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Introduction: Newly arrived in New York in 1882 from Odessa at age sixteen, where he had 
survived the 1881 pogrom, Bernard Weinstein was first exposed to the realities of American 
labor while quartered at Castle Garden with hundreds of other poor, homeless immigrants. An 
elegantly-dressed gentleman showed up one day and offered jobs to as many men as would 
come, and many of them eagerly signed up. To his dismay, Weinstein soon learned that they had 
been hired to break a strike by New York’s longshoremen.  

He had already been exposed to democratic ideas and revolutionary ferment in Russia 
before coming to America with a group from Am-Olam, which organized groups of Russian Jews 
to emigrate with the aim of founding Socialist agricultural communities. But he found work in a 
cigar factory on the Lower East Side and a place to live in the slums. Two of his fellow workers 
were Samuel Gompers, a vice-president of the Cigar Makers’ International Union, and Abraham 
Cahan, an ardent member of the Socialist Labor Party who would later be editor of the Forverts 
[Forward].  

Unionism, socialism, and anarchism were very much in the air. The Socialist Labor Party 
had been founded five years before Weinstein’s arrival. Union workers among German 
immigrants in New York who had come in previous decades—many of them Socialists—had 
built the Vereinigte Deutsche Gewerkschaften [United German Trades]. Weinstein devoted his 
life to organizing unions and promoting Socialism. The owners used every tactic to deter him. 
And immigrant workers had to be convinced that unions could help them alleviate their misery. 
Weinstein walked the picket lines and rallied strikers with his motto: “Shvester un brider! Lomir 
zikh organiziren!” [Sisters and Brothers! Let us organize!] He investigated sweatshops and 
factories, enlisted the aid of reformers, wrote for labor newspapers in Russian and Yiddish, and 
testified at government hearings on working conditions, including the New York State 
commission that followed the horrendous Triangle Fire. 

Morris Hillquit immigrated from Riga in 1884 and also joined the SLP. The two men 
dreamt of uniting the Jewish unions into a single federation. Inspired and supported by the 
Vereinigte Deutsche Gewerkschaften, they founded the Fereynigte yidishe geverkshaftn [United 
Hebrew Trades] in 1888, starting with typesetters, choristers, and actors. Weinstein was elected 
the UHT’s first Secretary. Within four years almost fifty unions belonged to it.  

Weinstein and others switched to the Social Democracy of America, the party of Eugene 
V. Debs and founded the Yiddish-language newspaper Forverts. The masthead proclaimed its 
name in Yiddish and English, as well as that of its namesake in German: Forwärts, the 
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newspaper of Germany’s Social Democrats. Weinstein was a member of its first executive board, 
and a contributor from its earliest years. In addition to pieces on labor issues, he wrote about 
Jewish folksingers in Odessa and about Yiddish theater in Russia and America.  

By 1922 the UHT had organized 200,000 workers. Weinstein embraced efforts by the 
Jewish unions to provide the communal support that the immigrants had enjoyed in Europe, 
especially those who no longer looked for it in the synagogues or in their hometown societies, 
the landsmanshaftn. He supported the construction of decent non-profit housing cooperatives for 
workers. He was a founder of the Arbeter-ring [Workmen’s Circle], which sponsored a free-loan 
association, unemployment insurance, cemetery benefits, Yiddish theater, musical groups, 
choruses, classes, and summer camps for children. He lived his final years in the Bronx in the 
Amalgamated Housing Cooperative, whose construction he had championed. 

Weinstein chose to write The Jewish Unions in America in Yiddish to educate workers 
for whom it was still the vernacular language. As his subtitle indicates, the book is a mixture of 
history and memoir. He was not an historian. He sometimes fails to cite his source when he 
quotes books, reports, newspapers, and statistics. Indeed, he himself often cautions the reader 
that his memory is fallible. His book is the partisan work of a passionate idealist. But Weinstein 
does not gloss over the weaknesses of the labor movement: the workers who abandoned their 
unions as soon as they won a strike; the endless debates whether to keep striking or accept a 
contract; the difficult decision whether to join the Knights of Labor or the American Federation 
of Labor; the damage done by competing unions within the same trade; the question over 
whether or not to support the mainstream political parties; the conflicts with anarchists; the 
schisms within the Socialist Labor Party; and the internecine feud by the Communists in the 
1920s that nearly destroyed the Socialist Party and the labor movement.  

But Weinstein emphasizes that underlying all these disappointments and setbacks was a 
free-market system that breeds exploitation and inequality and pits workers against workers, both 
here and across borders. By its nature capitalism drove owners to constantly recruit the poorest 
immigrants; to move their businesses to other cities, other states, other countries; to fire union 
workers; to brutalize strikers; and to wield political power to thwart minimum wage laws and 
safety regulations. In 1911 UHT workers helped organize the protest against the Triangle 
Shirtwaist Factory Fire that had caused the death of 146 garment workers, mostly Jewish and 
Italian immigrant women. In 2013 the Rana Plaza factory collapse in Bangladesh killed 1,129 
garment workers, most of them women. The Jewish Unions in America is both a testament to the 
struggles of Jewish workers a hundred years ago and a reminder that working people are still 
struggling today to live decent lives.  
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The Jewish Unions in America 
 
 
 
The Founding of the United Hebrew Trades of New York 
 
The United Hebrew Trades was founded more than forty years ago on October 9, 1888. 
The idea to form a central Jewish workers’ association came from the Jewish branch of 
the Socialist Labor Party, (the SLP). In the Summer of that year, Jacob Magidow, a shirt 
maker and a member of the Party, proposed such an association, for the purpose of 
building a strong trade union movement among Jewish workers in America, while also 
offering the possibility of spreading the ideals of Socialism among them. The Jewish 
branch of the SLP, Branch 8, prepared itself for the task in September.  By then, many of 

1

the existing Jewish unions had failed after a number of strikes. Their timing was poor, 
and the unions were not working together. They had no financial support. They all failed 
for lack of funds, and 
no one seemed to care.  

Branch 8 chose Morris Hillquit  and me to go to all the union halls and see if any 
2

of the unions were still hanging on.  
Comrade Hillquit and I ran around in the evenings for weeks, visiting the places 

where Jewish workers met to see if we could find any unions to invite to a conference 
with the aim of forming a central association of Jewish unions. The Jewish Bakers’ 
Union used to meet at 68 ½ Orchard Street. When we got there one Friday evening we 
asked where the meeting was being held, but instead we were shown the Charter and 
told “Here is the Bakers’ Union.” We asked, “Where are the members?” They replied, 
“They’re down in their cellar bakeries underground.”  

When we looked for the Tailors’ Union, we found Israel Barsky, whose dream it 
was to organize all twenty thousand tailors of America. In a hall at 56 Orchard Street 
hung the Charter of the Independent Cloak Makers’ Union. Military Hall, at 193 Bowery, 
was where the few remaining members of the Cap Makers’ Union used to meet. Their 
Charter hung there, but the union was not much more than that. That is to say: it was a 
union on paper only. There had also been a Shirt Makers’ union, but that, too had 
dissolved. They had pawned their Charter to a contractor whom the fallen Shirt Makers’ 
Union had owed a few dollars. When I say “Charters,” I mean those that were issued by 
the state to the unions. In those days all unions had to have a state charter, and they 
were afraid to hold meetings without one, but in any case they had ceased to exist. That 
was the state of the Jewish trade union movement by October of 1888 when the United 
Hebrew Trades was founded. 

1 The Russian-language branch of the SLP, Branch 17, also agreed to support this effort, 
and named three delegates to the next organizational meeting. 

2 At the time Morris Hillquit actually was still a member of Branch 17. 
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On October 9, a Monday evening, we held a meeting in the Socialist German 
Labor Lyceum at 25 East 4th Street. It was held in a little room in the attic. That was the 
historic garret where Branch 8 of the Socialist Labor Party used to have its heated 
debates, and we always used to meet there. Our German comrades who were sitting in 
the cellar drinking beer could hear us yelling. They would sometimes run upstairs to see 
what had happened. Our German comrades would not charge us money for the use of 
the room, because they knew that Jewish Socialists didn’t have a penny. 

The meeting had been called by both Branch 8 and Branch 17 (the Russian) of the 
Socialist Labor Party to start a central organization of “the Jewish unions.” Two of those 
unions that were still alive were represented, the Typesetters’ Union and the Choristers’ 
Union. Also in attendance were members of the United German Trades, a progressive 
labor organization that had been in existence for a while, whose principal aim was to 
support the Socialist press, in particular German newspaper, the New Yorker 
Volkszeitung. The United German Trades played a vital role in the labor movement, and 
was active in all discussions concerning trade unions. The Central Labor Union was very 
conservative, and many of its delegates were Democratic or Republican politicians. The 
German unions were big and strong, and Socialist without exception. 

The unions had sent these delegates to our conference: J. Werber, founder of the 
Typesetters’ Union; L. Lenzer and J. Krinsky from the choristers; Jacob Magidow and 
me from Branch 8 of the SLP; Morris Hillquit and Leon Bandes from Branch 17 of the 
SLP; two prominent Socialists from the United German Trades: A. Huber and M. 
Göricke. Also in attendance was W. Rosenberg, the editor of Der Sozialist, the 
German-language organ of the SLP. Towards the end of the conference there came a 
delegate from the Jewish Actors’ Union that had just organized the week before, the 
actor Moyshe Simonov.  

There were few speeches, for all the delegates agreed that the a plan to form an 
association of all the Jewish trade unions was excellent. After a short discussion, a 
Socialist platform was adopted. These were the provisional principles: 1) mutual support 
between all the unions 2) founding unions in those trades that were not yet organized 3) 
spread Socialist ideology among all the Jewish workers. 

I was chosen to be Recording Secretary. I was delighted to have been entrusted 
with such an important task, and I was very grateful. Morris Hillquit, who was then a 
shirt maker, was named corresponding secretary. The delegates from the United 
German Trades donated $10 to support our activities, and that contribution inspired us 
warmly. At the suggestion of W. Rosenberg, we decided to name our new association the 
United Hebrew Trades, emphasizing that our organization was a sister to the United 
German Trades. We also decided to hold meetings every Monday night. The 
contribution from each union was set at fifty cents a month.  

An organizing committee was named to help start new unions as well as to 
support existing ones. That committee had a daunting task: to plow the field and clear 
the road of stones and thorns. The first two unions that it started were the Shirt Makers’ 
Union and the United Tailors’ Union. The members of the Shirt Makers’ were the cream 
of the Jewish Socialist and anarchist movements: Morris Hillquit, Mikhail Zametkin, 
Louis Miller, Reuben Lewis, Jacob Magidow, Lubitsch, and others. But the Tailors’ 
Union had only one prominent Socialist, Israel Barsky. 
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A bit later we organized the pants makers and the knee-pants makers. The UHT 
immediately became essential to the life of all those unions. It organized them and 
taught the workers how to hold meetings, led their strikes, arranged contracts with the 
owners, showed the unions how to keep the books, and helped them in many other 
ways. 

The needle trades in which Jewish workers were employed were run under the 
sweatshop system, and the UHT began right away to organize those workers. On 
January 1, 1889, we organized a Cloak Makers’ Union that lasted only a few months. 
Only one organized shop remained, Friedlander’s Cloak Company. In 1888 a 
Knee-Pants’ Union was organized by Social-Democrats and anarchists, and it joined the 
UHT on February 9, 1889. On February 19 of that year the UHT organized a Silk 
Workers’ Union. In March it formed a Musicians’ Union, and in August it launched 
Local 24 of the Textile Workers’ Union. Later that year came Local 31 of the Bakers’ 
Union, then a Carpenters’ Union, and a Bookbinders’ Union that promptly joined the 
Knights of Labor. In March the UHT helped revive the dying Cap Makers’ Union, and 
then, two months later, built up the Purse Makers’ Union. The UHT lead a series of 
strikes in various Jewish trades.  

A year after its founding, the UHT sent two delegates to the International 
Socialist and Labor Congress  in Paris in July of 1889: Louis Miller and N. Barsky, a 

3

typesetter. They paid their own way to the Congress. The following year, 1890, was the 
most fruitful for the UHT, and by March it included thirty-two unions. That month the 
UHT called a mass strike, and a union of 7,000 cloak makers was organized. Joseph 
Barondess, whom the UHT had selected to lead the strike, was elected Manager of their 
union.  

Other workers also struck in March: the dress makers, the pants makers, the 
knee-pants makers, the shirt makers, the seltzer water workers, and the makers of 
suspenders. And the UHT had led all those strikes, becoming quite prominent in only a 
year. In 1890 the Socialist weekly, Arbeter tsaytung [Workers’ Newspaper]was 
recognized as the official organ of the UHT.  

In 1891 the UHT and the Yiddish sections of the SLP chose Abraham Cahan to 
represent them at the International Socialist Congress  to be held in Brussels, Belgium. 

4

Before he sailed, Cahan sent a letter to the office that was organizing the Congress, 
asking that an item be placed on the agenda: “How should organized labor in all 
countries deal with the Jewish question?” When he arrived there, he published and 
distributed a leaflet that presented facts and figures about the Jewish labor movement 
in America, about the UHT, its unions, and its strikes. It was the first time that Jewish 
labor was in the public eye of the international labor movement. The delegates from 
various countries were interested in the leaflet that Cahan distributed. It was a novelty: 
there was such a thing as Jewish workers! There had been a perception in most 
countries that all Jews were bankers, manufacturers, or businessmen.  

3 The first Congress of the Second International 

4 The second Congress of the Second International 

 
6 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (June 2017) 

But there were heated debates with Cahan when he proposed that the Congress 
adopt a resolution to welcome the Jewish labor movement in America and to condemn 
anti-Semitism everywhere. His proposal occupied the attention of the Congress for quite 
a while, and it even received press coverage in several countries. The UHT had begun to 
write a new chapter in the history of the Jewish people. 

 
 
 

The Great Garment Workers’ Strike of 1913 in New York  
 
As I have noted in earlier chapters, for more than fifty years efforts have been made to 
organize the garment workers, but with little success. Unions would pop up here and 
there. They would call a “general strike” at the start of every busy season, some of the 
shops would settle, then the union would dissolve in the slow season. Next busy season 
another strike would be called, following the same pattern. But one thing the old unions 
did achieve was the weekly wage instead of the quota system or piece work. Workers in 
the pants, vest, and knee-pants trades were still doing piece work. Moreover the wages 
in all parts of the industry were kept painfully low, and the workers were treated very 
badly. They always said that they could not earn a living. Conditions were bad for those 
who worked in the sweatshops, but they were worse for those who slaved in the big 
factories that employed between 500 and 1,000 people. The wages were shockingly low, 
and the rules that the millionaire manufacturers posted on the walls of their factories 
were simply unbearable.  

The delegates of the garment workers to the UHT complained bitterly about the 
conditions. When they saw the wonderful strikes of 1909 and 1910 by the ladies’ waist, 
cloak, and fur workers, they asked that something be done for them, too. That was in 
January of 1911. But they were dissatisfied with the United Garment Workers (UGW), 
which, they believed, was not serious about organizing the garment industry. But the 
workers in New York would not sit back.  

They had called a strike back in 1907 with the help of the UHT a local New York 
union , the Brotherhood of Tailors,gathered workers from many shops to take part in 
the strike. Among them were some shops that had already signed agreements with the 
UGW. And because the garment workers had convinced those few union label shops 
with agreements to go on strike, the UGW expelled thousands of garment workers. The 
strike was at first won in many shops, but then they lost everything because of the 
interference of the UGW. The United Hebrew Trades stood with the workers against 
both the manufacturers and the conservative UGW until the end.  

Then the UGW started an opposition union to replace the Brotherhood of Tailors 
(an effective union whose leaders were G. Vishniac and Cohen) whom they had expelled. 
The Independent Brotherhood of Tailors was, for a while, involved with one Harry 
White, a cutter who had been Secretary of the UGW for a time. But the UHT did not 
trust him, so it expelled the Brotherhood. That union grew weak as a result. 

In 1908 the Brotherhood made peace with the UGW, which had organized a local 
of workers who made suits with the union label. In October of 1910 a strike broke out 
among suit makers of the Brotherhood in New York. Their main demand was a 
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fifty-three-hour work week. It did not take long, and settlements were signed with 300 
shops. But the memory of that victory faded fast, because the tailors were not well 
organized.  

Twenty thousand garment workers struck in Chicago at the end of 1910 and the 
start of 1911. The UGW had little to do with that strike. The Central Federation of Labor, 
the Women’s Trade Union League,  and the whole labor movement in Chicago 

5

supported it, but the UGW did not. The strike ended in January of 1911, but its sole 
victory was an agreement with the firm of Hart, Schaffner, and Marx. The workers had 
ten days to report back to work, and most of them got their jobs back. The union started 
organizing right away, and fourteen new members joined at the first meeting. Gradually 
the workers at the firm joined the union on a large scale. 

There were three groups of workers at the firm: staunch union, mixed, and 
nonunion, but between 1911 and 1913 the union slowly found its way. The three groups 
gradually melded into a single union. In a 1914 study of the Hart, Schaffner, and Marx 
made for the United States Bureau of Labor Statistics by B. Emmett, 77 percent of all its 
workers were unionized; 94 percent of the cutters; 96 percent of the vest makers; 91 
percent of the coat makers. The two largest locals, Number 39 and 114, totaled 2,500 
members. 

In May of 1911, the garment workers of New York called a conference in 
Philadelphia, attended by representatives from all over, where it was decided to form a 
Council for the U. S. and Canada. They resolved not to rest until the whole industry was 
organized all over the country, and to call on the international, as well as the national 
the United Garment Workers union, to provide enough organizers to unite all the 
garment workers and prepare them for this great struggle.  

That conference, which formed the Council, was the first real push to achieve the 
goal that garment workers had been struggling towards for fifty years: a powerful, 
lasting union of tens of thousands of workers. The committee chosen by the conference 
held a meeting, at which they decided to ask the general officers of the United Garment 
Workers to appoint Max Pine as chief organizer of the New York garment workers. 
Barney Larger, Secretary of the UGW, agreed to appoint a chief organizer. But when the 
committee of the Brotherhood of Tailors (of which I was a member as a representative of 
the United Hebrew Trades), asked that it be Max Pine, at first he would not hear of it, 
because Pine was too “revolutionary.” We later agreed to name two organizers, Pine and 
B. Schweitzer. They were to combine all their powers to lead the campaign. It took more 
than a year for them—and the other organizers, paid and unpaid—to bring into the 
union the workers of all the shops, big and small. 

Ike Goldstein, a garment worker and a member of the Brotherhood, was 
prominent in that campaign. He was a popular, down-to-earth speaker, and his 
speeches showed his seriousness and devotion to labor. He won over large numbers to 

5 The Women’s Trade Union League was a national organization founded in 1903 to 
support the American Federation of Labor, women’s suffrage, and the activism of 
women in the labor movement. 
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the union. He was an anarchist, and after the strike he was chosen to be an organizer. 
He died of cancer in 1922. 

By November of 1912 a large proportion of the workers across the New York 
garment industry were unionized. Meetings were held day and night. The workers were 
eager to go on strike. When everything was ready, the union held a strike vote, and most 
were in favor. That 
evening a huge number of workers had assembled at Rutgers Square in front of the 
Forverts building to hear the results of the vote. When the union officials announced 
that the vote was overwhelmingly in favor, the crowd of a thousand people thronging the 
Square and Hester Park chanted, “Strike! Strike,” and it reverberated throughout the 
East Side. It was an awe-inspiring scene. 

A general strike, or “the Great Strike” as we called it, was announced a week later, 
on December 30, 1912. It was a cloudy day. Hundreds of committees spread out in the 
big city and distributed the red proclamations. Over 100,000 garment workers in 
Greater New York greeted the news warmly. All the Jewish, Italian, Polish, and other 
workers—men and women—left their shops as one and marched down to the assembly 
halls that the union had rented. Of course, there were so many shops that not all could 
be reached in one day. But the overwhelming majority of workers walked out in the first 
two days. By the end of the week, all the shops of New York were empt.  

The editorial offices of the Forverts set up two long tables where all the 
chairpersons of the assembly rooms, and all the officials from twenty-five union locals 
that were on strike could sit with the press committee of the strike, with the Secretary of 
the United Hebrew Trades, to write the news of the strike: all the events of the previous 
24 hours concerning the picket lines, the arrests, and the settlements—everything about 
the strike. The Forverts writers did the editing, and the newspaper became the 
mouthpiece for 130,000 struggling, striking garment workers, men and women of every 
nationality. In addition there was a press committee that distributed the news to all the 
papers in the country. The strike was run by a picket committee, an information 
committee, a relief committee, and a speakers' committee.  

On the second day, Harris Lavner, Secretary of the District Council of all the 
garment unions—himself a worker in children's jackets—came to the office of the United 
Hebrew Trades. He was a very able leader, although the workers were not warm to him, 
because he was from the UGW—the International—which they didn’t like, partly 
because it was conservative, and partly because they thought that since many of its 
officials were cutters it didn’t share the interests of the tailors. Tom Rickert, President of 
the UGW, was a cutter from Chicago. Barney Larger, its General Secretary, an older, 
experienced man, was a shirt cutter. 

Lavner asked the UHT to lead those four committees. As Secretary, I accepted, 
and I asked the strike leader, Max Pine. This was his response: “You, Brother, saw the 
UHT lead the strike of the Ladies Waist Makers in 1909, the first great Jewish strike. 
You saw the huge strike of the Cloak Makers in 1910, and the crucial participation of the 
UHT. And your delegates led the strike of the Furriers in 1912. Now the UHT has to form 
a super-union with 250,000 menswear tailors .” 

The UHT Executive Committee met and agreed to lead those committees. All the 
striking unions—along with officials from the UGWwere represented in the general 
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strike committee, the settlement committee, and the benefits committee. I have to say 
that several hundred people were active in leading that huge strike of 1913, and it is 
impossible to mention all of them. 

The general public of Greater New York was entirely sympathetic to the workers. 
New York had seen all kinds of strikes, but they had never seen one this size, with the 
participation of every part of the garment industry. Every nationality took part. They 
were mostly Jews, then Italians, Lithuanians, Russians, Poles, Germans, Czechs, 
Hungarians, Greeks, Turks, Frenchmen, Englishmen, and Americans. Awesome things 
happened when shops went out on strike. In Brooklyn, for example, in one of the 
largest, best-known “inside shops,” there worked 400 Italians, along with some others. 
They marched out to great applause, and when they got to the meeting hall, one of the 
strikers jumped on the platform and proclaimed in Italian that he was grateful for the 
strike because it was long overdue. He asked how they could show their appreciation, 
and another called out in Italian that there was another shop in Brooklyn, also 
well-known, and even bigger, that was still open and should join the strike. People yelled 
“All right” in every language, and marched out to take part. When they got to the shop it 
was already surrounded by police and detectives. A couple of workers came out to let 
them know that in the afternoon all the workers would join the strike after they got paid. 

The owners and the managers of that big factory found out that their workers, 
whom they thought they could count on, were going to leave. They quickly called a 
meeting, and one of the foremen got up on a table and made a sweet speech about how 
well they had treated the workers. “What do you want now?” he asked. “Shorter hours? 
We’ll give them to you. Better wages? You’ll have that, too!” It got very quiet in the shop, 
everyone holding their breath. Suddenly an Italian voice called out, “Me vant uniona!” 
The boss answered, “Why do you need a union? We’ll give you everything you ask for. 
Just stay on the job!” The same Italian answered: “If you give us everything, see the 
walking delegate. It vill be allrighta.” Before the boss went to the union all the workers 
walked out together. And that was how all the shops came out. The strikers 
demonstrated every day. 

The words of the labor poet came true in that glorious struggle: "Man of labor, 
awakened, recognize your power! Your strong arm can stop all the wheels from turning, 
if it wants to."  The strikers were very needy, and in the assembly halls by the second 

6

week we came to know the true extent of their terribly situation. We saw the great 
poverty of the workers, workers who put clothes on almost half of America. Many of 
them had run out of food. Plus some of them got eviction notices from their landlords 
because they could not pay the rent.  

The United Hebrew Trades and the East Side districts of the Socialist Party 
organized committees that included other labor organizations and settlement workers. 
We opened free kitchens where the strikers could get their meals. The UHT, the SP, the 

6 Weinstein is citing either the 1891 Yiddish poem and song, Un du akerst, un du zeyst 
[And you Plow, and you Sow], by Chaim Zhitlowsky, or the 1863 German Bundeslied für 
den Allgemeinen deutschen Arbeiterverein [Hymn for the General German Workers’ 
Union] by Georg Herwegh, which was the source for Zhitlowsky. 
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Arbeter-ring, and the Forverts published appeals for everyone to support the garment 
workers in their strike. The kitchens were run by the East Side districts of the SP, which 
collected donations from workers and social organizations. Louis Schafer was one of the 
prominent leaders in that effort. 

The Forverts was a tremendous help to the strikers. Not only did it function as 
their official organ, but it also donated thousands of dollars to the strike fund from its 
own account. Adolph Held (who is now the president and manager of the Amalgamated 
Bank in New York) was then the manager of the Forverts, and his activities and advice 
were of great help to the strike committee. Held had been a schoolboy in knee-pants 
when he was first drawn to the Jewish Socialists on the East Side. At the age of fourteen 
or fifteen, he joined the Socialist Literary Society, and he was appointed manager of the 
Forverts at age twenty. That was in 1906 when Marcus Jaffe had to resign because of ill 
health. Held played a prominent part in the Socialist movement, and the leaders of the 
trade unions often sought his advice when times were tough.  

Among the hundreds of activists who led the strike, I would like to mention just a 
few: Alex Cohen (a presser and a fine speaker), David Wolf, Abe Hershkowitz and John 
Goodman (both members of the SP), and L. Baron, an anarchist (Baron is now dead.), 
Jacob Pankin, William Carlin, and Fiorello LaGuardia, the lawyer for the Italian branch 
of the garment workers. LaGuardia is now a member of the U.S. Congress.  

The Cloak Makers' Union, which numbered 50,000 members, donated tens of 
thousands of dollars to the strike. Among the other unions that gave support to the 
strike were the Ladies' Waist Makers and the Furriers. Fund-raising for the strike was 
done everywhere, at parties, dances, and shows. The United Garment Workers sent an 
appeal to all the unions of the AFL, and also sent in contributions of their own.   

The UHT opened two large groceries where they distributed food to the strikers:  
flour, bread, sugar, beans, and other foods. The Jewish Bakers' Union sent dozens of 
wagons every day, with thousands of loaves of bread, to the free groceries and kitchens. 
The UHT also opened an office in Clinton Hall, where they gave out clothes to the 
strikers, for men, women, and children.   

The funds that the UHT collected were not handed out. They were given to the 
Forverts for safekeeping, which transferred it to the United Garment Workers, which 
allotted the strike benefits.  I'll never forget the huge bazaar that the UHT held in the 
Forverts building, to which people donated all kinds of belongings. That bazaar had a 
department store where the general public could buy anything they might possibly 
want. The proceeds went to the strike fund. I ran into Daniel DeLeon  again at that 

7

bazaar, with his Socialist Labor Party comrades, B. Reinstein, Dr. Julius Hammer and 
his wife, J. Schlossberg, and others.  In DeLeon's view, the leaders of the strike were not 
"fakers," but real "class-conscious" activists in the struggling labor movement.   

The struggle of the garment workers was bitter. The smaller bosses sided with the 
union, but that had no impact, because the rich manufacturers belonged to three 

7 DeLeon had been a leader of the SLP who had run for Governor of New York State. He 
led a faction within the SLP that was bitterly denounced as autocratic. Then he 
denounced trade unionism and formed the Socialist Trade and Labor Alliance. 
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associations, were stubborn and refused to settle. Things were made worse by 
mistreatment from the police and the brutality of hired thugs who beat up the striking 
workers.   

Ten weeks into the strike, Tom Rickert, president of the United Garment 
Workers, settled the strike after consulting only with the officials and the Executive 
Board of the UGW, having concluded that a total victory for labor was not assured. The 
leaders of the UGW did not respect the tradition in the Jewish trade union movement of 
signing a settlement only after the strikers had been informed and asked to vote on the 
settlement. But Rickert did not ask.  As President of the UGW, he simply signed with the 
Manufacturers' Association for a fifty-four-hour week and a raise of one dollar a week 
for all the workers. (The strikers had demanded forty-eight hours and raises of five to 
ten dollars, among other conditions.)   
 The behavior of the UGW caused a fierce uproar among the strikers. They refused 
to obey the order of the president of the union and carried on the strike with even more 
energy. By then the union had already settled with hundreds of manufacturers and 
contractors for a fifty-hour week. The strikers continued for another three weeks, and 
settled with the big Manufacturers' Association for fifty-three hours the first year and 
fifty-two the second. Our chief negotiator was Meyer London, the legal advisor to the 
Cloak Makers' Union who had been chosen by the Jewish labor movement to negotiate 
on behalf of the garment workers. The smaller manufacturers—who employed about 
half of all the strikers in “inside shops”—and the contractors settled for a fifty-hour week 
and a larger wage increase. 

The general strike officially ended on March 8, 1913. It had taken three months 
till it was won. That gigantic industrial strike of the garment workers had roared from 
January through March. Then there arose new trades waiting to be organized, new 
Jewish unions, new struggles, new strikes. There was a tide of new trades demanding to 
be organized. The Jewish labor movement reached its highest peak of success. Union 
membership surged, as did the number of local unions. The movement brought great 
benefits to the working masses, and it was respected by all. Our influence grew. Many 
workers who had ignored the unions before flocked to us after that great struggle, 
swelling our ranks. That strike was a shining example of what workers could achieve if 
they were united and fought bravely.  

The garment strike cost the rich manufacturers $33,000,000. The owners lost 
the profits of the busy season, and then some. But the workers won so much that it was 
difficult to calculate. The following is a superficial account of their gains: Coats, pants, 
and vest makers had worked fifty-eight or more hours for contractors. Those working in 
“inside shops” had worked at least fifty-four. Children’s jacket makers—basted and 
unbasted—as well as “label workers” had worked fifty-three. The majority of garment 
workers had a 50-hour week by the end of the strike. On average they were working 
seven hours less per week than before the strike. With 130,000 workers, that comes to 
910,000 hours less. The bosses, who had spent so many millions trying to break the 
strike, had to call up the union locals to ask them to send workers, union men at 
that. What choice did they have? 

The manufacturers, big and small, had wasted huge sums just so as not to have to 
recognize the union. But after the strike, any hint of trouble terrified them that a new 
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strike was brewing, and they would call the union right away: "Please send a 
representative! Send the whole union, just calm things down." I was present at a 
well-attended business meeting of a local. The chairman called on each member and 
asked, "How much of a raise did you get?" Some had gotten $4, others $6 or $8. Still 
others had earned $18 a week before the strike who were now making $28. The 
chairman explained, "It wasn't just a matter of wages, it was also a matter of 
hours." Another victory was the end of the sub- and inside-contractors, who had long 
been a plague. They used to send the work out from the factories and subdivide it among 
the workers, who would then hire “assistants,” mostly apprentices, drive them 
mercilessly, and pay next to nothing to miserable workers who felt compelled to do 
those jobs. 

Those were the gains of that strike which was not a complete victory. It was only 
the beginning of relief for the workers. Real improvement was to come later. 
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  די יִידישע יוניָאנס אין ַאמעריקע
 

 די גרינדונג ֿפון די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן ֿפון ניו־יָארק
 

 די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן איז געגרינדעט געװָארן דעם 9טן ָאקטָאבער, 1888, מיט איבער ֿפערציק
 יָאר צוריק.

 
 דער ּפלַאן צו גרינדן ַא צענטרַאלע קערּפערשַאֿפט ֿפון יִידישע ַארבעטער, איז געקומען ֿפון דעם דַאמָאלסטיקן יִידישן
 ברענטש ֿפון דער סָאציַאליסטישער ַארבעטער־ּפַארטײ (סל"ּפ). ַא מיטגליד ֿפון דיזער ָארגַאניזַאציע יעקֿב מַאגידָאװ,

 װעלכער איז דעמָאלט געװען ַא העמדל־נײער בַײם ֿפַאך, הָאט זומערצַײט ֿפון יָאר 1888 ַארַײנגעברַאכט ַא
 ֿפָארשלָאג צו גרינדן ַא צענטרַאלע קערּפערשַאֿפט ֿפון יִידישע יוניָאנס מיטן צװעק אױֿפצובױען ַא שטַארקע

 טרײדיוניָאן־בַאװעגונג צװישן די יִידישע ַארבעטער אין ַאמעריקע, און גלַײכצַײטיק אױך הָאבן ַא מעגלעכקײט צו
 ֿפַארשּפרײטן סָאציַאליזם צװישן די יִידישע ַארבעטער.

 
 אין סעּפטעמבער ֿפון 1888סטן יָאר איז דער ברענטש 8 ֿפון דער סָאציַאליסטישער ַארבעטער־ּפַארטײ (דער

 יִידישער) צוגעטרָאטן צו דער ַארבעט אױסצוֿפירן דעם ּפלַאן. דורכן זומער ֿפון זעלבן יָאר זַײנען ּכמעט ַאלע יִידישע
 יוניָאנס, װָאס הָאבן ביז דַאן עקזיסטירט, אונטערגעגַאנגען. די אורזַאך ֿפון דעם איז געװען, װָאס די יוניָאנס זַײנען

 ַארױס סטרַײקן. די צַײט איז געװען זײער ניט קײן גינסטיקע. אױסער דעם זַײנען די דַאמָאלסטיקע יוניָאנס ניט געװען
 ֿפַארבונדן אײנע מיט דער צװײטער. קײן ֿפָאנדן הָאבן זײ אױך ניט ֿפַארמָאגט. ניט קריגנדיק קײן הילף ֿפון קײנעם,

 זַײנען זײ ַאלע ַאזױ אונטערגעגַאנגען, ַאז קײן הָאן הָאט ַאֿפילו װעגן זײ ניט ַא קריי געטָאן.
 

 דער 8טער ברענטש סל"ּּפ הָאט דערװײלט ַא קָאמיטע, װעלכע איז בַאשטַאנען ֿפון מָאריס הילקװיט און ֿפון דעם
 שרַײבער ֿפון דיזע צַײלן, װָאס זָאל ַארומגײן איבער די הָאלס, װּו עס ֿפלעגן זיך ֿפַארזַאמלען יִידישע ַארבעטער, און

 אױֿפזוכן דָארט די ַאלע יִידישע יוניָאנס, װָאס זַײנען נָאך ֿפַארבליבן לעבן.
 

 איך דערמָאן זיך װי ַאזױ איך בין צוזַאמען מיט גענָאסע מָאריס הילקװיט װָאכן לַאנג יעדן ָאװנט ַארומגעלָאֿפן איבער
 די ֿפַארזַאמלונגס־ּפלעצער ֿפון די יִידישע ַארבעטער זוכן, אױב עס זַײנען ֿפַארַאן יוניָאנס, װעלכע מען זָאל קענען

 אַײנלַאדן צו ַא קָאנֿפערענץ, מיטן צװעק צו גרינדן ַא צענטרַאלע קערּפערשַאֿפט ֿפון ַאלע יִידישע יוניָאנס.
 

 אין 1/2 68 ָארטשַארד סטריט ֿפלעגן זיך ֿפַארזַאמלען די יִידישע בעקער־ַארבעטער. קומענדיק דָארטן ֿפרַײטיק צו
 נַאכט, הָאבן מיר זיך נָאכגעֿפרעגט ֿפַארן מיטינג ֿפון דער יִידישער בעקער־יוניָאן, הָאט מען אונדז ַארַײנגעֿפירט אין

 הָאל און מען הָאט אונדז געצַײגט דעם „טשַארטער“ ֿפון דער יוניָאן: „ָאט הָאט איר די בעקער־יוניָאן“.
 – װּו זַײנען די מעמבערס? – הָאבן מיר געֿפרעגט.

 – זײ זַײנען אין די גריבער, אין די בעקער־קעלערס, – איז געװען דער ענטֿפער.
 

 זוכנדיק ַא שנַײדער־יוניָאן הָאבן מיר געטרָאֿפן א. בַארסקין, ַא שנַײדער, װָאס הָאט זיך ַארומגעטרָאגן מיט ַא ּפלַאן
 צו ָארגַאניזירן די צװַאנציק טױזנט שנַײדער ֿפון ַאמעריקע. דער טשַארטער ֿפון ַאן „אינדעּפענדענט

 קלָאוק־מַאכערס־יוניָאן“ איז דַאן געהַאנגען אין הָאל ֿפון 56 ָארטשַארד סטריט. די קַאּפן־מַאכער מיט ַא ּפָאר
 מעמבערס אין זײער יוניָאן, ֿפלעגן זיך ֿפַארזַאמלען אין מיליטערי הָאל, 193 בױערי. דָארטן איז געהַאנגען זײער
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 „טשַארטער“, און עס איז אױך געװען ניט מער װי ַא „טשַארטער“־יוניָאן. עס הײסט, קײן יוניָאן איז ניט געװען; עס
 איז נָאר געװען ַא ּפַאּפיר, ַאז עס איז דָא ַא „יוניָאן“.

 עס איז אױך געװען ַא העמדל (שױרט)־מַאכערס־יוניָאן, און איז צעֿפַאלן. איר „טשַארטער“ איז געװען ֿפַארמשּכונט
 בַײ ַא שױרט־קָאנטרַאקטָאר, װעמען עס הָאט געקומט ַא ּפָאר דָאלער ֿפון דער געֿפַאלענער שױרטמַאכער־יוניָאן. װען

 איך זָאג דָא „טשַארטער“ מײן איך „טשַארטערס“ ֿפון סטײט. אין יענער צַײט הָאבן ַאלע יוניָאנס געהַאט
 סטײט־טשַארטערס. זײ הָאבן מורא געהַאט זיך צו ֿפַארזַאמלען ָאן דעם. ָאבער די יוניָאנס הָאבן שױן סַײ װי ניט

 עקזיסטירט. און דָאס איז געװען דער צושטַאנד אין װעלכן עס הָאט זיך געֿפונען די „יִידישע טרײדיוניָאן־בַאװעגונג“
 אין ָאקטָאבער, 1888, װען עס איז געגרינדעט געװָארן די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן.

 
 דעם 9טן ָאקטָאבער, 1888, דָאס איז געװען ַא מָאנטיק ָאװנט, איז ֿפָארגעקומען ַא קָאנֿפערענץ אין סָאציַאליסטישן

 דַײטשן לײבָאר־לַײסעום, 25 איסט 4טע סטריט. די ֿפַארזַאמלונג איז געװען אין ַא קלײנער רומקע אױֿפן גערעט
 (בױדעם). עס איז געװען ַא היסטָארישער בױדעם. מיר ֿפלעגן דָארטן הָאבן היציקע דעבַאטן בַײ די מיטינגען ֿפון

 ברענטש 8, סל"ּפ. ס׳ֿפלעגט טרעֿפן ַאז די דַײטשע גענָאסן ֿפלעגן דערהערן די קולות אונדזערע, זיצנדיק אין
 קעלער, װּו מען הָאט געטרונקען ביר, און זײ ֿפלעגן צו אונדז ַארױֿפלױֿפן זען װָאס עס הָאט מיט אונדז ּפַאסירט. מיר

 ֿפלעגן דָארטן הָאבן אונדזערע מיטינגען אימער. די דַײטשע גענָאסן הָאבן בַײ אונדז ֿפַארן הָאל קײן געלט ניט
 גענומען, װַארעם די יִידישע סָאציַאליסטן הָאבן דַאן קײן ּפעני ניט געהַאט. די קָאנֿפערענץ װָאס איז דַאן ָאּפגעהַאלטן

 געװָארן איז געװען גערוֿפן ֿפון ברענטש 8, סל"ּפ אין שוּתֿפות מיט ברענטש 17 (רוסישער) סל"ּפ. ס׳הָאט זיך
 געהַאנדלט צו גרינדן ַא צענטרַאלע קערּפערשַאֿפט ֿפון „יִידישע יוניָאנס“.

 
 צװײ יוניָאנס זַײנען ניט געװען אונטערגעגַאנגען – די יוניָאן ֿפון יִידישע שריֿפטזעצער און די יוניָאן ֿפון

 טעַאטער־כָאריסטן.
 

 צו דער קָאנֿפערענץ איז אױך געקומען ַא קָאמיטע ֿפון די ֿפַאראײניקטע דַײטשע געװערקשַאֿפטן, ַא צענטרַאלע
 קערּפערשַאֿפט ֿפון דַײטשע ּפרָאגרעסיװע יוניָאנס, װעלכע הָאט עקזיסטירט שױן ֿפון ַא לַאנגער צַײט, מיטן צװעק צו

 שטיצן די ַארבעטער־ּפרעסע, די דַײטשע סָאציַאליסטישע „ֿפָאלקסצַײטונג“. די דַײטשע געװערקשַאֿפטן הָאט דַאן
 געשּפילט ַא גרױסע רָאלע אין דער ַארבעטער־בַאװעגונג. די דָאזיקע קערּפערשַאֿפט הָאט שטענדיק דיסקוטירט די

 ֿפַארשידנסטע טרײדיוניָאן־ֿפרַאגן. די דעמָאלטיקע סענטרַאל לײבָאר יוניָאן ֿפון ניו־יָארק איז געװען זײער
 קָאנסערװַאטיװ און הָאט געהַאט ַא סך דעמָאקרַאטישע און רעּפובליקַאנישע ּפָאליטישנס ַאלס דעלעגַאטן. די

 דַײטשע יוניָאנס זַײנען געװען שטַארק און גרױס אין צָאל ֿפון מעמבערס, ַאלע ָאן אױסנַאם זַײנען זײ געװען
 סָאציַאליסטישע.

 
 ַאלס דעלעגַאטן צו אונדזער קָאנֿפערענץ זַײנען געשיקט געװָארן די טעטיקסטע מיטגלידער ֿפון די דערמָאנטע

 ָארגַאניזַאציעס. ֿפון די שריֿפטזעצער איז געקומען דער גרינדער ֿפון דער יוניָאן, י. װערבער; ֿפון די יִידישע כָאריסטן
 זַײנען געקומען ל. לענצער און י. קרינסקי; ֿפון יִידישן (8טן) ברענטש סל"ּּפ זַײנען געקומען י. מַאגידָאװ און דער
 שרַײבער ֿפון דיזע שורות. דער רוסישער (17טער) ברענטש סל"ּּפ הָאט געשיקט ַאלס זַײנע דעלעגַאטן מָאריס

 הילקװיטן און ל. בַאנדעסן. די ֿפַארטרעטער ֿפון די דַײטשע געװערקשַאֿפטן זַײנען געװען צװײ, דַאן גוט בַאקַאנטע
 דַײטשע סָאציַאליסטן: ַא. הובער און מ. געריקע. עס איז אױך געװען ָאנװעזנד בַײ יענער קָאנֿפערענץ װ. רָאזענבערג,

 דער דעמָאלטיקער רעדַאקטָאר ֿפון „סָאציַאליסט“, דער ָאֿפיציעלער דַײטשער ָארגַאן ֿפון דער סל"ּּפ צום שלוס ֿפון
 דער  קָאנֿפערענץ איז דערשינען ַא דעלעגַאט ֿפון נָאך ַא יִידישער יוניָאן, װעלכע ָאט זיך אין דער זעלבער װָאך

 געהַאט ָארגַאניזירט. דָאס איז געװען די יִידישע ַאקטיָארן־יוניָאן. זײער דעלעגַאט איז געװען דער שױשּפילער מ.
 סימָאנָאװ.

 רעדעס זענען אױף יענעם מיטינג געהַאלטן געװָארן װײניק. ַאלע ָאנװעזנדיקע זַײנען געװען אַײנשטימיק, ַאז דער
 ּפלַאן צו גרינדן ַא צענטרַאלע קערּפערשַאֿפט ֿפון יִידישע יוניָאנס איז ַאן אױסגעצײכנטער. נָאך ַא קורצער דיסקוסיע
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 איז בַאשלָאסן געװָארן, ַאז די ּפלַאטֿפָארמע זָאל זַײן ַא סָאציַאליסטישע. די ֿפָארלױֿפיקע ּפרָאגרַאם ֿפון טעטיקײט
 זָאל זַײן: 1) קעגנזַײטיקע שטיצע ֿפון אײן יוניָאן צו דער צװײטער; 2) גרינדן נַײע יוניָאנס אין די טרײדס װעלכע זַײנען

 נישט ָארגַאניזירט; 3) שטיצן די סָאציַאליסטישע ַאגיטַאציע צװישן די יִידישע ַארבעטער.
 

 מיך הָאט מען ֿפָארגעשלָאגן צו זַײן דער ּפרָאטָאקָאל־סעקרעטער. איך הָאב זיך געֿפילט גליקלעך מיט דעם, װָאס
 מ׳הָאט מיר ָאנֿפַארטרױט ַאזַא הײליקע ַארבעט. איך הָאב עס ָאנגענומען מיט גרױס דַאנקבַארקײט. ַאלס

 קָארעסּפָאנדענץ־סעקרעטער איז דערװײלט געװָארן מָאריס הילקװיט, װעלכער איז דעמָאלט געװען ַא
 העמדל־ָאּפערײטָאר (ַא שױרטמַאכער). די דעלעגַאטן ֿפון די דַײטשע געװערקשַאֿפטן הָאבן אונדז געגעבן 10

 דָאלַאר צושטַײער ֿפַאר אונדזער טעטיקײט. די בַײשטַײערונג הָאט ַארױסגערוֿפן דעם הַארציקסטן ענטוזיַאזם ֿפון די
  ָאנװעזנדיקע.

 
 אױֿפן רַאט ֿפון װ. רָאזענבערג, רעדַאקטָאר ֿפון דַײטשן „סָאציַאליסט“, איז בַאשטימט געװָארן די נַײע קערּפערשַאֿפט

 ַא נָאמען צו געבן „ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן“. עס הײסט, ַא שװעסטער־ָארגַאניזַאציע צו די
 „ֿפַאראײניקטע דַײטשע געװערקשַאֿפטן“. מען הָאט אױך בַאשלָאסן צו הָאבן מיטינגען יעדן מָאנטיק ָאװנט. די

 בַײטרָאגן ֿפון יעדער יוניָאן איז בַאשלָאסן געװָארן זָאל זַײן 50 סענט ַא מָאנַאט. ַאן ָארגַאניזַאציָאנס־קָאמיטע איז
 דערװײלט געװָארן צו גרינדן נַײע יוניָאנס, װי אױך העלֿפן די שױן עקזיסטירנדיקע יוניָאנס.

 
 דיזע ערשטע ָארגַאניזַאציָאנס־קָאמיטע הָאט געהַאט ַא זײער שװערע אױֿפגַאבע. זי הָאט געמוזט ֿפרִיער צעַאקערן

 דעם ֿפעלד, ָאּפרַאמען ֿפון װעג די שטײנער און דערנער.
 

 די ערשטע צװײ יוניָאנס, װעלכע די ָארגַאניזַאציָאנס־קָאמיטע הָאט געגרינדעט, זַײנען געװען – די
 שױרטמַאכערס־יוניָאן און די „ֿפַאראײניקטע שנַײדער־יוניָאן“.

 
 די מיטגלידער ֿפון דער שױרטמַאכער־יוניָאן זַײנען געװען די סמעטענע ֿפון די יִידישע סָאציַאליסטן און ַאנַארכיסטן ֿפון

 יענער צַײט: מָאריס הילקװיט, מ. זַאמעטקין, ל. מילער, ר. לואיס, י. מַאגידָאװ, ליוביטש א"ַא. די שנַײדער־יוניָאן
 הָאט געהַאט בלױז אײנעם, װעלכער איז געװען בַאקַאנט אין דער ַאלגעמײנער סָאציַאליסטישער און ַאנַארכיסטישער

 בַאװעגונג ֿפון יענער צַײט. דָאס איז געװען דער ֿפרִיער דערמָאנטער בַארסקי.
 

 ַא ביסל שּפעטער זַײנען אױך ָארגַאניזירט געװָארן יוניָאנס ֿפון ּפענטסמײקערס און ֿפון ני־ּפענטס־מײקערס.
 די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן איז גלַײך געװָארן ֿפַאר די יִידישע יוניָאנס ַאלעס: זי הָאט ָארגַאניזירט די

 יוניָאן, געלערנט די ַארבעטער װי צו ֿפירן ַא מיטינג. געֿפירט זײערע סטרַײקס, געמַאכט סעטלמענטס מיט
 בעלי־הבּתים, געלערנט די יוניָאנס ֿפירן ביכער, געטָאן יעדע קלײניקײט ֿפַאר יעדער יוניָאן.

 
 די נָאדל־טרײדס בַײ װעלכע יִידישע ַארבעטער זַײנען געװען בַאשעֿפטיקט, זַײנען געלעגן אונטער דער „סװעטינג
 סיסטעם“. די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן הָאט זיך גלַײך נָאך איר גרינדונג גענומען צו ָארגַאניזירן די

 ַארבעטער ֿפון די „סװעטשעּפער“.
 דעם 1טן יַאנוַאר, 1889, הָאט די געװערקשַאֿפטן ָארגַאניזירט ַא קלָאוקמַאכער־יוניָאן, זי הָאט ָאבער עקזיסטירט

 בלױז אײניקע מָאנַאטן. ֿפון איר איז ֿפַארבליבן בלױז אײן ָארגַאניזירטער שַאּפ – די ַארבעטער ֿפון „ֿפרידלענדער
 קלָאוק־ֿפירמע“.

 
 ַא ני־ּפענטס־מַאכער־יוניָאן, װי שױן געזָאגט ֿפרִיער, איז ָארגַאניזירט געװָארן נָאך אין יָאר 1888. די ָארגַאניזַאטָארן

 זַײנען געװען סָאציַאל־דעמָאקרַאטן און ַאנַארכיסטן. דיזע יוניָאן הָאט זיך ָאנגעשלָאסן ָאן די געװערקשַאֿפטן דעם 9טן
 ֿפעברוַאר, 1889.
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 דעם 19טן ֿפעברוַאר, 1889, הָאט די געװערקשַאֿפטן ָארגַאניזירט ַא יוניָאן ֿפון זַײד־װעבער־ַארבעטער. אין אויגוסט

 ֿפון זעלבן יָאר איז ָארגַאניזירט געװָארן לָאקַאל 24 טעקסטיל־ַארבעטער־יוניָאן. אין מַארטש, 1889, הָאבן מיר
 ָארגַאניזירט ַא יִידישע מוזיקער־יוניָאן. אין זעלבן יָאר זַײנען ָארגַאניזירט געװָארן די יִידישע בעקער־יוניָאן, לָאקַאל

 31; ַא יִידישע בוכבינדער־יוניָאן, װעלכע הָאט זיך בַאלד ָאנגעשלָאסן ָאן דעם דעמָאלטיקן ַארבעטער־ֿפַארבַאנד
 „נַײטס ָאװ לײבָאר“, און ַא יוניָאן ֿפון סטָאליַארעס (קַארּפענטער).

 
 אין זעלבן יָאר, אין מָאנַאט מַארטש, הָאט די געװערקשַאֿפטן ַארַײנגענומען צו זיך די קַאּפן־מַאכער־יוניָאן, װעלכע

 הָאט זיך צו יענער צַײט געהַאלטן אין אױֿפלײזן, און די געװערקשַאֿפטן הָאט זי אױֿפגעלעבט. מיט צװײ מָאנַאט
 שּפעטער איז אױֿפגעבױט געװָארן ַא יוניָאן ֿפון ּפוירס (בַײטלעך)־ַארבעטער.

 
 די געװערקשַאֿפטן הָאט דַאן אױך געֿפירט ַא רײ סטרַײקס אין ֿפַארשידענע יִידישע טרײדס.

 
 נָאך ַא יָאר עקזיסטענץ הָאט די געװערקשַאֿפטן אױך געשיקט צװײ דעלעגַאטן צום ערשטן אינטערנַאציָאנַאלן

 סָאציַאליסטישן און ַארבעטער־קָאנגרעס. דער קָאנגרעס איז ֿפָארגעקומען אין מָאנַאט יולי, 1889, אין ּפַאריז. די
 דעלעגַאטן ֿפון די געװערקשַאֿפטן זַײנען געװען ל. מילער און נ. בַארסקי, ַא שריֿפטזעצער. בײדע דעלעגַאטן זַײנען

 געֿפָארן אױף זײערע אײגענע הוצָאות.
 

 דער נעקסטער יָאר איז ֿפַאר די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן געװען דער ֿפרוכטבַארסטער ֿפון יענער
 ּפעריָאדע. אין מָאנַאט מַארטש, 1890, הָאט די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן שױן געצײלט 32 יוניָאנס.

 
 אין יענעם מָאנַאט איז דערקלערט געװָארן ַא גרױסער סטרַײק ֿפון קלָאוקמַאכער און עס איז ָארגַאניזירט געװָארן ַא

 יוניָאן ֿפון זיבן טױזנט קלָאוק־ַארבעטער. יָאזעף בַארָאנדעס, װעמען די געװערקשַאֿפטן הָאט געשיקט צו די
 קלָאוקמַאכער צו ֿפירן דעם סטרַײק, איז דערװײלט געװָארן ַאלס מענעדזשער ֿפון יענער קלָאוקמַאכער־יוניָאן.

 
 עס הָאבן דעמָאלט אױך געסטרַײקט (ַאלץ אין מָאנַאט מַארטש, 1890) די רעקשנַײדער, די ּפענטסמַאכער, די

 ני־ּפענטס־מַאכער, די העמדל־נײערס, די סָאדע־װַאסער־ַארבעטער און סוסּפענדערס־ַארבעטער. ַאלע סטרַײקס
 זַײנען געֿפירט געװָארן ֿפון די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן.

 
 אין אײן יָאר צַײט, ַאלזָא, איז די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן געװָארן בַארימט.

 
 אין זעלבן יָאר (1890), איז געגרינדעט געװָארן די װעכנטלעכע סָאציַאליסטישע „ַארבעטער־צַײטונג“, װעלכע די

 געװערקשַאֿפטן הָאט ָאנערקענט ַאלס איר ָאֿפיציעלן ָארגַאן.
 אין יָאר 1891, הָאבן די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן און די יִידישע ברענטש ֿפון דער סָאציַאליסטישער

 ַארבעטער־ּפַארטײ דערװײלט אב. קַאהַאנען ַאלס דעלעגַאט צום אינטערנַאציָאנַאלן סָאציַאליסטישן קָאנגרעס,
 װעלכער הָאט זיך דעם יָאר געדַארֿפט צוזַאמענקומען אין בריסל, בעלגיע. ֿפַאר זַײן ָאּפֿפָארן ֿפון ניו־יָארק, הָאט

 קַאהַאן צוגעשיקט ַא בריװ צו דער ביורָא, װעלכע הָאט ָארגַאניזירט דעם קָאנגרעס, ַאז ַא ּפונקט אױֿפן
 טָאג־ָארדענונג זָאל זַײן – „װי די ָארגַאניזירטע ַארבעטער ֿפון ַאלע לענדער זָאלן זיך ֿפַארהַאלטן צו דער

 יִידן־ֿפרַאגע“. װען ער איז געקומען צום קָאנגרעס, הָאט ער געלָאזט דרוקן ַא ֿפלוגשריֿפט, װעלכער הָאט ַאנטהַאלטן
 ַאלע װיכטיקע ֿפַאקטן און ציֿפערן װעגן דער יִידישער ַארבעטער־בַאװעגונג אין ַאמעריקע, װעגן די ֿפַאראײניקטע

 יִידישע געװערקשַאֿפטן, אירע יוניָאנס, און זײערע סטרַײקס. דָאס איז געװען צום ערשטן מָאל װָאס ֿפַאר דער
 ַארבעטערשַאֿפט ֿפון דער גַאנצער װעלט איז ֿפָארגעשטעלט געװָארן ַא יִידישער ברודער. װען קַאהַאן הָאט געטײלט

 דעם ֿפלוגשריֿפט צװישן די דעלעגַאטן ֿפון די ֿפַארשידענע לענדער, זַײנען זײ געװָארן ֿפַאראינטערעסירט. דער
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 אינטערעס איז געװען צוליב דער נַײעס – יִידישע ַארבעטער זַײנען דָא!... עס איז ּכמעט אין ַאלע לענדער ֿפון דער
 װעלט געװען ַא בַאגריף, ַאז ַאלע יִידן זַײנען בַאנקירן, ֿפַאבריקַאנטן, סוחרים. עס זַײנען ֿפָארגעקומען דעבַאטן מיט
 קַאהַאנען, ער הָאט אױך ֿפָארגעשלָאגן ַא רעזָאלוציע בַײם קָאנגרעס צו בַאגריסן װַארעם די ָארגַאניזירטע יִידישע

 ַארבעטער ֿפון ַאמעריקע און ֿפַארדַאמען דעם ַאנטיסעמיטיזם אומעטום. די רעזָאלוציע הָאט ֿפַארנומען די
 אױֿפמערקזַאמקײט ֿפון קָאנגרעס ַא היּפשע צַײט, און איז נָאך דעם דיסקוטירט געװָארן אין דער ּפרעסע ֿפון ֿפיל

 לענדער.
 

 ַא נַײעם קַאּפיטל געשיכטע ֿפון יִידישן ֿפָאלק הָאט די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן בַײ איר גרינדונג
 ָאנגעהױבן שרַײבן.

 
 
 
 
 

 דער סטרַײק הגדול ֿפון די ניו־יָארקער שנַײדער־ַארבעטער אין 1913
 

 װי איך הָאב שױן דערצײלט אין די ֿפרִיערדיקע קַאּפיטלען, הָאט מען נָאך מיט 50 יָאר צוריק זיך ָאנגעשטרענגט צו
 ָארגַאניזירן די שנַײדער־ַארבעטער. דָאס הָאט זיך אין די ֿפילע יָארן קײן מָאל ניט אַײנגעגעבן. דָא און דָארט ֿפלעגט

 מען ָארגַאניזירן ַא שנַײדער־יוניָאן. יעדן ָאנֿפַאנג ֿפון ברענסיזָאן ֿפלעגט די שנַײדער־יוניָאן רוֿפן ַא „דזשענערַאל
 סטרַײק“, ֿפלעגט סעטלען געװיסע שעּפער, און נָאכן סיזָאן ֿפלעגט װערן אױס יוניָאן. בַײם נַײעם סיזָאן ֿפלעגט מען

 װידער רוֿפן ַא „דזשענערַאל סטרַײק“ מיט די זעלבע רעזולטַאטן. אײן גוטע זַאך ָאבער הָאבן די ַאמָאליקע
 שנַײדער־יוניָאנס יָא אױֿפגעטָאן: נָאך מיט יָארן צוריק הָאט די שנַײדער־יוניָאן אַײנגעֿפירט װָאכַארבעט אין געװיסע
 צװַײגן ֿפון ֿפַאך, ָאנשטָאט ציל־ ָאדער שטיק־ַארבעט. דָאס איז ָאבער ניט געװען אין ַאלע לַײנס ַארבעט. בַײ הױזן,

 װעסטן, קינדער הײזקעס און ַאנדערע לַײנס הָאט מען די גַאנצע צַײט געַארבעט ֿפון שטיק. דערֿפַאר ָאבער זַײנען די
 ַארבעטער־ׂשכירות אין ַאלע ָאּפטײלן ֿפון שנַײדערֿפַאך געװען קלָאגעדיקע. די בַאהַאנדלונג ֿפון די שנַײדער אין די

 שעּפער איז געװען ּכמעט ַאן אוממענטשלעכע. די שנַײדער־ַארבעטער הָאבן שטענדיק געשרִיען, ַאז זײ קענען קײן
 לעבן ניט מַאכן.

 
 שלעכט איז געװען די לַאגע ֿפון די שנַײדער־ַארבעטער, װָאס הָאבן געַארבעט אין די קלײנע שעּפער, ָאבער נָאך

 ערגער איז געװען די לַאגע ֿפון די ַארבעטער, װָאס הָאבן געשקלַאֿפט אין די גרױסע קלײדער־ֿפַאבריקן, װּו עס זַײנען
 געװען בַאשעֿפטיקט ֿפון ֿפינף הונדערט ביז ַא טױזנט ַארבעטער אין אײן שַאּפ. די ׂשכירות זַײנען געװען שרעקלעך
 קלײן. הַײנט די געזעצן, װָאס די מיליָאנערסקע ֿפַאבריקַאנטן ֿפלעגן אױף די װענט ֿפון זײערע שעּפער אױסקלעּפן,

 זַײנען ּפשוט געװען ניט אױסצוהַאלטן.
 

 די דעלעגַאטן ֿפון די שנַײדער־לָאקַאלס ֿפלעגן בַײ די ֿפַארזַאמלונגען ֿפון די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן זיך
 בַארָאטן װעגן דער טרױעריקער לַאגע ֿפון די שנַײדער־ַארבעטער. װען זײ הָאבן געזען, ַאז מען הָאט אין 1909 און
 אין 1910 דורכגעֿפירט ַאזעלכע װּונדערבַארע גענערַאל־סטרַײקס אין דער ליידיס װײסט, קלָאוק, ֿפָאר און ַאנדערע

 אינדוסטריען, הָאבן זײ גענומען ֿפָאדערן, ַאז מען זָאל זען עטװָאס טָאן אױך ֿפַאר זײ. דָאס איז געװען נָאך אין
 יַאנוַאר, 1911.

 
 װי שױן ֿפרִיער געזָאגט, זַײנען די שנַײדער אױך ניט געװען צוֿפרידן מיט זײער אינטערנעשָאנַאל, די „יונַײטעד

 גַארמענט װָארקערס“ (יג"װ), װעלכע הָאט, לױט זײער מײנונג, ניט געװָאלט מַאכן קײן ערנסטע ָאנשטרענגען צו
 ָארגַאניזירן די שנַײדער־אינדוסטריע. די ניו־יָארקער שנַײדער־ַארבעטער הָאבן ָאבער ניט גערוט. זײ הָאבן נָאך אין
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 יָאר 1907, מיט דער הילף ֿפון די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן, ַארױסגערוֿפן גרױסע שַאּפ־סטרַײקס. די
 ניו־יָארקער לָאקַאל־יוניָאן, די „ברָאדערהוד ָאװ טײלָארס“, הָאט דַאן ַארונטערגענומען אין סטרַײק ַא גרױסע צָאל

 שעּפער. צװישן זײ הָאבן זיך געֿפונען אײניקע לײבל־שעּפער, װָאס הָאבן געהַאט געסעטלט ֿפרִיער מיט די „יונַײטעד
 גַארמענט װָארקערס“ און הָאבן געהַאט ַאגרימענטס. און דערֿפַאר װַײל די שנַײדער־ַארבעטער הָאבן

 ַארונטערגענומען אין סטרַײק די ּפָאר געסעטלטע יוניָאן־לײבל־שעּפער, הָאט מען די ַאלע טױזנטער סטרַײקנדיקע
 שנַײדער אין מיטן קַאמף ַארױסגעװָארֿפן ֿפון די „יונַײטעד גַארמעט װָארקערס“. דָאך איז יענער סטרַײק אין ָאנֿפַאנג

 געװּונען געװָארן אין ֿפילע שעּפער, ָאבער צוליב דער שטערונג ֿפון די „יונַײטעד גַארמעט װָארקערס“ הָאבן שּפעטער
 די שנַײדער־ַארבעטער ַאלץ צוריק ֿפַארלָארן. די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן איז אין יענעם קַאמף, סַײ

 קעגן די קלײדער־ֿפַאבריקַאנטן און סַײ קעגן די קָאנסערװַאטיװע „יונַײטעד גַארמעט װָארקערס“, געשטַאנען מיט די
 שנַײדער־ַארבעטער ביזן סוף.

 „די יונַײטעד גַארמענט װָארקערס“ הָאבן דַאן געגרינדעט ַאן ָאּפָאזיציע־יוניָאן קעגן דער אױסגעשלָאסענער
 „ברָאדערהוד ָאװ טײלָארס“, װעמענס ֿפירער עס זַײנען געװען ג. װישניַאק און קָאהן, װעלכע הָאבן ָארגַאניזירט ַא
 צימלעך גוטע שנַײדער־יוניָאן. זײ הָאבן געקרָאגן די ֿפולע שטיצע ֿפון די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן. די

 אינדעּפענדענט ברָאדערהוד ָאװ טײלָארס הָאט זיך אױך אין ַא צַײט ַארום געהַאט ֿפַארבונדן מיט אײנעם ַא געװיסן
 הערי װַײט, ַא קַאטער, װעלכער איז ַא געװיסע צַײט געװען דער סעקרעטַאר ֿפון די „יונַײטעד גַארמענט װָארקערס

 ָאװ ַאמעריקַא“. די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן הָאט ָאבער קײן צוטרױ ניט געהַאט צו הערי װַײט און זי
 הָאט די „ברָאדערהוד ָאװ טײלָארס“ דַאן אױסגעשלָאסן. דָאס הָאט געֿפירט דערצו, ַאז דיזע יוניָאן זָאל ָאּפגעשװַאכט

 װערן.
 

  אין ַא קורצער צַײט ַארום, אין יָאר 1908, הָאט די אױסגעשלָאסענע „ברָאדערהוד ָאװ טײלָארס“ שלום געמַאכט
 מיט די „יונַײטעד גַארמענט װָארקערס“, װעלכע הָאבן געהַאט ָארגַאניזירט ַא לָאקַאל ֿפון רעק־שנַײדער, װָאס הָאבן

 געַארבעט רעק מיטן יוניָאן־לײבל.
 

 אין ָאקטָאבער 1910 הָאט אין ניו־יָארק װידער אױסגעברָאכן ַא גענערַאל־סטרַײק ֿפון די רעקשנַײדער, מיטגלידער
 ֿפון די „ברָאדערהוד ָאװ טײלָארס“ ֿפון ניו־יָארק. די הױּפט־ֿפָאדערונג איז געװען 53 שטונדן ַא װָאך ַארבעט. עס הָאט

 ניט גענומען לַאנג און מען הָאט װידער געסעטלט מיט 300 שעּפער. בַאלד ָאבער איז ֿפון דעם זיג קײן זכר ניט
 געבליבן. די אורזַאך ֿפון דעם איז געװען, װָאס די שנַײדער זַײנען ניט געװען גוט ָארגַאניזירט.

 
 ענד 1910 און אין ָאנֿפַאנג 1911 הָאבן אין שיקַאגע געסטרַײקט צװַאנציק טױזנט שנַײדער־ַארבעטער. אין יענעם

 סטרַײק הָאבן זיך די „יונַײטעד גַארמענט װָארקערס“ גַאנץ װײניק געמישט. די שיקַאגער סענטרַאל ֿפעדערײשן ָאװ
 לײבָאר, די „װימענס טרײד יוניָאן ליג“ און די גַאנצע שיקַאגער ַארבעטער־בַאװעגונג הָאבן געהָאלֿפן יענעם

 שנַײדערסטרַײק. בלױז די „יונַײטעד גַארמענט װָארקערס“ הָאבן ניט געװָאלט העלֿפן דעם סטרַײק.
 

 דער סטרַײק הָאט זיך געענדיקט אין יַאנוַאר ֿפונעם יָאר 1911, און דָאס אײנציקע געװינס איז געװען דער ַאגרימענט
 מיט דער ֿפירמע „הַארט שַאֿפנער און מַארקס“. די ַארבעטער הָאבן געהַאט צען טעג צַײט צו מעלדן זיך ֿפַאר

 ַארבעט. די מערסטע הָאבן צוריקגעקריגן זײערע שטעלעס און די יוניָאן הָאט זיך גלַײך גענומען ָארגַאניזירן די
  ַארבעטער אין די שעּפער.

 
 צום ערשטן מיטינג ֿפון שיקַאגער שנַײדער־לָאקַאל, גלַײך װי דער סטרַײק הָאט זיך געענדיקט, זַײנען געקומען 14

 נַײע מיטגלידער. מיט דער צַײט ָאבער הָאבן די ַארבעטער ֿפון „הַארט, שַאֿפנער און מַארקס“ זיך גענומען מַאסנװַײז
  ָאנשליסן ָאן דער יוניָאן.
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 די ַארבעטער ֿפון „הַארט, שַאֿפנער און מַארקס“ זַײנען געװען צעטײלט אױף דרַײ קלַאסן: ַא יוניָאן־גרוּפע; ַא
 געמישטע גרוּפע ֿפון יוניָאן־ און ניט־יוניָאן־לַײט; און ַא גרוּפע ֿפון דורכױס ניט־יוניָאן־לײט. ביסלעכװַײז הָאט די יוניָאן

 דורך די יָארן 1911, 1912 און 1913 דורכגעטרָאטן זיך ַא װעג. ביסלעכװַײז הָאבן זיך די דרַײ קלַאסן
 צוזַאמענגעגָאסן ביז זײ זַײנען ענדלעך געװָארן ַא יוניָאן־גרוּפע. לױט ַא שטודיום װעגן „הַארט, שַאֿפנער און מַארקס“,

 װָאס ב. אימעט הָאט געמַאכט ֿפַאר דער יונַײטעד סטײטס ביורָא ֿפון לײבָאר־סטַאטיסטיק אין יָאר 1914, זַײנען אין
 יעדער ָאּפטײל געװען ניט װײניקער ֿפון 77 ּפרָאצענט יוניָאן־ַארבעטער; ֿפון די קַאטערס זַײנען געװען יוניָאניזירט 94

 ּפרָאצענט, ֿפון די װעסט־מײקערס – 96 ּפרָאצענט און ֿפון די קָאוט־מײקערס – 91 ּפרָאצענט. די צָאל מיטגלידער
 ֿפון די צװײ גרעסטע לָאקַאלן, 39 און 144, איז געװען 2,500 אין יָאר 1914.

 
 אין מָאנַאט מַײ, ֿפון יָאר 1911, הָאבן די ניו־יָארקער שנַײדער אַײנבַארוֿפן ַא קָאנֿפערענץ אין ֿפילַאדעלֿפיע, װּו עס

 זַײנען געװען ֿפַארטרָאטן ַא גרױסע צָאל לָאקַאלס ֿפון לַאנד. דָארט איז בַאשלָאסן געװָארן צו גרינדן ַא
 שנַײדער־קַאונסיל איבערן גַאנצן לַאנד און אין  קַאנַאדע . נָאך ֿפילע היציקע דעבַאטעס איז אױף יענער קָאנװענשן

 בַאשלָאסן געװָארן, ַאז די שנַײדער־יוניָאנס זָאלן ניט רוען ביז זײ װעלן ניט ָארגַאניזירן די ַארבעטער ֿפון דער גַאנצער
 אינדוסטריע אין ַאלע צענטערס ֿפון לַאנד. עס איז אױך ָאנגענומען געװָארן ַא רעזָאלוציע אױֿפצוֿפָאדערן זײער

 אינטערנַאציָאנַאל־יוניָאן, די „יונַײטעד גַארמענט װָארקערס ָאװ ַאמעריקַא“, ַאז זי זָאל גלַײך ָאנשטעלן גענוג ֿפעִיקע
 ָארגַאניזַאטָארס צו ֿפַאראײניקן ַאלע שנַײדער־ַארבעטער און זײ ֿפַארגרײטן ֿפַאר דעם קומענדיקן גרױסן קַאמף.

 
 די ֿפילַאדעלֿפיער קָאנֿפערענץ, װעלכע הָאט געגרינדעט דעם שנַײדער־„קַאונסיל“, הָאט געגעבן דעם ערשטן

 ריכטיקן שטױס צו ֿפַארװירקלעכן דעם ציל, צו װעלכן די שנַײדער־ַארבעטער הָאבן אין ֿפַארלױף ֿפון ֿפוֿפציק יָאר צַײט
 געשטרעבט, נעמלעך – צו ָארגַאניזירן די צענדליקער טױזנטער שנַײדער־ַארבעטער אין ַא שטַארקער,

 דױערהַאֿפטער יוניָאן.
 

 די קָאמיטע, װָאס איז דערװײלט געװָארן אױף יענער קָאנֿפערענץ, הָאט גלַײך ָאּפגעהַאלטן ַא זיצונג און בַאשלָאסן צו
 ֿפָאדערן בַײ די גענערַאל־בַאַאמטע ֿפון די „יונַײטעד גַארמענט װָארקערס“, ַאז זײ זָאלן בַאשטימען מַאקס ּפַײנען ַאלס

 הױּפט־ָארגַאנַײזער ֿפון די ניו־יָארקער שנַײדער. דער דזשענערַאל סעקרעטַאר ֿפון דער „יונַײטעד גַארמענט
 װָארקערס“, ב. לַארדזשער, הָאט גלַײך אַײנגעװיליקט צו בַאשטימען ַא הױּפט־ָארגַאנַײזער ֿפַאר די שנַײדער, ָאבער

 װען ַא קָאמיטע ֿפונעם „ברָאדערהוד ָאװ טײלָארס“, אין װעלכער דער שרַײבער ֿפון דיזע צַײלן איז אױך ַארַײן ַאלס
 ֿפַארטרעטער ֿפון די געװערקשַאֿפטן, הָאט אים געזָאגט, ַאז די שנַײדער װילן הָאבן מַאקס ּפַײנען ֿפַאר דער ַארבעט,

 הָאט ער אין ָאנֿפַאנג גָארניט געװָאלט הערן ֿפון דעם, װַײל ּפַײן איז געװען צו „רעװָאלוציָאנער“ ֿפַאר זײ. נָאך דעם
 ָאבער הָאבן מיר זיך געאײניקט אױף דעם, ַאז עס זָאלן זַײן צװײ הױּפט־ָארגַאנַײזערס ֿפון דעם קַאמּפײן, מַאקס ּפַײן

  און ב. שװייצער. זײ בײדע הָאבן געדַארֿפט צוצִיען ַאלע נייטיקע קרעֿפטן אױף ָאנצוֿפירן דעם גַאנצן קַאמּפײן.
 

 עס הָאט גענומען איבער ַא יָאר צַײט ביז עס איז געלונגען די הױּפט־ָארגַאנַײזערס מיט דער הילף ֿפון זײערע
 איבעריקע ָארגַאנַײזערס (ֿפרַײװיליקע און בַאצָאלטע) ַארַײנצוקריגן אין דער יוניָאן די שנַײדער־ַארבעטער ֿפון די גָאר

 גרױסע און ֿפון ַאלע קלענערע שעּפער.
 

 אין יענעם ָארגַאניזַאציָאנס־קַאמּפײן הָאט זיך שטַארק אױסגעצײכנט אַײק גָאלדשטײן, ַא שנַײדער־ַארבעטער,
 װעלכער איז געװען ַא טעטיקער מעמבער ֿפון די „ברודערהוד ָאװ טײלָארס“. גָאלדשטײן איז געװען ַא

 ֿפָאלקסרעדנער, ַאן אײנֿפַאכער שַאּפ־ַארבעטער. מיט זַײנע רעדעס, װעלכע ֿפלעגן קלָאר ַארױסצַײגן זַײן ערנסטקײט
 און איבערגעגעבנקייט צו דער ַארבעטער־זַאך, ֿפלעגט ער צוצִיען מַאסן שנַײדער צו דער יוניָאן. נָאכן סטרַײק איז ער

 בַאשטימט געװָארן ַאלס ַא יוניָאן־ָארגַאנַײזער. ער איז געװען ַאן ַאנַארכיסט. אין 1922 איז ער געשטָארבן ֿפון ַא
  קענסער.
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 אין נָאװעמבער 1912 איז שױן ַא גרױסע מַאסע ֿפון די ניו־יָארקער שנַײדער ֿפון ַאלע ֿפַאכן און ָאּפטײלן ֿפון דער
 אינדוסטריע געװען אין דער יוניָאן. טָאג און נַאכט הָאט מען געהַאלטן שַאּפמיטינגען. די בַאגַײסטערונג צװישן די
 ַארבעטער ֿפַאר ַא גענערַאל־סטרַײק איז דַאן געװען זײער גרױס. װען ַאלץ איז שױן געװען גוט צוגעגרײט הָאט די

 יוניָאן געָארדערט ַאן ָאּפשטימונג װעגן ַא גענערַאל־סטרַײק, און ַא גרױסע צָאל שנַײדער־ַארבעטער הָאבן געשטימט
  ֿפַאר ַא סטרַײק.

 
 יענעם ָאװנט הָאט ַא גרױסע מַאסע שנַײדער זיך ֿפַארזַאמלט אױף רָאטגערס סקװער ַאנטקעגן דער

 „ֿפָארװערטס“־געבַײדע אין ניו־יָארק אױסצוהערן דעם בַאריכט ֿפון די שטימען־ציילער. װען די בַאַאמטע ֿפון דער
 יוניָאן הָאבן בַאקַאנט געמַאכט ֿפַאר דעם טױזנט־קעּפיקן עולם, ַאז די גרױסע מערהײט שנַײדער־ַארבעטער זַײנען

 ֿפַאר ַא סטרַײק, הָאט די גרױסע מַאסע ַארבעטער, װָאס הָאט ֿפַארֿפלײצט דעם סקװער און העסטער־ּפַארק,
 אױֿפגעכַאּפט מיט בַאגַײסטערונג דעם געשרײ: „סטרַײק! סטרַײק!“ און דער געשריי הָאט ָאּפגעקלונגען איבער דער

 גַאנצער איסט־סַײד ֿפון ניו־יָארק. דָאס איז געװען ַא מערקװירדיקע סצענע. אין ַא װָאך ַארום איז דערקלערט געװָארן
 דער גענערַאל־סטרַײק, ָאדער דער „סטרַײק הגדול“, װי מען הָאט אים גערוֿפן. דָאס איז ֿפָארגעקומען דעם 30סטן

 דעצעמבער, 1912.
 

 עס איז געװען ַא כמַארנער טָאג. די דערװיילטע הונדערטער קָאמיטעס הָאבן זיך צעלָאזן איבער דער גרױסער
 שטָאט ניו־יָארק און געטײלט די רױטע ּפרָאקלַאמַאציעס. דער רוף צום סטרַײק הָאט געֿפונען ַא װַארעמען ָאּפקלַאנג

 אין די הערצער ֿפון די איבער הונדערט טױזנט שנַײדער־ַארבעטער ֿפון גרײטער ניו־יָארק. ַאלע יִידישע,
 איטַאליענישע, ּפױלישע און ַאנדערע שנַײדער־ַארבעטער, ֿפרױען און מענער, הָאבן װי אײן מענטש ֿפַארלָאזן די

 שעּפער און הָאבן ַאװעקגעמַארשירט אין די ֿפַארזַאמלונגס־ּפלעצער, װעלכע די שנַײדער־יוניָאן הָאט געדונגען ֿפַאר
 זײ. נַאטירלעך הָאט מען ַאזַא גרױסע מַאסע שעּפער ניט געקענט גרייכן אין איין טָאג. ָאבער די גרעסטע צָאל

 שנַײדער־ַארבעטער זַײנען דַאן ַארונטער אין די ערשטע צװײ טעג. אין ֿפַארלױף ֿפון דער װָאך זַײנען ַאלע
  שנַײדער־שעּפער ֿפון ניו־יָארק אױסגעלײדיקט געװָארן.

 
 אין רעדַאקציע ֿפון „ֿפָארװערטס“ הָאט מען ַאװעקגעשטעלט צװײ לַאנגע טישן, װּו ַאלע טשערלַײט ֿפון די

 ֿפַארזַאמלונגס־ּפלעצער, ַאלע טשערלַײט ֿפון די קָאמיטעס, ַאלע בַאַאמטע ֿפון ַא 25 לָאקַאלע יוניָאנס ֿפון די
 סטרַײקנדיקע שנַײדער־ַארבעטער זַײנען געזעסן אױסגעזעצט צוזַאמען מיט דער ָאֿפיציעלער ּפרעס־קָאמיטע ֿפון

 סטרַײק, מיטן סעקרעטַאר ֿפון די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן ברָאש און מען הָאט געשריבן די נַײעס ֿפון
 סטרַײק. ַאלע ּפַאסירונגען ֿפון לעצטן מעת־לעת װעגן די ּפיקעטלַײנס, װעגן די ַארעסטן, סעטלמענטס, – ַאלץ װעגן

 סטרַײק. די מיטַארבעטער ֿפון „ֿפָארװערטס“ הָאבן ַאלץ רעדַאקטירט און דער „ֿפָארװערטס“ איז ֿפַארװַאנדלט
 געװָארן אין ַא סטרַײקָארגַאן ֿפון הונדערט און דרַײסיק טױזנט קעמֿפנדיקע שנַײדער־ַארבעטער, מענער און ֿפרױען
 ֿפון ַאלע נַאציָאנַאליטעטן. אױסער דעם איז געװען ַא סּפעציעלע ּפרעסקָאמיטע, װעלכע ֿפלעגט ַארױסגעבן די נַײעס

  ֿפון סטרַײק צו ַאלע צַײטונגען ֿפון לַאנד.
 

 די ַאדמיניסטרַאציע ֿפון דעם ריזיקן סטרַײק איז ֿפַארטײלט געװָארן װי ֿפָאלגט: ּפיקעט־קָאמיטע,
 אינֿפָארמַאציע־קָאמיטע, שטיצע־זַאמלונג־קָאמיטע און רעדנער־קָאמיטע.

 
 אױֿפן צװײטן טָאג ֿפון סטרַײק איז אין ָאֿפיס ֿפון די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן געקומען דער סעקרעטַאר
 ֿפון דיסטריקט־קַאונסיל ֿפון ַאלע שנַײדער־יוניָאנס, ה. לַאװנער, ַא שנַײדער־ַארבעטער בַײ קינדער־דזשעקעטס. ער

 איז געװען זײער ַא ֿפעִיקער בַאַאמטער, דָאך זַײנען די שנַײדער־ַארבעטער ֿפון אים ניט געװען בַאגַײסטערט נָאר
 דערֿפַאר װָאס זײ הָאבן אים גערעכנט ֿפַאר אײנעם ֿפון די „יונַײטעד גַארמענט װָארקערס“, ֿפון זײער

 אינטערנעשָאנַאל־יוניָאן, װעלכע זײ הָאבן ניט ליב געהַאט, טײלװַײז דערֿפַאר װָאס זײ זַײנען קָאנסערװַאטיװ און
 טײלװַײז דערֿפַאר װָאס די שנַײדער הָאבן געדענקט, ַאז ַאזױ װי די מערסטע בַאַאמטע ֿפון די „יונַײטעד גַארמענט
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 װָארקערס“ זַײנען קַאטערס (צושנַײדערס), קימערן זײ זיך דעריבער ניט ֿפַאר די אינטערעסן ֿפון די שנַײדער. דער
 ּפרעזידענט ֿפון די „יונַײטעד גַארמענט װָארקערס“, טָאם ריקערט, איז ַאלײן ַא קַאטער ֿפון ַא שיקַאגער לָאקַאל. דער

 דזשענערַאל־סעקרעטַאר ֿפון די „יונַײטעד גַארמענט װָארקערס“, בַארני לַארדזשער, ַאן עלטערער שױן
 ָאּפגעלעבטער מענטש, איז אױך בַײם טרײד ַא העמדער־צושנַײדער.

 
 לַאװנער, דער סעקרעטַאר ֿפון ניו־יָארקער דיסטריקט־קַאונסיל ֿפון ַאלע גַארמענט װָארקערס לָאקַאלס, הָאט

 איבערגעגעבן צו די געװערקשַאֿפטן, ַאז זײ זָאלן ָאנֿפירן דיזע 4 קָאמיטעס, און איך ַאלס סעקרעטַאר הָאב עס בַײ
 אים איבערגענומען. איך הָאב װעגן דעם ָאנגעֿפרעגט בַײם הױּפטֿפירער ֿפון יענעם סטרַײק, בַײ מַאקס ּפַײנען, און ער

 הָאט מיר געזָאגט בזה־הלשון:
 

 דו, ברודערקע, סעקרעטַאר ֿפון די ֿפַאראייניקטע געװערקשַאֿפטן, דו הָאסט געזען װי ַאלע דעלעגַאטן ֿפון די
 געװערקשַאֿפטן הָאבן געֿפירט דעם גַאנצן לײדיס־װײסט־מַאכער־סטרַײק ֿפון 1909, װעלכער איז געװען דער

 ערשטער ֿפון די גרױסע יִידישע סטרַײקס; דו הָאסט געזען װי די קלָאוק־מַאכער הָאבן געהַאט זײער סטרַײק אין
 1910 און די דעלעגַאטן ֿפון די געװערקשַאֿפטן הָאבן דָארטן דעם גרעסטן ָאנטײל גענומען. אַײערע דעלעגַאטן ֿפון די

 געװערקשַאֿפטן הָאבן געֿפירט דעם גרױסן ֿפָאריער־סטרַײק אין 1912 און ַאצינד מוזן די געװערקשַאֿפטן שַאֿפן ַא
 ריזן־יוניָאן און ַא ריזן־ֿפַארבַאנד ֿפון די 250 טױזנט מענער־שנַײדער.

 
 די עקזעקוטיװ־קָאמיטע ֿפון די געװערקשַאֿפטן הָאט געהַאט ַא זיצונג און די ָאנֿפירונג ֿפון די 4 קָאמיטעס איז

 איבערגענומען געװָארן ֿפון די געװערקשַאֿפטן.
 

 די סעטלמענטס־קָאמיטע און די סטרַײק־בענעֿפיט־קָאמיטע, צוזַאמען מיט דער גענערַאל־סטרַײק־קָאמיטע, זַײנען
 ֿפַארװַאלט געװָארן ֿפון ֿפַארטרעטער ֿפון ַאלע סטרַײקנדיקע יוניָאנס, צוזַאמען מיט די הױּפט בַאַאמטע ֿפון די

 „יונַײטעד גַארמענט װָארקערס“.
 

 איך װיל דָא גלַײך בַאמערקן, ַאז אין יענעם ריזיקן שנַײדער־סטרַײק ֿפון 1913 זַײנען געװען טעטיק ַא שײנע עטלעכע
 הונדערט מענטשן, און עס איז ֿפַארשטענדלעך, ַאז איך הָאב ניט קײן מעגלעכקײט יעדן אײנעם צו דערמָאנען.

 
 די סימּפַאטיע ֿפון גרױסן עולם ֿפון גרײטער ניו־יָארק איז דורכױס געװען אױף דער זַײט ֿפון די ַארבעטער.

 ניו־יָארק הָאט שױן געזען ַאלערלײ שנַײדער־סטרַײקס, קלענערע און גרעסערע; ָאבער ַאזַא מין סטרַײק װי יענער,
 אין װעלכן עס הָאבן זיך בַאטײליקט ַאלע ָאּפטײלן ֿפון דער גַאנצער שנַײדער־אינדוסטריע, הָאט ניו־יָארק קײן מָאל

 ניט געזען.
 

 די סטרַײקערס זַײנען געװען ֿפון ַאלע נַאציָאנַאליטעטן, װעלכע געֿפינען זיך נָאר אין ניו־יָארק. די גרעסטע צָאל
 סטרַײקער זַײנען געװען יִידן, דַאן זַײנען געקומען איטַאליענער, ליטװינער, רוסן, ּפָאליַאקן, דַײטשן, בעמישע,

  אונגַארן, גריכן, טערקן, ֿפרַאנצויזן, ענגלענדער און ַאמעריקַאנער.
 יעדן מָאל װען מען ֿפלעגט ַארונטערנעמען ַא גרױסע שנַײדער־ֿפַאבריק ֿפלעגן זיך ָאּפשּפילן מערקװערדיקע סצענעס.

 
 ָאט איז אין ברוקלין געלונגען ַארונטערצונעמען אײנעם ֿפון די גרעסטע אינסַײד־שעּפער ֿפון ַא בַאװּוסטער גרױסער
 ֿפירמע. אין דעם שַאּפ הָאבן געַארבעט ֿפיר הונדערט איטַאליענער, אױסער ַארבעטער ֿפון ַאנדערע נַאציעס. מען

 הָאט די ַארבעטער געברַאכט מיט גרױס ּפַארַאד. װען זײ הָאבן ַארַײנגעמַארשירט אין גרױסן הָאל ַארַײן, איז אײנער
 ֿפון די סטרַײקערס ַארױֿפגעשּפרונגען אױֿפן ּפלַאטֿפָארם און הָאט אין איטַאליעניש אױסגעשרִיען, ַאז אין נָאמען ֿפון
 די ַארבעטער ֿפון זַײן שַאּפ בַאדַאנקט ער, װָאס מען הָאט זײ ַארונטערגענומען אין סטרַײק, װַײל עס איז שױן לַאנג

 צַײט געװען דָאס צו טָאן, און דער רעדנער ֿפרעגט דעם עולם, מיט װָאס זײ קענען ָאּפדַאנקען. ַאלס ענטֿפער שרַײט
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 אױס ַא צװײטער איטַאליענער, ַאז אין ברוקלין איז ֿפַארַאן נָאך ַא גרעסערער שַאּפ ֿפון ַא בַאװּוסטער
 קלָאדינג־ֿפירמע, װּו מען ַארבעט נָאך; זײ דַארף מען אױך ברענגען ַאהער. „ָאלרַײט“, הערט מען גלַײך שטימען

 אױסשרַײען אין ַאלע שּפרַאכן, און דער עולם ֿפָארמירט זיך אין רײען און מען מַארשירט צום ּפלַאץ.
 

 צוקומענדיק צום שַאּפ, װעלכער איז שױן בַאלעגערט מיט ּפָאליצײ און דעטעקטיװס, שטעלט מען זיך ָאּפ. עס הָאט
 ניט גענומען ֿפיל צַײט װי ַא ּפָאר שליחים ֿפון די ַארבעטער ֿפון דער ֿפַאקטָארי קומען ַארונטער און גיבן ָאּפ ַא

 בַאריכט, ַאז נָאך מיטָאג, ַאזױ שנעל װי מען װעט קריגן די ּפיי, קומען ַאלע ַארונטער און שליסן זיך ָאן אין סטרַײק.
 

 די בעלי־הבּתים און סוּפעראינטענדענטס ֿפון דער גרױסער קלָאדינג־ֿפירמע הָאבן דערשמעקט, ַאז זײערע
 ַארבעטער, מיט װעלכע זײ זַײנען, דַאכט זיך, געװען זיכער, ֿפַארלָאזן זײ. די ֿפָארלַײט ֿפַאררוֿפן די ַארבעטער אױף

 שנעל אין שַאּפ צו ַא מיטינג און אײנער ֿפון דער ֿפירמע שטעלט זיך ַארױף אױף ַא טיש און הַאלט ַא זיסע רעדע צו די
 ַארבעטער, דערציילנדיק זײ װי גוט זײ זַײנען אימער געװען צו זײערע ַארבעטער. „װָאס װילט איר ַאצינד?“ – רוֿפט

 זיך ָאּפ דער בָאס. – „קורצע שטונדן? מיר גיבן אַײך. בעסערע װײדזשעס? איר קריגט עס גלַײך“. אין שַאּפ איז
 געװָארן שטיל, ַאלע הָאבן אַײנגעהַאלטן די ָאטעמס. מיט ַא מָאל רוֿפט זיך ָאּפ ַא שטימע אין איטַאליעניש: „מי

 װָאנטַא יוניָאנַא“. דער בָאס ענטֿפערט: „װָאס דַארֿפט איר די יוניָאן, ַאז איך גיב אַײך ַאלץ װָאס איר ֿפַארלַאנגט, ַאבי
 בלַײבט ַארבעטן?“ ענטֿפערט דער זעלבער איטַאליענישער ַארבעטער בזה־הלשון: „איף יו גיװ ַאס יעװעריטינג, סי
 די װָאקינד דעלעגַאטַא, איט װילי בי ָאלרַאיטַא“. דער בָאס איז נָאך ניט געגַאנגען אין דער יוניָאן און די ַארבעטער

 זַײנען ַאלע װי איין מַאן ַארונטער אין סטרַײק.
 ַאזױ זַײנען ַאלע שעּפער ַארונטער.

 
 הַײנט די בַאגַײסטערטע דעמָאנסטרַאציעס, װעלכע די סטרַײקערס ֿפלעגן מַאכן טָאג־טעגלעך!

 
 אין יענעם גלענצנדיקן קַאמף איז באמת מקוים געװָארן דער רוף ֿפון דעם גרױסן ַארבעטער־ּפָאעט:

 
 „מַאן דער ַארבַײט, אױֿפגעװַאכט

 און ערקענע דַײנע מַאכט,
 ַאלע רעדער שטײען שטיל

 װען דַײן שטַארקער ַארם נָאר עס װיל“.
 

 די נױט צװישן די סטרַײקערס איז געװען זײער גרױס. אױף דער צװײטער װָאך ֿפון סטרַײק הָאט מען אין די
 ֿפַארזַאמלונגס־ּפלעצער ערשט בַאקַאנט זיך מיט דער אמתער לַאגע ֿפון די גרױסע מַאסן שנַײדער־ַארבעטער. און
 דַאן הָאט מען דערזען, װָאס ֿפַאר ַאן ָארעמקײט עס הָאט געהערשט צװישן די ַארבעטער, װעלכע הָאבן בַאקלײדט
 ּכמעט ַא הַאלב ַאמעריקע. ֿפיל ֿפון די סטרַײקערס הָאבן אױף דער צװײטער װָאך ֿפון סטרַײק שױן ניט געהַאט װָאס

 צו עסן. דערצו הָאבן ֿפיל סטרַײקער נָאך געקרָאגן „מוף־צעטלעך“ ֿפון די לענדלָארדס, װַײל זײ הָאבן ניט געהַאט
 מיט װָאס צו בַאצָאלן דירה־געלט.

 
 די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן און די איסט־סַײד־דיסטריקטן ֿפון דער סָאציַאליסטישער ּפַארטײ הָאבן

 ָארגַאניזירט קָאמיטעס, צו װעלכע מען הָאט אױך צוגעצױגן ַאלע ַאנדערע ַארבעטער־ָארגַאניזַאציעס און ֿפַארשידענע
 סעטלמענט־װָארקערס. מען הָאט גלַײך געעֿפנט ַא רײ ֿפרַײע קיכן, װּו די סטרַײקערס הָאבן יעדן טָאג בַאקומען

 ֿפרַײע מָאלצַײטן.
 

 ַאלע ָאּפטײלונגען ֿפון דער ַארבעטער־בַאװעגונג – די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן, די סָאציַאליסטישע
 ּפַארטײ, דער „ַארבעטער־רינג“ און דער „ֿפָארװערטס“ הָאבן ֿפַארעֿפנטלעכט ַאן אױֿפרוף צו ַאלע ָארגַאניזַאציעס, ַאז
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 זײ זָאלן שטיצן דעם שנַײדערסטרַײק.
 

 די ֿפרַײע קיכן ֿפַאר די סטרַײקנדיקע שנַײדער־ַארבעטער הָאבן דַאן ָאנגעֿפירט די איסט־סַײד־דיסטריקטן ֿפון דער
 סָאציַאליסטישער ּפַארטײ, װעמעס מיטגלידער הָאבן ֿפיל געהָאלֿפן אין די זַאמלונגען ֿפון געלטשטיצע צװישן ַאלע
 ַארבעטער און געזעלשַאֿפטלעכע ָארגַאניזַאציעס. אײנער ֿפון די הױּפטטוער ֿפון דער ס"ּפ־ָארגַאניזַאציע איז דַאן

 געװען לוִיס שײֿפער.
 

 זײער ֿפיל געהָאלֿפן דעם סטרַײק הָאט דער „ֿפָארװערטס“. אױסער דעם, װָאס ער איז געװען דער ָאֿפיציעלער
 קַאמֿפָארגַאן ֿפון די סטרַײקערס, הָאט דער „ֿפָארװערטס“ נָאך אױך ֿפון זַײן אײגענער קַאסע געשטיצט דעם סטרַײק

 מיט ֿפיל טױזנטער דָאלַאר. דער איצטיקער ּפרעזידענט און מענעדזשער ֿפון דער ַאמַאלגַאמײטעד בַאנק אין
 ניו־יָארק, ַאדָאלף העלד איז דעמָאלט געװען דער מענעדזשער ֿפון „ֿפָארװערטס“ און ער הָאט ַא סך ַארױסגעהָאלֿפן

 מיט רַאט און טַאט דער סטרַײק־קָאמיטע.
 

 ַאדָאלף העלד איז נָאך געװען ַא סקול־בױ אין ני־ּפענטס, װען די ַאגיטַאציע ֿפון די יִידישע סָאציַאליסטן אױף דער
 איסט־סַײד ֿפון ניו־יָארק הָאט אים צוגעצױגן. װען ער איז ַאלט געװען 14–15 יָאר איז ער געװָארן ַא מיטגליד ֿפון

 דער „סָאשעליסט ליטערַארי סָאסַײעטי“ ֿפון די יונגע סָאציַאליסטן אױף דער איסט־סַײד. צו 20 יָאר הָאט מען אים
 געמַאכט ֿפַארן מענעדזשער ֿפון „ֿפָארװערטס“. דָאס איז געװען אין 1906, װען דער דעמָאלטיקער מענעדזשער,

 מַארקוס יַאֿפע, הָאט צוליב קרַאנקײט געמוזט אױֿפגעבן זַײן ַאמט ַאלס מענעדזשער ֿפון „ֿפָארװערטס“. ַאדָאלף
 העלד הָאט די גַאנצע צַײט געשּפילט ַא װיכטיקע רָאלע אין דער סָאציַאליסטישער בַאװעגונג און די ֿפירערס ֿפון דער

 טרײד־יוניָאן־בַאװעגונג ֿפלעגן אין צַײט ֿפון ַא שװערן קַאמף מיט אים ָאֿפט זיך בַארָאטן.
 

 װי שױן ֿפרִיער געזָאגט, זַײנען אין יענעם גרױסן שנַײדערסטרַײק געװען טעטיק ַא שײנע עטלעכע הונדערט
 ַארבעטער. איך װיל נָאך דערמָאנען דָא אײניקע. דָאס זַײנען: ַאלעקס קָאהען, ַא ּפרעסער בַײם טרײד, ַא גוטער
 רעדנער, און דוד װּולף; אײב הערשקָאװיטש, דזשָאו גודמַאן, בײדע מעמבערס ֿפון דער ס"ּפ, און ל. בַארָאן, ַאן

 ַאנַארכיסט. ל. בַארָאן איז שױן איצט טױט.
 

 ֿפיל הָאבן געהָאלֿפן אין דעם שנַײדערסטרַײק: דזשײקָאב ּפענקין און װיליַאם קַארלין, אױך ֿפיָארעלָא לַא־גװַארדיַא,
 דער ַאדװָאקַאט ֿפון דעם איטַאליענישן ברענטש ֿפון די שנַײדער. לַא־גװַארדיַא איז איצט ַא מיטגליד ֿפון דעם

 ַאמעריקַאנער קָאנגרעס.
 

 יענעם גרױסן שנַײדערסטרַײק הָאט די קלָאוקמַאכער־יוניָאן, װעלכער הָאט שױן געציילט 50 טױזנט מיטגלידער,
 געשטיצט מיט צענדליקער טויזנטער דָאלַאר.

 
 אױסער די קלָאוקמַאכער, הָאבן אין יענעם סטרַײק געגעבן שטיצע די לײדיס־װײסט־מַאכער־יוניָאן, די

 ֿפָאריערס־יוניָאן און ַאלע ַאנדערע קלענערע יוניָאנס. זײ ַאלע הָאבן געהָאלֿפן די שנַײדער מיט צענדליקער טױזנטער
 דָאלַאר. אױף ַאלע ׂשימחות, בעלער און אונטערהַאלטונגען – איבערַאל הָאט מען געזַאמלט געלט ֿפַאר דעם

 שנַײדערסטרַײק.
 

 די „יונַײטעד גַארמענט װָארקערס“ הָאבן ֿפונַאנדערגעשיקט ַאן אױֿפרוף צו ַאלע ַאמעריקען ֿפעדערײשן ָאװ לײבָאר
 יוניָאנס און אױך זײ הָאבן זיך זײער ֿפרַײנדלעך ָאּפגערוֿפן מיט שטיצע.

 
 די ֿפַאראײניקטע יִידישע געװערקשַאֿפטן הָאט אױך געעֿפנט צװײ גרױסע גרָאסערי־סטָארס, װּו מען הָאט געטײלט צו

 די סטרַײקער לעבנס־מיטלען: מעל, ברױט, צוקער, בעבלעך און ַאנדערע עסנװַארג־ּפרָאדוקטן. די יִידישע
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 בעקער־יוניָאנס הָאבן צוגעשטעלט יעדן טָאג צענדליקער װעגן מיט טױזנטער לַאבנס ברױט ֿפַאר די
 הילֿפס־גרָאסעריס און ֿפַאר די ֿפרַײע קיכן.

 
 די געװערקשַאֿפטן הָאט אין קלינטָאן־הָאל אױך געעֿפנט ַא ביורָא, װּו מען הָאט געטײלט קלײדער ֿפַאר די

 סטרַײקער, ֿפַאר ֿפרױען, מענער און קינדער.
 

 דעם געזַאמלטן געלט הָאט די געװערקשַאֿפטן ניט אױסגעטײלט. זי הָאט בלױז געזַאמלט דָאס געלט און עס
 קװיטירט דורכן „ֿפָארװערטס“, און דַאן עס איבערגעגעבן צו די „יונַײטעד גַארמענט װָארקערס“ װעלכע הָאבן

 געטײלט דעם סטרַײק־בענעֿפיט.
 

 איך װעל קײן מָאל ניט ֿפַארגעסן דעם גרױסן בַאזַאר װעלכן די געװערקשַאֿפטן הָאט ָאנגעֿפירט אין
 „ֿפָארװערטס“־בילדינג, צו װעלכן מען הָאט אונדז ַארַײנגעשיקט ֿפון ַאל דָאס גוטס. די געװערקשַאֿפטן הָאט אױֿפן
 בַאזַאר געעֿפנט ַא דעּפַארטמענט־סטָאר ֿפון װָאס איר װילט נָאר ַאלײן. מען הָאט ַאלץ אױסֿפַארקױֿפט צום גרױסן

 עולם און דָאס געלט איז איבערגעגעבן געװָארן צום סטרַײקֿפָאנד.
 

 בַײ יענעם בַארימטן בַאזַאר הָאב איך זיך װידער געטרָאֿפן מיט דעניעל דעליָאנען. ער איז ַאהין געקומען מיט זַײנע
 „סל"ּפ“־חֿברים ב. רײנשטײן, ד"ר דזשוליוס הַאמער מיט זַײן ֿפרױ, י. שלָאסבערג, און ַאנדערע. די טוער ֿפון יענעם
 שנַײדערסטרַײק זַײנען ַא ּפנים, לױט דעליָאנס מײנונג, ניט געװען קײן „ֿפײקערס“, נָאר אמתע „קלַאסן־בַאװּוסטע“

  טוער ֿפון דער קעמֿפנדיקער ַארבעטער־בַאװעגונג.
 

 דער קַאמף ֿפון די שנַײדער איז געװען ַא ביטערער. די קלענערע שנַײדער־בָאסעס הָאבן געסעטלט מיט דער יוניָאן,
 ָאבער דָאס הָאט קײן בַאדַײטונג ניט געהַאט, װַײל די רַײכע מַאנוֿפעקטשורערס זַײנען געװען ֿפַארעקשנט און הָאבן

 ניט געװָאלט סעטלען. די קלײדער־ֿפַאבריקַאנטן זַײנען דַאן געװען ָארגַאניזירט אין דרַײערלײ ַאסָאסִיײשנס. די
 ֿפַארֿפָאלגונגען מצד דער ּפָאליצײ, די ברוטַאלע הַאנדלונג ֿפון די געדונגענע „שטַארקע“ גַארדס, װעלכע הָאבן

  געשלָאגן די סטרַײקנדיקע שנַײדער. הָאבן נָאך שװערער געמַאכט די לַאגע.
 

 נָאך צען װָאכן סטרַײקן הָאט דער ּפרעזידענט ֿפון די „יונַײטעד גַארמענט װָארקערס“ טָאם ריקערט, בַארָאטנדיק זיך
 בלױז מיט די בַאַאמטע און עקזעקוטיװ־מיטגלידער ֿפון די יונַײטעד גַארמענט װָארקערס, װעלכע הָאבן גערעכנט, ַאז

 ַא ֿפולשטענדיקער זיג ֿפון די שנַײדער־ַארבעטער איז ניט ַאזױ זיכער, געסעטלט דעם סטרַײק.
 

 די ֿפירער ֿפון דער יונַײטעד גַארמענט װָארקערס הָאבן זיך ניט געװָאלט רעכענען מיט דער טרַאדיציע ֿפון דער
 יִידישער טרײדיוניָאן־בַאװעגונג, ַאז ַא סעטלמענט ֿפון ַא סטרַײק דַארף מען מַאכן נָאר דַאן װען די מַאסן ֿפון די

 סטרַײקערס שטימען צו דערצו, װען מען ֿפרעגט בַײ זײ, מען בַאריכט זײ און ַא מערהײט ֿפון זײ שטימט צו צו דעם.
 ריקערט ָאבער הָאט זיך בַײ די סטרַײקנדיקע שנַײדער ניט ָאנגעֿפרעגט, און ער הָאט, ַאלס ּפרעזידענט ֿפון די

 יונַײטעד גַארמענט װָארקערס, געמַאכט ַא סעטלמענט מיט דער ַאסָאסִיײשן ֿפון די גרױסע קלײדער־ֿפַאבריקַאנטן
 ֿפַאר 54 שטונדן ַא װָאך ַארבעט, און ַא העכערונג ֿפון 1 דָאלַאר ַא װָאך אױף די ׂשכירות ֿפון יעדן שנַײדער־ַארבעטער
 (די ֿפָאדערונגען ֿפון די שנַײדער זַײנען געװען: 48 שטונדן ַא װָאך ַארבעט, ַא העכערונג אױף די ׂשכירות ֿפון 5 ביז 10

  דָאלַאר ַא װָאך, און נָאך ַאנדערע יוניָאן־קָאנדיציעס).
 

 דיזע הַאנדלונג ֿפון די יונַײטעד גַארמענט װָארקערס הָאט דַאן ַארױסגערוֿפן ַא געװַאלדיקע ַאנטריסטונג צװישן די
 סטרַײקערס. זײ הָאבן דעם בַאֿפעל ֿפון דעם ּפרעזידענט ֿפון זײער אינטערנַאשָאנַאל יוניָאן ניט געֿפָאלגט און הָאבן

 ֿפָארגעזעצט דעם סטרַײק נָאך מיט מער ענערגיע.
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 צו יענער צַײט הָאט די יוניָאן ֿפון די סטרַײקנדיקע שנַײדער שױן געהַאט געסעטלט מיט הונדערטער
 מַאנוֿפעקטשורערס און קָאנטרַאקטָארס ֿפַאר 50 שטונדן ַא װָאך ַארבעט.

 
 דער סטרַײק הָאט נָאך ָאנגעהַאלטן דרַײ װָאכן צַײט און איז ענדלעך געסעטלט געװָארן מיט דער ַאסָאסִיײשן ֿפון די
 גרױסע קלײדער־ֿפַאבריקַאנטן ֿפַאר 53 שטונדן ַא װָאך ַארבעט דעם ערשטן יָאר, און 52 שעה ַא װָאך דעם צװײטן

 יָאר. דער הױּפטסעטלער ֿפון יענעם סטרַײק איז געװען מאיר לָאנדָאן, דער ליגל ַאדװַײזער (געזעצלעכער
 רָאטגעבער) ֿפון דער קלָאוקמַאכער־יוניָאן, װעלכער איז בַאאױֿפטרַאגט געװָארן ֿפון דער גַאנצער יִידישער

 ַארבעטער־בַאוועגונג צו סעטלען דעם שנַײדערסטרַײק.
 

 מיט די קלענערע ַאסָאסִיײשנס ֿפון שנַײדער בעלי־בּתים, װעלכע הָאבן בַאשעֿפטיקט שנַײדער־ַארבעטער אין זײערע
 „אינסַײד“־ֿפַאבריקן און אױך בַײ קָאנטרַאקטָארס (בַײ זײ זַײנען געװען בַאשעֿפטיקט ַא 50 ּפרָאצענט ֿפון ַאלע

 סטרַײקערס) איז דער סעטלמענט געמַאכט געװָארן ֿפַאר 50 שטונדן ַא װָאך ַארבעט מיט ַא גרױסער העכערונג אין
 ׂשכירות.

 
 דעם 8טן מַארטש, 1913 איז דער גענערַאל־סטרַײק ֿפון די שנַײדער־ַארבעטער דערקלערט געװָארן ֿפַאר

 געענדיקט.
 דרַײ מָאנַאטן הָאט דער גענערַאל־סטרַײק ָאנגעהַאלטן ביז ער איז ענדלעך געװּונען געװָארן.

 
 די גַאנצע דרַײ מָאנַאטן ֿפון יַאנוַאר, ֿפעברוַאר און מַארטש, איז דער רױש און טומל ֿפון דעם ריזנהַאֿפטן

 אינדוסטריעלן שנַײדערסטרַײק געװען זײער שטַארק און גרױס.
 

 און װען דער סטרַײק איז געענדיקט געװָארן, זַײנען אין דער יִידישער טרײדיוניָאן־בַאװעגונג ָאנגעקומען נַײע קַאמֿפן,
 נַײע יוניָאנס ֿפון יִידישע ַארבעטער, נַײע סטרַײקס, ַא גַאנצער ים ֿפון נַײע טרײדס זַײנען דַאן צוגעשװּומען און הָאבן

 געֿפָאדערט ַאז מען זָאל זײ אױך ָארגַאניזירן.
 

 די טרײדיוניָאן־בַאװעגונג ֿפון די יִידישע ַארבעטער הָאט דַאן דערגרײכט דעם העכסטן שטַאּפל ֿפון דערֿפָאלג. די צָאל
 מיטגלידער ֿפון די יוניָאנס איז שטַארק געװַאקסן און עס איז אױך געװַאקסן די צָאל לָאקַאלע יוניָאנס. די בַאװעגונג

 הָאט געברַאכט גרױס נוצן די ַארבעטער־מַאסן און הָאט ַארױסגערוֿפן צו זיך דעם רעסּפעקט ֿפון ַאלעמען. נַײע
 קרעֿפטן זַײנען צו אונדז צוגעשטַאנען. ֿפיל, װעלכע זַײנען דַאן צוגעקומען אין די יִידישע יוניָאנס, הָאבן ערשט מיט ַא

 ּפָאר יָאר צוריק װײניק זיך געקימערט װעגן די יוניָאנס. זײ זַײנען צוגעשטַאנען צו אונדזערע רײען ַאלס רעזולטַאט ֿפון
 יענעם גרױסן קַאמף.

 
 דער שנַײדערסטרַײק הָאט געגעבן ַא גלענצנדיקן בַײשּפיל ֿפון דעם ווָאס די ַארבעטער קענען געװינען דורך אײניקײט

 און מוטיקן קַאמף.
 

 דרַײ און דרַײסיק מיליָאן דָאלַאר הָאט געקָאסט די רַײכע קלָאדינג מַאנוֿפעקטשורערס דער שנַײדערסטרַײק. די
 בעלי־הבּתים הָאבן ֿפַארלָארן דעם ּפרָאֿפיט ֿפון סעזָאן און ֿפיל מער. די ַארבעטער הָאבן געװּונען ַאזױ ֿפיל, ַאז עס

 איז געװען שװער אױסצורעכענען זײערע געװינסן.
 

 אייבערֿפלעכלעך איז דער חשבון געװען דער ֿפָאלגנדיקער:
 דורכשניטלעך הָאט נָאך יענעם סטרַײק יעדער שנַײדער געַארבעט מיט זיבן שטונדן ַא װָאך װײניקער װי ֿפַארן

 סטרַײק. די גרױסע מַאסן שנַײדער, װָאס הָאבן געַארבעט ֿפַאר קָאנטרַאקטָארס בַײ קָאוטס, ּפַאנטס און װעסטן,
 הָאבן ֿפַאר דעם סטרַײק געַארבעט 58, 62 און מער שטונדן ַא װָאך. אין די אינסַײד־שעּפער הָאט מען אױך
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 געַארבעט 57, 56 און 54 שטונדן ַא װָאך. די טשילדרען־דזשעקעט־מַאכער, געבײסטע און אומגעבײסטע, װי אױך ַא
 קלײנע צָאל „לַײבל־ַארבעטער“ ֿפלעגן דַאן ַארבעטן 53 שטונדן ַא װָאך. און צום שלוס ֿפון יענעם גענערַאל־סטרַײק
 הָאבן די גרעסטע צָאל שנַײדער געַארבעט בלױז 50 שטונדן ַא װָאך. אױף 53 שטונדן ַא װָאך הָאט מען געסעטלט

 ֿפַאר ַא קלענערער צָאל ַארבעטער. װען מיר הָאבן גענומען אױסרעכענען די צָאל שטונדן, װָאס די
 שנַײדער־ַארבעטער הָאבן דַאן געװּונען, איז אױסגעקומען, ַאז ַאלע שנַײדער־ַארבעטער אין ניו־יָארק הָאבן נָאכן

 סטרַײק ֿפון 1913 געַארבעט אין דורכשניט מיט 7 שטונדן אױף יעדן ַארבעטער אין יעדער װָאך װײניקער װי ֿפַארן
 סטרַײק. און װען מען הָאט ַארונטערגערעכנט צו 7 שטונדן ֿפון הונדערט און דרַײסיק טױזנט ַארבעטער, הָאט עס

 בַאטרָאֿפן 910 טױזנט געװּונענע שטונדן.
 

 די שנַײדער־בעלי־הבּתים, װעלכע הָאבן געסּפענדט ַאזױ ֿפיל מיליָאנען דָאלַארס אום צו צעברעכן דעם גרױסן
 שנַײדערסטרַײק, ֿפלעגן דַאן ָאּפרַײסן די טעלעֿפָאן ֿפון די ֿפַארשיידענע שנַײדער־לָאקַאלס, בעטנדיק מען זָאל זײ

 שיקן ַארבעטער, און דװקא יוניָאנלַײט הָאבן זײ געֿפָאדערט. ַא ברירה הָאבן זײ געהַאט?
 

 די שנַײדער־בעלי־הבּתים, סַײ די קלענערע און סַײ די גרױסע מַאנוֿפעקטשורערס הָאבן דורך דער צַײט ֿפון סטרַײק
 אױסגעגעבן אוצרות מיט געלט, ּכדי זײ זָאלן קענען אױסֿפירן, ַאז זײ זָאלן ניט דַארֿפן ָאנערקענען די יוניָאן, ָאבער

 נָאך יענעם סטרַײק, װען עס הָאט געטרָאֿפן בַײ זײ אין שַאּפ דער קלענסטער טרָאבל, הָאבן זיי זיך געשרָאקן, ַאז די
 ַארבעטער װעלן װידער ַארונטער ֿפון דער ַארבעט און זײ ֿפלעגן גלַײך טעלעֿפָאנירן אין דער יוניָאן: „ּפליז, שיקט

 אונדז ַא ֿפַארטרעטער ֿפון דער יוניָאן. שיקט אונדז די גַאנצע יוניָאן, ַאבי גלַײכט אױס בַײ מיר דעם טרָאבל“
 (סיכסוך).

 
 איך בין געװען ָאנװעזנד בַײ ַא גוט בַאזוכטן געשעֿפטס־מיטינג ֿפון ַא שנַײדער־לָאקַאל־יוניָאן. דער טשערמַאן הָאט
 אױסגערוֿפן יעדן מעמבער בַאזונדער און הָאט בַײ יעדן, אין מַײן ָאנװעזנהײט, געֿפרעגט: „װיֿפל בַאטרעֿפט אַײער

 רַײז ֿפון װײדזשעס?“ אײניקע הָאבן געענטֿפערט, ַאז זײ בַאקומען מיט 4 דָאלַאר ַא װָאך מער; אײניקע מיט 6
 דָאלַאר ַא װָאך; אײניקע מיט 8 דָאלַאר, און עס הָאבן זיך געֿפונען זָאגַאר ַאזעלכע ַארבעטער, װָאס הָאבן ֿפַארן

 סטרַײק בַאקומען 18 דָאלַאר ַא װָאך און נָאכן סטרַײק – 28 דָאלַאר ַא װָאך.
 

 „עס איז ניט געװען קײן ֿפרַאגע ֿפון ׂשכירות, עס איז געװען ַא ֿפרַאגע ֿפון שטונדן“ – הָאט דער טשערמַאן ֿפון דער
 ֿפַארזַאמלונג דערקלערט.

 
 נָאך ַא װיכטיקן געװינס ֿפַאר די שנַײדער־ַארבעטער איז דַאן געװען װָאס דער סטרַײק הָאט ָאּפגעשַאֿפט די סָאב־ און
 אינסַײד־קָאנטרַאקטָארס. דָאס איז געװען ַאן ַאלטע מּכה, װָאס הָאט עקזיסטירט אין ַאלע ניט־ָארגַאניזירטע טרײדס.

 דער בָאס ָאדער דער קָאנטרַאקטָאר ֿפלעגט ַארױסגעבן צו ַארבעטער ַא גַאנצן ּפָאדריַאד ַארבעט, און דיזער
 ַארבעטער ֿפלעגט נעמען ֿפון זַײן הַאנט ַארױסהעלֿפערס, מײנסטנס לערנערס, װעמען ער ֿפלעגט צָאלן די קלענסטע

 װײדזשעס און ַארױסטרַײבן די קישקעס ֿפון די אומגליקלעכע װָאס ֿפלעגן געצװּונגען װערן ָאנצוקומען אױף ַאזעלכע
 דזשַאבס.

 
 דָאס זַײנען געװען די געװינסן ֿפון ַא סטרַײק, װעלכער איז ניט ֿפולשטענדיק געװּונען געװָארן. דָאס איז געװען נָאר

 דער ָאנֿפַאנג ֿפון ַא ֿפַארלַײכטערונג ֿפַאר די ַארבעטער, װַײל דָאס ריכטיקע איז ערשט געקומען שּפעטער.
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