
V/1i'FV
»,« >

,j-j**iJMflו״*

.4-־

siH|
?*»f̂iLH*jAfc*J

fyX

ױקעו ד סים לאנד אינער׳ן ארכײפער ד ם ס
 דובינסחי נרעזידעגם עקטינג אונזער

 די אז ירעסע, דער פאר מרקאערט האס
 חונדערט 3 באסוכמז האבעז םסתיקער

 םארםײדיגונג דער פאר דאצאר מויזענס
 סוטע שעחנע א איז דאס סטריײן. פוג׳ם

 די פיז קאםזי דער אז באדױיזט, עס אזן
 •ואריםזןן א געםונען האט קצאוקםאכער

 ארבײטעד כרײטםנמ די אין אפקצאגג
 די באדײטענד און גרויס װי קרײזזנן.

 גיט אמןר עס איז ךײ\ גיט זאצ סוכמ
אנצוגעתן ערפאצגזײױ וױעוער נענת
 נעדיוניאד די בעבען סאםוי דעם ס*ט

 פאי־׳ן קאמי אייגענטאימר דצד שעמר.
 ?נרשם זיך הויבם יוניאן דער פון שיום

 געגען ססרײפ וױיטערען דעם מים אז
 ניט-דױאן אח שע«ער סוועט אצארצײ
 נײט־ זעהי דצריבער איז היצוי נעסםען.
 אוניעיע צד אאעצידען טיר אח וחמדינ

 די צו און צאגד איבער׳ן צאשאצט
 צו װי רינג, ארבײטער םון ברענטשעס

 ארביײ נאציאנאצען פון ברעגטשעם די
 פאר־ נים זאצען זײ אז פארבינד, םער

 די צו םציכט זײער ערפיצזגן צו געםצן
 אינטערגעשא• דער צו און םטרײקערם

נאצ.
 גאכריכ־ וױיטערע דא ברענגען טיר

pro סימפאטיע, און שטיצע די ומנען 
 דער פון םשך אין האט ױניאז די וואם

באסומען. וואו צזגצםצר

 צעהן שיתט אמאלגאמױטעד
 פאר דאלאר טױזענט

םםדײקערס• ױ
 אינטערנעשאנאצ דער פון אפים דער

 אסאצ־ דער פון בו־־יוי א באקוםען זזאט
 אםע־ אף װארקערס קצאדינג נאםײטצד

pn,* פאצגט וױ זיך צעזט זועצכער: 
 אםאצגאמיײ דער פון טיםגצידער די

 םיט תאבען אמעריקא אוי װארסערס טעד
 צוגעקוסט זיך אױפכמרסזאםסײט גרויש

 װי־ דער םאר קאם* שװערען אײצר צו
 איגםערנעשא־ דער &יז מראופיבואונג

 צעצ־ אײער צו באזונדערם נאנץ און נאיל,
v שפאודט דער איז םםרײס םען i רק  ׳̂י

̂וט וחנ^מר  םיט געעגדיגט גראד זיך ה
mזיג. שעהנעם א

 גזורופזנן האם איחר וױ שנעל צזױ
ר חן  באםדצכט םיר ה^מז םםרײק *י

n אדױסצוחעלפען ײייר אזיי ויי פדאגע 
 דע־ בין איך םיטאמן. פינאנציעאע םים

 אים־ בח איך גציקלירדװאס זצדזד דימנר
 צעהן אויף םשעק א צולעמז צו דנאשס

 עד־ אי-יך זאיזח וואס דאאער, טױזאנם
 אויםנאבזן; די פארקלצנארען צו םמנממז

םסיײ^ אײער םון
 גרױ חארצינסטצ די אײך שילמז םיר

 עד־ אײער צו אײך גראםוליחוז אח ס*!
 אײך װידפעז םיר סםדײק. •אאנרײמוז

ײ  װײטצר זאא ןותאניזאציצ ווײצר י
װאקסיז.

מסטמיוםק^ ס. יעקב ׳־*
סעמרעםאר• גענעראצ אסיטטענט

 די באנױסם צמלמוםיי־םעד
אינטזנרנעשאמןל•

 םיט ב»נו«ען זוו ויד םיר «־<ױגם
 j ״ י נראטולירעז ti נעלצנצנחייס דצר

 װ««רסערם גארםענט ליידים סערנעעןונאצ
 פון אויסשונג «»ד«ן^<נ דעם «ו *וני«
D9:vD0 אבען קורזען רעם rejK 

 *צע םיט טאראײנינט בין «ניך םםרייק.
ײ אימד ייד טרןה׳מ װאם יענינע, די  י
 סאםזי *ײמר פין נעווינם דןר זיג «־

 דער פ»ר נומז גרויםען נרעגנען «וקט
הו באוועגוננ. *רכיים*־ גונ
 איך• *אבצײב גדומז בעסםז טיט

אײ#ר אױפריכטינ
4AA44A4MI חידםזזן, סידני

Swan .ירןזידענם

גיי־גא ?ריד9ש
;. םמדײתער.

:*n r צ אינגג j .י װ
 סים מפר ײר איננמחנםײזמ םיר

וױנשצן כױר םטרײפ• נרױסען
מ ד מיי י

 ױנג ארבײטער און ױניאן יל*דעל*יער6 און קליװלאנדער
 — דאלאר. טױזעגט פינו» ערשטע די גו שיר,ען ברענטשעס

 םטריײ די פאר דאלאר טױזענם דרײ שיקט as ל#כן#ל
 דער פון אפיס אץ ברענגען בעקער יארתער ־נױ — קזןר.

 2 ברענטש — דאלאר. טױזענט ערשטע אינטערנעשאנאל
 צו שיקען יוניאן אנחשעלעס׳ער לאם און ױננ ארבײטער

 דרעס־ אץ קלאוק באסטאנער — דאלאר. הונדערט 5 צו
 שנײדער יארמער נץ — וױידזשעכג טאנ א גיבען מאכער

סטױיק. פארץ וױיחשעס שטונדע א טיט זיך טעקםען

 קאמײ קאנפעדענץ רינג ארב.
דאלאר טױזענם

 ער־ איז װעיצכע סאטיטע, צר15 די
 ארבײםער. דער גײ געװארצן װעזזצט

 טען9 דעם ׳ינםט*ג1 קאנפערענץ ריע
̂ו״י םיגאנציעצע שאםען צו דזשוצײ,  הי

 גצײך איז םטרײה, קצאוקםאכער םאר׳ן
̂ום און ארבײט דער צו צוגעטרוןוטען  זז

 טױזעגד םינױ ערשטע די געשאםען שוין
 איבעמע־ גצײך איז םוטע די ד*צאד.

 אינטערנע^א״ דער צו געװארען שיסט
נאצ.

 דעם שפדצט ר. א. 2 ברענטש
 םיט םטרייק קלאוקםאבער

דאלאר 500
 רינג ארבײטער םון 2 ברענטש דער

 םון בײשפיצ גצענצענדען א נעמבען האט
 בא־ האם ער סאצידאריטעט. ארבײםער

 דא״ 500 םון סוםע די נעבען צו שפדםט
 סצאוקםאכער דעם שםיצען צו צאר

םטרײלל
̂וס ניט אדז ד$ם ם$צ, ערשטע ד

 אזים. אזוי זיך צײכענט 2 ברענטש װאס
 װארים םאצ אצע זיך חםט 2 ברענטש

 ס#ציא- און ארבײםער אצערצײ בײ *פ
הרען אונטערגעמונגען, ציסטישע  םארא̂י

 םאציא־ דעם געשטיצט 2 ברענטש ה$ט
דאצאר. 400 מיט קאםפײן ציסטישעז

רינג, ארבײטער 88 ש1ברענצ דער
 די פאר דאצאר 100 געגעמן ה$ט

 איז דןוס ק^ודסמאמר, סטרימןענדע
 טענטיגען 50 דעם םון חשביז אוים׳ז
 די םון קאנפערענץ די װעצכען טעגןם,

 כא״ האט ברענטשעס ריננ ארבײטער
 לאאוקמאכער םארץ זאטצען «ו שצאסעז
4סםרײג

 האט ריע ארבײטער 501 ברענמש
 דער צו ברױחנצ פאצנענדען געשיפמ

:פאםיטע סםרײק דזשצגעראצ
 א^םער״ דעס םון סאםיטע םטרײת

יוניאן. סצ^וקםאכער נעשאנאצ
 םײ אונזער בײ — :טרײנט טײערע

 תשוצאי, טען12 דעם פרייםאג, םינינ
 רrאי וחנמז געווארען ®ארחאגדעצט איז

אין נעמעכדי: ווון םט^ײק, איצטיגען
 סאי קאמןי שװערען אײער אגבאטראכם

 דעם כדט סאי און באצעבאכדם n םים
 פאתיכטען צו זוכט װעצכער עצזנםצגם,

 מוווצגונג, וורבײמער אתאניזירטע די
 בײצושםייעחנן באשצאסצן םיד האםנן

 n 50 זיח מוצ וואס םוסע, א
 װאר־ צו גישט אום םיטגאיד, פער םעגט

 אײנקאצצקטעד וחגם מצט די ביז כמן
 &רײ- .ס צידגמימ #ונזצר חאט ורעחנן

 אױס־ מאן װני?ז מםער א מצײז מװ*,
שי״ טיר װעאכע געצמ טומע די געצײגט

 75 אױו* טשעק א צו, ךא אייו קעז
דאצאר.
 האנדצתג אוגזער אז האפען, םיר

 אנדערע פאר בײשאיצ אצם דימז װעם
 דער אז אײך, װינשען און ברענסשעם.

 גרויסען א מיט ענדיגען זיך זאצ סטרײק
̂אן• דער פיד זיג יינ

גרוס, רינג *רב םיט
j:n ארב. 501 ברצנטש

 בא- נעכטען חאט ר. M 24 בחננמש
 דאצאר 50 דערװײצ גצבצן צו שצאסען

 סלאוק־ די פאר טחמשודי דאר ױן
 500 פטרסאנם ברצנםש דאר סםדייפצר.
 א מרופעץ ווצחם צס און םצםבצדם

 טעקס א אנצונעדזםען םיטינג סיעציעצצר
מעםמרם. די אויר

 ברענטמ יראנ. ג«ייס*וחנר חנר
 נ«מן » באעלאםעו וזאס ר. 183

קצאוסםימר די טאר. דאצאר
״ ■‘

 א ױבען בױדער באסטאנער
װײחשעם טאג

 אדרעסירט האכם»ז װײס״פרעז.
סטרײקער

 אז אונז סען שרײבט באםטאן םון
 גע־ דארט האט עס װאס חיץ די טראץ

 האצ מעמאריאצ װעצם דער איז הערשט
 געװא־ נעהאצטען איז מיטינג דצר װאז
 און קצאוק מיט איבערםיצט נעװען רען

 זײנען םארזאםעצטע די מאכער, דרעם
 װײס־פרעזידעגט םון געװארען אדרעסירט

 דעױ־ זײ האט װעצכער האכםאן דזשוצױס
 װײם־ די און םטרײק, דעם םון צעהצט

 קרײ־ אגדרױ. און אמדור פרעזירענטע
 רןמאמעג־ די■ איבערגעגעבען האט מער

 באארד דזשאיגט באסטאנער םון דאציע
 װײדזשעם טאג אײן םיט זיך טעהסען צו

 נע־ אנגענומעז אײנשטימע איז װאס
•װארען.

מ בײם טי  :גערעדט אויך האבען מי
 ױניאן, ירעסערס 12 צאסאצ פון טוכמאן,
 צאקאצ זײן אז ערלצערט, האט וועצכער

 םאר׳ן רעקאמענ׳דאציע די שוין חאט
 טשער* םריאב, און גוטגעהײסען, טעקס

 האט ^װעצכער צאסאצ, קאטערם םון מאז
ערקצערונג. עהנציכע אן געמאכט

 געםאכט האט 40 צאקאצ םון מיצער
 װיסען צאזען זאצ מען אז םארשצאג, א
 טע־ א דורך קצאוסמאכער יארקער נױ די

 און קצאוק באסטאגער די אז צעגראם,
 װעצען און זײ םיט שטעוזען דרעםמאכער

 מעגציכלײטען. אצע מיט שטיצען זײ
 געװארען אנגענומען איז םארשצאנ זײז

 רעזאצױ אנגעגומענע די און אײנשמימיג
 טעצע־י נעװארען איבערגעשיקט איז ציע

גראפיש.

 דאר• וועט חאמוי דער אויב אז מצערט,
 ברעגג״ זײ װעצען געצט, מעהר םען

 שצעזינ״ ■חנזידענ^ םעהר. מאצ צעהן
 גע״ טוםןיהארוױגעז א אויוי זיי חאם נצד

 ארבייטער שצחנצר דער םאר דאנקט
סאצידאדיטעט.

 יודאן״ שריפטמןצער אירישע
 אינטער• דער פאױ ,83 לאקאל

נעשאנאל
 אי• דער סון םיטימ צעצטען ביים

 83 ?«יקא< ימיאז ׳*ריפט״ממר דישער
 באריבט א נעװאחגן אויםנעהערט איז
 די װענען w די פוז טשערצ״ט םון

 נעגוםען האט ױני» די װאם באנדם,
 סיםנצי־ די אינםעמעשאנאצ. דער םון

 מף |9חאנ “״םארווערטט מאפ םון דער
 באנדס דאצאר טויזענם *װײ םאר נוםען

 איבערגענעבען ׳פוין איז געצט די און
 ױניאן. קצאוהםאבער דער צו געװארען

 גע־ ח*ט דפורנאצ״ ״טארנעז שאפ רער
 און באנדס, דאצאר 2,100 פאד נומען
 חוד םופמחן פאר ״טאנ״ שא« דער

דאאאר. דערט

 פילאדעלפיע און קליװלאנד
דאל. 5,ססס צו צו שיקען ױניאן

 דרעס״ און קצאוק קציווצענדער *וגזער
 טױ־ םינף צוגעשיסט האט ױניאן מאכער

םטרײקעױס. n פאר דאצאר זענט
 אינטעדנעשאנאצ דער םון םים1* דער .

 םינף זגרשסע די ערהאצטען אױך האם
 ם״צאדעצ״ אונזער םון דאצאר םויזענט

* אתאניזאציע. שותםםעד פיער

 טױזענט 3 שיקט 38 לאקאל
סםרײקער די םאר דאלאר

 קאםטאם »ון טײצארס צײדים די
 םון 38 צאתאצ ױני¥ז .מאכער דרעסעם
 ארײעע״ תאם איגמערטןשאנאצ, אונזער
 די פאר דאצאר טויזעגט דרײ שיקט

םמרײסערם.

 סײבעלט ־ קאהאן רעדאלןטאר
 פאר זעעם־גחס שלעזינגער צו

םטױיקער און םטרײק־פיהרער
 פון רעדאיןטפר סאהאן, אב. נענ.

 איצם זיר נעםינט װעלכער ״ס^רײערטם״,
 פרעזי• פון נעקראגען האט בערצין, אין

 באנייס• « ׳עלעזינגער בענדזשאמין דענט
 נרויםען דעם ײענעז טעצענראמע טערטע

 נע• האבען הצאו?ט»כער די װאם זינ,
םטרייס. לעצםן זייער אין װאונען

 פזא נעמאכם האט נאכריכט דיזע
 אז קאחאן, נענ. אויח אײנדרוס שטארקן

 «ר װי פפריז, סײן אפצוםאהרען ן<נשטאט
 V נאך נעבציבען ער איז נעפלאנט, האט
 אוים• ם^ג ו׳זם האט און בערצין אין טאנ

 בערצימר זיינע םיט ריידען צו נענוצט
 נרויםען דעם װעגען נענאםען און םריינט

 זױב־ אוננעהייערער זײן ווענען און זע
 באװענונכ פרבײםעו* דער םפר טינקײם

 באניים• נרוים םיט גערעדט האט קאהפן
 ארונד טאנ נאנצען א איז ער און טערוננ

 דפם אינער םרײד מיט םוצ גענפננען
ארבײםןר. יארסער נױ די םון זינ גרויסען

 מצעזינ־ געענטםןרם האט סאהאו
 אין קײבןל, באנייםטערםער א טיט נער׳ן

 נר דער פפר איסם דאגקט ער װעלכער
 דוביג* נראטוצירט ער און בעורה טער

 אקטי־ *נדערע אצע און בארפוי׳ן םקי׳ן,
 באזונחנר גאר און םטרײס־םיוורער, װע

 יוג־ װיכטימן דעם מיט םםרײקער אלע
«. ערסצערט קײבעא זייז איו יאן־זיג. } 
 די םון זיג נעװאונענער דער «ז ת»ה«[,

 יזאפיםעצ נייעם א עםענט סלאוקמאכער
 אר־ איד״פער דער פון גע׳פיכטע דער אח

אין באווענוגנ נײטער

Bf/• Vf 4 י וK >• « 4*SSifi

 בױדער אנתשעלעס׳עד לאם
 יארקער ניו אן ניט פארנעסען

םטױיקער
 קצאותםאמר אנדזעעצןם׳ער צאם די
 •רײננעשיקם תאם 66 צ*סיצ יוניאן

 פאר דאצאר חמדערם פינא פר׳פנמ די
.ערידרג יפרסעד ניו זייערע

 יי טיט יאדקערבעקער נייו די
ר ע ק י י ו ם j ס

pipm n ײמד מז יז איז ״bam* זי
r« אצ חד־ םח *פים אנ מ מת it- יז

ד פת פפםיכמ א *יג׳מ w• ניו ײ n r 
ס מד ד אוממר יײיפז מי  אנפיחדוגנ מ

n ®ח e w t און זעגטאז pt סעזחך 
מז וו«צמ רייסיסט, םער  א אױזו ח«

 ר■דאטפצי נעבראכס אזפן ריחחננדען
מן ימט רו  אד־ מדמר בואוחנ די פת נ

י ם ײ מו אח נ מר־ ׳יי״יעער׳ז מ* ױציי treflאי דד

 םטײװעסאנט ®ון םטױיקער
 נוםו־ךי אױס דױקעז קאםינא

שלעדנמןד צו אנערקעגונג אװ
 ש««ער, די םון םשעדצײם שאפ די

 םטײוועסאנט *ום יזמטײצם זימען װאס
 םרייםאנ חאבען זזאצ, םםרייק קאס^א

 H*nn פאצנעגדע אננענומען נאכםיםאנ
: צו*י«

 אנ־ גרויםע די באוואונדפרענדע
 אויםםר אונשעצבאחן און שםחמנונמן

 דימנז אין קצאוסמאכער רי פפר אוננען
 בוזד pm פחנויחנגם אונזער םו? סטר״ק

 אין מםענדיג אח שצומימפר, ב. דער
 *9 שסיים סראנתערהייס nt אנבאםראכם

 14« חנר אױפ איבערנ«עבעז און נעםריי
 איגכאגרעטפ^ אונזערע םארטײדימן צו

מר אױס סיר חדיקס  *new טיפססיס אונ
 אוגזיי <װ קצגימו־אגע יבםימפיאיי 4יא

 אין שצ«ױ»ער, פחנזידפנס פיחרפר,
dm m צאעד איהם, וױנ׳פוז  >fi ■ צ » 

 H11M יון וו ו פ• pm יתר׳ח נזחונד םםעז
מז. װייסעחנ צו יתי*ז ד

אן מפחנ צז חןו

״
מ םיד זי^ סצן מיז באצד י

» m  fx n n m דאד
פארקוםיז זואם

ו״ ו  ... -rtf TP -״rWWW׳

f רציייפיפ t  f t 
או ״w■ ו9צ

9 PM »T■r(<
»9v■ פפ» p i

ן ו י ו ײ Uי

זוןרסערס נארטענס רידיס אינסעו־נעמגאל דער פת ןרנאן ופיציערער
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z ממרט ממימו ספרײק   ? r a n
r m  iaw i m  t o  ra rm B

 דינען ברוסלץ אין שעפער 5♦ פח םטדײקער און יארק נװ אץ שןןפער 800 פון סטױילןער 16,ססס
 דיוס דאלאר טױזענם 75 איץ צאהיען בױדער יוניאו — ארבײט. דער בײ צודיק וױדער ׳

 דער פןו באנלךאם חןם ווענען תבינסקי — ברוקלין. אין דאלאר 5^סס און יארק ניו אץ
 קלאוקמאכעך װארענט נאגלער מענעחשעד דזשענעראל — יוניאן. םקעב קאמוניםטישער

באסעס. די מיט עז בארנענ צו ניט אמ שבת ארבײטען צו ניט
ה צעצטעו־ חנר פון משך אין  זײט זיי

 אין צוריקגעגאעען וײנצן ארבײטער רי
 נױ די איז ארבײט, דער צו שעיער די

 אין געוואקסען כװאצדיג ױניאן יארתער
באציחו^ יעחנר

דער צו חןםיעקס אח אנמחן רער

 םון װי אדבײטער די פון גוט אזוי ױגיאן
 פוצשטעגדיג װידער *יז באצעבאטים די

 םיטכצי־ נײע צאהצ די צוריקגעשגמצט.
 זײט געוואונען האט ױניאן די װאס דער
 גרוי^ זעהר איז םטרײק צעצטעז דצם

די צוױשען הצרשט וואס נייסט חגר

 ורסט מיטינג מאכער ױינקאוט גרדסער
אנױסענם דעםכייעם איינשטימיג גום

 וױים־ — םיטיננ. ראמיפיקיישאן אין פארװ&נדעיפ װערם מיםיננ סםרײס
 און אנריםענט יחןם ערקיערעז פרידםאן םעם און ניגנאלד :ם
רערם.פעסטשוםאגו די םיט פארהאנדיוננען די ז

 םוצנזד » חאם נאכמיםאג רינםטאנ
 »יז םאכער. רײנקאוט םיט ה*צ פאסםער

 נעהײםעז גוט אײנשטיםיג סקוצ, רענד
 רײנ* דער צוױשעז אנריטצגם נ״עם דעם

 ױ. J צ. א. דער pe ױניאן םאכער קאוט
 םאנופעקטשורערם ריינקאום דער און י.

אספטיאײשאן.
 צװי* פארהאנדצוגנען אגרינמגט די ־
»v\ מן צדדים נײדע א  א מדויעדט ח

 האבעז באצןנאסים די צייט. צעעערע
 רעטאראציזי־ חנם אויםנוצמן נמוואצם
 נעחןרשם האס וואם צושםאגר, רענדען

 צום ביו אינדוםםריזנ סצאוק דער אין
 אין ארבײטער די אויםנוצען און םםרײה

טרײד• זײער
 דער פח םיסיבנ ראםיפישײשאן דער

ר ריינסאום מ א אן ס תי ן י י  סקוצ. רענד ז
מ נערופען איז אח  ־טטרײק א אצם מוו

 באשציםעז מזאצט האט ותצמד־ םיםינ^
 רייגקאומ דער אק םטרייס נעדעראצ א

מז באצעמטים די אינדוסםרי. א  זיך ה
 עגטשצאסענזןר דער פאר דערשראקען

 דער פאר אח ױניאן דער פון האנדצוננ
 די איצם באזיצט עם וואט םאכט, נייער

 נעבע־ זיך האבען אח אינטערנעשאגאצ .
ײ טען  אונטערצו־ םיתרער ױגיאן די נ

אנריםענם. רעם צושרײבען
 רי פאחימנרט אטײםןגט גייער חנר

ר רײנקאוט מ א  אר־ (אי־שעזו׳ז־ימ א ס
ײט aye םיט• pm װאך, בײםם ~M ;אדנ

תי פאר סמייצ tan סאצ דערהאצממ  “אי
ru פיצ« אח טײם, n w באדימונ־ יזגיאן

מז•
m חנם אין aw בא־ זײג*ן סרײר 

 ארביײ 1X100 ניז 800 פח שעפםמם
a אױפ׳ן טער. re 's מגד זיינען ת  אגז

w צוױאינן כעוחנן n מן אח  הונ־ זי
e in ^םיםגצידער. ױניט i n גממר־ 

 Pm פרידסאז, aye צאיזאצ, פון טאן
i n  po w n m o  ■an ריעקאום md* 

a גמיצדערם prayn ױניאן״ םאמר n 
 די םים פאתפאדצממגן די פון פארצויוי

T באצעבאםים  Binyfrar tV3*n pm 
m פון פוגקס ru rn  DM ju m n m 

e r r איו y n איינשםיםינ אגריסצנט 
4TM»K< נוטנעהײםען

r

 אופי איצטיגע די בײ אמנר האם װניאן
 זיך פראקםישער םאד גצפונצן שםצנדען

 דער סטרײק. א איז פארוױקצען צו ניט
 מאכעד קצאוס דער פיז סםרײס נענעראצ

)2זײמ- *ויןי (אלוס
=-------=■■■■.־ ״ז ■----—as i ו

 װײזען זײ װאו איבעראצ קצאוקמאכער
 פון באגעהר דער גצענצענד. איז זיך,
 צו אינדרססריצ דער אין שיכטצן אצע

 סיסםעם, שא« סודעט דעם באקעםםען
 םון דיכתמיגקויט כמזזר. אצץ װאקסט

 צא- אח צצבעדע איצם את יוניאן הגר
 דזשאיגם םון וױנמצ יעחןן אין •עצדיג.
 אצע ביד. סען איז ביצדינג באארד

 ארבײםעו כדט פאדפיצט זיינעז אפיסעס
 ױניאךבא״ איז ױניאדמועד יעדער און

קאפ. איבער׳ן ארבײם וזאט אסםער
 געםוזם דעריבער האט יוניאן די

 םאמרעסערע? צו פצאן א אויםארבײטצן
 רזד און באארד דזש*ינמ פון סטעוי דעם

 םעטיגקײם, גאנצע אייור אתאניזירען
 אגכד גײע די צו צוגעאאסט זײן זאצ וואס

 יאר־ נױ םח איינפצוס דער שטענדען.
־ אונז, כמן זאנם — דנ, סער  צאזם ־
 צאנד איבער׳ז בזײיט פיהצמז שויז דך
 וױ םעדזר אױ עס און הענעדע, אין ׳און

).8 זײפ אזיןי (שלוס

is® איז אױנעו מזױדי איחר היס מניןן, אײער צוױמזמרמען הןט איהד סמהנאכעד,
שלעזמנער בענדזשאנדן פון

ױניאן. װאירמרם נארםענם צײדים אינטעומעשאנאצ פרעזידענם

!מאכער קלאוק ברידער, און שװעםםער
 דעם צוריקנעבראבט אײך האם םטרײק געענדיגטער נאר־וואם חןר

 װעלם. אויםערליכער חןר פץ און ארבײםםגעבער אייערע פוז רעםפעהם
 נאטמן די וױרדע. םיט אײך וועגען ריידען לאגד נאטרען םיז צײטוםגען די

 די צוריק איז ױניאן אונזער אײך. םיט שטאלץ איז באװענוננ ארבײםער
 עטליכע םים געווען איז ױ װאם קראפט באשיצענדע די און םאכט בױעגדע

צורי̂נ יאהר
 טרײ זײט נעוױגם! נרױםען דיזען אפ הים ברידער, און שהעםטער

!קאפ אין אויגען די וױ אפ איהר היט ױניאן. גורים־אויפגעלעבטער אייער
!אײנינקײם פון אוזדו̂ח pa געפיהל דער אײך צוױשען הערשען זאל

 ארגײםער אװײםען פץ װאוילזיץ דער מייעד זיק אײך pc יעדען בײ זאל
 1אי אדער ױניאן דער אץ קרינערייען קײנע װאוילזײן. אײ;ענער אײער ;.**

 און צהאםען וױרקען איהר זאלם שדועםטער אח גרידער ^םת׳ע ״־* שאפ.
 דאר• װעלכע ױניאן, דער אק זאמןן דא זײנען עס אויב ןװזאםען. ארבײםעז

ברידער־ א אויף ווערען אױםנעמןסערט ױי זאלען אויסנעבעםערט, װערען םען
_______ קריגערייעז׳ אמ העצעם דזרך ױט וחןנ, ליכען

 םאנופעק־ די כדם געםאכם האט יונייח iprat װאם נט.עאגריס חזר
 כעםעהח א םאר פתדאםעגם דעם נעלייגט האם זוםאםיאיישאנם, רסעטשור

pm כלױז איז דאם א׳ק טרייד. אין ארבײםער יעדען פאר לןןבען שדחנדחןן 
m .וױיםער װאם װעם איחר וױיםער, אח נױיםער געחן װעם איהר אנפאננ 

 םא־ וױיטער וואם מעט איהר פארבעמערוננען, מעהר pm םעחו־ אלץ פרינעל
 *ום אימער טרײ זיק נאר וחןם איהר אױב — לעבען. נרינגערען א כען

יוגיאן. אײער *ו םדײ און אנדערעז
 איהר וועלכע ארבײםם־באדינגונגען, די אפחיםעז איץ־ pa יעדער זאל

 דעבקען מ אפילו וואנען נים אײך pa קײנעד זאל ט.פסעקעיטגאו חאט
pa ,שםיק־ארבײס rmך־ pa םעחרער אדעד שםוגחןן לעעערע ארבײטען 

 חער־ װעם אײך וװױ״ען אױב ערלױכטג ןןנריםענם דער וױ װאך אמ םענ
ך כאסעס זײ װעלען אחדזת pa גע^חל דעד שען ײ  אוינעז׳ די אין קוקען א
 קאם־ םטאי םשעץ זײ חשאכעת^ ךי םאגופעקםשורעדס, די זיי. איחר נים

 םיט בתבעס קיק טאן נים דאן װעלען םםארם דעפארטםענם ךי פאנמים,
 יעיער אין יתיאד״א• א ײק װעמ םרײד איז שאפ יעדער עד.עפש סוודט

ײר־ יה קעז יוניאז א מא־ וואם בעגעפימ פילען דעם געניסען װעס ארבײמעד
^444̂^ 44 fc4 ײ*׳ __ ̂ מיטעי
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זוןיודפיחח שלעזיננעו פרעזידענפ
צצצ״ זײט איז שצעזינגער ברודער

 אין ״הױז ױניטי דער איז פרײטאג טען
 אינטערנעשא״ דער םון הײם זומער דער
 זײנע םון א& זיך רוהט ער װאו נאצ,

 איז ,ער אנשטרענגוננען. נרויסע צעצטע
 םון רעזוצטאכתז די מיט צוםרידעז זעהר

 פא־ ױניאן צעצטע די םיט איז סטרײה
 און אױפגעצעגט גוט איז ער םירוננען.

 צוקונםט דער װעגעז האפנתגסםוצ זעהר
 אין זײענדיג כאטש ױניאן. דער פון

 רוהט ערהאצונג, אויף הויז ױניטי דער
 דעם טראכט און ניט פונדמסטוועגען עד

 איז ער ױניאן. דער װעגען טאג נאנצען
 *V פארשײדענע סים םארנוםעז שםענדיג

 שריםטציכער מיט אדער פצענער ניאן
אינטערנעשאנאצ. דער םאר ארבײט

 מאנטאג תוטט שצעזינגער כרודער
יאר̂י נױ <זײ\

 שעפער, לינקע די פון טײל א
 געםע־ שױן ה#בען װאם

 אינ־ דער מיט טעלט
טערנעשאנאל.

 קא., םוט pm קלאוק בענער
 דזשא• — קלאטה ;בראדווײ 1370

 םם. טע36 װ. 315 םעטי, און זעוי
 מאנוםעקטשורינג קרעפם — קאוט
 חעג־ ה. סם., םע37 וו. 249 קא.,

 םם., טע38 זועםם 230 חןלמאז,
 טע8 520.קא גארםענט £אולטלעט

 װ. 225 שרײבער, און לענז עװ.;
 שאנטם, און הײםנער םט.; טע35

 הױרשארן םט.; טע38 װעםט 246
pm ,םט^ םע37 װ. 266 װאנדעל 

 ת. 261 תארװ^ pm ילעוועגטאל
 «. 38 שיק, pm לעף םם.; םע35
 ארא־ דאגאדאנאװ, םט.; טע26

 ,Tie pm טשארני םילער, pm נאװ
 עווערעט דיװױד קלאו^ דאװיל

pm ,צד און פעלדםאן קאםפאני 
 a. דזש. םאן, pm פאוגט קערםאן,
 וו. 261 חשױועגייל, pM דיטםאן

םט. טע38

̂יו

י ס י נ ו ז ־ ױ ן ה י ן א ן מ ו  פ

ק נ א ל ט נ כ א ר פ

פארש, שארצםט אין הויז ױניטי רי
 י., וו. ג. צ. א. דער pa הײם זוםער די

 און נצאנץ פוצען איחר אין איצט איז
 נראזען און בצומען שעהנע די ■ראכם.
 די און וואצד אין בויןתר די ;נציהען
 אנכןד די םיט שםעסען סעצדער ברײטע

 ציב־ קיהצם םײך דער ריחות; נעםטטע
 די איז באזוכער םויזענטער די אפ צאך•

 ניט האבען הױז ױניםי אין פארװייצוננען
גצײמנן. זײער
 בא־ בעםםע עסימם, נוםע חת א

 צזנר־ פאחשידענע p» ותםציכפײטש,
 בעםםע די יתיםי די נים שסרייאוננזן,

 םריהם*תענם, ציטערארישע צעסטשורס,
 און פארשםעצוננען טעאטער תאגצערםען,

בעצער. צוסטינסםע די
o ותר p וױצ im lv u ru im אנמ־ 

g |g| יאצ ײיקתנד אדער מאסײשאן 
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 באשריבען און געזעהן נעהערט,
חארעפאשניק א םון

רעפארטער) סטעף א ($נשט*ט
 פ$ר א צװישען אזוי מיר איך זיץ

 םון אײנעם אין סטרײס־פיהרער די םון
 צײ א װי אוים קוקט װאס אםיסעס, די

 געםינט װאס שטאב גענעראל םונ׳ם סער
 אפײ די און שלאבטםעלד, םיטען אין זיך

 אױסארבײטען אײן אין האלטען צירען
 אזוי װי פלענער די איבערארבייטען און
 פאזי־ די באםעסטיגען צו בעםטען אם

 — מלחמה געװאונענער דער םון ציעס
 פלוצ־ ווען סטרײס, קל^וקםאכער דעם
 — אלײן, גענעראל דער ארײז קוםט אונג

 און קאן דעם זעהענדינ און דובינסקי.
 טוט דא װא־ס לעבען, םון גערויש דעם
 און באנײסטערט שטארק ער װערט זיך,

 ״ברידער, : חברה דער צו אפ זיך רופט
 סטעף־ דעם צושיקען ד# אײך װעל איך

 איבערגע־ איהם זאלט איהר רעפארטער,
 איהר װאם זיך, מום דא װאס אלעס במן

 װאס טועז, קלאוקמאכער די יוואס טוט,
 אלע די און םיהלען זײ װי דענקעז, זײ

זאכען. אנדערע
 ניט צײט קײז הײנט האבעז ״םיר

 קוירצ־ ענטפערט זאכען״ אזעצכע םאר
 ארנאניזײ־ דער םון טשערמאן מאן\דער

 דארםט װאס איבעריגענס, קאםיטע.״ שאן
 מיט אװעקזעצען זיך זאלען מיר אז איהר,

 דערצעדר איהם און סטעןי־רעםארטער א
 מיר װאס שרײבען צו האבעז זאל ער צעז

 די םון אײנעם נעמט זעהען. און ןץלרען
 ארום זיך דרעהען װאס הארעפאשניסעס,

 אלײן הערעז און זעהען װאס ׳דא טאסע
 אנשריײ אצעם אלײן ער זאיצ און אצעם,

.  נע־ אזוי זײז ניט עס װעט סוים ^ן
 אבער עס װעט געשציםען, און הובעצט

 ערשטער דער םון שטאף׳/ ״עכטע זײן
 עס װעלען קצאוקמאכער די און האנד,

אויספרעםעז׳/ אאײז שױן
אײנםאצ, דער דובינסקי׳ן • נעםעצט

 םון אײנעם אויססצייבען הייסט ער און
 םיר. אויף םאלט גורצ דער חברה. דער

 עס, הײסט האדעפאשניס, דער איך, דארןי
 אװעק־ זיך ,1שרײבע א פצוצים ווערען
 דא האב איך װאס באשרײבעז און זעצען

 װאס געהערט, און געזעהן װאכען צוױי די
 טוט עס װאס און געטאן דא האט.זיך עס
 און אײנצעאהײםען אילע םיט איצט, ?יך

םאקטען. אילע טיט
 דובינ־ איך םרעג — איז, וױ ״און

 איצט ביז האבען ברידער די אויב—סקיד
 װעיצכע םאקסען און פאסירונגען כענעז
 אז דענקעז וועאען אנדערע אחנר איחר

 עפענט־ דער אין קוםען ניט דארםען זײ
. ״? ליכקײט

דובינ־ ענטםערט ״גאדישקײטען!״
 איצט ביז האבעז ברידער די אויב — סקי.

 זיך דארםען זײ װעלכע םיט זאכעז נעטאן
 עס װעאעז זײ אז זיכער איד ביז שעםעז,

 : םארקערט טאז. ניט מעהר אז איצט םון
 עםעגטאיכי• דער אין ע־ם בחננגעז םים׳ן
 א זאגען, צו אזוי זײן, עס װעט קײם

 װיסען זאאען זײ אז אאעםעז צו וואונש
 אין װאס אילעס איצט וױיסען מיר דאס

 ווע־ מיר• און םאתעמוםען איז מעפער די
 זײנען מיר (כאטש געבעז אכטונג &\

 שוין וועאען ק^אוסמאכער די אז «ימר
 די אז נעבען) אכטונג אױך א*ײן איצט

םארסױ ניט װײטער זאאעז זאכעז ו^ע
*.\vo

 באפרידיגט םיך האט עגטםער דער
שרײבען. צום זיך נעם איך און

v אײגדרוק ערשטער דער
 קאכט און עס זידט ארום און .ארום

 שטור־ און צאיעאדיגעס םים צעבען, םים
oyr'o .קאאוקטאכער חונדערמער ל^בען 

 צאין איז שטעהעז אםיסעס, די אז םיאעז
 קרײ צו נעחסט ?ײער יויןי װארטען *ון
 םארשײדענער־ די אויןי ענםםצר אן מן
 מיט שײכות א חאבען וואס םראגען לײ

 זײ שעיער. די איז צוריסנצהז זײצר
 םאר^אזען זײ גטענדעם. שנעל וחגרען

 אנדערע צו. קוםעז אנדעחג און א«ק די
 אחער דא קוםען וױדער, סלאוקםאכצר,

 שעאער זײערע םים טיםינגען חאבען צו
 חןד צז צוריקנעשי<זם ווערען ♦H אײדער
 נזד צו טשערציים צרװעהאען — ארבײמ

 •רײ־ אויטצת^יכען אינסםרוקצמס, םען
 שסעא־םא■, דצם אין דא, וג ז. א. «ען

מז זיך קאמנז צס װאו א ח  אידישע, צ
 אר״ רוסישע און איטאציענימע וןוי^ישע,
 מחגכץ־ דעם חעחנץ איחר קענם גײםעה
יאחר דרײ םארגאנגצנל די מון צתוי

 א םאראז װידער איז עס אז זעדוט, דער
̂יסע  סך א און ױניאז קילאוקמאכער גר

לײט. ױניאן גוטע איבערגעבענע
:רערצעהיצען אײך אין װעיצ אט
 מיטינגען די םון אײנעם בײ זיץ איך

 צוריקגעשיקט דארף װאס שאפ, א םון
 אינסטראק־ דער ארבײט. דער צו װערען

 גע־ ״איז :טשערמאן דעם םרעגט טאר
 ױגיאן־האנדײ שאפ אין אײך בײ װען

j םי־ א הילערט טשערםאן רער ?״ שאנס 
 איצע ענטפערען. צו װאס ניט װײםט נוט,

 צו זײ גיט אינסטראקטאר דער שװײגען.
 זאגט בדידער. ניט, זיך ״שעמט :םוט
 זעה איך זאגעץ. • צו האט איהר װאס
 ניט געװען אײך בײ איז עס אז שוין דאו
 הערען, לאםיר אבער םויגעאדיג. אזוי
 ארבײטער אן געװען׳/ איז עס װאיס

 *ברױ :דערקאערט און אויף זיך שטעאט
 זיכערע א דאך איז עם טשערכיאן, דער
 אאעס זאגען ניט װעאען מיר אויב אז זאן,

 מיר קאגדישאנס א. םאר װאס אוגטער
 דארם».גן םיר װעאעז נעארבײט, האבען

 קאגדישאנס זעאבע די אויף צודיקגעהן
 מעהר קען דאס און ארבײטען, װײטער

 גע־ אאע איצט זײנען םיר געשעדיז. ניט
 און ױניאן־אײט גוטשטעהענדיגע װארען

 אאע זעהן שאפ איז דארפען װעאען מיר
 בײ אפצוהיטען. סאנדישאנם ־ ױניאן
 — ברודער, דער װײטער זאגט — אונז,

 ױנ־ א :עװען װעניגער אדער מעהר איז
 םון געארבײט האבעז מיר יאךשאפ.

 ארונטערגע־ האט באס דער אביער װאר,
 םאר און ״נו, םיײזען״. די םון נומעז

 א ארײן שוין זיך מישט—?״ אװערטאים
 אן זיך רופט — ׳״א ברודער. צװײטער

 אווער־ םאר — ברודער, ערשטער דער
 באצאהאט געקדאגען מיר האבעז טײם
 קריגען םיר אז געהײסען ס׳האט :אזוי

 פאר העף״ א ענד ״טײם באצאהאט
 ארבײטעז צו אנשטאט אבער אווערטײם,

 םאר באצאהאט סריגען און שטונדען צװײ
 דרײ געארבײט טאקע מיר האבעז דרײ,

 אז עס האט געהײסען אבער שטונדען,
. צװײ״ באויז ארבײט מעז

 װיםיא אויס געםינט ער װי נאכדעם
 ארונטערג־ע־ זײ םון יעדען בײ ם׳האט

̂ז  אינ־ דער םיקסט פרײזעז, די םון נומ
 איסט, נאנצען דעם כםעט סטראקטאר

 ארבײטער, די פון צושטימונג דער םיט
ערװעה־ צו שאפ דעם אויו* םאדערט און

טשערמאז. גײעם א
 ביסעא א ארבײטער די װערען דא

 קװעטשט עס אז זעהט, מען אוםרוהיג.
 ׳אוים װײזם קענען, זײ אבער עםע׳ס. זײ

 םריהערדײ דעם געגען ארויםטרעטעז ניט
 אינסטראקטאר, דער טשערמאן. גינן

 באגרײםט שאפ, םון ארבײטעד אן *אײן
 נאמינײ־ ״םאכט םאה הומט דא װאס

 םאדאאנגט טשערמאן״, א םאר שאנס
 עוױײ אאע אבער אינסטראקטאר. דער
 ״זאא : געשרײ א גיט שװעסטער א גען.

 װעט טשערםאז, א אפאינטען ױניאן די
 דער םרעגט צוםרידען״. זײז אאע איהר

אײך םאר איך ״זאא :אינסטראקטאר
 גאנצער דער טשערמאן?" א אפאינטען

 יעס, ניכדזיכערען: א םיט ענטםערט שאפ
 אפאינ• גיט וועט ער אז האבענדיג םורא

 װען אבער מענשמן. ריכטיגעז דעם טעז
 ברױ דעם אפאינטעט אינסטראקטאר דער
 ױבעאט גערעדט, םריהער האט װאס דער,
 װאס שמחה, םאר שאפ גאנצער דער

 בראװא״פא״ א דוו־ו אויםגעדריקט ווערט
 ניט זיך סען שוועסטער די טשערײ.

 זיײ ״יעצט :זאג א גיט און אײנהאאטען
 האבען װעלען םיר אז זיכער, םיר נען

 דעד שאפ.׳׳ איז באדינגונגעז ױניאן אאע
 ווערטער, פאר א זאגט טשערטאן נײמר

 די אז געבען, צו אכטונג שבועח א גיט
 און שא«, איז געםינעז זיד ױני^ז-זאא

 שטיקעא קורצער• דער אין װי זעחט מען
 שטונדע, אײז םון פארלויןי איז ״צײט

 שא* גאנצעז םון םענםיםענמ דער איז
 מאדנער א געװארעז. איבערגעאנדערש

 ױניאךכא־ א ױניאדגע&יחא, א גמפיחא,
 אוץ ארוםגענופמן ױי האט וואוסטזײן

 צודימע־ זײגצז זײ װי נעזעחן ם׳האם
ױנ־ אנמשאאסענע אאם שאפ איז גאנגעז

יאךאײם.
— םאמט. צוױיטצר א ׳

 אא- םוז ביאדינג אין זיד געמין איך
 n את״סגעגעבען װעחנז דארט 2 סאא

 םון און אאעמעז, צז סארדס וואירקינג
 נ<ײך געשיקם ארבײכתר די וועחגז דארט

 מנחען וואס די ארײז. שציער רי אין
 חרכנע• pir חאבעז אפיס פון אתיס
מ די םאכט אנ  זיינע! און •ראצעדורע נ

pir םארםאן זײענדיג סםרײקער. אױס 
את ברידער «אר » םיט געשירעך א pא

! יוסןוי ש

 איבער־ םטרײקען מיי !םטרײקען ,,מיר
יגעריג שוין איך װער !״ א־נײס  און ̂נ

 װאס אויסגעפינען אםיס אין ארײן געה
 אר־ אן דערצעהלט פאסירט. האט דא

:געשיכםע אזא בײטער
 ארײן שאפ אין געקומען זײנען ״מיר

 אר־ דער צו אאעס אײנגעפיקסט זיך און
 אנגע־ און זײן, צו געהערט עם װי בײט,

 הא־ טשערמאן, דער ארבײטען. הויבען
 מיט׳ן עראעדיגען צו עפעס נאך נענדיג

 און איהם צו צוג־עגאנגען איז בעא־הבית,
 דארט איז עס װאם איהם איבערגעגעבען

 װי מיר הערען פאוצים געווען. נויטיג
 טשער־ איבער׳ן זיך צושרײט באס דער
מיר װעסט דו מײנסטו, ״װאס :מאן
 דיך אנערקען איך ארדערס? געבען דא
 :יט װעא איך טשערמאן. הײן פאר ניט

 האבען װ. ז. א. ארדערס׳/ דײנע נעמען
 אפ־ האבען געטראכט, ניט סר קײן מיר

 אײ־ װי אאע און רעדאאך די געשטעאט
 געקומען און ארבײט די געװארפען נער
 בעא־ דער מעג ארײן. ױניאן דער איז

 און בראד־ערס העריס הײסען טאקע הבית
 שעדד גאנץ א האבען טאקע זיך ער מעג
 אבער עװענױ, טער7 דער אין שאפ נעם
 ער װעט ױניאן א דא א־צט איז עם אז

 דעם װעגען װיסען דארפען באויז נים
 רעספעק־ איהר און פיהאען אויך נאר

טירעז״.
 האט שאפ א פון געשיכטעאע די אט

 און אפאאוז גרויסען אזא ארויסגערופען
 גאגצ׳ען דעם בײ פרײד םאס גרויסע אזא

 באשרײבען. צו ניט גאר איז עס אז עואם,
 צי דעם פון רעדען ניט איצט װיא איך

 אדער טאקטיש געװען איז האנדאונג די
 בעס־ אם האט אקט דיזער אז אבער ניט,
 סאלידאריטעטם־ אז״דער באװיזען טען

 די אין דערװאכט װידער האט געםיהא
 ניט קײנער קעז דעם אין קאאוקמאכער,

 איז פארזיכעךונג װעאכע װײא צװײםאען,
 ױנ־ דער םון קױם דעם פאר פאראן• דען
 סאאידארישער דער אין ניט אויב יאז

 שע־ די אין ארבײטער די םון האנדילונג
פער?
ױניאן־לײט. »לטע פון פױם׳ער נײע

 מאנײ דער װי נאכדעם טעג פאר א
 איז אינטערנעשאנאא דער פון םעסט

 אנגע־ איך האב געוגארען םארעםענטאיכט
 די פון אםיסעס די באזוכען צו הויבעז

 געזעהן האב איך יצאקאאען. פארשײדענע
אנגעהויבען האבמז קאאוקמאכער די װי

 •נים׳צר באקאנטע קײז אבעי קומען, צו
 גע״ ניט טעג פאר צרשטע די איך האב

 קא״ ביסעל א געװארען מיר ס׳איז זעהץ.
 האכ איד װײ< הארצען, אוים׳ן אעמוטנע
 נים ט׳ומגט װי אאנג אזוי אז #נעטראכט

 וחגט צוריקופתנז פנים׳ער יענע זעהן
 ץ םיך איז עס אבער טויגען. ניט עפעס
געװארען. םרעהאיכער באאד

 ״צענ־ די געקומען זײנען ס׳ערשטע
 די געזעהן באלד מיר זזאבען טריסטען״

 שטענדיגן די טאקע — באקאנטע אאטע
 בײגעםרא״ דאך האבען זײ ״ביקערם׳/

 םון בויאונג דילד צו טײא גרויסען א גען
 געװען װירקאיר זײנען זײ און ױגיאן דער

 םיפד באאד איז עם געסט. װילסאמענע
 איך אטמאםםערע. אנדער אן געקומען

 אטםאסםערע די — אנגערוםען עס װאלט
 װאג־ רי איז זײ אהן גאײכגעװיכט. פון

 ארונטער־ אלעמאא ױניאן דער פון שאא
 אויוי — זײט אײן אויף באויז געהאנגעז

 ארײנ־ זײער מיט זײט. רעכטער דער
 אנגעהויבעז זיך װאג־שאא די האט קומעז

 װערען אנגעהויבען ם׳האט באװעגיען, צו
 און םעהר »אץ טאג יעדען מיט אעבעדיג,

 זעהן אנגעהויבעז שוין מ׳האט מעהר.
 שעאי, — פנימ׳ע׳ר באקאנטע נאר ניט

 גאאד־ אאסקאװיטש, האראװיטש, גאאופ,
 מי״ שװארץ, דײטש, גיטערסאז, סטיין,

 רי און ברײדין װאנדער, שאפירא, אער,
גרופע. צענטריסטישער דער םון אנדערע
 זײנען צענטריסטען די נאר ניט און

 קױ געזעהן אויך האב איך נאר געקומען,
 אינקע עקסטרעם גאר די פון םיאע מענדיג

 און שװארצער.קאפאאן דער װי ברידעד,
 דער םון מיטגאידער געװעזענע ׳קאץ

 םא־ ;ליג עדױקײשאנאא ױניאן טרײד
 אינ־ םארברענטער א עהחננקראנץ, זארט,

 עקזע״ געװעזעגער א ראבינאװיטש, ;קער
 ;2 אאקאא אינקען םון מעמבער קוטיװ

 פון עהז. אינקער דער םון נױםאן, אסקאר
 ;9 אאק♦ םון סאפלאן, נײטעז ;9 לאקאא

 מענעדזשער דיסטריסט געװעזענער דער
 באארד דזשאינט אינלןער דער םון

 איי• ביזנעם ג־עװעזענער דער ;הוירמאן
 קופער, ב״ דזש. אינקער דער פון דזשענט

 אנדערע נאך און קאאב סטוירן, סעם
 אויס־ געסענט װאאט איך װעאכע מיט

 םאר• אויםער ארטמןעל. גאנצען א םיאען
 באשאנטע טויזענדער די זיך שטעהט

 געװען גיט זײנעז װא־ס סאאוקמאכער,
 אזוי ה$בען נאר ניט ערגעץ איז אקטיװ

אקטױוע. די נאכגעםאאגט זאגען צו

 םטארם טשיץ -מיט ױדאן.קאנפערענצען
הײזער דעפארטםענט און .

 געגען האמף דעם םיהרט ױניאן די
 שע־ ניט־ױניאן די און שעפער סװעט די

 דורך ־־־־ םראנטען אאע אויף פער
 םארהאנד־ םארשידענע דורך סטרײקס,

 אויםקאע־ גרויםע א דורך און אונגען
 שעדאיכ־ די געגען פראפאגאנדע רונגס
 אר־ די םאר שעפער סװעט די ון6 קײט

אינדוםטריע. דער פאר און בײטער
 האט װעאכער שאעזינגער, םרעזידענט

 דעם אנגעםאנגען ערשטער דער איצט
 דורך זוכט׳ שעפער, סװעט די מיט לןאמף

 שאפ םװעט דעם םיטאען םארשידענע
 צו םארניכטען. צו םואשטענדיג סיסטעם

 און םארשאאג זײן אויוי איז צװעק דיזעז
 קאםי־ די געװארען געשאפען םאדערונג

 אינדוס־ דער אין צדדים אאע םון שאן
 ביר־ פראמינענטסטע דרײ םון און טריע
 בא־ דארםען װאס יארק, נױ םון גער

 םרענק־ גאװערנאר פון ווערען שטימט
 אויםגאבע װעםעס און רוזװעלט, ד. לין
 סװעם די געגעז קעםםען צו זײן וועט עס

שעפער.
 אבער אעצטענס זיך האט ױגיאן די

 טשעין גרויסע די צו געװענדעט אויך
 םטארס, דעפארטםענט די צו און סטארס

 m שעפער, םוחנט טיט ארבײטען װאס
 שאפ סוועט זייפר סםאפען זאלעז זײ

v.און יראדוקציע t f v n\ גאנצער דער 
 סוועט דעם אפצושאםען אינדוםטריע

 די זץי האט איצט ביז םיסטעם. שא«
 אר־ סעיל אזעלכע צו געווענדעט ױניאן

 ״מןונטעגאםערי די וױ קאמפאניעס, דער
 גרעס״ די פון איינע איז װאס װארה״

 *נע־ דער צו לאנד; pא םירםעס םע
״סיערס צו חאס בע^אס שאגאל

 פירפמ ^רחנר םעיל דער צו א\ן דאבעק״
rn *  pa. .ח*ד פירםעס אלע יעוײ״* ס 

 עגטפער חעםלימנן א געגעבען pir בען
 בא־־ פארסוכמנן קורצען pא וועלען עס אח

 דײ םון פארשםעומנר די כױם ראםתגען
פירםעס. ת

 בריןי׳ שלעזינגער׳ס םרעזידענט געשיקט
 בריןי דער סטארס. דעפארטםענט די צו

 ױניאן, דער םון םאראאנג דעם־ ערקלערט
 גיט 11י5וא םטארם דעםארטםענט די אז

 שע־ סװעט די מיט ביזנעס קײן טאן
 םטארס די אײן לאדעט בריף דער פער.

 םאױ־ דאו־־ף װעאכער קאנםערענץ, א צו
ױלי. טען29 דעם קומען

 געװאר ארויםגעשיסט איז בריף דער
 םטארם דעפארטמענט אזעלכע צו רען
 גיםבעלם, מעיסי, װאנאםײקער, ײי

 חוירן, האנסטאבע^ ארנאלד סאקס,
 אײב־ םעייצאר, און באנװיט אלטמאן, ב

אנדערע. און שטראום און רעהעם

םיפיע םאנער ױינמוט
).1 וײ« «ון («לוס

 ןם וואס ,vccyp ערנםםע די ז»ן ױניאן
 נױ אין יתיאן מאכער דרעם די ערװארט

 די אז געײירסם םך א י1אוי חאבעו יארס,
 ניט ם*< דעם זאלען םאכער סאוט רײג
 א אויןי װארםען און אנרעסױו «ו זײז

׳ געלענענהיים. בעסערע
ד םאל יעחנן אױוי איו ױניאן די  ג

 באלע־ די־ ווען ?אםוי. צום נרײט ווען
 ארױםצױ זיך אננעםאננען האבעז באםים

 ׳ןם וואם םארעירעמן, די טוז דרעחען
 ?«וםײ האנםערענץ זײער נעםאכט האט
 איבערנזד גאײך ימיאן די חאם טע,

 םאנר די סיט גאציאומען די ריםען
 לעצגמז טאר האט זי און םעשםטורערס,.

 אויוי םטאמדזט א גערופצן דינםטאנ
 םטא־ דיזער נאכמיטאנ. זײחער א דרײ

 אי־ באלעבאטיט די טאקע חאט •עדזש
מני־ גצײך האבעז זײ און נעשראיועז  מ

 w נרי*ט זײנען זײ אז ױגיאן דער דעט
 אנרי חנם אונטער׳ירײנען

« םםרייק א םון איז

,urn * * • * * • * *'"* •

נ גע י ט כ ע ט ר י סי

 אונזער פזן וױרקען אה לעכען דעם פוז
m אין ארגאניזאציע w ,

 שי־ — פארניכטעט. םולשטענדיג שיקאגא אין ױניאן םקעב קאםוניםטישע
 — םאי. חודש פאר׳ן דיום דאלאר טויזז^ד 11 אײן םאנט ױניאן קאגא׳ער

 װאחל־ כאגײםטערטער — ל*ט. ױניאן ריאינםטײטען צו צװינגט ױניאן
באארד. דזשאינט שיקאגא׳ער דער פון םיטינג

זיםקינד■' םארים םון
 די ארויס סומען צייט צו צײט פיון

 זײער איז ױניאן־נרעכער קאםוניםטישע
 זײע־ םיז ״באריכטען״ םיט שםיר־בלאט

 זײ װעלכע ױני^ונס״ ״אינרוםטריעאע רע
 םו? דערצעהלעז אוז שיקאנא, אין הןובען

 פרא־ מיט שטורעםען װעלכע םיטינגען
 םון באארד דזשאינט 1דע נענען טעסט

ר  באאם־ די נענען נטערנעשא:אל,יא ת
 דעם םאכען וױלען זיי םיהרער. אוז טע

 בלינדע עםלינע זײערע אויןי אײנררוס
 עטװאם אויר האבעז זײ אז קרשים, צא)
 הא־ דארף מען װאם םאר שיקאנא, אין
 סאמונים־ בצינדע די װאם געצד, בען

געבען. דארםען ׳ציעצםען טישע
 מאצ איין באזוכען בצויז דארןי םען

 דזשאינם דער םון העדהװארטערם די
 און אינטערנעשאנאצ דער םון ב^ארר

 דזשאינט םון םיטינג אײן בײ בצויז זײן
 יע־ אז זיף, איבערציינט םען און באארד

 שריי־ קאםוניםטע! די װאם װארט דער
 םיםט־קאםטען טעגציכען זײער אין בען
 די װענען און זיך װענען םרײהײם״ .די

 םאצש איז ױניאז, קצאוסמאכער שיסאנא׳ר
ענדע. ביז אנהוינ םון

 סײז ניט האנען סאםוניםטען די אז
 םאר־ צו איבערינ איז ױניאן, א פון סיםן
 דאם אפצוצייסענען. עם װארט א צירען
 בא־ געװעזענע די באשטעטינען קענען
 באארד, דזשאינט צינסער דער םון אםםע

 געװא־ ארייננענוםען צוריפ זײנען וועצכע
 אינטערנע־ דער םון םעטנערם אצם רען

 גע־ זיר האבען זײ װי נאכדעם שאנאצ,
 דזשאינט םון באאםטע די צו װענדעט
 זײן צי עױיןצערט זיך האיען און באארד
 אינטערנע־ דער םון םעםבערס צאיאצע
 צו ניט םארשפראכען האבען און שאנאצ
 אי־ עטציכע די םיט שײכות סיין האפען

 וועצ־ מאכער, דרעס צינסע בערנעבצינענע
שאפס. אפען אין ארבייטען כע

 סאמוניםטישע נעװעזענע אצע םון
 נעװען אמאצ זיינען װעצכע ?צאוקםאכער

 ניט זכר הײן איצט איז שיקאנא, אין
 איבער־ זײנען זײ םון צוױי נעבציבען.
 זיינעז זײ און אנדענק, אלם נעבציבען

 קאםטיםערם זוכעז און סאציפארניא אין
 ע אגריעו $דעו• פאציסים אינשורענם םאר

נעשעפטען.
 אינ־ דער םון ױניאן קצאוהםאכער רי

 הונרערט א צזריל איז טעמעשאנאצ
 איבט אוז אקטיװ און שטארפ פראצעגט

 װיר־ און אײנפצום גרעסטעז דעם אויס
 אי) ארב״טם־באדינגונגען די אויןי קו:נ

 די םיז אנהן• צו איז דאס װי שעפער, די
 ביז* און באאמטע די װעצכע באריכםען,

 דער צו אפ גיבען אײדזשענטם נעם
 םון םיטיננ יעדע: צו נאארד, דזשאינט

צאסאצען. די םון דעצענאטעז די
 בײגעװאוינט צעצטענם האב איך

 באארד דזשאינט דער םון סיטיננט צװײ
 צונעהערט אויםםערקזאם זיך האב און
 איז שע«ער די םון באריכטע] די צו

 וועצכע םכםוכים װענען פארהאגדצומען
 ■ראבצעמעז, שא• די װענען פאר לוכיען

 די אז איבערצײגט, זיך חאג איר איז
 איז שיקאגא פון ױניאן טאבער ?צאוה

צושםאנד. נעזונדסטען כעסטען אין
 װי איבערציעט, אויך זיך האב איך

 חא* די אז אנגעוויזען, פריחער חאב איר
 קצאוק דער פון איז ם:פח םוניםטישע

 חאט און םארשװאונדען ױניאן סאנער
 אין זיר םון איבעתעצאזען נים זנר קײן

שיהאגא.
ם, װיכטיגםםע די פון אײנע «י א« ם

 צר נוטען א אין איז ארנאניזאציע אן
 דיוס טח אײננאסע די איז שטאנד,

 טיטנציחנר די אזוי ווי אוסן דער און
 צו שארפציכםונגצן ןײערע גאר קוטען

ם צו זיו איו חער ױניאן. דער  פײ »
 םעסרעטר־םרע־ פון רעפארט נאנציעצען

 גע־ איך און נאצדשטײן, ם. א. זשורער
 דױס טוז אײמטםע די אז אױס, פיז

 ניט איז װעצכער צואי, סאנאט דעם פאר
 שטאנד־ דעם פון מאגפט, נוטער קיח

 נעװען איז ארבײטען, פון פונקם
47,069.08

זעצ* דער אין ניט טחנושורפר דער
ר ײע־ רעפארם צוױיםען א אפ ציים «

װיי־

 םאר אינטערנעשאנאל דער צו נעגעבען
 האט באארד דזשאינט די װעלכע באנדס,

 קאאוק די אויםבויען העלםען צו געקויםט
יארק. נױ םון ױניאן טאכער
 אינ־ בעריכט דער נאך איז דא און

 די אז צײגט, עס װײא טערעםאנטער,
 מאי פאנאט דעם דורך האבעז מעםבערס

̂ער. 11,068.02 אײנגעצאהלט דאי
 איז גײעס שטיקעיצ גוטע א נאך
 קא־ די װאס געצד דאס װעגען געהומען

 םאר- צו געטרײעט האבען מוניםטען
 דעם געגעבען זײ האט מען װען כאםען

 אדעד ״אטעטשט״ דאן האבען זײ װעג.
 גרונד דעם אויף געצד דאס פארהאצטען

 עצעס־ די אז געקצעימט, האבען זײ װאס
 אינ־ זײ האט מען װעצכע אין שאן

 גע- געװען ניט איז באזײטיגט גאנצען
 גע- האט באאדד דזשאיגט די זעצציך.
 א םון ארדער אן דורר קעיס די װאונען

 איבערגע־ איז געצד דאם און דזשאדזש
באארד. דזשאינט דער צו צוריק גאגגען
 א געקאסט נאטירציך האט יןעיס די
 ױניאן די אבער געצד, םוםע :רויםע

 געצד, דאס נאר ניט געװאונען האט
 און צעגאצען םון איז דעסיזשאן די נאר

 גרויםע א שטארנדפוםסט םאראצישען
 קא־ דער קאםוניסטען. די פאר מפצה

 געװעזע״ די װעמען צאיער, סוניםטישער
 דזשאינט צינקער דער פון בעאמטע נע

 איבערגע־ האבען השצום עציה באארד
 ױניאן, דער םון אײגענטום דאס געבען
 די אפגעבען צוריק געםוזט נעבאך האט

 דזשאינט מאכער קצאוס דער צו באנדם
 ער אינטערנעשאנאצ. דער םון באארד

 םארדרום, גרויס םיט געטאן עס האט
 םוז ער אז צוגענעבען האט ער אבער

 האמגן קציענטען זיינע װײצ טאן, עם
מארס״ םון אראפ און.זײנען םארצארעז

 דער םון םיטיננס זעצבע די בײ
 װי געהערט איך״האב כאארד דזשאינט

 םון באריכטעט האט ביאצים םענעדזשער
 און םכסוכים װעגען שעפער, רײהע א

 צוציב ארוים קוםען װעצכע םראבצעמען
 דיזע אזוי װי און אורזאכען פארשידענע

 געסעטעצט זײנען סכסוכים און םראגען
ארבײטער. די גונסטען צו געװאדען

 םארגע־ איז קײם ע1אינטערעםאנצ אן
 הלאוס גרויםע די םון אײנעם איז קומען

 האט מיטגציד א װעצכען אין שעפער,
 ארבײטער די אז וױרקען צו געטרײעט

 די הארצען צום נעמען ניט זיך זאצען
 עס װי ארבײטען זאלען און ארבײט

 גע־ ניט עם האט באס דער זיך. צאזט
 ארבײטער דעם האט און צײדען װאצט

םוםפענדירט.
 צײט נעװיסע א גענומען האט עם

 מען דורכגעפיהרט האט ױניאן די און
 און רעאיגסטײטען מיטגציד דעם זאצ
םצאץ. זײן אויו* צוריה ארבײט ער

 קעים הערט איהר און זיצט איהר
 װיל מעז װאו שעפער, םון קעים נאך

 ,מענע•־ דער און וױידזשעם רעדוצירען
 דעי צו םכסוכים די שליכטעט רזשער

 איהי ארבײטער. די םון צוםרידענהײט
 אי־ די אײן ניט טײצט מען װי הערט
 װערט עס און אגריםעגט, דעם צויט בײט

 ארביײ די צדגםטען צו אויםגעגציכען
טער.

 װעגען אדבײטער םון קאםפצעינטם
 געסעטעצט. װערען ארבײט םאר •רייזען

 זיד חאבעז ארבײטער וױ הערט איחר
 בי־־ דעם ניט יןרעצן זײ אז באקצאגט
 צאה־ מען װיל דעם — פרײז, שטיםטען

 םענם דרײ דעם וױיניגער, סענט 5 לע\
 אז אויס אײך זיך דוכט עם וױינעער.

 אבער סענטען, פון םראנע א איז עס
 םארחאנד־ די צו צו זיך חערט איחר װען

 ניקעא יעדער אז איחר באגרײפם ״או»ען
 פאר פיל זעחר מיינמ פעני יעדער אזן
 אנ־ אן אדער פינישצר איערײטאר, אן

✓ ארבײטער. שנײחנר דער ..
םיר־ גיצג זיד שעחםען באצעבאטים

ײ חנדוצירען זײר־־גים נים  וױי־י די ו
 כ$ר די חאמנן שאפ pאי pא

 וואך א דאצאר 7^0 אראפגצנוםע} סעס
נמגעדזשער דער קוטט סאצ. א סיט

 םרײגד־ א צו שיקט קאמפאניע pאי
 באארי, דזשאינט דער צו בריױ ציכען

 האט זי אז ערקצעהרט, זי װעצכען אח
 װיצ און שא• ױגיאן א געהאט אימער

 אנער #שאו ױניאן א האכען װײטער
 האט זי און געםאצען איז כיזנעם די

 אפערייטארס, דרײ םאר פרעסערס דרײ
 איז פרעסער אײן ײעז צײט, דער אין

 זאצ מען בעט קאמפאגיע די גענוג.
 פרעסער, אײן חאצטען ערצויבען איהר
• עקזיסםירען. צאזען זי װיצ םען אויב

pn איז באסעס די םון אפיצ דעם 
 די זאגען פארצאנג, גערעכטער א דא

 בא־ באארד דזשאיגט די און בעאמטע,
 געטאן קען עס װאס זעחן צו שציסט
 בא״ צו זיך באשטימט םען pn װערען,
 םאר־ װעצכע פרעסערס דרײ מיט ראטען
 אפע־ לריי װײצ נענוג, ניט קײנער דינען

 גענוג צושטעלען ניט קענען רײטארם
פרעסערס. דרײ פאר ארכײט
 םארשידענ־ םיצע םאר קומען אזוי
 װעצ־ פראכצעמען, און םראגען ארטיגע

 אויס, הערט באארד דזשאינט די כע
 בע• די און דיסקוטירט םארזזאנדעצט,

 בעסטען און װאהצ צום שציכטען אסטע
̂ר פון און מיטגצידער די םוז  ארגא״ ד

גאנצע. אצס ניזאציע

 אינטערנעשא- פון באארד דזשאינט
 אונטער בעאםטע עתועהלט נאל

שטימונג. באגײםטערטער
 דער םון מיטיננ לעצטער דער

 אינטערנעשא־ די םון באארד דזשאינט
 געװארען געהאצטען איז צאקאצען, נאצ

 צד שטימונג, באגײםטערטער א אונטער
הא־ ערשטענם, :אורזאכען צװײ ציב

 ױם־טוב־ געםיהצט דעצעגאםען די בענען
 אץ סטרײק םון אויסגאנג דעם םון דיג
 גראטוצירט זיד האבען און יארק, נױ

אינטערנעשאנאל. דער םון זיג םיט׳ן
 שאע־ םרעזידענט םון טעצעגראםע א

 דובינסקי פרעזידענט עקטיננ און זינגער
 האט םעטעצסענט, זיגרײכען דעם װעגען

 אפלא־ און באגײסטערונג ארויסגערוםען
 םאר אנװעזענדע אצע םון דיסמענטעז

יארק. ׳ נױ איז ברידער זייערע
 ױם־ דער םון אורזאכע צװײטע די

 די װאס געװעז, איז שטימונג טובדיגער
 צוױי געװארען איז, באארד דזשאינט

 זײנען קאמוגיסטען די זינט אצט, יאהר
 איצ־ די און געװארען ארויםגעװארםעז

 אין ארײן איז אדםיניםטראציע טיגע
 געשא־• האבען אורזאכען דיזע מאכט.

 די צװישען שטיםונג םרעהאיכע א םען
 האט און צאקאלען די םון פאדטרעטער

 םארהאנד־ די צו װארעמסײט צונעגעבעז
באארד. דזשאינט דער םון צונגען

 געװארען <עררטען איז מיטינג דער
 אינסטא״ און כעאמטע ערװעחצען צו

באארד. דזשאינט נײע די צירען
 דער םון סענעדזשער ביאציס, מ.

 איבערגענומען האט באארד דזשאינט
 גע־ האט און מיטינג פון םארזיץ דעם

 בע- פאר נאמינײשאנס מאכען חײסען
אטטע.

געװא״ ערװעזזצט זײנען פאצגענדע
 טשער״ ,5 צאת. באראוױץ, דײװ :רען

 רע• ,18 צאש. האפמאן, דזש. מאן;
 צעדערמאן, סעם סעקרעטער; קארדינג

װײס־טשערםאן. ,81 צאק.
גראפ• מאקם ־— קאםיטע םינאנץ

 ;18 צאס. דזשעראם, ;5 צאק. מאן,
 #■עקער סײטאן ;64 צאק. סאמערס,

 העצען און ,81 צאק. רײצי, ;59 צא?.
.100 צאס םושיסי,

 ;59 צאס. יאפםע, — טראסטי,
צאק. סודען, א. ארמס עט סארדזשענט

J8
 מעקם — דירעתטארס אװ כאארד

 מעסטער, העררי ; 5 צאקאצ נאװאק,
 ; 54 לאק. פײנבערג, סאל. ; 18 צאמ.

 לאק. הערריס, ה. ;59 צאס. גארדאן,
 טשערמאן — סצעבאנאװ. אננא אזן 81
 צא־ קאהן, מײער באארד, גריװענס םיז

.51 קאצ
 םח פרעזידענט װײס ביאצים, ם.

 אםיציעל האט אינטערגעשאנאל, רער
 מיט באארד דזשאינט די אינסטאצירט

 האט ער רעדע. װארימער סורצער א
 די װעגעז םארטרעםער די דערמאנט

 יאהר צוױי מיט אינסטאלײשאן ערשטע
 צורית איז ױניאן די װי נאכדעם צורי?,
 םיטנצידער די םון הענד די אין ארײן

 אנ־ האט און אינטערנעשאגאצ דער םון
 װעלכע ארבײט שװערע די אויף נעװיזען

 די צוריקצוברענגען געװארען געטאן איז
 גע• םארםיחרט זײנען װעצכע םיטגצידער

?אמוגיסטען. די פון װארען
pn אינטערנע־ די האט צײט יענער 
 צאהל קצײנע א איבערגענומען שאנאצ
 די * םון פראצענט םוםצע און שאפס

 דער צו קאצט געװען זײנען סיטנצידער
 צורית געדארםט זײ האט םעז אח ױניאן

 אר• דער םון רײהען די אין נרענגען
גאניזאציע.

 אינ• און עלעקשאז צװײטע די בײ
 געווען ױניאן די שוין איז םטאצײשאן

 קאטןי דעם אין ערםאצגרײך און שטארס
 איז *צושטערער. ?אםוניסטישע די געגען
 אוי• די םאר געשטאנען יארק נױ אבער

 מאכער קלאוס שיסאגא׳ער די אח גען
 װערען מוז יארס נױ אז געװאוסט האבען

 קאםונים• דער' פון םרײ און שטארס
טגםה. טישער

פױלשו אין פארנאנד כאסליװנגס פון זאנפערעח
 *ז װאישא, םון אוגז שריינט מעז

 פ«ורנע• דארט איז ױני, טען8 דעם שבת,
 באסצייד־ פון צאנד־באראטונג א סומען

 די הפט באראםונג דער צו םאראיין.
 פפ^ די אײננעצאדען באקצײד־צענטראצע

 טארנאװ, צוגצין, װארשא, :טײצוננען
 קוםנע, װצאצצאװעס, ביאציםםאס, צ^דז,

 הרוגיעשאװ, צעמבערנ, בריסס, ראװנע,
 מעזריטש, קאצושין, נ^ווידײאר, קראקע,

 װיצנע. און םשענשטאכאװ קאטאװיץ,
 דעצענא־ זײערע צונעשיקט .18 צוזאםעז

 הא־ אפטײצוננען דרײ ;13 האבעז טען
 םינאנציעצע צוציב אז געםאצרען, בען

 שיסען נישט זײ סענען שוןעריסהייטען
 (צעם־ אפםײצוננען 2 דעצענאטען. שײן

 »ז נעםאצדען, האבען בריםס) און בערג
 חן• רי אבער דעצענאטען, יא שיפען זיי

 נישט באראטוננ דער צו זײנען צענאטען
 דער אין זיך האבען באטייצינט נעקוםעז.

 אפטײ־ די פון דעצענאטען 19 באראםוננ
 צענט־ די םוז םיטנצידער 11 און צוגנען
מ םאראײנם־אינםטאנצען, ראצע  דעם ח

 וואסער, ם. ח׳ צאנד־ראט, פון פפרזיצער
 צאנד־ראט פון נאםען אין האט וועצכער

כאראטוננ. די באנריקט
 אינטערעםאננר און װיכםיגםטער דער

 נע־ איז באראטוננען די פון פוגקט םטער
 בא־ דער פון צאנע דער ,ווענען :ומן

 ווע־ פויצען. איז אינחםםריע״ סצײדונגם
 אינ־ »ן געהאצטען האט פונקט דיזען גען

r מערעסאנטע t n םעסחד גצנעראצ דער 
 באסציידוננם־םאר״ מארשעווער פון טאר
 וועצכער וזיםעצםארב, ח. ברווער אײן״
 דער םון אנאציז נענױעז א נעםאכט האט

 און צאנע װירטשאםטציכער אצנעםײנער
 זיך האט ער .’הריזים ומרשענדען חנם

 ווירט־ דער אויןי אפנעשטעצט נאזונדערם
ר פון שאפנדפאציטיק  םים חנניחמ״ ת

 פרא־ נישם אױף בודזשעט גרויםעז איחר
 שםייער־ גרויםפ די צומפפן, דופםיות

ר פון שיכםוןן נרײםצ די ת

 םארארעמוננ ארבייטער־צוינעז, נידערינע
 םון קאנסומציע־םענציכתייט קצ״נע און

 אפגעשטאנענע די כאםעצסערומ, דער
 רעאר־ די דורכםיהרען דאם און טעכניס

 דער םון ראציאנאציזאציע און נאניזאציע
 ארביי־ ױ םון חשנון אוים׳ן פראדוסציע

 מעחן נאך פארטיםען װעצכע םער־מאטען,
- קריזים. דעם

 בא׳ דער אין ארבײטסצאזינסײט די
 נאטראםען האט סצײדונגם־איגדוםטריע

 איצטינען דעם בעת פראצענט 40—30
 שוין םאכט און םריהציגנם־םעזאן סורצען
 אצע םון פראצענט 76—70 אוים איצט

ארבײטער.
 פויצען איז באסצייד־אעדוסטריע די
 שטיי־ אצםען אויפ׳ן געסיהרט נאך ווערט

 אפ;עשטאנען *צנעטיי! 1אי איז זי נער.
 *םעריסא, ענגצאנד, מיט םארנצייר אין

 באפצײד־פראדוהציע די װאו דײטשצאנד,
 נרוים־אינתם־ דער צו םאררעכענט װערם
 אײנריכ״ טעכנישע מאדערנע די םריע.
 אנמױ נישט ווערזז טאשינען און טוננען

 זיך חאט יאהרען צעצטע די ותנרעט.
 העכערע א אננעםערסט דעםטווענען פון

 די איז באזונדערם ■ראדוקציע־שטופע,
 זיף רריקם וועצכע — מאנאזין־פאכען

 ארבייםם־םארטײ• בעםערער א אין אוים
 מאנאזידארבײט די ווערט בכצצ צוננ.

 אויםנזד און אויםגעפײנערם צעצטענש
 פריװאם־ די פון חשבון אוים׳ן ברײטערט

 בזר האט רערשײנונג צעצטע די םאכען.
 םון םאצען צום םיםנעוױרהט דײטענדינ

 תצענע־ די אין באקצײד־פראדוסציע דער
n ,צעצ־ די הערשט עם וואו שטעדםצאך 
 ארבייםםצאוינ• כראנישע א יאחרען טע

 פצענפמ די פון ארבייטער די הײס.
 נעצוואומען דעריבער זײנען שטעדטצאך

 צעגםרעז, נרעסערע רי אין עםיגרירען צו
 ארײגצודדיגמן זיך באסױמז ױי וואו

ארב״םם־ס רי
>י־ז
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ר ס ר ד ע ט ם ע ר  הא־ םאכער קלאוק די נ
 געװאײ םאל א ווידער בען ךי ן»ן» יןןךוײי}

ױין  און ױניאן שםארקע « נען -‘«»
^ ?לאולו י י  דאם אז זיכער, זײנען םיר * ‘״

 ־6א איהר אזוי וױ װיסען כעסער זײ װעלען יםאל
טא־ קלאוק די װערען. צובראבען פון צוהיטען

 ם־ז םעם ביטערען דעם פארזונם האבען כער
װע־ זײ און ױניאן צוריםענע מזואכע, א האבען

זכרון. אין גוט האלםען עם לען
קור־ זײער דורך האבען םאכער הלאוק די

 געװאונען, זאכען םך א םםרײק זינרײכען צען
הא־ זײ וואם איז, נעװינס גרעסטער זייער אבער

 אײנ־ שטארקע, גרויםע, א טאל א ווידער בען
 זײערע באשיצען װעם װאם ױניאן, פלוםרײכע

 אי אױפפאםען, נאר ניט װעט און אינטערעםען
זא־ איצט ביז געװאונען האבען זײ װאם דאם
זא־ זײ אז זארנען, װעט זי נאר קריגען, זײ זען
םעהר. קריגען לען

ווע־ פונקט א פאראן איז אפםאך דעם אין
:אזױ זיך לײענט ער װיידזשעם. העכערע גען ׳

i וױ נאכדעם יאהר » ״ n װעט אנריםענט 
 האנעו ױניאז די װעם ותרען, אונםערגעשריבען

 אוםפארטייאישען *ום ווענדען צו זיך חנכט א
 יײד ענדערתנ אז אז פארלאגגען, און טשערמאן ,

וועחנז. באטראכם װידער זאל װיידזשעם גען
 אזיםנעהערם וועלעז פארטײען בײדע וױ נאכדעם
o וחנמן אינפארםאציעם אלע און װערען, n 

 באטראכם וועצען איגדוסםריע דער אין צושםאנד
 טשערםאן אוםפארטײאישער דזןר װעט װערען,
אור־ ןײז אוױסצוכעבען רעכט םואע דאט האבען
פאר־ אלע פאר בלייגען דאס װעט אזוי און טייצ,

םײע]״.
די הײנט ניט װעלכער פונקט, דער אט ו

קגא־ » אין אז האםנונג, א בלויז םאכער םלאוק
 העכערוננ א קריגען זײ װעלען רום8 יאהר ■ען •

ana א װערען זיכער װעט וױידזשעם זייערע 
 פארהאנדלוננען פון צײם די װען וױרקליכקײט,

 אײנע איז אינדוםטריע קלאוק )־י קוםען. װעט
pa םאבער, קלאוק די און לאנד אין רײכםטע די
 אינ־ רײכער גרויםער, חןר אט פון שאפער די

 צו בארעכפדנם וױיניגםטענם זיעען חםטריע,
 פון לעבען ארבײםער אנשםענדינען אן םאכען
 א בלױז םאכעז אבער, אםתץ, חןר אין •«דחר.
 םון לעבען א םאכער קלאו־ק צאל סלײנע נאנץ
 א םון םאדערונג די אינדוםםריע. קלאוק דער

 בא־ אזא דעריבער איז װײחשעם אץ חעבערוננ
 איצ־ זײער םיט םאכער קלאוק די אז חןכםינונג,

נעװי־ זי םח ױניאן ׳שטארקער גרױםער, טינער
 חאם װניאן שטארקער גרויסער, א פאר גען.
רעםפעקם. םען

 נאך איז װײדזשעם חעכערע עוױנען אבער
אפהי־ קענען נעװינם דעם דארןן םען זזעניג

'w n. לעצטע די אין אז דאך, אמ פאקם דער 
 קאםוניםטען די װען םוזויםח, פח יאחר עסליבע

 םאכער קלאוק חןר אויף אננעזעצט זיך וזאכען
*p en פארניכטעז, צו איז צוצוכרעכען איחר

 שעפער די יייז מאכער קלאוק די דאך האבען .
 זײ װאם װײדזשעם, די באקומען זעלטען גאנץ

 מאנו־ די םיט אפםאך דעם לױם געקוםען איו
פעקםשורערם.

דערי־ האבעז שױן וועלען םאכער קלאוק די

קרמען ווײניגםמענם איצט װעלען זײ איצט.
a^aau^aga ^aaaa^aaaMAa a a a  a^a^aift I^aa ^A aaa  |^ ^ a Aייי זועדען ערשםענס זיי. קוםם עס װ$וס #ד^ם

_4 a m  a a a  aftABlHAA Caa ana aaaMAaaaaaia a a aL a a  a ^ חןך זיי אז ®יחלען, זײ וױיל פאחןרעז, אדיק^  op
■fc. a a a ^  aaaaaa •  ^ a^aaMkaaaa a a a a ^ a  ^aaajHkaa^aaa a a. aaAMkפװױימענס זיך. חיגטער װגיאז ^מארקע א בען 

r מעט w ־ אױטיאסען, ימי*ן אדידדי מ ױ ז א  
 דאר זיי וױאיל זנאהדען זאלען נואעקמורערם

אפםאך. דעם לױם צאחלען פען
 pen* שטארקע m פאראן איז עם װען און

 איבער־ פאר םאנופעקםשודערם די אױך ןעלאה^
 װען ווארים םאדערם. אפםאך דער וױ שטונחןן,

p* די en סאגופעקטשורערם די און פװואך איז 
 חאכען, ניט םורא קיץ דארן״ םען אז פיהלען,

די םון חשבון אױפ׳ן חןנעילװאו ויך זײ ל*וען
 איבער־שטוגדעז פאר צאוזלען ז*י

ארכייטם־ חןגולעדעד פאר ו,'װאם
k m nT T
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 י>«חר קנאפען א אין װעלען זײ װען און דזשעם.
 װײ* זײערע אױך העכערונג א קריגען נאך ארום

געװאונען. דאפעלט האבען זײ װעלען דזשעם
 זאנען. צו איכריג אלץ דאם איז אײגענםליך

 דארף אחןר אלײן עס װײם םאכער קלאוק יעדער
 בית אלף דער דאך איז דאם װארים װיםעז. עם
 איצטיגער דער אין נאר ױניאניזם, טרײד פון

 הא־ װעלכע דעםאגאגען, פארשידענע װען צײט,
 פאר־ צו אויפגאבע זײער פאר געםאנט זיך בען

חך ארכײטער, די פון םותות די טוםלען צונ  צו
 איי־ זײער צוצושטערען און ױניאנם זײערע כען

 יאכעז׳ איבערצוזאגען נויטיג עם איז נינקײט,
 געװארען, געזאנט םאל םך א שוין זימען װאס

 זײן שוין דארפען װאם זאכען, דערקלערעז אח
 פיל אזױ איבערכאזערען טוז םען קלאהר. לאנג
 נאך װערען ליגענם די װייל אםת, דעם מאל

איבערגעכאזערט. מאל םעהר

 םון ביישםיל 8
 אומפארשעטטער

 קאמוניםטישער
דעמאגאגיע,

 מאכער קלאוק די
 נײעם זײער אין האכען

 א געװאונען אפםאך
 פדנקט וױכטיגען זעהר

םאנופעקטשור־ די בײ
 אינדאסטריעל דעט צו באלאננעז װאם ערם,

 זייערע באזוכען צו רעכם דעט װעגען קאונםיל,
 ער װיכטיג וױ און פונקט דעם זועגען שעפער.

 װאך. פארינע נעשריבען שוין מיר האבען איז
 דאם נעדואונען כלויז ניט האט ױניאן די אבער
 אינדאםםריעל פון שעפער די באזוכען צו רעכט

 אפגע־ װערען זײ אין אויב זעהן און קאונםיל
 לײט ױניאן אױב אדן באדינגוננען ױניאן היט

שעפטינט, זײ אין װערען  נאך האט זי נאר בא
ז אז דערצו, געװאונען ע  אינ־ םץ שאפ א אין װ

 ױיער א אנגעשטעלט ווערט קאונםיל דאםטריעל
 אינדאסטריעל פון אםים דארף״דער ארבײטער,

 ױניאן דער װיםען לאזען דעם װעגען קאונםיל
 אד־ דעם גאםען, דעם אננעבען דערבײ דארף און

 נײ־אנגע־ דעם םון ארכײם םארט די און רעם
 ױניאן דער פאר איז דאם ארכײטער. שטעלטען

 דער אויב וױסען, נלײך קען זי װיכטינ. זעהר
 םאן ימיאן א איז ארבײםעד גײ־אננעשטעלטער

 צו טענליכקײם א איהר ניט דאם און ניט אדער
 די אין אז קאנםראל, פולשםענדיגע א האבען

 בא• זאלען קאונסיל אינדאםטריעל פון שעפער
לײט. װניאן בלויז װערען שעפםיגט
קאונ־ אינדאסטריעל םח אפים דער כדי נאר

 װעגעז ױניאן דער זזיסען לאזען קענען זאל םיל
 ווערט װאם ארבײטער, נײ־אנגעשםעלטען יעדען

 זעלבםטפאר- עם איז שאפ, א אין אגגעשטעלט
 א ווערעז ארױפגעלייגט םוז עם אז שטענדליך,

 בא־ װאם םאנוםעקטשורער, יעדען אויף םליכם
 זאל ער אז קאונםיל, אינדאםטריעל צום לאנגט
 ארגאניזאציע זיין פון אפים דעם װיסען לאזען

 אן. שטעלט ער וואם ארבײםער, נײע די װענען
:אזוי זיך לייענט פםאך8 אין פונקט דער

צו־ ׳עטענדינ אויוי װעט ארבײטער אן ,ווען
^ וועט ארבײט, דער צו װערען נענוםעז ע  י
שי־ מוזען תאונםיל אינדאםטריעל סון םיטנליד

o הען n ,אהבײם םארט דעם און אדרעם נאמעז 
 און האונסיל, םח אפים צום ארבײטער יעדען פון

 אינ־ נלייך מוזען Dn ײענעז וועט מאונםיל דער
תן פארםי

 אין םארך ביםעל א נאר האט װאם יעדער,
 דער פאר נעוױנט א איז דאם אז זעהן, קען קאפ,

ט, גאנץ װײםען םאכער קלאוק די ױניאן.  נו
 געהאט 'ניט האט װניאן די זואם דעם, צוליב אז

 אינדאם־ םון שעפער די כאזוכען צו רעכט קײן
 װערען זײ אין אויב זעהן צו קאונםיל, טריעל

שעפםיגט  םאנכע זײנען לײט, ױניאן בלויז כא
 נאנץ געװען קאונםיל אינדאםםריעל פון שעפער

 שעפער. ױניאן פראצענט חונדערט פון װײט
 דער גיט װאם אפסאך, נײעם דעם דורך ערשט
 באזוכען צו יאהו־ א טאל צוױי רעכם א ױניאן

 װאס את קאונםיל אינדאםטריעל םון שןןפער די
 קאונםיל אינדאםטריעל דעם דעחנו פארפליכטעט

 ניי־אנ- יעדען װעגען ױניאן די װיםעז לאזען *ו
 זימע פון שעפער די אין ארבײםזןר געשטעלטען
םם םיםנלידער,  םענליכקיים א ױניאן די גאקו

 זײן זאלעז שעפער קאונםיל די m אויפצופאסען,
שעפער. יוניאן פולשטעגדינע

 דעםזעאנען קאםוניםטישע די אבער קוםען
 את אונפארשעםטקײט נאקאנטער זײער סים

 דער אט אז ארבײםער, די אימריידען פראכירעז
 דער פאר נעוױנם קיין ײם גאר איז יונקט

*pen, םא־ די טעגליכסײם א נאר גים ער באר 
 פת ליםם שװארצע א פיחרען צו גופעקטשורערם

!ארבײטער נעוױנשםע קײז נים
 םאנױ די האבען איצם ביז אז חײסם, עס

 שוואר־ קימ םיהרען געקענם ניט פעקםשורערם
ם. חאבען זײ אױכ ליסם, צע  חאבעו זײ געדו̂ז

 ערלױבניש. בעטען איז עם וועםען בײ נעדארפם
 שװאחנע א םיחרען קענען זאלען זײ כדי און

 די pen* דער וױםען לאזען זיי דארפען ליםט
 !אז שטעלען זײ װאם ארבײםער, די פץ געםען

 איבערמןהתםען p« חאבען אײנפאך דארןז םען
 אוםדז, װילדען אזא צתויפצופלאנםערען םח

 דעםאנאגעז קאםוניםטישןן די םאר אבער אוםזץ,
 אוםפארשעםם־ די אוםזץ, וױלדעסםער דער איז

נידער־ און געםײז דו כים ורלױםדוע
יאל־ דערםים גאר.קענען זאל מם אבי ,

ר1ט<26 פדייטאג,

 ארכײ• די פון םוחות די פארגיפטען אץ טוםלען
. ' טער.

/ מ  חעל־ ניט םעהר איצט זײ װעט עם א
 קורצער דער אץ האבען מאכער קלאוק די פען.

 געחאט, זײ םים האבעז זײ וואם כאקאנםשאפט,
 םען אז און זײנען זײ װער דערװאוםט ;ום זיך

 אויך אײנענטליך איז דאם זײ. פון וױיכען דארף
 איצ־ דעם פון געװינםען נרויםע די פון אײנער
 זיך חאנען םאכער קלאוק די — םטרײק טינען

 דע• קאםוניםטישע די פון באפרײט פולשט;עדיג
גיפט. שעדליכען זײער םון ארן םאגאנען
 אוים־ כעזים א םיט זוי האט םטרײק דער
 קאטוגיםטישען דעם אויסגערײניגט און געקערט
 אכער אינדוםטריע. קלאוק דער פון אײנפלום

 דארוי םען אז דעם, וועגען ניט דא רײדען םיר
 ביחװיליגע קאםוניםםישע די פאר האבען ימורא

 חאכען םיר םארלױםדונגען. אץ העצערײען
 אוםפאר־ װי םאל א נאך אנװײזען געװאלט כלויז

 קאםוניסםען די נידערטרעכטיג װי און שעםט
• דעםאגאגיע. זײער אין זײן קענען

ע§רײ«$ג> כ ג ע גר ט י י י ס

 פונקטעלע, קלײן א
 8 װערט יז8 װאס
 טויזענדער םך
רם.8ל8ד

 אפ־ נײעם דעם אין
 חשא־ די םיט מאך

 א פאראן איז בערם
 װאם פו־נקטעלזן. קליין
א פאל אין אז זאגט,

 דער זאל באנקראטירט, םאב־םאנופעקטשורער
 ארכײט, נענעבען איהם האט װאס דזשאבער,

 די פון װײחשעס די פאר פאראנטװארטליך זײן
 איז עם וױ טעג, 5 פאר כלויז ניט ארבײטער

 איז עם טעג זיבען פאר נאר םריהער, געווען
 םיעם עם אבער םונקטעלע, סלײן א זיך דאכט

קלאוקםאכער. די םאר דאלארס םויזענטער
 סאב־סאנופעקםשו אז נייעם, קײן ניט איז עם
 װאס־ זײ פון י׳י א כאנקראטירען. זאלען רערם

 אויך םארשװמדען אדן נאכם דורך אויס םען
 אר־ זייערע פאר װײדזשעם װאך א נאכט. דורך

 די פארםענען. גאנצער א זײ פאר איז כײטער
 דער אז פארױכערם, דעריבער זיך האט ױניאן

 זײנע פאר פאראנטװארטליך זײן זאל חשאבער
 כאגקראטירעז זײ װען סאב־םאנופעקטשורערם

 וזיי־ זייעחן ארכײטער די כאצאהלען זאל און
 ■ארזיכערם אנפאננם ױך האט ױניאן די חשעם.

 ארכי-יטם־ אן אויף הײםט, עם טענ, 5 אויף כלויז
 ד* ®ת שכל אויפ׳ן זיר םארלאזענדינ װאך,

םאב-׳םאנו־ די בײ װעלען זײ אז קלאוקםאכער,

 האם םעג 5 אז נעװיזען, האט ערפאהרוננ.אכער,
 ארבײטם• די זיכערהײט. געניגענדע קיץ ניט

 װײ- אגער םרײטאנ, טאקע זיר ענדעט ױאר
 םיט• אדער דינםטאנ מען קריגט ז־זשעם

, ר א םיםוואך ביז פרײטאנ םון און ײ
TVP באגסרא־ סאב־מאנופעקטשורער א

 טאל. עטליכע נאר םאל איץ נאר ניט טירען,
 פארזיכןורם, איצם זיך ױניאן די האט דעריבער

 םאראנםװארטליד זײן זאל דזשאבער דער אז
 5 פאר ני־ט םאב־סאנופעקטשורערם זײנע פאר
 ■ונסםעלע קלימ דאם אם םעג. ד םאר נאר טענ,
 ־דאנטײא װעט 7 א 5 א פון געטאכט האט וואם
דאלארם. םויזעגטער םך א קלאוקםאכער די גען

 װיחןר טײנט ס8י
 טױזענטער סך 8
 דיי״ ר8פ רם8ל8ד

כער.8ט קלאוק

 נייע די צװישען
רעאר־ װעגען םונקטען

 זיך געפינמ גאניזאציע
 די װאם פוגקט, א

 דארפען קלאוקמאכער
ט באזונדערם גאנץ  ט

ײנברעעען זײ קען ער נ;ידענק;ץ,'װײל  גאך אר
:אזױ זיך לײענט פונקט דער דאלארס. םך א

 אױ רעארג»ניז*«יפגם־ר«כם דאזינע די .אז
 *ז סיםעל א אלס ווערען אויסנענוצט ניט לען

ארכיי־ אלע אז װײדזשזןם; די פארקלענערעז
 חור נאך ווערצן ארייעענוהמן וזעלען װ*ם טער,

עלמ קרימן זאלעז רעארגאניזאציז, ,  איי־ דיז
ן נאז װען ייוץ א פריחער, װי דזשעס  אויוי «

rבאפיזמן וואס פארשריפגחמ, די אנווענדעז ״ 
זומספחפםפ־ זיינצן װעלכפ׳ ארבײטער אייפ זיד
 *לםער צזליב ירפחפטױייסע^, זיתר אי) ליג

■i n ,אק פאתעארימן איז עס װי יא־אנקהײט 
o 1« פוניזם צוואנצינםםען n פםאך.״■

ר אט ט חן תק  די פיל ,זעחר דערצעחלט פ
ר די אז זיי, חלמעצערד עד קלאוקםאבער• אנ  ם
שורןרם א־ זײער ם*ם זיך באנוצען פעקם ת א ע  ר

 ארביי־ זייערע אײנצושרעקען לעכם גיזאציאנם
ײ ארכײםען זאלען זײ אז םער,  קלע־ פאר זיי כ
ד פאדערט יוניאן די וױ וױידזשעם״ נערע  חן

 וױרקזאםער. א pn איעפאבער p« איז םיטעל
nm ם קמטם עם «יי פ רעארגאניזאציע pa די ג א  ו

שורער דער אן שמועםען ז*ר םאנופעקם  םיט חרכ
 וױ־ איחם לאזם pa באזעדער ארבײםער יעחןן

 פאר קאגדידאםעז די pa אײנער איז ער אז םען,
מןן דארפען װעט ער pa רעארגאגחאציע  א זו

ץ אין יױיל אגדערשזואו, ערנעץ דזשאב  שאפ ד
ם אמזם זיך לױנם  חאלטעז rt «ו איחם 'םןןחר ני

ע צאחלם עד װאס וױידזשעם, די םאר ה  פאר א
שעס חױכע אזעלכע ײח ער הען װ
 a pa סערען

או דאם פ

W t w.׳‘ m

m
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װאד צו װאד *ה
pa .צבױן

 ג׳ד ניט נ«ר פפרלױםיג חאב איך
 טאכער, קלאוס איעציגען קיין םון הערט

rK װאמם נאיןלפנען זיך זפל ער i n 
ivm א געווען איז סטרײק icm. ־ אין  מ

 אױסדמק אן געחערט ח*נ איך גענטײל,
 סלאופ סך א פון ײטnנnי1Dצו נרויס םון

iy װאם םאנער, i ניט זיר חפט סטױיק 
 איך םענ איצט און םארצוינען. אנכל

ypKo כאװײרים די סוד א אױסזפגען 
 װאש ,dvi טיט אז םקװער, ױניאן ןסו
 1מאנע קלאוז י1 ערצעחלם1 הןןיען זײ
ip אז פ^ראוים, *ין i זיין װעט ייק1םט 

 האט ױניאז י1 אז און צער1קו א זעהר
 וואבען, *װיי אויזי נלויז ד*לס נערוגנען

 מיטנעהפלפען ק1שט* גאנץ זײ ה?בען
n n חאב איך םםרײל. םון ערםאצג 

 אויםזא־ נעװאלט כיט 1פריהע עם זײ
 נעכאפש זיך ד«ן װפלטען זיי נען.

 זײ 1םא 1בעםע איז עם אז ״שנצ, פאר׳ן
 דער אז ,1םאכע קלאוק י1 זןונען צו

 אן1 און 1לאנגע א זיין װעט םטרי״ז
 ypi» Iran 1סאכע סצאוק י1 װאלםען

 װאל• זײ ײסען.1םט צו ;עפויצט זיך
o מאנם1ע1 ןיך עןט n םון םטרייק 

 י1 ים,1כ»װיי י1 1אבע װען .1928
ly פון ׳צונאים נע׳שװארענע i קלאוק 

i פוז און ױניא] 1מאבע n איגטערנע־ 
i אז םארזיכערם, האבען שא;אצ, n 
 װאבען צװיי ווי 1מעה װעם סטד״ק

 סאכער סצאוה י1 האבען דויערען, ניט
1 oyi a ^ a y jםוז וף iy i מא־ קלאוק 

iyy םון און ױניאן iy i געש■־1אינטע 
 אמים נאנייםטעתגג םיט אוךזײנ^ נאצ
iyp \v װען ײס.1םט אין a 1ייסע1םט 

י1 זיך לוינט םך ■ נ¥װיגען און װײנינ
.i.icyjiyoxui

* * *
 דער וועט אױם, מיר זעהט עס װי

 םיטיגג םאכער קיצאוק קאםוגיסטישער
 דעם ^וין גארדען סוןווער מעדיםאן אין

 tun װערען. אסגעהאיצטען ניט זומער
 די װאאטען גארדען ססװער מעדיסאן

 יא געהערט, חאב איך װי סאמוניםטען,
 גיט קענעז זײ אבער קריגען, געתענט
םאבער. סיצאוק די קריגען

♦ * ♦
 אוניברחסגות׳דיגע אן איז מאחמה

 װאם דעם, אנטקעגען עס זאג איך זאך.
 סטרײס מאכער קאאױן איצטיגען דעם אין

 אװעתגע־ יוגיאן םאכער קאאזק די האט
אוק עט^יכע די נומען  און עד8מע ק̂י
 קא״ די װאס מאכער, קיצאוס ביםעיל דאס

®אדמןוגט. נ^ך האבעז םוניסטען
 דאס פארדרמןט אײנפאך האט מיר

 ו דער װי געלײענט האב איך װען הארץ,
 דער םון פרעזידענט דער הנדויצ, צאק׳ש

 זײז באקאאגט ױניאן, סאםוניסטי^עד
חורבן.

ה  תאב מעגש, וױיך־הארציגער א^ס אי
 דער װאאט װאם געטראכט: אזוי זיך

 ײעז איגעגאנגען, ױניאן םאכער קלאוק
 עם^יכע געהאט װאצםען קאםוניסטען די

 זײנען עם םאבער? ק^אוק הונדערט
 מאבעד שצאוס טויזענד דרײסינ םאדאז

 מא־ עם וועמ וועםען טא יאדק, ניו אין
 וועאען תאםוניםטען די אויך אז דען,

 געגענ־ אין הונדערט? עט^יכע חאבעז
 עם םחןהאיכער. זײן וועט עם טײל.
מאכען. צו חוזס װעכמן םוז זײז װעט

רחםנות. פון גים וױיס סלחסה אבער
 חר .נאר חאט תאםיטע •ײןצם־ די װאו

 תאט ססעב״שאי קאמוניסטימען א כאפט
 גע״ און ׳ארגײמנר די אראאגענוםען זי

ארײן. יתיאן דער אין כראכם
ײ די אױסזאמז דאחי איך גאר ױ  מוו

 רעסאב קאאוק זײעךע ווז סוד, א רים
ך חאבען מז !צמםריםעזפ עטאדק גיט ד  י

ע\. מקוםמז ױי ייז נמז ס * ײ ג  חאמגז ו
T &ח דאס געש^לס גיכער * m

 ״חײםם עם .-מץי״ מצעא n איז גיט וד^
 חנאזז ענארק ױי חאט חיראען אין אז

 נעסעז מקו^נן זײ אח מען װאס מטא?,
pm דער אין • Hw p, יא כדי נאד•^ »t

 רעציגיע קאטוגיסטישער דער םאר זײן
 זײ אז אנשטעיל, »ן געמאכט זײ חאכען
ניט. נעבאך וױ<ען

* * *
 צױ כאװײרים די עס דערצעד^ איך

 זײ אז וױסען, זאילען זײ כדי דעם, ציב
ק זײערע האבען  געגע־ :יט מאכער ^או

 קאמוניסטישע ריכטיגע אמת׳ע, די בען
 אין ניט נאך זײ האבעז און ערציהונג

יע גאנצען געםאכט. קא̂י
 דער םון גרין װייציאם פרעזידענט

 האט ילײבאר אװ ם*דעריישאן 1אמעריקא
 עט־ רעגירוננ זײן מיט ןיהואװער געזאגט

 סארבי:־ אין װערטער הארבע גא.;ץ ליכע
 אר־ נױ פון םטרײק סאר דעם מיט דונג

 הוא־ אז אנגעװיזען, האט גרין יציענס.
 אין זיך האט אדמיגיסטראציע װער׳ס
 דער םון דינסט אין געשטעלט גאנצען

 סטרײ־ די געגען און קאמפאניע ?אר
ארכײטער. הענדע
 װאס שטארס זעהר געםעלט םיר נו,

 מיט געטאן רײד א האט גרין סחגזידענט
 געגען און הואװער׳ן געגען באקצײנער

 דארף אזוי אט אדטיניםטראציע. זײן
 די וױרקיציו דאך זזאט רײדען. מען

 מעג־ װאס אצץ געטאז רענירוגג הואװער
 קאמפאניע קאר דער העאםען צו יציך

 דער אין אבער סםרײקער. די געגען
 פרע־ הויך זעהר שאץ איך װאם צײט,

 צארן און אנםריסטונג גרין׳ס זידענט
 אדםיניסטראציע, הואװער דעד געגען

 און הואװער אז זאגען, דאך איך מוז
 סך א האנדאען אדטיגי*סטרא.ציע זײן

 םון םיהרער די װי אויסגעחאצטען, םעחר
 'לײ- אװ םעדערײשאז אםעריקאז דער

 םאראנטװארט־ ױך חאאט חואװער באר.
 װאס סאטפאגיעס, גרויסע די םאר ^יך

 פרעזײ װערמן געחאלפען איהם האבעז
 דעפוביציקאנער די אמעריתא. םון דענט

 פאדטײ, אדבײטער ^ײן ניט איז פארטײ
 זי און פארטײ, חאייטאאיםטישע א נאר

 שיצען אצץ פאר םדיהעד דעריבער דארזי
 קאפיםאיציטטען. די םון אינטערעםען די

אוז •רעזידענט וחון רין.  אמעריסאן די נ
 א זײן זאל עס אז װי^ען םעדערײשאן

 העלי זאיצ װאט אםעריקא, אין רעגירונג
 העיצפען צו אנשטאט ארבײטער די &ען
 אז זעזזן, עד דארף דאן באיצעבאטיט, די

 רע־ *ורבײטער אן זײן זאא אמעריקא איז
 רע־ ארבײםער אן האבען צו איז גירונג.
 אר־ אן האבען םריהער םען טוז גירונג

 אר־ די אז הײסט, עס פארטײ. בײטער
 דארפען אמעריסא אין .ױניאנט בײטער

 ארבײטער די װאס זעיצביגע, דאס טאז
 . נעטאן. חאבען ענג^אנד אין יוניאנס

* * *
 אין אפשאצענדיג םאאוצ?י, ב, י.

 םון ארגאן אפיציעיצער *םארטשריט״,
 זיגרײכען דעם אםאצגאםײטעה דער

 אנ־ און םאבער ס׳צאוק די פון םטרײס
 ער װאס געװינםען, די אויף וױיזענדיג

 אויף אפ זיך שטעלט געבראכט, זײ האט
 הא־ םורא דאחי מען אויב םראגע, דער
 װי־ סאםוניםטען די װעט עם אז בען,
̂יגגען מאיל א דעד  די פארםיהרען צו גע

 רױ מאיצ א װידער און מאכער קצאומ
ױניאן. זײער אינירען
אזױ: שרײבט ער

 אויב :םרעגעז צו לאגיש איז *עס
 דער םיז זיך ארײנפ^אנטעחןן דאס

 אנ־ די אין •ארטײ ישאמוניםטישער
 טאכער קאאוס דער מון געאעגענחייטען

 טון כאאס חנם !אשאמען חאט מניאן
,1928 איז 1925 צוױשען יאהרעז די

̂־ דאס אז טעגאזו, ניט איז צי טא  ץע
 אין אייד חידעדהאאען זיך זאא בינע

 וױ אבער, םענ^יה איז אאץ ?1929
 װאר־ ניט צס איז אויס, ווײזט עם

 אורזאכען רײזזע * פאדאן שײנליך.
 דעם אוםװטרמײנייד מאכען זואס

 קאמוניסטיש• דער םון וױחנרגעבורט
דעמאראציזירענדער •אתױיאישער

   ————■ י ׳■—׳■׳ ׳■ו■ י————

אוח די צװישען וױרקונג  כיאכער. ק̂י
 ב^ויז מאיל דאס געגונ ־זײן װעט עם

 מאמענטען הויפט די אנצואוױיזען
 גאר האבען קאטוניסטען די פארװאס
 ארײנצױ װידער אויסזיכטען שװאכע
 זײערע אין מאכער קאאוק די קריגען

העגט. אומגעשיקטע
 עראויבט איז עס אויב ״ערשטענס,

 פון ״פסוק״ א אויף זיך בארוםען צו
 געילעגעגהײט אזא בײ מארקס, קאריצ

 וױדער* געשיכטע די״ אז עט הײםט
/ זיך האילט ט׳  קומט עס װאס און ני

 גרוי־ א איצס סאיל ערשטען צום םאר
 טרא־ זאגען צו אזוי ערשײנונג, סע
 צוױײ צום ערשײגט םארנעם, אין גיש
 קא־ בייליגע א םארס, א איצס טען

 אוים׳ן גיט זיך *ײגט עם סעדיע.
 נאכ־ זאילען מאכער קאאוק די אז שכ^

 קא־ בייליגע א םאד ״םאלען״ אםאא
םעדיע.

 קאםוגיםטיש״נע״ די ״צװײטענס,
 די גערײצט האט אפאזיציע םירטע

 מאכער, קיצאוק דעם םון םאנטאזיע
 װאציןענם, גאצדענע איהם צוגעזאגט

 שפאר־ ער^יכקײט, װעגען גערעדט
 — אבער דעמאקראטיע. זאםקײט,

 דורך באװיזען האבעז האמוניםטען די
 פראתטיק, דער אין מעשים, זײערע

 טאן צו אומםעהיג זײנען זײ אז
 זײעד אז בוײארבײט, פראהטישע
 םון שפיץ אוים׳ן יציגט שטארהײט

 אוים׳ן ניט זיך יצײגט עם צוגג. זײער
 זיך זאיצען מאכאר ק^אוה די אז שכ^

 סאםױ אויפ׳ן כאיען ^אזען װידער
צוגג.״ ״שפיץ ניסטישען

< דער ״דריטענס,  •די םון טי
 צו אפאזיציע װעסעס מאכער, קיצאוק

 געװען איז פיהרערשאםט אלטער דער
 אדער םאטיװען ערנסטע אויף געבויט

 פארשי״ מײנונגם פרינציפיעיצע אויף
 טרויערײ די געהאט האמגן דענהײטען

 די װאס זעחן צו נע^ענעגהײט נע
 ״■רינציפעךרײטער״ קאםוניסטישע

 נא״ צו זײ אאזט םען וחגן טאז קאנעז
 װען און קאסע קזזצ׳שער א צו הענט

 םארשפרײטער די ווערען אצײן זײ
 דעםאקראטיע און עהר^יכהײט פון
 בא• א איז עס פרינציפיע^קײט. און

 םון אינטעאיגענץ דער םאר ^ײדיגונג
 סאכעד קיצאױז דירכשניםיציכעז דעם

 װידער װעלען זײ אז אנצונעמען,
 אנםאר־ צו טעות דעם אםאיצ-מאכען

 זײער סון םיהרערשאםם די טדויעז
 םאר־ קאםוניסטישער דער צו ױניאן

טײ.
 סאכער ח^אוק סך א ״םערטענס,

 דעם פארדרעהען אזט5גע< זיך האבען
 װען קאםוניסטען פארטײ די םון קאפ

 אײנהײט װעגען גערעדט האבען זײ
 װע- באװעגוננ, דער םון גאנצהײט און
 שטארקער און אײנהײטאיכער אן גען

 אםאזי־ די אז טענה, זײער ױניאן.
 רעכט א האט ױניאן דער איז ציע

 דורכ־ א ײייקען, צו און יצעבעז צו
 געמאבט האט טענה, גערעכטע אױס

 אוכד עהדציכע, אויף אײנדרױן אז
 זינט מאכער. קאאוק פארטײאישע

 געגריג־ האבען ?אמוניסטען די אבער
זײער םאר ױניאן, אײגענע זײער דעט

 צולע און ■ארטײ זײער םון פארטי/
 און פוסטקײט די איז פארטי/ ז״ער

 אזוי פרעטענזיע זײעד םון פאשאקײט
 זעהען בליגדע אז כוצט און :אקעט

 אױ״ פון פײז געמײנעם אטת׳ן דעם
װערטער. סעריליױשעהגע

 דאגמאטישעו דער ״פיגפטעגס,
 פאר״ קאטוניסטישער דעד פון גאא:ץ

 רוסײ דער םון אפשפיגילונג אן טײ
 קאיצײ װעטעס אין רעװאאוציע שער
 און זיך היילט זי םעדערעז און רעז

הײסעס־ די םאריבער. איז זיך, פוצט
 סאװעטישער דער םון אנהענגער טע

 אז טאנ צו הײגט וױיםען רעװאי^וציע
 מא־ פארטיײקאטוגיסטישע היגע די

 מארא• גײסטיגע פון באשטעהט שין
 ספעציא^יסטען, פיגגער און וױכער
 און פאראכטען כיויז קאן מען װעמען
 װינצײ ניט טרױען. ניט אושן כשום

 ־y: איז עס װי מעחר סך א נאד גער
 ה$ט װערטער ד^וזיגע די אין זא;ט

 םאיעס״ קאטוניסטישע די גע׳םסקנ׳ט
 אינ־ קאטוגיסטישער דער איצײן, טעט

 אד־ ״אפענע זײנע איז טערנאציאנא^
 וועגען ברױו״ ״אפענע און רעסען״

 בא- קאםוניסטישער היגעד דער
 מאכער ?י!אוק די װעגונג.
 ^ײגט עס און דערםון װײסען

 װעאען זײ אז ^כיל אוים׳ן ניט זיך
 אויו* םאננעז זיך אאזעז אמא^ וױדער

 און רעװאלוציאנערער, כאמור׳שט דער
 שאר^אטאנישער אטת׳ן דער אין

״װענדקע״.
 אויםגערעכענטע די אז גיצויב, איך

 אײ״ גענוג גא:ץ זײנען א#גומענטעז פינף
 קאםונים״ די אז איבערצײגען, צו נעם
 די בײ שװאגעךליד זײען האבען טען

 זײ און אפגעזוגגען שוין מאכער ?צאוק
 איז מעז טויטע. א׳צע װי טויט זײנען

 איז װאם נאר איבערגעםאהרען. זײ
 אז םורא, איר האב סאיצוצקי׳ן צו שײך

 זאגען, איהם אויף װע^ען כאװײרים די
 א קאגמר־רעװאצוציאנער, א איז ער אז

 קנעכט םארקויפטער. א און םאררעטער
 קאםיטא״ צום ארן בורזשואזיע דער צו

כי:א. פון ק^אם ^יםטישען
* * *

 זײ אז וױסען, אאזעז כאװײרים די
 סטרײק• םאריער דעם געמנדיגט חאבען

 נײעס װיכטיגע א זעהר איז דאס
 גאד חאבען זײ ווײא םאריער, די םאר
 א ׳םאראן איז עס אז געװאוסט, ניט

סטרײס. פאריער
 כאװײרים די חאבען װאס םאר נאר

 סטרייק שטילען פײנעם, אזא גיך אזוי
 קײנער װאו סטרײק, אזא געענדיגט?

 אנהאלטען דאך מען קען ׳ניט סטרײקט
 ״מאכער pth^p א ?ען איך יאהרען.
 ער אז. 1910 פון :אך סטרײ? װעאכער

 מיט צוםרידעז ניט איז ער אז זאגט,
 גע״ דאן האט מען װאס אםםאך, דעם

 ער איז באאעבאטים די מיט שאאםעז
 אוים״ ניט סטרײ? דעם דעריבער האט

היינט. ביז געגעבען
 חאבען באויז ניט אז מיק, ̂איך נא?*

 םאריער דעם געענדיגט כאוױירים די
 חאם סטרײ? םאריער דער נאר סטרײ^

געענדעט. זײ אויך

שאפ־טשערלייט ױ דאבקט לעהמאן גאווערנאר לװטענאנט
שלעזינגערץ צו בר̂י 8 דורך

: iyu'ty>^ .id 1ע1םײע ״מיין
*־ י1 1ה«לט«1« איצט האב איר  תו

m ■ננעגוטעז איז װאם לוצי^ a« » i 
 שאפ־טשערלייט, י1. םון םיטיגנ אוים׳ן

o 5 נאכםיט«ע, םאנטאנ nר סטעז ש  ת
.1929 לאי,

in י1 אײה 1םי לויבט1« w» בא־ 
i n  no vdqk• ױ איז נעשאנאל1אינםע 

 1זײע i«o אגסען1 «ו לײט1שאפ־םש«
 דאזינע י1 יג1■ננענמנ לינסײט1ײנ10

i חעזאלוציע, »b »בין איך 1וחנל in n 
דאנהבאה

oy אז זייז םאל ■לפ 1מי םאר װעט 
^’D* גו־ויס «ז עחוינעתננ j n ’iDi 

באחיל־ owpvj דואב *pa וואם חד־סאו־
r t ספםלעז «װ «ײן a n 1«פלאײוםאכ 

u םיט ,san T* סטו־ײש. n 1םולע

ir »ז אויםריבטיגסיים, o r 'u in  iy i 
 סטאביצי־ צו מםוגל זייז װעם אנױמענם

1 jyi'iבעםע•1פ» צו און אינתםטדיע י 
^ה י1 פון י1 חנן ײ ארב

i אין םעועםױטקײט1אי1ס« םיין n 
 נענען קאמי 1אײע א־ן און איגתםטריע

ojniD־iy«yr עו.«ן• און> iy»ysr םיט 
 װעט באדיננוננען, ־ בייטם1א שלעכטע

 ה■!*, איד זעצב^ י1 נצייב^ םאצ אלע
 1םי וועלזןן פו־ייגד אייעת און איזזו־ »ז
 ינסט1 1םיי ורען תםען, צייט w צו

.pn נויטװענדינ װעט
 אח נרום, פעתענליכען נעסטען םים

 1ס» אײר, צו װאתשעז בעםטע n םיט
 איך, םארבלײב פחז«ולוננ, שנעלעו־ ■

,1אײצ אױפריכטינ
לעהםאן״. ה. חעו־בערט

 ארבײ־ וױיסער כלײבט ער pa װייחשעם זײנע
iyua ja j םען a r  pa םימוטעקםשותר 

 עד *שום׳עו־• pa אימפאבער נאך עם םאכם
 זאל זײנער ^דבײמער דער אז נ*ם, זיד םארלאזט

 אנצוחערעדשעז, ij^nap פאדשםעחן דאר*עז
p «ו«ום טדעט ער גאד ĵ וועםטו :א«ח ־ג«ץ 

 טיל nm pa טיל *na iaa tya**nna ברודעד,
ra ,רעכם m װעל ניט pa• חןאתאגי־ ךין, 

דרעד־.
U«na דא חאבןןן $דר

 נעחן. נים מעחר װעט דאם ta גטיתש, דעריבער
pa נים איצם דארפען וחןלבע קלאוקםאכעה די 

nm פאר׳ן חאבען םורא פיל ,nH *rian8in 
 װעלען אטט, nm פאדקוםעך נים װעט ער װייל

a זיך r a אײנשרעקען לאזען ניט ניך אזױ pa 
 ־9ח *n m וױםןןגדינ, pa באלעבאטים. זייערע

 שיצם װאם ז8ױני שטארקע a in חמםער בען
jnjpn ,װעלען אינםערעםען n* דער־ ניט םעחר 
 די pa רעכם רעארכאגיזאציאנם די m לאזעז,

t זאל באלעבאטים y p n w ia וױידזשעם• ײיערע 
........ »װימעז.4 דערםיט ווילען םיר

 די צו שייכות א האט , אויםגעקעמםט חאם
 זײעוע צו און 1קלאוקםאכע די pa װײדזשעס

 ווענען כםדר זיך .חאנדעלט עס דינםםען.1םא
 םוןז צום קלאוקםאכע! דעם iaa דאלארם םעחר

pt ארבײטם־וואך. זיק
 ana* איין בלויז איצט חאבען הלאוקמאכער די

 וועל־ ױניאן, זייער איהיםען דארפעז זײ :נאכע
 איחר זעחן אויםגעבױט, צוריק האנען זײ כע

i אץ גרעסער נאך j p ia a r חעל• און םאכען צו 
nta אםעז,8אוי װױאן די« m װאם געװיגםען, די 

 שטרעגג זאלען געװארען, אויסגעקעםפט זײנען
r װערזען :עחים a שעיער, דיMrM
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 אר־ און םיהרער ױניאן םרײד
 באשריםען םרײנר בײטער
 די אדגאניזירען צו סאמיײן

סאוט. דער אין װעבער
רעי״ אין איז דזשואײ טען20 דעם

 דע־ םים םון הויז אין סטײט, יארק גױ
 קאנםערענץ א םארגעקוסען אדעי ניעיצ
 ארבײטער און טוער ױניאן םרײד פון

םרײגד.
 איז קאנפערענץ דער םון צװעק דער

 צו אום פילאן א אױסצוארכייטען געװען
 גרעסטע די םון הונדערט אמאניזירען ־

סאוט. דער אין װעבערײען
 צו באשלאסען האט מאנםערענץ די
 טוי־ םון קאםיטע נאציאנאלע א שאפע[

 איצס װערען באסאנט זאיצ װעצכע זענד,
 האנדי־ ״אמעריקאנער פאר קאםיטע די

 אינדוסטריע טעקםטיל דער אין שאנס״
 םון צוזאםענגעשטעלט װעחנן זאל און

 בירגערליבע םון םארשטעדןער, ארבײטער
 םון און ארגאניזאציעס קירכליכע און

 וועאכע פערזענליכקייטען, •ראםינענםע
םעדערײ־ אטעריקאן דער העלםען זאצען

 ״ױגייטעד דער און לײבאר אװ שאן
ױניאן זײער אין װאירקערס״ סעססםײל
• קאםיייז.
 נעבוײ א איז װעיצכע אדעי, םים

 ערװעחלט איז דזשארדזשיא, םון רעגע
טשער־ צײטװייליגער איצס געװארען

םאן.
אנװע־ זײגען קאנםערענץ דער אויןי

פ. א. דער םון םארשטעהער געװען זעגד
ליג׳/ ױניאן טרײד ״װאומענם םון ״צ. אװ
בױרא״ עדױקײשאנאצ *װאירהערס פון
 דער ארגאגיזאציעס. אנדערע פון און

 קריםטיציכע * םון קאונסיל סעדעראלער
 אופאםיציע^ געװען זײנען םשױרטשעס -

• סארטראטען.
 זײנען װאס רעדעס םילע די צװישען

 עדוארד האט געװארען, געהאלטען דארט
 דארט האט װעאכער רעדע, סעסנרעידי׳ם

 ארוים־ ל״ אװ ם. א. די רעפרעזענטירט
 ער אינטערעס. גרעסטען דעם גערוםען

 טעקסטיל דער אין אז ערהאערט, חאט
 עמזיסטירען סאוט דער םון אינדוסטריע

שקלאםערײ. םון אוסשטענדען הײנט גאך
 12 איז םארדינתט דורכשניטיציכער דער

 ארביײ טויזענטער װאך. א דאאאר
װי םעהר ניט אבער םארדינען מער

. ײייו• א $8.60
 זײנען אינטערעםאנט כאזונדערם

װע־ באמערקונגען ביטערע םעקגרעידי׳ס
 קירנע די שפללט עם װאס ראלע דער נען
 ער םאוט. דער םון םייצ־טאונם די אין

זאגט:
גןגר&טיצי־ דער פון םייצאזאםיע ״די

 אי;־ םאוט דער אין איז חנאמיע כצר
 זיײ גלחים די און איגעשטארבען נאנצעז

̂ע צו שטום און טױב נקן  װאס אײדען אי
ך ארום זעחען ױי  עדות די זײנען וייי זי
 אינדוםטריעאער שרעקאיכסטער דער פון

 פריזאן אין װארפט װאס םארשקילאםוגג,
 קױ זײ און מענמען, אומשואדיגםטע די

שענדאיכ־ די צו צו שוױמענדמ זיך קזנן
 אםע־ גאנצעז אוים׳ן םארהעלטניסעז סטע

קאנטינענם. ריהאנער
 ניט קירכע די חאט איצט ״ביז

נע־ פראטעםט *\\ װארט א ארויסגעאאזט
 זײנען נצחים די שאנדטחאטעז. דיזע גען

 ארױױ^גירטע די םון קנעכט געװארעז
• ך ע ס א א ק ^

וױען אץ בילחנג ארנײטער
אענדער, די צװישעז איז עסםרײך

 ביאדוגגכד םאציאאיסטישע די וחנלכע אה
 זי ארט. ערשטען אויפ׳ז מטעהם טרבייט

 בעצגיע, דײםמאאנה טימתעיאגט חאם
, ד נ א  ספאנדײ די םשעכ^סאאוואקיע, ^
 נארוועניע, שוחנדעז, — יצצגדער נאװישע

 עםםרײך אין טינצאגד. און חננעםאר?
 אװעס־ םוסטערהאםט באוועגונג וי איז

 צוים םײ םאמעם, צויט׳ן סײ געטםעאם,
גזד וחנרט n וחנצכער אין ריכטוגג, דער %

 ״ביאחנגס-אר־ גוכמנר אעצסען אין
עז פינ  נאריכט גענויעם א םיר מ

 אין ארב׳ײם אינעטזעגער• דעי
 וײגען גאריכצז im י^חר.

 זיײ עס — נישטא
וערעז״
װי

 עםטרײכישע די װעיצכע אויף געביטען,
 <אזען םיר טעטיג. זײנען סאציאציםטען

 דערציהוגגס־ םעכטיגע די זײט א אין
 ״קיגדעײ געזעיצשאםט די באװעגונג,

 טוי־ הוגדערט איבער איהר םיט םרײנד״,
 יױ די םיטגיצידערשאםט, זעגד־קעפיגער

 א אין אויך איז װעילכע גענט־באװעגונג,
 די בילדוננס־באװעגונג, א םאס גרויסע

 איז װעצכע םפארנדארבײט, םארצװײגטע
 דעם םיט םאדבונדען ענג עסטרײך אין

 קויצט-־ר־ אויפ׳ן קאמף א^געםײנעם
 װעגען ניט אויך רעדען מיר ;םר^נט

 םיעיצ פיעצ, און באראטוננס־שטעאעס די
 מעכ־ צו ארבײט. םון געביטען אגדערע

 בי^דונגס־ארבײט די איז ברײט צו טיג,
 אז ציאאיסטען, • עסטרײכיי״י•' די םד

 אײז איז ארומנעםעז קענען עם ט׳זאא
 איז נישט נאטיראיך צײטונגס־ארטיקעא.

 אזוי ארבײט די איז עסטרײך יגאגץ
 כא קודם אװעקגעשטעאט. םײסטערהאםט

 הויפט־ דער װעגען נעז־עדט ד$ װערט
 אר־ גאענצענד איוזר מיט װיען, שט^דט,

 דער םיט פר^צעטאריאט, גאניזירטען
 שט^דט־םארװאצטונג. סאציאאיסטישער

 קואטור־ די איז פראװינץ דער אויף אויך
 זיך האז זי פארצוױיגט, שטארה ארבײט

 ארבײט דער םיט פאמאײכען ניט אבער
װיען. איז

 ביאדוננס־ װינער די װאס אט און
 אן םירט חאס ארגאן, דער צענטראאע,

 אין לןואטור־ארבײט גאנצער דער םיט
:אויפגעטאן האט הויפט־שטאדט, דער

 געװארען אײנגעארדענט זײנעז עם
 םאר- און רעםעראטען אײנצעאנע 4547

 אײנגעאר־ זײנען אויסערדעם אעזונגען.
 דרײ־ און זיבען הונדערט געװארען דענט

 ציקאען די פאראעזונגען. פון ציסאעז סיג
 פארשידענסטע די ארו^ענומען האבעזץ

 װיסעג־ סאציאאיסטישער םון געביטען
 געװען זײגען םאראעזוגגען ׳ די שאפט.
 צוגויםגע־ אקםואאיזירט׳ שטענדיג כמעט

 פון פראנען ברענענדיגע די םיט בונדען
צײט. דער

די פון עטיציכע איבער דא גיבען םיר

ציק־ װיכטיגסטע און אינטערעםאנטסטע
:אען

J דער פון גרונטפריגציפען די 
םאאיטיה. גאכ׳מאחםה׳דיגער

אײראפא. גײע דאם .2
מאוכה־םראגען. נײע .3
 נעזעאשאםט אײראפעאישע די .4

ג אז. א. איטעראטור, נײעסטער דער אין  ו
 גע־ אײננעאאדען זײנען רעםערענטען אאס

סאציאאיםטען. בעסטע די װאדען
 װערט ארבײט אינטערעסאגטע אן

 קור״ — ״שואען״ ג. א. די אין נעפירט
 יעדער אויף אעקציעס 10־15 צו סען

 אײנגע־ זײנען קודסען אזוינע קורס.
 לעק־ 1018 מיט 92 נעװארעז ארדענט

ציעס.
נע־ טעםעם אינטערעסאנטע די םון

עסטרײכישל די )1 :ארויס מיר מען
 רר די ראטען־םארבאנד, )2 רעװאאוציע.

 פי־״י־אעמען, די און רעװאאוציע סישע
 )3 םארבונדען. איהר מיט זײנען װעאכע

 ארבײטער־באװע־ אינטערנאציאנאאע די
װ. אז. א. גונג

 ביא־ ספעציעאע די איז װיכטיג זעהר
 אײסער םרויען. צװישען דוננס־ארבײט

 קורסען אאגעםײנע אויםגערעכע׳נטע די
 קור־ 59 געװארען אײנגעארדענט זײנען
 סאציאאיסטישען אין םרוי די )1 סען.

 דערצײ זויכטיגסטע די )2 פראגראם.
הונגס־םראבאעסען.

 געױא^ן אײנגעארדענט זײנעז עם
 16 אװענטעז, 335 םיט םאױשו^ען 26

 פ«ר — 4 ארבײטס־ריכטער, פאר שואען
 שפיאך-סענ־ פאר — 10 קואטור־טוער,

 םיטנאײ איהרע פאר קורםען 63 טעניש.
 אד• װינער די אײננעארדענט האט דער

ױגענט־ארגאניזאציע. בײטער
 אויםאענדישעד אנגעזעהענער יעדער

 װיעץ, קײן קוםט װאם סאציאאיסט,
 װינער די םאר רעפעראט א אויך האאט

 דעפומאט דער האט אזוי ארבײטער.
 קואטור״אד־ דער װעגעז גערעדט סםיט
װעגען — צאן פ. ענגאאנד, אין בײט

 ראטען״ אין קואטור־פארהעאטענישעז די
זו. אז. א. םארבאנד

 די םונקציאגידט יאויך האט גאטיראיך
 ר«אס װעאכע פארטײ־שוא, װינער גרויםע
 דער אעזציעם. װאך א םאא דרײ געהאט

 אזוי געײעז איז שיאעו די פון אינטערעם
 ניט האבען אביטוריענטען די אז גרוים,

 גענריג־ אזן שוא די םאראאזעז נעװאאט
שורס. העכערען צװײטען, א דעט

 אי• אינטערעםאנט איז ?וריאז »אס
 חור• פיאע די צװישען אז בערצונעבעז,

״װעגען אײנער: אםיאו געװען איז סען
 דרוק־ אניטאציע צוגרײטען םון מעטאד

 אויוי אױך אז סברא, א איז זאכען״!
 קײן געםעאט נישט האבעז ?ורם דעם

!צוהערער
 דאט אויםפאוגע: 907 אויםפאוגען.

 156 — דעם םון אײנגעארדענט. מעז
 ניײ די אין — אויטאמאביא־אױםםאוגען

 ארבײטער־ פרעכטיגע אויםגעבויטע,
 אר• דער םון פרוכט די — קװארטאאען

מאג״סטראט. סאציאאיםטישען םון בײט
 בא״ װערען איכט־ביא־דער און םיאםען

 זײנען עס צאהא. ריזיגער א אין נוצט
 נ*װיזען געאעגעגהײטען פארשידענע בײ

 פון פיאםען. םארשידענע 1691 געװארעז
 װיםענשאפטאיכע טײא גערםטער דער זײ
 ארגא־ איז עס אגיטאציע־םיאםען. און

 אפעיאטא״ פון קורס א געװארעז ניזירט
 מעבאגיקער און איכט־ביאדער בײ רען
םיאם־אפאראטען. בײ

 םען װאאט ביביאאטעק־װעזען װעגען
 אאצ םון שרײבען. באזונדער געדארםט

 אוים׳ן ארוים זיך רוקט ביבאיאטעקען
 גאענצענד־אײג־ ריזיגע, די ארט ערשטען

 ארבײמער־ אין ביבאיאטעק געארדענטע
 דאט צוזאםען אטאקאריגג. ?װארטאא

 ארבײטעד־ביבאיא• די אין װיען אין םען
 גאנצען םין םשך אין געטוישט טעהעז
ביכעה 1,400,000 יאהר

 בײ די איז געביט אינטערעסאנט אן
 םארשפרײטען בײם כער־םארשםרײטונג.

 ארבײטעײפאר־ די םון אויסגאבען די
 שמאב ריזינעי־ א באשעפטיגט איז אאגען

 צװײ ביכער םארהױפען װעאכע חברים,
 םריײ זײ טוען דאס ארבײטער. די שען

 דעם טיט זײנעז איבערהויםט וױאיג.
 אין אריײטער. ױגענטאיכע די םארגומעז

 אופן אזא אויף זײנען יאהר םון משך
57 פאר ביכער געװארען םארשפרײט

).7 זײט י1אוי (שרוס

כינעזעו דעד שונא מיין
(פעליעם?!)

ר ע ל י ה ו ו ז. פון

 די װען צײט, איצטינער דער איז
 ריםקוטירט און זיך קאכט וועלט נאנצע
 און נערעכט איז עם װער דעם, װענעז

 םבםוך דעם אין אומנערעכט איז עם װער
 םאװעטעךרעפוב־ דער און כינא צוױשען

 נײער א םיט םארנוםען ג#*ר איך בין ליק,
 צונע־ ניט זיך קאן איר :פראגאעמע

 װי כינעזער דעם נאטראכטען צו װאױנען
 ׳מצא־ דארםען זאצ איך װעםעך ׳שונא א

 י1סו כל םווי און שטעכען ׳עיםעז, נען,
.דער׳הרנ׳ענע!.

 טאקע ברעכט חלילה טאםער װארום
 װײ־ דעם אויף דארטען פילחםה די אוים
 האנען נים דאו איר װעל מזרח, טען

 ווע־ אונזערע אצע ויען נײטראל, בצייבען
 ילײצעם די אױף ביהםען די כאפען צען
 רױטער דער אן אנ׳טציםען זיך צויםען און

 ײעט אונז םון איינער יעדער ארםיי.
 םאר־ און שםעצוננ, א נעסען םוזען דאר

 אײן נאר זײן וועט עס אז זיו, שטעהם
 דאם, הייםט — נעמען צו אויוי ׳אטעצונג

 בא• צו אויםקומע! נאר םיר וועם עם א«
 שונא, םײן אצם כינעזער דעם טראכםען

 :אנצע די א־צם צינט דעױין איז און
םײנע. •׳אװערינתייט

 יאהר צעהנדצינ אאר צעצטע די םאר
 — כינ-ןזער אײן נאר נעקאגט איר האב
 םאריארנם וועצכער .םשיינימאן״ חןם
 זא־ אמת דעם וועש. װייםע םים םיר

 נעהאט נים ?יינמאצ איך האנ נענדינ,
 איהם. צו באציחוננ באשםיםטע קײן
 איהם האב איך אז זאנען״ ניט סאז איר
 עם urn אדער נעהאט, ציב איז עם ווען
 נעײאוםט האב איד נעהאם. םײנם איז
 זײנען עם ייאו צאנד א םון ?ומם ער אז

 הונדערם עםציכע אזעצכע נאר פאראן
 סיינמאצ םיר האט עם ווי'ער. םיציאז

 אוים־ זיר וועצמן צו אינםעחנםירם גים
 וועצזנז *ו אדער שירײד, זײן צערנאן

 בין איך שיראך. םײן אויםצעמען איהם
 תאנ יאחחנן אצ< די אין «ז םודח דך

 נוך אײן קײן אימרג^ייענם נים
דיכטער.

 אינטערנאציא- און נאציאנאאע זענאיכע,
 םיר אין באשטאנען איז באציהוננ נאאע

 איצם װעש. נעם נעאט, גיב װערטער:
 ביטער און שװער איך הארעװע אבער

 אם אז געדאנס צום צוצונעװאוינען זיך
 שונא, באוטיגער מײן איז כינעז־ער דער

 טוזען, װעא דארפען, װעא אין ־װעמעז
 ער זיך, פארשטעהם אזיב, דער׳הרג׳ענען,

דער׳הרג׳ענען... םיך פריהער ניט װעם
 םײן איצט עגבערט זאך א נאך און

 פארשטעה איו אײזענבאהנען. — מח
 סאווע־ צװישען סכסוך נאנצער דער אז

 אץ איבער זיך נעםט כינע און אאנד טען
 אין קײנםאא זיך האב איך אײזענבאהן.

 דער אין ארײננעטראכט ניט אעבען מײן
 אאץ אײזענבאהן. אן םון װיכטיגקײט

 איײ אן וועבען געװאוסט האב איך װאם
 געאט האבען דארף םען אז איז, זענבאהן

 וױא מעז אז ביאעט א ?ויםען צו אויןי
 אויןי םאהר איך און-װען םאהו־עז, ',גרגעץ

 נאנצע די נאר איך זיץ אײזעגבאהן אן
 גאט׳ס באװאונדער און הוק און צײט

 םארבײ. םאהר איך װאם נאטור שעהנע
 ארםיקעא םין אזא איז אײזענבאהן אן אז

 זאא םען אז אויסקומען סאז ע׳ם װאס
 דאם אוועקאעגעז געהן דארםען אםאא
 ניט קײגםאא מיר איז דעם, םאר אעבעז

 םמנשען אז ױײם איך אײנגעםיאען.
 אײזעגבאהנען, דורך דער׳הרנ׳עט װערען

 םען אז אבער — אײזענבאהגען םון
תנ- םאר חת׳ענען לאזען זיך דארפען ײ  א
 נייעס, א איצט םיר םאר איז באהנען,

 צוגעוואוינען ניט נאך זיד קאז איר איז
. נעדאנה.. צום

 צװײ צװימען איצטער .זיך איך געפין
 כינע• דער וײם אײן ®ח ג •ראבאעמעז

 אײ״ די זײם *װײגמר דער פון און ״זער
 פון םך • םקנא בק איר אין זענבאחזו

 נרײט שוין זײגען ומאכע באקאנטע מיינע
 דעך מאר כינעזזןר די םיט ש*אנזנן זיר

, אײוענבאהן^
די אויב אז כממנר ויד בין איד

 אויןי סאאדאטען אין מאנגעא קײן זײן
 האבען אענדער בײדע םראנטען. בײדע

 קײן פראקטיצירט ניט איצט ביז נאר
 א פון ווערט דער און נעבורט־סאנטראא

 בײדע די אין נאך איז אעבען מענשאיך
 גע־ די אז אזוי הויך. זעהר ניט אענדער

 ניט וועאעז םראנטען בײד-ע םון נעראאעז
 דער אויוי סאנאנעז־םאײש הײן זשאאעװען

 איך און אײזענבאזזן. דער צואיב יאטהע
 עטאיכע װי נאכדעם אז םאר, זיך שטעא

 הונ־ עטאיכע אדער טויזענד, '^עהנדאיג
 םעהו/ נאך אםשר און טויזענד, דערט

 אוז ווערעז, אומנעבראכט װעאען אעבענס,
 שוין וחנט צװײטער א אדער ,צד, אײז

 זיך סאז אײמנבאהן דיי קריגען און זיגעז
 א עפעס קומען װעט נאכדעם אז טרעםען

 מאטאר־ אראפברעננען און קאמםאניע
 וועט מעז און נעגענט, יענעם אין באסעס

 אין םארקויםעז אײזענבאהן גאנצע די
 טרעפט עס וױ ״דזשאנק״, אין ברוך,
 אנדעחנ םיאע אין אזן אונז בײ איצט

p דעםאאם וועט װאס נו, אענדער. n? 
 נע״ זיך האבען מען װעט װאס צואיב

 אעבעגם פיא אזוי װאס צואיב איז שאאנען
? אומגעבראכט

 אוים׳ן ארויף שוין קומען עם אז און
 דאר םען סאן םראמן אזעאכע נעדאנס

 צי :םחננען אויך ווענס אײן םאר שוין
 מ אױס^גתען איז עס וחנן מעז וחגט

 חונ• און כיגעזער מיאיאנען חונדערטע
 עס או פעאקער, אזעאמ אנדערע דערטער

 ניט אח םײן גיט און שעהן ניט איז
מן צו םענשאיך א  א| צו*יב םלחםות מ

 אועלמנ אנדעחנ אחנר אײזענבאחן,
 סוזור׳יעען א אויוי קאן םען וואם חםצינ^

 באצאחלצן |ur אויסדיננען ויך שטײגער
 מייצ נאגצע דאס איו צי און ? חנרםאר

 מך נים אידאא^יזם אח קאםוניז^ םיט
 ניט קאן םען אוינ אוםט, אויוי בויט

 שעמן «ו סענשען - דעם אויםאצמען
? אעמננם םענשאיכע
 אונז קאנען םראגען אזעאכע אבער

 •אסיםיסטײ א אין ארײגשאעפען שוין
 איצט כמן ם^ר ד*ס און שטימונג, שער
 דר נ0א דארפעז איצט חנר^אזע?. ניט

 און האםוי־שטיםומ םים אנפאכיפען
ײם זיח און קריגס־שטיםונ^  ני

אצײן ויר און גען1חרג׳

. ^

נײעם ארבײטער אינטערנאציאנאלע
)6 זײט no (ישטס

 אײנגעארדענט ם׳זײנען שיאינג. טויזענט
 אױסאאנד. קײן אויםםאוגען 14 געװארעז

דער אין״ צײטשריםט: סםעציעאע א
 ארבייטכתע- דעם אט באדינט װעאט/

ביט.
 צװײ דערמאגען אאםיר .םוןי צום

 דער — איז ערשג^ן די :אינסטיטוציעם
 א איז דאס אדבײטער־אוגיװערזיטעט.

 די װארט. םון זין אמת׳ן אין הויך־שוא
 די חיײיאחר האבען װאם חברים, 26

 באקומען באםת האבען געענדיגט, שוא
 משך אין ביאדוגצ. אקאדעםישע *ן
 םאר״ אױך דארט זײנעז םעריען די םון

 קורם א ב. צ. קורסען, אנדערע נעגומעז
ארבײטער־כאר־דיריגעגטעז. םאר

 די — איז אינסטיטוציע צװײטע די
 םאר־ אײן ארדענט זי ״קונםטשטעאע״.

 אין ביאעטען םארשפרײט שטעאונגעץ,
 אין — טויזענט 211( טזנאטערען די

 כא־ די אדגאניזירט זי יאהר). אעצטען
 הוײ זעהר א אויף שטעזזעז װעאכע רען,
 סימםאנישע ארגאניזירט מדרגה, כער

ג א. א. ?אנצערטעז  ריט־ םאר קורסען ו
ג א. א. סונסכדרעםערענטעז םאר מיק, ו

 קואטור־אר- די אױם זעהט אזוי אט
וויען. ״רױטעד איז װיען, איז בײט

 די פון קאננרעם ♦טער דער
פױלען אץ טױיד־ױניאנס

 טען,1 און םאי טען31 טעז,30 דעם
 םארנעקומען זוארשא אין איז ױני טען2

 •ראםעסיא־ די םון קאננרעס טער4 דער
 ?אנגרעס צום קאאסען״פאראײנעז. געאע

 פון דעאעגאטעז 200 קרוב געתומען זײנעז
 זײנען װעאכע םיטנאידער, םויזעגד 272

ײ ארטינע 1753 אין ארנאניזירט םי  אי
 םאראיײ צענטראאיזירטע 27 םון צונגעז

נעז•
גע־ גאײכצײטע איז קאנגרעס דער

 *סזיס־ יאהר 10 םון ױביאײ א אויך ווען
 דאס, צענטראא־קאפױסיע. דער םון טענץ

 סיטוא־ יאאיטישער דער םיט צוזאמעז
 זיך איז האנגחנס דער וועאכער איז ציצ,

 צוגענעבען איחם האבען צונויםנעקומען,
 כאראה־ ערנסטען אן און םײעראיכעז א

 צענטראל״ דער םון םארזיצער דער טער.
 די טאקע האט קװאפינעקי, ח׳ קאמיסיע,

ױדםעט מאמענטעז בײדע דאזיגע  זײן מו
 די כאראסטצריזירענדיג עפענוננס־רעדע.

 וועא־ צושטויבטסײט, ארגאניזאציאנעאע
 צוריק, יאהר 10 מיט געהערשט האט כע

 קאננרעס טער1 ^דער :נעזאנט ער האט
 םונ־ ארנאניזאציאגעאע די נעשאםעז האט

 םיר זײנעז אן דאן םון און דאםענטזח
 םון װעג אזים׳ז גענאננען האנסעקוחננט

 בא־ •ראםעסיאנ^ע די צענטרא^יזירען
 שטארקע, עקזיסטירעז הײנט וחןנונג.

 םיר םאראײנען. פראם. צענטראליזירטע
 זוירם־ שװערע בײצוסומען געהאט האבען

 די האבען וחנאכע קריזיסמן, שאםטאיכע
 םיר אבער האםנוננסאאז. געמאכט אאגע

 ג<ויב איך בײנעקוםען. אלץ דאס זײנעז
 וועאכער כח, אזא ניםא ם׳איז אז טין*,
 שטא• די בחנכען צו זײן אימשםאנד זאא

 ארגא־ םויזענד 300 די םח רײחעז אענע
ארבײטער*. ניזירטזן
 סאננרעס צום זײנעז אויסאאנד םוז

 פראפעסיא־ םונ׳ם פארשטעהער נעקופמן
 םון (טייעראע), אינםערנאציאואא נעאעז

 (ענערט), זײימשאאנד :אין םאראײנען די
 (קאס•־ טשעכיע #(אענואר) סראנקרײר

חאאאנד (יאוזאנסאז), שוועדעז ״ שיק),

 און (?אאסאװסקי) דאנצע (מארטיגסאן),
 (יע• םראנקרײך אין ארבײטער ■ויאישע

 געהאאטען האבעז אאע זײ שאנאורסקי).
 נעװען זיעעז ײעאכע באגריסונגס־רעדעס,

 ■אאיטישע די הױפטזעכאיך ׳געוױדמעט
 טיט שװעריגקײטעז, װירטשאםטאיכע און

 פויאען אין קאאסעז־באײעגונג די וועאכע
 צוגמ־ האבעז אאע זײ קעמםעז. צו האט
 די ױייצעז איז פראאעטאריאט דעם זאגט

 װעאט־פראאעטאול פון אונטערשטיצונג
םאשיזם. מיט׳ן קאמף זײז איז יא^

 האבען געסט אױסאענדישע די אחוץ
 םאר־ באנריסונכס־דעדעס געהאאטען אויך

 ארבײטער־ םארשײדענע םון שטעהער
 פארטײען פאאיטישע און אינסטיטוציעס

 רעדע םאאיטישע שארפע א אאנד. איז
 גע־ האט רעזשים איצטיגעז דעם געגמז

 באר־ ם. פ. פ. םון נאמעז אין האאטען
 דעם האט ״בונד״ םון נאמען איז איצגי״

 װעאכער עהראיך,י ה׳ באגריסט קאננרעם
:אנדערעס צװישעז געזאנט האט

 זיך ס׳פארזאמאען װען מאא *יעדעס
 פראםעסיאנעא־ארגא־ םון דעאענאטען די

 מיר האבען ארבײטער־קאא׳ס, ניזירטען
 אוי־ אן םאר ם׳קוםט אז געםיהא, דעם

ש, סערגעװעהנאיכע העני שע  אז און ^
 אױסערגעװעהג־ שטעהען סאנגרעם םאר׳ן
 ארבײטער־קאאס דער אויםגאבען. ציכע

 בא׳עואה׳עטער, מײסטען אם דער איז
 געזעא־ דער פון שיכט אוגטערדריקטער

 די צונויף זיך ם׳קוםען װען און שאםט,
 און.ארבײמער• םאבריקעז די םון שאיחים

 א זאא םון דעריבער יאגט קװארטאאען,
 אויםפא־ אן •ראטעסט־געשרײ, א רוןי,

׳ באםרײאונג. םאר <ןאםו* צום דערוגג
 םון נאמען אין אײך וױנש איך״

 האנגרעס איצטיגמר אײער אז ״בונד״,
 א פאר אויסגאנגס־םונהט אן זוערען זאא

 ארבײטער־כחות, די םון םאביאיזאציע
 םארשטארקטען םון עפאכע נײער א םאר
 גאנצען םון קאמןי אײנהײטאיכען און

 דער געגעז פויאען םון ארבײטער־קאאס
 םא־ םאר׳ן און רעאקציע םאשיסטישער

ציאאיזם״.
 געסוםעז אויך איז מאא ערשטע דאס

 פאר־ א קאגגסום פראפעסיאנעאעז צום
 ארבײסער, אוקראינישע דײ םון שטעהער

 אוסראינישע די םון םארשטעהער דעד
 וועא־ הװאםניטשא, ח׳ — סאציאאיסטען

 באגריסוננס־רע־ זײן געענדינט האט כער
 אוהראיני־ ״דער װערטער: די םיט דע

 נאציא״ דעם געגען האט, ארבײטער שער
 זײז אויסגעצויגען שאװעגיזם, נאלען
 דיײ און אידישען םויאישעז, צום האנט
 צום זיך שטעאענדיג ארבײטער, טשען

 רויטע די אונטער קאמן* געםײנזאמען
 איבער־ דמר איז םאציאאיזם, םון םענער
 <ןאםוי דאיזנעז דעם װעאען םיר אז ציעוגג

 םיהרעז איהם וועאען מיר אויב נעװינען,
 נאציאנאאי־ םון אונטערשײד אהן אאע,

טעט״.
 געװען זײנען״ דעאענאטעז אידישע

 םיט 21 דעם םון — 27 קאננרעס אויפ׳ן
 בארא־ םיט 6 און באשטיםונגס־חנכט

 דעאע־ אידישע 21 די םון טוגגס־חנכט.
 דער צו געהערט 20 גאנצע האמןן נאטען

 — אײנער באויז און םראקציע בונדישער
^פאזיציע. דער צו

 טאג־ אוים׳ן פונ*ןטעז וױכטיגסםע די
מ תו ר  סא־ באריכטען, :געווען זײנען א

 און ארגאניזאציע געזעצנעבונג, ציאאע
 װירט־ םון דעםאסראטיזאציע טאחטיק,

 האט אאנד־ראט חגר צעבען. שאטםאיכעז
זאא עם םארגעאעגט קאנגרעם םאד׳ן נאך

ו
ר א ע ם ב ע ל ן ש ע ג א ם

 «נ ®מןלע און אפענדיםינױם בלום, אונרימע ךעז.רעסק«<-ש כרענגט
קרמנקחײםען. דערע

ם ק א ל - ם ק ע
ר ע ד ד א ל א ס א ש ל מ ע ט י מ ױ ח י ס ב א

ארדנװנ אין םאנען אייער חאלם
 עם פערחים דערזעיכער«ײ® אין און •עחיטאימג קורױ־* עקס-לאקם

 פער־ און שלעכםיעז « *ון קוםען װעיכע קראנקחייפוען, *יעלע ■ון אײך
ך. שםאאםען מאנן

 יאחר־חונדערס דיעזען פון ערפינדונג וױכמינםםע ךי איז עקם־לאקם
»jnuprem■ 1 ווערפ און  en g onpn .ם»גען־ס«חױ»ליםמען

 באזונחןר » א'| װערעז אויסגעטייצט
 א־צטיגער דער װעגען סרא;ע די ױגתם

 סיטױ ■אאיטישער און וױרטשאפטאיכער
 דעם םון מערהייט די ■ויאען. איז אציע

 זאא מען אז דערויף, באשטאגען איז ק. צ.
 •וגקטען די בײ באהאנדאען פראנע די

 דעמא־ און טאקטיק און ארגאניזאציע
קראטיזאציע.

 איז װאש רעזא^וציע, װיכטיגסטע די
 איז קאנ;רעס, אױם׳ז געװארען אגגענוםעז

 אר• שעה׳דיגען •7 א װ?נען רעזאלוצייע די
 אגגעגומען אויך זײגען עס בײטס־טאג.

 זיך זאגען װאס רעזאאוציעס, געװארען
 «אלײ געגען נאכט־ארבײט, געגעז ארויס
 אנדערע פייצע און םארםאלגוננעז טישע

רעזאצוציעס.
 2 געװען אויך זײנעז קאנגרעס אוים׳ן

 פאלאק. אײן און איד אײן ;״רויטע״
 ראלע: זײער געטרײ געבליבען זײנען זײ

 איצע אראפרײסען םארגיכטעז, צעטערן,
 צום דעלעגאטעז ארגאניזאציע־נארמע־ס.

 צענטרא־ די געװעהאט האבעז קאנגרעס
 אןיןי דעאעגאט 1 : סאדוס אויט׳ז לעס,
 מיטנלי־ בארעכטיקטע טויזענט 2 יעדע
 א אן ״רויטע״ געהם װאס אבער דער.

 טומעל. און כאאס דארפעז זײ כיאדוס.
 געהײסען קאנגרעס דעם ערב זײ האבען
 שטעדטלאך און שטעדט איז אײט זײערע

 מיר קאנגרעס... צום דעילעגאםעז״ ״װײלען
 הא־ ״רויטע״ װאז שטעדטלעך, םון װיי־סעז

 און מענשען סתם צוזאמענגענומען בען
 ״דעלעגאטען״ םאר שטימען זײ געהײסען

 קאנ־ א וױיזען זײ װעילען ״מיר — און
*י זײ האבעז ... !גרעס״  צונױםנע- א

 גע־ אין םענשעז צענדליג עטאיכע שלעפט
גע־ מיט אדײנרײסען זיך זײ מיט לומעז

 ״די ־— װײא קאננרעס־זאא, אין ווארד
 סארשםעהט ;עװעהלט״... זײ האט מאסע

 שםיגען די אויף אפילו זײ מ׳האט אז זיך,
 א געװען ס׳איז און ארויםנעילאזט נישט

 װארשײנ־י איז װעלכע אװאנטורע, שטיקעא
 די פון ציצ אײנציגער דער טעװען איך

״רויטע״.
 איז גראד העכסטען ביז׳ן לעכערליך

 ״רויטע״ צװײ די םון האלטונ; די נעװען
 זײ גוםא. לאנגרעס אוים׳ז דעאעגאטעז

 אידעא: מיט׳ן גע׳פטר׳ט אאץ חאבעז
 פאראײנעז פראפעסיאנעלע די ^איהר,

 מ׳דאח* און םאשיזם״ םון ארגאגען זײט
 םאר־ די װיבאילד און פארניכטען. אײך

 הא־ — ״פאשיסטען״ םון קומען שלאנען
 אםילו — איץ גע״-־עז גצשטימט זײ בעז

 געגען טאג, ארבײטס ־שעה׳דיגען7 גענעז
 באפרײען בענען ארבײט, נאכט אפשאםען

 ״פדאטעסם בעבען ארעסטירטע, ■אאיטישע
 ״אינטערנא־ דעם קאנפיסקירען צואיב׳ז

ציאנאיצ״...
 אםיאו דעדיבער שוין זײ האט עס
 זײ בי׳האט ערנסט. גענוכיען נישט קײנער

באדויערט... בלויז
 אויסגע״ איז קאננרעס פון שוןי צום
 צעגטראיל־ גײ׳ל א געװארען װעהלט

. קאמיסיע.
 האנ־ זיך האט צענטדאל־קאטיסיע די

 עסז*״ אז אויסגעקליבעז און סטיטואירט
 קװא־ : חברים םאלגעגדע די םון קוטיװ

 קוריילאװיםש, (פארזיצער), פינסקי
 זשו־ פארזיצערס), (װיצע שטשערקאװסקי

 זדאנאוד סעקרעטאר), (נענעראא לװאסקי
 גרי־ אלטער, סעקרעטאר), (צװײטער סקי

 שטשוצ־ סטאנטשיק, קאזואלסקי, לאזוסקי,
װאנשיק. טאפינעה, קי,

ללאוק וןןר אןן פילהארמאױע ד
י םטױק מאכער
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ציגקיז• ם. םון
 אוועגט מיטװאך יענעם ביז איך ותז
 האט סטאדױם, לואיסאנ^ם צו געקומען

 קוײ צו מענשען םון לײן א נעצויגען זיך
 ?אנ־ באלדיגען דעם םאר טיקעטס םען

 בלאק. פון לעננ גאנצען איבער׳ן צערט
 קאנ־ װיכטיגער א זעהר נעװען איז עס

 סימםא־ נײנטע בעטהאװענ׳ס — צערט
 םרויעז הוגדערט צװײ םון כאר א מיט ניע
 בין איך םינאל. דעם אין מענער און

 ארײנצוקומעז אעצטע די פון געװען שוין
 אײ געװארעז ביז איך און םטאדױם, אין

 גרא;־ דעם םון צוטומעלט און בערראשט
 טויזענד צװאנציג דעם םון בייצד דיעזען

 צירקעל־ האלב דעם אין עולם קעפיגען
 מענשען און פטאדױם, מאםיװען דיגען

 אנקומען אײן אין געחאלטען :אך האבען
 םון פלאץ ברעקעל יעדען פארנעםען און

 גרויםער דער אױדיטארױם. ריזיגעז דעם
 אוים׳ן אויסגעזעצט געװען איז כאר

 םאר״ זײער־ע איז דאמעז די סטײדזש.
 קלײ־ זומערדיגע קאיצירטע שיידענארטיגע

 עלעקטרישע שטארסע די אונטעד דער
 דערוױי־ םון אויסנעקוקט האבעז ליכט,
 בלומעך עקזאטישעד אן עפעס װי טענס

 מײז פארנומעז רןוים האם איך גארטען.
 ריכטיג געהאט ניט צײט קײן נאך פלאץ,

 דעם םון הערליכקײט די באנעםען צו
 םײנע װא־ס בילד אויסערגעװעהנליכ־עז

 ערשטער דער און :עזעהן, האבען אוינען
 א האט אפלאוז װארימער און הילכיגער

 דער םמאדױם. איבער׳ז געטאן דונעד
ארײגגעסוםען. איז דירינעגט
 זײן מיט םאך א גיט דיריגענט דער

 אן הויבט ארקעסטער דער און שטעקעלע
 סיפד דער םון טײל ערשטעז דעם שפילען
 שטײ שטיל, װערט סטאדױם איז םאניע.

 מענ־ די אז זיך דאכט שטייל, נאר לער,
 בלויז אטעמעז, אויםגעהערט האבעז שען

 אויםצו־ אנגעשםיצט זײנען אויערמן די
 פון טענער נידעריגםטע סאםע די כאיען

 איז געדאנס דער און אינסטרוםענטען, די
 צו איז זײ אויםצונעמעז אגגשטרעננט
 אהן ארבײט שטעקעאע דער םארשסעהן.

 גיסט ארסעסטער דער איז אויםהער אן
 אוײ דעם םון אויערען די איז גיסט און

 לאסטשענ־ און אײדעצע צארטע דיטארױם
 געהט קאאױדאפרײסאר דער טענער. דע

 וױיטער אוחױן נעהט און םיר םון ארוים
 אז םיר זיך דאכט עס און װןימער, און
 ארהעסטער, דעם םון טײא א נאר בין איך
 װידער־ דער איז םיט דא׳ם חעאןי איד אז

 נײגסע בעטהאװענ׳ס pc אויםאעבונג
םימםאניע.

ם םון שטעקעאע דאס ע  דיריגענט ז
 םאנגט עס איז געריהרט װידער זיך האם

 אעצטער דער און םערטעא דער אן זיך
 חארמאניע די סיםםאניע. דער פון סײל
 דער םאאתאםענע, א איז סטאדױם אין

ויע* טאגנעטיוירם האט וניק

 םון זיך האט פאוצלונג אבער צוהערער.
 ביאען דאס דערהערט צאם זײט יענעם

 םיט כלב צורײצטער א — הוגט א םון
 די צושטערעז וױאען בילעז װילדעז א

 סיםםאניע, נעםליכער דער םון הארםאניע
 געװא־ זײנעז זײואןנער טויזענטער די און
 טאקצ װעט צארן. םון אויםגערעגט רעז

 דעם צושטערען צו געילינגעז כאב דעם
 אין גרײט זײנען אלע װעאכעז צו פינאא,

 װאכזא־ א אבער עקסטאז?! הײ^יגעז
 נעכאםט האט אשער געשיקטעױ און• מער

 האט און ארויסג״ללאםען איז שטעקעז, א
 חנר איז כלב, דעם פארטריבען שגעל

 ערםאאג״ איז סימםאניע דער םון םינאל
געװארען. םארענדיגט רײך

 דיריגענט דער האט יולי טען2 דעם
 קערםער^יך־ דער סלאור«מאכער, די םון

 פרע• געזונטער, גײסטיג אבער סראנקער
 םיהר א בעג^בעז שלעזינגער, זידענט

 די ארלעסטער, דער און״ שטעקעלע־ מיט׳ן
 מיט^ם^כאר, סטריײ^יזאמיטע, גענעראל

 אאבען הלאוקטאכע^ טויזענד דרײסיג די
 חגם סימפאניע, די שפיילעז אנגעהויב^ז

 נאײך האנען זײ אח סטרײס, גענעראל
 אוידײ זײער םון הערצער די געװאונען
 ציי- אלע יארק. נױ שטאדט די טארױם,

 עםענטציכע די זײ, מיט זײנען טונגען
 םון גאװערנאר דער זײ, מיט איז מײנונג

 קאנעםרענץ א צו אלעמעז רוםט שטאאט
 אנטזאגען• ניט זיך װאגט קײנער און
 גע־• װאונדערבאר װערט סימםאניע די

 שפײ די צװישען הארמאניע די שפילט,
 יער״ א איז אוידיטאריע דער און אער

 זײם יענעם םון זײנען אט אבער םעקטע.
 און צורײצטע פאר א ארויםגעסומען צאם

 זײער מיט װיאען און כאבים װיאדע
 האד• די צושטערען ביאען רציחה׳דיגען

 די ענדיגען דעראאזען ניט און מאניע
סימםאניע. מײםטערהאפטע

 און שטעלען א נעםט !קאאוחמאכער
 םיכד די זאא און כאבים« די פארטרײבט

 פאד־ ערםאאגרײך הארמאניע אין פאניע
ױטרעז. »ו % % י— • %*

 אינטערגע־ אובזער צו צוטרױ
שאנאל

 טשיהי דער םון ארבײטער די מיר,
 םארזא־ עװעגױ, טע8—520 לא., סאאוס
 42 צוזאםעז, אלע שטחה׳אע א בײ מעאט

 קערען מיר אז װיסענדיג און צאהא, איז
 פרא״ 100 אוגטער שאפ אין pnw זיך

 םיר דו־יחען — ױניאךקאנדישאנס, צע:ט
 אונזער צו צוטרױעז םיאעז אונזער אויס

 װאיר־ נארםעגט ^יידיס אינטערנעשאנאל
 איחר וױנשען אאע מיר און ױניאז קערם

 שמאר־ אײן םאר צוטרױען און ערםאאג
| זאא װאם ױניאז, ממכםיגער קער י  ד
a םוז מטאאץ דער n ארבײםערי- אידישען
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 *יני סלאוס דקר פון סמעוגאו *ומפארסײאישער
ססןרס טשעץ הריםיסידט דוסטריע

 די ספעציעל און ריטיילערס די
 א אוי** געפאלען זײנען ססארס טשיץ
 אנגעםאנ־ האבען און הסצאה, נײער

 בײם פראצענט 2 אראאצוגעטען גען
 םאנוםעקטשור״ די פון װאדע קויםען

 א דאס איז ארבײטער די םאר צרס.
 וועלען באלעבאטים די סכנה. גרויםע

 קעשענע. אײנענער זײער םון ליידען ניט
 ארבײטער די בײ •רואווען װעלען זײ

 וועלען ארבײמער די און אױסצובארגענען
 האט אזוי >ןיז דאס אז לײדען. דערפון

 אונסארטײאישער דער אײגגעזעהן אױך
 אינדוסטריע, קלאוק דער םון טשערמאן

 װעלכער איננערסאל, װ. רעימאנד םר.
 סטײטכתנט א איז ארויסגעטראטען איז

 םשעין די פון פארזוך נײען דיזעז געגען
סטארס.
עקס־ ארונטערצולאזען סקים דער

 קלאוקם, קויםען בײם דיסקאונטס טרא
 דײ א האט געזאגט, אינגערםאל האט

 װאס קאםאיין דעם אױוי װירסונג רעקטע
 גארמענט לײדים אינטערנעשאנאל די

 אסאםיאיי־ די און ױגיאן װאירקערם
 אוגטערגעגוםען לעצטענם האבען שאנם
 שאפס סװעט די פון װערען צו פטור

טרײד. איז
 בא״ װערט סטײטמענט אינגערסאצ׳ס

 זעהר אלם קרײזען טרײד די אין טראכט
 ערשטער .דער איז דאם װײל װיפטיג,

 ריטיײ די םון פאדערט ער װאם םאל
 פאר־ דער פון טײל א טראגען צו לערם

 ארבײטס די פאר אנטװארטליכהײט
טרײד. אין האנדיציאנען

 אז אז, ריכטיג װײזט אינגערסאל
 דיםקאונטס עקטםרא פאר םארלאנג דער
 קױ־ גרופען און סטארם טשעין די םון

 םיליא־ פאד יעהרליך פױםען װעלכע םער,
 דערצו, פיהרען \vp סלאױוס דאלאר נען
 װעלען עם זאלען פאנריתאנטען די אז

 פון וױידזשעם די פח אדונטעררײסזגן
ארבײטער. די

זיך לעזט םטײטםענט אינגערסאצ׳ס
פאלגט: װי

 אויםצובויען נױמווענדיגהײט די
 און קלאוה דער אין מאגוםעקטשורערס

 באוױזען תצאר װערט אינדוסטריע, םוט
לעצ־ זיך האט װאם פראסטיה, דער אין

 סטראשעט װעצכע אח באוױזען װאך טע
אלנעםײן. װערען צו

 װעלכען דורך סקים דער איז דאס
 סטארם גרופען און סטארס ט׳עעין די

 *דזבי־ בשותםות קלאוקס קױםעז װאם
ת קריגען, צו רען  נעװעהנליכען דעם ח

 עקם־ פראצענט צװײ נאך דיסקאזנט,
 אםיסא רוםען זײ װאס דעם םאר טרא

< עקםפענסעם״
באדויערען, צו באזוגדערם איז עם

 צײט, א אין פאםירען זאל דאם אז
 געםאכט װערט אנ^טרעגגונג יעדע װען

 איגדום־ אגשטענדיגע אויפצוהאלטען
 די טרײד. אין סטאנדארדם טריעלע

 װי דיםקאוגטם גרעסערע פאר םאדערונג
 באװענט געװעהגאיך, צאהלט טרײד דער

 םון אסאסיאײשאנפ טרײד שטארקע
 נאך גיבען װעלכע מאגוםעקטשורערס, די
 נע־ צו װידער זיך פאדערוגג, דאזיגע די

 שלעכט װידקען װעלכע םיטלען פאר מען
 האם־ די באדיגגונגען. ארבײטם די אויף
 װירק־ א װערען געגעבען ס׳װעט אז נוגג

 פון טענדענצען צו ידער^טאנד1ו זאמער
 דעם אין זעהן מען קען סארט, דעם

 אינדע־ צאהל גרעםערע א װאם םאקט
 זיך שליםען מאנוםעהםשורערם פעגדענם

 דער בײדע, אסאסיאײ׳טאנם. די אן אז
 קלאוק אינסײד פון האונסיל איגדוסטריעל

 ״מוירטשעגט די און מאנוםעקט^ורערם
 הא־ דז׳טאבערט״ די פון אםאסיאײשאן

 םארגרע־ װאך לעצטער דער אין בען
 פרא־ 50 מיט מעמבערשיפ זײער םערט
 צו גיט^נאר העלפען וועט דאס צענם.

 דער כױט באציהתגען די םארבעםערען
 די מיט האנדלען אין אויך נאר ױניאן

 און סוחרים ריטײל די בנוגע פראבלעםעז
םאטםעקטשורערס.

 צװיײ מינדעםטען דעם ניט האב איך
 די םון אױםגעסלערטע מעהר n אז פעל,

 אײנזעהן שנעל גאנץ װעלען ריטײלערם
 באשטימ־ אײגצוםיהרעז נויטיגקײט די

 באציאונג זײער אין סטאגדארדם טע
 אבער דאסאלס ביז איגדוסטריע. דער צו

 די םה םאדעדונגען גרויםע צו די קעגען
 דורך ׳וועדען אפגעשטעלט בלױז כײערם

 גיט פון װירקונג געםיעשאפמליכער דער
אםאםיאײשאנס. ארגאניזירטע

 שטיצע געלד אזן באגריסװגען ןןײטערע
• םםרײהמרס יארקער נז ױ פאו ̂ .

 באגרײ ארײז םליםעז זײטען אלע םון
 אמטעתעשא־ דער םון אסיס איז סונגעז

 און ארגאניזאציעס ארבײטער אלע נאל.
 איבער זיר םרעהען ארבײםער־םרײנד

 האט אינטעתעשאנאל די װאס זיג, דעם
 םטרײק לעצטעז איהד אין אפנעהאלטעז *

 װייטערע אז שוםט oy יארה. נװ את
 נויטיג זעהד איז וואס ססרייק״שטיצע,

 נדה״ צו ערפאלגרײך וױיטער ׳קאסוי דעם
 יתיאן די װאס זגרםאלנ, דעם םנדן רע?.
 סוועכדשעיעד, די איבער האמנן זועס

 דער אפחעמינ מאס גרויסער א אק
 די ױניאךשעיזגר. די אק דנ נוזן וחנדט־
 »ן פײןחגן װײטער דעדיבעד מוז יוגיאן

 ניט־ אלע נמגען קאםןי אמעשטחןננטען
 געלד, נויבדג איז דערצו שעפער. יתיאן

 דער חנדיבעד איו עם געלד*. סך * *ון
לאגד, איבער׳ז לאמאלעז אונזערע םח חוב

 פארגע־ נים וױיםעד אױזי זאלען זײ אז
ז  נױ אין ברידער סםדייסענדע די אן מ

 בדענטשעס די סים צוזאםעז איז לארמ
סון מ ארבײטעד -  נא־ אידישעז סון אח די

 ווײטער םארמונד ארבײטעד ציאמלעז
 די ג»ר הילוי״אמיע זײ ®יחרען ענערגיש

סםרייקער. י^רסער בזו
 אינםערנעשאנאל דער t« ^פיס חןר

m ה*ט ttfr 6,000 די דערחאאםען װא־ 
»w>fמען םח ־  ארבײםער עגײדער דיינ

- ־ ־■ . '. םארבאנד. :

אל אנ מני מ ער ט אינ ם־ תנג נדיםם מקליי
t ■ w -ft >*.סםרייקערס

חאצאגו. היצווערםום,
חנז. עיעזיננמד,  יארס נױ וו. j 5 א. י

 םיס זעחד זיך אינסערזןסירעז םיר %
^ גרויםען ״אײער רי ם  וױנשעז ס׳יר ס

ר וױן n מואנז » ת מ• ײניאן יי  יי
יײגינמײםי אח מםאצץ ווםאלימז

ע. (אתםעתעשריבען) ע ח ר חן ג מ

 קיײ א צונעשיקם האט שוױיץ, דער אין
 שלעזיננער, בענדזשאסיז ברודער צו מןל
 נזלאױזמא־ די באגריסם ער װעלכער אין

 לויבט און םםרײק־זיג זײער םיט כער
פיהרערשאםט. שלעזינגער׳ם

 מוט אײער איבערגעבענהײט, ״אײער
 ארבײטער־ אלס םעהיגסײטען גרויםע און

 ׳זיג צום בײנעטראנען פיל האט םיהחןר
 ;ע־ איצם האבען סלאוסמאכער די װאם
 היל־ גענ. זאנט םארצײכעגען״, צו האט

 סײבעל זײז אין אנדמרעס צװישעז קװיט
 אינםערנע־ אונזער פון פרעזיד׳ענט צום

שאנאל.

אנגעקוםען. שױן דאיאר 200 די
 געווארען ערחאלטעז איז קײבעל א

 מון אינםעתעשאנאל דער םון אפיס »ין
 ארביײ פאלעסטינער די ®ח םיהדער דעם
 צױ גוריון, בן חסתדתת, ױניאנם, םער

א דאלאד 200 מיקענדינ א  און סטדייק ם
אינטעתעשאנאל. די באנדיסזננדינ

mWL י
I

װ רזשןינפ פון סטןןז 'נרעסעחןן א ס

 טדיזענד׳ דרײ שיקט אנדזשעלעס לאס
ד^אר

 איגטערנעשאנאל דער םוץ אםיס דער
 דאלאר 3,000 עדהאלםען וואך די האט

 וזילפס־קאםיטעט אנדזשעלעסער לאס םון
יארק. נױ אין קלאוק־סטרײקער ךײ םאר

 סין זיג צום טעלעגדאםען באנריסתגס
 גע־ ערוזאלטען אױך זיינעז ױניאז רער

 סארזשנעד, וױיש־פרעזידענט פון וואחגז
 וױיס־פרע־ םון ;תענעדע טאראנטא, פון

 די םון שיקאנא; םח ביאליס, זיחננם
 שאפ, קלאוק נדינגאלד׳ס ®ון ארבײמער

 און סילוועדסטײן, טשערםאן זײעד חרך
 פי־ פון מיטנלידער אסטױוע צוױי די םון

 ,בעקי און גרינבעת סערע לאדעלםיא,
סםײז.

̂יליס ).1 ז״מ ®יז (
 װעט יניאן יארקער נױ די דאס זיכער,
 אלע םאר םטיםולאטאר א װערען איצט

 לאגד. איבער׳ן ארגאניזאציעס אונזערע
 געקד קלאר זײגען עדפאלגען אלע דיזע
 און טרוחענע די איז אױסדדוק צוס כמן

 םארשײדענע די םון באריכטען זאכליכע
 םי־ לזןצטןן דעם אויױ םטרייידקאמיטעם

 סאםיטע, סטרײק גענעראל חור םון טינג
 לעצטען געװארען אפגעהאלטעז איז װאפ

האל. װעבסטער אין אװענד םיםװאו
 סטרײק״םיבער חױםט דער אכױאהל

 םיטינג דער איז פארשוואונדען שוין איז
 דער אונטער געװארען אפגעהאלטען

 זאכליכע די און באגײםטערונג גרעסטער
 האבען םארהאנדלונגען און באריכטען

 םאר־ גרויס פארשאפט אגװעזענדע אלע
 איז מיטינג םון טשיערמאן דער נענעען.

 דער סטאלער, מאהס ברודער נעװען
באארד. דזשאינט םון טשערםאן

 1םי מעגעדזשער דער :אגלער, ברודער
 אלגע־ אן אפגענעבען האט ױניאן, רער

 צר איצטיגען רעם פון באריכט טײנעם
 סטרײס םון און ױניאן דער פון שטאנד

 גרוים םיט האבען אנװעזענדע אלע און
 דעם צו צוגעהערט זיך צופרידענהייט

 די װאס ערםאלג אױסעתעװעהנליכעז
 משך אין םארצײכענען צו האט ױניאן

װאכען. עטליכע לעצטע די פזן
 אומ־ די װי דערצעהלט האט נאגלער

 איבער־ זײנען ױניאן דער אין שטענדען
 געײאה־ קאפ דעם איבער אל*;מען נאכט

 באארד דזשאינט אין איז עם װי ;סען
 װי געװארעז; ענכ אזוי מאל אײן מיט

 מיט־ דער םון וואותס דער איז עס גרויס
 זײנען עס גרויס װי און גלידערשאפט

 דזשאינט סון פליכטען נײע די דעריבער
באארד.

 דזשאינט אין דעפארטסענטס די
 האט — געװארען, גרעסער זײגען באארד

 זיך םאדערען עס און — עזאגט,1נאגלער.
 גע־ װי אום מענשען צאהל גרעסערע א

 האט ער ערםילען. צו םליכט די העריג
 גענעראל דער פון פארלאגגט דעריפער
 ביזנעס־ צאהל די אז קאםיטע, סטרײק

 װערען, פארגרעסערט זאל אײדזשענטם
 בא־ אײנשטימיג האט םיטינג דער װאס

 וועלען באאפטע נײע די און שטעטיגט
 װע־ באשטימט טעג גאהענטםטע די אין
ױניאן. דעד פון רען

מאג־ אין אז דערצעזזלט, האט נאגלער
 באלעבאטים די שויז האבעז שעםער כע

 ארבײ־ די םיט בארגײגען צו אמעפאנגעז
 זיך האבען ארבײטער טאנכע אז און טער

 באלעבאטים די םון פארנארען געלאזט
 זיײ שעפער דיזע װארנונגען. אלע טראץ

 דער םון געװארען אראפגענומען גלײך נען
 אר־ די געװארענט האט גאגלער ארבײט.
 םא־ װײטער וועט דאס אויב אז בײםער,

 לאזען װאס ארבײטער, די װעלען טירען,
 באלממ־ זײ מים באתײגם אין ארײן זיך

 וחני־ און דזשאכס זײערע ם#רלירען טים,
 באשמראםט שטרענג דעם חוץ א לעז

װערען*
ר די אז נעזאנט, אויך האט נאגלער  י

 םאנכע אין דאם ערםאהזשז, האט ניאן
 שבת לעצםען :עארבײט כען תאם שעפער

 סיאוקמאכעד, זײ געװארענט האט ער און
 ביי ווערען געכאפט װעלעז זײ אויב דאם
 איז דאס ווען צײט דער אין אךבײט, שבית
 םארבאטען, אגריםעגט ױגיאז דעם לױס

 און ווערעז באטראפט שטרענג זײ וועלען
םקעבס. װי װערען ביאטראכט װעלען

 באריכם זײן געענדיגט האמ נאגלער
 טוער; ױניאן אקטמחנ די צו אםיל אן מיט

 אויפ־ קרעםטען אלע םיט זאלען זײ אז
 אגרי־ אױסנעקעםפםער דער אז פאסען,

 אז און ווערען םארלעצט ניט זאל מענט
 זא־ שעפער די אין באדינגונגען ױגיאן די

וועחנן. אאנעזזיט שטיענג לען
 לזנצטען דעם ®ון ערפאלג גרויסער דער
 דער פון מרשסארקונג זײ און סטרײק

 אפגעשפײ זיך האט ױניאז קלאוקמאכמר
מן, נ. «ז בארימו דעם אין נעלט צ ר  שי
 ארגאײ געגעראל דער פון טשערםאן דעם

מ^ ניזאציאנם קאסי
איצמ 1בי אז ״באריכטעט האט ער

 אתאניזאציעס. םירשײדענמ טון חילזי
 איו דאלאר, טויזענד דרײםיג אנשטאט

 ״םױתגד חונחנדט דרײ געדרוקם נעוומן
 זיד האט הזעמד בחזר חנד דאלאר.

 1בי רעדאלמ• א צוגעזזגצט אזױ גל*ט
ארײממוו שוין איז איצט

 קאטי״ אתאגיזײשאן תשענעדאל n חאט
 16,600 *רבײט דעד צו צורי^עשיקט טע

i קאאחן 880 מיז ארבײטער w r. יעדער 
עקזאםענירט ,איז ארבײטער
 מםוזט חאט קאםיטע, דער םון געװארען

 עדבאקוטען חאט דאן אוז דיזס באצאהלמן
 געגע״ ייחם חאט װאס סארד, װארקינג א

 אין ארײנצוקוםען םעגליכקײם א בעז
 ארגאניזײ״ די דעם,חאט חוץ א שאפ.

 מיט םיםימען צװײ געחאט לאיםעט שאן
 װאו אײן 1אי באזונדער. שאפ יעדען
 אפ״ קאסיטע אמאניזײשאן די האט צײט

 םיטיננען. שאפ הונדערט 16 געהאלטען
 ױגיאן 1ד חאט םעג פיגזי פון משך אין

 טוײ 75 ארימגענוכתן יארק נױ אין בלויז
דױם. אין דאלאר זענט

 ארבײט סאםיטע אמאניזײשאן די
 ױניאן די בײגאכנ^ און בײטאג אלץ נאך

 םיט באלאגערם אלץ נאך זײנען אפיםעם
 ווע״ זײ גיז װארטען װאם קלאוקםאכער,

 ארגאני• דער םון װערען ערלעדעט לען
קאםיטע. זײשאן

 באדײנד האט סאםיטע האל דער פאר
 האט ער לעפקאוױץ. סעלרעטאר טעט

 םאראנען נאר זײנצן איצם אז דערצעהלט,
 םערציג די אנשטאט האלם, םינח׳סטרײה

 דעם פון אגםאנצ אין געװען זײנען װאם
 איז װעלכע קאמיטע, האל די םטוײק.

 םון סטרײס םון אנםאנג אין באשטאנען
 פון בלזיז איצט באשטעהט מענשעז, 200
ברידער. ױניאן 30

באריכ״ חאט האםיטע םיקעט דער פאר
 האט עד םרולימ.. ד. טשערמאן דער מעט

 פיקעט די װאס קאמזי דעם געשילדערט
 אראפנעה״ םאג יעדען אן פיהרט קאמיטמ
שעפער. סקעב םארשײדענע םענדיג
 פאניע מים באריכטעט נאך האבען עס
 וױיס ;סאטיטע םפיקערם דער פאר ?אהן,

 קא־ לאא דעד םאר װאגדער, פרעזידענט
 באראח םעסרעטאר דזשענעראל און עיטע
 קא״ םיגאגץ דער םאר באריכטעט ד»אט

םיטע.
 פאר״ די פאר •געשילדערט האט באדאן*

 צױ פיגאגציעלעז שװערען דעם זאסעלטע
 זי װען אינטערנעשאגאל דער םון שטאנד

 נע״ האט ער סטרײת. דעם גערוםען האט
 פאר ארגאניז^ציצס ארבײטער די דאנסט

 צו בעגעמון האבען זײ װאם הילף, דער
 פרײד מיט־ האט ער און הלאוקמאכער די

 איט־ איצט• ץוועט ױניאן די אז באמאנם,
 ®װזדען צו װײמצר קאמף דעם זײן שטאנד

כחות. אײנענע םיט
 עקםינג גערעדט האט לעצטער דער

 מ״ האנז װעלמגר דוביגסגך, ז/ םרעזידענט
 דגעייעטצגא איבער^דער באריכט א געבעז
 זיף האם תבינםקי ױניאן. דער םון לאגע

 םינאנצי־ די אויוי אפגעשטעלט םפעציעל
 תאט ױגיאן די װאס שװערינסײטען, עלע

̂י. דיזען איז געהאט  ברײט האט ער תאם
 מח שאארזאממײט דער איבער גערעדט

 איצםימן דעם םון פיהרוגג םטרײק דער
 םטרײקער, די געדאגקט האט ער סטרײק.

 גאאנד אל* און טוער ױניאן אקטיװע די
 וײ״ און אידעאליזם גרויםען זײער םאר טע

 זײ וואס- יוניאן, דצר צו בערגעבעגסײט
םטרײס. דיזען אין ארויםגעוויזען האבען

 אפגעשמעלם ברײם יך1 האט דובינסקי
 דך תאט וואך לעצםע װאס םאתט, אויפ׳ז

 םאכ־ און קאגמראקטארס ברוקלינער די
 אנמד אסאסיאײשאן- םאנוםעלטשורערס

 אסאסיאײשאן אםעוײקען דער אז שלאםען
 םום ארום אזוי חאבען און יארק נױ אין

 יוניאן די אנערקענען געמוזט םאל אײן
 »ין מזײננוננען ױניאן אײנפײזרעז אװ

שעיצר. זײערע
 חנם געשילךערט האט רובינםגןי וועז

 סמיב קאמוטסטישאד דער םון באנקראט
 געװארען באגמנצנט ער אי? אײדזשענסי,

אאלאדיםסעגטע(. שנוורםישמ םיט
צושםאנד, דעם גצשילדעתו האט עד

- אין זיך חאבען קאםוניםםען n ווען  *נ
b צז געגחיפ סםרײק םאנג n  \m m > m 
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m  m ניו דו־יח I ® w b  n  v p t ״ ר מ ״
 מאכער דרעס און לאנד איכערץ קאמיײן ׳ױג יארקער נױ פון גאפעסטיגוננ ע,פראג ?אנװענשאו

װערען ®ארהאנדעלט עלעןװ װאס ןעפראג מעוױכטינס די זײנען םטױיק
פ אן גענעו װעפ שלעזיעער פרעז. חינ  *ין לאנע נייער וער אינער *ינן

חןס דעם װענקן פלענער פןרלעען אוו םױיד הל*וה פרייד ו
 אין וועט אויגוםם 1נמ6 דעם מאנטאנ,

 זיך יארק, נױ אין יענסילװײניא, דזאטעצ
 עקזעקוטױו נענעראצ די צוזאמענקומען

 ציידים אינטערנעשאנאא דער םון כאארד
ױגיאן. װאירקעם נארמענט

 *ייט חדטים דרײ באויז זײנען עם
 האטעל אין איז עס זיגט פארפצאםען

 נע* א«עהאצטען יארס, נױ אין םעננער,
 דער טון םיטיגנ צעצטער דער *וארען

 דאך און באארד, עסזעקוטױו וזשענעראצ
 אונז םײצען יאהרען נאנצע אז «ם, ׳שיינט

 אזא איז «ס *ייט. קורווער יענער םון *■
 צאגע דער אין אונטעױפיד ניעװאצטינער

 אינדוסטריע, דער פון און ױניאן רער פון
 רער אין חיצוק אויסעמעװעהנציכער אזא

 ױני*!־ יעדען םון גייםט אין אוז ׳פטיםוננ
 oy אז םײצער, ענד רענס און םיהרער

 גע־ נאר האט אזעצכעם ראם זיך, ־אכט
 אבער צאננע, יאהרען איז •אםירע[ ןאנט

חדמיג^ 3 קורזוע אין :יט
 מאעין יוניאן אונזער שון דעדער די
 נעדרעזזט אנעצ נעװאצדיג אזוי זיך האבען

 מם אז מןונאטען, דרײ צעזוטע דיזע אין
מ יאהחמ דאם אונז, ׳פײנט אנ  זײנען נ

• פארםצאםען.
 אין האט ױניאן די װאם ערםאצנ דער

 חגרגרײכם צײט קורצער דיזער םון ם׳פך
 עם אז כארײםענד, און װיכםינ אזוי איז

 יאהרען םון װערק דאם זײן נעטענט האט
 אנמטחנננונ־ און ארבײם ערםאצנרייכער

ט עם זיך צאזט דעריבער אט און נען  נאתי
b אי גצויבעו. e אין געשעוק איז אצעם 

 צוױשען — *יים חדטים דריי םון ם׳פך
 עק־ חשענעראצ רער םוז סיטיננען *וױי

באארר. זעסוטעו
 ארנאניזאציע אונזער פון םיהרער די
 רער פון זיצוכג צעצנמר דער בײ האבעז

 נים נאר זארנעז חוץ א באארד עקז. נענ.
 רער׳פצא־ א — שטימוננ די םארםאנט.

 נעבראכענער, א — נצויבען דעד ;נענע
 דען זײ האט ווער — אויםזיכטען די 1אי

אריין? אויגען די אין קוהען צו געוואנם
ד נעהאט 1ױניא די האט זאן־ אײן ח

 ציצ־ א ■^כראם, שצעזיננער׳ם :םאצט
 אוננענראכענעם 1זיי און װענ נאװ*וסטען

 זיי או און חצאוקמאכער די אין גצויבען
ױניאן. א האנ•■!! טוזען

 איינ־ דער נעווען איז שצעזיננער, ער,
 צו נעײאנם געװאגט, האט ײאם צינער,
 ארײן. אזינען די איז צוסונסט דער קופען

 זיין טיט נשםה, שטורמישער זיין מיט
 אוםנצױכציכער, ■שוט אוננעװעהנציכער,

 ױנקט שטיץ א נעװארען ער איז ענערגיע
 ■עםיסי׳םטישע און דער׳שי׳אנענע די *אר

 אים פין זיך ה^ובעז װעצכע םוער, ױניאן
 הא• אנגעפאננען האנען און אננעשטעפט

 םון צוקונפם חןר איז גצויבען און יען
ױניאז. דער

 דיזע׳ סאםען, די אין נצויבען דיזצר און
 נע־ מענציך עם תאט ענערניע נעװאצדיגע

אונזער פון באאדד עקז. .m די אז םאכם,

 קורצער אזא נאך זאצ אינטעתעשאנאצ
 בא־ איהרע צו אומיןעחרען סענען זיר צייט

 זיף חינטער װידער ה<ובענדינ ראטונגען,
 נצויבעז םעםטען א און ױניאן שטארקע א

 ארנאגי• אוגזער םון צוקונםט רער אין
זאציע.

 םראנען, װיכטיגע םיצע רי צװישען -
 װעט װערען, םארהאנדעצט װעצען װ*ם

 אוים־ און כאפעםםינען װענען םראנע די
 ױניאו דער פאר זינ יארסער ;ױ דעם נוצען

 דעם םארנעהמען צאנד, נאנצען אינער׳ן
 רי באדאטומען. די פון ארט װינטינסםען
 םראנע ?אסיייז -די פראנע, קאנװענשאן

 סיטו־ דרןימאכער די או) צא;ד אינער׳ן
 םראנען אצץ זײנעז יארה, נױ אין אציע
 און ווערען באטראכט נענוי ײעצע] וואס

 אוםן בעםטען אױם׳ן באשטמיט װעצען
װערען. געצייזט

 מיט קאנפערעמ
 דעפארט אה טשדןסטארס מענט

ערפאלג גרױסער

 פון אפיס אין איז אװענט, דיגסטא;
 ברודער ערשינען אינטערנעשאנאל דער

■ י ל י , ם ץ ט א  שאפ״״טשער־ דער ק
 און מארגאלין ?לאוק־שאפ דעם פון מאן

 ר9ר אויןי טשעק א געבדאכט און סטוירן
 טאנ פאר׳ן דאלאר 447.65 פון סומע

 |yrn פון ארכײטער די פון וױידזשעס
 פאר׳ן צאהלען דארםען זײ װאם שאפ,

 גע״ כאשלאסען איז װאס סטרײת־טעתס,
 אין מיטינג שאפ־טשערמאן אויפ׳ן װארעז

האל. וועבסטער
 און מאמאלין פון ארבײטער די

 צו געלויבט םארדײגען שא■ סטוירג׳ס
 האנד־ ױניאן־מעסיגער זײער םאר װערען

 פאר בײשפיל א זײן ךארםען זײ און לוגג
 אבװאחל װײל ױניאךשעפער, אנדערע

־ געװען גיט רעמאלט נאך איז עס  בי
 איינ־ אגפאמען זאל מען זוען שלאסען

 געבראכט זײ חאבען טעתס, דעם טאנען
 או באװאוסטזײז, ד׳עם מיט טעקס זײער

געלד. אין זיך גויטיגט ױניאן די
? נעססט קוסט װער

 —בריןן. שלעזמגער׳ם ארעזידענט ײדיוי ענטמערדן דעפארםםענם־חימער טילע
סיםטעם. סדועם־שאא באקעםמען העלפען צו גרײט זײנען רימײלערם

 צו ■לאן שלעזינגער׳ס ארעזידענט
 חנאארנד און םשײן די םיט קאנםערידען

 אין ארײנצוציחען זיי אום סטארם, םענמ
o געגען קאסןי n סיסטעם, סוחןפדשאפ 
 צרפאל^ גרױסען א םאר ארוים זיך וױיזט

 הײזער מעיל־ארדער נדױסצ די .*ױטאר
 ווו־ םירמעס, סםאד משײן גרױםע און
מן םיר ענטםער וועסענס נען א  שױן ה

 דע־ אנצאזזל אן נאך האבען גמשריבען,
 אנגענױ םארװאלטער סםאר פארטסענט

ט מען  איעלא־ שלעזינגער׳ם •חמידמנ
 ארויסגע־ זרעגען קאנםערענץ א צו דוננ
ן  שע־ ױניאז אין בלויז ארבײט זײער מ
 אױטצוהאל־ העלפען דערםיט און ״■ער
אינדוס״ דער אין סטאנדארדס טען

סםא־ 8 ערקלערט יזניאן פילאדעלפיער
םאנופעקטשזרעדם קלאזק נעגען פעחש

• ____________

 ארכײטם ־עםונדיגעt 42 טארלאנבען צו באעליםם םיממג ױניאן נרויםער
 אױך פ^דערם. יתיאן — עםונדען. 44 איגפיגע ביז אנעטאם וואך

אגריםעגמ. טון באנייאונג חןד צו מאדיטיקאציעם אנדערע

 םםאר־ דע«ארטםענט די צװישעז טריע.
 דד־ נעצאזט חאבען וועצכע איינענםימער,

 נעםען זײ אז אינםעתעשאנאצ, דער םען
 צו זיך באשםיםעז און איינצאדוננ די אן

ט מיט םרעםען דענ מי ח  היינ־ שצעזיננער י
ב^דערם״, ,ניםבעצ זײנען װאן־ םיניע

r • *pm.״ ̂־•
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ם חפפ יוניאו  צו ני
)!דנײםעןשכת

 קאנטראל מיהרען ודעט םעץ כרודער
אדבײט. שבת נעגען

 ױגיאדברײ אלע װארענט ױניאן די
 יעניגע, די שבת. ארבײטען צו ניט דער
 אגרײ דעם םארלעצעז דאך װעלען װאס

 םון רוןי צום צווזערזןן ניט זיך און מענט
 באשטראםט שטרענג װעלעז ױגיאן, דער

 אלים װערען באטראכט װעלען און װערען
סקעבס.

האל־טשער־ דער מעץ, סאול ברוד־עד
 באשטיםט איז ארבײטסלאזע, די םון מאן

 נעגצן פאנטראל דעם םיט - אנצוסיהרצן
 בוײ• ארבײםסלאזע 1,200 שבת^רבײט.

 ווע״ סםריײדהאל ארבײטסלאזען םון דער
 דער אח שאפ יעדעז קאנםראלירעז לען

 ס׳ווערט צי זעהן און קלאוק־אינדוםטריע
שבת. נעארבײט

םטרייס to ®סיוו® לןצפע
 םעטלען צו שעטער םקעב 260 געצװאונגען איצט תאט.כיז קאםיטע פיקעט די

 טון שעשער קאםוניםטישע גרעסטעי צווײ —אינטעתעשאנאל.' דער נױם
עי דיױו און םעיד״ ״ױטה ס אינטערנע־ אנערקענען צו געצװאונגען מל

 אץ אראשנענוםען ױערט אײלאנד לאנג אין שאפ נרעסטער — שאנאל. •
 םעטעי־ — מניאן., דער מים םעטעלט שאפ סטעםשארחןר — םםרייק.

אטים. באארד חשאינם אין םיטעם קאםיטע טענט

םת םקעב־שעפער חצסוניםםישע נרעסטע שע• ניט־ױניאן די נענען םטרייה דער

 צעצטיז תאט שצמזיננער יחנזידעגש
 מיים־ סון בריעןי א proton* םיםווא־

 נ״תצ־ זתר רייזמר^ צציאם ■חגזיחמט
ו מ r« ,t«» פיצאדעצפיער חנר םין ו r 

 • חרסצששל חאט ױניאן דארטיגע די
m w w באצצבא־ מצאופ די נ*נצן 

א צז זײ אוט סים, פ װ  נאכצימבזס וו
י  «ון און ױניאן דער &ון *אחגרממנז י
*רגייגמר. די

t די האם צוריק טענ צצחן םים p 'd 
• tono יתיאן חנצטייד  nmrxi'rm

n  w ־

י אז און אוים שט ױגיאן ו  םא־ צו זוע
 אצט׳מ צום אויםבעםערוננען טאגכצ כןן

אנדיםזנם.
 •רוים־ איז ברישי דער װי נאכחנם

»c r r ,םארנזמונמז איז נעוואחנן « 
ח טצאואסאמר אצצ r« םיםיגג  «ס י

מז *י♦ א שי  םארצאננצז צז מזזאחנן מ
 אגשסאט אתױייאז־וואר ־׳א&יגדימ42 א

v 44 די rva a m, פצאואםאמר די טאם 
r אין t f t r v f r t \צײט *רבייםע « ח

אױך איז

.(*

 ■י• די אמעשיהרט. ווײשער ותרט ■ער
 נים־ ארא■ כםדר נעהםט קאםיטע קעט

 חדך )rum וואם שע«נר, יוניאן
 צו נצצוואונמן יתיאן חנר םיז קראטם
 און אינםערנעשאנאצ חד־ מים םעטצען

 זײ־ אק ױניאדבאדינגוגנען אײנטיהחנן
שעאצר. עחנ

^ MaaMi Malaga  גע •יקעפדקאםיטע די האט איצם ביז
260 o tm c ,וו מן ־׳ אנ מ סי צ ת ײ ו  זי
 םעטצען. צו מיואחגז 'נעצוו^ונניז נעז
 אונ־ שוט קיין נים מאכט שאםיםע ד•

ציכע .צזוישינן טערשיצד תהנ  םמב־ מו
ו א־ון «ע*דר א ן פאסתיסכױ״ • םים «

_______* Ml B mCI jrr| ,ושט חכשר* u i r* די האם מאך 
bm קאסינת ■יי)«ם oom די

 1אי בעצםעי. דײװ פון און סעיד״ .יוםח
u ריזע n w ניד תאםוניסטען די ד^בען 

 _םםרימן םון צײט גאנצע די ארב־ים
 ד> ~און שםירת םקעבישער א אונפוןר
 נע־ םטרײק פון םשך אין זײנען םסןכם
 חנר אונםער ארבײם דער צו נאננסן

 מע־י קאםוניסטישע אח שסארקע סח שוץ
 די װי אזוי •ונקט אלזא, סער־העלדעז.

 םולקעסעס &ון צײטען די אין םפעבס
*ײדזשענסי. םקעב

 קאמיטצ ייקצט די האם װאך־ לצצסי .
 באיצ־ די און שעיער, נ״ידע געםטאיט

 צו געװאחגז געצװאתגען זײנעז באםיני
^ חנר םיס םצםיצן ת  ארבײ• זײ און י

 ווקחנן גצסוזס חאבעז שא• סון םער
שםצחמת ^־סצםמנתס טס  בימ־צ ױנ

• לו ש ף ( I וווי  •««t. (
ז-י ־


