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 DDPwns מיט שטװסט ױניאז קופער אין פארזאמלונג גרױםע
̂פט טישערקאמונים דער געגען ױניאז דער איבער חערש

 m טאדערט פ»רז»מלונג די — אװאציעס. שטורםישע ב&קוםען דובינסקי װײם־ירעזידעגמ און זעממן •רעזידענמ
 די םיט סעטעלמענט עהרענח»םטען אן מקוםען און סמרייק דעם *יכערגעמען זאל אינטערנעשאנ*ל די

קלאוקםאכער. די גוגסטען צו סאב־םאגופעקטשורערס און דזשאבערם

 םען2 דעם דאנעחמטאג, פאײאבטאגען
 חאל •ו;יאן ?ו«עי p* איז דעצעםבער,
 םון• םאסעיםארזאםלוגג א םארגעסוםעז

 אי; ארײנגמחן וחנט װאס ח<:אוקםאמנר,
ױ קלאוקםאכער דער no געעיכטע דער  י

 צי קאםןי א םון אנפאנג דער איס ניאן,
 הערשאפט דעד םון ױ:יאז די באפרײען

 אנםאנג דער א<ם קאםוניסםען, די םיז
 יי־ דער אין באװעמנג ברייטער א פיז

 קאמױ דער םון זיך באםרײצז צו גיאז,
 אוועהנע־ האט װאס פריקע, ניסטישער

̂ט  אונטעײ ױניאז חלאוקםאכער די ש־טע
 •אר־ ״װאירסערס די םו; דיק־טאטור די

 -p‘*>p נרױסער, דעי־ װאס צוליב מי*,
 ברײנגען געמוזט האט סטרײ? מאכער

סעטעלטענט. םרױעריגען אזא זיך םיט
 געװען איז האל ױניאז שופער דער

 ענטוזיאס־ אן מיט איבעדם־ילט נעפא?ט,
 זעלבער דער אין האט װאס עוצם, טישען
 רי געגען צארן מיט געששורעמט צײם

 סםרײת, דעם םון םיהרער קאםוניסטישע
 דער װי װײזע און ארט די געגעז און

 די און געװארען. ״געםיהרט איז סטרײס
 די דאס געפאדערט, האט פארזאםלוגג

c איבערנעמען זאל אינטערגעשאגאל jn 
 עהרענ- אן צו ?ומען זעהן און םטרײ?,
 דזעאבערט די םיט סעטלמענט האםטעז

 סע־ 8 ;םאנוםעקט^ורערם סאב די און
 די גונסשען צו זײן זאל װאס טע<מעגט

 ארבײטער די \vnom צו ס<או?םאכער,
שעפער• די אין

 זיך האט מיטינג דער װי שנעל אזוי
 פון פאדערונג 8 גע?ומען איז געעםענט,

 צי ?אםיטעם ̂מיהען זאל םען אז ם<צאר,
 וױיכ־ און זיגטאן פרעזידענט ברײנגעי!

 איז דאם פױטיגג• צום- דוגיגספי פרעס
 מסורם א םיט געײארעז אויםנענוםעז

 םינױ נעדויערם האט װאס אפ<אוז םח
גאכאגאנד. <אנג טעז

̂וט דער אט װע: צײם דער אין ̂פ  בא
 םאד- דער אויף געװארצז אגנענוםען איז

 האטע־ל קאסטינענט אין איז זאסינוגג,
 יעהר^יכעד םערט̂ע דער םארגעקוםען

 ע?זעקוטױו גענעראל דער םון םיטימ
 איז ?אםיסע סיעציעלצ א און באארד .

 און פארזאםלוננ, דער םיז געקוםען אהין
 אין זינמאן, •רעזידענט אויםגעםאדערט

 אין םארזאטעיטע ־אלע די שזץ נאםעז
 דער אױף ?וםעז זאל ער ױניאז, הופער

 צױ מעז1גע? איז עד און םארזאםלינג.
?אםימע. דער םיט זאםען

 האי איז ארײנגעשםען איז ער װען
 אװא־ מםורםדיגע א אויסגעבראכן האט
 איהם האבען ?לאו?םאכער גרופע א ציע.

 די אויף און הויך דער אין אויפנעהויבען
 אויפ׳ן _ ארויםגעטראגען איהם םלעןpא

 אפלא־ דונערענדע אונטער םלאטפארם,
 און גע^רײען. הורא און דיסםענםעז

 געפא־ האט עולם ענטוזיאםטימער דער
 געװען איז דאס דעדען. !אל ער פערט

 דובינ״ פרעז. וױים װעז צײט« דער איז
PD' פלאםםארסצ דער םון גערעדט האט 
 געװאלט ניט האט זיגסאן פרעז. אוז

 זײן םון מיטען איז אונטערבחנכען איהם *
רעדע.

 םאר• די װי גאכדעם צו, מיעמער
 רעזאיוציע, א אנגענוםען חאט זאםלונג

 און איגטערנעעאנאל די װעלכער אין
 אויפנצםא״ ותרען זיגמאז פרעזידענט

 הלארק־ דעם איבערצונעםעז דערם
 אן צו איחם דערפיחרעז הטרײס״אנן

 די םיט סעטעלםענם - עחרענחאפטען
 סאנוםעסגדפױ סאב די און דזעאמנרם

 אסאל װידער זיגםאן •רעז. איז ףערס,
 זײן זאגען צו געװארען אױםגעפאדעדט

עוים. דעם אדדעסיחנן צו װארט,
 א געהאלטען דאז האט זמסאן פדעז.

 צװימען געזאגט האם און רעדע פוי־צע
I:אנדערעס
 רא־ צו געתוםעז איז צײט די1 ״אויב

 אױפםאדערען םען םוז ױניאן די נתיוען
 באםרײען צו קלאוקםאמגר טויזענדע די

 פאליטײ א םון העחפאפם דער פון זיך
 איג״ די אכבאלאנגט וואס פארטײ. מער

 םון •חמידעגט *דעש און םעתעמאגאל
 T* אז #זאגען אין• וד< Jtmm אײער

̂יים גין  וחנלט דאד אין איץ טאז צז גד
tt חעיפעז «%t א אויפגויען .vpiKorn, 

n• געזתםזנ rn און ארבײםער די םח 
 אינ• n פאר מם און איגיממנר, די «*ר
ן נסיפסצח  ■אגיםײ ותלכער אירגענד וו
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i יוניאן אריחנ no אאוחנבת: די זײז
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pw םאנ דנר אמעהרבמן 
®̂א יתיא! נצזונבתר אס

 וױיס״*ועזידענט ®ת אױסצוגען
רעדע חבעסקי׳ם

 בא־ פריחער שוין האבען םיר װי
 נעפאדערט פארזאםלונג די האט טער?ט,

 איז ער און דעדען פוםען זא< דובינס?י
 ^ארפמ א געהאלטען האט און גע?ומען

 ״םיס־ א?ע די אויןי אנוױיזענדיג רעדע,
 נעװארען געסאכט ?ײגעז װאס טײ?ס/

סטדײיךםיהדער. ם»?טימע די פון
 אויסכע^טעיט זיך האש ער װען
 גרויסע א בא^מען ער האט רעדצן,

 םיט אנגעפאננען האט ער און א^ואציע,
:ותרםער פאינענדע די

 מיד זאלט אידור אז ניט, װיל ״איך
 נ5 םיט עריעט װײל אפלאדירעז, איצט

 פאר־ או:ז איהר האט צורי? כיאנאטען
 מא:א* 15 מיט םאר'בו׳?עט. ארן ^ךיען

 איע די םאדדאםט איר״־ האט pnw םען
 ‘פאל האבען װעלכע פיהרער, ערגסטע

 איצט זעדיש איהר װאס דאס אויכגעזעהן
 עט פארםיהרט. געװעז זײט איהר און

 א אומגלי^ אז pytfy: גערארפט האט
 אוײ־ די עפענען זאלט איהר סראגעדיע,

 ארום זיך טוט עס װאס זעהז און גען
אײך.

 דעי אז געשיכטעס, דערצעהלעז ״זײ
 געס?עבט. האט יענעי־ נעס?עבט, האט'

 געם?עבט האט זײ, זאנען .פילארציפיא,
 איז ביידענ אײן איז אז וױיסען, זײ און
 ס?עב םעהד געםאכט םען האט יאר? נױ

 גע־ האט םילאדעלפיא גאגץ װי אדבײט
ײ םאכמן. קענט  בילדינגס די צו האבען ז

p ניט זײגען װעלכע מענמען, געשי?ט 'p 
 ג^װעזע״ און ױגיאן, דער פיז םעםבערם

 טראגע; װעיכע ?אנטרא?טאײאך, נע
ײ פארטײ. זײער םון הארטל א איצט זי

wfc- I ־
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ד באניײט נ

y נען fn גע־ אזעיכע געװען מענ^עז 
 זײ-זײגעז װעז אז ׳<ײט ױניאן טרײע

ײ זײנען בילדיגג א צו גע?וםעז  דארט ז
 יאננ װאכען איז געװארעז םארםאיעז

 געהערט ניט מעד ?זויז זײ פון םעז ראט
געװאיסט. און

 א-ך אוז נינפא װי םיהרעד ״אזעלכע
 האט — געזאניט דובי&?י האט — אלײן

 אין ,trjpT םושב איז DPיtyםאר םען
 הא* מיר װאו ?אםיטע סעםעלםענט דער
 סטעספס ראבער בלויז זײן געםוזט בען
 אינגלאךפון װעמען שעפער סעםלען אין
 נע־ האבען קאכײטע ארגאניזײ^אן דער

סעטלען. הײסען
גע^יכ־ דער אין םאל ער^טען ״צום

 פאסירט עס האט ױניאז דער םון טע
 און ;עםײנהײט נידערטרעכטיגע אזא

 און סטרײקעדס, די נענען פארברעכען
 אינטערנעיפא־ דער פון פרעזידענט דעד
 סטרײקם געפירט אימער האט װאפ :אי,
 געװאונען, זײ און ?לאוסםאכער די םון

 ױניאן די געבױט ד.אט װאם מאן דער
 הײן געװעז ניט נאך זײנעז עס װען דאן

 א פאר ספענדען צו דאלאר פיליאנען
 דיזער פעניס, און :יסעלם נאד כטרײ^

 אלם געװארען נידערגעשטימט איז טאן
 אין קאםיטע. סטרײס דעד םון ט^ערםאז

 ךי אנגע^טעיט מען האט ?אמיטעס אלע
 אבי פעױזאנען, ערגפטע אונםעהיגסטע,

 ?אםוניסט'* א .געהאט האבעז זײ נאר
̂ה שען הכ

 באצאתלט האבען סלאוהמאכער ״די
ײ אבער פרײז, טײערען א  גע־ האבעז ז

 טויז זײ װעיען מעהר לעסאן. א לערענם
פא־ 8 םח םארםיהיעז זיך לאןעז ניט

&ויז ןװ <עןווע ךסעה <יטי**ר
 ?אמוגיכ־ םון םארםיהרען זיך לאזעז ניט

פאליטיעענס״. מישע

 ױיכפינע נעהםט»ן כאארד עסזעהוטיװ נענעראל
ױניאן וער פון אינפערעםען די אין נאשלוסען

p («לוס i •1 ןײ(
 םאריוימדונג דער געגען פראטעםטידעז

״idd גענעראל דער םון  איז קאמיטע p־
 ״בא־ איז םילאדעלפיא אין אז יארק, נױ

 אר־ ס?עב געװארען נעםאכט װאוםטזיניג
יאר?״*. נױ םאד בײט

 p'.ty האט רײזבערג װײס־פרעזידענט
 םראגע די אויםגעהויבעז געהאט םריהער

 װי אגגעוויזען האט און באארד, םאר׳ן
 דענ־ ?לאו?םאכער םילאדעלפיעד דײ אזוי
 פארלוימדונ״ די װעגען םיהלען און קען
 סטרײ?־םיה• האםוניסטישע די פו; גען

 זײערע פאררע?ען װילען װעלכע רער,
 אז גע׳מרײעז, םיט ״בלאנדערם״ אײגענע
 םפעציעלע די געסקעבט. האבעז אנדערע
 םאקטען גאך געבראכט האט קאםיטע

 אגגעלע״ דער װעגען אײנצעלהײטעז אוז
נענהײט.

 ברױ געווען זײנעז קאםיםע דער אין
 32 שוין איז װעלכער ״ד»טס?י דער

 איו װעלכער און םאן ױניאן א יאהר
 בלעק־ אוים׳ן געשטאגען יאחר זעקס
 אײ ױניאז זײז פאד באסעס די םון ליסט

 װעלכער p̂רוב ברודער ;בערגעבענחײם
 םאי• דזשײל אין םארשיתט געװען איז
 האם װעלכער און םעםיגקייט ץניאז זײז
pn יר־ דער פאר אײגגעשטעלט לעבען 

 גרינבערג, סאראה שװעסטער די ניאן;
 איד די םיז זײנען וועלכע שטײז, בעקי

 םילאדעיד דער pא םיםנלידער םיװסטע
 זײנען אוז ױניאז אלאו?םאכער םיער

 pא רײהען םאדערשטע די Pfc שסענדיג
 און פארטער ל. ;סאםף ארבײםעד יעךען

 האבען װעלכע מענשעז, אלץ — דיננאמ
ױגיאן. חגד םאר געאיפעדט זיך

̂בען לײט פאמיטע די אט װען  גע־ ה
 הא־ קאםוניםטען די אזוי וױ שילדערם

 אי« נ^םות זײערע אןיוי געםדאםעז בען
ײ ײ האבעז כמזנגס, געתפען ז  אלצםען ז

 דײ אםילו טרעחרעז. צו ביז געדיחרצז
 דזעענע• דעם פח םעםבערם איגקצ •אר
 געריהרט זײגען נאארד עקזעקוםװו ראל

 בא״ און םאקטען זייערע פון נצװאדען
מײזזס
 איז אז אנגעוױזעז, האט תאםיםע וײ
 בלויז פאראן וײנען פילארעלפיא גאנץ
 יע- אווס. און ארום קלאופםאמר 860
 פח געווארעז א^נטערזוכט איז ?א« דנר
 גע־ חאס סעז גאר וואו און ירניאן חנר

a פונען m ,אפנע־־ מען חאם ארבײם 
o כסאיט n »די אתיסגעםיחרס ;שא 

a m בא־ שצריפס; םיט גארםעגמס 
 הונחנרש. פינזז מים באסזגס די שסראפט
דאלאר חונחניס פופצעהז און םויזצגט

;ארגיײ ױניאן די סאר וױידדמס * ••• . <I • i 1 * * . ׳ * "י if * J ■ * •: ■'־•* *־

 געגען נעסמרײהט האבען װאס טער,'
כלעבערײ.
̂ן נעגאגגען זײנען ?אמיטעס ױניאן  פ

 ש״טרעננע געמאכט און שאפ צו שאפ
 יארהעי־ נױ דער װען אונטערזוכונגען.

 געזאגט. זײ האבען באארד, דזשאינט
 דעי םון הערפט א כאטש געטאז װאלט

 פי־ אין נעטאז האט מעז װאס ארבײט,
 דעױ װאלט סקעבערײ, געגען לאדעלפיא

 פיה־ די און געװארען, געװאונען םטרײ?
 פארענט־ נעדארפט גיט װאלטען רער

 םיט פעהרעחגן אײגע:ע זײערע םערען
 געטרײע עהרליכע אויף םארלויסדונגען

 סטרײק גאנצען דעם אין <ײט. ױניאן
 גע־ שעפער קרײנע 15 בלויז האבעז
 האבען זײ און םילאדעלפיא אין סלעבט

 און ארבײטער. 141 בלויז באשעםטיגט
 שע* סלעב אומבאדײטענדע דיזע אפילו

 געװארעז אפגעסטאפט אויך פער^זײנען
 איבערגעבענהײט איז ענערגיע דער דורך

ארבײטער. םילאדעלםיער די םון
 אײגדרו? שטאר^ן באזונדערם א

 ברודעי םון יעדעס די געמאכם האבען
 בעסי שװעסטער די פון און דאםס?י

 רײד זײערע גריגבערג. סערע און שםײז
 אח הארצען פון גע?וםען באםת זײגען

!טרנרעז ביז געריהרט האבען זײ
 נמװען אויד זײנען אזוי •ונקט

 חא־ זײ װאס פא?טען די איבערצײגענד
 אלע־ פאר איז עס איבערגעגעבען. בען
̂ור פען  גענעראל די ד**ס געװארען, ?ל

 איננעלשע איחרע מייט ?אמיטמ םמרײק
 געשי?ט האט מעז װאס קאםיסאײאך,

 א באגאנגען זײל׳נז םילאדעלםיא, אין
 םילאדעל־ די גענען אוםרעכט געװאלדיגען

 אין ױניאז, זײער און סלאו?םאכער פיע,•
 םען האט דאדט »ז זײ, םארלויםדען

 קאםי־ די געסלעבט*. ״באװאוסטזיניג
 םילא־ אין אז באוױזען, ?לאר האט טע

 אלץ געטאן ױגיאז די האט דעלפיא
;P אז םעג׳יד, געװען נאר איז װאס  ״

a m ניט זאל יארס גױ םאר ארבײט 
וועדען. געסאכם
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 געמו ״אינחשןגסמו׳
■ מםאכס דעדנערס

פערטאנענם
 ריכ- באזײטמט דירויזשאן אפעלאיט

 גיט און אורטײל קרעינ׳ם םער
 םאר באשלוס גינסטיגען א ארויס

אסאסיאײישאן. םױטשועל דער

 נאװעםבעי, טען26 דעם פרייםאג,
 סופרים םון דױױזשאז אנעלאיט דער האט

 דעס באזײט-גט יארה נױ מון קאוידם
 װעלכער קרעין, ריכטע• םון אורטײל

 א) ארויםצינעבצז אנטזאגט זיך האט
 ?לאוח ״ױגײטעד דער צו אינדזשאנלשאן

 אײל מװםשעל דעזײנערס סוט און
 דזשאיגט דעם געגען אםאסיאײשאז״

 ױניאז. ?לאוקמאכעי די פון באארד
 אפעלײט דער פון אוךטײל דעם לוי.ט

 פיקע־ צו םארבאטען װערט דיװיז״אן,
טען.

 א־נדזשאנק־י דעם או־־ויסנעבען בײם
 רי אויסיעדײקט חאורט די האט שאן

 קומעז דעזײנערם קלאול די אז כײנונג,
 אי* דער פיז ראמעז די אין ארײן :יט

 פוגלט און ארבײטערשאפט, נאגיזירטער
 צו# ״אומפלאהטיש״ געװען װאלט עס ױי

 ארכיטעק־ און ״ארטיסטעז אז םאדערעז,
 ױ־ 8 אי; אנשליסען זיך זאלען טען״
 ״אומפראל־ אזוי פונתט עס איז ניאן,
 דעזײנעדס די אז םאדערען, צו סיש׳״
 אי;־ אבער קאורט די ט^ן. דאס זארעז

 גרעסטע די דאם םא?ט, דעם נארירט
p ניט זײנעז ארבײטער דיזע פון טײל 'p 

 לויךאר־ א״נםאבע נאר סטײײשאפער,
 םערםטע:־ ארבײטען װעלכע בײטער,

 ארבײטס־בא־ שלעכטע אונטער סײלם
 דעי pR דך נוי.טיגען און דינגונגעז

 צו כדי ױניאן שטארלער 8 םון הילף
 די אוםשטענדען. זײערע םארבעסערען

 סײן געשײנלט ניט אויך האט האורט
 באהױםטוננעז די צו אויפמער?זאמלײט

ײ־ דעזײגערס די דאס ױניאז, דער פון
 םיט באניצט אלעמאל זיך האט ניאן

 ארגאניזי־ דער אין סעטאדען פרידליכע
 אלע די דאס און דעזײנערס, די פון ררננ

 בא־ װעגען ״אפידײװיטס״ זאגענאנטע
ײ צװאגגס־םעטאדעז, מיט זיך טצעז  זי

פעשױת. אויסגעטראכטע נעז
 םיז ועיױנס דעם װעגען נײעס די

 גענעז אינדזשאנקשאז פערמאנענטער א
 היײן, װיליאם םר. םון איז ױניאן י־ער
 אסאסיאײשא;, דעד פון אטוירני דעם

 םרײד גרױם מיט געװארען אייפגענומען
 דעזײ־ דער פאר זײ װיכטיגער 8 אלם

סאםײעטי. בענעםים ;עדס

 קאנפערענץ אין וױדער ױניאן
אסס׳ן אמעריקען דער מיט

)1 זיים פון (׳•לוס
 םארזוך א מאכען װידער און םערענץ

סעטעלמענט. א צו קומען צו
 :•8P א םארגעשמען איז דינסםאג

 בײדע םון םארשטעהער צװישען םערעמ
 אנ״ גײ דאס אויף האט םען װאו צדדים,

 א װעגען אונטערהאנדלונגען געהויבען
 רעזולטאטען קײנע אבער סעטצלמענם,

 איז עס געבראכט. ניט זיצוגג די האט
 זאל ?אנםערענץ דער אז גענליבען,

מיטװאה װערעז םארטגעזעצט
 ווערען שורות די װען צײט דער אין

 דארוי םריה, דער אין םיטװאך נעשריבען,
 םארטגעזעצט װײםער סאנםערעגץ דער

 נישט גאר קאן דערװײל און װערען,
 מים כאשטיםטעס עפעס ווערעז געזאגט

 אויס״ זיך װעלען ?אנפערענצען די װאס
 געלײענט װעלען שורות די ווען לאזעז.
 װיסען שוין לעזער די װעלען װערען,

 טעגליכער דער דורן ט,8רעזולט דעם
v פרעםע.

1 V.-.C

 דעם לעתטשורט נעער ש.
'׳־ בראנקם די אץ פרײטאג

 *יד״זעו ב*װיו«ער דןר ניגעי׳ <•.
 יעק«ײי«ן יוזנ■ ליטערי*יײקי'»'מר.

 בר*נקס ד• »<ן םעסבערס אונזערע י«ר
 -?«עסד «ען10 דעס «ר״**ג« חיינםיגען

 םזד ייז ,Wjnif 1*> *ז״געי 7:46 נעי-
 1268 גייתן, םתײער קןניי
 ס«רי * ײיז יי«י ד̂ם ר*װ.

 p ײןיעז ייזינע לזסזיעם.
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 אינטער״ אונזער פון שטעלונג פעסטע די און באארד עקזעקוטיװ גענעראל פון באשלוס דעם באגױסען קלאוקמאכער מאםען

 פארזאמ* די אױן® באגײסטעחנג מיט אויפגענומען װערען האלפערין און האכטאן דזבינסקי, זינמאן, — ױניאן. נעשאנאל
פארמיטאג. מאגטאג בילדינג שאגאלאינטערגע דער ארוס עמאנסטראציעד שעהנע די — קלאוקטאכער. םת לונגען

ױקען די אין אוטלאק־ צוריקגעהפען שעפער אמע

באארד עקז. גענעראל פוז נאשלוס דער
זיגמאן מאריס םרעזידענט פון

 עקזעקומיװ דזשענעראל דעם פון באשלום דעם איבער דא ניכ'אײך איך
 באארד עקזעקוטױו דזשענעז־אל דער אינטערנעעאנאל. אײער םון באארד

 דער כיז ױניאן אײער פון און םםרײק אייער םון לײטונג די איבער נעםט
 די און- פארגאנגענהײט דער פון זאך א זײן װעט םלאנטער צרה׳דיגער
נעענדינט. ץײן װעט ױניאן דער פדן און םטרײק דעם םון לאגע טראנישע

 גע־ האט עם פאראיכער. איז ארגומענטען און טענות פון שטונדע די
האנדלוננעז. פון שטוא־ע די שלאגען
 ארנאניזאציע אונזער האבען סטרײק אונגליקדיכען אייער פון פיחרער די

םארניכטונג. פון תהום דעם צו געכראכט
 םארלארען ניט קײנםאל נאך אהער כיז האט ױניאן קלאוקםאכעד די

 א אכער םטרײקם, גרויםע םטרײקם, שװערע געהאט האט זי קאםף. קײן
 איז ארבײםער, די פון טךײהײט און זעלכסט־אפפערונג םוטה, דעם דאנק

 נלענ־ די פון אײנער איז םאקט דער זיגערין. די ארויםגעקומען איםער זי
 ארכיי־ אםעריקאנער דער םון געשיכטע דער אין װירקליכנןײטען צענדםםע

 םיט שטאלץ איז לײכאר אװ פעדערײשאן אםעריקאן די באװעגונג. טער
* ארגאניזאציע. אונזער

די : אונגעװעהגליכעם עטװאם געטראםען האט אבער םאל דיזען
 אפםערוױליגקײם, און טרײחײם םוטה, םיט געקעםםט חאבען ארכײטער

 געפינט םטרײק װאכעדיגען פיער־און־צװאנציג א נאך דאר, און איםער, װי
 אלזא, זאך, אונערהערטע אן צושטאנד. שרעקליכען א אין קאםף אײער זיך
׳ ױניאן. אונזער םון געשיכטע דער אין

 פון ארדערם זײערע כאקוםען האבען םטרײק דיזען םון םיהרער די
 הערשער דיזע האבען זײ פארטײ קאםוניםטישער דער פון הערשער די

 און פאליםישענם. גרעסערע םאלגען פאליטישענם קלענערע געםאלגט׳װי
 דעם אין ארײננעשלעפם אײך זײ האבען ארדערם קאםוניםםישע דיזע דורך

צושטאנד. טרויעריגען אזא דערגרײכט חאט װעלכער קאםף, אוםגליקליכען
 אײערע מיט זײגען אײך פון םילע נאגצען.סעזאן. א פארלארען חאט איחר

הונגער־טױט. פון שװעל כײם בוכשטעבליך םאםיליען
 בײ ליגענס. טיט נעקארםעם אײך חאבען פיחרער קאםוױםטישע די
 די־ אפגענארט. אײך זײ האכען געװארען, געטאן איז װאם שריט, יעדען

ײ וזאבען םטרײק דעם פון “,אישױס אםת׳ע  פארנאכלןך און םארדרעחם ז
ײ םיגט.  אויםגע־ ױניאן־קאםע די און ־פארםקעכט םטרײק אייער חאבעז ז

לעדיגט.
נעםוםשעט. אײך און אפגעחאלטען אזױ אײך זײ חאכען םאנאט זעקם

 אין נאר אינטערעםען, אײערע אין ניט געפיחרט םםרײק דעם חאבען זײ
 פא־ קאםוניםםישע די און ■ארטײ קאםוניםטישער דער פון אינטערעםען די

 אײך, פאר לאגע בעסערע א געוױנען צו ניט נעװען איז צװעק זײער ליטיקם.
 האלטען װעלכע ■אליטישענם קאםוניסםישע די צופרידעגצושטעלען נאר
קנאםעל. זײער אונםער צײט גאנצע די זײ

ײ װי נאכדעם איצט, און  א םארלירען צו געצװאונגען אײך חאבען ז
ײ האבעז םייאן,  דרא־ װעלבער דיזען.לאק־אוט״, אין ארײנגעשלעפם אײר ז
 נעפאהר די און צרות װײטערע חונגער, װײטערען ב^ננען צו אײך העט

םיזאן• צוױיםען א פארלירעז צו
ײ װאם באםראכט םען װען קאפױר זיר שםעלען חאר די  דא האבען ז

 און פתיעז אײערע פון חשבון דעם אוץ» און חשכון אײער אויה אויפגעםאן
 לאגע די באטראכט מען װען קאפױר אױך זיך שטעלען חאר די סינדער.

טאםענט. דיזען אין זיך געפינם יוניאן אייער וועלכער אץ
!װערק נעענדיגם םוז טראנעדיע דיזע
 אפגענארט און פארפיחרט זײנען װ%כע קלאוקםאכער, טויזעגחזר די

 םים נאםען די פארחילכען •אליםישענס״ סאמוניםםישע די פון נעװארעז
ײ ענםריםטונג. פץ אױםדלוק אץ •ראטטסט זייער  איגםער־ די פאדערען ז

דעם צו םוןן א םאכען און חאנד אין םיטואציע די געשאנעל^א^נעזזםען

^ ע נ מ ^ * ?י מ נאך אפיל אייער געוזערט חאם נאארד עקזעקוסױװי^

פון און לאוק־אוט דעם נעגען קאםן* דעם פון ג^«דחח}רשאפפ ^
םטרײק. דעם סוו וויבמרגןובליבען וויו װאמ

w w* חאבען דם םעהר שקואל »ײער נדמ קען
שליו קייץ ען  ח«געז ניט םעחר טאר זי טאן! צו וואם

t און o i .w .־ ; מניאן<
םטרייק אייער צו יםח

 ■ראװיזארישע א אפאינםעט חאם באארד עקזעקוטױו דזשענעראל דער
 פיחרער־ דיזע באארד. דזשאינט דעם םון לאקאלם די פאר פיהרעדשאפט

 פארװאלטען װעט כאארד עקזעקוטױו חשענעראד םיט׳ן צוזאםען שאפט
 אינ־ די אין ניט און קלאוקםאכער די פון אינטערעםען די אין לאקאלם דיזע

אינטריגעז־קליקע• אדער פאלטײ װעלכער אידגענד פון טערעםען
 אץ איצט איז ױניאן דער פון און םםרײק דעם פון העדקװארטערם די

סטרים. טע16 ײעסם 3 איגטערנעשאנאל, דעד פון אפים דעס
 יעדען פאר װערען כאשטיםט װעלען העדקװארחןרם םפעציעלע די
 די װערען אנגעפיחרט װעט דארטען כאארד. דזשאינם דעם פון לאקאל

 פלאנםעםיגקיים םיט װערען נעפיחרט װעט אלץ ארנאניזאציאנם־ארכײט.
טאקט. אץ

 רעוואלױ א םאכןזן איצט דארפען שנײדער אידישע די אז בלאף, דער
 א םאכען װילען קלאוקםאכער די אויסנעשפילט! איז אםעריקע, אין ציע

 א װעגען געפילחןר זייער אז גוט, גאגץ װײםען קאםוניםטען די און לעבען.
 און ױניאן א ארײנצוכאפען תירוץ א װי םעהר ניט איז רעװאלוציע כאלדיגער

 דזשאכס״ טױזעגחיר האבען צו און קאםע די ארײנצוכאפען טרעיה נאנצע א
 געחן צו נרײט זײנען װעלכע לײט, ױנגע םאר פארדינסםלער אזױ אדער

אינטערעסעז• זײערע אין םקאנדאלען םאכען
 נע• דער אין טאג װיכטיגער א איז דאס ברידער! און שװעסטער

 טאג א קרעםטען, פאראײניגטע פון טאנ א — ױניאן אונזער םון שיכטע
 איחר װילען װעלכע ארגאניזאציע, דער פון םיטגלידער געטרייע אלע װען

 אץ םאראײנינען .זיך םוזען הערשאפט, קאםוניםטישער דער פון ראטעװען
 אײערע אין װאם אלץ טאן םוזט איהר !אינטעתעשאנאל דער ארום שטעהן

 טרעיד* םון גרונד חןם אויף ױניאן די אויפבױען צוריק העלפען צו קרעפטען
 אע־ די אץ טעטינקײט טרייע אדן דיסציפלץ םאיעראנץ, םון ױנואניזם,
 טו־ קײו !מעהר געשרײען געבלאפטע קײנע !ארבײטער די פון טערעםען

 רעװאלוציע פון נאמעץ דעם אין םקאנדאלען קײנע און ®ןל־טאכערײ
כלוםר׳שט!
װע־ געפיהרם םוז םטרײק דעם און לאוק־אום דעם געגען קאםף דיזער

 װע־ געבראכט שנעלער װאס מוז און םעהיגקייט םיט און ענערגיע םיט רעז
שלום. גינםטיצען א צו רען

 קאנפערענצען םרידליכע דורך װערען נעםעטעלט ניט קען ער אויב
 װערען געפיהרט קאםןש דער םוז קאמף, א װערען אננעהױבען םוז עם און

 םישע־ גענלאפטע אהן שטײגער, טרעיד־ױגיאניםטישען ריכטיגען אויפ׳ן
 פון אינטערעסען די אין פארשלעפענישען אהן זאכען, זײםיגע װענען נינ<ןם

םענשען. זײםינע
 םון צוקונפט די און ױניאן אונזער רעטען םוזען םיר קלאוקמאכער!

 םיר װעיען. פארגעםען געפיהלען פערזענליכע אלע זאלען !טרעיד אונזער
זאך. הייליגער אונזער א'ן פאראײניגט זײן אלע םוזען

 טועםל־םא־ קײן צו ױט לאזט !חאלם די אין אדדנוננ אין זיך האלט
 פאר־ צו צװעק םיט׳ן געשרײען רעװאלוציאנערע געכלאפטע קײן און כערײ

 װארט !זומפ א אין אײר<ױדער פארשלעפעז צו און קאפ חןם אײך דרעהען
 חשענע־ דעם פון נאקומען װעט איהר װאס אויםקונםט און ארדערס די אויה
 געאײנינטע םיט לאםיר קאםיטעם. די פון און באארד עקזעקוטױו ראל

 זי זועלכען אויף שטאנד, הױכען דעם צו ױניאן אונזער ברענגען קרעפטען
 צװישען פארנומען האט זי װעלכען םלאץ, שעהנעם דעם צו געפונען, זיך האי•

װעלט! םון,דער און אםעריקא םון םרעיד־ױניאנס די
גרום, ברידערליכען םיט

באארד עקזעקוטיװ חשענעראל
ם י ר א , ם ן א מ ג י  פרעזידענט ז

םעקרעםאר. ,ף א ר א ב ב. א

כ«ארד עהז. נענעראל פון מיםיננ םפעציעלהר 8
 זײגעז םאנטאג און זונטאנ לעצכתן

p t געװארען אפגעחאלסען יאר? נױ 
 עקזע־ גענעראל דעם םון ןיצונגען צװײ

 אינםערדײ אונזער ®יז באארד מוטיװ
 ספעציעלער א געוחןן איו דאם שאנאל.
 ע?זעסוטױו גענער̂א דעם פון כױםעג
 האט זיגםאן פרעזידענם װאט ב**רד,

 טרויע־ די נאטראסטעז צו א״ינגערופצז
 יו־ קיאופםאמר חנר איז לסגע רינע
 ווע• נעםאז קאן עס װאס ?זנחן את ,1 גיא
o איז אדתתנ ארײנציגחנמעז חמ n

 געװארען גי^אפעז איז װאס כאאס,
 טרויעדינע] דעם סון דעזולטאט לס8

סטריי? מאכערpלאוp דעם םון אײסגאגג
 באארד דעם פיז זיצונגען די אײדער

 נע?וטען ױיגען אנגעהויבען, זיך האבעז
 די נעםאדערט און סיאו?םאכער םאסעז

 8 נעםען נאלד זאל אינטערנײשאנאל
 הא״ זײ שטעיונג״ באשםיםטע םעסטע,

 אינטערנײשאנ^ די געפאדערט, בעז
 זעמן און סיטואציע די איבעדנעםען זאל

CX ■m ווי*• ו«לום
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1* eH*n t*o  pmצויבם o»88in<i*B *op*i * b * t*i ײייטער *|,n*H8iy i t 
pa* o * a9f n זװרייםיל *d*1•  p * n r« * n  oaos'inae m w  p װ*ס n סצאוק־

i*ob* )i* «o*o ,0*11 tn*o*3 po rrm** i*b *זױ נ*ד
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vtv ̂יק ̂זען. גים סימ נואר וועסעתמ^נאלדי ומם וווםנ ^עד
mר*ציכמס ריי  מ מ ד ב^ירד מ״נקוסיװ ד  n יױז יוגזנר   trt>
- ת נעמן « דמת די װני*ז. דער *ח מסירזממ יון םננדגקײםען ונױזי  ts נסוע•  
n פיחײז ו  * ?**ran אטװמנג״מ מפ^צגזעכסיגם ודו ־ n w p  tra m * *  h n »  - 

סיס •נריםענםס שציסעז »ח באצממאןים סיס סכסוכים וודמװגצײמן  jn tw ')vrv$
־אב  n כאמוצםעכםיגס אױך   m  *nmp •עקזעקרםײו דדפענעראצ ךי יפממים !

f f r u r דורכ«ופיחדען אום נױטיג פ»ר חפצט זי וחנצנע ס*נ-ק*ס»טע, •י^דמנד
י»מי
1» wmח^ט צסטנמ n איגטור״ דער פון ב^ארד *אזוקוטיזו. ח׳עמגערווי

A,**♦ 1928 מם rw ^ n m  f fd lB, גע^דדערט o r i ם^צגענדע:
די און מוארר עקזעחוטיװ ח׳שענעדאצ איחר דורך רי »1

 פיהיערשאםט ג^נצע וי איבער נעהמט בטמטימט, ױ װ^ס ׳נ״#מיטעס#0
r n • •  ®in f i t מד אױר געסט און  ©יט סעטעצמעגט א םאר ®•רחטנדצונגען די ײי

 כןזארד מאםטעד, מעסנער, קײן ®סאסיאײמ^נס. טיט און נט^נפטיס
 טאן צו חאבען ניט מעהר זאצ אינטערנע^אנאצ דער סון פעדיעחאאפט ®נד^ר אמד

 סעטעצמענט, א ®אד םאדחטנדצוגגען די כיױט אדאר טטדײק ®n ®ון י^חדוננ דןר ®י®
Hf בארד• *סזעסוטיװ גענמראצ דער םון דועדעז *ס#רידרט אױסדריקציך וחוצןן

n עהזעקומױו דזעענעראצ איחר דורך אינסעדגמשאנאצ ךי ^2 m p* רי און 
f^ rv y®® ,® ע ט מי ב^  םיחרעח*»ממ אויס^ציסציכע די איבער דארמיט נעמט ^ו

 nyD®opi^^p ®צע םון און יאיס נױ פון באארד דזטאיגט חנר ®ון ®אמוטצטת; און
ly װאם צאחאצס, i’M םון מעסבער קײן באארד. דזשאינט דער אן אגג^צאסען 
y פרן ?עריעישאפט ®נדער ®ן ®ון אחןד נאאדד דז^אינט tn ,ניט זאצ את»ניזאציעס 

 פון און באאויד תשאינט דער פון םארײאאטונג און ®יחרונג חוי מיט טאן *ו זyהאב
i אחן אא?איס ,ד r t דזשןך^עדאא דעד ®ח באפואמעבטיגוגג אױסדרי?איכער PTPV־ 

ה ?וטיװ איר נ
yJu עקזעקרטיװ דזשענעראא דער צו װעדען באצאאט כיוזעז אסעסמענטס און ^יוס 

 זײ״אונטערגע• פוז װעאען ?ארדס װאירקינג אאע פאדטרעטער. איה.חנ אחגר נאארד
in y ii \VVW* בא װעאען װאס אסעסמענטס, »ה דיוסvאנדערע, צו ורעדען אהאט 

 װעאען פעיזאנען, אנדערע םון אונטערגעיעריבען זײנען װאס #?ארדס װאידמינג און
y® דט n y i®; ,ותדען

?ריזיס איצטינער דער װי א»ננ אזוי קדאםט איז באײכען זאא אדדער .3
oyii ,דעד אין ווערען צודי?געבראכט וועט צױשטאנד נארמאאער א ביז און אגחאאטעז 

באאמטע. פאי עאעק^אן עהראיכע און פרײע א חאבעז הענען װעט מען און יוניאז/
A אאע און קאמיםע, סטרײק דזשענעראא דער פון מעמכערם און באאטטע אאע 
 שטונדען 24 אין אז אינסטרואירט, דערמיט װערען םאדשטײער און ?אמיטעס איוזחג

 פער״ זײ םון עס װעט מען ווען אדעי ארדער, דיזען ערהאאטען וועאען זײ וױ נאכדעם
 אדער באארד עקזעקוסיװ דזשענעראא דער צו איבעתעמגז זײ זאאען םאדערען, זעני^ין

 נעאט םעהױריטיס דאקומענטען, רעקארדם, כיכעה אאע ?אמיטעס סאכ איחרע צו
 זײ װעאכע איבער אהנאניזאציעס באםיעסענדע זײעיע םון אײגענטום rא^רע 1אי

קאנטראאלרם. האכצז
 סאב־קאפייסעם םאאגענדע די באשטיטט באארד עסזעסוטיװ ךזשענעראא דער .6

 פיט אנקאאנג ןיא ױניאן קאאדקמאכער דער םון טעטינ?ײט אדן ביזגעס די םיחרען צו
ארדעד. דיזען

:האכייטעס די סון געמעז די זײנען ®אאגצגדע

׳גןאיאאז כ.
 גאצדמםײן א,
 עמ®ײגג נג
 ®ײגשטײן ח.
 גאלדבאדנ ל.
 ?ריטצער •.
םטיטח כ
 חיאיעד ס.
 עםקין ם.
נאתימ ס.
ידוס1צא ב.
 דינערמסיי! י.
קאסץ ל.

2 לאתאל £אד קאמיטע די
 וױיסבאאט תש.

 בעראינעד .ל
 ?ופער י.
 מארגואסקא א.
 םערבער ל.
זאקשטײן נ.
 קאהען א.
 װאגמאן ם.
 באגנא מ.
םריעד ה.
גוםערסאז ע.
 ?««לאז ב.
יאזעז א.

 האכח פ.
 פײערטשײן

 גאלדפאדב ז.
 צוקערימאן ר.

 ויעטץ3 נײטהען
 האראוױסו י.

 נעש טשאר^ס
 פרידמאז י.
 לײדי כ•.
 ראטהענבעינ ס.

 קורײססי פיליפ
^דסש^זןי־ סעס

3 לאקאל מאר קאמיטע די
} ד. י ב ו סעקיעטעד־במנעדזשער - ר

 םורענשײן ^
 בערנשטײן מ.
 כמסס בג

 זאלצסאן
 בארשאל ס.
 רויך ל.
 ®אסט ה.

 יאאעוױםץ
?אהעז ס.

 אסיסראווסלי ס.
 מװאר־סץ י.

 לזגם?אװיםץ
 מאזממ אב.

.t סאלטצבעת 
 .הראװזןטץ

׳ צוקעדטאן ס.

 בעטענעד ם.

 ?ארן ס.

 סאםעראינג מ.
טײג

 היבשמאן
 מיכעיםאן מ.

 גאאאוטי
 דײנעד

גאםאיעב

 ־שסעםעמנד
 בילאיינ מ.
 . קאליש ע.
 באוך ה.
 שװארץ ד.
 זילבער ם.
 ביאיג מ.

 באיתשםײז
b. וױסאסצקי

.9 לאקאל םאד קאטיטע ױ

ימצאו י״
סא?אווסקי א.
מדםאן ב.

 זזאראװיכףל דזשײ.
)j דאן 

 בקאםה ס.
 וזאבםעכ ד«.
̂ס ם.  תי«נ
 צײסמאז ם.

 מהאמדג
 גצאזאף

jo רײן 
 רובין א.

^ר װ ^י

j ס;*בעל 
b. דותיצקי 

 ?וירסצסאן
 1שוירמא ס.

 ראזענבעדג
j שכדינבערנ 
 װייצסבערג ה.
 שװאדמץ א.
jd רימסנן® 
נאצדסםײן ס.

סו לאמ»ל ®אר קאטיטע די
האנזעל פילי® דזשײקאב װ. מאוריס פריחנזא! סײ«ר

®לײשער דזשײק^ב » ^ וינסמל ם ppjy® לואיס
וודעםצמי ®יל'® שאפירא הזןדי ססאלעד סאמס

<עוזין חמויליוס דובינס?י ייײוױד נאדד^ון םאקס
אבראסאזױםץ חשאו iirp״ jfr ב״ סעם  in * o איס11 

אםםרעזי ת טאסאזחנד סעם ?אאיש דזשײ?^ב
ם*ל*ר 0*1*9 פיש דזשאזעזי קזןד סעסועל

1NPR0  0*9 אעדלםוטער סעסועל קווויס חמוציזס
P813 י*יס1 dpko בעבדזשאמין 0 1 J ו*י  P1JTUD

* p o k ii* סײק  גאגלער אמידןור ראםנער ®ראו
פריזזיימ 1די*חי fime**i סאיידססיין

ע די מ םי א ר ק א ל מ א ק א 3 ל 3
ת מ אלד נ דאבינ^װיכח פאגססי
זײדזנלסא! שתצדסאן פרוםםשיס

וםיננג*רטיט1ב סאדאווםל' מ סכו צוגד
®ינסןוײספי 1108180 ריאס

םריםאם 91חײ )8901»

. * . .ז ,
1* 11*9 באום

^P ..1-1___3 ׳ ט פ ע ר <3ע ^ ק

38 קאל8ל מאר קאטיטע די
 ?יסבאראפסחי

 כצאקין ד.

םאקטאראװיטץ כ.

כאראן ד.

 רארפטאן ה.

 ®רײזצר ה.
צ צר ײז^ א

jyn*p א.
םרידםאן ב.
גיאזער ני.

 אגאי דזשײ.
 אםבאסיני סי.

 כיאנדע דזשײ.
 קאטאניא װ.
 טערמיגי א.

 װעאטרי דזשײ.

 װאיארע דזשײ.
ניסיטא .9

 אעװינסאן דזשי/
 אײזער %.

Hpn■ דזשײ
זאסאאו א.
װ^-רי:סקי מ.
ro»p ם.
 בעראאנד ב.
 טאדגאלין כ.
כ;אט מ•
יעאין נ.

 סרענד י.
 גאככי דזשײ.

 שעכטער מ.

 וױיססאן א.

 דײטש ס.
 ריעןי א.

 סעאצער דזשיי.
 ?עסאער א.
יאװ ם.
וסמיאאװסתי װ.

.48 לאקאל םאר קאמיטע די
 מענעדזשער ניגםא, ם.

ו ו י ט ו ק ע ז ק : ע ד ר א א ב
 סאמפערי ר.
 מאגקוזא ר.
 קאסטראװינטשי נ.
 עספאזיטא ר.
 מאאיסאני ע.
 באנא ד.
 ניצצא ס.
פאלאנע א.

 םוימארא דזשײ.
 װעאארדי א.

 אא־רוססא דזשײ.
 איגנארי א.

 ספינא דזשײ.

 ציקאסטרא דזשײ.
 קאנזאנעי ם.
דײפאאאא א.

 דקר ארום דעםאנסםראציע ענםוזיאספישע די
כילדיננ אינפערנעשאנאל

נענע־ דער םון מיטינג דער איידער
 אנגעפאגנעז זיך האס באארד עקז. רא^

 סאסירונגעז, םארנעקומען זײגען םאנטאנ,
 פארשריבעז אײביג אריף װעיעז װעיכע
 דעד םון געשיכטע דער אין װעחנן

ױניאן. היאוקםאכער
?אמי־ זײנען אן פריהסארגען םון

 ארבײ־ אײנצעילנע און שעפער פון ■שעס
 ,‘איגטערנעשאנאי דער צו געקיםען טער
 ראטצװעש — םאריאנג אײן טיט איע
 לײ־ און הונגער סיזאז נײעם א םיז אונז
 נײעם דעם םון אונז ראטעװעט -עז,

! אוםגליק
 ?יאוקםאכעי די האבעז אזיעער 12

 קלאוקםאכער דעם , םון געפיארשירט
 איד דער םון בילדיגג דעד צו םארתעט

 םארגעקוםעז איז דארטעז טעדנעשאנאל.
 םצענעס מערקוױרדינסמע די םיז אײנע

 ארבײטעי־ דער פון געשיכטע דער אין
 נעץ די און רענען דעם טראץ באװענונג.

 ?לאוקםאכער די זײגען םיס, רי אוסטער
 דע־ הארציג און סטריט אין נעשטאנען

 איגטערנעשאנאל. דער םאר מאנסטרירט
 אז םארלאנגט, הוראכ מים האבען זײ

 װעז און רעדעז, זײ צו זאל זינםאן &רעז.

 אן אין באװיזען זיך האט זינכיאן פדעז.
 און בילדינג דער םון פענסטער אפענעד

 האט װערםער, עסלייע נערעדט ־*אט
 אוואציע, דער מיט נעדונער-ט דער־ביאק

 איהמ םאר דזאב״ען ארבײטער די װאס
געמאכט.

 םראנט איז דעסאנסטראציע דער פיט
 האט בילדינג אינטערנעשאנאל דעי פון
 הונדעד־ געענדיגם. ניט נאך דאס זיך

 צוגעקו״ שפעטער זײנעז אדבײסער טער
 נעהאלטעז םעז האס זײ מיט און םען

 םונ׳ם אוידיטאדױם דעם אין םיטינגען
 װי־ זײנעז אבעגד אין אעפערנעשאנאצ.

 ?לאױד םיז מיטיננעז םארגעקומען יער
 אינ־ די ב>»ריםם האבעז וועלמנ כיאכער

 שםע־ מוטינער איהר מיט טעמעשאנאל
 צו םארםליכםעט זיך יואבעז און <דנג

 אר־ גרויסעד איהר אין איהר רעלםען
קלאוקסאכער. די םאד בײט

 ?לאוק- םון דעםאנסטראציע א גאד
 א—םארגע?ומען טאג יענעם איז מאכער

 םיז בילדינג דער ארום דעםאנסםראציע
 געװען איז דאס באארד. דזשאינט י־ער

 ®ר*טעסט רעם פון דעסאנסטראציצ א
ארבײםער. די נניז צארן דעם און

 שטורמט פרעםערם ®מ טיטינג
 קאמו־ געגען ®ראטעםט מיט

בעאמטע ניסטישע
 ה*בען םסאנםא(, אונערװארטעט,

 און pi*lp הונדערטע אהעגט מ*גסאג
ל*ה. סח סיטגלידער ■רעסערם, דיעס

 אין מאסםיטיננ נרויסען א אויוי
 זייער אויםנערריסט ,1ה* בעסה*װען
*t יטערו»,3םאר אוז ענטויסוננ  i״
 ק*םוניס- די געכ*( צ*רן און פדאטעםט

d*8*9««<* טישע i טםעז,3י1םויגע און 
 1אי װאיםעװעז און ט*װ*ן1«9 װ*ם
 ■רעםערם די ױני*ן. *יסםאכער1ס דער
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 האט עס װעד געװען. בודק און הליבע!
 האט הכשר, קאםוניסטישען א ;עהאט

 פאסע גדויסע די און ארײנגעיאזעז, סױ׳גז
ניט. פרעסערס

 אגגעהוי- האבעז פרעסערס דיעס די
 ארײננעלא־ רעכס •4זײז םאדערעז בען
 זיײ אבער מימינג, זײער צו װערען זען

 ניט האבען פראטעסםען און בקשות ערע
נעוזאיםעז.

 ניט זײ לאזט סען אז דערזעהענדיג,
 אײניגע זזאבען םיטינג, צום ארײן

 מאכע גרויםער ־jn צו אױסגעשריען
 געשטאגעז זײנעז װאס םרעסער דיעס
 »:־ «ז נעםעז זאל מעז אז האל, יעבען

 פון םימיננ א אפהאלטען און האל רער
 -קאםזגיסטי־ םון ניט און פדעםער דרעם

נאנױיםער. שע
 א׳רויס־ גלײך זיך האט האםיטע א

 האט קאמיטע די האל. » זרכעז נעלאזעז
 גלײךאיז און ה#ל בעטהאװען געקראגען

 בעטהאװען איז אװעק מאסע גאנצע די
 םײל און חןנק ביסעל די אםילו ללאצ.

 ?אםוניסטישע די װעמען פרעסער,
 אין ארײנגעלאזען יא האבעז שטארהע

 אלם אויך האבען לײסעאום, מאנהעטען
 זײ־ און האל דעם םארלאזען .פראטעסס

האל. בעטחאװען אין אװעק נען
 גע־ ־איז לײםעאום כיאנהעטען דער
 א געבליבעז זײגעז דארט פוסט. ביליבען
 אונםצרשטויעד קאםוניסטישע ניםעל

 געשטד האט האל בעטהאװען איז אוז
 הוג־ םון יראטעסט און צארן םי־ט רעטט

 גע־ סערסy■ר דרעס און הלאו? דערטער
םארפיהרער. האםוניסטישע די געז

 ?יכד ערװײלט האט מיטיגג דער
 ?אסי־ א איז משעדםאז אלס באראװסקי

 אינטערנעשאנאל ’ אין אװעק איז טע
 און זיגםאן ®רעז.ן ברענגען צו אםיס

 אדרעסי־ זאלען װעלכע רעדנער, אנדערע ־׳
מיטינג. דעם רען

 געבראכמ גלײך האט קאמיטע די
 האכמאנען, רעזידעגטעז:8 װײס אײגיגע
 וועלכע האליעיין, דובינסחיז, נינםאן,
 חורא םיט געװארען אויפנענוםען זייגעז

 לא-8« שטורעםדיגע םיט און ;עשרײען
דיסמענטען.
 געבראכט קאםיטע די האט נאכדעם
זיגםאן. ®רעזידענט

 איבערצױ אונםעגליר כסעט איז עס
 אין איגעטאן זיך חאט עם װאס גמבעז

 געבראכט אחין איז זיגטאן װען האל
 את אילאדיםםענטעז די םון נעװארען.

 וועגט דו םםש האבען געשרײען הורא
 ®רעטערס םון איז זיגםאן געציטעדט.

 שול־ די אױוי געװארען ארײנגעבראכט
 ארויפ״ שולטערצן די אויוי און כערען

 ®לאסםארם. אויםץ געװארען געבראכט
 די אנגצחאלטצן תאט לאנג מינוטצן
באלוםעז. האט זיגמאן װאס אװאציע
 געוחנן אי? חגתער ערשםער דער

 גערופען האט װעלכער גאלדאװס?י, ם.
 זיך םון ארוגטערצואװארםעז ®רעסער די

לאמוניסטען. די ®ח יאד שללאםעז דעם
 געװען איז רעתער צװײטער דער

 וחנלכעױ חאכםאז, דזשולױס ירעז* װײס
 אנגע־ רעדע שטארלער זײז םיט .ד.אט

 אין ®רזןסער די םון הערצצר די צונדען
 ®ון שטורם א ארױסגערופצן זײ אין

 ?אמונים־ די נעגעז יראטעסט און צא,ח
 רואי״ האגען װאס ®אליםישענס םישע
ױניאז♦ די נירמ

 ד. נעווען איז רעדנער דריטער דער
 אנגצװיזצן האט וועלכצר #דובינס?י

 ®אןך דצם או? אונםצחינפיי© דעד אויןי
 איז באאםטע לאםוניםטישע די םון ראט

 םע־ ^וסוניסםישען דעם ®ון *תרחוייט
 גא־ װניאז, ®רעסצר דצר פון נעדזשער

ד ״רעצ?י צ ^  טשער־ חגר געווצז איז װ
קאםיטע* ®יהעט דצר פון פען

 חאם — זײן, וױסצן דארפם ״איהר
 ®ז — חודע, זײן אנגעחוימן תבינסמי

ײ ײ מדט אײך *אר ״ ״ * אי

nyoyi/ געלרא־ װאך לעצטע חאכ איר 
m דעד אויןי דאלאר דרײ פון רצי? א 

ײ און ?אטעדס די ®אר װאך  לא״ די נ
ר איו םיניסטצן ^ן  פיהרער, ױגיאן י

 לאמוניסטי- םיט אפ ניט ?יך ניט װאס
p y rלײזyד• אין האט און יאליטיק ל 

 מעמבערס די פון איגטערעסען די נען
 איעער אזא לאגע, ?ײער |jnyoy3־w® צו

םאררעטער. א זײ בײ איז
צוריל, יאהו אנחגרהאלכען ״טיט

 פיחרער לאמוניטטישע דיזע איחר חאט
 געגלויבט, זײ האט איהר נאכגעלאפען,

ײ וױיל  ביליגע״ צוגעזאגט אײך חאבעז ז
 דארםען גיט װעט איהר אז און #דױס רע

 א״ך פרעג נו, םעלסעס. ?ײ) צאהלעז
 געצאחלט אםאל שוין איהר חאט איץ־,

 סטרײה א אין טע?סעם גרױטע אזוינע
 גע־ אםאל שוין איהר חאט איצט?י װי

 האט איצט^׳ װי לאגג אזוי סטרײקט
 םארלא־ שענדליך אזױ אמאל שוין איהר

,מאס דאס װי סםרײל א רען
 דאס וואס פאר איהר וױיסט ״און

 װעלכע מעגשען, די וױיל V אזוי איז
 אוםםע- זײנען ױניאן די איצט םיח׳־עז

 איז ניט האבעז א̂ו טויגעניכטסען חיגע,
 ױניאז, דער פון אינטערעםען די זינען
 מיטגלי־ די םון בעסםען און װאהל דעם
 יע־ א םאכען קעגען זאלען זײ אז דער,
 קא־ דער םון אינטערעסען די נאר כעז,

 אוץ קאטערס פארטײ. םוניסטישער
 אלטע םעהיגע, #ארעסטליכע פרעסערס,

 ױניאן איכערגעגעכענע און עיםאהרענע
 פיקעם צז צינעלאזפ ניט מעז האט לײט

 נעםײנעם » נעזאגם האבעז זײ ארבײט.
 ליגנעריש<ן און אױםװאורפערישען

 פרעסעי־ס די מיט לאםערס די אז תירוץ,
 און ארבײט פילעט םאר געצאים בעטעז

ײ  הא־ נו, װאלוגטירמז, פרײע האבען .ז
 פײ דער םון זואלונטירען םרײע די בעז
 םויזעגד 12 אסגעקאםט לאםיטע סעט

 שע־ די װאס אויפער ײאך, א דאלאר
װײדזשעס. נעצאהלט זיי האבען סער

 *יז סםרײל דעם פון םיהרוגנ ״די
 אונפע־ םון פאדםע העכסםע די געװעז

 װאונ־ א דעז איז םארראט. און דױגקײט
 םארלארען איז סטרײק דער אז דער,

 רואינירט איז ױניאן די «ז גענאגגעה
 געבראכט אײך האבען זײ און געװארעה

 װילט איהר אויב ברוים! בעיטעל צו
 אין האבען זאל װאס ױניאז, א האבען
 די .ניט און אינטערעסען אײערע זיינען

 קאםוניסטישער דער פון אינטערעסען
 דעש םארטײדינען זאל װאס סארםײ,

 קי:« אײערע און אײך םון ברויט ביסען
 װידע- איהר םוזם דאז םו־־ױען, און דער
 פון זיך באםרייען און נואראײניגעז זיך

פאררעטער״. ?אםוניסטישע דיזע
 פ^רגעשטעים איז דובינסלי׳ן נ*ך

̂ט װידער און זיגצזאן *רעז. געװארען  ה
 פיז סצענע זעלבע די אפגעשפילט זיך

 און נעשרײען הורא באגײסטערוננ,
אילאדיסםענטעז. שטורעמדיגע
 אנגעהויבען האט זעטאן אײדער

 סיט׳ן פיעסער אלטער »ן איז רעדען,
 נוםער לעדזשער ®לאטקין, ג. נאטעז,

 און פלאטפארם ציפ צונענאנגעז ,2̂19
םאלגענדע: דאם געזאגט

 פון פרעסער, א<םער אז 1בי ״אין
 ױגיאן, דעד אין םיטגלידעד עלםסטע די

 זיך האט סען װען צײט חגר םון נאך
 בא־ צו אויף נױזעלס צו צונויפגעלײגט

 רואײ אונז מ׳האט האל. פאר׳ז צאהלעז
 פרעזי- דער איום אײך» איך בעט נירט.
 אינז אינטערנעשאנאל, דער םזן דענט

 אין םרוי םײן מיט איך ראטעװען. צו
 אונזערע אװעלגעבען װעלען לינדער
 מא־ צו העלםען אײך און כחות לעצםע

טראגעדיע״. ריזער צו סוף א כעז
עי• און םיד געםיצט זיך האט זעםאן

 אין רעדע, לורצע * געהאלטען חאם
 דאס טײלוױיז געזאגט חאט ער ווזןלכע

:.פאמענחן
 היםםארישעי א זזײנט איז מיר *בײ

 געלעםםט, םיר האבען יאהר 16 טאג.
 אוז ױניאז אונזער געבויט און געליטען

ט יאחר טען17 אוים׳ז  אוטגליק אן ̂ה
 מענשעז געלומען זײנעז עם פאםירס.

 האבען װעלכע םראזען, הנא?ענדע םיט
 ללײ״ פאליטישער זײער םעהר זינעז איז
 סארזעעט האבען און מניאן די װי זעל

 הא־ צוריסענהײט; און האס מיסםחיעז,
 מעמבער נעגען םעמבעד אמערײצט בען
 קדיג בירנער א ארױ&גערופען האבען און
 אם־ צום שיער איהר און ױניאן דער איז

ג־עםיהרם. גרונט
ײ ״אײדער  דעם נערוםען האבען ז

 :נעבעטעז זײ בײ זיך איך האב סטרײל,
 דעמאלראטען, דאך זיך רופט ״איהר
םון 1נאםע אין כסדר דאך ^דט איחר

 איחר־ אײחור — פאיי עגד רע;ק לעפ
ײ אזא אין טדײד דעם ארײן װארפם  נ
 ארביײ די װעלכען אין סטרײק, טעיען

 ־oyp ינ״חנן, דארפען דאך װעיען טער
ײ איהר פרעגט װארום טא םעז,  ניט ו
 זאל מען צי רעשערעגדום, א דורך אז,

 פרעגט װאדום V ני-ט צי סטרײקען,
 איחד און ?לאוזמאכער, די גיט איהר

 הענט די אין שיקזאי זײער איבער ;יט
 אבעד פאייטישענס^י׳״ ?אטוניסםישע םון

 קורא כקול געווען ?ײנען ריײ םײנע
בםרבר.

אויסגעכראכען. האט סטרײל ״דער
 »ן געבען געװאלט ניט זײ האב איך

 שטערט מען אז שרײען, צו אױסרייד
 אונ־ אונטערװארסען זיך איך האב זיי,

 געהאלשען זײ אוז באשלוס זײער טער
 װאס אילץ םיט טהאט, און ראט םיט
העיםען. צו געװען כחות םײנע איז איז

 נאך געהאיםען. ניט ס׳האט ״אבער
 סטרײקען, װאכען צװאנציג אוז עטיאכע
 סטרײלו דעם האבען זײ װי נאכדעם

 הא״ רואינירט, יתיאן די און פאריארעז
 קאשע א פארקאכט איצט נאך זײ בעז
 האנעז װע,כפ קאנ־טראקטאיס, די שיט

 אויף יאקאוט » מאכען צו געװאגט
ארבײטער. זײערע

 סא־ די האט םארױאס פרעג, ״איך
 די אויסגעקליבען פארטײ מוניסטישע

 דעש םאד קלא׳וקטאכער אומגליק^יכע
 מאכען צו װעםען אויח לעזאזי, שעיד

 עקספערימענטעז. קאטוניסטישע זײערע
 דיזער צו נעחמעז םוז םזוי א !נענוג

 לאמוניסטישע־ דיזעד צו כראגעדיע,
 חשב'ן אוים׳ז געסבלערײ און ךופקרות

 ללאוקםאכעײ די ^אוקמאנער. די םון
 אויפגא־ צװײ איצט זיך פאר האבען

ױניאן־פוז זײער באפדײען צו :בען
 מאנוםעק־ קיאוק די םון חוצםה דער

 ױגיאן די באפרײען צו און טשורערס,
 םון און הםקירות ?אמוניסטישער פין
 רי פאליטישענס. קאמוניסטישע די

 א םאר העמפע; מזזען הלאוקםאכער
 לײט ױגיאז פון זײן זאל װאס ײניאז

לייט״. װניאן םאר און
;ע־ אויך נאך האט זיגמאנ׳ען נאך

 עט און נינפא, װערטער אר3 א זאגט
 סימנרי־ אײגיגע געײעדט אױך האבעז

םלאר. םון דער
 אננענוםען אײנשטיסיג איז נאכדעם

:ךעזאלוציע םאלגענדע די געװארען

 און קלאוק םון רעזאלוציע
מיטינג פרעםערם דרעם

v״ n, פרעסערש, דרעס און קיאוק 
 םא:־ האל, בעטהאװעז איז פארזאמעיט

 דעצעםבער, טען13 דעם אווענט, טאנ
:רעזאלוציע פאמענדע די אן נעםען

 איצט־נע די אז אםבאטראכם, ״איז
 האט לאקאל אונזער םון אױםיגיסטראציע !

 אי:* די פארראטעז און פארנאכלעסעט
 נוט אזוי ®רעסערס, די םון טערעסעז

 אנדערע אלע םון אינםערעסען די װי
און טרייד; ללאוק פון ארבײטער

c דורך אז אמבאטראכס, ״איז n 
 ללאוקםאכע- םון םטרײל ״װאכיגען24

 צו ױניאן די דערפיהרט זײ חאבעז
 קאנ* די םאמיכטעם האבעז און רואיגע,

 געהא-ט, האבען םיר װעלכע דיציאנעז
 בתים, בעלי די צו אונז איבעדגעבענדיג

 און שעםער די םון ױאיםען צו אונז
;1װילע זײ װאס אוגז מיט טאז

אנרי־ דער אז אמבאטראכט, ״אין
 דעם אויס ;עהט טרײד דרעס אין מענט

 :ים נען1ל/ מיר און דעצעסבער, טעז21
 דרעססא־ די פון שיהזאל דעם אנטרויען

 האבען װאס די םון הענט די איז כער
 םיר״-ערשאםט זײער דורך ריאינירט

—■ טרײד ^אול י־עם
:באשיאסעז עס ״זײ
 מענע• דעם אויף םאדערען סיר *אז
 עקזעלו־ און באאםטע אלע און דזשעד

 לא־ אונזער םון מיטגליױלר באארד סיװ
 זײערע םון רעזיגנירען צו גלײך קאל,

 צו ױניאן רי איבערגעבען און עםםער
 זאל . װעיכע איגטערנײשאנאל, דעד

 אדםיניסטדא- געהערינע א אײנשטעלען
ציע.

 מיר אז באשלאסען, װײטער עס ״ױי
 צו לאיאל שטעהן צו זיך םארםליכטען

 קא̂ט איהר אין אינטערניישאנאל י־־ער
 פון םארניכטער קאמוניסטישע די נענען

 אונ־ מיט װעלען מיר ױגיאן. אינזער
 ױנ״אן םארטײדיגע^אונזער לעבעגם זערע

 םון ױניאז, רײנע א פאר לאטו* אין
מעמבערס״. די םאר איז מעסבערס די
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ױ ױ פראנזגז ארגאנתאציאנסם
סמותםאכשר איסאתנישע די רעמלוצימ»ן 8

, ו « י נ 4 ױ 8 m p

laop נרודער ווערטחער inp i נ —
<*6» די פאתפפגטליכפן ,ױילען נדר

p רעזפלוציפ, ן r p i i עני• איז»*
 עקזעסוטױו אוגזער סון נעװארען סען

̂נערט״ פון סיטינג רעס אזיוי נאארד,  ד
o 30 טאנ, n1026 נאװעםנעו, טען.

 אלע די אנט אין געגוסען חאנעגדיג
̂־מיסרעריטע  אופפאראנטװארט״ און ס

 סאר• וײנען װעיכע קלאננען <ימ
 ײעלכע •ערזאנען, fie געװארען טסר״ט

 אינסי;ואטארס װי סעחר ניט זײנען
 סון םאררויף אין דאס פארלויםדער, .און

 פון אדםיגיםטראוניע די חאט כטרייח
 באאטטע די און אינטעמיי׳פאנאל דער
 צו ארגײטער נע׳טייןט 48 יאיןאל םון

o סאנאטאזשץן און סקענען n ;סטרייס 
 די און באא׳־י עסזעסוםױו די םיוזלס

 נע״ חאגען זיי דאס נאאסטע, לאסאלע
o געבעז n פאראגטװארט• זײער סםרייס 
p אויפריכט׳נע און ליכע in n u flfp 
 אנדע־ פײן דאס אזוי )לײסטוג;ען און

 טיט זיך הענען כאאםטן און לאיזאל
;געניט דיזען אויןי פארנלייכען ניט «ײ

 טשאלענתשען צו נאשלאסען עס זיי
 נרענגען צו פעדזאז ותלכע איתענד

in נדשארדז׳עעס a אי~ גענען כאװייזע 
 עקזעסוםײו אדעד *פיש?ל װעינען נענד

 אוי;י 48 ל$לאל םון םעמבער כאארד
pe:aD אויבעז די in םאר״ און ?לאנען 

 נע• םארטפרייט זײנען װעלכע לױםדוננ,
.ipppiw פאליםישע צוליב נלויז װארען

 די געלעגענחייט a נענעז צו כדי
 כא־ דיזע םאכען װילען װעלכע יעניגע

*דטיניסיטראציע די האט י;וננען,1שול

פדאנען האדנע פ«ר א
—:רעדאקטאר ד,׳ װערסער

,1926 דעצעמנעד, טען4 דעם שבת,
 םון םיטיגג א געװארען פארתםען איז

 דזשע- אלם הײמאן בר. שאי־ששעולייט.
 א אפנעגעבען האט• געראל־טענעדזשע-

 ■אסירוננען לעצ&ע די װעגען באריכם
איגדוסטריע. אונזער אין

 איבער אמשםעצען ניט זיך װיל איך
 רעפארט. דיזעז שיז איעצעלהײטען די

 ברו־ער װאס װערטער, געצײלטע אבעד
 רעפארט, דיזען אין געזאנט האט הייםאן

 וועל באטראכט. אין נעםען םען דאחי
 פר־נגען און ר;:ט דאה נעלמן םיר •<*ד

פראגען. פאר א
 האט באריסש זײז אין הײסאן ברודער

ױ ביז ״איך :םאמענדעס נעזןוגט אי
̂; ^הוכעז ניט  זײנען מיר א• ,/דערצע־־.

 םיס״ סײנע חאבען םיר צדיסים, גאיע
 האבען םיד יעס, געמאכט. ניט טײ?ם

 ניס זײנעז םיר וױיל מיסםײקס, נעםאכט
 םיס״ סאכעז מענשען און םיצאכים, גײנע

‘מײקם.׳
 םיט ביז איך הײםאז, ברודער יעם,

 איך, ואג איך און אײנםארשםאגען אײד
 םיאכים. קײנע ניס זײנעז מענעען דאב

 דענקען, װירפ<יד זאיצט איהר וועז אבער
 מעהר ניט אויך איז צד צויײםער דער אז
 רעכמ א אױך האבען זײ און מענעעז װי

 מיסטײקס, םאכען צו אײך םיט ג^יר
 ניט ארגאניזאציע אונזער װאלט דעםאאם
צו^טאנר... איצטעען דעם צו נעסומען

 מאכט עס װער א^זא, איז םראנע די
 אײ־ די םון אײנער אויב סיסטײש. דעם
̂ג םיסטײס, א טאכט נעגע  ױין ov ם

ך, ^י  פא.ײ־ צו דאס איחר טדײעט וױ^ד
 װעז ט.5גע< <זל"\ צו עס םאכען גצעםעז,

 אזא געמאכט םארט אבער ותרם עס
 איהי אזוי וױ װאס סיסט״ת,

 באהאיטען, דועאען ניט איהם זא<ם
 װארפט און אדויס םארם ער עױיינגט

ץי  קוטט דעםאלט אויגען, די אין •מוט ו
 ^סיר זאגט: און םאסען די צו אתיס
 —םלאכים סײז צדיסינג פײז נים ויעען

 םים־ םאמן טיר און מענמען זײגען םיר
̂ר וחגן אבער .״5מײק  צי ןרװײ^ער ד

o מוכט m מאכט דעםאלט םיסטײק, א 
ט יעדער פיז וויהד ^י גינ  טאר־ ^י
o nטרא־ •אםיר^נג י^זןר םח און ״ 

 דאס טאקע איחר אפמר !נערחד
ד ות< ״וױים אויו* מווארץ מימ  אײך *י

 רײדען וואס םאקטעז, •אר » ברענג«
T טאר t • ן ײיי

 אנ׳ס6ומ פחנוידענם :גײאוייל צום •
 עיוהד דזטענעראל Tn «װ טט״ססאגט

ד באאח־. טוטיוז  ■רעפי־ » m ,p:n יי
i פון פ#1 n דאם חאט אינםערנעעאנאצ 

n $ ft רפפט nvo W) םטייטםענסס 
t עפזעפוםיװ זיין m v s, אזוי ou 

 דאם גפתטס ח#ט חײםאן כרודער
irm o  w סטייגד פטר׳ייחמנ 

odji 1 פת םיםיננ » טאר« *M P

 •tfp א אויסגעללינען לאיןאל אונזער פין
,,טיטג? זינען פון סיטע  זײ־ װעלכע ^

m ,אין געװען אױך וײנען און איצט 
 טטערלײט. ׳פאפ סטרײה, פון פארמיוי

 ניט אנערפענט ארעטען פו| ױיגען זײ
 יסטרא«יע1אדםי 48 ״לאקאל ז״ן צו

^ ר׳ טיזי א מנ ״. בי ן מי  זיינען די נ
tn :אסינידס a iip j. נא• זייעדיג ניש 

a m טיט o n ,אים דינעז *ו ם*קט 
 או:• *ו גאםיטע, אוספארטייאיטע »ן

 אורטײל אז ארויסנעכען און טערזוכען
 נאיטולדיגוננעז װעלכע אימענד וועגען

 די גענען װערען געםאכט װעלען װעלנע
 קאטיטע רי .48 לאסאל פון נאאטסע

י פון נאטטץחט  #ערזאנען: פאלנענדע ו
 לאקאסא, טאגי ד׳אנאסטינא, יאפאעלי

 פאנא״ אםעריתא בענעחןטא, די ניםעפ
 שילאפאטי דז׳פ. פערארי, לואידזי דא,
סיעראנזא. ניםעפ און

 און נאוױיזע נא׳עולרינװנען, »לע
 װעדען ארחןסירם סוז א״נפארטאצימ

 אינטערזוםנינס״ ספעציעלער ■un צו
 ט0אי 231 ,48 י*ס*ל 1סי ?אטיטע

 איר־ «װ פערזענליך אדער םטריט, טע14
 דערםאנםע אוינען די םון װעלכען נעגד

 אוטפארםײאישעי 1דע «ןן ריטנאידער
 אינערגענע־ װעלען ברױו אלע לאמיטע•

 וייער און סאםיטע דער צו ײערען נען
ט װעט נא׳שלוס  אונ־ אין װערען געדד̂ו

ארנאנען. אפיציעלע זערער
נרוס, בירידערליכעז מייט

. באארד עסז. m פאר ,48 י
סעקרעטעד. פערםיני, אטיליא

 ״םאר־ דער דא איז וואו־ז׳טע ט׳טערסען.
ט ? ר»ם"  א געהאט חייטאן ברודער ̂ח
 .דזשאינט א פון םשערםאן אלס רעכט

 װעז צײט, חןר אין האםיםע״, עס׳טאן
 נע׳שטאנען איז #־;אניזאציע אונזער

 ארוים־ אװטערנעהן, םון שװעל דער אויף
v *ולאזען j n ’ tn»c טא;־ םטייטםענטם 
 נעװא־ אויםנענאאט זײנען װאס טענליה

 סאפיטאליסםי־ אלנעםייגער דער פון רען
 ת■ ער חאם פארװאם י >' *רעסע ׳שער

 עס איז אש׳טר »ז נעדענקם, גיט מאלש
! f פאר׳־אט «

i אין n ,שיקזאל אונזער װען ציים 
 נא־ דעם םון הענט די איז נעלענען איז

 איז סאםיםע, עדװייזאר' װקמאר׳ם
 ,”״םארזארנעד או;זער ארויסנעקוםעז

 ״שלום־םא־ א׳ינזער ,“״פו־ײנד אונזער
 םטיינד א םיט שעללי, ברודער כער״,
i איז םענט n ,א טיט פרעםע n n a o:: 

 פאי דזש1יסטש»1 אצענט1פ 10 א פון
ער אייך, איר םתנ :אםעם די װו  נ

ip: ער1 נים אם1 איז זזײםאן, o o n 
i פא׳־ברעכען, n םאד אם11םא 1ניעםםע 

 אר1 אזז 1שיפ1טעםנע 1נ»נצע 1דע
 נעםונע; ניט הייםא?, .1ב איהה האט
 ־1ה»נ אזא »םען11פא צו נויטינ םאד
 ניט דעטאל-ט נאד איז קײנעם לוננ.

 שעללי .1ב אז םטיימען, צו אײננעםאלעז
 אנט1פ ״פאראײנינטען א נעםאכט ראט
באלעבאטעםי׳.״ די םיט

 איצט א1 האט װאם אײנעלטליך,
 עטליכע אלער נתפע א — ט?1פ»סי

 אין מיפיננ a םאװופען האבעז :רופעם
ip און קופעײױניאן o ia i אויסנעװיקט 

dpi ,איצטיגע י1 אז םאו־לאננ o ia,־־; 
p• זאל 11באא זשאי:ט1 פון אציע1סכ i 

i n ’^ 't. א1 איז װאו ip i אט״11״םא V 
 קלאוהטײס?רש י1 פשום, נאנץ איז ?כ

 ,1וו*כ? 20 נפםטחיהם נעליטעז, האבען
i n איז סטרײס tp iif iia o .נ?גאננ?ן 
ip i אינד^סטו־יער־ םים׳ן סעט?לםענט

i »1 געװען 0א קאונסיל p iאין 1נסטע 
i p i די פון נמשיכצוע Dipp” 2pnpp. די 

o ipsopo זיי נעװאר?ן, ט1איני1ר זיינען 
ײ ?ן,1געװא טנטוישט זיינפו  נע- זיינען ז

oipo»3iao m a n. נא״ נא;ץ דאך איו 
ױ, ײ  יזע-1 פון oippop& טײל a אז טי

 םי• a םאה־ופעז jpoan ארגאניזאציע
 י1 לא;גט1פא אטעסט1■ »לס און טיננ

 היינט סטרייידפילפר. די םון עזיגנא«יפ1
ip דא איז װאו i »1 אט"11״פ

op:p חייטאז .1ב 5אוי ip i, מיט a 
fpn .p 1יאח דליי h iv נע־ האב^ 1םי 
o האט n גתיםפן cnpBaoo, האבען 
 :ים אםת, יילט.1נעסט אויך אך1 מיר

iPPan 20 |” P, אבp̂ װאכען עטליכע 
נ ״ h נעלענען סיל tpז  pa .א־ן ולאלם 

 חאט םאםענט יטיש?ן1? אזא אין אך1
 ם1םעמבע pen; a ippiopp עסאלט1 זיך
ip פון r j ia האינ?! װאם נאניזאציפ,1א 
i םיט tp:pppi ;?װאלט ניט זיך p i •אל 

opj; v״ m  ip 1םא בעסוגעז ראנ?ז און 
jp 1 צו נויטינ rpaoaבאאםטע. י 

 ן1האב זיי — נא-־ניט נאך איז אם1 און
iאיב ליםל?טם אתיםנעלאזט n  1p נאנ־ 

!עזינגידט1״ : ל1יא נױ שטאלט צער
 !*וטתי i״p אייך צו ניט חאנ?ן 1םי

 װען און ״ !ױניאן י1 1א'יבע אונז ניט
ip i איז 11באא דזשאינש :p i Ipdipp- 

 אין D’oa3PPa2 י1 טיט ם?םל?ן םאלט
lP3a i גpמען האט םאדעמנגען, שטעלט 

 םען און ײן1א פנים 1אי כטaלpג זיי
ײ האט נא־ װענדיגגס .אין ז

1 ipo?1איזז דט V ״ ipo נעוױ־ זיי האט 
 װ?לכע אין לישלעטם, pהנpש י1 זעז

jpa עזיננאצ־ע.1 1זײע לאננט1פא האט 
ט װי און ?  אין הײםאן, •1ב איהל, ^

a ia װאם o איז לאנע ’pjp אלמינ״־ 
 a 1פא װאס און נ^װ?ן? אןױ?1כט

 -1װא1ע ג?לענט מלן האם ס?ם?לט?נט
'i אוםשט?נדען אזעלבע אוגטער טע|

 אלץ ?םאלט1 איז םאז־װאם היינט
 a״ לעם8 איז איצט און 1בש 1נ?װפ

V “»ט11פא
laטא איז o ip i  pp, 1 איך װאםPP 

i ניט און ײםען1באנ ניט אם1 n w ia B, 
 עשיצע,־ אז נ?װאלט, i.ipt איך זואלט

ip 1םי עם זאל ip lp ip•
נתם, ױגיאז און 1ליכ?1ע1י1ב םיט

,c י נ פ י p ם p א ם
.S904 לע־ז•;׳■ ס״ לאק. 1פעםבע

 קלאוקמא־ ע6גרו טאלעראנץ
 שטעהן צו אוי^ פאדערט כער

אינטערנעשאנאל דער מיט
 היאו?״ די םון טא^עראנץ גרו£ע די

 ארבײטעד אלע אויף פאדעדם םאכער
̂לסעז צו  ראטע״ אינטעדנײשאנאױ די הע

 װאס אוםגריק, דעם םון ױני#ן די װען
 דיזע געבראכט. ה'#בען ק^םוניסטעז די

 י- םאיגענדע די אגנעגומען האט גדופע
רעזא^וציע:

 יעצטיגע די אז אםבאטראכט, ״אין
 פארםיהרט האבען סטרײק פון פיחרעד

 דעםא־ װאס לאנע אזא אין סטרײח דעם
 ױ:יאן די און סטרײס דעם רא^יזירט

מעהר. או; מעהר נאנצע איס
 אײ״ די אז אמבאטדאכט, איז ״און

 אױםגענוםען ענדיליך ד^ט טערנײשאנאל
 פיהרער• <ינ<ןער דער סים האמו* א

 דעם םיהרען װעלכע סמרײק, םון שאםט
 פון אינטערעסען די איז םעהר כטרייס

 אין װי פארטײ, קאםוניסטישער דער
קלאוקטאכער; די םון אינטערעסען די

 נרופע די אז באשלאסען, עס ״זיי
 רעד כױט סעסט שטעזיט טאלעראנץ

 מיט קאמױ איהד אין אינטערגײשאנאל
 םיד איז םיהרערשאםט <ינקער דער

ו פארםיליכםען י אינ־ דער העיפען צו ז

*1926 ,n o e y h n  ig e i i
 םיר ויפס אל^ טיט טעמײ׳פפנאל

iv 1םי פענען. in a c אלע אוטי אױך 
i n  no in ^ a o ’ o ;שטעהן צו ױניא 

ip םיט i .אינטערנײ״טאנאל״

 מדױיזי־ פון ערעפענוננ
 אץ פעזאן שאנאר

פיהאדעלפיש
חא״ דעצעםבער, טען1 דעם םיטײאה

 םיט״ הוגדערטער פארזאמעילט זיך בען
 פון לאקאלם פאחעידענע רי םון ידער5גי

 םילאדעל״ אין אינטערנעש^נאל אוגזער
 דעם םון אוידיט^רױם דעם איז םיע

 לאסוסט 810 אדבײטער־אינסטיטוט,
 װידער־ערעפענונכ די שײערען צו סטריט,

 םי־ אין עדױקײשא:עי*סעז$ן דעם םין
לאדעלפיע.

 םאר״ איז געלעגענהײיט ריזער םאר
 אויטגעצײכע:״ אן געװארען בארײטעט

 האבען ov װעלכען אין קאנצערט, טער
ן  — םייער םארטער רעי כאטײליגט זי
 און קאיאראטור־סאפר»נא יארקער נױ

 באגלײט פידעל־שפילער,—-בראנט בארני
 קאפלאז. סעסילי פון סיאנא דער אויןי

 אויסגעדריקט דדאבען םארזאמעלטע די
 דורך אדטיסטען די צו אנערקענוע זײער

 האבען און אפלאדיסמענטען ׳עטורמדיגע
גוםערען, נאך און גאך אלץ פארלאנגט

 ררס, א. האם קאנצערט דעם נאך
 לע־' » געהאלטען ברוקװאוד םון פאסטי
 גע׳פיכטע ״די טע̂מ רער איבער טשור

 געהאלטען איז עס צױױליזאציע״. םו;
 ברודעי פון רעדע קורצע א נעװארען
 םי־ םון סעקרעטאר סאפס^ה איזרעאל

 װעלכע,־״ לאלעדזש, לײבאר לאדעלםיעי
 עדיי־ דז^אינט דער סיט האא*ערירט

 ‘פילאדעלםיעי די םון האמיטע גײשאגעל
 זײער םון אראנז^ירונג דער אין לאקאלס

 האט סאפסאן פראגראם. עריױןײשאנעל
 קא- לײבאר םון הילף די פא^פראכען

 םאי ארבײט די כיאכען צו כדי לעדזיט,
' ערםאלג• »ן

 .trn פון ידטעימאז פארטעי־, ברודער
 ױניאן, קלאוקמאכער דער םון באארד

 נא־ אין פאדזאםעלטע די באגריסט האט
 זײ האט און ארגאניזאציע זײן פון סען

 געלע־ די אויסצונוצען אויפנעםאדעדט
ײ װערט װאס גענהײט,  געגעבעז איצט ז

 נע־ דעם אויף אינטערנעשאנאל דער פוז
 אויםגעדדיקט האט ער בילדוגג. םיז ביט

 צאל גרויסע »זא װאס צוםרידענחײט,
 האבען םאםיליען זײערע טיט םעםבערס

 אייגלאדונג דעד אויף אפגערופען זיך
 קאשי־ עדױקײשאגעל דזשאינט דער םיז
 ערעשע־ דער צו געקוםען זיעען און מע

:וגגס־םײערונג.
 בא״ א נעװאיען פארגעלעזען איז עס

 מ. פאניא םון גריסונגס־טעלעגראמע
 עדיױ םון עקזעקוטױױסעהרעטאר קאהז

 װעלכעי איז דעפארטפענט, הײשאנעל
 דאם האםנונג, די אויסגעדריקט האט זי
 :יט װעלען טיטנעידער םילאדעילםיער די

 נעלעגענ- עדױקײשאנעל די םארמילאזען
 זײ. אפערט ױניאן זײער װעלכע הײטעז,

״ארגאגיזאציע פארטגעזעצט: האט זי
 אדבײ״ די העלפען װעלען בילדוגנ און

 בעסערען א פאר לןאםף זײער אין מער
 א םארםירען צו און לעבען םולערען און

 גע־ װעלען ארבײטער װאו :עזעלשאםט,
 אר־ זײער פון םרוכט דעד םון ניסען

בײט.״
 געװען איז בלומםעלד אברהם ברודער

 האט ער אװענט. םון םארזיצענדער דער
 װעגען װעהטצר ערנסטע פאד א געזאגט

 אנגעװיזען האט און בילדונגכדארבײט
 אוג״ װעלכע יאלע, װיכטיגער דער אויף
 אין געשפילט האט אינטעױנעשאנאל זער
 עדיױ ״רואירקערם םאר באװעגונג דער

 אונטערגע״ אױך־ האט ער קײשאך/
 איז, עס וױכטיג און נויטיג װי שטראכען

 איגטעלי״ אז האבעז זאל ױניאן די אז
 םיטגלי״ גוט־אינםארמירטע און גענטע

דערשאםט.
 פי• אין עדױקײשאנעל-פראגראם די

פיע :פאי־וגט װי איז אאד̂ע
 זײן םארטזעצען װעט םאטטי דזש. א.
 דער איבער לעקציעם דרײ פון הורס

 — צױויליזאציע״ דער םון ״געשיכטע
 דאס רעצעםבער. טען15 דעם םיטװאך,

 קורם א םון װ/*רען נאכגעפאלגט װעט
 װעל- לימיעראטר̂ר עגגלישער דעד איבער

 םוו-ראבערט װערען געגעבען װעט כער
 דזד צןען22 דעם אנטאמענדיג יער^ין,

 געגעבלן ײעלעז קורסעז דיזע צלםבער.
 *ר- אין אווענם״ אין אזײגער 8 װערעז

םם. לאסוסם 810 בײטער־אינסםיטוט,
 ,7:30 אװענטעו, םרײםאג די אין

 אאחאלטען גרוענבעדג בערטא b'D וועט
 אפ ד.#לם 8:30 ענגליש״ ״אין קאאסען

 אר• אין \votfp זײגע םאר^י ראבערם
 ווזד קויסען דיזע בײםער־יראב^עסעז.

 םון העדקװאטערס וײ אין געגעבעז חנז
סטרים. מע10 גארט 62 ,60 יאקא<

 וחנ:־• אינמןורם**ת ̂ערער וױ מאר
̂זענםעלי אײחנ שוחנססער צו זיד דעם  ו

 -10 ג*רט 62,60 ל*ס*ל םוז סעמחנםעדין
 סמי שוועסמער צו אדער םטריס, נמ

<ir, 810 סלאוקטאכער סטײן, v ל*־ 
סםרימ• פוסס

19909 חגצעםכער, מער17 •רײג^נ, 2י1 י9 י « ק ^ «

טון םעקלער דער
 1923 זוםעד אנהויב געווען איז עס
 ®וז ארזיס בין איך וױ. גלײך יאהר.
 (נע־ בויערקע סמאנציצ דער אויז• «*גאן

ױ ם*ד צו איז קיעװ^ בעז  צונעשפרונמן ו
 טיך האט •ארשוין, א עפעם

 א און פים די ביו קאפ םון באטראכט
:געםאן זאג

 ¥ שטײגער א דאטש^ א ¥ װאם —
 גראזשחד הדרת־הכבוד, גרעסמען םים׳ן

טאװארישטש״. גין
 רעדט אוין בעםי-ח נישם זיך לאזט ער

װײטער:
גראזשדא־ םיך, איהר פארשטעהט —

 א געםאכט דא האבעז םיר ניגט^עיק.
 װי קלמן, איך, ״דאטשע־םרעסט״״״.

 נרשון מיט בשותםות $[,' מיך זעהם איהר
 נא:ץ קצב... דעם הענזל און שוסטער דעם

 מין דעם צזשטעלען מיר ורעילען קיעװ
מי :שטעהט פסוק איז ײי דאטשע•..

 סטיטשקע אין װעד — בסוסים וםי ברכב
בריטשקע... אין װער און

 איז געטאז קלאפ א גלײך האט עס
בוײ שלובדעליכם פון ריח דער נאז דער

בעריס.
 שוױי- א שםעהן געבליבעז בין אין

האם געגדיגלר.  ארױסגע- סיר בײ קלס̂ן
 איז האנס פון טשעמאדאן דעם נוםעז
:געזאגט םיר צו האם

־  אם דאטשע, א גראזשדאניז, חבר ־
 געםיגען, אײך םיר װעלעז השם, ירצח
 זײז םשלם .נישם זיך פוילט איהד אױב

טשערװאנצעס. אםת׳ע די
 געםאז װאונק א גוטםוטיג האט ער

 צו זייגעז עס אויגעל. קרום זײן מיט
 נדשון ״שותפי^, זײנע צוגעגאנגלז מיר
ײ םיר האט ער און הענזל, און  איבער־ ז

הענט~• די אין געגעבעז
 װאזשנעם » אײך איהר האט אט —

 א נישס אויב נארהאמכאז, א פאסאזשיר,
זײ• צו ער זאגם — ״פאלנאמאטשנע׳״

יסא׳ פון בםחילה אז איהם םים הױבט —
 נוםער מארקס קארל פון םארענט, ®ע

 געוועזענע די זיך רוםט (אזוי אײ;ס
 און בויערקע) אין גאט קרעשמשאםיק

 גראזשדאנין דער א? השם, לםען זעהם
 קאםיםיאגע, זײן םשלם גלײך טאקע זאל
ולי הכםןז לי :שטעהם פסוק איז װי

און אחר דבר קײן נישט זײט :הזחב
 ״םװאיארדע די פאזשאלוסטא, צאהלט,

װאלוטע״.
 גענױ מיך האבען הענזל און גרשון

 זיד האט סלםן אוז ט ארבי דער אי; סען
 איהם קוגד, צװײטעז א צו נעםאז לאז א

שלום־ גוסח פי לv דאטשע א םעקלערן
, _ עליכם....

 עז• שלום-עליכם בײ אײנגעהער »ז
 איײ אי? דאס אז איך, האב געםײנט

 אי־ ay 3 שלום געװײ:לאכע די םון נער
 װאס איד, א יאד״*. ^:ץג א םון דען

 אננע־ אדער אנגעלײענם אודאי זיך האם
 עס אוז שלום־עליכם׳עז סיט יצעקט
 אסת׳ ; נוסח זײן ארױס איהם םון רעדט
 אבער םאװעטיזירטער, א אביסעל שויז

 לויט׳ז שלום-עליכם׳דיגער. » דורכאױס
 תחום־ א געוועז דאס איז אויסזעהלן,

 סבצנות פרײלימר, א נפש, המושב׳דיגער
 םוטנע, אוז •נים קלײזןנדיג א םיט דינער
 געזיפצם אויגעז; בליצענדמע אבער

עיקר דער און שםײכעל, א גלײך — אוז
ויאלט ער וױ רײמ[ן, צו נעהאם ליב —

געםינעז. טרײסט זײן דעריז
 דעם םיט זיך חאב איך מעהר װאס
איז טשיקאווער אלץ ?װרעדט, פארשויז

1P ״ז. 1םי ; ײיז מוו י נ ײ ' י ;גי ? יי» ;° 
 I אל אז דערצײלם, םיר ער האט ״מיר
 פח וױיט (גישם איננאםאװקער א ער איז

עס װאנען ®ון כמום דער בויזגרקע,
ױ שםאסט,  »?2כ?ע'ום5שי ׳רעמגנט םען ו

 דעי אז אוז #םילבינצר) חנר טעװיע
 וועל■ םעשודביכלאך, די םון שלום^ליכם

 נע־ נישם קײגםאל אנב, חאט, ער כע
 עם־ קײלאכדיגער א אגז (קלמז ;לײענט
ײ גישם און לייענען נישט — האדץ שיי

* ״י)ג ?|״ג'־׳ י׳יי ^עו1.ב1י , w צו ̂םא^ j n n a e, « ״ ײ מ י ג “; י ז ״ ז
י בױפחמ, אח ו י ו • י ״ ״ י י ו ״

IPjnoDnw, govern סר a איהם מים
i זיד n n בש?ת־םע׳» ײח בוזקעלע

ז םזצישרייבפן עפעס י י ז . ן w אי prpp״
n ה*ס צ״לם1ע1 גיכ?ל'. r קלםז םיר

ה m *זוי־זי n y p b m^ דסות,מזכ
ru פײן לײמגדינ כי׳»ם ru ita s ײןןג
m a ײי נ#וז?נג»ר «י«ן ״ ״ ײו 1“°' “בי

o * m r  . i n ’ nr-op>ab ח םיר ב«ד מ

וזוםארעםהע n איגןן ךדוקאן ®יד ♦)
i , ר מ מו גיי Jײ® . 'J L '•י'•ד '

unanpr u צוס •PVO »31« 1י*
:\ »p רזריגזז צפדז,' r m r* g ״ n
ז יעמזענס »ז ז ^י ײ מ חי ^ ו ג  *׳* מי ײ

̂ײי אוטעךים. וחיפע יפ
*4I f ■4 י

 געשטא־ איז ov װאו דאס וױזעז
 שלוס- וואו בױצרקע, אין שטוכ די געז

 גזג־ יאהר־אויס יאהד־אײן האט עליכם
 י1אוי איז גראז וױלד א דאטשע. ■דאותס

nלחורבן זכר א געװא^סען, ^יז *דם ם 
 א האבען װאס נאגדעס, דעגיקינס סון
 פון עיקר דער כויערתע, םון ;עמאכט תל

טייל. אידישען דעם
״שעה־ דערצײלט אויך סיר האט קלסן

 בױערקע אמאליגער דקר ®ן םשױת״ נע
 זד צײטוױיליגעד דער אט בױבעריק,—-

 צדקער־ איזײשע n ®ון םער־חגזידענץ
ײ (איידלר מאננאםעז  צר זיד םיעגעז ז

 װארם־ אויםלעגדישע די אין פאחרען
 זוםער־װא־ באשםענדיגע n און בעדער)

 האלפערינ׳ס און בדאצקע׳ס םון גוננעז
 מע־ עולם גרויםער ו־־ער—ױצר־סשרתים

 קאםױואיאזשא- קאםיסיאנערזןן, קלערס,
 לײריג* סתם אח כלי״קודש שדכנים, רעז,

 געדרעהט אלע זיך האבען װאס געהער,
גבירים־אדירים... אידישע די ארום

׳<)לסז מיר דערצעהלט שלום־עליכם,•
 ״פון טרײבען לצנות געיהאט ליב האם

 זײערע פדם אינדיקעס אנגעבלאזעגע די
 .“אינדיטשקעס פארפוצטע אוץ געפאדבטע

 ®עםע די םזן םורעס׳״ םיהרען פלענט ער
 ^טשע*קא• זייערע םיט ״םרזדאדומה׳ס״

 םלע־ «ני"״ בויערקער די און װאליחגז,
 דעך־ האבען ליב איבעריג ניט איהם גצז

פאר...
טעוויען. פון קאפיע «

 אין גראז אוים׳ז זיצענדיג אײנםאל,
 גע־ קלמן מיר האט חאלד, בויבעריקעד

 לעבעגס-גע- זײז אויםדזןרצעהלען נומעז
 איך בין איבערראשט װי און שיכטע.

 לע- « ממש געװען איז דאס ;געװארען
 סילכינענס דעם טביה םיז קאפיצ בעדינע

 לע־ זײן נוון עטאפ אײן נאר ביאגראםיע.•,
 אוםשטערבלאכער טביה׳ס האט בען

 דערשילדע־ צו באװיזען גיט ״ביאגראוי׳״
ױ :דערעז  ״חברדדחא- דענײןע׳ס אזוי ו

 דעםיעוד־ ארום דער׳זזרג׳עט האט םאנדע״
?v (קיעװ) תר־ און טעכטער צוױי זײנע 

 דער םיט סוסים זײנע אװעקגערויבם בײ
 ניט קלמן שויז האנדעלם טאראטאיקע...

 םע־ עד נאר בויערקע, איז םילכיגס םיט
 דעם םביה נוסח פי על דאטשעס, קלערם

מילכיגען...

 ער װי דערצעזזלט, מיר חאם תלטן
 דעם ״םאר חארץ זײן אױסרײחנן פלעגט

ליכס׳ען״* דאזיגען  וד חנם, וושגעז שלום̂־
 זײ; אין זיך גאדען גבירים בויערחער די

 י1דאר קלטן, ער, און האגיג און םילך
 שפא- נ*ך, שלאפט גאט װלז אויפשםלהן,

 פיחרען און און-װאגען םעײ דעם נען
 פמש־צאפעלדיג בײכער, גראבע די זײ,

אנבײסען... צום םילכמס
 ארויןי טיר איז רעױן אזיפ׳ן און
 אזוי דארף ״מסתםא :םאנאלאג טביח׳ס

 װאמערען זיך זאלען גבירים די אז זײז,
 אנ־ און דאטשעס די אויןי בױבעריק אין
 הװאויל־ װכל הפארגעגיגעגס כל זיך טאן

־ז, דו, און שבעולם, טאגען  גיט ביסט ט̂ב
 כלחוך פריה, ג»;ץ אויםצושטעהן הלײז

 אוז פערדעל דאס אײנשנאנען השור,
 דאס װענעז כבוד זײער פון אװעקפיהרעז

 ױטער, און קעז פיז םזל, דאברע גאנצע
 פו; טאקע ירקות, שאר און סמעטענע פון
 םחזור הײליגן אין װי שהוא, מאמינים כל

געשריבעך... שטעהט
 געטראכס, םיר זיך האט װײסט, װער

 דאס איז צי דבורים, קלםלס הערענדיג
 םוז מאדעל לעבעדיגער א ניט וױרסליך

 םון לייעכער יעדער [ןאס טביה׳ז, •ענעם
 זײן פון שפע דער אין זיך באדט אידיש

 האט איז בארײדעװדיגקײט״ ״מילכיגער
באקוםען. ליב אזוי איהם

״מילכײגער׳׳. א צורײק
 איז זײנעז זומער־םאג שעהנעם א איז

ארטי־ :געסט ליבע געקוםען בויערקע
 םלוכה־ אידיימעז מאסקװער םון סטען

 נאסט־ זוםעד דעם האבעז װאס טעאטער,
 זײ זאגענדיג נארגיט קיעוס אין ראלירט
 געװעך ״םכבד זײ איך האב םריהער,

 גע- םיר ניי איז ותלבער קלמנ׳עז, מים
בן־בית. א װאדעז
 :געװאדעז איבערראשט זײגען זײ

 זיך זאל ov I ¥ םםײםש און סטײטש
 און פאלקלאד אוצר אזא פארװאלנערעז

 װיסען. גארגיט דעם פיז זאל ?ײנער
 פאר־ איהם םיט זײ האבען שעה׳ענװיח

 גוט געורעז <ןלמן איז נראד בראכם.
 איהם יןי1א פלעגט (צײטענוױיז געשטימט
 זײן םון ארן מרררשחורה) א אנפאלעז

 מיט סװאל א נעשפרודעלם האט םױל .
גיט־דערזאגטע, דאס שלום-עליבם׳דיגס,

אוניװעחיטעס ארנײפער אינטערנעשאנאל .
סתוי ה״ אױרװיע ױוןש־ננטאן

po l6 530 ■ליים, אױתוינג און יט1סם an.

דעצעםבער־ טען18 דעם שבו^
״,1טו81ליםע אין שטרעםוגגען לע8.םצצי ,1סטאלפע .1 דזש. ב. — בייטאנ 1:30

חולה״• יגער1לעבע a — 1טו8ליטער pידישK י1,
 ט1:אנםי8 יועט !־,לעקט••:" אבאעפען.19 1אי־בײטע לעצםע י1 — נייטאנ 2:30

שפעםעה װערעז
דעצעטבער טען19 דעם זונטאג,

i אין 11:00 p i צײט פאםטי, דזש. ». — יה1פ, ip:aiB 18 א־ז i nבײטע,־
װעלם״. 1א?8םצצי און

 דעצעםבער םען24 און טען17 דעם סרײט#נ,
i פון ײטוננ18כ לע8םאצי י1. ,1נינע ש. — *וו?נט 8:00 n 1ישע1אי 

״.1בו81לים?
1927 יאנואר, טען7 דעם פרײטאג,

8:00 aװpװי םיםשאנדלעו/ ». — נט םי8 , ױ-  צו אױם^עומ?! זיך הזונעז 1ז
ipp jp i געהעוײנ׳. וױ

 םטריט טע15 איםם 7 ,91 לאקאל פון העדקװאטערם
in װעט 1ע1לעסטשו — צווענם 6:00 p n  cTOJipa•

םי םייד איםם  צענטער ױני
 ־ם1סט םזן5 איםט 300 ,410 תם ^5 ם. *

דעצעםבער םען2 דעם דינםםא^
i אין וננ?ז1,«אםי װ*לפם*ן, טצתםא דת — װענט8 8:30 n און 1ל?8סאצי 

וועלט״. 1בייטע1א
םי חארלעם ני צענטער יו

a. .יט1סט טע105 און צווענױ א?פםענטאז ,406 מם ,72 ם 
דעצעםבער טען22 דעם םיטװאך,

ױ)1םיםשאנדלע א. — אותנט 8-.30 ו ip צו אויםאעתעז זיד IPP מז אזוי , p :n 
יג״.1געהע »י

—■— ■ W .......1 '~ ״
טי י נ ס ױ ר ע ט ענ :ג

 יט.1םט טע5 איםט 326 — ,25 ם. J — צ?נט?ר ױגיטי איםם־םײד
— «. jo 40 — 320 ױניטי װייםםםײק?רם  ir m jw איםט o n e s  pe20. 

m * * 72 ױניסי האו־לעם m — !לעתםיננטא up. ם?106 און J3D 
 עווענױ. איגםעתוײל און םט. פריםאז — J 54 * צעגםעוי ױניםי אנ?ס1ב

ip ia5 3 בו־און — 43 ם. «. — צעגםעו• ױניטי ם־אנפםa איז pe l36 םם 
up ip יוניםי בראנזװיל a ip o n p  —  150 js  *  —  m m. און tanppo .םם

^ מיז ל ע ד מן מ נוי
 סט. טע10 נ»רט so 52לאק. ®ון חעדקוו&פרןרם—דעצ. טען17 דעם ®רײטאג
7 a a אותנם — n u n ^אימליש״ .אימאװםידייײם נדתגבפד

« )8 tupna — ראנלעם׳ח״. 1».«דבימ םירצי. ר*מרס•
 םםרים לאקוםם 810 — רעמבעצעד גזעז22 דעם מיטװ*ך,

o — «װזנם 8«א ir s p i ,ייסעריםוד״. .פגגלישי מו׳צק
i*’IV , י v.1 t■'h'* Ut.?

 ביסעל היבימ (א דט־דעדשדיבעגע דאס
.גאוױעטיױרטע),

אנטציקט. וײנעז ארטיסטען די
 געגענען :אפען א iv;׳osp האגען די
לעבעדיגער׳/ דער ״טביח
 ױך צו אײג;עי*אדען איהם האבעז די

 שיט איהם מיט פאדבדאכט קיעװ, ת״ן
 דך צוזאמעגגעלײגט פאמעגיגען, גיויס

 יאר v:r,vv א איהם געשענקט און
טשערװאנצעס.

c \v: וױרקליך איז קימן w v;* קיעװ 
P״t האט עד לעמןדיכע- א נאר בויעריזע 

 און פעדד א געיט נעשענקםען דעם פאד
 גענױ אױםסנײ האט איז געתויפט װאגען

 שוין אנער מילכינס, ארוספיהרען מען
 :אר גבירים, בױבעריקער די םאר ניט

 הארעפאשניקעס, סאוױעטישע די םאר
 װינטער־ארבײט דער גאך אפ רוהען װאס
סאסגע־װעלדעד.״ בױערקער די אין

 לעסםשוו־ען װעט ניגער ש.
בראנק^ די אין

̂טעז װעם :יגעי ש.  שארטראג א הא
 טאר־ ״פארשידענע טעמע דער איבער

 דע״ טען17 דעם פרײטא;, קרי-טיק״ טען
 אין אווענט, אין אזײגער 8 צעםבער,
 באסטאן 1258 גארדען, סקװער מעקינלי

 לעקציע נעקסטע די בראנקס. ראוד,
 דעם פרײםאג, זײן װעט סעריע דעד פון

 יענעם װעט ניגער .,דעצילםבעי טען24.
 אונטערשייד ״דעד :דיסקוטירעז אױעגט

 טעא־ fw ליטעראטור־^יטיק צוױ״זגעז
שער־קריטית/

 פרײ״ לעצטען יעקציע ערשטע ניגער׳ס
 ער־• ;רױסער א זעתד געװעז איז טאנ

 אנת־ אז נעװעז או;ז פאד איז עס פאיג.
 גע״ זײינען עס װען איבעדדאשונג, נעםע
 אזוי פאל דרײ לעקציע תגד צו ליםען

 געקע:ט האב״ש עס װי מזגדטעז, ^
 הא־ םיד װאס פלאץ, דעם אין *דיימעהן

 :זד געװעז זײנען םיר און גענומען, בען
 צימער. גרעסעדען א געמעז צו צװאונגען

 זײ־ װעמנע ׳די םון רעדזשיסיטרײשאז די
 כמעט דאס באװיזען, האט נעקוםעז, :ע\

 דארםעז זײנעז לאקאלס אונזערע אלע
ען. געורעז ט א ^ א  אונזערע םיז פילע פ

 זײע^ מיט געקומען זײנען טעסבערס
 געקוםעז זײנעז אלם איז ױנג פרויעז.
 FK קריכדהעד• באריטסען דעם העדעז

 זײן דאס זאגעז, צו גױםינ גיט איז עס
 גײסטינען ;רויס פון נעװעז אין לעקציע

צװײ . ק,- די בילדומם־װערט. איז
 פונמט זײז צװײםעל אהן װ?גלען לעהציעס

ערששע. די װי אינטערעסאנט, אזוי
 װעלעז םרײטאג־אװענט־תורסען דיזע

 םון פארלױוי איז װערעז פארםגעזעצם
 סקותר פעקינלי אין סעזאן גאגצעז דעפ

גארדעז•
 זײן זועט לעקטשורער נעקסטער דער

 וועלכער פי-טשאנדלעד, אלעתסאנדער
 אזױ ״וױ פראגע די דיסקוטירעז װעט

 װי םראכםעז צו לעדנען זיך כיר קענען
 פרײםאנ, זײן ותט דאס געהעוײנ/

.1927 יאנואר, םעז7 דעם
 םיםגלידער אלע צו םרײ אײנטריט

»ינםעדנעשאנאי. אונתר פון

 רעםײ־ מאטוםעװ״טש גרעגארי
דעצעמבער• טען26 דעם טעל,

 פארבליבען איז צײט װאך־ אײן בלויז
 מאטוסע־ נרענארי םרץ רעסײטעל דעם צו

 קאנ״ ענגלישער דער פון וױרםואז װיםש,
 איץ פארקוםען װעם װעלכער צערטינא,

 דעצעמ־ מעז20 דעם זונטאנ. האל, םאון
 סאמוז יאשא בײטאג. אזײגער 3 בער,
 פיאנא דער אױף באנלײטעז איהם •װעט

 דער אין נעכיען אנטײל אויך װעם און
 םעגאר, קארםילי, לעאן אױך פראנראם.

באטייליגעז. פראנראם דער אין זיך וועט
 האבעץ מיטנלידער אונזערע- םון םילע

 שפי־ מאמוסעװיטש׳ן מר. נעהערם שוין
 דערצעזזיעז ניט זײ דארםעז םיר און ל*[,
 אויסער־ אן נעבעז וועט ער איז. ער װער

 זײ־ מיר און פראגראם פײנע :עװײנליך
 װע״ טעמבערס אונזערע דאס זיכער, נעז
י באזוכעז לען  פארברײנ־ און רעסײםאל ן
שעה. אנגענעםע עםליכע געז

 איז באקוטעז \vo האז טיקעטס
 דעפארם־ עדיותײשאנאל אונזער םיז אםיס

סטריט. טע16 וחנסט 3 סענם,

ש^פ־טשערטאן• סרעזענטירען
 איז ראזעז םיז ארבײטער די מיו^

 אנער־ ׳שאפ רײגהאוט םאנולעװסקי׳ם
 איבערנעבענע און גוטע די הענעגדינ
 משעדםאן, שאפ א\נזעד פח ארבײט

 גע־ האט ער װע^כע קעםלער, דזשאו
̂-צער דער םאר לייסם^ם  װאט צײם נא

 אינטערעסעז די םאר טשערמאז, איז ער
 פרעזענטײ שאפ, אין ארבײםער דײ םון
 סרלד ווערםפולעז א מיט איהם מיר רעז

 טרײ־ איבערכעגעבעגהײט, !ײז םאר זענט
 איז ױניאז־םעםינקײט, דער אין הײם
 נוצען דאס זאל ער איהם װינשעז םיר

:נזױמםצרהײם. יטע ־קאט שאפ
י א ו י ל ( ו ו  י י
י א ו ר ל ע ה ל א ס  ס

י1פאדסא עלימס
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 1MB* צײט ױ געתוטען איז עס
1 האגרלוגג

 יא-ה נױ פון ?צאולטאב^ די האבען /גנדאיו
oy דערהערט i ירניאז״ אינט^ניישאנאצ זײער פון ררוי
i y i װ*ס הער^יכער. * װארעמעו/ א איז רוף 

 אן געפונען האט ער און חאנדצונג, פאר װעתט און תפט
i איכער מיטג^ידער אונזערע אלע בײ איקצאנג n כרײט 

 ארײג־ האט רוף דעד אט צא:ד/ דעפ םון צײנג און
 הערצער די אין צוםרידענסײט און םדײד געבראכט

םיטגאידער. אונזערע םון
 םדויען די װעאכען אױוי מעסעדזש, א איז דאס

 און טדײדס, אונזערע אין ארבײטען װאס סעגער און
 האכען יארה, גױ פון הלאוקמאכער די כאזוגדערס

ײ וױיצ נעװאיט, צא;ג שוין  ^רעקאאך שוק זײנעז ז
 הארצען גאנצען מימ׳ן און םארצװײפעאט, און םיד

 םיהרער־ דער פון האנדלונג די שטיצען זײ װעאען
 איצטמער דעד איז אינטעדנײשאנאצ דער פון שאפט
מאמענט. פסיכאראנישען בעסטען דעם אין צייט,

* * *

טעראי־ ?אםוססטישעז דעם געגעז באװעגונג די
 רײהען די אין איצט זיך טראגם װאס דיהטאטור, און
 נישט איז םראט־פייער, א װי מיטגילידער אונזערע םון

 צװײ אױפגעברױזט האש עס ״אױבעך. םון געקומען
ny ®יז ׳ ם איז רענח דער שעז rr.K ,צוױשען סאסזןץ 
i n דאש שעפעה די אין סיטגאידערשאפט ברײטער 
ותצ־ קלאוחםאכער, טויזעגדע די פון באװעגונג די איז
 דעי־ םון םארטיעאדעט געװעז איצט ביז ?יעען כע

 און אינענס זײערע פון פראפאגאנדע, גאםוניסטישער
 דעם םאר זיך םיט ̂עטעאט דאס םאראויטדונגען.

 םויזעגרע די סיז אנטריטטוגג די אוז ■ראטע׳סט
 דעם םון םאראױוי אין זײגען װעאכע קאאוס״סטרײקער,

 הענט די אין שפיאצײנ א געווען סטיײס אוטגאיקאאכען
זענס.7פאאיטי קאםוניסטישע די פון

בא־ עס האבען קאאוסםאכער די טײער װי און
 דא• די געאאזען זזאבען זײ װאס דעם, םאר צאהאט

 קאםוגיכ* מאכעז !אאיטיקער ״רעװאאוציאנערע״ זיגע
 ארנא־ אעבזנדיגען דעם איכער עקסיעריטענטען טישע

אז! זייער םון ניזם ײ װאס דערםאר ױני  האבען ז
 קאםוניםטישש די אט םון דעמאנאגיע די צוגעאאזען

ײ האבען ױניאן־ברעכעד,  שרעק־ םון ים א באקומען ז
 הונ־ אױסצישטעהז געהאט תאבען זײ !אײדען צאכע

צרות! אאעראײ און גער
¥ * ¥

 קא- דער אט איז צוריק, יאהר א װי מעהר עפעס
 באקום^ן צו געאוננען דעמאגאגען כאפטע מוגיסטישער

 יארסער נױ דעם םון אאסאאס צאהא א אין טאכט די
ײ באארד. דזשאינט  פאר־ דודך באקוטען עס האבען ז

 פראזען, ״רעװאאוציאנעדע״ םיט עואם דעם באאםען
 םארשפיע־ משונה׳דיגע דורך און םאראויםדונג, דורך

נעטאכט. האבען זײ װאם כונגען
 ארונטערנעריסעז און םאראויםדעט חאבען זײ

 אגנע• באינד געװאאט נישט האט װאס אאעם א\ן אאץ
 פאי־- זײ האבען און גאױבען, •אאיטישען זײעי• סען

 זי• ״רעאקציאנערען״. און ״םאררעטער״ אאס שריען
 אוגזע־ םון געשיכטע גאנצע די אױף געשפיגען האבען

 קאמםען אונזערע אאע אויוי ױגיאן. אינטערניישאנאא
 צװא:• און םי;ף פון אױםטואונגען און שטרעבונגען און
 אלע אויף נעשפיגען האבעז ױי ארבײט. יאהר ציג

 מראדיציעס און סאמוי־םעטאדען םדיוזערדמע אונזערע
 אנ־ אונזערע אאע געמראטעז םיס די םיט חאבען און

 אצט םארשריען אוגז האבען און עראינערוגגען נענעםע
 ארבײטען כױר דאס און *קאעס-סאאאמנדייטארם״,

באאעבאםים״. די טים חאגט אין .האנם
 זײ האבען אאקאאס, די ודן םאבט די פארנעםענדיג

 קאםוניםטישער דער םא׳־י און ?יך םאד געמםען, באאד
̂א ■ארםײ,  דזשאינט דעם איז םאשיז םעכםמע שאםען
 םאשיז דער םים דאס חאםגוננ, דער םים באארד,

 אין מאסט די אנצוחאאםעז שטאנדיג נעאיגמנן \ײ וואם
ױך וײ ױגיאן. חנר  באפעסטינען, געגימן חאבע̂ן
 םזו;״ קייז םעהר זײן נים קאאווסאמנר די םאר זאא עס

ײ ®ין ציכקײט  דת״ זײ אפיאו וועז וועדעז. צז •םור ו
 זאא װאס *באאנדערס״, גחנסטע די אגטאכען לצן

םאסעז. די דיאיניחנז
 באאר- חשאינט דעם םארוואגדעאם האבען זײ

 *-P אין באח^שם, חאבען זײ װאס אאסאאס, די ווון
 זײ האבען בעאםםע אאס אנענסזרען. םוגיסמישע

 באיקאטירט חאגען און קאטוניכאתן נאר אננמכמאם
n אומתרדדיסם ווון rוואס יוגיאז, חנר אין אײנעם ן 
nn נצגצז n• .בריײ א םים חאמן זײ סאקטיש 
 קאםוניסטישע די געאט םים געשטיצט האנם םער

י------ w* מאבית ד r םאג #חאם וואס %jp שאג

 אוגזזןד נעגעז ?אמף מיאוסעז » גמפיחרט כסדד אױס,
כאאטטע. איחרע אזן ױדאן איגטעדדישאנאא

י * ♦
 א געװען *ס איז סאאוקטאגער די פאר

 עס חאכעז זײ חיגעריאעט א םאר װאכ !יאחר כ/גר
 אוז טעראר םון צײט א פאר װאס דורכגעמאכט!
 פאנאנ־ מעז חאט ארגת דעד אט אין !עדדדעריגונג
 ״איגסע״, און ״חנכטע״ אין שעוער די חנמעטײאט

 ױגיאז. די צדעפאאטען און םאדדםטעט חאט ראס און
 סא־ זײגען װעאכע ױניאן, דעד ׳פון סיטגאידער אאטע

 אײנפאכע אפיאו אדער #אגארכיסטען ציאאיסטען,-
 טען געװארען. םא«־םאא;ט וײנען טרײד״מניאניםטען,

י םון טובה די פאר דיסקריטיגירט, זײ גענען חאט  י
 גיט האבען װאס אאע ?אסוניסטעז. אדער *אעקע׳/

 זײנען קאזאהען קאםוניסטישע די סים איע^עשטיטט
 םא־־ די אויף געװארען אונטערדריקט און טעדאריזירט

 דער םון געװארען פאראוימדעט זײגען און זאסאונגען
 דעפארםםענטט אאע םון ״טשיעםס״ די אאס מאשין.

 אננעשטעאט זײ האבען באארד משאײט דעם אין
 אר- דער םאר פעהיגקײט מיכדסטע די אהן פעגשען

 װײא דערםאר, נור אנגעשטעאט זײ האט מען בייט.
 װעאכע אויוי גאים״, ״אאיאאע קאמוניסטעז, זײגעז זײ

 דעי אין העאפען װעאען זײ אז םאדאאזען זיך <ןאן םען
ױניאן. דער אין םארניכטונגס־ארבײט

 די םארגוםעז האכען קאטוניסטען די אײדער
 װאה* ״עהראאכע װעגען געפיאדערט זײ האבען ׳םאיס
 די נאי װי געװארען, דעם םון איז אבעד װאס אען׳/

אא־ די םון פיהרעדשאפט די איבערגענוםען דזאבען

 דעם אײנגעשיהרט זואהאען רי בײ האבען זײ
 דעם איז און םיטינגען, די אױף װי טעראר זעאבען
 קא;*<! זװ װעאכע אויף םענשעז, די מאן־קעט. קאאוק

 פין שטיטען ארוםגעשיקט םען האט םאראאזען, זיך
 םארדכע־ צו כדי צװײטען, א אין פילאץ פויציגג אײן
 און שטיכללן. מאיאריטעט״ ״נרויסער א מיט זיך רעז
 געפאחר, א זײז צו אויסגעזעהען האט עס נאר װאו
 ם*ז באיס אײגענע די צונויפגעשאעפט כאאד מען האט

 כ״י אנדערע. גאך און פאריערס טרײדס, אנדערע
 בא־ זיך סען יהאט ׳מאכט די װײ׳טער אנצוהאאטען

 מעז און ״עאעקשאךטאשיך/ אײגענער אז םיט זארגט
 נאי־ האט עס װיםיא־ באקסעס די אנגעשטאפם האט

ארײן. נעקע;ט
* * *

 םון אטמאסםערע שרעקאאכער דער אט אוגטעד
 גע־ געאיטעז, קאאוקמאכעד די האבען אונטערדריהוננ,

' אויף געװארט האבען זײ נעװארט. און שוױנען  י
 זײ האבען קאמוניסטען די װאס פארשפרעכומען פיאע

 אדױס־ געזאאט דאך האבעז םשיחים נית די געטאכט.
 ״קאאס־סאאעבארײ־ דעם םון קאאוקםאכער די םיהרען

 די וױיזען געזאאט דאך האבען זײ ;גאות שאן״
 “װעאכע םיט סטראטעניע, אינקע ׳נײע א קאאוקמאכעד

 אן זײן געזאלט האט דאס סט״ײסס. געזוינט םען
 גוטנעהײ־ איז װאם מעטאדע״, :ײע״ .׳ערםאאגרײכע״,

 ליג״ עדױקיישאגאא ױניאן ״טרײד םיז נעװאיעז םעז
 געדױי־ האט עב פארטײ. קאםוניסטישער םון.דער און
םעהי ניט !ארביטרײשאן קײן מעהר גיט :סען
 רזא־ זײ באאעבאטים. די םיט ״קאאפעראציע״ לײן
 פראצענטיגעז הונדעיט א געהאט םאראױס אין בען
 שױן סארשירט פען אז אויסגעזעהען, ס׳האט איז זיג.
!רעװאאוציע סאציאאעי דער צו

 א צו געםיהרט גיך אבער האבען פאסידוננען די
 איבע-׳; קאנטראא םואען דעם האבענדיג קציםא?ס.
 אפגעשארפ קאםוניסטעז די האבען באארד, רזשאינט

 רעקאםענדאציעכ די און איגטערזוכונג די זײט א אן
 אל״ו עס האבען ױי קאסישאן; גאװערנאר׳ס רעם שון

 *!א נעגוםען האבען און װערטאאז, אאס פאדװארםען
 גרופע יעדע גענען סטרײס א ״ארדערען״ גיך דער

איגרוסטריע. דער אין באאעבאטים
 צוש סטרײק. נענעראא דער געסומען איז עס און
 קאאוקמאכעי דער םון געשיכטע אין.דער מאא ערשטען

 קאמוניסטײ א אונםעד נעװען סטרײק דער איז ױניאן
 דער אין םאצ ערשטען צום און םיהרערשאפט, שער

 זעכצערץ אעצטע די זײט ױניאן, רער םון געשיכטע
 םאו־ געװארען! פארלארען כטרײק דער איז יאחר,
 קאאוה* די האבען װאכען אאמע צװאנציג אוז פינף

 םיט אבער געאיטען, אין געקעםםט העצדיש םאכער
 סאםפאוסטיג־ גרעסטע די און וױאען בעסטעז זײער
 ד• דאנס א געוױנעז, געיןעגט נישט זײ האבעז קײמ

 נאכ־ הריםינעאע די און אומיןאםפעטענץ מורא׳דיגע
םיהרער! האטוניםטישע %ר סון אעםיגחײט

* * *
 די אויסרעכענען, אמאא וױדער ניט דא וױאען מיר

 די*גאנצע און טעות׳ען, שדעקאיכע די ״באאנדערס״ אאע
 די בײ ארויסגעװיזען זיר האט זואס ״אוםוויםענהײט
 דאס םטרײק. דעם שון צײט אין םיהרער קאמוניסטישע

 דער אין ארט צװײטען א אויױ אנגעוױזעז גענוי ווערט
 גענעראא דער װאס בצשואדיגוגג דער אין צײםונג,

 םון םארטיחרער די געגען מאכם באארד עקזעקוטיװ
o n .רי םעהר עס מען דאחי ״דעם חוץ א און סםרײס 
ײ דערצעדזאען. נימ קאאוסמאכעד יארקער נױ  וױיםען ז

ײ גום, גאנץ אומגאיק דעם שױן  געםיהאט עם חאבען ז
 באצאהאט טײער נענוג האבעז זײ גאידער! אאע אין

 האבען זיי — םידזרערשאםט, קאמוניסטישער דער םאר
אײדען. םיאע איז הונגער מיט באצאהאט
 <זאםוניסטישע די װי דעם נאר אאעםען, דעם צו און
 מאראירען צו קאאמןמאכער n געמאכט האבען םיהרער

 אוםפעחיגקײם, זײער אין זײ, האבעז סעזאן. נאנצען א
 אוםנאיס נײעם א איז קאאוסםאכער די ארײמעםיהרם

ts םאמײנט ניט ד«ם אויב און !*אק־אום

 םאד־ ז^עז קאאוהמכער די געםאהר, » m »יי ײעדעו,
םעז«ון. *װייטעז דעס *ויך אירען

^ m ײ

 ךײ רעװאאטירט. חאבען האאוקטאכער די און
ײ און אוסצוםרידעז און אגטױשט שרעקאיך ?ײנען  ז

 קאטו- די געגען צאדן און ■ראטעסט טיט שטורסען
 דעם אונטער אײדען אאע די םאר #םיחרער ניסטישע

 נוט שױן װײסען קאאוקטאכער די יאך. קאמוגיסטישען
 ?ײ און םיהרערשאםט קאםוניסטישע » םון מעם דעם

חאכען. גיט מעהר עס װיאען
 סטיײק םאראארענער דער באויז גיט איז עס און

 ?אאוקםאכעד. די אויםגעבראכט אזוי האט װאס צאײן,
 זײער דאס איענעזעהן, ענדאיו האבעז קאאוקמאכער די

 רעזואטאט דער דאס געםאחרי אין איז ױניאן גאנצע)
 םאאשע די אט םון פיהרערשאםט װיאדער דער ׳פון

 געהן, גרוגט צו זאא ױניאן גאנצע די זיין, קאן מ׳טיחים
 קרבנות און מיה אזױםיא םיט איז װאס ױניאן די —

 אזוי־ םאר איז װאס ױניאן די ;געװארען אויםגעבויט
 זיי באשיצען צו םעסטונג » אאס געשטאנען יאהרעז םיא

איבצען. אנדערע נאך און ״סװעם־שאפ״ דעם געגען
םארצװײםצונ: זײער םון סאמענט דעם אין און

 איגטערנעשאנאצ זײעי צו געװעגדעט זיך זײ האבען
 םעפט געקומען, באאד איז היצף די אט און היאף, נאך
אנטשצאסען. און

 #באארר עקזעקוטױו געגעדאא דעם פון באשצוס דער
 צרה׳דיגען איבערגעכציבענעם דעם איבערצוגעהמען

 געװארען םארבאטשם אזוי איז װעצכער סטדײק, קצאוס
 עהרענהאםטטן א מאכען און קאמוניסטעז, די פון

 איז גוט אזוי פונקט עפאכע־מאכענד. איז סעטצעמענט,
 אדםי־ די רעארגאניזירעז צו באשצוס, רער אויך

 צא־ די פון און באארד רזשאינט דעם םון גיסטראציע
 העבסטער געזונטער, א םון באשצוס א איז דאס ?אצס.

ן רעכענט װאס םיהרעדשאפט,  די פון נויטען די םיט זי
 טרויעריגער איצטינער, דער אין סטרײקער טאסען

 דורך באװיזעז, פוצשטענדיג װערט דאס און פיטואציע.
 קצאוקטאכער־מאסע די װאס צושטימונג חארציגע די

 פון באװעגונג ארבײטער די און געגעבען. דעם צו האט
 ניױ די באגריסען ענטוזיאסטיש װעט צאנד גאנצעז
 קצארען צום צוריקקער זײער אין ?צאוקטאבע־־, יארקער

 םון ױניאן א צו צוריקקער זײער אין פאױטטאנד;
פאציסי. טרײד־ױניאן געזונטער א םיט און טאצעראנץ
דיק״ דער געגען קצאוקפאכער די פון רעװאצט דער

 אינגאנצען שיער האט װאס קאםוניסטען, די פון טאטור
 אױסדרוק זײן געפונען האס ױניאן, זײער *רואינירט

 באארד. עקזעקוטױו גענעראצ דעם יען באשצוס רעם אין
 דעם געענטפערט פינקטציך האט אינטערנעשאנאצ די

 די ארײנגענומען האם און קצאוקםאכער די פון רוף
 איהרע פון עס װעט זי און הענט, איהדע אין פיטואציע

 און אמאניזאציע, דער אין כיז ארויסצאזעז, ניט הענט
 נאר* װערען אײנגעשטעצט װעצען אינדוסטריע דעד אין

 הערשאםט קאמוניסטישע די ביז ;צושטאנדען מאצע
באזײטיגט. אינגאנצען זײן װעט ױניאן דער איבער

* * ¥

 דזשאינט דעם םון פארשיהרעד קאפוניהטישע די
 אויםגעבען װעצען ניט ׳זיך םאישטעהט װעלען, באארד

 געװיס װעצען זײ ;ױגיאן דער איבער חערשאפט זײעד
 האנדצוגנ, ״אוםגעזעצציכער״ פון געשרײ א אױםהויבץן

 די אבער אזוינס. נאך און ױניאן די ״שפאצטען״ פון
 קאטױ די אזוי װי געזעהן װעצכע־האבען קראוקטאכער,

 געמאכט האבען זײ װי ;סארםיתרט זײ האבען :יסטען
 םיצ אזוי איבערצוטראגעץ *ון צײדען צו אזויםיצ זײ

 קײן װעצען — הערשאפט, זײער אונטער זרנידערוננ
 ״רײד זײערע םון םארפיהרען זיך צאזען ניט מעחר :♦אצ

קאטוםצאזש. ײעד
 װאס ױניאן אינטעמעשאגאצ ר ע י י ז איז דאס

 צאגע, טרויעריגער דער אט אין ארײנגעטראטען איז
 ראטעװען צו מאסע קצאוהמאכער דע? םון רוף דעם אויף
 א צו קומען און אונטערגאנג, פון ארגאניזאציע זײער

 עקזע״ גענעראצ דער באצעבאטים. די מיט סעטעצסענט
 די באזיצט אינטערנעשאגאצ דער םון באארד הוטױו
 אונטער ױניאן, דעי םון קאנסטיטוציע דער צויט מאכט,
 אנגע״ גאנצע די איבערצונעהמען אומשטענדען אזוינע

 דא דעריבער יןאן עס און הענט, זײנע אין צעגענהײט
״נעזעצציכקײט״. םון םראגע קײן זײן ניט

באארד, עקזעסוטױו געגעראצ דעם םון כאשצוס דער
 װעצכע קצאוקמאכער, מאסע דער םון באשצום דער איז

 ריקטאטוד, קאטוניסטישע די פון באפרײט זיך האט
 אומצו״ זײער יוניאן, אײן באויז האבען וױצ װאס און

װאירקערס נארמענט צײדים אינטערגעשאנאצ טײצבאדע
• ױגיאז.

* * »

!אױםנאבע גרויסער דער צו איצט און
 צושטערוננ םון דעמאראאמצציע, םון פעריאד דער

וראיבער. איז כאאס און • קאםוגיסטישער דער ̂ם
 פרויען און מענער טויזענטער די וועצכעז אונמער סאר.

̂ן געװעך זײנען ױניאז דער םון  צוועצוי צעצטע רי א
םארשװינדען. גיך גענומען האט מאגאטען,
 עגחנרונג אז ויערעז געמאכט װעס עס וױ ךעם נאך

 צאק־או© חןר וױ דעם נאך .צאגע איצטיגער דער אין
ד די וועצען ויערען, אתשאסטעד וועם סטרײק און  ני

 םון םיהרערשאםמ חנר אונמער סצאוסםאכער, יארקער
 דאס אויוי נעחכמנז זיר מניאז. אינטעתעשאנא? זײ^ר

 די אוועקצושםולען זוידער ערנסטקײם, םוצער איז נײ,
- ♦C7t*3 םריזתיוניאן נעזוגמעז א אױוי אתאניזאצ^ע

 ̂ קייז *ו וארםאמײדזשם זײן ניט כמחר וועם ױניאן
 .בווויס חום אויח גאױבען, אחנר •ארמיי ■אאיטישער

> םריעי. 1אי ארכייטער אאד ם»ר טאיקראגץ פוצער םון

פרײמו
m ־▼?  ? י ין ײ * mg ?*?*זי f agM Y*
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ם ענגלישען דעם אין שטרעסונגען נײע ז י מ ד י ױ ט
 יופר נאײנען ותט 1926 יאחר דאס

o פון געשיכטע רער אין פארגעסציך n 
 נצױו סט ענמאגד. אין טרײר״ױניאניזם

̂  און ,טא אין געגעראצ״סטרײק דער
 קױצ-טײניננ דער אין סכסוך םארצױגצגער
 דור אױף פארכסיכען װעקען איגדוכטריע,

i םון פאסירוגג־ען דורות n גרעסטער 
 ארבײ• דער אין באדײסוגג היסטארישער

 אנ• אײגעע אויך נא׳־ באװעגוגג, מער
 ;עשעחעס* #רײדסאנסטרױןסיװע ךע־ע,

o אױס זיך םיט צײכעגען סע; n •איצ 
o 1אי קריזיס שװערען טיגען n עגגצײ 
ױסאגיזם. צ״**ך שען

 קא^/עגשאן יער׳רציכער דע״ אויף
 חאי איז װעצכע יוני*נס, טרײד די םון

̂ורען ^פנעהאצטען יאהר  באוד״ אין געװ
 חאט סעפטעסבער, מןונאט אין כיאיטק,

̂וך םאצ ערשטען צום מען  •vw* ױעם :
 ױיכטיגע גײע, ארויסגעזןוכט טט,-ײס ראצ

 די־ טרײד־ױניןוניזם. דעם םון פרינציפען
̂וט אירעען נייע זע  ־יעי פ.־^^אםירט ה

̂ידס רעם םון פרעזידעגט  ױניאן טר
 אױ םע-ערײש^ ענגצישע <די גרעס

 ערעםע־ זיין אין פױוז, ארטור צײבאר),
 איע ?^נרועגשןון. דער אריוי דעvנז;גס־ר

̂וס טרײד־ױסאניסטען,  שױן ד«?בעז װ
î עהנקיכע צענדציגע־ בײגעװאוינט p״: 

 אז צוגעגעבען ןוםעז האבען װעגשאגס,
 טיפ- און םארגמם םון ברײט דער צויט
 די אויף שײנמאי, נאך םען האט ?ײט

 ;ע־י נים צוזאמענםאהרען, פי־יהעדדיגע
 פײה, ארטור םון די װי רעדע, אזא הערט

c םין ערעםענוגג דעד בײ r •צוזאײד״ 
 ארױסטריט זײן בארמאוטה. אין פאהד

j; p פ־יעי־ םין א א;כ װערען נאטראכט 
 פי־ןן־ נײער דעד פרן פראקיאסירונג ציכע
 טיײד״ױגיא־ ענגצישען דעם פון גראם
 :יט נאך ^פיציעצ איז װעצכע ׳ניזם

 דע־ כסדר װערט װערכע אבער םארטיג,
 אר־ דער אין באהא:דעצט און באטירט
 י<:* אנדערע איע אין פרעסע. בײטער

 גרו-פ םיט נ#וך איצט מען כאלנט דער
 און עגגצאנד, אין ^־*יזיס דעם אינטערעס

 מעגצאך, גא:ץ אפשר איז דעם איבער
 פין גאנג דער װעט סוו* כצ טוף אז

 ענ:,אגד אין ענטוױ?צוגג ױניאן י־;־
 װײטערדינען □n םאר ענטשיידענד זײן

i םיז שיהזאצ n אי• אינתסטריעיער 
בכצצ. באװענונג כײפעי
װעצ־ ארום ׳םונ?ט װיכטיגסטער דער

 אינהאצט דער געדרעחט זיך ס׳האט כען
 אין רעװיזיאן די איז רעדע, פױה׳ס םו;

 םרײז-ױגיאניזם. םון װײתש־פאציסי דער
 צ' םראגע י1 אװעמעשטעצט האט ער
 םעסשע אנצונעמען מעגצאך ניט איז

 צױן, םון ײטס)1 (בןיסי? גרוגד־רײטס
ז װערכע ly א אין ׳גטעהן זא̂צ t rp r r i 

 איז עס װעצכעז א םיט צוזאםעגהאגנ
 פון מאסשטאב, םײנט אס1 ׳אינדע?ס״#׳

 אז און ׳ו?ציאז1פרא נאציאנאצער דער
 מיט !עכענען ך ז זא<עז וױידזשעס די

n םון גרויס דער n ̂ט און םאםיציע  ם
יעבענס־?אסט. ד־עם

 פראפא־ דאזיגער דעד אין אצץ ניט
 ױניאך די םאר נײ גאנץ איז זישאן

 פון אידעע די עגגצאנד. אין פיהרער
 ?אגען זאצען װאט אי:דע?ס־ציםערן,

 אין צעבענס־?אסטען די פארדײכען
y jn '^ ^ D 1913 םון די (װי צײטען 

 ?ויןי*?ראםט די װען ),1924 פון די מיט
 זיכער איז גצייכע, די ניט איז 1געצ םון
”f ניט p זעצטען ניט און נײע, גאנץ 
 באד״ 1?א<ע?טיװע 1דע בעת שוין, איז

 גע־ באנוצש טיטעצ 1אזיגע1 דער גײניגג,
 1יגינעצע1א און װיכטינער םיצ װאיען.

bp םלח ?ו:נ1באטע די איז i אי^שט 
 ב־ײ םאקטא! א אלס פראת?ציאן״״ פון

 זוײדזש״טארי- םון בײטונג1אויסא דער
 עי1 םיז טpעדד■ונp דער ציגט א1 פען״

 טײיתױניאגיזם, פון טיעאיריע נײער
 אונזעיע אויס זיך ארבייט װעצכע
 פוז 1צאנ ?צאסישען יענעם אין אויגען

i און י»^זם1אינדוםט n  f i r •אמאס 
באװענומ. ארבײטע! זידטער
i פון װיכטיגחייט די n אזיגער! 
i םאצגענ^ אס1 אין באשטעחם אישו n 

 צײב״ א אי?. ײ!־ױניאניזם1ט ענגצישע!
i יליכער n r a םון i n םײ,1אי־בײטס־*א 
in י1אוי שטעהם װעצכע v 3  o n םץ 

 א\נער־ (ואביציס איעענסום עפענטציכען
 מ?.1סם1אמד טיױסע די 1איבצ שיי)
 שות1 אין זיח זא< יע1אינחסט אן אויב

 זי םוז נעזעישאום, גאנצע! 1דצ םון
 אױםתסצטען אצײן זיך קאגען נאטירציך

 ססיען צו נים אום (סעאןי-םויארטינג),
o אויוי לאסט א »צם n יצני♦ גאגצזנן

 נור סוזען, גזנשצחן, דאס אום
̂יד. ת טירי  װץדזטעפ די סת רייטם י

i םיט הארסאנ^ן n ,איז״ •חודוסניומ 
i ח(ר םיז n j o $*ױ m באשי־ כמן 
 *אויברוימר־סאסעז. די םאיס, דאס׳ צען
ira*D םיז * tfiop*  n n חויכע צו חרך 

9 1 ײמן,׳1•
 תעז ט̂א n ודעס את צאגע רי װי

י m ז^ז, סט ססו סית נאי י  W נ
ן גאציאגא?יזירוע ו מ וסמיגזד י טי ױנ ו

p דד. סון im o ]wrsvn

 (שססעי״ודגדוסט- סטלטצ1סוגדיס<’ און
i r i( סון צוױעעו in ,וױ •!*ממציאן 

̂מטז-ישצ םײגס, v על 'rjn n אפיצו און 
1נאצ n וחניצן אײזעגגאחנען,

iv in v® ̂ן און  א*3 א?צ?כע ןנחווא-ט
o אױ«י ס׳װאצט װעצכע *נגונגען,1 n 

 פאר• צו סיפט אזוי געווען ניט מאםעגט
 געחעײג װי ס׳וועט יז3 קציכען.1וױ
 1יא1 טעכנישע י1 ען1װע ט1געפיח31ח

 ומט ̂עפישעגסי״ n און גאניזײשאן
m אויםתחויכען in i חוי• נאנץ א צו 

 צײט. סך א אװעקגעחן מוו טה-גח. 1כצ
 םאי- צו ו»ן םעגציך גיט איזא, כ׳^ז.

 א חיץי ען1סײ וױיחשעס, n ען1מעח
i 1* ■!ייזען די פון חעכעמגג nא ך1ו 

 עײ אזא מצוכח. in 1םצ יע1כובסי
 אמיסחםען גע?ענט גים װאצט שײנונג

lif צטובת שטיםונג א p>*o אין l 1םא- 
 אונערשי!) (•אבצי? געזעצשאפטהיכונג

 וואצט, אס1 און יע,1וסט1איג in םון
 רעם ט1םארטארמאזי איגגאנצען אצזא,

 1בײטע1א י1 פון יט1טש1םא סאציאצען
o םון ארן פאסעז n 1צאנ גאנצעז.
^ די כטיג טזי ױי  ױניאן n צװישען ו

i זאגעז. 1ע;;צאג אין ס1ע1צי n n>'' 
i y i ?או אויגען. פיער אונטער 1עי 

i אין װיעיגטטענס n צײט 1^ע.־שט 
iy נאך i װעצכען םון נאציאנאציזיחנג 
 װע־ צוױיג, אינת^יעצען ניט איז עס
 1אםש עגגעז1ב מוזען בײטער1א י1 צען

 סען װאס די װי בנות,1? עסערע1ג נאך
 צע:־ י1 אין אמנײט^ר י1 םון ט1ע1םא
 ?אפיטאציסטישער פעסטער » מיט דער

אלדנוגג.
 גאנצען לעם םון אחיסזעהן ם׳האן װי
 !י דולכגעלרוננען האט װעיכער נייסט,

r פראגראם u n מײנט ■ױה. ארטור םון 
rv צײט, די גע?וםען שױן איז עס אז 
 אונטערנעסעי די און ױניאנס, לי װען

 םון אאזאנען זיך דארםען אדנאגיזאציעס,
^ דער נ צי  געחט װעצכע !יגנעדײ, ב

 ״?א״ זיך רופט און ‘אן טאג צו הײ:ט
 באשטימען בײם באיגײנינג״. צע?טיװ

 װערען גענוםען לאלפען צױן, םון הויך לי
 דער מכח ציפעלעז איע אםבאטראכט אין

 די םכח ו?ציאז,1פרא דער םון גלױס
 אױןי ליטײצ, און האיסייצ אין פלײזען,

 גיבען ארבײטער די װאס סחומת, רי
 גדויס,םון דער װעגען אױך און אוים,

o n פון (סױרפצום) רעזערװ־?אפיטאר 
ײשאן. ?ארפאו דער

 ױגיאנס ענגצישע רי םון אײניגע
 װערצן נעםונען שוין ^p׳d אז האצטעז,

 םאר באזיס אצנעםיין־נאציאנאצע! אן
 פלינציפען), םון (סיםטעם םארםוצע אזא

o מימ n צדדים, בײלע צװישען אפסאך 
 אנ־ אונטעלנעםע!. און א!בײטער די

 מען װעצען װאצםען ױגיאנס טרײל דעדע
^ן זאצ םי  פעסט־םאמעשריבענע א אײנ

 םאחיינטט םדן (רײם) נארמע נעזעצצאכע
o פאר n ,ארבײט, דער םאר ?אסיטאצ 
 טעי1אפגעשפא םין א אצס אפיצו, און

^ד, װי  די םון םאדבתיכער די םאר די
 װאס האנט, צעצטע די ,ivopn*־־*

 אזא אינתםטריע. גאנצע די שפײזט
 עגגצאני אין אנב, שוין איז פריגציפ

שציסעצ* לי םון אײגער אין װײגיגםטענס

 אײעזד אייזעגבאחגען, די יען,1ט0אינדו
 oyi דורך — צעבען אץ ען1געװא ט1פיח

.1921 פון אקט״ ^תיצװעיס
y אצע װיםיצ אױף in פמנצי• דיע

 װ/נתן וױױוש-פאציסי רער פון פען
 1ע1ױסאן*פיח n ך1ח ען1װע ט1שטולי
o פון נסשך y i צײט. 1יאזז נאחענטסטען 

 זעהן צו אוס טען,1אפצואװא בצײכט
i •1 װאס nקאן חמוצטאט 1אקטישע 
 םיוד איע m אבער, איז וױכטיג זײן.
i n םון o n םון צוױיג פאציטישען 
i n באװעגוגג 1ײטע31א ענגצישעל 

i סיט איצט ןײנען n ,א או מײנונג i n־: 
 !ײט״ און n*?P אכסאצוט ׳ג;ן?צערטע

 ינ<ט1אוםבא איז אם1װײדזש־פראג ציכע
 םאר כײט1ײשוגגס״א1צוג לי און גויטיג.

o n ות־ אגגעהױבען מוז ̂ורעש לאזיגען 
שנעצע!. װאס רען

i איז דאס אט n םון תוך r o  n 
 פאדמױירט ס׳חאט װעילכע פלינציפעז,

i פױח. אדטול n םון טשערמאן i v i 
 קאגפעדע- טרײלס סטיצ ענל *איילאן
o פון פרעזידענט רער און ריישאך n 
 א איז עד קאמרעס. ױסאן טרײדס

i םון םענש n ריכטו;;, םיטעצפטעד 
 גאשיר סימפאטיש־טאלעראגטער א מיט
 מאדערנע די אױף כיי? ען1טיפע א און

 באװע״ ארבייטער דער םון עמען5פראב
i געװען איז ער גונג•. n װארט-זא;עי־ 
 פון דעצעגאטען גרופע גרויסער א םון
 צו;לײך אבער םײצ/ עבד ״רעג? די

 גוטגעהײסען עדע1פ׳־אגראם־ זײן ראבען
 ע?א:א- אוז סעאלעטיקעל אצע כטעט

 באװענונ: ארבײטער דער םון מיסטען
ענגצאנל. אין

 פאציטישע• לער םון םיחחער די
 דעם םון עס זעהט מען װי כאווענונג,

V ?אכםערעגץ האײי*הריגען  i n  nc•  ״
 איצט זײנען מארגײט, איז פאיטי״ באר
 אדײגגעטרא־ צעבען און הײב מיט אויך
 אג־ אוז בעסערע פאר האסוי אין טען

c אױף װײדזש״רײטס שטענדיגעדע n 
o םון 1יפו n סוע־ (א ״פאםיציעךצויך 

 ייי םאר אנ!.) א• וױידזש־צוצאגע ציעלע
 ?י;״ צאחצ גרויסער א מיט פאםיציעם

 ״צעבעגס־וױידזשעס״ םון םראגע די דער.
 ארבײ״ דער םון אראפ ניט איצט טרעט
 ס׳װעיט און עגגצאנד, איז ^רעסע טער

 צעבעדינע א אגגעםידזרט לעם װעגען
 פאפד און בראשורען דורך nאגאנBפרא

םצעטען.
i צויט ׳נע?סט n !ײ־1בא איוטועצע 

 ?אגטלאי םון •ראבצעם די ?ומט טונג,
i יעצע1וסט1אי; גמיסע די איבעל *p־ 

 געזעי־ גאנצעל דער ך1ת פארײשאנס
 װעגען םראגע י1 איז דאס שאפט.

 פשלה־ םין א ײש*ן״,1?ארפא ״פאבצ^
o צװישען אײםגצײך n אצע^מױויזס? 

 צייט ■1צע1?ו א םיט ?אפיטאציזם. און
 *n אםיציעצעל 1דע עדשינען איז צװי?
i םון פארט n בראאד״pאםי־ עסט'נג? 
 ינדו:נ1ג די ט1רע?אסענדי װעצכער פע״,

 ?ארפא״ פאבצי? ״בראד?עםטיננ א פון
 אונטער שטעחן זאצ װעצכע רײשאך,

 םאלאנטװאלט־ זײן און םון, השגחה רער
 דזשענע־ סאסט־םאסטעד דעם צו, ציך

א האבען זי דאח* צוגצײך אבעל ראצ,

םר«ם8רכ8 דער
באדלער) נ<וך םראנצויזיש, (םון

SaoaaoogPtta )5 ל.קאל פיד <נ״שנליר װײנםאן פילי• פון אידיש

 אלכאטראם אן אםאל װערם עס
 געפאננןןן. שיף־םאנשאפט פון
 םאטראם יעדערער א לאכט דאן
גאנגען. םאדנע זײנע פון

 ;קרישטאל־אזור באהערשט חאט ער
 זונק־שטראלען. אין ז>ך געבאדען

 — שיף, אויפ׳ן געפאנגען יעצט און
ױ ױ !איז׳ר קלײן ו !געפאלען קלײן ו

 געשטערט, ניט שםורעם דער חאט איהם
 געוױטער. דער געשראקעז ניט

 חענד די אין מענשען גײ אג$ר,
!ביטער און װעח װי איחם, איז װעח װי

 חימלען, די פון סרינץ דעם איהם צו
 געגליכען. אלײן סאעפז ביזטו

ױ  נים. שםורעם קײן שרעקט דיך איחם ו
 שװעבעז׳ דיץ איז חערליך און חױך !אח

 גליחם. גאלדען אזור דער װאו דארמ,
 לעבעז״ מעגליך *ין וועח איז דיר אױך
ױ ווען  קרײכען דארפסםו װארים א ו

י#רידו ברודיגען לעכענס אױפץ

 צנט- 1צ אום פױיחײט, yv^yyn סו
r o  yvini n  ijw m i געועצשאפססמ 

 פון ײטוגג1פאדשו n — א^נױנטומ
 סו- טאטעױאצען, ^טימ^דאונױכטנידע

P1f עיע?טױשע ו1דו געואמ, און 
מפט. in אין װע?ען

 איבײטער-סיטיסען אייסגע אױף
i* ײון n  p *עסע1ױד*ד m  vn א״! 

 ארס ען1געװ* נאו/אג!עיט •יאן 1זיגע
 איגחסט• אי״ע װעצכען רױט ?.n*ס א

i n. ערס1נא!ונ און i,. יעען װאס? 
iy i*  p’oon*«*;*o חאלכ-מאנאפא״ 

O מוזען ציפטיס. T to o rm n ,א װערען 
*o 1 אז גרױבען, סך iז״ן אױך ארף i n 

 ?ױיען״ n מאכען צו געזוגד אזױ וױ װעג
y*; אינחסט!יע. iy i אז אן, װײזען i n 

 װעיכען pc .1921 םון אקט״ ..דעיצװײ
 גמיסע 4 םון שאפונג n געחומעז ס׳איז

 ס׳געחט ומדכע אין אטאצגאמײשאגס,
 אײזע;- אצע פון :עץ גאנצע די ײן1א

ז עגגצאנד, pH נאחנען י  גע־ א געװען י
 א ג?װען איז אס1 פאתוך. צונגעגער

 1 ע וױיצ געזעץ, חאיכ־סאציאליסטישער
 צװאגדכאראסטע*: א אגעז1געט האט
 ס1גע־ט* גיט האט כאחדקאספאניע ?ײן
ך  די םון אײמד םון עהען11ויס1א זי

 א,*** י1 אין אמאמאטײשאגס. גיױסע 4
 זעצטען ניט איצט װערט ײזען1? 1בײטע

i ג ם ע i אתיסגעזאנט  v נ א p ,
o צוציב אז n װעצכע• ?ריױס, ען1שװע 

i צוציב כאהנען n אויף אן לוסט n 
 און ״op*io״ ״כאסעס״. םון ונג1מעח1=א
 איכעי• 1באצ ראטזאם ניט איז ׳ס1לא

 ײ1• די ן ע צ נ א ג נ י א צונעסען
 שטאאט. פון הענט די אין כאהנען ױאטע

 1921 פון אײזעננאהן״נעזעץ יעגעם עון
 אנגעהױבעז האבען 1אבע זיך זאצ

 די pH אינ-טעדעס ־n וױיזעזHארויסצו
 םי• א איס ײשא:ס",1קאדפא ״פאבציש

 שצי־ נאנצע n ען1רעאמ^יזי צו טעצ
 קאיעק״ אויױ 1יאנ איז יע1סעצ״אינדוסט
יסודות. טױױסטישע

i םרן :ונג1פא1ע י1 n םע״ ס1״מײ;ע 
 אױגען די אין באװיזען האט דעריישאך

 אין פיהרער 1בײטע1א גיכטע!ע די פין
 גאך ׳מיז ױ:יאן גחיסע א אז ענ;יא:ד,

i 2* מאנאט א y i םון מאגאטען id h p, 
fW ורעדעז H :rH .ש:לר זזןהד היישי*אז 

 אויס־ טיינע^ די םון ױגיאן די ףאט
y געשעפט in ,און ;לאפיטאצען ע1איד 

^y i n אײזעד י1 װי ױניאנכ, גמיסע 
 צוציב נויט, אויס ״^יך האבעז באהנע!,

 םארםארטגײדזשד ײק,1סט גענעדאל דעם
 פי^נציעצען א אהן צו?וגםט. 1זײע
זײז, געםאצט גארניט i*p אמענ-ט1פונ
!,h אז 3 גרופע ' in״iy o װאס עפעס זאר 
i אנטקענען זיך 1םא ועצן2 y i םא׳־אײ־ 

 װעצכע ^יטאציסטען, מחנה נינטער
צװישען יד-אחת א םאכען צײכט תאנען

זיד•
 װײזעז ־ױניאנס1ײ1ט ענגצישע די
 צו אינטערעס גמיסען א אתיס איצט

 אין ^נװעסטםענטס וועגען אגעז1ם די
i n ^םא; צו הײנט זײענדיג אינחסטרי 

 די נאטידציך שענעז יעגי, א אחן כטעט
 עועט אוגטעתעסען ניט ײד־ױניאנס1ט
 אבעײ זאך. םיסםעסאטישע איז גרויסע א
 הרירעז די וױ גיך אזוי אז נלויבען, סך א

 ארבײ• צו אנחױמן וועט אינדוסט׳־יע
 ותט יע1איגדוסט גאנצע די או.ן טעז,

 ױניאנט 1טדײ די בײ םוז זיך, צו קוםען
 ע1גרעסע װענען םראגע די ארױששוױםען

 ײשאנט,1א11?א אין אינװעטטמענטס
 איז דעח א באפוטען צו םיטעצ א אצס

 םין אנםװי?צונג דער און םיהרוגג 1דע
אינדוסטי־יע. ײיכטיגע! יענע! 1אדע דער י

פאייטי־ איצטיגע י1 ס׳האצטען װי
 דעם םון םיהרער יעצע1אינדוסט און שע

 די ?ענען ־ױניאניזם,1ײ1ם ענגצישען
 ?אצעז״ די צו בנוגע עםונגען,1שט נײע

 בו:*1םא צײכט אינװעסטסענטס, הױוע
rn דעז y ii םיט און ינצי•,11 דעם םיט 
p דער ' o phib ײ•1קארפא ״פאבצי? םון 

 א צו אז אן, וױיזען זײ שאגס״.
ינםאכעז םםשות׳דינעז  צײכט־םא!״ און ̂א

ציכyשט  ״יאבציש א םח באגריף זŷנ
 כשניישצ*״1דו דער טyװ ?ארפאריישאך

 זיך 1צאנ גאנצעז ׳ן1איבע םעגש כער
 גאנץ א צו װי צײכטער ןyװאוינyצונ

 ״סאציאציזם׳/ סון יױ1באג צם5צושװאוםע
 א:• האט טי**1פא ^צײבאר י1 װעצכען
 ילײדעד ®!ינציפ. אין בצויז געגרכזען

 נאך איהר זיך האמ oy אז אםת, איז
«iy3y:y ניט '’ H צו ly ro o y o ^ t רעם 

 דעם אין סאציאציזם םון יוי1באג פוצ^
 געבים, א צינט דא םײצ/ ענד ״דענ?

 |y:*p oyii צו?ו;םט י1 וועילכען אץ
" סך א אמיםב^גען :y, מענ• רײכע 

 םאציאידפאריטישעד א םאר ןyײטpציכ
אױם?צעתנג•

jy םיר װי iy t, אח 1םא איצם קוםט 
 1ששא א טרײד־ױניאגיום ענגצישצז דעם

y:'D0"3 yp ,און געתננ yo| םון קצז 
ly 1איה o in ii iy ײטשן1ב סרונסגסוען א 

 באװע־ בײם^1א in 1םא יט1פארטש
yoy נאך גונג. in,; איז i n נענעדאצ״ 

 ם׳האט 0װא צעסאנם, די און ײפ,1סט
 א געייעז אד1 ציחען, ojypy: איחם פון

i i r o ם 1:ײ א םון o n  pk oy^v-’B 
yנגלישy־ױניאניזם.1ײ1ט ז n נאחזגנםע 

oy צז?ונפט ii סא־נצן ^שס 
 וחנצכע ענדש־ױננעז, n ס׳זײנען שיעוי וױ

o איז 1םא איצם היםען n סאציאלען 
ענגלאנ!. םוז געבױ
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א מארשאלמ
o® ױס-מוב איצסזעער דער ®אדײ איג;אגצען גיט גאן״ איז עס n ױ גום אזױ קײיש ן אין איחם ײן ו געזעלשאםטלינע ז

 אידישער תר אין ױם-םוב דער נער
 -6ג*בורט יאוזרעען דבעציג סיט׳ן װעלט

 cv און נואגד״ס, ד. מאי® ®ון טאג
 ארוש ױם-םוב גײער א אױפנעחומען איז

 — ■*רועגליכקייט אידישער גרויסער *
 זי״ געװאחגז אלט איז מ*רשאי לואיס
יאחר. בעצע

 ®ער־ םארשיידענארםיגע גא:ץ צװיי
 בראגדעיס ד. יואיס — זענייכקײסען

 םארשײדענאר״ — סארשאל ילואיס און
 ®ו? עניגים צו באציוזוננ זײער אין &מ

 ®ארשײחמארטיג און לעבען, אידישען
 םענשעז און װעלט אױף בליק זײער אין

נכמ.
 בדאג־ ד. לואיס םיט נא׳ר טאקע און

 לואיש געגען קעגעךגעשטעלט דעיס
 םארשאל לואיס מען קען מאדשאי,

אישאצען. ריכטיג
 אםערי־ פון בעאבאכטער דעם שאר

 ■ערזעג־ אידישע אזן אידענטום, לאנעד
 ערד, אםעריחאגער דער אױוי ליכקײטען

 םדױםער, דער בראגדעים ד. לואיש איז
 ®ראקםי־ דער איז מארשאל לואיס און

 געקױ איז בראנדעיס ד. לואיס קער.
 גע־ א װי װעלט אידישער דער איז מעז

 װעיט. אגאנדער םון פיאנץ בראסטע
 גאנצער זײז אין ®ראביעם אידישע דאס

 איז םארצוױיגונג ברײטער און טיפקייט
 אדײנגזד ער האט גיי. געווען איהם
 זײז און פראבלעס, אידישעז אין לןוקט
 צי ציהעז נענוטען גלײך זיך האט בליק
 אלמ־אידישער דער םיז #®שםראל דעם

 הײמיאנד. אײגעז אן נאך בענלשאשט
 קײן ניט איז אבער מאדשאל לואיס

 לעבען. אידישעז אין אריינגעסוםענער
 ניט קײנמאל איז אידען צו צובונד זייז

 אי־ די ער האט איבערגעריסעז. געװעז
 אריבערגעקוקט, ניט פראביעסעז דישע
 ד־עמדו:־ צו זיי נעזוכט שטענדיג גאר

 און געװעז אלעםא< איז ער און טעװען,
 אוםשארשלײער־ דער שאג צו הײנט איז

רע»<יסט. טער
 געטאכם שיום האט ער #הײסט ד?ס

 וױ אזױ װעקט*לא:ע אידי׳טער חגר מיט
 אױסצובע־ איהר זוכט ער אזז איז, זי

 עק־ איהר פון גרענעצען די אין כערען
 לײכטעדער א איז איחם םאר דסםענץ.

 צום רוטעניעז, אין אידעז די םאר לעבען
 ײי װיכסיגער מא< םויזענט בײשפיל,

 פארװירסליכעץ צו אנשטרענגונגען אלע
 סא־ לאנד. אײגעז 1» צו שטרעבעז דאס

 איז פאלעסטינא אין אידען יאניזירען
 דערגרײכבארער אזא ניט איהם םאר

 עלאנאטי^ איינשטעלען װי ׳איףעא<
 רוס־ אין לעבען אידי׳שען דאס געזונט
 טח זײן און האדץ זײן איז <אנד.

 דאס מיט װי צװײטע דאס טיט מעהרער
 פוילי־ דער םון הגחה א זוכען ער׳פטע.

 פוי־ אין אידען די םאר רענירוננ ׳עער
 אלס געװיסען זײן םעהר בארוהיגט צען

 עטענדינעז א אנהאלטען װי כל<־טוער,
 םא־ פוייען. אויױ געםיהל צארענדינעז

 א ״שװארצבארד־קײס״ דער םון כען
 אײ א אויױ נקטדדאהט חיסטארישעז

 דער םאר װיכטיג איז פיעיגער_ דיעעז
 ;מארםירערטום אידישען םון געשיכטע
 וױ־ אויןי אוים אבער רעכענם םארשאל

 אוש־ די םאכעז בײסיג װעט דאם 5פיי
 אי־ די געגען םאלסס־םאסען ראיגי^ג

 היינט אידען די און ׳•טאג צו הײגט דען
 ױי װיכםיגעד איהם םאר זײנעז טאג צי
 פעםלורא־סאפ'־ סעד»ר-דראסאםישעד א

 אידישע םון געשיכטע דער אין מעל
 גײס• אידישע וועגען אויך אזוי צרות.

 רעא־ א איז מאישאל <ואיס מינקייט.
 אידישער צו באצוג אין אויך ל*םט

 סול־ אידישע איז איהם םאר טו<םור.
 רעםאד־ ױדעגטום ארטאדאססישער םור

ר אן אויןי פירמ ע נ א ס י ר ע ם  א
 דאד־ אטעריסא אין אידען עשיינעד.

 רײכטיםעײ אידיש״גײסטעע א<ע פען
 םאי ;,אםעריסאניש איבערמ^רםירען

 דאס װעזען. אין סאי און ש«ראך אין
באציהונג. זײן איז

 דערפאי אוז רעאליפט, א איז ער
 איז װאס םיהרער אױגוריכטעסטער דער

 איצ־ אין אידישקײט, און אידען שײך
חר. ם״גען

 װילט װארט־םירער אידישע
 ווע-ט ה%רץ די טאן; שוחנב א אםם זיך

 דאד״ און דא צױת אידישע םון צודיסען
 דעי איז פובליציסםען אידישע און מען,

 •לאטפארםע דער אױא און * ידעסע
 א םי*ש ארויסברויזעז אםם זיד יױ^ם

 ניט •ראםעסט, א און וועהםאגממרײ
 קעז טלץ דאס װאם אײסדצמגעגדיר

ײ סתמאןדך ברײגנצז.  םארשאל, לואים ז
ns זײנעז יראםעסם א ייון גמריי א

ro נ#ר אפט o m.; דעד־ אמשר ם׳קען 
 גשםח־ אײגענעם חנם <ינ^ר#ז כױט

 די מון צתת די איצואוחננדען צערן
 טאז און טאז, ע«עס םען דאחי מאסעך

*p פמג<ימ^ ®ח גחננעציו די
ffft םאר־ ױאים אױא חנרפאר איז 

נעזעישאפט־ דאס כעם. אק אפם שאיל

 :סעריע דער &ן —< וחןל®. אידיאער מר
 גע־ דער אין ■ערזענליכקײטען באדיחםפע

 לײריס איגמזןרנײשאנאל דער ;c ׳■•בסע
ױניאז. וואירקערס גארמענם

ל«נג ח. פון

 אײנגעװאנדערטע או;ז םון יעבעז ייכע
 טרוי־ םיט באהאנגען סערער איז אידעז

 םאר־ לואיס װירקליכקײט. מיט וױ םען
 םאהרעז וױ־קליכקײט. םאהנט שאל

 ״דעםא״ דער אויף געגנער זײנע אדויס
 איהש שרײען און װעגעלע״, קראטישער

̂וך  געקרוינטעד זעלבסט א איז iv — נ
 די האבען הארצען איז אבער םיהרער...

 אידישע די װי אזוי זײנע, געגנער
 רעספעקט טיפען א בכלל, פאלקס־םאסן

 געקרוינטען ״זעלבסט דיזען פאר געפיהל
 אײגעצטטך אז ׳װײס מעז םיה־ער/

 גע־ ״זעלבסט םיהרער װאריט יעדעי איז
 זײן און נעדאנק קלארער זיין לרןינט׳׳.

װעגעז. זײנע באשטימען הארץ װארים
 איזשוין םארשאל לואיס װיפיל אויױ
 :אר געקרוינטעד/ ״זעלבסט א גארניט

 צוזאםעננע־ איז ער פארקעהרט, גיאד
 םאיקס־נשםה אידישער דער מיט װעבט

 שטײגער דער באװײז בעסטער דער איז
 רעדס קש־םאסעלםא אירישע די אזוי װי

איהם. ױעגען
 אלעילײ איהם װענען ארום געהן עם

פאלקס־מעשה׳לאך.
 די טים פארבינדונג אין ספעציעל

 םא־ אינטערנאציאנאלע גרוישע צוױי
 די םאר טע־טיגקײט זײן אין כיענטעז

 א'ז ער װען ׳דאז וועלט. דער םיז אידען
 באװעגונ:, דער םון םיהרער דער געװען

 אלע איבעררײסען זאל אםעריקא אז
 דער מיט באציהונגען דיפלאםאםישע

 װאש רוםלאנד, איז רעגירזנג צארישער
 גרעסטע רי םון אײנע געחעז איז דאס

 װעז האט מלוכה גרויםע א װאס מאטען,
 ;פא̂י אידישעז םון גונסטען צו געטאן

 איז םאז־בראכט האט ער װען #דאן און
 םונ׳ם טע; היםטארישע די איז באריז,

 װעל-ט־ דער נאך קאנסערענץ פרידענם
 םיי־ דעם אין אז אויםצופאסען, טלחםה,

 זאלען םעלקער אלע םון ^פמאך דענש
 וועי־ פונקטעז, װערען ארײנגעשריבצן

 אין רעליגיעזע די באשיצען דארםען כע
 איז אידעז די פון דעכטע פאליטישע

אײדאפא. •מזרזזי
 צװײ דיזע אין איז מארשאל לואיס
 בײ װעלט״פיהרער א געװען מאםענטען

 זיך האט אל-יין זיך פון איז אידעז, די
 אױסגעשםונען מאשעז אידישע די ביײ

 םא*־־ די פוז דיפלאפאטן אז רעגענדעס.
 הײן :ים זיך :יבען לענדער שײדענאמע

איהם... םון עצדו אז אהן ריהר
 דעד געװעז איז םאדשאל לואיס און

 אלע בײ ראט־נעבער פארטרויענסטער
 לעצ־ די פון פדעזידענםן רעפובליסאגער

איצט. אויך עס איז ער און יאהרען, טע
 אין דעם איבער זיך םוד׳ענעז אידען

 קומען עס װאו האלש, סײדעד איםט די
 לאדזשען, זײערע פיז סיטי;גען די פאר
 טרינקענ־ טי׳^יאך, רעסםאראן בײ און

 אידען, װאו לןאפע״, ״קאפע א דיגע
עז,  גאנצע די באשםימען םאלקס־םע̂נ

פאליטיק... װעלט
 לד םאד כטראקטעריסטיש איז דאס

 פאנטא־ דער אין איז ער מארשאל. איש
פאאקס־מאסעץ. די םון זי

 דעד םון אנםיחרעדשאםט זײן צוליב
 ימלחםד װעלט די זײט י־עליף־באװעגונג

 לעםםען אונערמידליכען זײן צוליב און
 דיסקרימיגאצי־ איז םאראו־םײלע נעגען

 האר־ אין אויך ער איז אידעז, אויף עם
 הײנט איז ער פאלהסםאסען. די פון צעז
 איבער איד פאפולערסטער דער יטא; צו

װעלט. גאנצער דער
 דעש אין געלעהרטער א איו־, א און

װארט. םון זינעז שעהנסטען
 אנ(ע- און נרעסטע די םון איז ער

 אדװאקא־ קאנסטיטציאנעלע זעהענסטע
 אזעל־ אלס איז ער אסעריקא. איז טעז
 סענאט אין נעװארען פדאסלאמירט כעד
 גרויסע שטאאטען. טאראײניגטע די פון

 איבער מײגוננ זײן -ט6א זוכעז ױריטטעז
 אויםטיײ פארפלאנטערטע און שווערע

 םארשײ־ םון ־האגםטיטוציעס םון טשונגמן
 אײנעי־ געװען איז ער םטײמס. דענע

 די רעװידירט האבען װעלכע די, םון
 בײ םטײט יארס נױ םון האנסטיטוציע

ױי  קאגװענשאנס. • לאנםטי-טוציאגמלע יי
 ^־א״ נעװען נאר עס װאלט אנדערע בײ

 לואים בײ ;געלעהרנטקיים פעסיאנעלע
 א איז ער םעהר. דאם איז כיארשאל

 *יײ אידצן וואם י,1באגרי דעם םים אמרן
 איצטמעז ?ײן צו איײן. דעם אין געז
 געבורםס־טאג, י#הרינעז 70 םוב, ױם

 אידעז פראםינענםע טויזענד נײן האבען
 א אונמעמעשריבעז אענדער םילע םון

 בא־ דער איז איז איהם׳ צו באנדיסוננ
געיערענט• זײן געשעצט ווערט גריסוננ

טעטינקײט.
ײן זיך האט ער און  איז אזיר ארט ז

 ארבײ־ אידישער דער געשיכטע_םון דער
 ױניאךלע־ אידישען םון באװעגונג, טער
״ בעז״

 פאײ נא:ץ ־»ײגענטליך איז דאס
 ױניאךלעבעז, אידישע דאט שטעגײיך.

 ױניאךלעבן דאס געזאגט, בעסער *אדער
 צונויםגע־ איז נאדעל־טרײדס, די אין

 עקאנאםישעז גאנצען םיט׳ן בונדען
 אםע־ איז מאסעז אידישע די םוז שטאגד

 אוים־ װאונדערליכער גאנצער דער ריקא.
 איז אימיגראנט אידישען דעם םון סופ

 מיט׳ן אנגעהויבען זיך האט אםעריקא
 ער־ דער נאדעל־טרײדס. די םון שאם

 דעם פון דראםע דער םון אקט שטער
 דעי■ אין געשפייט זיך האט אימיבראנט

 די םיז פיקעט־לײנס די אויף ױניאן,
 גע־♦ כאטש סארשאל, לואיס פטרײקס.

 נױ (סיראקױז, אםע־יקא אין בויו־־ען
 איז איז לעבעז זײן און סטיים), יארק

 איגיגראנטעז די שון װײט אומגעבונג אן
 אלע מיט אבער דאך עך איז סאסעז,

 אל־ צום צונעבונדען נשםודםעדים זײנע
 אין דא פארנעהם אידישען געםיעעם־

 געקענט ני-ש שוין האט ער ארן ׳לא:ד
 נאדעל־ די• איז ױניאנס די פארבײגעהן

ײ איז ער און טרײדם.  פאײ ניט טאקע ז
 ארגאניזא־ ׳קלאסען זזוץ אי בײגעגאננעז.

ײ אין ער האט ציעס,  געזעהץ אויך ז
 דע״ — אינסטיטוציעס טליכעDזעלשאvג

 כח פ׳-אנרעסױוסטעי איז שטארקסטער
 לעב־׳נז. מאסעז אימיגראנטישעז דעם איז

 קלא־ אלס ױניאנס די איז אםילו אבער
 א געהאט ער האט ארגאגיזאציעם, סעז

האניש.
האנט. פרײנדליכע א און
אינטערנעשא־ דער פון געשיכטע די

 ױניאן װאירקערס גארםענט לײדיס נאל
 פא־ בלעטער. פאר א איהם װעגעז האם
 ;געשיכטע נעשריבענע ניט * אױך דאז
 אפס האט געשיכטע געשן־יבענע גיט און

 םענשעז א װענען דערצעהלעז צו מעהר
 ניט־ די רעקארדס. םארצײכענטע די װי

 לואים םיט אינצידעסטען באשריבענע
 קלאוק דער םון לעבעז דעם אין טאוײשאל
 אײ־ גאר און גאר זײנען ױניאן םאכערס

 אבעד זײנען באשריבענע די גענארטיג.
ארט. זײן כאיאלטעריזי־ען צו גענוג

דעש םון געװעז איז ארט זײן און

מד, כאשײחןנעם מ מי  גים זוכט װאס נ
ארבײט. זײן םאר אגערקענוננ קײן

 װען סטדײק, 1910 גרױסעז דעם אין
 געהאט שוין חאט נראנדעיס ד. ילואיס

 ״•ראטאקאר״־ילאז, זײן םארגעשלאגען
 םין צודיקגעװיזען געװען איז דאס און
 אױסגע״ האט עס און קלאוקמאכער, די

 ותלען סטרײקער די »ז קו?ט,
 און חונגער םוז װאכען נײע דורכצוגעהן
 געזעלשאםטליכע די און םאטערניש,

 פון א«גע?ערם אױך זיך האם םייגזנג
 םאמעקר ?ײנעז עם און סטדײקער, די

 דא״ דעם אין איז ארעסטעז, סך א מעז
 געװא״י םאראיגטעדעסירט סטרײל זינען
 םאר״ ר»אם עד און #שיף דזשײקאב י־עז

 —םאן לואים סטרײק אין אינטערעםירט
שאי.

 צוזאםענגע• הואט םארשאל לואיס
 —צדדים־ בײדע פון לאיערס די ביאכט

 באלע- די םון קאהעז הענרי דזשולױם
ױ דער םון לאנדאז מאיד און באטים,  י

 אויסאר״ פרובירם האבען דרײ זײ ניאן.
 דיזעי װעז און אנרימענט. אן כײטען

 גע־ צוריקגעװיזען אויך איז אגרימענט
 פױבירט מאױטאל לואיס האט װארען,

 האט מאל דיזען און מאל, צװײטזגן א
 איז אגרימענט דיזער אײנגעגעבען. זיך

 אגרי־ דער געװארעץ. אנגעגוםען שיין
 ״פרא־ בראנדעיס׳עס געװען איז טענט

 געהאלפן סאדיפיצירוננען, טיט טאקאל״
מא,־־שאל. לואיס פון אויסארבײ־טען
 א געשפילט אלזא האט סארשאל

 היסטארישעז דעם איז רארע גרויסע
 דעש אין רעװאלוציע דער פון םאסענט

טרײד. קלאוק
מאמענם. צװײטען א בײ אויך און

 קלאוק דער אין לאקאומ דעם פאד
 פון זומער אין ,1916 יאהר אין םרײד
 לײדיס אינטערגעשאגאל די װען ,1915

 גע־ האט ױניאן װאירקעדס גארמענט
 — פרינצים נרויסען דעם פאר שטריטען

 זײן צו ארבײטער דעם פון רעכט דאס
 בא־ די און דזשאנ, זײן מים באשיצט
 אפילוצי אנטזאגט זיך האבען לעבאטים

 דער אין ױניאן דער מיט קאנפערירען
 פער־ אײנשלוסרײכע פון אנװעזענהײט

 זײ םײנזננ עפענםליכע די האט זאנען,
 צי ױניאן דער םיט געהן צו געצדואזגגען

 אקםיױ זײנעז דעש בײ ארביטרײשאז.
 שטרויס, אסקאר שיף, דזשײקאב געװען

טארשאי. לואיס און סאננעס דר.
 נעװען װידער אלזא איז מארשאי

 היסטארי־ א איז הארץ און מח זײן מיט
ױניאךקאםו*. א פון פאםענט שען

 באװענוגנ ארבײטער אידישע די
 איר םארשאל לואיס פאר דערםאר האט

באגריסונג. אײגענע

m ארנײטער ױ m דער איבער
װעלט גאנצער

 און ױניאן טרײד פארטוגעזישע די
כאדועגונג. סאציאליסטישע די

 בא־ ױניאן מרײד פארטוגעזישע די
 זעהר גיט עקזיכטירט װעלמנ ױעטננ,

 א פון געװען אנפאנג בײם איז לאננ,
 האט און כאיאקטער, סיגדילאליםטי^עז

 פריג־ די לויט דורכאױס געשיהד־ט זיך
 זײנעז דערפאר באקונינעץ. םון ציפעז
 וױרק׳ און גוצליכע באםת קײז ניט$
 סינדיקאליכ־ די ארגאגיזאציעס. .זאמע
 באזונדערש ניט זײנען ױניאגס מישע

 רע־ פראקטישע אין םאדאײטערעסירם
 מיט אפ מעחר זיך גיבען און זולטאטען

 דערפאר רעיואלוציע. םאר פראפאגאגדע
 א,־־־ די און קלײן זעהר װײדזשעם זײנען
שלעכט. זעחר באדינגונגעז בײטס

ײ צום ארבײטער, לאנד די כאטש  ב
 סינד*־ שטארקע גאנץ א האבע] שפיל,

 זײ םארדינען ארגאניזאציע, קאליםטישע
 עסקודאס 15 ביז 10 םון װי סעהר ני»ט
 12 ביז 10 םון טאג ארבײטס אן פאר

 אינדוס־ אנדערע די אין אויך שמוגדען.
 נידזד זעהר װײדזשעם די ?ײגען מריעס

 ארום בלויז םאראן זײנען עס וױיל ׳ריג
 םינדיסא־ דעם אין ארבײטעד 30,000

 איץ צענטער, ױניאז טרײד לישטישען
 סאציאליפ־ דעם אין טויזעגד 10 ארום

 ניט־ םון טאטאל דער װעהרעגד טישען,
 די דערגרײהט אדבײטער ארגאניזירטע

 אע דאס װאס טויזענד, 700 פוז צאהל
 האגנדארבײטער. און •ויערים די אױס£ר

 — ארבײטעד • גאצאלטע געםט די און
 םאטרא־ די און ארבײםער רײלוועי די

 20 װי מעהר ניט א;יד קרמען — סעז
 םאר- דער אין טאג. א עס<ןודאס 26 ביז

 געווארען געמאכט זימעז גאנגענחײט
 די העכערעז צו באםיתונגען גצוױסע

 סטרײקס, דורך ארבײטער םון וױידזשעס
 בלויז געלונגעז געותן איז דאם אבמי

 קלײנע זעזזר פון ג^יעז איעינע אין
 70 ביז 60 םון װייל יוני*נם, פדעםטם

 ניט קענעז ארבײםער ךי פון פראצענט
 נאנ• אין זײנעז אוז שיײגען, און לעזען

 מרייד אוז •ןליםיס צו גלײכמלטיג צעז
ױניאניזם.

חד די אנבאטראכט אין קוטט דאז

 אזא האט קירכע די םראגע. ליגיעזע
 וױרקוגג אזא און קאנטדאל שטארקעז

 א״ז עס דאס סאסען, גרויסע די אויף
 אירעען די פארשפרײטן צו שװער זעהר

 ארבײ• די צװישען ױניאניזם •טרײד פון
 גלײכ־י און גלויביג זײגען װעלכע מעד,

גילטיג.
 די און פאדטײ סאציאליסטישע די

 װעלכע צענטער, ױניאז טרײד ״םרײע״
 אין אײנע סעקרעטא^יאטען, צװיי האט

 צװײטע, די און סאוט, דער םאר ייזבאן
-טא, איז  געםינט נארט, דער םאר אפ̂א
 קאגצעג־ צו ראטזאם פאר דאריבער עס

 עריױ אויןי עיעריגע הויפט די טדירעז
 ארבײמ. ארגאניזאציאנס און קײשאגאל

ײ שטעטלאך ינרעסעדע אלע כמעט אין י  ז
 ארבײםער־ געװארען אײנגעםיהרט נעז

ײ־ און בײטאג קלאסעז םיט כקולס,  ג
 די־ אויםהאלטען םאר קאםטען די נאכט.

 םאר־ דעד פון געדעקט װערען םסולס זע
 עס ױניאנס. טרײד די םיט צוזאםען טיי

 םון יאהדען נעטען מוזען אבער װע׳ט
 פארטוגעד״ דעד ביז אז״בײט שװערער

 אויסגעבילדעם וחגט ארבײטער שער
 •אלי־ ארבײטצי םארשטעהן צו װערען

 םרייד-יױ די מגיאניזם. טרײד און טיק
 פארסײ סאציאליסםישע די און ניאנס
ױי געהאט םריהעד אויך חאבעז  םאר־ צו

 הא- און פארלאמענמ דעם איז שטײער
 אין אײנםיוס געװיסען א געהא־ט ״בען
 חנר ־זינט אבעד מוגיסיפאליטעטען, די

 םיליםאריסמישזנד דער פון אײנםיחרוגג
 חנם םון אויפלייזוננ דער און רעגגרוגג

 געוואחנז לאגע די איו פארלאםענט,
שװעחג א זעזזר
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 הא־ דעצעםבער, טען6 דעם טאגםאנ,
 *מע־ 10 ל*קאל פון םעםנערס די נען

 טיש האל ארלינגטאן גרויםען דעם םילט
 פאר גסאסטע נאםינירען צו *װעק דעם
 זיך חאבען זיי יאחר. הוםענדען ועם

 נײעם, די ווערעז צו געריכט ניט אכער
 אי־ זײ ח«וט רובינםלי םענעדז׳צער װאס

 םיט אנפאננענדיג ד«ום — נערגענעבעז
 װעיען יאנואר, אין װאך ערשטער דער

 אן קרינען תאשערס סוט און סלאוס די
 v דאלאר דר״ םון חעבערונג אלנעםיינע

 אולםנע• נאטירליך איז נײעס די ױאך.
 באגייםטע־ ג־ויס םיט נעװארען נוםען
אפלאדים&ענטען. ׳צטורפדינע און רוננ

 דע־ צװי׳עעז םעטעלמעגט דער װען
 איכדאסטרישל דעם און בארד דז׳עאינט
 און נעװארעז, דערנרייכט איז לאונםיל

 האבען קאטערס סוט אוז קראוס די ו,־עז
 סקײל מיגיטום זײער אז דערװאוסט זיך
 דאל. 62 ביז געװארען געהעכערט איז
 זעוזי געװען אוטצופו־ידענהײט זײער איז

 נעטענהט אלץ האבן קאטערס די גרויס.
 *םנע־ זײגען װעלכע סיטינגען, די אויף

 סעטעלמענם, דעם נאך גערוארען האלטעז
 גארניט אםת׳ן דער אין האבען זײ דאס

געװאונען.
 גענעדאל דער םון פיהרער צעוױסעד א

 זײנעז עם װי נאכדעם קאםיטע, כטרײק
 אזנ־ אונפארםאלע נעװארען אנגעפירט

 באלעבאטיש, די טיט טערהאנדלזגנען
̂ט  לא־ פון כאאםטע די איגפ^־םיר-ש ה
 זײנען באלעבאטים די דאס ,10 לאל

 םינימים » קאסערס די געבען צו וױליג
 װע־ זײ אויב װאך, א דאלאר 55 פון
 ייי אוגטער ארבײטען צו צושטיםען לען

 פא־ אנדערע די װי באדינגוגגען זעלבע
 אר־ שטוגדע און טאג ה^סם, דאס כען,

 אםילו איז םארשלאג דיזער אבער בײט.
אנבאטראכס. אין געװארעז גענומען ניט

 האכען קאטערם סוט אזן קלאוק די
 א פאדערען ש־שארק זעהר אגגעפאנגען

 די אויסגעדריסט האבען זײ העכערונג.
 איבער פון םטו־יײק א נאר דאס מײנוגנ,

 דד ניט תאטערס די האבעז װאכען, 20
 אלע װעהרענד העכערוננ, לײן װאונען
 םיגײ די איבערהויםט םאכעז, אגדערע

 באשױ האבעז עקזאטינערס, אוז שערס
 דורך העכעדונג באדײםנדע גאנץ םען־א

 םאר אורזאכע די אגרימענט. נײעם דעם
 דיזע םון ארבײםער די דאס איז, דעם

 פאי־ מערסטעגסטײלס ארבײטען פאכעז
 אין קאטערס, די װערעגד טיניסום, דעם

 װײדזשעם, םאר ארבײטען גענעגטײל,
 םיגײ־ דעם םון העכער םיל זײנען װעלכע

 דעס סײ און אלטעז, דעם סײ — סום
יײעם.

 בלױז געוױנס א םיניםום נײער
םאכען. אנדערע פ«ר

 מענע־ םאר געזוען נױשיג איז עס
 אונטער^טרײכעז צו דובינססי דזשער

 אוטצוםרידעז װי באלעבאטים, די פאר
 זיי דאש און געװען, זײנען לאטערס די

 העכע־ א אױף אוסכאדינגם באשטעהן
 ארגײטעד םילע װײדזשעס. אין מנג

 צוריקנעהז :עװאלט ניט אשילו האבען
פרײז. אלטען דעם אויף

 דאס געװארען, אננעװיזעז איז עס
 הא־ סאטערס די פון פראצענט 5 בלויז

ײ די אין העכערוגג א געוואינען כעז  װי
 שיל, זעהר ניט אויך די און דזשעס,

 איז דאס אגריםעגט. נײעם דעש דורך
 סטאטיסטיסש ־ םון געװארן באשטעטיגט

 פוז םאדדינסטען און וױידזשעס די פון
 קלאוק דער אין םאכען םארשידענע די

אינדוסטריע.
 די םון פראצענם 50 ארום ווערענד

 האבען פאכען אנדערע די אין אדבײטער
 די זײנען שינימזם, דעם סאן־• געארבײט
 55 געװען לאטערס די פון װײדזשעס

 דעש לויט דאס אזױ, העכער, און דאלאר
 ?אםײ גאזוערנארס דער םון ר/ןפארט

 אז ארויסגעוױזען, עס זיך האש שאז,
 די םון םארדינסטען דורכשניטליכע די

דאלאר. 66 געװען איז קאטערם
 מזד האט װאכען צװײ לעצטע די אין

 איזי־ םיש צוזאםעז רוביגסקי, נעדזשער
 .•ערלםוטער, םעטױעל און נאגלער דאר

 םירעי די םים םארחאנדלען אנגעחויבען
 זייער וועגעז סאונסיל 5אינדאםסריע םיז

 אױפ״ זאלעז קאםערם די דאס םארשלאנ
 אגריסענט דמם אין פונקט זײער געבען
 זא־ און ארבײם, װאך ארבײמען וועגען

 טאנ םון ארבײטען דעם אגשטאט לען
 אראג־ דיזצ אויב סיזאגס. סלעס די אין

 צעםאכש 6געתענ וואלטע̂ן דזשעםענטס
 גאלעבאטים זײ דאן װאלטען ווערעז,

 א קאםערט די נעבעז זװ צונעשטיםט
דאלאר. 6 ®ון העכע>״ונג

 ױניאז קאםערס דער םח מיחחגר די
 ׳אסס׳ן, דער געסאיח ןומר חאמנן

 וחר אגגענוטען גים \fP ®אדשלאנ אזא
נבאםים די פון םארשטײער וײ חנן.  ב̂ו

 אנצונעחםעז געגויגם גאזחנן ניט זײנאן
 v ®»ר חנר םח טארשיאנ ותם

ra חעמנח̂נ y s חאמן ךײ W W J ר»

 געװעז זײנען קאטעדס די דאס :עבען,
 װעגיג זעהר האבען זועלכע יײגציגע, די

 דעם לױט העכעררגנען די םון געװאונען
אנריטענט, נײעם

הא־ דעצעטבער, טען3 דעם פרייםאג,
 פערלפוטער, און נאגלער דובינסקי, מנן
ו י  די מיט צוזאטענגעטראםען װידער ז

 דער פון םארלויף אין און כאלעבאטים,
 זעהדםיל אטאל װידער איו קאגםערענץ,

 אנגעלע- דער װעגען געװארען נערעדט
 אפכע־ איז אכער, שלוס, צום גענהײט.
 קאנם^ענץ, א נאך געװארען דאלטעז

 דן װאו דעצעםבעי, טען6 דעם מאנטאג,
 א צו צוגעשטיטט האבען באלעבאשים

 װאך » דאלאר 3 פון העכערונג ״פיעט״
 קאטערס, סוט און ?לארס אלע םאר

 די קראםט אין אדײנגעהן װעט װעלכע
יא־נואר. אין װאך עישטע

אדמייניסט־ אלטער מון נאםינאציע
אונטערשטיצט. חארציג ראציע

 האבען 10 לאקאל םוז מיטגלידער
 דעגקעז זיי װאס ארויםגעװיזען קלאר

 פדן רעקאדדס אזן לײסטונגען די װענען
 אדםינײ אלטער דער םון באאמטע די

 בא־ און ענטוזיאזם דעם דורך סטראציע,
ײ װעלכע מיט <ײסטערוגנ  אונ- האבעז ז
 װידער־נאסינאציע זײער טערששיצט

 דױ טענעדזשער נײעם׳יאהר. דעם םאר
 אײניגע װארטען נעםוזט האט בינסקי

 אפלאדיסםעגטעז די װאגען ביז מינוטען
 זזאבען באנעגענט, איהם האבען ײעלכע

 אננענוםעז האט ער װען אויםגעהערט,
מענעדזשער. איס נאםינאציע די

 װערזגן צו נאםינירט ערשטער דער
 פדעד- םאר אגסעל, םיליפ געװען איז

 אבער סטײטםענט לורצען א אין דענם.
 זײן צוליב דאס ערסלערט, לר הא-ש

 נע• עד אמ צושםאנד םיזישען שלעכטעז
 כבוד דעם םון זיך אםזאנעז צו צװאוגגען

 םאר׳ן טיטנלידערשאשט דער דיגען םון
 ער״ אבעד האם ער ייאהר. הוםענדען

 אן גיט נעםט ער װאם דאס אז סלערט,
 ער אז ניט, עם םײנט נאםינאציע, די

 אין אסטיװיטעט שון צוריס זיך ציהט
 םארםליכשעם זיך האט ער ױניאן.. דער

 מעגליכקײטעז זײנע אין אלץ טאן צו
 ערהלערט, האט ער און קאטערם די םאד
 װי נאר לאננ אזוי צײט, יעדער צו דאס
 ערלױ- עס װעם צושטאני געזונטס זײן
 דײ צו גרײט זײן איםער עד זועט בען,
 פערלסוטער האט דאן לאקאל. דעם בען

 דעם דזשײקאבס, װ. םא׳־ים נאמיגירט
 עקזעקױ דער םון טשערםאן איצטיגעז

 דעם םון פדעזידענט אלס באארד, ט*װ
לאקאל.

םא־ װעט װעלכער פיטשור, גײער א
 הײנםיגם 10 לאהאל םוז װאחלען די כען

 דער זײן וועט אינטערעסאנט יאהר
 בא־ װעלען םיטגלידער די װאס פאלט,
ײ װעלכע אויף באלאטס, צװײ שומען  ז
 באלאט אײן שטיםען. דארםען װעלען

 בא־ די םון נעםען די ענטהאלטען ױעט
 םענעדזשער, ה. ד. לאקאל, םון אמטע

 פרעזידענם, סענעדזשער, אסיסטענט
 דער צו דעלעגאטען װײס־פרעזידענט,

 לןאונסיל, לײבאר און טרײרס סענםראל
 באארד עקזעסוטױו און גארד, אינער

 װעט באיאט צװײטער דער םעםבערס.
 האנדידא• די םון נעמעז די ענמזזאלשען

 אײך־ ביזנעס םון אםםען די םאר טען
 דעם םון דינען װעלען װעלכע זשענטס,
באארר. ^זשאינט

װעל־ איז רעדע, װירסזאמער א אין
 נא• די אננענוםעז האט דובינס?י כער

 עד *זאט םענעדזשער, אלם כינאציע
 םאד דינסםעז זײנע אין דאס עד?לערט,

פאלײ אײן האבעז ער וועט לאשאל דעם

 םאד ױניאן דער no םיחחנג די סי:
 ארבײ• די סון אינטעדעסעז די אין און

 ליניעס. ױניאניסטישע טרײד וויך טער
 אױסער• דאס דערלאזעז, גיט װעט ער

 דיקט- זאלען םאכטען •אליטישע ליכע
 ער אנגעיענענהײטען. ױגיאן אין רען

 אנטשלאסענהײט, םיט ערקלערט חאט
 קאלעגען, ױינע ניט און ער, נים דאס

ײ ײעירען די 1ז  אירגענד פון שקלאפען ׳
פארטײ. פאליטישער ןועלכער

 ליטערא• ״ענגלישע אץ ?ורפ
פילאדעלפי^ אץ טוד׳

 אגםאנגען וועט ?ערלין ראבערט טר.
 יציטע- ״ענגלישער דער איבער סורס ?ײן

 םײ אין מיטנלידער אונזערע פאר ראטור״
 טן22 דעם סיםװאך, סוםענדען לאדעלפיא

 דעם אין אװענט, אין אזײגער 8 יאנואר,
םט. לאקוסט 810 אינסטיטוט, ארנײטער

 צו באװאוסט שוין איז לערלין םר.
 איג־ אלס׳אן מעםבערס אונזערע םון פילע

 יצעקטשױ עפעקטיװער און טערעסאנטער׳
̂ע אז זיכער, זײנען םיר און רער,  וועילכע א

 א זעהר װעלען כאזוכען קורס דעם זועלען
הולטורעל. געװיגען סך

 טיט־ אונזעדע םאר קורסען אנדערע
 װי זײנען םיצאדעילשיא אין גאידער
:פא^גט

 העד־ די אין אװענט םרײטאג יעדען
 טע10 נ. 52 ^0 לאקאל םון קװארטערס

:םטריט
 אינטערמידיאײט אין קצאסען — 7^0
 בערטא מיס םון ענגליש, העכערען און

גרוענבערג.
 פראבלע״ ארבײםער אין לורם — 8.30

מארלי. ראבערט p® מען
 װענדעט איגפארמאציע װײטערע םאר

 לאק. ראזענםעילד, אדא שװעסטער צו זיך
 צו אדער סטריט, טע10 נארט 52 ,50

 באארד דזשאינט םטיין, בעקי שותסטער
 לאלוסט 810 ױניאן הלאוקמאכער דער םון

סטדיט.
 מיטנלידער אלע םאר םרײ איעטריט

אינטערנעשאנאל. *ונזער םון

 אץ שטרעמונגען ^סאציאלע
ליטעראטור.״

 זײן אנםאנגען וועט סטאלםער דזש. ב.
 אין שטרעםוננעז ״סאציאלע איבער קורס

 טען18 דעם שבת, סוםענדען ליטעראטור״
 אר־ אונזער אין בײטאג, 1.15 דעצעםבער,

 װא־ םון ,530 רום אוניװערויטעם, בײטער
סקול. הײ אױרוױנג שינגטאן

אידי־ ״די זײן װעט טעםע ערשטע די
 חולה״. לעבעדיגער א — ליטעראטור שע
 מר. װעט דיסקוסיע זײן םון םארלויף אין

 אלט װי םראגען, די באריהרען סטאצםער
 א אידיש איז ליטעראטור, אידישע די איז

 װעט יצאנג װי שפראך, א אדער זשאתאן
 שטאר־ איהר שװאכסײט, איהר לעבען, זי

 גרוײ איהר םארמען, טעםעז, איחרע קײט,
 שװעריגלײט די און פערזענציכסײטעז, סע
אפשאצומ. םון

 לעקטשױ דער װעט סורם דיזען אין
 אידישע די׳סאלנענדע אויפלעהסען רער

 רא־ םון שרײבער אידישע דראמאטורגעז,
 שלום םרץ, װ. א. א. סריטיסער, מאנען,

 םאני גארדין, יעלב עליכם, שלום אש,
ב, ײ  ניגער, ביאליס, יהואש, לייװי®, ח. י

װ. א. א. פינםסי, הירשבײז,
 :שרײבער איטאליענישע םאדעמע

 בענע־ ?ארדוטשי, לעאפארזיי, ד׳אנונציא,
גערי. אגא םאגאזארא, קראסי, דעמא

 עט־ :קינסםלער ספאנישע מאדערנע
 גאל• אלארגןאן, בענאווענטע, שאגארײ,

מארטינעז. און אײאלא, דע דאם,
 מיטגלידער אלע םאר םרײ אײנטריט

אינטערנעשאנאל. אונזער םון
 װערעז םארטגעזעצט װעט סורס דיזער

 םון ,530 רום איז בייטאנ, שבת יעדען
םקול. הײ אױרװינג װאשינגטאז

צייס לויפפ_די עס
ראדמקי א. פון

 שנעי. ראשיג, צײם די לױפט עם
קוםעז• געוזען, שעח׳ען

 — שװעל אלטקײט׳ם לעכען םיר שטעחען אם
בלוםען. אפגעלעבםע

 זאל לעכען דאם פרעםד װי און
ך אונז לי  באגריםען, ניט מענ

 טאל לעכענם דעם *ון זיך װילט
ארױםנעריםען. װעח ניט

 װעלט׳ דיזער סיט דאר זיר ווילט עם
ױ r קאלם ניט זאל n ו n, 

ה גיט ײו איז געחז אוז שײךעז!י ע  פ
ײ אלפ מאל ^ין זיך וױלט עם י4ז

 1אי נילדלאך קלײנע §יער די — ס. .3
ר און קליזדער׳/ ״זײדענע ®ערזען# ערײע  ױי

ג םענ׳•״, מאדערגער בילד, דאס  ניפ. •וי
 *ו נאדי׳י »יז עס דרוקבמר. נימ ס׳יויז
 ;®ר״ סון מראגעדיע ® אויובל^זען װעלען
̂ל, דאס גיאם.  נים אײו זיך ח®® דאגים, מ

חן גילד״, ^תײםיא ד*ס אײנגעגעכען. ^ B 
̂ך מ׳יכון״, ̂ן געלייענ®. ני* ג  אז זײן, ק

 גו אלזא, בלײב®, עס בעסער. זײן זןל דאס
?עחוי

 י1נרי אײער — .0 ל#ק*ל קיפניס, מאקס
 נו־ דעם אין געדרוק® װערמ ®ראגען די סי®
 — זאך *וױי&ע די ״גערעכסיגקײפ״. םער
געלײענמ. גי« :®ך

ברי״ גאלדשטײז׳ לואיס
 לענפען ן אי געװארען *ארעפענטליכ! איז װעל

 חאש ®זיעוער בריװעל ער׳מפער דעי נוםער.
̂נט ני׳סט  װערען, «ארע»ענפליכם דעמןיפ געק
 אין לאגע ®:דעי אן גןןווען דאן איז עס וױיל
 מ»ר- ׳®לץ אויף אילםער. װי ירביאן דער

 גופ איז װאס צײט. * קומט אידזר, אטעחט
 *װײ• & יוין אזלעכט זײן ק®[ *ייפ, א״ן אין

̂ס ןאיקערט. און טער,  װעט וייבעריגע ד
®נאזטויסען. זיך ®לײן םסח̂ס שוין, איהר

קרי״ « אזװיבט אײנער װען — חוה. בז
 געװיסע־ א ®ון חאגדלעג די װײגען טיק

̂כען ער דארן״ אערזאן,  יענײם טוט דעם ה
 ניש ער ח?ט טאםער :®טען. בײם ®:צורופען

 ער דארף ם®[, גו עס םום גויםיגען דעס
 אין קװטיקידען. םיש ןארנעחמען ניט זיך

̂ט אײער ̂ר ̂ך איחר ד קײן אוראי ד
̂טען אייער ח*בען. ניט מורא ̂ד איז ג  נים ד

 ניש איהר חאט געװארען, ®ארעפעגטליכם
שרעקען. צו זיך װאס

 נופער לעדזשער ,9 לאקאיצ ׳מעמבער
̂לש ® דערגעחן «ו אזװער איז עס — .0289  ט

 קענען םיר װאס ®לץ בריװעל. אויער אין
 א בןז״ולדוגפ איחר דאס איז, ארויסנעחמען

 ® ®*ר סקעבט ער ®ז עקזאטינער, געװיסען
 אין קארד זײן ״®®גפד*ט ער דןס דזעעבער,

̂ל, סטרײק  50 און 40 בא?וםם ער ד*ס ח
 בענעםיט, סטרײק ®לס טשעקס דאלארדיגע

 דעם סרן צײם ;אנצע די סקעבט ער כאגףס
 עק־ דעם ®ט פון נ*םען דעם ®בער ספרײק״.
̂ם זאמינער  *נגעשרי־ ׳פלעכם אזוי איחד ח

 אי־ עס גים אופן בשום קען םען ®ז כען,
 &ז ׳געװעז רדאל© בעסטע דאס בערלײענען.

 מאקטץן. די םיט װענדען זיך ?®לט איחר
 דזמ. װײס־פרעזידענט, צו האט. איחר װאס

 אינטערנעאז®״ דער פון ®פיס אין האלפערין.
ג#ם. טע10 װעסם 3 :®ל,

אנדערע, נאר און ראטהמאן ל. ם• ש.
 און לידזןר צוגעשיקם *וגז חןזגען װאם

 אבי־ חיזבען מוזען װעט איחר — םקיצען.
 איצט זײנען םיר װארטען. און געדולד סעל

 אװעק״ ניס זיך ק#נען און פארנומען, צופיל
 מיר וועלכע מאנוסקרי*טען, לײענעז זעצעז

̂בען. גיט איצט דאר£ען  אין חאבען םיר ת
 מיר וואס םקיצען, און לידער גענוג סטאק

̂בעז ס ®נגענוםען, פריחזןר אזװן ה  װעט ̂ײ
 מיר *ון צײמ, חיבאזע א imc קלזןקען אוגז

 ביז אעעתםען, ניט סעחר נייע קײן קאגען
̂סםאק״. דןם אויסנוצען װעלען מיר

 דעם אין — .2 לאקאל סטאר״ ד. ז.
 ניט בר̂י אײער ק*ן םאםענט איצטיגען
 אום־ איצטיגע די אוגטער װערען. געדרוקט
 אויסצו־ פ*ר צײט די גיט עם איז שטעגדען
 םעחד איז עס אזוי. צו אזוי זיך טעגח׳ען

י איז איצט דיסקוסיע. *אר צײם קײן נים  י
חאנדלוגג. פאר צײט

טעות. » םאכט איחר — .2 לאקאל װ. ב.
 ליײ דער געװען גיט דעםאלט איז לאנג ח.

 דארי״ און *פארװערםס״ פון עדימאר באר
 חעלפען געלןאנט גיט דעםאלט ער די»>ם ̂בער
̂וקםאכער יענעם פארראשען״ ̂צו  סטרײק קל

 צײט יעגער אין רעדט. איחר װעלכען װעגעז
 ״®®רװערטם״ פון עדיט*ר לײב^ר דער איז

ן דר.םאקס געװען ןלדפן ן ג ג  װעײ ר
̂ד און רוסלאנד, אין אװעק איז נער  דעי נ

 גע־ ער איז איבערקערזנגיאז באלאזעװיסשיאזער
 די. און יעטראוושקי׳/ ̂גענעראל װארען

 קלאוקםאכעי יענעס אין איז גאלדפארב
 גענעראל דער פון םעםבער א געװען סםורײק
 אלע אויף גערעדט חאם ער קאמיטע. םטרײק

ן געגוםען ®נטײל און פארזאסלונגען י  אלע י
 זאגם, איתר װי אויב, און פארתאנדלונגען,

 געורארען, ^פאײאטען״ איז סטרײ? יע;ער &ז
 די פון אזינער גאלדפארב דר. איזער איז

 די צוױאיען עיעס. נאך חײגט ■אײעטעי.
 יענעם פון פאררעטער אן רופט איחר װאם

 באלשע־ באװיוםםער א נאך דא איז סמרײק,
 גןך דאז איז ®ר װי׳פנזאק. דזאארדד• װי^
 באארד דזעאינט «ון םענעדזעער דער װען
 אויב איז יוגיאן. ®לאוקםאכער דער נון

ז *פיררואהנז איז םטרײק יעגער י  •אר• י
 באזווייםע©, איחר זוי געוףארזנן״, קויפם

 גןווען באלשעווימס *וױי די ®ם זימען זשן
̂ר. תויים די *װי*ען  קענ® איו« *®ררעם

י מי םאכען קלאר זיך אלײן אימר ו ז  ®ס י
n ,שנײ^ און גןלדמיו־ב צװײ  לוז® װי

 יענעם •ון •יאיחאהנר״ םײנונ^ אײער
 רעם אין ייצט זײנען םטרײק, קלאוקמאנעי

ן ױואגגירז• ו  .<ועל• באליחנװיםאי״אר דער ו
ןן » ײי ̂ל צוו ײ• ס •®רזיכ״ ן

 ביקאנצ געגוי ני« זײמ איחר ווען «יגצי
1•» די סי• W.



■ ״ p r c a y i p j

 אינער נאװענונג ארנײטעו די
װעלט גאנצער דער

)I 8!" 111 01(«ל
op ̂ן ̂נ  עם *״ט. ט*ג 8 נעדויערט ד
 םאר יסוד 8 געװארען *וחנהגעיײנט איז
 ױ־ די פון ארנײט נעס״נזאס׳ור חנר

*ענט• ניידע *ו נעהערען װעינע גס8גי
רען.

נע־ אויו םריחער איז op װי א«וי
 *דינצי־ ננונע םארטםענדיגוננ א װןן
pa,| איז op נ״ד* או ?יכער, װי כנמם 

 אי«ט•־ די ראםיפיציחמ וועלען >וױס
p i קארלסבאדעד די און פארא״ניגוננ 

pp r iin pa ip p| נ’דאריpנאםראסש ר 
 די אויכ ד?ן ?רפאלנ: אן אלס זpװעד

 ראטיפי• פארמעל opn פאראיינינוננ
op,־pn צ־־ט ii ,tp יאס ם״נען, עס 
 אד־ ארנאניזירטע םיליאן חאלב 8 ארום

 א אין tpnpu פארבונדעו וועהען בײטער
ט םון נייכט  אײ:•:־ און נריד^יכת״
 ראטי־ װעט פאראייניניננ די |pn קי־ט.

,pn םיצירט  :אך ;לייו םסתסא טpװ ^
 דזשאינט א װ?רע( אײ:נערופ?ן י־עם

צענטרען. ״nv די pc כיטינ;

 שטודירען קאאפעראטארען רוםישע
בעקערייען• אמעריקאנער

 כפסערם די אין בא׳־יכט א יױט
 די אין איצט זיר נעפ־נען מאכעגניאט,
 דעיענאטעז דרײ שטאטע; םאראיינינטע

 סא־ קאאפעראטױוע ל^ננראר דער •םון
 נעסומען דא זיינען מעלכע כײעטים,

צו אױםנאבע םפעציעיער ר?ר םים

p די שטװירען o o rp ia o *אטאסאטי 
ipnpopo tv י נוױט. נאקען פון  נזר ו

i p i סארשטייש־ ךי פון t״p i| : .רױ י 
o דזש. פ. נינשטיין, ipup ii פ• און 

כא:אם.
m די םון 18 ijp ip7־ pu^ npappp 

 |ppn3M8 10 איז tPP8נ סאסייעט־ס
 op ןןאס טאנ, א נרױט טאן fKX( א־ום
 יט1נר דאס pc cm טל ט״;ט
ipp *ו לויטיג איז ײאס ’ aip די ppiKi 

 פראצפנ־ הונדערם נאלען זיי ׳עטארט.
 %ר נאװאוסט? די נוױט, r.pp טיגען

o׳p r אין װי י1אז נרויט״. שװארץ 
 װינטיגסט? די נרױם איז תסלאנד

Dviip װערט pn •טפייז i טיל 8 איו 
 אנמדי■ f'H יp'vnpapna 11 נרעסערעד

 גתיםע mpt 8 אנגסםעלט װערען ?ע,
 נעקע• רוסיש? די pH ארנייטער *אחל
ײיען.
 מאדערנסטן די pc איינסיהרוננ די

 ל8* נתיסע 8 באםדײען װעט טאשינען
סא־• אנדערע םאר רב״טעד8 דיזע סון

שטײנ׳ס ססול דעזײנינג נליק
י#רק נױ סםריט, נרענד 265

 און קריספזי בעם.
ספס, ס#רס״®

 ארמשארד מעל.
2 4 8 8

דעז״• •אר סקול
 *ון ?אסיגג נינג,

 JOWם ל״דיס, •ון פאכען אלע אין ^ײדינג
 יעםהנרגס גארםעגמס. ®$ר און *סילדרענס

 רײז*ן.4 םעסיגע <ו גדנזגיטען װערעז
« גאנץ א ̂®ען איז סקול די

f
L _

 זעלכעד דער ו2 װעט ייח ארבײט טען
 כױיט מון קןוסטען די רעדוצירען ןנײט

mb*< ̂ודט♦ פון ארנײטער די ׳עט

dv ײ<1ו קװאיגין, נראםאיד ®יןי ססס,!• ססס ממהל• ו<-- א שםעים עגדיגם t ;רהיון?וננ ־ א אר1 זמ\װ»ס ׳•סוג
סאלשסענד יאיז ™די״ויױראונג שםעלם עס ינ :_r --------- מיני י o נאר ״ f מעיי׳ ____ oavoi דעם ײדא

ארגאניזס. גאנןוען דעם שסארקם — סאנען ̂ר ¥וריק«וברײננען ס8קרא די s®nr עם אײ
̂ראס :ענס־קריסם.יעבענס

̂םס די וזאס זזימ׳ם. םיט »• v מםעלם רורמעחפעז. א״ר זאי םיסראבעדאטאקע די ראס נים לאום •ז. זיד •א:נם םערקיחלונג די וױ כאלד imin נעהםעז ןיר דארף ivo םעמיחיוגגעז, •זן רעזויםאט דער זײגעז םויםעז־סערע 150,000 איבער זיד. ערנסטע או איו •ארקיחיוגנ ,$ שנע־ װאס נרײם. טאכל ̂ס אז םא«ם איחר יעכ *ער־ דראגיסטען איע ענדיגעז. אערקיחלוגג די זיד וועט ניכער א

אױסשליסליך תױסט
םחעע יממםניא

ILMMM t l l l i y  in טשאי צװעסאפשני.
פחעע ליר װחײט

 ו npnjfoi איו נאװעגונג יסז*ר #רג *
אמטערנײ׳••;** דזנר ns נזןשיכם• די מזם •י? םים ofii איחר אוז לעײין״ ײאיס דר. Y1B 4«ױני װארמים נארםענם ים *

 אגריסולטור אידישע ױ
סאםײעטי הירש) (באראן

 אויה• ײי י11 אח פארנמרי ױעגען קינפםק אייס• סיס םארםערס ¥יקונפםיגע »רע למלםס
ס«רם. אייןר tfc'i• איחר tvii אװיגדמיס, iid 1חיסע1¥

ב«ר«© איחר ר״אײד דעיאזיטס אײנ• נים
\v אװז. םים

:רי¥.1«ערי מס1ה *דער «-ײבם »רי* *בבאיוט א־ז טאט אח ראם אמתר
i - *גזו אייסער <תנלױ ןן  lie גין j אוחר. 1 ניז — זויטאג

|EW1i« ĈniCl»i.TUlAL •OCIETT, OK. 
Ml 2. l«u §«.

טאבאק פאר װארט גרעםטע דאם - קעמעל
צײטען אלע פון

 ניםז איז רױכערעז פון נןף*יכטע דער אין קײנםאל
 אנדערער קיין קעםעל. װי סינארעט אזא נעווען

ױ8 אין כאליעכט אזוי געװען איז םיגאחןם  סיעל י
חײםען. סיליאנען

 וועלט, דער אויןז געקוםען ןיינען קעמעלם ווען
ײ חאנען  סץ געפיחל נייעם גאנץ א ארײנגעבראכט ז

 םיל- תיכערען. ®ון פאתעניגעז און *ופריעחןנחײם
 און םארטען אלע פחבירט חאבען וועלכע ליאנען,
 רױ- וועלען מעחר, צאחלען לייכם געקענט חאבען
קעםעלס. כלות כערען

 דעו! אץ םיגארעט ליעכלינג דער איז קעםעל
מ< פארקױןז גרעםערען א חאבען קעםעלם וועלם.

 אוי- די ענטחאלטען קעםעלם וױיל ? פאתואם
 טא• אסעריקאנער און טערקישע םערזועתלטםטע

 קײנםאל ווערען קעםעלם װייל װאקםען. וואם באקען
 קײן איבער ניט קײנםאל לאזען און דערעםען ניט

 אר־ טאבאק גרעסטע די וױדער-טעם. םיגארעטישען
 חעכסטען דעם ארײן גיט וועלם דער אין נאנחאציע
םיגמרעט. אײנציגען דיזען אין ̂וואליטעט
 וואט םילדקײט, צארטםםע די װילט איחר אױב

 קעםעל^ פרוכירט םיגארעם, א פון געקוטען וחון איז
 איחר זועם צאחלעז, וועלען ניט זאלט איחר וױפיעל
 נוםע יעדע סיגארעם באריחםםען דיזען אץ געפינען

םיגארעם. # אץ געזוכט ווען חאט איחר וואם מעלח,
i קעמעל א נעהממ

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., WINSTON-SALEM, N. C

7
f

jpoipn8o op חלט?)8צ8ב נים את (נפצאחלט? ii

9 pc נאכםיסאנ 4 ביז סריח אזיינער

נאם טע25 איסט 130 לאקאל, פון אפוס אץ
 tpjpii עבת, אום ניט שרײבען ד?ר8 נים םאהרען װאס ^poopo די

נ»כם. שבח 7 ביז 6 םח מםיםען קענען
v וחנאען מסיסען w\ גע־ חאבעו וחנצען וועאכע םעםבערס, די גןור•# 

ױ וויגיצעער גיט דיוס וײערמ צאחאט וכעז 13 בח ו עאעקש*!. בעםןור ̂װ
n םוזען וחנאעז װאה^זז, די אין מםיםען ניס וועאען יתום םעםמנרסי 
̂ילער 2 ^האען שסר$ו\י. י

20 4לאי פון קאטיטע אבתשערןשאן און עלעסשאן
sonp דאגלפן, פיליפ ro.) ישראל n»opnppo ,p'Jp

DENTAL DEPARTMENT 222-~4th Avenue,

 קאבינעטען צאן 22
 סיעציאליםםען 22

«אד זײער אין
 ילײס־ ,npo«n נרידד^

.11 אי. און ארנײם.

עקם־־רעי
יupanpar »8• וספןייייוי

״ן *ווםגלייכען סי חד־ פינ
(ארטאדאנשיע)

 מחאנרלת^ ורייגדלימ
*יסצאחלוננצן. לייכםפ

, נאר ע נ ה ע , ע ע ם נ ו ז ע  צײחן ר«ינע נ
דעם אץ באלד דך ווענדעם ׳

.w. •• — T0 - ------

iw ̂ןי3'ו iviujYD nD}yn .ל• /א j •»» ,
י. ג סם.), &עup.* 18(.'♦טעעװ222

םלאר נמװ•6 .  קקאמערי אץ פיסא .דענמאל גרעסטער
פאכדײע^ זייןןרע און ליים יוניאן פאר ארבײבס נדאד חעכםטאר באחאנדלונג, ®ױינדליכםמע —אײגריכםונגען, מאדערנסמע

 ראדיקאלער שםארקםםער און גרעםטער דער אק
ורעלט. דער אויף אריען ןןרכײםער אידישער

o^$2 — פארמאנט o a» xo 
 83̂(00 — מיטגלידער

740 — ברענטשעם

U X J U  I I U  I

ארכײטער־לארעלײ די
ממדוס ב י. וד. «ן

ר  — אחינטאן זיף װאוחץ גיט, װײס יי
חןו די ׳ירעקליר ■ײדגען עפ *יי

־ יײדען אנער וואס צו  כעסער כ׳וועל ־
געחן. דעפארטםענט דעגטאל אין

 צװאנציג פון חעבער דארט ם׳װארטען .ױייל
— פאך דעם איז געדפ דענטיסטעז,

 כאנעחסוננ פײנער און קענםגיש סיט
ײ םך. א עולס דעם חעיפען ז

צאחן-קאבמעםען, ציכטיגע םיט
נרױם, אי פראכםפוי אי אפיס דער

כרידזשעם און עקםטרעקשאנם פלײט־װאירק, םיט
!אױם זיך רעדט םױי א נאר װאס און

 קינדער כײ — ארטאדאנשיע אױך און
;צײחן און םײלער די אויס גלײכט םען

 נעװנטע, װאקסען זאל׳ן אינגלאך די
!חן רײצענדען םים — םײדלאך די

 קראנקע, דארט מען קורירט בלױז ניט און
— צײחן שםוצינע פארדארבענע

 פלײםיג ארבײטער דארט לערענט םען
כאנעהן. צײהנער םיט זיך ם׳דארף װי

 פארשװינדען, װעחטאג םיץ ם׳ױעט וױים, איך
צאחן׳ קײן טאן וועח ניט םיר וועם עם

 באחאנדלוגג פײנער םיט חאם דאם אדן
!נעםאן דעפארםםענם*) דענםאל חןר

אן ®ון דע«ײר«מעג» דענמל חני )# ו.י.)utM( סענ*ער חעלמח ױני
מ ®יר ײ ז ני ^ ר D» ®לע פון •ורביעדןר * r n םיליעס. זײערע *ון«» 
 itp מלע אמען §ל*ר. «ני6 ,̂י ג. .,eo «עy$p. 18 זןװענמ, •ער«ע 222
ו •ריח 10 «ון מג). (ווויסעד יוענ■0 730 גי מ זו

̂ונימ יוניפי 8 נןל ױ
 פעכרואר, טען12 דעם אװענט, שנת

 דעם אין געכורטסטאג, ליגקאמ׳ס
אפערא םאנחעטען פון זאי טאגין
• חױז.

o p*,piiih^«.׳pn ip i פרײנד pii•
 opi י1י1א ipap^aMiw זיך opipi לפן

c שנת נאל, רי־ױניאן ימיםי n  o ip ii8 
 רער |1פ זאל טאגץ pH פןנחאד, טען12

ipopmpo אפפרא pyig i .Pin נמפעז 
 o;piip opn פארנרייננ?! *ו ^1?18■ל
8 !,h ipbhh* 1שטים« pa פיײנד־ 

iv rn ברורערשאפט, pn שאפט ipv igo 
 לkb 1 נאריסטפן opn pa npipa די

.mpa וױיטמא:
pa D1PH8 opn o i ’ inptpn לינ־ 

 tptst2 opn שנו^ נענורםסטאנ, מאלנ׳ס
op .mopinponH ip סאר פ?נרואר m 

opii 8 ייין ;p r  pH npo 'nחנpגט11א ר

דענקען צו לערנע^ױך צו זױ

 װעטה^- םיטשאנדלער דער1»לעקס»
 ד«ןןײעםער אונזער pu םאדטרא; * טען

. סעגטער, ױגיטי  דעד איכער ,72 ס. י
 פון *כױטוועגדעקייש דער װעגען מרט̂ג

 צו קוםען צו כדי געחערע, וױ דעגקען
 װעט לעקציע דיזע של'ס$*. ריכטיגע די

 דע״ טען22 דעם מיטװ*ד, פאר?ומען
^װענט. אין 8:30 צעםבער,

 אוגטער^טראכען סועציעל האט ער
 װי זיך אױםיערגע) פון מעגייכ?ײט די
 אופן געהערעען דעם אױוי מדאכטען צו

 גראד געװיסען אידא סעז עס דאס און
 געװאױגחײיט, א םאר װערען געמאכט

 אינ־ אין װערען *נגעװעגדעס הען װעילכע
יעבען• טאג־טעגליכען זער

 סיטגלידער אלע םאד פרײ אײנםריט
אינגןערנעשאנאל. אװזער םון

 ד*־• וײ[ צו ;יט פארםעיט ױגיטי! איא
טען.

 װענדט אינפארמאציע וױיטערע םאר
 דעיארט־ עדױקײ׳עאנאר אונזער אין זיר

סטריט. טע16 װעסט 3 סענט,

קלאוקס פװ פרעסערס
 אויס«נײדען זאלט איחר אײך כע*עז טיר

 בײ במחאלטען און ידװערטיוזםעגט דיזען
•1M אוגז װעט איחר װ״ל ׳״עט8י 1 ייי 

חאבען דארפען

נעםופפ האכען םיר
צו עװענױ, פינםטע 123 םון

עזז. פינפטע 321
פלאר טען1 סטריט׳ טער32 דער כײ

 עקםצרא ױיפגעןיקסט תאבען סיר
 ורעסע; i* ברעטלעך װייער םועימארי
 חא• םיר בעלױוײע. און ■לא׳■ װעלװעט״

 סאר־ אין סטיםערס כעסטע די אויך כזןן
 ;אראנטיע א סימ פטים טרוקעגע קע®,
םא׳סינס. •ינקיגג אויד

 דעזײ״ ורעסערם, אלע אײן לאדען םיר
 נײע די זעחן ?וםען «ו באסעס און נערס

 און ביעטלעל ווייער די «ון םאדעלס
1 װילקאםען זײגעז אלע סםימערס.

 און פלאש אםעריקען די
 פרעסנארו װעלװמס

מםפאני
נױ עװ., סינסטע 321

8Cp7po! : 6651 און 6650 אשלאנר. 
אטענז־עט שנעל ארדערם קאעטרי

ל36שפ?מ ױניזן דעפ מיפ שיד סויפס
p7k ייר IPniPii םיר  iv מיטנלירער po ארנאניזיר״ דער 
npo ארבייטערשאםם ipd ' ip iv שיד pc7pn דעם האבעז 

ip שטעםפ?ל u ih  iio אױו• ױניאן n o n> אינמײנינ־ 
ninp > w  npoo לייניננ דעם יף1א po מיר ך.1ש tPopD 

 דעם אט זעהט איהר סיידען שיד, ipc'ip «װ ניט אייך
אוינען. אייגענע איי?רע םים 7paopor װניאן

ױניאן װארקערם שוה אוו בוט
לײנ^ר אװ ®עדערײשיח *םעריקאן חןר םיט #•יליאײטעד
םאסם. באםטאן, םטרים, םאטער 246

בעין ל. טשארלס יןווולי סאאיס
רעזידענט סעקרעטמר־טרעזע. גענער*ל גצגעראל̂־

̂ NP if י
 •Utuppf תיפיימו תן
urr ליו2« אונ

אידי׳ אײגצינער דער איז ױע ארבײמער דער םאניטאר־ אײגענעם אן האט װאם ארדען, שעך  מיטנליתנר קאנסאמוטיװ דינע פאר װם  .
בת 18 פון עלםער איז ארײמענוםען װערען םעםבערם

.יאחר 46

ײי אױנ 118 נליױ זיך שליסם סיםנליד, 1קײ גים גאד «ײס *י • ^

strum זיד יאיסמינײצ ואו 
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!קלאוקמאכער די צו
זיגמאן מאריס פרעזידענט פץ

̂ונאל די אז נעװארען, חלאר שױן איז עם ווען שנת, םאראנטאגען  איגטעונעש
האט איהרע אין םםרײק קלאוק םון סיםו«*יע די אינעונעחנמז סוז  ■רעזידענט הע̂נ

:סלאוקםאנער די *ו רווי פפלנענרען דעם *רויסנעלפזען זינםאן
:כריחןר און ?וועםסער
װאך, פיר־אוךצװאנציגםטער זײן אין שױן חאלמ װעלכער םסרײק, אײער

עקשאן. שטעל אויפ׳ן פאדעו־ט װעלכער ןזאמןנמ, אזא דערנרײכט האט
דזשענע־ חןם פון און אינטערגעשאגאל דער ן1פ פרעזידענם דער אלם

̂אםענט דיזען אין אז איר, פיחל כאארד, עקזעקוטױו ראל  טײן עם איז נ
 בלויז ווערטער ניט — ווערטער םאלנענדע די אײך ז#גען צו פליכט חייליגע

האנדלוננ. באלדיגער װעגען װערטער נאר חארצען, פון זין־ אראפצורייחןן
!שטעל אױפ׳ן װערען געטאן עפעס םוז עם

 װעלכער אין לאגע, אוםגליקליכער דער צו סוף א םאכןן גלײר םוז םען
!אןײנגעכראכט אײך חאבען פיחרער קאםוניסטישע די

 קײן אײנפאך שדין חאכען אײך פון םילע אױסגעחוננערם. זײם איהר
 דיזען אין אײך האלט םען װי װאמןן 24 אויםצוהאלטען. םעהר ניט כחות

 די האבען פיהרער די ביז ערנער, אלץ געװארען איז װאך א װאם סםרײק.
 «ז זוםפ, «זא אין ױניאן די ארײנגעכראכט און פארפלאנטערט אזוי לאנע

 װײטער אלעםען אונז פון און ױיט םײן פון פארברעכען א געװען װאלט עם
אפצולײגען. װײטער און דולדען צו

 װערט װאם טראנעדיע גרויםער דער צו װערען געםאכם םוז ענד אן
 אויף כאגאנגען װערען װאס םארכרעכענס שרעקליכעי די צו און אפגעשפי/־ט

חשכון! אײער
 קאםוניםטישער דער םון פאליטישענם די זינט װאכען םיר־און־צװאנציג

 אנפרע־ ניט הענט.; זײערע אין שיקזאל אײער ארײנגענוםען חאכען פארטײ
 און שרעקליכער דיזער אין ארײנגעטריכען אײך זײ חאבען אײך, בײ גענדיג

!םיטואציע זינלאזער
 םטרײק, דער און םאב-םאנוםעקטשורערם די פון לאק־אוט נײער דער

 גאם, אוים׳ן ארוים וױדער ארבײטער טויזענטער צעחנדליגע װארפען װעלכע
 םיל א אין נאך םארשלעפעז צו ױניאן אונזער און טרײד אונזער סםראשען
 םראנעדיע אונגעהײערע «ן געװען װירקליך װאלט דאם לאגע. ערגערער

. פאםיליען.- אייערע און אײר פאר
װערען! דערלאזען ניט טאר דאם

 פאלי־ קאםוניםטישע די בײ איבערלאזען ניט םעחר םען םאר זאך די
 בײם ױניאן אײער האלטען װעלכע אונטערטעניגע, זײערע און טישענם
גארגעל.
 באםרײען אײך םוז םען !םאנאדערפלאנםערען פלאנטער דעם םוז םען

 אױף שיקזאל, שרעקליכערען נאך דעם פון און איצט חוננער אײער פון
!װײטער אױף פארציחען צו אײך דדאהעט זאך די װעלכען
!שטעל אויפ׳ן םוןש א נעהםען םוז עם

 זיצוננ םפעציעלע א איך רון* דעצעםבער, טען12 דעם זונטאג, דיזען אויןז
אינטערנעשאנאל. דער פון כאארד עקזעקוטיװ חשענעראל דעם םון

 װעלכער אויטאריטעט, דער איז כאארד עקזעקוטװן דזשענעראל דער
הענט. זײגע אין גלײר םיטואציע י1 נעםען םוזען װעט און eptn קען,

 אנגע־ האלט אםעריקע פון באװעגונג ארכײטער ארגאניזירטע גאנצע די
םטרײק. דיזען םיט םאר קוםט אונז בײ װאם דעם אױף אויגען די שםרענגט
 אײךו איכער הערשען ניט םעהר זאלעץ פארטײען פאליטישע קײנע

 זיך םאר קאפיטאל קײן םארטירערײ אײער פון םעחר זאלען קאםוניםטען
!טאכען נים

!םוף א נעמען גלײך םוז עם
!גוםא ױניאן דער םון װערען רעגירט םוז ױניאן די

 זײ געװארענט םיהרער קאםוניםטישע די מען האט םטרײק דעם ערב
 אײך כײ װעלען זײ אײדער םטרײק א אין ארײנשלעפען ניט אײך זאלען
 רעםערענ־ א זײן זאל עס אז פארגעשלאגען, חאט םען אנםרעגען. ניט אליין
 א געװאלט אנדערש גיט האבען זײ ענטזאגט. דערפון זיך האכען זײ דום.

. . איױ• כײ אנפרעגענדיג ניט סטרײק,
דיקטא־ קאםוניםטישער דער םון קאטאנדירען די נעחייםען חאבען אזױ

ניט. — אײך ;נעפרעגט םען חאט זײ נאר און םו־ר,
ארױםצו־ געלענטנהײט בעםטע די זײ םאר איז םטרײק א פון צײט אין

 קאמוניםטען װעלכע דיקטאטור, דעםפאטישע יענע אינדוםםריע אן אויף זעצען
אומעטום. ארױפצוברעננען טרייןן

 דעםעשען דורך םאסקװע פון װידערהאלט האט זיגאװיעװ װאס כלל דער
 אדער ױניאנם די ארײן ״כאפט :איז כלל דיזער אױם. טאג און א״ין טאג

ײ םאתיכטעט *ז !
 יוניאן, א ארײנצוכאםען געלעגענהײט א נעחאט חאבען זײ װען און
ײ חאגען פארניכטעט. םםילא איחר ז
ײ פאר איז ױניאן א  און קאסע, א חאט זי װײל ערשטענם, װיכטיג, ז

 חברים זײערע צו דזשאב־טײלערײ דורך און פאליטיקס דורך וױיל צוױיטעגם,
ײ קענען נאכשלעיער, את םאקנדאל־םאכער. פון ארםײ אן חאבען ז

 דיזען אין הענט זײערע דורך דורכנעגאננען איז דאלאר םיליאן דרײ
םטרײק.
 װיכטיג איז זײ רואינירט. און פארםקעבט םטרײס אײער חאבען זײ
לעבענם. אײערע און קאסע אייער האלטען צו :זאך איץ גאר געװען

 האט םען װען םאםענטען נעװען זײגען סטרײק דעם פון םיטען אין
ײ האבען םיר קאנדישאנם. נוטע גאנץ םיט םעםלען לײכט זעהר נעקענם  ז

 :געווען איז אנטװארט זײער םאכען. םעטעלטענט אזא זאל םען אז געראםעז,
I צײט ניט גאך איז עס נײן,

ײ דיקםא• זײער אנחאלםען װײטער און וױיטער נאך געװאלט חאבען ז
 הונדערטער חענט זײערע דורך שטראםען זאלען װײטער און אײטער כדי טור,

 םחנל׳שען זײער אױף זײ, זאלען װײםער און וױיטער און דאלארס, םויזענםער
 טויזענטער צעחנדלינע פון לעבען דעם איגער .דיקםאםורעווען״ שםײגער,

ארבײםער.
 דאם אז אײננערעדט, םען חאט אנהעננער עחרליכע אונערפאחרענע די

 חאבען נאכפאלגער עהרליכע אזוינןו אםעריקע. אין רעװאלוציע א איז
 מאכען קענען שנײדער אידישע טויזענם עטליכע או אםת׳ן, דער אק געםיעם

 נעחען זייערע אנחענגער עהרליכע די אבער אםעריקק. אין ציעלורעװא א
ײ פון אװעק שוין ײ געחען חונדערטערוױיז צעחנדליגערוױיז« !ז !אוועק ז

 דא םיינען װעלכע זייערע, נאכשלעפער אזעלכע פאראן אכער זײנען עם
 זײנען »ויר יוניאן• דער פון קוח״ ״םעלקעדינע א םאכען «ו איינפאר נאנץ

ײ וועלבע פון באראקםער, אחן םענשען פאראן.שטאטעם*.  שקלאפען טאכען ז
ײ פאלגען וועלכע און זיך פאר אםכיציע. פאליטישער זייער צוליכ ז

 !לאנע זינלאזער דיזער «ון קרבנות נענונ«ו,«יק
v װאכען שומוקלײןכע ®יער־או^װו^נציג h י !גענרב

T דער און !סרןן in v iw n ע  דזשעןעו דער און !סון» א נעחמען םוז עס
חאגם. אין די-םיםואציע געחמען• םוזען נלײך

וועם כאארד עקזעקוטיװ

בא■ העלפען וועם ױניאן־פרײנד יעדקר און ײניאז־םאן םרײער יעדער
^ אץ שקדאפערײ, ךערט^מ  און זום« דעם פון יתיאן די פרייען

איחר.

 דער אין באאמטע פאר וואלעז שנת דעם
io ממאל m קאטערם

 אץ חעכערוגג די ענמודאזם מים אויף נעהםען 10 לאקאל פון םיטגלידער די
 מענע- מאר נאםמירט װידער חבינםכץ וױחם־ארעזידענט — װײדזשעם.

לאקאל. דעם פון דזשער
 דעצעמכעי, טען18 דעש שבת, דעם

 אונזעי־י אין װאהיען םארסוםען װעלען
 װאר־ די .10 לאסאל ױניאן סאםעו־ס

 שוז באאסשע »לע םאר זײן וועלען לען
 אסיס־ פענעדז״טער, װי לאקאל, דעם

ער, טענט שרעזידענט. א סענעד̂ז
 באארד עתזעסוטיװ םאר׳ז מיטגלזידעד

 םאי׳ז אײדזשענטס ביזנעס אויך א״ן
 דזש. צום געשיהט ורעז-עץ װאס ׳לאק»י

 דוביג־ תד זוײס־פרעזידענט באאר?.
 םאי געװארען נאמינירט װידעד איז סקי

לאקאל. דעם םון טענעדדעער
 דעם סאר קומעז װאהלען די איזא,

ארלינג־ אין מען װעט שטיםען *צבת.
 שטימעז קאנען װעט םען האר. טאן
 אין אזיעער 6 ביז בײטאנ 12.30 פון

אווענט.
 װע־ ,10 יאקאי פון מיטגלידער די

 דעי בײ זיך געפיג*לז עס ביכלאך מעס
 א*ז װענדעז זיך זארען קאםיטע, כטריײן

 װעיעז זײ װאו ,10 לאקאי פון אםיס
 סאררם׳/ רעקארד *דופליקײם קדיגען

 ^טימי׳גז קאנעז װעיען זײ װעלכע אויף
װאהלען. די אין

*ז׳ אנ «•“
 געהערשט האט באגײסמערונג גרויס
 ,10 לאקאל םון םיטגלידער די צרוישען

 גארםענט לײדיס אסאלגאםײטעד די
̂טערס  װײס־פרעזידענט װען ױניאז, ק

 לאקאיז, פון מענעדזשער דובינסקי, דוד
 איז מיטיגג םפעציעלען זײער צו האט

 צוריק, װאך א מיט האל, ארלינגטאז
 צו נגען%געל איז איזזם דאס באריכטעם,

 אינ־ דעם םון סאנצעסיע די הריגען
 קאטערם אהע דאם תאוגסיכ דאסטדיעל

שעפער, זײערע אין ארבײטען װעלכע

דאלאר 3 פון חעכערונג א קריגעז זאלען
װאר• א

 ח*םד ריוער םיט םארבינדונג איז
 אבוואחל דאס געדענקען, םען דארף רונג

 סעטלםענט דורכ׳ז האבען קאטערס די
 גפװאונען פאנסיל אינדאסםריעל םיטין

o איבער דאלאר 8 םון העכערונג א n 
 top די אםגר האבעז סקײל, מיניםום

 ;ע״י גארניט וױ כםעט רעיז םון טערס
 קא• צאחל גרעסטע די װײל וואוגעז,

 םאר -געארבײם װי סאי האבעז טערס
 די סקײל. םינימום דעם םזן העכער פיל

 דובינ• ברודער \ואס אלזא, חעכערוגנ,
 אל״ איז, געװאונען, זײ פאר האט םקי
 חעמןרומ, װירקױיכע אײנציגע די זא,

 הא־ 10 לאקאל םון םיטגלירער די װאס
 איז סטרײס דעד• זינט געסראגען בעז

 גע־ דיזען און געװארעז, אױיסגערוםעז
 דירעש־ תרך געקראנען זײ האבען װינס

 טע• זײער צװישעז םארהאנדלונגען טע
 אםםא־ באיעבאטים די סיט געדז׳פער

כיאײ׳טאן.
 איבערגעגעבען האט רובינםהי ץוען

 ״ קאםערס, םון מיטיגג דעם םאר נײעס די
 שטורם א האי אין אויסגעבראכעז דאם
 זעלב?נן דעם בײ אפילאדיסמענטען. םיז

 נאםיני־ט קאטערס די האבען פיטינג
 װאת־ קוםענדע די םאר קאנדיראטעז די

ער, פאר לען,  ביד םעקרעטער, מענער̂ז
 באארײ. עקזעהוטױו און אײדזשענט נעס

 װידער איז דוביגםקי װײס־פרעזידענט
 גןענעדזשער. אלס געװארען גאםיניהט

 » ערװײלם אויו האט מיםיגג דער
 מא־• םאלגענדע: די םון װאהל־סאםיטע

 גאלד־ הערי באסס, עלײעם לעװין, ריס
 או| ראזען ל1שא עוורי, בען שטײן,
רײז. אברהם

 א פיהרען ױניאנס םױיד קאנאדישע
כעזעצליך פיקעטעז מאכען צז קאמו»

אקטװו זעהר אעמערנעשאנאל םון באאדד דזשאינט מאראנמא׳ער
באװעגונג. דער אץ

 װארשײנליר װעלען לעזער אונזערע
 דעם פיז באשיוס דער דאס געדײנשעז,
 מאכענדע ק^ודט, סופרים קאגאדײטען

 איי־ געװען איז אומגעזעצליך, פיקעטען
 טאנעס אויפ׳ן פונקטען הויפט די םון נע

 סאנזוענשאן לעצטעד דעד פון ארדנוננ
 לײ־ און קאנאדישען׳טרײדס דעם םון

 באשלוס, א איז דאס לאנגדעס. ב$ר
 יוגיאן םון הארץ םאמע אין צילט װאס

 דער װען און קענעדע אין טעטיגקײט
 םאר־ עס קען פארבלײבען, זאל בא^לוס
 באװענונג ארבײטער גאנצע די ניכטען

 סײן ראריבער איז עס קענעדע. איז
 טרײד דאר-טיגע די װאס ניט, װאונדער
 אײ אויפגעבראכט זעהר זײנעז ױניאנם

 אונ־ פלאנעױעז, און באשיוס דעם בער
 טרײדם דעם םון פירערשאםט דער טער
 ענער״ טאכען»ז צו לײבאר־ס^נגרעס, און

 געזעץ דעם ענדערען צו םארזוך גיעען
 אנטי־פיקעטען די ארויםװארםעז ארן

קאוד.״ אלטען דעם םון םע<ןציע
 טױײדס דעם םון קאונסיל עקז. דער

̂ט קאנגרעם  אראנדזשסעגטס געמאכט ה
 קאנאדישען דעם סינג, מעסענזי םיט

 נע־ םאנטעין, לא סיט און פרעמיער,
 אי־ םארהער א פאר מיניסטער, ריסטט

 םאז־־קױ װעט ײעיכע פראגע, דער בער
 װערען עס דעצזןמבער. טעז16 דעם מען

 פאר־ דאס פילענער, געםאכט אויך
 ארביײ אמאניזירםער דער פון שטײער

̂  םאך אױפטרעטעז זאיען טערשאםט
 צי יארלאמענט שון סעסיע ספעציעלער
 זאל געזעץ .אלטער דער דאס אפעלירען,

זאל עס אוץ י ײערעז ארויםגעװארםעז

םרישע
ארענדזשעם פלןױדא

 דריי אראנדזעעם. #לארידא זיסע ״־»רי«ע
 גרויםע זעתר 300 *ון באקם א •אר דאלאר

 גאראנפירמ אײ פרוכא די *ראנדז#עם.
ײן צו  «ו*ריחנג«»זך ני« אויב גו®. ו

ײ וײנען ל«נד,  דאש אוםצוקערען גרײ■ ם
 קאספען. עקסירעס ביפאלען םיר גןלר.
איחנר. ישם טי» «נו?*סען געלפ «יקמ

פלארידא. נעמםוױל פארםם, אקםי
Acme Farms, Gainesville, Fla.

 פונסט נײעי א זוערען ארײנגעשטעלט
 קאנסטי־סוציצ,׳ םעדעראיער דער אין

 צו געזעצליך איז עס דאס עדקיערענדיג
פיהעטעז.
 פוז^אם^מור, אײנלאדוגג דער אויף

 טרײרס סאגאדישעז דעם םון פרעזידענט
 םע־ פאיאקאף, סאי בר. װעט האנגרעם,
 בא• תשאינט טאראנטער םון נעדדטער

 אנויזד איגטעי־נעשאנאל, דער םון ארד
 פי־עס־ פאר םארהער דעם בײ זײז זענד
אטאװא. איז קינג יעד

 פװ מיםינג װיכםינער א
 סאמיםע אדנאניזאציאנם

62 *$ל7 פון
 דע• טען21 רעם דינםםאנ, קומענדען

 וועט ארבײט, דער נאך נלײך צעםנער,
 װינטינער 8 זעהר װערעז ^פגעהאלטען

 פטסיםע ארנאניזאציטנם דער םון מימיגנ
 לא־ ױניאן, װאירקערם נודם װײט די םון

 איז זײן וועט םיטינג דער .62 קאל
 םטריט. םע5 איםט 120 האל, בעטהאװען

 פון םארטרעטער די אויױ 1םאדער« מיר
 בא־ זײנען ײעלכע שאפם, םארשידענע די

 דיזער אויו* דינעו צו נעװארען שטימט
 אנ* אוםבאדיכגט זאלען זײ אז קאםיטע,
 א•־ וועלען עס מיטינג. בײם זײן װעזענד
 דעם איבער רעפארםס װערען נענעבען

 אר־ ארנאנייאציאנם דער פוז םראנרעם
 חןר פון םיםנלידער םארשידענע םון בײט

 וחר דיםהיםירט וועלעז עם און קאםיטע,
*וטונםט. דער פאר פלענער רען

ווןל־ לאקאל, םון טאנץ רי־ױניאן דער
 *W 1אוגעהאלטע שבח לעצטען איז כער

 חיי• י אוירװיגנ װאשיכנטאז איז ײארעז
 וזוגדערטער פון באזוכט געײען איז כהיל,

 זײצרע אח ױגיאז רער םון םימגלידער
 פילצ אױך״נעסוםעו זײנען עם םריינד.

 ניטײר אק ארבייטען וועלכע מייילאר,
 מןויואחנז נעחאלטעז איו ov שעפער. ניאז

 מד •ארשיחןנע די אימר רעחנ קורצע *
 ארבײגמר, די ניט ױניאז די וזאם וועסימ

מן ארגײםצר די און  -טנומד נעתפעז זיי
tn ארנייט חנר אק אסםימ מחר זײן *ו 
 יאר יטארזאסעלט• די ױגיאו. דער םוז

 גרדם סים חס־גער חום אױםנעחערם נען •
ענםוזיאזם.

יוניאן װארסש־ס נארםענפ צײדים אינסערנעמנאל דער וזו ארנמ
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to ד צור̂י • געװינט asn wra פון ממיפמ rojTO
kw כאארד is maos nan ממנ&פיפ ױ

 — ױניאן. דער גונסטען צו אםאסיאײשאן אטעריקאן דער מיט שטױיט אץ הויפט־פונקטען אלע עןTענטשי ארביטרײטארס
שע־ אמעריקאן די באזוכען װעלען ױניאן דער םון אײדזשענטס ביזנעס — שעםער. קלײנע די אץ רעארגאניזיישאנס קײנע
 הײסט ױניאן קופער אין מיטינג ענטוזיאםטישער גרױסער — אסאםיאײשאן. דער ®מ קלױרק א ®מ באגלײטוננ דער אהן םער
 םרע־ — םארפיהרער. קאמוניםטישע די געגען קאטה א פאר שבועה א אן נעמט און ארכיטרײטארם די םון עגטשײחננ די גוט

אוואציעם. שטורמדיגע מיט אױפגענומען אמאלגאמײטעד די פון בעקערמאן און נינפא האכמאן, דובינסקי, זיגמאן, זידענט

ארכײס דער צו צוריהצוגעהן שעפעו אםקריסאן די פזן אונײםעו די אויף פאדעדם זינםאן פרעזידענם
לײט יוניאז לינירםע דיםציפ און איכערגעכענה נוםע, וױ

 ארביטרײ־ די םון אנטשײדונג די
̂רס  יױ דער צוױשען שטרײט דעם איז ט
 אסאסיאײשאן אםעריסאן די און ניאן
 ױגיזטען הויפט סעחדסטע אין.די איז

 און ױניאן דער גוגסטעז צו אינגאגצען
ארבײטער. די

 פון םארפיהרער לןאםוניסטישע די
 אוועלד געחאם שויז חאמן ױניאן דער

 באסעם, די צו ױגיאו גאנצע די געגעבען
 םעל. אײגעגע זײזנר /-אטעװען צו אבי
 ריארגאגיזײשאן אװעקגמגעבען חאבען ?ײ
 און םאנופעקםשורערס איד5אינ־ די צו
 אפיױ אװזנקגעגעבעז אויך עס חאבען זיי
 עס חאכען זײ קאנטדאקטארס. די צו

 קאנטראש־ סלײנע די צו אױך נעגעבען
 ?לײנע די האבען זײ שאפס. טיננ

 יעכט דיזעלבע געגעבעז האגטראסטארם
 אינטאיד די װי ארבײטער אװעהצושיקען

האבען. מאנופעקםשורערס
 אװאנטיױ םארצוױיםעלםע װילדע, װי

 אװעקגעגעבעי אלעס זײ האבען ריסטען,
̂נישט און צודיק. געסראגעז גא

 םעחי עם האט איגטעתײשאנאל די
 אנט״ דך חאט און דויחנן, געקענט גיט

 פון פארראט דעם אנערקענען צו ?אגט
 האט און סארפיהדער, קאםוגיסטישע די

 באארד ארביטדײשאן די או נעסאדערט,
 דאס םון פונקטעז אלע אױםנעםעז זאל
 אויסגע־ האט אינםעתײשאנאל די גײ.

רעזולטאטען: די זײנען אט און פירט
קלײ• די םאר ריאדגאניזײשאן סײנע

 אײ די פון אגטשיידונג די שעפעה נע
 ריארגא״ די אז לױטעט, ביםרײטארס

 אזומזן ס/יז באקוםען רעכט ניזײשאן
 אכד ביזנעם איז זײנעז וועלכע שעפער,

 בא- וועלכע איז יאהר צוױי װײנינסטען
 איז שפעטער, ארבײטער. 35 שעפםיגעז

1928 ],ten, ̂ר אזעלכע וועלען םױ שעפז

םארצייכנים אינהאלט

52 נוםער ״גערעכטיגקײם״

ױניןזדנייעס. .2 זייט

V

 םער־ אסווײניגסטענס באשעפטיגען זען
ארבײטער. ציג

 געי• אויך האט אינטערגיישאנאל די
 ביסנעס־ די ווענעז ורנשט דעם װאונען

ױ דער םון פאז־שטעהער אײדזשעגטס.  י
 אוג• צו רעכט דאס האבען װעלען ניאן

 םאד- אוז שעפער קאנטראקטינג טעדזוכען
א אהז אלײן, האםפלײנםס חאנדלען

אסאסיאיישאן. דער סון קאוירס
 געװאונען האט אינטערגײשאנאל די

 רעיזעס און שטונדעז הירצערע דיזעלבע
 אינ־ די אין װי ססײ<, מינימום די אויןי
 שטונרעז, 42 הײסט, דאס שעפער, סאיד

 40 שפעטער און איצט, װאך א טעג 5
װאר• « שםונדעז

חאבעז םארםירער קאמוניסטישע די

מ אוז שעפער קלאוק מל  מעמבערם סדנ
רעדזשיסטרירען צו װ אױפגעפאדערט

 רעדזשיםטרירט זיך האבען איעצעלנע מאםען און קלאוקשע#ער גרױםע פיעל
 פאראריםםע די העלפט אינטערנעשאנאל — טאג. ערשטען דעם גלײך

 דער צו חובות זײערע םאכען גוט קלאוקםאכער אױםנטהוננטרמע און
 דעםאנ־ א מיט ױניאךהײם זײן צוריק עפענט 35 לאקאל— ױניאן.

פרעםער. פון םטראציע

 האבען דערפריה אין דינםטאג רעש
 אננעפאננען דרעכשכער איז סלאוק די
 אינטער־ דער םיט רעדזשיםטרירען זיך

 תאסוניםטי• די סארלאזענרינ ניישאנאל,
w דינ־ ױניאז. דער םון פארפיוזרער 

 זיינען םאג, ערשםעז דעם נל-יך סםאנ,
 איינצעלנע מאםען און שעפעד םך א

 »נא:םירטע די איז נעקומען כלאוקטאכער
 און אי;טערנ'ישן»אל דער פון פלעצער
 בראווע די רעדזשיסםריט. זיך האבעז
 חןרפיחלט םאםיענטאז חאנעז לײט ױניאן

 װעל־ 1אי ױניאו, זײער םון נעפא־״־ די
 אװאנטוריסטען סאסוניםםישע די כער

rאבעtזיי־ זײ אוז ארייננעשלזמט .איהר 
נאװאוםםזײז, םויען אין נעקומען נען

 געםאד. דער םון י\ניאז זײער ראטעװען
 האבען זואס שעפער, קלאױז די צװישעז

 ערשםען דעם באלד רעדזשיסטרירט זיך
 גרוי־ ניאר די םון אזוינע דא זײנען מאג,

טרײד. אין םירםען סע
 װערען שורות די װען צייט •ער אין

 װערט דערםריה, אין םיטװאך געשריבען,
 עש פארמגעזעצט. חודזשיסםדײשאן די

 און שעפער ם?גהר און םעהר אלץ קוםעז
 זיך שרײבען און מיטנלידער על:ע5אײנז

 םיט ױניאן, זײער םיט שםעהן צו איבעד
 װעלכע ױגיאן, אינטערנײשאנאל זױער
 םארלױף אין *געװאוגעז, זיך םאי יזא^

 נאסען שעהנםטען דעם יאהרען, די פון
)9 זיים ױיןי («לוס
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י צו אװעקגעגעבען געהאט שוין  סאנט״ י
 דעזיײ די וועגען פזנקט דעם י־אסטאדש

 אויס״ האם אינטעדנײשאגאל די נערס.
 מדאד װעגמז פונ?ט דער אז געפיהרט

 נײעם דעם איז בלײבעז זאל רעזײנערס
נעװען. װי אגרימענט

 ־־־־1ארונסע, װעלעז װעלכע אדבייטער,
̂ם  ריארגאניזײשאז, צוליב װערען געשיי
 וױידזשעס. װאך א קריגעז מוזעז ױעלען

̂זעז וועלען באסעש די  אנדערע נעמעז ם
 דער םון פלאץ זײער אויף ארבײטער

 רעארנאניזײ־ די אין און בױרא לײבאד
 װע־ ריםיזרימינירט ניט סײנער זאל ש$\
ױניאךטעטיגקײט. םאי־ רען

 אנמשײדונג, די אומגעפער איז דאס
 געװאײ האט אינטערנײשאנאל די װאס

 פאר־ קאםוניסםישע די װי נאכדעש נען
 םארמאכד םריהער שוין קאבען פיהרער
 די םיז םאדערונגען הויפט די לעװעס

 האם אינמערנײשאגאל די ארבײטעד.
 פירר אגטשלאסעגער און פעהיגער דורך

 געראטעװעט טײלוױיז כאםש רערשאפט
 װאס חורבן דעם םון קלאיקמאכער די
 זײער אין געםאכט האבען קאסוגיסטען רי

ױניאז•
 ארביטריײ דעד פון אגטשײדוגנ די

 שין באשטעהט װעלכע נאארד, שאין
 רא־ פראפעסאר שעגטאג, דזשאדזש

 איז לעהסאן, הערבערט און דזשערס
 אװעגט מאנטאנ געװארען אנאנםירט

ױ קופער אין םיטי;; גרויסען א אויף י
. i ייא

 םערקװיר־ א געװען איז טיטינג רעי
 מיטינג דער װאס דעם טראץ דיגעד.

 געװארען אדװערטײזם גארנים כטעט איז
 בלױז געװארען צוזאםענגערופעז איז און

 דעד איז נאטיס, שטונדעז עטלאכע :אך
 אנגע־ געװען האל ױניאן קופער גיויסער

די װינלועל. לעצטען דעש ביז פילט
»o n r 2 זײט אויזי(

אץ מיטינג צום אריננגעלאזען ניט קלאוקםאכער טױזענדער
גארדען םקװער םעױסאן

 אשי־ ?יך שפעלם לײבאר אװ j א. .3 ײם1
ײ• דער אוי^ ציעל  אינ• אוגזער ®ין ז

מערגײאזאגאל.
ט1 " A ן ®רײד ו פרגאגיזאציאנס־יראגען. י

 װערם ניגםא װײס־םרעזידענט ערשטער —• !ארײן ױט אײהם לאזט מען אבער אײגגעלאדען װערפו ױגםאן םרעזידענמ
 םיט אױפגעשטורעםט װערען קלאוקמאכער טױזעגדער — האל. פרן אתיםגערוארםען אופן כרוטאלען א אויף
בײמאג. שבת האל, װעבסטער אין םארזאםלונג די — קאטגגיסטען. די פון חאנדלונג שענדליבער דער פון צארן

 אייבראםם. ם. — סערחנרין די .5 זײם
טײג• חירש — װילקענם

עדימאריעלס. .8 זײט
 אי• די פון לאגע •רויעריגצ י1 .7 ןײם

 צ• פ• — •רײ^ױניאג• *אליעניימג
אוור װייגאער. .t — (געדינפ) ̂ג

 וחני • עם. על — אײראפי tv• .8 זײם
V « tn ®>םילער. בדוד — ®עג ס

ווחילער• ו• — I «נל דאדןי
 »ון קלוווק «ון לעבען דעם אוים «. זײם

̂ר »יד ױגיאן דו־פססאנער  לאם־אנדז
 תי 1» ̂®•ערם זאקס. דזש. — לזגפ

<•יחמי ׳
ח שלוטןן .to וײמ אדוחד«יממט». י
M .11 זייט iW 8 אוןWfot»*tnmt.
אח .1» ןײט  ייסײ ®רבײ«ער״באוואגונג (

 ײ גאןן wop אין א»מ»ג»
« די n* אןרייזוחנר ױשע 4ױגי

 אין םארזאםלוגג יןאמוניסטישע די
 שבת לזצצטען גארדען םקווער םעדיסאז
 נערוםען םכלוםרשם איז .וואם ביימאג

 דרעסמאכער, אזן שלאומ פ»ר געווארען
 דער אין בלאוי נרעסםער דער נעווען אי?

 ארײנגעלאזען מען חאם חאל אץ !וועלט
 םון געדנדעל קאםוגיססישע נאנצע דא&
מ  יײ חוץ א יארמ, נױ אין סריידס *

 מאאיע• פולמר ךער םיט קלאוסםאמר.
 די חאבען פאליצײ, חנר פיז ראציע

 !ייעדע גפור ארײגגעיאזען קאסוניסםעז
 קלאוקםאכער די »ה םעגשצז, איממנמ

 סון פארטריבעז און מנשלאנעז מן חאט
האל.

 האםד די װאס אראגתשםענםם די
a צו נעטאכט תאממ גיססעז n סיםיע

 צי־ זײ װי באװיזצז םאלשטעגדיג האבען
 אמת׳ע ד; סון װארט דעם םאר טערען

 געהאט מורא האבעץ זײ ארבײטער.
 װעםעז סלאוחמאכעד די ארײנצולאזען

 הא• זײ געמאכט. אונגליסליר האבען זײ
 זײערע מיט מיטיגנ דעם אגגעפאקט בען

 זײערע און פאריער מענשען, אײגעגע
םרײדס. אנדעדע איע nc אנהעננער

דערצעהלט, האבעז סאסוניסםען די
 זינ־ פרעזידענם נערופעז חאבעז ױ< אז

 נאי־ גערוםעז. ניט מיםיננ. צום סאנ׳ען
 נעזאנט. זײ האבען ^נעטשאלענדזשט״

 בײ ניט עס נעהט טשאלענדזשעס אחז
 געקומעז. איז זינמאז •רעזיחןנט זײ.
 יעכעז באװיזען זיד האם ער ווען און

אױם״ צר איז גארדעז* סקווער סעדיסאן

 םרן באנײסטערוננ מיט נעװארען גענוכיען
 זיך האט ײעלכע מאסע, גרױסער דער

 צום געהומעז איז ער האל. ארום געםמען
 ענטזאנם זיד מען האט דארטען און טיר,

 הא־ קאמוגיסטען די אריינצולאזעז. איהש
 דאס אז ארומגעזעחז, נלײך אבער זיך בען
 נעפרואװם זײ האבען טעות. א איז
 געװען שוין איז עס אבעי פארכאפען, עס
 ער- האט זינםאן פרעזידענט שפעם. צו

 האא, אין ארײמעהז װעט ער אז סלערט,
 שוין איהם האם מעז װי נאכדעם אםילו

 יתן דאן, נאר צוריסגעוױזען, מאל א"ז
 סלאוסםאכער אלע ארײנלאזען ווזזט מען
 דיז חאכען סאםוניסטעז די מיטינג. צום

ארבײםער די ארײנצולאזען ענמזאגט
)10 זײ® *וי]י (שלום


