםיגע איז גאנדע
 מיטעל דאזיקען דעם מיט באגוצט םך א זיך האבען קאלעז

 געשיבטע דער איבעד מיטגלידער זײעדע צוקלעחץױפא
 ארגאניזאציע. אינטערנעשאנאל אונזער םון םעטיגקײט *ח

 קו־ר* דער און אן״ ״מארטשינג פילם אינטערנעשאנאל דער
 איז פלעי״ ענד וואירק עט בי. אי. דזשי. ״די פילם צער

 מיט־ אונזער םון טײל גרויםען א םאר געװארען געװיזען
 מיליא־ ״אוגזער באנוצט אויך האבען מיר ערשאפט.T:ל

 און לעבען דעם װעגען אס) אװ (מיליאנס מאםע״ ניגע
 א דרעם׳/ עי אין איז ״װהאט ;ױניאן אונזער םון קאמף
 ״דע־ רעגירונגם דער ארויסגעגעבען האט עם וואם סילם

 קאמבער־ דהי אװ ״םיפעל ;לײכאר״ אװ פארםמענט
 כאראקטער. םאציאלען א מיט םילמם אנדערע און לענד״

 אראנ־ אםט זעהר מיר האבען לאקאלען יארקער נױ אין
 מיםגלידער די װעלכע איז פראגראמען. ״מואװי״ זשירט
לעקציעם. אין װי פאראינטערעסירט מער געװען זײנען

 זאלען לאקאלען אונזערע אז דערמעגליכען צו כדי
 זיבען געקויםט מיר האבען םילמס, די באױצען קענען
 ליכם־ וױיזען װאם מאשינען פראדזשעקםארם״, ״פילם

 לאקא־ די צו רגטעגאאויסג זײ האבען מיר אץ בילחןר׳
 מיזורי, ■ענסילוױיניע, אילינאי. מישיגען, אין למ.

 װערען שטאםען אנדערע און מערילענד חשארדזשיא-
 די בײ שאפ־מיטיגגען, ביי געװיזען םילמס דאזיגע די

ווייטער. אזוי און ױניאן־קורסען
 כסדר זיד מיר האבען יאר דריי לעצטע די איז

 דעם םון ױניאךרעקרוטען אונזערע אויםצוקלערען באמיט
 טרא־ און אידעאלעז הויכע די װעגען דיל״־םעריאד. .גױ

 קע• אליין ציםערען אינטערנעשאנאל. דער םון דיציעס
 אויםקלערונג דער םון בילד קלאר קײן געבען גים נען
 אונ־ גיט טעםיגקײט בילדונג די וואס באגײסםערונג און

 מים* םך א םאר ױגיאן די דאך איז מיםגלידער. זערע
 איז ױניאן די טרייד־ארגאניזאציע. א װי מער נלידער

 אידעאלען. די װעלם־אנשויאונג. נײע א זײ פאר
 געזעל־ זיד געלעגענהײםען די צילען, און האפענונגען

 אלס ױניאז דער םון םונקציע די אױסצולעבען, שאפםליד
 שטעט־ און שטעט קליינע די אין סענטער״ .קאמױניטי

 נייעם דעם םאר זאכעז װיבטיגע אלץ זייגען דאם — לאך׳
 מיט־ אירע גרײם־צו און דערצים יוניאז די םיםגליד.
 און רעכט זייער קריגעז קענעז זאלעז די אז גלידער,
דעמאקראטיע. אינדוםטריעלער «ח פליכטעז די םראגעז

 און גרעסערע א אלץ קריגט אדבײטער־בילדונג
 אינםערנעשא־ די אמעריקע. אין באדייטומ װיכםיגערע

 זזשוב׳ן דעם אויף זייז פנו שםאלץ רעבם א האט נאל
 בילדונג־ פמ געבים אויפ׳ן פארנעמט זי וואס יל*ץ

 די מים לעבעז יוניאדמיטגליד^ר ײעז יט.סעטיגקי
 פארמ איז דעמאקראםיע. אח םרײהײט םון זױדעאלעז

 םארטשריט. מאכען װעם אםעריקע אז האםענונג א מראז
 ױניאן, װאירקערס גארמענט לײדיס אינםעמעשאנאל י
 בילדוגג־םע* און קולםור םארצווײגםעד גרײם איר ם ס
 געגעז קאמף דעם איז ראל וױכםיגע א פילטש גקײט׳ ס
 םרא־ דעם געגען פארםינסםערוגג, נטעלעקםיעלער י

 דער דראט װאם חישר. שכל *ת צוזאמענבײד ײשעז
װעלט. חײנםיגער דער «ח טײלעז םד א איז מענשהיים

m דורכגעפאלענעם א פון חלום א w
ה פון מ ל עו ש ײז ק

 נאמינירט מיך האט מען אז אויסגעםונען, כ׳האב װען
 מיך איך האב באארד, עקזעקוטױו דער צו מעסבער אלם

 אינם און געשמײכעלט, געפילט מאמענט ערשטען אינם
איבערראשט. — צוױיטען

 איבער־ און כבוד, ביםעלע דעם צוליב געשמײכעלט
 קום װי און געריכט. נים גאר מיך כ׳האב וױיל ראשט-

 נים זיך קײנמאל צוריקגעצויגעגער, א שטילער, א איך,
 עקזעקוםיװ? דער אין זיץ צו פאליטיק, אין געמישט

? זײן מזזדש דארט איך קען װאם
 באלד לויםען דאם מיך שטעלט אלעמען, דעם חוץ א
 אײ־ דאס װיל מען אז כאטש אפאזיציע, דער אין אװעק
 — זײן ניט אנדערש דאך קען צוריק, אויף שמועסען גענע
 רעזיגנירען, װעט אימיצער ביז װארטען :יט דאך קען מען

 דארום קומט שיקען! מיר נאך װעט מען ביז אדער
געגנער. נאטירליכער א װערט ״לויפער״ יעדער אז אויס,

 גוט־ ערליכער, יעדער אלע. דאך מעגען ״לויםעז״ און
 דער םון סופארט םולען דעם האט מעמבער שטײענדער

 אק־ אן נעמען און אמט אן פאר לויפען צו קאנסטיטוציע
 דער העלפען ;פראבלעמען ארבײטער אין אנטײל טױיען
 אז בתים, בעלי די מיט קאמף אײביגען איר אין ױניאן

 פראצע. יענעמס פון עסט װאם פאראזיט א מעז איז ניט,
 פליכש דעמאקראםישע א און חוב א אלזא איז עס
 םליבט די װי וױיניגעד נים — ױניאן דער אין דינען צו

 אויף אמאל דינען צו בירגער אנשטעגדיגען יעדען פון
------------------------------A--------ט.ידקא יזא דזשוד*

 דעם פון םארנאכט פרעסער, שערענגעם זיך האבען
 צום גאם םער43 דער איבער געצויגען מערץ, םען19

 גע־ געגאנגען זיינען עם שטימען. צו דיפלאמאט האטעל
 און רענק גלאט און זייערע, אנהענגער חברים, נאסען,

 םריי־ און לעבעדיג געװען איז זאל גרויסען אין םײלער.
 םון געגאםען זיך האט וואם ליכט, שיעור א אן די ליך.

 די םון אויפגערוימטקײט די און סםעליע, און װענט די
 ױם סך א צוגע^בען האט קאנדידאםען און באאמטע

בילד. אלגעמײנעם דעם צו טוב׳דיגקײט
 שטאלצע שטראמען אײן איז האלטעז טירען די דורך
 םרייעל א טומעל, אנגעגעמער אן איז עס םרעסער.

 זײנען ארום װענט די — זאל איבערן שװעבט גײסט
 גייען עס װעלכע אין שאםעם, לייזוענטע מיט פארשטעלט

 מעמבערם שורות לאנגע אפשםימען. ארבײטער, ארײען
 כ׳קוק רייען. די אין ווארטען הענט די אין באלאטס מיט
 משפחה. מייז איז עם הרע אן»עין אן גרוים וױ צו מיך־
 באלאנגענדיג ניט איך, און באקאנטע. וױיגיג איך זע דאך

 — זיך וואונדער או\ איך שםײ םראקציע, שום קײן צו
 זײ געמען זיך װעט װער ? שטימען מיר פאר װעט װער

 געדארפט אונטען? עט עט, גאמען מײן זוכען צו מי
 אל־ דער זיין װעט וואס און קאמפיין. א אגפירען אםשר

 ווייםט? ווער וואלען? די פון אויםגאגג געמײנער
 םארשלאםען סוד א עס איז דעתױיל ניט, וױיסט קײנער

 ברי־ די וועלכע אין קאםםנעס, הילצערגע גרויסע די אין
באלאטם. צתאמעגגעלייגםע ווארםען איץ אין האלטען דער

מוו־מ־ קאםטענס די הער איך װי אוים, מיר זיד וױיזם
 ערוױיל־ די םון נעםעז די אויס זיי רופעז שטיל עפעם, לען
 נאמען״• מיין אויך איך הער די צוױשען און — טע

 אוםזיסט געװארען... עתױילם בין איך אז עם, הײסט
n פאר געהאט מורא s מאסע... דער צו םרעמדקײם 

צלמ׳ל- א געמאכט און נאמען מיץ אפגעזוכט האבען זיי
 אלע כאפען געװאלם מינוט דער אין מיר זיך האט

 צו* גרויםען דעם פאר די אפדאנקען קושען״ ברידער
 ארבײט. גוםער מםשות׳דיגער מיט אפדאנקעז םרויעז,

 » װי פונקט — םארצושלאגען וואס גיט כ׳וױיס אבער
 נאז־ זיד האט װעלכער קאנגרעסמאן, דערוױילטער סריש

 פארלאמעג־ םונם זאד גאגצער דער אין אריענםירט ניט
 חד אלע די םיט באקאנם ניט נאך זיך שפיל, טארישען

■ראיעקטען... גירוגגס
 אז ? ברידער מײנע פאר טאן איך קען מאס םאקע

 אײגגעפוג־ פעםם א זאך, גרײטער א «ו געקומעז כ׳בין
 אד־ םעחיגער און קלוגער א מיט — ױניאן דעוועםער

 אויםגעקעמםם אוגז םאר האבען וועלכע — מיניםטראציע
 אין — שכירות שלעכםע קיץ נים — שטוגדען קורצע
 אינשורענם — בענעםיט קראנקהײם םיר חאגען לאקאל

 ארבײטם־ די מעגליך וױיט וױ אויף פארזארגם פאליסים,
 עם װער דעפארםםענם, עדױקײשאז אן האבען מיר לאזע.
 איו זיגגעז לײעגעז, און שרײמן לעתעז זיד קעז װיל,

מיםינ־ פארום א«עז מלערענדע חאמז םיר שוױמען.

 אונ־ פארלאעען מען קען אייה בעם איד נאה וואס געז.
 ױגיאן א כ׳לעבען׳ דאך, איז עם ? אומשטענדען די טער
!אימפרואוומענטם אלע מיט

 — עסען מיטן קומט מען, זאגט אפעטים, דער אבער
 האב זאכען, גוטע אלע די אט האבען מיר וױיל טאקע

 קול ציטערדיג־שוואך א מים און אויםגעשםעלם, מיך איד
 גײם לאקאל אונזער אזוי, און אזוי פארשלאג א געמאכט

 פארבעםערען אין זיך האנדעלט עס װען פאראויס, אימער
 שריט א נאך מאכען מען זאל ארבײטער, די פון לאגע די

 זאל מעמבער יעדער אז איינםירען זען און — וױיטער
 אונזער אין יאר אין צוױי אדער װאך א אפרוען מוזען זיך

 געזונט־צושםאנד דעם פארבעסערען צו כדי הויז, ױניטי
 םץ סײ אויסגעמאטערט זײנען װעלכע ברידער, די פון

 װיכ* אזוי איז דאס סלעק. פון סײ און ארבעט שװערער
 און זיגגען װי — װיכטיגער סך א אפשר אץ — טיג
 גע־ זאלען צװעק דעם פאר פאנדען די און שפילען, באל

 אזוי געװען זײנען פלענער מײנע פרן... װערען שאפען
 האט קול מיץ אז איבערצייגענד, און גערעכט אזוי פיל,
 ב׳האב ביז העכער, און העכער געגאגגען צעווארעמט, זיך
קולות. אײגענע מײנע םון אויפגעכאפט אליין זיך

הא־ װעלכע אלע- די באדאנקעז אין־ װיל לעצט צום
 אזעלכע זיכער דאך דינען עס מיר. פאר געשטימט בען

 אלע׳ די אויד אץ װיםיל) ניט וױים איך (כאטש געװען
 מער האבען װעלכע די פאר געשטימט האבען װעלכע

 זיגצר װןלןגן לעצטע די און טיר- פיז פעזזיגקײטיז
 מיטגלידער־ גאנצער דער םון דאנק הארציגען א קריגען
 דעם לעבען אין דורכםירען װעלען די אויב שאםט,

קאנדידאט. דורכגעפאלענעם א פון חלום

 קאמפײן ארגאניזאציאנס לױבט
ברורןלץ אין

רעדאקטאר: װערטער
 נױ דער םץ קרעדיט אייביגען צום איז עס
 און 117 לאקאל און באארד דזשאינט קלאוק יארקער
 גע־ געמאבט איז עס וואס םירער, אגרעםױוע גייע, זײערע
 די סון באדינגונגען די אין אונטעחוכונג אן ווארעז

שעפער• סוט און קלאוק ברוקליגער
 םון װערט דער אז באשםיין, אםשר װעלען ציניקער

 זען, ערשם נאך מען דארף דערגרייבונגען, ברוקלינער די
 ווײניגסטעגס אז אנדײםעז, צו שיינען פאקטען די אבער

 םען וועלכער םון פאדלאגע א געווארען געשאפען איז
קאנםראל. ױניאן פעםטערעז א אויפבויען אנהויבען קען

 גױ דער אז אנדייטונגען, שטארקע פאראן זײנען עם
 ברױ ברוקלינער דין װי גוט אזוי קלאוקמאכער יארקער

 זײנען עם ד״אגדלומ. דער םון בענעשיטירען וועלען דער,
 אויף האםעגונג אונזער שםיצען צו באוױתען סך א פאראן

 בתים בעלי גרוקלינער די זעז צו באדינגוגגען. בעסערע
 טובות םאר דראםען ציענדע און מיה װי ארומלױםען

 בא* די םון אייגע איז קריגען, ניט מער קענעז זיי וואם
 שטאם* דעם אין טעטיג װידער איז ױגיאן די אז װייזען,
 די איז זיד וױיזט ארבײט מער אז םאקט דער טייל;

 ;באװײז שטיקעל א אױך איז — שעפער יארקער נױ
 פאנעז אלע איז ארבייטער פאר גאכפראגע גרעםערע א

 םארבע־ לאגע די אז באווײז, א װידער איז ברוקלין אין
 *sr'y■ אוגזערע אז ניט, נאד םיינט דאם זיך. םערט

 קענעז מיר אז אבער געלם, סער שוין װײזעז װעלאפם
איז צוקונםט, דער אין פארבעםערונג א ערווארטען

. קלאד.
 שװאכ־ געװיםע אז אוספארמײדליד, געװען איז עס
 אונטערמנמונג. נרוקלינער די באגלײטען וועלען קייטען

 אבער׳ אלגעמײז אין ערװארםעז. געדארפם מען האט דאס
 גע־ איז איגערצײגומ מײן (און איבערצײגט איד בין

 <?־ צזהאב בתים בעלי די אז ערפאוונג) אויף בױט
פאמז זײ זאל ױאם אגצוחערעניש געניגענדע א קראגען

. פארטראכטען. זיד
 בלײבם איצם געװארען. געעפעגט איז געשוויר דער

 די אפצורײניגען — ארבײם וראזאאישע טער די גאך
 װעחח׳ געםאן איז געמערע וױ זאל דאס אויב מאונד.
 יתיאן געזיגםערע א עדװארםעז צו רעכם א םיר האבען

קלאוקמאכער. ךי םאר באדינוגנגען בעסערע אח
אסטח^ווםקי, אױחויע

•U7 לאקאל פוז סיטגליד
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פאנד טױטען־בענעפיט אונזער

i

 פאנד בענעפיט טויטען דער אזוי י
 דער פון געארבײט פראקטיש האט
געווא־ עטאבלירט איז ער ווען צײט
— מערץ, חודש פון םוף ביז׳ן רען

 פון צוועק דער איז באשרײבען צו ־אס
אײ־ אבער ארטיקעל. איצטיגען דעם

 אלע די מיט גופא רעפארט דעם צו צו טרעט איך דער
 אנט־ רעפארט, דער ׳ער װעלכע פאקטעו, און ציפערען

 קליין א אװעקצולײגען דערלויבט זײן דא מיר זאל האלט,
 אום־ אן םון קבר םרישען דעם אויף בלומען בינטעלע

 שטילען זייער א םון קבר דעם אויף סאלדאט, באקאנטען
 סא־ אלטער ױגיאן, אונזער פון מעמבער הארציגען און

 םולשטענדיגםטער דער געװען איז װעלכער וױטםקי,
 געטרײ שטיל. שוױיג. באנצע פרצ׳עם סון פראטאםיפ

 לעבען, זײן דורכגעשפרייזט ער האט םאחיכםיג און
 מינדעםםע, דאס אויף אנגערירם ניס קיינעם קיינמאל
 םײנם בעםער ״זאל געט־אן: וױי ניט קיינעם קײנמאל

 אי־ האט מאטא. לעבעג׳ם זיין געװעז איז איבערגיץ״
 מא־ זיץ צו איגגעל אלס ;פליכטען זיינע דערסילם םער
קינדער. זײנע צו נאכהער םרוי, זייז *ו גאכהער מען,

 אדיף איבערגעגעבןין יארען זיינע אלע קלאוקםאכער א
 א געװען איז ער וואו ױניאז, דער צו אוםן שםילען זימ

 אריבערגעקוםען אהער איז ער ווען ,1905 זינט מעמבער
 *רא־ א םון קינד א רוסלאנד. אין שםעטעל קלײן א םון

 געשטארגען עד איז פראלעםאריער♦ * אלױן לעטאריזט/
 קאנםאמפשאן. םון קראנקהײט, פראלעםארישער א םון

 מפרעםען, זײגעו לונגעו זײגע אז וויםענדיג, ניט אלײן
 און קורירט. ניט געוױם און געהיט ניט זיד ער האט
 ארבײםען צו םער געד״אט ניט כזז קײן שיױ האט ער װען
 ער מסוכן חולה א םאר וואס דערװאוםם זיד האט און
 פון וױיביגער אין און שפעט, צו געװען שױן איז איז,
 צעפײניגטען זײן אױסגעהויכט ער האט חדשים צװײ

 ?1 א אין נאכט, דער מון אימזאמקײט דער אין לןבעז,
 געװע} איז לױה די האםפיטאל. קאונטי קיגגם אין םעד
 אין באםײליגעז צו זיד אנשטאט את מױי ערשםען דעם

 אין געטאן דאס האט ער וױ פאראד. מאי ערשםען אן
 הויים די געװען םאל דעם ער איז יארען, זײגע אלע

 באגלײט האבען מיר װעמען מנן, בן דער אםרעקשאן.
n לאנג מאםפעט, אין עולם בית א אויף רו אײביגער זײז 

װעוץ. געעהרם אונז פון װעט אנדענקונג זײן אײלאנד.
 דער אין איגםםיטוציע נײער אונזער װעגען איאט און

 איז װאס שאנד״ בעבעםים טויטזןן דער איגטערנעשאנאל,
 אוגזזנר «ח באשלום דעם לוים געװארען אײמעשםעלם

.1937 אין םיםי׳ אםלאגטיק אין קאנווענשאז
 און אײן פונקט געװארען איז 1940 מארםש םוףחודש

 סאנד בענעםים טויטען דער זינם סאנאטען, צוואטנע
פונקציאנירען. *ו אנגעהױבעז האס

 םיט־ אונזערע האבען פאנד דעם פאר אםעסמענםם
i א מיט גאלען *ו אנגעחויבען גלידער r ,וױ פריער 

 זיך האבען פאנד בעגעפיט טױםען טון אױםאאלונגעז די
 דאזיגער דער פאר .1937 יולי איז געםליד אנגעהוימן,

 לא־ די פון דערהאלמן איגטערנעשאגאל די חאט צײט
 סומען: פאלגענדע די פאגד, פון חשבץ דעם אױף קאלס
 — 1937 יאר ®ון מאנאםען זעקם לעצםע די סאר

 םאח ; $201,008.92 — 1938 יאר ®אח ,־ $87,330.86
 ךףײ ערשטע די פאר און 4220,750.55 — 1939 יאר

 צוזא־ 478,889.70 ®ון םומע די 1940 יאר פון חז־שים
 צײם דער דורן־ ארײנגעקוםען פאנד דעם פאר איז םען

 אײגגעםײלם איז סומע די 4587,980.03 ®מ םומע די
 חנם פאר $187^3532 :אוםן פאלגענדען אױף געװארעז

 האבען $108455 ;פאנד רעזערװ אלס רעמנעז to מאם
 איז $291,689.71 און מנעפיטם אין אדיםגעצאלם םיר

 אריינגערעכענם נים אמ דעם (אין קאסע. אץ םארבליבען
פאנד). דעם פארװאלםען *ו קאסס עס װאם געל» די

 איו דאס אז אױסוױיזען, זיך קען אויף אויבעז פון
 אוגעשטעלט זיך חאט עס װאם סומע באדייסענדע <אנץ $

 געסט מעז ײעז קאסע• דער אין און פאגד רעזערוו אין
ו ן נ  אויף פאנאנדער עס םײלט םען און םוםע דאזיגע די ן
 $ איז אײגער יעדער וועלכער פח סץממנרשיו• אונער

 דאלאר, םופציג םיט תוגדערם פון סאגער צוקוגפםיגער
 מיםגליד יןדןן אױף אױם קוםם װאם.עס סוסע די איז

מיסגליד. ער1 דןולאר זוײ1 וױ חייגיגער קדײן• דיןר
 ארײ Tyi אז אײגרײדען גיןי קייגעם םיר וױדען

m v p rm m מקם־ איז«זױ חשבון דעם ®יז אױמיר•

סקולמאן. חײם פון

 איין אבער אפפרעגען. קענען ניט דאם זאל מען אז ליך,
 פון צװעק דעם פאר געלט צוםיל קײן אז זיכער איז זאך

ניט. נאך מיר האבען בענעפיט טויטען
 און אײן די פון פעריאדע דער פאר רעפארט דער
 אריינגעקראגעו האבען מיר אז װייזט, מאנאטען צוואנציג
 געהאג־ אפליקאציעם. צוואנציג און אכט פיט׳ םויזענם

 ערליידיגט און זיי םון טויזענט איבער מיר האבען דעלם
:פאלגט װי

 און געװארען גוטגעהײסען זיינען אםליקאציעם 660
 בעגעםיט, סומע םולע די ױרשים די באצאלט האבען מיר

 אויס־ די יעדען. דאלאר םוםציג און הוגדערט נעמליך
 92.11 אדער ,$99,900 אנגעטדאםעז האם סומע געצאלטע
 אוים־ האבען מיר וואם סומע גאנצער דער פון סראצענט
4108,455 באטראםען האט װעלכע בענעםים, אין געצאלם

 קאמיטע די האט אפליקאציעם צוואנציג און הונדערט
 כאטש הײםט, דאם אדשאםםען. צו נויטיג סאר געםונען

 סומע סולער דער צו גארעכטיגט געוועז נים זײנעז זײ
 טײלוױיז. אויםגעצאלם זיי קאמיטע די האט בענעםיט,

 די .$8,555 געווארען אויםגעצאלט איז קליימס די פאר
 די אין געווען נויטיג איז עם וועלכע םאר אוחאכען

 און םארשיידעז זיינען אדזשאסס׳מענטם, מאכען צו םאלען
אויסצורעכענען. צופיל

 צוזאגציג און פיר קאדגד אדער אפליקאציעס׳ 214
 געווענ־ זיך האבען װאס אלע םון פראצענם האלב א און

 געווארען. צוריקמװיזען זײנעז כענעפיט. טױטען נאך דעט
 זײנען פארשטארבענע די וואם דעם איבער זײ ינון 79
 צװײ פולע ײניאן דער אין מיטגלידער קײן געווען גיט

 פא• םיר אװ הונדערט אין ;פאדערען רולם די וױ יאר,
 *וריקשםײענד געווען פארשטארבענע די זײגען לען
 דער םון געזעצען די וױ מער אםעטמענטם אמ דיום אין

 זייגען אפליקאציעם דרײםיג אמ אײז ערלױבעז• ױניאן
 שוין זײנעז וואם ארבעטער םון יורשים טת ארײגגעקומעז
ױניאן. דער אין מיטגלידער קײן געװען גים איבערהויפט

 מיםגלידער אונזערע װען אז פאר״ םיר שםעל איד
 צגואנציג און אײן די םח משך אין אז לײענען, װעלען

 מיר האבעז םונקציאנירט, פאנד דער וואס מאנאטען
 אפלי־ צוואנציג און אבם מיט טויזענט ארײנגעקראגען

 זיך זײ פון םילע װעלען כענעפיט, טױטען םאר קאציעם
 שטארבען- װאם צאל גרויםער דער פאר דערשרעקען

 אוג־ צװישען ראםע םויטען די אז איז, אבער אסת חןך
 אין דורכשנים םיז נידעריגער פיל איז םיטגליחנר זערע

 גאנצען םארן דורכשניט דער שטאטען. פאראײניגטע די
 םוי־ דער יאר. יעדען טותעגט יער אכט אחם איז לאנד

 און צװײ ארום בלױז איז יוניאן ארנזער אין טעדרעיט
 אונ־ גתיסער דער םיםגליחנר. םזיזענם «ער חאלב א

 אונזערע צװישען װאס דערמיט זיד דערקלערט םערשײד
 אזזנל־ נים אויך און קינדער קײן ניטא זײגען מיטגלידער

 מלאכו̂ו געפערליכע בײ באשעםםיגם זײנען װעלכע מ
 פארגלײגט סען ױעז ראםע קלײגע א דאס איז יעדענפאלם

 אונז צו אנדערע אין שםערבען־םאלען די מיט עם
 דערגרײבט רײט טויטען דער האו ארגאגיזאציעם ענליכע

טומענט. ■ער צוועלף ביז
 דער אין זיד געפינם מגזוס, לעצםעז אונזער לױם

 מעמבערשיפ, אונזער פץ פראצענט 58^ יארק נױ שסאט
 האט יארק נױ װאט געשטארבענע םון פראצענם דער

 פאר דערקלערונג די ■ראצענם. 67.2 איז געליפערט
 אויפן אבער זיד לײגם עס פארשײדען. זײן קען דעם
 היפשען א האט יארק נױ ווײל דערפאר איז דאס אז שכל

מעמבערם. עלםםםע אונזערע פץ פראצעגם
זײ־ פארשםארבענע די װאם צײט דורכשגיטליכע די

 6.45 געװעז איז יתקמ דער אין מיטגלידער געװען נען
 עס וױיל דעם, צוליב פאקט דמען ברענגען מיר יאר.
 געצאלם געדארפט װאלם כענעפיט או מײנונג, א דא איז

ל יי לױם ױערען n מ r] נו באלאנגט אײנער װאם 
יוניאן. דער

 זאלען םיר װען איבערטרימן זײן גים װעט עם
 געשיכסע דער אין מאל ערשםען דעם פאר דאם זאגעז,

 וױ נאר נים פיגקטליד, סיר װײסעז יונקמ, אונזער ,פון
 לעבען, א םאכען םיםגלידער אונזערע װאם פון איז אזוי
 ארום אזוי שםארבעץ. זײ װאס פץ און װיפיל אויך נאר

 און קראנקהײםעז הוגדערט א פון נאזגס םיר עפיגעזג
אוגזערע מעםבערס םויזענד די װעלכע פון צופאלען

 גענומען אונז װאלט עם װעלט. דער פון אװעק זײנען
 קראנק־ אלע די אט םארטירען צו פלאץ און צײט סך א

 16 צו רעדוצירם דעריבען דאם האבען מיר הײטען.
 די איז גרופע ״הארץ־שלאג״ די װעלכע פון גרופען,

 מענער פראצענם. 42.3 אדער 423 נעמליך גרעסטע,
 אין געשטארבען קראנקהײט דאזיגער דער םון זייגען

 דעם ארום םץ םרויען יאר; 65 ביז 46 פון עלטער
 פון גרופע גרעםטע צוױיטע די יאר. טען54 ביזן טען36

 דריטן גרעםטע די קאגסער. םון געשטארבען זײנען 154
 געווארען םאראורזאכט איז םויט וועמענם די דינען גרופע

 דיזע אט מען פארגלייכט M נעמליך נױמאניע, פון
 די םץ םאראורזאכם טויטענםעלע צאלען די מיט ציםער

 אלגע* דער אין קראנקהײטען אויבענאויסגערעכענטע דריי
 פון וױיל דאם ארוים, זיך צייגט באםעלקערוגג, מײגער

 שטאטען פאראײניגםע די אין שםארבען הארץ־קראגקהײט
 בא־ דער םח טויזענד הונדערט פער 265 יאר יעדען

 הונ־ פער 97 װי מער גיט רייט אונזער איז םעלקערונג,
 קאנ• םון פאל אין יאר. פער מעמבערם טויזענד דערט
 םער עלף און הונדערט ראטע אלגעםיינע די איז םער,

 גאך ;35 ארום בלויז צאל אונזער און טויזעגד, דיונדעױט
 אנ־ 13 נעםליך נױמאניע, פאר רייט אונזער איז קלענער

טויזענד. הונדערם פער 93 שטאט
 מעמ- אוגזער פון םרויען דריי און מענער דרייצען

 און מענער 9 זעלבםטםארד, באגאנגען זיינען בערשיפ
 מער- עקסידענטם םמ געשטארבען זייגען פרויען 12

 פרויעז 8 אין מענער 11 ,נטטסידעקע אויטאמאביל סטענס
 גע־ זײנעז פתיען און מענער 37 םובערקולאזים, פמ

געװארען• אפערירט זײגען זײ װי נאכדעם שטארבעז
 אוחאכען די ארױס ניט גיבען האספיםעלער, מאנכע

 קײםעם״ 174 א דעריבער םיר האבען געשםארבעגע, די םון
 געשםארבען זײנען איבעריגע די באשםימטע. קײן ניט
 אויםרעכענען אז קראנקהייטען פארשידענע פיל אזוי םון
נויםיג. נים פאר מיר געפיגען זײ

גרעס־ דעם אידען די פארגעמען גאציאגאליעעם לויט
 אין צװײטע די פראמנט״ 63 גאנצע נעםליך פלאץ, טען
 דריטע די פראצענם. 17 מיט איטאליענעד די זײנען צאל

 אמעריקאנער. דיגען פראצענם 8 װי מער עפעס םץ גרופע
 נאציאנא- 24 פארצייכעגט סיר האבען ארום און ארום

 םאר* די גע׳ירש׳נט האבען וואם די צװישען ליטעטען.
 פארשםארמנע פת םרױעז 461 זיד געםינען שטארבענע,

 גע׳• האבען װעלכע םענער, 102 מענער־םיטגליחגר;
 קינדעו־ האבעז קײסעם 84 אין פרויען• זײערע ערש׳נט

 r 43» בענעפים, דעם געקראגען םארשטארבעגע די פון
 — קײםעם 74 אק עלטערעז, געװען עם דעען קײםעם

 לאקאלען די זײנען קײסעס 8 שװעםטער. אץ ברידער
 ווײל מנעפיםם, די געקראגעז האבען װעלכע די געווען

 און קבורה־געלם די באצאלען צו אויםגעקומען איז די
 יורשים די דינען קײסעס 14 אין און אויסגאבעז, אגדערע

אויםגערעכענטע. אויבען די וױ אגדערע געװען
 זײגעז קײסעם םומענד די פח פראצענט 4 בלויז

 וואמז, 39 וױ מער םאר דױם אין צוריקשטײעגד געווען
 ׳39 בת 14 םאר שולדיג געװען זײנען פראצענט 26
 וױ׳י־ און װאכען 13 שולדיג געױען זײנען פראצענם 70

 םארשםארממ די װאס צײט דורכשגיטליכע די ניגער.
 פמ נאהענט געװען איז יוניאן דער צו באלאגגם האבען
n האלב א און זעקס r

 עגק דער כאטש דאם זאגען סיר וױלזנן סוף צוס
 חיפשליו אפט גאנץ אבער מיר זײנען ״םויםער״ א איז

 אימרנײגונג אוגזער איז עם אמ דעם, מים פארגומען
 תר־ «ו קײםעס אלע קענען מיר װאם אלץ טוען מיר אז

 פחר סיר באסש אופן, בעסטי־מעגליכםםען אויף לײדיגען
 פינקםליו, און גערעכם מאל אלע זײן צו ניט םענדירען

 אגדער אן בײ שרײבען מיר װעלען דעם װעגען אבער
___________________געלעגענהײם.

װײעל׳ אמ קעחן פון שאפ אין ארגײטער די םיר,
 איבערגיד און גוטע די אפ שאמן עװענױ. ע4זיבע 498

ע  פרענק בתדער שאפ־טשערםאן, אתזער «ח ארבײם מנ
 פאר דאנקבארקײם אונזער אויס דריקען און גינזבורג׳

 איז ארבממער אלע לטובת אדבײם אמערםידליכער זײן
 ראדיא• װערטפולער א טיט אים פרעזענםירען דורן• שאפ,

*יוערלײג׳ בעני אריעק, חערי זילמרט, סײמאן
שוחזײ׳ אברהם שקאלניק, םעס ראזעז״ אמידאר

קאראלײז ראםמאן, לעאז דאגגארף, פיליפ

47 ט ײ ז <{1 940 יןני,

אינחסטריע װןס ועו פאר ביורא אונײטס פפענט סדחדס עםפמדםענם םט־ים
 געװאחנז ערעםענט איז מאי, טען15 דעם םיטװאי.

 אינדוםט־ דרעם דער םאר בױרא ארבײטם םפעציעלע «
 איינגעשטעלט איז בױרא די יארק. נױ גױיטער איז !»
 רעגירונג דער םון סוירױיס עמפלאימענט םםייט דער פת
m ײי אופז זעלביגען דעם אויף פארוואלטעט ווערם 
 אן. האלט םטייט דער וואם בױראם ארבײטם אגדערע די

 אנדערע די װאם דעם, אין בלויז איז אונטערשײד דער
 און טריידם אלערליי םון ארבײטער אן נעמען ביוראס

 און רעגיסטרירען װעט בױרא נײע די און פראםעםיעם
 םאר־ די פמ ארבײטער בלויז פלעצער אויף *רויסשיקען

 וועלען ארבייטער די טדייד. דרעס אין סאכען שידענע
 זײ װי נעקםט לויט פלעצער, אויף ווערען ארויפגעשיקם
 װע* בױראס, רעגירונגס אלע אין װי זיך. רעגיםטרירען

 פלע־ מיט באזארגט ווערען וואם ארבײםער די ניט לען
 דיערע קריגעז וועלכע ארבייטםגעבער די ניט און צעו
cr *אלעו דארםען בױרא דער דורך מלאכות מלי i 

דעם. פאר איז עס
 אויםגע־ ד״אט בױרא אזא עםעגען *ו באשלום דעם
» דרעםמאכער דער םון באארד חשאינט די װידקט 'ir, 

 מענעחשער דזשענעראל איר םון באמיאונגעז לאעע נאן
 לאנג שױן האם ױניאן דרעםמאכער די האכמאן. חשולױס
 ארבײםם אזא אײנצושטעלען גױטוועגדיגקײט די געפילט
 אח כאאם דעם אפצושאםען אום םרײד, דױעס איז בױרא

 ױאס פלעצער׳ אויף ארבײטער אגשמעלען בײס הםקחת די
 ארױפנעםען םלעגן בתים בעלי װען געהערשם האם עם

 פח רעקאםעגדאציעס דורן־ )טײגס דורך םלאנות מלי
 עמפלאימענט פריװאםע דורן• גאר אדער םרײנד טםע

 גאלעז םת ארבײטער דער ױעלכע םאר אײדזשענםים,
 בעלי די מיט אגרימעגם לעצטען דעם אין חשאב. פארן

 געװאונעז און געפאדערם דעריבער ײנקמ די האט טזים,
 אומפארםײאײ אונםער בױרא ארבײםם אזא אז יוגקם, א

 און וחגרען, אײגגעשםעלם גלײך מל םארװאלטונג *ער
 פאר־ זײן הבית בעל יעחנר מל געשעז׳ וחןט דאם װען

 ארבײ־ אלע נעמען *ו אגריםעגט דעם אונטער פליכטעם
 דער דורך זיך׳ גויטיגם ער װעלכע אין םעה

 געקו־ ױנחמ די איז מעגליכקײטעז, די אױספארשענדיג
 רעגי־ די װען זײן װעם בעסטע דאס אז שלום, צום מען
 אלם בױרא אזא פארװאלטען איז אײגשםעלען װעם מגג

 סויתױם. עםפלאיםענם רעגולערען איר םץ אפטײלונג
 בױרא אזא און געװארעז פאחזירקליבם דאם איז איצם

שוק. פונקציאנירט
 םע34 װעסם 225 אין זיך געםיגט בױרא נײע די
 םיס סדץ פארוואלםדגג דער אונטער שםײם און ססרים

 דער אין ערפאתגג פיל האט װעלמ װהיםעל, העללען
 א אין ויד נוימיגט ױאם דרעסמאכער, יעדער ןרבײט.
 און בױרא דער אין רעגיםטדירען «יד דארף חשאב,

 װען פלאץ א אויף נעקסט זײן לױם װערען געשיקם וחנט
זײז• װעם אזױנער

 דער פון םשערמאן אימפארשעל יואװעליר, הערי
 פארשידענע די וױסען געלאזט האס אינדוסםריע, דרעס

 אגרי־ דעם לױט אז טרײד, דרעם אין ןםאסהיישאנם
 װעג־ דארפען זיד אן מאי םען15 דעם םץ זײ וועלען מעגם
 דאר־ װעלען זײ װען ארבײטער גאד בױרא דער אין חמ
 צײטיגבגלײ זײ האט ער מלאכות. בעלי נײע האבעז פען

 ארבײ־ די צו פליבםען זײערע אז געמאכם״ אױפפערקזאם
 עם סײגם, דאם סריער. וױ זעלביגע די בלײבען סער

 םלאכות בעלי נײע םאר *ײט פראבע זעלביגע די נלײבם
 רעכם א האט הבית בעל דער װעלכער אין װאך, *ז»ײז

 ארגײםער. דעם אנחאלםען וױל ער אויב באשםימען *ו
 ױענ־ «ו פארםליכטונג די אט אז ערקלערם, אײד האט עד
 בעלי סאר איז ארבײםער, םאר בױרא דער «ו זיד ימ

־^HT גײ גרײטער פח באראס פינף אלע פמ נתים
 דער תרך ײשאבס קריגען װעלען וואס ארבײםער די
 װארקינג קריגעז דארםען אויך גאםירליך װעלען ניויא

עי «ת קארדס  ױ־ קלאוזד װעגען פונקם דער ײנקמ. י
»ir בעלי די םים האט ײנין^ דרעספאכער די װאס שאי 

 און גמנדערס נים בײרא נײער דער חדן• װעחגז
דרעם יונקמ אק ארבײםעז קענען לײט nrיונ בדויז

 דיס• אדער םעױואריטיזם זיין גיט װעם עם וואו יחסנים,
 װאם געשעענישען בעסטע די פון איינע יזרימיגאציע׳

פאסירען. געקענט האט עם
 ארויםגעגעבען האט האכמאן מענעדזשער דזשענעראל

:בױרא דעד װעגען סטייטמענט םאלגענדען
עי ״דורך  ארבײטס צענטראלער דער םון ערעפענונג ד

 פון געשיכטע דער אין מאל ערשטען צום װעלען בױרא׳
 זוכען םון װערען סטור ארבײטער די אינדוסטריע אונזער

 פאר־ דער דורך גאסען. די אין סײנס דורך דזשאבס
 די םון םארטרעטער די םון אנשםרענגונג אייגיגטער

 הארמאגיש ארבייטענדיג בתים, בעלי די און דרעסמאכער
 געווארען אײגגעשטעלט איז באאמטע, רעגירוגגם די מיט

 געםינען דרעסמאנער העלםען *ו בױרא רעגירונגם א
 קוואליםיצירטע קריגעז *ו בתים בעלי דרעס און דזשאבם

ארבייטער.
 װעלכע בױרא, ארבייטם דער םץ אײנשםעלען ״דאם

 אר־ געםינען צו אויסשליםליך כחות אירע אגװענדען וועט
 דער־ א זיד מיט םאר שטעלט דרעםמאכער, םאר גײם

 אינ־ אוגזער איז ױניאן אונזער פאר נאר ניט גרײבונג
 מאל ערשםען צום םאלק. גאגצען פארן נאר דוסםריע׳

 רעגירונג די געמט אמעריקע םון געשיבטע דעד אין
 גאנצער א םאר ארבײםער, םח באזארגוגג די איבער

גרעם• דער אין איגדוסםריע גרעסםע די — אינדוםםריע

 כא־ ױעט — שטאטען םאראייניגטע די םון שטאט טער
 פלע• אויף ארכייטער צושטעלען דעם מיט װערען זאדגט

גױרא• רעגירוגגם צענטראלער א דורך צער
 םאר בױרא ארבייםם דער םון ערעםענונג דער ״מיט

 אר־ די םאר דערםילט ױניאן אונזער האט דרעסמאכעה די
 אג־ קאלעקםיװען אונזער םון פונקם לעצטען דעם בײטער
 גע- ניט איצט במ איז orT בתים בעלי די מיט רימענט

 עס אז םארגעשריבען, האם פונקט דער םאדענדיגט. װען
 דער דורך בױרא ארבייםם אן װערען אײגגעשםעלט זאל

 איצם איז בױרא די רעגירונג. דער םון קאאפעראציע
 ווערען םאתואלטעם וועם אםים דער איינגעשטעלט.

 מים סויתױם עמפלאימענם סםייט יארק נױ דעם םון
 צחאםעגגעשםעלם קאםיטעט באראטונגם א פון הילף דער
 םון םארםרעםער און םשערמאן אימפארשעל דעם םון

 די וחגנמנן ארבײטער אסאסיאײשאנס. די און ױגיאו דער
 קריגען םריער םחעז חשאבס אויף ארויף שיקט גױרא

קאח־. װארקיע א יװיאן דער פון
 אמ ארבײםער *חאםענברענגעז װעם בױרא ״די

 ן אין ארבײט זײער אין זיד גויםיגזנז װאם בתים בעלי
 װעחןן געשיקם ודעלען ארבײםער די אוםן. בכבוד׳יגען

 יושר־ זײן װעט װעלכעס נעקסט זײער לױט חשאבם אויף
 דיםקרײ אן און םעיװאריםיזם אן גלײד, אלעמען צו דיג

מינאציעס״

22^ &ון ר̂פ»מסדרע די

טויזעגטער די פאר אז נים, צװײפעל קײז איז עס

 דער פץ באארד עקזעקוטיװ ערוױילטע נײע די
 איר נאד גלײך ד״אט ,22 לאקאל ײנקמ דרעםמאכער

 עקזעקוםיוו די װעלכען אין מיטינג רעגולערען ערשטען
 םאלגענדען דעם ארויםגעשיקם ארגאניזירם׳ זיד האט

:מיםגליחגר די צו אױפרוף װארעמעז
:ברידער אח *שװעםטער

 זינט לאקאל אונזער םון אדמיניסטראציע ״קײן
 שװע־ אונםער אפם אין ארײנגעטראםען ניט איז ,1933
 דאס אדםיניסטראציע. איצםיגע די װי באדיגגונגען חגרע

 הער־ די מים באקאנט איז װאם יעדען, פאר קלאר איז
 איז עם אמדוסםרי. דרעם דער אין באדינגונגען שענדע

 היײ^־יגער דער אז באהױפםען, צו איבערטריבען נישט
 הא• מיר װאם ערגסםער דער געוועז איז םפרינג־םעזאן

n עטליכע לעצםע די אין געהאט בען r נישטא איז עם 
וואס ארבײס ביסעל די און שעפער די אין ארבײם געגוג

n k i k  i k l k k k k k L A t e l k M  t o k U  k k k k k M k  t t M M k k f t k  a k k i k  M k k  kMM . . .  אז קאמפליצירם, אויםערגעוױינלױ אזױ איז דא׳ איז.
 געוױיגליכע זײערע אױםארבײטען ■גים קענען ארבײטער

םארדינםםעז.
 אזא סים שגעל זיך באנוצען באסעס ״געוױםענלאזע

 אײן אויף געמאכם׳ װערען אםאקעם כםדר׳דיגע לאגע.
 מא־ םעטעלמענם• פרײז די אויף צװײםען׳ א אדער אופן

 דער פאר פרײזען פיז םםאנדארד דעם אויף און שינערי
 דורן־ איעצושםעלען געלוגגען אונז איז עם װאם ארגײט.

i עםליכע לעצטע די r•
 שװערע די אז וױםען, צו טרײםט קגאפע א אח .עס

 םאראורזאכט װערען אינדוסםרי אונזער איז באדיגגוגגען
 דער דורך לאנד, את דעפרעםיע אלגעםײנער דער דורך

 אנדערע פארשידענע אין םרײד דרעם פיז םארשפרײםונג
 הײנטיגם װעםער נמדגינםםיגען דעם פון און מנםערס

n r די םאלשטענדיג באגרײםט באארז־ עקזעקוםיװ ךי 
 זיך װעלען מיר לאגע. איצםיגער דער פון ערענםםקייט

 פארםײדײ ענערגישער דער פאר וױדסען, געװיםענהאםט
 אונזערע פוץ סםאגדארדס די און פארדינסטען די םץ גונג

יונקה• אונזער אוץ מיםגליחנר
 לעבענס די אויםצוהאלםען כדי אז אנערקעגעז׳ «מיר

 די את פרײזען די אויפחאלםען מיר ממען סםאנדארדם׳
 אויד׳ וױיםעז סיר םעםעלמענטם. פרײז די פון םטרוקםור

 זנײעקי דעם פאר אויםגאבעז וױכטיגסטע די פח אײגע אז
 די שעפער. ױנקמ די אין ארבײם די אױםצוהאלםעז איז

 פאר mna אירע אלע וױדמען װעם באארד עקזעקוטיװ
 און קרזמקהײט׳ שאפ אפעז דער פון אױסראםונג דער
 אונםער־ טשיזלערם שאפ אפען די דערלאזען גים אױף

דעײ זיך האבעז סיר װעלכע באדינגונגען, די גראבען
n ײיד שלאגען געצװאוגגעז זײן איצט בת םלעגעז װעלכע ד,ימססאגע n r ז•לאי עטייק אײם׳ז קאמף םח 

 םים־ םיםגלידער אונזערע אלע צו אפעליחנז ״מיר מםען זיד אדער סײנם זוכען און גאםעז די יייסצוםעםםעז
פ אינז ײעלפעז אדז אתז סים גײמעזיארצ דזשאס^ א אױןי ארױפנעםעז זײ ער באקאגםעז א מי טי ״1.יייי
מ זיין װעלעז אלע װאו בײרא, לײנאר יי יי* לי םיר וחמ אז זימר׳ זײנען מיר אױפגאבע. שװערע די ג

 יוניאן אוגזער קען פאראימיגם׳ םעםם שטײן אלע וועלען
 אלע צוריקשלאגעז און פראבלעמעז די מים ספראװעז זיך

בתים. בעלי די פןן אנגריםען
 פאר־ שױן זיד גײט ױאל־קאמף דעם םון ײיד *דער

 קאמף פראקא^עלער דער אז האםען, מיר נאנדער.
 די צו אפעלירען ׳מיר װערען. םאראײביגט נים וועט

 האבעז װעלכע םױזענםער, די *ו מיםגליחנר, פשוט׳ע
 האבען װאס די צו וױ גום אזױ אונז םאר געשטימט

 גע־ שלעכםע די םארגעםעז צו געשםימם. ניס אונז פאר
 קעמפעץ דורכ׳ן געװארען געשאםען דעעז װאם פילען

 אירע 1אי כאארד עקזעקוםיװ דער חינםער שטײן און
 צו פארלאגג ערענםטען אװ םאחוכען קאנםםרוקםיװע

 װעלכע מים פאראנםװארטליכקײם גרױםע איר ערםילען
געװארען. אנפארטרױט איז זי

ר םת איגםעחנםען ,״די o יונחמ׳ מ r װאױלזײן 
 שםעלזנז װעלכע םרױען, מענער םומעגםער די פון

 משםעלם םוזען ארגאגיזאציע׳ גרױםע אתזער צמאמען
 אינ־ גחפעז אדן פעחענליכע אלע ®ח העכער םיל װערען

 אגרימענם דער אז געדײגקעז׳ אױך מחען מיר םערעםעז.
n חײגטיגם םוף אױס גײט אינדוםטרי אוגזער אין r םיר 

 נוים־ יעז־ען פאר גרײט זײן און םארבערײסען זיך מחען
 אגריםעגם נײעם א םאר םארהאנדלוגגען די װען םאל.

 גרײ־ אונזער אז זיכעד, דינען מיר אנהױבען. זיך װעלען
 הארמז גאנצען מים׳ז זיך װעלען מיטגלידער צאל סע

 םאכעז דערםים און אונזערען אפיל דעם אױף אפרוםען
 קאנםטרוקםיװע אוגזער חרמופירעז םעגליך אונז םאר

 אױםחאלטען באדיגגוגגען, די באשיצען *ו פראגראם
 *וגריי־ זיך איז געחעריג וױ און סםאגדאח־ס אונזערע

 מעגליד ־קען מאם נויטפאל, יעדען באגענענען צו םען
אגריםענםם״. די באנײעז ביים ענםשםיץ

 •22 לאקאל באאײ עקעזעקוםיװ (אונטערגעשריבען)
 סעקרעםער־מענעדזשער זיםעדמאז׳ טשארלם

טשערמאז• לוריע, םיגנא

 1386 שאו, דרעם חאראװיץ סאול פון ארבײטער די
 סשערסאן׳ שאפ צום דאנק זײער אוים דריקען בראדווײ,
 און אונדערס^כער דין םאר שםײגבערג פאול ברודער

שאפ. פון םלאכות מלי די טאר ארבײט גוצליכער
ר יי אגצוחאלםעז ארבײט געםרײער זײן םאר  ״

 אלינ פח װאױאײז פאוץ זארגעז זײן און שאפ אין מאגי
ער3שײ א םים פרעזענםירם אים זײ האבען ארבײםער׳

June
קאמיםע: די

 1ראזס סימאן, במסרגער, מאסקאװ^
במחואװיץ. אח
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יןאנװענשאן אונזער בײ פארקוםען װעט עם וואם
 פײער־ וױכטיגסטע די פון ראגראם9 די איז דאס

 אראנזשירט איז עס װאם ;פארוױילונגען און לײבקײטען
 פון מיםגלידער און געםט דעלעגאטען, די םאר געװארען

 ױבילײ ־יעריגער40 דער םון צײט דער דורך ױגיאן, דער
אינטערנעשאנעל. אונזער םון קאנװענשאן
 גע־ יאר דאס װערט וועלכע קאנװעגשאן, אונזער

 גרינדונגס־קאנ־ דער זינט , מאל ערשטען צום האלטען
 זיך וועם יארק, נױ איז צוריק יאר םערציג מיט װענשאן

 און קאטזעגשאנס ױגיאן טרייז־ אגדערע פון אױסצייכענען
 דערמיט, קאנװענשאנס םריזזערדיגע אײגעגע אוגזערע םון

 גע־ עס װאו שטאט, דער אין געהאלםעז װערענדיג וואם
 איגםערגעשא־ אונזער םון הויפט־קווארטיר די זיך םינט
 ארגאניזאציע, מעכטיגסטע און גרעסםע איר אמ נעל

 קאנווענשאן דער םון םיטשורס װיכטיגסטע די וועלען
 אונזער קרעפםען. אייגעגע אונזערע פון װערען געגעבען

 ירא־ קולםוחגלע׳ איז געגוג רײד איז איגטערנעשאנעל
 אונזערע געבען קענען צו כחות מוזיקאלישע איז מאטישע

 פנן פארװיילוגגען געגוסםולע געסם און דעלעגאטען
 אראנ־ דעריבער איז עס ווערט. קולטורעלעז הויכעז
 דער בײ פיטשורס װיכטיגסםע די אז געווארען זשירט

 םקװער םעדיסאן אין קאנװענשאן אונזער םון ערעםענונג
 דראמאטישע און מוזיקאלישע םון באשטיין זאל גארדען,

 שליםען דאס און בחות אייגענע אונזערע םון לייסטוגגען
 יראכםפולער דער אין םארקומען זאל קאנווענשאן די

 םאר אן האלט אינמעז־נעשאנעל אונזער וואס היים זומער
חויז. ױניםי דער אין מיטגלידער- אונזערע
 די ̂לנעשאנדאעטע דעוגוא זזאס ךסירלינא

 םאר־ ניט אייד אח געקארגט נים קאמיטע, ארעגדזשמענט
 װעלט־ א מים סאלאנטען בעםםע די באזארגען צו זען

 כא־ אלגעמײנעם אן םון םארװיילוגגען און רעפוטאציע
 דעלעגאםען׳ אונזערע םון פארגעניגען דעם פאר ראקטער

 אנדייטונג קוחנע א איז אט מיטגלידער. און געסם
:יראגראם דער םון
מאי. טען27 דעם מאנטאג, — ערעפנונג די

םאר־ װעם קאנװענשאן אונזער פון ערעפענונג די
 מע־ אין מאי טען27 דעס נאבמיםאג, מאגטאג קופעז.
 חאל גרעםטער דער וױ אזוי גארדען. סקווער דיסאז
 אײן־ ארײגנעםעז קױם קען םארמאגם יארק נױ וואס

 אונזער װאס מיםגלידער טויזענד 110 די פון זעקםםעל
 גארדעז איז אײנטרים דער וועם יארק, נױ אין האם ױניאן

קריגעז דארפען םיטגלידער די װעלכע םיקעטם דורך זײן םיקע דורך זײן

I ™ נ ע נ י מ א ר פ
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אד־ װעלען וואס רעדנער ,טע .
קאנװענשאן. די רעםירען

• •
 אײנ־ זײנען רעדנער, פראפױנענטע םאלגענדע

 און דוביגםקי פרעזידענט פון געװארען געלאדען
 קאטוענ- די אדדעסירען צו עגץוארטעט װערען

ײ ערעפענונג, דער בײ שאן,  בײ און זיצונגען די ג
 אוים־ װעלט דער בײ פראנראם םפעציעלער דער

:שטעלונג
 דאטע ערשםע די רוזװעלם, עלענאר םרם.

 פרא* םפעציעלער דער כײ רעדען וועם לאנד, פון
 קאנװענשאן, איגטערנעשאנעל דער םאר גראם

אױסשטעלוגג. וועלט דער כײ
 לױטע- לעחםאן; ח. חערכעדט גאווערנאר

 םעיאר פאלעטי; םשארלם גאווערגאר נאנט
 ראבערט םענאםאר לאנװארדיא; .n פיארעלא

 פראנםים לעיבאר אװ םעקרעםערי װאננער; ».
 םםעיט אוו םעקרעטערי אםיסטענט •ערקינם;

 אםעריקען דער פון מיטגליד •ראםינענטער און
 פון טשערמאן בױרלי; א. א. )««רטי לעיבאר

 טשערמאן אלטםײער; באארד, םעקװריטי דער
 םאדען; באארד רילעישאנם לעיבאר נעשאנאל

 נענא־ פלעטיננ; אדםיניםטרײטאר, װײתש־אור
^ םע  .פארװערםם״; פון רעדאקםאר קאחאן, א

 חןןםערס, דער פון פרעזידענם זאריצקי, םעקם
 אעטעתעשאנעל ארבײטער כױלינערי אץ קעפ

 דער פון וױים־פרעזידענט װאי, םעטחױ ױניאן;
 פון םעקרעםאר םײנםטאוז, םארים ל.; אוו פ. א.
 י. געווערקשאפטען; אידישע פאראײניגטע די

אנד. און ארבײטער־רינג פון םעקרעטאר באסקי־ן,

 פדא־ דעלעגאטען דער ®ון מארשרוט
 ט)דיסטריר גארמענט חרכץ צעםיע
גאידען. סקװער מעדיסאן צום

 אינטער־ פון ארויםפארען זועלען כאסעם די
טאג. בײ אזײגער 12 פונקט אפים :עשאנעל
 םטריט טע16 טיט גײן װעט פאראד דער

 אפטאון׳ צו בראה־וײ אויף כראדװײ. ביז איםט
 ביז איסט װידער דארט םון סטריט. טע23 כיז

 אפטאון עװענױ םעדיםאן אױף עזוענױ. םעדיםאן
 טע8 כיז װעסט דארטען, םון סטריט. טע39 כיז

 ביז אפטאון עװענױ אכטע םיט און עװענױ
 און דעלעגאטען די גארדען. צום םטריט טע49
 אין ארײנגײן װעלען קאטיטע אויפנאםם די

 טע49 אויף ארײנגאנג םפעציעלען א דורך גארדען
םטריט.

 האם קאמיטע אראנדזשמענטם די לאקאלס. דיערע פון
 םאד לאקאלם די צו טיקעטס די םאגאנדערגעטיילם

םיםגלידער. דיערע
 אפ־ ארענדזשמענטם געװארען געמארט דינען עס

 יארק נױ אין שעפער קליידער פרויען אלע צושםעלען
 צו אום טאג, האלבען צוױיטען דעם ארבייט דער םון

 באטייליגען צו מעגליכקײם א מעמבערם אונזערע געבען
 ער־ ?אגוועגשאז דצר פוז פײצרלינטײמצז די איז זיד

 שעפער די פון ארוים װעלען ארבײםער די עםענונג.
 אין םארבלײבען און טראגספאראנטען אמ בענערס מיט

 די באגעגעגען צו דיסםריקם גארמענם פון גאםעז די
 א אין םארעז וועלען וועלכע געםט, און דעלעגאטעז
 פא־ און מחיק מים באסעס דעקארידטע םון פראצעסיע

 איגםערגע־ דער םון אפיס הויפט פון ״םלאוםם״ סיגע
גארדעז• םקווער םעדיםאן צום סםריט טע16 אין שאנעל

 די םיט באצירט זײן :אטירליד וועט גארדען, דער
 בלוםען שייגע סים און ױניאנם לאקאל אלע פץ בענערס

 האר־ זיין זאלעז דעקאראציעס די אום דעקאראציעס.
 געראטען לאקאלם און מיטגלידער די ווערען מאניש,

 םלא־ אםיציעלען דעם בײ בלומען זייערע באשטעלעז צו
ווערען. באשטיםט װעם עס װאס ריסם

 םון אויפנאמס־קאמיטע די און דעלעגאםען 660 די
 לאקאלס, יארקער נױ אלע פון פארטרעםער הונדערט

 גע־ אינטערנעשאגעל דער אין פאחאמלען זיד ײעלעז
 איז אדיגער 11 מאנמאג, םטרים, םע16 װעסם 3 בײדע.

 ארוים* זיד אלע זיי װעלעז אזײגער 12 פוגקם פרי. דער
 מוזיק אויםשריםםען, מים באצירם באםעם 25 אין לאזען

 סקװער םעדיסאן צום גאםעז די איבער ״פלאוםס״ אמ
גארדעז.
גע־ אויםגעאו־בעט איז פראגראם רײכע זײער א
 אין קאנװענשאן. דער פון ערעפענונג דער םאר ווארעז

 אונזערע אלע נעםען אנטײל װעלען פראגדאם דער
 אר־ מאנדאלין דער ארקעססער, םיםפאני דער כארעז,

 פון טרופע די און גײיעז דראמאםישע די קעםטער.
 אין ■עידזשענם ספעציעלער א נידעלס״. אח ״פינס

 אונזערע פון טומענד איבער זיד באםײליגעז עס װעלבען
 עם װעלכען אין געװארעז׳ צוגעגרײם איז םיטגלידער

 גע־ די געשילדערם אופן קינסםלערישען א אויף װערט
שטאנדפונקט. ארבײטער ־אן פת אםעריקע׳ פון שיכםע

גאר־ איז װערעז געגעבען װעט וואס קאנצערם איז
 אד* בארימטע פאלגענדע די באםײליגען זיך װעלעז ׳חמ

מעםראפאליטאן פמ םאפראנאם באריםםע די טיסםען:
 אפערא דער םאנרא; לוםיל יון rסײא ביײ הומ. אפערא

 מחיק־ליבהאבער, םת ליבליגג דער םעגאר׳ ראדיא אח
בענד. ראדיא םאנפארדם האראלד און מעלםאן חשײםם

 ער- דער זײן ױעם ערעםענונג דער םוץ םשערמאן
 לד אינםערנעשןמעל דער פוץ וױיס־פרעזידענס שםער

 ערעפענען װעם דובינםקי פרעזידענם אנםאני:י. אידזשי
 אדרעםירעז װעט לעהמאז גאװערנאר אץ קאנװענשאז די
פאחאםעלםע. די

 װעיעז קאנװענשאז דער פון געשעפטס־זי״נגען די
 קארנעגי איז מאי םען28 דעם דינםםאג, אגהוימז זיד

 במ טאג יעדעז אנהאלמז װעלען זיצונגעז די חאל.
 יתי םען2 דעם זתםאג, אױסער יװי, טען8 דעם שבת
 גארמענט לעידים ״אינםעתעשאנעל דין װעם עס ױעז

אלע מאו אױםשםעלונג װעלם דער בײ םאג״ װאירקערם

 פרײנז דיערע מיט אינטערנעשאנעל, דער םון מיטגלידער
אויס־ דער ביי טאג דעם םארבריעגען וועלעז פשפתה און

שטעלונג.
 א װערען געגעבען וןעט ױני, טען1 אווענט״ שבת

̂ר לױטענאנט האטעל. קאםאדאר אין באנקעט  גאווערנ
 וױיס רעדנער. געסט די פון איינער זיץ טעט פאלעטי

טאאםטמײסטער. זײן װעט האכמאן פרעזידענט
 װעלט־ דער בײ טאג אינטערנעשאנעל

אױםשטעלונג.
 םםעציעלע און אויםשטעלונג װעלט דער צו טיקעטס

 צוגעגרײס האט קאמיםע ארענדזשמענט די װאס קעפם
 מעפבערס די װעלען געםט, און מיםגלידער די פאר

 םאן, דארםען זיי װאם אלץ לאקאל. זײער פון קריגען
 g קריגען די װעלען ביכעל ױניאן זייער װייזען איז

 עקסםרא װילען װעלכע מיטגלידער קעפ. א און טיקעט
 קריגען עס װעלען םריינד, אדער םאמיליע פאר טיקעטס

 קעפס עקםםרא שםיק. א סענט 50 םאר לאקאל זייער םון
יעדע. םענט 10 מיט קויםען קענען די װעלען

 דורכ־ זונטאג דעם װעט דער.װעלט־אויםשםעלוגג בײ
 װעלכער איז פראגראם רייכע םםעציעל א װערעז געפירט

 פון זינגער בארימטע די באטייליגען זיך װעלען עס
 אוז טיבעט לארענם זזויז, אפערא מעטראפאליטאן דער

 פראקםישע א זיק װעט עם אויב דזשעםםאן. העלען
 מיט־ אונזערע םון ״פעידזשענט״ דער װעט מעגליכקײט,

 נאך פעיר װאירלדס דער בײ װערען געגעבען גלידער
 פרעזידעגם פון םרױ די רוזװעלט. עלענאר מרם. אמאל.

 דובינסקי, םרעזידענם און שטאטען, םאראייניגטע די םון
 פרעזיחננם וױיס פארזאמעלםע. די אדרעסירען װעלען

טשערמאן. זיין װעט םײנבערג .י.
 ארענחש־ קײן געװארען געמאכט ניט זיינען עם

 מיםגליתר די פאר דינער אדער לאנםש פאר מענטם
 זיו װעם גרופע אדער מיטגליד יעדער םעיר. דער בײ

 איז זעלמ דאם ארענחשמעגטם. אײגענע מאכען קענען
 אויםשםעלוגג דער בײ אטראקציעם סארשידענע די װעגען

פראגראם. אינטערגעשאגעל ספעציעלער דער אויםער

צענטער העלטה ױניאן פון אײנלאדונג אן
 מ־ צו קאנװענשאן־דעלעגאטען אלע איין לאדען מיר

 ?1 גלויבען, מיר סענםער. העלטה ױניאן דעם זוכען
 ומלןן געגענטען״ וױיטע פון קומען װאם דעלעגאטען, די

 גרויםע די מיט באקענען צו זיד סאראינטערעסירט זײן
 געמאנם האט איגםערנעשאנאל די װאם דערגרייכונגען

 1איי פאר הילף מעדיצינישעד םון געבים דעם אויף
 פראוױגץ דער םמ דעלעגאםען וױיניג דיער מיטגלידער.

 םענטער. חעלטה ױניאן דער אויס זעט עם אזוי װי וױיםען
 םים בארימעז אביסעל זיך אמת, אן װאס ײילען, מיר

ר אױף שםאלץ זײנעז םיר ווייל ארבײם׳ אונזער  ת
 מאם חילף מעדיצינישער דער אויף און אינםערנעשאנאל

 אינ* אזא דורך מיטגלידער אירע גיט אינטערנעשאנאל די
סעגםער. העלטה ױניאן דער װי סטיטוציע
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