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י מ ז ך rm מ  b wיפוו w׳m a m ra g אינפםאלירפ
̂®r״ ײו1י ®?2S!Sl2 Js,H«S2 f ̂גאמען כלןמרשט , ,,שלום «וד מאנעװרע קאמוניסטישע די — זיגמאן. םרעזידענט זאגט ז — ױניאן.י דער ®ון ®אררעטער  אלע און בעאמטע ערװעהלט באארד דזשאינט — צוריקגעוױזען. ״שאם־טשערלײט״ פון אין

 סעטעלמענט א װעגען אונטעדהאנדלונגען — ױניאן־ארבײט. טאנ־טעגליכעד דער מיט אנצוגעהן קאפיטעס גנ ״סטענד
• טעג. די ערװארט װערט רעזולטאט — אן. געהעו דזשאבערס די טיט

מו צו אויפנעפאדערפ^זיד זײנען ׳מסמאכער ױ ספו שי עדז אל! דער טיס ו אנ מ רנ ע פ אינ
 בעטהאװען אין איז אװענט סאנטאג

 ענטוזײ אן געװארען אינעהאלםען האא
 און סאאוק םון םארזאםאונג אםטישע

 םארזאםאונג דער אויוי םאמגר. דרעס
 נײער דער נעװארען אינסטאאירם איז

 דער םון באארד דז^אינם צײטוױיאיגער
 עס און ױניאז דערסמאכער און קאאוק
 באאסטע די געװארען ערװעהאט זיעען

 אנצונעהן קאמיטעס *סטענדינג״ די און
b*fc ױניאךםעטיג־ ג^װעהגאיכער ,דער 

 באארד דזשאינט נײער דער און קײט.
 ארבײט, דער צו נענופען באאד זיך האם

 גואר פוגקציעס זײגע אאע דח־כצופיהרען
 *אס געװארען. גע^אםען איז ער װאס

 איז נאארד דזשאינט דעם םון ט׳עערםאן
 קױרצמאן, ר. ברודער געײארען ערװעהאט

 אאקאא ױניאן, קאאױדםינישערס דער םון
 און וױיס־ט׳מערסאן, ערמטער אאס .9

 איז דירעקטארס אװ באארד םון טיעערםאן
 האיאאן, ב. דעד1בר געװארען ערוועהאט

 אא־ ױניאן, אסערײטארס קאאוק דער םון
.2 קאל

 אינםטאאירט האט זיגמאן פרעזידענם
 האט ער באארד. דזשאינט נײעם דעם

 אינ־ אעטערעסאנטע זעהר א :עהאיטען
 די אױםםאדערענדיג סםאאיי׳עאךרעדע,

 זײן צו קערפערשאםט דער צו דעאענאטעז
 װאס אאץ טאן און ױניאז דער אין טעטיג

 די װאס אאץ מאכען צו גוט קענען זײ
 ױניאן דער םון םארםיהדער קאםוניסטי״ןע

געמאכט. קאאיע האבען
 אינסטאאיײ דער אויף רעדע לורצע א

 גע־ געהאאטען אויך איז *טאךםארזאמאוננ
 דובינס־ דוד װײם־פרעזידענט. םון װארען

 יױ קאטערם דער םון טענעדז״טער דער קי,
.10 לאקאל ניאז,

 אפ־ איז עם װאס אװענט זעלבען דעם
 אינסטאאײמאך דער געווארעז נעהאלטעז

 צײטװײאיגען נײעם דעם סון מיטיננ
 אפגעהאלטען אויך איז *באארד, דדעאינט
 דער םון אײננערוםען מיטינג, א נעווארעך

 צו עאפ־ט״צעראײט״, םיז קאםיטע ער50״
אײנגע־ איז זיגמאן פרעזי^נט װעלכעד

םארצײכדם אינה»לט
1 נוםער ״גערעכםעקײם״,

זיז®. עחיםער דער ױן *לוסען .2 ?ײט
 לאקזיל ײניאזי רײגקווומםאכער די .8 זײט
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 ירע־ רעדען. הומען צו געװאדען לאדען
 צױ אײנלאדונג די האט זיגכיאן זידענט

 גאנ־ די אז גרונט. דעם אויף ריקגעוױזען,
 ניט טיעערלײטיאיז די מיט געשיכטע צע

מאגעװרע. קאסוניסטייטע א װי מעהר
 — ױניאז דער אין קאמוגיסטען ״די

 נעשלא- זיך םיהלען — געזאגט ער האט
 אונ• ראטעװעז זיך יויילעז זײ און נעז

״*טלום׳/ סון געיערײ טעד׳ז
 האט אננעלעגענהײט^ דער אט װענען

 דעם ארויסנעגעבען זייגכיאן #רעזידענט
סטײטסענט; םאאגענדען
 קיײ װעט יעלום, אאזונג: נײער ^זײער

 געיטאאגען. זײנען זײ אינארען. ניט נעם
 זוכען זײ און זיך יעאחעאם םסשלוז זײער

^אום־טריק. דעם דורך ראטעװען צו זיך
 איז ט^עראײט םון ׳שאום־קאמיטע ״די

 םיטינג, א אויוי געװארען אויסגעקאיבען
 װאך אעצטע געװארעז גערופען איז װאס

 דז^אינט םון םירער קאם^יםטי״טע די םון
 אן אאס כאומחצם ■אזירענדיג באארד.

 זײ שטעהעז גרופע, אומפארטײאײעע
 די םון דינסט אין אסת׳ן דער אין אבער

 וועמעס ױניאךברעכער, סאםוניסטי^ע
 סטרײק־ םאררעטערישע און סקאנדאאיעזע

 די םון געװארעז םארדאםט איז םיהרוננ
 פער• די באטראכטענדינ טײא. און רענק
 םון פאכערס הויפט די זיינען װאם זאנעז
דער אויםגעדעקט װערט קאסיםע, דער

 קאפיטע. דער םון כאראקטער אמת׳ער
 אױ איז קאםיטע דער םון סעקרעטער דער
 אאנג ניט ביז איז װעאכער הלייז, איס

 און קאנטדאקטאר לאאוק א נעװעז צוריק
 ניט־ זײן ניט־ױניאך^אפ. א געדזאאטען

 יױ קאאוקטאכער דער האט יטאפ ױניאן
 האט עס און *עאדעז םיעא אנגעטאז ניאן

 געאד סומעז נרויסע ױניאן דער :עקאםט
 ׳עאפ. ױניאז א םאר ^יאפ דעם טאכען צו

 נעװעזענער א איז ער װאס דעם אויסער
 מעםבער א אויך ער איז באס, נאךױניאז

 א פארטײ. קאפוגיסטי״עער דער םון
יטאום־קאםיטע, דער םון מאכער צװײטער

 קא״ באקאנטער א אױךי איז רײםעא, מר.
 מאכערס די צוױ׳טען אנדערע מוניסט.

 מעסכערס אדער ?ײנעז קאםיםע דער םון
 אדער נאדטײ קאםוניסטי^ער דער םון

 איו עס און אנהענגער. קאםוניסטייצע
 גיט װעשען װעאען צו חוזק וױ מעהר ניט
 װאס קאםיטע, אזא אז אײנשסועסעז. איז
 קאמוניסטען, םון צוזאמענגע^טעאט איז
 צו קאםוי דיזען אין אומיארטײאי^ איז

 בדעכער קאפוניסטי^ע די פארטרײבען
ױניאן. אונזער םזן

איי״ פאראן צװייפעא ©הן זײגען ov״
)oi?r 2 וייט אױף.(

ר ע ר ד ע ש רי א ױז או ר ױו פ ט קו ע קז ד ע ר א א  כ

ה ל פ א ק א ר די צז ,9 ל ע כ א מ ק אז ל !ק
ברידער! און ׳עװעסטעד

 קא״ די האבען :אכאנאנד יאהר א
 ;עװאאטע־ און געיטאיטעװעט מוניסטעז

 הא־ װאס און ױניאן. אונזער איז װעט
# ? געבראכט אונז זיי בען

 אונז האבעז זײ װי געדענקט, איהר
 טעאערעיל דאס צונעזאנט און נענארט

די באתופען װעלען זײ ווען הימעא, םון

ר א ה ײיז אן פרעזידענם פץ דמרם נ די צו זיננ
ער סיאוס «כ מ ם ע i אוןדר

!ברידער און עװעםטער
םא־ שטארק און בויען פון י«הר א זײן אונז פאר םוז יאהר נײער דער

ארגאניזאציע. אונזער כען
 אץ ,אוםנליקליכםט; די םון אײנער געװען איז יאהר לעצטער

 םערזענ־ דעם אין שרעקליכםטע די פון אײנער ױניאן, דער פון געשיכטע דער
ארבײטער. טויזענדער און טױזןןנדער די פון לעבען ליכען

 געהאט קאםוניםטען די האכען יאהר לעצטען דעם פון פארלדיף אין
 געהאם האבען זײ יארק. נױ אין ױניאן דער איכער קאנטראל גאנצען דעם

 זײ װאש םארשפרעבענם גרױםע אלע די מאכען צו גום נעלעגענהײם די
 האכען װאם און צוגעזאנט, ניט אײך זײ האבען װאם געםאכם. אײך האנען

 האט עם װאם אלעם איז דאם — לײדען און נױט חונגער, ? געבראכם אײך זײ
םארשפרעכענם. זײערע אלע םון אויםגעלאזען זיך

 ביטערען און לאנגען א אין קלאוקםאכער די ארײנגעשלעפט חאבען זײ
 געװא־ געםיהרם איז סטרײק דער םעםבערם. די כײ םרענענדיג נים םטרײק,

 פארראטען האבען זײ שםײגער. אוםנעלוםפערםען םיזו׳אבעלען, א אויף רען
% בעטעל־ברויט. צו געבראכט ױי און ארכײטער די

 .דעם נעלערנט האבען ארבײטער די פאראיבער. איז םםרײק דער
 קא־ און קאנטראל קאםוניסטישען םיט ערפאחרוננ ביטערע יאהר א לעסאן.

 געראטעדועט װעט ױניאן די אױב אז נעלערענט זײ חאם פאראט טוניםטישעז
 לעכען, א םאכען צו נעלענענחײט א חאבען וועלען ארכײטער די אויב וועחןן,

 חער- די און פאליטישענם קאםוניםכדשע די ווען דאן, בלױז זיץ דאם וועט
װערןןן. באזײטיגם איננאנצען וועלען •ארםיי-קאטיםארעז זייערע פוז שאפט

 דער פאר ארבײט שװערער פון יאחר א זײן וועם יאהר נייער דער
 לעםאנם די םים חאפגונג. םיט פול אמ װאס ארבײם אן איז עם אבער יוגיאן,

 אגשםרמ• איצם םיר םוזען יאחר, לעצםען דעם «זן געלעתם חאכען םיר װאס
 שטאלץ א אןן שוץ א זיץ זאל זי כדי יוגיאן. די בױען וױדער און פחות אלע נען

תעםען וױחןר זאל זי כדי את םעםבערס די פאר  אץ ■לאץ חויכען דעם •י
 די אייידער געחאם חאט זי וחןלכען נאוועגונג, ארבײםער אםעריקאנער דער

רואמירט. און צובראכען זי חאכען האםוניסטען
!ױניאן די בױם !יאחר גײעם *ום אויןז !בריחןר און שוועסםער

 פאר גים ארגײטער, די פאר און ארבײטער ךי יתיאן«ון מ ל0ז לעכען לאגג
flo לאנג !פארםײ א פון ■אליטישענם די p אינםערנעשאגאל די זאל!

גתם, יתיאן םרייד םיט
ס . אן. מארי מ דג

 גארםענט ליידים איגטערגעשאנאל •רעזידענט
יתיאן. וזאירקערם . -

 מאכט די געהאט ל.אבען.זײ אט מאכט?
 און ;אכאנאנד, צײט יאהר א וױ מעהר

 פאר ^רעקייכער א איז רעזואטאט דער
אינז.

אר• די אױף ךזאבען קאמוניסטען די
 אונז קאסיסארען זײערע פון דערס

 סטרײס ביטעיען א איז ארײנגע״עאעפט
 צו- און סאיראטעז איהם האבען און

 מען האט אנפאננ פון נאײך בראכען•
 סםרײס. דעם רואינידען זײ וױ געזעהן

 צד־ ניט זײ האבעז טעניצעז בעסטע די
 פיעזידענט ארבײט. דער צי געלאזען
 געפיהרט א*מער האט װעאכער זיגמאן.

 ערפאאג, פיט קאאוקפאבער־םסרײקס די
 איז ער װען נידערנעשטיפט, זײ האבען

 סטרײס דער פון טשערפאז אאס געאאםעז
 זיג* פרעזידענט ײען יטפעמער, קאמיטע.

 סםדײת נאנצער דעי וױ געזעהן האם פאן
 אוםםעהינ־ דער צואיב םארסקעבט װערט
 דעד פון אומבאהאאםענקײט און לײט

 ער האט ייקעט־קאמיטע, יןאאגעדיגער
 ט״שערםאז דער זײן צו אנגעבאטעז זיך
 סטא״ צו אום •יקעט־קאמיטע, דער פון
 קאפוני• די אבער סקעבעריי. די פעז

 עס נעװאיט. ניט דאס האבען סטעז
 טרײד דער װאס ־געארט. ניט זײ האט

 וחגדט סטרײק דעד און םארססעבט װערט
 זײ האט װאס אײנציגע, דאס רואינירט.

 םאר״ נידעריגע, זײער איז נעקיפערט.
 אוםםע־ די פארטײ״פאאיטיק. דארכענע
 זיײ אידיאטעז •שוט׳ע מענשעז, היגםמע

 װיכ־ די איז געײארען אנגע^זטעאם נעז
)2 ז״םו אויף (פולוס

 ארכײטער אינטערנעשאנאל
 דך ערעפענט אוניװערדטעט

יאנ. טען8 ׳שבת דעם וױדער
 פרבײ^ער־ווו• אונזער *ין הורסען די

מי יחגלעז נױוערסימ•  •יי״געוענ* ײי
.1:90 י»גז«ר, »ען8 מם ״בזו״ ײעמנ

 ײא«ינג«אן וון 530 ווס אין
 וו םטאדפער ר. ב. חײ״סקול. »וירװ*גג
 דסא ייבער קורס זײז אנואנגען

. ליפעראטור דער אין י״רעםוגגןן
.» rn. י4םאס yiv■ 1«װי יצם געבען 

ס ז״ן •ון «ײל םעז י ק̂ו מ י  ״וױיוד י
ױ «רבײ«עײ דער »יז •ראגצן  •M0«9 י

 *ןך םען29 דעם ווגאאג. — װעלשז״ לצי
 ווין •די̂ז דער »ין אזײגער 11

*יםער. זעלבען
 חד »י«• זיד קענען סטיחןגטעז גײע

 *iא»« קורסען. דיזע ••י דז^ייסירירעז
י  *jin <ון סייגליחד •לע ••י ײיי ײי

יייג«זנדמריןא©י. זער
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׳1 ויי■ )1# •1(«ל

i נע« n  po ti'riitnrM V poosip 
o*p־w if  ,re אין «t* צייט «תפט«ו 

pk •ד♦ *psipos)*!*• און •*•pi n n 
 וו*ס ,prsp♦ די לס11ױני*ן* ומ<ינ<

 *ל1 װני« די >1או וױ ענס׳טײחןן סוז
 אוספאראנם־ |h נים און שיחרעז זיר

̂ורטייכע  תחשיסםי־ײ״ די .Pd'0*p ור
תו פון ש*ן ױזוו  סױתנרסר rwt ט

ipstwpm*( 03*101 אין*♦ i n) « * • 
ip איז i נןסטער o n  •pin ipoosp

t♦* o שלדס׳ ®ון לעשי ס*לשצן n
ipodps m ,אונזערע «י מווייז

miMr fyVu /a v io n תר סיס
ip*s*i n  a<o |M )nsktwipos’* 

«v « n n ,יײי^ז״באותלוננ r w N 
fut m o o n ,יסים)*•• *o n  ip i די 

w o 'm v a  n a r a m w* סון o n 
f״snp♦• tw irw o fe  n p•*•׳* -pn 

inyooo. סין put)p ד* זיינען סרייד 
 ײ׳יסינס נייע די סרנײסןר. 86,000
^ דן א*ט oyti גססיד  oim אינסססיי

pnon ס n o ניז חויט on* 
jw די ps)ph ,ipsndpin)p מילןן

Otm #3 י• י^יi|fD׳Jrll 7̂|IĴ Nrl
m סומז ייד ייז ’TBO’rrm.״

מן ױי ס ס שי עדז י פון ר ן ו «י דןו ר פנ %נ פולען םי נ
n חוייס־סרסגס די  *pinססג־ ר 

 די א־צט איז י*ן31י רn סח *רדנומ
ח *pi*>p די i» חװמסיססרייססו  י

m r  .ipskoopti ס*ג p w סי׳ז 
i,ipo מעחר און iPiP• p*s*s ייח 

ײנזימ  tw פל*וס־ די סון סיטגיידער ס
d)*p*>*ip3*oopii רןרז׳טיםםרי״ און 

 נליי־ צו זיך ם«רפ<יכטען די זין־. רען
ips >*•*> ײיגמתסססנסי זייזןד *ו 

 IPoim* nm* זיו ענ»ל*ן און י»י*ן
 סרנייסער־נסווסנוננ ip*s*s רn סיט

 ם*ר״ *(j*dpsipos'k דער חןלפען *ו
 ?*םוגיססי• די ױגיסן m «ן סריינען

 הער־ pd’oo*sio*p די דייאאסיר, שצ
 no װ*ס ױניסנס, די אינער ש»פס

i צו פיהדען n ױני*נס די פון רואיגע!
a *ס־די ז*ל n n־r ”iOD|* פארם־ 

 און סל*וק־ p*< 1ז*<« !װמרען ??ןצט3
 ריײ » |ps*n וױלען װאס ח־ןססאכער,

 ארכײטער די םון ױניאן א יזניסן, מ
 איינ־ זיר און פוסען *רכייטער, די סאר

 צאפאיס רעארנאניזירטע די אין ׳פרײבען
םען אזוי״נאר און  אײנשטע״ צוריפ הע̂י
 כאזיס, זעלבען דעם אױף ױגיאן די אען

 סא־ די איידער נעשטאנעז איז זי װאס
מז סיניסםפן  אננלהױ־ איחד אימןד הא

ז װאיםען. און tremor מ
in זא< n « נע־ אין נעאײניגםע 

 יױ דחןםסאכער איז אוק־1?' שםארפםע
אינםרינעסן אחן און בלאר אהן גיאן,

 חשא• דער םים סעטעלמענמ
ערװארטעט. אסס־ן כערס

 אלץ נאך םאבס זינסאן פרעזידענט
 סע־ א *ו קונמן *י אגמםחנמוממן סלע

 פלאופ־דזשאנארם דער סים טעלםענט
 חאבען פאמוניסטעז די ססאסיאײשאז*

o סאדכאטשס »יננאנ«ען n נע־ ססרייק 
m נפלאז׳ס האמן און חשאבןרס די 

o n חענ־ אימאנמן זיי גענען םטרייפ 
m םםר״פם, מען נים—לופםען חןר אין 

נעםעםעלט. חאט סען גים

to* אי־ ניס מען סאר ױשסאנד 
 אין זינטסן •רעזידענט אין כערלאזען

m «ו *נססלססמ m, 1ימי* יי *י 
m דאר זאל oo ס«- עחיתנחאםטען *ן 

 j do* דזשאכעדם דער סיס םעלגמנם
 אינניכען װערם ס«סזנלכמנם *ז» און

 די ותז ציים, דער אין עװוארםעט.
 1נ* םיר האגען נעשריכען, 1װערע שורות
o ױענ«| n נא׳טםיסםזס. פיין ניםזאנזןן

ג די נ די עג ט ם ס ע ט טי א  ניה ה
ם ע ס ד ע ײ ט ג נ אי ש ד. ח ר א א ב

 דירעקמ*רס אװ כ*«רד
 םשערםאן. ,2 לאפאל ת*פל*ן, כ.

לאל■—שערסאן ,5tpi$5 2—פאליש
 ,21 ל*ס.—*רםש ,9 לאק.—סטאלער ,3
P—יזאנשס' ,22 -ל*ק. כאינוליס נ. n• 

 —ײאיםריי ,35 יאק.—לעװענסא! ,23
 —עניםא און 82 צאק.—הײם ,48 לאק.
^9 לא?.

 פינאנס־קאםיטע
סשערמאן• ,48 לאס. ס»ליס*:י,

אאט•—רעיז פ. ,2 לאפ•—?אפראן כ.
 —פארלאי־ םאניא ,10 ל*ס.—סןירעוי ,9

 רעיוי ל. *,J3 ל*ס.—פדוססשיק ,22 ל*פ.
•89 לאק.—סאלערנא און 35 ל*פ.—

אסיעל־קאכדטע
 םשערמאן. ,35ל*ל- םרײנד,
לאס.—ײיסאםצסי ,2 לאפ.—פ-יעו׳

3, nלאפ.—רם*ן d 10 לאפ.—יענסיו, 
 לאק.—לאנדםמ־ג ,22 אאס.—דאשסאװ

 —באראנע און 48 לאפ•—ספינע ,23
.89 לאק.

 גדיחענם־קסםיטע
 ערסאן.שט ,22 לאה. בושסין,

 —[”oronoa ,2 צאפ.—נוטפרסאן
 —נארדיז ^ לאיס—פארסנאי Z..לאק

 םספסארא־ ,23 לאפ.—רעיס ,10 לאיז.
rnt—.לאס Z5 84 לאס. — פאםסניע, 

 לא־—םיחזנדא אח 82 לאה.—יאםער
•89 סאל

ער דעד ש ױ מ װי ד עהזעהוסיוז פרן ו « r נ e 
אכער די צו ,9 לאסאל ם ה מו ;ה

ח (אלוס )1 «״■ ו
w נלויז *לעמר םינסטע i n, װאם 

 י*ר־ תאסוכיםטיש » נעהאס האנען זײ
*אימם. אין סיי־פ*רסעל

 םרײד־ ם«המע און *רענםטע די
 on* חאמן םענ׳מז ױגי*ן

 נאלײדינונ־ *לא פארשווינען ח*נען זײ
 ב«ד חאמן זײ .omm כילי» און נ«ן

o סר*נט n ר/ טייזעגםער סיז ססרייק* 
w וױנסיגןר״ פיל *לס נייםפד t  n 
סרױר־ע̂נ אײגפנע

 םפעציעל און בכלל ?לאוסםאכער די
 נעײארען נעבראכם זיינען םינישערם די
 ײא• קאסתיסס׳מ די נצםקל״כרוי^ *ו

o םיט מן n אױסגעםיחרט סםרייפ * 
 פון שאנדע די איז ײאס מטקלסענס,

 םיר *רנײםעד־בסװענתנ. נאנזער דאר
 אנצױ דאס געצװאוננען נעװען זײנען

trann, נזד מייו חאב«ן םיר װייל 
 כדר ifjfP כעסערס קיק אז װאוסט,

ערומרסעז. נים םארדעמער די פזן נמחר
* K אױם• זיד חאם נעמרײ כמכםמער 

ר די םיז מחויבען ע מכ ^כ דער ץו ק
A  A * *  * 4 t A  A a a a a a o a i a  a a a  a ל א ^נ ת מ מ  אונזעד 09חומוווי • ■

 אוגו ראםעווזט איגססתאט! סון ייניאו
n* *ון r n ״ !פאכױליען

A A C a A  A a A A A A M  A A A  M A A  A  A. A  A  A A A ו םיס אינמערנעשאנאל, די ת ו ו  נ
r אן דגסאן t'» v  i n, אוג־ זיך האט 

m «ו םעתענוספן om אין ארדגיגנ 
w f* ij v i n| אר־ די כדי םרײד, אין

מו י י in. נ n  v m oo tn*p o n
 «ײ *זױ וױ ווייס׳מ, פיגישערס די
nrrn איז םאדםיחרם o n m i מײא־ 

m ר חאמז זײ קאסוניסגמן. די סון  ז
t* . ^*ואנט n o n s a וױיפרלײ די* 

כאגרע־ nr צמפזאנט arson זיי
איו

 אין העלםערס צאל די איז םיניםםראציע
 נעוואחןן. םארדאפעלם כםעם טרייד

 דער איז *יםערען, איינענע זייערע לויט
 נמשמימן העלפערס די פון פראמכס

 חפלסזנרם די סיסמכם. 47 אױא 25 פח
o איכעראל האבען n  ivomoo אלסץ 

 םי־ םילפ און בעלי־סלאכוו/ רעגעלע פון
 געיוא־ ארויםנעשםופם זיינען נישערס

 וזעל־ די חסגען אםאל סרײד• סון חנן
 סאן *ו סנסזסמן געקןנס זיר םערס

ר יגי׳»מנ*סרגיינ^0 די מ  םח איצס *
ז i װאס *לקס, סאן « n הייםט, באס

i װײל .. n וזעננם יסםש»רדזש1 םון חל!י 
o רזדך פעפ, או:ו«רע 1איכז n ססח־סס

 װאס ריארנאניויישאךדיסגזשארדזש, »ן
 נע• אמו םסר חאבען סאסיםארקן ׳1

k סראנעז•
 סנתז ססםוניסםימ די *לימו סמאל
 אין n 0*03 ניס חאמז זיי »ז שמיפן,

1 mגיס״ לאוס .גמן נאאוד• זשאינט 
i נאותן איז n די סון ■קס־װארם *OP 

 נאתיס זײ האכען פאו־װאס סיססחס•
 39«יי יאחו• *װיי לעצטע די 1פ* נעםאן

ס*כס? דיגאנמ ooran ײאמז ײי זמט
ך יײ זײני! םארטראסען געתען חי

ד m אין irnop וןיכטמססס די סין  יי
נסאח־. דזסאמט קער

 דממגערסי m ג<ותן סיז חייטסן
i»n ,m r ir o o אי? פססלסן in n 

m n r m  mפון ר *n r io o o ir״ 
 1סילע חנר און oipooioon פאונסיל

m ר סי ת ע  און אינדעמנדענס םח מנ
 סלע זײ •ojpooioin אסס׳ו אמערימן

 פון ם׳וסנערס פיני׳מדס, דאך זיינען
.8 לאפאל

 Dvtv נעלאזט ניט זיי חאט וחןר
V פינײשערם אוגז פאר סאן

ipson o*n פמישןו־ס אוגו פאר זײ 
 —סאנסםרולטױו גאתיט ? אויפגןטאן

*1פא נאכאטאל און סארראסן םסראט!
, a ט!ײ iw o n r ם ברידןר איך מו  !פיני׳

ס נ o «י ;ליירגילםיג בליינפן איחר מ n 
i סון פסררסט n פאסוגי׳ נעוועזענער 
t נאארד, דזשאינם םטישער o  u p o n 
 אינ• י1 1ם* נלויז נעווען איז טינפייט

iponpo םיו m 10■ סאמוניסנרשער* 
n אינספרעםען די נסמן און סיי  no 

1PO” S10 ?
0*ל משעהן! נים ווסם דאס גײן,

m ױ n  o ip n m
■ון נסגער  a ntin

*mnw

tpeppn po אינערנויפו •
pa tr i די i oipsopo|* ן

•DIPS
jm m -m xm  am n ip on ro  o*i 

w טזז ססל דאם n »  o n  no ip
i ליכט n n.

ip o o n o אזן l in n s •סיימגסוי 
pson» זיך o m o o m m  n*p. סױ״ 

eippnp ipson oipsapo ipoipi ױײ 
ip חעלפען צו זױלמפייס tn s ip s ’o 
 סרייד׳ױניסן געזונטען » uno ױניסו יי

ג«זיס.
ooip נלייר זיד ipvioo’r n n און 

 ניי־ m פון ipns די סון אייגער זײס
ipjnjspo ip יוניאן. םיניסזא־ס

 נײ׳אינערנענוי• ת ז*י י׳ונ?ן <»»
po ?1 *>וגיאן1פלאופס*ב

 יוניסן, פיניסערס n ז*ל לענען ל*מ
19 לאפאל

איגסעתע׳*** n זאל לענען ל«כנ
 oippvpn DipoTOJ ♦«•110 לייױם *ל1

 עקזעקוטיװע *ײטװיילינע די
.9 ל#ק»ל פון

ח פארסזיפער ״ פ ם ד ג ן  ״הלאוס דעם פאר ״נ
פײסקרסו אלס נעשםעםפעלם ספדייה״

זײגען סטרײק״ ״קלאוק פאר׳ן ״כמנדס׳׳ פארקויפען װעלכע ק&כדסארעז
דגםאן. פרעזידעגט זאגט — םײקערס,

 ארויסנעשיסט איז װאס בריף, א אין
 אע״ דער פון י#קאלס איע «ו געווארעז

 דעצעםבער, טעז28 דעם טקרנזךפןונאיצ,
 נע־ בא,-אןי סעתדעםאר־סרעזשורער ח^וט

 דרעסםאכ^ר »יז קיארס אילע װארענם־
 ניט זיר און װאך זײן צו לאנד איבער׳ז

 םון םאריןױםער די פון נ*רץ\ ל^וזען
 דאס אז אויסרײד, דעם אונטער באנדס

 יארתער נױ דעם העיפען ״צו געהם נעאט
םרײד׳/ קילאוק

 סעק־ האט באנד־נוארקוי^'/ ״דיזער
 <צאקא׳:ם, די אינםארםירם באראף רעטאד

 געװא־ אויטאריזירט גיט קײנםאיל ״איז
 און אינטערנעשאנאל, אונזער םון רען
 נעלט דאס וועלכעז פאר דוחךז דער

 פאיש. דורכאױס איז געזאמעלט ווערם
 קלאוס יאזײזער נױ דעם אין סטרימן דער

 אוץ נמוריבער, כםעט שוין איז סאוײןעם
 איהם פיז םארבליבען נאר איז וואס דאס

 איגםקדנע־ םון נעסיהרם איצט ווערט
ײי םאדערעז מיר אםיס. שאנאל  mm א
 איגנארי״ זאלט א>הר אז אױ* ריבער

in באנד־םארקויפער/ די םיז רוף דעם
 •רעזײ חאס צײם זעלבער דזװ־ צו
o :n םאתט דעם אויוי אנגעװיזען זעםאז 
 יזאסוניסטײ דער םח םיטנלידער דאס
 ״פאד־ אלס פארשםעים ״«אדםײ שער

 םאדד סאמןר^ תלאמז n םון שטצהער
m שזד צו לאנד גאנצען איבער׳ן ׳אחם 
 דימרעדיטירטער דער פאר געלם םקז

 ארנ־ באארד דזשאינט מון פיהרעדשאפס
 דאס אויםרײד, כצוםרישטען דעם טמר

 סטרײק״ דעם *פאר געצט זאסלעז זײ
גאנצען אין כםעט שײן איז וועלמןר

פארעגדיגם.
 גלאו״ דר. ״תל1<ןאסט ם. העררען די״

 םטײגבערנ״, בג און סיגעל ^ נערמאן,
ם האט עג ד ^י ײ ערקלעהרם, זיגםאן •  ,זי
 קאטי־ אלס געװארען פראסלאםירט גען

 פאד• די צו ארום פאהרען און סארען
 םאג״ זאםילען צו ױגיאנס טרײד שידעגע

 פאר־ באנד געבילאםטען דעם םאר דען
i דיזע קויןי. n i n געזאםעיט האבען 
 אוג״ קאמוניסטישער יעדער םאר געלט

 טעג די זינט לאנד אין דא טערנעהסונג
 ״םרענדס די ג^מריגדעט זיך האט עס װעז
 צו הײנם ביז דאשיא׳/ סאװעט אװ

 זײן םון וױיט אזוי זײגען ױי ס״יג.
 קאםי־ צעגטראל דער וױ קצאותמאכער

פארטײ. תאםוניסטישזןר דער םון טעט
 םון קלאותמאכער די דאס ״װיסעגדיג

 מים באקאנם גום שױן זײנען יארין נױ
 קענ־ ארום זײ פאהרעז כלאםס, זײערע
 םײ װי שטעדט, אנדערע די אין וועסען

 קילױד ^,^n פיטסבורג, אאדעלםיא,
 הײ• נױ און שיפאנא, באםאלא, לאנד,
 וואר• זוײסען ארכײטער די װאו װען,

ז די דאס נים שײנליד ^ א  צו געהען פ
 און ■ארטײ, סאמוניסםישער דער העאסען

 קלאוקמאכער, די אױפהאילםעז צו ניט
 די פון ןnגעװא תאינירט זײנעז וחנלמ

 וױדער זיך באנוץ איד קאטװיסםעץ.
 אױפצופא• איץ־ געלענענהײט רn ס*ם

ם זיך זאלט אידר דאס הןרעי,  לא- ני
ז ז ̂ז ^  סאםוניסטי״ יעצםעז דיזען םון נ

ז צו ׳םײק שען ^ ג ס ױ  נאר נים נעלם א
 אויך גאר באווענוננ, ארבײםער דער פון
קלאוקמאכער.״ די פון

ען ם ס י נ מו א ן ק ע נ א ע א ה ג א ל ר ע ױ ץ נ  א

א ם נ א ר א ר ט ע כ א ס ק או ל אן ת י ץנ
b פאלאקאף בחדעו־ i .ihj אםאםי• ם1אידערע1עםב םים אונטעײאנדלונגען

אגריםענם. נייעס א װעגען איחזאן
 האט װעלכע גרוסמ, סאטוניםםישע די
ikc * אױי אויםגמהוינען צ״ט .פוראער 
 קלאולםא־ םאיאנטעד די צ״וישמז ?א■
 אח םוםע< 1איה םיט און מר,

 nr טענשעז ם*נכע נעססכס 1גװאלדעװע
 םיט איז פײל *מ דענפ די »ז נלויבע!.

o 27 םאנםאג, האס ,1איה nםפז n* 
 גירער־ באוײיטענדע * נעהאט צעםמה

פאו• וואחלקן אמעםיעע י1 ביי לסנע
roooos•
i n נזד א«סהאלטפן איז סיםיננ 
o אין ויסײמ n לא• ימיאן 1פצאופםאכע 

 די ןיו תאמן װאהלען n 1סא J4 תאל
 ו״נ«ן ״1 אס1 יהםם,1בא לאסוניטסען

ipsm די סיס tpooo>un• עזולטא-1 די 
 ip)♦♦ באװיזען אבער «ײ חאנען ססן

i  Jiuro♦ טרײד־ױניא־ די *ון שסיםע 
i♦*♦ זױים חאנסז כיםטעז  ]prowrnps 
i פאםוניסם?ז. רי «ח ססיסען n קאםױ
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 שור ש. לאפאל, םון םשערסאן ;יםטישער
 גידעתע־ זייגען 1ביינמ1םיט* זײן און

 פלסץ זייעו־ אייי 1אי נעמאחס שםיםט
nע זיינעז  ש**ז םשארלס נעװאושן הלמ1

 און םשערטאן אל& 1רייננאל הייטאן אח
וױים־טשערםאן.

 םענערזשעד פאלאסאף, סאל 'נחדעי״
 וועל־ נאארר, דזשאיגם 1טאדאנט« םון

 ג*־ * אויף נעװען ײאר לעצטע איז כער
i נאריכטעט ה*ס jn♦* ניו אין »ר t 

rjm. ,׳ אס1 זיגםאןa* גאר ערװארםעט 
 י*1שסענ1םא * «ו סוםען «ו סיסוליך

 ם** אױזא־י1עםג 1םאראנטע די םיט גוננ
oilniroppeu נײעש * װענען אסס׳ן 

 ל**מ נאד איז אםס׳ן די אגריםענם.
 *ן ײכ*ז1אונטעח» *ו יים1נ נעװען זיאו

 r* נעװאלנג ips* |ps*n זײ *גריםענם.
 nnpi*o די אויסגענען זאל ♦»•*[ די

i* t « אין חןכערוננ jp r n ’>n .בד 
m האט ■אלאסאזי n ד נפייסלס ניט* 
t* jjpoiomp ויעו־ט op אח שטיםען.

tpspp o n  op«« iptn אוי«ענלימן 
j n n אויזי * »in»p?pownnoi אופן 

.. ̂ או־ום. םענ אייגינע אין
in n s א^ר האט •אלאפאוי S־* 

po v ריכםעט■ n o  i n  o*i ימיסן דסר 
m  ipjpj *פלאופ טאו־אגטע mo pn 

o'arnroppouoo די יאד אסס׳ן ■H i
a ^ a L ^ A a  L ^ a a a a  A  A A A A  A  A A A  a  a A A t e ת ךדפעס litf♦ ארג״ס/וון d( י l׳InWm

n נאלעבאנױס oipoToi n fem  n  po 
n > n  ôp ייסם * osoopj 

poipi*b o n| ה״גסינןן m  .rooiQP 
o m  ■or ד n יײ׳י ני  lw  ep op p w
סדנײס•*.

lit Ire־ ׳ .••־׳ -'n a n׳'

r

ט ר » נ ו ױ מ a מ  s s w ?  m r
op♦♦! oiy( (יאתר

 ns ins* עלעימואנם די t* איצט,
 פסר׳ן tinosipoippipp אוו םםע*

i זיינעז 1927 1יאה n  |in ips’n oo 
 פאמס 1עלעסשאן״?עםפײ sip פון טומעי

 י•3 ס זײז אפשר opn ,initpriNo אן
 oipsopo riPi«* i*o ipos”( כעל
 סיסױ^ די אין iP3”>pi*in!w*o זיד

 eon psotiiN ♦1 געותן זייגען װאם
ד  עיעסשאן* 1פארעגרינטע נארוואס ת

( »זא נעװען איז קעםפיין .iwnpsp.*
op באװאוסם איז oipsopo ♦1 iy 

n אױך וױ לאה»ל, 1אונזע פון n i*  ip 
ip פון 1לעזע i 3» .נערעכטינקייט״ tיי 
 אונזע,־ סון קאנװענשאן 1לעצםע דער

 *p?n אונזערע זייגען אינםערנעשאנאל
i י1אוי נעשטאנען נאטען n סון זיים 

 ינ1פארטרעטענ א<אזיצי«, לינקער דער
 אוג* פון סעכטימענט דאםאלםדינעז רעם

oipsopo run. מיט ינ1זייענ ip i 
opsipos'K ip** אין שלום אז מײנוננ, i 

 צװישען |pipn לטpשטpא'יננ מוז נאל
 איינ* י1 *לם ים,11צ ?1שטרייטעג די

i אין לייזוננ צינ? n לא• ראמאלסדיג?ר 
 שלום אום *ז פסושטצהענדינ, און נע;
 נים אפאדציצ י1 םאר זיין מענליך זאל

 מצהר ניט op איז ,ivipn אונט?רדריסט
 tהpשט ipt*» צוליב »ז נאםירליך װי

 *ipi* 1מי iprn PT'tpop דער מיט
 *poo און ״לינסע*. *לס נעװאדען קענם
 נױ אין קי1צו opis*: nspoip ציעל

ipאל זיינצן מיר װאו יארה, in ' i i  P* 
ip אין געװארעז װעהלט i םיניםטרא•1א 

 לא־ אוגזער איז ױניאז, 1אונז? פון ציע
 ♦1 צוױש?ן געװאר^ oipspiipd האל

ip* .לינקע״ i האםוניםטיש הפחות ל3ל 
 י1 םיט נעשטאנ?ן זיינען איז ג«זאנ?ן,
אנ?ן.1ם אל? אץ ״לינל?״
 oipsopo אונזער? אז איז, אטת דער

 ןpגהייטpגpנעל pםיל יי3 שוין האבען
ipnws• אז ipodspi i n ינצי«,1י 

 נאנצע, * איז שםעהען, זײ ipsspn םאר
 IPP psJpn יוניא!, צושפליםערט? ניט
 *pאלo אסת׳? װען דאן זײן מנציד :אר

 *pn אננעהאלם?! זאל אכטונג און ראנץ
i r םון און םיינוננ. צװײםעגם פאר׳ן 

ip ייר oops דעם i ,א»• וואס סאקט 
 ט1םיםס*םיזי האנ?ן oipsopo זע־־ע
ippsn, i סיט nאין אזיציע1א ״ i n 

 *1אt* insppspi 1 ױכיאז, ליאוסמאכער
 האב?ן י?ס.11א»םע* זײ jnpn טען
 Tu*rnu םוו םא,־לעף 1אי ips* טיר
 האם וואס ,bJPinps םיל?ם 1יאה נעב
 טיי־ אונז?ר בייטע! צו נעצװאוננען אונז
נוננ.

 םון ?קז?קוטױרבאאװ אונדער אין
 אײ* o*nps 1סי האב?ז 1יאה לעצטען

 no*p ״לינקיד P:r*u^y־;raK :ינע
 נ?ציינט אונז ips*i װעלטע נ׳סטען,

 ״טאלעראנץ״ ip'no* פין פיישפיל דעם
 IPO *זוי װי נעוױזען אונז ען3הא און

opioikd פאסת iponpos♦* ♦i סין 
 מיידט [po אזוי וױ t מ־טגלידער די

 צוליב ׳טטר״טיגק״טי.!! אוננויטינע אויפ
ip םו] נאכצה״ס דער i .םיל ױניאןp 
 »־3 חוצ»ר,׳רינ נאנץ זיי ען3הא סאל

ip אז טאנם, i ינצי•1■ קאםוניםטיש?ר 
 סאםפרא• ס*כ?ן ״צו ניט זיי ערלויכס
 אויסםיי־ ipp •־אס װען *םילו םיסע!׳׳,

ipi איו שסרייט א i n !אזיך ױכיאז 
 תרד באװיז?ן םאל םילע זײ האפען
 ooip op װ׳מ *ז ל»נ?ן,1האנ זײערע

 אױס איז ׳׳ipipo DPSPS,*♦♦ אן צי
i איו ביישפיל, צום װי, פמנציפ... n 

i *i *d*־tpp, ױי װאו ps*n| נאנץ 
 נא־ ןpcלpה זיך קענענריג (ניט אםעז

 1* אוגז, םיט אייננעשסיסט ליר)1סי
ip םאתאכל?סינט קריםיג?ל האס t״ps 

 לאסאל, םץ moipoo אלם םליכטעז
 איז *םט באצאחיט?[ « ינ1אנהאלט?נ

*ip ii* I •דאך און ילא׳י P3*n| זײ 
otoppps י1 וױ )”IPS ז* ip װײ* זאל 

ipo םארנ(ײב?ן nroipro אין כאםש 
 n ips* oipsopo pipi:i*** נאםען.

ips )ניס קיינסא i”p opi)npi •סרא 
p)ps*’dpb און ■א(יטיש?נם p)pn| אין 

i n ,אױך איה אייה צולינפט |p)is*n 
 זיײיײ װ«יס בײטער,1א נאר אז אזײ,

 IPJPP |p)*t ,T’10 איז 0אשעפטיג3
מ ו.אבעו ײל  ר אין ran איז ניס ו

W פיײוננ׳מ in no“ ,|*גים און י»י 
ir ■*(יטישפגס, סייז n  ipnnt ps)pn 

pno♦)*• p* פון יניפה in s .ק(ײז<»וך
jw psoosin חחינ« די mwip* 
jnspnpm j::n וױ iptjpo םיחײמ 

ipsps tn*uon i זיו t  m im ispi זײזד 
op m  ^PMirmorN. »»«♦0  n 

i p3>pn .ops♦♦* ir  ooip איז ♦*too o 
ip i* -psspns* *♦pito ד מי ת ײס  י

n  jnvnpt ;Pins ip«t♦ ויי *npjNS 
no M• א w oosp dp in זיר םעז r

גיס ז*ס
1•»♦* m ;

w ײ mM,mai

100 |PJ”t |1N |PS” » ” 1 o'sopp'pj i 
ip 1« מייינ נים פ*< גײן s)n  ipsoo 
op אסיס11קאס סיז i n י*ס ino ipp* 
in®♦♦ וויפסינפייטמ* *nrnpo”i  n 
*י 1י*י ”PS — ײניסו, י t| מיד ipoipps 
i «ו n ^סינעחױיסנ no dp •o גיס 

םים |po”Sinipspboiip mpo םע;(יר
I ]*♦«♦ i זיי n  1« IPOPIPOS’N n  "HD

ipsw  • op ipno to  no לאר? i*o 
.tprspo p i-  to ,oipsopo npts'N 
,p'OPNO ps’Mpo »t» snspo)*ns* 

i ניט סאיעו n n  aM P iw p m 
 » אין רט אתסױו s׳isp״i ,to װייל

 opoo’so)rr.**e,3 אח ps)pn ניאז,”
״p נאנץ )i איי oops ײן“0 יאד opos 

p*<* ?ייטיג; no tP3*s ,סײיר s o*s**
ipsn(׳s צו p״o '* m  i ײ i* נאא n 

 tsiN i*o ס*ן יסי װעצכער קאונסי(,
0”S1N*D3*T*t’SN*31* t’N DP PS>P11

pbini ; o” sin in s*  i n*סאן 3’;־
 S’13PS*n I'N ]”)* |P0”S1K איע ♦1
♦* 8 D P.־״*”P0V?S*1■ PSP1| 0*1י

n* ,!*,si♦ in♦ 1*פ שםעהען s*  ipip
S'1SP0” S1* ,mpo i*s |־”10 * אי•

 ט1.בם*בי(יד ני» *<os”P t*♦ װעצר׳גו
n איז אדז  i* s'sspni* ospccinpo*

3 pipuk p)« n* v t׳ פ*וא־ יםpso* 
 סי• ipmo — אום״-ס׳גגרען זעיזענע
 npp ipisro)NiiiNt -pi 1אי **:«*

 *skips םרייע סיט oipsopo שאפט1«ע
msssps וין o*s ip**• ps)s־ii לע׳.

אײכעי ?ײנעס צו ס(יכנ־«ס1פ* *ד•;־
ps)p« ,oipsopo ;i*'sv i צו n -*ז 

»ל ס*ן צ־ ;,nPD ײין יעז  א־ז cp ו
 *יײ ip״t אויו״ s'ispos* יס3 ,3ויטי3

evsps ים״ניז,׳)*• ips’i)s סא( אין op 
ooip 3אי ♦1 סיט שסוים3צוז*ס? אין• 

ipopipo פון ♦*!.si♦ i n
 װי(?ן ps)jni oipsopo ,ippiip אין
i איז ipops *נטיי( n םון פיהחננ i n 

 די ip)poo צו ipo’3 זײן ipno י*ז,3ױ
 ps)pn פון ipsm טערעסען3י*ן־א'3־ו

dp איז ♦)*■ii •ipssis’t ip s 'n p no♦ 
op ח*בעז אײס, וױמם *opo nPtsiN 

oips נוט i n  ♦11 ,PS*) n  ]PonsKS 
ss*so’in פין i*rpp)p iptsin .צײנם 

t dp״**lips o)npwp )*o iptn |ps 
oipsopo • r אין ii’oippipp ,ב*אח־ 

fps*n ps)p» ניט p־*S’sikd in s *  p 
m  ipo’ik s« i ?*♦«• און p s)n 

«p)por ips♦! jp)p| די IPopipos’K 
i n  no !*ייני «o n  n סון װאױ(זײן 

p)« no ipspn oipsopo piptsiK ־*■
|•POS*1 PT'O('

• • •
ikipd i אין אונז בײ n  t’N T n o 

ip.ipor to צו איצט  •pisp איצס i*o
iPS't t'N DP •PP)0 |1B !P0»S*D *♦* 

snps 0* זיד”is  tp)pecn*i סויזי 
i n  po optnvop* iptsi* פון צײס 

tpo.]* אין ,inpii os*tps fpp ip*t p 
in 1סי ps'oos's n  opispsd'ik tps*n 

pp'dp) צײם o'cpstn o n  k o פון 
*ip t )so'o piptsi ווײם װי אױזי dp 

o איז n  I♦* . i ’)spo ipiips i*s איז
1 .0”1Sn,P1*t03S1S”0 |"P *D'S♦

אויס־ tsi* no tP3”t ps)p» יא('םים,
3 P* IP1*11PS 0”S1»PS3*צי S i n*« 

t'K |1N D1*0P*10SWP pc SS1PSP1S 
omsoik |”P |p” צו ניט נ*צונ t*)in 

oi)tips’N ips םון s״ipo”si* p אין

ײ

1”1D 1P131N־־־PS 01-TtPSSin ]PS” t* 
tn*n צו ip)it i n צופריתנחײט no 

.oipsopo n
no ps*io i n  ipsn ניס ips’i)ip

PN 1”10 |’N D1*0P*10S*P P”S |”P
o»s* >♦■ 1צ *n ’ospoisi,] )♦♦« היינס 

pn s*o i* שוין ops♦•* ipip♦ i*o 
no nso n  vfip >צוסי *p»ios*p

0*01, O’O P3”K |P1'TPS*P PS)P11
n n s *  n ן1ס *ײם סין pp)d *׳ז1פ 

iw ,o”si»  )n s*s זױ װי* •♦*r  o*i 
o)ps זיך ■* ipssiis’i* s ♦i tin פון 

*P11 1*3 ,.1P1PT ♦1 PN 1P0”S1* ♦i
m  ips אײנצ*טען סון פא(יםי dpi

•10*0 *”31* P1SP01P3”1**”3 |1B
pn ipo נויסיג » ssnp)pip p*tp.

p*> ipisin,)« חײנס גײ••♦(, צזם 
 םים־ on 900* פון onpop*s מ*נ, צו

r)s־sups ipsn |ps”t ps>n ,ip ם*ר 
m ר*מקצי*ז» ipt«* no נױ *♦ippi 

n« ^3PPi*o זױי< צופי(, אפשו־ ג*ד 
3 pn )*» pin tinים *ps os’ODpr*s 
s« צייט in*♦ pn, צו IPS*o ipspp 

]* ipsp) ips'ispoosn און זיך םאר 
P’)'o*t pip«t.| איז op סטפ*ר־3זעי 

dp t* /■pPispor יס*3 איז p״t אומ»ר 
ps)pu ,ipo” si» mpo |Ponpsws”i« 

ip)ni זיך ip)” o ipdiki םיט׳ן IPO’s 
i ” )s נ*ך *TD |PO*S*0 i*■ pptp ♦i 

INt און in’TPs*p ipdiki ip)*i| אײ־ 
ps סיט i'ikd pipis* h *אויף .3דזש 

I”P *D’S PK )1 םי'K SSU’03P1*S
i  t* ,ospoui* o n,♦ װ*ם ps” t| אױ־ 

lPoispss'’i*  ipci*i  , i” io  o n  ipo 
i n n, )זיי אויר וױי * ipsko ipdiki 

)op*d i n  •ipsp ,איז *os”n t צו 
inpt * i |PS” t s*o ,ווע(פע ותנינ 

t דעס לעתען זיך כיםפן ’to םי־ *לם 
 יע־ די י»*ו tpsn א סאכעז צו טעל

PS”t PS)P11 ,lPS*0D1*P3’n  PSP1P11|
 װיי־ ש־ן י*תרען שקעכסע עםליכפ די אין
 פעסבערט אלם |pp*dpso’1t* בײם1* 3גי

i n  no י*ן,3ױ ps*n| אנ: שױן זיך) 
 IP)’ii און אנדערש op»p פײ ?םאפצירס
tpoip i*s ,1 זײ וױי( צוריקP1 tps*n* 

d t* ,oipn3׳ pkכיי ״ױם־סוב עװ*רן 
1”99P |« |PS*0 IPP IPO |1K .*D01*PS־

o*ors* I ’o |ps*n .ik)ki i *b kid 
PonpsipS”i*| )פי oipsopo P”S 

)11*0 11)*TSS”1* PPKD irCK tSIK o 
ip i p* *m)Ki ospr’io ps*)op os*is 

npops (,urtpio ײט3ױ לויבס1ע)י*ז־
-ipos♦* i n  no ip)*p*> np is* no 
”s* סאכען ipspp ps)pii עש*נ*ל,3 i 

D01*P, צו ipoip צו *ip«p• ♦i p* tsi 
**PD On 1*3 t* ,S’ISPO’11 ,]PO”S1

1PDPD piptsi* ”t tP1*>1*0 |*t, צר 
snspipsp’i 1צ t״psps♦•* n p ,סו־ײדם 

o i’os*)*s o’o in  no ס  *־3*וס ת
”ipo םון צופ(ום סירציכען sik אין 

•I*tpd פון צײט
s'ispin’Bsin אין א(יסיס1 דיזע 

)psp,] ה*ם ipsspis otwps א-3 דעם 
 סון DPDtT’ii אז ,o*o)itn םירליכפן

*oipsopo piptsi עשםינען3 זיינען 
rs*s הויר *oi*ps” i  n  ji־ips*o ה*־ 

rs*s ips ס.3פאח־י נוט
ip* ען3אוי s*n איר וױ איצט, i 

ip איו ס,3ם* i *צו 1סעז pisp 1סי און 
ip אויזי שםעהען i םון שװעל ps’)op 

PP)D nPS*D0־*P0K3•| 131 »3 אוןK 
אין ײי ש1אנדע סלעק־צ־ים די אזיך איז

*io  p in s״o i װאו ipo ,אז ײייסט 
ssksomk o סיס n 3 םיו o nיזײסעז*ן 
*1* היין tPoiKinp צו O’j mpo איז

עו פליכ ענ עכ ל װ א מנ י ז י ױו האלעבדאר ע
םהול ודי אידורננ ומושיננסאן

pol6 ימ1אוי און סםריט« )■”D, 530 חם.

/ ו ב 1927 יאנואר, םען8 חןם •
i א־ז עטונ;ען1שס ,ס*צי»צע — ipi)*oo i דזש. ב. — ײט*נ3 1:30 n 

♦)iidkipoא — אםזר1(יס? איריש? ״די ״ )ipsnpsp .חו(ה״
1927 יאנואר, טען9 דעם זתםאג,

11:00 *nno i n  p — .1'א אנען1־פ0”״צ — סאסםי דזש. א ipo” sik i n 
o)m און  ip)kt*d.״

אן ש ענ מ ם ק ג ע לונ טיי מ א
1258 ,iptiks ipnpo ’)s'ppo כ*סס*ז ops*is ,•n*i 

 1927 יאנואר, זזטען ט,3*ווע סרייםאג
8:00 *ospii — חיים ♦)oips]* — און 1.(יםז»־*סי )ipsp.״

ט ס ד אי ײ טי ס ר װני ע ט ענ צ
 סטרים םע5 איסס on 410, 830 ,25 ס. .1

.1927 ,1יאנוא םען18 דעם דינסםז*^
1POPWP IP1PU OTDS*S* opn POPS

ם ע ל ר א טי ח ר יוני ע ט ענ צ
 סטריט pol06 און I’sprur i*oss'dpp) ,406 on .72 ס. •.

ען דענז םיםוואן, ם .ikisw, 1927 ט
» P’PKT^IP*. — 8*3*1* 8:30 ״  — 0JP11 |אי KP'IPOK.׳׳

א, פי ל ע ד א ל i פי w
onyupipiyn j n  q w u 1*3 52 ,50 ל*ק. פון 

7:80 *(♦•.ssp w v m v w u m  — osrni 
8:80 *oipsmi — ospn או־פײם׳װ־ — (י1סא. »IPop)j*r.״

n m.* אין יאנואו־, טען12 דעם aio םםריי לאקוםם .
ח חוםנר׳ם - ו T *— מ r im •ממדאסיר

im חנר גיו נײט, n  tw o  w m w•
 11• אױפלננומ חנר סיט זיר- טערט

 אױ•!״ |yj^f רײג^וטדטר^מ דעם
n געװאחנן יל*גט  pmt ד״ טינת•! 

 טטגופ^שט׳טוחורס נײע פילע און קעטס,
מי דט און צונעקומען וײגען  נמ אין ד
 שאגסראיירט טיע ווערען זײ װאו יאר^

 11• •»», סון פ^ נאר ױדאן, דעד סון
 וײ וואו #יארק דו ױיסער #גרויסע גאנץ

 תתר טתגתר ^ינקאוסס •ראדוציחח
n און ן כטדעגוגגעז גיחורמע  m -טק> 

 פטר- שעיער יענע אין איז ,iin^w טען
ד יײכטער דיער צוליב טרנײם חאן  םז

o סיט קאגקורירען צו ליכקײט n נױ 
v און סטרקעט. יארקזגר o חטמן inn 

i אין יײתן •י אוגז פאר ■ראבלפם n 
צופוגפס. נאחעגטער גאר

op פאר״ חאבצן םיר אז ׳אםת אין 
 טרױמר, פיי גאד <»גע דיזע אויסגעזעחן

 טגם- ?יר זאי דאס טז ערװארטענדינ,
 ®־MinnMi פון רעזויטאט אלס װיקלען
 חא־ סיר און טרײד, אונזער םוז נליהוגג

 פײ פטחאתם םעהר־װײניגער ויר כען
 א• בעסער םיר זײנעז אױך גאנציעל.

ת װי מ o םיט ױניאנס «נ n, סיר וואם 
^ר, אקםיװע םילע האבעז טני  ווײ־ םי

i צו גרײט אלעמאי זײנעז כע n  n m 
 חילןי. בעסטע n ײסטען5 און ױניאן

 אמאניןאציאנס״טד־ איו דערפאר און
ח ^יעםאי געײארען געטאן בײט  וועט י

 איז אוםאויפהער^ך ווערען אנגעה)ו?טען
m כאנײטער טיט צותונפט דער P M. 

 m כדט און םאל בעסטען 4אי אבער
i איז אנשטחוגגוגג גרעסטער n ותג 

 ט מהר םעלד ivvi אויןי ערםאלג צום
 ti איז עס לאגגזאמער. ט און לאגגער

 1• •ראצאס, אויםציהענד־דויערעגדער
 קײן ערווטרםען גיט קצז מען װעלכען
 1• רעזולטטםען. מאמענטאלע באלדיגע
 צו צײטוױילינ אום סיר, מוזען דערםאר
 פאחפטע־ אונתר צו לײזוגג א געםינען
 חװיוױיל אנגעחטען פראבלעם, הענדער
 אונ- םיט צוזאםענצופומען זיך מיםלען

 געװיסע אוי^ סאנופעקטמ^רם זערע
 אונזעסן װעלכע תרך פראפאזיציעם,

o 1אי שעיער די אין מיטנלידעד n גױ 
 ומל״ אזעצכעוי, אלס םארקעג^ יטרקער

 ױגיאן- שסרענגפ אונטער ארבײם כער
 מםארק אויםקוםען גיט זאל באדיננוגנען,

i םון in̂'' צו n תאלדשני^נדער 
n»: די פון קאנקורעגץ n גמדױגיאגײ 

 םון אײנע איו דאס מאזמןעטס. זירטע
 שםעחען ײעלכע אויםנאבען, זנרשםע די

 אדכדני- 1ני^רוועהלטע אונזער םאר
a איז סטראציע n יאחו־. תוםענדען
m* סילע r u עתואר- טעטינקײםעז 

 יאומ־. פוסאנחח איז נאםירליד אתז מעז
 װידער״ערוחנחיםע די אלע, סיר אבער

 באאםםע, נײ־ערוחנהלםע אײניגע די און
 יװיאד אױסנעפרובירטע אלע זײנען
 ױניאן־ יאהרען םון צרפאהרוגנ מיט לײט

 אילע יײ באםראכםעז כדר אוז ארבײט
 אלם אקסיװיםעטען קוםענדע אנדערע
 חגו־ םון וועם וועלכע ארבײט, נױםינע

 נעםאן אדםיגיסטראציע ני^רװעהלטער
 אז באװאוסםזײן, םולזןן צזים׳ז ווערעז

i n םיט־ אלע םה וואהלזײן אוז שײןזאל 
 אנ־ זײנען םאמיליען זײעדע און נלידער

 הענט. ע1אוגזע אין נעװארען געטויױט
i םון באוואוסטזײן 1דײזע איז n נחי״ 

 אגטװארםליכ-1םא 1נסטע1ע אין םער
 אלס ינען1 אונז װעט איך, האר סײט,

i n באלײכםעז צו שטעח לײכםענדער 
i צו ו״וענ רעם n םאועעסזד 1שטענדינע 
 לא־• חןם םח לײכםערװנ1םא איז תננ
.1ע1מיטנלי אונזעחן פון בעז

רײנקאומ״ באארד עקזעקוםיװ
 2ס לאק«ל ױײאז״ םאכער

ד ,______ טעגעתשעו״. ניגגאלד, ת
אמעריקא אץ צױױליזאציע

 ct*p זײן אגםאנגעז װעט י־אגאזי ה.
 י אכמ^יקא׳״, אין ״ציװיליזאציע 1איבע

o 12 םיטװאך, קײנםינען n1יאנוא טען, 
ס. םון 406 ום1 איז אװענם, אין 8.30 .  י

סט. םע106 איז עײ. לעקםיננםאז ,72
 אנטוייחלוננ י1 שטעהן1םא צו י1כ

 דאר״ 1יאג א םון ציװיליזאציע m י*ז
n םלם באסענעז שט1צוע זיך 1םי םען n 

 אינתסם• ײ םון אגטװיקלונ; און •ו-.,קס
 סאציא־ אינסטיטוציעס, פאלינ^שע ריעז,

 שאםונמז גײסטינע אח עסונגען1&ט לע
i לאנו/ פון n דיזען פון צװזמ Diip איז 
עז צו ^ א n ב n מיט 1שייע i n קױד 

 אײניג־1טא די םון אנסוױקלונג טורעלער
שטאטען. טע

אי• יטעט1אויטא אן איז ^•אײ -
 זײנען 1סי און 1נענענשטאנ דיזען 1בע

 ױין וועלען אגען1ם1םא ?ײנע דאם כעל ז
 ב״ד גרויס פוץ און א־נםעז־יעטאנט זעחר
 םי^גליתמ•. npt:iH 1טא ווערט זײנגס

 װי ײכען1שט1אונםע in 1םי םען1דא
n^ או איז, עס וױכםיג yt •^םיםגליד 

ײ 1יקאנע1אמע זײ פאחפםעהץ זאלעז  וס
 װי־- 1םי אויב 1 נאראקםער און כאלאניע

 אין אפעססמו !ײן אח עס ותן באםת יען
i n יקא1אםע נײער א םון םירוגג1פא# 
 פאר• אוםבאיינגט דאס 1סי םען1יא

שטעהן.
 א^ך םיט יע<ם1ב אח אין קוםט

 מייד איתרע םון צװי' וױיגמסםאגס אם
i״ r .פרײ איעטתם ארבײםעד
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1י«1«
(tu n  lit)

ט׳«עכ*־ו ןנטןן פון

 M סטוידפי(, פוטרןורםש סעםער
 אייחר ««לק*זודמ רור פון ■ליםעניה

ם םען װעםון נײ זעלנער. דער ״װוא,  חן
 1י»ל גײע צוגווגב׳וט םסרסיאהחט

im «יר own עען, » m» ן אוזײט» 
 *זייגער *מיי סויפע) (די תווסםינעס ךי

 ־”P אויםצואזועפען גימ am בײנ»כם.
 אויםנוםןז םןרזיכטינ זיך ער הןט געם,

 ציפוםשקעם, די אױף פאדער*יםער, איו
 ׳יד סו דורבמתדןןכעו אםענמנדיג, סוים

 ןנצינרענדינ ניט און שלאםציםער ■ין
 םאכעז נריים נענוםען ויך פייער, קיין
שלןםע(. *ום

ניכםע־ « לעבען » םיהרט סטריזשין
 סון יױסדרוק דער גארפאלו(. t1R ײן
ײ איז סגים זײן  יראת־שםים׳* « אױזם נ

 אױטשליסליך ער לעזם ביכלאך דינער,
 די י1אוי גאר רעליניעז־םוםר־השכל־רינע,

 לױבןװ װןס עטחה,' pc תרעסםיניעס
 אנםבונדען טזל טיט איז םפירידןנןװא

ט נעװןרען,  אזיםצײ ערלויבם זיך ער הן
 איז שנאסס קעלי׳שסעלאך םיער םרינסען

 זיין םים רערםןנט װעלכע װיין, :לאז «
 צוױשען םיטעלעס עטװןם אן נע׳טפאס

 נע־ שטארקע די האםםןר־איל. און עסיק
 ים־װאסער צו נעגליכען זיינען טראנסען

דו װאם^מעהר :באריהמטקייט אדער
 און רורשט!.״ שטארסער אלץ סרינסםט,

 םםריו׳שין האט זיך, אויםםוענדיג איצט,
 פאר־ אויםערנעװעהגליכען אן געפיהלט

אויסצוטדינסען. לא:נ
 דא איז זיד, ראכט דאשענקא׳ן, ״כ״
 װינקעל ועבטען אין שאפע, אין שנ»«ם
ט הן  װעל־ איד אויב—נעםיאכם ער ^

 גים זי װעט נלעזעל, איין אויסםרינקען
כאמערפען.״

 נובר זיך, קווענתלע] נעוױסען » נאך
 םטריזשין יך1 הןם םורא, די זייענדיג

 אויםעםענע:־ *לםער. צום אװעסנעלןזם
ט טירעל. דאם םארזיכ^יג דיג  אנ־ ןר הן

 פלעשעל » וױנתעל רעבטען אין נעםאפם
 א״ אמ׳אאססן חאט נל«)על, א אין

ם אװעפגעשםעלם  1 אוים פלעשעל דן
 1או זיך איבעמע׳צלם׳ם נאבהער אדט,

 םאתע־ איז גלײך און אױםנעטחנקען.
 םיט :נס א צו עוזנליכעט עםװאס קוםעז

 כאםבע, » טיט װי סואםט, שםארפער א
 אסנןשליי־ סלוצליננ סטריזשינ׳ען האט

ר םון דערס מ  די אין םראני^ צום «ל
 נליצעז, אננעהויבען איר& ה*ס אוינען

op איבער׳ן אטעם, דער םארכאפט האט 
 אזא דורכגעלאםען איז סערפער נאנצען

 ארײננעםאלען װאלט ער װי נעפיהל, פין
 האם איהם פיאװקעם. םיט זומ■ א אין
 האם שנאפם, אנשםאם אז נעדאכט, זיך
 דינאםיט, ישםיק א ארונטערנע״זלוננען ער

 קער־ 1זײ אויםנעריםעז האם װעלמר
י גאם, די:אגצע הויז, די פער,  די סאס, י

 אאנע־ ויר האט *לעם — פים, די הע:ם,
 סיי• צום אותיןנעפלויגען איו און ריםעז
רוים... 1אי וועל,
 אויפ׳ן נעלענען עד איז דריי םינום א

 אטעםעכדינ, נים כאװענלאז, קיפעדט
 און אויםנעהזיבען זיד ער האט נאכדעם

:נעפרענט זיך
? איך בין זואז —
 דייטליך האט ער ײאס ערשםק, דאם

 דער איז זיך, צו הומענדי; דערפיהלט,
קעראסין. םון ריזז

 איך האנ דאם טײנער, טאטע —
 אויםנעמרת־ קעראםין שנאסם, אנשםאט

 — רערמראקען. זיך ער וואט — סען!
1 םײנער נאט

 םאר׳• T« האט ער t« נעראנס, טונ׳ם
 היץ אין נעװארפען איהם האט םם׳ט,

 װידה־ ער האט ניםט אז קעלט. אין או)
נעזאנט, עדות איהם האבען נענוסען, ליך

 דאס — צימער, אין גערוך דעם חוץ א
 אוײ די אין םונימן די פויל, אין ברענען

 bmp אין נלעשער םון הלמגען דער נען,
 פיחלענדינ נױך. pm עטעמז דער און
 נא־ נים און טױט םון דערנעהנגתרוננ די

 חאפנוגנצן, אוםזיםטע םים זיד רענדיג
 םיט אסטנמנסנען ייר פארלאננם ער האט

 אוועקגעלאזען זיך האט און קרובים די
pm זימנ־ דאשענפא׳ן פון שלאפציםער) 
 חויו אין זיד ביי מר האם אלםן, »ן דינ

 נעל־זזבית׳םזג * אנשטאט געהאלםען
 *לטע אן דא׳מנקא, קרובח׳םע « זײנע

מײדעל).
— kpiw ti ! — נצזאנט עד חאט 

 »ריימעחענדינ קול, װיינלנרע א מיט
ראיפננק*! טימומ — שלאפצימר, אין

» ;סװאס m מ a t  u r n  « r t אין
 • *תיםגסלא״מ חאט און פינםטעד דער

סותב׳ו. םיפצן
שעגפא__ \ I דא
 «ך ״ניל זיו חאם—? וואס ? א —
ט איחר דים דאס—פרויעדשטינמ v תד

ותז
• n r r r u *• vW■•

 איװאניסש סאוחגי נעותן pm סוואםעד
g איה איר... מזסאנניצין... o w n, 

 ניי־ תו און אוחמ. שטארנ זיו״ דאכט
v נאססן א מן האט נעבארענער isits] 
 װאחלט׳ר א זײסחנר לכבוד אליםסיאדא

tfiim איו, איד- «מדיו~ tn, חאנ 
מראסין״ אויםנעטדומען

 האט מן צי !נאר דיר איז אט —
ימראסין! נעמבען דארםען םען

 חאב איד זיין, םודח זיד וועל איך —
 *כיםקל אײך, םרעמנריג ניט נעװאלט,

 האם גאט און און... אויםםריגקען שנאסם
 אין זזאנ סעות א דודך גע׳שטראפט:׳ םיד
 אויסנעטרוג־ סעראסין פינםטןר חןר אין

םאן? איך זאל וואם יתן...
w m n,« ,דערהערענדינ m אהן 

 אדםנעעפענט נמן ד,אט ערלױגניס איהר
 חאם זי אױפנע/עכט... האט חגם׳אלםער,

 ארא■* איז ליכטעל, א ,.״עצונדען ׳״<•
 העטד, אײן אין כעם, םון נעשסתכנען

 זוםזןר־שסחןנקי״׳-אה םים נאשפרענקע/ט
p אין האר די דארע, א 'V׳tf,זי איז |־ 

אלםער. צום כארװעטע א אװעק
 תאם—? ערלוינם אייר האט װער —

 דאם ארוטקוקענדינ נעםרענט, שםרעננ זי
 דען צי — אלםעד. פון אינעװײניגסטע

 אװעמנעשטעלט אײר םאר שנאפם די איז
1 נעװאדעז

 ניט האנ דאשענקא, איר, איך״. —
 — העראםין... נאר געטרונסען, שנאסם

 אפװישענ־ םטריזשיז, ארויםנערעדט ־.אט
שוױיס. קאלטעז דעם דינ

 סע־ די איהר זאלט װאס צו און —
po»i אייער דאם איז דען צי ? ט׳טע«עז 
 אװ(ן?נעשטעלט עס איז אייך םאר זאך?

 מייזוננ אײער נאך אדער, נעװארען?
io נעלם p*p pdm«־p האםט נאך, 'i 

 איז pD*ipp װיםיל אױף איהר װײםט
איהר? ווייסט V םײערער איצם

 נע־ האם — דאשענקא, טייערע —
 נעהם פראגע די — 1שי1םםרי פרענצט

 נאר איחר און טויט, און לעגען ווזמען רא
!נעלט װענען
 opvoiff און אננעישכור׳ט זיך האט —
tan ארויסנע־ זזאם — !אלםער אין נאז 

p r ir ,אכענדינ צוי כעס טיט דאשענטא 
 i !רוצחים נזלנים, א, — םירעל. דאס

 אומנלי?ליכע! אן איך, pב פאו־שאלטעכע
 אייר «אל !נאכט טײן ניט טאנ, קײן גיט
 םיר ווי װעלט, יןנער אויף טם אזוי ויין
p ייד םאחי םאתען !דא m דא־ םון 

 נ̂י זועל אח סיידעל א נין איר גען!
 אין םיר םאר שטעחן צו אײר סרלויבען

 נים סםייעט איחר !אמםערװע׳ש אײמ
 ניט בין איד װען םיר, אויי קומן צז

«וחמ. איז n און — !אננעטאן
 דא• צו׳כעס׳םער דער אז װיםמנרינ,

 םים נים אײנחאלםן נים װעסטו שעגפא׳ן
 זאנאר נים און שבועות םיט ניט געבעט,

םטרי־ האם הארפאטען, םון שיסען םיט
5 i*p « pmחאם זמזנם, דער סיט ןטאן 

 צו נעהן צי באשלאסע( און אננססאן זיך
̂יאיז « נאר דאפםאר. »  לײגט דאסם
 נױטיג ניט איז ער ווען ד»ן, נעפינען צו

 אנללינ־ און גאםען דריי תרכלױםענדינ
 נולדי־ דאסםאר 5צו םינןי םאל « נענרינ
 דאתטאר צום םאל ויבען און כינ׳ען

 אוועל־ םםריזשין איז טשעסראנינצן׳ן,
ותט טאםעד אפםײק: אין נעקאםען
 לאננ נאן־ דא, אסטייימר. דעד העיפען

 הליײ א ארױם איהם «ו איז װאדםעניש״
 גע?רייזעלםער און שװ»רציג?ער נממד,

 » איז םארשלאםענער, א םארסאצןװ̂ג
 פלונען םעריעזען, אזא םיט און באל̂א
 נע־ שרעפליך ואנאר איז «ם אז «ים,

■״ ווארען•
 ער האט — איהר? װילט װאם —

 at װאסערען םים טאן, א םיט נעםרעגט
 םאלי־ע ;ע,1סל זעהר רײדען נאר קענען

 אפשטא־ אידישער םון םארםאצעװטען
כױנג.

 בעט איך ויילען... נאטעם אום —
 םםריישיז, אױםנערןדט מאט — אײךן
 עם װאם םיר ניט — סאפענדינ שװער

pm_. טזדת » דוח־ אסאחפם האב איך 
שםארב איך אויםנעטרונקען! טמראםין
I pjm*
 *זײ ניט זייט אײך, כעם איד —

 די 1אוי םיר ענטפערט און אויפנצחגנט
 שטעלען. אייך װעל איך וואס פראנןן,

 זײט איהר וואם אלייז, פאהט *an שוין
 פאר״ «י נישט סיר ערלויבט אויםנסרענט,

אויםנצמרונ• חאט איזזר אײך. שמעהן
f< מדאכיןז «ז r r

— j !איד ראטעײעם, .סעראסין
o nדו . _ אי . .

האלםבלו־ זיך איז פאדסאצספט דסר
 *j«p דער «ו צונענאעמ םעדיעז און טיג
 גיד « פ«נ»דערנמפע:ט חאט פא
ײעייי? ייז ארײנמטןז זיך אח

j*די לנזסגדינ / fen/n, י «<<ס> »
8«* m amמזיי •פס׳ד, איק סיט אן  ני

j״w םיםץ »d פאר־ א נסםאכם חאם 
 איז םראכםצנדע און גריטאסס אכטססס

m אין ארוים אר  m o m. •דירזײ

ר  עס װ׳ון און םי׳נר. מ׳סלא;«ן חאט »
 פי׳ןר, נאו טינופ יסתן נעציינם ויך האם
 «וריק»ק«רפ פארמצעװט דסר זיו חאם
װ irw• 1• סיס  פאר• וזידער זיו און נ

pm we .לסזןן
I on — — פווי געזאגט, <ר חאט 

 optoדער pir — ניט־בפגרייםענדיג וױ
 ,on ;יס ויך םיחלם איחר ייאס •לײן,
 »•״ 1• אין ניט ותנדען זיו סען רארו
דאהטאר. פ צו נאד םייק,

 *p^i בײ נעװען שױן נין איו ט, —
 דעױ• נעקענס גיט זיך האנ איך ן סוירים
1 קלינמן
 פפרטפ* אונו האלט אױזד הם... —

 ב»• און ניט ם׳משען קיין פאר צצפםעז
 ניי־ פזייגעד םתר זאנסר אוסרוחינט

r*p יעחן און חונט יןדער װען נאכט,
 גיט נארנישם וױלט איהר רהז... האם

 אויס, doip אייר נאך און םארעטעהן,
 אונ״ און נים םענשען t״p זײגעז םיר אז

 םון ז״נעז שיינם, עט װי נערותן, זעחו
שטדי?.

 דעם אויסגןהערט האט םטריזשי]
 זיא און אינעזיםצט האט םארמאצעװט,

*pjm .היים*
 באשעדט איז עס אז עס, דדיסט —

 און נעטראכם. ער דאט — שםארבען צו
 נעשםע?ט און נעכרענט האט פויל אין

 נעשניטען האט בויר אין ?עראסין, מיט
 כום, נע?ל»«ט: האט אויערען די איז און

איהם זיך האט טינוט יערע !בום בום,

w מדוגפ, i r i n (אי M itnv w 
m  f ir  * w t  rwn p<i t t״ 

m w ip •*י׳ד *י מ f t 
S »ײל» o n  m  i i t r w t 

W ד«  pw p« m n iw n/ 
s ognר r» jttomm 

imp n s r o  gpntrn y i  pm, ויו׳ן
מון חין jiM m (יי ור mm« סרי ip v ii

pm ,m*im o n  Min Mini יי m gs 
pp 1« ,o «ױ Mfn וױיי m it  •/pm 
tew nip* m MW M ובר inis njm 

pi pm אינוד min ׳*יy t t m  iiumm, 
pm חנו I'mpm fiMKii i f  f«M nno 

pm mis !שס״נלוגדי *jimmi gsgm
'(Ml

M nfl'O Ml IIP — 1«י3רי| | fIM 
e( גןרמויון  ,iis i״,iniMMini m 

 MM ,|jnMM ms MOM p«P MV11 יענעם
סי( •(ס פיר כןטש ײו  גאי נןחסון, נ

 «(ײ1א pe שזזוי אױפ׳ן גוװון נין
o » m יור» )MIMM10II ,IfSIMMVI 

vv אין וןר גןדויט, איוט |1א זיו t 
f יין און in ו חןס n o n  in s, דוד 

ר קערסער גונצור  נןס,., pstn ו pm ןנן
m פורװןס און ein  i ו װאס gangs‘

.113<| לער
 חורןסין דוי הייסם, דןס נײן, —

 *n נעזןגפ חןט — !שלעכטער א איז
m p i v v חוצאח דןר זועגון שיערענדיג 

 חײסס — ••נטעל. א״ן אין shiipip און
 1I3UW םיר הןט חרעפער רעי אז עם,
o נים n ,ס11 יענעס, נןר נעסטעז  איו ן

 nMt ו ,one א סןסיתעס א:דערהיינון
 אוסולישלינע, »ן איך, ps שןלטענע

 »ס אזױ זיין איױ זןל מצחיס, נזלנים,
דן,״ פיר װי װולט, יענער אױוי

pm ,pirn און ,pirn ייז ,t און
PV11M.״

«, עקזאטינמדס פון םיפיננ ל װני א ה x מ i
ו נרויסעד 8 » » ר ע

 האט יאנואר, \vo3 דעם מ^ונטאנ,
איגטערנע^ונ** דער םון 82

 8 צו ל*ל*ל םוז מעמבערס די גערופען
^ טי t עס װאו טי y ל ע^י  יע•8 פאר אי

 מעס״ אונזערע צ' װערען באשיאסען ס+ל
 אויס״ ילינקער דער םיט ביצײבען בערס

 ױי ^ודער אדמיניסטראציע געש^אסענער
 האיפען און ױני^ך^ײם כאײבעז זױאען

 &ױף אויםצוכויען אינטערנעמאגא^ דער
 עאר^אםאן קיין אז יוני^ח, א דאכדנײ

־ די מיט ע*י^ען ק^גען ניט זיך ז*ל  מ
 קי^אוהםא־ טויזענטער פיאע די פון בענס
םאמייציעס. זײערע און כער

 נעדופען אויך ה#בען קאםוניסטען די
 זיײ «ו 82 ילאקאיצ םון עקזאםענערם זײ

 אוחןנם. תלב& םאר׳ז םיטענ א ערען
 ױניאז־לײט אסתיע די םון סיסמג דער
 םעכד מים נעפאקט סוא, נעװעז איז

 נע״ האט עס און ,82 ל$ױז*ל םח בערס
 אסת׳עד דעד םיטימ דעם אויח הערזפם

 אויםנאם »ן אהן אילע ײנ״אךגייסט.
 םיס ^פטעתז צו םארפיליכסעט זיך האבעז

 איצטינען אין אינטערנע^אנאיל ^גר
 דער פון שאריאטאנעס אילע געגעןיפאםןי

אדסיניססראציע. ^אמונ^סםישער
 אנ־ אײנשטימיג איז רעזאלוציע א

 אויפ ה־־יסט ווע^כע נעװארען, גענוםען
 צו סעסבערס נעטרײע םח געםיהל דעם

 װערט רעזאלוציע די אמאניזאציע. זייער
נעדרויןט. אונטען דא

זײ־ םיטיננ קאםוניסטיטען דעם בײ
 27 געװארען צוגויםגעשלעפם קוים נען

 געווען זײנעז 16 וועצבע םון צײטע,
 זײערע װײסען מיר און עסזאםענערם

 הײנעם זײנען 11 אנדערע די נעםעז.
 נעווען, באקאנם ניט ױניאך^ײטע די פון
 נים אוםן בשום סענעז נעמען זײערע און

 ^א• סיז רעקארדם די אין ווערעז מםונעז
.82 *ל0

 די םון מיםיננעיצ קליינעם דעם אויױ
 געײארעז םארנע״פאאגעז איז סאמוניסםען

 אינטערנעשא־ חןר נענעז רעזא^וציע א
 אײנער, האט ^2 לאהאיצ דעם איז גאא

 ברײניז, י. מבר, נעטרײער א אםי^ו
 אביכעיל אבער נאד פארםאנט וועאמר

 בײ געבעםעז לאנײ^ נים-קאסזניסט^ע
 זיך זאילען זײ םיטיננ פון םיחרערם די

ד א אננעהמען און מאכען נאריש ניט  ח
^ײטע. 27 םים זאאציע

 שױן װי רעזאלוציע, ■אסענדע א
 בײ נעװארעז אמענוםעז איז געואגס,

 ילאסאא םיז םעםבערס די סח םיםינג דעם
 װײס־ װי נאכדעם איגטערנעשאנא*, 32

 נעהאלםען האם דובינסקי ■רעויחננם
 רע• אײנדרוסםו^סמע זייגע סיז איי^זן

o n, איע אויםנעשםוחנםט האם װאס 
 אח םענעדזש^־־ דער אויך אנװעזענחנ.
מז 82 לאקא* פוז •חנזיחננם א  ער- ה

 מניאן חנד םזן יאגע ריכםימ n קלעדט
 די און בכלל 82 לאסאל םון אח בםדם

 גרעסםער דער .מימ חאכעז סאםמנרס
אױסנצהערט. אויפםערסזאםקיים

 דאס אנבאםראכט, איז נעחםענדמ
o בײ n דא־ םעסמר־םיםמג, אעצטיז 
10 o n  pvom n1928 דעצעסכער, סעז, 
בא־ ihi ססויסס סעdohi 2SL 14 סין

 חור טיט שטעחן צו געװארען שיצאסען
און אינטערנעשאגאיל,

 דאס אגנאטראכט, אין נעהםעגדיג
~ lyirrD אגערקעגזנן כױר  u*j inyu, 

 סטדיין (וצטעז אין אוגז הןפען װעלכע
סןן, און פורפיתוט חוו < און סן

 49SM10M3JM אין װייטער נעהמענדינ
‘3gsדי ogntstngn װעלבע די, דןס

ד pm טובט צע a ױניןן ון sm s  pm 
מן «ײ Dili דןס׳ פותױרתליכןן  חן
p p i m, ז און p גןר ו in  m וײור 

prnitoiM״pm o 1*• הןמוניסםישורM 
m* אונז ויי הןנון טײ־סאליטיה oo 

אוז טוו,
̂ sneisiM אין וױיטור נעהטונדיג

ס  חפןן אוםםודןנטװןרםליכו די ון
 ןחן נןסוז, אונזער אין טיסינגען איצט

ם איז עם װעלכער ט די ־פת רונ  ודס3מ
o םון n יןיזאל עטזאםינערם X2—

 -giPl די דאס ב«שלןסעז, עס זיי
 סיןשעל ו אויף פארזןםולס םינערם,
 יו־ טון3 חןם םאנסןג, הײננ^ םיםיננ
 סם., טע14 איםם 231 אין ,1927 נו«ר״

o שטעלתכ׳ אונזער װידערהאלען n סיר 
 אינטערנעשאנול די בלויז אנערקעגען

̂ש און ױניןן, ןפיציעלע אוגזער א
 דאס בושלןסען, װייםער עם זיי

 מם«ראנםװןרםלי•1א די פארדאמון םיר
 nptwv די זיר מםם װעלכע גרופע, כע

ל אונזער םון באארד טיװ  װןנ״ pm לןוו
 PM םארניכטען צו כחות אלע וז רעם

 איז װולבער לןק»ל, אונזער צוברעכען
 םיח פיל וזױ םים נמווןרען אױפגעגױט

יון ענערניו, און
ס נאשלןסעז, װײטער עם זײ  דן

 צוםחײ םולון אמוער אוים דריפען םיר
 «ד3 ןםיציעל־ןנערסונטז אונזערע צו ןן

 םיחרעז תייםור זועיען ווזלכע אםםע,
o אויוי לןס»ל אונזער n ד אםת ײ  מ־

באזיס. ױניאניםםישען
 82 לןקאל אונזער זןל לעבען לאננ

1י. װ. נ. ל. א.
אינםערנמןנול! די זןל לעכען ל*ננ

 פחנזידןנט גרײפער, ם.
.1PPD רןױעננלאט, כ

ר טו א ר ע ט ען און לי ב ע ’ ל
 די נענון וועט ליבערפאז חיים
 איפער קורם זייז םון לעקציע צװייםע

 םריי־ הײנטינעז לענעך אח ״ליטעראםור
 אין אזיינער 8 יאכואר, םען7 דעם טאנ,

ט, מנ  — נארדען, סקמער םעסינלי איז ןו
סןן 1258 ס ,BPIM13 ראור, נן

 (Mens(* ח. ותט oiip דיזען אין
 םןציאלע די אמםןנרשטרייכען םפעציול

 צוזאםןנ־ אין ליםעראםור םון באדײםונג
 לי־ צ|(.1ל םןציאלען אונזער םיט ה»גנ

e אלעםןל איז םעראטור sn e v s ג׳ד 
w פח אעיציאםאדין די אלס װןחנן ir• 

n מי באװענתנ, נעזעלשאפסלימר  T im 
פארםייםשור. pm װןנ־וױיזערין

ן m pm noipon יורע םןנ חן ל  פן
am פאד לעיזזױע  o n  PM ,Tt *ו*רס 
»tr נןזעזלו n ןוחנגג^ פרייםאנ יעדען

s ,יגלי6 אין *זימ׳ןר» pprau imPD.
מליחס• »לע פאד פריי איינםריט םי

איגטערנעשןגאל. אונזןך פון
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 *זױ (יס iv>pn pig’ נױ פון wgopig*p וי
mg’ ovJVHKJigo ogn ig] o ןין n  ivovroe, 

iv זינט .1920  oiv pg ov jvn ,1910 mg’ o n* 
ge Ivor> אויוי ערטינען o n נעניט אי;דוטםרי«ען 

ר נרויסן רי מ סי « » o[ ױניסו, סי n  ig חיס• נרױסען 
ivrngo ,פדױען און סןנער טױזענט 60 וופן פאטף 

v» דינען אינתסםריע pig?p רn פון » ’ii׳e«vie 
ingnvi דער פון ivogyprפון ״ ovv.o o n ,שאפ 

i n n די גאך ivsgopig>p דויננע־ ניט סיי אזױ 
o וױ סטגט n  pg יאהד. פאמאננענעס

pg ov מװען « ’m g יידעז, און *רות פיר סין? 
mg’ g און אגשױשיגגען סייע פון *vogn pjyogipiv 

m g’ װאס ivonv oiv ogn די ידן סאי 
)m g’ 17 vow 1 « ^אוהמאכער די נעזעחןPt >i *c 

kivjvi* .סטדייק
ogn 1926 mg’ i n  iV3g די גענראכט אויך 

iV3gepig*P סתנת א g pg .עד ערלײזונג ogn נא־ 
cp פון ױניאן זייער פרייט i די פון יאך ptrobuiogp 

 די סטרײה. דיעד פון פארפידעי די ׳פפראפטפנפס,
»n פון ogn 1926 mg’ o n גרזיפע די נעזעוזן 

 אױפ״ זיך pig* נױ םון דדעשטאכער און pig'p סאסע
 זײ אין םאדפיהדעד vc״oo*]iegp די ivjvj חוינען

DiVT’teVJO’iig ;די םו ivcog, האנען די װפלנע 
 דער פון ivrpnv pg ״ססיסס״ די *ירינ פארראספן

.,,פאדט פןפוגיםס־׳שער

nר ’ogn 1926 mg ױניאן אונזער נפפונען 
oogrivn i אוגטפד png’ נױ אין n די פון iogp 

 יעחמ orivnta ivsgn זײ פאאיט״פענס. גיססי׳פע
im a m די אין *פיס vooinyo די פון pg pig>p 

o m קאנט״ אויו מאבפן אזן יארפ נױ אין יאפאאס 
n  or*giםיז סאגטעא אזנםפר׳ן נאאדד, ח׳פאינט ם 

g וואס טגריספגט״, ״פדיחמ e>givj ogn איינטטע־ 
)nr אין טפ^פראגץ i n. ,סאסוניםםי־ די חאנפן ױניאן 

vr אין ציאצהעס וױ געחאנ^ט באאסטע n חענם 
n m  no אײנ* האנען זיי ,נאסעס״. פאסיניסכד׳פע 
 טעראר פון חעחפטפט n ימיאן m אי| נדפספ^ט

 אימעג־ i«o ױםענציר נעסאכם גאך אזוי חאנען און
מן, ת  פאאיטי־ 1זײע םון גאגגען n מנען איו וואס ו

iv r אחיםזחאנען טיי,1פא g .םיינוננ p״v im  i- 
«1 i n ויב-1א ;עקענט ניט חאט םאטין פאייםי׳פפר 

g ivigt אוי«י ווארש g סיטימ, ױניאן m g  iv זי 
gt> גיט m ini יי אמן,1אונטעינ^  .־g; ivig י;ט1נ

of'nJgrgi. שיעפט
 ׳שױ* g אױוי ױנ־אן n *ושפאלטפן חאנען «יי

ivo’J in .כסח־ אננפפיו־ם חאמן זײ אופן gio g* 
nig igg װאו־םען סזו n o r •אױו in v  איינעפ, 1

ogw ויי, םיס גפמען ניט איז — ^fj’i:v 3»i ותן אז 
ivo כסח־ וואויפם i^og ,n o r יינםנת די אויף! *ivo 

tngt, םון עימש ייד סײ o n םיט i n וסצע־ *יים* 
ivorw  in g  ! ,:n*  •tv*אי« — ״ V” ? inguvj־• 

 oovo זיך חאבפן זיי מי גיך אזױ •אאיסי, טסצימן
ovvtv««ig 1אי o n ,יג1אנחאצמנ זאטעל v>g n 

oogrn איז m .ױגיאן r;g in g o  ogorig און 
ogn ,rm סון ידײמייס pon אין i n ױניאן 

vm, די ד׳מיפט gor .״ חטנם״  ■VMg ivagn ז
Dpgg סיט פאחאםצומפן ױ f t r r r n n ןװױיםעי־ 

p?p po§wnעלעקש^נס ^געמיקסס ח^נעץ ;סענםען 
 אױפ״ חאנעז און ovopgrengs voogorj סיס

o a n n |אי i n ױניאז o n נעננסטפײזם in n װעל־ 
h אהזעו־ מד u g rv rv o rn «יתי n ;v o r  ogn 

n  op ooopPn פאמי־יימן v'ggt’jgjig  i n  no
m א*ז טלץ ogi איז g im  igon אױפױחאלםען כדי 

ivnop’nogp m חערעטםט די יתיטו m ידנפו  no 
oigg,, טלפ סיס ov'igVD vr'oogoigo nnm.

ing* o 1926 1אי n נזמוםען אױך אמד איז gH ■ ̂  g■■ gggg mag Aiim *igi i n  og w ססליםי tie וסייל*, 
rgp«g«.״ o’go. v rw jn g p  nאיו ״ in 

 tngn ,osgo no סאו־׳סכיו־׳ס יתיאן,
g owng גתיספ *מנפויייס• די ĝoון 

̂וסוגיסמן• קײן  איממד ק
M מחנדוניז _______ ___ PT ?װעל- «ו

Tjlfl D O i ? i y TT*
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igj on ivi»mmg omn  t » ggn פאו ivcnm g 
igj ,igonn פאר אױן g| 1א *<(יפ,1א| ogn ogi 

<inmyignio vpg» r איו pmioo ivimyma on 
tngnvi ivenvi no ogn ,mgEoig^ <i no לויט 

no m aio  on די ioo in  I ivoo’jiogp״ovn p 
i׳m גיסײנ׳מס m m אין vo9«m m לי א<ס 

no vnvigio ױ .lose mg» on no iv3gopig>p
 gopigip' ךז mgn «ס<אנאגס״ nngi יי •אר
run in נאפאיט. ט״׳ד־ v; ogi ogn ig) on• 

ng>m*i o osgia 1סא igi ,iy3gopig)p n יײ 
ii tvsgn׳on r אױן ingtige סי<ס wtii'vm א*ן 

ng n him״j־o iin « o ro איו pig)p in •אינ 
f vj?m ,v’ioon״ iogp m vvr rv t mgn* אין 

ivaiginv T י1 i iving' vm vn'it, און ogn ogi 
 n eg ogn ?vt״n ivoimp n iveignvjow אויו

V3gn oigegopn| אויפגסנױס ויר V’;gjgon in i 
 iv vnv א| גפטטנט ogn ogi יסא?ריטיזם.1 און

ogn ,ig» ivomo’iiogp on זײ ivagn ױ«<■1א 
v;jioiiv| י1אױ V’vnt’jgjig i n פון pig?1? n• און 

no ivsooom ױ; *,pig
m v  vVe h אןן >”ivi י1 און •gisvi vo’iu 

lie oegnvm ’o vrmo’jwgp n  ogn v’vgf’Jgi 
osgiovj ivagn P”ieo  mg»Pig?P o n דף, ס־ט 

ovn ניײנפן איינע 1פא g o>g פאר װארנוננ iv i 
ivo”3in ivvjgi .נפװפטנג e  invt״iv האגפן •i 

ô gVMS ivsgopig^p פאל bvi, און ogi ז־כער װעט 
 in ױניאנס vivi;g 1פא נײספי< ivo« g זײן

in g  ,ivomivonn נעסעיivigi-.n iv cn ,oipm
t״pivii ovoovoino >gi v'VKt’jgrg ivן o n  no 

ivaf'vi ,ניפט iv tvin’o no ogn און אונגליקען 
.DViglnn'J

i אויפטו nvi אננאאאננט ogn פיא אזו• n  {ic 
o o g n v i ivrm o’Jiogp I אין i n און לאאוק r n i- 

m g o אט ניאן.1י ogi איז ivignvi םון i, אאע 
v :rvr !םאל׳סורעכוננע ogn איי־ נעכיאכט חאנען זיי 

 cvi אין אמטען, י1 אין »ייינ;ע;א;נען, דינעז זיי יער
1926 m g’. ,

iv :g  ovn ogn איו זײז ogn ?oenpiv i n 
o 1אי n  iv:vn ;נייע ’ogn ,mg איצט פוםט ?Ig 

iv 1םא בוײינג׳מ iv iv ogn װאם i מאפע נ־ױסע 
ivigopigip, ײפאפע lviv” o gig o^gvwo ivegn 

t” io 1פא • yrnoo^iogp ovi 1אי עקסיעריפענט 
irig’ ivovvJ o סיידלייי n  no און g די־ אין חטאנ 

g’J1’ iv| ?
ogn m g’ -■v"i i n װאונלע־באיע זיך 1פא 

ivogppig^p ’i  .ivn’opvoonvo איו •g o o n i ’i 
iva, א*ו i n סינדש t no״ipoon : iv פװ״־1פא 

V i”0 א־ן םאתג, n װעו -gn o:yp?gii vvigur ,i 
v.־v״i א־בעי או־סנפשירײט נפד״כם נאנז ז.יר כפן

?v:gn ,ovזיר ׳ no oippv;«g זייעחג ivin’tigo 
ceKtnnn’o iv זיך ivagn |1א i iv oivpvjp’iiv פון 
t״g’3V >g;grvnvoj’g iv'. ”viv איו איצט |1א | i 

o>gpg> v o rt’jg n g n זײ םאגנפן g |g עס לעבען. כיי 
c זיו םאננס ” v g |g פון «pgioe;gp’i׳ige,״ g צײט 

 כעןgo ט1נ װפט ogn פן,1אױםביא אין אויפאעבעו םון
o n  og נתיספן iv:gn tvoD’jiogp n  ogn tmttv 

1 iriporpjmg ovu n« ,ig’JV i n  iv igoviי i g
פיס. אײנזן^ע vinm אויף נאניזאצ־ע

j i n״m g’ iv זיין וועט mg’ g אויפאע־ סון
 V’VKt'igjig. אונזעל ' invPiga^igo no n» כתנ

1936 m g’ i n אומנ^פאיבע! אן געווען איז ’mg 
o אי| n פון אעבען g:־n v i ^ י א נ ם  אט tie iv:g טי

ovi אוםנאיק n  ivign קנט1געאע 1בי'טע1א c n בי־ 
ivivo אvםg,ן rigi ” 1 cvn ogii קובזעז צונוץ נוט 

objipiv iv אין i. זיי gn^ פױפטזעכריך ע:ם1נעאע 
ogi וייעיע ivonvoi’g v r ’ogjgpv ב»שיצט פענפן 

n  ig i ipumםg,אם D tgnvn n  ivn י1 פון *iogp 
ותד באזייטינט נאנצען אין װעש jnOO’Ogp ניסטישע

p’VKfjgjig i n  lie i n.

ojm 1927 mg’ in זיין'mg’ g םון VD’iii 
̂פ־ ,i 1פא אױפטופוננפן  cv װעסםאכע!. און פא

 ־pg און אריבייט םחכטפואפ.* פון mg’ g זײן װעם
ovomm. 1סי ivign און ציא אײן באויז זיך 1םא 

 rPg ;ga טוזען i'o — איז ogi און ,pviiv אײן
inipiug ,ivjvp to  ogn ענעו־ניע, גאנצפ אונזע.־

gװnvpvסעאvדי ו ’«pjnv i r אויי in זעאבעי 
 באוזפ* או־בײםע! in 1אי ivtgorpi איז זי 1ווא חייד
 •ng’ viv«gnwo vrJunw י1 םון פאו־אױי אין גוננ
in. אױוי וזעו־ען זװריטנזדפנמאם םוז זי m זפאבפד 

 gn jvcc’tiogp• די m״g ivjgorvi איו וי וױ חויר
4נ1ואיגי1 כסעס און פאדפטסט 1איח מן

מ די תי ,igo איצט אונז enver ogii טוזײנ^ ג
ogi jn איז vg r» rtg n  w w w rfto  n אימו־׳פו־יײ 
 ^קטאס ריאמאניזירםע ײ איז oivoovo סל$ סון מן

 no ogi אעססממטנ•?. רסי •̂ת igo m יתמסד
n ניײד m  tgem, »די •כססנויינ גי tm שסעתנ־ 

h נפן,  ogii ביםפא ivoo’jiogp מן  ;םאכען 1צ נאך ״
iv נים ig p in  w די *eg igo v tcg ro m o r וױכ• די 

מ טינימג נױסמפ אח םימ ojm og גימו־ ogn י i 
nr«* ru p vn .yn n  r>g ,m m  w en ײ־יס* rn

טונד מ i ווי i מן ײוי ש ת מי בזנסער iw נוסור י
«i יי  im r w o a י י׳י י ײי ג . rag ײ ו א מ ״  Ug3 י

v o  tm n r  aeg>o ogn ,igtwru rw m  jgociv, 
ח rum» נריי• דטחי«ײן nrm יי י r> »  vtm 

i»  im r w m  •i ייי־ n  n* w npe

TTi ד

ivoeva iv i ,סיסן ivoo’jiogp n tg סיחאפן 
” gn• אין mg>igo זיו i ogn ,v’vgi^gigon in 
’ig’ti איו ivogrvi סאײו מו m, איי i״iv” i iv 

igo ” irv i ״^igo ,“o זיו .ivev3iv3’g,״ ogn 
eivn ive אין .tvo vovn n

to  tvagn ign  vovv< אין VJJg ooiJgp vt’i־ 
o]grpv>v* no vigio n  o in,י1 סאכס11 ״ *iv o jrg 

o j’g r n  ivi’nvnne o n  no voegga vovvtvi 
tvagn nogo .1’ אײנמסא סיס אױפנסחױנפן iv]” i 

ivagepmp ’i  ivovn ,oigogopn v r ’oo’tiogp 
ivoog viv” t no iVBignvJO’iig m gn ײ און  בײיז

ivouvjiv ססכט, מ ]ivogipgen. ivignv.ײ ״  אינפ
iוײ זײנפן פנט n m gnpj״•p i, no ivitvwg vo 

p’ogipge" און *go vi]g)gogio g |p:;gop]]g 
״פאפה׳שסנס״.

j iv i og״ip כאסוי פאםוניסטי׳פפ govi» no* 
ogn *V’ogip ײ אויםנפנומפן גסתיט  קאסיפמס־ n ג

gp invi g ivoipgo ogn ov .ivoאpogjo'w vo 
«p* י1 ניי i קא^קסאנפל הי פײא״. |1א jib 1ני ’pig 

pmv ogi iveign 11 סיט [[,losgigoזײ ייא ]iviv• 
ivp נוט, נפנץ ogi פטאיכפ מיט כאױו P’liv |P3gn 

1 ivsgnי V1אנdpi o i’pgog i”op] tpoD'iiogp v 
ivolpt ״ אן װפנעו פ^״טאפנvלvpv."\^ דפמאאט •gn 

ipo זיי o;p3” vgo cv אאם g ״igo]’t־D’PD,״ gאם g
nvooro  ’i  no ]]iipnngo ״gpט:l^־pװgאוg'v־

]IP1P.״
* • •

 געװארען ^אזם־בא^ןי״ דער איז איצט און
 אז מיינען, קאטוגיסטען די ה^פעגונג. אײגציגע זײער

 בל^־י דעם אט דורך געאיגגען נאכאמאא זיי װעט עס
 םאר־ אטאל װידער ״^ילום״ םאר געמרײ דעם דורך און

םיטגצידער. די םיוזרען
 סיט זײ האכען ש*'ל, דער אם מיט ^ונצוגעהן .אום

 ^אי־סיטער־ גרויע א צונויםגערוםען צוריק טעג עטאיכע
 ״אוכד דער אאס ראאע די ש»יצען װירען װעילכע ׳לײט

 אנע״ טישעראײט די אט און טיטערמאן׳/ ■ארטײאישער
^שילום׳׳. םאר קאאוסמאכער די צו מכאוםר׳עט, אירען,

 קאמוניסטישע א װי טעהר ניט איז דאס נאטיראץ־,
 טאקטיק. קאםוניסטיעע אאטע די איז דאס םאנעװרע.

 גע׳שאאגען. זײנען זײ װען אאעמאא אן דאס װענדען זײ
iyp»p א ארױםנעצויגעז ײר אײ«י חא« װאא«י דעד r 
 קאמױ די אעגארען. ניט סײנעם װעט עס אבער םעא,

 דורך אםי^ זוכעז, זײ און גזדצאאכען, זײנען ניסטען
 עסעס כאטש װײטער אנהאאטען סענעז צו מיטעא, אזא
םאכט. םריעדריגער זײער םון

 צונויפ״ איז משעראײמע שא• םון קאםיטע די אט
 װאס מיטיגג א אויף װאך ^נצטע געװארען נעישטעאט

 קאמו־ געװעזעגע די םון נעװארען אײנגערוםען איז
 דזשאינט אויםגעאײזטען דעם םון באאמטע ניסטישע

 א איז דאס אז יניט םראגע קײן איז עס און ב^ארד,
 אדער מאבעדס, הוייט די קאכײמע. קאםוניסטישע

 קאםיטע, ״אומיארטײאישער״ דער אט םון מעםבערס
 קאםוניםטישער דער םון מיטנאידער ענטװעדער זײנען

 קאמו״ נעװעזענע די םון אנהענגער הײסע אדער ארטײ,9
 יזיך םאדשטעהט ױגיאן. דער אין באאמםע ניסטישע

 ארײנגענומען אויך קאמיטע דער אין האבען זײ אז
 דעריכער וױאען און טשעראײםע 6שא עחראיכע אײגיגע
 אומ־ אן איז קאםיטע די אט אז אײגדרוק, דעם מאכען

 באזײטיגען צו אויסען איז זי דאס איז •אדסײאישע
ױניאן. דער אין םאױ איצט קומם װאס ?אטף דעם

• • »
 האאוס־ י1 וױכטינ, inpt איז ogi און צוױיטעגם,

 װע־ נוט נאנץ איצט שוין װײם?ן png’ נױ םיז 1כיאב?
Dt’JiegP ipj י1 אח DD'Jicgp׳'ipigope pe איז ip i 

ig’ti; .;זיי באװפנונ iv D” njp]pip: » ognpj ivpgn 
pci: igo g |P:ivi אgDPנD סון ipo’oo’jiegp ip i 

ig זײ iik אװאנםױלפ פטרייס o in  |P3gn נאנץ iP” o 
o?ngvgo. ם׳איז:id n g : ig״b אין ipm .זכרון cgn 

c ס׳םײנס i n ’iD, ip troo’iwgp g זײ שאאג״.1םא 
 ogn dp cggo און תאין g igo cgn נוט נאנץ װייפען

ip זיר םיט אכס1נ?ב i |g’]i’ ip i I'K ״cgn “iptib 
ivcgn ivoc’Jiogp ,i אין איינג?׳פטפאס lg':v ipi 

mv ipogige 16 nvcgn g,.? . םיס
 נאף ivnipp[ איז ogn ,c’tnp ipj'ov’K dpi אין

ip i נ?8ל1נידע ipeo’tiegp ,i  ogn אכט1געב האבעז 
1 ivהא^פםאכפר, י n  tv^vii סיטגאיip:ppip:g ^ n 

ipot'K איין כאױז  iv’’t fg  ogi' no ,p’vgt’jgiig 
pooni’e אױױ זיך ײעאפן זײ .ig’]i« אgנgc׳vנ  ogi 

Dvo’ogp vo’Joigiiojgigoeig n גיס  iv mvmv 
ivopj ogn זיר iv tg ם- עסיא^ן גיי  ־iogp יigo 1 די.

o׳nei>3o ניסספן, r אין ]io ivog| ם״.1,שא dv איו 
”j ניס ײיאעז iveo’nogp n אםי^ גיס p ם״1,סא! 

 r• תרך נים ivag ,ipoip om יװיאז ivt]ig אין עאוס
ivoip ovn ov .ivooinegp גוסא. סיםגציחװ• וײ תרך 

<.-gigrvnv0]« i n  oiig »g’g> ivnvor va^vn 
ovn ,ivjgigen no vovu m g  pg ieon  i” p 

mve די m eopig ft גיט om  too .|vig]ig ײ  ז
mve ניס i  in m n g o, אױגפן mutnvagt g a*s 

oi>r. igo ’ ,ir v[,ײעאמו ימם׳ני ״ <*gn»3 p k  ov 
i  tv3Vonv]” ig  ivovo g ivo’ אין ױגיסז ! ivngn 

imgopig^p n. ײייס׳מ om  o iV  ogi' 6»  n o t 
no e” p]'oogni]ger pg rjg in g o  ogi ,ivoip 

om  tg’«’ m אױסמחאאססן e r a  m m ,ײםסאם 
im סרניים די ogn סזױ »יז *n  tyueevug torn 

mgw »םי * twgn ige ײייס wm ײו»ק» tv m i
«r — iw>g» i> »  * lie  J tim  o g i P» joam roo

om mega י •ויסיי נסנמן ייו יײו י jpf*<יי י

טאטוד)ױר געגען דינען קאמוניםטען װען
װף). *ון צכ

̂ן װעיען  -pn ״\p חנריא
 װניאןו״' מאכמר קיאוק חור ו}אטור.אץ

 קצ״ די גמ^וגנמן חאנען אוױ אט ^
 סטװער טעדיסאן אין שטימון טוגיסטישע

 ״נױ ?אאו?םאנמר !ײער אויוי נאתען
סיננ,

 טון זיף: װאוגתר און איר הער
 געװא- dp טאסוניסםאז די זײנמן אן ןוען
דיקטאםור? *ון גמגגער אזעאכמ ןען

 עס סוז דיקטאטװ־, ניט אױב און
 אכער דאס איז דעםאקראנדע. זײן ךאך

 רע״ או #ניט דען םיר װײסמן טעגאיך^׳
 שעד־ און גארישער א איז מאקראטיע

 בורזשואזיע? דער םון םאראורטײא <יכער
 םאררקםערישע די באױז דאך חענען דאס

ד ײעגען רײדען דעמאסראטען סאציאא  ח
 צו ארן פארםיהרען צו כדי ניאיזראטיע,
 חא- די •ראאעטאריאט, דעם םארראטען
 אבער קאםוניסטען םאסען. רסאשנע

 בור־ א אאם דעםאקראטיע םארדאםען
שוױגדעא. זשואזער
 און חײאיג דיקטאטור איז אפשר :אר

 האנ־ עס װען םארדאסט, דעםאקראטיע
 םון באציהונגען רי װעגען זיך דעאם

 װען בורזשואזיע. דער צו פראאעטאריאט
 פראאעטארי• דער צו אבער קוטט עס

 זיך בײ ס׳חײסט גופא, כישוחח שער
 פארקעהרט: זײז שוין טוז ראן אאײן,

 די און הײאיג דעסאחראטיע די איז דאן
 אבער עס איז פארדאמט. דיקטאםור

קאטוגיםטעז^ די בײ אזוי
 סא• די זיינען װײס, איר װיםיא אויױ

 אין דיחטאטור םאר אפיאו מוגיסטען
 דיקאטאטור פארטײ. אייגענער זײער

 שם סאסוניםטישער הײאיגער דער איז
 הײ־ דער םון נאםען דעם אין המםורש.

 האםױ דער אין װערט דיסטאטור איגער
 םאר־ איבער־נאכט פארטײ גיסטישער
 םינא־ א אין מאיאריטעט א װאנדעאט

 םא־ א אין פיגאריטעט א און ריטעט;
יארימעט.

 אאגג ניט גאר נאך דאר האם דאס
 אמעריסאנער דער אין נעטראפען צוריק

 איז דאס און פארטײ. ?אםוגיסטישער
 מעג־ אז •אוצים, אזוי געװארען געטאן

 מאא אאע םכע די האכעז װערכע ש״*.
 האבען םאיאריטעט, דער אין זײן *ו

ו  אריכערצױ געהאט גיט צײט pv אם̂י
 װאס םאיאריטעט, נײער דער צו אויפעז

 אח עס נעשאםען. האט דיסטאטור די
 אויןי גןוקעז צו געװען צער א פשוט

 שאאפען געאעגם זיר האבען זײ זײ.
 זײ אז באװאוסטזײז, םואען דעם מיט

 װען און מאיאריטעט, דער צו באאאננעז
 זיך זײ האבען אויםנעשטאנען זײנעז זײ

 דער אין גאר זײנען זײ אז דערװאוסט,
 בעאי צער גרעסטער דער םינאריטעט.

 פרײגד מײן אוױי נעװעז דאן איז חײם
 אוײ נעדארפט נעבאך האט ער אאנין.

 ערשטען דעם צו הענדום־פענדום פעז
 אנ־ זיר כייטינג האכדוניסטישען נעקסטעז
 ניײגע־ דער אין ניכער װאס שאיסען

 זײן איזיננען אוז כיאיאריטעט שאםענער
רענירונג. נײער דער צו האאויה

 זײנען כאװײרים די אז עס, הײסט
 פראאע־ םון דיקטאטור פאר באויז ניט

 דיקטאטור דער םאר אויך נאר טאריאט
 כדײ װאס טא •ראאעטאריאט. איבער׳ן

 דער־ ניט יחגאעז ״מיר וחןרטער: די נען
 דער-סאאױד אין דיקטאטור קײן אאזעז

 אמאא מיט עפעס װאס ױניאן?״ מאכער
 דיק־ חײאיגער דער צו געגנערשאםט אזא

? מאטור
 איז דיקטאטור :םארשםעח איך נאד

 האםוגיםםען די ווען הײאיג, איז גוט
 ױניאן, קאאוקמאכעד דער אין עס האבען

 n און זעכאן װעז ניט^ אבער טויג עס
עס. האבען אינטערנעשאנאא

 אבער ריכטמ. ױי\ מעג דאס נו,
 צױ זײן כאוױירים די ניט דעז ךארפען
? זײ םיז זיד אערע^ םען װאס פרידען,

 איו צבמן געגאסע וון ארפיקעל דער )#
 Djn סאנואג, *•ארווערפס״ אין *ראינען

 איתם דדומן סיר יון דעצעםבער, *ען27
מי  «רז חנר געהא. און ■mrwr ער וזי *י
 קלאי אווי און *ײ• אין אזוי ײז ייקעל

 וײ• עס ?v אנגצײיתו, יאר״״עגיליד 1ייי
ב קאמאײחנן. קײנן נויפיג ניס דא גען  ױי

P® ױניאן ױנואי »ױ םייאליתי יא צזינײ# 
 נעלײעג®, ני« ארייקעל דעס חאבען זועלכע

ך ואי ײ[ לײאוז ■nm זיי זאלען «א ג . 
■״  •יו מיי• ו#רא אר«ימל »m מגפי^יי

א• • ני■ א ימחגו. געלײעוי ניײ■
1H i a a a i a i l A i i W m ^ r  —  a a  — a »— »  a a  a a * ̂ן.־<  א9ינ חנד• —גאנױדעג איט9ר9ו

ט דען ױי דארמצן  צופריחוה זײן ד
ד די און זיגסאן חאט ענדאיו מאס  אי

 קאטױ רי איבעתענוםען טמתעשאנאא
 אין די^טאטור? םון vri'n ניסטישצ

 סאםונים• די חאבען וױרקאיכקײט דער
 שםחח, פון טאנצען געדארםט ראך עז6

 אפ״ חאט דיתטאטוזי םוז אידעע די װאס
 זיד» אםיאו זיג. נרויסען אזא נעחאאטען

 װעאכע אינטערנעשאנאא, די און םאן
 אײ די כאקעמםט שאחי אזוי חאנען

 חא• ױניאן, דער אין דיקםאטור םון חנע
 סאמױ די אז אויסגעפונען, ענדליך בען

 דע״ םיט אז גערעכט, זײגמז ניסםעז
 דער אין הײנט סען תעז םאקראטיע

 נאר געחן, ניט וױיט ױניאן ?אאוקםאכער
ריקטאטור. אגװענדען סוז מען

 גיט :איצט שרײען קאטוניסטען די
 װאחאען אונז גיט דעםאקראטיע, אונז
 װעט פאאק דאס װאס זעהן אאםיר און

זאגען.
קאםוניסטיש. ניט איז דאס ן אונזין

 בורושואיש. רורך און דורך איז דאס
 דעמאקרא־ סײנט עס װאס װײסעז פיר
 די אין זיר געפינט די.מאכט װען טיע,

 א און ארגאניזירטער נוט א םון הענט
 חאבען מיר מאשין. געשםירטער גוט
 אז fByp פארשטאפטע אזעאכע ניט גאר
 קא״ רי װאס געדענקעז, ניט זאאען םיר

 צײט גאנצע די אונז האבעז םזניסטען
 דעםאסראטיע םין אזא װעגעז געאע^ענט

װאהאעץ. דעמאהראטישע םין אזא און
עקזעסוטי• די װען אז וױיםעז, מיר

 קאגטרא־ װערען אאקאאס די םון װעס
 מאשען; סאמוניסטישער דער םרן אירט
 ביזנעס״אײ־ די מענעדזשערס, די ׳װק

 אננע• אנדערע פארשידענע אוז דזשענטס
 ױנסט װערען ױניאן דער םון שטעאטע

 קאמוגיס־ דער םון קאגטראאירט אזוי
 דער ארום און אין װען ;מאשין טישער
 עטאיכע פאראן אזוי סחם זיינמן ױניאן

 זיך ררעהעז װאס מענשען, הונחגרט
 צואיב א«, אעסען און מאשין דער ארום

 א צײט צו צייט םון גגאחגז, איהרע
 דעמאקרא־ א סאר װאס טא בײגדעא;

Y ערװארטען דא םען קען װאהאען טישע
 בא־ אין נעםען נאך דארןי םען און

 זײנען סטרײק רעם צואיב אז טראכט,
 מענ• ביסעא רמכט א פאראן סתם איצט
 רער דאנס א שואדינ זײנען װאם שעז,

או, םיר װײםען כ»רמין.  דער אין אז י
טאז םאשין די w סטרײק א םון צײט

 חאמנן אזוי וױא. ױ וחנמען טובח א
 גד צײם גאנצע די קאסודסטען די אוגז

 אונז זײ ח^במן נאר ניט און אערעגט.
 אױך עס חאבען זײ נאר געאערמנט, עס

 איצטײ עס אין באװיזען אאײן טאקע
 איך םרעג םטרײש. ?אאוססאכער גען

 קאםוניס• די אזוי װי דערינמר, טא?ע
 און זיגמאן אז דערװארטען, קעגעז טען
 איהם, מיט זײנען װאס אגדערע, אאע

 fiyp פארשטאיטע אזעאכע האבעז זאאען
 אזא אין אויסאערגען סענען גיט און

 תורה סאמוניסטישע n צײט אאנגער
רעמאקראטיע? און דיסטאטור װעגען

 בזױן א געווען איינפאך װאאט עס
 אײנםאכע, אזא אז קאםוניםטעז, די פאר

 האר־ זײ װאס תורה, שכא׳דיגע קאאהרע,
 אין ארײנהאמערען אין אאננ אזוי טעז

 כאײבעז זאא ארבײטער, די םון •yp די
.Diy אן אהן ^

 ־oy אונזין. אן איז װאא^ איצט גײן,
 אײגםאא^ נטyקyג חאט אזויגס װאס

 אראפ, זיגען םון איז װאם קאמוניםט, א
 אאף־בית ovi ניט װײםט װאס רyאד

 האמױ װאס טאקטיק, רyר פון אפיאו
tyoo’j אyרנyױניאגס. די אין ן

 ׳ניט אאנעטײן אין הyארשטD איך
^ די איז זyקאמוניסט די םיט װאס  א

 װי איך אײען אט נ^ואר^. צײט טע
ר ױניאן רyאםוניסטישp א  ענ־ איז פיהר̂י

 די אויף שױם מיט דטyר און טyטריסט
,^  הא־ שיקאגא אין yכטyר די וואס איי

 א אויף רײד^ צו רטyשטyג איהם כעז
טיטינג.
 װי באגרײםיען ניט אײנפאך |yp איך

 דעס ײעבען זיך jyp ?אמוניסט א אזוי
 טאנ־ :יכער דאך דארף רy ן.yאאנpכא
 זיעהט ער רוען באגײסט^ױנג, פון צ^

 yכטyר די פ^אה גרויס♦; א םאר ־װאס
אינ?^ די בײ טאןyג זyהאב

 אונז בײ אײגגעטיהדט זyד האט זזער
y? ײ :w א פון םאחגBברyכyמיטינ״ ן 
 ?ר״ רyגנyג ?ײן אאז^ ניט רyאד נען
 לא־ די זיך דאכט װארט? צום םען

ײנ^ דאס טוניםט^.  זyװyג זײ דאך ז
 טאק״ די ארבי'טyגDאוי ry^n yאכyװ

 אוםן ארגאניזירט^ אן אױוי װיאזױ טי?
 וחגן איז ^yJijn yרישyגנyג זyרyטr צו

 מיטינ* די זyכyברiא אינגאג^ז נויטיג
ט yכטyר די ׳נו גצן. ש ^ און נ

^ זיך ןyהאב זײ כיז נממתט, ג ס י ו  א
װאאט oy .yםאיכyנ דאם טאז צו רענמ

ז ע ^ ע װ

גראס גסתלי

ײן נלײך, געהען װענען םייל ל  לענג, דער אין נ
 װירע, א וױ שםחים װײטע די לענג־אוים

 — בחירה א זיך םאר ציעל דעם אין — סידרער וױ
 נעננ. ארוםיגע קײן אןיןש אס נישט זײ טרעטען

ײ  װעלטען׳ װײטע פרעטדע דורך שטאלץ געהען ז
 געצעלטען. און דערפער שטעדם, זיך הינטער לאז;מ

• יק.11צ פוגקם ערשטען צום לענג־אוים קוםען און

 קרום־קײלאכדיג זיך דרעהען װאם — אנדערע און
 צװײטען׳ דןןם אין אײנער ארן רונד־ארום, און

 בײטען, און גערטנער אלעען, ארום
 פלײטען. פדן שלאננענ־לי! דאם װי זיך שלעננלען זײ
 קײטען, די אין ריננען דוי זיך סייטלען אױ

 פאנאנדער, זיך געהען און זיך באגלײטען
 טי־טאנאנדער, וױדער קוםען און זיך זוכען זײ
צוריק. רונדיארום און קײלאכדינ געחען און

שט װאם װעגען, אױר פאראן ד׳ נישט וױיט, ני  תנ
שט און  ארםעען׳ און פיחרער שםאלצע פאר ני

שט לאקען װאם ך ני ר  — אלעעז און נערטנער ח
 ;אלייז זיר אין טיעןז װעגען זיי^ען דאם

שט פיחרען זײ שט קוםען און אװעק ני  צוגעהן. ני
װערעז׳ װאקםען, און זיך ארום קרײזען זײ
 שטערען, איעעגע^אק^ן די ארום װי קרײזען זײ
בריליאנטעז־שםיינער, װי זיך ן י א יכטען......לייכטע און

ײ' ®ז ם׳װייםמ און דר׳ערד אין גאך װאקסען װאם
קײנער נישט

ך אין װילען #ך m זוכען די  געטעען ד
 באױגען, מן&װױדען צו וועג
ר אזױ געזוען *ון ר T ח t רוב דאם *ליין 
איךטוף. דעם ®ץ דער;אוםעגדלמנקײמ *ו

flh• ר א נ*װ*ן אי^ופאד«•
ip»o’jwdp n, ״ ותן  יזא וואאטצן ו

 אױס^ןר• געקענט דט ?אף אײגשאכע
iy דאר עס איז רעכטע. די גען i חױ■•״ 

 די פון הױפט״שטרענונג די »ון װאונש
 וואס דאס טאן זאא םען אז תאסודסטען,

.jyuD זײ
 װעיען ?אטוגיסטען די אױב נאר

 דאן זיו, םאר באױז תורח זײער זyח■אט
 4 תורח, אנלעד אן צו ורעגדען זיך מען מוז

 ױ און vatfp גאמ א אױף איז ורעאכע
 זאגט: זי םאאנד.ירו םון אױף שמט

 זאי״ דא; וחןלןי, צוײ״טען בסטyא דו װען
רואיוי. » װי |y'«n אויך סטו

 װעאםיש. זײן נמנן דארןי tipyii מיט
 האנדאעז און וועלוי פדט טאן צו חאבק

 py5P3 װאס זעיבע, דאס איז ^גשהיך
םאר• וחניןי די >אכסטסארדyז

פ, jyiy' צוקעז ע ײ:  נרומ• װעט װאס *
טענימ• זײ צװישען אויפפיהרען זיר רען

ייד״
 אײגנע• ןyיסטrתאט די חאב^ דאס

 די ארבײטער״כאװצגונג רyד אין םיהדט
 בײסצן ארן lyo^i פון מאראא װעאםישע

^ |yiy' זײטען אאע פון ײג  בא־ װאס א
משפחה. רyאםישyװ דyזײ צו ניט לאננט

 fyo־wny ניט ןv*2 typ אןיyזו םון
 אאײן זײט אידור זyװ ^גוגנyרקyאג הײן
 ?אמוניסט^ן פון און ;װאאוי קײן ניט
ypניט איהר גט lyrnp אנ קײזyרypגוננ ̂

 איהר jyi; ׳טאן ניט זאאט איהר װאס
 •y: אין קאכיוניסט. קיין ניט אאײן זייט

 ttnyotf נאך אײך iy>jni זיי נ^טײא,
 זײ ארבײט. רyגוט רyאײ אין

 זŷ^םאר'מיאוס ארבײט yDu רyאײ נאך
y ניט זאא נאמ^ אײער כדי iv v\ קריגען 
 איהר װאס #גוטס די פאר קר^ײט קײן
 y:וט א טוט iy^y: א וחנן טאז.yג האט

 די םון רשטy ^ רטyװ דאן ארבײט,
 oy באשמוצט. הרyכי נאך קאמוניסטען

 אדיי רyגוט רyד דורך אז מורא, די איז
ny:;y3 n זאא בײט v i׳D ת צ א ט ^  ר
. ןyהױבyג ניט ^ װ

 אין טאזy;Bא האט זיגמאן מאריס
 איז iv רוזנז ?אאוחמאכ^ױניאז, דער

^ רyד םון חןזידעגט6 זyװארyג ט  אינ
yj^ » y;w ריזיג א ^ ni שװ^ל און 

 פאר״ האט רy רyאכyװ םאר ארבײט,
 טון באױז ניט יועז-ען צו נצאױגט דינט
 פון אםיאו נאר םריינד, זייינע

 האט זיגפאן זײגעם. םײנד עהראימנן
 שטאא אײז װי inyo אויסגערײגיגט

 אין ןyאיבpyאנג זיך האט װאס םיסט,
o ױניאן. רyטאכpאאוp רער v נע־ איז 
 םאד״ צו ג^יאט האט װאס סיסט, ורען

lyooyB און ױניאז. גאנצע די ov •װײ 
jvd אאוסמא־ הןד אין ?אמוניס^ן די? 

 דדײסט־ װיםיא מוט, װיםיא ױניאז, רyכ
 צו נהײטyבyנyרגyאיב וױםיא און סייט

 הא״ טcדארyג האט ny:"K ױניאז רyד
 װאם ארבײט, די ijranyr^w צו ןyב

 און אונט^ענוכמן דאן האט זיגטאן
 אבער זײ האבען םיהרט.yדורכנ אויך ־

\ p ראז איהפ v n v mרyדערפאד דיט ? 
jy^n ג זײyשטארקט o:yn v : " i צו 

i װאס אדבײט, jnyw די טאן v האט 
? ןyנוםyרגyאונט

 גע־ אין סאמוגיסםען. די ניט נײז,
 אטאקעס yny'ir ןyהאב זײ ׳נטײאyנ

מאכט.yג העםטיג^• נאר איהם אויױ
 דורכנצם״הרט האט זיגמאן װען און

 ,1 אאקאאען די םון אמאאגאמײשאן די
 און רסטעyשװ די םון y*": ,11 און 17

 רyד אין אנעראציעס yװיכטיגסט
 -y^: איז װאס ױניאן, רyוכrכpקאאו
 װײא יאהר, צו יאהר םון געװארען אײנט

'iv iv מורא האט c»nya נ^מען זיך 
 קא״ די דאן אפשר זyהאב ;איהר צו

 םארדיגהע די ;y3y:y: איהם זyמוגיםט
V נונגypרyא;

 בא־ דאם ״אמאאגאמײשאן״ דאד איז
 אױןי ?אמוניסטצן, די בײ אyרדyם איבפ

w n tv u די ארויס םאהרצן זײ 
 דאך זײ ty^n ;ױניאנס די אין צײט

v: נעדארםט וױיניגסמענס i v\ זיגמאנ׳ען 
 -yj^n האט ער װאס לןרעדיט, םyד

 אמאלנאםיײ שװעחן גרױסע אזא םיהרט
 מורא זyהאב אנדערע וחןאכער צו שאן,

D»nyj אב צוצוריהתען. זיך אםיאוyר 
 ?אמױ די איהם האב^ אויבען, אנשטאט

':v v n\ אויןי באשמוצם און באשימםט 
 מײנט דאס און אוםז נעומנהגאיכען זײער

אוםץ. זyערנסט אויפ׳ז
v האבצז זואס איז i\ אםוניסםען די? 

p i איז נעטאן אנמגרש mיאוpמאכyר 
 יצ״ אויוי שםוץ װארפצז רyאויס ױניאן

זײ¥ םיט b'3 איז װאם אײנצם, דעז
 פאחן דצר אונםער זײ זײנצז ןyומpyג
 אויסגצחאיפמננצם זyאyיi■רינצי םון

pאאסp:yאמnחאםנן זי' ״ oninya ווצנצן 
 •רינציפזנן חויכצ די פון רײנסײם חנר
 אר״ םיו און^ױלעז טרײד־ױגיאניזם פון

)10 וײ■ »ויןי (אלום

ניט אויד  
נים וחנט

-jvfa j]u״o 
-ita i ognv)
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 p.fi גאװערגןר אלס געװאדען שװארען
 פערטען צוס שױן סמייט. יארק גױ

 *bib א.־ן חוגדערט ,ד אין טזױ, טערטין
 עחדכ״ סט״ם יאדש דו װאס יאתי, *ע

 גאוחנמאר אײן ק״ן <אך האט טירט,
ן t ניט ד r i m מון צוטרױען *ז• צו 
 גאוחנדנאר טערטיגען סיער נימצר. די

ט o איבערשט״גען ס״נ n יאױלערסטזנן 
ל: •א*יטישער דער •אליטיקןר. טו  טי

 מװא־ איחם פאר שױן איז *גאװעמאר״
ײגןו מיטגעבױרעגןר * וױ *זױ רען  נ
 זײן געװעז ױאלט עס וױ אזױ ;סען

 — סמיטח גאסען צום נאמען ערשטעײ
 אדער רעד/6*אל ניט און *נאװערגאר,

/ י י .
 ױ8•א גרויסער זײן םון קוסט דאס

 גיט •איולער איז ער און לאריטעט,
 נױ אין ־־־ רערהיים אין זץ־ ביי מקא
 דוקא ני׳ט •אפולער און ;סטייט יארק
 יארק נױ צוליב — חיים זײן צוליב

סטײט.
 א;־ אלע װעגען סאקט. א איז עס

 מוז לא;ד איבער׳ן גאװערגאדס דערע
 גלייך געמען זײערע דערמאנען ביים טע|

 סטייט, זײער סון גאםען דעם צוליעע!
 ivc װעםען װעגען קלאר חאלםען צו אום

 איז סםיטח גאװערנאר װעגען רעדט.
 רײדען םעגט איהר נויטי;. ניט ד*ס

 בלױז און סאדיפארניע, אין איהם וחןגען
 םען און סםיטה״, ״גאװערגאר דערםאנען

 נאן־ מײנט. איהר װעטען שוין וױיסט
 פא־ אזא האט גאװערגאר יארקמר נױ א

געהאט. ניט ■ולאריטעט
•אױלער? אזױ ער איז םארװאס

 געשריבען םיל סטיטה׳ן ׳וועגען ס׳איז
 האט םראגע דיזע טאקע און נעװ*רען,

— םארענטסערעז צו נעזוכט םען
■איולערו אזױ ער איז םארװאס

געשריבען האט איהס װעגען בוך א
4 ****A*4 4 ft4 AA4MM||ן 1 • לן 1✓ w m If PD Ip O M«Pn ייץ ̂ "UfU

 װײםע סאי *נדערע, סך » װי וױםמ,
 1םי ב«כטער88נ ;*הענטע ם»י »ון

 י1אוי *8 םך 8 זיך שטעלם סםיסח׳(,
 קםעד־שטרי-8ר8כ ■עדזענליכע ססיטה׳ס

 פארקם־ 8 איז ער אז .ס׳דוייסט, כען.
 8 ;*ט8וו פון זינען םולען אין םענש

 אויס־ אוז נעבױחןן װייל םאלקס־מענש,
 סען80 נרויםע די *װישען נעהאדעװעט

no זײן םיט םאלהט־םענש 8 אוז לק,8ם 
 א*ז ער מענשען. אח כען8ז צו גאציחוננ

 ״יאנײ 8 ;1לעםע8 מיט “,נוט־נרודער
 װי באיעס׳/ די םון ״באי 8 ט";8נר

 םעז־ווערטעל8ג נזט־ברודערשער דער
 איז אםת םך 8 דא נעױים איז נעהט.

 םאציאליםטישע אםילו ערזלערוננ. 8*8
 פאליםײ צעז8ש װעיכע זשורנאליטםעז,

 נ־8 נאנץ 8 אויוי *ערזענליכק״םען שע
 ערשם װעםען םאר און שםיינער, דער

 8 איז םםיםה װי •ערזענליכס״ט 8*8
 אייד *יך םוזעז קריםיק, פון *ױל־בחןם

■ונפם. דיזעז ניי אושטצלע*
 ברייטער דער םון םיםבאי 8 איז ער

 לעכעז אין דעםאקראטי, אםעריקאנעו'
 קױ איחרע אלע םיט ■אליטיס, יייז 1אי

ריאזיםעטען.
 אנטהאיט אליין קאריערע 1*יי שויו

דראםע. ■אליטישע רםינע8איינענ נץ8ג 8
 ט*רםאםעז8ט אריםע בײ נעבוירעז

מר דער םיט ארים, — אנ  הילםלאדנ־ נ
 זיר ברעננט; אריטפײם וואס סײם,

 םיז םיידװאקם די אויןי אויםנעהאדעװעם
 *ראםםקיי-שעז, איע םים — י^־ש נױ

 פארווארםענע םון םיידוואשם די וואם
 1אי ;םאר זיך םיט שטעלען נעםלאך
 װאס הייר, ■אייטישער 8 *ו נעקוםעז
 םיט ציע8אריענט אינטעלינענםע סאדערם

 םראנעז עסאנאטישע פארװישעצטסנמ די
־ סאציאלע און  װיכ־ דעם איז 1בלעםע8•

 םאראײנינטע די פזן 088*»ט מינםטען
 אהז שוחלוננ, א t**8 .איז שסאאטעז.
 חױ* צום נעמוםעז איז ער שםודירען.

 קלעטערעז איעענעם זײן תרך opjia בצן
 י,1רױ8 לץ8 יעבען םוז טדע■ די אױא

י•1רוי8 לץ8
 18 מ׳מ נים דעם, מענעז םעז חןדם

:ערקלערונכ נעוױינלאכע די
 נאר־ םוז — נס8ס8ר גער8םעתק8
o יועחזו נישם sn; עלע;ד )8 םח 

סאכט. סון )from 8 80 איננעל
:דערבײ זאגט 0ס* און

 יארק נױ םון סיידמאשס די אויוי
 .שאםאז גשקלייבפן םסדטה <״8, האט

 שםאתל און שםיין ח6 ט*ס8נ ;םןנס׳
טום. איוום אין נעײעשם האבען
ײי אזעלכע נאצ8נ װי  ניט יעז8י י

 ערשלערונגען עיכ&ע *ײ זײנקז ש<ימ«ז,
יארש. גױ פון נאויצרנאר דעם ■אר

עחרעדטים־ איצט תאט םםיםח ל"8.
מ אונױוערזיטעטען אב»9צט »ן י

 אין שענםשאפם םאר ,חמםאר־טים׳לען
rj*W; ל8ם8 ם8ח <»ז8 ער ,#נעד 

p • «י| t w i n פח אםעםביי חנר 
n ניצ r צײכעז איק טו נצז^נם, סטייס hây* n.fill Ih■ ׳ י ——    - « dot ,D’w r n r f i אר

 יזדזעגלינלײ־ גצדידאאמ סזייצג מי (ילז
איגירןרנע׳יאגצל). ווזגזער ■ון גד»ינ«ע ךער אין יהן

לטנג. ח״ פון

 און אםמםאדקסטעז, ער מעצם ויך נױס
— ציי^ען דער אי? דאס

.״״ס .6 »ס> :ס״גט דאש
מארקעט׳'. b״b ״®ײסאז

 אזי:י םארקעט״ פי״ט *פויטא? דער
 ״דאוך יארקער גױ פון סײד איסט דצר

 כעס־ זײז געװען עס, הײסט איז, טאוך
אוג^װזןרזיטעט. טער

 אין נעהאדעוועט ?יך און לעבױרען
v ״פולטאז דער איז ׳סטרים אליװער 't 

 עד װאו פלאץ, דער נעװעז םארקעט״
 ב#ים חברים, מים געמיילט אי זיך האם

pc ,נע״טטעלט ד^רטען אי און סטריט 
 װאס אינגעי, אלס טריט ערמםע זײנע
 לעבען. א מאכעז צו זוכען געכיוזט האט
 ^;־ ער ה^וט ׳עס הײסט דארטען, און

לעבען. דאס לערנען צו געהויבען
 די דורך יאחד צעקן לעצםע די אין

 סך א זײנען אײ׳^ופא אין רעװאלוציעס
 םיהדער געװארעז דעק״ םון ״מעדשען

lie אין געבוירען םעלקער. און לענדער 
 םיה־ צו דערהויבעז זיך און אריסקײט
 איצט רײסש נאצי#ן א pc רעחטאפט

 איז זאטעל־ט&מגר א אױגען. די ניט
 דײםלד סון ■רעזידענט דער ;עװארעז

 נע־ זײגען •ויעדים סון קיגדער לא;ד;
 א רוסלאנד; איבער ו^נירער װארעז
 אײ דיקםאטאר דער געװארען איז שנייר

 אזא נאר ׳ד^ך און איטאליען. בער
 אויסהאדעותז קען אםעריקא װי יאגד

סםיטה. fv אלםרעד «ז
 איהם האט רעװאלוציע קײז ניט

 ^םא־ הויכעז דעם אױף ארױסגעםראגעז
 א״ן פיהרערשאםט ■אלימ^מער pc סעל

 םאלמם־ סײן גיט ;oAror גו־ויסצן א
 ארויסגעװאד־ איהם האיט אױסטרײסלונג

 םעטאדעז, •איליטימע ;סראנט צום סעז
 דעםאקראטי א pc ממוסע, בײ שםוםע

 םויזענט און טעילות טויזענט מיט
אהין. געבראכט איהם האבעז חסרונות

 הײנכדצױטאכ איז םסיםה גאװערנאר
 כאראקםעריזירעז װעלכע די, פון אײנער

 באלעבא־ װאס לאנד, דאס — אסערימא
וועלט. דער איבער טע-וועט
 גע־ דער אין ארט דײז האט ער איז
 ליײ אינטערנײעאנאל דער סון שיכטע

 װאס יוניאז, וואירקערס גארסעגט דיס
 איהם קענען קלאוס־םאכער אז ׳סײ:ט עס

׳שילטען... אדער בענשעז
סטײט, יארק ניו סון נאװערנאר ס5א

 םאר־ סאר^טענדליר גאנץ געווען איז
 אינטערעס ארויסגעװיזעז האט עד װאס

 נא־ די אינדוסטריע. ק^אוק דער איז
 די םיז אײנע איז בכלל ייעיצ־אינדוסטריע

 אינדוססדיען רײכםםע איז װיכטיגסטע
 אין סטרײקס סטײט. יארק נױ איז

 צװײ צוזאםענמטויסונגען טויײד, קיצאוה
ריה״ ױניאז, די pא בעלײבתים

נרויסען א סון אינטערעסעז די אז

 בא£עלקערונ;, אמעסײנער דער פון טײי
n צו ;יט שױ\  pc p n n שאראעםע־ 

 גזד וואלם עס אלײן. צדדים רעסירםע
 גא״ pc וואכזאםקײט דער געגען חגדט

 גענוסען ניט װאלט ער וועז װערנאי,
 די אק ■אסירוגגען די אין חאנט קיץ

♦ נאדעל״שרײדס.
 גא־ דעם איז םאפענט איצטיגען איז

 דער םיט סארבונדען נאםעז ווערנאד׳ס
 טרײד. קלאוק אין אויפםרייסלוגג גאנצער

 ?אםיעאן, די װי ׳צײט יאהר צוױי שױן
 דעש אין איז בא׳טט*םט, האם ער ױעלכע
 או; ילעננ גאנצער דעד איבער לעבען
 האט ער אבער טרײד. קלאוק pc כרײט

 יזלאוה־מאכער׳ט איז הערעז געלאזם זיך
סריהזןר. אויך לאנד

.1919—1920 אין געװען איז דאס
 אין געװעז איז אעטערנײשאנאל די

 געװעז איז עס גלאנץ-יעריאדע. איהר
 נאדעל־ אלע אין גלאנץ־פעריאדע די

 קיאוק־ דעש עײך איז װאס מרײדס.
 פו־ דער אונטער געװעז ער איז טרײד,

 ארגאניזאציע. רע־ םון קאנטראי לער
 געצעהלט דאן האט אינמערנעעאגאל די

 םיטנל•־ טויזענס דרײסיג און הונדערט
 קאנװע:־ דער פאר געװען איז עס דער.
 אײ־ די װעלכער צו ׳טיקאנא, איז ^יאז

 אופד אן מיט געקומען איז טערנעלןאנאיצ
 דע־ אין סאי פרעסטיזש פארגלײבליכען

ט לײדיס  סאי און אינדוסטרי גארמע̂נ
 יע־ אין לעבעז. געזעל׳טאםטליכען אין
 באװעגו:־ באװיזען זיך האבעז צײט נער
 קרי־גען צו ארבײםער די צװי^עז געז

 טאהע זײנען עם װײדזשעס. איז רעחעס
 ;בעלײבתים די םיט אגריסענםס גע׳יועז
 בא־ א איז לעבענס־אוםשסענדען אבעי

 די געװען איז עס װי צײם, װעגליכער
 ניט זיך יאזעז *עריאדע, נאך־םלחמה

 קאסטראקט־ םון סארבינדעז אלעםאל
 םלחםױ־ די םון יסרות דער ■ונקטעז.

 און סראםט, איז געװען נאך איז יאהרען
 לעבעגס־ די זײנעז צײם דערזעלבער אין

 גע־ געװעז אלגעםײז איז סםענדארדס
 װײדזש־ פאריאנגט האבעז עס שטיגעז.

 דרעסמאכער און װײסט די העגערונגעז
 און דרעם םשילדרעז סילאדעלםיא, פוך

 אדן יארס, נױ סון ארבײטער גודס װהײט
 סינסינע־ באסטאן, pc םאכןר סלאוק די
 ?לאיק די אויך pא — באלטיסאר און טי

 דעו־ אלעסאל יארק, נױ םיז מאמגר
 ארגאניזא־ גאגצער דזזר pc רוקעךבײז

ארבייטעד. גארמענט לײדיס די םון ציע
 איז םרײד קלאוס יארקער נױ איז

 די געװען אויך קראםט םולער אין נאך
 (איצט אסאסיאימזאד ״פ׳־אטעסםיװ

 י־י קאוגסיר״). ״אינדאסטריעל דער
 גע־ ניט נאך איז םיסטעם״ ״דזשאביגג

 װי אויםנעשפרײטקײט אזא איז װען
 םאנוםעלןם^ורערסי״ ״אינסײד איצם.
 א*ן אנהאלט אן געהאט נאך האבען
 (די אסאסיאי״שאז זײער דורך םרײד.

 ארויסגעקומען זײ זײנען ,,•ראמעקס^זי״)
וױידזשעס. די העכערעז גענעז

ערנסטען אז בײ געהאלטען ס׳האט
ק^נסציקם.

הע־ א געמאהנט האבען ארנײטער

 K געסאמו און ארנייסס־מין, כצרען
 גע• חאם ov עעיער. די אץ ■עדזמעס״

 חנם ns צוזאםעגברוך » חאלטען
אגריםענט.

גא״ דער נאװיזעז זיך ח*& דא און
זוערנאר.

 געווען איז דעם מיט פארביגדוננ אין
 ױניאן די װעחחןנד סטראטעני^ סך א

ט ניט זיך חאט ^נ ע  חנד מגאן מטעלצן ג
 » קריגען צו ארבימתר די פון כאוחגגומ
 גים יתיאן זײ חאט װײדזט, העמגרעז
 וואט םיטואציא, א צו דערלאזעז גע<ןענם

 חנס, אױסער סטרײק.' * ברעגגען זאל
 מניאז די אז געהײסעז, װאלש עס װאס
o ״געבראכען האט n ,װאגט אגריםענס״״ 

 גצוױנמסען דעם מבראכט גיט םםרײק א
 געבדאכט װאלט ססדײק א אױב ציל.

 װאלםעז װײדזשעס, די אין העכערוננ א
 וואכען פארלארעז ארבײטער די דערװײל
 נזד האט אססאסיאײשאז די ארבײם.

 םדיט די אױוי סםראטעגיס. איהר האט
 נאוחנד־ ־in זיו האמ ^דרים ביידע פון

 דאן האט ער ארן אומקוסען, געםוזט נאר
 « האם װאס לאסיטע, א באשטימט

 ארבײםער די סאר וױידזשעס אין רעיז
געבראכט. הארט

 גא־ דער איז םריהער םיל נאך אבער
 םיץ לעבענס־וועג אויפ׳ן ;עװעז װערנאר

 דאן נאך איז ער אינטערנײשאנאל. י־ער
 ע. אלסרעד געװעץ. נים גאװערנאר הײן

 אסעםבליסאז. אן געװעז דאן איז סםיטה
 נאב׳ן ,1911 יאחר איז געװען איז דאס

 אײ־ געװעז איז װאס פײער, ״טרײענגל״
 דעם איז *טראגעדיעס גרויסע די םון נע

 װאם און שאפ־לעבען, אימיגראנטישעז
 הער־ אויםגעציטערט האבעז איהר דורך
 ארבײםער דער םיז ר\ף דעש פאר צער

 אויס״ 9א ױניאנם בויעז צו באוועגװג
פײעד־געסאהר. א מיט שעפער די ראטען

 חאם נאװערנאר דאמאלסדיגער דער
 די אויסצוםארשען קאםיסיע » באשטימט

 סםײמ, יארק נױ איז צושטענדע שאפ
 נעװצז אויך איז קאסיסיע דער איז 1אי

 קאםיסיע דער אין ססיטה. ע. אלסרעד
n נאםסערס, סעםועל געוועז אויך איז n 

i םיז פרעזידענט n נועדע־ אםעדיסאן 
 אױםא־ זײן אץ און לייבאר, אװ דײשאז

 גע־ האט גאםפערס וחגלכע ב״אנראםיע,
 טויש, זײן םאד יאהר סאר א שדיבען

 האט ער אזוי װי דערצעהלט ער האט
 פאר געארבײם סםיטה׳ן םיט צוזאמזןן

o n םיז םאלג1ע i n .קאמיסיע
^1פא זיך האט אן1 זײט נ ו  א ב

 את עס'ען1גאמס .צװישען פײינדשאסט
 pr'inn אוז פערזענליכע א — שםיםה׳ן

 אז װײט, אזוי אויוי אר־בייט. כלל 1פא
o ורעז :n n y is סם1נעדא האט װילסאן 

 םא־ צו קאמיסיע ידענס1ם די באשטיםעז
אנג1פ צום ען1 ק ס-  א■־ בײם עס1^נ

i םיז שיצוס n ,נזך סםיטה האם םלחםזז 
 זוילסאנען, צו בדיף זעגליכע1פע שדיבעז

i פח אײנער זײן זאל גאשפעז־ם אז n 
ע1ס דיזע קאםיסיע.  סםיט׳ז איז שאטט1י

 םא־ םייצ גאר אין בײגעשטאגעז געװיס
 שסעלען געזאלט האט 1ע װעז שענמעז,

̂יז »ז צו אט1ם »  יעבען, ױניאז סון ענ
1 pHניט אי1אװ זײנעז 1סלאוהסאכע י 

אויסנעשלאסען. נעװען
 א-1 צו אויססומעז נאד םיר װעם עס

in םאר- איז םסיטה 1נאווערנא 1איבע 
n»: מים כינחנג n עד־ יהסטע1בא* 

i 1אי זענ^יכקײםעז n סה נעשיכטע n n 
אינטעמעשאנאל.
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נעשעפס זייער ס׳איז
0(«נלי«ם*

װחידער ז. םוז

SsjI׳
יייןיד

 םארשטענדיױ, שויז םיר איו איצס
 האט םאלס נער8םעריה8 דאר םאדײאס

 אין םישען נעװאלט נים *יך איצט ביז
 םארויאם ;»1ם8<וציע*ש8נטי־עײ8 דעם

 גלײכ־ נעבליבען זיינען נער8אמדיק די
 װי< ײאם בטװענוננ, דער צו נילטינ

 די 1אי מײאלוציע לערנען צו פ^־באםען
סקולס. נער8םעריה8

 ביד נוםע זײנען נער8אםערי< די
 דער־ נאווענוננ יעדער אין נעם־ליים•

 דאר־ איז עס כיונעם װיפי< זיי שםעקען
 םאכ*מ דןרםון זועט עם ווער דא; םען

 ירא־ דערםיז זועט עס ווער און לעבען, 8
םיטיחןן.

 סען *8 דערהערם. האמן זיי *8 און
 םסולם די אין fyrt<« צו4<ת8רב8ם וויל

 י«־ זיו האט מײאלוציע, פיז טעאריע די
 םםתםא כט,8געםר נער8םעריש8 דער

 װאם םינגעען, *עלכע8 דאר־יא זײנעז
 <8* 190 *8 םאראינטערצםירם, זיינען
 זיק און — עייאלוציע לערנעז 'א דיסא

 t9380 8 יאר םײנט פאראינםערעםירט,
 זײנעז עס אויב טא דעדםון; לעגען

 ־8* 8« סאראיגטערעםירט^ אזעלכצ יא
 <ד8גטי**נײ8 די נענ׳רז ipbovp וײ צעז

 נע־ זיתר יאך «וי« עם ציאניםטזנז.
to e w . ־
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a. i ;a t\  •4.*«

 דער נענען שאטף דעם אנםירען און הוננ
 לערנען דאס פארבאטען צו באווענוננ

 שטאנד־ עשאנאםישען פו? עװאלוציע. פון
 די זיי זייגען *אנצן, צו *ױ8 יונשט,

 •יאטפסארען סר 8 םאראינםערזןסירטע•
 גיט איז עס און לעבען, 8 דערםין כ«ן80

 אנםיהרעז <עו8* *ײ ** רעכט׳ װי מעהר
 יענע פיהרען טאטער װארים האםו*. דעם

 טאהע <8* עײאלוציע I*** אייס.
 אםערי־ אין לערנען צו פארבאםעז *ײן
 םראםעםא־ םך 8 ערשטענם, זועצען, סע,
 צוױי־ און ארבײטםלאז; בלייבע! רעז

 <8* אינניכעז *8 |,938מ op ז8< םענס
 םסולם רי אין לעתעז צו םארבאםען םען

 װינציג פארחאן רען זייגען נצאגדאפי^
 לע8 אויר און ? נעאנראפיע פון נעגנער

 בלײ- װעלען םיע8גר89ג פזז ■ראםעםארן
 ײאס היינט, ארבײט. שםאך 8 **|8 193

 דען איז ? חיםטאריע סבח ןיך חצרם
 אונז, נײ אײנציגצר רער םאח־ חענרי
 .נאנש״? איז 9רי8חיםט *8 נלויבם וואם

 םי*ײ און ביאלאניע ז9נ9ײ איז וואט אח
8 p« ,9Pז«9װיםענשאםם 9י9נד8 9ל 

 נעווצן וואים עס *8 *ױחר, טיינם
8 |8 t9«8B*W8 vnwנ־9נםײײים 

 דעם םרענם n« I שאםגדבאווענומ
 פאר ס8יי צז—’בית׳ד חדכ׳יגיםלימן

J די י9 דארי חר8י נוסימ »  װי־ 9»נ
 י8< ז9י8ײ9 יוז9נ ייד יייי ײ סיננשיסם

חרז  איחרף *ון |939י « כם8ר.ם9 ײ
m o  im n ר89רי908 יי ■וןד מ

 אגי איז אס *8 אייננעזעהן, םעםארען
 ניט ווע<מן <״ן8 זײ אױב — <י מי לי,

 ברױט זייער ר8ם שאם*• דעם אויםנעםען
 <־8* ניט זיר שײנער װעט פוטער, מיט
 פון ײאשעםארען *8 און זײ ר8־ם נען

 רער- איז זייז <ד8ב נעז8< םם8װיםענש
p״ פון רבייטער8 די װי נע,8< זעלבער i* 

 ר-8ה םון טען,9רם8ק םון .“םיסאוםם
>8*I9r רםיקלען,8 אזעלכע ר8נ 1םי 1אי 

 נױ־ ניט טעהר שוין איצט |9זײנ װ»ס
 געהן8ב נוט נאנץ זיד f8P 19מ ײאס טינ,

*ײ. 1ה8
I8P 8 ,19טײנ עםיצער ר8< ר8י*

די *8 איבעדי^ איז *108P נצער8נ דער TTV'M J יי* .»»**•»**

«• * ' ׳:an. r rpr ״

 •80 איוור םיט צוואטען 1רנ«8שם9*נ8
»ם4רושע ט8ײי?י טע!.  י.יז *ן«’-רי '
 בײ 190 זיננט װי ית.9ט 8 אייר דאם
w אונז n שוין ייגט נרײזח :לידעל

 «* שיר 9זײג בער8 ערד, דער איז ננ8<
!רום8 <ץ8 ד8נ ה*מ

ײו איתר האט 08  n• <9098 8 א
 *80» איז |P0"P3'090 8י8<ו8ײ9נטי־8
:99רי

 *ooPio םטײט די תאס טעסםאם אין
m אױסנעםפתס wo'oop ביד rvr 

 ,8ײ»<וצי9 |9וחנג רערםאנט ייאם ײארנ^
m ס8וי םעתםמ־ביכצר, p<8 םיז m 

 from |:5 08ײ םקולם, די יז8 באנוצם
 םםייגג פון אויסנעדזסיטעז ר9«** שטיצם
ר «ױן ipo 08י* סיסיסייי איו  יוי

99*93 838 I90U9338. •
ו אח י י

 »רי 08380 ם9י ז9ל9ײ זאם
 *T 1989*93 93י9*8 ז9י9יו
>r־«f93 י  ״.J»9 <ח 9יי#9ם י

י3 «ח ׳ז9ם ▼Of 80יי9ד» »י
ײמ ײי ״ u י m u m a םיט
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 לאתאר ns כעאססע ns אינסטאלײשאן
m כאנקעט שעהגעם א חוד נןמדערם

 •רעזידענש — רעדעם. חארציגע חמלטען געםט און ל«ק«י טון מעםבערם
ט די ח«לט זיגםאן כטגײםטע־ פון שטורם א ארוים רופט און רעדע חויי

טע - *נװעזענדע. אלע בײ רונג מ א ע במקוםען לטקטל דעם *ון גע חנ ע  ס
ת ר פאר ארכײם גוטער זייער סאר אנערקענונג אלס םחנו ױגיאן. חן

רייג־ די ט8ה אבענד, שנת צטען9<
סיי•8P8> 20, 93< ז,8ױני םאכער קאוט
 ניי־ער• רי םון 18<״ש8אינסט רעם ערט

 סטע883 ת<םע9װידער־עחי און וועחלטע
.1927 חר8י ם9ד םאר <א<8< דעם םון

 אין רען8ײfp39393 93 איז כאנסעט דער
 ״ריביש נײעם דעם םון רום דײגיגנ דער

םטריט. גםי9ל9י אויוי טע<"8ה
נע־ אי* גאנפעט 18<ייש8אינםט רער

הינזיכטען. <ע8 איו טענער8נער 8 ווען
 אן שעהנער, 8 געוועז א*ז גייסט דער אי

 נעװען איז עס אי גיםטישער,8ױני אםת
 <ץ8 טוב. מכ< טרינקען צו און עסען צו

 אוז נוט אזוי געװען איז באגקעט אויפ׳ן
 םין רעדעם די אפילו דאס הא־כלאניש,

 האבען ײאם רעדנעי צאה< נרו־םער דעױ
 נוט זיך האבען װארט, דאס באקומעז

 פון אטםאםפערע דער אין אױייננעפאסט
 םאר־ געהאיםען נאף האבען אח אװענט

גייסט. הארםאנישען רעם שטארקען
 היבש א נעװען זיינען רערנער און
 דערםאנען 8י זיי ײעיעו טיר ביםעל.

 אויםגערוםן זיינען זיי װי סדר דעם ױיט
 װעלבער סא־אסטםײםטעדז פון געװארעז

 געלוננען העכסט נע%וען אויך אליי] אי*
 דאס נען,I8P *8 םעז אויסנעהאלטען. און
 ״טאאםט־ א<ס םיםיע זיק םארלויוי אין

 סיין «ט8נעב ניט ער האט טייםטער״,
 נעלוננענעש 8 אייוי טאן. םאלשען איין
רעד־ יעדען םארגעשטעלט ער האט אופן
 8 מיט נעװען טכבד האט ער װאם נער
de,אנ* םיטנעהארםען האט ר»ש א׳ין ■־ 

 טאםמ־ דער ששיםוננ. נוטע די צוהאינטן
דאנליז. פיליפ בר. ן9נעוי איז םייסםער
גע־ איז רעדגער ערשםער דער ג»ר

 ער־ ניי דער *אליאנססי, נדורער װען
 <,8P8< דעם םון טשערמא) װעהלטעי

 עו<ש םאר׳ן עשטע<ט3ר8פ האט װעלכער
dpi װענט. דעס םון טאאםטםאכער« 

שט^ט האם ער אײדער אבער  ם»ת?
 1P0P8PP3 ער ה»ט ט»םטםייםט?ר, דעם

 dp** אויןי אנוױיזענדיג רעדע, קורצע 8
 געטאכט האט 8P8> 20< װ»ס ראגרעם,*

 יאחר. םארנאננענ?ם םון םארהויױ איז
 אונטערנעשטר»כ?ן ער האט באזונדערס

פיהר?:־ זיך ױניאז, די װאם םאהט, דעם
 טרייד־ױניא־ םון פרינציפען די <ויט ײנ

 שוו?רינ?ײ- באזונדער? אהן האם ;י*ם,
 '40 א םאך ם5ד איז איינגעםיהרט טען

 און ארבייטס־װאה טאגינע 5 שטונדינע,
 *יין רעםארמען. :ויטעע אנדערע נאך

 8 ם־׳ט געװא־ע] אויפנענוםע; איז רעדע
דיםמענט?ן.8«<8 םך

בר. ipupj איז רעדנער צװייטער דער
 ד?ש םון טשערסאן דער <עײיט, דזש.

 ברודער םערםין. לעצםען שאר׳ן <אמאל
 fpo«p*8’*8 גוטםוטע נאגץ האט <עװיט

 פון װאה<?ן p6pp< די אין דורכםאל זיין
 נײ־ דעם באנריםם האט און <8P8< דעם

*אליאגםקי. בר. טשערםאן, ?רװעהלטען
אונ־ נעותן איז רעדנער רריטער רער

עװאלו• <?רגען .מא< unp’ פאר דאלאר
 אגדערע ז ח p v פ ו פ אין און צי?,

ײע■ כם8בר8רייננ8 אויך |p?pii סטייטם
 צו |P8ptP3 ps>p*8 הר8י ם3טי3חײ ז9ר

.8י8לי8*י9 לערנעז פארכאסען
 <ירט ריי?נט3 אםח: PP80 ם׳איז ,8'

”P3 ר9ר אין נ38< שויו * 1P38 ,Y*p 
רזם.8 לץ8 ר8נ נעהעו שיר

■fpi80P08i ,!?וואוםט,83 װי זיינ
 ויך |PB83 j|3’־mpinn i”p inp* ניט
 איז ; ״PP3'>, fpipii י8 שכ?< *ױ8 ניט

*np:38 03PPP3 שוין זיר ?ן38ײ זיי *8
 *IQ8P 8 אין רויס8 און מוט סיט םען

fpjps ניםם?ן,8י8<ו8נטי*עװ8 די IP3pn 
ip *8 ר?רםיח<ט, םםתםא שוין זײ i 

ײ <ינט ח<וי <*.8ח אויפ׳ן שוייז ז
Pin'0*838 ” 3 JP)3P38>> >”*HP1|

8 ns J” 108P .זײ *ויפ^ערוננ PM״
>3PO’3” 8 fPT3*1■ |P׳**f 3 י1 םיםP3,־ 

*83180 יfnpv 8 גיט איז- dp !8 כער,
9 tP3ip> tpoאוז ;8י83מ»ל ipofo 

3331P>PO'3M r* 0P33 גיס OP33 ,tPB>Pn 
PP80 שלעכט. זײן .

IP33P38>8 >” 331P1 3,03838 ייי*JP1 
p םי t  ,Dipmpi ײי.3לי |93 משארזש 

09390 f” P 0D3P ,1913391 (3D* 190ח»י 
, 8 >9338 ”3 |93»n .13tT0PP93י3ח| « 

י»די• 091 |938י<83ײ18 0י3 333393383
o **ל׳מ n « m 9390 פיח.*• w y n

 סיו^סי «*‘*8 ,193» »נט3 *י13לי
 *ח «ײי3»« םח *19391*3393 » 1*3»

 Ifd ¥י זעחן, װיק
?90303**1» |93ל»
19 8*1

0933?»

*33 ipײס ■n ojpi’b i. 3״9גריננ, ip i 
 יג-1ג .P8>« 91. 13< פ*| טענעדזשער

 וםרידענתי'ט8 אוי««דריסש ח»ט נערנ
1 130 080<3*P1 I'O'Oי >P>n«33 P08P| 

 dpi p<*3 אוגשע?33נע און 20 לאזאל איז
«>p>« װייטעײיגע זײן איז d”P3*dpo.

ipnpi ipdtpd ipi »ײס3ו ען3נעו אי 
 1*שע19מענ <*pi תאלפערין, ריש. ירעז.

 3»ו ״אוט אינטעמעשאנאי dpi םון
 האלפערין ipiiio ע«»רםמענט.1 “טאון
 *HP אין אננעריהרט, pipi זײז איז האט
 אין P38< איצשיגע י1 ליר,1טי8נ צעז,
ipi האט און ױניאן נאל8נעש1א־נטע 

 אלע tie םיטנלידער לע8 אם1 אננעװיזען
ip פוז לאפאלש i 1דא אינטערנעשאנאל- 

ivo איצטי־ דעם אין שטעהן זאלעז איז 
ip טים ױגיאן, דעד איז ?אשױ נען i אינ־ 

טערנעשאנאל.
ipi 12 וען3נע איז רעדנער םינםטער. 

 רייג־ דער פון מענערזשער דער ,1םא1פא
 לאפאל באםםאן, םון ױניאז ?אוטמאכער

 נע?־־ םפעציעל איז םארמאן ברודער .24
ipo 3צ נאםט ארם• נאשטאן פון dpi 

DPP382. פון נאטען אין ip i נאםטאן 
 האט 24 לאפ. ױניאן, 1P280 רייכפאוט

p:8i 8 D0'iip:D>*8 ip 20 לאלאל צו, 
 P3P3* זײ האט ipo װאם הילוי י1 פאר
 24 לאלאל ניי?ם dpi ipd>pi צו ב?ן
פים. pjp״:P3 8*״ אויף שםעל?ז *יך

ipnpi ipodpp* ip i 13* איו (pup. 
mi 3 ,1ל8נינגi ip i־iPD>np3'3ip 'P i 

 װייס* און 20 לאהאל פוז p̂דזשpנpמ
s־p־*d;p i א־גט?רנ?שאנאי. אונז*־ פוז 

ip האט }ipd>8HP א >,p ipi pip33p 
 ־נע־1פא איז ם83ו לץ8 י1איי אגװייזענדיג

 לאפאל dpi פון |P3P> dpi אין קוכדען
 ip IP33 .1יאה dpi fio שא׳־ױיןי אין

i חאט ,pipi *ײן פאר?גרי:ם האט p i 
 לא־ dpi no IPD83 אין ,1טאםטם״םטע

8P,> איחס fP2p:p:ip2'K א virwv 
 PP1P38* אלם יננ,1יטפנט־1 8 םתנח,

2333 30( *”1P3P3P31P3'8 ,1PD33 f •אר 
ip פאר ײט3 i ני^ן.3י

ipnpi tpddpp: ip i 13 ען3נעו איז. 
 PPD 1PC-1PP331P IPI*יIPI 33 ,1ײננאר33

20 <RP8> no ipdpi, אויך און ip האט 
 מתגה א*א ipdip83 םאאטםםייסטעי םון
 *3”33 .13 ריננ. דיס?נט שעהגעם א —

 םאר׳ן לאקאל dpi DP28183 האס גאװ
33 ,fP'31D381 אםP 33 איז’D>1P331P 1P1 

fpi83ip3, 1פא אױך און ip i ?1ש?ד,נ 
 dpi אין אס1 נעזאנט, האט א,•) מתגח
 18י3ױ יP3'i ip DP33( 1 סערסיז נײפז
ip *9 טיט i33*8 לבער D”n:p2pnp2י 
ip פדי i.

 נעבייטען *יך האט םאם?נט dpi ײ3 ,
 *P3 כ?שט?לט9א ipj*״ dp אם.1אג1* די
 אננע־ זיך האט dp און opiin *i ואדען3

.P*93 191 |93הוי
o איז 20 לאשאל v :v m מים־ 8 טיט 

 ,1P3DPD אארד3i'D3pp*pp 3 אן נליד,
 גתי־ 8 איז ip3>p*3 ,f<״p :אםען טיט׳ן

ipp92>p ipo י1 3צ אג) הוראו־יםט, 13א 
fPDpP383 טינט1פע1םא 20 לאקאל פון 

8 ip| ענעם3י1עש3אנ ip8P3*p, אין P33*> 
fp3 33 20 גאהאל פון אלעס און אלץ*dij 

1 .D8P3’PP33” 18 D33ויין איז סאל 0א 
IPD81P3 D1P131T83 )93393 19893*P 3א| 

 געלאכט הארצינ האט עולס 1אנצע3 191
f3P |18 *יי”PDP>8 i98P3*P3| לא* אין 

3M •>8P| 3 ליD PD'S8P*|PDPP383) 9לא• 
 ־93 זינען אין אױן־ אי־הם טאפע חאס 20

ipinD i |3א חאט, n 83 חאט פלײן* 
3• 8 IP03Pזײנע 1פא ם?דאל ענ«ם1אל 

ייניאן. 19ד אין ען333לײסס
 י. (933P3 JP3”t ipnpi PDDPP2 י1

 יזע1 פח 1ײבע1ש *an סעלשטײן,3פי
 ינם«(י,m 331 ■רעז. ייס33 |3א מ«ן,3»

191 D1PD8P 1P1 )30 ipmp3po יר 
.10 לאקאל ניאן,

ia. אם1 נעזאנט, חאט תבינםפי ip 
 אינסםא־ אן יוי3א מאל pocnp ד»ס איז

 תאט ip .20 לאפאל סיז D9P383 ליישאו
«3*n930*1638*3391***0, 1־ bP3933 אם*) 

 D91 38 (93**1 0*138 1יאו* 8 0*0 1391
 |9י8ל93 (93393 090383 »|8»ל***063א*
 (93”* ל,913*י9P3* 93,<* 983א3 '0»1
1«0'8  P”) »13 3*0 «** (38 0181 ל0

 יי ו*יםט3*3 ים1אo«n U 33* וסין |.9ײ93
8*D«33 8**3919P193 »903093188 אי) 
09393383180 091 *(8 אל08< 09י 1*8

m r. •
 i93**ir •13. חנר לשטייז,993פי <.

 183■- 83«»93 0ח» ^33138׳ *1
• naan 38 93 09 איז  moי« חן«

- V ^

 8 און pd;kdpipd3'h inp* » |90ה»ל
*109 :pipi P3pu*>p, זיר י»זט װאס 
 .1901913 1א8 8 אין 19393193*8 ים3

 ,9191 9אינח»יטסר״כ »( ווען93 אי* 09
d3pd«i סיט פ*< 9809d, און op האט 

 איינ־ |90י8שס א tvoy<8 אוױי סאכט9ג
9 ii  .P3H.* װענעז עדט1נע האט *יגסאן 

 און 20 ה»קא< פין |9אוננ3אויפטח ױ
 »יז 93לא IP3P33 191 019193 1*38 0ה»

 אין ױניאן שאגאר9רג9אינט 1983נא 19י
 *9J38 האט און מאטענט (93*08*8 09י
 פון ײט31א ו:גם19צושט 191 אױוי (9**33
1* 19DD*3108P 19 .038*33* 9א< 1אי

 *ױ וי1א1 יאז33י b *33 רט91נע׳»יל חאט
 םיט 193הא 9139*9313» 9אל (1» 191םיח

 יעדען iv 01919319 זיך חנם9ט3»י נחיס
 (911 .0191930*11» 0הא 19 0811 01811

 I901P83 ער חאט 03י1391פ» האט 19
8 113*90 88118*9.

D18 ,191911 038*93 י1181 שלוס, C81 
 »*11 193זיי 039118 09י )ID 193191 9אל

 רע־ דע9י און נעװארען ן9ומ39אױפנ רים
 ־E8 1D א סיט IP18HP3 גאנלייט אי( 9י
(.90390יס18ל

 ארבייטער די םון רעזאלוציע
םאן. און הײט «ן

 הײט דזש. פון ארבײטער די סיר,
 ספעשעל if בײ םארזאמעלט סאן, און

 מאגטאג, האל ברײענט אין ש»«־טיטיגג
 אן :עהמען ,1927 יאנואר, דריטען דעם

רעזאלוציע: פאלגענדע די
 איצ־ די אנבאטראכט איז נעהטענדיג

 כא־ דעם ױגיאן, זער5או אין לאגע טינע
 איצטיגע די װעלכע צושטערוגג, און אס

 באארד דזשאינט דער סון סירערשאםט
 אריט־ שוןעקליכע די .סאראורזאכט, האט
 מא־ גרויסע די װעלכע יצײדען, און קײט

 איצטאױסדורכ־ סומט קאאוקמאכער סע
 דאנ?ןדעד.אונםארא:טװאיט־ א צומאכען

 לעצטען דעם סון סיהרערשאפט ליכער
און סטרײק,

אנבאטראכט, אין װײטער נעהםענדיג
 אוגזער אזוי װי װעג, אײנציגער רn אז

 װע־ אװעקגעשטעלט צוריס סאן ױניאן
ז סעםטען א אויױ רען ^ װײטער און ב
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ען ס ^  טויזענםעד צעהנדליגער די סון ט

n סון מעטבערם n האאוסמאכער גרויםער 
 איבער־ דער דורך נאר איז ארגאניזאציע,

 פירערשאפט נערnערמאה ן1א געגעבענער
 אינטערנעשאנאל, אונזער סון

— כאש^וסען דאםימ עס זיי
 אנדער קײן ♦נערסענען טיר דאס

שאםט דער אויסער אויטאריטעט ^  סיה
i פון n ,מיר דאס און אינטעדנעשאנאל 

 העלפען און שטיצען צו זיו סארסאיכטען
 מ־ טעכטיגע אונזער אויסבויען צוריק
 אונזערע דינען אימער זאל װעלכע ניאן,

אינטערעסען.
 שאפ־טשערמאן דאינע, אברהם

 2 לאהאל ליםשיץ, סעם
 9 לאק. לעפקאװיץ, סעם

.35 א. חורעדױץ, אבדהם
 סון ארבײטער 70 איבער כ. נ.

רעדזשי־ שוין זיך ׳האבען שאס אונזער
n מיט סטרירט n .אינטערנעשאנאל

_, — .
 אמ״ םירמע דער פון ארבײטער
 דער מיט שטעהען סטערדאם

אינטערנעשאנאל.
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ס ר ע מ ט נ ת ע ®

ע י צ ה א ד ע mר
n חעמייז׳ ח. i w m D ד װוי  -נן
 גײ• ןײןר—■״.jn*»w tn»o«P א״י ש»»«ן

 ״HIM IVI19JV איו op װעינען אין װעל,
קןןןוןויןן ןרנײומר ג#«יאגאיצ די רען
o #ארץ-יאראל סןר r  WWWI v t  •in B|)i 

 ••י wpow 1» ^גתקונמן ייו יאנואר, סזען2
• ו#ר און גוסעך. לעצצען יוגזער  נוסצי מ

דאך עס טויג
ײ—». לוקול מעמבןני חאכשטײן/ ס. • 

וןר• איתד מי נרעועל, דרוקען
 ייײ ןז «,tj גלוינצן טיר ןבעו עס. לאנגט

 ױניןד די 11• ורײז דעס װעגען םײגומ ער
 עיייימג®, בןגריגדצ•. װןןיען קאן בינלאך

 װען ןז באוױיז p»p גאר עס את
 דזאו• לזןצ»צן ®#ר׳ן [1• בינעל * ח** גער
 סע״ לעצאען חאט ער »ז זיכער, עס איז לײ,
̂ן  ין עס איז טאסער *ון געארנײ*. גיט ז

 ןרויסגעח־ קום* \ואס אײנער, װען איז «זוי,
 ער »ז ב^וױיוען, קאן ער און ביכעל א מען
 די װעט געארבײ*, נז« סעזאן לע«טען חאט

 מיט חאנען געוױס ױניאן־*פיס אין קאםיטע
 יוסשטענדען די לוי■ אײגזעחעגיש, איחם

טעםבער. דעם פון
בון?ו־ אײער — וו.—p ם.

̂ט עס טען.  *ון חערען צו געפרעחפ אונז ת
 ביז װאס לײד, באםת אונז טוט עס אײך.
 •»רע«ענפלײ געקענפ נעט מיר חאבען איצט

ך כען  חאט איחי װאס זאכען, די פון עיעס ̂נ
 זייגען דעס אויןי װארום? איבער;על?זען.

 |לע *ויגען װאס נאר ענטמערס. סך א דא
 זאכען די •? זעחן, װעלען םיר ענט£ערס?

̂לען נאי װי אזוי ^רײנגעחן אי*ט ז
מעגליר.

 גע־ אוגז ח*ט עס — שי^גא. ן,—װ ס.
 ^אלבאפיאס״ דער ליד די ד*ם חערן, «ך £רײט

 ארויס;ערו*ען תאפ ®עדער, אײער *ון אידי׳■
 קרײזען ליפערןןריעע די אין אינטערעס מיל
̂. פון  קאםילי־ » אונז גים דאס שיקיןג

 ריכפיגע די אויס ?ל״בען טיר •? מענ*,
 מאס ליד, די אכער אנבןלאגג* זו#ס אזטאף.
 װאס japirjiii לעצטענס *וגז תאם איהר
 ״סוזע דער «ו געזאגג א זײן געזאלמ חאם
 איחײ ■•רבײגעחצנדיג, װעלכע, ■אעזיע״, פון

 קאגען ^םתנח׳/ א ולס ;עשיקם אוגז עס האט
 גלויבען׳ םיר אננעחםען. נימ לײדער םיר
̂ם  קרי־ *ו װער• איז ■אעזין פון םוזע די ד
̂זאגכ, אזעחנער » גען in װאל* דאס װאס ג r 

 א געקרןגעז װאלמען ט«ר אז םײנען, אוזך
pip:npw װאס דערפאר, ®אקע און םוא̂ז 

 יעוום*־ גי*ע די «עדיגען ניט װילען מיר
 ^טוזע די װאס גאמען, עעחגעם חןם און ציע
̂יאפען, זיך תאט ■אעזיע״ פון  «יד <וילען נע
ליה דאם דרוקען גיםנ

רדיג;־סע?רעטאר# גארעצקי, מאיר  רע̂ק
 קאגעז בר̂י אײער — סי»טעל. ,28 לאקאל

 צו־ זײ® איהר פןןרעפענטליכען. גי■ םיר
 װיסען קאגען צו קאםו־ילזח דעם פון װײט

ציע,. ריכםיגע די  זיך ק*גען *ו אוס סיט̂ו
 געםעגפ איחר חאט בןןזוגדערס אריעמי׳סען.־

 לאזעו• ני■ ווײך װעלען סיר אז םןןרשםעחן,
 מ• וועגען קציעסיןנדעגץ א ײיז םבלומר׳שש

 אן *ר״נאםוגלען גיאךאנגעלעגעגהײםעז,
 ד»רים איחר ״פארװערטס״. אויפ׳ן אטאקע
 ^פארװערטס״ דער ניט איז דאס אז װיסען,
 פון *רב״טער־באװעגונ; גאגןןע די אלײן.

יע די אמעריקע,  אםעריקאניעע, די און איד̂י
 דעם אין איגםערגעאאנאל דער מיט אזטעחם

 *פארװערטם״. םיט׳ן גלײך קאםןי איצטיגען
 םיינ® איחר זוי אזו« גי» װ«י* איז עס

רזועדםס״ דער אז װײםזןן, ®יז דאר»  ח*ט ̂̂פ
 עקזעקוטױו געגעראל דעם *ווויפגערײ**״׳

ארד  איז דאס שטעלונג. די געחמען צו ̂ב
רד עקזעקוםױו געגעראל דער אםת. גימ  ב̂א
 בא־ און לאגע די באטראנט געגוי ג»נץ חאט

 ראטעװען גו כדי חאגדלען, «ו אזוי אלאסען
 דעם צו איחם ח*» י<ער1ק און יוניאן, די

 איחר חאט ײ^ם־זעע חייגם אויפגערײצ®. נים
*פאו־װערטס״? אויפ׳ן »רויפגעכ»פט *זוי זיך

 חאנען — .22 לאקאל לשמײ̂זn•ע צ■
̂פען,1גע אלוא, מיר,  »ו זעגצ »יחר או ר

 *ז ז»גט, איחר װי ןןזוי אבער אנפמנכער.
 זײ״ פעדעי פייער פון זאבען חו^ריםטיעע

 אנדערע אין געװןרען געדרוקט שוין נען
 אוכז חאט אימר ׳װאס דאם און צ״&דשרופמען,

 םיט •ארזוך עראסהנר אײער איז צוגעשיק®,
 איהר ח»ט פ»רןואס ®א זאך. ערנסטער אן

 יײצחנ יון ע«עס *וגעעיקפ גיט ווויר אונז
 צז זײו׳ IIP עס ? זןכען חוטןריסםיאע

 בצםערצז I חןבאו איחר זןל® חומןר פןר
 געח־ סיד גןר זןכען. עתסטע יןר װי חוא
 וועמ איתר דןם פןחילן^ אייער ןן םען

 חןכען, םיר ווןם זןך, *יזער בי« װןרפוען,
געדרוק•. זײן ויע•

 דערפילט ײעט •ןרלןנג אײער — jd ב.
 זן־ די ןיאיקען אײד װעלען םיר װערען.

 איחר ײיקען. גי• קןגעו םיר ווןס #כען
im• וועלען םיר ביז װןריתן, סוזען ןכער 
ןיווכען. וײ

•־•f- י
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a״ pa«aam*a8לטער ריימ«ג inur,

מןן זוען ס מוני  זײנשו מ
דיספאסור נעגען

)7 זיי• in •1(*ל
 רײ•8נ« גרױסען זיין אין *שי*ס1נ״ט«

 נ*ר ח«ובעז ןיי וױ *נ«י «ס*י)*סו*.1א
m w m אין גי*נט די t»״r חענט׳ 

 וועײ חוינע ױיערע *ל׳ו *ן זיי חאמן
iro מעסען•* pk י־ נ*ר ניס ח*נען* 

 םיז «רינ«י*ען «לע די ניוסטנט ניי*ט
 #ריח*ר חטנ׳נן זײ וחנימ קל*ס«;ק««ף,

 1נ* געטטז 1ח*נ« זײ 1נ* נעירעדיגט,
ערנער• ס־ל

 יייערע ח*נ«ן זיי ױ*ס צייט, w אין
 ,?יא^טיט־ 1אי נ*שולדמט נעגנער

 ויד חןיסט ױני*ן די *ז ייש*ן-,1נ*
 איינ• pa *!יינטישװנ דער סיט אױס

 out נטיטגנען װ*ס טענשען, סיוסר״נע
 ק*• די זיי, זזאנ׳ןן סיאס, נורזשו«זען
 נ»־ נ׳»נם רי 1ח*נע זיי װען מוניסטען,

i מיט נאנוצט 1*נ ניט זיר קוסען, n 
 װי ייש*ז״,1,,שלאס־ש*י«ב* זעיכינער

i נעייען איז ד*ס n שייסען בײם פ*ל 
o n נרימענט* pc נ*ר דרעםסאנער, די 
 אין וױיטער נ*ר נענאננען זיינעז זײ

 מיהאט װאו קיאוקטאבער־סטר״ה, דעס
 ..סיאה-האיא־א- םיט ניט נאױצט 1זי

 היאס• אונטערװעיט נױט נאר ריײצאן״
.1״ש*1ש*לאנ*
 כאםש *גײ״זעז פאסיניסטען יי לענעז

 שלוןסעךשאםוי, םיז יריניי■ איין אייו״
די אין דורכנעםיוזרם האבעז זײ װאם

 «* ? נאחערטען זײ וועיכע ױניאנס,
m ײ י1אוי נ*טש אנװ״זןן זיי  1י

op;n, אין זײערע חטנדיוננ אײן אױןי 
 די אױסחאלסען ז*ל װ*ם ױנ־אנס, רי

 אויח קיאסען־׳קטט•, ריינעם טרן וראנע
 *זוי צייט נ»גצע די ויינען ויי װעלנען

m ya*n ארויסנעריסןן ?
 די ח*נען של«ס«דש«טוי ניט נײן,

 ױניאנם, די אין ;עפיהרם האמוניססען
tn זײ נרודער*?*מוי• נאר * i נ׳ד גיט 

 צום ארנ״טער די אמטניזירען it זונם
 חאכעז זײ נאר נאםעס, די נענען קטסף

 נע־ ארבײטער םון קטסןי « *מאגיזירט
ארנ״טמר. גען

w אין ארנ״םער די אמטניזירעז 
 טען דטרוי נ*סעם זײערע נענען קאמוי

 *רנײטער־אײ־ ת*מן «לץ װי םריהער
i* ארנייטער־םאילידאריםעט. נינה״ט, n 

 די םאר גיפט איז ארנייטעײאײנינקייט
 *רנײטער־איינינסײם אין האסוניסטען.

 דאר־ ח*בען. ניט תקוטוז סייז זיי פענען
 ארגיי־ tecHMi ווערט עס װאו טען,

 פילאץ סײן ניטא איז טער־אייניגקייט,
 װאיד כלױז ?ענעז זיי לאמוניסטען. סאר
 דער וואו דארםעז, נעדײהעז 1אי סעז

 םון ןװפרעםע! איז ארבייטער-ארנאניזם
 זיך שעגען זײ רייסערײען; אמערליכע

 איז עם װאו דארםעז, נאויז סארטעהרען
 אייםערט, עם װאו וואונד, » םארהאן

םיהראנעז. פעסם די װי אזוי אט
 נעהן צו נויטינ ניט דאריבער איז עס

 קאםוניםמע! די מיט אויס׳םענה׳ן זין־
 נע־ און רrױ פון פרינציפעז די װענען

ז״ע־ אין אוים קוסט םען רעבט־נקייט.

מענשען מיליאנען
דעם דורף חײזער זייעחן פון קראנקחײט פארםײדען

פון נעכרױך דײטינען

ם ק א ם-ל רן ע
רענולירער מאנען באריוזטטער דער

 לײבם איהר קעגט מיליאנען, יענע פון אײנער גים «ײט איחר אױכ
 בא־ מקס־לאקם וואם עקס־לאקס, כרױכען וועלכע )די פץ אױםנעפיגען

 *1אוי געפינען זײ קענט איהר זובען, ניט לאע זײ דארםם איחר דײם.
טעאםער, איז םקוי. אין שאפ, אין גאם, אויפץ םרים. אח שרים יעחןר
 געפי־ איחר קענם ווענדען און קעחחזן נאר זיך וועם איחר וואז אדער

 פאר װאס דעחנעחלעז אײן־ וועלען װאס געכתיכער, עקס־יאקס נען
םאגען. םאר׳ן איז עקס־לאקס םיטעל װאונדערבארער א

 עסס-לאיזס סארקויםעז דדאניסםען פראגרעסױוע אלע
באהסעם. סענט 60 און J 0.26 איו

;gBDBBg ו8יוני דסס סיס שיד סויפס
 ארנאניזיר־ דער פון סיטנלילער אאע *ו ייר ווענדען טיר
ו ארנײםעישאםט טןר  ד«ם האבען ויעלכע שיך קויםען ז

 אינװײניג־ זויצ, חןם אויוי ױניאז אונזער םון שטעםפעא
 בעטעז םיר שוך. םח ליינוננ דעם אויןי אדער זויל, םטער
 דעם אס זעהט איהר סײדען טיך, סויםען צו ניט אײר

אױנפז. איינענע אייערע םיט שסעםפןל ױניאן

ט מ בו ה א ם שו ר ע ק ר א אן וו יוני
לײנאר *װ זעדער״אאן *םעריקאן דעי סי« *ויליאײמי ■

םאםס. באסטאן, םטרימ, םאםער 246
מיז ל• טשארלס . אאוולי שאלים

יײמרעמי־ארעזא. גענעיזל נענעי*ל־«ס(זירע»

לערענם
װעכענםליך דאלאר zoo בח so ns פערדינען סענם איהר

כעריחםמער דער ויין cnp II נעחם®
ל ע ש ט י ג מ נ י נ ײ ז ע ל ד ה ו ה ם

נארםענמסי ®אר ?יידיס און סל^תר מינחנר אח סימם ״#חיען ס, םעג §ון into n tmwi n*r* m **• mm mmm n -»ײײומנ ^*ייי «יסייי m
ו ייוםןע ו §אר ו •.wr « ײ

ww >-w n* ײי ע jfdfdoh נ ט ס ןי מ טו מ ל רוזו mrooo • otm im »r*Mn מיימיײײ «יי •
ר ורןומםימ נממ 9 ר ון j •ון מגו r tv און oy 

זיך לייכס זעחד אץ
* 2w2L222 9<ײמנ

wnrjMwr . *•יייײ mwm

in יווגויר J mM

mm€%
נ נ י ג ײ ו ן . ד ן חו םקן

<**י̂ j־ **-י*m * ~־׳̂* •**־ * •״■

 רעדט מען װען ׳נ«ר * װי אויגעז חנ
 בור־ נארישע אזעילכע װעגעז זײ מיט

 קאםונײ מיט םאראורטײילען. זמואזע
 זעיבער דער איז רײדעז מען דארף סטען

 און רײחגן, זײ װןום ׳&יראו, כרוטאאער
 מיט פאחשטעהען. זײ װ*ם אײנציגע, די

ווערפיש. רײחגז מען דארף וועיוי
״װע^ מיט ט#ן צו מען האט און

 זועיןי, די ״זײ בעסער שוין זאצען דאן
 דעםאקראטיע םאר איעאיחנז דארםעז

דיקטאטור. גענען ■ראטעסטירען און

 וױדער צענטרען ױניטי
ערעםענט

 אונזע״יע אין עננליש איז ^עסציעס
 אנגע• וױדער זיך האבעז צענסרעז ױניטי

 יאנואר. טעז3 דעם םאנטאנ, פאנגעז
 איצט זיך קענעז מיטניידער אונזערע
 ענג־ העכערען איז עלעםעגטארע לערנעז

 3 סראסעז אפנעהאיטעז װערעז עס ליש.
 און דינסטאג מאנטאג, װאך: « מאל

אװענטען. כדטװאך
 מיטניי־ אונזעדע פאר םרײ קלאסען

__________________ דער.

סטאפפױ
פאתךהלתג

םעריױה• >* םטא«ע? צו .י<ג בעםםער דער
ם איז לו;נ מ׳  קײ#ײ נראםאיר קאםקארא חי
װינ־ יערעו עס כע^שםעםינעז םיליאנעז ו.

 m 34 פערקיהלוננ k dskdo עם ר.
ווגדעז■

ר עניז  י»הר יעדען מטארכעז םענמען םויז
ױםאניא פערקיחגועעז. ■זז ײז ג י  נעהסם י

ער .isaooo אווזנק ײנ  פערקיח• א איז דע
 עס בעהאגרעים «אד. װיכס'(ע א זעהר לונג

װייס. סע< װאם raw נעססעז רעם אויא
ס געהםס מ׳  װאס פאסענס דעם טאביעם חי

 גע• איז םערקיהלונג א תאלם. א קרינם איהר
 אנהויב. בײם נלײד עם ססאפס — םעחרייר

תז אויזי עס סרום ע  ר1בעסם* רער — אופן די
 וױסעי^אפט. רער במקאגם איז וזאס אוםז
ס. פערנץיםען דראגיסטען אלע מ׳ הי

D 30 m ״;;מי i Ay - wCASCAM̂OIl'NINt
נילד «יםץכאהם

ס| םוז פרעםערס ח מ ס
• איחר אײד בע«עז םיר ןי  ױיס׳יגײחנן ז

 נײ לסמז9»»ת און אדװערםײזסעגם דיזען
 ױנז וחנא איחר װײל •*קעמ, ייז רז•י

חאבען דאריען

ו םיר מ ז ש ח געםופ
i עוחננױ, םינפטע 123 פון t

32t עוז. פינפטע
ור0פ טעז1 סטריט׳ טער82 דער בײ

 עקספרא אויוגעןיקסט ח$בען םיר
 •רעסע; *י ב^סיער װײער סאגיםארי
̂ן• םיר בעלמױיע. און ■לןךי װעלײע®,  ת

 ם»ר• אין סםיםעוס בעהטע די יויך בעז
באראגפיע k סיט ססים טױקענע קעט

םא#יגס. פינקיגג יייד
 דעזיײ רעסערס,1 אלע »ײן לאדען םיר

 גייע די זעחן קוםען צו באסעם און גערס
 און ברעטלעל װ״ער די טון םאדעלס

1 זוילק^םעז זיעעז אלע סםיםערס.

י  און ש8פל אמעריסען ו
פרעסכארד װעלװעט

האמפאני
י«וק נװ עװ״ פינפטע 32■

 .6661 און 6660 אשלאנד :םעלעפאן
אםענו־עט שנעל ארדערם קאונםרי

אױסשליסליד סױםט

 םחעע האלאםביא

 י8סש צװממופשני

לי װחײס פחעע ד
אגרייזיטוד איײפע די

» ת מו TSjrews דדרש) (
ס םארסערס וסונפםינאr 3<4 ►״ניפם  אוײד סי

 אוים• זיזי װי אגז פארםארי וחננעו קיגיםא
uro*rm םיז ^ תי ד ג י ו חי װ״ז ^ו  אויפמ אי

ר ן ײ םארם. י
ײני ניס ײי«ר רזנפאזיםס א י א'חר א ו  «ג

ס* אונז. םים
ײ אבסאייש ׳י׳ו סאם אוז ר»ם אתזער  •ר

מ ײנ ד ם »ד*ר « < «גי י » ז ר מ
tm ז - ״ניי אץיםײ ותגייי» I נ נמ * א«תר. 1 ניו - זונםאג

ltfU3 •̂ UĈ i-TUlAL tOCUTT* MB■
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סקול דעזיעיננ נליסשטײנ׳ס
יארק גױ סםוײמ, גרענד 265

 »י( קריסםי בעם.
 סםס. פארסיזם

 ־וףיארד9 מל•
48 8 8

 דעזיײ יאר סקול
און קא»»ע נינג,

m ליידים, •ון ואנעז ילע ײין ^ײד«נג e, 
o• גארםעגםס וןז־ און *יילדרעגס n m 

 •רייוען. סעסיגע *ו געשנימז װערען
יסיוי גאנץ א »«ען ײז סקול ד•

ר ע ד י ל ג ט
ױניאן װ. נ. ל. א. דער םון

י איישר נ  הארד ו8ױ
 x געוױנעו אײד װןס

ס ספעציעלעו אין הוו

גױױנג און פעטערנימײקינג
פאר

 «ו אינדיװיחעל געגעבען ווערען לעם«נס
 ראזעגפעלד י. *ראפעסאר ®מ כאזונדער יעדען

 דאגערשמאג אח םיטװאר דעםםאג םאנםאו^
 קורס דעם דורכםאכען קענם איחר אװעגםען.

:: :: *ייט. קוחוער א זעהר אין :: ::

ענ עו ש לי דז מ ע m מו י נ י עו . ד
ײסיננ און פעפעדנם

נװי^דה לעכעזבראחדי, ׳םטױט טע28 װעםט 17
אן םעלןפאז ס ײי r, 1881—8 ספײער ם

• . )
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 אנגעהן זאל רעחשיסטרײשאן ױ נאשטימט חמונםמארד
מדט חשאכערס דרעס מיט אגױמענם ־ פעברואר. וטן ניז

 פון בילדינג אין ׳סט. טע4 א. 231 הײם, נײעך זײער אץ שױן 9 און 2 לאקאלם רעארנאניזירטע די
 פארלאזען האבען אפיס 2 לארןאל אלטען פון ם)לױרר)ר אנגעשטעלטע אלע — .48 לאיןאל

 אפיס נײעם דעם אין אױכייטען געקומען זײנען און האמוניסטען ױ פון אםים פוסטען דעם
 אלע אין ערפאלג מיט אן געהט כדטגלידעד די סון רעתשיםטרירונג די — װניאן. דער פון

 רופט אינטערנעשאנאל און באארד דזשאינט — אינטעדנעשאנאל. דער םוץ אפיםעס ױניאן
דאנע,־שטאג. דעם שעפער רעחשיסטרירטע די פון שאפ־טשערלײט םץ מיטעג א

 דעם אויןי אװענט, פדײטאג לעצטען
 דזשאיגט צײטװײייגען דעם םוז מיטיננ
 דרעסםאכער און <זר*וק דעד םון באארד
 די אז געװארעז, באשיאסעז איז ױניאז,

 אין םיטנ^ידער די םוז רעדזשיסםרירונג
 אנהאר־ זאי יאקאיס רעארגאניזירטע די

 .1627 םעברואר, טען1 דעם ביז טעז
 די םון םיטנריחגר איע אז סײנט, דאט

 װאס ילאקאיס, מאכער דרעס און קלאוק
דעם ביז און״זיך םארגאכיעסינעז װעלעז

 צו איבעח&דײבעז ניט םעברואר טעז1
 יײ־ אינטערנײשאנאי דער מיט שטעהן

 װעלען ױניאז, וראירקעדס גארמזנגט דיס
 זײ אז און ױגיאן, דער אויסער בלייבעז

 הא• זײ אז כאיעז נאכדעם זיך ײעיעז
 םאר־ האבעז זײ אז טעות, א נעטאכט בען

 מעז װאס געיעלענהײט די נאכי,עסיגט
 גוטשטעהע:״ װערען צו :עגעבען זײ האט

 װעט יתיאן, דער איז מיטנלידער דע
װע• דעטאיט װײל שיעט. צו זײן שוין

ת סאנק ױ־יוניאן הױז ױניטי  פעו12 דעם ?װענס, שנ
אר, נ פסכדו מ ס פ ר ו נ ע ג ס נ ל מ מ

װײטטאנס םאול — הױז. איערא מאנהעטען פון זאל טאנץ גרויםען אין
לײערס״.8 ״סיקאדילי

 םאתבליכען זײנען װאכען םיער בלויז
 טאנמ, רי־ױניאז, הויז ױניםי ידער צו

 לינסאמ׳ס םעברואר, טעז12 דעם שבת
 איז אונטערנעסונג דיזע געבורטסםאג.

 דרינ־ דעם אויןי געװארען אראגזשיר־ט
 םויוענדעי• די םון םארלאנג גענדעז

 פאד האט הױז ױניטי די װעלכע פרײנד,
 עסזיס־ איהר םון צײט אין נעװאוגען זיך

 בא־ די םארשטעהען װעלכע איז טעמ׳
 פון צוזאס^נקונםט םיז אזא םון דײםזנג

 ױגיטי. םון באתאגטע און פרײנד איע
 אונזערע אלע װעלען אװענט דעם בײ

 װעי־ אלע פרײנד, זײערע או| מעםבערס
 אידעאי, ״ױניטי״* דעם טײער האלטען כע
 םאר־ און צוזאםענטרעםעז קענען זיך

 אננענע־ און חבר׳שעז העכסט א ברענגעז
אװענט. מעז

 איז װעלכער טאנץ־זאי, שעהנער דער
 דערםא־ צו כדי געװארעז אױסנעקליבען

 שײנקײט דער אז סרײנד אונזערע נעז
אויס־ דעד אימעכיע, ױניטי אונזער םון

פארצײכניס אינהאלט

2 גוםער .גערעכטיגקײם״

• 1» •י״רןז

״• *ין אלוםןן .2 זיים .1 ז
ײ• ךרעם־פרעסערס *זן קל*וק־ ךו ». ײם1

 װאםילעװםקי. י• — 86 ל*?*ל נ>»ן,
ם n■ <»װן>1• T• ת W I i r w ' i i r 

u»»ip םילי• — 2 ל«י»ל 1» נפארי 
ו j« ל*מל 11• קורינםקי.

 **י*נס**רןד1י1*רנ« יײז •רײד■ ייים
, . גען.

4תלוא—(«ר«ןתלוננ) «נגח pm .6 זײט
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ttflri 11דר״
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 אײ1י • 4ל*נ 4ו — סאיר.ל*גך*ז £ ?ייט
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jMirnimnym* 1« «לי*וז «. זייט
!,״?״% ייי. ייי_ H יײי•

 אומ־ דאס און םלאר, טא:ץ נעצײכענטער
 װײנד •אול םון שיילען םארגלײכבארע

 אלע די — שיילער ■יקאדילי כ!אן׳ם
 סארגע״ דעם צו בײטראנעז ײעיעז זאכעז
• אװענט. םיז ניגעז

 געלעגענ״ א געבען װעט רײױניאן די
 באנײען צו טיטנלידער אונזערע צו הײט

 צוריקברענגעז באקאנטשא^טען, אלטע
 אין טענ גליקלאכע די טון ערא'נעױ;:ען

)0 זײט י1אוי (אלוס

 אין אױייניןומעז דארפען ^ויז זײ לען
 און סיטגלידער ע ײ נ איס ױני^יז דער

 די וױםיי אײנצא־יעז דאדםען װעיעז
 נעמען צו באשליסעז װעלעז לאקאיס

ס״טנריעד. נײעם א בייז אײנטריטס־געלט
 םעברואר, עישטען נאכ׳ז דעמאלט,

 נײ דאס אױןי םוזעז אױך זײ װעלעז
 עקזאסינײשאן דאקםאד׳ס א דורכםאכעז

 װאס טדאבעלס, אגדערע אלע די און
 אײ־ געוױיניליך, האט ליקאנט8א נײער א

ארײנגענומעז. װערט ער דע־
 דז־ װעועז מסמאכעד ., און קיאוק ,ד

 זיד יאזעז צו ניט אױםגעםאדערט ריבער
 שיע־ ניט אוז םארםיהרען, קיינעם םרן
 זײ !צרות קיין מערוד זיך אויף ■עז

 די סאד געליטען גענוג שוין האבעז
 םדיהעד חאכעז זײ װאס לײכטזיניג^יט
 דיעד איכערתמנדיג ארויסגעװיזען,

 ױניאן זייער מון לעבען דעם און שיהזאל
 טיח• סאטוניסטישע די םין הענט די אין

 שױן זײנעז זײ דעמאנאנעזי א\ן רער
 לײדען און צרות נענוג אויסנמשטאנעז

 אופנליק• דעם םון מאנאטעז םילע די איז
 ױינען וײ ורעלכעז איז סםריײז, ליכען

 גע־ ארײנגעשיעים צושטימוגג זײער אהן
 זײער און זײ װעיבען צוליב און ײארעז,
 !געװארען רואיגידט נשוט זײנעז ױניאז

 טאר״ דך אוטמעגליד איעםאך ס׳איז און
 הלאוק־ די סון סאגכע דאס צושטעלען,

)2 וײס אויף (*לוס

ל מ ם 82 מ ױי ? נ »גו ז
ז ענ ר ע פ  םיפ מנ

כאלקכאסים
 ױגיאן, װאיריןע-ס גודס װדױיט די
 •אד יעצטע די אך6 האט ,62 לאקאר
 אד״ ענעד^שען א אגגעפיהרט חדשים

ױ רי ארום ;אגיזאציאנס-קאטיײן  דנדי
 אױט, זעהט עס וױ און שעועד, ניאן
 mpi vou געבראכט האססײן דער האט

 ניגד די פון ארנ״סעד די זויסאטען.
 א;;מ«אמ*ן ױך חאנען ivbvv ױניאן

 V אץ ױגיאן. דער מיט אינטעיעסיחןן
 א״נשםע- צו געײגגעז איז שעיער צאהל

ע א יען ג י ד נ  צװישען םאדניגדומ ^
ױניאן. דער און ארבײטער די

 געױנגען אויך ױדאן דער איז עס
 אדבײםעד פון נרויע א אדגאגיזירעז צו

 נעסחןן װאס נאזונדער, שא• יעדען איז
 די םאדאיגטערעסידעז צו סיח די זיך

 דער אין שא• םון ארבײטעד אנדערע
r : v •ז

 געװאדען דעדנרײכט איז אלזנס דאס
 ארגא^זא^^גס״ חןר פון חייף דער מים

 •5ז»זי וואס לא^אי, דעס פון תאםיםע
 יאנ* א מיז שױן ױדאז דעד אין טירט

צײט. ;ער
 אדױס• מניאן די האס װאך לעצםע

 איא צו אױםרוף סיעצימילען א ;עשיסם
 וועלמ? איז ,62 ױאקאל ־סון ם^סבעדט

 יױ דזנד םון לאגע די ערקיערט ווערם עס
 גערומן ווערעז סיםגיידעד די ײיז ניאז■

 אתא- גיט די אדום םעטיגקײט סעחד צו
 באצאדר צו אױך וױ שעיער, ניזירםע

מניא:. דער אין שוידעז די לעז
 ױניאן דער צוױשען אגריסעגס דער .

 דעם ?יך ענדיגט באלעבאטים די און
 סאדבארײטונגעז און םעברואד■* םען1

 די רוםען צו נעמאכט יעצט װערען
 כאנ״עז ײענען יאנפערענץ א צו באסעס

 באא*״י עקזעקוטמו די אגריםענט. דעם
 םאדעױמעז צײע די יעצט דיםקוםירט

>.2 זייס אױ^ (שיוס

 חןמגי ריזיגער $ מחפעןצו יוניאנס פהאלע סיםגליתר
ױניאנם ר אינער אפםחערש wbtob געגמז םטראציפ

 יזרמארים. צװײ r» יאנואר םען20 דעם דאנערשטאג, אינעראכטאג ווערען געהאלטען װעלען פארזאםלוננען ריזיגע
 דעמאנם־ דער אין באטיילינען זיך און םארנאכט אזײגער 4 ארבײט די שםעלען8» װעלען ארבײטער די —

פארזאםלונגען. די אדרעסירען װעלען כאװעגונג ארבײםער גאנזמן דער פון רעתער — טראציע.
 װעט װאס דע©*נםםר*ציע ריזינע *

 מרכנע־ װעט י*רש נױ נאנץ אויםרודערען
 166 11* םיםגלידער די םון ווערען פיחרט

 םאר־ קאםוניםטישע די נעכען יוניאנם
ir o n, דעם ד*נערשם*נ, איבער*כט*נ 
iro20 .י*נו*ר
 דורכנעפירם װעט דעם*נסטר*«יע יי
o לױס ווערען n נ*ש<וס pa הונדער־ די

 באטיי־ זיך האבען װ*ס דעיענאטען טער
i איז לינט n האנםערזנץ w נאשיןיען 

i געגעז ױניאנם די n ק*םו:יםטי׳שער 
 !yoncyjD’w 1שיע ה*ט װע^כע «עסט,

i• װעי־ און מני*ז קילזוהםאכער גרויםע 
 ,1ע11הע*טש it פארמםעז זיר ה*ט נע
*i n ,װניאנס. *נדערע אלע םאתיכטען

rv גתיםע די n o o 4 * o n י פוז י

י וױ מ ו ע ר פ ע ש פי ס מי מ ם מ פ מ עולם דעס נ
i אין n ״נייעם״, שטיתעל א ער׳פינען דינסטאנ איז צײםתנ ?*מוניסטישעד 

*t ,ח*נ כלוסד׳שט, איר o i’« n n 36 ל*ק*ל »ן טשעועאן *לם^ o n ,1צ *םט 
in צו עחועחלט pinp די געח*ט ח*נ איך װעלכען n i פין i n 1«נײ 

 מיט שײנליר1װ* נלעםעל, קאםוניסםישע n ל*קאל. םײן פון עקזעהוטיװצ
o n 1זייע אין םיר ײגצוציחעז1א אנזיכט נר"|עם1א :frtrtp א 1מי שענקם 
ע עחרליכמ די םין ״איינע! *לס מ*ספליי»נטען י;ע1’4ו3י6ח 1פ* ט  א; ;^

ינ:11בייםע1* טײ»ישע1אוםפ« די אין טוער » אױך אח 1הל*ו«כאכע »צטער
. שיחאצן״.

 ה*ב איך נעפלױנען. ניט |1א נעשטוימן ניט ;ארינט ד*״ איז ייך1נ*טי
i פוז insiyro פלר חט־גנײט נים n איז 35 לאסאל פון נ*אוד עסזעקוטיװ 

 צו װילינ און ײט1ג* איך ניו 1איגת וױ ט*ן. צו זיג« אץ ניט «ם ת*ב
iy * io ” a ,י*ח* o*n מיס־ און מני*ז אונזער ימן1שם*1פ* 1צ *ןן איך* 

iroom* ■*ליס״מ די ירןלמן איו יוסי ד*« pc ז• שצ***ן oim זי ה*ב«ז 
 סאמוניסטישע יpa 1 *■ זיף איך מ־ײהעל «יימ v.'J9i •jh :\ פפישלןאט.

n״t *ז נום, rnu «ױיט א-ד Vm )?•מ*.ט*ן, y פאלש, אי זײנעז חגיםוח 
jrw* wu מנש«|• אנשטענדינןן

קיםבארא*םקי, ,י.
.4 לעדזשע! י. װ. ג ל. א. ^6 ל*ש. גאאו־ד, מ•. טשנרט*: ,
IZJSXS'JWP ־• י■ ־י־

 אױוי ױע־עז כנעפיהגט1ת װעם איכײטער
:װזמען צוױי
 pa ײניאנס *רע חפען שםענם1ע

i n סאנפערענץ i• ססא־ 1צ ממבערס 
i *1 פעז n  paכיים*נ, אזיינע! 4 בײם 

o 20 שם*נ,1ד*נע nיאטאר. טען
 *רנאני• ײני*נס •i ײעלען צװיימענם

n ’T טש1ם* א i  pc• צוױי 1צ יטע«עד 
 ים1*01א נדעסםע די אין םיםיננען ד־זען

pc 1•* נױ .piי1 זיינען: יס1מ*1א י 
 סם. roi«4 י,1ם*1* רעדזשיםענם טע71
 »םע9 די po עוחונײ, לזססיננםאז אזז

 11א יט1סט םע25 י,1*רם* רעדזשינמנט,
עװענױ. יעקסיננםאז

i 1ננ«1ז*םל1פ« י1 אויא n n 1* די- 
 אלע ומרעז ימי*נם אלע פון 1בײסע

o אײנצעלחײםעז ינעגדע1שט n  pa 
om סאםוניסטישעז *a. חזד ײעלזןן זיי 

in ש*סוניס«ז וי װי tn*n ארײנ״ 
 תשע־ » 1אי ללאופסאכער די געשלעפט

 ײ בײ זי־צנענדיג נים םםו־ייס נעראי
 ה*מן ס*סוניםנמז י1 וױ סעםבערס;
o סשעכס1א9 |1א פארפי^־ם n סםדײס 

pc חאכצן זײ וױ ;*| *נםאננ ם*מע 
o צוריסנעװיזעז n סזןסלסענט, נינםםינעז 

 םאםע אין פרינעז נעחענ-ט ה*ם סען װ*ס
 זיך וו*ט *זױ װייל םםרייס, *נפאנג
 ■*ליטישענם ש*סוגיסםישע די נעלױנם

*־n נ־ססעז1ס*ם' די ווי ג*:1שא» אין
tv: נעםמםעלם po iroro sroo נענג־ 

ir o r o  iro o ז ן יי מ י  m ;יײ)1סם ס
מז ה*בעז זײ מ ע מ מ o אי n *טסריי 
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