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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
 נעװעהנליכען דעם חת קריגען, צו רען

 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
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 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
נ נוזן וחנדט־  די ױניאךשעיזגר. די אק ד
 »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

מ ארבײטעד -סון  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>fארבײםער עגײדער דיינמען םח ־ 
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נדיםם מקלייתנגם־אינטערממניאנאל
t ■ w -ft >*.סםרייקערס

חאצאגו. היצווערםום,
 יארס נױ וו. j 5 א. יחנז. עיעזיננמד,

 םיס זעחד זיך אינסערזןסירעז םיר %
 וױנשעז ס׳יר סםרי^ גרויםען ״אײער

תר וױן n מואנז »  יימ• ײניאן יי
יײגינמײםי אח מםאצץ ווםאלימז

ע. (אתםעתעשריבען) ע ח ר חן מג

 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
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װ רזשןינפ פון סטןןז 'נרעסעחןן א ס

 טדיזענד׳ דרײ שיקט אנדזשעלעס לאס
ר א ^ ד

 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*
 יר די אז נעזאנט, אויך האט נאגלער

 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 רצ  שי
 ארגאײ געגעראל דער פון טשערםאן דעם

קאסימ^ ניזאציאנם
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

 *נ- אין זיך חאבען קאםוניםםען n ווען
b צז געגחיפ סםרײק םאנג n  \m m > m 
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או ש װענ אנ אג ? ר נ ע,פ נ גו טי ס ע פ א ױ פון ג ארקער נ ײן ׳ױג י מי א ץ ק כער ד אי אנ ס און ל ע ר ר ד ע כ א  מ
ק ױי ט ען ם ײנ ס די ז טינ כ ױ עו אג מ עןװ װאס ןעפר ל װערען ®ארהאנדעלט ע

עו װעפ שלעזיעער פרעז. פ אן גענ חינ ער אינער *ינן  *ין לאנע נייער ו
ען אוו םױיד הל*וה ע רל ס דעם װענקן פלענער פן חן 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

מ ע ר ע פ נ א ט ק  מי
ט ענ ס מ ר א ט ס

דן ש ה ט ט א ר א פ ע  ד
ר ע ס ױ ר ג ג ל א פ ר ע

 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

 בי־ געװען גיט רעמאלט נאך איז עס
 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

 איעלא־ שלעזינגער׳ם •חמידמנט מען
 ארויסגע־ זרעגען קאנםערענץ א צו דוננ
ן  שע־ ױניאז אין בלויז ארבײט זײער מ
 אױטצוהאל־ העלפען דערםיט און ״■ער
אינדוס״ דער אין סטאנדארדס טען

ר ע פי ל ע ד א ל אן פי ט יזני ר ע ל ק ר א־ 8 ע ם ס
ש ח ע ען פ עג ק נ אז ל ם ק ד ע ר שז ט ק ע פ אנו ם

• ____________

אן נרויםער מג ױני מ  ארכײטם ־עםונדיגעt 42 טארלאנבען צו באעליםם םי
ם וואך א ט ע ע ביז אנ ג פי ג אן — עםונדען. 44 אי תי  אױך פ^דערם. י

ד צו מאדיטיקאציעם אנדערע אונג חן אגריםעגמ. טון באניי

 םםאר־ דע«ארטםענט די צװישעז טריע.
 דד־ נעצאזט חאבען וועצכע איינענםימער,

 נעםען זײ אז אינםעתעשאנאצ, דער םען
 צו זיך באשםיםעז און איינצאדוננ די אן

 היינ־ שצעזיננער יחמידענט מיט םרעםען
ב^דערם״, ,ניםבעצ זײנען װאן־ םיניע r • *pm.״ ̂־•

inn■ 2.( (*לוס

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

ע פ צ ן ® ל ו ו י ס ® t o ס י י ר ט ם
 םעטלען צו שעטער םקעב 260 געצװאונגען איצט תאט.כיז קאםיטע פיקעט די

 טון שעשער קאםוניםטישע גרעסטעי צווײ —אינטעתעשאנאל.' דער נױם
אינטערנע־ אנערקענען צו געצװאונגען מלסעי דיױו און םעיד״ ״ױטה

 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־

מר^ צציאם ■חגזיחמט  נ״תצ־ זתר רייז
ו מ , »r«» פיצאדעצפיער חנר םין ו t 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  n m rxi'rm

n  w ־

י אז און אוים  םא־ צו זועשט ױגיאן ו
 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

 פצאואםאמר די טאם ,vrvaam 44 די
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 ,ו ו מן ־׳ אנ מ סי צ ת  זיײ ו
 םעטצען. צו מיואחגז 'נעצוו^ונניז נעז
 אונ־ שוט קיין נים מאכט שאםיםע ד•

תהנציכע .צזוישינן טערשיצד  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
םצחמת ש  בימ־צ ױנ^־סצםמנתס טס

I ווויף (שלו•  •««t.(
ז-י ־
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ם, מר. ר פרע ע ד ױנ הרער און נ ר םון םי ע ר ד ע ק לינ ם ״ ס׳ן׳/ דרע ם  א
ט; ר גני עזי אן ו ש איי סי א ס ט א אל ם ך צו זי

 אר־ צו דרעם־סרײד אין קאם*ײן חנר
 װאם װערם איעךשאיס די נאניזירען

 און םארשידײם מעהר אצץ וױיםער
 האכםאן ■רעזידעגט וױיס וונםוױקעצם.

קאםייין חגר אויםזיכט װעםעס אונטער
 נאו טאנ יעדען זיצט אנגעםיהרט, <וערט

 אםיס ספעציעצען דעם אין ארבײט דער
 םאר געװארען אראנזשירט איז וועצכער

 אאקאל, קאטערס דעם אין צוועה דעם
 אויםצונעוד סטריט, םע38 װעסם 109
 קאםי־ םיט דורכצורײדען זיך און םעז

 און שעפער דחגס ניט־ױניאן פון טעס
 ארגאניזי־ צו שעפער דאזיגע די זעחן
רעז•

 םיוד שוין זיך יצאזט האםפײן דער
 באװאוסט איז װאך די טרײד. איז צען

 נע־ איז װעצכער סרעס, מר. אז נעװאחנן,
fjm די פון םיהרער און גרינדער דער 

אר־ זיך האבען װעצמג שעיער, *®ציכע

 אםאסיאײשאך *ציגקער א אין גאניזירט
 מיט אגריסענט אן געשלאסען האט און
 פיהרער־ דער אונטער האמוגיםטען די

 הײמאן, םר. שװאגער, זײן םון שאםט
 דאזיגער דער םון רעזיגנירם שוין האט

אסאסיאײשאן.
 גערוםענע אזוי די אז איז אםת דער

 אנהויב םון איז אסאסיאיישאז יציגקע
 אײנםצום אריז •אפירענע״, ״א געײעז אן

 איז איצט טרײד. אין באדײטונג אדער
 םאנאדערגעםאצען גאנצען אין זיך זי

 מג־ נאך איהר םון איז װאם אלץ און
 האט םרעס מר. נאםען. דער איז ביליבען
רעזיגנירט. באצײםענם בעסער
 האם קאמפײן דרעסםאכער דער
 ארגאגיזירעז צו אויסזיכטען אצע איצט

 די םארםעסטיגעז און שעםער מאסע א
 קאמױ צום מאכען גרײט איהר און ױניאן

 װעט אגרימענט דער װעז צײט דער םאר
אױסגעהן.

 דקד כײ סםרײס א אן פיהרס ױניאן שיסאנאער
אילל. כאםאוױא, אין האט&איע נארםענפ נעשאנאל

 א אן םװזרט שיקאנא םון ױניאן די .
 קאכד גארםענט נעשאנאצ די בײ סטרײק
 סיט אייצינאיז, באטאוױא, אין *אגיע

 אימענטיםער די צװיגגען צו צזועס דעם
 געבען צו און ױניאז די אנערסענעז *ו,
ױניאז־באדינגוננעז. ארבײטער די

 קאםםאניע גארםענט נעשאנאא .די
 חאנטראאירט און געםענעדזשס װצרט

ר  האט װעאמן בראם״ אײזםאז םירסע מ
 און שיקאגא אין ױניאךשאי א געחאט

 אנט־ איז און אאקאוט א געםאכט האט
 די אויסצוםײחנז באטאװיא נאך ^אםצן
 ארײנגענומעז האבען באםעם די •וניןון.

 אוז קאונטרי דער םון םײד^אך צם^יבע
 שיקאגא, &ון סקעבט אביםעצ געבראכט

 זײנען זײ אז געםײנט, וזאבען זײ «ח
ױניאן. דער םיט םארטינ

 דעם אויםגענומעז האט ױניאן די
 גארמענט נעשאנאא דער גענען קאמף

 סטרײ? א ערקיצערט האט און חאמפאניע
םירמע. דער געגען
 גע־ אנגעשטעאט איז ארגאנײזער אז

 דער װיסען יצאזען פי?עטם און װארען
 די אז באטאװיא׳ םון באםעיצקערונג

 אגטלאםען איז םירמע קיצײדער םרויען
 פון אויסצובאהאלטען זיך שיהאגא פון

ױניאן. דער
 אנטשצא־ איז ױניאן קאאוקמאכער די
 די ביז סטרײק דעם אנצװזאילטען סען

 אז אײנזען, װעאעז בראדערס אײזמאז
 זײ טהוט שיסאגא םון אנטיצויםעז דער
 ניט זיך קענען זײ אז «ון גוטעס קײז

ױניאז. דער םון באהאיצטעז

םפױיפ פון פאםירוננקן לעצסע
).1 זײ• ױן («לום

 א| אנגעשיצאסעז איצט זײנעז םירמעם
קאונסיל* אינדאסטריאל דעם

 גתך םם«פם קאמימע אופױאורםאון
לאנג־אײלאנד אין םםעז

 אין שאפ גרויםעז םיט םעםעלט און
טםעמםארד

 דעם איז אנשטרײנגונגען םילע גאך
 דער םון דעפארטםענט *וכדאורטאון

 אפצושטעלען געאוגגען אינטערנעשאנאצ
 גחןםםע די םון אײנעם •אין ®רבײט די

 אינװינ- די אונדאודטאון: קלאוק־שעפער
 אין קאטפאני, םאנוםעקטשוריננ םיבצל

לאנג־אײלאנת ק^װ, נלעו
 םעסטונג א געװען איז שאם דיזער

«p אונטערוועצט־םענשעז, םון הענד די 
 סקעכ-ארבײט. פראטעקטעט האבען װאס

 געארבײט האבעז װאס *רבײםער, די
ײ װאוײ געםוזט האבען םירםע, דיזער נ

 און באלעבאס םון האטעל א איז נען
 םיר־ דער םון רעסםאראנט א אין עסען
מע.

 100 געארבײט האבען שאפ ריזען אין
 גע־ און זײ םטרײקען איצט ארבײטער.

 י. האל. םעאלאוס אדד איז זיך םינען
 איג־ דער פון ארגאנײזער דער גראסמאז,

 סטרײק דעם אן םיהרט טערנעשאנאא,
 װײס־פרע־ םון אויםזיכט דער אונטער
 דזשײקאבס מאריס און האיצפערן זידענט

ױניאן. קאטערס דער םון
 גענעראל דער םע^׳גרײדי, עדװארד
 האט ל., אװ ם. א. דער םון ארגאנײזער

 ריזען סטאםען *?ו צוגעהאמען טך א
̂ שאפ.
 מיט תאט קאםיטע אוט־אודטאון די

 םון שאם דעם טיט געסעטעלט ערםאלג
 אין קאספאני, <ןיצאוס ױנײטעד דער

 נע־ האבעז עם װאו סאננ., םטעםםארד,
ארבײטער. 100 העכער ארבײט

ש ח ע ם א ט ץ ס ע א םי ל ע אד ל םי

).1 זײם וון י(«ליס
 ׳ אויםבעםערונג^. אנריםענם דערע

 ׳«רי דעו־ אין *זײג«ר דיגםםאנ."מחן
 *5rm5’& אין סלאוסםאכער אלע אאבץן

ײ און ארבײם דער םון נאססאאס פיע  זי
tv u n n  jn אינםםיטוט לײבאר אין n 

 12 זייגער * םאסעךםיםיננ. גרזיםעז א
 םאםען־טײ א םאתעקוםען איז בײטאנ

 נ«חעח»ט חאט עם וועלגעז אויוי טיננ,
ם  דער םון גאס^ן אין באטיםטעחנג. גחי

 װײס־ נעחא־ם חאט אינגתתעפאנאצ
^ ר מ ר״ז

r דער n m e e ׳גר־ גרױםער א איז
 זאחל א דא בלױז זײג«ן עס

u ריפער און trav ־ עו
באםיחוננען אלע ארבייםען. סװא ןר

*ו נמנליר וױ וײ

 אײדממגםי
 ראםענדינ ליטלעם

ט חןר ביי אי

װקחדענד פרעס־רעפארפערס פון שפעלונג אישע
ספרײ; לעצפען ועם

v זעכציג ארום v w b,  מײםטענס \
 ״לײבאר און צײטונגען םון רעפארטערס
 רעפרעזענטירט האבען װאס עדיטארס׳/

 זײ־ פרעםע, יארקער <ױ גאנצע די כמעט
 די געװען אװעגד דיגסטאג לעצטען נען

 א אויןי אינטערנעשאנאל דער םון געסט
אסטאר. האטעל אין דינער

 םין געװארען געגעבען איז דינער דער
 םון צײכען אלס אינטערנעשאנאל דער

 דער םאי דאנקבארשײט און אנערקענונג
 שטע־ אונםארטײאישער און עהרליכער

 און רעפארטערס יארסער נױ די פון אונגי
 לעצטעז דעם װעהרענד עדיטארס אײבאר

 פרעסע די װי שטעיצוננ אזא טטרײק.
 דער צו ארויסגעװיזען מאא דיזען ד.אט

 אין זעלטעגהײט א איז ארבײטערשאפט
 אר־ אמעריקאנער דער םון געשיכטע דעד

 דערמיט האט זי אוץ בײטער־באװעגונג
 אזוי זאל סטרײק דער אז נעהאילפען, םיל

װערען. געסעטעאט שנעיצ
 געװארען געהאלטעז זײנעז רעדעס

 װאל םעטױ שלעזיננער, פרעזידענט פון
 ב. ל., אװ פ. א. דער פון מעקגרײדי און

 ״פארװערטט׳/ םון שײםער און װלאדעק
 פןו אירי מר. ״טײמס׳/ דער פון סטארס מר.

אנדערע םוץ איז װאריצר״ יארק ״נױ ד־ער

 נע״ נאר האבעז עס םרעם־םארטרעטער.
 מארקא־ אאיער ראמאז, ריטשארד רעדט
 m םענעדזשער דזשענעראל און װיטש

נאגלער.
 זיך האבען אנװעזענדע די צוױשעז

רעדאקטאר דער צבױן, :געםונען אויך
 דער םון .״גערעכטיגקײט׳/ דער םון

 אגװע• זײנעז ״םארװערטס״־רעדאסציע
 דן. עדיטאר םענעדזשינג דער געװען זענד

 תריס־ אעאן עד-טאר סיטי דער ראגאןי,
 ׳באטװיניק ב. מיטארבײטער די און טאל

דעסביצער. ם. און םארבער רייד, י.
 אנוחד איז זשורנאל״ ״מארגעז םון

פאחאצקי. װ. מר. געװען זענד
 זײן אין האט שאעזיגגער פרעזידענט

 פאר םרעסע דער געדאגקט דעדע סורצער
 דער םאר און אונפארטײאישקײט איהר

 האבען רעפארטערס די װאס סימפאטיע,
 ער סטרײקער. .די צו ארויסגעװיזען

 זײ אז װאונש, ־דעם אויסגעדדיהט האט
 מאכער דהעם סומענדען אין װעיצען

 אונפאר־ זעאבע די ארױסװײזעז םטרימן
אישקײט.

גע• איז דובינסהי פרעזידענט עקטינג
אװענד. פין טאםטמאסטער דער װען

םפארס דעפארטמענם און פשיין מיפ סאנפעדעניז
ערפאלנ .נרױסעד

| ).1 זײט פון (*לוס.
 לאוזער, פרעדעריק קאנסטײבעיצ, ארנאלד
אנדע^. און מעיסיס
 י זײ־ װאך אעצטער דער םון משך איז

 י האנםע־ םארשײדענע פארגעשמען נען
 פאר״ די מיט ױניאז־םיהרער םון רענצעז

 דע־ און טשײן גרויסע די םון שטעהער
םטארם. פארטםענט

 לעצטע האט ש^עזינג־ער פרעזידענט
 םון פארשטעהער מיט קאנםערירט װאך

 מיט א.ון סטאר דעפארטמענט מעיסי׳ם
 קאנ־ אויך האט ער בראדערס. נימבעל
 פרעדע־ מיט ׳סא. און בעסט מיט פערירט

 נעשא־ דער מיט און קא. און לאוזער רײן
קא. העס בע<לאס נאא

 דערװײל איז שלעזינגער פרעזידענט
ער װאס רעזוצטאטען, די םון צוםרידעז

 קאנםע־ ערשטע די אויף דערגרײכט האט
הזןנצען.

 און דובינסקי פרעזידענט עהטינג
 האבען ברעסאאו דזש. װײס־פרעזידנעט

 םאר־ די מיט קאנםערירט װאך לעצטע
 האט םירמע די פע:י. ס. י. םון שטעהער

 מיט קאאפעראציע םואע די פארשפראכען
 אפצך איז'קאםף אינטערנעשאנאא דער

סװעט־שעפער. די שאםען
 האט דובינסקי פרעזידענט עקטינג

 האנםעחגנץ דער װעהרענד דאס ערקאערט
 •רא־ די אז ארויסגעשטעאט, זיך האט

 םײסטענש װערט םירמע דער םון דוקציע
 אז און שעםער ױניאן אין אױסגיעארבײט

 אויסגעאר־ װערט טײא קאײנער א באויז
שעפער. ניט־ױניאז אין בײט

 װיי־ פארקומען ײעלעז ײאר נעתסטע
קאנםערענצען. טערע

ע 8 ט כ ע ר ע ה נ ענ ט
 םרײ־ שוז .גערעכטיגקייט״ רער אין

 *וױשען ווערט ױצי, טעז26 דעם טאנ,
 האבען ײעאכע שע«ער לינסע ציםטע דער

 אינטעתעשאנאל דער םיטי נעםעטעצט
 דייװיד םון שא■ דער דערםאנם אויך

אני.1סאם ענד עװערעט
 דער אויוי שוםט שאי דיזער אזוי וױ
 איך ודים שע«ער, צינהע די םון ציםטע

 דער אז איו, יע װיים איו װאס נאר ניט״
 חנר םיט נעשטאנעז איסער איז שא■

 זעצגםםםאר־ איז און איננתרנעשאנאצ
קײנםאצ שא• ציגסער קיין

נעווען. ניט
נרום, טרײד־יוניאניםטישען םיט
שאי־טשערםאן. םמםקאוויץ, י•

.2563 טם. לעדזש. 2 צאק. םעםמר
 —רעד«ה*יע: דער «ן ענםפער

 א חרך געחןכםע. « איז rum אייער
mm םסעב־ סתם עטצימ זיד תאמז 

im v* אויוי ארײנבאסוםען anציסםע ־ 
 װאס םקעב־שעיער, קאםוניםסישע טון

 און ױניאן, *in םים געםעטעצם חאבען
n איתר r ת זיך געפינם לוי־טמ  ן

. זײ.

ו ע נ ם נ י ר
 ראדיקאיער שםארקםםער און• גרעםטער דער אין

48װעל דער אוי(» *רדען ארכײטער אידישער

ט אנ מ או oo,oooxo^$2 — ט
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 קול־ זאר איו רינג *רג מד
ך «יי ט  א«די• ראר ןון א
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ו מ ד ו א ײ ױ ז ר ן פ ו ת
 איז סטרײק םאר״דריײיאהריגער דער

 אנגעםיזזרט און געװארעז ארויסגערוםען
 ױניאך ?אםוניסטישע די םון געװארען
 דורך געלונגען איז עס װעצכע ברעכער,

 איג״ םארברעכערישע און םארלױמדונגעז
 קלאוהםאכער די ארײנצוקריגען טריגעס

̂ץ לאפעס. זײערע אין י\גי
 האט סטרײת םאר־דריײיאהריגער דער

 טויזעגדער און װאכען 26 נעדויערט
 זיײ םאםייציען זײערע און קלאוקמאכער

 םאר- און פאראריסט איהם דורך גען
 ?יצײניג- א עפעס געזוארען. אוםגליהט

סטרײקען! יאהר האלב א ׳הײט
 האט סטרייח םאר*דריײיאהריגער דער

 דרײ םון םוסע וײזיגע רי אםגעקאסט
 סא״ די און דאלאר, מיליאן ב5ר,אי א און

 אםילו האבען ךזפתר־ױגגען• מוניסמישע
 װאם אויף אפגעגעבען ניט רעכענונג קײן
 םארםפענט. סיליאנעז דיזע האבען זײ

 םויזענדער װיםיל.הוגחגרטער װײם װער
 קלאוקטאכער בלוטיגע דיזע םון דאאארכ

 קאסוניסטי• דער אין געגאנגען איז געלד
 צײטונגלאך איהרע םאר פארטיי, שער
 איהרע םאד שנארערײקעס, אנדעערע און

סקװער. ױניאן אויף פראפערטים
 אפגעסטרײהט האט םעז j*n נ^כדעם

 קאמוניסטישע די האבעז װאכען, 26
 הילף דער םיט (הםסר־ױנגען), חברים

 ראטשטײן, ארנאיצד געםבצער דעם &ון
 םאנר דער םיט אגריםענט אן נעםאכמ

 געבענדיג אםאסיאײשאן, םעהטשװערס
 דיםטשאר• צו רעכט דאס באסעס רי

 אר־ זײערע םון פראצעגט צעהן דזשעז
 אי• יאהר, צװײ איז םאיל דריי גײטער

 ױניאךלײט אהטיװע די כערצאזענדינ
הםסר. אויןי שאפ־טשערםאז און

 ארויס־ איז סטרײק הײ־יאחריגער דער
 סלאוהםאכער די םון נעװארען נערופע«

 םון געװארען אנגעםיהדט איז אין אצײן
 און טרײעסטע די םון סטרײק־סאטיטע א

 טרײה אין ױניאךלײט איבעמעבענסטע
 בא״ דזשאינט יםון אויםזיכט דער אונטער

 עיןזעסױ דזשענערא^ דעם םון און ארד
 אינטערנעשאנאצ דער םון באארד טױו

ױניאן. װארקערס גארםענט לײדיס
 גע״ האט סטוײיק היײיאהריגער רער
 די םאר און װאכען צװײ בלויז דויערט

 חלאוסמאכער טויזענדער צעהנדיציגער
 װי װאקײשאן א םעהרער געזועז עס איז

 םאר־ ניט האט סטרײס דער סטר״ק. א
 אײנציגער ?ײן צו ציירען קײן אורזאכט
פאטיליע.

 נע־ איז םטרײק הײ־יאהרינעד דער
 גרעםטער דער םיט געװארען םיהרט

 אויך װעט גיכען אין שפארזאמהײט;
 יע־ םאר רעכענונג א װערען אפגעגעבען

געװארען. געספענט איז װאס סענט, דען
 גע־ האט םטרײיק הײ־יאהריגער דער
 דיסטשארדזש־ דעם צו ענדע אן םאכט

 דרײ לעצטע די האט װעלבער סעסער,
 קצאוק־ די םון סעם רי י.עשניטען יאהו

טאכער.

ױ וױ ד אז ל א רנ ס א ײנ׳ ט ש ט א  ר
אן״ ש אניזיי רנ א ע ר  אונ־ םה איז ״

אן זער ט ױני ר י צ י ס י ד א  מ
װארעו גע

 הא־ די װי נאכדעם דרייײיאהרען, ם»ר
 נע• צאנג װאכען 26 ה^ובען פונימטען
 הצאוקםא־ די נעהוננערט און םוטשעט

 דעם םון י1היצ רער םים זיי, האבען כער.
 ראט־ ארנאצד :עםבצער נאױאוםפעז

 די םיט אנריםענם אן נעםאכט שט״ן,
 נע־ זײ און םאנוםעןששורערם לצאוס
 דיםםשארדזשען «ו רעכט ד^ם נענען
 ארבײטער זײערע פון ■ראצענט *עהן
יאחר. צױײ אין טאצ דרײ
 זײ יוײטער. נאך נעגאנגען זיינעז וײ

 םאנושעלטשוךערם די ערצי*נם חאבען
 אין טשערצייטע די דיםםשארדזשען *ו

 זײנען ױאם אזעצמ, א.ץ ׳ןעשער יייעחן
 אנ־ אוז םיטנציתר באארר עהזעקוטיזו

n n אין ̂ושיסץרט inױניאן• ״.
 וחד נעװען נאך דאם איז טאםער און

 זױיט׳װ־. גאר נעגאננען «ײ וײנזש גי^
 ער־ די באטעט די נענעבען יי^נען יײ

אוים־ *יים סאנאט נאנ«ן א צויבניש
 זײ װאם •יןמוענט״ מײז די ױיו׳צייבעז

 אק דיםםשארדז׳מז• גע^אצט חאנ׳מ
*ruru ,םאר װאכץן םיר־םינ^ װערטקי 

n r» יעדער איז ^רעארנאניזיישאן״ 
n v םארם א אוקשען, ן ס א י-כױעז 

jn*o ארוג־ חאנשן װאס ארנייםער, די

ר מ ס א י י ר ט ז פ ו ר א ע , ד ו מ י ט י ז ז
ר ב. פון ע דנג ע ל ש

יוניאן, װאירקערס גארמענט לײדיס אינטערנעשאנאל •רעזידענט

 גע• אחיסגעװארפען זײנען #■רײז זײער
<וארען.

 ארײנצוגעחן נויטזוענדיג ניט איז עס
 ?לאוסמאכער די וױ אײנצעאהײטען אין

 גע־ ״רעארגאניזײשאן״ דיזען םון האבען
 ארונטער־ זײגען \וײדזשעס די יציטען.

 יראצענט. םוםצעהךצװאנציג געםאלען
 אזוי האט דיסטשארדזש־בײטש x דער

 ארבייטער, די פון קעי די פארהיצאפח
 געםיחל יעדען פארלאדען האבען זײ אז
 האט מען שטאלץ. אםאליגען זײער םון

 געאר־ האט מען שטיק, םון געארבײט
 האט סען װאך; א שטונדען זעכציג בײט

 ■עי. סינגעל פאר אװערטאים געאדבײט
 בא- די אז װײט, אזוי געסוםען איז עס

 םאר־ נעדארםט גארגיט שוין האבען םעס
 זאלען זײ אז ארבײטער, די פון לאגגען

 ארבײטער די טאן: זאכען vלt דיזע
 בלײ־ צו אבי געטאן, אצײן דאס האבען

יאהר. האלב א נאך אויוי שאפ אין בען
 םאר־דרײ• דער געװען איז דאס אט

 קאמוניס־ די װאס ־ אגריםענט, יאהריגער
 םיט געםאכט האבען. הםסר־ױנגען טישע

 נאכ• ראטשטײן, ארנאלד םון הילח דער
 דרײ םארטאכלעװעט האבען זײ װי דעם
דאצאר. םיליאן האלנ א און

 געמאכט איז .װאס אגרימענט, דער
 אונזער םון יאהר היײטיגען ו.עװאו^

 איבערגע״ אזוי האט אינםערנעשאנאל,
 ״רעארגאניזײשאן״• דעם אנחגרשט

 באםעם די םון מעהר הען ער אז פונקט,
 אי־ בײטש א אלס װערען באנוצט ניט
ארבײטער. די בער

 ״רעאדגא- דרײ אנשטאט ערשטענס,
 טארען יאהר, צװײ אין ניזיישאנס״

 ״רעאר־ צװײ זוי זײן ניט טעהר איצט
 אין (בצויז יאהר. םיר אין גאניזײשאנס״

 ״רע־ הײן .1931 דזשון און ,1930 דזשון
 ניט און י$ד«ר הײנטיגען ארגאניזײשאן״

).1932 יאהר דעם אין
 װערט ארבײטער אן װען צװײטענס,

 דים־ ״רעאדגאניזײשאן״ א דורך
 אין טעטיגסײט זײן צוליב טשארדזשט

 ױניאד זײן צוציב אדער ױגיאן דער
 ױניאן די האט שאפ, אין טעטלגקײט

 אומ־ דער און םאדערען צו רעכט דאם
 דאם האט טשערםאן פארטײאישער

אנשטעיצען. צוריס איהם רעכט
 ״רעארגאניזײ־ םון צײט די דריטענס,

 װי סעהר געד^׳ערען ניט טאר שאן״
 וױ װאכען׳ פינןש קײן ניט פזעג, פינח

םריהער. געװען איז עס
 דעם נאך װאכען צװײ פערטענס,

 אנ־ באסעס די מוזען ״דעארגאניזיישאך
 סלאץ דעם אויף ארבײטער גײע שטעיצען

 װאם באסעס, די אפגעזאגטע. די םון
 בא־ טוזען ןועצען ׳טאן, ניט דאס װעלען

 זײן זאל װאם געצט־שטראף, א צאהיצען
 אפגע־ די װאס װײדזשעס, די צו גלײך

 (די םארידנט. װאלטען ארבײטער זאגטע
 שטראף די אויסען אזוי ניט איז ױניאן

 אין ארבײטער די םון צאהל די אז װי
 דער דורך קלענער װערען ניט זאא שאפ

״רעאדגאניזיישאך).
 ״רעאמאניזײשאן״ די פינםטענט,

 מיטעצ א אצם באנוצט װערען גיט טאר
 אנדע־ איד זוײדזשעס. די רעדוצירען צו
 םאר־ זואם ארבײטער, די װערטער: רע

 נײע, די װי גוט אזױ שאס, אין גיצײבען
 ניט טארען ארײנקוטעז, װעצען װאם

 זי* װי װײרזשעס <ןצענערמ קײן קרעען
םריהער. םצרדינט |1האב'

 די מים אגוײםענט געהסטעז דעם בײ
 וחד אסאסיאײשאנם םאנוםע^טשורערס

 י״רעארגאניזײשאז׳׳־ױנקט דעם םיר צען
 אםיצו אבער םאדיםיצירען. מעהד נאך
 גע־ ?ײז םהר ער איז איצט איז ער וױ

ניט. טאהר

ר וױ ע רוגג אונז ע אד ר פ א  א פ
רוננ לױן ע כ ע ט איז ה ל ע ט ע ס ע  ג

רען א װ ע ! נ
 ענדע־ די ערקצערט שױן חאב איר

n םיר װאס רונגען  I'M D3m n tram& 
Hin״wr''»'i«J .איך װיצ אי«ט •זגשט 

 צםmTOנע וואב;ן םיר װי מרקצזנותן
u n n n  y n s m חעמרוגנ » םאר I'M 

זױיתש«ןם.
r e  tram  im sm  ovH ־זים־*

 •yn צוין » )2 ;■וגקט רע*רג*;יוײש«ון
m שאר װ*ו • דןוצאר tie 5 כערוגג rן 

 •DV34 וער )3 טרייד; I'M ארנ״טער
ס •צןויטענט רענ שו ̂ונר ^  *וריק ז*צ ש

M”ננעBיחרט injm םא• די נצויו **יז 
 ניי־ פןונד רעם «װ ז^צען נושעקטשורערס

 מאנופעסטשורערס אז )4 און שטייערען,
ט אויך ס«נען װ«ם ״ נ  אויטסייד אין או

 סיט בצויז נימעם ט*ן זאצען שע«ער
 ס«וב• (ארער שע*ער יויטסייד אזעצכע

י מאנופעסטשורערס)  ױנ• ווצע וועצכע 1י
 *■־ שטרעננ װערען יאךנארינגוננען

נעהיט.

 '•M וצאץ *ופיצ םארניסעז װ*צם עם
 די װעצכע ארנומענטען, די כערצונעבען

 ,אעד^וסטריעצ פון מאנופעקטשורערם
 זײ פאוװאם *ננענעבען ה<ובען קאונםיצ״

 א פון ■ונפט on נאכנ^ען נים סענען
 הויום ז״ער װײרזשעם, איז העכערונג
 די אונםער אז נעײען, t'M *רנוטענט

 אינרוסםריע די וו׳עצכע '|M אוםשטענדען
 חונדערטע '|M װען איצט, זיך נעפינט
 די tiM שטיק םון םעז ארנייט שעפער

 חעכעתננ א וואצט שטונדען, צעננםטע
 םעם־ די ם»ר נעטײנט װײחשעס אין

 ק^נסיצ״ ״אינדאסטריעצ דעם פון בערם
ניזנעס. פון אדויסצונעחן אינגינצען

 I'M דענשעז ניט אפיצו ט*רט ,איהר .
 אין-װיײ העכערוננ » םיז מאםענט דיזען

o פון פארטרעטער די האבען דזשעם״, n 
 *תוטענםירט. סאונסיצ״ *אינדאםטריעצ

 װאנעז ניז ^■װארטען דארםט ,איחר
 *jiunMO ױניאן איינשטעצען וומם איהר

 דורף זיד האבעז װאס שעשער די אין נען
 DגעכציטשDרויM יאהר &אר צעצטע די

 דאס װי אזוי און קאנטדאצ. אייער פון
 װעניגער אין עררײכען ניט איהר װעט

 דארום איהר ז*צם ןוייט, יאהר דרײ װי
 י*הר דרײ אויף םאדערונג דיזע אפצעגען

צייט״.
 זיך נעםינט פצ^ות־אינדוםטריע די אז •
 8 אין <8 צושטאנד, כאאטישץן־ 8 איז

 װירהציר וו״ערען שע»ער צ*הצ נרויםע
 הא־ באדיגגוננען, ױני^ן די *פגעהיט ניט
 געקענם ניט םארטדעטער אונזערע בען

 נעםא־ «נער האבעז םיר אפצייסענען.
 «mn8ii אנשםצם 18 :פאצנענדעם דערט
 רעכט דאם האכען טיר זאצען יאהר דריי

 8 ר8ם פאדערונג 8 ארויםצושטעצעז
 ארום, מאנאטעז זעסס אין צויךהעכערוננ

 אין אז איבערצײנט, ײנצן1 םיר װײצ
 אונזער װעט ארום מאנאטען זעקס

 נרויםע די זײן צוריק ױניאן קצאוהמאכער
 עטציכע םיט נעװען א־ז זי װאס מאכט
צוריפ. יאהר

o אויוי n צױטענאנט־נא• םון ראט 
 האבען צעהטאן, ח. הערנערם װערנאר

 ױניאן די אז צונעשטיםם, צדדים ביידע
 םאר םאדערוננ איהר ארויםשטעצען זאצ

 און ארום. יאהר 8 1אי צוין־העכערוננ א
 װע• אםאסיאיישאז די און ױניאן די אויב

 צװישען דורכקוםען פענען ניט דאן צען
 טשער־ ארטײאישער8אוט דער זאצ זיך,
 האבע; איננערםאצ, רײמאנד סר. םאז,
דעם. ווענען נאשציםען צו רעכט דאם

 צוױיפעצ שום t״p םיר בײ איז עם
 וױןצעז הצאוסטאכער די אויב אז ניט,
i טריי ויין n איינער טרײ און ױניאז 
 םון איינצינער יעדעו װעט אנרערען, דעם

 העכע־ 8 באסוםען דזשוצאי tmopyr זײ
װײדזשעם. די אין רוגג

ט אנ ענ ט ױ אר ־ ל װערנ א  לעה* ג
ם אנ׳ רוז מ ש ען פ מ־ װעג ע אנ  ״

ט ענ מ אי ל ס פ ענ ר שו ד״ אינ אנ ם
 ״*נעםפצאי־ <8 י םאדערוננ אונזער

 אײננע־ צוריק זאצ אינשורענם״ םענט
m םיתרט m טרײה ?צאו? אין I'M םון 

 באקץמפט ביטער DiniDDpmuMo ו»
 צ־וםענאנט־נא־ ניט ומן I1M נעװארען,

 האנםערענץ, די װאצט צעחםאן װערנאר
 פארהאנ־ איז םראנע דיזע ומצכער אויף

nבצן8<נעבר8 זיכער נעווארען, צט VI*
•tnmi

 IM בצויז נים נעפאדערם האבען םיר
i n םאנר אינשורענם אנעמצאיםענט 
iip עטאבצירט P'iw ז*צ  ,m m אויך 
tv ביײ איהם צו זאצען כאםעס וײ בצויז

< ,, •tn r 'D r

 נרויס ״|p מאנופעשטשורערס י1 האנען
 זי♦ ארו׳סגעװיזען, ניט נעגנערשאפט

 נד־ זאצ ד*ס tv גגט,vרצvB נצויז חאנען
»iv ײ ווערען  װעט ייגישו יי 1ײי ײו׳ נ

טשער־ אומיארטייאישען רעם אויםװייזען
tv ,tvo מייער ?אנטראצירט זי o n 

i י1 און 1טריי קאאוה m r  P'M>p ווי 
 צו !jwipvr איז עס im אנער אמאצ.

 *iMi זאצען י י t נצויז tv ,opji■ דעם
 זזןונען ניישטייעחנן, םאנד דעם צו םען
 ווי• און חערען נעװאצט ניט דערפון זײ

סען.
jtfv ,אונזער װ<ום ארגומענטען VP* 

 *''־lyn'M צו יי1 אננענעכעז ח*ט םיטע
 t'M איג׳טורענס אנעסיצאיטענט tv נעז,
 פון סציגט v נאר רvםצוה־ז קיין ניט

P'iddiu ' m i n יואס ארנייטער די צו 
 tram באשעפטיגם, in'M אין װערען

נעהאצפען. ניט
 באשעםטיגט אינדוםטריע ?צאוה ״די
 חאגען — ארכייטער״, 1טויוענ דרײםיג

 וײ איו עם ,און — אמומענטירם. פיר
i פון פצינט n ײ־11 דיזע אינדוםטריע 

/tmivaiD צו ארנײטער טויזעגד סינ
 אדנײטז^• םויזענדער םיצע ,אנער
 *Vo םי;וי װי םעחר ניט ראר ארבייטען

 באסצט י1 חאבען — יאתר״, אין נאטען
 ,tnvt flf m'M ,םיינט — נע׳טענח׳ט.

ts 1 םויזענדער ריזע צו pmאינחס־ י 
?״ םארםציכטעט אויו טריע

 1אונזע געװען pm — ,נעוױם!״
i« — .1ענםפ« n  ov ,1 פאהט tvי j'M• 

 סאנאטען םינף זיי באשעםטינט מסטױצ
inv' t'M, איו v נענינענחןר tv ,1” «mo 

 D'im* ניט זײ *תן ימז יע1וםם1אינ י1
tmip ; סען זי אויב און inv ניט זײ 

t pm ,tmtpo'iM'ו ״.Dro^פציכvפ זי• צ
 iM •trap'1 אר1 זײנען 1»ביינ1א ״די

i םון טייצ 8 n 8ט — וםטריע,1אינ vti* 
 צו ביישטייערען ניט אויך זײ זאצען רום
o n םיר, נצויו זאצען װארום ? 1פאנ 

ipoiki ,o י1 in iropjeuvo בײשטײע־ 
m איהם?* צו m vn ויי otnoyt.

'*8, v ז״נעז טײצ vpmd " t,״ PM 
 1 ע ר ון ״א ענטשער, iptnM נעװען

, ר v ס ס ג י ט כ י ו ו צ ײ ^ ט ײ  צ
טײצ׳׳. 1יטםטע18 דער זײ זײנען בער8

 18■ 8 םאמומען ט8ה דעבאטע די
ip*ot8jm^ װי עם1כ8נ אוז שםונדען, i 

 jtmn pm 1װעצכע צעהםאן, 18װערנ
i n נםערענצען,8ס דיזיע םון ן8מ1טשע 

 יע־ םיט נעשורעכען צאננע נעהאט ט8ה
iv  m ,ט8ה באזונחןר ip די בט8נעט 

:■שמז צנ?נרע8ם
18 pjbio ,i צום ונג1בייעטײ? סון 

 ,tpipii אױםנ?נומען װידער צ81 1נ8ם
it8o i n  ttm צוױפ דארםעז װעט 

 ip* ערבײ1 ט8ה ip .jpipii עטאנצירט
 iptJiM פון רנום?נטען8 די 18 ם,1סצ?

pd*d8P איהם י1אוי ט8ה IPO'd 8 inpr 
Dompt. איינררומ

dp איבערצײ־ צוםע8אבם םײן איו
m in הר8י 8 סון צײט איז אז נוננ, 8 

 ים?נט8נ?םפצ8״ װעט האצב 8 און 1ה8י
ip איניטור?גם" rn אייע?פיהרט tn m 

 n נצויו אז pm יע,1אינדוםט 1אונזע אין
ײ־ 1סאנ opi צו ipoibi זאצען באםעם נ
ט ?ן,1שטײ? י i י1 נ  v י נ ,pט י ר

 נאטיו־ נעסאדערט. האבען םיר װי אזוי
 1װ?צ? בײטער18 אונז?רע אויב — ציך,
p 'l 1אײנ? טו־ײ ױניאן, אונ^ר צו ײ1ם 
 ■180 ז?ז8צ ניט זיך און צװײםען צום

1 tpnpiiאון נ?ז8ג8רעמ סון םוחות י 
.ipup ipon____________________

!חױז אץױניפי פ»הרם
 ,piKB עםט1סא אין הוי/ ױניטי י1 .
im ד* it וו. נ. צ. א. דע.־ סון הײם 

 און נצאנץ םוצעז 1איח אין איצם .איז
 אז?ן1נ און בצוםעז ymvtr י1 אכט.1■

 די אין װאצי איז 1בױםע די ;בציה?ן
 אננזד י1 םים שםע?ען ער1פ?צ ײטע1ג

moopt ;ריחות i n ציכ־ טיהצם טײך 
י און באזוכער ipdjppid די א■ צאך  י
 נים tpo8n הויז ױניםי אין װײצתנ?ן1םא

נצײכ?ן. זײ?ר
mo mepo ,DJPDP m u nn m* 

mםציכpײmז( *ip» ptn'itnMo tiM 
PDep ױניםי n נים שםו־ײיאננ?!, r n 

^pinvon'io ציטעראריש? ם,1צעסםשו ] 
ipoMm ,tm m tvo |?שארשםעצוגג tut 

.1בעצ? צוטםיגסט? רי
dp im וױצ hum im ipupwmo
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ג דער טינ דער פון םיטינג דער פןן טי
אל דלור ר מ טנ םון עקזעקוטיױע גענעראל נ
J L װאם איגטערנעשאנאל, דער ׳

 װאר קוםענדיגע די װעט
 װיכ־ העכםט זיך פאר האט װערען, אפנעהאלכזען

פארהאנדלען• צו פראגען םיגע
 מיטינג דעם אויף װעט «לץ פאר פריהער

 דעם פון הנל םך דער וועתןן אונטערגעצױנען
 נײע די און םטרײק קלאוקםאכער ערפאלגרײכעז
 װ»ם פליכטען, נימן די אויך און :םעגליכקײטען

 אעטערנעשאנאל. דער פאר געשאפען האם ער
 גע־ םאל אלע ױגיאן קלאוקםאנער די דאך איז
 םון רוקענבײן דער איצט אויך נאך איז ps מען
 פארשטארקונג דער םיט אינםערנעשאנאל. ךעד

*p נייעם דעם םיט און ױגיאן קלאוקםאכער דער 
 גע־ ארײנגעבראכם איהר אין איז װאם יעכען,
 אינ• די געװארען פארשטארקט אױך איז וואתןן,

 פאר מעגליך זיין איצט ומןט עם םערנעשאנאל.
 םעהר םיט נעםען צו זיך אינטערגעשאנאל דער

 םעהר םיט און ענערגיע םעוזר םים קרעפםען,
 ארנאגיזאציאגם־ »ן אונםערנעמען צו יםיםעל

 פרויען־ דער פון טיילען אנדערע די אין קאםפיין
נאקלײדוגנס־אינדוםםריע.

ps נע־ ניט װיל אינטערנעשאנאל די אױב
 זיג־ דעם םאר קרעדיט גאנצען דעם זיך פאר 'םען

 גרויםער א װײל םםרײק, קלאוקםאכער רייכען
 קלאוק- דער צו באלאננט קרעדיט דעם פון םייל

 םיט שטאלץ דאך אבער זי איז יוניאן, יםאכער
 גרויםען צום איז םםרײק דער װאם פאקט, דעם
 דער פון געװארען געפיהרט און ארגאױזירט םייל

 «ז זאגען, צו םײנם דאם און אמטערנעשאנאל. ־.'
 אינ־ ךער פון םיטלען אלע די אןו בחות אלע ידי

 גע־ ארײנגעטאן גאנצעז אץ זײנען םעתעשאגאל
 םסילא און םטרײק קלאוקטאכער דעם אין ודארען

 ניט זיך צײט דער םאר אינםעתעשאנאל די האט
 אנ־ די םיט נױםיג װי פיל אזױ אפגעבען נעקעגט

 צו באלאגגען װעלכע ױניאנם, און טריידם דערע
 אינטערנעשאנאל די װעט אבער, איצט, איהר.

 טיט פארנעםען צו זיך םענליכקײט םעהר האבעז
 ארנאגיזא־ ענערגישע םעהר ps נרײטערע 8

 טײלען אנדערע אלע די אין ציאנם־טעטיגקײם
ps און פרויען-באקלײתנגם-אינדוםטריע חןר 

ארבײטער. די פון לאגע די דארםען פארבעסערען
 ארבײט די אז האפען, אױך דאקש םען און

 זיגרײכער דער לײכטער. םך א זײן איצט װעם
 נײע 8 געשאםען האט םטרײק קלאוקםאכער

 נים טוט דעם אויפגעהויבען האם און אזםיםונג
 אלע בײ אויך נאר קלאוקםאכער, די בײ גלױז

 אינ־ דער צו נאלאנגען וואם ארבײםער, *נדערע .
םערנעשאנאל.

 דרעם־ די קוםען ליגיע ערשטער דער אץ
 ארגאניזאציאגם־ םארשטארקםע א װאו םאכער,
 דרעם־םאכער די אנפאעען. זיר דארןש ארבײם
 גרױםען א צו נרײטען אנפאנגען זיך דארפען
 זיך ענדיגט אחם חדשים עםליכע אין קאםף.

 םיט ױניאן דרעם־םאכעד דער pe אוםאך דער
 דרעם־םאמןר די דרעס־מאגופעקטשורערנ^ ךי

 םאנױ די אויב אדן פאדערונגען געוױםע האבען
ס װעיען רערסאיעקסי  נאכ־ זיי געגייגם ױ׳ץ ד

מן פריד־ליכען א אוץי צזנעבען  די םען װעט א
ען חנג ע קאםף. חרך געדוינען דארפען מד

וױכ־ צוױיםע די איז אמדוםםזײע דרעס די
a a s ^ a  f c i i a i i i i i n t n i n a t a a  n m a  n ^ a  t  גאד אמםעתעשאנאל דער אץ אמדוסםדיע מינע^ 

 דרעם־אין־ די װען pu אינדוסטריע. קדאוק דער
 P8 אתאגידרם גאנצען אץ װערען זאל חםטריע

 גע־ ױני»ן םאכער דרעס די װאלם מגיאנתיר^
דער איז ױגיאנם גרעסםע די ps אייגע וארען1

s a M V a m a t n a s a a s i a  a s a  < a ^ a  a  ^  a  a  *  a  a  a-  דערםא גז יייבעריג איז עס אינדוסםריע. נאדעל
חאכען מנ^־בו־עבער קאםוניםגױאיע די »ז נןן,

פיל יױ8

 די האבען ניט זאל ױניאן דרעס־םאכער די אז
 ניט זאל זי אז P8 האבען, דארף זי װאם םאכט,
אינדוםטריע. גאנצע די קאנטראלירען קענען

פארנע־ אלזא, װעט, אינדוסטריע דרעם די
 פארהאנד־ די אין פלאץ װיכטינםטען דעם םען

 עקזןך גענעראל דער פון םיםיננ דעם פון לונגען
 װעלכע טרײדם, אנדערע די אויך אבער קוטידוע,

 קרי־ װעלעז אינטערנעשאנאל, דער צו כאלאנגען
 אוי־ שױן .ױי אויפםערקזאמקײט. נויטיגע די גען
 עקזעקוטױוע גענעראל די װעט נאמערקט, בען

 אלגעםײנעם אן װעגען פלענער אויםארבײטען
 טאקע עם זאל און קאםפײן. ארגאגיזאציאנם

 נאך איז טען אז װערעז, געזאנט דערבײ אויך
 אינ־ קלאוק דער םיט פארטיג גאנצען אין ניט

 ביםעל רעכט א פאראך נאך איז עם דוסטריע.
 נױ אויםער םעהר נאך און יארק נױ אץ טאן צו

יארק•
 עקזע־ גענעראל דער פח םיטינג דעם אויןש

 פרא־ די װערען פארהאנדעלט אויך װעט קוטױוע
קאנװענשאן. נעקםטער דער פון גע

 ספע־ איהר אין האט אינטערנעשאנאל די
 םטרײק קלאוקםאכער דעם צו אויפחף ציעלען

 אזױ קאנװענשאן, א אײנצורופען פארשאראכען
 זײן װעט םטרײק דער װען םעגליך, װי באלד

 װעט און װיל אינטערנעשאנאל די פארענדיגט.
 איז װאם אלץ פארשפרעכונגען. איהרע האלםען

 נע־ פארשפראכען אויפרוף םפעציעלען דעם אין
 םיטינג דער װערען. דורכגעפיהרט װעט װארען

 באשליםען װעט עקזעקוטױוע גענעראל דער פון
 קאנװענ־ די װען צײט, םעגליכע נעהנטםטע די

 צױ נויטיגע די און װערען, אפגעהאלטען זאל שאן
 געםאכט איהר פאר דארםען װאם גרײטונגען

װערען•
 א פארהאנדלען צו האבען װעט םיטינג דער

 די און פראגען װיכטיגע אנדערע רײה נאנצע
 זי־ װעלען אינטערנעשאנאל דער פון םיטגלידער

 נאכפאלנען אויפטערקזאםקײט נרוים םיט כער
 עקזעקוטי־ גןןנעראל דער פון פארהאנדלוננען די

 איה־ אויף װארטען אינטערעם גרוים םיט און װע
באשלוםען. רע

ע ט ען גו ם װ די פון נרוםען אונזערע ג
זעהר זײנען קלאוק־שעפער ' די

ה אן ף סל ע פ ע  אז הערען, םיר גינםטיגע. ש
w ¥ פאדערען, קלאוקםאכער די ״
 בא־ ױניאן די אפהיטען זאלען באלעבאטים די אז

 הא־ זײ װאם אפםאך, נײעם דעם לויט דינגונגען
 גוט. איז דאם ױניאן. דער םיט נעשלאםען בען
 װידער האבען קלאוקמאכער די אז באױײזט, דאס

 די געהעריג װי אפצושאצען אנגעפאמען אםאל
 אויסנוצען וועלען זײ און ױניאן זײער פון םאכט

 האכען זײ װאם געװינםען, די םאם פולער א אין
םםרײק. איצםיגען זײער אין אױםנעקעםפט

 גע־ קלאוקטאכער די האט אפםאך נײער דער
 ױניאן די געװינםען. װיכםיגע םעהרערע בראכם

נעװינםען די װאך דער אויף שטעהן זיכער װעם
 קענען װעכטער בעםטע די אבער אפצוהיטען.

 קלאוק־ די שעםער. די אין קלאוקםאכער די זײן
 זײ װאו שאפ, יעדען אין היטען דארפען םאבער

 זאלען באדינגועען ױניאן פולע אז ארגײטען,
 געװינםען אױסנעקעםפםע די װערען. אפנעהיט

 םאר לעבען לײכטערען א אוז כעםערען 8 םײנען
 אז היטען, דעריבער זײ זאלען קלאוקםאכער. די

אוועקנעםען. ניט זײ פון עס זאל םען
 וױ שעפער םעהרעחן פון הערען װילען םיר

אונ־ ױך פיהלען pא ארכײטען קלאוק-מאכער די
 םעהר הערען װילען םיר אפםאך. נייעם חןם טער

 קלאוקטאכער, די דעריבער בעטען םיר נרוסען.
פאר־ םיר וױםען. לאזען עס אונז זאלען זײ אז

 פאק- נאר באשרײבוננען, לאנגע קײן ניט לאנגען
 םאק־ pe שפראך די םאקטען. םעהר װאם טען,
 איבער־ די און קירצםטע די קלארסטע, די איז טען

צײגעגדםםע.
 קלאוקםאכער יעדער זאל :םאל א נאך און
 באדינגונגען װניאן די אז װאן־, דער אױף אזטעהן

 זאל p8 װערען, אםנעהיט זאלען שעפער די אין
 צו װאף דער אױף שטעחן קלאוקםאכער יעדער
 חיםענ־ װארום ױניאן. זיץ כאשיצען pא חיטען

 בא־ p8 היםען ױניאן, די כאשיצענדיג pא דינ
^ קלאוקםאכער די שיצען ע ײ אמטערעסען. ז

ע די כ לי ט ם ^ ש ײנ מ ^  אמז פחןגם מען ג
ע םי מי א זיך הערם עם װאם מ

נעםימ• דער כױט .
 דעם לוים דארף, וועלכע קאםיסיע, שאפטליכער

 נע־ יתיאן, קלאוקםאכער דער pפ אפםאך נײעם
 שעפער סװעם די באקעםפען «ו ווערעז שאפען

אינתסםריע. קלאוק חןר אץ
ענםפערעו, צופרידעגהײם םים קענען םיר

וחך צונויפנעשטעלם אין חאלט קאםיםיע די אז

 ps פערזאגען דרײ די באשטיםען טענ די װעט
 פארטרא־ דארםעןןזײן זועלכע געזעלשאפט, דער
 די קאםיסיע. געםײנשאפטליכער דער אין טען

 גרױ- גאנץ א פאר קאםיםיע די באטראכט ױױאן
 אינ־ קלאוק דער פאר געדויןס װיכטיגען און םען

 קלאוקםאכער די אז זיכדר, איז זי pא דוםטריע
 איז v פראפיפױרען. פיל זעהר דערפון װעלען

 זאל קאםיסיע די אז פאראינטערעםירם, דעריבער
 װאס זאל pא װערען צונױפגעשטעלט גיכער װאם

ארבײטען. אנפאננען גינער
 םטרײק דער אז צוגעבען, לײדער, םוזען, םיר

 קלאוק די אױםגערײניגט ניט נאך איצט כיז האט
 האכען װאס שעפער, םװעט די פון אינדוםטריע

 קא• pפ יאהר עטליכע לעצטע די איחר אין זיך
 פאר־ שםארק אזוי ברעכי^ײ, ױניאן םוניםטישער

 הונדערםע זײנען םטרײק דעם דורך שפרײט.
 דער pא געװארען ױניאניזירט שעפער םקעב
 שעפער םקעב איבערגעבליבענע די נענען קאםף
 כיז ענערגיע גאנצער דער םיט אנגעםיהרט װערט

 שע־ ױניאן אץ װערען פארװאנדעלט װעלען זײ
 םױעם־שעפער די געגען קאם,ס דער אבער פער,

 אבעך איז ױניאן די שװערער. באזונדערם א איז
 געםײנשאפט• דער םון הילף דער םיט אז זיכער,
 צו אײנגעבען איהר זיך װעט קאםיםיע ליכער

 שא־ לערםיט pא שעםער םװעט די פארטרײבען
 דער אין צושטאגד נארםאלען געזונטען, א פען

קלאוק־אינדוםטריע.
 פאר־ ניט זיך קלאוקמאיער די זאלען נאר

 יע• זאל קאםיםיע. דער אויף גאנצען אין לאזען
 םים־ פליכם זײן פאר האלטען קלאוקמאכער דער

 צו קאםוי שװערען גרויםען, דעם אין צוהעלםען
 אינ־ קלאוק דער אין צושטענדען כעםערע שאפען

 װערען עם װאו שאם, יעדער אז און דוםטריע
שאפ. ױניאן א זײן זאל קלאוקם, געםאכט

ב א איז װער ע ק ניט איז םקעב א ד ס
 װאם אזעלכער בלויז

 אזעלכער, אויך איז םקעב א םטרײקם. ברעכט
 שאפ, דעם אץ באדיגגונגעז ױניאן כרעכט װאם
 װאם אײנער, איז םקעב א ארבײט. ער װאו

 צו און םאראײנינט זײן צו ארבײטער די שטערט
 אזעלכער, אויך איז םקןןב א און ױניאן, א האבען

 חא־ ארבײטער די װעלכע ױניאן, די ברעכט װאם
געשאפען. זיך פאר כען

 זיך לאזם שאפ א אין ארבײטער אן װען
 ױנ־ די כרעכען צו נאלעבאס זײן פון אײנרײדען

 פרײז, אונםער׳ן ארבײטען װי יאךבאדינגונגען,
 שכו^ אדער ניט, טאר םען װען איבערשטעדען,

 8 איז ארבײםער אזא — ניט טאר םען װען
 םיט־ א איז ער װאם אוים ניט םאכט עם םקעב.

 דער אין דױם צאהלט און ױניאן דער פון גליד
 געפעחר־ גאנץ א אח םקעכ א דאך איז ער ױניאן,
 די פאר שעדליכער םך א איז ער סקעג ליכער

 זײער פאר און ארבײטער די םון אינטערעםען
 העלםט וואם םקעב, אײנםאכער אן װי ױניאן,

 אײנםא• אן םאר ארבײטער־םטרײקם. ברעכען
 ױך וױ ארבײטער די װײםען םקענ אםענעם כען
 8 פאר באקעםפעז, צו איהם װי און היטען צו

 װאם ייזעלכען םאר אבער, םקעב, באהאלטענעם
 ברעכענדינ שאם, אין ױניאן די אונטער גראבט

 אפט װײםען באדינגונגען, ױניאן די געהיים אין
זיך. היטען צו װי ניט ארבײטער די

 איחרע אלע םיט אויםפאםען װעם ױניאן די
 זאל םקעבערײ באהאלטענע םין דער אז םיטלען,

 גע־ װעלען װאם די װערען. פראקטיצירט ניט
 פארדינםע זײער באקומען װעלען װערעז כאפם

 הילף די האבען םוז ױניאן די אבער שטראף.
 איכעד־ יעדער שעפער. די אין ארבײטער די םון

 זיץ פאר האלטען דארף מאן ױניאן גןןגעבענער
 זא־ באדיעומען ױניאן אז אױםצופאסען םליכם

 אםת׳ע, אן pn װעט דאן pא װערען אםגעהיט לען
. . ױניאן. װירקזאםע _ /»

עי ב ד ף צו חו  די װעט װאך נייע די דע
אי אױפ־ אנפאננען ױניאן יייי
lv קלאוק־ די בײ םאנען

 באמלןר איז װאם װײתשעס, םאג דעם םאכער
 סםרימ^ p8 קאםםען די דעקען צו געװארען סען
 םחען• די'קלאוקמאכער װאם חונ, א איז עם

בזןסער. אלץ פריהער װאס pא באצאהלען
 די אז גזט, גאנץ װײםען קלאוקטאכער די
 םי« גןךד גרײםע קיץ גןןחאם נים האם ױניאן
 חאט יתיאן די סםרײק. דעם פיהרען צו װאם

 אװל• די גןןלד. קייץ נים אבער שולדען, .געחאט
 געװא־ גחןםער גאך זײנען ױגיאז דער pפ דען
 דעד אץ pא םטרײק. פמ ציים דער אין רען

 אין ניפ םםרײק דער נאך אמ װירקליכקײט
 אגגעפיחרם נאך װערמ עס געענדינם. נאנצען

 דינען וואם םקעב־שעיער, די נענען קאםף א
 פ*ר- את קאםןש דער אם pא פארבלינען. גאך

זאיען -קאסםזח. כאדײטענדע גאנץ םים כונדען

b e , «

 ער־ שעפער די אץ סלאוקםאכער
גיכער װאסבאצאחלען און פליכם

שײװ טאנ דעם ױניאן דער צו ^ח  איז תאם ע
 אטיע־ נימ עם קען םען געװארען. באשלאםען

ח*כעז געלד דאם דארף ױניאן די װײל גען,
גיכער. װאם

נױ• pn ױט אתז וחןט עם אז האפעז, םיר
 ׳ ה די דערםאגען a םאל א נאך םיג

 «ײ את פליכם זייער װעגען
יוגיאן דעד צו
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 נייער דער ניט געםעלט נאװיירים די
 סים יוניאז לצאוקטאכער דער םון אפםאך

 ניט זײ דאחי עם נו, באלענאטים. ױ
 זיי האט אפמאר נײער רער

 ■־8 נײער דער געטאן. ניט נוטס ןיין
 קלאולטאכער דער נעגעבעז האם ראך

 צו מאל א װידער מענליכקייט א יוניאן
 קלאומ־ דער אינער קאנטראל די קרינען

 די ם«ר נים טױנ ראם און אעדוםטױע
 אר־ i» אין #ז װייסען, זײ נאװײוים.

 םאר איז אינדוםטריע הלאול נאניזירםער
p «t[נייער דער יא, גיטא. פצאץ ״ 

 די םאר שלעכטער א זעהר א־ז *ךםא«
 אומצוםרי• זײן םוזען ?יי און כאװײרים

 זאנען װאם םאר אבער איהם. מיט רען
 דער איז עם װאס כאװײרים רי אוים גיט

 מיט נעשלאסען האבען זײ װאס אפםאך,
 זײ, זאנען עפעם ? באהעבאטים זײעףע

 קלאוקמא־ א נעהאם האבען זײ אויך אז
 נע־ האבען זײ אויך «ז און םםרײה נער

 קלאוק־םאנוםעתטשורערם, מיט םעטעיט
 נע־ ניט ערגעץ איז זײ האנען װארום סא

 באדיננוננען װעלכע אױף װיםען לאזם
 הא־ זײ װאם און נעםעטעלט האבען די
םטרייקער? זייערע םאר נעװאתען בען

 אינ־ די און יוניא) ?לאוקמאכער די
 אלע־ וויםע! נעלאזט האבען םערנעשאנאל

 הא־ זײ ווןלכע אויוי באדיננונגעז די םען
 טא־ די םיט סטרײק דעם נעםעטעלט בען

 אונסטען די האבען זיי גופעקטשורערם.
 פארעפענטליכט אפם»ר נײעם דעם פון
 קען רענאײ יעדער און פרעםע דער אין

 גום זײנען זײ אויב םײנוננ זײן זאנען
 םאר־ אבער איז װאו שלעכם. ארער

 װאס אפמאך, דער נעװאדעז עםענטאיכט
 םיט נעשלאסעז האבען כאװײרים. די

באלעבאטים? זײערע
 כאװײרים די »ז װ״ם, איך םיאא,

 םטרײקענדע קיי] נעהאם ניט האנעז
 שלאוקםא־ ביםעל דאס קאאוקמאכער.

 ווען םארמאנט, האבען זײ װאס כער,
 נעוזארעז, ערקל־ןרט איז םט־ײק דער
 םםרײהען. צו אנשמאט נעסקעבט האט

 זיינען װאס סלאוקםאכער רי ווארום
 דער צו אװעק זיינעז סםײיק, אין א־אפ

 כא־ די װען און ױניאן. קגאוקמאכער
 האבען ן*י אז ערקאערט, האבען װײרים

 טאנוםעיד קאאוס■ זייערע מיט נעסעטעאט
 ער־ אן נעווען באויז דאם איז משורערס,

 זײ אז םא־ם, איידעלער א; אין קאערוננ
 נעהייםע! האאולמאכער זייערע האבען

 רעכט אלץ איז דאם נאר •םקעבעז. נעהן
 אבעי עם. װײם איך װאם םיר, פאר
 װאס מענשעז, סאראן דאך זיינען עם

 כאײײוים די וועלכע איז ניט עט װײסען
 הא־ זײ םאר אם בלאםען. נאר קענעז

 פאר־ נןדארםט כאװײרים ד»ר_די בען
 ׳ הא־ זײ װאם אפמאך, דעם עפענטליכען

 נאלעבאטים די סים נעשלאסען נעז
 נמםען נעדארפט האבען זײ זייערע.

 רער םון אפמאך דעם און אפטאך זייער
 םאר בײדען זיי און ױניאז קלאוקמאכער

 אפגע• האט עס ווןר װייזען און נלייכען
 זײ האבעז מארום ארבײטער. די :ארט

or נעטאן ניט ?
נלוי־ צו אנםאננעז ליידער, מוז, איך

 נרע־ נאך זיינען כאװײרים די *ז בע^
 װי םאראװירער, און שװיגדלער סערע

 און םארנעשטעלט. זײ זיר האב איך
 י1 וחמען האב איך אז זאנען, דארף איו
 פאר־ ברײטע און נרויםע גאנץ 8 ט8נזה

.שטןלונג
 סכזו נעזאנט לינקאלן האט װי נאר

 «ו טיטיג ניט איז עם םילא, ? רען8אפנ
 געזאנט. האט לינתאלן ויאם נעדענהעז

י «8 װיי׳םעז, םיר  תעגען הלאוקםאמר י
נארעז• ניט םעהר כאװיירים די

A
 די .םיליטענם״, נוםער לעצטעז 1י8

 םראמיס־ urjspnnss די פון *ייםונכ
 חזם פון אפשפצומ is זיו נעסינם מען,

 מ. pa נעשריבען סםדײפ, כער8קלאוקם
 דער אין ידיעח sts חאט וייזלכער °■

 אזוי רשטעחט8ם און קלאמדאינדוםטריע
 תרנום כינןזער s וױ איםאך, נייעם דעם

 S אוים. ניט 03va דאם *בער לשיז.
 םראצ־ * אפייו איז ער ווען קאמוניסם,

 ניט חי8ד אח עיסןן ניט רף8י קיסט,
 עםװאם זיר נעםט ער ײען רשםעה|,8פ

 ס. 4# וואס אמר, 1אי ווינםיג שרייבעז.
 חד יis 1 ארטימל, וײן אין ערהאערם

 םטרייפ קלאוהםאמר דעם פון טעז8זואט
« די is נעווזז, זיינעז כ מז ת  פ#ר זיי

 נאך םאל תיח יאהר דדיי־פיר אעצסע יי
 זײמן זײ װי געותן, ניס שםארק «ײי

 םאל p’P נאך זיעען אינימ די אח איזם׳
אזױ,

 איצט איז עס אז װייס, ער רעדט. ער
 ^טאר־ גרויסע, s ם*ר#ז מאיצ s װיד^י־

 זײ- ממייצא און יוניאז ?ז^וקמאכער קע
 געװ#רען. עטארתער םייל רעכטע די נען
 זײנען m'5 די אז אױך, װײס ער און

 דער וױיא צרות, גרויסע אויוי איצט
 גרױםער זײן און סטרײה ק^וסמאכ־ער

 אײג־ ק^מוניסטען די םון האט ערם#יצג
 באשטעטיגונג די געמאכט. תיל א םאך

אילײן. ^ינקע די םון איצט קומט
אײגענט־ איז באיטטעטיגונג די גאר

 ^יגט עס װען איבעריגע. גא:ץ א איך
 אן םיט אריבערגעסאהרענער אן אײנער

 צו נויטיג ניט איז יןאפ, אראיגעהאקטען
טויט. איז ער אז באיעטעטיגען,

***
 זעהר איז באװענונג ארבײטער די

 גאס־ די אז םאראינטערעסירט, מטארס
 װע־ באםרײט זא^ען ארעסטירטע טאדא

 וףע־ ביצויז ניט זיו האנדעיצט עס רען.
 ניט זײנען ארעסטירטע די װאס דעם, גען

 װאס מארד־םאדברעכעז, דעם אין שויצדיג
 נאר ארויסגע^טע^ט, זײ געגען װערם
 האםוגיסטען די װאס ׳דעם װעגען אויד
 ארעם״ די אז םע^יך, איז װאס אצץ טוען

 עס װערען. פאראזרטײ^ט זאאען טירםע
 דעם אין קאםוניםםען היגע זײ םאר איז

 נויטיג עטארק ?•עהר םאמענט איצטיגען
 דאס מארטירער. עט^יכע זזאבען צו

 אגי־ גוטער « באויז ניט נעווען װאאט
 ?אםוניס״ חגר םאר טאציאנס״מאטעריא^

 ^עצטע די איז װעאכע באו^ננוננ, טישער
 אן אויך גאר געםאאען, עטארק צײט

 טוײ זאםצעז צו •ושקע אויסגעצײכענטע
 קאםוניסטי־ דער םאר דאאארס זענדער

יארטײ. שער
 די עקזיסםירעז קאמוניסטעז די פאר

 ס5א באויז גאסטאניא איז ארעסטירטע
 דער ם»ד מאטעריאצ *גיטאציאנס אץ

 אויב װארום באוחןגוננ. קאםוניסםי׳שער
 םרײהײט די אינטערעסירט זײ װאאט עם
 װאא־ ארעסםירטע די פון אעבען דאם און
 אויםגעםיהרט אנדעחפ גאנץ זיך זײ טען
 זײע־ אאע םיט געזוכט ניט זואאטעז און
 באםעאסע־ דער בײ שאםען צו כחות רע

 אום־ דער אין און גאסטאניא םון רונג
פיינדאיכע שטארקערע װאס א געגעגד

 דאש אז #זאגען קאםוגיסטען די #אמת
 געגען ■ראטעסטיףען ;ערופען זײ האכען

 װעילט-מ^חטח, אימ#עריא<יסטי^ער דער
 גדיײ מלוכות קאייטא^יסטי׳צע די װאס
 דאס אבער רוסילאגד. סאװעט געגען טען
 טאטענט איצטיגען דעם אין דאך/ איז

 י;ען.5י םארדאמטער א װעגיגסטענס,
 קא־ אימיעריא^יסטי^ע די האבען גראד

 אטע- כאזוגדערס מאוכות, ■יטאיציסטישע
 צוױ־ ׳צילום א אין ארײננעילעגט זיך #ריקא

vv\ עט אז ׳כינא און רוסילאנד סאװעט 
 מלחמה. א צו קומען ניט זײ צוױשען זאיל
 אימיעריא־ קאייטא^י׳סטי^ע די װען און

 גע־ איצט זיך װאאטען טאוכות איסטישע
 רום־ סאװעט מיט מילחמח א םאר גרײט

 סכסוך איצטיגער דער ט5װאי דאן אנד,5
 םאר געװען כינא און רוסיצאנד צוױשען

 םארקא־ צו געאענעגהײט כעסטע די זײ
 סאװעטעד גע;עז װעאט־מ^חמה א כען

 האנ״ עס אז מעשה, די אבער איז ^אגד!
 װע^ט־פלחםה א װעגען ניט זיך דעאט
 אוג־ װעגען נאר סאװעט־רוסאאגה געגען

 קאמוניסטי^ע די ביסעא א טעוײטטופען
 אויף ;עבאך איצט איז װעאכע באװ־עגוגג,

 אויך נאר אםעריקא, אין באויז ניט צרות
אענדער. אנדערע אאע אין

קאמוניס־ סקװער ױגיאז אונזערע און
 זײ .Bvp כיטרע םיט מענשען זײגען טען

 אין עוםאאג אן םיט באזארגט זיך האבעז
 אפשטע־ געהייםען האבען זײ פאראוים.

 אזײגער. 4 ׳טעיער די אין ארבײט די אען
 אזוי ניט ארבײסער די װעאען םיאא,

 די אסעטעאען װעאען און זײן פינקטאיך
 הײםט עס שפעטער, ?ןעה א םים ארבײט

 יענער אין אהײם. געהן דארױ מען ײעז
 ױגיאך איז אזײגער, 5 הײסט עם צײט,

 צו געהען װאס מעגשען, מיט םוא סקװער
 קא־ די אהײם. םאהרען צו סאבוױיס די

 טויזענדע אאע די אט ײעאעז םוניסטעז
 ארײנ־ ױניאז־סתוחנר אויף הײם־פאהרער

 ■ראטעסט-דעמאנ־ זײער אין רעכענעז
 געזײ א איז ערםאאג דער און סטראציע
כערםער.
 דעמאנסטראציע די מאכען זײ וחנז

 ער־ דער װאאט גוםא סאבװײ דער אין
גרעסערער. א נאך געררען םאאג

 דאך האבעז קאאוקמאכער וױםיא נאר
 געװאר־ אויגוםט, טען1 דעם דאנערשטאנ,

 כדי אזײגער, 4 פונתט ארב״ט די פען
 קאםוניסטײ דער אויט טאנצען געהן צו

 עס םקווער? ױניאז אױזי פײםעא שער
 די צװישען אז #ניט םיר זיך גאױבט

 אזעאכע זײן איצט זאאען האאוקמאכער
טע אאזעז זיך זאאעז װאס מענשעז, נאר̂י וואא־ זײ ארעסםירטע. די צו עטימוננ ° .םיה יער^ ניט ין . ממזךפטיק. סאםוניסטימע< די פוז נארעז ^

J ™ םא־ אאץ נאר זײנען אזעאכע אויב אוז  פראצעס דעם אױןי זאא מר אז םאסטער,
 ^ןטעםפעא אםיציעאעז דעם ארויםאעגען

 םאי *ארטײ קאםוניסטישער דער פון’
 גרויסעי א זײן דאס םעג ארעסםירטע די

 םאראײכטע־ קײז ניט זיכער אבער כביד,
םדײהײט. זײער צוריס נעװינען צו רונג

 אזוי האםעז סאמוניסטען די וױיא און
 ארע׳ם־ די ,ועט מען װעז געוױנעז צו םיא

 די דעריבער דארף םאראורטײאעז, טירטע
 םאר־ זײן באװעגונג ארבײטער נאנצע

 בא־ צו ארעסםירטע די אינטערעסױס
••• םרײעז״

 צו אינטערעסאנט געױעז גואאט עם
 האבען עס ק^אוקםאכער װיםיא װיסען

 דער אויגוסט, םען1 דעם דאנע^םאנ,
 טאג״, ״דויטער קאמוניסטישער נײער

 און שאפ אין ארבײט זײער נעװארםעז
 ױניאךסקווער איז ■ראטעסטירעז געקוםען

 האבען קאםוניסםעז די װאס דעם, געגען
? כח וועניג אזוי דא

און
 םאר־ וױ םעהר ניט זײ האבעז דאן ראז,

נארען. זײ זאא מען אז דינט,
A

הא־ ססװער ױניאז םון כאװײרים די
 א אסגעגעבעץ װאך םאריגע מיר בען

 צײטונג. זײער אין פאאץ ביםעל רעכט
 איך זײט. זײער פון םײן זעהר איז דאס

 א טאן געםוזט עפעם האב איך אז םיהא,
 און זידאען כאװײרים די װען זאך, גוטע

 םיא אזוי מיט און מטארה אזוי ^עאטעז
צאח״

 נעהען עס אז אסאא, טרעםט עס
 וײ װעז זעאטעז, נאנץ הגם וואםח, אװעק

 נאםען מײז ניט דערמאנעז כאװײרים
 איך צײטוננ. זײער אין חאאדז א םיט

 םארשםעה, איך שאעכט. דאן זיך םיהא
 געטאן נים צײט דער אין האב איך אז

 איד ניצאיה און נום איז װאס עסעס
ד. וועז »ז ערםאהרונג םײן םון װײס אי
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 אוינען, דיינע פעלדער אפענע וױ
 ארייז• װײםקײם דער אץ םרײד םים
 — נעבױנען חןןנם דיינע צװײגען וױ

שײן. אװענטדיגער װי קאפ םיץ ארום
 חםען. םיך דײנע׳פעלדער זאלען

 פרייד. ps טאלען די אק םיהרען םיר
 — םאלעז זיננענדיג זאל ליכם דײן
רײד. די קלונעז ps 8 ם׳פאלען וױ

 אויר• שוין פם8של זי ps לע8 שוץ שלאפען עם
 חױך. דער אין ארויף בענקסאפם די חױבם םיך נאר
 :טראכט און איינזאם אוױ םיש דעם כיי זיץ איך
p בעם איך s נאכם םעחר שםילקײם, םעחר — שעפטשע איך —

a ,ל ע ^ פיש, ps ברעקלעך pH םעםער a ג
--------------------jsss-ysns—: צעשפרייפ ,v/nfinm לינען

a זוינם פליג a כרעגןעל pn װאו אליס yna׳j
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#זאף דצאיכע א און גוטע א עיעס טו
 נאװײרים די אז זײן, דכער איו קען דאן

 טיר װעיעז אוז םארחוקעז גיט עס װעיען
 זידאצ- יאלציע א מיט זײן מכבד גא״ו

 די וױ דערזעהן האב אץ־ װען און רײ.
 כמעט װאו פאריגע האכען כאװײרים

 מיט מייאער פואע אנגעגומען טאג יעדען
 אנגדעטרעגגט זיר און באאטע און ׳עמוץ
 אויןי ״צידיצען צו ע׳ס כחות אאע טיט
 איך »ז געםיהאט, איך האכ דאן טיה
 גע״ האכ אדער טאן ע»עס געסוזט האב

זאך. גוטע זעהר א טאז האאפען
A

 נעהמעז צו געטראכם גיט האב איך
 ־ איז קרעדיט װעאכעךעס־איז זיך םאר

 קאאוקכמד די אויפכויען צוריק העאפען
 דער אז געגאויכט, האב איך ױניאן. כער

 הא״ װאס ;די צו קוםט קרעדיט גאנצער
 װאס די, צו ;עטאן; ארבײט די בעז

 ארגאני• ערםאאגרײך קאמױ דעמ האבעז
 אבער געםיהרט. ערפאאגרײך און זירט
 איך אז גאױבען, חברים די אז #זעק איז

 זעח איך דעם. אין חאק ^זטיקעא א האב
 און זידאערײען צארנדינע זײערע ®ון עס

 איך און םאראוימדונגען. :ידערטרעכטיגע
 איך דאנקבאר. אזוי זײ דערםאר בין

 םאר זכיח גרויסע א איז עס אז גאויב,
 אין חאק מטיקעא א האבען צו אײנעם

 קאאוקםא• דער םון װידעראויםבוי דעם
 ככוד גרויסער א איז עס און ױניאן כער
ד זײן אויף האבען צו אײנעה םאר  ה

 א צוגעאעגט האט ער אויך אז קארה
 קאאוק״ דער פון אײסצורײניגעז האנד

 ■עסם. קאםוניסטימע די אינדוסםריע
 און אױםגערייגיגט. דאך האט מען און

אויסגערײניגט! םאא אײן
 רײניגזנג גרויסע דאזיגע די אםת,

 אאטען םײן ̂טאדען סך א געטאן האט
 זיך האם װעאכער םדײנד, אאתמעװאםען

 » אויןי ארויםנעארבײט אםעריקא אין
 ױניאן. סאמוניסממןער א םון פרעזידענט

 אטגע־ אז װי געב^יבען נעבאך איז ער
 איז עס אז כסרה־הענדעא, פאיקםער
 אויוי קוסענדיג רחטנות, א א״ינםאך

 עואדינ, איהם איז װער אבצר איהם.
 א זײן געװאאט זיך האמ איהם װאס

פרעזידענט?
 צו יצר־הרע דער אז םאחטםעה, איך

 מםאומן. זעהר ז״ין מוז פרעזידענט א זי״ן
 איז םרײנד אאקשעזואטער אאטער םײן

 וױ סעהר רעכטער, א דורכאויס געװפן
 האט ער רעכמ. פראצענט הונדערט

 תורה זײן מיט אענינען געזזאט םײנט
 דארםט איהר אאגין. חבר װי סעהר נאך

 אענין איז אאגין חבר בײ »ז װיישע;,
םער א געװע)  עפיאן דײט^ער באצאה̂־

 ערגעד תורה קאמוניסטישע אענינ׳ם און
 אידען. םרומעז א בײ םריױ־פסוא א װי

 אעםעשעװאטעז איצטיגען דעם םאר נאר
 יר קאמוניםטישער דער םון פרעזידענט

אינק. צו געווען נאך אאגין אםיאו איז ניאז
—־ װיטעבסקער? די זאגען װי אבער,

 דאך!: זיך ׳פאקעאט און נאר א נאר, א
 נאח םארדאמכדרעכטער, אזא זיך דאכט

 צד נעאענענהײט א זיך םאכט עס אז
 קאםוניסטײ א םון פחגזידענט א װערעז

 םאר• אזוי םונקם עד ווערט ױניאז, ?»ער
 און רעכט׳ םריהער װי דאםט־אינק

 מיט אענילען אראפ נאר ניט שאינגםי
 נאר תורה, קאםוניסטי^ער גאנצער זײן

 םון כאזערײעז עrאמוניסםיp אאע אםיאו
 פאס־ איז ?אמוניסםעז אםזןרי?אנער רי

דערבײ. נאך זיך מא?עזועט
 יצו-הרע דער אז םא^םעה, איך יא,

 זעהר זײן מוז פרעזידענט א‘ זײן צו
 יפואדינ, ניט בין איך אבער עםאר?,

 פרעזײ א נעבאיבעז איצט איז ער װאם
 ׳פוא- זײנען דעם אין םאא?. א אהן דענט

 און נאגאער חבינס?י, מאעזינגער, דמ
 ארגאנײ האבען װאס אנדערע, אאע די

 ערםאאנרײכען דעם געםיהרט און זירם
 עם האבעז זײ אט סםרייק. סאאוקמאכער

 ״ארוטגעטריםט״ אוטברחםנות׳דיג אױי
 געאאזען איהם חאבעז און ױניע זײן

ןרצו װאאט איך גאקעםעז. א עטעחן  ̂ז
 אאע םאעג םיר געחאט. ניט חארץ קײן
 ווען רחמנות׳ נאם׳ם א אננעחםעז םאא
איהם. אויף טאן pip א םאעג איך

 זײ ער װאס דאס אז װײס, איך און
 םאכם און ^טאר? אזוי איצט דיך דעאט

 קאםוניםטימע םיט םויא זײן ממוציג
 ?אםוניזם, דער נים דאס איז ווערםער,

 םארבײ זײן נאר איהם, אין רעדט װאס
r איך הארץ. םערט r u ערגםםען םײן 
 ׳מטעא איך הארץ. ביטער אזא נים ׳אונא

w א ניט הונט א וחןן םאר, זיך t אזא 
פאאץ. אוים״ן אווע? ער פגר׳ה הארץ,

 זאומברחםנות׳דימ ^אעכטע, א יא,־
 מוא- נים דאך איז קיינער אבער וועאם,

ד א נאך זיח וויא יײנער װען דיג, ח  נ
*rp f איחם חאט נאם וױ

י ־*
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 עו־ איז צוריס װ^נען עטאינע םיט
 »ר* אםעריקאני׳טע צעהנםע ס8ד שינען

ט הר־נוך.8י בײטער  זיו בען8ה 1916 ז״
 צו םיד,ט8נ שטענדינ ארויםנעבער די

 ־108B װיכטינסטע די טארעםנעש^יכעז
 און ארבייטער־נאװןגגונג דער איז רונגעז

 דער אויף נעז8ה זיי װאס םאצנען, די
 הײ־יאהרינע די »נע;5< אינדוסטריעלעו

 אי־ איגערזיכט (8 לם8נםר.8 אויםגאגע
 די אוז ;ע8ל אינרוםטריעאער דער נער

 װע־8רבייםעו־ב8 דער פון *כטװיסאונג
 נדערע8 איז און אםעריקע אין גונג
<מן.8שט

הר־8י 08י ריהרט8ב אםעריקע װעגען
 אינדוםט־ ■ראגאעםען: םאאנענרע בוך
 נד־8צ פינאנץ־םדאגען, און האנדעא ריע,

 ארבײטם־בא־ (םארםעי"), װירטעאטט
 און סטר״תם טרייד־ױניאנם, דינגוננען,
 ארבייטער־ די םון •*איםיפ אאהאוטם,
 ארבײטם־צערז׳פיםאיים׳פור, •ארםייען,

 ארנײנמר־םרא־ איבער קאורט־אורטייצ
 ־8P און *רנייטער־ביאדוננ װענען גען.

 װיכ־ םיאע נאך ווענען און ^•עראטױוען
װע־ «יםעא8ס אינ׳ם •ראבאעםען. םיגע

 ר•8רבײטער־«8 די םון •אאיטיס די גען
 םון ■ראנראם דאם זיך נעפינט םייען

 ■ארטײ םאציאא־דעםאהראטי׳שער דער
 »־ אננענוםעז איז װאם אםעריקא, אין

 1928 אין סאנװענעאן דער אויןי זוארען
יארס. נױ אין

אינטערנאציא־ איבער סאפיםעצ רער
 זעהר איז ארבייטער־פראבאעטעז נאצע
אינפארםאציאנם־םאטעריאא. םים דײך

 זייטען 32 םון קאפ־טעצ ספעציעצער «
 ליישישער8פ דער םים זין־ םארגעהםט

 די םון ארנאניזאציע עקאנאםיעעד און
 םאר־ און צענדר, אאע אין ארבייטער

 םון אדרעם־םארצייכני׳פ ]8 אוץ־ סאכט
 אםעריקא־ און אינטעתאציאנאצע אצע

ארבײםער־ארגאניזאציעס. נישע
 1929 םאר יאהר־בוך ארבײםער דער

.$2.60 קאםט און זייטען 300 אנטהאצט
 די זענען בוך םוז ארויםגעבער די
װיםענשאפ־ םאציאצע םאר סקוצ רענם

יארפ. גױ םםריש, טע15 איםם 7 — טען *

 םע•8 די םסנה איז װעצם נאנצע די
 װאט דערפאר, באםעצסערוננ ריסאנער

 פראםי׳ד 8 אין זיר נעםינט צאנר איחר
 נאציאנאצע רי װאם און דיטי־צושטאנד

 8 דערנרײכען אםעריקא םון רײכטיםער
 אויך נעצד. םוםע הויכע אוננעוועהנציכע

 זײ־ און קאייטאציםטען אםעריסאגער די
 פון שטאצץ סיט רעדעז םשרתים ערע
 דער 1אי ■ראםפעריםי. אםעריקאנער דער

 פראס־ אםעריסא׳ט נים דאם אין אםת׳ן
 8 םון פראםפעריטי די נאר פעריטי,
 די קאפיטאציסטען. הייםעצ קציינעם
 אםיצו פארדינט בירגער צאהצ נרעםטע

 צע־ באשיידעגעם tt םאכעז צו גענונ ניט
• בען•

 צװישעז אריםקײם די ם׳איז נרויט ווי
 םעג־ םון צאנד דעם אין ארבייטער די

 באוױיזם פראםפעריטי, און ציכפייטען
D8 נױ דעם םון באריכם 8 הצאהרםטען 

 װאס צײבאר, אװ דעיארטםענט יאריןער
 נעװארען םארעםענטציכט צאננ ניט איז

 אונטערזוכונג |8 פון רעזוצטאם 8 אצט
 בײ אוםשטענדען עסאנאםישע די ווענעז

היים־ארבײטער. די
 ארניײ 626 נאזובט האט סאםיטע די

 באריסט איחר אין אוז טער־חײםען,
 םײנםםע די איז *י דערצעהצם, װערט

 מזוגד־ שרעפאימר 8 הערשט הייםען
 די םיז אורזאכצן די וזײמם־צושםאנד.

 שוםען װאוינוננס־באדיעוגנען שאעכםע
 װאויגען םענשען םיצ צו װאם דערפון,

ז דירח. האיעער צי 8 אח  טרעפט מ
 *ואם מענשעז, זיבעז םון פטםיציעם

תםס. שםתעע זעחר דדיי אין <ואוינעז
 פון םרויען פראצענט אכצינ און דרײ

 רױם־8 םוזעז הײםען אונםערזוכםע די
 אויוי םארדינען טענער זייערע דעצפעז
 םםארטשעט חןםטװענען טון און «תםה

 םעחר פיהחנן <װ אויי גיט ערשם *ס
g ♦n לעמן. *ריטען

וויי• אונםערזוכטע די פת ארבייםער
זײ pm תרבשנים, אין מדדינען םעז

 םיז םשך אין ײאך. 8
 17 זײמנן ײט

pmw m 34 און ארבייםסאאז
8 nם א

l

 םע־ ביי ארבייטען װעצכע ארבייטער,
זאן־ארבײט.

 פאר־ דורכשניט נעװעהנציכער דער
 זאנם זויים־ארבייטער, די םון דיטםט

 בײ דאצאר 3.88 םוז איז באריכט, דער
 12.50 כיז “ארבייםער פאױ ״פאודער די

 בײ ארבײטען װאס ארבײטער, די כײ
 פאר• די אין פארדינסטען די נע^וערם.

םאצגט: װי ז״נעז אינדוםטריעס שידענע
^רדיגסט װעכעגט. חוים־«רבײםער

1----------------געקװער מענס 2 .5 ד. 0
10.50 —--------------יצעמס׳שײדס

9-----------------------םלאוערס .5 0
7-----------------------באקסעס .3 3
7-----------------------ניט־גודס .3 0

 6.48 — — — קלאטינג מענס
6.33 — ~ סיציפערס איז עיו

5.32 .------------------עםבראידערי
5----------------------טריםינגס .2 1

5------------------------גצאװס .1 3
 4.50 קיצײדער סינדער און םרויען

3.88 — — — פאםס סאודער
 םון פראספעריטי די אוים זעזזט »זוי

̂יכט אין אםעריקא אין ארבײטער די  י
אונטעוזוכוננען. אםיציעלע םון

 צעצ־ זײנען װאס װאהאען, די בײ
 האלענדי^ען צום םארגעקוםען טעגס

 סאציאאיםטישע די האט םאריצאמענט,
 טויזעכט הונדערט געװאונען םארטײ

 שטימען פון געװינכ׳ דער ^טיםען. נײע
 טעט6ע גרעסערע די אין םארגעקומען איז
 ״העט בעצירגןען. אינדוסטריע די אין און

 דער &ון ארגאז צענטרא^ דער םאאק״,
 דעםארראטיע, סאציאיל האצענדײפער

 דורך האט פארטײ די אז דערצעהאט,
 פייצע געװאונען װאהצ־קאםםײז דעם
 סאציאיליסטי^ס די און םיטג^ידער גײע

טובסהרײבער. נייע — פרעסע

 םארעםענט־ האט צ. אװ פ. א. די
 עס װאס םראםיטען, םון איסט א ^יכט

 אויטאמאביל־ עטיציכע געםאכט האבען
 1923 םון םשך אין םאנוםעקטשוחגרם

.1928 ביז
 טטאסהאאחגרס מאטארס גענעראא די

 אויםגע־ באקוסען 1923 אין האבען
 אין דיװידעגדען. םיציאן 31 צאהאט

 םי^י־ זיבעציג און םיער הונדערט 1928
 זױ םייל אזוי מא̂י םינף איז דאס אן.
.1923 איז

 1926 אין אויםגעצאצט האט נאמ די
 דעוי־ סטאק פראצענט הונדעדט נײז «

דענד.
 יאהר Dpy? םיט האט יעמאגד װעז
 םאר סטאה קרײטאער געהויםט צודיק

 יאר לעצטען ער װאצט דאאאה הונדערט
^1,977 באסוםעז דערםאר געקאנט

 די םון פראםיטען די װעהרענד
 חויך, געװא^טיג אזוי װאקסען סםאקס
 ארבײ־ די פון זוײדז^עט די זיך האבען

 נע־ באויז אינדוםםריען דיזע איז טער
יאהר. א דאאאר 62 קנאפע *ויוי הויכען
 די םארװאס ײאונדער, א דען עם איז

 סטאסראאדערם מאטםע^טשורערס
 פאר־ װאס באװעגונג, דער געגעז זײגען
 די םון אײנטײצוגג גערעכטע » קאנגט

רײנטיםער?
 מאנד די ארגאניזירען ,♦%ומזיטט ניט

 עם ״ױניאנס״. קאםפאניע םעסט^וחנרס
געשעםט. דער זײ זיך אוינט

 זיך האבען צערעםאניעס די אין דען.
 םאציא־ די םון םארטרעטער באטײ^יגט
 גאנצער דער םון פארטײען יליטטישע

 םארטרא״ געװען איז אמעריקא װעילט.
 היאקװיט, מאריט געגאסע דורך טען

 ארבײטער פאריזער די האט װעאכער
 ארבײטער די פון נאמען אין באגריםט

אמעריקא. אין
 ארבײ־ נײער דער םון ערעםענונג די

 אויח געװארעז געםײערט איז טער־הײם
 םיט און םאלקס־פארזאםאנג גרויסער א
פעדזאנען. טויזענט צװײ פון באנקעט, »

 םינ־ אין זײנען דזשואײ צװײטעז דעם
 דאר־ צום װאהיצען םאמעקוטען יצאנד
 האבען װאחאען די פארילאםענט. טיגעז

יכע שום־ קײן געבראסט ניט  אנזעהנ̂י
 די זיינעז םינצאנד אין םארענדערונגעז.

 געצויגען, ̂טארף אזוי םארטײ־גרעגיצען
 גרויסע ערװארטעז צו שװער איז עס אז

 ^טים־צעטעל. דעם דורך עגדערונגען
 װאוד לעצטע די אין ערפרעהאיכע דאס
 רע־ די װאם דאס, איז םיניצאנד אין ̂ען

 נאציאנאיצע די פארטײ, אקציאנערע
 א געליטען האט פארטײ, זאםצוגגס
 סאציאאיסטען די נידעראאגע. שטארקע

 שטי־ טויזענט עטיציכע געװאונען האבען
 םאר״ דעסטװעגען םון האבען און םען

 קאמוניסטען די מאנדאט. אײן יצוירען
 מאנדאטען. נײע דרײ געװאונען האבען

 סא־ רי זועאען פאראאםענט נײעם אין
 רי און םאנדאטען 59 האבען ציאאיסטעז

 בירגעראיכע «אע .23 — סאטוניסטען
 םאנדא־ 118 דזאבען צוזאמען םארטײען

טען.

 רײטשע די איז מעכטיג און גרויס
 נעביט. יעדען אויף ארבײטער־באװעגונג

 גרויסע די איבער אםט אעזען םיר װען
 סאצײ דײט^יע די םון מאכט פאאיטיעע

 םא״ און םעסט דער איבער און אציסטעז
 ױניאן טרײד דײטמער געבויטער יציד

 אזוי װי זיך טיר װאוגדערען באװעטננ,
 אבער איז םען װען טעגציך. איז דאס

 אינ־ ארבײטער דײטשע די םיט באקאנט
 אר• םון געביט יעדען אויו* סטיטוציעט

 װאונ- דײכדצלאנד, איז צעבעז בײטער
 דעם װעגען מעהר ניט זיך םעז דערט

 די םון אײנםיצוס פאליטי^ען גרויסען
ארביײ דײכדןןע די ארבײטער. דײכדפע

 אוי• IV זיד חינטער חאט באװעגוגג טער
 ׳׳ מונדאםענס, געזונטעז סערגעװעהנ^יך

 םון אפחענגיג ני־ט איז װאוקט איהר און
 םעסטער א םון נאד צופ^יגשײפתן,

ארגאגיזאציע. געםיהרטער פיצײטינ
 צד חוד^ א םיט אין איז לסשל, אט,

 דײטמ״ טאגהײם, אין םארגעסומען ריק
 n םון סאנגרעס יעהריציכער דער ^אנד,

 קאאפעראטיזוען, .ארבײטער דײטשע
 גאגצער דער םון טײצ א זײנען כע5<ועי

 ״ י1אוי באװעגונג. ארבײטער רײטשער
 געזוען אנװעזענד זײנען קאנגרעם דעם
 דעצעגאטען, ארבײטער הונדערט 13

 טייציאן צוױי םארטראטען האבען װעאכע
 םיטגצידער. ׳טויזענט הונדערט נײן און

 ארבײםער־הײטען םיאיאן דרײ סנאפע
 ?אפיטאאיםטען, בײ מעהר ניט סויםען

 װאו סטארס, סאציאאסיטישע אין נאר
 װאו און סחורות בעטטע די זײ גיט םען
 טײאזוײז באנוצט װערען פראםיטעז די

 פאד טײלזוײז ביצדונג, ארבײט^ר םאר
 אר* םאדטידענע ־און סטרײקער ^זטיצען
 ציםערען, די אינסטיטוציעס. בײטער

 גע^עםטס״ אין אגגעגעבען װערעז <ואס
אימאאניחננד: אײנםאך זײנען באריכט,

 יאחר אעצטען דעם םון אוםזאץ דער
 דא״ םי^יאז 270 ארום באטראסען האט

 אין האט פאםי^יע ארבײטער יעדע אר.5
 ^אאפעראטיזוען די בײ געקויםט 1924
 1928 יאהר אין סחורוזי םארק 109 םאר
 אר״ סאאפעראטױוע די םארח. 373 םאר

 יאר ילעצטעז אי.ן האבען באנהען בײטער
 (אוטגעםעהר מארק םייציאן 252 געהאט

 ארבײטער געםײםטע דאיצאר) םיציאן 63
 אנבאטראכט אין נעסט מען װען געלדער.

 אין םארהעאטנישע ארבײטער ארימע די
 קענען ארבײטער די װאו דײטשלאנד,

 ז;ײ פון אםעפארען עטװאס שווער זעהר
 בא״ עחטט םען קען םאררינסטען, ערע

 װאס םארטרויען, גרויסען דעם גרײםען
 צװחפען געני&עז באנקען ארבײטער די
 ארבײטער דארטיגע די ארבײטער. די

 אין באנקען ארבײטער זײנען באנקען
 אונן בײ װי ניט און װיר^יכסײט, דער
 געאדעו/ אאע נאסען. ביצויזען דעם *ױט
 םאר־ װערען האבען, באנסעז די \ואם

 אינ• ארבײטער ביצויזע פאר ־ווענדעט
 אוגטערנע• ארבײטער און םטיטוציעס

 ארבײטער־הײמען, בויען װי םונגען,
 . באװע־ קאאפעראטיװע די פארגרעסערען

װ. א. א. נונג
 סאאפע״ 478 האבען 1928 יאהר איז

 םאחפי״ 12.247 םאראגשטאילט ראטיװען
םארװײאוגגען. דענע

 םאר צװעסען ־ ס ג נ ו ד ל י ב םאד
 קאאפערא״ די םון אנגעשטעיצטע כאיזע
 אויםגע״ יאהר יצעצטען אין איז טױוען
םארק. 149.431 געװארען געבען

מ אוו באנריםונכען ודיפערע טי ש מ־ וי פאר מ
פטרײהער פלאויןםאנער

יא־ ין8 איו רזשוצײ ערשטען דעם
 דאס פראםט איז ײנעטראטען 18•

 םארבאט ײאט געזעץ, םעפםארי נײע
 פרויען. און פינדעו־ םאר נאכנױארנײט

 פאטעף נרזיםע םיאע פון ארבײםקי די
 -18 אז איצט םוז יועצען םעפטארים

 טאנ א שטנודעז צעחן אנשטאט 1בײםע
 אבװאהצ שעה. האלרע א אוז אכט בצויז

 ער■ פארקירצט, ײערט ארבײטם־צײט די
 IVD8P די םוז באצעבאטים ױ װארםעז

 אר• דער פון שטייגעחנג א פעפםארים
ן גײםם־פראפט ו  פראדויף גרעםעחן א י

 דיזעז צו זײנען שפינדעצם די ציע.
p m אר• דער נעײארעז. פאגרןסערם 

זעצבער. דער יבלייבע! וועט בײטם־צױן

 די האבעז חשון 1«»דרײ<ויגם דעם
o נעפײערט טאציאציםםעז יאריזער n 

 *רבײםער- נײער זײער ®ח חטכת־יהבימ
 ווויסגעוואקםען איז םײערוגג n ײם.5

חןםאנםשרא- אינגממאציאנאצער 18

 ב«־ װעלט־קאנפערענץ צױן פועלי
קלאוקםאכער יארקער נױ גריםט

 װעצם רי — (איטא). 20 ױצי בערצין,
 צױניםטיש־םאציא* דער פון פאנםערענץ
 װאס צ־ון, •ועצי פאדםײ ציסטישער

 בא• האט צפנעהאצטען, איצט דא װערם
 יארפער נױ די נראטוצירען צו שצאסען

 זײ <ואס זינ, )־עם צוציב ?צאוקםאכער
 דיצטען י־עס בעת דערגרייכט האכען

םטרייפ.

 םארץ סענט 60 םון טע?ם װיצינען
 גרענטש דעד און םטרייס, קצאו?מ»כער

 אן דאצאר 60 ארייננעשיפט נצייו האט
 זעצבער רער טעפם. דעם פוז ?אונם8

 צד םאנאטען עטציכע םיט האט נרענטש
 איג* דער 1םי באנד א געפויםט אויף ריפ

טעדנעשאנאצ.

 און םארנאנד ארכײטער נאציאנאלער
 צו באעליםען כרענטשעם צױן פועלי

דאלאר ענד1טוי פינף שאפען
 נױ אין איז דינםטאנ םאראכטאגעז

 די םון פאנםערענץ 8 םאתע^םען יארפ
 אידישען םון ברענםשעט * w־i»f' נױ

 פון און םארבאנד ארבייטער נאציאנאצען
 נאשלא־ איז עם פארטײ. צייז •ועצי רי

 םויזענד םינױ 1שאםע צו נעװארען -םען
סםרײפ. ?צאופםאכער םאר׳ן דאצאר

 ?אםיטע א האט וינסטאכ צעצטען
C\ בראון םאיר םיט פאנםעדצנץ, דער 

 אםים יעם7 באזוכט בדאש, העטלין * און
 געבראכט און אינםערנעשאגאצ דער םון

 םאר טשעס דאצאר טויזענד ערשםען דעם
 ד. פרעזידענט עפםיגנ םםרײפער. די

 די באגעגענט האט וועצכער דובינסקי,
 1אי מדאנפם הארצינ זײ האט פאםיטע,

 םםרײ- די פון איז 18ױני רער םון נאנמן
היצוי. שעהנער זייער םאר פער

 ר_ א. 42 ברענטש פוז סיטימ •ניים
 פריי־ irufiw אפנעהאלנמן איז ויאס
בור איו חשוצאי״ «מז19 ײ«ד,8 י

$2,500 נאר ט)שיר קלי־װלאנד
 דער האט צוריפ טענ עטציכע םיט

 חןר״ אינטערנעשאנאצ דער םון אםים
 יתיאן דער םון דאצאר 2,600 האצטען

?ציװצאנד. אין
 אונ• חאבען צוריפ װאכעז דרײ םיט

 צונע־ אונז םעםבערם פציװצענדער זערע
םטרײסער^ די םאר דאצאר 6,000 שי?ט

 םעפרעטאר־טחד דער באראוי, בר.
 דאט אינטערנעשאנאצ חזו• םוז זשורער

 טעצענראםע באנריםוגגם א נאפומעז
 פראנ* טאן איז ױניאן לאסאל אונזער םון

 אױםנע*. ווערט עם וועצכער אמ ציםסא
 :איז םרײנד אונזערע פון םחיד די דדיקמ

מר פאציפאתיע וױיטען  פו| זמ דעם אי
יוניא!. יארקער נױ דער

!ב^ידער און עוועםםער
 חיילינער אייער אי«ם איז עם
 בא־ ױגיאן ךי אפצוחיסען חוכ

 וואט שמזפ?ןר. ןדי אי דינגוננען
 געײארען אויםגעקעטפט זיינען
 ו םטרײק:• גענעראל דורכ׳ן
I ארבייט שגת

ט פ קונ ענ מ א ר פון צוז ע ש טי ס אלי צי א ס
ט ענ ץ ױג וױען א

וויעז) •ון בריף («

 װעלם דער אויף לענדער «לע םון םאציאליסטען ױנגע טויזענט פופצינ
 געגען דעטאנםטרירען און וויען םאציאליםטישען אין צוזאמען זיך קוטען
שעהנ• און גרעסטע — רױט. אין אײנגעטונתען װיען נאנז — קריג.
געזעחן. איצט ביז האט װיען װאם דעםאנםטראציע םטע

ם ח. םוז ו ל ש
•וילעז. *ין .*ו?ונ»ט" בונר יזגענד »ון רp^י^

 זייגען “נװארדיע ״ױנגער דער םים
 םיט׳ז װארשע, פון ארויסגעפאהרען ירמ

 די אין ארײן םיר זײנען ליר זעאבען
<ויען. םון טויערען

 געהילכט האט װעג גאנצען אױם׳ן
 צוג םיז געםראגען זיך און געזאננ דאס

 לע:- דרײ .םוז םעלדער די אויף אחיס
א געײעז איז גופא צוג דער שוין תר.

אינמערנ«ציאנ«ל הלײנער
 640 געפאהרען זײנען פויילען פון

 דיײ און אידעז פאיציאסען, — ןערזאן
 געװען זײגען ״צוקונםטיסטער כדעען.

 םיט- אויך זײנעז אן װארשע םון .130
 םזרח־פרײםעז, םון דײטשען געםאהרעז

 לעטלענדער. און עסטלענדער פינלענדער,
בונדיטטען. ריגער עטליכע זײ צװישען
 םאהרען מעת־לעת קנאפען א נאך
 םון גרעניץ דעם דערגרײכט םיר האבען

עסטרײך. שעהנעם אבער סלײגעם דעם
 גרעניץ די איבערםאהרען בײם באלד

 םאהרט םען אז דערםיהאט, טען האט
 ארבײטער־ דער װאו יצאנד, א אין ארײן
 דער װאו מאכט, גרויסע א איז קצאס

 םאר־ טיף איז געדאנק סאציאציסטישער
 אויוי םאהן םצאטערענדע רויטע א זײט.
 אז אנזאג, דער געװען איז גרעניץ דער
 דעם עסטרײך. קײן ארײן םאהרען מיר

 װיען ביז גרעניץ דער םון װעג גאנצע;
 אפ• געסענט ניט שוין זיך סיר האבען
 גאנצען אוים׳ן םענםטער. םון רײסען

אונז האט <ועג
באגריםט הארציג ערונגpבאפעל די

 אוועק־ האבעז פויערטעס און פויערים
 און סנאפעם און קאסעם די געצייגמ

 און חענד די םיט םרײנדציך געפאכעט
 און ^ינדער — ״זױצקאםעך גערוםען:

 זײנען םרויען און מענער צײט, אצטע
 גע־ און הייזער די םון ארויסגעצאםעז

טיכ^עך. די םיט םאכעט
 האט אײנדרוק איםפאנירענדען אן
 ארײנםאהר דער געמאכט יעדען אויף
 דאך םון םענער רויטע צאגגע װיען. קײז

 אויוי געםצאטערט האבעז פארטער ביז׳ן
 שמאט דער פון װיעךהײזער הויכע די

 ארױםגעהאג־ זײנען םענער םיעצ װיען.
 כװאציע נײע א װאוינונגען. די םון גען
פאמאםעז• אצעםען האט םרײד םון

וױען רויםען איז «רײז פאהרען םיר
 דורכגעזזער n ױבעצן. גאןםען די

 אװאצי^ם סאכען און אפ זיך שטעצען
 ״םרײנד־ צוג. דורכםאהרענדען דעם

 אויפ־ אהן ״םרײנדשאםט״ און שאםט״
 גע־ האבען אײגדרוס רירענדען א הער.

 זײערע טיט םרויען אצטיטשקע די _מאכט
 גע־ םיעד נישט זײנעז זײ קעם. גרויע

 רויטע און וױיסע מיט פאכען צו װארעז
״אײני^אד״. זײערע צו .טיכצאך
 דײט־ און דײטליכער אצץ הערט מען
 ארסעסטער דער סוזיק־טענער. ליכער

 לכבוד שפיעלט באהךארבײטער די םון
 רוקזעת די םיט װאסזאל. אוים׳ן אונז
 אויס םיר שטײג^ן פלײצעס די אויף

 םונ־ זיך טיהלען אלע װאגאגעם. די סון .
 םיר מײערליכע. א אי? שטימונג די טער.

 v אונטער פעראן םון ארויס טארשירען
 םלאטע״י װעלכע םענעה חיטע םון חופה

 װאק• פאר׳ן קעפ. אונזערע איבער רען
4. שטעהן. םען בצײבט זאצ

 דער.עםטרײכי* םון טארזיצער דער
 באגריסט ױגענד סאציאליסטישעד .שער
 דער און פארטײ דמר םון נאםען איו

 זײ אױך דערםאנט מר געסט. די ױגענד
 ארגאגיזױס איו זואס ימעגד, אידישע

 ער וחנן צוסונפם/# ױגענד-בונד איז
 וועט װיען רױםען ״פון אז געזאנט, וזאט
 *ום באגײסטערונג םיחרען אחיים איחר

 וחאמן ,-מונאים״ jnvyy םיט ?*«י
 חײס •וילצן פון גאחוםענע די איהם

 איז חאבעז ־**געסוםענע די יילאײרט.
 חנר םאד געדאנקם <חורטער מורצע

 כא• איז run קאגיצע׳ס אויםנאהמע.
פון נעזאנג טיט׳ן נעװאדעז נלײס

 דער און שטאנדאר״ ״טשערװאני
״שבועה״.

 אינדערםרי םרײטאג צומארגענס, זוויף
 אויסערגעװעהנאײ «ז געהאט װיען האט
אויסזעהן. כעז

 ױגענדליכע טױזענד 50
םאציאליםטען

 םעאהער און צענדער צעהנדציגער םון
 אלע אין שטאט. די באהערשט האבען

 נע־ איז טארשירט זײ האבען װיען עקען
 שריט, ריטםישע םיט רײען שצאסענע

 אנ־ און גרינע בלויע, אין געקצײדעט
ארגאניזאציע־אוניםארםעז. דערפארביגע

 אצע םארהיצכט האט געזאנג זײער
 זײערע איבער שטאט. םון זוינקעצאך

 םאציא־ רויטע געםצאטערט האבען קעפ
םעיהנער.. ציסטישע

 ארויסגע־ האבען ״צוקונםטיסטען״ די
 פעםעםי־ דער םיט צוזאםען מארשירט

 ױגעגד־ דײטשען און ״טור״ ױגענד שער
 זײערע אין געקצײדעט םויצען. םזן בונד

 גאנצע די זײ האבען בצוזעס, בצויע
 ארבײ־ אידישע געזונגען געהענדיג צײט

טער־ציחנר.
 די זיך האבען שטאט עסען אצע םון

 צעגטרא״ אײן צו געצויגען ױגענדליכע
— פונקט צען

העלדעדילעץ צום
 אין פאלאץ. םעכטיגמר א שטעהס ‘דא
 םון קיםרים די געזואוינט ־ האבען איזזם
̂ער  די טצוכה. עטטרײך־אונגארישער ז

 פא־ בײם דענקמעצער און באפוצונגעז
 םון םאנוטענטעז זײן געזאצט האבען צאץ

 און םאנארכיע, דער םון כוח און דוהם
 א — פאלאץ דאזיגעז אינ׳ם איז זזײנט

 איז דא פארטיי-שוהצ, סאציאציסטישע
 סאציאציס־ דער םון זיץ-*רט דעד אויך

 ״סינדער־םרײגד״. געזעצשאםט טישער
 םאר־ װי אויס זעהען טאנוםענטען די

 טעהר ניט היינם דעלמאנען און יתום׳ט
 בא־ שוין אבער געװעזענער, א אין װי

םאכ־ש. זיגטער
 מעז האט ארט דאזיגען דעם אט

 םון דערעפנונג דעד םאר אזיסגע^ציבעז
 ױגענד־צוזאםענפלי. ^ינטערנאציאנאלעז

 אנטקעגעג־ פאצאץ; דער—זײט איין םון
 נרינע שעהנע געםצעגטע, טט—איבער

 צזוי• פצאץ לײדיגעז אוים׳ן און הוסטעס.
 פון •דאכט דער און גרינס דעם שען

 םון ארטײ די םארשירט האט פאצאץ
ױגענד. דער

 גע־ איז פצאץ אוים׳ן ארײנגאנג בײם
 םאר־שטאסיגע א אױםגעשטעלט װען

 געװאנט. תיטען םיט באדעהט מריבונע,
 געשטאנען זײנען טריבונע דער אויף און
 בחורים 2—ױגענדציכע עסעז םיד די אין
 דער אין נעהאצטען און םײדאאך, 2 און

 רויטע װעצט |ypy םיר אצע םון ריכטונג
םענער•

 דער און געדזיערט, לאנג נישט ס׳האט
 אנגעפדאפט געװען איז פצאץ דיזיגער

 פענער רויטע טויזענדער ױגענד. םים
 ?עפ. זײעדע איבער געםצאטערט חאבעז

 באשטראצס און געװארימט האט זזן די
פניט׳ער. צעשםײכעלטע די

םא- םײערציכעד דער אן קוםט עם
— םענט

 אעטצתאציאנאלעןץ פוך עטנונג די
צוזאמענטליח

 עם ױגענד. םאציאליסטישער דער םון
 םא«י םון טענער די דערחערט זיך האבען

 װארט״ *צום געקוטען איז באלד םארען.
 עם ױגענד. לײפצעער דער פון כאר דעו

 שייל—נומערען, די כםדד זיך םוימען
ד כאראלע און געואנג .געזאנג, און  ח

 און ארבײטעײלידער םון סלאסאציע
דיכטועען.

 לענדער באזונחנחג פון םאחפטעחער
ת אין מאצםען ײע  קודצע שפראכען ז

 וחד רעדעס זײעחנ באגריםונגט־רעךעם.
pn נאך טאנפארען־שייל. םיט גאנלייט

 געהומען לײנען באיריסונגעז ?ורצע די
 צוזא־ םון אײנארדענער די װארט צום

מענפציה.
 גע־ האט ץ י נ א p פעצי?ס ח׳
 סא־ װיעגער דער םון נאמען אין רעדט

 םי?ראםאן דער ױגענד. ציאציסטישער
 וױג־ אצע אין םאנאנדערגעטראגען האט

 שטאר?ע זײן פצאץ ריזיגען םון ?עצאך
שטימע:

 היצך א האט — ״םרײנדשאםט!״ —
 העצ־ טויזענדער צעהנדציגער םון ;עטאן

זערי
 געזאגט: ?אניץ האט אנדערע צװישען

 םען האט צורי? יאהר 15 םיט ״פונ?ט
 צאםירטpפרא ארט דאזיגען דעם אויף

 מיר פראסצאםירען הײנט טצחםה. די
 צװײ שצום דעם אדט דאזיגען דעם פון

 א ארט דער איז הײנט םעצ?ער. שען
םאציאציזם/ פון פעסטונג

 ״זאצען אויםגערוםעז: האט יזאניץ װעז
 ניט םצחםות p'p טעהד ?ײנמאל שויז

 א װי ױגענד־מאסע די האט — זיין!"
 ״ני־ געטאן: דונער א כאר מעכטיגער

דעו־ד
 דער טיט רעדע זײן םארענדיגט קאניץ

 אפ דא גיט ױגענד די אז 4דער?אעהרונג
 רעװאצוציאנע־ א פיהרען צו שבועה א

סאציאציזם. און שצום םאר קאםף דען
 דער געדויערט האט םינוטעךצאיג

 בא־ זיך האט עם װען אװאציע־שטורעם,
 ח׳ גירגערםײסטער װיענער דער װיזעז
 ױגענד־מאסע די באגריסט האט ער זײץ.

 סא- עסטרײכישער דער יוון נאםען אין
 אין און פארטײ ציאל־דעמא?ראטישער

 טעהר־ סאציאליסטישער דער םון נאמען
 שטאט־ און לאנדטאג װיענער םון הײט
געזאגט: האט זײץ ראט.

 אוגזער םען רוםט װעלט דער •״או̂י
 םיט׳ן װיען״. רויטע • ״דאס — שטאט
 אנרוםעז װיען מען jyp רעכט זעאבעז

 ארבײטער־אײניג?ײט". םון שמאט ,די;
 פארדאנ־ צו םיר האבעז זראםט אונזעד

 דער* האם זײץ אײניג?ײט.״ אויזעד <ןען
 לעני רײע א איז זיגען לעצטע די םאנט

 #זיכער?ײט די אויםגעדרי?ט אלז דעד
 װעלען •ראלעטאריער מי־י-יאנען די אז

 אויס?עם- צײט נאהענטסטער דער איז
 םאר־ צו צוטרעטען און מאבט די םען

 אין ״נייט סאציאליזם. דעם 1װיר?ליכע
 װעגען, זעלבע די אויף לענדער אײערע

 םאלשטענדי־ די אויף שטעיצט םיר, װאס
^ גע אזינע?' ט־׳  אוגזעד איז ארבײר׳
געזיכערט״. זײ״ װעט זיג

 יױ סאציאליםטי^עז פון נאםעז אין
 גערעדט האט גענד־אינטערנאציאנאל

 הא^ענדישער דער םון םארזיצער דער
 ױגעגד־ארגאניזאציע, סאציאליסטישער

 דאם באגריסט האט ער פארינ^ ?אאם
 לעבעדיגער א איז װאם װיען, רויטע

 האט ער ארבײטער-גצחון. םון םיםבאא
 גליס ארבײטער װיענער די געװאוגשעז

 פאשיסטישען םיט׳ן ?אמף זײער אין
 ױגענד- סאציאיציסטישער דער שונא.

 איז נעזאגט, ער האט אינטערגאציאגאל,
 םרא־ םון אינטערנאציאנאל ?ײן נישט

 פרא?״ און טעאריע טאט. פון נאר ׳זעז
אײנס. זײן מוז יטי?

ארויםגעצוי־ םען האט באצסאז אוים׳ן
 יױ סאציאליטטישען םון פאהן די גען

 פענער איצע די נענד־אינמערנאציאנאיל.
 םוזי?. די אויף שפיילט עם זיך. בויגעז

 יױ די זינגען שפראכען צעהנדליגער אין
״אינטערנאציאנאל/ דעם גענדליכע

 געענ־ איז ײטpעםנונג•םײערליכ די
 מארשירען רײען געשלאסענע אין דיגט.
ריכטונגען. טארשידענע אין אפ אלע

 האנצערםען• םארשםעלונגען,
רע׳פעראםען

 םארגעקוםען זײנען טאג נאנצען א
 רעםעראטען ?אנצערטעז, םארשטעלונגען,

 זא־ גרעסטע די אין קאנםערענצען און
 אי־ ביז דואט ױגענד די שטאט. םון לע\

 זאלען די אויםגעםיצ־ט ברעגעס די בער
 פרעכטיגע די באדאנסט שטורםי^פ און

 יױ דער דורך אזיםגעםיהרט נוםעיעז,
גוםא. גענד

 ױגענד די האט בײנאכט שפעט ביז
 בא־ האט זי גאסען. די םאר&לײצט

 און ראטהויז דאס שטאט. די הערשט
 געװען זײנען חײזער פריװאטע פיל

 מאםען גרויסע אילוטינירט. פרעכטיג
 נא־ די איבער שפאצירט האבען וױענער

 רוי־ א געװעז 1ס׳אי •לעצער. און םען
װיען. אין םאלסם־ױם״מוב טער

 צױ ױגענד די זיך איו םאתאכט שבת
 ״האהע סטאדיאז אויפ׳ן .נויםגעסוסען

װארטע״.
 אײנ״ •ארטײ די האט םריה דער אין

 םארלעזונגעז צאחל גרויםע א געארדענט
עםםרײכ^מנ די \vm\ און וױען וחנגצן

 פשום האט ױגעגד די סאציאליםטען.
 בעטטע די פון װעדטער די געשלונגעז

 די פאר האבען זײ פארטײ־רערנער.
 װאונדער- א אנטװיקעלט םארזאמעלטע

 וױ ;עזעחן האט מען פאנאראמע. בארע
 סאציאל־דעםא?• עסטרײכישע די אזוי

 איז און אויםגעװאהסען איז ראטיע
 ציםערען די באויז נישט געװארען. גרויס

 רע־ די אויך נאר אי&פאנירט, האבעז
 :עװארען טען6גע,הא דינען װעלכ;ז דעם,

גייסט. אםת־פאציאאיסטישעז אן אין
 ?אנצערטען ?ינסטלערישע די אײך

 בא־ האבען בײטאג םארשטעלונגען און
 עסשרײ־ דער םון םדרגה הויכע די װיזען

 אויסערגע״ ארבײטער־באװעגונג. כישער
 דער געװען איז אינטערעסאנט טעהנליך

 דאם ?אגצערט. אינטערנאציאנאלער
 פארשידענע פון ״םליהער״ די האבען

 םאר־ אין לידער זײערע געזוגבען לענדער
שפראכען. שידענע
 אײנדרוק שטאר^שטען דעם אבער

 ספע?־ גראנדיעזער דער געםאכט האט
 רעװא־ ״די — ױגענד דער םוז טאקעל

 ױגענדיציכע טויזענד לוציע־םײערונג״.
 צוזאםענ־ קאםבינירטע א דורך האבען
 באװעגוגגען, םיםי?, נעזאנג, םון זעצונג

 דע?לאםאציע כאראלע און ?ינא-בילדער
 באםרײאונגם-?אםוי דעם אויסגעשפילט

 ?ריסטום׳ן םון — םעגשהײט דער םון
 איז מאל צװײ סאציאליזם. םון זיג ביז׳ן

 ?אג־ גדויסער דער אויסגעםילט געװען
 גע־ האט זאל אין ױגעגד די צערט־זאצ.

 יר דער אװאציעס באגײםטעדטע סאכט
 די װעז און עסטראדע. דער אויף געגד

 האבען געענדיגט, זיך האט םארשטעלונג
 סיט׳ן געזעגענט זיך ארטיםטען ױנגע די

 ״פרײגד־ הילכיגען א םיט םובלי?ום
שאםט/

 גרוײ א םארגע^מען איל נאכטיטאג
 טטא־ ריזינער דער טורמךםעסט. סער
 טויזענד 100 געפא?ט. געװעז איז דיאן

 סטאדיאן. דעם באדע?ט האבען םענשען
 געװען. דאס איז ביאד םארבענרײך א

 ?אס־ םיל־םארביגע םענער, םלאטערענדע
 און שםראכען םון געםיש א טױמען.
נעזאגג.
 םארשידענע דעםאנסטרירט האט טען
 םאר־ לײכט־אטלעטישע םפארט. םינים

 םא־ און פוטבאל האנט־באל, מעסטונגען,
 באגייס־ םון שטורעם א םעךאיבונגעז.

 ?אטױ־ די ארויסגערוםעז האבען טערונג
 שוץ־בונד דער ש^בונד. םון איבונגען

 אטא״ דארױ מען אזוי װי געװיזע^ וזאט
irvp גאסעך אין שונא דעםp.אםף

 םעלצער דעפוטאט םון רעדעס די נאך
 םיט״ טויזענד 420 רי םון נאמען אין

 פארטײ דעם. סאצ. דער םון גליו^ױ
 םון נאמען אין מריסםיעז םו; וױען׳ אין

 און אינטערנאציאנאל סאציאליסטישעז
 ױנענד־ סאצ. פון נאמען אין אלעגהאוער

 צװײ םון כאר א האט אינטעמאציאנאל,
 לי־ רײע א געזונגען מענשען טויזענד

דעה
 םאר- איז םעסט אײגדרו?סםולער דער

 די םון אײנער אן זיך ס׳הויבט ענדיגמ.
צוזאםענםליד^ םון מאמענטען שעהנסטע

♦ ♦ ♦

 םאםע ?עפיגע הונדערט־טויזענד די
 ערטער. די םון געטאן הויב א זיך האט
 םחנח די אן. זיך הויבט מארש דעד
 ריײ געשלאסענע אין צוטײלט. זיך האט

אץ סארשירענדע די זײנען ען
 האט גאסען די אויף ריכטונגען. צװײ
 מענשען־מענגע, ריזיגע א געװארט שוין

 םענסטער אלע געױבעאט. האט װעלכע
 ם׳הילכט און אםען זײנען ר«ײזער די םון
 ״םרײגד־ מעכטיגער א אדוים זײ פוז

שאםט״.
 ״אנ־ סיגנאל דער געגעבעז זוערמ עס

 אויןי םלאמעז עס םא?עלן״! די ציגדען
 <£יײ טאנצענדע טויזעגדער צעהנדליגער

 מארשײ די םון העאםט א בערך ערלאך.
 בחד הענד זײערע אין האלטץן רענדע
^ן. נענדע א  װערט באגײסטערונג די ם

 נאך אןיסגעשרײען די גרעסער, נאך
 דאס פעסטער, טריט דער שטארסער,

הילכיגער. געזאנג
 בײדע זיך האבען דונאײ?אנאל בײם

 אזוי באגענענם. װידער םחנות צוטײלטע
 ביײ םון לענג־אויס סארשירט זײ וזאבען

 זײטען בײדע םון ?אנאל־כרעגעט. דע
 םון םײער־פאסעז ברײטע צוױי מײך

 לוםט די לעננ. די חיצאםעטער עםליכע
 לע־ ״זאל אויםגעשרײען: םיט םול איז
 מעהר ״קײנםאצ זויען/ רויטע דאס בען

 םא״ מיט׳ן ״נידער םלחםד.״, <ןײן נישט
 אינטערנאציא־ דער צעבען ,״זאצ שיזם״,
 די םון אחדות די צצבען ,״זאצ נאצ״,

)8 זײ■ אויזי (שלוס

>
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ר ע ט ם אונ ע ײכען ד ח צ ו ניו פ ע ק ו א י
ר8סר ע כ « מ ק זיג ו

)1 זײ■ pa (׳•צוש
 •ttoaias רי זיך הצנען טננעטאננען

in ריח םאגטאנ» pa >18■ האטע•  י
 as**  יעצע1טפי די ייידער ipsa טטונט.

twan tPMtoai אין *נגעחױמן זיך 
 די םטתעשופען זייגען בטראםוננס־רום,

m •■ת<יםינ«רי  jm» *tP»tHras 
תן ניש pa ד*ס חסטעצ. םון <«ני  נןו

 ניי װי זיד tpopio נעװעהנצינער »
גמ־ איז ד*ס סיסיננ׳מ. טויחערדינן די

 פריי־ 8 נטנעטנג״ש, prpian a װען .
 ׳שטי• נוטער pa זיך ווידערזעחן 1»די

 םינע, פרןהציכער a סיט אוז סתג,
can ניט יאוזדען זייט שוין האט מען 

tnptjrs מזיכטער די אױא pa אונזערע 
ײ נמםנעיס בטארד אונטער־ ױניאן נ

tputow•
האר־ אזױ געווען t'a נאגעגעניע די
 אצגעס״נע |8 אויפריכטינ. און «ױנ

 אצן״ זײ חטט *וםרירענה״ם און שרייד
tpo ,האםוי אין נרידער די ארוםגעגוםעז 
ג און  נ׳ד זין tPspn אצע װי םעהר זי

onna יאר־ נױ די אידןן. האונטרי די 
ipp האבעז p tr דעם פארנעםען צאננ 
ova ר איז זיי םאר זינ. פון  a זיג מ

n p ttr .אױםנאבע oan ip זיך םיט 
 םאר־ a און םציכטען נייע םיטנעבראכט

 נרעםערע און טעטיגפײם גרןםערטע
 צייט סיין אפיצו האבעז זיי ארנײט.

 םיזען און זיצוננען די בײ זיצען צו גיט
 אםים איז צױפין טאנ אין םאא עםציכע

 אזוי וײ אויוי װא־ט dp װאו ארײן,
ארבײט. «י<

c rip איז tfp p tr• .אזיינער pp*
 ip, •8י איז דובינםפי •רעזידעגט סינג
 םיט ניט זיו מפיצט םתגגד, דער

 אר־ דער צו נצייך רוםט און התצחבות
קור־ a איז “דו ױ דו ,האו זיין בייט.

 און — ipr'tapnpoa עכם אן צער, *
 ׳שבחים און גראטולאציעם אלע פטור.
 צום רופט ער און קאלט איהם צאזען

ip איז עס םיםיננ. i דער סון םענמ 
סאט■

 פורצער. a איז מישיננ ער׳שטער דער
dp סי־ די דורכנעצעזען בצויז װע־ען 

 טיטיננ, םריהערדינען דעט פוז ניסם
 דורד װערט באראםונג ערעםע די און

o n נע* דובינם?' יחגזירענם צפטיננ
עלאסען. ׳-

 האנען כאדאנאננצן אײנענטציכע רי
 נאבםיטאנ טאנטאנ אננצטאגנצן ויך

פרעזי־ פון ט׳טערטאנ׳פי• *an אוגטער
* m n ,באט־יסם איז װעצכער מלעזיגנער 

 הארציג־ םים געװארען גראטוצירם און
 אצע סון אדפריכטינקיים און קײט

i װיים־ירצזידענםען. n האט טיםיגג 
o םיט אננצפאגנצן זיד n ?טס־”טעטינ 

 חד׳שים דריי צעצמע די םאר באריכם
באראװ. םעקרעטאר דז׳פענעראצ סון

כאריכם באראװ׳ם . ־
 a םארנעצעזען האט באראװ ברורער

 נא־ אינטערעםאנטען זעהר און צאננען
 סאגאטץן דרײ צעצטע די pa ריכס

 נע־ ויינען װצצנע סקמינפ־♦* יוגיטן
תן n נאנצעז אין מװידנמם ו n ססרײפ 

 ער םיהרוננ. סםרײה און םארבארייטונג
 בא־ אויסםיהרציכען אן א«ענצב?ן האט
o יזצגצ! ריכם n צומטאנד םינאנציעצען 

n n  pa אײ סווי צוס תאט און *וניאן 
pa uw ב׳נרנענעבצז araa  ta אונזער 

ו צואסאנד. ױניאז איצטינעז  נאג־ ת
 אין אפנצרתשם זײן וועט נאדיכש צער

tveom נעחןכםינפײם*. נומער.
 ו9קג-5דובמ אח ס שדעויגגער

כאתכםען
o רי jn ’»na po troonao עצזד 

 דר פרעזידענש עפםיננ םון pa זיגגער
 םטרנעמםעצם זיר םיט תאנצן בינסתי

 םםרײיד סול׳אםצט־ינעז גאנצצן אײן
u 8 איז עם איז באריכם, m rצוםײצען» 

ס ײנ • tap  pa ױימג  םטרײפ־ זײער *ו
 'ita חיגזיבם יעדער pa איז טןםינ?ײם

 ניס oa VP 1םי w םארבונדען. צננ
Dan eanaa ׳•צצזינמד״ס צוסײצזמ.

a ,opr»ow>a ia *aim iw r a n

 מבינםמי׳ם וועהרענד
ס חון מ מוו כ ר  ח

tm tfn ה^ם און

vn מד

 מיט גיט זץי נווגוצט און ס<י«ות פײגט
ײנדרוקספו^  ויעז עטיטונגס-םיטאען, י

 ט1ח< טוגדעסםוחנגען »ון #חנדט ער
 דער־ אופן ?טכאיכער n» ק«אטעד זײן

rtr\rt\ םינטנציעיער אונזער וועגען 
 די װעגעז און סטױיק סאר׳ן ארימקײט

 ארויס• ■אסירוגגעז סטרייק וױכטיגסנת
o נעחפען n ז גחנסטען^ ט « ס « ר  ד
w m.

 באריכט זײן אין זיך חאט מיעזיגגאר
ט געגוי ^ני מ אנ o װ*ג*ז א n סטרײס 
 םיט פארחאנדאונגען די װעגאז און •אאן

n .אנגעוױזען האט זנר באיאבאםים 
 עס װאס דערםין, װיכםיגקײט דער אױוי
 בא׳פטיםטער א דורך ױגי^ן, דאר איז

r r t, עםענט• די געװינעז צו געיונגאן 
 ער .yon• נאנצע רי און סייגונג <יכע
 דער פון װיכטיג?ײט די כאטאנם חאט

 גענען טעטיגקײט און ^?ונג ױגי^נ׳ס
 יױ די װעאכען תרך ׳פעפער, סוחנט די

 סיםפא־ גרויסע געװאונען האט ניאן
 ?רײזזגז. חוםאנע וױכטיגע אין טיעס

vim חאט ער vi עסאנאםי^ע די איבער 
 רn װעגעז און טרײד איז אוכדפםע^ן
 םיהרונג. סםרײס חנד םון סטראטעגיע

 םיטהילף די באטאנט מטארפ האט ער
 םון אויספיהרונג פינהטאיכע די און

 חאםםכדפאענער אאע פיז און יראגראם
 פיהרעחטאםט, ױניאן גאנצער דער דווץ־

 בא־ װארימהײט מיט ספעציעא האט און
 עה־ םון פארדינסטען גרויסע די טאנט
ט םינג ^ עזי ר  דיזעז אין דובינססי •

n זײז םון סוף «ום סאםןי. v i חאט 
ט ענ ד ^י  עס אז געזאגט, מאעזינגער י
 קײן אז איז נםים קײן ניט עקזיסטיח^

o האט סיר*סזל שום n •ניט קאמן 
 דיזען פאר קרעדיט רn ;עװאונען.

 אײנציגער קײן ניט אױך קוםט פאטוי
 נאר #אטאגם2 מאעזינגער האם פערזאז,

 און םידזרער׳פאםט ױניאן גאנצער דאר
 מאע־ םאסע. האאוקמאכער בראוחנר דער

 דער־ ?זטאלץ מיט אויך האם זינגער
 איצט ביז האט ױגיאז די אז מאנט,

 גע־ יארק נױ אין סםרײק דיעזן אין
םיטגאידער. טױזענד 13 װאונען

 די װענען גערעדט האט דובינססי
 האט און סטרײק םון זײטען טעכנימע

 םי״ די װעגען אויספיראיך דערצעהאט
 האט ער מװעריגקײטעז. נאנציעאע

nבײ מוועריגהײטען די װזנוען רצעחאט 
m אויך און םארבארײטונג, סטרייק 

ט ד ^ n װעגעז ג n ,עס װאס םזרא 
 קרײזען ױניאז די אין געחעחפט חאט
n פאר n םטרא׳טיו??. קאםוניסטי^ער 
 אזוי װי ח^־צעהאט האט דובינססי װען
וױ און אויםגעבראכען איז סטרײיק דתר

 טאקט, צום נעקלאפט האט אאעס אזוי
 אנגע־ זין האט זיג דער אזוי װי און

 איז ער אזוי װי און וױיזען, צו סאננען
 חאט—מיגוט, צו מיגוט םון נעװאקסען

 אטעם בײם •שוט צוהערער אאע עס
פאדכאפט.

 די גזדטיצדערט האט דובינסהי װען
 סקענד קאסוניסםישען םון איתוױדאציע

 באנ־ םואשטענדיגען זײער און קאייזעא
 יע־ האט מרײד, קאאױן דעם אין קראט

 ארום־ װײס־פרעזידענטען די םון דען
פרײד. א גענומעז

 געשיאדערט דובינסקי האט סוןי צום
ט ^נ עז ר  זײן און ראלע שאעזינגער׳ס פ

 האם און םטרײק דיזען אין אץנםאוס
 דוי דערצעהאט, ערענסט גרעסטען אין#

 הראנתען זעהר א אין האט מאעזינגער
 אאעס, געטאן םאא ׳•עדעס צױפטאגד

 מעג־ זײנע אין געװען נאר איז עס וואס
 דער םאר און סטרײה פאר׳ן איכסײטען,

ױניאז•
 ברעסלאװ׳ם װײם־םרעזידענם

ב»ריכם
 אזן^אינ־ אפטיסיסטישעז זעהר א

 אפגעגעבען האם באריכם טערעסאנטען
 םוז םענעדדטער דער בתסאאװ, בױדער

n i  i nב םאר ױניאן. סערסnז^סאאװ 
 העחפט װאס באגײסטערונג, די איז

 גע־ גיט נאך ?אאוקטאכער, די צײישען
 ער, זאגם זיג, םון גרויס דער אױט נוג.

 נרע־ סך א זײן באגײסטערונג די דארף
 גרוים װי ניט, װײסען אאײן םיר סער.

 םיט צוםרידען איז ער איז. זיג אונזער
 עק־ עס אז ערקאערונגען, עאעזינגער׳ם .

 באויז אז און נסים קײנע ניט זיסטירען
 סטרײק קאוגע אוץ ארבײט גוםע די

 סטרײק דעם געהאלםען האט םיהרונג
 זײן צוריקקומעז, ^אעזינגער׳ס געװינעז.
 פארבינ^ זײנע פאענער, זײנע ענערניע,

שטענ^ עקאנאמ^ע די דונגעז,  ״#אום
 ארבײט אונערםידאיכע רובינסהי׳ם און
 יעדענס מיט צוזאםען פעהיגלײטען אוז

 —זיג, דעם געבראכט האט םיטהיאח
 באגײסטערונג םיט בתסאאװ האם

 דיזען אין האבען םיר אויסגערוםען.
?ןעפער. אאע׳אינקע פארטיאיגט סטריײן

 אינ־ קאאוק דער איז פראגע אינקע די
 אאע זאך. עראעדיגטע אן איז דוםםריע

i איז איצט זײגעז 1קאאוהםאכע n יױ 
iy און ניאז i סהעבס הײםעא 1קאײנע 
 םיקעט 1אוגזע םון פאאגט1פא ט1װע

 אונ־ מיט געהן מוזען װעט און קאםיטע,
iy װעג. 1זע i ניכדױ־ די גענען 1קאמ 

םאאג.1ע 1ויסע1ג א איז 1עעפע ניאז
 איצט נאד נעהםט גאמיטע פילעם די

 -ytr םוםצעהן כ^ניט1ו1 אין 1אתנטע
 שע- אאע האפעז 1םי און טאנ. א פער
i איז 1פע n גאניזײ1א צו אינתסטײע 

in. װאס איז, אאעס םון 1װיכםיגע 
 צוױ־ איצט מט1הע עס װי גײםט אזא
^ י1 אין 1בײטע1א די שען ע  און ש
עקזיסטירט ניט האט סעט,1מא איז

ע ױ ט ל ען m א ה ע ר ג ה ע ט מ אן ני
 םעכי־ און שט«רקע « וױדער עקזיםטירמ עם «ז געוראר װערען באלעבאםים

 שײג־ און װיטענבערג בײ סטרײק ערקלערט ׳יוניאן — װגיאן. פדגע
באצאה־ ױגיאן־םאדערונגען, נאכצוגעבען געצװאונגען ®ירםע — כערג•

 צײט דער פאר ארבײטער די *וריקצאהלען און שםראןש נרױסע לען
םםרײ^ פון

? *t
MJL

i n 18׳וני o'oa אױםגעםונע;, האט 
o n און וויטענבןרנ םירםע קצןווק די 

 אויסער ארבײט סרוים «יקט ׳פײנבערנ
 יױ די טעיער. גים־ױניאן אין יארק נױ

 םםרײס a ער?צע־רט זאפארם האם ניאן
 דער נעצוואוננען האט און - עא« אין

ױניאן. רער סאר קאפישוצירען צו פירנמ
ta <ןnIr3רז'ae נעםוזט can פיממ וי
 »רבײם |”P IPP'P גים ם׳נוזר וועס זי

 a ptfnaaaa ׳ײיער, נים־יוג^ו אין
מ o נזאר •taior נרוי n  irntfiao 

 רביײ8 די pr^aapnw pa אגריםענם,
 on װןתחננד *ײט־ססרצוסם ססר םער

צעצ־ man mao צגלימ םםריי?.
 npatrr עםצימ pa eroa• סצנס

Ynv nta ־מינמר די װי* praan נע־ 
o n  t a r o זאנאציינם ,taw  i n  pa

o<pt א די מי  נע־ אננדשלאטץן גצײך י
p r tr  pa pa o^ruan נזמװאונ* םאל 

tin די o*oaap>aa נע־ די נאכצמעמח 
צ ט מ אין רבײםער8 די pa ס«טת ר

מ8 צ i «ר«ײנת«ן ת w a i סםיסר 
w די pa ואעײםקר די ציזתן a r נים 

o 8 יאזצז » n  pnnr^aa,נריםענט 
 D'oaaahP די סים כסתצנען «ו נים

■Q ,זגרצױמש ta ךי T'tK-ijmr

 װע־ םארניכטעט װידער מעפער די אין
tin ארבייטער די םיז ׳אוצד דער דורך 

אצייז•
 atpp איהר ר!nברי און עװעםםער

 םון ק־אפם די זעהן בפירדפ איצם דאר
 צװיננעז צו כוח איהר און ױניאן דער

 וױ באהאנדצען צו אייד באצעיאםיס די
 ta דערצו, ניט ברעננט םא םענשען.

 די װי נאהאנדצען װידזר אייר ל8י טען
 nsap 1יעחז מיט צוטט און יש?צאםען.

n איז יציינם n !איי־ און אריי!. ייניא 
tv וועצען אינםערעםען ערע iv י1אוי און 
 ער* און :ע׳פםיצט אופן ־בעםםען דעס

ווערען. צערינט

!בריחנר און שװעםםער
e זדז עס r a חייליגער »ייער 
ד ױניאן די אסנוהיםעז חוכ  ם

 װאם עע«ער, זיי ייי דינגוננען
 נעװארען אויסנעקעםפם זײנען
 קיץ :סםרייק נעגעראל חרב׳ן
 «פיק• קית !ארנײמ מבת

וױ םעחר םיטט v ניס J ארנײם
ז.»

פדייו
i •1819 איז 1910 זיים n פחזסערס 

 •nan .na>ona 0 דערצעחלט צאהאצ,
 צװיעען taatattpa P'noo דעם ייט1

oppt טעט• נײע חונדערט יבען1 און 
ת זיח םון סווי צום בערם.  האט ת

 נע־ D>apa< יי וטיידינט8ם ברעסצאװ
 ־ppo דז׳ןענעראצ 1םי אננריוי דעם נען

in רעטאר tn n o •ביר«װ can pa 
 איצ־ m *ז ,האפנוננ, רי אויםנערריסט

i םין זיג טינער n װי װןט יוניאן 
 נאל• די 1סי ען1ײע אויםנענוצט נעעהרינ

ijm י1 »יז מעצאכעם pr•
ײיד ײיז םםרייה גענעראל ם־ט דחן

i אויוי n 1אי זיצוננ יגזד•1רינםטאנ 
ס אויםפיהרציך ^ אנ ה ר א  ױ נ׳װוארעז ם

ra יאר?ער נױ a to 'o  o n i. וױיס־ 
m  ,taoaan o tn ’tn a אויימזזצר 

o> נױ םון m  ippia־,o ;pooiaan 
t*a tpaan ■ ipanpN? o tn 'tp ia  pa 

eaabp) intf-P o ׳אויםםיהרציכ? n n 
 יי*tta 3 1ײ1דרעם־ם t'a םיטואצי? די
 צעtpaao 8 צו pna^rprao האבען דע

 צ8נ?נ?ר a םאר םארנארײטונגען
 .pia’ נ*ו pa דדעס־םרייד אין םטרײ?

 pa P'otpD'i אויספיהרציכער ta נאך
 •pt a tPBti.ta נעװאחון באשאפםען

DPii i אץ סטריי? נעראצ n אינתס־ 
pno דעם םאר tpijpotp סיריננ־סע־

tpaao p )« m n  >a» ipo ta pa ,tat
j* אצע » ” ia n a o  p^p:a’papjana 
 וועס סטרייפ נענעראצ צום 1בי גען.

 ?נ?מײ ta tpiptt געפיהרט דערװײצע
װ./11 ארגאניזאציאנם שער יי

i אויוי n זיצוננ זעצבער pa ־■ אויך 
 ppitp tPtn צו נעײארען בא׳טצאםען

”P ארויםצוצאזען J a אי׳פו נאצדבאנד 
 י1 דאצאר. מיציאז פערטעצ a 1אוי

 וויד אויםנאצאהצם װעצען נאצד־באנדס
 a םים 1יאה םינוי פון ם׳שך אין רען

•ראצ. םיט• םון ענד1דױױ יעהרציכע[
קאםיטעם.

 פארצאנגט קאםיםע קציװצא^ר n ׳
 > נאנאראי a םון אינ־ארםיחנג י1

 opii און סצאוק dpi אין םטרײס
P סאמיםע די טרייד• 'rtn a^ ’t  pa 

i סיז היצוי י1 םארצאננט n יינםעו־ 
 י םםרייי) <aiptpt a פיהרען צו נע׳שאנאצ

אינדוםטרי?. דרעם דער אין
 האם optr»oaP iPPia’ ניי די פון

a ן פא־ די נעםאכט אײנדרוק ׳פטארקען 
 • ט״צארם צ״דיס ,38 צאקאצ פון טיטע

 t די ױניאן. דדעשמאכערם קאםטאם און
 ; ,IPt’m םארים pa בא׳פםעהט קאטיטע

 אתאניי־ תיצער, װ. מערי םענעדזשער;
pipt; ם־ענצ איז npptpp ,n 'aw p tn 
ד tpaan «ײ .ipnnpo באארד טיװ  ג

 wpttp ס־נפםע י1 אין װי ׳ש־צדעדט
 250 פח tpaao וועצכע ,ipapr נענענ־
apTt a ia 25 ביז דאצאר > n  itpptc, 
 אויוי זקםפצואםירט ט־ידצאך די װערען

אוםן. 1ערע?ציכםטע דעם
p״t 1 ני׳פטא, זײנעז ׳עטוגרען ttaי 

n װײדדשעם  22 t*a 18 po |p rn־ 
'na■ oan pd ײצד• a צאר dpp n 

n י1 צאננם, o in a ’a  5*t ptpotpptpp 
a tvi נpנpרBײק1םם צ IPtn pa 
ip די טרייה ap r peovtpD גצפינען 

ipaoppt jpTM«t itpipt o זיך n  pa 
pa pt>46 pa ovnntp tao'ipn tta 

pd59 .!םטריםע
o n  .omp^pip oan po'oap ,i

tn םיצע a ’Dpa i n  tta in 'J jo ’D
 זײגמ pa>ptt •tar"a'oaoa ??װיטי

m קאםטאםערם an ,ipapr pm pa 
 |to פיא t'a tra^vn צו Dtatpttv ויי
a •םטדיית o n ו מ י m* מ an art 
1 pa i'ta  "tי oapotatt מימ םױיד  י

 p® אונםעדפטימ וחנרט וחנלסנ ליג,
a 8* נחיסער pa r r n  >naיגסצונד» 

ipnii pa»n, װי twprmao * to 
oio pa o n i. םרענשצין .oJpptvt

a קאםיטע m a o P  ,66 >apa^ no 
tta ^ ip n a tt ,m 41 צ8צ«ס, •wm 

nua9iaa tpa*n ,oipro'oo ■־צויב*
1 pa pm ao a  tpart ta r>t”י» 

fta BtpD'iia i n  •Tno 98 צ8צ*ס 
iptm iapo oan— 01עדקצע דיז«צ~ 

am ip זיד jp o  pa 
upinptt* 1םי ,o n •  ota tP” i 

 KPaa די צט81«6
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nam עגזחגיזסיװ BTDinm iTO ז«ו55« אימח ®ױימ
 עםבראידערי pa םםרייק — נױפױג. װען סםוײיק, גענערזול המען *ו כיײאלםעטיגט טאראנטא תלױויאנד, צדקמנא,

 ד«נק םיפען אוים חײקם ב«ראןז םעק^טאר — איבדןזרסירט. יארק גױ אין װניאן העםםטיטשערס און
■רעדדענט. עקטיגג 1װייטע כלייכט דובינסקי — באארד. 1ג»נצע דער «ז נאטען אין טלעױגנער *רעז. צו

קילװלאנד. אץ דעצעםבער אין קאנװענשאן אינטעתעשז^נאל
T פרײטאנ פארינען t tpoan *»ג?שצ 

i די םען n  po tpjjtoaiaa ד נ מ  ח׳
tta ,n רפצ a a a  tt'Dtpptpp די n a t 

ipopio די םון p tn 'en ao אתפניזפ־ 
1 op'pנעםצהרען ײנען t'a  p n tt זיײ

pip דיערע צו מםעם ,D P 'aat'm ia 
tan עם m att ױי י1אוי n tn tr  a 

 1<םציכ18נםײ81ס» שװערע pa םציכם
o די פרבײט. tn 'tp ii*D ''tt׳i n  po tJ 
tta נדפייזפנא pa — סאונטרי גצנצער

 באם־ pa tta טאראגטא pa פציװצפגד,
a jta pa taoיצn aצפיp — וײנ?ז ;p- 

eta tpotp םים פוצ םיםינג *Dcoap 
 פיזצע סײט.1יכע1ינעם־1 מיט tta םט1צ

tpaai " t po מיטנעברפכט זיך םיט 
 אינ־ ססרצסננט tpagn װאם האםיטעם,

ia דארםםענטם a סםרײסם נענעראצ 
pa .ipaip pip«t pa 1ני 'pia נופא 

iP ''t t 'a קפטפס־צוסט i n  T tn נא־ 
ia' 1ני pa גײסם?ו־מ« t a't ippia

n 1 ׳צטאו־תער  tta tpjwptזשע;ער»צ 
pa ,naaa tvatpptpp זיי̂נ איהר 

i ניט, Tta תאט n  raio נרעםטער 
prDa'naD״D, 1זײ? צורישנעסאצטעז 

 tPDp5a "t tta תאטפם־באנייםםערונג
jpaptpt האנדצונכם־פרייהײט pa םצ־ 

neap o נויטװענתנהײט סון . נמנט n
tpmitpo'tie.

iPDPiDiBB n איצט  i 't  tPaan 1פי 
«t »ויף (#לוס )<8 ״

 צו אפעלירט אינמערנעשאגאל
_ ױניאן. בעקערם ױ שטיצען

 '*ta ta אן יעצט פיד״־ען בעקערם די
^ |8יױנ זײער ibe טאציע ב i ציי n 
 בע־ לעם ibc p'DJeiat די t'a צייבעצ

ta ,ipp ארבײטם־באריננוננען ז״נע 
o אויפבעהסצטע! װעצען n  no inint

iaB צעבצם.8ב in 1צ 1םי אפעצירען
 tl» ta ,iPEaoopii tta ?צ*וק אצ?

 D'tio DB'tp tpo װען ,tpoaeB'ta אצ1
tta ,1 נעבעקם op taצ* tPt'BPt i 't 

i n צײב מניאןp.צ a i t'a  op 18נ 
tta, ta' צ״ב?צ" נעתפעגער *iao pa 

 latt itB. '1 tta tpapjp»'tia* סעט,
oipp.מיר ״ pipoB'ta o tiai tvaan* 

tta oat 1צ בעכען tPB'tp םיט בתיט 
o n צײבעצ pb די ,*jbp pa 'ipppa 

*aw iptM 'a oippiatt 'ipja'trppo 
 ttB onporaa װעצכער ױניצן״, נאצ

ip צא<אטעם pa צייבע! .צװײ i pa 
t 7 01(י*ל ' 't  i 'ta.(

 ®רעדחןנט מון »1ברי דאנק א
 דײטשקן דעם צו שלעדנגער

 מאר־ ארבײםער באקלײדונגס
 דאלאר 5000 די םאר באנד

 קלאוקמאכער דעם אין שטיצע.
4םטדייל

 באסצײתננס־ דיים׳שען דעם 1צ
. פארבאנד. ארבײטער

דײט׳פצסנה בערצין,
tPDBJPt PDipit :

pit a ה?רצ׳ציכםם?ז סיח ta נעםם i 
iao היצו״, וײ nta oyn m nt oatt 

p '1 pa noap B n t'a  tpaptp(צpta 
a .ivoao״ip סיציי a tpttp» pa 

*ip o ra  pa ptiiB 'ta ipt'D iao'tu 
ip צ?ר8נ8*י8נ o ''a ia ײ181צי8ם 

jpo'Daa td טעט,  oan םיט m 
•1ײ16 נרעםטער

op־ ooas גרוים 1םי tw 'n m at 
a״i ן,8םיט»טײצ i  ta' יקצמר8?צ 
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