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ו י צ ר ד ע כ א מ ק ו א ל !ק
ט פץ זיגמאן מאריס פרעזידענ

̂ונאל די אז נעװארען, חלאר שױן איז עם ווען שנת, םאראנטאגען  איגטעונעש
 ■רעזידענט הענ^האט איהרע אין םםרײק קלאוק םון סיםו«*יע די אינעונעחנמז סוז

: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

!*זײ םאתיכטעט
 יוניאן, א ארײנצוכאםען געלעגענהײט א נעחאט חאבען זײ װען און
פארניכטעט. םםילא איחר זײ חאגען
 און קאסע, א חאט זי װײל ערשטענם, װיכטיג, זײ פאר איז ױניאן א

 חברים זײערע צו דזשאב־טײלערײ דורך און פאליטיקס דורך וױיל צוױיטעגם,
םאקנדאל־םאכער. פון ארםײ אן חאבען זײ קענען נאכשלעיער, את

 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
 זײ האבען םיר קאנדישאנם. נוטע גאנץ םיט םעםלען לײכט זעהר נעקענם

 :געווען איז אנטװארט זײער םאכען. םעטעלטענט אזא זאל םען אז געראםעז,
I צײט ניט גאך איז עס נײן,

דיקםא• זײער אנחאלםען װײטער און וױיטער נאך געװאלט חאבען זײ
 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
!אוועק זײ געחען חונדערטערוױיז צעחנדליגערוױיז« !זײ פון אװעק שוין

 דא םיינען װעלכע זייערע, נאכשלעפער אזעלכע פאראן אכער זײנען עם
 זײנען »ויר יוניאן• דער פון קוח״ ״םעלקעדינע א םאכען «ו איינפאר נאנץ

 שקלאפען טאכען זײ וועלבע פון באראקםער, אחן םענשען פאראן.שטאטעם*.
אםכיציע. פאליטישער זייער צוליכ זײ פאלגען וועלכע און זיך פאר

 !לאנע זינלאזער דיזער «ון קרבנות נענונ«ו,«יק
v װאכען שומוקלײןכע ®יער־או^װו^נציג h י !גענרב

Tinviw דער און !סרןן 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
ץ שקדאפערײ, ^ א ט^מ ר ע ך אן די פרייען תי  און זום« דעם פון י

איחר.

ם ע ת ד נ עז ש אל ר וו א ע פ ט מ א א ר אין ב ע  ד

ם טער א ל m ק א מ io מ
 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
שרעזידענט. א סענעדז^ער, טענט

 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

 װײס־פרעזידענט װען ױניאז, ק^טערס
 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
ד םעקרעטער, מענערז^ער, פאר לען,  בי
 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

ע ש די א אנ ד ק ױי ס ם אנ רען ױני ה  א פי

ען צז קאמו» כ א עז מ ט ע ק ך פי עצלי כעז
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

 אראנדזשסעגטס געמאכט ה^ט קאנגרעם
 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.
 «ו*ריחנג«»זך ני« אויב גו®. וײן צו

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.

ײעי א זוערען ארײנגעשטעלט  פונסט נ
 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,
ט טאראנטער םון נעדדטער שאינ  בא• ת

 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

ר רעחנ קורצע * מ  מד •ארשיחןנע די אי
 ארבײגמר, די ניט ױניאז די וזאם וועסימ

מן ארגײםצר די און י י  -טנומד נעתפעז ז
t n ר זײן *ו ח  ארנייט חנר אק אסםימ מ
 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 אוואציעם. שטורמדיגע מיט אױפגענומען אמאלגאמײטעד די פון בעקערמאן און נינפא האכמאן, דובינסקי, זיגמאן, זידענט םרע־ — םארפיהרער. קאמוניםטישע די געגען קאטה א פאר שבועה א אן נעמט און ארכיטרײטארם די םון עגטשײחננ די גוט הײסט ױניאן קופער אין מיטינג ענטוזיאםטישער גרױסער — אסאםיאײשאן. דער ®מ קלױרק א ®מ באגלײטוננ דער אהן םער

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
 יױ דער צוױשען שטרײט דעם איז ט^רס

 אסאסיאײשאן אםעריסאן די און ניאן
די איז  ױגיזטען הויפט סעחדסטע אין.

 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,
צודיק. געסראגעז גא^נישט און

 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

 יױ דער םון פאז־שטעהער אײדזשעגטס.
 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

ק או ר קל ע פ ע מ אוז ש ל מ נ ד ם ס ר ע ב מ ע  מ

ט ר ע ד א פ ע פג ױ ען צו װ א ר רי ט ס שי עדז ר
 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

----------------------- -.......... - - -.................................- ............ -

י צו אװעקגעגעבען געהאט שוין  סאנט״ י
 דעזיײ די וועגען פזנקט דעם י־אסטאדש

 אויס״ האם אינטעדנײשאגאל די נערס.
ד װעגמז פונ?ט דער אז געפיהרט א ד  מ

 נײעם דעם איז בלײבעז זאל רעזײנערס
נעװען. װי אגרימענט

 ־־־־1ארונסע, װעלעז װעלכע אדבייטער,
 ריארגאניזײשאז, צוליב װערען געשיי^ם

 וױידזשעס. װאך א קריגעז מוזעז ױעלען
 אנדערע נעמעז ם^זעז וועלען באסעש די

 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

יױ קופער אין םיטי;; גרויסען א אויף
. 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(

ר ע ד ענ ױז ר ט ע כ א ם ק או ל ט ק ען ני אז ל ע ג ננ רי טינג צום א ץ מי א

אן ס ױ ע װער ם ען םק ד ר א ג
 אשי־ ?יך שפעלם לײבאר אװ j א. .3 ײם1

ײ• דער אוי^ ציעל  אינ• אוגזער ®ין ז
מערגײאזאגאל.

ט1 " A פרגאגיזאציאנס־יראגען. יון ®רײד

 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
װייגאער. .t — (געדינפ) ג^אוור

 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

 לאם־אנדז^ר »יד ױגיאן דו־פססאנער
י 1» ^®•ערם זאקס. דזש. — לזגפ  ת

<•יחמי ׳
ח שלוטןן .to וײמ אדוחד«יממט». י
.8Wfot»*tnmt און MiW .11 זייט
ח .1» ןײט א  ייסײ ®רבײ«ער״באוואגונג (

אןן wop אין א»מ»ג»  ײ ג
« די n* אןרייזוחנר ױשע גי 4ױ

 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

ן חאט  סון פארטריבעז און מנשלאנעז מ
האל.

 האםד די װאס אראגתשםענםם די
a צו נעטאכט תאממ גיססעז n םיע סי

 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

תן דאן, נאר צוריסגעוױזען, מאל א"ז  י
 סלאוסםאכער אלע ארײנלאזען ווזזט מען
 דיז חאכען סאםוניסטעז די מיטינג. צום

ארבײםער די ארײנצולאזען ענמזאגט
)10 זײ® *וי]י (שלום
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 געדולדי: געװ*רט האבען יואאותצמבער
 זיגסאן פרעזידעגם ביז צײט, לאגגע א

 pc אנטשײדונג דער מיט געקומען איז
 איז װעלכע באארד, ארביטרײשאן דער

 שועם םאנטאג געװארען ארויסגעגעבעז
פארנאכט.

 זיגטאן פ-עזידענט װי שנעל אזוי
 איהם האט האל, איז באװיזעז זיך האט
 א םי׳ט באגעגענט עולם נרױסער דער

 בא־ גרעסםע די אװאציע. שםורמדײער
 דעם אײף מייוי־מם האט גײסםעלונג

 דעד ארן זיגםאן פרעזידענט פאר כױטינג
אינטערנײשאגאי.

 אג״ איז זיגםאן• פרעזידענט אײדער
 אדרעסירט םיטיגג דער איז געקוםען,
 װעלכע ר£דנער, אײניגע סון נזןװארעז

 :רױ־ pb געװארען אױסגענוםען זײנעז
ענטוזיאזם. םיל מיט עולש סען

 װײס־ירע־ ;עװעז איז טשערמאן דער
 געהאלשעז האט ער דובינסקי. זידענט

 איצטי־ דער װעגען רעדע שארפע זעהד א
 גע־ האט און ױניאז דער אין קא;ע גער

 דעם אויןי אײנררוק שםארלעז א מאבם
םארזאסלוננ. דעיר אױןי עולם גרויסען

 גע־ דאן זײגען רעדעס ענםוזיאסטישע
 פיל-פ נינםא, ס. םרן נעװארען דאלטען

 וױיפ־ האכמאן. דזשולױס און קורינסיןי
 איבערגעגעבעז האט האכמאן פדעזידענט

 אנט־ ארביטריישאן דער פון םונקטעז די
 שטאר־ א געהאידםען האט איז שײדומ

 אננע־ דואט ער װעלכער אין רעי־ע, קע
 קאםוניסטעז די םון בלאף דעם וויזען

 אוםפע־ און אוםבאהאלפענהײט די און
 הײמאן. בטלן, גרויםען דעם םון היגקײט

 צו נאםען א םאר װאס ניפ װײפ ״איך
 םליישיג גיט איז ער ה״יכיאנ׳ען. רופען

 גיט אלײן װײם ער םילביג. גיט און
 װאם װעלם. לעד אין שטעהט ער װאו
 —רוםען*״ איהם םעז קען נאםען א םאר
געםתגגט. האכטאן האם

אויסנע־ אײנער האט — !״גולפ״
 פאסענדסטעל דער אלס האל, pc רוםעז

הײםאנ׳ען. פאד נאסעז
רע־ דין אין האט זיגםאז פרעזידענם

 קא־ פון םעםפעל א אױפנזודע^ט דע
 םאר־ אפענעם און כמעבערײ םוניסםישע

 בלײכען קײן זיך צד האבען װאס ראט,
 ארבײ־ דער סון געשיכטע דער אין נים

 האם זינםאן פרעזידענם באוחגנונג. טעד
 אינםער־ די װי שנעס אזױי אז ערקלערם,
c איבערגענוםען האט נײשאנאל n 

ױמז עד האם סםרײק,  םארהאגד־ אנגעה
 טים נאר ניט אנריםענט אן װעמז לעז
ט אויך נאר קאנטראקםאדס, די  די טי

 גע־ שויז עס האם שבת דזשאבערס.
 אנריטענט אן םון נאהעגט זעהר דאיםעז

 זײגען דא אבער דזשאבערם, די םיט
 פאררעםער קאםוגיסטישע די געקוסען

 אז דזשאבערס, די דערצעהלט האבען איז
 ױניאז. דער םיט סעטיעז נימ דארשעז זײ

 האט הײםאן, טר. צדיס, גרוייפעד דער
 גענעבען גארדעז סמווער מעדיסאן אין

 זיך ד*ר*עז זײ אז דזשאבערס די גאםיט
 הא-ט ער ױניאץ. דער םיט ״באדערען״ ניט

 אר־ די צוריקשײןען װעט ער אז נעזאנט,
 א איז דאס סעםלפענט. א אהן כײםער

 םיז סקעבערײ !םארראט שטוינענדער
 סארט! געםײנסטעז און גידערינסםען דעש

ר סילאוקםאכעד שטאלצע גרויש^ די  י
 םוז שטאלץ דער געווען איז װע^כע גיאן,
 די םון װעדט באוועגוגג, ארבײסער דער

 א צו געבראכ־ט ם<זעבט האםוניסטיש^ג
 ארבײטעד די זזײסט מעז װאו צושט^;ד

 םעטיםענט, א אהן סטרײ? א אוימגעבען
אויםגערוםען. זיגםאן פרעזידענט האט —

 קאםו־ די םיז סקעבעריי די אבער
ט מעם ניסםצז  פרעזידענס געלינגען. ני
 נאך װעט ער אז ערסלערט, חאם זמםאן

 סעטלםעגט א םאר ארבײטען טרייען אלץ
ט  אויפגעםא־ רואט ער דזשאבערס. די פי

 זײנעז װעלכע שיאותםאכער, די דערט
 זיך צוטיםען צו ניט ססרייק, אין -נאך

 די שעיער. די את פאריארענע n נזי
 שעפע־• די איז געחן דארפען ארבייםעד

*וזאס^ן. אילע ארגאנידרם,
 קופער אין פארואסצוננ גדויםע די
 אזן באגײסטערוע גרוים טי« תאט ױני^ן
 טםגעהײסען איינשטימיג ג/שרײין חורי

n איגטערגיישאגאל דער פח
מ n באמרײען צו קאמ• m אין  יוגי
ns די אנשיקעגיש. תאסוניססישעו דער 

 נוס־ אײנשםיםמ אױך dim מארזאםלמג
 אר־ דעם פח אגםשיידוע די געהײטען

 ויגםאן •רצזידעגט באארד. ביטריישאן
 סםרײקער די אויפני&#ר*רט דאן האט

 זא־ לי דאס שעימר, אםעריסען וײ פון
 װי ארבײמ דעך צז אוגמעדען ויך לאן

ן « י זיי • ^ ^  איהאלםעז 1ו
n o r ,סנאםמ8 םײסינגעז  יואירקיג:- תי

י ®ח אאררס ד ‘מו <1»מסי « ג ^  און #י
p« w אח צווײקנצתן v  n 
 איטע, םאוי זיר «אסט op װי די־מױפייז,

ייי׳ם• װגיןמ וטצ3

 נעבען װעט אמאלגאמײטעד
 אעטערנע״ דער שטיצע פולע

 געגען לןאמח אץ .שאנאל
םאררעטער. קאמוױםטישע

 םין מענעדזשער דער בעקערםאן, אב.
 באאל׳״, דזשאינט אםאמאסײטעד דעד
 דעם צו אנגעקוםען אוגערװארטעט איז

 געװארען אויפגענוםען א*ז ער פיטינג.
 גרעסטע די אבער בא^יםטערונג. םיט

 ער װען באסזםעז, ער האט אװאציע
 אמאלגאםײטעי־ די אז ערקלערט״ האט
 אלע םיט יךלאוהמאכער די שטיצען װעט
 י־י אויסצורײניגעז קאםף דעם אין כחות

םאררעםער. קאםוניסטישע די ^ון ױניאן
 האט געיד, דאישט איהר ״אויב
 אײר מיר װעיען געזאגט, בערקמא/ז

 םענ״ דארפט איהר אויב :עבען. דאס
 פיאץ. אויפי׳ן זײן אויך םיר װעיען שען,
 די אויף געזזן אײך םיט װעלען פיר

 אײך העלפעז און ■טרענםשעס פראנט
 קאםױ די קאמף. גרויסען דעם געװינען
אם ״אפאלגאפיישאך. שדײען ניסטען

 דעם אין אטאלנאםײשאן. מיר האבען
 ױניאן, זעלבסטשטענדיגער א םאר קאפף

 און םעמבערם די פזן געפיהדט ױניאז א
 זײ־ קליסע, קאםוניסטישער א םון נים
 קאםוניםטעז די םאראײניגט. מיר נען

 דער איז טרוסעז גרעסטע די זײנען
 מען אז נאר דערזעהעז זײ אז װעלט.

 װי זיך זײ צולויפען פאיט, א זײ דט
 םוז יאזונג דער לעכער. די איז מײז די

איז ארבײםער די םון ױניאן ״א :זײן
 קאםױ םאז־• גיט און ארבײםער רי םאר

שארלאטאנעסי״ ניסםישע
 אויוי טאםענט אײנררױןספאלער אן

 פי־ ברודער װען געװען, איז םיטינג דעפ
 אנהענגעי געוועזענער א לצרינסיןי, <יפ
 פארגעלעת; האם שאםוכיסםען, די םון

 קאמוניס־ די געגען שאימױ צום שבועה א
̂טע  הא־ קיאוקםאכער אלע סקעבערײ. םי

 אננע־ היאבעז און אױפגעשטעלט זיך בעז
 פאר־ זיך האבען און שבועה די נוםען

 וועלט דער ^ין איץ טאן צו םליכםעט
 פאײ־ די םון ױניאן די באםרײעז צו

פאררעטער. און טישעגס
פאינט: װי זיך לײענט שכועה די

1 לײט. ױניאן די םון שבועה די
קורינםקי׳. םיליפ פון

ר קעפפען, צו שװערען טיר  שטרײטעז, צו ױניאז אונזער מ
 םארטדײבען. צו איהר פון שונאים די שווערען םיר
 ־— געוואלטעם געשאלטעט, שוין גענונ זזאמנן זײ
 פארבלײבען. ניט פעהר ױניאן דער איז טארעז זײ

 גרויםע, א ױניאן א אויםצובויעז װידער שװערען םיר
לײבען. װי ריזען, זוי העלדען, וױ סעפםען איהר םאר

 נאכט, םינסטערער א אין וואלד אין װי געבלאנדזשעט, האבען טיר
 אויםנעלאמס שארצאטאן פאליטישער יעדער אוגז האט דערפאר

 !ערװאכט ״ברידער :ױניאז די אונז רוםם איצט
טראכט!" א טום ױניאן אונזזןר שטארהעז צו

 שלאכט^ פײערדיקער א אין סאלדאםעז בראװע װי
 םאבט. גרויסע ױניאג׳ס דער פאר קעמםען םיר װעאען

 םרײד, טיט און שטאלץ םיט העפםען צו שווערען פיר
ם.Tצושי ניט םעריר און פאראײנינט זיח װעיצען טיר ביז

 האנט, םון וואםען די אומנקצולעגעז ניט *שותרעז מיר
 שלאכט, אין געהען װאס סאיצדאטען, בראװע װי און

 רעכט, את פרינציפעז ױניאנ׳ם אנר פאר גןעמםעז םיר װעלעז
םאכט. איהר שםארקען אח זוארט איהר קרעםטען ו1ז

m

 — געהן צו סאפוי אין האנט אין ױניאךפאסל מים׳ן שררגדען פיר
 שםרײם, צום קאמן* נעתןכטעז א סאר ױניאז די אמז כ׳רוםט

 — שטעהן צו דא שונא נעבען םוט און שםאלץ םיט לײט ױניאז װי
גריים. זײז צײט יעדער צו ׳םיר שווערען תף איהר אויןי און

 ;וױנטען שםורעםדינע מורא׳דיג פײםען דרויסען םון
 םיר. ױניאן םון שוועל באם זיך רײסעץ הינם כײזצ װאיענדיגע,

 — הינט בײזע גײן ניט איז שםורעם יזײז ניט אונז ס׳שרעקט נאר
שטורעם־וױגט. א אין רױך װי ווערען, פארשוואונדען אלץ ס׳וועט

 זון, דער פון ליכםיגסײט די איז מענשען ליב ארן טײער װי :שזוערען טיר
 םאהן, איהד פרינציפען, ױניאן די זײן אונז װעלען ליב און טײער אזוי

 סרוין, אח צירונג אוגזער זײז \ועט ױניאן די
לוין. אונזער זײז װעלען ליגע אוז ברידערליכסײם

 שטרײטען, צו ױניאז אונזער םאר קעמםען צו שווערען םיר
פארםרײבעז. צו או;ז םון שונאים די שווערען מיר

געוואלטעש, געשאלטעט, שוין נעגוג האבעז זײ
• םארבלײבען. ניט םעהר ױניאז דער אין םארען זײ

גרויסע, א ױניאן א אויפצובויען װידער שווערען מיר
לײבען. װי ריזעז, װי העאד־ען, װי העםםעז ><הר םאר

 ערװשהלם װידער חבינסהי װייס־פחןױדענט
io םענעדושערפון_לאהאל

10 לאקאל ױניאן קאטערם דער אין װאהלען די פון רעזולטאט

 גאםערם אונזער סון וואהיען די אין
 מבו^ סאדאכם^נעז 4.0 ייני^ז.
 םעם־ הונדערט 22 באטײלינט ויך האבען
 «רא■ 60 אויס פאכט דאם װאם בערם,
 די ס׳איו סעםבער׳פיי• רער םון *ענט

 ת*ט וועלכע. םעםבערם, צאהיו נרעםמע
תן זיד  קלעק־ m 1אי באטײליגט איז עם ז

לאסאל. דעם םון we׳
 נעקוםקן איז ווןום מעטבער יעדער

 נמײ^רען. רעחמיםסלירט איז וסאסען
 איז וואס איע׳ום one* 1סי נוםערען וי

spm איז ײאוטען נעמם׳מ snM i נע־ 
prurn, ,•מ הײז אז *זו ל׳  מ
 וחד *רייננעעבען ם נים האבען

חנז•
o סון חןזולטאם דער n איז עלעת׳זןיז 

ד תבינםקי, ברודער :םאינענרער  םע־ «
 עטינמן; 1£90 --•*^נען האם נעחעער

 נענען״יןאנדידאט תאטוניםםי׳*ער זימ
*ריחנד שםיגחס. 165 גייזו^גען חאם

 טענעדזשער, אסיםטענם םאר שמנמר,
 סא־ 1יײ ;שםינמן 1818 נע<ןר*נעז האט

 168 נעקראנעז האם נעננער מוניסטישער
מז. שםי
ער• איז לאי»ל םוו ארעזידענם ם»ר

ס דזשײק#ג מןוריס נעװארען װעחלט « 
 נ«■ ?אםוניםטי׳ימר זיין שטימען. 1775

שטיטען. 220 נעקר^גען ח^ט נער
 ער* ױמ׳נז איידזשענם ביזנןם ־שאו
 :נרידער םפינענדע ד• געװ<ורען וחױז׳ום

 ,OPMO סרולימ, ■עריםוטער, נאניוער,
lirD'or קיענםטע די םליישער.

מנט ניזנעס » װ*ם רז׳  *-1PM ה*ם איי
י ; 1750 איז כען סןן גרעםםע ו טי  ׳י

 »־ ד*גמן תאנדיראטען לינקע די וו«ם
.148 איז סראנען

 עד״ זײנען נ*ארד עק״מוטיװ םאר
*סט• : ם^מענדמ די נעװאחןן וועהלט

ר, »בר»פ«יװיםש, ראװ, מין ר י י «  ס
 פריד• םאחרער, םטאליער, קא#, שטיין,

פעגתין. און נ*רדין ם»ן,

 פון אינספןדישסן
W 20 בעאמםעפון

 אין \ו*הלען די פון רעזולטאם דער
 ,20 לאקאל ױניאן, רײגקאוטסאכער דער
:םאלגט װי איז

 וױ- איז לאקאל םון פענעדזשער ,איס
 װײס• אונזער געװארען ערװעהלם דער

 סעק״ אלס און גיננאלד, דוד פרעזידענם,
 געוזארען ערװעהלט • װידער איז רעםער
 םעפד איבעריגע די װײנגארד. ברודעי

 I זײנען באאדד עתזעקוםיװ דער םון בערס
 זאלאטאראװ, מײםאן, קעסלער, דזשאו

װי/ איױ .םיינבערג, רובין, םרידםאן,  לי
 אימערםאז, בערחאוױטש, ליװײ, מאזעס

קלײן. און װײנבױם אײבראסס,
 אינסטא• םארקוםען װעט םאנטאנ

 םאר• און באאפטע נײע די פון לײשאן
 זיײ איגטערנײשאנאל דער פון שטעהער

 אינסםאלײשאן דער אײנגעיאדען. נען
 דעם אין ווערטן געהאלטען װעט מיטינג

 אינטערנײשאנאל דער םון אדיטאדױם
גאס. טע16 װעסט 3 בילדינג,

 אוניװער״ ארבײטער אונזער
 *יבער געשלאסען טעט ס

• טובים. ימים די
 אוגױוערסיטעט אדבײטער אונזער

 םקול האי אוידוױנג װאשינגםאן אין
 זונמא^ און שבת געשלאסעז זײן װעם
 1926 דעצעםבער, םען26 און טען25 דעם
 .1927 יאנואר, טעז2 און טעז1 דעם און

 דעם שבת, אנפאמען זיך װעלעז קלאסעז
 רום אין #בײטאג 1:30 יאגואר, שען8

 םארט־ װעם סטאלאער ר. חש. ב. .530
 ״סאציאלע איבעד סורס זײן זעצען

 אין ליטעראסור״ דער אין שטרעםונגען
צײם. יענער

 אין 11 יאנואר, טען9 דעם זונטאג,
 אויך םאסםי דזש. א. װעט פריה, דער

 *צײמ• איכער קודס זײז פארטזעצען
 סא־ און ארבײטער דער אין פראנעז
י וועלם/ ציאלער -
 וחד וועלכע טעכמז, ספעציעיע די

 יעק״ דיזע בײ װעדעז טירט%דיסה לען
 סוכתנדע ווערען אנאנסירט װעלעז ציעס,
ײאד״

 pc מיםגלידער םאר פרײ אײנטרים
אינםערנײשאנאל. אונזער

טדען ױניטי ך װעלען צענ  ד
אך עפענען ם ימים די נ בי טו
 זײן װעלען צענםרען ױניטי אוגזערע.

 פין טובים ױסים די איבער פאדפאכט
 רעצעםבער טען23 דעם ר#ונערשטאנ,

JS27 יאנואר, םעןojh 3 סאגםאנ, כיז
 J1J27 יאנואר, טען4 דעם דינסםאנ,

 םערעםא דר. וחןם אווענט, 1א' 8.30
 אונ־ אין סורס נײעם » נעבען װאהםסאז

 \ צענםער, ױני-טי םאיד איםם זער
פ אין םטי־יט, טע6 איםט 330 .25  ת

 װעם ינעהציע איהר פון טעםע די .401
שפעטער. װערען אנאגםירם

 יאנואר, טען5 דעם אװענם, םיטװאך
 םיטש־ אלעקםאגדעו װעם 3-30 ,1927

 אינער סורס זײן פ^ורםזעמז האגדלעי
 גלײך, דײנקען פון .נויםווענדעקײם דער
מך. ריכטינע ם«םירען צו בדי ײגוג  ם
 צענםער, ױגייטי האללעםצר אונזער 1אי
 *106 אוז עותגױ לעלםיננםאז ,72 ם. ■.

. .406 תם םםריט״ מע
 סענ־ ךי אונטערשטר״כען װעם עד

ט ״ מ ־ ז 1פי י ״ ג  טראממן *ו 1יי ^י
 וחד *נגעווענדעט סעז ד*ס וױ און ניײך,

ז ז X נמור־טענלימנ] זער1או איז ו n f i 
» זערע5או אין אויד װי ״ יוני מג מ גן  *נ

חײטען.
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. לפקאלס. אינפעתעפפנאל מאנכע פץ רעזאלווױעס און בריןי - ױדין, ג»ל8״
אינטעמײשא־ 1«1אונ )10 *פיס ידז

מ גאי im*{{* י״נ׳ p רעוא■ אין נײ«ף 
 *,** און ױניפנפ פאחסיד׳ננע »ז לוציעס

 ויצ׳על » ירMwr WH1|> 1 איצ׳ןס, נאגי
p.na •ט דעי־ אויו  אינ־ אונזער פון די

ל, ש^י o אין םערנ״ r קאסף איצטינען 
iva*n װ#ס קפסוניסטען, די

פארדנ״ און פארװיסטוננ ארייננע:*אנצ»
יודפז. un <ון רי׳מן די אין טונג

װ•* םון וי1ט*י רער bow צוערשט
אםער•״ דער פון bjvtiv•*־ גרין״ ליים
ר לײב^ר. «װ פעדער״שפו האן נריז• ת

:פפיגט װי ׳ך1 רייענס
 װאירקערס גארפעגפ ליידיס אינטערנעעאנאל ■רעזידענפ, זיגסמן, םאריס

יארק. נױ סטריט, סגטע װעםט 3 ױניאן״
:כרודער און הער געעחרטער

 צוזאםעז דעצעטנער טען13 דעם פון כרױו מייער פ&ר «ייך ד«נק איך
 דז׳טע־ דעם פון געדוארעז ארויסגעגעכען איז װעדנער םטײטםעגט דעם םיט

 װאיר־ גארםענם לײדיס איגטעמעשאנאל דער סון באארד עקזעקוטיװ נעראל
 אינ- גרױסען זעחר סיט נעיעזעץ סטייטםענט דיוען חאכ איך ױניא(. קערם

 ארויס• און פארכערײטעם סטייטםענט, שטארקער א איז דאס טערעס.
 אײער דאס איכערזנײגט, כין איך סאםענט. גינסטיגען דעם אין געגעבען

 די פון דורכפיחרוננ דער אין ערפאלנרײן זײן װעט ױניאן אינטערנע׳טאנאל
 קאםונים־ די םים חא;דלען צו װי נע׳טםעיט, זיו חאט זי װעלכע פאאיסי
 פארגיבטען ןװ עגטשלאסען זײנען שײנם, עס װי װעלכע, עלעםענםען טי׳טע
ארגאניואזניע. נרויסע אײער

 דער אין נאכגעפאלנט איך האב אינטערעס אױםערגעוועחנליכען םיט
 אייער פון ן^טװיקלונג דער װענןןן כאריכטען די טאנ, צו מאג פון פרעסע
 עק־ נן^עראל אינטערנעשאנאל אײער פון םעטיגקײט דער פון און ארכײם

 ענםוױק־ װײטערע װעגען אינפארםירם םיך חאלט כיםע, באארד. זעקופױװ
לונגען.

נרום, ברידערליכען םים איך, פארכלײכ װאונשען, גוטע אלע םיט
גרץ, וױל^ם

לײכאר. אװ ®עדעריישאן אמעריקען •רעזידענם

ח ױ לן ®מ ב או ס הל ר ע ט א  ץ״ ק
אן ל ױ א ה א ^ ,53 ל פ ל ע ד א ל י ®

 װאר״ גארפעגט ליידיס אינטערגײשצנאל
ױגי•!, קערס

 כ^ארר, עקזעחוטיװ דזשענעראל
.r••’ גױ סטרים, םע16 װעסט3

 pc טיםגלידער און באאסטע די צו
 כאןןרד: עקזעהוטױו דזשעגעראל

:כרידער װערטחע
 איז װ*ס סיםיננ, ס«עציעלען א בײ

ר םעז11 דעם געװ^רען איגעהאלטען  ח
 נעײ•־ פאמעלעזען איז ,1926 צעםכער,

 איז און ברמו, צירקולא־ אײער רען
 טיט־ אונזער pc געװארען אױפגעדםעז

אונ״ דאס סיהלען, גלידערשאפם.
 ה^ט גאגצע אלס ארגאניזאציע זער

 כחות איתרמ pא אלעס געטאן שטענדמ
 טרײד א pc •רינצייען די דורכצוסיחרעז

 חאבען טיר *ליסי.1 ױניאניסי״שער
 פא,־?וך סײן געפאבם גים קײנםאל

 םיםגלײ אונזערע יןי1א ארױםצוצוױגגען
 •א־ אדער דאגםא וועלכע אימענד דער

 דע־ פיחלען, טיר און :לויבען, ליטישען
 םיז ױניאן שלאוסםאכער די דאס ריבער,

 געפאהל אץ איצט שטעהט יארק נױ
 איצטיגע די דורך װערען צו פאדניכסעט

פיהרער.
 אםעריהאנעי־ די נאך האט איצם ביז

ט באװעגומ ׳טרײד־ױגיאן  אמעגוםעז ד
 םיר איז שאסוניזם, פון ירינצייעז רי

 דער אק אױך עס וועט זי אז אן, נעםען
 אײר ״ו םאד^• םיר טאז. גים צושונסט
ױ דעריבער  בײלײ די דורכצופיהרען או

 בוכשטעב״ נאר ניט לעזאלוציע, נעגדע
גײסט. אין אויך נאר ליך,

 אין ערסאלג פולען אײך װינשענדיג
 דעי פאר קאט^ נתיסען איצטעעז אײער

 יוניאז »*ײד אונוער pc סארבעסערונג
םיר םארבלײבען כאװענוננ,

גרוס, ברידערליכען םים
•רעזידעג®. אמםא, ס.
סעקחנותר. דײװידסאן, ס.

י• װ• j #י י. ,63 לאקאי

 א׳־ויפגעצװאונגעז םיטנלידערשאפט דער
 דער סרעטד דעען ו^עלכע דאגמאס,

 ווצח־ כאוועגונג, ארכײסער ־אטערײןאגער
 מע־ •ראבלעםען ססרײמ אח שא• לענד

 עס זײ פארנאכלעסיגס, איננאגמז רען
 סיז 53 לא<ןאל םיר, דאס כאשלאסעז,

 סאדערען און בעטען י. װ. ג. כ א דער
 אײ כאארד עקזעקוטױו דזשענעראל די

 םיז טעטיגקײט גאגצע די בערצונעטעז
o n כדי ב^וארד, דזשאינט יארקער נױ 

 לאקאלס די אין ארתוגג אײנשטעלען
 און סיטגלידערשאפט, דער צוױשעז און
וױיטער עס זײ

 דזשענעראל דער ראס כאשראסעז,
 איז אלעס םאן זאל כאארד עקזעקונדװ

 דעם כדעננען צו מזןגליכקײטעז זיינע
 יאז־קעל נױ דעם אין סםרייק איצםעען
 און שלוס, ערסאלנרײכען אז צו טארקעט

װײסער עס ױי
 אוגזער גיבען פיר דאס כאשלאסען,

 סולעז שעגקען און אונטערשטיצונג פולע
 עקזעקוטיװ דזשענעראל ־jn צו צוטרזיען

 ’נזזנױגסײ װעלכע אירנענד אין באארד
 כדי אונםערנעסזןז cjm זי װעלכע מען

 די דורכםיהרען pm אלדטנג אײנפיהדען
 ױניאניס״ טרײד אםת אז סון •רינצייען

 וױיטער עס זײ אוז באװעגונג, טישער
 דיזע סון קאפיעס דאס באשלאסען,

 װע• סארעפענטליכט זאלען רעזאלוציעס
ס׳־־עסע. ךער אין רען

■רעזימם. אםטא, סעםױעל
סעקחןםער. דײװידסאן, סײםאן

«ילא. י״ װ.' יג ל. ». ,53 ייאקאל

«63 לאקאל ®ת רעזאלוציע
פילאדעלמיא• •
לא־ םון םיטיננ םפעציעלען « בײ

 <יי* אינםערניישןונאל דןר םון 53 קאל
 אפנז* יתיאז, װאירמרס נארסענט דיס

r חאלטען o l l  o n] ,1926 דזזצעםבער, 
 פאלגענדפ די נעווארען אנגענוסען איז

:רעזאלוציע
רזשענע־ די דאס אםגאטראנט, אין

 חויפט די אי« באארד עסמפוםױו ראי
?w»־ofcnru, עס ווען 6*יי דער אין 

 קאנווענ־ סײן fro>nnmv ניט װערם
או) שאנס,

 אונזעי <ױם דאם אםבאטדאנם, אין
 *W דזשענןראי די חאט פאנסםממױע

 אוופסצונ׳ד אכם5םול בןזאדד זעקוםיװ
ttn י  ותלכזנן איתענד פח אםאנאסי י

תן באארד, דזשאינם איתר לאיואל  cv ו
 ירינ־ די נעפאחר אק נ׳נ׳פכתים װמיעז
מר פון ציפינן ת  עקזים־ די את ימיאו א
t m 1אי יאהאיס, ךי פח ___.

י דאם אסנאםראכס, אין מ י טי  איי
 פלאויזטאמ־ יארפער גיו ײ אין <אנ«

*i r n איז «r,« ךאם prom n אױי

 דרעם איטאליענישע ®ון בױח
 ,89 לאקאל םאכער, וױיסט און

יארק. נױ
 י״ װ. נ. ל. א. •דעז. זינסאן, םןורים

יארי[. נױ סט., טע16 װעםש 3
:ברודער און הערר נעעדטער
 בר״ו דיזען דורך אײך ױי<ען םיר

 עקזעקוטױו די דאס אינםארםירעז,
 לעזר איהר אויןי ,89 לאסאל פון נאארד

 דינ• פפנעהאיטען טיםיננ, רענולען םען
 ,1926 ד^צעםבער, טען14 ־עם כסאנ,

 אויםםערלזאםיז״ט םולער םיט האט
 דזשענעראי פוז ארדעד דעם אויפנענוסעז
 ניט cv האט און נ*ארד, עסזעסוםױו

 אוין נאר איינשםיםינ, אנתנוםען נאר
 די וואס צופרידענהײט, אויסנעד־־קט

 נענוםען עגדליך האם אינמערנײשאנאל
שריט■ דיזען

 דער םיט איז נאארד עזזעסוםױו די
 צײם ל«» שוין איז עם דאס םיינוננ,
 אויםמ־ זאר יתיאז אונזער f« נעווןן,

 ותי־• קאםיםא׳־עז, די פון ווערען רײנינט
 אינםערעםען די אין נ*ס ארבײםען מ
 איג־ די אין בלויז נאר ױניאן, דער םון

פארםײ. ■אליטי׳מר זײער םון םזרעסען
ז די און נאארד, זהזעלוטיײ די  נ
 צו t« פארפליכגתו לאסאי פון אםטע
עמן  אונ־ אח קאאמראציע פולע ןייןד נ

ם איז םער׳פםיצוננ  ?אטוי, איצםינןז ת
 צד גאחזןנםער דקר יןא דאס האפפן, און

 א תאמן וױדער םיר וועלען סוכפם
 ױניאז• סאנסםרוקםיװע גמחד שםצדהע,

גרום, ברידעדױימן םים
*»• JU אנםאניגי, לואידזשי

שטיץ ®מ טעלעגראטע  קליו
שאו.

.1926 ד«צ. טען14 יארק, ;ױ
 ױניא!, װ. גארם. יײריס אינ<».

סםריט. טע16 װזםט 3
קייפשט״י, ט. פון ארנײטער די טיר,

 טים אייך גראטויירען נלאװויי, 1385
v ױשר׳דינער און נערעכטער דער tv• 
 נענע) נע;ומלן האט איחר װערכע לוגנ,

 וועי־ םיחרער, נע’אוסםאר>);טװ*.־טי ד•
 אונוער אין םאדראטען אונז האבע[ נע

 םארשפתנען םיר קארי. נרו־םען
 *ו סופארם םולען אונזער און טריישאם״

 לענ«ן לאנג א־נטערניישאגאל. »ו;זער
 פא״ םיט נידער !י. װ. ג. ל. א. דער צו

פארראט! אדן סוניזם
: v ט י ס א p י ד
.r. ליינאװיץ, נ. םרירסאן, דזש.

רד א. סאפעו־שטיין, סארנער,
טשײם. י. נאלדשטײן, מ. דיז,

ט אינ ש ד דז ר א א ס כ ר ע ם ר א װ ק עד ױפ ה  א

ט ענ פ ע ע ץ ג ל א א ר ע ענ ש ס דז אפי
 ארױסגע־ איז עס װי נאכדעם גלײך

 דער פון ערקלערוננ די נעװארען לאזען
סאנםאנ כאארד, עקזעקוטױו דזשענעראצ

 כא־ די האבען דעצעמבער, םעז14 דעם
 מיט אינטערנעשאנאל, דער pc אסטע
 נענוסען יצע,8ש דער אן זינמאן ■רעז.
 ■ראװיזארישע א ארגאגידדעז צו שריט

 דער אין שאסײזאנטראל פאר ־<זטאשינער
 מאשינעריע דיזע אינדוסטריע. ?לאוק
 אג־ און שאמילײנטס אױםנעטען װעט

 איצט כיז איו װאס ארבײט די פיהרען
 קאםוניסםײ דער פון גמווארען געסיהרם

 בא- רזשאינט סון סיהרערשאסט שער
 אז געװארען, באשלאמן איז עס ארד.

 זאל באארד דזשאינט •ראוױזאדישע די
 דער סון אםיסעס די אין נעםינען זץ־

 צװעק דיזען םאר און אינטערנעשאנאל
 נאנצעד דער געװא,י*ען באשטיסט איז

בילדיננ. דער pc פלאר טער3
 איז םעג צזוײ בלויז pc סארלױוי איז

 פאר אסיס דעד נעװארען אײגגעשטעלם
 אוץ קאטלײגשס, פון אדזש#וסטמענטס

צו אי״גפארטאציע אדױסגעבען “פא׳

 אויך װי קלאוקטאכער, סטרײקענדע די
 געסעטעלםע די אין ארכײטער די פאר

 אויך זיך געסינען אםיסעס דיזע שעפער.
סטריט. טע16 װעסט 3 איז

 דע״ טען15 דעם מיטװאך, לעצטען
 אדםי־ יראװיזארישע די האט צעסבער,

 םיס צוזאםען האםיטע, גיסטראציאנס
 K ארױסגעשיקם באארד, עקז. נענ. דער

 ■רעזידעגט פון אונטערגעשריבען בריןז,
 סון טשערלײטע שאפ אלע צו זינמאז,

 א^יםםאדע- שעיער, סוט און קלאוק די
 א«רופען זיך זאיעז זײ אז זײ, רענדיג

 אינטערנעשאנאל דער סון רווי דעם אויף
 קאםיטעס •ראװיזאדישע די העלםען און
 נײ דאס אױוי ױניאז די אויפבויעז צו

 כא־ םאלעראנםען און נעזונטעז א אױף
 אינ״ זײגען טשערלײםע שאפ די זיס.

 די אינםארםירעז צו נעװארען סטרואירט
 זײ ביז אן, איצט סון דאס ארכײטער,

 אינסטרוקציעס, אנדערע קריגען װעלען
 א\ן דױם זײערע צאהלען זײ זאילען

 דער םון אפיס אין בלויז אסעסטענטס
 שאפ די צו בריױ דער אינטערנעשאנאל.

םאלגט: װי זיך לעזס טשערילײטע

סשעודיפע שאפ קלאוק ױ צו נריף א
םון שאפס ריפער אוץ סקוירט קלאוק, די אין משערלײטע שאפ אלע צו

יארק. ניד גרײםער
:כרידער
 איהר דורך ױגיאן, װאירקערם גארםענט לײדיס אינמערנעשאנאל די

 אלע די פון קאםיטע ■ראװיזארישער און כאארד עקזעקוםױו דזשענעראל
 אײך צו אפיל דיזען םאכם יארק, נױ גרײטער פון לאקאלס קלאוקםאכער

 אז ארגאניזאציע, אדנזער פון געשייכטע דער אין צײט קריטישער דיזער אין
 איבערגעגעבענער און ל^יאלער א זיים איהר דאם באװײזען, זאלט איהר

 אײער סון ארבײטער די פון פארטרעטער וױרדיגער א און םרײד־יוגיאניםם,
שאפ.

 װידער זיך האט לײדען, און צרות פון מאנאםען לאנכע נ«ך ענדליך,
 פאלי־ קאםוניםטישע די ױניאן. אונזער אין האפעגונג םון זון די כאװיזען
 ארגאניזאציע, ארנזער פארניכטעם אינגאנצען כםעט האבען װעלבע םישעגם,

 אונזערע װאם ליידען אוננעהױערע די פאר םאראנםװארטליך זײנען װעלכע
 קאםי־ דיזע — םטרײק, דעצטען דעם אין דורכנעםאכט האנען םעםכערם

 — רײהען, אונזערע אין רואין און שאנד נעבראכט האבען וחןלכע םארען,
 קלאוקםאכער די ױניאן. אונזער אין הערשער די נים םעהר שױן זײנען זײ

 זיך נעפינם אינטערנעשאנאל, דער פדן םיהרערשאפט דער אונטער ױניאן,
 אדםיניםטרירם װידער װעט און ^לאוקםאבער, די פין הענם די אין װידער

 ניט אץ ארבײטער, אונזערע פון אינטערעסען די אין װערען נעםיהרם און
פארםײ זײער פון אינטערעםען די אין קליקע םאליטישער ברוטאלער, קײן פון

 אן װי האנדלען צו מאטענט דיזען אץ אײך רופט אינםערנעשאנאל די
 אויפצוכויען װידער העלפען אין טײל אייער טאן און םאן ױניאן אפח׳ער
 פאר־ גענוג םיםהאנדלונג, גענונ ג;יהאט שוין האבען םיר רײהען. אונזערע
 טאקטיק, שעדליכע די פון נענוג איבער געזעהן שוין האבען םיר ניכטוננ,
 ם׳איז ױניאן. אונזער אין ארײנגעבראכט האב;;ז קאםוניםםען די װעלכע

 צו צײט די רעקאנםטרוקציע, פון אױפבױאו־גג, פון צײט די נעקוםען איצט
אננעמאנט. אונז האבען זיי װעלכע װאונדען די הײלען

אײ־ אינפארנױרען זאלם איהר דאם אויף, אײך םיר םאדערען דעריבער,
 נא־ װײטערען קרינען װעלען זײ ביז און אן הײנט פון דאם ארבײטער, ערע
 דזשאינט פון העדקװארטערם םראודיזארישע די געפינען זיך װעלען םיס,

 םע16 װעםט 3 ױניאן, אינטערנעשאנאל דער םון אפים הויםם און באארד
 ביל־ םון פלאר דריםען נאנצען דעם פארנעםען וועלען אםיסעס די םטרים.

 ם ו י ד ע ל א דאם שאפ, אײער פון ארבײטער די אינםטרואירט דיגנ.•
ן ו ם א ט נ ע מ ם ע ם ן א ע ז ו ט ם ל א צ ע ן נ ע ר ע ז װ י ו ל  ב
ן י י א ם ד ע ם י פ ן א ו ז ל, א נ א ש ע נ ר ע ט נ י א פ ו ם א י  נ
ן י ן א ײ ר ק ע ד נ  גע־ װעלען װעלכע אײנצאהלוננען, .ץ א ל ם א
 דער פון װערען אנערקענט ױט װעלען פלאץ אנאנדער אין װערען םאכם
ױניאן.

די־ פון װערען אטענדעט און אויפגענוםען װעלען קאםםלײנםם שאם אצע
 אינפאר• אלע װערען ארױםנעגעכען אויך װעלען אפים דיזען םון אפים. זען

 אויך װעלען עם און ױך, נויטינען םיםנלידער אונזערע װעלכע אין םאציעם
קאםפלײנםס. ווערען אויפגענוםען

 קאטוניםםישער דער פון ױניאן אונזער באםרײט האבען םיר װען איצט,
 די םאכ;ץ כוהות פאראיינינטע מיט אלע, לאנױר פארםיוזרוננ, און נעפאחר
 נע־ א אױף ארנאניזאציע אונזער צוריק אװעקשםעלען אנשםרעננונג נרעםםע
 דאס, ױניאן אונזער םאכען לאםיר באזים. טרײד־יוניאניםםישען אםת זונםען,

 באלעבאטים, די גענען פעםטוננ שטארקע א — געװען םריחער איז זי וואם
אםעריקא. אין ױניאנם ארבײטער פראנחןםיװםםע די פון אײנע און

נרים, כרידערליכעז םיט
ל א אנ ש ע רנ ע ט נ ט לײדי־ם אי ענ מ ר א ם נ ר קע ר אי אן. װ  ױני

ל א ר ע ענ ש װ ח טי מ ע קז ד, ע ר א א ב
ם רי א אן, מ ט פרעזידענט. זינ

. םעק.־טרע״». גענ. באראח, ןןברהם
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#3

 אונטערץ זיד^שטעלען מ׳מוז
אינטערנעשאנאל דער ®ון פאן

 ?עהען; אגג*חױבען חאמח בליגדע
 הע• אנגעשאנגען חאבען סזיב-שטומע

 *ון גל״כנילםיגע רײדעז; און רען
 כא״ און ערװאכם האבען שלעםעריגע

 גע־ ניט לאגג חאבען זיי װאס נריסען
םארשטעח!. קעגט

 ניסים; קיינע געשעהן ניט ס׳זײנען
 װאוגדער. קייגע יאסירט גיט ס׳חאבען

 ייי שלאוקסאכער די האבען דאס נײן,
 ם»ײ ליגשע זייערע דערשענט ניאנלײם

 ענט־ אלײן זיך האבען װעלכע םירער,
own העסליכ־ נאקעטער זייער אין 
העײ *טשעקא די חאבען דאס קייט:

 גענע־ אזן םארשטעהן צו געםאכט דעך
PTifff לאוקםאכעוp דעם םארזזכען מןן
 דיש־ סאםוגיסטישער פון טעם דעם —

טאטור.
 י5אוי אטעריקע, םרייער דער אין .

 גיױ שםאדט םון גאם, טער50 דזןר
 ביײ אטעריסאנער פרייע חאבען יארס,

 קיאוקטאכער רער פון םעםבערס נעד,
 נעצױגען און געזאםעלט זיך ױניאז,

 איז אריינגאנג צום שזרות לאגנע איז
 זײ גאדדען. ססװער סעדיסאן נײעם
 זײער םון רוף דעם אויף געקוטען זיינען

 און האל דעם פאר רענט רי ױניאן.
 בא־ איז עשסיענסעס ריױשע אגדערע

 בלוטמ־ זײערע סיט געװארען צאלם
 ציהען עס דאלארס. םארו־ןארעװעטע

 קיאוקםאכער; אלטע רייחען אין זיך
 האכ׳ח װעלכע מענשען, דעומןענט איהד

 געגרינדעט, אוז געבױט ױניאן ד'
 יאהרען בעסטע זײעחנ אימקגעגעבען

 עם בליהענד. און שטאחן זי םאכען צ:
 טשערלײטע טראט ב" טר^ט םרעסעז

 וחןיכע שעפזנר, מון סיאופצזאמי און
 ענערניע איז צייט זײער חוץ « האבען

 ברידעדלאך סטרײס פאר׳ן גענעבען
 םױזענטער צעזזנדליגע װאך בײ װאך

דאלארס.
 טיר צום זיך מןךנעהגטערעז איע

 םיט כיכיאך, ױניאן נוטשטעהענדע םיט
 לארױס םםרײקיננ קארדס, װארקינג

 1אי שטעהט אט בריף. סיעציעלע און
 ברודער אלטער #גוטער אוגזער ל"[

 װעד ,2 לאק• ון6 םעטכער א זוסםאן,
 שױן *לײצעס זײנע אויןי טראנם כער

 ארבייט שװערע יאהר צעהגדלע םיער
 און טעםיגקײט יאהדען װײניג נים און

 געהט ע־ ױניאן. דער צו נעטרײשאפט
 ביכעל ױניאז רײן מיט *ויעגאגג צום
האנט. אין

 קלײן, א טיר דער בײ שטעדזם
דוכין, משוז׳לע ־־־־ בריא^ז׳לע שזוארץ

 קאפ פון זוסםאן ברודער א& םעסט —
 די סיט װאוניז א טוט ,6פי' די ביז

 כאפם ראק בלױעד א און אוינעלאך
 *! קאלנער פאר׳ן זוססאן אלטען דעם

 א דודך און אום איהם הערט קאוט״
 דורך איהם ער שםופט טיר צוױימער

 סײדװאוס. אויט׳ן לײן לעבעדינער רער
 איהם כאנט ראס בלויער צװײטער א׳

 אױפ׳ן ארונטער איהם שטואט אונטער,
 נאך פייט איחם נאך בלאל. םיםעז

 צעחן, דריטער, א צוױיטעד, א שנעיער
 ריײ פול. ווערט ב<^ס דער חונדערט...

 לײט ױניאז די טרײבען ®אלים םענדע
ײט; צוױיטען אוים׳ז  םיט פערד די ז

 וױ צוזאמעה זײ דריסט ק^איטז^ די
 שב*ר האל ביים געגענאיבער םיח.
 און פװערען דערװעהלטע, לינקע ומןן

®נים׳ער. צינישע םיט שםײכלעז
 נוט א מיינעד םאדיעד, לינקער א-

 נדר םון לאכם לאנדסמאן, באקאנטער
פרײ און מראנס נעהם און שפאםיש

יזאי. 1אי אריח
 א'יך איז וױ קלאוממאכער, כתדער

 גליקליכע איחר און בילד?, די נעפעלען
 געװעז ?וכח דאבעז וועלכע פלאוסםאכער,
 םםר־אי, דורך האל אין אריעצוקוםען

 בדידעיײאױשטא־ הונדערם א אוגםער
 געװאלט חאבען וועלמנ אוינעז, םיגע

 און נשםח חןד אין אײך או ארײגקומען
ם, אײך חאט םאן ספר׳  װאם זאנם, מ׳

 האם דערגייו געםי<ןלס איחר האט
 1 צארן םון געזאדען ניט בלוט אייער

 בא• אײערע םאר געארט ניט אײך האט
 בדידער, »יר, און ברידערןו לײדעטע

 סיטס די םון שױז חאם םען זועלכע
 םון יחר1c דענסמ װאס *ראפגעריסעז,

פארשמעחער? <ינפע די
 קיווותמאמד די אז זימנר, בח אץי

 םענ־ ^פפענמ. אוינעז רי איצט האבאן
םע פליפטא עם וועסעז בײ חי

 אז געװארען, פאראריםט און במטיגט
 זא־ ױניאן דער םון דאלארס טויזענטער

jn נעסנענדעט לען jm אגפילען אויןי 
 אנדערע םון םענשען םיט חאל א

 םאר ליגס םזן מעמבעדם סיט םרײדס,
 טעגשען, מיט צװעסען., פאיימישע

 הוג־ זײן און קלאוגןמאכער רער װעסעז
ט ליגט גער  לינקעי דער אין אםילו ני

 בארױ הײםאנען, האט װער ייאטע.
 גענעבען אנדערע די און כאוױטשען

אזעלכעס^' אויף רעכט דאט
דאד• װעלכע טעגשען, «זע<כע גענוג

 אונטער אטט זײער אנהאלטען פעז
 מע:־ אזעלכע ;פאליס פון שוץ דעם
yv,\ ברירער ױניאן װארםען װעלכע 

 אנ־ א«ים פאריס םון קיאבס די אונטער
 זײנען הערשאפט, זײער צוהאלטען
 זײער אידעאי, ױניאן צום פאררעטער

 א איז װײטער אויף אלציע יעדע
 װאס סענט, ױגיאז יעדען פארברעכען.

 זײער ,רויב. איז אױסגעבען װעיעז ייי
 טערםין זײער האט האגדיוגג אייגענע

 זײ און געענדיגט םירערשאיפט פון
אויסכעשלאסען.

 אײנצײ אונזער איז עט ברידער,
 םוזען און דארםען םיר אויסװעג. נע־
 דער םון םאן דעד אונטער שטעלען זיך

 מעמבערס װעםעס אינטערגיישאנאל,
 אויששטע־ זאלען מיר כדי זײנען, מיר
 אונ־ איבערבויעז אלײן סאליד און לען

 זאלען מיר ;ױניאנס ינאקאל זערע
 באאט־ ערװעהרען םורא אהז און םרײ

 זאלען װעינכע םארשטעהער, און טע
 באדס, אזא אויף י\ניאן אוגזער םירען
 טאנ אונזערע אנטשפרעכען זאל װאס

 װעל־ און אינטערעסעז, ב־ויס טעגלאכע
 א פון אידעאל דעם דינען זאלען כע

 פא/יטי־ דער םון םרײ ײניאז, ריינער
 קאטוניס* און #ה?רשאפט פאדסײ שעד

שפילעיײען. טישע
י ו א ( ס מ. ,1 ו

ג ג. <. א. ,35 לאהאל סעמבער י. ו

ר

mta די איז trumj, ניט םעהר וועיען 
>tmy וױר־ כמנמיויכע זייער םרעטיז 

jn ברודי• די תײעז נים םןחר װעיע 
n ,̂י׳מך  י1או' םראס»<«! וועלמ נ

nrn װ םאכען און גמיחיען» Difir
״.irii’• מ*ים ......................... ̂ו*<מי «מ 11ר

ם י<יג1 • חנז פדד נזד ת

פײנשטײן בר. פוז ערקלערונג
:״גערעכטיגקײט״ רעדאקטאר װערעטער

 םארעםענטליכען צו אײך בעט איך
 דרעם אח קלאיק די צו ערקלערונג מײן

סאכער.
 ארױסקוסען טוז איך אז םיל, איך

 םעד סיט דרעסמאכער און הלאוה־ די צו
 עפענטליכע םײן װעגעז אײנצעלהײטעז

 קאםוניםטישער דער םון רעזיגנאציע
 און צוריק, װאכען עטליכע מים פארטײ

 איס ױניאן דער איץ שטעלונג מײן װענן
לאנע. יעצטיגער איהר אין באאמטער א

װע־ אײך םון םילע אז זײן, קען עס
 םרן אײנער װאס זעלבע דאס זאגען לען
 מיט םיר האט םיהרער קאםוניסטישע די

 מאכעז ערקלערונגען אז באםערלט: כעם
 איך אז מײנענדינ, םענשעז, נרויסע במיז
 םארעםענט־ צו געהאט דעכט הײן האב

 װאיר־ רער םון רעזיגנאציע מײן ליכען
' פארטי. ערס

 װאם: אט זאנען איך קען דעם אויף
 םער־ װיכטינע גרױסע, קײז םאר טאקע

 אמט“ דעם אכער ניט, זיך איך רעכען זאן
 םארנע• צו ער,רע די האב איך װעלכען

ד דרעסמאכער און קלאוק דער אין מען  י
 בײ איז צײט, יאתר א איבער םאר גיאז
 גרויס גאר א םאר םאררעכענט מיר

װיכטיגקײט.
 םײן מיט איז יעצט שטעילונג סיין
 פרע־ פון זײמ דער אויף הארצען גאנצען
 די און דובינםקי נינפא, זינםאן, זידענט

 באאםטע אינטערנעשאנאל איבעריגע
 האםוניםטײ דער נענען קאםוי דעם אין

 און ױניאן, אונזער איז פארטײ שער
 גאנ״ םײן םים דינעז צו נרײם ביך איד
 איט אינטערנעשאנאל, דער הארצעז צען

 אויך און ױ<יאז אונזער אויםצובעסערען
 די װאס ברודער״האס, דעם ארויסראטען
 אין ט3געםא האט באװעגוננ סוסאטאכע

רײהען. אונזערע
 איך בין מאם נרױםע נאנץ א אין

 חאב איך וױיל דעם, אין שולדיג אייד
 שטארק באוועגונג סומאטאכע די אט

 גע־ איז שטרעבונג םײן הגם געשטיצט,
 אימנרצײגם, בין איר אנדערע. אן ווען
 האבען וועלצן סאםוניםטען n אױב אז
 אויוי ױניאן אונזער םרן פיחרערשאםט וײ

 סיאוסםייסערס חנר םון וועט וױיטער
 די און ססעלעט, א באויז וחנרעז ױניאן

 אויוי טאקע ותלעז ״חארעפאשני^ס״
 אויסנע־ םהעלעטען, ווערען אםת׳ן אן

 ״חאחניאשניק״ א וױ בײנער, דארמע
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צוריפ. יאחר
ױ  ארביײ טעחרםטע די אז ױב,5נ *

 איבער- דעם אין אייד שױן זײנען םעד
ך האט סטרייפ סלאמ דער «ימ©.  נ
מן ע שױן וחנלען אוז אעסאז, א ג

 םראזען׳ םון פארפיהרען לאזען ניט ?יך
* שיסערס.

 ױניאן אונזער םון שפיצע דער אן
 ערםא־ עהרליכע, םענשען שטעהן מוזען
 ארבײטער־שײ אויסגעפרובירטע רענע,

 דארוי אױפגאבע הויפט וועםעס רער
 אינטערעסען די םארטײדיגען צו זײן
 א*ן מײקער דרעס און קיאוק דעש פון

 קאמף עסאגאםישען טענליכען טאג זײער
 מײנר ״געװער איז באלעבאםים, די םיט

I פאדטי״ וואירקערם די
 צו ענד אן און ױניאן די זאל יעבען

האס. ברודער דעם
םײנשטײן, יצחק

.35 לאקאל אײדזשעגט, ביזנעס

 קלאוקמאכער ו8ססס, די װעגען
גארדען. סקװעד טעדיסאן אין

 ברו- פין בריף דער — :רעדאקציע םון
 אין דינב״אג ערשיגען איז ^וארשזץ דער

 דער װייל איבער, עס דרוקען סיר ״טאג״.
 דעם עון יאר^קשעריסטיק גומע * גים בריןי

 סקװער םעדיסאן אין םישינג ^קלאוקםאבער״
 דעם יך)ערזעני8 סיר כזאנען אויך גמידען.

 װייסען, און בריף, דעם עון שרײבער
ארײבען. גיט ליגען קײן װעם ער

רעדאלטאר: חשוב׳ער
 שרײבענדיג ״טאג״, זונטאגדינען אין

 גאי־ סקװער םעדיסאן פ\\ באריכט דעם
 גע־ רעפארטער אײער האם םיטינג, דען

 18,000 נעװען זײגען עס אז שריבען,
 איגנא־ װארום זיך פרעגט קלאוקםאכער,

 האבען װעלכע דרעסמאכער, די ער רירט
 צום קומען צו 0רעכ לעגאלע׳ א געהאט
 גע־ ער האט האטת, למען און מיטינג
 לינקע פאריער, די דערסאנען דארעט

 סתם און טיטגלידער אטאלגאטײטעד
 פאר־ קאטוניסטישער דער פון םיטגלידער

 םען װעלכע ^רטלאך, ראזעװע םיט טײ
 ארײנגעלאזעז. ״פארגענעען״״ טיט האט

 ערשט האבען אויםנערעכענטע אלע רי
 ביז סנ פון צאהל » צוזאםענגעשטעלט

 באל־ אויבערשטע די װײל •טויזענט, 12
 די און לײדיג איננאנצען געװען איז קאני

 אננע־ דרײ־םערטעל כאלקאכי צװײטע
 די האט מען אז דעם, װעגען א*ן פילט,

 ארײנגעלאז^ן, גיט הלאוקטאכער אםת׳ע
באריבט, פון ענדע בײם געװעז בלויז איז

 טען ״$*ז ערקלערונג, פארבײגעהענד$ א
 אױינ־ ניט מענשען צאהל היבשע א האט

 קאן לעזער נאאיװער דער און געלאזען״.
 םופ־ איז צאהל״ ״היבשע א אז םײנען,

 םארשטעלונגס־ זײן ורען אי־ער ציג,
 עד װעט ארבײטען, שטארס זאל ?ראםט

 אסת דער הונדערט.• צװײ ביז אנצײלען
 אין ארײנגעיאזען ניט האט םעז אז איז,

 האס רעפארטער אייער און טױזעגטער די
 גאר־ ארום ארוממארשירענדיג געזעהן זיי

 ביסערער אזא אין לאנג שעה׳ן םאר דעז
העלט.

 א מיך, האט םען אזוי װי איצט,
 ארײנגעלאזעז ,10 לאקאל םון קאטער

האל. אין
ער־ די דורכגעגאננען בין איך װעז

 מײן מיט האל אין ארײן און טיר שטע
 םון קאמיטע די און האנט אין ביכעל

 ביכעל דעם רערזעהן האבען ״שט^י־סע״
 אפגעהאי״ םיך מען האט ,10 לאקאל פיז

 ער און םאליסםאן, א צוגערוםען םעז,
 אויף האנט זײז געהאלטעז שויז האט
 גע־ װאלט איך װי פונ^ט םלײצע, מײן
 א אטװײנינסטעז, פארברעכער, א וחנז

 דורבקוקענדיג און דער׳הדלעט, םענשען
 בא״ םען האט כיכעל, דעם צעהן אםאל

 נאר ־ ארויסצואװארםען. םיך שלאסען
 איז עס און מיך, קענען סך א װי אזױ

 גערוםען טען האט טומעל, א נעװארעז
 װעל־ קופער, נאטען מיט׳ן קאטער א

 םאנ־ םון טשערסאז דער געװען איז כער
 איך בין האל דעם אין לײםעאום. העטעז
 שאפ םײן מיט צונעשריבענער א נעװען

ט\ ער סטרײק. םון צײט דער םאר א  ה
 ?נד אז ערהלערט, װײלע, א טראכטעגדע

 געװײנ־• ײי קאטער. אלם ניט מיך קעז
 איז ער אז געזאגט. איהם איך האב לאך,

 אז זעהענדיג *\\ לימער, םארדאטטער א
 געװען איז עס און פעסט ױך האלט איך

 וועלכע אונז, ארום עולם נדויסער צו א
 קא• א בין איך אז באשטעטיגט, חאב^ן

 אבי־ און טדײר, בײם ארבײט און טער
 •אלים־ פאר׳ז געשעטט זיך ער האמ םעל
 האספראםיס א געסאכט ער האט פאן,

עז w איד אז געזאנם, און ע לי  אין נ
 אױפ*ן נאר אוגטען, ניס אבער גארדען,

 פאליססאן דעם נעחײסען און נאלקאגי,
 אױך אלײן און שמארחע, פאר א מיט

 ארויפ־ טיך האט םען ביז נאכגעגאננמן,
 פאלים• דער כאלפאני. אויפ׳ן נעפיחרם

 פעד״ ער אז דערפלעדם, םיר חאט םאז
 זאל איך IR דאנעגען ניט חאט זענליך

 ארדעיס נעדוסט עד אר3 אונטען, ויצעז
,^כאסי״. ד^ם פון

1א געסםײדזשם םעז האט אזוי אט

1928 טער^דעצעסכעה24 פרײמאג,
 באיעס און םײדלאך איעעגע פון אםער

 אמענוסען מען חאם אופן אזא אױןי און
רעזאלוציע. אײגשטימיגע אן

 םאראױס, אין אײך דאנקענדיג
שװארטץ, װעלװעל

 מניןון קאשערס דער פון מעטבער
.10 ל*ק*וי

שענט ביזנעס ״ליגסערי״  אױח
 פארלאוט 8̂ לאקאל פון

קאמוניסטען די
 דזשאינט די. האט יאהר לעצטעז

 הײסע־ קײן געהאט ניט סאמיטע עקשאן
 זײער פאר קעםפער און אגהענגער רען
 םון טוער איטאליעגישען רעם װי צד
 ראוױנא. םאלװאטאר ברזדער ,80 אלPיא
 און טאג געאדבײט זײ פאר האם ער

 קאטו־ די װען מעשים. געטאן און נאכט
 האבען נאכשלעפער זײערע און ניפטען

 זײ האכען קאנטדאל^ דעם איכערגענומען
 סלײט זײער אויף ארויפגעשטעלט איהם

 אײדזשענט. ביזנעס איס ערװעהלט און
 אלס געארבײט ער האט צײט יאהר א

 ער און פיהרונג זײער אונטער בעאמטער
 און געפיהרם. זיך האבעץ זיי װי װײס

:זאגען צו איצט האט ער װאס אט
 ביזנעס ראװיגא, סאלװאטאר ״איך,

 מאכען װיל ,89 לאקאל פון אײדזשענט
:סטײםמענט םאלגענדען דעם

 דעם אין קעמםער א בין איך אבװאהל
 ניט קײנםאל איך בין םליגעל, לינקעז
 קאםוניסטי־ דער פון מעטבער קײן געװען

 איף האב פאר־א־ייאהרען פארטײ. ^ער
 צו געארבײט כחות מײנע אלע מיט

 דזשאינט םון אדםיניסמראציע די ענדערען
 געװארען ערװעהלט בין איך־ באארד.
 טיסעט לינקען אויפ׳ן איירזשעגט ביזנעס

 א\ם כעםטע דאס געטאן האב אין און
 און פראגרעסױוע מעהר א האבען צו

ױניאן. שטארקע
 איך בין ערפאתרונג יאהר א ״נאך
 אנ• אז איבערצײגונג, רער צו געקוכיען

 באדינגוננען די פארבעסערען צו שסאט
 ארײג־ זײ מען האם ארבײטער, די פ*ן

 אופ־ און צרוח םת ים א אין געשלײדערט
 קאםױ דער םון שטערונג דער צוליב גליק

 גע־ כסדר האב איך פארטײ. ניסטישער
 ארופר זיך זועלען םיהדער די אז האםט,

 און םיסטײק זײער בעגרײפען און זעהן
 םכסוכים פאליטישע םארגעסען װעלעז זײ
 אינטערע• די פאר ארבײטען װעלען און
 איך ארבײטער. ארנאניזירטע די םון סען
 דיזער איז געװארען אפגענארט אבער בין

האפנונג.
 עס אי? מאמענט איצטיגען בײם״

 איר ײאו ערקלערעז זאל איך »ז נויטינ,
 א ביז איר אז אנערקען, איך שטעה.

 דער פון און 89 לאסאל םון מעםבער
 געםאלנט וזאב יאיך אינטעיגעשאנאל,

 דער םיט שטעה איר און געוױםען מײן
 װעל־ צו ,89 לאקאל און אינטעינעשאנאל

 און געטרײהײט טײז פלעדזש איר כע
קאאפעראציע.

ר א ט א מו א ס ר»ווינא״. ״
 פאר״ קלאוקמאבער ״לינקער״
קאמוניםטען די דאמט

 א קאטער, א ברארן, סאל ברודער
 איז װעלכער ,10 לאקאל םין מעמבער

 די םרן אײנער געװען יאהדען א םאר
 סאםיטע, עהשאז דזשאינט דער פון זײלען

 דאלאר 300 געספענדט האט װעלכער און
 דער םאר פאהעט אײגענעם זײז םון

 ארױסנעטרא איצט איז ?אמיטע, עקשאן
 םאײ שארפסטע די פון אײגעם טיט טען

 האט ער סאמוניסטען. די געגען דאםונגען
 סאמו• די נעגען בריף א דרוקען געלאזט
 ער םארשפרײט בריױ דיזען און ניסטען

קאטערם. די צזוישעז
 אנ־י צװישען ער, זאנט כריף דעם אין
:דערעט
 דל זינט יאהר א איצט שוין איז עם

 ״לינקע״ זאגענאנםע און האמוניסטען
 תאנמראל דעם איבערגענומען האבען
 רזשאינט קלאוסמאכער דער איבער
יארק. נױ םון באארד
 טרײד איו יאהרעז םײנע אלע םוז
 ארביי• די װען צײמ א ניט איך געדענס

 אזױםיל געליטעז האבען טרײד פיז טער
 ערני• און באלײדיגונגען אזויםיל צרות,

 לעצ- דעם םון םארלויןי אין װי דערוננעז,
 חאבען קאמודסטען די זינט יאהר טעז

סאנטראל. דעם איבערנענומען
 אלײן זײ האבען יאהר לעצטען דעם
 פאסצנד ניט און אונפעהיג װי באוױזען

 םארםרעטען און םיהרען צו זיינען זײ
נויט־םאיל. א סומם עס װען אײר

ןיי• פאטערס די אנבאלאנגט װאס
 וגאם מזל׳די^ וױרקליד געוחנן םיר נען

 דצד אוגםער געבליסנן איו 10 יאקאל
מניאניסטען. םח םיחרערשאםם

 נצפצנט לינקפ רי וואיטען וועמעז
 וײ װאיסען וועמען אייוי :באשולדיגעז

 םאר * בלײם די ויארסעז נעקענט
 את״ נאכלעםיגתיינ^ מיסטײקס, זײערע

 ךאם טיו סאבאטאיש און םעחיגקײט
 קיץ נע^חמ ניט װאלם עס וחנז סטרײק,
f אדערי דובעסחי, JL0 לאקאל  Dnirogp

 סאםד םים געקארטעמ אוגז חאט כתן
^ (ײיוא )U וײ« ױי

״  • I

Itest־

m

*#

f

f־AJ

m•!

׳•

i j  iM A t e A M t  Wk ^ t ןי u t^ * ^ ^ ^ ״ ם1938 דעצעסבער, צטער4 פרײםאג, ײ ק ג י ם כ ע ר ע ג

 ענגדישעז) <מרן
אײיכראם; ם. פרן

ת הײן סע םרױ, צחרליכעחנ און בע
 טײן 1אי קיינםאל איך חאב #ב. םיס וױ

 איר, נאר ניט באנעגעגט. גים לעבען
 יאחרעז״ איהר םים געווען ביז איר לואם
 מםעד־ איז אלע גאד באפרײנותס, לאע
 אויב פאדנצס^דם. איחר האבצן טעל
 ער אז םענשען, א י1אוי זאגען \yp םען
ן םיאך, א אח  געזוען גצװיט דאם איו מ
 ױ ה#ט לעבען נאנצען איהר ב. כיס

 חאם אלײן זי אנדערע. םאר אפגעגעבען
 איו דאס אבצר אפגעזאגם. אלץ פון זיך

ך אזוי נעותז ײי םי א  זא? אנזתרש װי !נ
ב.? םיס האנדלעז

 א חנרצעהיט געשיכםע דאזיגע די
 כתז סעז זײגעם װארט יעדען פון גלח.

 זײז אין אױםריכטיג איז ער אז זעהן,
 םרײג־ לאנג־יערינער זײן םון אפשאצוננ

 פאר־ שוין זיך םצן סען דערפאר דין.
 דאזינע- דער ערשיטערט װי שםעלען,

 האט אײנטאל ויוען געווען, איז םע;ש
:געטא: םרענ א »־וי דאזינע די איהם

 עהר־ איך בין איהײ, דענקם װי —
 פארנעשםעלם, זיך איד,ר װאלט ליך?

 אין שיעכםע « זעהר זײן ז^ר איך אז
פרױ? פארדארבעגע

 געטאז לאך א האים מאן איסעד דער
 אבער !נפײם9םארדארב און ב. מיס—
̂דט ער  געותז א״יז Dim געשװינען. ;ל

 קראנקקאפטען אידח־־ פון רעזולטאט דער
געטראבט. זיך ער ה^וט צושטאנד,

סיי• איהר נױיבט זעה, איך וױ —
 אײך, איך בעט פרײנד, מײן נו, ניט.

 עפעס. פארשפרעכען םיר זאלט איווד
 שט«.ײ* טעג די װעל איך אז װײס, אין
 אנשזאנעז ניט םיד ק#*נט איהר בען.
םאריאננ. םײז אין

זאגט םאז? איך זאל װאם —
 זי נעדיהרט גלח דער האט — מיר, עס

נעפרענט.
ל יענעם אין — ע ם ס ע ^  נעםײט טי

 איחם נעהםם בריוי. פארזינעלםער א ױך
 װעז ד*ז, בלויז איהם עפענם און ארויס

 נים אבער קבר, אין לינעז שוין וועל איך
 םארשפדעכט אײך, בעט איך םריהער.

םיר. עפ
 ױין װאס דאס, גע־שאז האם גלח דער

 גע־ איהם האט פרײנדיז שטארבענדע
 האט םעג צוױי איז און בעטעז.

 קליננעז, אננעפאננעז קידכעךגיאק דער
 אז בשורה, טרויערינע די אנזאנענדיג

 איהר נאט אפגעגעבען האט ב. פיס
 לױח, די םארגעקוםען איז עס נשמה.

ײז האם םאן אלםער דער  איי־ זײ םים אי
 הוײ פאר א ארױפגעשאטען הענט גענע
 די געקוםעז איז איצט איז זאמד. פענס
 אבער בדיף. דעם עםענעז זאל ער צײט,

 עי װײל םאז, געפענט ניט עס האט ער
 אויסערנעוחנזזנ־ עפעס אז נעפיהלם, האט

װאס דערװיסעז, זיך ער װעם ליכעם

 אין נלויבען םיפען דעם צושטערען וועט
 םארשטאר־ זײן פון עחרליכקײט רער

פרײנדין. בענער
 אז זײז, םודה זיך םוז איך און —

 איך ווען כעסעי, םיל גיניחח װאיט עס
 צי גיט — בריף, דאזינעז דעם ניט עםזס

גלח. אלטער דער ־
 אזא געהאט האט עס ווער זעל*טען״
 שוועכ־ כדיז און »יך וױ קיגדהײט, גוםע
 ד?ד אן דך םאננם — םאדעלײז טער

 ריײ » געװצן איז םאסצד סײן — גריןי.
 ז»ך קײן אוגז חאם עם און מענש, בער
 אוכד אזגזצר איז דערפאר געשעלם. :*ם

 האבען םיר ורען נרעסער, נאך מװעז נליק
ט סורצער א איז  אונזערע פארלארען צ״

 אױאפגזד איז פאסער םײז עלםצרען.
 כע• איז ער דוען פערד, זײן שין םאלען

 סלאץ אוים׳ן איז ער נעיענ. אויף ױען
 א*ז מדטער מײן נעוואיעז. דער׳הרג׳עט

 נעשםארבעז שםעטער טעג פאר א אין
 געבליבען זיינען םיר הארץ;שיאג. א פוז

וועייט• כרײטער ijn אין אל״ן
האט א טאנטע, אלטע *אז

 נעבעז צו אסשונג אזנטערנענוסען זיך
 אײנצינזױ־ םײן ערציהוננ. אונזער אײזי

 ז4א שװעטםער. מײן נעװען איז אנהאלט
 נע־ זיך איך האב אנװעזענחײט איהר

 אלץ, פארגעסען האב אוז גוט םיהלט
 אבע״־ פאסירט. אונז םיט ראט עס ױאס
 גע־ ניט םיר האבען צוזאםען זײן לאנג
 א־3 אין אװעקגעפאהרען ביז איר קע:ם

 ערציהו::. םײן פאריענדיגען צו כדי ריז,
 םא:־ דעי סים געבליבען איז סאדעלײן

 גע־ זײנען טרײסט אײנצינע םײן םע.
 באקומלז פיענ איך װאס בריױ, די יוען
שוועסטער. מײן שון

אינ־ יאהר דרײ כדם נעוועז ביז ^איך
 איז זי װען שוהןטטער. םײן פון :ער

 פון איך האב יאהר, זעכצעהז :עװעז
 חאפ ױ צז ברי*, א באפומצן איהר

 פארנע־ זי װעמען מענשען, א באגעגענט
 אזײ פונקם זי ליבט װעלכער און םערט

איחם. זי װי שטארס,
 אין אהײם געקומעז באילד ביז ״איד

 שװעסםער. טײן מיט געזעהן זיך האב
 איז איטיצער אז געדאכט, זיך האם מיר

 הא• םיר. םיז אװעקנעהםעז זי געתוםעז
 ראז נדאד איז ער נעוועז. ניט איז ראלד

 איז און בימעס. צוליב אינדײע אין נעװען
 געםא־ איהם זי האט אפװעזענהײט זײן
 םאר ליכטיגסטע די איז םיר פאר לען

בעז•
 עפעס אז געפיה^ט, אבער האב ״איך

 םענש דאזיגער דער אז גלאם, נים איז
 דך װיל ער װאס פאר דאס, ניט איז

 :עקוםעז בין איך װען אי; ארױסגעבען.
 אוםדוהיג. נעסיהלט איך האב פאריז, אין
חשר. א פעס2 נןדריקם האט סיך

איעםאל םזד א באקזכמז איך האב ,

?€0כממ0כמממ«
 :אי איך אז םאנט־ל, סײן םון תגראמע

 איז םאדעלײן װייל אהײם, קוםען באיד
 קײ; נים ג־עדענק איך ק׳־אנק. שרעקליך

 האב איך אזוי װי ניט, װײם איך זאך.
 איך װאס ײענ. גאנצען דעם דורכנעםאכם

 םוי־ דער געװען איז יא, נאר געדזגנק
שװעסטער• םײן םוז קצרפער מעד

:אמנענארט איהר האט זזתן ״דער
 אװעקנע־ און םיארםיהרט איהר האט ער

 האט זי און אנדעךער, אן צוליב װארםעז
 אין גיפס. פלעשעלע א אויסגעטרונקען

 אז נעשװאוירען, איך תאב װײלע יענער
 נעםען װעל איך ביז רוהען, ניט וועל איך

 און מענשען. דאזינען דעם םון נקסה
 געװא־ דאס איז אז סאמענט י?;עם פון
טרוים. שטארקסטער פױיז רען

 איך װי נאנד^ם ארום װאך א ״איז
 אין ליגען שוחנסטער כיייז נעזעחן האב

 אװעקגעלאזט זיך איך האב טרונע, איךזר
אינדיע. װײטער דער איז

ב^ם־ אין געםר^פען איהם האב ״איך
 אױף בליק עדשםען דעם פון און בײ

 דאט דעדקענמ. איהט איך האב איהם
 באמעדקט און ספק. אהז ער געווען איז

 נעש$ג- גלײך טיר ה^ס ער אז איך, האב
 איהם ביז איך אויפטעדקזאםקײט. קען

 נא־ נעװען מיר זײנען באלד ג־לפעלעז.
פדײנד. :וסע געװ^רען און הא;ט

 ער איז װאר א אייעק ;ים איז ״עס
 שטערבליך איז ער אז ערללערם, יי^ט

 ־‘א:גע םיך האט ער םיר. אין פארליבט
, א װי פאדם^מעז פאנגעז ן ע ט  א,ץ ^

 ארץ ערטוטינס דא איהם ה*ב איך
איהם. צו גלײכגילטיג זיך געמאכם

 געגעםעז האבען םיר װעז ,אײנםאל,
 צי־ אײגזאמען אן אין צוזאמעז כייטאג

 אויף נעפאלען ער איז האטעל, » םון סער
אויםגעשריע^: ?ני רי

 עס !נים מעוזר שױן w ״איך —
י איז מ י :י׳י׳ אייך ’• ־מרעפ״׳׳׳ס ביײיינע א

 דער װי ביאס, געװארען א^ ״ער
:געזאגם איחם אץ־ האב דאז טוייש.

 mv< ניט מעהר טאר דו װי *אזא —
 כא־ האב איך און שיאנ; א כיםט בען.

 יע־ אויף ארימןרצושיקען דיך שלאסעז
װעלם. :ער

 אנגע־ איהם אויף איך האב דאז ״און
 נע־ ניט האב איך רעװאלװער. 8 שטעלם
 ניט צײט קײז האב איך וױיל שאסען,
 באחןן, צום נעפאיען איז ער :געהאס

 אױס״ האם ער װי געזעהן, האב איר און
נשםח. זײן געהויכט
 און ארעסטידט ניט םיך האט ״םיעז

 דאש״ דעד װײל אפילו, םא׳־דעכטיגט ניט
 נע־ איז דאס אז באשטעםיגם, האם םאר
 שראנק געװען איז ער האדצשרא:. א װען
 אױש־ אז עיעס םוז נעשטארמנז איז און

רעגוננ.
 באכאננען ביז אי׳ך ניט אז ױײס, ״איך

 אז אויך, װײס איך אבער מארד. דעם
 שװעש״ כױין ערמארדעט איך דאס

 יעדען םיהל איך םארפיהרער. טער׳ס
 נעשרײ דעם אויערזןן מײ:ע אין טאג

 פאר׳סם׳ט כייד האט דאס !׳־.״מעררעריז
:יט עס האט קיינער אבעד לעבען, טײן

r»י ידדרא מעגט איצט נעװאוסס. s8 דעו־
װעל־ש.״ דעד פאר צעהלען

 לעקטשורען װעט ניגער ש.
 דעם מױיטאנ, בדאגקס, אין

דעצעםבעד. מען24

לאםיר ?ום, !דיד צו ליבע פון משוגע
 וועלען אויגעז די װאזהיז אנטלויפען,

 פיז װײט לויפעז לאסיר !יטראנען אונז
 הײדא־ ניט דיר םים ס^ז איד !דאנעז

 ניט םאכט דאס אבער נעזעצליך. טען
 אהן^דיר װיל און דיך לינ איך — אויס
׳■ !לעבען :יט

 טיר, דער צו צוגעגאנגען בין ״איך
 נין דאן און שליסעל דעם אפגעדרעהט

 שאר? און איהם צו צונעקומען איך
:געזאנט
 אױס, מיך הער איז איײו* ״שטעח —

 אויב־ דו זאגען, צר דיר האב איך װאס
!װאורןי

 װילי־ע מים אנגעקוקט םיך האט ער״
 ארדיס־ איך האב דאן שרעק. פאר אויגעז

 בײ און בילד שװעסטער׳ס םײן נענוםען
:נעפז־עגם איהם

V דאס ״דערקזןנסט —

יעק־ דריטע די נעבען װעמ :ינער ש.
 ב־אנקכ, די אין סעריע זײז פין ציע

 דעצעמ־ טען24 דעב פרײטאנ, הײנטמעז
 טע־ אין אװענם, אין אזײגער 8 בעי,
 באסטאן 1258 גארדעז, טקװער לינלי
ײאוד.
 װעט דיסקוסײל דעד פון מעםע די

 םעא־ צװישען אונטערשײד ״דעי זײן
 קרי־ לייםעדאדישער איז קריםיק טער

פ*ק״.
ר^צמי  כױ־שנלײ־צד אינזערע פון הונ

 נײ הערעז געשוםעז זײנעז בראנקס איז
 לײ אירישער איבער לע־זצזשורעז געד׳ז

 םאױ איז עם און <ןדיטיס, און טעראטיי־
 דאס באםערקעז, צו נויםיג ניט אונז

 געהאט הנאזז שטאדק אלע האבען זײ
 באריהמטען דיזען פרז לעקציעס די פון

הריטיקעי.
 םארםגעזעצט װעלען לעלציעט דיזע

 אין אװענםען פרײםאג די אין װערעז
כיזאץ.״ גאנצען פון פארלויף

 ,1927 יאנואר, טען7 דעם פרײטאג,
 אנ־ פי-טשהאנדלער אלעקסאנדער װעט

 טען אזוי ״װי איבער קורס ײיז פאננען
 נלייד״״. דענקען צו אױסלע־נען זיך קעז
 װערען נענעבען וועלען יזקציעס אלע די

 אזיינעד 8 :ארדעז, םקװער סעיזינלי אין
אװענט. אין

 םיטנלידער איע פאר םרײ אײנטדיט
אינטערנײשאגאל. אונזער פון

ס נ ע ס ל י װ
לזגבען)רעוואלוציאנערען פון (דערצײלוכג

?acBMfflcfCKaaKficficas (2 םימליד טײג הירש פרן) זיי5̂  xeoeoeaocectoilju)*^

^ זוסער הײבער א  שטעטעל אין ט
 קלארען, איז זון די קרוז״. ״סאנםא

 װינ־ פײערריגע ברענט. היסעל כלויעז
 שטיקענדע, שװערע, א בלאזעז; טעז

 זיך לײנם פארע-̂כ הײטקײט געדיכטע
 משא גליהענדע ע,1צושםאלצע: א װי

םים. די אונטער
געבײדמ, פאבריס הױכשטאקיגע די

 &*ר־ וחננם, נרויצ טונקעלצ די םיט
 א שױן האם םענםטער, גראםעו׳תםע

 גאגמ פון געפוסםעיועט. צײט לאנגע
 אר־ נרויען געםוםעל&ג ?יך תאט םריה

 פארבײגעשטראמט. גיך דיאבעז בײםער
 פגים׳עי ברוינע פארנרענטע, זײערע פון

רעוואלם. םיט געגרויזט האט
 מדען כדם זיך האם סטרײס דער

 דעי סאגאנדערגעפלאקערט. כתהר טאנ
y צוזאםענשטויס t שנעלע טיט

 רעוואלװערעז די דערנעחענטערט. טריט
 TT3 חאבעז ovmnrp הינגתרשםצ די אין

 חענט• אדערדיגע jnrm אױוי ומרט
קמן אליםנעשטחןשםזג געצילם. חאבען בי

------------I מרררדאד םראך!
 חאט חיך אוז פײצר פת קגוול 41.
מ די ײ m ח o .ט דורמעשניכתן  חי

ס  נזד געשםראםט, לײבער טיז חאט ניו
&רא־ חנר ®ח פיתר אק זיך

וו?. •ישעד
. pm טצדםעל#. tw נמזד די זיך 

 מוייז &יס פפנאנדשרנעשפרײט הצגיש
 און נ<וט םיט ra לופט ןײ אימפעגג

wnr ̂ףלט  חי־־ wr \חמ «וו*חמ, אע
 שװזד סיס יזץ- בא\ועגעז אמצחויבעז מן
n מרים jott קאזיקעה נרײםממינע 

, סיט ז נ ״ ע ע ױ ו נ ו ״ ״ מ  «י
ם M נ«נ«יטע יזי1» מ  •w״« די 9
 ני־ םמזנח׳דיג זיך ח#מן orrvw ת
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חאבעז װאם — פיס בײדע איז ווארפעז
מעהר נאך געקלונגעץ. שפארען פון

די פון געװארעז מעז איז םארציסערט
גע־ דורך האם סען ווען הייזער,

אראפגעלאזענע הילצעדנע שטרישטע
שפאלםעז, לעננליכע דורך שמארען,
די אױןי ביקםעז םיט רײטער, דערזעהז

אננעזאטעלטע אויף זיצעגדינ פלײצעס,
שטײ־ םימ אײנהאלטענדינ םעדד, פלעשע

םאר- זײערע פזן סײלער די צוימעז םע
אונ־ האבען װאס קעפ, פערדישע ע3ריםע
די בײםשעז לעדערנע יםון שםיץ די טער

נעקיא&ט נעבריקעם, פיס דןינטערשטע
לויםענדיג גאםען, שטײנערנע די איבער

* • * רעגירוננם־הויז. שטאדטישען צום
 ארביײ נעשאסענעם דעם םון לויה די

 םים באװעגעז, אנגעהויבעז זיך האם טער
 טױ די אױױ םריט. שטילע געםאסטענע

 נאסען, באלעבטע רוישענדע םע^דיגע,
 װאם ןץאלתען, נעדיכםער שוועדער א װי

 הײ ליכםינען ביויעז אויפ׳ן ויך באװייזט
 מא־ די זײנמן שטורם, א םאר םעל
 בא־ שװער ארן געדיכטער געװארעז סען

 מאנט־ שווארצע אין גלחים, ווצנעגדעד.,
 ערד דער צו סע• די אײמעחילם, יעז

 נע־ םאראויס זיר ד.אמח אראפגעלאזג^
סלױםמער. תלינגעגדיגעז צום שלצפס
ד סײלאכדינע גלאגציגע נעלע, די  ה

מז, קלויםמער די םון כאר  סא־ %ד שפי
>vb v ,אין שיסערירם חאבען פענםםער 

 רוימ־צוײערדי־ פון פאדגען פאדשידעג^
 לעצ־ ?ײערע חאבעז ווךאונםעתאננ, מן
 נעלאזש ל3נלאסעךגעקײ אוסצסיגצ םע

 דעם אדום םײערלאך קלײנא חצראן.
 פוד <יכטיגנ נעםליעם, האבעז *ויסםאד

—דזנרגו־ײימג שאיצעז וײ צו חאבען מען

 נאכם, כײטען אין װאלד־פײער 8 װי
 די פאנאנדערגעםלאקערט זיך האבען
 יקלא:נ גלאקען אפגעהאקטע מיט צלמים
םארגאנגען... פײעד אין זײנען

 םרײד םיט האבען ארנײטער די װען
 צו־ פאנאנדערגעפלאהערמעז, דעם געזעהן

 ברו־ םיט זײנען און קלױסטער ברענטען
 זײטיגען םון דורכגעגאמען הולות םענדע
 מעכטי־ 8 װי זיך עולם, בית צום געסעל

 פון זײ זײנען ארײנגעגאסען, שטראם געי
 ארומגערינ־ ראד א אין קאזאקען פחגות

 ביקסען םעכטינע און געװארעז, געלט
 דורכנעלע־ האבעז שאסען האדםאםעז איז

 געדיכטער דער םון קערפערס די כערט
 פארבלוטיג־ קנוילען אין קעפיגער טויזענט

 האט בלוס הײס מאסע. ארבײטער טער
 קברים־ סצבות, אויף געשפריצט זודיג

 טויטע נקסה... צו גערוםען — בערגלאך
 דער־ האבען הבדים פינסטערע די אין

 די םון בלוט דאס — געשרײ דעם םילמ
לעבעדיגע...

 אויס־ שטילקײט איד״־־ האט נאכט די
 און םארנאנדעמעװארםען — נענאסעז

 אלע איז שאטענס איהרע צרשפרײט
 םון גאסזגן. אײנזאמע די פון װינקל^ז

 רוימ־ דורך ^הײזלאך״, גידעריגע די
 האבען טירעז, נלעזערגע םארהאמענע

 נאכ־ די געװאלם נעשניםעז, ליכט פאסען
 שטערען די םארטרײבען... דוה טיגע

 מײ האבען היטעל טונסעל־בלויעז אוים׳ן
 גע־ לײדענשאםטליך גזגרײצם, ליאניס

 ערגעץ, םינקעלדיג ^עפאלעמ װ^ונקעז,
װעלטען. אומבאקאנטע ײםע1ו איז

 די אוםרו. סיט׳ז נעװארפעז געשלאגעז,
 נאכט לעצשע זײן צײט. פיז םינוטען

 בלוט־ גענען םחאם מאינעגדינמן צום
 בלוטיגער דער םאר גענעראל, דורשטיגען
שחיטה... מענשען טויזענטער

שסאל אױסנעצויגען, זײן ר»אט ער
 שװארצע טיפע באלען, לנאכיגע פנים,

 װע:מ װײם־געקאלכםע די צו אוינען
 בא״ עמעלס, מאדקס, װאו אויםכעהויבען,

 םילאזאםישע, טיםע, מים האבעז קונין
 זײנע און אראפגעשוקט בליקען שטרענגע

 נײע די אפרײסען. נעקענט ניט בליהען
 צושסילט... מח זײז איז זיר האט רועלט

זײ... מיט נאכט לעצטע די
 האס מזרח אין זון די װען פארטאנ,

 נעלאזט שטראלען גאלדענע ערשטע די
 זײט בײם וױלקענס, זיך האט םאלען,

 דעי זוען געשטעלט. הויז רויטען צום גאס
 לעבעדיגער, ליכטינער, געװארעז איז טאג

 שנע־ מיט זיך האט גאסעךבאוועגונג די
 פלוצלוננ האט אנגעהויבעז, איספעט לען
 דויך נעדיכמען אין םײער םיט לוםט י־י

 אלע אויזי שטיקלעד אין און אויםגעריםעז
 נע־ צושירונגען גענעראל דער איז עקען

!װא׳־עז

 םאר• א איז נעגענט, אריכמנר אן אין
 נידערמ א אין געסעל, געדרײט װ*רםעז,

 אין גארען אויבערשמען אוים׳ן הײזעל,
 צאגקעגדיג א בײ ציטער, אײנזאםעז אן

 געזע־ װילסענס מהיג זיך אי? לעספעל,
 שאי שווארצצז צושױכערטעז חנם סעז,
ר איענעגראבען. ביכער נראבצ אין  ת

שטונדען ױיגע האם װאנס אוים׳ן זײנצר

 די םיט טורםע, שטײנערנער דער אין
 לעבען איז ײאם םויערעז, אײזערנע לאנגע

 ארויסגעשטאר־ און געשטאנעז, װאסער א
 םאר״ געדיכמ שפיצען, קלויסםער צטע

 םינ־ א אין סענסםערלעך, גראטעװעטע
 סאלטער דער אונטער שארידאד, סםערען

 װיל־ זיך איז תאםער אײנצעל א אין ערד,
 אײננעזונסע;, שלאו* טיםען א אין יןענס

 ליכ־ םרײע, נײע, א םרן נע׳חלובז״ט —
 ױם־ זיננענדיגעז, א םון וועלט, טיגע

 די דורך מארנען. זוניגען טוב׳דינען
 שליײ זיר זזאבען סארידארעז נעדרײםע

 מורמע־ דער דערהערט. מריט כענדע
 אײזערנע סיט געקוםעז איז װעכטער

 אויםגע- טיר אײזעמע די שליסלעז.
שלאסען...

 א פאר סעטםער דער װילסענס, אח
 םורכמנ םון איז וחולט, ליכטעא פדייע

גזנמאחנן... חנרשאסעז איז אחיסנעגוםעז
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o n אין מיטװ^וך i n קאאוה־ די ד*נען סריח 
 זיך *נגעפאננען יארק נױ פון דרעםםאכער און טאכער

 דרעס און קלאוק רי*מ#ניזירטע די אין רעחמיםטרירעז
צןזהאאס.
 די אונטער וןןוגנעפיחרם װערם ריאמאניויי׳*אן די

 עפזעקוטױו די און אינםערנע׳פאנאצ, דער םון אױפזיכט
 דאה לאסאי׳ש. ריארגאגיזירטע די םון קאנדםעס

 םאר אײנפאא װעט מעםבערס רי םון זיך איבערמרײכען
 ׳שטעהט װאם םראנע וױכטימ די םעטאען םאא אצע

 גארםענט איידיס די םון טאנעםארתוננ אוים׳ז איצם
 פארבאיינען וױאןז זיי אויב — יארה נױ פון וואירסערןו

 אםע־ םון נאװענזנג ארנײטער ארנאניזירטער דער םיט
 םעדערײשאן דער־אםעריפען פון םייא א זיין אוז ריהא

 אדער ױניאן, איכטערנע׳פאנאא זייעו םיט אייבאר אװ
 דעפא״ סאםוניםטייצע די נאך נאכ׳פאעוען זיך וױאען ויי

 האפוניסטי׳שער דער פון נאהער׳שם װערען און נאנען
 דעם דורך ם»א דער נעװען איז דאם װי אזױ *ארםײ,
םטרײס. קאאוס אוטנאײואיכען אעצטען

 אאע םאר אײנפאא ײעט רערזשיםטריישאן די אט
 איגטער־ דער םין םיםגאידער די װאו באיפםיפען םאא

 שטעהען. ױניאן װאירקערם נארםענט איידיס גע׳טאגאא
 ארער נרו*ע א צו באאאנגען זיי צו ציינען, וועט דאם

 ױניאז. איינענער זייער צו באאאננען זיי ארער ■ארםיי,
 יוניאן זײער זװ אאיאא זײנען זײ צו באוױיזעז, װעם דאם
 די םיט םאן צו ײאס נארניט מעהר האבען זיי דאם און

 באשטימט גאנץ װעט ראם םארפיהרער. סאםוניםטי׳שע
׳פטעהען. זיי װעםען םיט און װי אנװייזען

 רער אט םון אויסנאמ דעם סים זיכער זייגעז םיר
 םון טיםגאידער צאהא נרױםע נאר די רעדז׳פיםטרײשאן.

 װיאען און האםוגיםטען פיין ניט זיכער זיינען ױניאן דער
 םארניכטענרער דער םים וםשא מגע עום פײן האבען ניט

 קאטו־ די םון פאגעזורעס אוטעראיכע די און טאקטיק
 מיטי-אי־ אונזערע דאם נום נאנץ װײםען םיר ניסםען.

 ניט, װיאען ררעסםאכער די און סאאוספאכער די דער,
 קאטו־ די םון זוערען נאהער׳פט זאא ױניאן זײער אז

 דיהטירט זאא אדער ׳שיקאנא, םוז פאאיטישענם גיסםי׳שע
 דעם אונטער געהם ײאם באאוי נרויסען רעם םון װערען
 ישםעהט ײאס אינ״, עדױקץ׳שאנאא ױניאן ״טרײד נאםען

 װאם ,אעהרער״, אזויגע םון אױםזיכט דער אוגטער
וזענט׳פהעס״. שײארצע .די »אם באװאוסט זײנען

 האבען וױאען ררעםםאבער די און קאאוקםאכער די
 זאא װאם ױניאן א פמ׳פות, א האבען זאא װאם ױניאז א

 עהאנא־ דעם אין באשיצען אח םארטיירינעז סענעז זיי
 קארטענען ניט זיי זאא װאס ױניאן א קאםח, םישען
 ״רעװאאוציע״. װענען םראזעז באמנאםטײפע םיט כםדר

 אויױ קענען זאאען זײ אז ױניאן, » האבען וויאען זײ
 םיינוננען זײערע אױסרריסען םיײ םארזאםאוגגעז זײערע
 אוגטער שטעהן ניט אוז אננעאענענהייטען ױניאן ווענען

 קאמו־ אדער סאםיסארען קאםוניםטי׳פע םון צענזור א
 ארגאניזא־ זײער אז װיאען, זײ ,׳םטארקע״• ניםטישע

 פון און מרבר דעם סון ווערען ארויםנעםיחרט זאא ציע
 איהר האבעז סאםוניםטעז די װעאכען אין כאאם חנם

ארייננעפיהרט.

אויפ־ דער אונטער אז נעהם ריארנאגידישאן די
 עקיעסוטױוע די און אינטערנא׳פאנאא דער סון זיכט

 העד• נײע אאסאאם. ריאתאניזירטע די פון
 אאפאאם די םאר נעװאחנן נעעםענט זײנען קווארמןרם

 רעדז׳שיםט־ זיך קומען ׳שעאער די פון ארבײטער די וואו
 יו־ זייעחז אאע םיט קוםעז זײ וועלען דארםעז ריחןן.

 נאקוםען זײ ײעאעז רארםען און אננקאענענחייטען גיאן
 און םראנען זײערע »אע •1אוי ענטפער ריכטינען חנם

 ווע־ דא׳אםיםעם, אס אין ארייגסוםענדיג פאטפא״נטס.
t9\ אין וױ הײם, דער אין זיך בײ װי םיאען זיך זײ 

 אעצטער רער יייז װעט דאס ייגיאן. אימענער וײער
 פארכאים האבעז װאס סאםוניםםען די צו פאאפ םויט

 ױניאן די אם כאמטיטט נאנץ וועט דאם ױגיאן. די
באווענונכ יתיאן דער פון ארויםטריימן פארכאפער

by וועאען סאםוניםםען די »ו זיך, פאר׳פטעחט 
ר מ  מטערונ־ 1ם»נע פרואווען *ײט נעוויםער א פאר זי

 וועאעז זײ ארבייט. ריארסעיזײשאן דמר אט אין מן
 די ׳פטערען צו זייטמז אאע אױןי װארפפן נעוױם ןיך

 זיך םון װיאען וועאכע דרעססאמר, און הלןוופםאמר
 זײער אבער יאך. קאטוניםםישען חנם אתננמרװארםען

 באאײריגונ־ ווארםען »ון lyannsr מאכעז פו) טאסטיס
«ן. נארנים םעחר זיי וחנט נען מי  פון ארבייםער די י

 נעהאט שוין האכמ אינדוםטריע גארםעגט <ײתס דער
ט די ײ ה ענ ^ג jn זײ דערמנמ. «װ נוט זײ ג r iw*n 

סאטו־ דעמאגאני׳פער. חןר פון םעם חגם װכט

r עי»א סיט חנסיטימוײוז. זיי םון יאזען wזײ ו 
o אונטער ״ם׳איחים״ yr>oo די אט פון א• זיף n מאד 

i >0 *י *וריק סוסען און ״רעװאאוציע״ פון טעא n' י ' 
o םאראנטװארטאינער אער, o g n n i 'o סון i n 1אי 

 גע׳אטיצס ים1װא וו׳נרט װעאנע ױגיאן, טערנעיצאנאא
W '|1אינ« < ױניאניסטען 1טרײ אסת׳ע אאע פון M 

o נענען י1שא» 1איה אין אאנד, n סאסיניםטי׳אצן 
״1טערא

 מעדיסאן אץ ^פערע קאמוניסטישע די
גארדען. סקװער

S S S S

 מעדיס^ן צו געהוסען איו זיגמאן «רעזידעגט װען
 געםרעגט און בײטאג שבת אעצטען גארדען םקװער

 גע^טוונען אי? װעאכער איגס#עקםאר, &אציס דעם
 און ״אמוערס״ האמוגיסטי*»ע די מיט *וזאמען טיר כײם

 טען װארוס םארזאמיונג, דער צו ארײננאנג דעם נ^היט
 — מיט^נג צום ארײן ניט קצאוקפאכער די צאזט
 שאיט־כיוטינ גאנץ איחם אינסועהטאר •אאיס דער האט

 םארזאנלונג. ױניאן סײן ניט איז ״דא :געעגטםערט
״ און האא דעם נעדונגען האבעז וערזאנען ■ריװאסע  ז

 ארױסצואװארםען אדער ארײנצואאזען רעכט דאס האבען
װיאען׳/ זײ װעכיען

 ריכטיג גאנץ זיכער האט אינסנעקטאר פאאיס דער
 סקװער םעדיסאן אין םארזאסאונג די כאראקטעריזירט

 םארזאמאו;; די אזוי װי אויס ניט כאכט עס גארדען.
 םאר״ קאמוניסטי^ע די םון נעװארען אדװערטײזט איז

 געיחנן ניט איז עס — זיכער איז אײגס אנ׳סטאאטער.
 זײנען װאפ קצאוקסאכער, די םארזאמיצוגג. ױניאן קיין

 דער צו הומען צו געװארען ״אײננעילאדען״ סכאוםר״טט
 «רא• ״אין אנגערוםען דאם האבען זײ װי םארזאםאוגג,

דערסאך, ױניאן איגטערגעשאנאא דער געגען טעסט״
I הייםאז,פארטגאי,זימער־ ארונטערגעזעצט האט זי װאס 

 ^יק־אינגאאך זײנען זײ װאס דערסאר קאטפאני, און םאן
 רער םון נאמען אין פארטײ האםוניסטישער דער בײ

 געװאוסט, זיכער האבען—ױניאן דרעסמאכער און סאאוק
 זײ וױיסעז םארזאמצוגג. ױניאן קײן ניט איז דאס אז

 װעילכע כיאכער,)גצאור טויזעגטער די דאס איײן, יאך
 ניט ענטװערער זיעען םיטינג, צום געקומען זײנען

 געװא־ ארױסגעװארםען אדער געװארעז. ארײגנעאאזען
וגגען זײ איז עס אױב ׳רען  אריע״ אוזין איז ov וױ גע̂י

צוהופען.

 דעם נעדונגען האט װאס כאפטע. קאםוניסטישע די
 םון אײנגערוםען מכצומדטט םארזאמיצונג, דער םאר האיצ

 באװארעגט, םריער גוט שוין זיך האבען קאאוקמאכער, די
 כדי ארײגקוםען. גיט אהין זאאען קלאוקםאכער קײן אז
 באזארגט זיר זײ האבען צוחנק, דעם אט דערגרײכעז צו

 םזםוג קאאועראציע הארציגער פרײגדאיכער, דער פיט
יס  דאס ניט שױן איז דאס און דעפארטמענט. פא̂י
 זײער טאן צו אנגעםאנגען האבען זײ זינט פאיל. ערשטע

 מין א אנטשםאגען איז ױניאנס. די איז ארבײט שםוציגע
 ״רעױא־ דאזיגע די אטי צװישעז האאאבארײשאן״ ״ליבע

 אין האנט אדבייטען זיי פאיציצײ. די און לוציאגערען״
 אויך זיך האבען זײ געצעגענהײט. יעדער בײ האנט

 זיײ װאס םאריערס, כאפטע גאנצער דער פיט באזאדגט
 העילדען״, הענטשתעס ,%שװארצע די אאס באקאנט נען
 ארימ- דעם געהיט האבען ^העאדען״ דאזיגע די אמ און

 ׳זיך םאדשטעהט און גארדען. ססװער פעדיסאן צו נאנג
 ווע$• םערזאנען, אזױנע נאר ארײנגעאאזען האבען זײ »ז
 װאס קארטילאך ספעציעאע װײזען צו געהאט האבען כע

 פענ־ ״צאיאילע״ אלס בעפאד אויסגעטײיצט זײ האט פען
״לינס״. עדױקײ^אנאצ זאגעגאנטע די םון שען

 א נעשטאנען איז װ*ך, ער^טע די דורכגעהענדיג
 האבען װעאכע גארדס״ ״רויטע די פון וואן־ צוױיטע

 נאר איז װאס איינעם יעדען דורכגעזיפס און באטראכט
 דא זיך ארײנכאפען ניט חציצה זאא עס ארײנגעגאנגען,

ט נעכעטענער ניט א ^  טא־ און !קאאוקפאכער א — נ
 םארט זיך געיצוננען קאאוקפאכער די םון װעמען איז מער

 פען האט וועכטער, איצע די צװישען דורכצו׳גנב׳ענען
 פיט זיי האט פען און נופא גארדען אין אפגעזוכט זײ

ארויסנעװארםען. דארטען םון ״כבור״ גרוים
 זיגםאן פרעזידענט װען געווען, איז שעהנסטע דאס

 און גארדען סקווער מעדיסאן םון טיר צום געקומען איז
 בעט- אם האט דאס ארײננעיצאזען. ניט איהם זזאט םען
 קאמוניסטעז. די םון טאקטיק שענדיציכע די געװיזען מען
 םיהרער ארונטערגעועצטע די האבען םריהער טאג א םיט
 זיגטאן, פרעז. צו בריװ א געשיטט באארד דזשאינט םון

 סקװ. מעדיסאן איז הומעז זאיצ זר ״איעצאדקנדיג* אים
 אדחנסירען ״צו אויסגעםאדערם איהם האבען און גארדען

 איהם זאנען, צו אזוי האבען, זײ קיצאוקמאכער״. די
 זײגען קאםוגיםטען די *טשא^ענדזש׳׳. א ארויסגעיטיקט

 אבער ״םמאאענדזשעס״. מאכן אויף ברױת נרויסע זעחר
 און מיטיגנ צום געסומען איז זיגםאן פרעזידענט װעז
 ארײנאאזען זאאעז טאםוניסטען די אז נעםאדערט. האם
 ארײננע־ איהם ניט מען האט קאאוקםאכער, די האא אין

ײ1 נימ און אאזען,
 געװארען אײנגערוםעז איז װאס םארזאמאוננ די

 םאר- םיט געװארעז אנגעפיצט איז *קאאופמאכער״ םאר
 גע־ געבראכט טויזעגטער די אין זײנעז וועאכע יערס,

 דאר- זיינען עס ארדערס. האםוניסטיעע די צױם װאחנן,
 פײנ״ דזשואערס, דרעסםאכער, *אינ?ע״ אאע געוועז םען

 אאע ®יז נאכ^צעפער סאםוגיםטישע אאע די און םנרס,
 םענשען די אט און יארט. גװ שםאדט דער אין ־טרײדס
 וואס רעזאלוציע די *נגענוכמנן אײנשטיםינ עס האבען

 ווצן צײט רער אין יוניאן אינמערג^אנאא די םארדאםם
 נעמםאנען זײנען קצאוקםאכער מױזעגמער צענדציגער

ן ח דרויםען יי »ח סעלם כיטערער דער איז נעםרויחנן י

י • ד ו ױ ו »י * * * § ח i נ n  m w w n m  W ן א י י ד צ ט

I im טקװצר w0 0 0
m* « וצחר im  n m u f tn| האא •n,ו ptorf 

n *vvwmrm »וײי *injm ייו w m 
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5Dnnj0 Ifrn נצו^נט חא® צר קאמצדצ. דאדנןנר if
 טעדיטאן ב^ם פאמעקומצן איו װאס ״דאס

im סקװער w אטצסמט v נו w w r t i t װאס t o 
 ארונטעמע״ די to גצואגט^ צײט גאנצע n חאנצז
 סורא חאנצן ױדאן דער פון האטודסטצן ועצטע

^ די סיט •גיס א^ ■דס קוסצן צו י י ג ט י מ ס ח  י
o n, װאס W e ר אוגזערצ מ סי מ א  גראכ דינען ^

 סצױסאן אין ארײנגאגג נײם נעװארען נאחאגד^ט
tn םסווצר ig j ״^וװצרצע די פון vpvtuyn קא״ 

y גאר דינען םיסארען׳/ in jg גרױואטען א אױף 
 װעיכע חאי, םון געװארען אחיסגצװאדיצן אוסן

או ױך חאבצן  אר״נ״ און ליעס h דורכגענראכען ד
 אפאא וױדער דן־י חאנען קאמודסטען n געקוסען.
 חאבען זײ טאשטיק: איטער זײצר פיט גאגוצט

 די צו ״אײניאחנגען״ מ^ומחעט ארויסגע^יסט
 ״דע״ דינען די או וױיזען, צו אוס תאאוקטאכער
 ארײנצױ נעקופען איז עס װען יון טאתראטי״&״.

״ האנען האיי, אין ?אזען  די נאויז ארײנגעאאזען ז
 וױיזען צו געחאט חאכען װעיכע טעגיעען, אײגענע

אמאגיואציעס. קאמודסטישע פין *ארסיאו
 קאמױ די האנען חאגדאוגג דער אט ״דודןי

 חאכען און סאספעס די ארונטעמענומען ניסטען
 ניט זיר רעכעגען זײ אז װעאט. דער פאר נעוױזען

 דער םון שטיפע דער מיט מינדעסטע דאס אויוי
 וײ דאס געוױוען, האכען זײ םײל* און דע;ק״

 סאטױ די פון ׳טטימע דער פיט כאױז זיך רעכענען
 מער• א אין ?.״טעהן װעילכע ®אאיטי׳טענס, ניסטי^ע

 םאר- און צוכרעכען קאפוי, מ^וגענעם דערליכעז,
 כא״ פוז פען יאנד. אין ױגיאגם טרײד די ניכטען

 םון האיטוננ רי און יןוראזע פוט, דעם װאונדערען
 געקענט ױך האבען װעאכע קראוקמאכער, אוגזערע

 אכ״ ניט מאפעגט. יענעם אין באחער^ען גוט אזוי
 האכען זײ װאס נאוזאנד^וגג, ״עענדייכע די טעגדינע
סחכי^ם, אאע רי און יאאיזױי', חןר סיז באקופען

 אס1ו אכטענדיג, ניט ;גע^טאנען דארט דינען װאס
 בי־ אזא אין דרזיסען אין געהאאטען וײ חאט פען

̂אגג, ^״טונדען פאר יזעלט טערער  דאף זײ זיינען י
האנד״ ייבעריצײגטער זײער םיט רוחיג. נעבליבען

 טײער און איב וױ ארױסנעוױזען זײ האכען צוגג
 געחא^םן האכן זײ װע^כע ױניאן, די זײ בײ איז עס

 ױי װעאכער םאר און אפפער אזוי פיט בויען
העיל• צו ילײדעז, ארן קעמפען צו איצט גרײט זײנען

 קאפוניסטישער רער םון איחר באםרײען פען
העריטאפט״.
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|| ארביטרײטארס די ®וץ ענטשײחננ די

 די װי נאכדעם טענ, זעקס כאױז גענומען האט עס
 םון איז אינטערנעשאנאיצ דער ן1ם קאמיטע קאנפערענץ

 צױ זיר זײגען יארה גױ איז אאקאאס מאאויי.פאכער די
 סיצאוק ״אמעריקאז דער פון האפיטע א מיט נױפגעסופען

 שוין איז עס און אסס׳ן׳/ פאנוםעקטשורערס סוט און
 נעסעסעא־ די אין ילאהאוט דעם םארענדיגען צו געילוגגען

 בא״ צו אויך און אסאסיאײשאן דער אט פון שעפער טע
 דער םון שעפער אנדערע אאע םאר סעטעלפענט א קוכען

 םארב^בען געװען נאר זײגען װעאכע אסס׳ן, אםעריקען
 צו נעאוננען איז סעטעאםענט דעם אט און סטרײס. אין

אדביטרײ״טאן. דורך באקופען
 אגט״טײדונג די אז אנערקענט, אאעפען םון איז עס

 גרויסער א איז קײם דער אין ארביטרײטארס די פון
 טאקטיק דער םאר זיג א און קאאוקפאכער די םאר אויםטו

 די װי נאכדעם ױניאניזם. טרײד געזונטעז דעם םון
 סטרײק דעם םון סירעד יןאמונזסטי׳טע ארונטערגעזעצטע

 סאב־מאנוםעסכדמױ די גאכצונעבען גרײט געװען זײנען
 נאכדעם און ריארגאגיזײ^אן, םון םראגע גאנצע די רער
 אםעריסען דער נאכצוגעבען נרײט געוועז זײגען זײ װי

 פרא־ 10 פעריאדיש אװעקשיקעז צו רעכט דאס אסס׳ן
 #עעפער זייערע אאע איז ארכ״טער זײערע םון צענט
 זיינען, זײ קאײן וױ ארער נרױס וױ אױס ניט פאכט
 געאונגען איז — ביזנעס אין שטעהן זײ אאגנ װי אדער

 קאםי״ קאגםערענץ נײער דער און איכטעדנעשאנאל דער
 מאדיםיצירט װעאכע ,ענט^ײדוננ, אן באקומעז צו טע

 אזױ און ריאמאגיזײשאן. םון פונקט cm דורכאויס
פונסטען. אנרערע נאך סיט אױך # * •

 ארביטרײ• די סון עגנמײדוננ דער צו־ט ער׳שטענם,
ױז ײעאען טארם,  די םח ם1פי<נוםעקטשירע אזוינע ני

 •JT• 10 די -צו בארעכטינם זײן טעפער ,אנמריפאן״
 וױיני• גיט כא׳פעםטינען װעצכע ריארגאגיזײ׳פא!, צענט

o ביז ארנײטער 35 װי נער n און, 4027 דזשון״ םאנאט 
 אט טיט נאכרץפ. ארבײטער 40 נאשעםטינען וועצען

i n ה<ײנע די סון םך א נאר אוועק םאאעז נאשרענקונג 
ז ׳שאפקעס י  וחנלען װאט סאב־פאנוםעהטזױח^־ם, די ם

 ריארנאניזײמאן. פח כםn טיט׳ו גאנוצעז הענען נים ויך
o אס םיט ימנען דך ײעא׳ען צװײטענס, n תגט ב»מ* י

ד זיעעז וועאכע םירםעם, אזױנע נאר צעז רן מ מ ת א נ  או
ז  ראט «ײם. 1יאח צװײ םאר ניונעם אין מיחנן מ

r דאס א• אצזא״ ׳פניידם, tn o r o o n  no oo n די 
ר סארמחן און אנטאכמחן ײעאנע מאפפעם *זלזנ »  *י

 אטאגו* פײן םארמט אין גיט חאנסן וועאכע נאכם;
i אט ומרט דדיםסג^ תאםםינפיים• n פ מ p ח a n n 

o » בצױו a r ^מ פיײמנ ל נ ו מו ו י r ג r t ארגײססד

T

מ ר ױ ע י ה ע ט אנ ה ל ע ױ פ ש עני לי א ט ד אי ױ ס ם אנ ױני
ov ט איו מ זאבצן די פון ד

 אין סאר קוסט ov האס איכ^צוגעכען
 ראס יעבען װאס ,fVPJVo איטײיצ״

ט איןײן w נא• דף קאנען איבער, ד i r 
ivrvorngo באדינגונ• א פאר װאס אין 

 כאװע- ®רכײטער איטצייצני׳צע n גצן
 אכײ װײסט װצהט די זץי/ געפינט גוגג
 ײאס צוסטערוגג״ארנײט, דער װעגען סע<

 יא• די אין אפגעטאן חאכצן םאשיסטען רי
m 1 פוןW1 ״אר- דאזינע די .1 ביז 

 ״ילע״ םיט וױיטער, אינער געחט בײט״
 און 1924 יאהר אין אויך פיטיעז, גאילע״
1925.

 איו יאהר סאריגען סון אסטאבער אין
 דער מיט אפםאך אן געװארצן געשראסצן

 װעינכען הויט נאװעגונג, אינרוסטריעיער
 באסו- האכען פאראײנען םאשיסםי^ע די

 ^ליסעז צו רעכט אױסשיליסיליכע דאס םען
 זעילבער דער צו אפםאכען. קאילעקטױוע

 גע־ אפגעשאפט אײגענטיױ דינען צײט
 ארבייטס־קא־ געכייכענע נאך די װאחנן
 געגוא, טוריז, מאנזא, פייאן, אין םערען

 אין און טרעװיזא. און עמייליא רענניא,
 צו״עםערם עגדגילטיג איז צײט דערזעיכער

 איטאליע אין שטארקסטער דער נעװארען
 יליטאגדאםען, בוכדרוסער, פון םאראײן

פאטאגראםיסטען. און ארבײטער פאפיר
גאג־ א אדויס זײגען צײט יעצטע די

 איכער־ מאכען װעילכע געזעצען, רײהע צע
 םרא־ איז עס װעלכע אופפעגילאך הוייט

 זײנען געזעצען די ארבײט. םעסיאנעלע
 הויפט״ געװארען ארויסגעגעבען כלופרעזט

 נעזעל־ םרײמויערער די גענעז זעכריך
 אויס־ זײ װעויען םאקטי׳פ אבער שאםטען,

 פאראיײ פראפ. ילעגאלע די געגען גענוצט
 ארעס־ כסדר׳דיגע פאי קומעז עס נען.
 פעג- נייעט איז עס רעװיזיעס. און טען
פארזאפ־ קלענסטע די אפצוהאלטען יאך

 נאװעפבער (פון נעזעץ נײ א לויט
192G( דאס זיכערהײטס־סאכם די האט 
 צױ פאראײנען די פון יעןmםא צו רעכט

 שעה 48 םון פארלױזי אין צושטעיען
^. און םיטגלידער די םון ר^ויפות ה פי  אנ

 דאס־ וטעטיגקייט־באריכטען. אויך װי
 נישט איטאציע אין עסזיסטירט נלײכען

 רענירונג די ■אסט־געחײםנים. קײן םעחר
 בא־ און צײטוגגען, אלע פארםאבט האט

 םון צײטונג 1 צו געלאזען װאוסטזיניג
 כדי סאציאליסטען, און קאםוגיסטען די

 עס אז אויסקופען, זאל װעלט דער פאר
 מען װערט פרעסע־&רייהייט. עקזיסטירט

 צו נעהערט ארבײמגר אן אז געװאה נאד
 םאר־ םאראײן, פראפ. סאציאליסטײטען א

 טױזענטער ארבײט. די גלײך ער לירט
 געצװאונגען ארום אזוי זײנען ארבײטער

 םאראײנען. פאשיסםייסע צו נעהערען צו
 א געחײם אין וגעזnסטוmםוג צאהיען זײ

 אר־ אלטער זײער אין בײטראג צװײטען
גאגיזאציע.

 ײעיט געזעצען. סאיטיסטישע די יױט
 פראם. א שטאדט יערער אין געעםעגט
 ארביײ פראצענט 10 נאר אויב פאיאײז.

 םאשיססען. רי םאר אױיס זיך זאגען מעד
 אונ־ זיך פוזען פראצענט 90 איבעדיגע די

 פראצ״ 10 די םון וױלען דעם טערנעבען
 אר־ די פארלירען גישט װילען זײ אױב

נײט.
 טוער ארבײטער יטיסען און הרנ׳ענען

 עױןןײנונג. אפטע גאנץ א אלץ גאך איז
 זײנען צוריה װאכען אײניגע טימ עוײצט

 םון םונקציאגארען 2 געװארען גע׳הרג׳עט
 ארביײ טעקסטיל דער םאראײן. פראש.

 1919 אין האט װעלכער םאראײן, טער
 פיטגלידער, טויזענט 180 נעצעחלם

.1800 הײנט צעהלט
 םאשייסטײ די האט אומגעריכט נאר

 אהן אםילו אײנםאל, פיט רעגירונג שע
 ־8 דעם אפגעשאפט םארלאםענט, דעם

ױלי טען1 םון ארבײטס־סאג. שעה׳ינען

 דער §ון גענערצל־רןאו פ»ר׳ן נארינפ » (סזן
 פעקספיל״ארבײפער אינפערגמניאנן̂לער

פארפײגיגוגג).
צ. פ. םון

 געװארען ערלויבט איגדוםטריעיער די איז
 םון ארבײטס־שעהן די פארלעננערען צו
.9 אזיף 8

 אבמר האכען קלאפ נרעסטען דעם
 כאקוסען םאראײנעז פדאפ. סאצ. די

 .19^ אפייל, טען3 םון געזעץ דורכ׳ן
 אלס אנערקענט װערען געזעץ דעם לויט

 םאשיסטי״ די נאר םאראײגען אםיציעלע
 פאראײגען םאשיםטישע די נאר

 טאריף־ שליסען צו רעכט דאס באקופען
 יעדע אונטערנעםער. די פיט אפםאכען
 אי-ער סטרײק » ה. ד. אקציע, דירעקטע

 םארבאטען. שטרענג װערט לאק־אוט א
 זײ דראהט ׳זיך צוםאסען נישט םאר און

שטראף. שטרענגע א
 די םיט םאראײגען די צװישען אויב

 הםכם, קײן צו נישט קוטט אונטערנעםער
 nm צו פארטיטלונג די איבער געהט

 קענינליכען םון אפטײלונג ארבײטער
 איז באשלוס זײן און געריכט, אפעלאציע
צרדים. די םאד מוז א און ענדגילטיג

 די ה. ד. םאראײנען, אנערקענטע די
 בא־ צו רעכט דאס האבען שאשיסטישע,

 אונטער־ אהן ארבײטער, אלע שטײעיען
 אדער פאדאײן צום געהערען זײ צי שיר

 דער״ קען װאס בײטראג א םיט נישט,
םארדיגסט. טאג 1 שון גרויס די נרייכען
 באסופען פאראײנען אנערקענטע די

 רע־ צו רעכט אויסשליסליכע דאס אױך
 אלע אין ארבײטער די פרעזענטירען

אינםטיטוציעס. עםענטליכע
געװא־ צונענומען אױם אזוי איז עס

 ^אמ־ י^דע װעג געזעצליכען אויש׳ן רעז
 פאראײ• סאציאליסטישע רי פון פעטענץ

 אן צײט דער םון זײנען זײ און נ־ען.
 עטװאס ט^ז צו איםשםאנד נישט פעהר

םיטנלידער. זײערע םאר פפשות׳דיגעס
 נע- רער צו גאך קופט אלעם דעם צו

 װעל־ לוים י., ד. יאנואר. טען24 םון עץן
 רעכט ־יאס באהוםען האט מאכט די בען
 אוגטערזוכונס׳קאםיסאי־עז דעלעגירען צו

 בא־ קאפיסארען די םאראײנען. די אין
געוױילטע די װי רעבט דיזעלבע נוצען

ט און םארװאלטונגעז,  אל;ע״ ײ װי אפי
 קאסיכא״ םיטגליד־םארזאמלונגען. םײגע

 שאיפא־ צו רעכט דאס אויך חאבען רע\
 צו םארמעגען דאס און פאראײנען די כען

םארטײלען.
 װעלכע די *ז #איז זולטאטm רעי

 רעזשים cm איםשםאגד נישט זײנען
^ אויסצוהאלטען, רי ג םי  און םשוט, ע

 נאך םאשיסםען די װערען ארום אזױ
פארשטארהט. םעהר

 דער צו נאך קוםט אלעם דעם צו און
 דויערם װעלכער קריזים, עקאנאםישער

 די חדשים. אײגיגע איטאליע אין שוין
 אנט־ כסדר װערט לירע איםאליענישע

 און פונט ענגלישען דעם געגען װערטעט
 עקספארט דער דאלאר. אםעריקאנעם רעם

 װעל־ צאלען. גרויסע רי צוליב אויך םאלט
 אײנגע־ האבעז רmאיםפארט־לענ די כע

 שאלען דעם צוליב טײלװײז און םיהרם,
 םראנק. פראנצויזישען און בעלגישען םון

 אין קרידס דעם צוליב איז דאסגלײכען
 געװא״ שװאכער באדײטענד דײםשלאנר

 איטאליענישען אויף נאכםראגע די רען
 איטאליענישע די איז ספעציעל םארק.

 גענען ?אנקורענץ־פעהיג ניט אינדוסטריע
mאיהר שטופט װעלכע ענגלישער, ר 

 עגג־ די וױיל פערס, די םון ארויס כםדר
 סחורות די גיבען םאבריקאנטען לישע
 צאלונגס״טערפיגעז, לאנגע גאנץ אויף
 איס־ נישט זײנען איטאליעגישע די װאס

שטאנד.
 בײ שםילט ראלע קלײנע קײן נישט

 קאנסוםא־ שארקלענערםע די קריזיס דעם
 באםעלקע־ איטאליענישער רער םון ציע
 פא־ םאר׳ן נאך איז װעלכע אלײן, רוגג

 לעצטע די קלײן. גענונ געװען אויך שיזם
 איטאליעני־ דאס אז װײזט, סטאטיסטיק

ר נעװארען איז םאל? שע  קלענסטער ת
י פלײש. פון פארברויכער  דורכשניט־ ת

 יעד״ איטאליענער א םון פארברױך ליכער
 א פון םלײש, ?ילא 16 אויס מאכט ליך

 אדער םראנצויז א םון ,48 ־— שװײצאר
 אםעריקאגער אן םון און 64 — דײטש א

קילא. 128 ענגלענדער אן און
 אז באװײזט, םטאטיסטיק דיזעלבע
 קלענער/ג א פארמאגט װעלכע םראנסרײך,

 םארנוצט איטאליע, װי באםעלמערוגנ
 םיליאן צעהנדליג אײנינע םאר יעהרליך

תבואה. מעהר םראנק
«ס̂גוס<;0̂<83«6כ««9פ9ס8ס9ס9»ס8ס6ס8כ»ס9^̂«»]
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וױיגסער. ז. פון

 דעכעי בײמער, איבער אויבען,
 אום. טױבען פליהען
 העכער העכער, נאך זײ איבדר

געברום. םיט עראפלאנען

 פענםטער א זון די האט אונטען
 אױסגעװײלט. זיך וראו ערגעץ

 ־ םענסטער: אנדער אן זיך ברוגז׳ם
!פארטײלט םיך האסט זון,

 שטראלען, די אויף ברוגז דער פאלט
 אײן. זיך װעבט און םאלט

 פאלען װאס ׳םם טראפענס װי פונקט,
װײן. מײט גלאז א אױף

 צערױגען, קויל א זיך װעט באלד
 שױב. א װעט קלינגען

 ליגען װעט שװעל יעדער בײ און
טױב. װײםע א טויט

 ד*ר- םאשיזם דער האט לאגע אזא צו
 םארלד* אין ארכײטערשאםט די םיחרט

 בײם זיך לעבט אנדערש גאר יאתר. 4 םון
 טעססטיל די בורזשאזיע. רער ^ושיזם

 םאר״גען אין געחאט האכען םאבריקאנטען
 געװאלטיגע האי״יאהר אויך און יאחר

 כאטש פראצענט, 40 כיז םארדיגסטען,
 דער זיך םארערגערט עס און זיגקט עס

ארבײטער. די םזן לעבענס־גיװא
 געעג־ האט אפגעכער באריכט דער

 אינטערגאציא״ צום אפיעל מיט׳אן דיגט
 קוםען צו הילף צו פראלעטאריאם, נאלען

 אר־ טײה דעם מיטלען מאטעריעלע מיט
 זײער געםאר אין שטעלען װעלכע בײטער,
 דאס אפט גא;ץ און עסויסטענץ אײגעגע
 צו כדי װײטער ארבײטען און לעבען,

 פאראײגען קלאס «ראש. די דערהאהטען
 עס באװעגוננ. סאציאליםטישע די און

 םארלוסט גרויסער א זײן ער, זאגט װעט,
 פ־א• אינטערנאציאנאלען גאנצעז םאר׳ז

 די םאלען לאזען זאל מען װען לעטאריאט
 קעםםער, איטאליענישע הונדערט אײניגע
 שטיץ־פונקט דער װערען קאנען װעלכע

 קלאםעדבאווע־ די אויםבויען צוריק בײם
איטאליע. אין פרא^עטאריאט םון גונג

 אעער״ן איז רעזאלוציע שום סײן
 וױ געזוארען., אגגענומעז גישט באריכם

 אײניגע איבערנעגעבען מיר האבען עס
 אוים׳ן גישט עס מען םוט דעלעגאטען

 איטאליענישע די םון פארלאג; בםירושען
 אנ־ דאס װעלכע םאר פיהרער ארבײטער

 עגדיגט רעזאלוציעס פראטעסט נעסעז
שלעכט. זעהר שטענדיג זיך

± ■- ■ . ״׳ ■ — י —*

 זונ־ רעםײטעל מאטוסעוױטש
 םען26 דעם בײטאג, טאג

האל. טאון אין דעצעמבער,
בארים־ דער מאטוסעװיטש, גדעגארי

 לאג״ עננלישער דער םון װירטואז טער
ן זײן נעבען װעט צערטינא  רע־ רדיט̂־

 ן1טז26 דעם זונטאנ, הײנצןיגען סײםעל
בײטאג. אזייגער 3 דעצעפבער,

 קינסטלעד » איז מאטוסעװיטש כלר.
 אינסטדוטענט, דיזען א;יף שפילען אין
 מעטיערה, אונזעת װײסען דאע װי

 פאד־ בײ געהערט איהם ר־אגען װעלכ־ע
 הײג־ וועט עיי נעלעגענהײטעז. שידענע

 באזונ־ א אין אוי&טרעטען מאה טינס
 פראגראם אין פראגראם. שעהנער ותרס

 קאד־ באטײליכען אויך זיך װעילעז
 פיא־ םאסוס, יאשא און טענאר, טילי,
 אקאמפאניסט באריהםטער דער ניסט,

םאםוסעװיטש. ה׳ םון
 מיטגלײ אונזערע דאס האםען םיד

 באנוצען צו פאדפעלען ניט װעלעז דער
 הערען צו געלעגעגהײט דער טיט זיך

װידער. ארטיסט גרויסען דיזען
 אין װערען באקומען קענען םישעטש

 דע־ עדױיןײשאנעל אונזער פון אםיס
 סטריט, טע16 ורעסט 3 םארטטעסט,

טאון־האל. פון באקס־אשיס אין אדער

פילאדעלםיא. אין קורסען
םילאדעל• אין טיטגלידער אונזערע

 װערכע קלאסעז די באזוכען שאגעז ם'א
 אין געװארזג, אראנזשירט זײ פאר זײנען

 העדקױא״ די אין אװענטען שרײםאג די
 סע10 נארט 52 ,50 לאסאל םון י־ערס

 ct.p א געגעבען װערט 7.30 םםריט.
 ענג־ העכעדעז און אינטערסידיאײט איז
 8-30 נרוענבערג. בערטא מיס םון ליש
 אי״ אין רס ל זײ; טארלי ראבערט ;יט

פראבלעםען. בײטער
 ־װעם אזײגער, 8 אויענטעז, םיטװאך

״ געבעז לערלין ראבערט  אי״ קורס זי
 אי; ליטניאטור״. ״ענגלישער ײער בעי־

טט• ראקובט S10 אינסטיטוט, ארבײטער
םיטגלי״ אוגזערע דאס ה^פען, םיר

 םיט זיך באגוצ־לז פילאדעלפיא אין דער
 װעלכזנ בילדדנגס־געלעגע:היי&עז, דיזע

 אײטעד־ אוגזער פון געגעבעז זײ װעיט
נײשאגאל.

 םיטגלײ םאר םרײ זײנעז לורסען די
אינטלרגײשאנאל. אונזער פון דער

 צאהל גרויסע די וועהרענד ארבײט, יאהד א וראכען 32
 דורכ־ אין גיבען שעםע,י םאב־םאנוםעקטשורער די םון

 אלע די װעלען \אהר. א ארבײם װאכען 27 בלויו שניט
 רײ םון רעכט Dm םיט באנוצען סאנען ניט זיר םירמען

ארגאניזײשאן.
ov ,ארונ־ די װי נאכדעם דאס סלאר, אלזא, איז 

 גע־ אלעס האבען םיהרער קאםוניסטישע טערגעזעצטע
ר צו נ#כגעגעבען םריהער ש\י\ האט  אםא־ אמעריסצן ת

 ארביטרײטארס די םיז אגםשײתנג די אי? סיאײשאז,
 DPJmc^to dv ר.vמאכpלאוp די םאר אויםטו גרויסצר א

ט דאס  ייעלען חנכט om אט ריארגאגיזײשאז. םון ^
 און סאב״םאגוםצסטש^ר, צאהא ?צײנצ א בלױו האבע?

מ א  םאנר די פאר אנשטױס גתיםען א עס גים ״דעם ח
im iow vo מצפער. וײצחנ םארגרעסערען צו
 im וחנגצן אאעם. נים װײם גאך איז דאס אבער

 דער פון אײדזשענמס ביזנעם אחיסאאזען םון םראנע
o אין ױניאן r• אר־ די חאבען אססץ, אםעריסאז דער םון 

 םון ז״ט im אויוי דורמוויס in'ivoigf כ״טרײטארס
 אגםשײדתג.איו, זײצר ױדאן. אינםצתמאגאצ אונזער

 •ונ?ט, אלטער דער אגריםצגם אין בצײנען זאל סס *ז
im צו סענצן װגיאן דער פון א״דזמצנמם ביזנעם אז r 

חן צײםארױפסוםצןאח®א«, ר א ע • ד י י צ נ א  ב
ג ג ו ז4״ייאסצזירספוןחנראסצזייקאןאםס׳ו• ®ח ם

 זײנען װאס םונקטען אנדצןע אלע װענען אזוי און
 דער רורך ארביטרײשאן. םאר ןmגעװא איבערגעגעבען

 איז װאס שטעלונג די באשטעטיגט װערט אנטשײדונג
 קאםיםע, קאנםערענץ נײער דצר םון געװארען נענומעז

 דורך גצװארעז •רעזענטירט פעהיג אזוי איז וועלכע און
 אגט־ די ױניאן. דער םון לאיער דער דױלסװיט, םארים

 די צוױשען אגריםענט אלטער דער דאס איז, שײדונג
 װע־ באנוצט ואל ױניאן חןר און סאב״מאנופעהטשורערת

 רשר אין אגרימענט. נײעם om םאר באזיס א אלס רען
 געםאכט ניט זאצ עס אז געזאגט, װערט אנטשײדוננ

imvii ע קײן ו ^ נ  ?אנטרא?ט, םון פוג?טען י1 אין ע
 דיסטשארדזש, םון ■ראצעדור דער צו אנבאלאנגט װאס

 אנ־ װאס •ונ?ם, אלטער im געוחנן װי בלײכעז זאל עם
ס, םון מניאניזירוננ די באלאנגט ^ ײג ױ  זאל עס און ח

 זזע- די אגריטענט גײעם דעם אין imvn אײנגעשלאסען
 אר־ םח פאר?ירצערוננ די און וױיחשצס, אין נעתנג
 אין נעװארען אײגגעשריבצן איז װאס ן,mונDש בײטס

om מאנוםעקטשורצרס. *אינםײד״ די םון אגרימעגט

אצזא, םאכנ^ ארביטרײטארם די פון אנטשײחגג די
udd o צו miv אן n״*p סאב״םא״ די אנבאלאגגט װאם

m nnuropvow| ית ארבײטיר בי w . n »V

 ריכטיגען א אויף ארבײט w צו אומקערען זיך װעלען
 יױ אמת׳ע םאר זיך פאסט עס װי אוםן, ױניאנמעסיגעז

 פארשםײט צוריסקערען, זיך װעלעז זײ ארבײםער. ^<יאן
 צדדים בײרע םון װעט אגריםענט רער װי נאכדעם זיך,

ווערען. אונטערגעשריבעז
i םארענדיגט ניט נאך איז אבער, דעם, םיט n 

 געגען סטרײה דער אל״ו נאך בלײבט עס ?אטוי. נאנצער
 דעם םון imi'D םריהערדיגע רי װעלכע דזשאבערס, די

 םארנאכלע־ שאנדהאפטיג אזױ האבען באארר דזשאינט
 גענעראצ נײע די און ױניאן אינטערנעשאנאל די טיגט.

 םים אנגעהן כוחות באגײטע םיט װעט האכױטע סטרײס
i n סע• א צו דזשאבערס די אויך ברײנגען צו ארבײט 

 קא״ די װאס םאקט, דעם אכטענדיג ניט איז טעאמעגט.
 דאס איצם, אױך טוען און געטאן, האבען םוניסטצז

 די געגעז םטריי? cm אין סאבאטאזשעװעז צו ערגסטע
 אין באלעבאטים די באמוז זיינצן װעלכע דזשאבערס,

im ?ענײ די םיט דאס םיר, האםען איגדוסטריע, ?לאו 
ivocmp, די וועלכע ױניאניסטען, טרײד אםת׳ע די םיט 

ה ארום איצט האט ױגיאז פלאו?םאכער  פארריכט װעם זי
imjm געםאכט. ?אליע חאבצן קאמוניםטען די װאס אלץ 

 גי• אין וועט דזשאבערס די מיט אויך דאם חאםצן, *םיר
ן r געםאכט מ \n i\ צופדי^שטצ״• עתרענד״אםםער, אז 

; ־ .ejvofrevo לענחנר



 אין נעלעזען געװיס ה^בען ip?p? די
 קאנ״ דעם םון באריכטען די צײםומען די
;opi, אבגעהאלטען לאגנ נים איז *ס* װ 

 אנהענגער די חרך וױען אין mגעװ#
 םון ר«. ד. /‘״•אגאײר^יא־אידעע m סון

i n םאראײניגםע די מאםען צו אידעע 
 אזא אויף אום אייר$«א, פון שטאםען

 צױ און ^ונפליקםען םארםיידען צו אופן
ען ם ^י תג כ  אײראיעאי- די iptmiy מו

p r .םלוכות
i n ,ק^נגרע־ אלע בכיל וױ ק*נגרעס 

ipo, עס .1■א־א גרוים םים אריבער איז 
 גײסטרײכע געװ#רען געהאלםען דינען

 האבען וועלכע רעדעס, אםעםי^ג8 און
 התפעלות איז עולם dpi ארײננעכראכט

jp עס שיעור. א אוזן :hm געפעים ניט 
 װאס סצענעס, ריהרענדע העכסט קײן

 םשיח׳ם םאר אנזאנ אלס דינעז קאנען
 זיך קושעז דאס שטײגער א װי צײםעז,

p פון ro ” i סטודזגגטען. פוילישע און 
 $־tyi געװ^רען אנגענומען זײנען עגדליך

 םאראיײ די םון שאפונג די אז לוציעס,
 *און קאן אײראפא םוז שטאטען ניגטע
 ארטער an פאד ישועה א ברעגגען וועט

נועים.
 םײ;, און שעהן אלץ אהער-איז ביז

‘נאכדעם^ װאס ^בער
 — ער״גליך עס איז װילט איהר אז
 א אבער משל, פראסטער צו א אפישר

 אפגעזוננען, :חתונה א צו — ריכטעער
 םארגען אויף אפנעטאנצט, אפגעשפילט,

 זוכען גאס אין ארויסגעהן םען דארף
 װאכעדי־ דעם םיט זין טרעםען פרנסדז...

לעבעז. גען
 אר־ עטליכע לעזעז פרובירט האב איך
 פאךאײראפא־ דער אט ווענעז טיסלען
אידעע.

 אנגע־ אידעע אזא םען װאלט אסאל
 ה. ד. ״אוםאפיע״, נאםען דעם סיט רוםעז

 אויםגע־ נימ קײגםאל סאז װאם חלום, א
 די סע; װאלט דערמיט און ױעיעז, םירם
 מבטל ,1הא: דער מיט אוועקנעםאכם זאך

פטור. און — געםאכם חוזס נעװען,
 נע־ םען איז אבער צייט אונזער איז
 אז'םילע הערעז, צו אוז זעהז צו װאוינט
 זיי האבען לאנג ניט דא װאס אידעעז,

 וױד םאנטאזיעס, פאר אויסנעװיזעז זיד
 בײ האלטען אדער םארװירקליכט, רעז

וחןרען. פארװירסליכט
טוי־ צו לײכט אזוי ניט איז דאריבעד

 צויבער־װארם דעם מיט אידעע א טעז
 אײ די װערט אבער דערםאר ״אוטאםיע״.

 עטױ אוז אנאליזירט סריטיקירט, דעע
 צודריקט נעבאך װערט זי אז אזוי דירם,

םארװאונדעט. און
 אר־ סרימישע אלע װערעז נעװאוינלױ

 באהוים־ דער מים אנגעהויבעז טיסילעז
 איז זיך םאר און אן אידעע די אז טונג,

 אײ־ םאר נליק א געוױס און ערהאבען
אבער... דאיא,

 באזונדער א געםינט יעדערער און
ײ,  גויט — לאזען נים װעם װאס ״אמג

 פארװירקליכס אידעע די — טײנונג זײן
לוערען.

 אויסצורע־ אויטען גיט דא ביז איך
 ארויס־ װערען װאם טענות אקע די כענען

 פאגאיײ םון איחנע די געגען גזךפםעלט
 ׳עאפער דער האט איבעריגענס, ראפא.

 איז איײן אידעע (די באזועגוננ דעד םון
 פאר^יחגנע אין מוין איז און נײ ניט

 דער נעװארען), ארויסגעזאגט צײטען
 אם־די םאראויםנעזעהן סודעגאװ, גראזי
 אין זײ אויף געענטפערט און םענות אי.ע

לעקציעס. זײגע אויף און ארטיקלעז זײנע
 בא־ די לויט — קודענאװ גראף דעי

 אן איז — נאהענטע זײנע פון שרײכונג
 ניט איז און דענקער טיפער און ערנסטער

 איז װאס נעלעהדטער, קאבינעט א ביויז
 א איז ער לעבען. לעבעדיגען צום ^־עםד

 גוט פאישטעהט און פאליטיסער גרויסער
 אין שטעהן וואס שטערונגען, אצע די

 אי־ זײן פון םארװירקליכונג דער צו װעג
דעע.

 אידע־ גדויסער דער אז ׳עײנט דאך
 פון אײנע פארזעהן האט קודענאװ אליסט

 זיין ײעלכע סיט שםערונמגז, נרעסםע די
 און קעמםען, צו אויסקוםען װעט אידעע

 קאסף דעם װעט ער אויב װײסט, װער
 װײט נצחון דער איז יעדנפאלס געװינעז,

זיכעד. ניט
 אונצוטרוי, דער איז שטערו:: דיזע

 די צװי׳עען אײראפא אין חערשט װאס
םעל־ פארשידענע םון נאר נים מענשען

 און פאקק אײן פון גאר סדעות, און קער
לאנד. אײן םון

 א סון זוחן א איז קוחונאװ גראו חגר
 פון איז או; יאפאגערין א און עסטרייכער

 םר| אריסטאקראט אן אדע^ גרעסטען
 ן1א און קאנר זײן אין פיס. רי ביז קאפ
 אין און איוזם אין םען גלויבט קרײז זײן

 לסוכת שםרעבוגגען אותזיבענע זײנע
אײראפא.
 מען כרעכט סדינות אנדערע אין דאך

 פארבא־ די אויסצוגעםמען גפtp די זיך
 עפעס כאװעגוגג. דער םון בתח האלטצנע

־ ז״ן זאל דאס אז ניט, םעז גלויבט י  י
 עסיצען דא וױל םען אז אידעאליזם, נער
 ניט שטעלם דעם אין אז אפנארען, נים

שפיצעל. א עפעס
 אויסגעװאקםען איז םיל אזוי אויף

 אײננע״ איז טיף אזוי אונצוםרוי, דעד
םע:־ צו טענשען פון שנאה די װארצעלט

׳פען.
הא־ בײשפיל, צום אנםיסעטיטען, די

 נאנ* רי אז געװאלד, א אויםגעהויבען בע;
 ״אידישעי א װי םעהר ניט איז זאך צע

 די אין ארײנצוכאפען אום אױםטהו״״,
אײראפא... גא;ץ הענד

 ארויס* גלײך זײנען ק^סוניםטען די
 דאס אז באהױפטונג, דער םיט נעטראטען

 אייראפעאי־ די םון םארשװערונג א איז
 סאראיי־ זיך װילען וועלכע סלוכות, שע

 סאװענדרוס־ דע«ישטיהען צו אום ניגען
לאנד...

הא־ פאצישיסםעז איבערגעשפיצטע די
פאךאײראפא־בא־ דער אין דערזעהן בען

^ — —I .... ....
1920 #דעזלעסכער מער24 פדילטאג^

 צוס סכנח גרויסא א וחננונג
 אקדספיחןן וועיען op נאלד וױ װארים

p פארא^גינטע u wן pt װע- אײראיא 
 די סיט תאלטען סלחםח סחען ױי תן

אמעריקא,״ פון פאראײגינטע
 דאס אז דממון, סאציאל^טטאן ד♦

 פאפיטא- די פון סאנעװר כיטרער א אין
 •ראלא״ n טטערעז צו אוס #ליסטןן
ר אלע פון ®אדיער ת  פאראײגײ צו תנ

m ,*זיד״
ען \w וחנר ענ כ ^ ױ  טאגות »לא די א

 אום געװארעז, ארױסג^ואגט זיעען װאס
 םון כונח נאחאלטעגע די ״אנטדעקען״ צו

n* דער r.
 ;עטרי- זײנען ארטיקלען אלע די און

o אז איכערצײגוגג, רn סיט בען n 
 די אראיצורײסען געלונגען איז טרײבער

ר פון מאסלע נאװעגונג. ת
o און n אויפ׳ן דאס זיך לעגט לעזער 

 און ערצױגען דאך איז ער וױיל שכל,
 און געדאנקען די אויןי אויםגעחארעװעט

סענשען. צו אונצוטרוי פון נעפיהלען די
n זאגעז: לינען איך זאל הלװאי

 נאשערם איז קודענאװ גראף פון אידעע
 װעל־ אידילעה גרויסע פיל פון גורל דער
 פאר־ גיט נאגצען אין פארבלײכען כע

in זײ אדער לעבעז אין וױרקליכט r i i 
 אז ״צוגעטריםט׳׳, און ״צוגעפיקסט״ אזױ
 שא־ א װי מעהר ניט זײ פון בלײבט עס

טעז...
 גרויסע די דע־מאנען דא איך דאדף

V פעלסער־בונד םון אידעע
 אנגע״ זיך האט אידעע דיזע אויך
 םעגטען םיז אונצוטרױ רעם אז שםױסען

 זײ לאזם װאס אגדערען, צום אײנער
 צוױי״ צום אײנער נעהנטער צוקומען ניט

טען.
 נביא אידישער א אםאל געווען

 נע־ ניט הארץ ברײט זייז האט ישעיהו.
 אײכיגער ־in םיט םאכעז שלום קאנט

 נביאות ער האם נאטור. דער אין טלחמח
 צוקונםט, װײטער דעד אויף נעזאגט

 א קוטען װעט עס אז היםים׳/ .באחרית
 װאכף א כבש׳/ עם זאב ״וגר פון צײט
צוזאםען... לעבען װעלעז שעפס א מיט

צײט, אונזער םון םענשעז גײסטינע די
 םיל אזוי נים האט קודענאװ, גראף א װי

 װעגען ים1 םרױםט ער און פאנטאזיע
איעז.nאי גביאישע אזעיכא
 אלnיא דעם מיט זיך באנוגענם ע־

 ?אל םענש א אז אדם״, עם אדם ״ונר םון
םענשען. € םים בשלום לעבען סאגעז

 אזױ איז דא& אז זיך, דוכט איהם איז
p דארף םען אז נאםיר^יך, p  w n n עום 

n אין קאן דאם אז האבעז, גיט נסים n 
*yn אויסגעםיהרם ^וקונםט :אזזנםסםער

רעז•
ר. אויר !ורעזז גאד ע ל ד א ^  א

 צו נאהענט אזוי ניט זײן צו שיינט
 מענשהײמ די צי וױיסט, ווער און ״אונז
 םאר׳־י זײן סיט װארםעז דארפען ניט װעט

היםים״... ״באחרית אוי^ וױרסליכונג

 טעג, זוניגע שעהנע םײנע
 םארגענם... דיי פאר איך פארקױןז

 — מיינע, םארגענס שעהנע די און
 איבערםארגענס. די פאר איך פארקױןש

 טעג, םימ איך האנדעל אזוי אט
אדועקי.~ יאהרען מײגע אלע

 — טעב םארקױפען צו נאך פארםאג איך װען און
 — אװעק, םארק אץ זיך איך שטעל

 :מיר אין שרײמ בלוט קאכעדיגע מײן און
 קונים, קויפט, קויפם,
 טעג! לערע םײנע

 אן, קוםט עלטער די אײדער
!אװעק אײבע אויף געהען זיי און

 םיט אײנרעדעגישעז, אלע ציױשען
 ארום, זיך טראנען םענשעז די וחןלכע

 םענש א אז אײנחס^ניש, די אױך איז
in' בײ שכל. האבען דאחי v אײנעם 

 זאך הויפט די אז אײגגע^־ט, איז
 שכל אהן אז שכל. איז לעבען אין
yp\ שכל אזזן אז ;לעבען ניט םען 

אויפטאן. גארניט םען קאץ
 ־־n אין אבער םיר זעהען װאס

1 װיףקמכקײט
ם נעםט י פון סײ< נרעסטען ת  ת

 פייע־ די םארסער, די — םענשהייט
o n, אוי^ זאגען צו שכל> זײ האבען 

 קאפ, פױערישען א חאט ער אז אײנעם,
 האט ער אז זאגען, צו װי פונקם דאך איז

 עס אז הײסם, דאם קא■. םערדישען א
 אז םאקט, אנגענוםענער אן עוין איז

ניט. שכל סײן האבען •ויערים
 גרױסעז צװײטקן צום םיר סוםען

n פון םײל n אד־ די צו — טענשחײם 
 שכל״ אפ^»• י י ז האבען בײםאר.

 אז געהערט, גים נאר איך חאב orw בי«
מר סי  אז באהויפטוג^ זײ םאכעז זאל זן

o־־n טעז עכל. חאמנז ארבײםער
o װעגען *לץ n, ווע־ ארבײטער די אז 

>ur שכל צזם קוםען < א ט א —
 נאך זײנעז חנרװייל אז חײםם, דאס
 הא־ ארבײטער די אז איעיפטימיג, אלע
ו o גאך מ u מ. סײו  א קעז איר *

ר, טרגײטער נעװיס^ מ מ  װאט פ
 א׳י־ די אז אםט, גאנץ אויס זיך דױאם

to קײן גאר חאמנז נײמאר r .ער, נים 
 אױ^ עם זאנם פיחס־, וורנײםטר חנד

t n n t  M :אופן n ,ארבייטער
ה מוגם  װא״ נהםות, גרױסזנ וײגאן * י
I גים ער, זאגם זאיעז, %ײ um ריג^

 דאך זײ װאלטען בחמות, קײן זײן
געװען. ניט ארבײטער קײן

 אר^טער דאזיגער דער צי נאר
 דא איז ניט, צי נערעכט, איז םירער

 אז איז, םאקט דער םראגע. די גיט
 פארטער גוטער גאנץ » זײן קאז מעז
 װאס זאכען, גוטע ס^ע פראי־־וצירען און

 נארטען, אין אוז םעלד אין װאקסען
שכל. קײן האבען גיט דאך און

 זײז אויך סען האז אײגענע דאס
 שא־ און ארבײטער, גוטער גאגץ א

עפעל א ם<ז םען  וואלקעך א כיז <̂ן
 הא־ ניט שכל קײן אויך איז הדאצער,

בעז•
 אום או דאם, הײסט סורצעז, אץ

 ארכיײ אז אדער םטדםער, א זײז צו
שכל. סײן גיט םעז דארף מער,

 זײן צו אז םײנען, דאך םען ?אז
 שכלץ אפשר םען דארוי ביזנעסטאן א

 זעהש םען װען טזגות. א אויך עס איז
 -tyvy: גרױסע םוט ביזנעסםאן א װי

 זײן טוז ער אז אױס, זיך דאכם טען,
 םוז ער אז קאפ־סענש, גיויסער א

י*כל. האבען
 װאם מעג^זען, די ביי אבער פו^נם

 אײך זײ װעלען נעהנטער, איהם קענען
 %n ״ער אז :ענםפער אײן געבעז אלע

 מכל. װי םזל םעתר האט ביזנעסםאן,
מו און  ווזד פרײנט גוםע זײנע סיז מונ
 גזד אביסעל אויםטײם״פען גאך עס לצן

 בהםח, אזא — זאגען: אײך אוז נויער
סזן *חגלמנ סוט און אידיאט, אזא  ,^י

!נעשעפסעז
 ביזתס• א זײן צו אז דאס, הײסט '

*כל. קײן נים אױך םען דאס• מאז
i פאליםיקעד, םון n^ דיי• און '

 זײ אפגערעדט. דאך איז פלאמאטעז
 װא־ נים, שכל הײן אודאי דאך האבען

 װאל־ שכל האבען זאלען זײ װען רים
 אזערכע אנגענומען ניט דאך זײ טעז

 דאך זײ װאקטען ניעזעצעז; נארימע
 אלערלײ אין ארײנגעשלעפט נים אונז

 אנשיקעגישען. און סלחמות און צרות
 םען װען זײ, פאר כבוד צרפיל איז עט

 מעג־ שלעכטע זײז איז זײ כאשולדינט
 ניט זײגען זײ אז איז, אמת דער שען.

 איע. מיר װי זורגער ניט און בעסער
 ניט איז אזוי, האגדלעז זײ וואס דאס

ד, א ם  ספעציעל זײנען זײ וױיל ^
 ערפאר,1 פשוט נאר םענשעז, שלעכטע

 אזוי, ניט. שכל קײן האבען זײ װײל
 ארער פאליטיקער א זײן צו אום אז
 קײן ניט אויך םען דארף דיפלאםאט א

שכל.
 אלץ איז זיך, פארשםעהם דאס,

ט ד ^  םרויען װעגען םענער. װעגען ג
 זעלבער דער אייבער מבאםע, די קאז

לענגער. נאד פארציהעז זיך םראגע,
 םאדגליבען הפחות, לכל אונז, איז

n n ,ל  דאר־ װאם אײנציגע, די אז מ
 שכל, .האבעז סוזעז און חאבעז, פען

 שריםטשמעלער, די מרײבער, די זײגען
 שעהנע אזעלכע ארויס זאנען וואס .די

געדאנהען. טיםע און
 באריסםער א ארויס איצם ־סוםם

ר אמעדיקאנער ע ע מ  בײ נעםם און מ
o אסילו צו אונז n כלל אײנצינען 

 אויך אז אונז, o>mnnn און אייה
שכל. פײן נימ דארנמנן ערײבער

 בא־ רער חערגעמײטער, דזטאזעפ
 שריםםשםעלער, אםעריקאנער ריםט^ר

 תאליפאמיע פײז רייוע ױין אױו חאם
 טי־ סיטי, הענזעס אין אינעשםעלט זיך

v .nw חאבען ונגסלײם6«יי נ^ופע 
 וועתן מםועס א איחם םים גמחאם

n n חעתע־ אח *רײבעז פון קונםם 
ר מ ג  אז ערקלערם, זײ האט ^י

טכל. סײן גיט דאדפען מנר
 נים איז ,געזאגם, צר חאם *רייבק,

P'P ערנסםען אוץ םיפען טון יראדמם

 ערצעוזלונג, אן ^ומא־ײבען דענקען.
 םון רעזוקםאט א איז געזאגט, ער האם
 זײן פון ענםוזיאזם, שרײבער׳ס דעם

 i אינטעלעענץ שכסי באגייסטערונג.
 א האלם איך אז. ניט זיך הויבט עס

 װעמען געזאגט, ער האט סעקרעטאר,
 *ר חאט װאך, א דאלאר 50 צאל איך

 איז עס װען װעל איך װי שכל םעהר
האבען.

 עלוי די אין האט הערגעשײסער
 אנגזד שוין שרײבט, ער װאס יאהר,

 וױ טעסר און ראסאנעז 28 שריבעז
 ער און ערצעהלוננען. קורצע 500

. ער װאס םסתמא װײסט ט ^
געשיכמע, דער אן דערםאנט דאם

̂עגט טען װאס  \חמזא דערצעזזלעז םל
 אוינמעסוכמד אםעריסאנעם געײיסעז א

 גזד ׳אםאל האם םען םיליאנער. נעם
 איחם טוט עם צי מיליאגער דעם פרעגט

 קא• סײן גיט האם ער װאס באנג, ניט
בילדונג. לעדזש
 האט — V כילדונג קאלעדזש ־־־

in* םים געםאן קײעטש א םיליאנער 
 איך ווען־ ? װאס צו — פלײצעט די

 איך סרינ קאלעתש־בילדונג א דאחי
װאך. א דאלאר 30 םאר איהם

 םענשען םך א בײ איצט עס וועט .
 אן אםמר ׳און איבעררודמומ, אן זיין

 שייײ אסי<ו. אז ,inpn צו ענםוישומ,
 דארפען און ניט, אױך שוין חאבען בער
- . שכל. סײז נים, אויר מויז

i ווער n  p n חײ־• שכל? דארןי 
 סעמרעםאר זײן אז םיינם, טדי״סער

 m? «m קאז עס אבער שכל. חאם
J א אייר יזא יאס tim עפ יוארים
 <מגש א אז שכל, אױפ׳ן גיט זיד לצגט
 סעקחד א זײן דארפען אלt שכל םים
ײ װאר א דאלאר 50 םאר םאר  איייי ג
j סײן חאט װאס נעם, p j  to r און 

 t« אפילו אז סעגליה זעחר איז נס
 1*9 »וץי 1םי דאחי סע?רעםאר א זײז

סט. שכק
ז דארןי חנו וחןז־ ; מ V . מ

a m ז  *  W J P  w m r  a n מ  י  

D j ? m  « מ  m  m ו מ « נ
גערעכטיג• פון טארpדיn װערטמד

ש !ד
 װאש נאריכט, םמחערדעען א םון

 באװאוםס, שוין איז געשרינמן, חאב איך
 נען־ געגריגדעט איו קאנפערעגץ א או

 העי־ צו אגדזשעיעס לאס אין ױאדע׳ן
 ס^־יײ ברידער יארלער נױ אונזערע םען
 שױן איך לען איצס פינאגציעל. לער

 אל״ אין װי באריכםען, געגױערע געכען
 זץ־ חאבען אמאגיזאציעס די געמײן.

o שטיצען צו איגרופען n ,און סטרײק 
 דעד־ צו לױבענסװערט װירמליך איו עס

 אג״ לאס װי שטאדס אזא אין אז ראנען,
ט דזשעלעס,  טיטלען, וױיניג אזױ טי

 א־ן װיגציג און ארגאגיזאציעס היײגע
 גע״ געשאפען איצט ביז שוין איז צאקל

 הו;־ צװאנצי: און םינף נענויען װארען
 ליבע א פאר װאם טיט און דאיאר. דערט

 איז ארבײט די איבעמעכעגחײט או־ן
געװארעזי געטאן

פא־ איז עס :פאר אײר שטעלט
ײ ראן  ױניאן, ?עסםײקער א אונ; נ

 שװאך נאטירליך און צאחל אין ללײן
 :אך זײ האבען דערצו און םינאגציעל.

 און םירםע באװאוסטע א כײ סםרײק א
 דעי םיעל. זעחר זײ קאסט סטי־ײק דער

 פי;* מ^נאט. 4 אן שוין האלט הטרײק
 ערשטען אוים׳ן זײ האבעז דעסטװענען

 דארא־, פוםציג נעבראכט גלײך רוף
 דא־ 2 םיט געטעקסס זיך גאכהעד און

 184 ארײנגעברארט האט װאש לאר,
 געהאל־ האנען זײ װאס חוץ א דאלאר,

 םאכען צו געבי־טען אנדערע אױף םען
ערםאלנ. אן םאר אונטערנעסונג די

 לויבענסװירדמ, גיט דאס איז ״גו
 האבען אזרי און שעהן^!• װאונדערבאר

 אפגערױ ארגאניזאציעס אנדערע אלע זיך
 סאר• די אזוי קעפםייקערס, די װי םען

 םילמע־ בעקעי־ס, יײגטער, פעגטערש,
 ארנאניזאציעט, אנדערע ארע און ריס
 גרע־ סיט װער און ?לענערע םימ װער

 געװען זײגעז «לע אבער סוםען, סערע
 *,יארלי׳ג גױ דעם שטיצען צו אפםערװיליג

ק^אוקםײהערס. די םון פטרייק
 דאר* םען און םײן געװיס איז דאס

 אר־ אגדזשעלעסער לאס אז םארצײכנעז
 סאלידא־ זײער באו^יזען האבען בײםער

 היאוקםיײ יארקער נױ די צו רישסײם
 דאנקען ניט זײ דארפעז טיר קערס.

 צו דאס װערט איז עס אבער דעי־פאי,
:עיעגקען.

 םאראײ ניט נאך איז סטרײס דער
 :אך געהט ארבײט רעליזי די און כער
 דער האט צװעת דעם פאד און אן.

 פאטבאילערש די אראגזשירט קאנפערענץ
 אויח סיצאב גאמוש אין טעאטער אי־ט

 די דעצעםבער. טען20 דעם טאנטאנ
 פראסעשײ שפילעז װעלען פאטבאילערס

 וױ אין ארבײטער־פיעסע, אן נאל,
 האט אינפארסירט, איז שרײבער דער

 אין היט א געםאכט פיעםע זעלבע די
ט איז עס װ$ יארק נױ  נעשפילם דאי

 װעט אנדזשעלעס לאס אין געװארעז.
 עדשטען צום װערען געשפילט דאס
 לויט׳ן ארוים זיך צײגם עס װי און סאל,

 זײן ז־אש דארף טיקעטס, םון םארלויף
ערםאלג. אן

 װאס סאנצער-ש שריהעידינער דער
 געײעז אויך איז געווארען נעגעבען איז

 אל״ן סאלעסשאן דער שלעכט. :ישט
 אוז דאלאר, 358 ארײנגעיבראכט האט
 25,00 םזן נאהענט סומע די איז אזױ

 יאר־ גױ די פאד געשאםעז שײז דאלאר
קלאוקמײסערם. קער

 דער םון סעסרעטער אלס יעצם, נו,
 לאקאל ױניאז דרעםםײקערם און קלאוס

 אי״ אן נעבען פרואװען אץ־ װעל ,52
 םון לאגע די אפשאצענדיג כערבליק,

 אויפן אינדוסטרי דרעס און קלאזק ^
 סיז לאגע די אױך װי בכלל, פאסיםיה

 א:־ לאס אין ױניאן קלאותםײקער דער
דזשעלמם.

 אינדוםטרי דרעס און קלאוס די
 אויפ׳ן םארשפרײטען אײן אין זיך האלט

 יאר.ר,'אדע־ א װאס קאוסט. פאסיםיק
 ריז עפעטס סעזאז, א לעזאגט, בעסער

 סלאוקס נעהט םען און שעפער נייע אלץ
 פאםיםית גאגצען איבער׳ן דרעסעם און

 םאד אין סלאושס נעוזט םעז קאוסט.
 אבער סי^של, פארטלאנד, םראנצ^שקא,

 אנ״ לאס איז סענטער גרעסטער דער
 װאספט אינדוסםרי די און דזשעלעס,

 :דך םרעגט שנעל. אום:עד,ויער דא
 אויוי אדבײטער די opip רעאגירען וױ

V»i'nn לא־ זײעד א« זײ שאצען זױ 
גע¥

o אוי;י n זא״ געשעגט םען װאלט
 אבער, \ װניאן א וױלען זײ :סורץ גען
ארונטערפאלקן זאל עס r ? אבצד ן5װא
. חיםעל... פון

 גומען א נעםאסם חאבען ךײ אמת,
 צױ חאלנ א און יאחי א כױם אגפאגג.

pn ניט יתיאן סײ\ םאקםיש דא איז 
ײאס נעותז »יז dp און נעוחמ

כתן ואל אפשר נעקלעדם, חאם טעו

 גאר 1ױגיאן די אויפגעבען (*ר ׳*ײז
 ״נידעל חןר אריינגעטישט זיר חאט דא

 נײן! געזאגט: חאט און קאונסיל״ טרײד
 א האכען סוזען םיר און דארפען סיר

 אױסנעפיהרט, האבען זײ און ױגיאז!
 סיט זאגען \vr< לען טאג, צו הײנ-ט איז

 אנדזשעלעס לאס אין עקזיסטירט סדײד,
 שיאויד םון לאקאל שעהנער נאנץ א

 מעםבערשיפ א טיט דרעס״פאכעו־, און
 זאך אזא טעםבערס, 500 נע:ױע פון

 פײן אך3 האט אנדזשעלעס לאס װאש
 אױף רעאגירט און פארמ^נט, נים מאי
 דעם שטי^/גן צו אויף געבישען. אלע
 זעחר ויך זײ האבען סטריי^ יארשער נױ

 דאלאר 2000 און אטנערופען שעהז
אװעהנעשיקט.

 איך וױ אבער, ױער איז װאס טא
V אונטערשטראכען ייייהער האב

 אגדזשע־ יאס »ז זאגען, זיך װילט
 קורצען א האנען איבײטער לעס<^
 אנ־ לאס אין אז פארגעסען, זײ זכרון...

 א טיט םריהער מעז האט דזשעלעס
 גו־ינ־ צו פארזוכען פילע געטאכט צײט
 אלעםאל זיך האט עס און ײגיאן א דעז
 ײי n אויםצוהאלטען אײגגעגעבען נים

 ארבייטער אגדזשעלעסער לאס די ניאן.
 פילע געהאם אפילו שויז י האכען

 סים נרויסע, זעהר מאנכע און סטרײקס
 שייצע, דער אז לעםקאװי-טש ברודער

 אינטערני'־ דער געקאסט יואט עס און
 זיינען זײ און טויזענטער פילע שאגאל

 איז ױניאן די און נעװארען, פארלארען
 דאס אט און געװארעןי צעשװאוםען

 טא: צו הײגט ;עדענהען. זײ רארפען
 לאקאל שעהנער א זעהר פאראן איז

 דארןי מעםבערשיפ, באדײטענדער א מיט
אגהאלטען... קענעז דאס פען

 עלע״ אז םח לײדט אגדזשעלעם לאס
 אויף ניט װאוינען װאס ארבײטער מענט

 זיי איך װאלש “״טוריסטעז ארם. איין
 װאו איבעראל פון קוכהן זײ נערופען.

 ייאח| נ'ו געטאכט. װערט ?לאילס נאר
 לואיש, * סענט באסטאן, סילאדעלסיע,

 .פון מיש־םאש א — ?ענעדע ללױולאנד
 םארשידענע אח עלעטענטען פארשידענע

נײגונגען.
הי*נט. איז זאך גוטע אײן

 ארכײטער די אז יאהרען אמאליגע
 נים נאך זײנען שטעדט דאזיגע די איז

 ארביי־ אן אז איז איגאניזירט, געװען
 אנדזשעלעש לאס קיין געקושען איז מער
 נעװאיט גיט ױניאן דער אין ער האט

 ױגיאךגייסט דער װײ< םארשמעקען,
 ארײגנעדרו;גען. ניט נאך ױי אן חאט

 קײז קוםט ארבײטער «זא אז הײנם,
 בא־ א שוין ער הוםט אנדזשעלעס, לאס

 ײניאן א הײסט עס זואס װאוסטזיניגער
 לעצ- געלונגעז טאקע איז רעדפאר און

 צו־ איז עס ױניאי. א האבעז צו מענס
דער םון ארבײטער צאחל א געקומען

)r1 זײט פון לוס(
 אטע־ םון באװעגוננ ארבײטער ^נר אין

 װעלט! גאנצער דער איבער און ריקא
n אין n נע• װערען שורות די ווען צײט 

 ליסטען די ניט נאך טיר האבען שריבען,
 און שעפער, רערזשיסטרירטע די םון

 קומענדען פאר׳ן לאזען עס מוזען םיר
נזמער.

 אײג־ און שעפער די װאו םלעצעד, די
 זיך קאנעז דרעסמאכער אוץ גלאוק צעלנע

 גע־ לעזער די װעלען רעדזשיסטרירעז,
 דער פון זײם לעצטע די אויף םינעז

צײםונג.
 נע־ האט אינםערנײשאנאל אונזער

 טרויעריגע די אמבאםראבט אין נוםען
 איצם זיך געפינען עס װעלכער אין לאגע,

 קלאוס־ םאדהוננערםע און פאראײםטע די
 סםרימן, מיזעראבלען דעם דורך םאכער,

 סאטיםארלאך קאםוניםטישע די װאס
 און ארויפגעצװאומעז, זײ אויןי חאבען

 צו געװארען געםאםט איז באשלום א
 ארױםסריכע? קלאולםאכער די חעלםען

 זיד אזיוי האכעו זײ װאס חובות, די פון
 אז איז, באשלוס רער מניאן. חני אין

 זאלען חשוליײביכלאר םים מעםבעדם
 און םעגט 50 םאי ביכלאן נײע סריג^ז

 סעם־ און אײגצאלונג, דױם װאך איין
ע םיט בערס ר ^  ווע״ זאלען סכלאך א

in ,5 באצאלען זץ װען גוטשםעחענר 
 וײ װעלען דאלאר 5 די מיט דאל^־.

 אסעםםענטש ײױס, אלע ם־אר באצאלען
 אין שולדיג ז>יגען זײ װאס טצססעס, און

ױניאן. חןר
 ®רעםערס דרעם און קלאוס
 דץ אץ צוױרן 5 לא^ ױניאן,
עװ. טעד2 אױח אפים יוניאן

דינם־ זיך זזאט עווענױ סעחאנד אוין־י

 און ארבײםעו/ נאװאוסטױדגמ איסט,
 די פילען ipno ppw װמט ויי אויוי

פארשטארקען. צו לאסאל אונועד פלינס
ט ויך לאסיר ױן  זאג׳<ן און ד

o n .ועחל ן0פאר נאו איז עס אסת 
 נ*> טאן צו ארגײט ארנאניזאציאנס ו>י

pאנ^ לאס אין אומ rלop. אל ניטpr p- 
m ארגאניזירט. וײגען •^ר  dv נינך 

^ א םאראן ט ײ ד א  כי-pכאל צאחל נ
 קײנע האכען םיר וועסען םיט טינ^

*oojptr-o ,רופט דאס און גיט ?T 
ר.p•pש מניאן די אױו• כטpש^ א•

npi אלטpשוין ;עחט אגריסענט ר 
 צו םאר יעצט חטpשט אונו און אוים
ipd^  נעפע- טיט אנריטענט נײעם א ^
n ^דארוי אלט^ די וױ נארינגונג IPO 

in ניט און אײניג זײן p o o in y אוד 
n p i !^אמאניױר^ סוז סען קרעםט 
p^o שp■p,ר ?IP3P ,ארױס־ נרידעײיף 

 רpלײד רpאכ I אלידאריטעטb ^ייגען
o«i |po ipp איז דאס אז ?אנען, גיט 

 צוױ• זיסטירטpp האס ^ײגליכער אזױ.
 ■א- ,dp״• קרױודעס, אלטע אונ?, זpש

 װאלט ריקאנערpאם חןר װי ליטי?״,
ױ^ס, pרזענליכpפ צוליכ זאגט,pנ  קר

jiw; נים אונז בײ טאר דאס און p 
צײט. איצטינער דער ביי

 לאקאלאון דעם םון רעטארppס אלס
 אינטערנעשאנאל רpד פון ^aopo אלס
 דערמא״ צו פליכט מיין איז ,1906 דנט
 סכערס:pמ nptjin װארנען און נען

 איחר װאס op־mnp pאל םאמעסט
 י1אוי הערט !pרpאנד די צו pj’^ האם

 אײן אז םארשטעהט, שונאים, זײן צו
 און |P3P3p«;3 צו נאר איהר חאט שינא
 מוזען איהם און באט, אײער איו דאס
vw םיר m vo\ צױ םיט גיט און אײנינ 

nשפליטערט p ' pםטp.ז
op באלד אונז בײ דארוי Dארpומpז 
 אויך װי באאםסע pלאקאל סאר זpװאחל

 װילט עס אײדזשענט. op:t'n א םאר
 מאנ־ א איז אונז בײ אםת,—זאגעץ זיך
 צו לרעםטען אינטעליגענטע אין געל

ipirvo אב ױניאן, דיpר ipii די ipotpir 
 IPO װאיט םאראײניגט, זpװpג זpײאלט

 pלינענטpאיגט אן ip^npinp נטppגע
pi^ pptpp וױ טדואוסם װאיס וראס 

i צו n w n אל אויױpבאג און םpנpנpן 
 רpריכטינ רער מים באטיםpבאל די

ג נ ^ ם  קרי־ אנטppג אױף װאלם ipo ש
 אױך װי יערואן pנטpליגpאינט אן געז

^ א י ט ק א ר 'dp:t אלס י o
 םיט וױסען זאי רpלכpn נט,pא'ידזש
 סיס״ רpארבי'ט שליכם^ צו וױ מאקט

 אכער סכסוכים. און ־ ןpנדנישpפארשט
«pn dp5| ה זאל אײניג?ײטpרשpצװי- ז 

^  עס או האפען, לאםיד iak אונז! ש
dpii װעלען רײד מיינע אז זײן, אזױ 
 מדבר װיסטען אין קול א וױ זpםאל ניט
 װעלען• מיר אז זיכעד, איר בין דאן און

ipo^n שעהנסט די םרן אײנעםp לאהא־ 
 מיר און אינטעתעשאנאל דער םון לען

אעבען. םרײער און בעסער קענען װעל^
op שרײבען אויד געװא;ט זיר .װאיט 
o דער איבער n i אױם׳ן אינדוסטריע 

̂ו־סט, ^אשיפײן  דאש װעל איך ^בער ק
מאל. צוױיטען א אױןי יאזען

 גרוס, ברידערליכען םיט
r n. ,2 ל^קאל סעקרעטער, ז»קס^

 םערקװיד־ די םון אײנע ^ופנעשפילט ט^ג
 חא־ פרעסערם pאו;זער סצענעט: דיגםסע

 ױגיאן־הײם זײער נעעםענט צור־ש בען
 דעםאנ־ םיט געטאן דאס האבען זײ או|

o«־«cp,y פאר npn אעטערנpשאגאל 
 םערסpרB די .35 לא?אל ײיש־ פאר און

 װאי בילדינג, דער צו םארשירט יהאבען
 n פאר נע&וגע? זיך האט לאקאל זײער

15—14 povp* .ארײנ״ האבען זײ יאהר 
i מיט און בלומען םיט מארשירםpנ n 

 יד זײער פאר באגײסטעתנג גרעסטער
 װאוגדערבאדע א געררען איז dp ניאן.

 ױניאז־אײניג?ײט םון pםאגססראציpד
.o״njpopnprK און

 ־Pi א םארנע?וםען נלײך איז עס
 װאס ,oipopii די פון דזשיסםי־ײשאן

lP3*n איז באטײלינט זיר nדע־ «־ 
ipnî און םאגסמראצי^ n op גל'יך זיך 

i םים םארשרײב^ n אינכ^ןתעשאנאל 
 .DipDPii 462 — 35 לאשאל םים און

unp'םא זיך האט אײנער ־lםליכטpצו ט
«5'in 'D ^די צװיש ^o ipon • n p i 

o צוריס אזן n  Fpmm’ik סעכטיגען 
iPDpia־o״p^ « ^
i n פון אםים p ^ p  nאון ־ *Dpii 
oipdpi• אויוי־ איצט איז IPDDppt dpi 

Vjpiip*. סעקאני 228 פון פלאר

 ^קעט־ דער ®אר װאלונטירען
סאםיםע

ip דוגינססי, וױיהדפיעז. i טשpר־
po'o^iropp'i i םון םאן n פין i n 

 ״Pipnpi'K pאל תםט #שאנאלpנlpאינמ
pjpo און pvipd &אנצײ ױניאן־לײ 

i אן זיך שליסען n .מ  סא״ pth סאסי
po'o אר־ װיכטינע סך א זיך 1םא האט
ן ipno dpii ד בײט. ע ^ ג א  n ב
oppD־ip»prםיט ״ p^pn ־ די גי םו ^

עש — .op}prn»; לאס זאהס׳ דזש.
nw אסת «f ווידור yn• ײער»

• ipn קןרעסי^נדענץ 1a ,עש און ײוסרואפפ
 אבער יירק. <ײ 1יי •^עקוסען ניױ ייי
i סי• געאלײגאן איז עס אנעל לוי r ל\*ס 

 רע• אלנזער אין ןמעקומען op יי« ו»ס«
י וון וײ«ען די חען דאקיליז  *גערעכפיג• מ

("voplwpi* געװעו פוין ז״נןן
 אןן דרוקען נ;חנזען נו *ארשיק חײסי,

ז ®פלגליד י c *ו גןאוןן י ;ir קא״זןן *ו 
 »«n איתד װי נוסער, לזןצפזןן יין #ריימעחן

אויס? עב ס»ג■ װאס אבער ־®-,געװן עס
 ®זוי ױגר» ייז •ײעמ קפרעסואגדענץ די

 װי נוטער, דעם »ין אינשערעטאג* און גו»
̂וען װןל■ עס  חאפען, סײ י***ע|. איז גע
̂מזגו וטט *יחר ®ז *!״בען און װאר■ חמ

.ipiDcp
«ײעד — .2 לאל*ל ל^ױטאן, מאקס

י אין קאן בריף  ניפ ״יערעכשיגקוימ׳׳ מ
 יי«»י;ען דעם אין װפרען. »פייע*עגמלינ«

 מניפן דער אין קאמי דער װען סאסזןנ*,
 נימ םען קאן געװפיעז *®i»n«c *זוי איו

1אית װי רעמרטען «רן רעדען
 ק*נען םען װפל• חןם װעגען ®אר. ׳אלא;®

» רוחיגעד » אין דענאמירען  ני׳אט ׳ךי
גש איחר <ױ ,ב* איצמער.  אלײן, ̂ז

 ?ינער, ײי כםע■ איתר ?ײנמ
 װעיען אגגעגוםען נימ װעמ וליןן אײער

 די ®ון גי« און ״רעכפע״ די פון ני»
̂וס *ליג?ע״.  איחר געײען װאל■ בעסמע ז

 רע״ די נײ ®פיברענגען ■לאן ^יזער זןןלמ
 מניאן, דער וון סעק׳יפן־םי#יג;ען גולערע

 בעסטען״. און װאויל עד■1 מען װען
 ד*ר®, §^«ולער םאכען געדאנ? דעם ירואמ®

»ארז»םלועען. די אוץי
p. לpסעו1ג אײערע — .2 לארןאל וױן׳« 

 ®רײבען לידער ני®. סעם קײן גאר תפבען
*לײן״. אײער אין ני» איז

 םיר באקוםען. ז»ך די — לין.1קא אב.
 ני« ®עג, ^®יים׳דיגע די אין איוד®. חפבען
דעם. םיפ ®ארנעחםען «ו זיך צײפ די געהאפ
געײיי* אונז ח*® עס — ל^וים. 0י1בא

 זיינ® איחד קאסיליםעכ*. אײער חערען «ו
 גאיסענמ לײדוס דער *ון ארבײםער קײן ניפ

 רעגעל• איחר לײענפ דאן־ פבער אינדוס«רי|ן
 יפ;®, איז ״גערעכםיגקײפ״ די טעסיג

 אײד ס אינמערעסא ג»נץ איז *״טונג די
אײ קײן ני« זײנ« 1אית אײך, •אר

 פאײ אױער ®אנען. אונזע^ *ון בײפער
 צײפינג די טפבען גו «זוי רוי י#יגז, *ו אזלאג

 װעלען עטען}מי »אי איגםערעסאנםער גאך
 ■י-ש* דעם מיפ ̂נבמםראכם. אין נעחםען םיר

 1זי איחר ק^נם אדװערםײזמענפס די װע;ען
 ״םײלינג• אונזער pe פ*יס אין װעגחנז

 דעי אין ̂־re מן4 אויפ׳ן דעפארפםענפ״,
 סמ. *ע16 װעספ 3 בילדינג, אינפערנעאזאגמל

 *וגונספען זײן װעם דאס זײן, קאן עס
«ײםו:ג. די און מײך

ערינעזד *״עי — .2 לאקאל ׳טײג הירש
 *יון ;עדרוקט, זײן װעם ״װילשעגס״. לונג

גומער. דעם אין נ#ך אפער
 איח• װאם אלץ אײ״ — .1ארטו ז.
 פרן ענפ»עי אן במקומען איחר װעפ פרעגפ

 איחר װאם םעסעס. די םײער. דוד גענ-אסע
 זײנען ארםיקלען. *ייעײע פ>>ר אוים ?לײבש

 ןאראינמע־ זיינעו לעזער אונזערע גוש גאנץ
פראגען געזעלשאפטליבע אלע די אין רעסירט

 זײ װי ייאנד, אין 1»ײ נײ קומען װאס
 ס*יי#לעו דזןם אין פאראי;טערעסירט זיעען
 שרײבט »יחר וױ אזוי און בבלל. ?אםןי
 און פראגע. סאןייא^ע דעי יװעגער רוב דאס

 זײנע אין קאםן». ם^ציןןלען דעם אן ריחרם
 ?ש איז אויסדױקען, און פאזעז *אר^ײדענע

 לעזער. *וונזערע ®אר אינ^רעסאנט גאגץ
 ךו צײט פון קאנם איזזר אויב נאפירליך,

 װיכטיג• די װעגען ע»עס צו׳ייקען »ו;ז *ײם
 דאןעסי^נעלער8 דזןי אין געאזזןחעניעען ספע

 גע־ ג«:ץ דרוקעז עש סיי ײעלען באװעגובב
 װןך י?ם5צוגע׳ אײך װעפ צײטוגג די רען.
 א.ינז ח^ם איחד װאס אדיעס דעם אויןי רען

צוגעאזילןט.
װי גער^טלן אזוי נייטט — ב. נייטען

 דרוקען יע אפער קאן ם;ן פריחעידיגע. דאס
 אװעק־ איבעריגזנ דאש און פערזען וװײ

 דע־• עייעכט איז ט8אינעיחוי װארפען.
 װע• מיר נים. גאי זאגם עס פערז. עראזםעד

 צײײםען א י*יד דאס באמי־אבטען .גאר לען
 זן«ראטעײען. קאנען עס םען וועפ אפאזי ם#ל.
גע• ‘®פיהעי א ד׳י יע דארט איז וױיל
דער׳חיג׳ענען. *ו עאד א איז װאס פיחל

^ ליד אײער — .0 לא?אל ,opiyo לאז
 אסילו װעיען. געדרוקם ניט קאן חלום״.

 אין *עהנער. א זײן 1אוי ר«נר,« חלום *
̂ר איז חלום אייער ס ניט$ גן  דארןי עס ו̂ו

̂ס װען אפילו ליד, א ׳יין זיי•  $ חײסט ד
̂חלום׳*.

^ipdpi בטישש c םא!פלײצט האבען 
po dpi*־dpp, אױך ווע-ט און jpno •בא 

;ipjpjp די ײבען1פא«־ט און :oiPDDPi 
 װעל^ pלכpװ ג<אװס/ pצlשװא״ און

•ip iw i שטעל זיךpז :n  ip:p. שלאוק״ 
ipo«o. ^!1פא װאלזנטי ip i •יקעמ■ 

 וױים• צו ipijpii זץ־ ipoi*i סאםי^ג
»e :p r rn פון אםיס שין1 חבינסשי un• 

שאנא<.pנlpאינם

דרמסטאכער און קלאוה הלאוק-שעפער,
רעהשיסטרירען צו זיו אױפנממדערס
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a כאדושנובנ *גרכײסער נאנמ ך m i ווינ׳ם 
פארפירשר ®םוניספישע ױ מגעו מםוי

p 1 (׳ײו• i•«12 י(
>v r מ/ןס$וחII נא־ און פירלױמדען ®ון 

m r  liwoir״ ן*ojrj, זיך וױל װאס 
f n s  r j| און זיי צונרעכען די, צו 
מן רד א יוניאנס. די •

flhjffl'f אױו nrt'WtfN, אזױ װי 
jm**© ד♦ ow יױ אויף ארויןי צוױגגען 

 בײ אגטרעגעגדיג גיס סטר״קס, ניאגס
ם ©עסנעדס, י1  ייגםערעסעז די סאר ד

 איגםע־ די פאר נאר ס*סנערס, די סון
 :פאוטײ קאםוניסס״פער חור פון רעס*ן

 אין כעאםטע ?*®וניסםישע די אוױ וױ
 חנד פון ארדערס נעחםען סווען מגיאן

 גיט טוען און •ארטי• ?*מוניסטישעד
 נאר וױלעז, סעסנעדס די װאס ד*ס,
וױל. יארטײ שאמוניסטימע די װאס

 דאריבער םאדערט רעזאמציע די
 די גענען יז*מוי א צו ױגיאנס איע אױזי

 פארמװערער און נרעכער קאסוניסטישע
 פון םיטיען אגס און ױגיאגס די אין

:פ*ר רעזאלוציע די שלאניש ?אמוי
צװי־ קאםםיין אויםקלערונגס א| )1

 און סיטיננען דורך מעמנערס, די שען
 םעפבעדס די אגציעען ׳<יטצראטור

 קא־ די םון מעט*דעז שצדליכע די אוץ״
 און איגטריגעס זייערע אזיזי פוגיסטען,

 צו םארזוכען זײערע פזן רעזויטאטען די
ױניאגס. די דיסטירען

 ם^ני גרויסען א זאסלען צו )2
 ױניאגם העלפען צו ױגיאנס די צוױשעז

 קאםוניס־ דער םון געדר^זט װערען װאס
געסאהר. טישעד
קאנפערע;־ *פטע האלטען צו )3

 צױ קאנעז צו זיר כדי ױגיאנס םון צען
 אננעח״ און םהאז צו װאס זאמענרײדעז

 צו אזוי וױ מיטלען םארא״ניגםע מען
קאםוגיסטען. די באקעמפפען

 געםיײד זייעדע אוגטערזוכען צו )4
 אײ־ ק$לעקש*ן און ליעגס ״קיאבס״, סע

 און זאמילעז זײ װעיכע דורך דזשענסיס,
 אר־ פון פאהעטס די פון ארױס שרעפעז
 דאלארס; סויזעגדער שװערע בי״טער

 גע־ דיעזע פרן ארבײטער די װארענען
אײדזשענסיס. קאיעקשאן םיײןטע

 ביױ •ובליםיטי א אנצוהאלטען )5
 אי־ דעם אויםקלערען זא< װעיכע רא,

 ספע- ארבײטער די איז עוים געמײנעמ
 לעכמי־ איז ׳שעדליכע זײער וועגעז ציע?
 ארויפ־ װילען זײ װעלכע אידעען, יציכע

 דער אויף מיטיען םארער דורך צװינגען
באװעגונג. ארבײער

 אויסצואװארצלען פאל^טענדיג )6
 עגי^ן יעדען אײנפלוס און מאכט םון

 רער םון ארדערס נעהסם װאס בעאמטעז,
 װעלכער אדער •ארטײ, ?אםוניסטימער

 ױניאן טרײד די מי־ט סארבונדעז איז
ייענ. עדױקײשאנאינ

 םאר־ צו םאלשטענדיג קורצען, אין
ױניאגס. די םון סאטוניסטען די טרײבען

 ע:די:ם ערקקעהרונג ען6רינצי8 די
 צו זיך ױגיאנס אלע צו רווי א מיט ?יך

 קאטײ די געגען קאטף אין םאראײניגעז
 סאלידאריז'־ צו כדי ברעכער, ניטטי^ע

 *Vs;, צום ארםעע ױניאן ;רויסע די רען
 מורא דער אהן לעבען בעסערען א םאר

 איהרע איז םאררעםער פאר האבעז צו
רײהעץ. אײגענע

 אנ־ די און ערקלערונג פריגצייעז די
 אײנשט- זײנען רעזאיוציעס צוױי דערע

 אילאדיסמענטעז שטורםדיגע דורך מיג
געווארען. אמענומעז

ײן דעילענאט םון םארשלאג א  פון מ
 די אז ױניאץ, סײסערס ■אסעכדבוק דער

 ארא;־ נלייך זאל קאמיטע עפזעקוטיװ
 דעםאגסטרא־ םאםען גרויסע א זשידען

 םען וואט האי, גז-עסטעז דעם אין ציע
 די װאס טאג, יענעם אז און קריגען קעז

 זאלען םארסוםעז וועט דעםאנסםראציע
 א דריי ארבײט די װארפען אז־בײםער רי

 אנגענו־ אײנשטיסיג איז ביימאנ, ?ײנער
געװארעז. סעז

 זאי עקזופוטױוע די אז פארעיאנ, א
 יױ מיטלעז און אלענער אויסארבײטען

 אננע־ אױך איז פאנד א שאםעז ןװ אזוי
געװארען. !וםען
 די אז ט^ןרמאן םון ערפלעתננ די

 מוין האט ױדאן םייקערם •*פאם־־בופ
 דאלא׳- 10.000 געבען צו באמלאסען

 געװא־ אױמנענוםען איז ®אנר, דעם םאר
*•לאדיסםעגטען. ױנארדיגע םיט רען

 בױםע^ דעיעגאט פון פאראזלאנ א
יוניאן, מאכערס •ענטס •an פון רײך,

 אנריכןולטוד אידישע די ־
)nnw (םאסײעפו חירש

»n*euwit rH m ס מי mtn m 0*0 ••י m ו ן ז ס . ••̂י m nr*o•< «*״־ urn «מײימי* ra M<mh סויני• TI יד r« 1י
̂יןגןן י*יי יי rw« •ײיי י״יןןןן

יר» ייי״יג״־^^י!• ■״•יי.מי v אדסננליס. הוסס סר.ר ײכס
r fs• wm ױס«י« > » ra • iw it•* — aotni .•«* * . ״*"

rim
.I Hkh

 וינ«ן, tie vb׳u*p דער ik »ינער*וי»ועז
 ,HViVDJKP דעס נערושען o*n װערנע

 lilt veoiiyp די *ואינטען ;mi וי אז
 »:־ אייג׳ןוטיסיג איז ,yivoipytpy דער

נעװארען. נענומען
 אז געװארע!, נא׳ןולאסען אויך ס׳איז

 סאד»טע• צוויחען זאי עסזעקוטיונע די
 טר״ד םענטראל יאר? נױ רער tie חעד

 םטײט דער «ון ױניאנס, י:יינאר 1או
 ניי tie און יוײנאר אוו םעדערײשאן

ל. אװ .B J דער «ן טםיס יארש
 גע״ אנגענוםען אױך איז כאשיום א

 אננעח* זאל ע&זע?וטױוע די אז װארען,
 זא< באװענוננ די אז םיטיען, אי־ע מען
ען זיך ^י ע ר א ען אינער׳ן ם אנו  לא;ד נ
אי און לא;ד־באװע:ו<נ. א װערען ז

 די נאגריסט פענקין גענאסע
קאנפערענץ

 באגריסם האבען װעלכע די, צװייעען
:עגא־ ;עװען אויך זיינען קאנסערעגץ, די

r t i * r n  pa ,זיו חשט װעיכער ■ענסין 
 גע־ חאט װעלכמר און חטלל אין ג׳ושומן
 און אװאייע, מטורסדינע א ?ראגען

 ,איטאייען דעם tie ■WJjnpyo חןר
 דז׳איא״ ארטורא ,“י!״נאו אװ טעייסנער

מאניטי.
 l״p זיין טעהר גיט אי«ט דאדף %*

 פוז גאר ,op?•: און רעכםס פון ראגן8
 ■ענ־ געגאסע האט אוסרעכט״, אין רענט

געזאגט■ קין
אן, חוינש איחד װאם ?אמ«ף דער

 ?לאס, ארנייטער פאר׳ן ?אסוי א איז
״אדער זײן: דארף סלפגאן ח[ר און

אונז׳/ נעגען אדער אונז טיט
 iv ארנאניזירט «יי:ען ױניאגס די

 נע־ ארנ״טער רי שאר אױםלעםישען
 ױי אוינ און לענענס*ב»דיננו;גען זערע

 םא־• םארמירען און tvcaovp ען5װי
 אויש־ זײ םוזען »ארװערטם, און װעוטס
 םאררעטעד און שארפיהרער ײ ראםען

 ■ע;־ נענאסע האט — ר״הען זייערע פון
pp רעדע. ׳שטארקע ז״ן פארענדינט

 נע׳עלאסעו זיך ה*ט סאנפערענץ די
oy»v באװאוםט־ סיט׳ן נאכט דער אין 

 ארבײט חיםטארי׳עע גרויסע א אז זײן,
נעװאדי!!• או;עטאז אין

 אדײננעמזעז ניפ סלאוקםאכער סויזענסער
נארדען ססװער םעדיסאן אץ מיפיננ צום

)1 «ײ■ •יז («לוס
 האט זיגמאן ■רעזיחונט און מיטיגג, צום
 און ראון־טאון געמאר׳פירט זײ מיט

 אפגע־ זײגען םוטיגגען ענטוזיאסטישע
 װאו חא^ס. אײנמע אין געװארען האיטעז

 םאר״ אוםן ׳פארםסטען אויםץ איז עס
 חאגד־ םאררעטערמוע די געװארען דאפט

קאםוניסטעז. די םון לוננ
 םארזאםלועען די אט םון גרעסטע די

 װעכסטעי אין געװארען אפגעתאיטען איז
סיג איז עס װאו ׳האל  אנגעגומען אײג^טי

:רעזאלוציע םאלגענדע די געװארען
 דרעסמאכער, און קלאופ די ׳םיר״ .

 נעװארען *ויסגע׳פלאסען זײנען װעלכע
 םיטיננ, גארדען סקװער סעדיסאז פון

 יױ אונזער צו געטדײ זײנען מיר וױיל
 װעח־ אינטערנע׳טאנאל. אונזער איז ניאז

 אנ״ און ארײנגעלאזען האכען זײ רענד
מ דעם נעםילס  םון קאמוניסטען מיט הא

 ניט אויר האבען עס און טרײדס אלע
 גענגסטערס פראפעסיאנעלע געפעהלט

העלדען. אונטער־װעלט און
 !יינען װעלכע הלאױןםאכער. ״טיר,

 געזוארען םארראטען און אויסגעהונגערט
 מיד. און םיהרער. קאמוניסטי^ע די םון

 געװארען ארײנגעלאזען ניט זײנען װעלכע
 גערױ כלומר׳עט איז װאס סיטינג א צו

 יױ קלאוקסאכער דער םון געװארען םען
 נעםעז טרײד. םיז ארבײטער די םאר ניאז

רעזאלוציע: םאיגענדע די אן
 דזשאינט םון םיזזרער די װי ״אזוי

 חאבען םארראםען, אונז האבען באארד
 ארבײטער די צו װארט זײער געבראכען

 ױניאז אוגזער איבערגעגעכען האבען און
 םון אינטערעסען די צוליב ^ונאים די צו

;פארטײ קאסוניסטישער דער
 אנער־ סיר אז באשלאסען, עס ״זײ

 סון אנערקענען ניט ײעלעז ניט הענען
 םאררעטע״ דיזע װײטער און אן איצט
 אונזער םון באאממע אלם פיהרער רישע

ױניאז•
 נעהמען ניט װײטער װעלען מיר ״אז

 גאר מעהר װעלען םיר און ארדער סײן
 םאדרעטער די מיט טאז צו האגען ניט
 רױ צו זיך װאגען װעלכע פארםיהרער און
 קלאופ־ די םון באארד דזיפאינט די פעז

םאכער.
ײ״  סיר »ז באשיאסען. וױיטער עס ז

 אונ- םים געטרײ און אײניג שטעהען
ײנעך םיר און אינטעמעשאנאל זער  ז

 אונזער מיט איהר םארטײדיגען צו נרײט
 װאס אלץ םיט און נויטיג אױב לעבען

 בא־ צו סאםף דעם אין םארטאגעז מיר
 האםוניסםיעער דער םון ױניאן די םרײעץ

תערשאםט."
 אנגמנױ ?ײנען רעזאלוציעס עהנליכע

האלם. אנדערע די איז אויר געװארען מעז

 געיעטורעממ האט האלס אלע די אין
 טוײ די צארן. כייט און יראטעסט מיט

 די םארדאםט האבען הלאױןכיאכער זענדע
 מעטא־ טעראר זײערע טיט חאםוניסטען

 צו בא^טיאסען אײטצטיםי; און דען,
אינטערנע^אנאל. דעד סיט שטעהן
 לורצע געהאלטעז האבעז האלס די אין
 אינטער־ דעך םון םאר^טעהער די רעדעס

 װײס־פרעי זיגמאן, פרעזידענט נעעאנאל,
 אח אנטאניני דובינסלי. נינםא, ?ידענט

מאסען. די פון רעדנער אויך און אנרערע,
 די אױםגעפאדערט האט זיגםאן

 אפ־ ניט זיך זאלען זײ סלאוקסאכער,
 ^טטעהן און קאםוגיסטעז די םון שרעקען

 צי אינסעתעשאנאי דעד סוס לאיאל
 קלאוק- די אויסרײניגען איהר חעלםעז
 קאמוניסטי׳עע די פון ױניאן מאכער

כוליגאנעס. און גרעפטערס
 גע־ אויך האבען האל װעבסטער אין

 די םון סעקרעסאר פײגסטאן, מ. דעדט
 באריהמטעי דער און געזוערק׳טאפטען
 פאעס און ראדילאל איטאליענישער

דזעאװאנעטי. ארטורא
ער, »ז דערצעהלט, האט םײנסטאז

 געװערגףטאפטען, די פון סעקרעטאר אלס
 מעז אבער פיטיגג, צום נעגאנגען איז

 מיס און ארײנגעלאזען. ניט איהם תאט
 םאר־ ער האט װערטער ^איפסטע די

באנדע. קאטוניסטיעע די דאטט
 אױפנע־ האט דזיעאװאנעטי ארטורא

 עטאדהער זײן מיט עולם דעם ׳טטורעםט
 איז ער אז דערצעהלט, האט ער רעדע.

 נע־ האט ער װײל מיטינג, צום נעגאננען
 קלאוק אין לאנע דער װעגען הערען װאלט
 און האל צום צוקופענדיג אבער טרײד.

 גענג־ קאסוניםטי^ע די װי צוזעהענדיג
 פאליצײ חגר פון הייױ דער מיט סטערס.

 קלאוקמאכער, די איבער זיך איזדעקעװען
 אין ארײן ניט זײ לאזען און זײ שלאגען

 באשלאסען פראטעסצן אלס ער האט ד»אל.
האל. אין ארײנצוגעהן ניט

•טארפ־ די מיט האט דזשאװאנעטי
 קאמוניסטײ די פאדדאניט װערטער סטע
פאליטישענס. שע

מאכעך. ריפער פון רעזאלוציע
 נע־ אפנעהאלטען איז ^בת לעצטען

 מאכער, ריםער םון םארזאמלוננ א װארעז
 אין ,17 לאקאל םיז מעמבערס געװעזענע

 אנגעגױ איז דארט אוץ ׳האל בעטהאװען
רעזאלוציע: פאלכענדע די געװארעז פען

 אז אנבעטראכט, איז ״נעהםענדיג
 דער פון םעכיבערס סאכערס, ריפער מיר,

 יאהר דעם זיגט ױניאן אינטערנעשאנאל
 אװאנ־ דער געװען זײנען װעלכע ,1906
 קלאוקמאכער גרויסער דער םאר נארד

̂- דער פאר איז יארס׳ נױ איז ױניאז אי

שען שװאכע מענ
מבפיחר-םיםלען *מארקע «ון א• זיך שרעקען וועלבע

נעחםעז תזלעז

עקס־לאקס
סאצמעסמווי טזידמגחןר אץטעםוױא געשמאס
 קרעםיען \rm גואױרייר איז געיאסעז וױרקמ עקם־יאקם

pn .דעראאר שםעחנען m ײ באייבם אזױ עס  איעםען, *
גדדס. אדן קליץ ^

10* 25 dot 60 pit « .באפס pit טמארט. דראג אלע

כאװעגונג ארבײטער אידימער געמײגער ־ :אמעייחע אין
 n אנכעטראכט אץ נעחכתנדמ און

vpחא• מאכער, ריסער םיר, װאס ספפע 
 צײט, גאנצער דער םאר דורכגעמאכט כען

 םון יאחרעז בעסםע די אוועקגענעגדיג
 און אױםבױאונג דער פאר ;עכען אונזער

 םעכטיגער, » םון אױפלענוגג דער פאר
 עחרלי• איכערגעבענער, אנ^טענדיגער,

ארנײטער; די פאר ױניאן כער
 דעם אנבעטראכט איז נעחםענדיג און
 רײ מיר, װאס ױגיאניזם טרײד רײנעם

 אין אײנגעזאיט חאבעז מאכער, םער
 איז מאטא אונזער װאו ,17 לאיןאל אונוער

 א אױף סעמפםען צו געװען אלעםאל
;אוםז עקאנאםימעז רײנעם
 אז אנבעטראכט. אין נעהמענדיג און

 קלאוק־ אונזער אין ורעז צײטען די אין
 אנגעםאגגען זיך חאבען ױניאן סאכער

 גע- האבען װעלכע רײסערײען, ײדLאינ
 אוגטערגאנג, םיט ױניאן אונזער דראהעט

 אונ־ אונטער מאכער, דיםער מיר האבען
 אװעתגעגעבען אלעמאר 17 לאקאל זער

 אוים־ ענערגיע, און הראםט גאנצע אונזער
 םיז כבוד איז גאנצקײט ײ האלטענדיג

.ױניאן איגטערנעיטאנאל אונזער
 אז אנבאט־־־אכט, אין נעסענדיג און

 אונ־ זיך געםינט מאפענט איצטינען בײ
 געםאהר א-יז ױניאז אינטערנע׳טאנאל זער

 קאםוניזם, םון ם:פה נײער דער איבעד
 אין ארײגנעכאפט זין האט װעיכע
 ריפעדםאכער םיר װאו ױניאן, אונזער
 םיה־ כאקעספט, מאל אלע זײ י־»אבען
 אז איבערצייגט, זײענדיג און לענדיג

 אויוי װערען אױםגעהאלטען םוז ױניאן א
 ניט און באדען, עלןאגאםײעען רײנעם א

 פאליטײ קײגע פון װערען צו באהערשט
;פארטייעז שע

 דעם אנבאטראכם אין נעמענדיג און
 איז װאס סטי־ײק דזשענעראל איצטיגען
 זאנענאנטער דער םון געװאיען געםיהרט

 האבען װעלכע אדמיניסטראציע, לינקער
 אונזער םון רואינע דער צו געבראכס

;ױניאז
 רײ סיר, אז מיר, בא^ליפען דארום

 ;לײכ• געװען זײנעז װעלכע פער־םאכער,
 זיך אן איצט םון מוזען איצט ביז גילטינ

 ארביײ עהרליכע אלע םיט פאראײגיגען
 האבען כיוזען מיר אז פיהלען װעלכע טער,

ר »ון ארבײטער, די פון ױניאז, א א  ם
 אפרופעז זיך מוזען סיר ארבײטער. די

^פון דעם אויו*  אינטערנעשא־ אוגזער רו
 םיט העיםען און הומען צו ױניאן, גאל
 װידעדאויפ״ דער ביי כחות אונזערע אלע

 אינטערנעיטאנאל יטטארקע א פרן בויאוננ
 םארבע־ צו בכח זייז זאל װעלכע ױניאן,
 אינטערע־ עקאנאמײטע אונזערע ,סעיעז

 אי־ויםשלעפען און שעפער, די אין סען
 לאנע. ^לעבטער איצטינער דער םון אונז
זיך. געשיגעז מיר װעלכער אין

ר ע ד י ט נ י י מ ן ד א י נ ו  י
! ר ע ט ע ר ר א פ

 ״אינטער־ אונזער זאל לעבען לאנג
 זואירקערם גארמענט לײדיס :ע׳טאנאל

!ױניאן״
n ,ױץ םטאנקעו

מיטיננ. םון טיצערםאז
מפסקי, לואיס

סעסרעטאר.
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 טעאטער, רעפערטאױ סץויה
טע4 עװענױ. טע6 לעבען סט. ו

 אונםער ארטיםטעז, ערנשטע נרופע «
 נאליען, לע איװא פיז פירערשאפט דער
 iv אױםנאבע אזס נענוטען זיך האט

 סזנסט־טעא־ א לאגד איז דא אנטװיסלען
 די אויםנעפירט װערעז עם װאו טער,

פרייזען. פאפולערע צו פיעסעז בעסטע
טעאטע־ ;ראדװי' די אין פאליםי די

 אויפ* זאל איםיצער אז גייט, ערלויבט רע
 װי *רייזען בילינערע צו פיעסען ם־רעז

 דזד םהײל. כראדװיי נעװייזלאכער דער
 נעהענט נארניט נרופע דיזע האט דיבער

 טע־ זייער אויפעםענען װעגען טראכטען
 חױ#ט זייער װייר בראדװיי, אויף אםער
אר איז '•ײיעס  א ׳שאפען צו נעװען י

 זאל טיקעםם און טעאטער״, ״פאלקם
 .$1.50 בין טענט 35 צו פארסויםען מען
 טער14 דער אויף טעאםער אלטער דער

 אי• דער זייז צו נעמיינט האט םםדיט
 רער צװעס. זייער םאר פלאץ דעאלםטער

 און *ץרז^ן 1,200 א אריין נעטט פלאץ
 צו ניט און נרוים צו ניט אלזא, איז,

p>p. נוטע. א ביהנע די איז אויך
 רע*עהטארי םיװיפ דער פון ציל דער

to אלנת די אויםפירען צו איז נרופע re, 
 ארטיםטיעען נרויסען אזא האבען לכע1װז

 ביי*<י<, «ום י,1אײ םיהרען זײ ווערט.
די װי זאכען אזעלכע  ,”מוו?סטער דרײ .

 ניל■ סײםםער ״דער ,“לאקאנדיערא .ל»
 *אב־ .דזמאן ,“נאכט ,צװעלפסע ,“דער

.“בארסםאן ריאל
 םעאםער דיזען רעפאםענדירעז םיד

 «ײ נמםבערס• אונזעחן צו שטארפ מהר
 «ו נעלענ#נחײם » חאנען דארט 1װעלע
 6יוי«גזן*יד דראמעז, פיינםםע די זזהן
 בי־ זעחר• » אוסוז ארטיםםי׳צען אן אויף
■רײזען. לינע

י םארריסט אונטערגעםונג אזא  -מאי י
 איי״ יעחנן שון אונםערמםיצוננ ציגםטע

 אין פאראינטעלמסירט איז וועלמר נעם,
V{ קמפט « טון אנםװי<?ו» דער drr•
n אי| tr VI. rvr*»»Minf M) Hw% :s♦ * % ■».,i tDl'ililii י

24 פרײטאנ,

 ני■8און{׳רנ פױיד
ס מ פדאנען ז

)4 ז״ם *ון (׳ייום
 םיר יאהר. נאנצען א טעאריעם ניסטי׳פע

 אוים- אי[ געליטען ניט סייגמאל תאבען
 דעם אין װי םיל אזוי נוים נע׳פטאנען■

יאהר. לעצטען
 סא־ װענעז מע׳טױת דערצעהלען זײ

 אונױ סרימינעלע ניט עס איז באטאזש.
 װעי״ אדסשענדערדס, ױנ ווען םעהינסייט

 15 נאך נעױארען נעװאונען זיינען כע
 װע־ קרכנות, און קאמפוי ׳פװערעז יאהר

 פאלי־ באנט׳ש א םון םארטאכלעװעט רען
שינםןיי טי

 לאקאל אז ערנסט .יילט איהר אױב
 און לעבען זאלעז י-־־'י אייער איז 10

 -V ש״ אפקעדען זיך א'הר ױעט בליהען,
 ארעד םארבונדען, אױ װאם איינעם, דען
 ען םאױס״ זיין צו פארדעכטינט איז
 קאםו־ אדער “״לינלע זאנענאנטע רי טיט

 דעפ נעבראכט האבען װעלכע ניסטען,
 ױניא• דער פאר אוסנליה שרעקל־כשטעז

םארשטעלען. נאר ז־ד הען ;i:״ װאם
 װעלכע די פון אײנער נעװען בין איך

 איז יאהרעז א םאר נעהאלםעז זיי האבען
 אדפיני־ אלטער דער נעגען םאיט דעם

 מען אז נעהאפט, האב איר סטראציע.
 קעם־ און עהרליכע אן איינשטעלען װעט

 בא־ האב איך װעז םיהרערשאפט. פענרע
 אר־ די םארראטען יזאבען זיי װי נריםען

״ און זײ, מאינירט און כ״טער  האבען ז
 םא־ניכטעז נאר פענען זיי אז ויזעןיבא
 אננעשלאסעז זיך איר האב בויען, נים און
װעלכע ארבײטע״ טויזענדער םילע ,ר אן

געפאהר
ט ־ ג ע י ע ל ד ע ; ץ שרמטזלוגגא

י שםארבען  rjrr;yo  ̂םמזענ^ר
״ י.־*יט״זי. .י״ 

<^?יוזס *ייי 0« ניהינײיס ,'״ד■=זוג;0״

נעהםס ארײן יאוזר עדעז

סװאי• כראסאיר קיוסמורא י^ײ׳ם r* ך*ס J t9̂ pi,? ®®׳פםוני 24 איו ייי םםא«ט — -םער וז םערקיהלוננען ם^אנעז אים
**2 vfSu? * עריןײזלוננ* ש״- א עגדיגעז «ו עם געהםם .1« ר ז ך1נ®ף

% ױעג. כעסעיעז א

 אוז זײ םיט געהאיטען םריהער חאבען
איצט. זײ םארדאסען װעלכע

עהר־ יעדען צו דערםאר אפעייר איך
 סעםבער ױניאן אויפריכטיגען און ליכען

 ק^מוניסטעז די םארטרײבען העלסעז צו
 ל*זען ניט און ״״לינקע זאנענאנטע און
 אויס״ און ױני^ן די סארניכטען םעהר זײ

איבײטער. די בלוטיגען
 טיר און פארםיהרט געװען זײנעז םיר

 אלע לאםיר פרײז. דעם באצאהלט ה^ובען
 סטא# א מאכען איז םאראײניגען זיר
רעם. צו

בר«ון, סאל
.9826 נום לעדזש. ,10 לאה. מעםבער

 סאקער־ אידישער וױענער דער
 קומט ״הכח״ ם פוט־באל־ט

אפריל. ױגאגה יקעאטער קײן
 םענעדזשער דער אגאד, גײטהע; םר.

 ״ברוקליךװאגדערער־םוט־באל־ דעם פון
 אויף ביסקאכװײז בויט װעיכער טיעם׳/

 בא־ מאכם שוט־באד־טיעם, אידישען »
 זײנען םןןודבאריימונגען איע אז קאנט,

 נעק־ דעם םאר געװארען געפאכט יטוין
 רעם פון טור אםעריקאנישען סטען

.“״הכח וױענער
 פרעזי־ דער קערנער, איגנאץ דר.

ט ״ד.כח״, װיענער דעם פון רעננז  אין ד̂ו
 צונעשיקט דואט ער װעלכע טעיעגראם, א

 אײנלאדונג די אננענוםען א;אר, םר. צו
 רעארגאניזיר־ דעם םיט קוטען צו אהער

 םום־באל אידישע די ״הנח״׳טיעם. טען
 אפריל אין קוםען אהער ורעילען שפילער

םאי. ^רער
 איז מוםען צו אד,ער איעלאידונג די

 ארויסגעשיקט ״הכח״ װיענער דעם צו
 סטײטס ״ױנײטעד דער םדן :עװ^רן

 םאר דאנק אלס אסאסיא^ישאן״ פונדבאי
 האט “״הכח װאם איבײט, גוסער רער
 ״סא־ מאכען צו פאפולער געלײסםעט רא

 אםעריקאנישער דער בײ ־ער־פוט־באל״
ױגענד. אידישער און

 באזוך ער^טען זײן בײ װי פונהט
 פון כאזוך צװײםער דער אויך זועט יא

 לײטונג דער אונםער זײן ״הכח׳' רעם
 אםעריקאנער דעם און אגאר מר. פון

״ארט״״.

םסול דעדיניננ נלירןשמײנ׳ם

ם׳איו זימד זײם

m m .
־ויכת «ר*נם

II ■ Iזאתי»רק נױ םםרים, :רענד 265
 «ון קריסםי בע«

 okסס ש^רסײט
 ^רסרמרך מעל

42 8 8
 K I דעזיי• •אר סקול
\״ ןv*« ?***נג גינג,

 J&Vמ ליידי^ P• פאבעו אלע אין ^ײדינג
 Brim• ג»רםעג«ס. פןןר און ®•ילדרעגם

 •רייז^ן. םעסיגע נו געשכימצן ותרעז
ייי״י rau א אפןן איז סקול די

?seagop יזגיאו דשפ 8מי שיד סוישפ
 ארגאניזיר־ דער םון םיטגלידער אלע צו ?יך װענדען םיר
 דעם האבען ײעלכע שיר סויםען צו ארבײםערשאםט םער

 אינװײניג־ זױל, דעם אויןי ױגיאן אונזער םון שטעם#על
 בעטען מיר שוך. םון לײנינג דעם אויף אדער זױל, סטער
 דעם אט זעהט איהר סײדען שיך, קויםען צו ניט אײך

אויגען. אײגענע אײערע מיט שטעמפעל ױניאן

ס ה און בו ם שו אן װארקער ױני
ר אװ פעדלרײשאן קאן אםערי דער םיט אפיליאײטעד לײב̂ן
ם»סם. באסטאן, סטריט, סאםער 246

בעין טשארלס-ל. לאװלי קאליס
סעקרעטןןר־טרעז•. גענעראל גענעראל־ירעזידעכ•

דעז״נינג לערענם
װעכענטליך דאלאר 2סס בת so פץ פערדינען קענט איחר

בעריחטםער דער אין קורם א נעהםם

ל ע ש ט י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ו ה ם
גארםמנםס• וואר ליידיס *ר\ סלײחנר סמדער *ח םיסעס ורזיןן, םענ׳ס, •ון
m מימי *י יייניז דעזימײנ •אי vtwס MvM וי ״ייי 0םי̂ג איו נוורםענםם פאר סאי דרעמם• םמ» פי»ו<» אינמו

יאחר* 60 אימנר גצנרינומם
עײײנם חא• םהוי די

r ,ידורלסינסעז. בעסטע סיססעסצז. ^יע ^רעען
« tm m דצי M ײ • סיינ• סקוי חןזימיע וזיידדײס• you n« i?nv •גייי • m יח מי־ײעז, איז מנצי מר •יאפאסיאז w

mt אײכמ זעחר r t .!ו^פצללאדגצ tnm> an •mdvt nrmna ײירצו nr**• vu ײ״מיי* r.itr,* &יסס״חי• *לעם זאיס איחי או•• __
r באוײנגמממ די m.יױסיפמצו _vj ירי«£ י«ײי ^ז!1יי.2יייזים ןיי<״רי ויססםי יי וײנצו %ד צ ב ^ i •יי i r m ײיי «נײחמ »ח פעשיומס מ • rm m*

» . HilhAAmak a lii * *A m סלאסעז. אויענט אח ייפת
* ו י י ו ײ אתתר איז חנםאגסםריי׳יטז ו סי  

. .  *mrmim ״ו» •m Marat mm
ג טיםשעל נ י ג ײ ו ע םקןחל ד

ן .py$% w סםרים, סן87 ן תו ^070 ןױסקאננק סן

כאל רי־ױנימ ױניפי 8
mtmmmmmKmrnmmmm

ת  םעכרואר, םען12 דעם אװענט, שכ
 דעם אץ געכורטסמאג, לינקאלנ׳ס

אפערא םמגחעטען םון ז»ל ט«נץ
חױז.

 דעפארט־ עדױקײשאנאל אונזער איז זיר
סטריט. טע16 װעסט 3 םענט,

װע־ םרײנד און םי׳טגלידער אונזערע
 דעם אויף צונויםטרעםעז זיך געװיס לעז

 דעפ אװעגט שבת באל, רי־ױניאן יוניטי
 דער םון זאל טאנץ איז פעברואר, טען12

 גרופען גאגצע הויז. אפערא סאנהעטען
 אװענט דעם םארברײנגען צו פיאנעװען

 םרייגד־ םון שטיםוגג א אין צוזאמעז
 צו טאנצענדינ ברודערשאםט, און שאפט

 פאול באריםטען דעם םון טענער די
בענד. װײטםאן

 לינ־ םון אײענט דעם רעזערװירם
 ׳טען12 דעם שבת, געבורטסטאג, קאינ׳ס

 עס אונטערנעטונג. דיזער םאר פעברואר
 אװנט שעהנער און גרויסער א זײז װעט
 דאו- זײן צו גיט םארםעיט ױניטי! איא
טען.

װענדט אינםארמאציע װײטערע םאי

אויסשייסליך הדפט

 פהעע פאמםניא
 י8פש צװעםאפשני

פהעע לילי װהײפ

הל»וסס פװ פרעסערם
 אויסיינייחןן זןל• איחר ײך8 בעטען םיר

 בײ בןןחמלטען און אדװערםייזםענט דיזען
 אוס װעט איחר װײל ,oyp## אין צײר

האבען דארפען

גמםופם האכען םיר
צו עװענױ, םינםטע 123 םון

עזו. פינפטע 321
פלאר טען1 סטריט׳ טער32 דער ביי

 עקסטרא אויפגעפיקסם תוןבען מיר
 פרעסע; ,«ו ברעטלעך װײער סאניטארי
 חא־ טיר בעליװײע. און ®לא׳■ װעלװעם,

 םאר• אין סםימעוס בעסםע די אויך בען
 ג^־אנכיע k םים כםיס םרוקענע קעם

מאשינס. פיגקינג אויך
 דעזיײ ורעסערס, אלע אײן לאז^ן םיר

 גײע די זעהן קומען צו ב>ןסעם און נערס
 און ברעפױעך װײער די פון םןןדעלם

װיל^םעןין זײנען אלע סםיםערס.

 און פל»ש אםעריקען וי
פרעפכארד װעלװעפ

האטפאני
pus* נץ עװ., פינסטע 321

 .6651 און 6650 אשלאנד :םעלעםאן
אפועס־עג שנעל ארדערם קאונםרי

זו

 און סקױרפ קלאוק.
ױניאן פרעסערס ורעס
!אויםטערקזאם — י. וג נ. ל. א. ,35 לאקאל

 פרעםערס דער «ז מעםבערם, אונזערע אלע צו באקאנט מאכען םיר
זיך געפינט אינםערנעשאגאל פון לאקאל

»פיס לםקן8 אונזןר אין יעצפ עװענױ צװײטע 228
םטריט טע14 קארנער

זיך קוםען צו גלײך םעםבערס אונזערע «לע אױף פאדערען םיר און
די ארויםנעםען און רעדזשיםטרידען

כיכלעך נײע
די װײל אינטערנעשאנאל, דער פון

אוננעזעצליד זײנען ביכלעך אלםע
אױם־ «לע זײנען אייר ײערעז• אנערקענט ניט מעהר װעלען זײ און

 בײטען און קוםען צו טיםפארשטענדױםע פארםײדען צו אום נעפאדערט
װאירקינג־קארדם. זײערע

נרום, ברודער םיט

 35 לאקאל םון באארד עקזעקוטיװ צײטװײלינע
ױניאן. װאירקערם גארמענט לײדים אינטערנעשאנאל .

םעקרעטער. װאםילעװסקיי, /

DENTAL DEPARTMENT 222—4th Avenue,
New York CityOP THE UNION HEALTH CINTEB

, נאך ע נ ח ע , ש ע ם נ ו ז ע  צייהן ריינע ג
דעם אץ כאיד זיך װענדעם

דעפארםםענט דענטאל
י.) וו. נ. ל. (א. םענםער העלםח 1ױניא םון
טע8 (קאר. עװ. טע4 ׳ 222 נ.יי. ׳סט.) ו

פלאר טער6
אטעריקע אין אפיס דענטאל גרעםטער

פאםיליעם. זײערע און לײט ױני»ן םאר
ע ט ס נ ר ע ד א  —אײנױכטונגען, ט

 ,ג נ ו ל ד נ א ה בא פרײנדליכםטע
ארבײפג ראד1 חעכםטער

 סאבינעטען צאן 22
 ספעציאליםטען 22

ר אין ע ײ םאך ז
 פליים־ רןובער, נרידזש,

וו. אז. און ארבייט,

רעי ם־ ק ע
 £אר דעפארםמענט ספעגיעלער1

צײחן ?יגדער־ אויסגלײכען
(ארטאדאנשיע)

 באױאגדלונ^ פריינדליכע
אויםצאהלוננען. לײכטע

 אץ עקזאמיניישאן
ח ט א ו ־ ײ ר פ



תן. און פארנפטסס ײאכ  D*n «ד פא
פ n ייין סי t m  i n n\ אפען די  חניזג

 חייסש עס װאס סעםפעל, ריכטעען «
*w n r a w e a י צו ואררפט  אינטע״ ו

 זיי־ און ארבייטער טױזענדער lie רעסען
קינדער. ?ליינע ini׳

 דעיע־ אלע ne איז רעדע זינטפג׳ס
 דעם סיט נעװארען אױ&נ*ה*רט גאטע]

־ אינםערעס. נרעטטען
 נע״ אויך רערע זײן אין וו*ט זינטפן

 ניי׳ן זאנעגאנטע רי פון נירד א מילדערם
i פון פיחרעד ״רעװארו^יאנעדע״ n 

 ײאס נאױיזען אח יוניאן, סאנער קלחופ
 טענ־ פריכציפלפזע און שוױנדלער א פאר
זיינען. דאס שעז

״ז יזאס זינסאן  םארענדינט רעדע ז
w פאמענדע מיט i n:

o םיט ״זאל n י-<נד חײנטיגען »T 
 1פא םאג לינשינער נייער א אנהױבען

i n בא־ טון טאג א באװ^וננ, ױניאן 
i סיז םוייאוג; n באװע־ ױניאן נאנ«ער 

 שארלא־ תאסוניםטי׳טע דיעזע םון גו:נ
טאנעם׳׳.

 קרעדענשעל םון באױכטען
קאמיטעם רעזאלושאן און

 װאיר״ מײיגערי דער ם\ן ראוז, אלעקס
 דעד פאי־ באריכטעט חאט ױניאן, קערס

 קאג־ דזצר נײ אז סאסיטע, קרעדעניטעי
 מצלענא־ 500 פארטראטען זײנען םערעגץ

 סעריערעאםטעז צענםראלע 17 םון טעז
I אוז אינטערנײ׳מאנאלס און jo אסארע> 

 ױניאנס ינאקאל די צװישען ױניאנס,
 רעאױ־ די םיז םאו־םרעטער אזיך זיינעז

 װאט ,35 און 9 ,2 יאהאיעז נאניזירטע
 די אינטערנ/ךטאנאל. דער םיט מטעוזען

 אז רעקאמענדײרט, קאםיםע קרעדענשעי
 ער״ דעס מיט און צויאזען, זײ זאל מען

:,באװעג ארבײטער די אז קלעהרען, : 
 די איס פארטרעטער דיעזע אנערקענט

 יאיזא• דיעזע םון םארטרעםער אטת׳ע
 קרע״ דעד פון רעסאמענדאציע די ילען.

 גע• אױפגעגומען איז האמיטע דענשעי
 אפיאדיססע:- ׳שטורמישע פים װארען

טען.
tv? דער סון כאריכט דער r w i lr 
געװארען. נוטגעהײסען איז קאםיטע

 טיפאגראםיסאל דער םרץ ראסאף, א.
 בא- נאכדעם האט סיקם״, ״ביג ױניאן

 קאסיםע רעזאיורעאן דעד פאר ריכטעט
 רעזאיוציעס. דריי םארגעלייענט האט און

 םרינ־ אמעםײנע אן איז רעזאמציע אײז
 רעזא־ צוױיטע די ערה׳,עהרוננ. ציפען
 זיך זאל קאנםערעגץ די אז איז, ילוציע

 קער• ^טעגדיגער א אין ארגאניזירען
 און בעאמטע שטענדינע טיס פערשאםט

 אין קאםיטע, עקזע<ןרטװו שטענדיגער א
 ,cm װעגעז איז תגזא^וציע דריםע די
 סאראײניגען זיך זאלען ױגיאנס ע5̂ אז

 מאראי^י״ז און םינאנצײ!? מיטצוהעהסען
 קאםף איהר אין אינטערנ/ךשאגאל רער

קאמוגיסטעז. די געגען
 ערקיעהרוגג פריגציפק דער אין
 םאר־ דער ו׳ועגען איבערגעגעבען טערט

 װאס ארבייט, צושסערונגס און ניכטונגס
 יױ די אין אן םיהרען קאסוניסטעז רי

 ױניאן א באשא^עז ױי אזוי װי ניאנס,
)10 זײפ אויןי (אזלוס אונעהר־ דורך אזוי װי און ױניאז א אין

 ריויג » נעפח«ווען אק מגפערעגץ ױנ^ן
 ן מגמער און םײנססמן נעקערמן, ׳■'•לימקמי,

10 ער׳טפע די גימ אינ»ערגעשאג«ל כוק פאקעם

,wort a, ח*נס*ן, װײס־פרעזידענט 
 —סװפ*יע. ׳פפורעסדיגער א סים ען

קסנפע^נץ - קמםף. דעס ןלפען
ןןתסדוירטע

 ותרעו ערסלזחרט דא זאל פוריסס׳ןן.
 טערער.0«ו פאסוניםט״פמ ד סלחפמ

פאסוניזם סים אז ,irtim יאי
a n ניט נפװ׳מיננ ױניין טרייד די 

jrj«p \n w i ,זיי אוינ קאספראסיסען 
w>vw אין מאספוי י *ויפוזוינ«ן m ד  י
 דער םיט ניט »י וויסען, זײ זאל׳ןן גיאן.

o ױנייון n אויסקוסען וײ vt ,קעםםעז 
 נפװענױ.;, ױגיאן «*ער1 חנר טיט נאר
 אלע פון מאהט פארא״נינפעז־ ר01 סיט

ױגיאגס.
 אויםנע־ זיינען יוערטער נעקערפאג׳ם

 אפלא־ ׳פםורסדינע םיט נעװארען נוםען
דיספענטען.

ק קאמוניסטישער דער א ל ו  ק
 זאגט װערען, פארניכטעט מה

 פרע• וױיס אינטעדנעשאנאל
האכמאן זידענט

 פארנע־ איז רעד;ער געשסטער דער
 דזשי־ װיים־פרעזידענט געױארעז שםעלט

 א נעסראנען ה^וט װעלכער ח«וכמ»ן, לױם
אװא׳ויע. נרזיםע

אײ־• אפנעשטעלם זיך חאט האכםא]
 ױניאז, סלאוקטאכער דןר אין לאנע דער
 םון *ושםאנד ס־ויערינען רעם י1אוי

 הא־ תאמוניםטען די ונעלכען *ו כעםלער,
 ער און קלאוקםאכער, די נענראכט נען

 װילען םיר אויב אז ערקלעהרט, האט
 טוז נאװענוננ ארב״טער די ראטעװען

 פארניכטעם קוייאק תאמוניסטי׳שער רער
ײערען•

 די סריגט זיגטאן פרעױדענט
אוואציע גרעסטע

 איז רעדע ױןובםאנ׳ם םין ענד *ו
 עד 1אי אנגעלוםעז זינמאז יחזיידענט

 םערשװידו־ינ־ריעזיגע א נעתיאנען האט
 האל ו*ער «וװא?ויע. צאנ״פטערענדע און

 אפלאדיסטע:־ די 1פי נעשטורעםט חאם
 װאס נעםט, איז דעלענאטען אלע טען.

 גאלערי•.!, דער אויף נעםונען זיך ח#נען
 די םוז צ״טונגם־רעפארטערם די אםילו

 אויםנע־ זיר האבען צייטוננעך, עננלישע
 זעלכע די אפלאדירט. איהם און שםעלט

 ע,־ װען נעחראנען, זיגםאן חפט אװאצ־ע
 אדרעם*־ צו נעװארעז םארנעשטעלט איז
?אנפקרזגץ. די יען

 נ«ד־ נעדעדט האט זעמאן פרעזידענט
 א נעײארען אפנענעבען איז עס ווי דעם

 vt?'D*p רעזאלוציאנם דע־ םון נאריבט
 אננענוסען זייגעו רעזאלוציעם ,די אזן

 נענע־ רעדע זײן אין האם ער נעװאושן.
 אומנליה־ דעם איבער אינערבליס אן בען

 ויי1א װי און םטדייק קלאוסטאכער ליכען
םטרײק דעם האבען ?אםתיםטען די

 פאר• סאםוניםםישע די םים פפםף »
 פהן ק»«י » ;םאי־שװערזר און רעטער

in( איז — פפספראסיסען v אײנ״ דער 
מד םי םי  500 איבער די פון נאשליס פ

 «ענט־ 17 םון סארטרעםלר טען,0חן<פנ
 לאהאל־ױניאנם, 150 אזן ױניאנם ר»לע
י אויי  יויז ויפס ױני*ן־פפגפ«חנגץ, מ

 אװענט ויגסטא: נעװארען פפגעהסלםען
האל. בעשהאווען איז

 רע־ א פגנענוטען ח*ט סאנםערזגץ די
 • «וו ױניאנם די רופם װ*ם יפלוציע,

 ?אמוני־ די גזנגען ק*«י םאראײנינטען
 שא־ *ו נאשראסען חאט ברעכער, סטישע

io«p o פאו פאנד גרויסעז » סעז n 
 העלפצן צו נאשראםען אויך האט און

 ?אםוי א^הר אין אינטערנעשפגאל יער
םאירעפער. סאםוניםטישע די נעגען

פא־ ראלאר טויזענט 16 ער׳פטע די
6 o nשעגסי די נענעבעז שױן תאט אנד 

ױגיאז. װאיקערס יערער־מי־כ
נאשלא־ אויך האט קא:פערע;ץ די

 פון אײנעם איז אינניכען ריםעז *ו סעז
 םאסען־דע־ נרויסע א האלס 1ג,יעטטי די

 אלע םון ארבייםער די םיז טפנסןזראציע
ic«P o איז ױניאנס n» די נענען IIP־ 

מוניסטען.
 פון איינע נעװעז איז ?אנםערענץ די

 טיט פול געװען איז און הערליכס^ע די
 םאםענםען. באנײסטערםע שטורעםדינע

 האט אפיאדיסםענטען פון שטורעם א
 האט װאס רעדנער, די פון יעדען באנליים
 ־,פםוועסד א ?אנםערענץ. ײ באגריסם

 אויםנע־ חאט אװאציע באגייסםערםע נע
איז זינםאז נםnרעייi וועז בראכעז,

m אידימע aannyi.;
 ומרפ׳ור rnrw אין eyn פ״גספפון

 פאד די אזוי װי yas*v« די חלט
 נעװארןן. *וזאנממערופ׳נן איז פערעמ

 נעװ׳ורפפאפ• *י1 אז )oלnwיn האש «ר
תן איז טען  ר• חאט װאס יעניגע, רי נזו

rin דיז׳נר פאר נאוועגומ p o ^ p •»«א 
הוינען.

 ער״ אײנשםיסינ 1אי שיפלא?אף
 זיס־ ס, טשערסאן, אלס :עױאיען יתחלס

 נעװא־ ערוועחלט איז שי^אגא פו) ?ינד
in םייד ס. און וױיפ״סשערטאן אלס 

 נעװער?שאפ״ די פון ivcmvvo סםפין,
 *pyo אלס נעױאלזן ערװעהיט איז טעז,

רעטע,־.
 ?ורצע אין חאם שיפלא?אף נרודןר

 פון אױפ;אבע די ערקלעוזרט װערטער
 אננעװיוען, האט ער ?איפערענץ. דער

 נרעכעד ת׳וםיניסטישע די תאט מען אז
 ניז on>nyi *וםיעל שוין שםערער אח
 א װי נעפאוזר. א גמװאחמ ויינען זײ

 mnt די זיך חאבץן ?ענםןר געפעוזרליכער
^ טוניסטישער ת שו ר א  אותקנעזעצש פ

 או) ארנייטער ד*ד פון העךיפער אויפ׳ן
 *jvp דיזען םו« םץן און באוועגוננ ױניאן

^. באצ־יםעגס כע,־ שג״ ס אוי
 פי־ די נעדארפם אפשר חאט ״סעז

 ״,םיער־שינ, סיט נאך טכח טוניסטישע
 נ«• Tt חאט «י װי נלײך *ודיפ, יאחר

rאיי װיזען, oנ”J nאיז דאן אב<ר ׳ cr 
 איצם לייש.6 סיק0 רױחע א געווען נאר
 איצט און מכיז אננעויםענע אן עס איז
 קיטען *ו דאקסאר פאר׳ן *ייט די איז
^ן און איחר עפעגזןן און שני ם  די אוי

מכח״.
 אויפ־ זיינען ומרטעד שיפלא^וף׳ס

 אפלפ־ פסארקע סיס ןnגעײא נענוסען
.1דיםסעג«
i n פאגםערענץ o n ערוועחלט דאן 

yyvn א n rv א און שאסיטע nזאלר 
jro'oap שאז

ס לויץ מי א ר מי א ט ק ױ מי מ א  ק
ם, ם ניז אנ אן ז מ ר ע ק ע ב

אן ם ^ ע n א נעחאלטעז האס ב w 
p שטאמע ײירדינ in. עד ויעלכער אין 

o געכעבען האט n ו סאן* i n פאנפע־ 
rim.

i םין אויםנאצע .רי n »ענץ,1?אנפ 
 צװי•• א איז געזאנט, כע?ערםאן האם

םיט 1םע5חע צו ערשסנעס, :ענדיגע
i n !ױני־ אלע פון סאכם סאיאײנעטע 
 אינטערנע־ י1 צומש אויפצוכויען אנם

ס ים1לײ שאגאלי מ מ׳ א  יױ וואירמרס נ
 1ה״1אײגינ«ת11פו צ^ײגמנס, ph גיאן

פוופנ־ ?אםוניםמישע ױ פאים א נעבעז

*0®פל פיז שםוז״ם t און הפל, אין ײן1®
מן אויסנעבראכען, האט דיסםענטען  ו

i n חאם שיפליאקאוי, י. א. םאן,1םשע 
 גליס־װאונש און באגריםוננ י1 «כט1גענ
 סיז דעראקםאר קאחאן, אב. נענאסע פון

 ציליב האט װעלכע! .םארות.־טס",
 פעמענ־ תוםען גע?ע;ט :י.ט ?!אנקחײם

 חאס און ?אנפערצנץ די באנדיםען ליד
ו געשיקט ו o ח n ;בא־ זײן ט־טערםא 
 בא־ ijn העלםען צו צויאנ אזן ט־יםיננ
on » און נח,ית. אלע מיט װענוננ iov 

 אויסנעבראכען, חאט באכײםםערוננ פוז
i מעז n אז אנאנסײם, חאט משערםאן 

 שוין האם ױגיאן אהעטבו?מ»כער8 די
 10,000 ערשםע די געבען צו גאשצאסץ;

במײעגוננ. ipm 1םא 1דאלא
 פארשװערער קאטוניסטישע די

 מח װאס מכה א וױ ױינען
װערען אױםנעשניםען

nrw די oiap נעװא־ נעעפענם איז 
tn פיינסםאן, ם. פון i*onp»o זץ םון

 קלאוהמאכער, אלע
 לאסאלם פון מעטבערס

82 און 48 ,35 ,23 ,10 ,9 ,3 ,2

 אינטערנעשאנאל
 און בוקס ױניאן

קארדס וואירקינג
 רעגיםטרירען ױך
די קױגען און

אװענט אין אזײגער 9 כיז םריח דער אין אזײגער 9 פון טאג יעדען וואך, גאנצעז־ דער פון סארלױן* אין אגחאלטען וועס און

ן א ש ״ י ר ם ס ײ ש ז ד ע : ר ם ע ם י פ א
נ טע42 (לעבען עװ. זעקסטע 725 האל, ברײענט סטױט םע5 איסט 2סו האל, בעטהאווען

ע אלע אױך אפטאון. םטריט םער30 פון טעפער אלע םםריט. ססטער ביז נענענם דעם אין זיך געפמען וואס שעפער «לע
:םאלגט וױ װערען ארױסגעגעבען װעלען בוקם אינטערנעשאנאל אפיציעלע

 ביכלו אנדעתו װעלכע גענד1אי האבען װעלכע סעפבערם נייעם א קריגען וועלען כיכלאך, “האלםעז.״ינק ױעלכע ם1םעםכע
ארי «יע ז^קען װעט (ד*ם סט.^! '^יי^וו^ען^ינצ^לען1* •נטעם °® אײנצאהלעז וזעלען זײ וחמ נינעל
סארד םטרײסיננ אדער הארד װאירקיננ אײער מים צוזאמען בוך. דיוס אלםען דעם זיך םיט ברעננט
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wsrws in is 5®תדינמ«י« ותמאנו ױהלאוסאוז
im איז יזדפו m w ip פארפיהרער

 דזשולױס װײם־פרעזידענט — לאקאלם. רעארגאניזידטע די אין איץ זיך שרײבען מיטגלידעד אײנצעלנע און שעפער םילע
 אנשטרענ״ אלע מאבט זיגמאן פרעזידענט — .22 לאקאל רעארגאניזירטען דעם פון פיהרער אלם אפױנטעט האכמאן

:רעדזשיסטדירען צו זיך װאו — אסס׳ן. תשאבעדס קלאוק דעד מיט םעטעלמענט עהו־ענהאםטען אן צו קומען צו גונגען
טע6 װעםט 3 בילדינג, אינטערנעשאנאל דער אץ און האל ברײענט אין האל, בעטהאװען אין גאס. ו

עדפאמ מיפ או נעהפ דרעםטאכער1דיסלאוס» פון רעדזשיפפריישאן ױ
 דער אין געיעעהעגיש װיכטיגסטע די
 איז מאמענט איצטיקען דעם אין ױניאן

 דאס רעדזשיסטרײשאן, די צװײםעיל אהן
 אין מימגלידער די סון זיר איבערשרײבעז

 אי- דעם םיס ילאקאילס. ריארגאניזירטע די
 מיםגלידער, די װײזען זיך בעוײשרייבען

 ;ױניאן זײער צו לאיאיל זײנעז זײ אז
 רײן ױגיאן, רייגע א האבען וױאען זײ אז
 די םון ױניאז א ^יקעס; פאאיטישע פון

 די םאר ארבײטער, די דורך ארבײטער,
ארבײטער.

 טיםער דער צװײפעא אהן איז דאס
v איבערגעגעבענעם יעדעז פון װאודט n o 

 סוי־ די הומען דעריבער און ױניאניסט,
 קאאוסיאון די פון כױטנאידער זענטער

 רעדזשיסטרי- און לאקאיס דרעסמאכער
 אינטער־ זײער םיט שטעהן צו זיך, רען

 יר־ רײנער א םאר קאכיו* איז נעיטאנאא,
 אפ־ ניט זיך זאל װאס ױניאן, א ניאז;

 ױניאז, א פאאיטיק. קײן מיט נעבען
 אי־ ניט זאא װאס !םרײ זיין זאא װאם

 פאלימישער א םיז קנאפעא אונטער׳ן נעז
 דרוי־ םון ^ארדערס״ נעהמען און האיקע

 װאס ױניאז 8 םיהרען. צו זיך װי סעז,
 8 ״טיקזאל. איהר בא^ל'סען אאײן זאא

און מיטגאירער, די װעאכער אין ױניאז,

 די האבען זאלען מיטגאידער, די בלױז
 וױי־ צו כאיעאיסען קענעז זאלעז און דעה
 זײ װיאען צי אדער סטרײק, א זײ אען

 ארויס־ זיך פרײ קעגען זאאען זײ ניט.
 מיט סעטעאכיענט געװיסער א אױב ,1זאגע

 װערען אנגענוסען זאא באאעבאסים די
 יוניאן, 8 װארט, אײן מיט ניט. אדער

 קײן זײ אויןי זאר קײנער וועאכער אין
ארויפצוױנגעז. ניט זאך

 װאס דרעסטאכער, און קאאוק אאע און
 זײן זאא װאס ױניאז, אזא האבען וױאען
 פאאיטי׳טען װעאכען אירגענד פון םרײ

 טוי־ די אין קומעז דרויסעז, םס צװאנג
 און אײנצעאנע, און יטעפער־װײז זענטע״,
 רעארנאניזירטע די איז א'ין זיך שרײבען
 ױ־ אינטערנעשאנאא זײער םיז אאקאאם

 םרן כלצך .אין זײ האט װעאכע ניאןי,
 םטרײה םון געםיהרט יאהרען צעהנדאיגער

זיג! צו זיג און סטרייס צו
געשיכ־ איזידער פריהער קײנטאא נאר

 אונטער ,1910 זינט ױניאן דער םון טע
 אינטערנעשא־ דער םון פיהרער׳טאפט דער
 אזא געאיטען קלארקמאכער די האבען נאא,

 אונטער סטרײק, דעם אין װי ^נידעראאגע,
סקאנדאאיעדנאכ־ און אוםםעהיגער דער

 באארד עתזעקוטיװ פראוױזארישער חנר
קלאוקמאכער.י ר צו x לאקאל פון

ברידער! אוז שװעסטעד
ברודער־ איצטינען םולם צוםאא דער

 נויטװענדיג• דער צו געםיהדט האט הריג
 צױ זאל אינטערגעשאנאא די דאם קײט,

עקזע־ פראוױזארי^ע א זאםענעטעאען

פארצײכנים אינהאלט
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 יראװיזארײ ®ון ערשג^כאריכ© .2 זײט
 —2 לאקאל פון באארד עקזעקוט־װ «ען

.1 זײם וון שלוםען קורינסקי. םיאין
̂ארדזמ דר. — סעגםדןר חעלטזז ױניאן «ון ערקלערוגג »ן 3 ?ײט  פרײס. ם. דז

ךע*ארטםענם. עדױקײשאנאל
 דעם #ון ערמלערוגגען •ר«נ«ײען A ײט1

 אין בר״װ קאגפערעגץ. מרײד־ױגיאז
םרײדא. יון חיפניס ם. — רעםןקציע

ײז אאגוריה. — םע*ח'ל*ך זײט
— אחײם בריזו םטרײקער׳ם קלאוק א

• t ימוראיז• אב. דילאו• מ. א — װױנדערבאר םראנס. הערמאן דר. — יראבלעם כײ«מנר אר״ אן אלס אויסבילדונג אעבני*ע .7 זײט עדיצאריאלס. ,8 זײט
 בי־ ארביפרײ^אן וון ןנגפ«ײךוגג .8 זײט

 יוניאז חןר צװיאהגן סכםוך איז ארד
 ?עדױ דר. — אםס׳ן אסעריקען די או;

 »יז מרמנלינקײםמז םןרלמהנ $ זײמ,תןדזלןןןרק.
. חני «וז דער
ת אננ.5 — רעדאיזצין. ו

 מימגמו• דוד — י:&»אנקט ני• .
ס  »דמ. און *לוםען .tw 11 10 די
 #יײ ווײודרו^ןזלן יחןחגע, » .11 ?ײם

י in •ארזווסלוגג ם«אלײ*אן  קיר מ
bw ^•־״ - .10קו^,1ל ױני

 װי םונגןט ,2 אאקאא אין באארד קוטױו
 זיייגעז װעאכע אאקאאעז, אנדערע די איז

 איצ־ דעם אין געװארעז ארײננעמאעפט
ױניאן. דער אין קאמןי טינען
 םאר־ האט, באארד עק<עקוטיװ די

 :ויטינע די אויםגעקאיבעז זיך, שטעהט
 טאג־ זיך זאאען װעיכע הויםט־באאמטע,

 אינטעדעםעז די םיט אפגעבען טענאיך
״לאסאא. אונזער םון םיטגאידער די םון

 דארפען מיר אז קוים, גאויבען םיר
 םון סיינער אז ^צעהאעז, סומעז אײך

 און געזוכט ניט האט באאסטע נײע די
 זוכען גיט אודאי צוקוניםט דער אין װעט

 יראװיזאריעע א זאגט, םען װי זײז, צו
רעגירוג:.

 איז עס צופאא. א איז פאסירונג די
 עחזעקוטױױחא- אזא דאס געװען, נויט א

 סז|קרעםא• טשערמאן, א סיט םיטע,
 װערען ארגאניזירט זאל מענעדדמער און
 ברענ־ א8אנ6איגטערנעל דער העאםעך און
 ברענגען ױניאן, דע־ אין ארמינג גען

 קאאוקמאכער די וועאכער נאו אײניגסײט,
 ביסעא היבש א ׳שײן בענסען און לעכצען
יאהרען.
גע^זא־ װעט אײניגסײמ װי גיך אזױ

 אײנ׳»טע־ זיך <ועט ארתונג װערען, םען
 מען װעאכען ברודערמזריג, דער און לען,
 װעט נעשאעפם,5ארױ אוגז אזיןי האט
 װעאען סארגאנגענהײט, םון זאך א זײן

 יעדער»אײנ- און װערען, גערוםעז װאהאעז
 בריד־ז די האבעז וױגט טיםנאיד צעער

 װעא־ באאםטע, יעניג^ די ערזועהאען צו
 זײנען את •אסענד טאר נעםינט ער מג

חאדצען. צום איחם
נעטיחרט, שיסזאל דער חא& איאם

?rb וױ תניגע, די דאס זײנען מיר »ז
ר ■ראװיזאר^ע n אנתטעז, « יזעז ,  מ

מײג• אםת׳ע געוחנן וואאםזנן :ױר :
)10 אולף (שלוס

 געװעזענע די פון פיהרערשאםט אעסינער
 געװעזענעם םון באאסטע האמוניסמישע

 דרעס־ און קאאוס די און באארד. דזשאיגט
 אנט׳טאאסען, פעסם איצט זײנען מאכער

 ט י נ א א מ ן ײ ק םעהר זאא אזוינס אז
! ן ע ר י ס א פ

 עס דרעסמאכער קאאוק־און די זאלען
 זיי, זאאען שפעטזןר. אױוי אפאײנען נים
 און שעםער־װײז טויזענםער, זײערע אין

 אײנשרײבען גיכער װאס זיך אײנצעאנע,
 װעט דאס' אאקאאם. ריאדגאניזירטע די אין
אז גאראנטיע, בעסםע די זײ פאר זײן

 אעצטער דער װי קאטאסמראפע אזא ן
 ניט ױניאן דער אין מעהר װעט סטרײק

 גא״ בעסטע די זײן װעט ד^ס םארקומעז!
 םעהר אוטזיסט װעאעז זײ אז ראנטיע,

 8 צואיב אײדעז, םיא אזוי דארםען ניט
 מ׳שםײגם פיהרערשאסט, א םון סאפריז
 םון קנאפעא אונטער׳ן איגט װאס געזאגט,

קאיקע. פאאיסייטער א
 וױיסט־ און דרעס די אנבאאאגנט װאס
 זיך זי געםינט ,22 לאקאא ױניאז מאכער

פון םיהרעריטאפט דעד אונמיל- איצט
).2 זיים אױןי (שלוס

אםטע.

 מיטגלידער ף צו אױפחף אוז מאױפעםט
22 לאק. ױניאן דרעםמאכער ןךסנואה פון

 עקזאטינערם^ דרײפעדם, םינישערס, אפערײטארם, אלע צו
ױניאן דרעםמײקערם די ,22 לאקאל פון מעטבערם קלינערם,

׳ ברירער! ארז שװעסטער
 אגדימענט דער מאטענט. ?ריטײטען א אין איצט זיך נעפינען דרעסםײקערס די

 מען31 דעם זיך ענדיגס אינדוסטריע דרעס דער ־אין באיעבאטים די םיט
.1926 דעצעטבער,

דרעס״ די איז ,22 לאקאל אין עסטער די פארנומען האבעז קאםוניסטעז די זינט
 םאר־ און אומםעהיגקײט זײער געװאדען. פארנאבלעסיגט שרעקליך ױניאן מאכער

 יעעפער גרעסעחג די ;לאקאל דעם פון רואינע א געסאכט האם טאקטיק ברעכערייטע
 םון העריטאםט דער אונטער ױניאן דער םאד גענאנגען םארלאיען גאנצען אין זײנען

 ארויסנערוםען האבען זײ װאס סטרײק אײנצעלנער יעדער כםעט און קאמוניסטען די
 װאם קאמפײנס, ^ארגאניזאציאנס״ זאגענאנטע זײערע נעגאננעז. פארלארעז ׳איז

 צאהל די קראך. א מיט דורכגעפאלען אלע זײנען געאט, םיל אזוי אפגעהאסט האבען
 שםארק זײנען םקעב״שעפער די און געװארעז, םארסלעגערט איז ױניאך^עפער

 םארערגערט זײנען שאפ־קאנדיציעס אנדערע און װײדזמעס געװארען. פארמעהרט
 צו קאםוניסטעז די םון געװארען געצװאונגען זײנען דרעסמאכער *די אוז מײארעז,

 םאר־ דער אין היינטאל האבען זײ װאס אסעסטענטס און טעלסעס אזעלכע ^צאהלען
געצאהלט. ניט גאנגענהײט

 דרעס־ די מיט אפצוטאן םאררעטער קאמוניסטמ&ע די זיך קלײבען איצט און
 זײ קיאוקמאכער. די פױמ אםגעטאז האבען זײ װאס םארברעכען, זעלבען דעם מאכער

 טרא״ דער סטרײס. תשענעראל א אין דרעסמאכער די ארײגצו^לעםען זיר הלײבען
 די בײ װערען װידערהאצט גיט אבער טאר קלאוקטאכער די פון יקזאא6? גישער

!דרעסמאכער
 םאםיליעס זײערע און סלאוהםאכער 35,000 האבען נאכאנאגד מאנאטען זעקס

 האמו־ די םון םיהרערשאםט דער אונטער םארםאלגונגען און נויט הונגער, געליטען
 אן םון װערען אױסגעםידען געקענט לייכט האט סטרײק יןלאוקםאכער רער ניםטען.

 געקענט האט מען םיהרער^ןאםט. ױניאניסטימער טרײד איבערנעבענער אמת״ער,
 א אהן און סטרײה א אהן קאנדיציעס בעסערע באאעבאטים די םון ארויסלריגען

 ניט ענדליך װאאט איגטערנעשאנאל די װען און סעזאז, גאגצען א םון םארלוסט
 ביז אננעגאנגען נאך סאנטראקטארס די געגען סטרײק דער װאלט ארײנגעםראטעז,

 םעזאן. א נאך פאראירען צו נעםאהר אין געווען װאלטען סלאולמאכער די און איצט,
 איבערצו• הרעםטען אאע אנצושטרעננען געצװאוננען איצט איז אינטערנע״פאנאל די

ױניאן. אונזער אין צובראכען און צושטזןרמ האבעז סאמוניסםעז די װאס אלץ בױען

ױניאן א האבען וױלען דרעםטאכער זײ
ippiw י1 א« װײסעז״ 1מי om 01 י1 סאמוניםםען. קײן ניט זיינעזVOUP םון 
po r י1 ,10 לאפאל ip o r a רעםםײפערס א־טאליענישע! רער און ,35 לאסאל! 
 י1 באפרײעז צו ?אמוי 1אי אינטעתעשאנאל 1ד« םיט צוזאםען שםעחמן ,89 לאקאל
o פון ױניאן n םון הערשאםט או׳ א״נםלום בייזען i n !טײ.1פא ?אמוניםטישע 

m W J in םינישערם, ם,1ערייטא1א n»«״o i םון ניעםבערס ם,1עפזאםינע איז 
 1םי !אמעװעז זיי זאלען 1טי אז בעטענדינ, םאנ־טעגליר, אונז צו פוםעז 22 לאפאל

o n װאס אוםנליפ bpn תרכ־ נאר זאלען סאםוניםטען י1 אױב אן, זײ אויוי זיך 
n פיחרען n ״ זאלעז 1טי אז לאננען,1םא זײ פלענע!; װיםטע  אתיםשלעפען ז

i פח n ,ױניפן די דסס געםאחר o n מיה, םיל• אזוי מיט אויפגעבוים האכעז זײ 
i פאתינטעם בלוט,'ז*ל און פאסמ n n קליימג יאליםישער אויםםייךע! אן פוז

o איז באלקבאטים די סיס םאו־האנרלוננען נלײך פגצוםאגגפן כדי rn  i n.
, oitw ייי• »י*י X8
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