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 רײ•8נ« גרױסען זיין אין *שי*ס1נ״ט«
«י «ס*י)*סו*.1א  נ*ר ח«ובעז ןיי וױ *נ

m w m אין גי*נט די t»  חענט׳ r״
עײ חוינע ױיערע *ל׳ו *ן זיי חאמן  וו

ir o מעסען•* pk י־ נ*ר ניס ח*נען* 
 םיז «רינ«י*ען «לע די ניוסטנט ניי*ט

מ קל*ס«;ק««ף, חני  #ריח*ר חטנ׳נן זײ ו
 1נ* געטטז 1ח*נ« זײ 1נ* נעירעדיגט,

ערנער• ס־ל
 יייערע ח*נ«ן זיי ױ*ס צייט, w אין

ט־ 1אי נ*שולדמט נעגנער טי ^ א ?י , 
*  ויד חןיסט ױני*ן די *ז ייש*ן-,1נ

שװנ דער סיט אױס  איינ• pa *!יינטי
 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 
ײ  אין וױיטער נ*ר נענאננען זיינעז ז

 מיהאט װאו קיאוקטאבער־סטר״ה, דעס
 ..סיאה-האיא־א- םיט ניט נאױצט 1זי

 היאס• אונטערװעיט נױט נאר ריײצאן״
ש*1ש*לאנ* .1״
י לענעז  כאםש *גײ״זעז פאסיניסטען י

■ איין אייו״ ניי רי  שלוןסעךשאםוי, םיז י
ײ װאם די אין דורכנעםיוזרם האבעז ז

ײ וועיכע ױניאנס, * ? נאחערטען ז » 
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 y a * n ארויסנעריסןן ?
 די ח*נען של«ס«דש«טוי ניט נײן,

 ױניאנם, די אין ;עפיהרם האמוניססען
ײ נרודער*?*מוי• נאר t ז n * i נ׳ד גיט 

i זונם t צום ארנ״טער די אמטניזירען 
ײ נאר נאםעס, די נענען קטסף  חאכעז ז

 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
tecH ווערט עס װאו טען, M i ארגיי־ 

 פילאץ סײן ניטא איז טער־אייניגקייט,
 װאיד כלױז ?ענעז זיי לאמוניסטען. סאר
 דער וואו דארםעז, נעדײהעז 1אי סעז

 םון ןװפרעםע! איז ארבייטער-ארנאניזם
ײ רייסערײען; אמערליכע  זיך שעגען ז

 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 ל ם- 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
ר ווענדען טיר  ארנאניזיר־ דער פון סיטנלילער אאע *ו יי
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

יוניאן ווארקערם שוה אמ בוט
אײמי ■ לי לײנאר *װ זעדער״אאן *םעריקאן דעי סי« *וי
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 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.
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סמחס| םוז פרעםערס
• איחר אײד בע«עז םיר ןי  ױיס׳יגײחנן ז

 נײ לסמז9»»ת און אדװערםײזסעגם דיזען
ז רז•י י  ױנז וחנא איחר װײל •*קעמ, י

חאבען דאריען

געםופש חזמו םיר
i עוחננױ, םינפטע 123 פון t

32 t 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

ך בעז  ם»ר• אין סםיםעוס בעהטע די יוי
באראגפיע k סיט ססים טױקענע קעט

ד םא#יגס. פינקיגג ייי
 דעזיײ רעסערס,1 אלע »ײן לאדען םיר

 גייע די זעחן קוםען צו באסעם און גערס
 און ברעטלעל װ״ער די טון םאדעלס

̂םעז זיעעז אלע סםיםערס. 1 זוילק

 און ש8פל אמעריסען וי
פרעסכארד װעלװעט

האמפאני
ק נװ עװ״ פינפטע 32■ י«ו

 .6661 און 6660 אשלאנד :םעלעפאן
אםענו־עט שנעל ארדערם קאונםרי

אױסשליסליד סױםט

 םחעע האלאםביא
 י8סש צװממופשני

פחעע דלי װחײס
אגרייזיטוד איײפע די

» ת מו TS דדרש) ( jrew s
 אוײד סיס םארסערס וסונפםינאr 3<4 ►״ניפם
םארם. יײןר אויפמ איחי װ״ז ^וויגדתי^ םיז uro*rm אוים• זיזי װי אגז פארםארי וחננעו קיגיםא

 «גוי א'חר אײי«ר רזנפאזיםס אײני ניס
ס* אונז. םים

< «גים »ד*ר «דײנמ •רײ אבסאייש ׳י׳ו סאם אוז ר»ם אתזער «י מרז
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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•

טגלידער
ױניאן װ. נ. ל. א. דער םון

 הארד ו8ױני איישר
 x געוױנעו אײד װןס

אין הווס ספעציעלעו
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.

ט. קוחוער א זעהר אין :: :: :: :: *יי

. דעויניע m מומדזש ליעוענ
פעפעדנםײסיננ און

נװי^דה לעכעזבראחדי, ׳םטױט טע28 װעםט 17
r, 1881—8 ספײער םײיסאן םעלןפאז
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̂ידס וער פװ ארממ אפיציהלער יזניא DWin מרםמס אעסעעעממל-
P R IO E  t  C E N T S,1927 יאנואר, סער14 פריימאגNew  Y o rk , F rid a y , Ja n u a ry  14, 1927.Vol. IX. No. 2.

 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
ײ־ אינטערנײשאנאי דער מיט שטעהן  י

 װעלען ױניאז, וראירקעדס גארמזנגט דיס
 זײ אז און ױגיאן, דער אויסער בלייבעז
 הא• זײ אז כאיעז נאכדעם זיך ײעיעז

ײ אז טעות, א נעטאכט בען  םאר־ האבעז ז
 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

 פעו12 דעם ?װענס, שנת סאנק ױ־יוניאן הױז ױניטי
ממלנסגענורפסמנ פסכדואר,

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,
T• תם n■ <»װן>1• 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
 •יי*מל«יעי

ttflri 11דר״

עדי*איי<ל. .6 ןײט
«עי .7 «ײט אי םונו  ?«»־ י7סענ*נ״י מ

V «י«ז1ל *ניוז• - u ro יו« 
•inי *דייפימז• *״
 אײ1י • 4ל*נ 4ו — סאיר.ל*גך*ז £ ?ייט

םורנעניעװ■ א. - (;ןד-נ«)
p■•■ו*נ לי *. a r ז1יחר ״ ז * י ו

tn 49'± ״ייאא• ״ w M n n‘ ® ײ ײ  יי
»1 jrn w n r i! >

jM* 1« «לי*וז «. זייט irn im nym

_ H יײי• . ייי י י % י ?״ !,״

 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,

ײ װעלעז  נײ דאס אױןי םוזעז אױך ז
 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

ײ דעמאנאנעזי א\ן רער  שױן זײנעז ז
 לײדען און צרות נענוג אויסנמשטאנעז

 אופנליק• דעם םון מאנאטעז םילע די איז
ײ ורעלכעז איז סםריײז, ליכען  ױינען ו

 גע־ ארײנגעשיעים צושטימוגג זײער אהן
ײ װעיבען צוליב און ײארעז,  זײער און ז
 !געװארען רואיגידט נשוט זײנעז ױניאז

 טאר״ דך אוטמעגליד איעםאך ס׳איז און
 הלאוק־ די סון סאגכע דאס צושטעלען,

)2 וײס אויף (*לוס

»גו ז? נױים 82 ממל  םיפ מנפערענז
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 די  צװישען םאדניגדומ ^נ
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

»זי וואס לא^אי, דעס פון תאםיםע  •5ז
 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

ױ דזנד םון לאגע די ערקיערט ווערם עס  י
 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 א̂ױ (שיוס

 חןמגי ריזיגער $ מחפעןצו יוניאנס פהאלע סיםגליתר
w געגמז םטראציפ b t o b ױניאנם ר אינער אפםחערש

 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
i r o n, דעם ד*נערשם*נ, איבער*כט*נ 
iro20 .י*נו*ר
י  דורכנעפירם װעט דעם*נסטר*«יע י
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 
כע «עסט, yoncyjD 1שיע ה*ט װ̂ע ’w! 

i• װעי־ און מני*ז קילזוהםאכער גרויםע 
i פארמםעז זיר ה*ט נע t 1ע11הע*טש, 
*i n ,װניאנס. *נדערע אלע םאתיכטען

r גתיםע די v n o o 4 * o n י פוז י

עולם דעס נמפם מממיספישעפרעמ וי וױ
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 :f r t r t p א 1מי שענקם 
ע עחרליכמ די םין ״איינע! *לס מ*ספליי»נטען י;ע1’4ו3י6ח 1פ* ט  א; ;^

1בייםע1* טײ»ישע1אוםפ« די אין טוער » אױך אח 1הל*ו«כאכע »צטער ינ:1
. שיחאצן״.

ך1נ*טי  ה*ב איך נעפלױנען. ניט |1א נעשטוימן ניט ;ארינט ד*״ איז יי
in פלר חט־גנײט נים s iy ro פוז i n איז 35 לאסאל פון נ*אוד עסזעקוטיװ 

ױ ט*ן. צו זיג« אץ ניט «ם ת*ב  צו װילינ און ײט1ג* איך ניו 1איגת ו
iy * io ” a ,י*ח* o*n מיס־ און מני*ז אונזער ימן1שם*1פ* 1צ *ןן איך* 

סי ד*« pc ז• שצ***ן iro* ■*ליס״מ די ירןלמן איו יו o m o im זי ה*ב«ז 
v :\ פפישלןאט. . 'J 9 i • jh 1 *■ זיף איך מ־ײהעל «יימ paסאמוניסטישע י 

V )?•מ*.ט*ן, m ױיט א-ד» rn u ,ז נום* t״n y פאלש, אי זײנעז חגיםוח 
jrw * w u 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• ױי 1צ יטע«עד  צו
 ים1*01א נדעסםע די אין םיםיננען ד־זען

pc 1•* נױ .p iי1 זיינען: יס1מ*1א י 
ro«4 י,1ם*1* רעדזשיםענם טע71 i .סם 
 »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 
o סאםוניסטישעז m * a. חזד ײעלזןן זיי 

i n י װי tn ש*סוניס«ז ו * n ארײנ״ 
 תשע־ » 1אי ללאופסאכער די געשלעפט

 ײ בײ זי־צנענדיג נים םםו־ייס נעראי
ױ סעםבערס;  ה*מן ס*סוניםנמז י1 ו
o סשעכס1א9 |1א פארפי^־ם n סםדײס 

pc ױ ;*| *נםאננ ם*מע ײ ו  חאכצן ז
o צוריסנעװיזעז n סזןסלסענט, נינםםינעז 

 םאםע אין פרינעז נעחענ-ט ה*ם סען װ*ס
ױ װייל םםרייס, *נפאנג  זיך וו*ט *ז
 ■*ליטישענם ש*סוגיסםישע די נעלױנם

*־n נ־ססעז1ס*ם' די ווי ג*:1שא» אין
tv: נעםמםעלם po ir o r o  sroo נענג־ 

ir o r o  ir o o ז י מן י  m ;יײ)1סם סי
ײ מז ה*בעז ז מ ע מ מ o אי n *טסריי 

» .13 0י'1 1*1» 01(
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 די oyn גיט אז מיייד, po יןןונטראי ס
ת jw מיי n p jy p די סין aypo־ya y r* 

חון י iy: טרנײטיר, די iy: גיס רוייני  י
o איט־וסטריע. 7;•נצ y i בטנריו• * איו 

o סון n ,טיײר oyn די VP w»o*3teyp‘ 
tnyem גיט גען ye. םאר׳סטעחע; זײ 
 ״דיערס״ סקעניייע מונען צו װי נאר
typyorty ססעס,3 סיט iyotto  nt * •סי 
 מניסן. דער פנן םיוורער סעחיטנ די םעי

 טרייו- אין *רמו;ג ז7איינצו׳יטעל אנער
nty, «הענען זאיען ארנייםער רי ט i s* 
 טוייד נ*נ*ער דער po לעבען, » נ«ן
Pyt דאס — אױפי׳ננען tynyom yt ײ ז
ניט.

?tw ain קאםוניסםי׳שען חײליגען דעם 
tv m  topto .קלאס־שאאאבארײעאן״, 

 אז רערבײ, גאהאלטען מוין האט «ם און
 ווע־ גערופע) pyt רראס־׳םרײר אין אויר
m ײ ברי סםרײק, ט  נאכחנם typyt ז

tyjyo ויד m u n ״ כױמ•ysopyp-cypp 
ריײ*אד...

 און זינםאז ■רעיירענט נעהוסעז איו
i אם «ו סוןי א ססכס73 y i כארישער po■ 

’P טייפעלשעו• a r! אינטערנמאנאל די 
oyn איוד אין סיטוציע די אינערנעטמען 

i n  ja m  n נאנײט איו סנרינמנס 
 אוםנױטײ אופזיסטער, to אח נעוואר׳ט.

נע־ םארםידעז אזוי-נאר איז סטרײס נער
•tnyn

 ווײם־סחנזײ «סן זינםסן *חטיחננט
o דענם t'P um טנחנדם תאבען האנטאן 

י «י' iru י ro a n y a דער טון y r r r o y r t•
r© y o ro iw«”׳iye י אח י ty ז .ta tn iya

9%ttjg די m פסײ זייז דאיפזנן ■לײן

B חדי סון in w iT o m ,סםם׳ן IPs 
 און פאר׳פםעגרעניס, ■ ױ trotpy: אין
nנ׳נוואחנן. באנײט איז אגריםענם ר

ײ נאר *דריפ, זױים שםיסעל א מים  ״
m• קאםוגיםםי?חנ די ®n i w n i ון® 
p ימיאן דער m ס מו תנ שו ת א ו  מוו
ijti׳ j j i i w  O/fOV*■ *n
ײ r ו a n רי אײיסנומטזלאן ניט ■o r n 

i נטלןנטטים ” p ת nru• גי rtjns. טמגו 
nr •try nt באגיתו o n אין סס־יססנם

ײ תאבען *רייד  490«גװאי גים ז
>- y y rn  n ס םמי סי תכן  ווענען נו

ײןן  ®ףיד״ • *m סדייד״אגריסעגט t$ מג
מן מן אםימ אמח, ל h די ו w חןום 

• י מ ו מ נ מ מו ױ U «ףן ןו f n i  jw i 
j ס^ו »9ג j u  tw מ ס (וי פ»סו<ײ וו

רטססייגטדאר

ייו מיגנ י איז טי

G E R E C H T I G K E I T

 יאיעז ױד ױײטער נאן ל«ן1װ׳ סאנ׳נו
 און ױניאד«װיעטעוער די פין •ארניאפען
אינטע־ ס אינייטע־ דעם פון סאדרעסעי

• iw n
 דא איץ רזנ אבעי זיינען טארער

 אזוי׳ ד־עסטאנער אץ *יאול• ,ד *וױיפען
 m ויר נעטעט איץ נאד זיינען װאס נע״

 טראטי־ יאועו ייר אח פאינ-אפען יאזען
 ס^סוגיסטימע די פו; פ־ס די אונטעי יזןן

 ד«טאגאנע;, די פון ױניאױ«ו׳*טערער,
wpp i פי| קנוט ן’אוגט«י ייגען יואס n* 

ט־י ;יסםי־פער אי  חאבען ויאס אוױנע, :ו
o נעיערןנט נ־ט ארץ נאך n גױטיגען 

ivm פון יעסאן m  a n ,די װאס סארראט 
 נאגאנ• ז״נ«ן סוניעשנמן קאניוניסט״ט^

i און זײ נעגען נען n  \vm ,נע־ ױניאן 
 או נאנאטאר די מיטינ 1פא 1טי םינען

 זײ פ*ר זײן װעט עס 1«1א״ װאיענען,
1V ׳טפעט!

 v• ניט פיאופפאכער י1 װארענען 1סי
ו לאזען י o םון פאלפיהלען ז n נײעם P.־* 

ip פון ,p״b סוניסטי׳פען i פאמו־ נייעל 
ײ ױאס אײאנטורע, ניסםיעער  אן רופעז ז

 כעװא־ זיי יי;ען1 טיטאטאל ,עיעקיצ*!״.
m ןניאהר«םי«1 םון אנהעמעי ה״סע 
 לי \.nvMPV אן מאכען וױי־ען זיי און

 דער פון 1נא האיטען ײאם סאפוניסטען,
 י1 געװארען סיטאמאי דינעז דיקטאטיר,

 איז עס «מא?ראטיע.1 פון םאיט״ד־נע־
״ און קאטופלאז׳פ, אורינ  עס םיינען ז

ײ אז וױיסען, זיי נאמיט.  ״1פא זײנען ז
 חעױפאםט װילתל דיער iv אז לארען,

 סוף. א נעלוסןן איז ױניאן דעי 1איגע
 ראטע־ «ו אזוי־נאד 1אפ?ו זונען, זיי און
תו נעלינ־ נים 1אכ« זיי ײעט לאס י־ר. ^

) נ י n י i גען. a ו »  r  n »  ( ג
ט ע ט װ י סי י i ו n p o • ו י י  ו
ל ם ן י י p רא ז י • ט • ם . ט י  נ

ײ .ן ע כ 1 • פ ivsyn ו  ן vט » 1
י  ן vnט י ז,י און ן n י גi י ו

i I ח ע נ
o «ון *ו iy i ׳עטי״ און װאהיען סון

 *־P n אוינ פחןגען: זיך װילט םען״
 סון 1«נ«1אנ אזױנן זיינען טודפטען

 חאבען װארוס טא ׳פטיסען, און װאהיען
לאו?ט»• י1 «י אינ«ו*ג»«גען ניט זיי ■̂ 
»i « 1 1«כ oי ום*אפ׳»טיםיננ,1ענ1עפע» 

tvo זאר i n s  l»P” io o ,זײ א״חגר ניט 
 צעהנדלינער י1 ארײננעיטיעפט האנען

ir 1טױזענטמ a » p ifp p אין o n אונד 
io ניי?לינען o״p* איז װאו o N p y i 

’Vv זייער נעװעז o s ip p o n
 ?א־ י1 מיט אויס «יר טענה נעה 1;א

 עס װעפען כײ לעםאגאנען, םוניםםימע
ט,1 אלץ איז  דערגרייכעז נאר אני «

 אםיט אס1 מע; וװוע?, יאייטי׳עען וײעל
1 ivbospאין ױניאנס ארע םון רעבען אם 

 םאינ דאריבער איז זיי סים !וױ«ט 1דע
y «ו װאס i” i| — זיי נעהןי! סוזען זיי 

הי טפודעז  I'ft אםט ל״ן האיטען :יט מ
!ױניאן «

 נן־ דיע־כ־אנע־ און ק־׳או?־ די זאיען
 אינ־ דער םון װארגוננ די אכט אין רען

y;iyu׳sK?»; צ״טװיייוינעז לעם פון און 
trn. מעהר לאזען ניט זיר און נאאלר 

 לאדוניהטישע ליינע פון פארפיהלען
 רע־ זיך זיי זארען פייפם. אין כיאפס

 א־נטערנע־טא־ זייער פיט ד^יסטרירצן
 אײן אין ױניאן־לײט בליינעז און גאל

 ארנאניזירםער נאנצצר דצר םיט ײיהע
איןעריהע. פון ארבייטפר־כאװענוננ

הײס נײער in אין 9 און 2 ממ. רמדנאניזידפע

”yj אט t| הויפט די ■lysp ji םון 
o n אגרימענט: נאנײטען

o .1 ־ iy o o m, םון טעמבערס i n 
 מיט ב?ױ« לען1האנ םוזען אסאסיאײשאן,

iy ױגיאן » y r,
אסאםיאײ־ רyד םון כיעמב״רם .2

i צרפטעלעז מוזען שאן n א ױניאן 
n״t פון ליסםע םולע y .אנטראפטארם?

3. j  p»p״iy אנטלאפטאר? IVP 
i 1ע1אײ װע־ען, אננסטעלט נים n 

ר iy־i ביי אן זיר נטyםר ^^אנער  י
גיאן.
 נע־ װ^יט דזעאבער א אױב .4
!י סונען  נאןי א צו ארבײט נ^ינypארוים̂׳
 טאל ערשםען דעס ער װעט עא«, ױניאן
lyno אױ.1שט א נאצאהלצן
6. n y i טו• ער װצט םאל צװ״טעז

 אסא־ דער םון װערען םוספענדירט יען
 רו־ |y:yp װצט ױניאז די און סיאײ׳טאז

איהם.' נצנען סטרײפ א םען
 דזשא־ די ײאס ארב״טער אלע .6
 םעכד (ײי רירעסט באשעפטינען בעים
 lyno בײעפיל) צום םײלערם, פעל
i פון מעםבערם נוטשטעהענרע זײן y i 

ױנ־אן.
 פארשטעהער באפאלכיעבטינטע .7

 אםאםיאײ־ דער םיז איז יינ־אן דעי םיז
װע־ ארייננעיאזען דארפען ײעלען שאז

m* די אין m n  M«n<r»vMuw ן ו  ו
o די iy o o rn ו* inyi י» i n • רי  יו

m m וגעחיט. װערט*
m אסאגט, װצרט סלאגע א װען)

 גטדיוניאן גאטאסטינט משאטד א אז
?iy iy t( א יוגיאן די חאט i« o s n אוג״ 

lyom yo 11 סיו נינ«ר די o nמי א  י
,אײט. י«יתר צו
- 9. m s ד די חסט׳ ססטיי׳מיט, א  י

 גי• ר* אוגטןװיױגען צו א נ*אן
iy’ סאל אײן נ<ו iy .מאנאמ

10. o iy o o rn  n ססר• וײן טוזען 
ױ1אנטװא  די סון װײמ««ס די 1סא טי

ט1א n״t אויןי ארבײטען װאס ,1¥ניי y 
נארטצנטס.

נא• זיך זאי אסאסיאײשאן די .11
חלען ז*ל און טײליגען  די סוז טײ< א ̂צ
ivoosp 1 פון i nאװ (#אינט א  סון נ

• ?אנטיץוי. סאניטארי .
 חאנ«ן טווסן טפנטס1נא אלע .12

o n ^פון לײב o y i 11«נא דזשאיגט 
i ■»01*( סאנםראל סאניטארי אװ n 

לייגצל). ױניאן פאניס־
lמאשין .13 rםב^איn,טספיננ ̂י 
i נעטאנט טוז העםסםיטשיננ אדער n n 
iy ױניאן אין בצויז » y r. םד נאטאנם 

in נצלויםט זען v i i ױניאן םין ביויז 
שעיער.
 ארײנ־ ניט יאיל זשאנפר1 ?יין .14

u«uy3 ״ אלס װערען :lyapys iy אין 
i y i פרי• מעיײנג א אחן אסאםיא״שןן 
y צו הער iױניאז. :־ • ,

 איבצרנע־ זאלצן סכםוכים אצע .15
 םון מצנערישצרס י1 צו װערען נעבען

i n אטאםיאיישאן ח|ר םון און ױניאן 
אױסנצייכען. ײצז1ט oy זאצען זײ און

 lyt^p ניט lyjyp זיי םאצ אין .16
 נע־ אנע1ם י1 אחי1 אויםנצייר, אן צו

 טײאי-1אוניא אן םוז‘ ען1ווע שציכטעט
בא־ אייר יאל ײעלבער םאז,1םשע שעז

רושאבצד א דעכזערזשעם װיפ< שליסען
i צאהאעו דאחי n שםרא!*. איס ױניאן

 טע1גא;יזי1צא1 י1 פון אפיסעס י1
>2 OPo ps ביז זײנען וועיכצ ,9 און 

w איצם iuu אין i n »»ג״׳*א»אל1אינ 
o האבען ינ;,1ביי y i 1אי טאנטאנ i n* 

n io אי| נעסופט i״iy ,231 אין היים 
iy אין םטו־יט, טע14 איסס i )גנ1בי' 

.48 לאפאל איטאריצניסען אונזפר סון
 איינגע־ נלייך זײגען ספיסמס נייע 1

flW אסמלט J׳i r און איז ינ1נעח< װי 
 סגנפהוי־ תאנעז טעטיגסייגמן ױניאן 1

 יי*31א י1 צן.1פונלציאני נאי־םאי מנן
ty 1טע u n s י1פי| סאסויײגסט W• 
in 1 װעלכע ,1« jmאטענ־ עכע?ס«סינ

o n.
 pop* 2 פון אפיםפס נײע די סין

 סון גױטנל^ר אויו סוםעו 9 <«»אי און
מ ,opppsP רי »  גים נ*ר זיך חאנען װ

oi<ip o ’m n םיט i n איגטינרנייטא־ 
P«o אוו i n«׳»’i n ’*»o •זיו

״ די אין וואי־ם, אײן סים :y *•אפ 
o n םיט ועישט io t ir ^נמטיגה״נ no 

iw^ די o s p ,די ווזנ?מ יוגיאן SP־ 
 אימאנצען ניט י»י«ר האכען סיגיסטפו

o ססתינםעט, iy o אויף o n בא־ נייע 
 פאסעסםינט. און יעפם

o או'ן סצאוק . m טאמל! c o 'tm n* 
i טיט זיך ט1רי n א^נתי־דיסאנאל

 שוין ל־ים. ױניאן yPo סיט ם3איי31פא און
ו און נעבאאנתשעם נפנוג י  נעאאזט ז

m פארפמזרדז  no 'סאפוניםטישע 
i»' א| םאנגט !טשונצת n אוץז נעהן 

i ם| נyװ אוים׳ן ווענ, גאייכען א n 
 םון אװע;וננ3 1בײטע1א ארנאנידרטער

אוםעחם. א^ אטעריסא

 נעװע־ פח אנגעשטעלטע אלע
 פון אפיס אין 2 לאקאל זענעם

2 לאקאל נײעם
«1 |yי p w Pp אא־ פו; ײטארס1א«ע

2 Pop 1זײע אין נעקוםצן מאנטאנ זײנען 
yo איםט 231 אין אפים, נייעם l4 

ײ וזאכען סמ־יט,  1אפפ1נעט טען1דא ו
»ny«»  PP אשיס־פלוירסם גוט־פאלאנטצ 
i יי3 n אםים־ אזינע1 י1 ײט.31א 

 װאס נעהאט ניט האבען אננעשטעאטע
 לי װײא סאטוניסטען, די בײ ט»ן «י

ײ פוםטעװען. אטיםעס סאםוניסטממ  ו
o צו סריפןרנענאנגען אאע זיינ«ן n 

i פון 2 ל<קאא רעארנאניזימען n אינ־ 
ײ טעתעשאכאצ.  ײאר נענאנגעז זײנען ז

א תאאיס אאע חין ט ײ «י  געהןן ס1א
i צו — איצט n געשאנאא.1אינטע

 טשערלײט re טיטיננ א רופט באארד דזשאינט םראוױזארישע
״ פון שעפער ד,־עם און_ ־דאויו רעדדש״סטױרםע ו

ס ע ר ד

פראװיזא־ דעם םון פיטינג דעם אזיף
ם ר^וען ^וינ  םריײ יעצטצז בןחודד, ד

̂אסעז אויך איז אווענס, ט$ג ̂יעי נעװא־ ב
 יטאפ־ די םון סיםיננ א רוםען צו רען

 קי^וק־ רעגיסטרירטע איע פיז טשערלײט
 נע־ װעט םיטיגג דער דרעם־^מער. און

 אויןי האיצ, בעטהאװען איז װערען האיטען
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מהאל
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 עס ותלבער ®אר יאקאל, חנם ®ח םיםע״
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̂וזעז ב.  ק
בערעגמװמי

 איע אפםעקעז םון םמאנס דעם לירען
 סוסע קלײנער אזא םיט מולרען אײערע

ױ געלט  סוםע רעדזמיםטרײ^אז די ז
 רע־ באלד זיך איהר זאלם איצט, קאסט

 וועם עס ביז װארםעז גים און גיסםרירען
טפעם. צו װעדען

 לאהאל פון םיסנלידער אח ברידער
̂וך האס !2  װארום זינעז אין זאך א נ

 רעדזשיסםרירען, באלד זיך םזזט איהר
 און שפעטער אויף אילײגעז ניט איז

 בירגער• םים׳ן אוועקצוםאכעז איז דאס
ארד־ אזן *לום איעמםעלען און קריג
ױניאן. דער אין גונג

 אנםיפלאסעז, איז אינםערנעמאגאל די
ױ ױגקס  באווע־ ארכײםער גאגצע די ו

 שלום םאכען צו גים אסעריקא, p® גונג
 וועל־ פארטײ, יסםישער31פאם m םים
 איז ױניאז יעדע באהער^עז װיל כע

אינחסטריע. דער םון ®אך יעדען
 װעט ױניאן״לײט ®אר מגיאן די
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 opo* 9? ?ימיי, •זערי

opo* 48* קסנס*", ראםעכיפא

iyty*j און ot* .iy*ya׳t איז iv iiw 
iv די און שינור אניסעל ;vo פידעי פיז 
 אודיױ ראמע נצמסנט איתר חאנפן
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 איאפ־ פען ה»ט ארוס װאר א אין

 א| א'| ראל » פיעסע. די נענומען
i n» איהר ו*ירע?טאד דער חאט זאף 
i םיענט ער *וגעזאגט. ניט שױן t o 

OV'O אננעבטו״ און נערװעז נאנענענען 
o n. מיט ער וזאם סײנמסל נאו i t o 

 אוםנעהערט ז־ר האט זי און פארנראנם,
 דערמיאנענע. ס און מידע » אהיים

 נעײען סלץ ׳עוין אי*ט איז איחר פאר
 :ייעם א זוכען נעהן סוז זו שלאר.
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ly סיטסאטיאפן קײן ניס פאו r iy a, 
 און ארינמ סך א פאופיהרט האט װאס

מ ױ, ריי ײ / *ײגריידעדינ סיי י  אז ו
f «װס טאלאנט חאג׳נז ױי t r m,\ ױן 

סיניז ׳פזין «ו פלפגט  סיסי׳נן מ
 וײ, סון inw פי ■סוי אזוי װי

 <ד »זאנט חאס — סאסיו, א, —
 א גפאלאספן ׳טוין חאנען טיר — איו,

ן «װיי אין און קאגטיאקס מ י ו  ארום ו
פיאץ. ם״ן פאויאמן סוזען איך װ«<

. — oy חאט — <ייד, זעסר סיר סוס 
 סיד — רפדאקםאר, רער געעגטםערט

 וnאנ אן א;«סןאעז נלײך סוזען װעאזנן
מײד׳ױ.
 איתר םאריאזען האט לואיז נאר

אץ  זי איז עפעס ארום. װאך א אי| וי
tn ■יוצלוננ o n p i אן נאר »r n. זי 

 דירעק״ ביים סאי אפאר נעימו טויו איז
פאר־ איחר חאס ער און אפיס אין סאר

קעז אןן כס

 אין װי דערמאנט ויד חןט זי
n a n  in a o o nסר $ ו Vi vajw vi‘ 

opw מ אין נ״נפריג איהר י1אוי  א״;י
»iv » $ w i נראסולירם וי און 

 האט iins אזיפטריט. עו־׳שטען איחר סיס
 דעד־ און דר״ וײגער a ניז פארנראנט

אננןן מזז איז גאך  נאס׳ון. די אינ«ר ג״
 אח פראסטינ נעװען איז דרויסען אין

 חי״ tip גאםאלין א*ו ׳פ:ײ דיגינחיר •
איז און טעל  געפיהל, אזא געחאט חאט יו

m אט אס in jm רוקןן איחר אויןי 
 און םיינעל גרויסע וױיסע אױסוואססץן

ט ױ ו װן י  פוינער. א %וי אװ׳וקטראגעז ז
v*■( ניס איז דראמאטײנ דער און o rP* 
Vi\ חויז. ניז׳ן נאנלייט זי און איהר פון 
 גא־ ליבע אייגנענעםע נערעדט חאט ®ר

 אוועהמיינ• איהר נעװאלם רי׳פיןייםען;
 װעיטען פאנטאםטימע איע זיינע קעז

 חיםע םרימע איהרע םון הוע איין טאר
א׳ז איז 1לײ«  איהם איז נעיאכט האם יו

:זיר פון אפנע־עטויסען לייכם
 !היים א נעהט ריעד. בין איך —
׳עפילען. וױדער איך דא׳־ױ באלד

 נע־ װידער םען האט םארגען אויוי
 מאל דאם נאכט^ האלנע כיז הוליעט

 אחטיא־ נרומע א און דירעקטאר סיט׳ו
 *ננעחי־ נעװעז איז רעסטאראז איז רען.

 אר״ היײנפי־ א טומעלדי;, און מרם
 עט־לע J איז נע׳שפילט האט סעםטער

 נעשװאו־ זיינעז טענער םידעל טרייערינע
 צײייעען אויםנענאננען איז רויר אין םמן
סיע׳טער, םוז קלינגעריי אין נע׳ש־ייען די

 אויך האנעז עס טעטינמייט. ױכיאן
 װיינ־ און געױידטץ רnנרי די :ערעדט

 און בלוטעל ביטראז, מװעסטער נןרנ,
 די םון נאטען אין ר״דען לאנדסנערג

״ סאטיטע. אראנדזשםענטס
י.1פאלאקא בר. באנריסט לעצט צום

 די אויף ער צײגט דענע װאריטע א אין
 *ז מעמבערם, ױניא; די םון םאםיליעם

 אז אינטע־^םען זײערע אין איז עכ
 ױניא! נוםע זײן ז<ולען םענער זייערע
לײט.

 אלע באדאגקט טאאסט־םאםטער דער
 און מיסיס ספעציעל און אנװעזענדע,

 הויז ז־יער נענעז פאר גאבעל פיםםער
 באדאנחט ער בא^זעט. רעם טאכען צו

 אוז זאכדטע. אראנדזשםענטס די אויך
 בע• א שאר האםנונג און נעזאננען םיש

 בא:־ *ער א־ז ױנ־אז, אייזינע אוז פערע
געװארען. געשלאשע; העט

נדוס, ױניאז מ־ט
קירזנער, אב.

 ביזנעם־איידדטענט
ױניאן. לאאוקפאיער

ך• Iפרסג«וי«י«׳ סר ױינ׳ אאסיא־ און יי
ע י״י׳ ן נ HE, 1 ,״י - O T L S 8  פאר* םיעגם א״נםאך, נעהאלס̂ע זיר

ח «פ»ס יײכטען א ׳פםעחן » י ו ז מ י  י
לוון תסיד נםעט זי oo(נ׳ ’ o r jfj at יײז 

n אויסז׳נחן םלעגט a׳j חנחנר איו׳ר 
ױ נפזעל, פארריספן annoy סים׳ן •ניס  ו

סי׳יז דארפי׳מ א ײג  o»n jropnr רו
o lw n y j (און קאליר ראמװפ cv איו 

y «ו «װ«ר עװ«ןנ jy p w( אי׳ דאס *י 
in נאםירליך n .אגגעפארנט

ארײנקוםעז, אפט זי פל«ט טיר «ו
 ײאם ^וועחאפז נסגײסטעחנג םיט און

 אװעגט נעכטעז חאט זי ■יעסע א פאר
tn טזאםער. שטאדט אין נעזעחן p n 

 נרעסטער איחר גןװען׳ איו איוטריסע אן
װאונש.
 ל<גען 1אי םא< איין כאטש »ר, —

 לײדע:־ ױ פלצגט—ס*«נן דער אויןי ז־ין
 דעקיאך אױגען די אראפלאזען שאפטליר

עקסטאז. זיסען א אין פארגעהז װי און
 1אי טײפרייםער־ן נעווען.א איז זי

 nt װאכענניאט. א פון רעדאתציע רער
nאזײ• מחן קוםען ז.י פיענט ארבײט ר 

t אביסעל םריח, דער אין נער n ’ n סים 
in שרײניר, די y n o ’ in ליעבען א סיט 

n«״ שםײנעי y און האםסליסענםען
 בײ זעצען זיך דערנאו אןן ■לאפלאר״

 ,vn װארסעז און מאשין ׳פוייב רער
 זיין סון בסװ״ומן זיך זאל רעראיוטאר

^ eyay איחר איז ציםער n y j דיקטי־
רעז

*vy? האט אינםערנײשאגאל אונזער
 רוסי* פון *iynn א ערחאיםען װאך םע
y r| װ זי װאו םארנאנד, שניידערyרט 

 או פארטראטפן וײן צו אײננפלאדען
8 o nױאס סאננרעס, םעז i n ו*1סו 

 אין אפוזסלטפן א«ריל א*ן ױעט נאנד
םאםסװע.

 נאטען אין האט זינםאן *רעוירענט
i םין n דזשפנעראל ivoipytpy באאדל 
i םון n שאנאל op'W אינם^י i א 

עי o צו נרי n תסישפן »B״ :n־1פא ׳־ 
״ װערש oy װאו ,1ב»נ  נעםעלדעט, ז

to צולינ o n איז פארבאנד דער װאס 
 1אי>טדייר־ױ; ?אםוניסטײשען פון טייל ס

 אנהעננער װעםעש אינט^סציאגאל,
 םון ױניאנס אלע lyoyoe׳ און נרעכען

i n אטע־ אין אויך און װעלט, נאגצער 
 אינםער־ דער איז py'vyao און י?א1

 די דעריבער זיך אנםזאגט ניישאנאל,
 םארטרסטען זי־ין צו איגטערניי׳שאנאל

o אויף y i שניידער דיזעז םון פסננרעט 
םסרבסנד.

אינטערניישא־ דער םון ברייס• דער
 םארבאנד שגיידער רוםישען צום נאל

?”o)y ו י :סזוי ז
1 i n  tv0 ע?זע?וט־ײ ז׳שענעראלP־ 
yo 'o סאשא־ ס. םארבאנד, שנײתר םון 

 IKOiy^o. לינסקי,
i n n i: —

ity iy y& w,) איינלא• אייער אויוי
 כײװאהנעז tv ױניאז אונזער tv מנג

8 o nימיאן, אײע־ ן1פ ?אננרעס טען 
o ווערען אפנעהאלטעז oytt װאס n 
 -y>piy 1םי חילען ,1927 אימל, זטפז
m פאלגעגדע דאס:

*0111 האט אמאניזאציע 1אונזע )1
 נאדעל־אר־ די tv נעפיהלען yon ים1א
0”to iy o( גזעד1א איז עם תםלאנה 

yboJiy ננ,1תספנ to װעט יעיאן אײער 
 ױניאן 1ײ1ט 1םא םלײהײט yJto האכסן

p royo״o, בדי tv טײדיגען1םא סאנץן 
tvon פפסנאמישפ יי y fit’ o לי פון 

״ )»i n ם י1 אין םסי תננ ססי אח ^י
’o אין loopyfi yoott'ia  ,i.

2( oiyooyo y iy t ito אװזער און 
 דין שט׳ןנלינ װעלען אינטעתײשאגאל

i ײט1ג n y ’ •'V צײט tv י1 העלםען 
טענעד jtO ׳פנײדער םמיפן רמײטע

t r״i y i מסטעליעל ססי io| טא־ ססי 
in' אין לאלי׳פ y אס11 ?אםוי t״ *ytt 

>y| י1 פאר פיחחןן tiyeyo ioo» פון 
iy» 'oo)opy iy ” t 1א לאנע| no זייע־ 

y i ננ^.1נײטס*גאדינג1א .
3( oytt PK;o^” ) iy o ) ’ o iyt:to 

iyoo אנטײל גיט yoyj| 1אי iy ” o 
1» ,o viijo pליכ i n תאכפ1א ooit 
o״iy סגנעשלססעז 1אי יעיסז o n  to 

 אינטערנסציאנאל, טריױ״יוניסן תיטען
ij|^ y ii טײל ס 1אי to| סנץניסטישעז? 

 נא־1א ■סליטישע ס אינטערנאציאנאל,
 א׳י• לעצטע י1 ”םאז האט ײאם ניזאצ־ע,

 םין פאט«ייז ס ט1ס'ננעםיה 1יאה נינע
 נעגען םסוכיכטוננ און ניימױליגפײש

lyttto יינע ך1ו1 ניישאנאל1אינםע! 
 װעלכע אמאנחאציעס, י?אנישע1ספע

iy הא־ די און נעלט, םיט יס1א הסיט 
 א״נע עכען1ב1צ 1צ כאװײען 1נסל נען
יאל?. 1גי אין יתיאנס yoopioos׳ י1 םרן

 •1םא 1טי ײנעז1 איצט ypoo אט )4
 י1 בסױיםינען tv *ioop ס אי| װי?עלט

 שאםט1הע פאמוניםטישע סיעכערישע
ip םין i יאר?ע<־ גײ pi^ p ן1א o n i- 

 םיהלערשאםט מעםעס ױניאז, םאכער
 נע־ לאדעינעם1םא ס זאכט1או1שא האט

 א |1א װאכען 26 םיז סטלײ׳ס אל1נע
 אין 1אלא1 מיליאז דו־ײסיכ ן1לוסט.ם1םא

y iytjto  tv o y r t i” tt .א'ס1 פעםבערם 
i רעזולטזמ אלס נעזוטען 1־א n  lio 

 א)*־ ניסטישע1?אם הינע י1 1» ארבייט
ly װעלכע אציעס,1נסני iytt מט־נעהיי־ 
 איג־ 1פאסתװע םון ט1נעםיה און סען

 o״t 1איה pלכytl אן טעלנסצייאנאל,
pt'n i אננעשלאסען. y i נע־ איז ־ױאס 

 האםוניפ־ דיהנר צוייב נעייסתמ םסכם
w אליטישער8טיש־ ia to ioo אונזער םון 

tv on’ נעפען oytt ײניא!,  ly in o םס־ 
i כעז y t ' i  tv ito יך1 האט אױסנאכץ 

 געגופען איצט איגטערג״שאנאל אונזער
 םיט און ענע׳־גיע 1נאנצע 1איה םיט
 הילןי י1 יג1סריגענ טיטלען, ״־ע1אי אלע
i פיז n בײ-1א 1ירטע1אמאני 1גא:צע 

לאנה דחען אין באױענזננ טער
אייעיע, נסט1ע

ל1כאא tt'otpytpy אל1חשענע י1
i םוז y i יס1לײ ניישאנאל1אינטע
ױניאן. 01װא־.־?ע ם'ענט1גא

ארעזילענם. זינפסן, ם.

 מענ און טילער מון רעזאלוציע
שא®. קלאוק דעל׳ס

 און מיילער םון ארבײטער די מיר,
 טע35 װעסט 213 ש*י, סי*װק מענדערס

̂ם #סטרים  מיטיגג שא• * בײ םארזאמעי
 טען29 דעם מיטװאך הא<, ברײענט אין

 די דיסחוטירענדי; ,1926 דעצעמבער,
 ױניאן אונזער אין סיטואציע יעצטיגע

 םאל־ די אנצונעמען באשיאםעז האבעז
: רעזא^וציע גענדע

 די »ז אנבעטראכט, אין נעמענדיג
 דז^אינט חגר םון םיהרער קאמוניםטישע

ע דורך האבען באארד  םארםיהרער̂י
 םון פיהרערשאםט די םארכאפט סים<ען
און ױניאז, אונזער

 דורך אז איךאנבעטראכט נעהםענדיג
 געװען זײנען זײ װאס צײט גאנצער דער
 געיועגענ־ די געהאט זײ האבען אםיס אין

 םארפ^יכטונ־ זײערע דורכצוםיהרען הײט
*ון קילאוקםאכער, די צו גען

 ניט אז אנבעטראכט, איז נעמענדיג
 זײערע דורכגעםיהדט נימ זײ האבען נאר

 צו־ גאר האכען נאר םאחצ}£רעכונגען,
 אויסגעהוננצרט ױניאן, אונזער בראכען

 דעם אװעקגעגעבען און מעמבערס די
̂מנן סונהט װיכטיגסטען  האבען מיר װעי

 די צו יאהר 16 ־ לעצטע די םאר געהאט
און בא^עבאטים,
 דורך אז אנבעטראכט, אין נעמענדיג

 איז פיתרערשאםט סאמוגיסטישער דער
 פאר^ו<דיגט אזן םאראריטס ױגיאן די

̂ן מאראי די געװארען,  מעמבערס די פ
דעםאראלי־ אינדוסטריע די געבראכען,

 חאט ױ אז ויכערט,
 באװאוסטע א װערען צײט דער ־ םיט

יע־ איחר /ןר מ<*נם חנרנאך •פםריסע.
ט׳״זײז אחײם אאםיהרען מאי דעס םי

̂יז. ם«
 רײצען זץ־ זי ם*עגט — אהא, —

 iv װי געזעחה חאם איחר — םיר, מיט
אהײם. גצבראכט מיך חאם

 אגגעהויבען לואיז האט גיכען אין
 רע־ אױף טעאטעי אין געהן «אג אצע

 םוז ראי א געחאט חאט זי ■עכױציעס.
 פאר• איז וואס דיעגסטםיידעי, מנגער א

 וואיד-װעכטעה ^עחנעם א אין איעבט
 אין םײכעי בייים נעכם וואונדערבארע

 א אויוי זינגט סאלאוױי דער װאיד.
 אין u האלם ײעכטער דער און בױם
יאסםעם. און ארעמס זײנע

 דער מיעגט חניעםיוױעס די נאך
 ראססאראן נעחםען ױ דיחנקטאר

 *אר־ צא איחר סים טארנרײגגען און
אי? געחז לואיו פ<ענם דצרנאד נאכט.

 און םײבער פון עזאלוציע
שאפ היױ

oy פון אועייט^ י1 ,1מי i שלאוש 
o און y n »הײן, און פייב^ םיז שא 

e האל, ייצנט1ב איז פאסאםפלם y v n־ 
1926 ,iy3, לי אנצונעהםען באשליסצן 
: yציlאלty־ נרעyפאלנ

םטyם •i אז אכם,1אנבאט 1אי  yו̂ז
3 iK״lytttK  (to iy o נאך זיינען שאפ 
̂יה םון ott j^ינyם y i io ' y־yoc־y ijy 
i םון oiyaoyo .לאיסלפ1אי y i ט אינטער־yרנyשoנאל ;

ytiyoo,o n אכם,1אנבאם איז  to* 
 1םא ODDypy: מא< 1איי הסט שאנסל

y iyu to אינטעחמשען iik נyהoלyDצו ן 
ry»to ty iy o yn o t־y ישסנס;1לסנ

ty’ נאך to אנבסטו־סכט, אין iy 
 האט נאלoשyנ1vאינט י1 ײסס ייפ1סט

t o^vovovi״y j שטסל־ ײי בי־טע־1ס ןחי 
u ’ t yy' y:to:y:p',itv״  yo| םו אין-y i 

y8y;^ש י1 1אי הסרסאנת
 זאנצנסנטע יto 1 אכט,1אנבסם 1אי

iyovy? i n  Ito i n i ’ o 10 1לינקצ* 
ly מיניסטרסציצ ion פירט1םא שרצסליך 

io אומצל o״p איבעמצפילט הןןבצן און 
yo י1 cys י1 װעלכצ 1םא ישסנס1פסנ 

 otnypy: עז1יאה נזאט אינט¥ת^מאל
;נעוואונען איז

 י1 אפ^1פאי צו באשלסס¥ז עס די
ypj'> yt'iyojto װצלכצ ^1םיה iy:$n 

 לינ־ 11א 1לוימתננצ1פא yלשoם מיט זיד
:iy־׳ye איױש;׳!־ םארשפ^כמנניען 
^1וא1צ  חסנצן ױניא!, iyttto אויוי «

y ס<־'םט1םס iy tjm םאמ'ליyײן1א און ן 
oooioyt או:* אין הסם 1א' מיםטרו־ען

; i y i ' ' i  y iy t
oy " t ^באשלסס to װילען 1מי 

y ניט rn y o ^  y^yto to טyסŷנtשyד 
to oy'oo( |1אוטסײ א oo')tDOP׳ 'yB•• 
it ,yp’ ppזסלצז זיעעז, זיי *־ t1״ iםיה־ י 

jib i n ב אונזערo1ליבטy ניסן1י;
 שטײן tv נאשלאםצן oy זיי אריבער1
i םיט n אינט^נפשסנאל lyroto ito* 

yin סלפ שטימו 'O אוו אונטצמ^נגען 
yocMo o 1הסבפ מיר n ,סז צוםי־ויצן 

 yrnyo איהרע טיט נצשסגאל1אינטצ י1
1■ ito0 אפםישצ'oytt , iy iit 1א» 
1 tv yoaoyp no i n i ’O1אי ינע i n צו־ 

אין iooyt oy האט זי nt »tto פעםט,

o אין |yoy געחן't פל«גט םיסאנ y i 
oy ton , lo io e o n ייר םלפמז j y o r• 

 1סיח tv קינסםיזןה צהסםעלסלײבען דיג
• יס־ ס ovytynv •non דך non טיש^

yם ojy>o ito איחר םאר t n ia n p y i 
i אין n שםיל *yoJy in  i m  ,u n y 'J 

w  i n״o)y>8 iy o איחי־ ty fttjnnn 
t«» tytytt ײ פלםאלנ i נ n  ito iv 't io 

ti n(1סיח גיי o  tv iy}  po •»p o v״
oo>yt oon p»3 פדישע י1 o i> .typoi 

in y tt o n to גסו o no  un ty to iל/ר 
lO מן J in  j t l t iy :  an* jyumo’ to 
y י1 איו 'v p o m  po jy«ojy) i n n t 

n o״po tyo פסײסכט o iyp y r ito  •pt 
 jyny) tt» ooit ־,tyoto 1סיח tv סהײם

to אלמגה b in y )  fto .סוײם no  po* 
1 jy ionגססויגןן יך n tn o מי 

y בצטלצר ’ ti> po 0 שטסםעס'o i y i 
(.ytt tyt'toot וױסט^

 tv 't לויםט o:vtto po אײנםאל
■ניס סיהו־ no פרייה » םים ײ)1א 1מי

iy פלסםט ) io o  i y i  i t .חיט
oott — ט,1■סםי הסט >r o t?

o —, ,ענוליד מססײ *y i d o i t 'o 
tvotp. איך Ito —  .yo’ iopo  to iy tt 

n הסם •p n ' i  i n  to ,e^ nyvin  v o 
no iv o o v o m tp r  o n  no io o גע״ 

y 'v p o iy i po iytt ד דיי  איחר טיט אי
lo j iy i  ,£oypon האט iy 1איח )*V 

t tv ,o tn o' סײנםייל נ׳ןװאלט װאלט 
po ire y t א ■’*on jyp ,t ton ,yoy 

o tv i לײכםצ p״ ?y j .ראל
in: סיז זי o t ty איבערסשט, סײי 

to ניט מאםענם סױם׳ן האם ױ >v* 
eoton סיחס pt . in y o o iy  tv eon 

e n  tyjytt ...yo’ iopo  to האט m  u 
e)yp נאר no ,iv'ot*n אסאל םיט oto 

םארשלסנ.
p הסב סיך 1סבע —  i f i)  נסר <oO״

n — ט,5«דפ«י ניט  eon סרױס־ פנחויד 
e in y t.

oytt itn o — ויך צייט גפגװ חאגפז 
in v tv״iyn, — ם תאם ^ ט פנ  m מ

no , in o p n n סים נפשיומפז פםש זי
אויגצז, י1

ט חסב סיד פ ^ו חר.נ i סי n ” i» o, 
eon oartav) no זסנט in»o o n  *pto

.iro tD
— eon ם iv סית. ווײ e ts, — תאט 

 סיצם <yn סיד—נפיאכם. גליפלימ ס וי
סוז םף ס ססװינמ  iy*yn טיר נסידי

m vo ס  סיהו־ טיט. סײז no wont וי
m מססימ תחז, וחנם r t  *ytt t o  m

אניזירטע א קאםפ פון הױסט־ציל ידער איז אעדוםםריע ױני

imt 1 ?אסיײז t n ’ t ’ jo j io  tvפי־ י 
ly o o o o yn  i y ’ c>no* סנ־ י1 שאר1בי 

io ליפתגטס  po״y iy )  i| ים,1א c y i 
lo םען15 n iy o, דך האט iv»ooy»o 
*tyovy סים ר81מיטו o i  o״ ;iyo iyoo 

 ט,1אינסטיט 1¥בײטpo 10 םססםיםיננ
18 *ooipk יט.1סט n־ ױייס ״ עוי  יו

ly חהטעז ttto  no אינממײשאנאל 
u i 'o n io  m a n רי yo iyoonoo.

io* פינױ שםװױצפ, i, 40 ־  y r to o 
o בײטס־ויסו, * i no ייבצז1ט1פא po 

tyao ■עסז־ש־ װעלכע י«ו;;צן,1נא שא 
o׳i n 1 50 ארוס אין po o :yvo iaי 

o y n  iy ’0*noVo שt ,1yay:  אנ־ ip״
i: בשנוסעז y i  no in o tty נג1אפל11פא 

jy< סלס ro v 'o  o y i po iy»tro קאט־ 
”b י1 פיין. it־y ty o :y i,ty i6״*w 

לי po צזאן,1י1פ מסלי po לײעעמ
o iy  p iy t” jo ) io' ,נליס lya if i סחים־

yjyn’ tny: o inyt tyony( ב־י שטיםוננ 
y די :y» tiy i o , iy o ” Oio 

 ננע;1ינג1בײטס*בס1א י1 פון שיל^־ונג
po לי atayr,־ i:y p ’ i io ' t o  po:* לי 

i סנםשלאס^ייט n  po ױגיסז tv םאײ 
 *rjyoy* און ארביימכ־ די נןוסערען

 ליי־ po םסלזאפלונ; י1 סטאנלארלם.
i בלוח א« ם1סי:םם'יט נאר y i יב,1אנה 

ty*yn oy po נסן• נסבםאלנעז r t ’ ito 
y׳:y»o סן םסתסםלתנפן. o » r io t אר־ 

 אננעחאל־ oytt גסנ^סצ־אנס־טעםינק^
ז  אייניג־1םא ס שאםיעז צו נוײ tyiytt מ

»tm סנט1ם y:yt| לי po iyavu y*o 
1 iytt ,oypioo po o’ o o iyP o iנײפ י 

i y i  no iy :) t in o B פא.־־ ל^¥11 מניאן 
ly• געבראכט iy n

oy זיינעז po o r t c y r o o 1םילא^
po ly טוידענט פיטי םיא p o o o y ii 

ip a y r  o in t t n  "ttv. ה א־יםyלםט 
n o  n  po״po iy o 1ײ1ט t:  בא־ ty״

 ױניאיז יpo 1 ,1¥שפס po 70 שזןםטיגם
o םיט האט t y n y a n r o  »t ײ1אנ 

ytt ,otnyoלכע ly m y 15 דך o nטפן 
onoya1ניא1י רי .־ oyn סיצם *y io o 

m, שטונרינצ 44 די אנשטאט ,io n 
y 40 ס tn j to r, בײטם־1א טאגינצ פיגןז 

io n, י1 •1¥1נ1שם 44 1םא סעי םיט 
u מניאן m o o שאם אם1 סויךyז po ס 

 תסננד י1סס:יםס ו1א 11באס חשאינט
y ראי, i* n t אויפנעהאלטצז יאל ly iy n 

1 paנס^בססיס י lyoottv י1 םים 
ly די בײט®־.1א jm n o *  jh y i io 

’tottn, 081«״ o jy t n a n  • o r : iy j
po |y»'ons ao v  |yo*Btnva8 o o n

n”. דיסם׳ססרו־דס סיין t n ,  tri8 
oytt p ’ toop  i n סויר oyiם1יח 

m y tt סרייגסזסיוזחזן סו1כ i n  po ר  י
<)m yo  oott t8 ארב״טיד n  pa נים־ 

מי i)n 18י n y t t  . ip a y r אר־ 18גי1י 
t 1כײסע o r  44 8 jy ifc tסײײמם צו־יטנ 

nm,• 1בע8 *רנײסיז שזד גים־יתיסז י1

y י1 ’ lo D i i i ’ o 
o iy io y o  n  po ooypoioo po o i ’ t 

otoPynyo’K אױף ppon
tvo'to tyoo*ooo o זײ n o i oy־ 

ly tn o  jyp 'n אםוננ11םס vi nov po• 
1 jyiאמיניסטישע י? ypiyn , ly i i i ’ Dioo 

po o סזוי «to האב^ io iy ia o  iy o 'o 
po ,ly io ioon

iy o ” tt oy " t ^בסשלאס i ' t 1צ 
P םיט ןyלyשט o io ry n y o i’ o i y i, די 

inoo־iy» to  po p iy ;y io ,ל•¥11 מניאן 
yo האט po o irvcy i tno מיט *tv tno 
1 oooypyi tyootי *lo o  im p  16 yovy 
 ניאן1י po ישסנם1•?אנ yנשל'כyם

אל.1?אנט
i םאיםל־כטי!! 1םי y i  iyo*yn tv i ' t 

’o ty אינט^־נעשאנסל ioivD'to P’ ltv 
 yi'oDtPooaooP iut ״נע1 שטסרסצ,

iyooopn»*p ,װניאן yo*ytt זאל tyooyp 
po ly o n v o i’K y iy tno  ioo ניט lo o 

ly o n y o ro  >i םיז « iy o ’ o ’ *8B 0108."
»i y i םיט o ioB  po io o p ” o ioa*" 

«iy האנטיסל to  po .ױניאז
1 yoy> oy׳שסנסל1רני1אינט' י!

iyooopto*p o yoy* oy ײניאן io o 
o!• י1 iyaoyn

.opo* 2* העכט. הייםאן ׳
.opo* 9* עלםער. םעם

.opo* 10* לאניאו, י.

 .opo* 35̂ »בינער.1 ג.
yoiPOP oo,vi*8tyi.

ײ, ל. װ lo. מ o iy ro

y*o ton ,vooP ly m o iy o ’ * i n חס־ 
to fe בען lo n y )  p t r שסיפ־ נפהט וי 

jyjy*o o io i  .iy( זיןל tv p t r 1סיח 
*m o n די oott ,ty n to o o o ii y«n 

o iy*  ’ t to ,eoKtiv) p t r  m o n םיס׳ז 
po , ip o p m 1סיה IVD1011100 םיס 

tyott po iyoiyo<*aoop פדיינז סיחר“
.e a o r

i j y׳*i חאט tv ty n n y a o  . in 
*100 y o n y  n  po ,yoy'B h  iy * n a r 

u tp ye r ־איז y*ooyis'to| זונםסנ 
m סומנט.  po יה1ם ro t*  p o יינ•1ס 

tv |yoo*yi 1םי t to ,o *n yv in  po, 
f םיהיט t סױפנפחגגס םאדנפ po האט 

yvo i n  *!,to ),n y iy jo ’ i io  to ,o ito* 
po t n ’ J ioo  i ’ t n oytt ,vi ניס *yp 

otott o i.״i נען n
lyooyo po זי סיז iyi» ia )yotpyi 
po |yoy*o po זיך ’it onniysono 

tyoor o די 1חינטע o’*tp׳*vt*a .p 
t 08i »t*< סיסימר ,iyo»y»no 

np (yotiy) (to •8P e n  |ypiiy»"o 
po trr יסען. די* liyttyi t’o eoi 

iy  08i  lo J in  .lODPn'i i n- 1סיח 
V3'tnyio'to| י1 סויןי ,ir p  o ’it ,o iy i 

10 poסנען1ײמעט po byj” 0 po די 
ton ,tnyo’v yj"*p די tn 8 ’opo 

 po *800 טים 18( סיגעה דך טוען
B8 i iy  po iy*y’a r ’tr o tyetpywo 

po זי  ,Don8 y i"t po eto*y)B'iio 
 םיט owty) po סיחם tv ty»o?yjt׳«

yp«»r tyr»’V o:*
oyn pot* *rtotoioo — 1זיי 

po ojy3"vy)0’to 8.* סיחר i
 חרכססל. o tyny־( t’o yoy'B די

ty)’tvy) i't  tyoon r*"tt»o* די po* 
po ,ovyjyiyj o*i n*ty i n  po ,too 

opo [yo'Tt e, 1גס n  po me otv 
unt 08ד> *וסיו typnoa •pt יעכ־1 מיס׳ז 

o po T o n  po iye ״)by סרטונע־?

po i נים׳מניסן n  o y i v to  , ly o y r 
i n ,ױניסז D y ro tD iy  eopy i p o, 
n e האט iy*p iy״D1־ o ) y i 'tn Bד  יי

i n  ,)iya ־1-געדזש1פי. po דoy1םo1כy 
פילסדעלפיא. po 50 *opo* מניסז

oy איו n  o- in o n y )  tyo»y))o* 
po i n  e y i ) 'i) y v 'o r iy o ) to  ,y'vt*ot 

o n *חשעג^ס pc n o v a  tt'otpytpy 
i n אינטyז־ניישoנK,ל yp*ytt ״*o y
i ' t ססלנס וױ: ,

,1 ,t oאון ײםט1ו י ,lypK ooyn 
po iy v * )0'a פון 50 לסקאל y io i ’ c־* 

״ װ. (. *. א. סיא,  I'to אמלס11סא י
o ):•1926 סיט ,lyaoyvy i jyo29 o y i, 

po 1ליינס t)y»o iyoo i ,o to 'o o 'o־ 
iyo די :yn tno ty i n)y)*oo

c אכם,1אםבאס ״אין o i אינט¥,*־ די 
o( ים1*יי לo:oשyנ iyp i'o tt o jy o io 

vK מניסן, t':K :io  iyo to  iyt)to־y. 
tyovy* o האס n  i 't o סיטיגנ po איהױ 

tt'c-tpytpy * o iy iy r t i 8 110בא»y*» 
o iyo צו ם1נסשל y v o o[ כאני-1א אן 

coop o o 'v o t! o אין ״ y i און װייסט 
oyp ioo  in o o o y n פון K'C*no*'o 

pyttv o םיס n כמןנש־ איעהםע־־ען צו 
>*y3 ^שע־ די 1אי סרבייםס־באדינניננ

p n  <iyB־ po ;)ii)ytt)8 i y i ״py*8P- 
m o ,בסרגיינינד po

po, ,אסבסםראכט '*cy) oy c o i 
’yo נעז v» o i ' t צאהל tpooay io i 
oo"tt i אין n און y ' lo o n i ’ K o y n, 
iy רyByש Dyoyn אין  '1 U ^ iy i Dy*: 

p או־בייטם־בארימונטע!, ססע m  ito 
nyoo c n  iy o :n o  " t  iyp<n c y i* 

*•v i  ito ,tycy* po n o i: o o c  cyiop 
y:iif) o iyooo o 'o iy i  iyo־^:״**j y i 

ynrovsoop n שאפ אייז 1¥צװיש po 
c y i ,צװיים^ן po צװ'שiy אלביי־ אײז 

t .;yo"ttv c y i po iy o״ i y : ’ i y i  cy
t o  co i ,iyDo*ooc, םיטנל<• די

80 IVTCIOD'O ,50 *OPO* po i n'ל 
O* לוננyשט n שטענד-נ D W *n  po 

8< iP» to  po po n o o n  tvotpytpy* 
tvotpytpy iy*op 1באא.־, cy " t  po 

iy o " t t
t ״בסשיסם^ o  dot סליכטען1פא 

 *oivboop veD*to אונזער tycyi nt זיך
po ,p .ציע ' bco p  itfiiyotp e n  po 

t o  b o i ס־סל בלײבען װזנלעז* po סי־ 
i בערמבעז n אינםערגײשסנאל po 

iy : 'ip  tv ))ti'ooo  iy ) 'BV 'o  im o 
p in  iy ))» ) 'ioTB D ” a io  n tfbya 

tn פרידלימ 8o vo, דאם יב1א t'o נאד 
o p נױםינ, אויב po 1םענ*י in 

סטרייק•.

y)» i y i  ito m topo iy i iv iB iy t t*
: “o "p )’c a y i

io איר n״ to 1איה oytt נע־ מיר 
i n  po  ro*a *yp’ o r  o i n. אויםנא־ 

y»to po ya־, iB ” v,)) י1 ססד -oy 
:ly o iy tt ya'J

nt 13 איהר iy t n  Dotp ,B iy t•י 
.n y jy p  iitcpop o n  po r to  *ytt 

t o o in סבעי lyaon אױו יס םיי *ott 
yon יוניסז t'o ■ ito . iy a y r איינעש 

tyonon oto ױניאן l o r, םים c n 
op Pto*P oaov. tyao(*. ייב1ש •P'o

n n ty a 'to  e n  po iy B " a io  n 
nt pn in מסנםעז n 'o  bo v אםת׳ע 

in ױגיסו ip a. 1ייטע31א די ato*" 
iyo *הסרםסני׳ yt po ,p't iy rn tv* 

o to .ntn) lyo״ in tv e n  *ot iy ניט 
n if t 'o  ,n) in n n p״iyo  o« a io  3)B 

yntyBB po ,(P* ״a נסר 'o r tto »tO 
py*B i n  no .טסים o*yc*tOB onp 

WB"310 to־ ptO 4 0 B  pO IPOtP tV
pn  iy r ip  tv >גייט,1א סיי i n  oyn 

ר » p ט to iy ro  a o r נים. «a iynn 
o n  lyanB 'to e n )  eyn iy  tytott 
to ,inyt po ,iV B "a io  tn tyoy iB oa 

p* i p n  iy r ip  *ot -iy ײמ.31א po 
iytt חסיםסניש, סײי »|9י סרנײימר 

to ,pn o n yan o a םעז oaoe סססל

lyao שםחה, שטי?על ס i dot !to 1םי 
wyovy* .שעהן יי3 נעהאט )ycpy iy 
 ctv tvaot you po o םיט טישען,

a io  y*o jyaon ,lyp j'io  po ivcv״iy o 
oc^Pi8*P o)oy i y i  po,. םיט t״y iy 

c y v o o c פסרבראכט. נוט נאנץ cy
iy)” t יך1א ia  ivtiy) DytytDo. א״8ס* 

?18, ,iy ) t i 'P  .a ; w n y j y o  iyt)to 
l a  po o )y» ti” o oy)ra i n. .טש 

c טשע־מאן שאםץ, y i po תשאינט 
11083.

oy i o iyoy iy  io o " io  .n .ia •בסנ 
cyp םיט po ,iy))tnyooa n iy o o a 

tv itaa c n  o v iU  py io ito  .* .ia 
.ia  ,iKOTvro a o r  o n  m 'o iy tn B 

י po |yo8) po ,po*8« ם• •i» י (׳׳
iy o, שריפ־ עליכם׳ם ש*ום םעט ס סיט 

po ,jya 8* עזי -סז איחם, 'װ״ינש^ינt 
iny))8 iy o " tt םיט P 't א*ס בייט1א 

ivocya po *non Diy lo שאס o iy ro 
i y i  po ייניסז po שאפ סי iy o " a io. 

ia• •יסלספ ם o iyoo jy שיט h o i  o 
y)nyr ,i  io o םתכח c a n a n o o  pH 
iivm o  iy o ” tt םיט i n בייט1א c*o 

 יםט1גאנ שאטץ טש. •ia םא?. ייניסז
po iv»8) po 11083 די.

ia. ארביײ די אנדיםט3 היי־ינער 
n  " t  ) 'i)y )"v )8  ,iya נרייםסייט pc

נ y't*a םיט ה*ייד oyjשלעכטער »  די po 1מ
r»8*a .״סי *i n  n סארסיאםם סניס 
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 £רײער פץ חודש ןער
!ױניאן דער *ין אױמלעבונג

 מעהר ניט איז עס דאס גרויבען, צו שװער א\ז עס
 גע־ דער זינט װאכעז םיר וױ םעהר ניט חודש, אײן װי

 אינטעמעשאנאצ אונזער םון באאדד עהזעקוטיװ געראצ
 פראקצאסאציע, היסטארישע זיין ארױסנעגעבעז האט

 הענט די םון סטרײק קצאױןמאכער דעם אװעקצונעהסען
 דעם פאסירט תאט דאס םיהדער. קאסוגיסםישע די סון
 צײט יןורצער דער אט אין .1926 דעצעטבער, םען13
 עס װאס אדבייט, ױגיאן םייל אזוי געװארען נעטאן איז
 נאך טאנ פאסירונגען די גאויבען. צו םעגאיך שוים איז

 א״באיץ. םע שנעאקײט דער מיט געאאםעז זיינען טאג
צוננען נייע זיך םיט געבראכט האט טאג יעדער  אגטװ̂י

 םי♦ רייהע! די איז צעבעז נײ א ארײננענעבען חאט און
ױניאן. דער

ענדע־ אן פאר װאס און צורײן, מאנאט אײן באױז
 דעם צוױשעז איז עס אונטערשײד »ן םאר װאס רונג,

 װאס פארצוױיםצוננ דער צוױשען וזףמך, םריערדיגען
 װאס אויםאעבען דאס און ׳;עז<ערשט דאםאצסט האט
 אן םאר װאס !ױגיאן דער #ין איצט נעקוםען איז

 םון םינסטערע־םאױצוױיםצונג די צוױשען אונטערשייד
 עם !ז^נט םון האםנונג שיינענדע* די און נעכטעז

 איז ענדערוננ׳װאס די באװאונדערען צו וױרקאיך איז
 גע־ תאט עס צייט. קורצער אזא אין געװארען געםאכט

 צונעגעבען און שװאכע די סין גײסט דעם שמארסט
 אפשארענדיג שמארהערע, די צו הוראזש און מוט נייעם

 איעשטע־ און מיסטרױען בארנ גאנצען דעם זײט א אן
פאצשטענ״ און איבערנעבענהײט נאויבען, צוריס לענדיג
יױניאן. דער צו צוטרױען דמען

# ♦ ♦

 פריר צו *ביסעא איצט נ*ד איז עס נאטיראין/
 גאנצען דעם םון הבא םך » םאכען *נצותויבען אםיצו

 װ*ס דאם י»ר, דעי םק גרױסיןײם די אויםםו. נרויםען
 ארויסצױ אונטעתומען זיר חאט אינםעתעמאנאא די

 די םון ױניאן דרעםםאכער אח קלאויז די רןןטעווען
 אננעזעצם זיר האבען װעצכע צאוץס, האםוניסטישע

׳ םון און ױניאן רער םון צעבען אוים׳ן י  םיטנאידער, י
ארויםזעהן. הצאר סענעז שאעםער ערשם םען וועם

 אינ־ די זינט װאכען *אר » װי םעחר נים איז עס
 טאנ, באפרייאוננם דעם ערקאערם חאט םעתעמאנאא

 דאט *ראהאאםירט, חאט אינטערנעמאנאא אונזער זינט
 באםרײען זיך םוז עקזיםטירען, װיא זי אוינ ױניאן, די

 איבער נעהאט האט זי װאס אויבערהער׳אאםט חגר פון
 נאטיראיך איז עס און סאיסע, ■אאיםימער א םון ייד,
 אנאאיזירען קאאםבאוםינ סע:ען *ו סריח «ו אביםעא נאך
 אויםטו. נרויסעז דעם אט םון רעזואםאט נאנצען דעם

 איז op ײאם ווענען זיכער״ נאנץ ׳שויז איז אבמר אײנם
 איז, דאס און צײײפעא, טינרםטער דער ניטא םעחר

 באםרײאונג. םון טאנ דער נעסוםען וױרסאיך איז עם אז
 ■ יארק נױ םון פיטנאידער אונזערע אננעזאנם האט עם
 נעקוםען איז עם דאם אאנד, ipvjkj- איבער׳ן םון און

 ראם ארנאניזאציע; אונזער אין צײם םרייק נײע, א
 ברידעראי• און םאאעראנץ פיז צ״ט די נעקינמן איו «ם

ר  האבען מיםנאידער אונזערע און איגעתעבצנסײט, מ
 אינ־ דער םון רווי דעם אויו• אאגעױטען זיד הארצינ

o באטת באװייזם דאם ־טקרנעעאגאא. n נעזונטען 
 ז״נען זיי םיטנאידער. אונזערע םון םאר׳טטאנד םצנ׳מן

 אויף אבער געװארען, נוארםשאדעם אםשר וױיאן א פאר
 צו נעקופען צוריק זיי זײנעז יתיאן זי־ער פון דווי חנם

באזואוםטזינינקײט. פאא׳שטענדינזר זי־ער .
• ♦ *
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iw'irw4i»appw5k*i mי די ארניסגעײארםעו ד*ם*אסט ה*ם
ם 3 די

 דעד פון מיטנאידער איבערגענעבענע ױניאניסטען,
.1*ױגי

 עיאכע־מאכענד^ דעם אט םון רעזואטאט דער
 איז עס ארויסגעוױזען. בואט גאײך זיך חאם נאשאוס

 דעד מיט קאנםערענץ א געװארען אראנושירט כאאד
 ״ארדער״ אאקאוט דער און אסאסיאײשאן אטעכיקאן

 נע־ צוריקוערוםען איז אסאסיאײשאן אמעריקען דער פון
 םאב״םאנוםעקטשורער די פיט שטרייט חןר װארען.

 ארביטרײשאן, צו געװארען איבעמעגעבען באאד איז
 ארביטרײטארם די תאבען שיעטער טענ דרײ מיט און

 םאאשטענדיג האט װאס אנטשײדונג, אן ארויסגעגעבען
 און ױניאן דער םון םיד^ערשאםט די צוםרידע:געשטעאט

 די־ םון צוםרידענהײט מיט נעװארען אנגעגומען איז
 דערנרײ־ און אויםטו װאוני־ערבאדער א אאס מיטנאידער

כונג.
 פאק- האט ארביטרײטארס די פון אנטשײדונג די

ױ אאע די שעפער די אין ארבײטער די גענעבעז טיש  י
 געהאט פריהער האבען זײ װאס סטענדארדס ניאז

 א אײגשאיסענדיג אןין אגריפענט, אאטען דעם אוגטער
ױ דער געגעבעז האט עס װיידדטעס. די אויף העכערוננ  י

 ביזגעס די םאר רעכט אומבאשרײנקטע די .ניאן
 װען צײט יעדעד צו שעפער די באזוכען צו אײדדצענטס

 .פון באנאײטונג דער אהן נויטיג, פאר עס נעםינען זײ
 האט און אםאסיאײשאן, דעד םון אײדזשענט ביזנעס א

 צו רעכט ״ריאמאניזײשאן״ זאגענאנטע די כאשרענקט
 סאב־מאנוםעק־ די פון שעפער צאהא קאײנע א באויז

טשורער.
 דער געװארען םארענדינט גיך נאנץ איז נאך אזוי
 סאב־מאנופעק־ די און ױגיאן דער צװישען שטרײט
 קאםוניסטישע ארונטערגעזעצטע די װעאכע טשורער,
 זײ םאר איז עס אבער םאראורזאכט, האבען םיהרער

 ״באאנ־ רער ארויסצוסריכען. דעם םון געװען אומעכאיך
 מאנאטען געבאדערט זיך האבעז זײ װעאכען מיט דער״
 באזײטיגעז, צו עק וױ געװאוםט ניט האבען און אאנג
 אינטערנעשא־ רי און טעג פאר א באויז גענופען האט
 קא* פראװיזארישע די מיט צוזאמען םיהרערשאםט, נאא

 צױ א זעהר א אױף אויסגעגאיכען עס האבעז כיטעס,
 די פאי־ און ױניאן דער םאר אופן פרידענשטעאענדעז

.,פיטגאידעי־

 איז ארבײט די אט װאס צײט זעאבער דער אין
 סעטעאמעגט א צו קומען צו זוכענדיג געװארען, געטאן

 װעאכע םיט איגדוסטריע דער אין םאהטארען אאע םיט
 אינ־ די האט סטרײס, איז געבאיבעז נאד איז מדאז רי

 ״דרײװ״ ענערגישען אן אננעםאנגען אויו פערנעשאנאא
 םיטגאידער די אימנרשרײבען • צו רעדזשיסטרירען, צו

 ריארגאני״ נײע די אין 35 און 9 ,2 אאקאאס די םון
 אויםזיכט דער אונטער שטעהעז װאס אאהאאס, זירטע

 חאמיטעס. ®ראװיזארישע די מיט איגטערגעשאנאא םון
 $םען און םרײ ארויסגעסומען איז אינטערנעשאנאא די

 פרע־ די און םינישערם די ׳ערײטארס1א די געזאגט און
 אײנ־ ןידורכ ריאיגאניזײשאן, דער אט דורך אז כערס,

 באװײזען זיי װעאען אאהאאס, נײע די אין זיך שרײבעז
 יױ דער צו איבערגעבענהײט זײער אאיאאיןעט, זײער
 אינטערנעשאנאא די האט שארןי און קאאר ניאן.

 זײנען עס אז מיטגאידער, די צו נעזאגט םיהרערשאפטי
 אוזין. אדער אהער זײז מוז עס ווענען. צוױי קײן ניטא

ײ ענטוועדער  אדער אינטערנעשאגאא, דער םיט זײנען ז
 סאיסע דער מיט באייבען זײ און איהר, געגען זײנען זײ
ײ קאאוקמאכער די ■ארטיי. האמוניסטישער דער םון  זי
 אאײז זיך םאר אויםצוסאײבען םרײ געוועז נאטיראיך נען
 אהן טאן געסענט דאס האבען זײ האנדאען. צו װי

 םואע די געהאט האבען זײ צװאנג. וועאכען אירגענד
 אינטערנעשא־ זײער מיט באײבען צו ענטוועדער ברירה,

 בא־ ארבײםער גאנצער דער מיט צוזאםעז ױניאן, נאא
 זײער איבערצוגעבעז אדער אםעריהא, פון װענוננ

 באטריגער, און שװינדאער םון העגט די אין שיהזאא
 און ױגיאז דער אין ארײגגעכאפט זיך האבען װעאכע

 האבען זײ װאס צײט דער אין מאכט די םאינומען•
 פאאײ ״אויטסײדיגע״ אן נאר ױגיאז, דער געדינט ניט

מאשין. טישע
 האט מיטגאידער די םון רעגיסטראציע די און ,

 עפ ערםאאג גרויסען א םאר ארויסנעװיזען באאד זיד
 האט ׳ארבײט די אט זינט צײמ װאכען דרײ סױם איז
 די הערשט עס װאס צייט א אין און אנגעםאננען, .זיך

 א האט דעסטוועגען פון טרײד, אין סאעק גרעסטע
 רע־ זיך קאאוסםאכער די םון מאיאריטעט גרויסע

 םון םאן דער אונטער געשטעאט זיך און דזשיסטרירט
 די םון ארבײטער די י ױניאן. איגטערנעשאנאא ושר

 אײנםאוסרײכסטע, די םון טרײד, םון שעיער גרעסטע
 אינטערנעשאנאא זײער םיז רוח דעם געענטםערט האבען

 דער אין זײט איהר אױןי געשטעאט זיך האבעז און
 איצורײני״ קאמ̂ו היסטארישעז דעם םיז צײם איצטמער

 ראטע־ צו •עסט, קאםוניסטישער דער םיז ױניאז די נען
 צו םעהיג װידער איחר מאכען צו ױני^ז, די ײעז

 אום םרייד, אין סאנטראא א און אײנםלוס אן וזאבען
 ארבײ״ די םון זניגטערעסעז וײ םארםײדיגקז סענען צו

שעאער. סאאוס די אין סטעגדארדם ארבײטס די און טער
 זיד חאט רעניסטראציע די װי נאנדעם נאײך

̂אד איז אנגעםוונ<עז  די םון ארגאניזירומ די געתומען ב
 אאקטאס. די פון קאמיטעס עהזעסוטמו׳ *ראװיזארישע

 דזש^ינט נײער א געײ^רען םארםירם אויד באאד איז עס
מ חנם םארגעםעז צו באארד או  קאמיניסטײ דער םון י

 באארד. דזשאינמ מריזמרדיגען חנם אץ צאפטע שער
W געענמנט אױך כאאד איו ir ty m חעדמװאר״ נײע 

 קעז םען און אאקאאס רי#רגאױדדמע אאע םאי טזנרם
tg ,vh*t וoxn נארםאא אמזנחגיבען שױן חאבען 

 נײע רי אין םעםיגקײסע! אן%ית •אע מתקציאניחנן
 אן אויסצואיכען w םאנגם יוניאז די ן1א אפיםעסא

f מד מאנמראא קאאוס״ דער איז ער1שע די אי

rr*mw>_  a  - oi-% # ^ •  lftLv.

 פארגעחוממן אײנענטאיו איז אװענטוריםטען ניסטישע !
J גןורדען, סקװער דיסאן1מש אין םארזאמאונג דער אויף 

 דזשאינם דעם םון םיהרער ארונטעתעזעצטע די װעאכע
 חאט םארזאמאוגג די *נעסטײדזשט״. האבען באארד

 כאזארגט געווען איז זי !נאאד מיט שאא א אפנעקאסט
 דע«ארטצזענט פאאיס םון יראםעיןציע םואער דער ריט
 גע־ איז דאס ״גארדס׳/ מחנה א געהאט אונך האט און
̂נם װאך .אײן באױז װען  סאמוניםטיש* די װי נאכז

 םון געװאדעז ארונטעמעזעצט זײנען אײט חברה
אכיטען.
 איז סקװעד מעדיסא̂ן אין פארזאמאונג די

 יקאאוק־ פאר י ״באויז נעװאדען גערוםען מכאומפשט
 װעדען קאאוקםאכער די אז געהײסען, האט עס סאכער״.
 םון תאנדאונג דער געגען ״פראטעסטירען צו נערוםען

 אבער, צײט, זעאבער דער אין .4״אינטערנעשאנאל דער
 גע־ האבען זײ װאס אאץ געטאן קאםוניסטען די האבען
 ארבײטער אמת׳ע די םון קאאוקטאכער, קײן אז קענט,

 ארײננעאאזען ניט םארזאמאוננ דער צו זאא יטרײד איז
 םארדעכטיגט זײ םון איז װאס אייגער יערער װערען.

 ברוטאא איז האאוקמאכער, אמת׳ער אז אאס געװארען
 נארדען. סקווער מעדיסאן דעם פון געװארען פארטריבען

 איײ די מענשען. אײגענע נאר מען האט ארײגגעאאזען
 אויםגע־ ניט נאך דער םון ״באיעס״ באצאהאטע גענע

 <ןאסױ גאאט און קאמיטע, סטרײק גענעראא אײזטער
 טרײדםי אאע םון אנהענגער קאסוניסטישע און ניסטען

 הא״ צאהא, אין 15,000 ארום האאוהמאכער. אמת׳ע די
 אנדערע די בײ א.*ז פאאיס דער כײ נעבעטען זיך בען

 פארזאמאונג. דער צו ארײנאאזען זײ זאא מען ״גארדם׳/
 נעװארען, צודײןגעשטויסען ברוטאא אבער זײנען זײ

 נא־ דער אט *אין צערעםאניעס. װעאכע אירגענד אהן
 האבען גארדען םון טױערען די היטען םון ארבײט בעאער

 םאריער האםוגיסטישע די אויסגעצײכענט שטאדס דך
 האנמ אין האנט געארבײט האבעז װעאכע ״גארדס׳/

פאאיצײ. דער טיט
מי* םראטעסט ״קאאוקמאכער דער אט טאהע און

 םיט־ טויזענטער רי םון אויגען רי געעםענט האט גײננ״
 קאאי געװיזען זײ האט עס !ױניאץ אונזער םון גטדער

 האבען קאמוניסטען ארונטערגעזעצטע די אז פאקם, דעם
 מיט פנים אא םנים זיך טיעפעז צו געהאט טורא באטת

והמאכער. די  װאפ רי פון האנדאונג םיאוכע *די ה̂א
 אײנאאדענדיג צוערשט גערופען, םארזאמיונג די האבען

 נאכדעם און באטײאיגען, דך פומען צו וןאאוקמאכער די
 געדונגעגע און פאאיצײ ערד ןםו יצףה רדע סיט נרוטאא
ט — אי־ײנצואאזען, ניט זיי גארדס  אויםנעטרײסעאט ̂ר

 םארשטעהן צו ריכטיג געמאכט זײ און קאאוקכיאכעי• די
 די אײנגעזעהן ענדאיך האבעז זײ פאר. קומט דא װאס

 דעם םון םיהרער די םון נעםאאענהײט און געזוגקענקײט
 זײ הענט וועמעס אין באארד, דזשאינט געוועזענעם

 שיקזאא דעם אגגעםדויט יאהױצײט א װי מעהר האבעז
 םארזאמאוננ די האט אזוי און ארנאניזאציע. זײער םון
 םאר״ א פונהט געבראכט גאררען סקװער מעדיסאז איז

 זאאען קאאוסמאכער די אנשטאט רעזואטאט. הערטען
 דאס װי אינטערנעשאנאא, דער גענען ״פראםעסטידעך

 פרע• קאמוניסטישער דער אין נעװארען אנאנסירט איז
 נענען צארן און האס ארויםגערוםען נאר עס האט סע,
 הא־ ארבײטער רי וױיא האמיסארען. קאםוניםטישע די

 און םארנעיןומעז/ איז דא װאס איבערצײגט זיך בען
מענשעץ. אזוינע נעטרויען קענען זײ װיסיא

* * ■!♦

 פון םיהרעי ארונטערנעזעצטע נעװעזענע די און
ו האבעז ב*ארד דז׳שאינם דעם י  דעיפיאט »ם*א מיט ז

 האבען ױני*ן דער םון פײא און רענס די םאראאזען.
 זײט זײער כ<יי םאראכטוננ. םיט זײ םון *פנעקערט זיך

 האםוניםטײ דער םון שכדרער די בלױז נעבאיבען זיינען
 ה*בעו רערזעוזן, דאס האבען זײ װען און פרעסע, ׳טער

 כײעם א םאר נעכאפם זיך םינוט אעצטער דער אין זיי
 .“״עאעהשאנם און ״פרידעז״ — איז דאם און ״םהים״
 י.1בא* דעם אט מיט אז נעמיינט, האבען זיי הפנ־ם

 זיך זיי ײעאען דעמאסראטיע, םיז נאמען אין מכאומרשט
 האבע; זיי װ*ם צארן און ה»ס דעם םון ראטעװען קענעז

 ימיאן. דער פיז םיטנאידער רי מצד זיר אויף נעםיאט
 האפנוננ, «וסטע א ווי מעהר ניט נעװען *בער איז עם

ו וועט װאס י נארניט. טיט אויםאאזען ז
 צו װעם זייעי־ע *נעטרײננוננ אעצטע די אט אויך

 נאכפאאנער צאהא קאײנינהע זײער פיהרען. נארניט
ײ װ*ם  םארהאיידעם האגעז «ײ װעאכע *ן־,נ האבעז ז
 םמעראײטע״ פוז קאמיטע ״אומפארטײאי׳פע אן אאם
 אױפ־ די זיר צי ציחען צי באװייזען געפענט ניט האט

עי איז םאםמז די pם מערהזאםהייט  אונזע,יע ױני*ן. י
 אא« די אט םים נ*ס*נם שויךנוט זיינעז םיטנאידער

ײ אוז באאפס, עי אױםנענומען האבען ז  םאד א<יא זיי
 ה*־ זיי װי םאראכטוננ זעאבעד דער םים .עאעס׳טאנם״

ײ כיי קויםעו צו *יייא זײער אויםנענוםען בעז  ז
 האםױ * איז ר*ם *ז װײסען, מ־הנאידער די ,באגדם״.
 *ריינצוסריגען שוױנרעא * און אװענטורע ניסטישע

ײ pc אויםכ*ר«ז און ארנײטער אוס׳פואדמע םאנכע  ז
 טבאוםר׳טם ד*<*ר^ «*רח*רעוחגטע שווערע זייןרע

 םעחר איז װעאנער סטרייה״, .נענעראא * פ*ר אאץ נאר
ײ וועאכען םטרײה א פאר ;ניט*  ־6«אי1*אײ ח*בעז ז

 אוספאראנטווארטאיכעז ערנסםעז, דעם אויןי נעגעבען
!אופן םאיחןםערי׳שען

 *רונ«מתעז*«ם« די *ז םארשטענדאיר, איז עם
 א*ו װארפ״ איצט זיר זאאצן םיחרער שאםוניםםישע
 עםוצימ פ*ר׳*יחןנ« *ו כאיען זיך און קאנװאי׳אקיעס

מר םיטאעז,  W «ס נטעתעש*נ*צ'שטערסיא אונזער *
 איחר םים ײייימני *כ*ימחן םינדעססע ד*ס אױוי

ד אי< *רגיי« האגםטײקטיומר םיו ■ראגראם מיווג ח י
־־“ אתז*י
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קאנטראל מעבאנישעד קאמוניםטישער
ps ױן *ב

ן איד**י *| e*n װ*ס יעדער י  י
י װ*ס געװינען «ו זונען דאוף אענען  מ

ײו פאר אנהענגער  י1ד*י ער איתאיו. ז
ײ סען ער װאו זונען זײ i ג*ר ז r t l i.\

 נאחוכ• נ*ר ניט איז ■ארטיי יעדע
 איר פאר 1חײט< אויף דארןי נ*ר טינט

ו אײנפלום, געװינען צו אױפגאנע  ױ ײי
־ נ*ר• קען

 יעדער ווי פונקט קאםוגיםט יעדער
 צו זונען דארינער דארף םאציאאיםט

 פאר׳ז *נימנגגער םעהר יו*ס נעװינען
 ם*צי»ליםםישער *דער • סאטוניסטישעז

 אזערבע *רט בעסםער דער און אירעאא.
 די שא■, דער איז נעװינען צו אנהעננער

װײטעד. אזוי אה ױני*ז, די םאבריה,
 װי ■ונקט ■ארטײ קאמוניסםישע די

 *נשטרעננען דארוי סאציאאיםטישע רי
 װ*ס נעװינען צו ענערגיע נאנצע א-הר
 ארנײטער. די צװישען אײנםאוס םעהד

י פאבריס, די יפאפ, דער  א.א.װ. ױני*ן, י
 װאו ערטער, צונעפאםטע בעםט די ז״נעז

נעװינען. צו א״נםלוס «זא
 װעניגםטענס ױניאנם, נוישע די אין

p םײםטע די אין t ,די האנ׳א- זיי jn* 
 דעם רעפובאיקאנער די און פאקראטען
 זיך דריקט איינםאוס זייער איינםאוס.

 * pפ צײט דער אין אױם הויפטזעבאיך
 אן צי לאחאלער, « צ' װאהא־קאמייין,

 זיך דריפט ױאחלעז די אין אאנעםיינער.
 םעטינסײט הויפט די אוים אייגענטאיך

 רעפונאיסא־ די און דעםאקראטעז די םון
געז־.

 די חאכען ױניאנם אידישע די צו
 ײעני־ דעטאקראטעז און רעפובאיקאנער

אויד ש«*רען זײ הנם צוטריט, נער ף.  זי
 װײניגער *דער מעהר םיט ארײן זיי »ין

 וואהלען. די pa צײם דער א'| ערפאאנ
 צו־ םעהר האכען ױניאנם אידישע ד' צו

 קאמוגיםםען, די םאציאאיםטען, די םריט
r* און אנארליםטצן די a n j פאיטײען 
אידעען. סאציאאיםטישע םיט

 ס*־ די װען צײט, * אמ*י נעװען
 » נעחאט ה*ט יארטיי צ־אריסטישע•

א די אױוי אײנפאום נרויםען זעהר די׳  אי
 זאנען, נעקענם כטעט <ז*ט מען יוניאנם.

 ס*־ נעווען וײנען ױניאכס אידישע די אז
 םאציאאיסם«שע די *בער ציאאיםטיש;

 *רונירט ניט דאן איץ־ האט פארטײ
 *רוים־ pא יוניאנס, די קאנטראאירען

םיהרערשאפט.' איחר זײ אױוי צװיננעז
קאנט־ pא זאך אי♦) א־ז אײנפאום

- זאף. צײײטע א איז דאא
 נעםיהרט חיינט ווערט. עס װען און

 די אין סאםוניטטען די נעגעז njitp א
 וחמען ׳םראנע סיין ניט עס איז ױניאנם,

 דעם ווענען נ'«ר' איינםאום, א־דעאישען
 יאר־ סאטוניםטישער דער פון פאנטראא

ױניאנם. די אינער טײ
 נײ* קיױ האנעז האטוניסטען די

ע־ א־ז אידעע;  םרײד־ אםעריקאכער י
 די ארייננעבראכם. ניט נאװענוננ ױניאן

 tv באריחמען, זיר סענעז ?אמוניסטעז
 אונד ■רינצייימאען, דעם םארטרעטען זײ

 די אין קאאםעז־יןאמ«• קאםפראםיסאיכען
 אאײז סאםוניםטען די *בער ;ױניאנם
ײ ליבען. א איז ד*ם אז יאר, וױיםעז  ז
 רעםאנאכי־ זייער אויןי גוט נאנץ האבען

 כא־ נעסענט אוםז יעזואיפישען איז שען
 איינצי־ יעדען םאראוימדען אוז שםוצען

 ניט באלאננט װ*ס םיהרער, ױניאן נען
 פארראטען ה*ט ער אז האיקע, זייער צו
 *גער :סאאםעז־סאמי םון ■רינצייען די

םיח- די נעײאחןן זײנען אאײז זײ ײען

an/ ת׳וי *ך1 זײ וו*מו ̂ן ׳ו  פאדראפ
 )די אי <דאפ׳ון*?*מי, ps ■רינציו׳נן וי

 P* נאשסוצפ פריח׳ןר ה*מז זיי וחןלנע
מ ט וי רי פ ^פ

י נעװ׳ון איז *ט ױ הא*וסטאכער י  י
p ני*ן b ג»;ץ * ױני*ן דו/סמאנער די 

 פ*סוניםטישער אונטזר *ײט חינשע
 פ*טו;ים• די *נער קענען םיחרמרשאפט.

 •רינ»י«׳ון, נייע וועאנע *נוױיזען טעו
 «ײ אידעען טרייד*ױגי*ן גייע ומלכע
y ױני*ן רער אין ארײנמנראכט ח*מו
 נ<׳**ט׳נן ת*נ׳נן ק*מוניםטען רי

 םריחערדינע די אויוי פעך און שײענצא
 ח*נען «יי *ז ױגי*ן, דער pa םיהרער

 שיאםען• pc ■רינצייען די םארראטען
ײ װ*ס דעם, חרך ק»מןי  זיך ח*נןן ז

ם נאנוצט  מיט׳ן םטריישם שייכטען ניי
 נפיאננען וועיכע טענשען, pc איינשאוס

ם, נורזשואזען צום  וױינינער גיט pא פיי
 ק*םוכיםטען די ת*נען פעך אח שװענעא

 זײנען זיי סארמאס געש*טען, זיי אױי
 איינ״ נאסעס די מיט *גריםענטס די אין

 או:ד אן pc *ונסט רעם אויוי נענאננען
ד*ך איז ד*ם טשערםאן. •ארםייאישען

 נאוױי• די ח*נען פלאפ*פ*י*נ*רײש*ן,
a n ו איז ד*פ ;געשריען*  סארדאט ו
 אר־ pc אידעפאעז pa ירינ*י«ע! די צו

ן נ״טמר״?*סף
 קאאם-קא־ איז עס t» *גנענומען, ׳נו

 די צו סארראט איז עס w <«נ*רײש*ן,
 ה** *נץר ?אאםען־האמף; pc •רינצייען

י ניט דען נעו  נעט*ן סאמוניסטעז י
 נעװא־ זיינען זי> װען ?עאנע, ד*ם פוגשט

}׳ ױני*ן רער אין פיזזרער די חון
קאטוניסטען, רי נעט*ז ח*בעז װ*ס

 נייעם » מפכען נעדארםט ה*ט סען װען
 טאנוסעסטשױ דרעס די םיט *גרירענט

ײ רערם? ו ח*נען ז י  א םיט נאנוצט ז
 און סיאס. נורזשואזען דעס pc שתדאן

ײ ח*נען *נריםענט *ן סאר װ*ם  ג׳ד ז
 אנ־ נײעם דעם אין חאכען זײ ט*נט?
 ױנסט אאטען דעם ארייננענומען ריסענט

 טשערמאן, אומיארטײאישען • אן װעגען
 פונקט אפיאו. ענדערוננען שום פיץ *חן

 pa קלאס־ק*אאב*רײש*ן דיזעאנינע
 די צו סארראט זעאכינער דער ■ונקט

קיאםען-קאטף. פון ■רינציפען
ה*ט פארטיי ק*מוניסטישע די י*,

 און •ראנרעסיװע די ח*ט װ*ד די
 נרויסעז זעהר * געהאט װעאט הואםורעאע
ױי םאראוםם.  און אויכטעגדע גרויםע, »
 אויםנעיאשען זיינען שטערע שיינענדע
 און טאלאנםען נרויםע צװיי נעװ*ר»ן.

 דער pc אװעס זיינען גייםםןר נ*כעאע
 אסת און נ׳טסװז עדעאע צײיי װעאם.

 *«ע• זיך האנצז הערצער זיאריטצ
 צװײ ;•ואטירען אויפנעהעדנ) pa שטעאם

מ  אונז pc אװעס זיינען גייםטער חוי
ױי4או  אויס• ח*נען הערצער גאנץאע *ו

 ותיכע אין חערצער, שאאגען, )נפי«רט
מן9 עם  *■* »| ;עפונעז שטענדינ *

 נא• pa אײדען, םענ׳שאיכע ןי פלאננ
 םענשען, יענע pc לײדעז די זונדערם

 היינטי• דער אין אויס עס^קוםט װ*ס
 אלעסען, pc םעהר לייחןן צו ותאם נ<ד
 pa טאסען. ארבייטער נרויטע די —

 חוי״ צװײ די *ט pc הןרצער נײדענס
 יהוא־ש און סענ׳יעא אוסיעז גײםטער, מ

י ו8 איבשאפט םיט נעשאאנעז חאבען  ו
 אר־ roca^penac אוז אתטערדריפםע

 טיט pa וועלש, חןר פון םאסען בייטער
ײ טעלןןן ייבשאפט און אבטוננ נרויםער  ז

 דער־ סאסיןן ארנײםער די םון שםענדינ
װערען. מ*:ט

 נעװען איז ־םעניעא אוםיען געגאםע
 * pc טע*ח<טי?ער סאציאאיםטישער *

 סאר אויך איז און באדײמוגנ, גרויםער
 *רא?ם•־ a נעווען י*הרעז צעהנדליגער

 ם*־ דער םון רייחען די אין טוער עער
 באותנונג ארבייטער pa ציאאיםטישער

pa .אםעריפא pc ױגענט סריחער זיין 
 למבען גאדן זייז נעװידסעט ער ח*ט *ן

pa םאציאאיםםישער דער םעשינ?ײם 
 כעױע?ט שטענדינ ח*ט pa ב»װצגוננ

pa אונטערדריפםע די נערוסען iac pa״ 
 אונםערדרי• נענען סאםוי צום שפאאפטע

 נצשםאנען איז ער טיראגײ. pa ?ונג
 נרוי• דעם םון רײהען פאדערשטע די אין

אונד װעאט־פאמוי, םאציאאיטםישען םען•

געשמרכען יחוןש
 הער־ ישע0קאפיטאלים די צואװארפעך

װעלט. דער איבער שאפם
אײ־ יהואש, דיכטעד, גרויטער דער

 דאס װאס דיכטער גרעסטע די םון נעד
 ארויסגע־ דערװייל האט װארט איתשע
 דידעקט געװען ניט <ןיינמאל איז געבען,

 און סאציאליסטישען םיט׳ן םאמוגןען
 געשטא־ ניט איז ער סאטףי ̂דײסארב
 קעכד די םון. רײהען די אין דיו־עקט נען

 הויכעד•;ײסט זײן אבער מאסען, פענדע
̂וען שטענדיג איו  גערעי־ דעם מיט גע

ד טען.ן  די מיט געװעז ש׳טענדיג אי
 זײן פארפאלגיטע. און אונטערדריהטע

 זײט דעד אױף געװען שסענדיג איז ליבע
 פארשסלאפ״ און אונטערדריקטע די פון
 ד• געגען — צארן און האס זײן און טע,

שפאאםעדטרײגער. און אונטערדריקער
 און געלערנט האט סמגיעל לומיען

 דורך מאסען אונטערדריסטע די געװעפט
 ;זוארט אציטאטארישען שארםען, זײן

̂ו  די נעװעקט און געלערנ׳ט האט יחוא
 םון פאעזיע שעהנע די דורך פאסען

 ליכטיכע װאריםע, די דודך םעדער, זײן
 ארויסגעשיגןט האט װאס.ער שטראלען

װעלט. דעד׳ איבער
 יהואש, און סעגיעל לוסיען בײדע, אוז׳
 און גינשאםט גרויס כדמ אײבינ ותלען

 װאו אומעדום װערען דערטאגט אכטונג
 און םעגשען. קולטורעיע דא זײנען עס

 װעי־ען דערמאגם זײ װערען באזונדערס
 זײ װאו דא אסעריקע, אין אונז בײ

 געשאםען. און גע-ווירתט געלמכט, האבען
 טעארעטישע זײנע סעניעי לוםיען

 — יהואש און װערק, אגיםאטארישע און
שאםונגען. אאעטישע שעהנע, דינע

 טרויערע א און קעפ געבויגענע םיט
 םרישען זײער בײ םיר שטעהען געםיט

 אונזער אװעק דאדמ לײגען און קבר
קראנץ. בלוטען

 אנ״ ליכטינען בײדענס זײעד עהדע
!דעניזעז

 די סיט אגרימעגט דמם שליסען גאכ׳ן
 b גממאכט מאגוםעקטשורערס דרעס
 כא־ די חאט און •דס יעזואיטי? פחם

mr אױסגע׳סוסױט. אביסער וױירים n 
 ױ חאט — כאוױירים געדנדמט, חאט

 חײגט א״ו דב איך אנער—געזאגט,־ זײ
 מעהד איהר זאיט וױיטער ברכח, מײן

טאן, ניט אזױגס
 וױי- כאוױיױם די טאיןע חאנען נאר

ײ ײן!4;א, געטאן? דט אזױ טער  חא• ז
 אױב געדגדיגט. צזעחר גאך וױיטער בען

 די טיט אגרימענט דעם שליסען כײם
ײ חאכעז מאנופעקטשורערס דרעס  T? ז

 אנשטענ״ אן פון שתדאנות טיט כאנוצט
 םון מענשעך אנגעזעחענעם און דיגען
ײ זזאבען קלאס, בורזשמאזען דעם  זיך ז
 בא״ ׳טױן סטרײ<ן קלאופםאכער דעם אין

 -5אונא אן פון שתדלנור[ דער םיט נוצט
 צו באראנגט װאס םעגשעז, שטענדיגען

 און יןיאס. כורזשואזען םון אפםאל דעם
 פרא׳פ־ פון זינד דיזעיביגע אטאל װידער

 דעם טיט אגריסענט אין פאיאבארײשאן
 פרינציפען די געגעז םארראט זעלביגעז

 האט םאל דאס נאר קלאסען״קאםןי. פון
 גיט אםילו פארטײ קאםוניסטישע די שױן

 גע־ זײ האט כאװײרים, די גע׳םוסר׳ט
 ס׳איז װעיכע אהן ברכה איהר געבען

אױסרײדען.
 געמוזט מען האט מאר ערשטע דאס

 לײטענס־װע־ םון םוסר ביסעל א זאנעז
 אויסגע?וסט דאך עס װאלט ניט אז גען.

 האט ערשט אסארשט אט פריהרע. צו
 רעכטע די געשאיטען און געזידעלט םען

 פרינציפען די בעכען זינדיגען זי' װארום
 טען באגעהט דא און י,1קלאסעךסאם פון

 מעז האט זינד. זעלביגע די אלײן גאד
 אנ־ אן מאכעז געדארפט לפנים״װענען

 דאס ביסעל. א מוסר זאגען און שטעל
 כאװײרים די װען אבער, מאל צוױיטע
 די אויף אײמעװאריםט שוין זיך האכען

 זיגדיגען געקענט שוין מעז האט ערטער,
 האט מען און גלוסט הארץ דאס װיםיל
 ניט פנים םרום קײן לײטעז םאר אםילו

 געפײפט האט מען מאכען. נעדארםט
 איז עיקר דער װארים לײטען. די אױוי
 צו פארטײ קאמוגיסטישער דער בײ דאך

 ױניאן די איבער קאנטראל דעם קריגען
 מיטלען אלע זײנען צװעק דעם םאד און

 סאנטראל דעם שוין מען האט און כשר.
 אלע געװיס דאך זײנען דאז נעקראגעה

 אנצווזאילטעז. קאנטראל די כשר םיטלעז
 גוט־באקאנ־ אוגזער געװען איז עס ״

 האט װעלכער זינאװיעװ, גריגארי טער
 קאמו־ די ארײנגעהאהט שםארק אזוי עס

 קא־ װיכטיגסטזנ די אז סאפ, איז ניסטען
 אריבען צו איז אויםגאבע םוניםטישע

 ארגאניזאצי־ ארבײטער די אין קאנטראא
 און סאנטראי. נאר אײנםלוס, גיט עס.

 םיט אננערוםען אויך עם האט זינאװיעװ
 מעכאנישער — נאמען ריכטיגען דעם

' קאנטראל.
 מען אײנםלום,.פוז קריגען צו ׳כדי

 ארבײטען. יאגג איז ארבײטעז שװער
 פרא־ שטענדינע א אנםיהרעז דארןי מען

 דארױ מצן און אגיטאציע, און פאנאנדע
 מען װאס דעם םון םוסטעז־ א זײז אצײן

 מעכאנײ אניטירט. און •ראפאנאגדירט
 א געוױנען מען קען אבער קאנטראצ שעז
 םען שנעצער. סך א און צײכטעד סך

 דעמאנאגיש געוױסעגצאז, זײן נאד דארו*
 אטע־ אונזערע און גענוג. יעזואיםיש און

עם. זײנעז כאװײרים דיהאנער
 אלײן איצט האט זינאוױעװ כאװער

 קאנ־ מעכאנישען פון טעם דעם פארזוכט
 צױ גוט גאנץ איהם האט סטאליז טראצ.
 האט ער װאס דעם, דורך געפאכט רעכט

 אין קאנטראל מעכאנישעז דעם געקראגעז
 רוס- אין פארטײ קאמוניסטישער דער

 מעכא״ א נעקראנען האט סטאצין לאנד.
 ילענינ- דער אין אםיצו סאנםראצ נישען

)10 «זײ אויןי (עלוס

 פארטײ.#אין קאםוניסטישער דער םון דעער טרײע
ײ האבען צײם יאר צוױי די םון םאראױוי  געבראכם ז

 צײ א צו צושטאנד, מרויערעען א צו 22 צאקאצ דעם
 אױפגעחערם באצד שױן חאם צאקאצ דער דאס שטאנד,

 חנר תרד אעדוםםריע. דער אין׳ םאסטאר א זײן צו
ײ האבען צײט ען כםעס םטרצארען ז  סטרײק שא• ^

 זאגענאנמע זײערע‘ אױד װיכטיגטײם. א עפעס םיז
ײ וסאצ ״ארגאניזאציאנס-קאםפײגס^  געסאצט חאגטן ז

 א םים אויסגע^זעז דך חאכעז צײט, צו צײט םיז
ײ וואט םיאסקא,  א געווען איז נטעמוםען1א חאבען ז

־, . צ.ודנםאדיגערדפאצשמענ ̂ ׳
 ארונ• חאט כ^אדד עקזעתוסױו דזשאנמרטא דעד

p אט עםםעד רי ®יז טערגעזעצט H  n פון אגיגטון 
M.י»רמי.י* קאסוניטטי^ונר דער m קאנ• מבען 

< דעם טראצירט ר0ײ מ » םארםירט חאט צאקטא, «
מז ארי w •ראוויז H w m באארד *p •חעדמײאד 

מן ג^אזט און טערם ױ d ו l ר ^וסאסיאיישאנס ^ די  טון
m «זן H סרײד, אין אזןנאטים  w w hi וחד וױיסעד 

9H ttfim יארטעז וײ צעו rm ױנימ p vtm k• 
no in חײםין to© און ^מםערנעשאגאצ. חןד an• ט ױ  ״

 גזד ג<ײך חאט ו*נ**ז חאט ודממתעש#נאצ די װאס
נ^זזאונאסען דצט בראכם

m״
y &  lt ! מי  סםי ̂כדחנ י

Iמ י י ז י נ

 גע• בצויז האט עס און אגרימענט, דעם באנײעז װעגעז
 דרעס אינדעםענדענט 75 ום1* און טעג עטציכע נוםען

 אינטער- דער מיט געסעטעצט כאצד האבעז םירםעס
;עשאנאל.

 דעב באנײען צו געצונגען אויך שוין איז איצט און ־
 מנוםעסםשורערכ דרעס חאצסייצ דער םיט אגרינמנט

 דרעס״דזשא״ די טון אתאניזאציע די אםאסיאײשאן,
̂נט דער אט וואס דעם, חוץ א בערס.  גאראנ־ םעטעצם
 ױגיאן און סטענדארדם ױניאן טצע ארבײםער ׳די םירט

 סאב־מאנוםעסטשױ vH םון שזנפער די אין נאדעגונגען
 םיר וועג א געעםענם אויך סעטעצסענט דער חאם חור<

 מיט סעםעאםענטס נאך מאכען m איגםערגקשאגאל חנר
n איז באצעבאטים די םון ^תאגיזאציעס אנחנחנ 

v דחנס 'io. ר אמ דאם און מ  א זעחד נעווען ױ
 םוך טיחרער פאסוניסטישע די םאר נײעס סתיעריגע

מ יתיאן, דער חני ד נעלעכצם ממארק אזױ ח^מן ו  ני
 חאט צײמ חבחז די אפ םםרײט. געגידאא צװײט^נן »

ן י n ו n o r װײסעד ,כוײ מנאמצ-סםרײק א מוואאם 
 «װײ כדזדער־טרמ א און כאאס ױמם א כאשאפען צו

 צו אפשר עדי איגדוטםרחג •on אין ארבײםעד ו5ו שען
T חערשטםם ^יער וױיםער אױטחאצסעז i t

.t״   -■----- .k*, י • ** נרעמס. און טעראר
4 # •

a r מריג אין  פ*נסםרז<ד די *ט »ז ,prapt *ר אי
אדפ־ ח*ם 5אינג»תעש*נ« אוגמ pc *םעאומ טױת

*A$,CT# HI

;oew t

V

 יע• נאחוטט אינטערנעשאנאא אונזער װאם זאאוציעם
 ריכםיגע איהר מיט גראטואירענרינ איהר טאנ, דען

 *ן קוםעז רעז*אוציעט pa טעאענראמען די שטעאוננ.
pa נאהענט םוז א*נד, םון טייאעז אאע pa ,װייט pc 

 םראנציספ*, םאז אנרזשעאעם, אאם פון מאנטרעאא,
 ט*־ ?איײאענד, יגייקאגא, םיאאדעאםיא, באאטימאר,

 טעאענראםען די אין םיאטעא. pa באםטאן ר*נט*,
 שטע־ דער םיט צוםרידענהייט נרוים אויםנעדיקט װערט

 בא־ צו נענומען ה*ט א־נטערנעשאנאא די װ*ם לוננ
 pa •עםס, ?אמוניםםישער םון,דער ױניאז די סרייען

שםיצע. סואע זייער אינםערנעש*נ*א דער צו ז*נען זײ
 באםרײאוננ pc ם*נ«ט ערשםער דער *ט *אז*,

 ה*ט חערשאפט האםוניםםישער דער pc 1ױני* דער םון
 סען ױני*ן די װ*ם *רבײטער אונזערע באװיזען שויז
/ םאר ט*ן  םארפארםנערזשט ניט איז זי נ*ר אוינ זי

 פאר־ יענינע די pa •*איםישענם. פאסוניסטישע די *ו
 איצט אפשר נ*ר שטעחעו װעאמ *רגײטער, םיחרטע

ײ, םיט ײ »ז אײנזעחן, ב*אד םוזען ותאען ז  pa זײנען ז
ײ אױך pa םעוו/ ױ װעלזמ ז  פ*טױ די pc pnppc* ז

p םיטנלימר די עקעל. טיט פ*רפיחתר ניםטישע c 
 ברייטען םרײעז, * זיך ס*ר איצט ת*נעז ױני*ן אונער

*ז זייעחז *אע ס*ר װענ  פרימר, * טעםינסײטפן, יוני
 זייפר* אויםאיבע קמנען די װעאמן אױןי וועג ברײנמר

ױ איגםעתעש*ג*ל אונזער חזלפןן צו םפחינפײטעז  י
p וחנג חנר איז ד*ס ני*ן. c ם, סדייד אםתץ מיז  ייגי

ו י  ד1פר*בא םים פי*נ«, ױני*ן סיט בלויז *יזײגעמז ו
pc פ*רמם*־ו» ך*ר ית פייוחמ ז*לןן וחזלנע מעז

i r o n  a r t וױן פת^ני n
if <־



מ * ײ ק ג י מ כ ע ר ע njm פרײמאג,ג u \1»7 יאנו#ר

םאיר װעגען »ז זיך, םאדשטעהט
װעגען װי רעדען גיט םען w לאגדא?

P* !ערזענליכלײט באריםטע * סהם
אינטעתצשאגאל רער םון געשיכטע חנר

dv ױגיאן. װאירסערס גארמענט לײדיס
באריפר * שיילחנו־ען וױ אזױ ■ינקם איז
א באשעהגט האס זואס םאסער, סען

» אז אגציימנגצן, און משפחה, גרויסע
זײן אין געשאילט אױך עד האס ר»<ע

םאיר וועתן םשפחח־קרײו. אײגענעם
פאר״ גיט איבארחויפט םצן <ןען *אנדאז

p סיג m גארעכםמקײט״• אײן אין,
זיך פאר גצשינםצ » אח פר ארסיקעל.

אר־ אידישע די שייך איו וואס *ליין,
גאג״ אזא װצן אןן באוואגוגג, בײםאר

נצװארעז, געשרינען װאלס דאךגצשיכםע
גארמקנט לײדיס די p» ארט זײן װ^ט

באוונדערען גאנץ א םארגומז טריידס
הזנדערםער און הונחנרםער פיז באגד

געשיכטע די איז איתם בנונע בלזנטעד־.
i םח nםין נעשריבען אינטערנעשאנאל, ־־
םא<קאמעץ. ניט װײט לצוזיז, לואיס דר.

זיך אפשטעלען ניט לעוױנ׳ם דר. םים
פארשײרענ- די אין ל*נדאז סאיר בײ

פון געכען דעם אין סיטיאציעס ז>סע
i n ,לואיס דר. איז אינטערגעשאנאל

מעכטיגעשטיק א םארבײגעגאנגען ^גוזיז
אוטגעתוקט ניט זיך אזן נאטוד־קראםט,

» אנער חאב איך איז. נעהזנריג וױ
צו איצט דוקא לוסס סיעציעלע גאנץ

לאגדאז; מאיר וועגען עפעס שרייבען
רועגען זאל איך שסויימנן וױםיל און

אבער זײ װעלען אנװאדםעז, דא איתם
גאר םון נױמיגקיים די אזועקנצסען ניס

װאס איהם, פון באשרײבוננ גרויסער א
איצםינער דער םון טיל א זײן י וחנט

* * »ארטיקעל־סעריע.
ארטי־ פריהזנרינען » אין האב איך

ױ חןרמזזלט סול  נ*װערנאר י אזוי ו
 ג«ײאו«ן #אראיגסימסירס איז ססיסה

 כױ דער צוזישען צתאםענשםױס א אין
 די ײח ייניאו קיאמםאמר י«מ־ימר

 —1919 יאהר אין אםס׳ן״ .■ראםעהםיװ
iv« זיינען dv ודען ,1920 :va ro נא־ 

 ארבייטס אין הןכצרוננ » פאר וועגונגעז
 *ייט, יענער איבער סראכטימדינ <ױן.
 איז im או דצרנמונט, זיד איו האב

 אויפ־ ?ע«םע ^אנדאנ׳ס םאיר ן
 קלאוס־ די פאר *דװאקאט אלם סרצםונג

 שטריים, א&ענעם גרזיםען » אין סאכער
ס  אויםםערקזאםקײם. נעצוינען האט ו̂ו

ם« •חדידענם i 1אי וינ n דער נזנייען 
 דד»אינט םון םענעדו׳ןוער דזמענערא׳ל

ic* »ון ער און באארד, ja tf םאר־ האבען 
 ת?*וק־ די פח פאדצאננ רעם םיידינט
 ארביטרײ־ nfrrrtvwo חגר פאר םאכער

 סםיםה נ^ווערג^ד וועאמ קאםיםיע ׳פאן
 נע־ 1מוי איו dv בא׳פםיםט. דאן האט
D*: ותן invnvi אר־ םרימח־ינ^ איז 

y די לוים «ז םיקעל, a ^ y sn כןסוי־ 
ivn הוננעז rn r ײנ דערrן ז ו  באי^ די י

d פאר^אננ חװ־ האט באטיט, w pvj חיי־ 
ivd מר״. אן ^צצי ע או  נצומן ס׳איז .
 די אזן קאנםרפקם־םערסין, םיםצן א איז

D*imvepvDUVD נעקעגט האבען
ײ אזן טענה׳ן,  D׳njvo׳vj vpi« האבען ז

D ניט האט איהר — a n  |” p צו IVdip 
 V םיםעז אין םארע־וננ נייער » םים

 m איז v^» די ימונטראיוט־םערסין.
®PD«r 1א געוואר׳ס אויך rvJJv מר  אי

rv n m םצפיט — .D vm vB VBP,* ן י  י
מ » 5 נ»ג m .מ«צר I'M dv אליא

iviivj א אי iVDVP '5n ,האט וואס עגין 
jjp געםאדעדט v d איגטרינירענד אי — 

חע־ פארצאננט וז*ונמ ארבײםע־ די ױי  ו
prunvsvn מ פזן נדדגד אויפין  ל<ר הוי

 נפםייגנ^ האט dv מ*ס כענס־קאסםען,
w בײ i r u v e r s w  V35VW קאנ־ דארף 

onp3 '5«vtvrapne םאר־ נאגצען אין 
optp .לאג־ מאיר האט דא און ומחןן 
m אײנענ־ נאנמר זיין סיס נע׳זע׳ט 

*רםינפיים.
ײ חאט ער  יצר פח זי«ונג אײן נ

. מםאן: tvp*5* k קאםיםיפ
 וזי יוניאז, « פח •נדיםענס » —

 נאר איז <אנר, « pa חרתתאנססימ »
 Dtp rvn פאפיר, פראססעד ?>כױס/[ל א

m r פנסנרוננ• פאויערט
 ארייומד פיי«ר זיי< » מוחמ ס׳וויו

 נריכי׳זז־ טםייען « םים׳ס אין מארפעז
ך jivuupn אין וי  v n u p ’ ovoo 

אױפגע־ , זײנען םאנרסחנקנדאוחנדס

 •ערזעגל^י־ נארימםימ סעריע: דער (•ון
 ־ אונזזז־ «זן גדפיגםע דצי אין ®ען

אינאןרנעאןאנאל).

ל«נג. ח. םון

 פארשדימנז װאו זײן וועם עס צי 6גי
 װאו איז עד ווען נעקיםערם, אקזם האט
 צי נ*ר ;אדויסגעםר^טעז זו^רם א םיט
̂מענט. אזים׳׳ן וױרקזח וחנט עס  און כת
 װארט 'עדע{ ה*בען װ^ס [,םצאקערע די

 ה*- .נעצונדען, פעלע אזעלמ אין זײנעם
̂\ל אלע בען  תאבען נעגנער געזױרקע ס
 כמן אבער זײ, אונטער געבראטען זיך

 » באהבה. צונעהטעז געכצזם עס חאט
געהאט טען ח^ם ברירה

 אלס אויפטרעטוננ לעצטע צאנד^ג׳ם
 גע־ איז קלאוקמאכער די פאר אדװןוקאם

 אװעקמטעהן יאוזו־ עםליכע גאך קומען
 קען םען וױםיל אויף יוני^ן, דער פון

 אויסדחק אזא נעברויכען איבערהויפם
 נאכ׳ן איז ער װען יאגיצלעז. װענעז

 קלאוק• דער פין אוועק הוחױכדפ־קאשו
 זײן אויף עדהי־עױענדיג ױגיאן, םאכער

 ביטעױ־אשענהערצינען אײגענארםיגעז
 ױגיאן דער פון מיך ,ם׳האט שטײגעד:

 געיועז אבער עד אי? ארויסגעסוייבאן״,
 אנ־ אין װ#רט-פיהרער און אדװאקאט

 זױנםעד- דער pc אדגאניזאןױעס דערע
 א געװען דאך איז ער אח געשאגאיל.

 אר־ אידישער גאנצער דער איבער ליכט
 דעד םימ יזןדענםאאס, באוחוגומ. בײטזנר

 איג־ <אנצער דער םון אנשיהרער׳אאםט
 קוטעגדע רי אין ער האט טערנעשאנעל

 4טא צו װאס געהאט נים יאהר •אר
 יאר?, גױ איז כסדר נעוועז ער וואילם
 ארגאניזאציע. דער אױסער גאגצען איז בלײבען געהענט ניט געװיט ער װאלט

p איז ער i r תאנסרעם, איז געררעז אבער 
 די פון מטאיץ דזןד ג^װע איז ftr את

 יאנ־ װאס איגטערנעשאנאא-םעטבערס
 סאציאליםטישער איינצמער דער דאז,

 — זײערער איז סאנגרעפ, אח קעםפער
 נלאנץ וואהי־קאאפײנס זײנע האבעז זײ
 אבעד, דירעסט נעגעבען. מוואוע און

 םון ארויםטרעטונגען די כױס ער האט
 טיײד איהרע אין איגטעדנעש^גאל דער

 ײאס נעהאט ניט ציים יעגער אין םראנעז
 8 1געוױז< לאנדאז האט דא אזן טאן. צו

 מענ״ 8 םאד הײםט עס װאס בײ^אייצ
 זײן צו װעלט •אציטישמר דער םון שען

װעילם. טרײד־ױניאז דער םיט נוארבונדען
* * m

 דע־ םון קאך דער איצט איז דאם
 אין ױניאךמעמבערם צװישעך באמען

 דער אין לאגע ^צמיגע די םרײדס. אצע
 צום ארויסגערוהט האט אינטערנעשאנאיל

:םראגע די םראגט
 פא־ 8 םון םענשען לאזען מען זאל

 ? יתיאן 8 הערשעז8ב אאדכױי צימישער
 זײן זאיען עס ותר דעות, איהר זאנעז

 איהר, םאר באשליסעז ף באאםגת איהר*
— מעםאדען איהחן זי'ז זאלעז עס װאס

 ״ארביטריײ נים־סםרייקס, צי סםרײקט,
? ״ניכדארכיטריישאז״ צי שאף

w • רעכסדענקעגדזג :vn\ אױוי האמן 
. :ענספער אײן נאר דעם

נײז• און נײן,
 אויך םראנע די אבעד שםעלט םעז .

:אנדערש
 פאליסײ דעו־ םון מענ^עז דאדםעז

מז וועאס שער  אײנ־ אץ אויסצואיבעז זז
? װעלס ױניאן טדײד דער אױף ם ו ל ם

ענט־ אײז דא וױדער איז דעם אויף
:םער

רעכט. זײער געװיס איז דאס
:מעהר נאך אח

 אינטע־ די איז םליכט זײער איז דאס
איחגאיען. פאליטישע זײערע פח רעסען

 איטע 18 דאס איז אײגענטליך
 אמעריקאנער דער אין שטרײט־פראגע

 איז דאס ױניאן, די באוועגוגג. ארכײטער
 פאליםישע מאסע• גרויסע די שאפ, דער

 דעם צויבאפרײען ציילעז םיט פארטײעז
 ארד־ אן אײנפירען אוז ?ילאט ארבײטער

 האבען גערעכטיגקײט, סאציאלעד &ון נונג
 8 זו$ס זוכען צו םליכט 8 און רעכט 8

 סיט שאפ, מים׳ן צוזאמענבונד בעסעח
 ארגאגי־ אירע און מאסע ארבי״טער דער

 צוזאםענברנד, דער אבער דאחי זאציעס.
 נעוױנשםער נעגענזײםמ 8 זיח ׳םענס6ע̂ד

 *<, אזוי אויף ;אר — צװײםענם און
וליטישע די וױםייצ אױף  קען פארטײ ̂פ

̂פען, קען #דינעז  אדער םיהרען נ׳יט הע
רענולירעז*

 ביליס ילאנדאנ׳ס מאיר געװען איז דאס
 ױגיאנס צװישען חבר׳שאפם דער אויף

 או״ דער פון םארטײען פאליטישע אוז
 דער סון אילײז און באװעגונג, בײםער

 םאציאליסטישעד 8 וועילם, פאליםישער
 שטרעגג עס ער האט פראפאגאנדיםט,

 םון ״בויערמז אידעע דער פח אפנעהיט.
 געתאלטען, וועגיג ער האט איגוועניג״

 פאפויער געװזא איז דאם װען ו5אםי
 •ארטײ״חברים, איעענע זײנע צװישען
t 3בכל סאציאיױסםעז צװישען

 חןר איז לאנדאן מאיר םאר
jm 8 געװען ניט קלאס טער nD אדמר 

 איז ןויהם סאר עניז. טעארעםישער 8
̂ז קיצאס ארבײטער דער  מאסע 8 נעוח
 נײסםיג װעם װאס #בלום אוץ םיצײש םון

 די איבעו־־־צונעםען װערעז דזגדהויבעז
 הלאס ארבײטער דער וועלט. נצע8ג

 פאדםײעה פאיציטישע םאר ניט לעבט
ײ םעגעז  צילזגז שעהנסטע די האבעז ז

 פאליםי־ םארסעחו־ם, נאר איהם; םאר
w אר־ םאר׳ז עקזיסמירעז פארמײען 

 זײן באהילםינ זײ הענעז סלאס. בײטער
 םייכט. זײער איז ק<אס, ארבײטער דעם
̂\ װעם דאן און #טאן צז דאס  דער ש

 צו ציהעז זיך ממילא קילאס ארב^יטער
 איז דאם םאליטישע^פארטײען. אזעלכע

 גאנצער דער אויף קוק לאגדאנ׳ס נעװעז
 און* ;ייוניאנס און פאליטיק — זאך

 אײגענע זײז געװען אויך איז דאס
באציהונג.

מ יוייי
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 טורגעניעװ. א. פון
.dMCCTgcecBiKiica.flfmojBt פערלםוטער). ם. פה (אידיש

 — גוםס׳ן, װעל איר װעז פרײני׳ ליבער’
 :באפעל םײן דיר, האםטו אט

 כתבים םיט פעק «לע סױינע
ו שטעל אורפ׳ן פאתיכטען זאלסט

 בלוםעז, טיטי »רום םיר וײננעל
 חויז, אץ ארייז זון די לןך
 פױרען אױםנעפראלטע די בײי

1אױם נוםע כלייזמרים שםעל

 — טרױער-לידער שפילען זײ װעזזר
 מעה סםחח א אץ וױ זאל,
עכט״פארשייםער, אן װ«לם m זיך

‘I

 מםמרבעז סמרונעס דער האיכעגדע
 געחער, גוסס׳ןןגזמןן דןןם כדט
 ;אױםגיץ זדימלטמעגדיג איך וועל
וער5 מױםעדםזנדיקײמ זײ און

 קרעכצעז אוםדםמע ®ח געשמערם ניט
̂מהגי וז?י>ענ« »t ®ױמ, dts ודך וועל איכעסנױן ̂זר fl̂. ...!מ wipw
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8T081O *']Vim אץ איז ער  o n•
״׳״/ אויםנעהאלטענתײם. םון

יחוננ,88ב נשםח׳דיגע וײ\ חח א
 ד•־ אין לץ8 צי <עחאט חאט עד זואס

 אײגמ״ דאס וואס באוועגוגג, ארבײוהר
 לעגןננס״בלימ זײן באשטימט האט טליך
 «»לי• בנוגע טאקמ ער חאט איעם, אויף
 אמריקאגער ודן בײשפילע געזעחן םיק

םי די ®ון ערםאלנ דער לעבען.  •אר־ אי
 אין אגחעגגצחפאפט קרינען אין -טײען

מן צום זיד נעזזםס ױניאנס די חי  םײל ג
 חא- פאדשםעחער זײערע וואס דערםון,

ר די דיגען צו נעזוכט אלעסאל מגן  י
 צו געקוכמן זײנעז ױגיאנס ווען ניאנס,

 ואגפן צו געזוכט נים קײנםאל אבער זײ,
 אנװעגחנן זײן ױניאנס. זעלבע די דעות

 סאציאליסםײ אוים׳ן םעטאדע דיזעלבע
 פאר געמאכט לאנדאנ׳ען תאט פעלד שען
 חנד אח םאציאליטט פאפדמרסטען דעם

 כדטארכײ• זײן באוועגונג. יוניאן םרײד
 אחן איז געװאוסט, םעז האט םערשאםם,

 חוץ א כונות, דע1באזונח איז עס װעלכע
 פמ־י־ פון דינען. צד העלפען, צו כונה די

 פארםײ זײן םאר באלױהנונג זענליכע
 גע־ נאר האט ער געזוכם. ;יט ער האט
 םאר באדיסטערונג ארויסצורוםעז זוכט

 זײץ און פארםײ. זײז םון אידעאלעז די
 באגײסטד־ די האט טעטינקײט אײנענע

נעשאסען. רונג
 אזעלכע צוזאמענגעלענם זיך האבען
 נים וואו איהם האם מעז אז קר^פמען,
 מעכאניש געזוכט נים ער חאט געוואלט,

 אליק, זיך ניט — ארויפצוצוױנגען זיך
 האט ער װעלכע פארטײ, די גיט און

 זעלבסטלא־ די נעווען איז דאס• געבוים.
 טאקע קעז אזוי און צזײק. 8 םיז זינקײט

 דער אק ארם זײן ווערען באצײכענט
 — אינםערנעשאנאל דער םח ׳נעשיכטע

װעלט. פראלעטארישער דער אין צדיק 8 m נ(» *
 איגםערנע• דער איץ אײגענער אן

 נשםה״פצדים זײנע יע8 מים שאנאל.
 אינ־ די װאס אלץ מיט ,צוטיםנעורעבט
 םאד־, זיר םים שםעלט םעדנעשאנאל

 תײן נעקיליכעז ניט קײנםאל לאנדאז האם
 םיר אויםגעםדאטעז איז ער װעז װעדםעד,

 אינםערנעשאנאל. דער םון כײםנלידער
p לעװעז איז ארנאניזאזריע די t̂ ,הײם 
 סײן נים םעז £לייבם דערהײם אין און

 איז עס נאטירליך. חןדם מען ווערםער.
 יאנדאגס איז שםריו 8 גאר געײעז אבער

 םארזאםית- ױניאז כײ ארויסטרעסומעז
 כאארדס, דזשאינט פון םיטינען בײ גען.
 געחנדט זעלםעז ער האם בײשםיל, צום

 npn מאס גוםא, םראגען צײט די איבער
 פאתוכמנן מאםענט געוױסעז א איז מנז
 מניאז. דער איז טוער די פץ םוחות די

 םחור די צו אימזרגעאאזעז עד האט דאס
 מד וױיסען ״זײ באהאנדיעץ. צו אײיז
 אמילו גלויבען. זיק גערדעז איז סער״

 דער םאד אויפנמטראטעז איז ער ויעץ
 בײ אמואסאם אלס ױניאז קלאוקמאכער

 קאטײ גאװערנאר׳ס פון םארהערעז די
 זיק םלענט און ),1920—1919 (איז סיע
 םון מיםינגעז די בײ גאסם אפםער אן

 ער האט באארד, דזשאינט קלאוקמאכער
 די און יאגע טרייד דער איבער אויך

 װײ• געםאדערםע די סיז םראגע נאנצזג
 דאס נערעדט. ניט העכערומעז דזשעס

 פארשמײ־ די צו איבעתעיאזען ער האט
 חאט ער ארגאניזאציע. דער pc ער

 טוײידס־לימן אז אנגענוםעז, שטענדיג
 םארוױמל־ די םזנאנדערנעמען וועלען

 זיתרע םיז פראבלעםען עקאאמישע סטזנ
 •8« געשיקטקײמ, סעהר מים םרײדס

 װעלסױ װי אױפריכטיגסייט און לאנם
 ער ספעציאליםם. דתיסענדעער איז עס
 בײ רמדען צו נעוואחגז אויםגערוםעז איז

 ;םארזאםלומען באארד תשאינם יענע
 אדבײפמנר װענעז ער האם גערעדם אבער

 וחןלכדי•״ דער ;חמען בכלל, פראבלעמעז
 — ליכס םאציאגיסטישע 8 אוגטער גע

 םובי- יום ארײנגעםראגען האט דאס און
שאפ־מ־אמגן. וואכעזײגע די אק דיגקײט
 8 מווען האן איבערהױיט איז עס

 ארגאגיואציצ דער איבער גײסט טוג ױם
 ױם״םוב 8 אוגטער געזועז איז עם און

 זײן געםאכט האט לאנדאז װאם גײםט,
 ער1 םאר אויםטרים אםעגעם לעאטען

אינטעתעשאנאל.
 •W 8 איז יאנדאג׳עז ורעגעז םעהר
רםיקזל.8 טערדינעז

איז םעפדגלךמ עדיװןײשאנאל  8 ^??אדעי
אראנז׳שירט זיינעז anynw אײ־  dv 

ד קוו־סק נמצ ת « ת .םיםגייזתד אונ  
̂ן מדימ טתלפי¥.5זױן_פי •ריים  
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̂ארד דזשאינט פון םעק.־טרןןזשורער ערװעחלם װידער ;אידשטײן נרודער ב .

ראפאפארט. ם. פון
 “אינט® אוגזער פון טי׳טנלידעד די

 פײן דערםיט או| איןשיסאגא, ניישאנאל
f ווזגלכע יעניגע, די איך J o n יאחרצן 

 im ױניאן, דער פאר נעארבײט לאננ
v װעלכע : n| ױניןון זײער װי נעזעחן 

 -p*rt ווא^םען אין :עהאלטען האט
 טון אײ:ע כעװאחןן איז זי ביז םען,

cv* ארבײטער גרעםטע די ’VPt’ Jvn i 
D און לאנד, אין iv ? ijn  iV3vn ועהן *ו 
iv נעבראצט איז וי װי n p iv i ו כםעט* 

u דוו־ר אונטעמאננ n ךי פין פארפירוננ 
 פיוד ס#םוניסטי׳שע ארונטערנעזעצטע

 קלאותמאכ¥ר יעצםען דעט 1אי רער
 םיט־ די אט — יארס נױ אין סםרייה
 םאר־ צו אנגעהויבוןן שוין ה#ובעז נלירער
ײ פאר םייגט עס װאס שטעהן חא־ צו ו

 ^ננע־ ױניאן ■זארבײטע שטארהע » נען .
n ליניען די איז שירט r אםעריקא־ דער 
 נעפינען עפ באװענװנ. ארבײטער נער
 װצלבן אזעלכע, אויך נא׳ד אבעד זיך

 ניםט, dvt זיר אין איץ נאו ה*בען
 װ<ו•5נ ארייננעשפריצט זיי אין איז ױאם
 ר¥װאױציאנע־״ זאנענאנ^ די םון רעז
 ארגיי־ די האנעז װעיכע פסיחים״, רע

ץ פארשפרצכען טער  װצים, דער אין «י
 אום־ נלויז נ«,־ניט, נעבראכט זיי א.־;

 װעלען ארגײטער ד^ינע די !נלייז
 זײע־ פין אויםכאפען זיר ׳צנעל נאנץ

 איינזעהן, iv5vn אין חרום נעפערליכען
 ווזןלכע םאנאטיקער, ״vדינ”״אוטס דאם
 פאמיכטען אדער באחערשען צו זיבען

 די הפגען ניט IV5VP ארנאניזאציצ, די
?ני<ןן. דצר איבער ד־קטאםור

פארשפרעכועען ניט־ערפילםע
שיהא• פון שיחרער איצטינע די
 זייגען װוןלכע באארד, רזשאינט גא׳ער

אםם, אין ארייננצפפתרצן <אהר לעצטען
 אפנע- האנען םיזזרער אלטע די װען .

 רי פאר פלאץ נעםאכט און םראטעז
ײ און ״םשיחיס״ :ײע  נוד א נענענצן ו

י' װ*ס באװײזען צו לעגענהייט  |,v:vp ו
 די םיז אײנ^ קײן עיםילם נים ה*בען

ײ װציכע פארשפרעכונגען  'גע־ האנעז ז
 נױ אין װי אזוי פונפט װייי, םאכם,
 ניט שיהאגפ אין אויך זיי זײנען יארק,
 s םיט םאן. צו עפעם פעהינ נעװען

 v:'3?vr די iv3vn צוריס צייט רורצעױ
 װע־ *ו פםור םארזוך א :עםאבט מענשען

 סעקרעטאר־ איצםינען אונזער םון רען
 וועי־ נאידשטײן, ברודער טרעזשירעד,

 זײע• םיט אײסםארשטאנען ניט א־ז בער
 קאםר קיין ניט איז און פ#ריסים רע

V אזוי װי איו ניסם• 3 n| ײ  חזש ז
תו טאז, נעהענטי  װי פונקט אהיין, זיי ו

 tv:vn שיסאנא, אין ארבייטער יעדער
 איז נאלדשטײן כרודע־ אז גשואוםט
 בא• און איבערנעבצ!, פעהינ, עזזרייך,

 }'טיטנל־דעחשאפט דער צװישען ?יבט
 װערכעױ ?אנדידאט, ?יין האבענדי: ניט
 וױ פצפורער און םעהינ »זוי זײן זאל
 םאקט־״ (און סעהדעטער איצטינער יער

 טע״ פעהינעז א״ן סייז נים זיי יצבעז
 פאל־ טאן צו באשלצסען זיי iV3vn שצן)

אז אויםרײד, דעם אונטער :נצנרעם
 !•< האבען n>va שפארמ װ־לעו זײ

 איננאנצעז זאל םע: או רצפאםענדירם,
 םפתרצםער• פון אטם דעם ,אפשאפען
ne iv ־n און ,“םרעזשורצר r n v w o 

 נר *• איו ותלבער באארד, דזשאינם
 אוי־םט$לנצן װעמ איז קןומוניסם, טער
 זא< טאםוניסםען, די פון ארדצרם א^

ojn iv^ nvivo חגפארטמזןנט. םינאנם 
 iv>ver)v 3V זאל נויםי^ אויב און,
 V3?vn צוױי, צדער םײיעל, א *פים אין

’vb?vno איהם זאלען i3K.|
 םאדשטוד זיך IVP לעזער חגר

?IV בדעה גצהאט האבצן זיי גצלט ײיפיל 
ײ ײעז אפצושפאחןז,  יאז װיסען, װעלען ז

 Ivo»v< האט אדטיניסטראציע אלטע די
 םון נעהאלם חןר אז נאשטיםט יאהר

ivojnpvo“־«nv^^tv נײעם דונם פאר 
”f ז*ל יאהר t 50 בלויו U r t n * .וואך 

v i'H " *  o n ײ װאם  גצחאט חאכצן ז
 םרצזשי־ די צן1פארנ» צו איז זינצן, אין
 פוז *איםיי. פאםוגיםם״מר דצר פאר רי
t״n v ג*רנישם אגצר «'ך חאט ילצנצר 

 חאבצן אדנײשיר ך» אויסנעיאז׳מ.
o םארלאכנט rw n ro n  v דןר *ינער 

 אױםג^ירטר. ואט חאבמ אין׳ םראנע,
n די פין «פ?ים" דימר i l  tvM 'n e vp, 

iv נאםירליר, J w w n n, די ווייל SVD* 
r ז8ג8ח בעזיפ a w ̂ך׳  רױה דמם חו

ם8§ויח» ח^נצז זי♦ װעיכעז ײ t י v־ f t 
r נדו?8דני8פ r » t-• מ י w :ױ m* 

ױ  זייער ו
 ftayn ל׳מ,

 רױפשנמױעז8
M וועקמד״ l 

ײ n •1מי i jw«n
4 ז4^1 י ♦וױדןר י

•8ח באארד דזשאיגט פון םיחרער די
 זײן צו ארוישגעוױזען אםעז זיר בעז

 פאד- קאמוניסשישער דער פון גענט;גז8
ײ ווען טײ,  »גע•5ארוי לעצטענס זײנעז ז

 פארדאםענ• רעזאלוציע 8 םיט טראטען
 זיגםאן ירעזידענט פח נדלונג8ח די דע
 רד88ב עקזעקוםיװ דזשענצראל פ)ן 4אי
 אויס־ פאר אינטפדגײשאנאל חני פון

 יצרק גױ דעם פון םארפירער די שליסען
 ריירגאניזירען םאר אוז סטרײפ הלאוק

 איז רעזאלוןױע דיזע לאקאלם. בי
רען !רויסגעשיקט  טי&• יעדען צו געז̂ו

 דאס כדי באזונחנר, ױניאן ער1 םון גליך
 גע״ געטצן איז דאס אז אויסזמח^ז, זאל

 םיטגלידער. די םון נאמגן אח װארעז
 אגםרענענ• ניט געטאז דאס האכען זײ
 כ^םש מיטגלידעדשאםט, דער בײ רי<
̂כען זײ  זײ דאס גע/טענזז׳ט, כסדר ה

 גומהיײ דער אהן טאז גארניט װעלען
מיטגלידערשאפט. דער פון עוננ

םטישע  איז םארשירעכוננען קאטו̂נ
 םאר• די םון ערפילונג די און זאך אײז

 אכעד זאך. אגאגדער איז שפרעכינגען
 איצטינער דער םצד פיהרונג טין אזא

 לאנג געפ^נם ניט האט אדמיניסטראציע
 םיטגלי• באארד דזשאינט די רויעיען.

 אינ״ זײפר איז גלויבען ױעלכע דעד,
ײ כאטש און — טערגײשאנאל  זײגען ז

 אײנגעו־ױ האבעז םיגאריטעט, 8 איצט
 די םון סיםינג סאסעז גרויסען 8 םעז

ױ דער םון םי״טגלידער אוםצופריחנגע  י
 דעצעםבער, טען28 דעם דינסטאג, ניאז
 םארדאמט און דיססוטירט איז עס װאו

 אויפפױזרונג אומגעזעצליכע די געװארען
 די פיהרערשאפט. ״4״לינפער דער םון

 אנגענו־ אײגשםיכו״ג האט סארזאמלונג
:^עואלוציצ פאלגעגדע די מען

 8 *ױז עס דאס אמבאטראכט, ״אין
 לעצטער דער דאס םאלט, װאוסט/נר8ב

 גע• איז װעלכער יארק, נױ אין טטרייק
 קאםוניסטישע די פון געװארען פיהרט

 נע• גערופען איז ױגיאן, דער םון פיהרער
 סא־ םוךדער אויסטראג דעם אויןי װארען

 די םארראג^ן האם פארטײ, םוניסטישער
 כםעט און ארבײטער די םון אינ^רעסען

 אינטערגיײ אונזער צו דואין געבראכט
און שאנאל,
 פרע״ דער דאס אםבאטראבט, אץ
 צױ אינטערנײשאגאל, אונזער פון דדענט

םיט  עקזעקוטױו דזשעגעראל דעם זאםע̂ן
 פױד די איבערגענומען האבען באארד,

 די ארוגטערזעצ^נדינ סםרײפ, pc רונג
 נע• האבעז ן1א םיהרער, האמוגיסטישע

 די פאר סעטיםענט בעסטען דעם בראכט
 אונ״ מעגליך געװען איז װאס ארבײטער,

אומשטענדען. די טער
 ״יינפע״ די דאס אםבאסראכט, ״אין

 באאיד דזשאינט םון אדםיניסםראציע
 ?ײערע םארראטעז האט שיסאגא םון

 א אננזוםענדיג אסטעז, אגםארטרויטע
 אינטערנײשאנאל דער געגעז רעזאלוציע
 נים דעצעםבער, טען17 חנם סרײטאג,

1אי סיטנלידערשאםט, דער בײ אנםרעגענדיג
 אוים־ די דאס אםבאטראכט, ״אין

 םוז םיחרער איצטיגע די םיחרונג״פון
ע8ב דזשאיגט  אוײ די אננעםענדיג ״^

 באװײזט רעזאלוציע, דערםאנטע בעז
 פון דיתטירט װערען ז'♦ אז סלאר, זעהר
 נעםען און •ארטײ פאםודםטישער דער

 ב$םעס, קאםוניסטישע די םיז ארדערם
ײ וואס דעם מרך  ארױס אסען טרעטעז ז
 שאםען איז ױניאז אײגענע זײער געגען

 מיטניידער־ דער צוױשען קאנפליסםס
ט, אי| ^אםט  איז עם װען דעײציי
 האר־ און שלום שאפען צו פליכט זײער

ײ וױ טאני^  םארםליכסעם זיר האבען ז
 אםים, אץ ארײז זײנעז זײ װעז טאן צו
דעריבער עש ז״י

 לאיאלע די מיר, דאס ״באשלאסעז,
 אינטערנײשאנאל דער פוז מיםגלידער

 פון. ױניאן װאירפערם גארמענמ לײוײם
 אין סיטינג 8 בײ םארזאםעלט שיסאגא,

 םעז28 דעם נ,8דינסם ״ום8לײסצ לײבאר
 חאנד• די םארדאטען .1926 חנצעטבער,

 ; :םיחר^ר^אםט ״לינקער״ ח*ױ פון לונג
 זײער ארויםשיקענדיג יויגיאן, אוגזעד פון

 זײער אחן םיטגליחנר, די ^ חנזאלוצי&
ײ און גוט־חײטוגנ, # װײםעד עס ז

 םים־ לאיאלע איס דאס ״מיפלאספן,
 שטי• צו ויד סיר גליחנר,.פארםליסטען

אוו  איניי אונזצר מט צחאמעז שםאחן מן
 טױזונגען8ב רע5אי פק

 פאסמי *ן די
די אױפבזיען וזידאר אח

fm כדי טױםנייחני, ױ טח -

 װע- אדײנ;עשילט ?אס רפזאלוציע זעד
ID ן י  חעדקװא• נײשאנאי אונזערע י

 שטאט יעדער צו און יארפ, גױ אין דערס
 ארבײטער איע צו און יארק, גױ אױסצר

 ״גערעכ־ אויו אײנשליסענדיג אתאגעז,
 איײ אונזער םון ארנאן דעם טיגקײט״,

^ ױניאך. גענפר
 pc נאזוכט געװען איז םיטינג דער

 זײ םון יעדעדער טצפבערס, 400 רום8
 אינטערנײשאנאל אוגזער פון טיםגליד 1

ױ (גי©  קאטו״ די װאס םיטינגען די ו
 טא<8 סאלט עס וואו #רוםען ניסטען

 עס ןןםאל). 8 חוץ־ מעםכער 8 רײז8
 מיטנלײ irm סך 8 גפפוםעז װאיטען פם

 קאםוניסטען די װעז טיטינג, צום דער
 םיט איבערגעשרא<ןען ניט זיי וואלטפן
 װעלען רעכםע *די דאם יינענס, זײעחנ

 צום קוםען װעלען זײ אויב שיאגען, ױי
.םיטי<ג

םוף. פון אנפאנג דער
 אין אדםיניסטראציע איצסיגע די

 דעם זעהן צו אן שוין גגט8פ גא8שיל
ײ זײ נט.8װ דער אױןי אױפשריםט  װי

 געצעהלט, זײנען טעג זײערע ?8 סעז,
 צױ ניט מעהד שוין זיר װעט מען איז

 װעלכע םיט םראזען פוסטע די צו חערען
 אן הויבעז ארבײטער די װײל שיסען, זײ
 כדי און פאקטען. אםת׳ע די זעחן צו
 מאר־ םון ̂ראלע די שפילען קענען *צו

 זײער פארדעקען צו זינ פרובירען טירער,
 װעלכע אםטען, די אין אוםקאטפעטענץ

 לעצטען דעם פאר געןזאלטען האבעז זײ
 קיא;־ דעריבער םארשפרײטען זײ יאהר.

 קײן קומט אינטעדנײשאנאל די ?8 געה
 דזש. דעם רעאו־גאניזירעז ו7 שיקאגא

 דער־ שוילדיג, זיך םיהצען זײ רד.8כא
 פארקױםען צו פדוכייעז זײ װאס פאר

 געפאלשטע די טי-טנלידער די צװישען
 ארונטערגעזעצטען דעם םון ״באגדס״
 װײ־ זײ יארק. נױ םון רד8בא דזשאינט

ײ ?8 סען,  8 האבען דעם איז וועלען ז
 איגטעד״ די דאס און דורכפאל, גרזיסען

 אנער־ םון אפנעזאגט זיך האט נײשאגאל
v קענען ?m ,גע־ זײ האט און באנדם 

 צו שעדליך און םאלש אלס שסעםפעלט
 םיז ױניאן, דער םון איגטעדעסען די

 צו אלץ נאד •רעמענדירען זײ װעלבעד,
םיטגצידעד. לע8י8< 1זיי

 זײ אױב יזײ עס ארט וואם אבער
 ? אינטערגײשאנאל זײער םארראםען

 דער צופרידען שטעלעז זײ װי נג8< אזוי
 באפע־ װעטעס פאהטײ, סאמוניסםישער

 װי־ זײ אויב אוייםםילען, םוזען ,,f ל?\
 דער םון װילען נוטען דעם געװינען לע\

פצרטײ.
 זײ באזיגט. זײנען זײ אז װײםען, זײ

 םון םיטגלידער עהרליכע די אז װײסען,
 אלע םון װי גוט אזוי ױניאז, אוגזער

 מיט שוין װארטען ױניאנס, אנדעדע
 ױנ־אז די זוען טאג, חנם םאר אוםגעדולד

 װע־ קאנטראלירט ניט םעהר שוין װעם
 קלי־ פאליטישע אויטסײדיגע פון רען

 צו אורזאך יעדען האבעז זײ און קעס,
 האפ־ און װאוגשען זייערע דאס גלויבען,

 אין װעיעז רעאליזירט װעלען נונגען
הענטער דער צוקונפט. ̂נ

ע צי לו א עז ר די פון ר ע ם ײ ב ר  א
ךג װ. 71 םון ע ב נז אפ. ני ש

iV װערםעד D p n v i : —
 די םון םיטיגג םםצציצלען אן כײ

 498 םון נינזבערנ, זו. ח. םון ארנײטש־
n jjn iv VD7, װאס סענטער, נארםענט 

 *in םאנט^נ, נעװארען צפנעהאלםען איז
1926 ,iv»27 o n  iVDow, אנגענו־ איז 

ru םען v ^ v c  tn v n v i רעזצלוציע:
o *נכ^יאכט איז n דvרושענע־ ר

h ר»ל ’dipvipv הוייט די איז בצארד 
o B v n v n v p וחגן צײט ושר אין ov 

w* סיין צפנעהאלטצן נישם װזןרם u y p m;
o צגבעטדאבט 1א' n אונזער לויט 

 *pv ר»לvדזשענ רער חןוט ?«ונסטיטוש«ן
װ טי מו  *HV31VPVHV םולמאכט בןוארד ז

 וועלכען נדpאירנ םון אוימאנ^םיע די נמן
 עם װען ב^ארד רזשאינם *דער לאלאל
in v n רינצי• די געםאר 1אי נעשטעלט■ 

>iv עסזיםטענץ די און ױניאן אונזער םון 
און לאסאלס. די פון

 איצםינע די ראס אנבאםדאבט אין
ױ ררעםמאכער און פלאוס די אין לאנ$  י
 די י1או* iv3vii ov ד*ם אזא, איז ניאן

 דאנמאם, ארױםנעצװאוננען םיםגליחןר
ivr>t V3>jni 3» דער םרעםרV3«pnvo 

 און שאפ וחןחחונד באומנונג, ארבײטער
mD״״iv c v ^ in i P איננאנצען װערעז 

פ*רנאכל¥סינם,
o ,1ב«של«וםע dv «ײ n ,ר־ די מיר* 
 «7 — 498 גינזנש־נ, ח. וז. םון בײ«מר
vam p מן  אונמרשםי• םולע אממר ,ני

ע ו  חני צו צוטרוי¥ן פולוון tfpanv 1אי י
ivnpvtpv ?n v a im איר־ אין באארד 

מ ממד מל  רp ותלכע מסינסייטזוז, ו
tm rm u m  n m, איינפיהושז כדי 

מ די דורכפיתחון און. « *י ג  ײי
m םרײר־ױגי«וניסםישער אסת׳מר 

J Jw fiiV 3
, kwp י. H a w n מן מר ם׳

 םון ענטפערם
רעדאקציע

 אײע- — .2 לאק. סעכער גאלדםארב, ס.
ן װעו־צז גזדרוקפ װע• י1ברי י  קוםענדצן י

 גע• פארלעגען ^יגעץ איז גר^ דןןר גוםער.
בןקוסען. דאר *יחם חןכען םיד אבער װארען
ן מ. ב. ו  איגז חאבזגן װאס אגדערצ גאד י

 הא־ רעזאלוגיעס די—רעזאלוציעס. צוגע׳ייקפ
̂יכמ ;עקאנפ ניפ װאך לעצםע בען  ®ארעפעג

 לע*»ע די •לאץ. אין םאנגעל זוויס װערען
 מאנזערי®- םעחר סך » םיר באקוםען *יימ

 סך $ אוז תיפאר ילאז חאבםעז מיר װי
 »װ,י װןך א«ין *ון איגערבלײבען no זאגען

 װערע־, רעזאלוציעס צלצ די גװײפזנר. דער
 חײנ^יכע; דעם אין ®אחגפענםליכ■ אלזא,

גוםער.
 איסמ 51 צענטער, קונסט אידישעך

 פ«י נןןמיץ דער •— יארק. ניו נאם *ע10
 איז אװענ®, raw פאריגען לעק*יע, אײער
 םיר װען ע«ע®. *ו אגגעקוטען אונז

 םיר װןזלשען *״סו איז באקוםען עס װאל«ען
 גוױיםען 9 פ*ר פארעפענמליכ®. זיכער

 זאכעז דןןס װיסען, איחר ז#למ מןל
 נוםעי־ יפעכדען לו אזן ארײגגעחן ד«ר»ען
̂אג, באקוםען סזר ד«רפען  עיעםזספזענס םןןנ

 עס קאן אייעטער קום^יאן עס װען דיגםשאג.
נומזגד. לויפענדען אין ארײננעחםען נימ

- אקערםאן. ה• ̂ס לידער, די -  *יחר װ
̂זען א;נז חןןם נץ זיינען געל  ־,̂בע גו«• ̂ג
̂ס ̂בען םיר ®ז םען םוט װ  פון *וין חן

 ®אדען, גיפ ?«« ז$ל אויג בײז קײן פריהער,
 צו וווים אונז ס׳קומפ אז י#ע*עז, ®יל אזיי

 אכט אין א״נםאל ליד 9 אײנעם׳ס דרוקען
 לידעד, !ןײערע ̂ננעחמען װאבזנן. ניין $דער
 יאעמען צנדערע די ם״גען עס װע«

 ני>ד װמרפען זנו אויסקומען װעם אוגזערע
 אײגגיגע ד#ס ^נעקס•״. 9 אגיף לענגער

 *ונזערעיאעפרגז םאנכער-^ן .װעם iwt* נאר,
 םיר וועלען רײחע, דער פון *רויספ*לען

 דאס ״נעקסם״. זײן איגעבען *״ך קן>גען
 גע־ חאבען דארפען \ועפ איהר »ז םײנפ,

ױ וױיל װארםען. אביסעל און דולד  מײ ו
 ליחנר. 73̂ײ8 יררקזנו ייעלעו ״ניפ זאלען
 םיר זאלען ®ײך צוליב אז ניפ, םיר װילען

 װ&רפען װעלכע אגדערע, קריװחגן ד«רפעז
ן י ו י *געקסם״. זײעאר אויןי פריחער ■ון ׳

 סיר צו ני■ געדעגקעז םיר — ב. נייטען
 װאס לה־ דזןד אוי^ געעגפפערט אײך ח#בען
 וואבען״• ^נליכע םיפ גע^יקפ אונז ח$פ איחר

 זאגען איזך םיר קאנען ניפ »ויב- ^וריק.
 םעו ן9? דדײ די פון פערזען צװײ דאס

 9 *ױ ^נעראציע״ קלײגע 9 םיט דרוקען,
 9 בײ און ד#רפ. װאר■ א »ון װ*רם

 גיט דרוקען עס םיר װעלען געלעגענחײם
איחר װי קעיעל דעם אוגמער

 9 ״צי קעיעל דעם •ווגפער נאר עס, רופם
 כרױועלע, דאס איתר, זעחמ געליבמער׳/

 םעו קאן ליה גזףאיקט'םיפ׳ן האם איחר װו>ס
 איצט געחם. און «םעחפ עס וױ דרולןעז

 ■לאץ. אין געאײנגפ צופיל מיר זײ:ען ̂בער
זײפ. א *ן B* דעררוייל עס מיר לעגעז

 גי־ויען אין״ ײ?ר9 — יןארליז. אב.
r;^לעזטע די ,װײל װארפען, אביסעל מוז ״ 

פאראײנגם׳אין זעחר מיר זיײ-ען װאכען פאר
יל#ת•

 טאנץ, ױ־ױניאן הױז ױניטי
פעברואר עןט12 ט,אװענ שבת

« •ון (׳ילוס )1ויי
 בא־ ניײע שאםען צו אויך און ױגיטי,

pאנם׳»אפטv.ט ןpיענינע די און נצער 
liTא< ניט, טאנצען װאם n K ii iv  ivjvp  v 

 אננענעמען העכםם א םארבדעננען צו
 אי• אן ■לאנעװעמ סאםי״םע די צװענט.

 מייר װײל נעסט, רי םאר בש־ראשוננ
iv :” t ,םיםנלידעי• אונזע־ע אז ױינערינ 

 נעדענסען לאננ זאלען פרײנר זײערע און
ז.vוננDvרנvאונט vרvאונז

 ארײננעמען ■לאץ דער ivp לײדער,
 ער־ םיר און צא-הל באנרענעצםע א נלויז

 טיקעטס םאר םארלאננ דע־ *ז װא־טען,
 רע־ ראםען יטיר נרוים. זעתר זײן טvװ

”t װילען ײעיכע יעכ־גע, אלע די ריבער t 
ײ םרײנר זײ«רע מיט צוזאםען  דער נ

ײ »ז פײערוננ,  באזאר־ איצט זין־ זאלען ז
 דע־ צו אײנםריט .טיסעםס. געןיסימ

 װארד־ דאלאר, 1 ?אםט אונטערנעםזנ־נ
 IVP םיהעםם און אײננעשלאסען, ראב
i םען j ic ip m אונזער פון אפים אין V1V■

, 3  טע16 װעסט 8 דעפא׳־טמענט, קײשאנאל
 לאתאלע פ*לנ«חו ויי אין און סםרימ,
3 ב«ונאז :■ױניאנם n 'n » v’ *װאיר

d ivp, סטריט טע16 איסם 7 ,66 לאקאל 
 חױד און טשילמנס ס?ול); (ושנר
« ח  איסט 5ppi 91, 7<* ױגיאן, םאמר י

 בראנזװיל ,91 לאהאל ;סטרים טע15
w opvo  219 ,D 'cv ,ססרים a־t'5pi, 

101 o n; סא־ לײדיט »םאינ»םײ«ר 
o*ive ,איםט 231 ,10 ל*סאי ױניאז 

o נודס וװוײם ;סםרים ט14# iv p * m 
va w v  na»pvo U 7  ,82 5ppi»> , i r i v•

פרווי ד ^  ױניאן, וחױרקערס נארם«ט װ
ISO J לאפאל  ססרים: VD26 איםט 0

8 י«»א< ימי«| םסוירסםאמר 8 י 18941 8̂88 821 3
0 r W P  t o f p i l i iן u v i ציספ

4נר«נ«
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מנפואל םענאנישער מםוניססישעד
)7 •”? ןון (סיוס

 ארגאגיזאציע, קאמתיסטישער גראדער
 דער געװען םריהער איז זינאװיעװ װאו

העושער. אבסאאוטער
גע־ צייט איצם האט דגאװיעװ נאר

 דעם װעגען נאכצוטראכטען אאײן גוג
 איז װאס וײנעם, קאגטראא מעכאנישען

 געװארען. אױסגעגוצט אאײן איחם גענען
 טראכטען, צו צײט געגוג איצם האט ער
 חאב אץ־ סענש. לעדיגער א איז ער

 מעכאנישער אז זאגען, נעװאאט באױז
 מוין קאסוניסטען די בײ איז קאנטראא

 אנ״ אמעסײן אז צײט יענגערער א םון
טאסטי?. אויסורובירטע און וענומענע
 אין קאסוניסטען די שייך איז װאס

 גע״ די געחאט אאײן איך האב אטעריקע,
 מע־ אזױ װי באקענען צו זיך לעגענהײט
 פראס־ זיי פון װערט קאנטראא כאנישעד
 בא״ ווערען ׳צװעק דעם פאר םיצירט.

 נידערעסטע די שוױגדאען, אאע נוצט
 נידערםרעכטיגסםער דער און דעפאנאניע
יעזואיטיזם.

 מען דארוי קאנטראא סעכאנישעז פאר
 מען איבערצייגונגעז, קײן האמח גיט

 און מאשיז א שאסעז קענע[ באויז דארף
 אונפארשעמטע גענוג האבען דארף מען

 װאס היינם, םא^ועכעז צו ךזוצפה
 םאר־ צו און הײאיג נעײעז איז נעכטען

 נעכטען האט םעז װאס מארגעז, הײאינעז
םארשװעכם. אאײז

 פריגציםען םאר קאמןי א אנשטאט
 האכען באװעגונ:, ארבייםער דער אין
 געםירם צײט גאנצע די קאטוניסטען די
סאנםראל. סעכאנישען פאר קאמןי א

 סאנ״ םעכאנישען נאר זיר יאנען דאס
 אפט קאםוניסטען היגע די ביי איז סראא

 דער אעכערליכיןײט. צו ביז דעמאננען
 קאנ״ דעם סיט נעװעז איז וױץ בעסטער

 פאדםײ קאסוניסטישע די װאס סראא,
 םארמער־לײ״ דער איבער נעװאונען האט
 נעװא־ געשאםען איז װאס פארטי/ באר
 שיקאגא. איז קאנװענשאז א אויו* יען
 צונויפ״ האט םארםײ האמוניסטישע די

 אזוי קאנווענשאן דער אויף געטריבען
 זי וויפיא דעאעגאטען, איהרע םון מיא

ײ קאםוניםטען די געקעגט. נאר ראמ  זי
 םול־ די געװארען אוםן אזא אויף נעז

 קאנ״ דער םיז באאעבאםים שטענדינע
 נײ־ דער םון אויך סטיאא און װענשאן

 נאר פארטײ. םארם־אײבאר געשאפענער
 דעם םיז םרײד נרויסע ערשטע די װען

 םא־ איז ערפאאג קאמוניסםישעז נרױסען
 •ארטײ קאמוניסטישע די האט רימגו/

 םאן זאל זי וראס סראכםען אנגעהויבעז
 האט זי װאס •ארםײ, נײער דער םיט

 איח־ אױוי נעמוזט האט זי ״נעקיתעפם׳/
̂זםעאען אםיאו סאסטען אײגענע רע  בא
 בריזי־פאפיר און שטעמפעא גוסענעם *

•ארטי. נײער דער םאר קאנזוערמען פיט

 מיט װי פאסירט איהר מיט האט עס
 זיך האט װאס אידען, עליכם׳ס שיום

 טערט, א םון קעםעא א אײנגעהאנדעיט
 געוואוסט ניט איײן נאכדעם האט און
 אײנ־ זײן פון ■טור װערט מעז אזוי וױ

סחורח. געהאנרעיטער
•אר״ סאטוגיסטישע די קרמט און

 אינער קאנטראא מעכאגישען דעם טײ
̂ס װעאכע אדער ױדאן א  אגדער איז .

 אױוי הערט דאן ■גאניזאציע, ארבײטער
 זעאבסט״ ארגאגיואציע די אתר ױגיאז די

 א ווערס עס עקזיססירען. צו שטעגדמ
 טעריטא• אײנגענומענע קאסוניסטישע

 עס װאס נעטאן װערט אאץ װאו ריע,
 דער םאר גוט ס׳איז װאס און ■אסט

 םיפד אאע און פארטײ. קאסוניסטישער
 פאר זײן ניט זאאען זײ שעדאיך װי ׳אעז
 ארגאניזאציע, דער פאר אדער ױניאן דער

 װײםער אויף כדי אמעװענדעט װעדעז
 קאנטראא מעכאנישען דעם אנצוהאאטען

 פאר פארטײ. קאםוניסטישער דער םון
 ■אר־ קאמוניסטישע די האט צװעק דעם
 טרײד די אבטײאוננ, ספעציעי״ע א טײ

 באס, א מיט ׳איג עדױקײשאנאא ױניאן
 דריטעז פון דירעקט פואמאכט האט װאס

.אינטערנאציאנאא*
 אז איבערצײגט, .װי גוט אזױ ביז איך

ױ קאאוסםאכער דער םון סטדײק דער  י
 װען געװארעץ, גערוםען ניט װאאט ניאץ
 װענעץ געהאגדעיט ניט זיך װאלט עס

 קאנטרא/ מעכאניישעז דעם באפעסטיגען
 איבער פארטײ קאמוניסטישער פון.דער

ױניאן. קלאוקכיאכער דער
 סםיטה׳ס גאװ. םון ענטשײדונג די

 נאנצען איז ניט געפײנט האם קאמיסיע
 אבער האאוקמאכער, די צופרידענשטעאען

 א םון עס איז אומשטענדען די אוגטער
 גלײכער דאך שטאנדפוניזט םרײד־ױניאן

 אײ־ ענסשײדונג, די אנצוגעםעז געײעז
סטרײק. א רוםעז צו דער

 תוך אין יאך ^יז ױניאניזם טרײד
 א שוין דאך איז ער קאמפראמיס. א

 ער װאם אלײן, דעם מיט חאטפראכױס
 שאפ דער אז צו, גיט און אנערקענט
 סאציאאיזם דער .כאס, צום באלאנגט
 איננאנצען זאא שאפ דער אז םאדערם,

 מרײד• דער באס. םון װערען אבגענוכיען
 קאמפראמיס. א מאכט ױניאניזם׳אמגר

 איז זאי שאפ דער אז ניט, פאדערט ער
 ער באס. םיז ווערעז אבנענוםעז גאנצען

 אײנ־ זאא איךזם אין אז ׳באױז םאדערט
 דע־ ברײטערע װאס א װערעז געםיהרט

 װעל־ אויט האנסטיטוציע, מאקראטישע
 בא־ זאלען באס פון רעכםען די כער

 די םון רעכטעז די און װערען שרענהט
ווערען. געםאכם ברײטער ארבײטער

 שטאנד־ ױניאניסטיעעז טרײד םולם
 נעקענט גיכער םעז.דאזײבער האט פונקם

קא־ דער םון ענטשײדונג די אגנעםעז

סל6שססמ ן8ױני m מיס שיד סוי&פ
 ארגאניזיר״ חנר םוז טיטגאיחנר א^ג צו זיך ווענדען םיר
g האבעז וועאכע שיך סויםעז צו ארגײטערשאפט טער n 

 אינװײניג־ זויא, דעם אויף ױגיאן אונזער םח שםעםנעא
 בעטען סיר ^וך. םיז אײנינג דעם אגיף אדער זויא, סםער
 דעם אט זעהס איהר סײדעז ^יר, סויסעז צו נים אייד

אויגען. אײגעגע אײערע םים שטעםפעא ױניאן

ױניאן װארקערם שוה און בוט
ל״ב*י *װ ועדערײי»*ן קאן *סןרי דער םיס *עד”««ילן»
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 אבער סטרײס. א רופען אײדער מיסיע,

 חא• דעדי םאר געטױגט ניס װאיט דאס
 אװעס• װאיט עס פארטיי. טוגיסטישער

 מעכאדשעז איהר געפאהר איז געשטעיט
ױ תאאוקמאכער דער איבער קאנטראי  י

 פײ קאמוגיסטישע רי װען װארים ניאן.
 ענט־ הי אן נעהמען ױגיאז דער םון רער

 -זײ װאיטען קאסיסיע, דער םון שײדונג
ײ פארראטען. אלײן זץ־ דאך  חאבען ז
 דער אין קאנטראיל דעם געהראגען דאך

 חא• זײ װאס דעם, צוליב בלויז ױניאן
 דער געגען געהעצט צײט גאגצע די כמן

 םי־ פריהערדיגע די או;.גענען קאמיסיע
 חנריא־ קאםיםיע אזא האבען װאס רעד,
 דאריבער האבען־ קאסוגיסםען די זען.

 גע• איז דאס סטרײק. א רוםען געמוזט
אויסװעג. אײנציגער דער זײ םאר ותן

 אן םיר װאס קלאר דערםון איז עס
 װען^־י מגיאץ, א פאר איז עס אוםגליק

 קאנט־ א ט1סרי םארםײ סאמוניסטישע
 דא־ אויך איז עס און איהר. איבער ראיצ

 סלאוקמאכער די װארום קלאר ריבער
̂ע אנשטרענגעז דארפען  כוחו̂ו זײערע א

 קא־ דעם םון ױניאן זײער באםרײעז צו
״פארווערטם״.—קאגטראיל. םוניסטישעז

 אײר הלט
פארהיהלובג

•

קוםעז סדאבעלס אלײן. מוניא

m וולם .םעסר נעפאחר• םײנם ®ערק'ח?ומ 
םערסיחלונגען. םון rvjnm frmrfrm *ון ולײן. גיר «וו שטארבןן י«הר א םענשען 160.000

̂רסכת]. דעם איז עם זום סנפאנני «ו באלד םמרקיהיוגנ א סתאפם פערהיחלוגגעז. ססאאעז ווו װענ מםערעז א אויםנעםזנען קײנעד גאר ח«ם יאחר 25 איז װײל יעצט, עס םי<יאנ/ן jfo • אין גרי• און שגוונרען״ אין םער*יח*וגנ א h שמערם of װאיגין. נךאםאיד תאסמארא הימ׳ם נעחסם ועג. מייקזאסםםען שנ
חי<ר̂׳ מרקויםונז רראניסםעו את דיזגווגן. תרינעז מנם איחר וועז םיםל*ז שוואכער! זו נים סרוים
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 «ו אינדיװיחעל געגעבען װערען לעסאנם
 חןזעגפעיד י. יראטעסאר פון באזונדער יעחןן

 דאנערשטאנ און םיטוואך דינםםאג, םאנםאג,
 קורם דעם דורכטאכען קענמ איהר אווענטען.
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m פ מ מ חך פה טײלען *גע איז פױדעז אײנ
m א־נחםטױע .סופ

 דעד מיט סעטעלמענט א צו קומען זיגמאן פױעזידענט געלונגען איז אנשטדענגונג פיל נאך
 קאמוניסטען די װאס סטרײק סלאוק טרױעריגער דער און אסאסיאײשאן דזשאבערם קלאורן
 אױפ־ װעדען דרעסמאבעד און לךאוק אלע — געװארען. פארענדיגט אץ פארבאטשט האבען

 ר,א• די פון ״פעיק־באנדס״ די קױפען צו ניט און רעדזשיסטרירען צו נאלד זיך ,עפאדערט
1 ניטא מעהר איז וואס סטיײק״ עד״?לאוקמאכ א םאר מוניסטען

 רםו»•8 צוױי די איז פאדנאכט דןונערשפאג זעם סוםען װעלען ױניארלײפ אלע
!יוניאוכרעכמר האםוניספישע די גענעו ועמנסטראצימ דער צו ױס

כאל ןרי־ױניא ױניפי
 לינקאלנ׳ס פעכױאר, טען12 שצת,

 פון טאנץ־זאל אין געבורטסטאג,
 םודק — הויז. אפערא םאנהעטק

 ״פיקאדילי װײטםאנ׳ס םאול פון
פלײערס׳/

 גענעראל דער װי ׳דעם נאך גלײך
 איגטער־ אונזער פון באארד עחזעקוטמו
 •־P די ארױסגעװארםעז האט נײשאגאל

 אין אמטען n םון סליקע מודסטישע
 זיך !יגמאן ■חנזידעגט האט ױניאן, דעו

 װאס םארריכטען צו עגערגיש געגיכיעז
 האבען טויגעניכצען קאטוגיסטישע די

 זײער פון צײט דער אין נעטאכט קאאת
 ספעציעל און ױניאן, דער איז הערשאםט

 טמיעריגען דעם םון צײט דער אין
 סטרײס, דעד ;סטרײק קמאכער1סאא

 םאררעטער ?אםוניסטישע די װעלכען
pc מיט אננעהויגען חאבען ױניאן דער 

 אופד דעם אויף געםים, לײכטען אזא
 ה*בען און אוםן, םאראנטװארטליכסטעז

 הא־ זײ װײל םארענדיגען, געיואנט דט
 !טאן «ו עס אזוי װי סט1נעװא ניט בעז
 •רעזײ האט ענעגיע גאנצער זײן טיט

 אײנצמגטע־ נענומעז זיך זינטאן דענט
 גאד־ ן1א ױניאן, דער איז ארדנונג רען

 אינדוסטריע, דער איז צושטאנדעז ראי״ע
 זעהר דער אט סון רעזולטאטעז די און

 צױ גאגץ זײנען ארבײט אגעשטרײננטער
פרידענשטעלענד.

 םא־ נײע קי*גע באייעבאטים די צו אעז
דערונגען.
דארף װאס צו :םיענען איהר װעט

 די תירוץ, דער איז ? סטרײק א מען
 די 1עם דאח* •ארטײ קאםוגיםטישע

 װי־ און ניט, טאקע דארפען דרעסםאכער
 קאמױ די סטרײס. הײן ניט אויד לען

 א נויטיג אבער דאחי פארטײ ניסטישע
 זי וױ פונקט דרעסמאכער, םון סטרײס

 קיאוקמא־ די בײ געדאדםט עס חאט
 פארטײ קאסוניסטישע די אז און !כער

).2 זײם אײף (שיוס

 םאר״ געםוזט מען האט ערשטע דאס
 קלאוקמאכער אומגליקליכעז־ דעם ענדיגעז

 ארגאניזא- מיט אסצוסעטלעז סטרײס;
 ?לאוק דער אין כאלעבאטים די םון ציעס

 צר קאמוניסטען, די װאס אינדוסטךע,
 כשום חאבעז אוטםעחיגקײט, זײער ליעב
 סעטעל־ » צו קומען געתאנט ניט אוםן

 סטרײק דעם געאאזען חאבען און מעגט,
אופטען. דער איז הענגעז

 זינמאן •רעזידענט האט צײײטענס,
 מא־ צוױיטע א םארמיידעז גענומעז זיך

 אינדוסטריע, דרעס דער אין טאסםראםע
 װאלטען מאכעד9דחג די װעאכער םון

 אװי ױנקט לײחזה געדארפט אומזיסט
 די װי מעהר, נאד אפשר און םיעא,

̂ופען קאאוקמאכער !געליטען ה
קאמוניםטי־ די האבען באװאוסט, װי

? ״ ־ ״ ™;י תמעעמו־* ™ לנ8זופ נוױסעו ױ
ײ דאס געמאכט, באקאנט ריס  ^עיען ז

 דחןס־ די םון סטדײק גענעראא א רופעז
ײ כאםש מאמנו/  באשלא- אלײן האבען ז

ײ אז סעז, ארויםצושטזד ניט וזאבען ו

 דעױ איז באל רן־ױניאן ױניטי דער
 רעדט אײנעד יעדער טאג. פון נעשפרעך

 אונזערע — אונטערנעםוננ דער װעגען
ױ אנדערע םון מיטגלידעד כייטנלידער,  י

 אינטעלעח־ דער םין םרײגד און ניאנס,
 בא;״־ אלע זײנען זײ װעלט. טועלער
 אין פארהומען װעט באל רער סטערט.

 מאגהעטעז םון אנץ־זאי1נ שעהגעם דעם
 װײט־ פאול באריהמטע די הויז. אפערא

 שפילען װעיען “שפילעי־ ״פיהאדילי מאז
אװענט. דעם

 םרױעז, אוץ מענער גרופעץ, גאנצע
 אװענם דעם פאיברעגגען צו פלאנעװען

 טען12 דעם געבורטסטאנ, לינקאלז׳ס פון
 דער רי-יוניאן. ^ונזער בײ פעברואר,

 אנ־ אן זעהר זײז צו םארשפרעכט אװעגט
 איעס ײנטערעסאנםעד,1 און גענעטער

 טאנצען, דאס —־ אנציהעגד זײן װעם
 זאל טיאנץ שעהנער רער שפילען, דאס
 אל־ מיט צוזאםען פארבדענגען דאס און
 ג/מרײ־ ארום באקאגטע און םרײנל טע
םישען. טע

זיג־ דאס זײן װעט ״םיטשור״ א נאך
)10 זייט אויף סלוס(

רעדזשיםם פון מיטינג שאפ־טשערמאן

 טיםינמז מעמבער שײנע־פנםהיאםטישע
m לאקאלם ױ פוז u

 פראװיזארישער קורינסק^ און «מתר װײם-פרעזידענם זיגםאן, פרעזײדענט
 רעזאלוציע — באגײםםערונג. םיט אױפגענומען 2 לאקאל פון סעקרעםער

 אײגשטיםיג ברעכער און שטערער קאםוױסםישע די סארדאםט דואס
אנגענוםען.

געװא־ אפנעהאלטען זײנען װאך די
 די םון מעמבער״מיטינגען ערשטע די רען

 ,35 און 9 ,2לאהאלס־־־ רעארגאניזירטע
 ענטוזיאס־ געװען זײנען מיטינגען די און

 טרײד םון מיטינגען ױניאן אמת׳ע טיש,
 כדטנלײ פון מיטיננען !ױניאניסטען

 םון באהערשט ניט װערען װאס דער,
 מארזאפי די מאשין. םאליטישער קײז

 בעטהא־ אין פארנעיןומען זײנען אוננען
האל. װעז
אפנעהאאטען איז אבענד מאנטאנ ,

כפ־ פאר מטינײשאנם
gBPS 82 ל&אל אין
 יאנױ טען24 דעם אמנד, מאנטאנ

 םעט־ א ײערעז אונעוזאלטען װעט אר,
 די פיז םיםנלידער די םח בער־מיטיננ

 לער JB2 לאתאי ױניאן עסזאםיגערס
 281 אין װעחנן געחאלטעז ײעם םיסיגנ
 בילדיננ חנר אין סםריט, טע14 איםט

M2 לאסאל םיז
 ײיכטינער. א תהר איז, םיםימ דער
. נרודער ד דער ראזעגבלאג^ י » * ^ » 

w פח נעדז׳אער n ,אי טי  אטמממ Dim י
ר tm נאריכם א ר דער אין לאגע ךי י

גיא?.
 מד אײד װ«י«) מיםימ חנם אויוי

 מד פאר נאמיגיײפאנם ותחמ מאכט
 ט׳ני״ תום׳מתז פאר׳ז פק,לאסאל אסם׳נ

 י«מ*י t»TT פװ סיינלימר לט<«4םי
o *י ivoip «װ »ייטג«פאדש>ט n 

ו י שי«*1ס ♦יד י חד י־י אין ו
מן זיי

י ן ״ מ י 1ns4iiטי

 דער ן1ם םעםבער־סיטיג: דער נעװארען
 אא־ ױניאן, פרעסערס דדעס און קאאוק

^5 קאא
 םון אײנער געװען איז מיטינג דער

 רױ גאײכצײטינ און באנײסטערענדע די
 האט לאקאא •רעםער דער װאס היגסטע,

 גרויסער דער געהאט. יאהחנן םאר
 איז גאאעריס די מיט האא בעםהאוועז

 האבען הונדערטער אוץ נעפאקט, נעװעז
 אהײם געמדזט •אאץ איז מאננעא אויס
נעהן״

 א אויסנעהערט האט םיטינג דער
 סעקרעטער צײטװײאיגען םון באריכט

 םון װאסיאעװסקי י. ברודער אאסאא פון
 אפנעטאז שוין איז װאס ארבייט, חנר

 אאקאא, דעם אײנצוארדענען געווארען
)10 זײ® י1י1» (•לוס

 םון שאפ־טשעראײט םון מיטיננ דער
 דרעס און קאאוס רעתשיסטרירטע די

 בעט־ אין דאנערשטאג אעצטען שעיער,
 ער־ נרויסער א 4געװע איז האא, האווען

 גחיסער דער הינזיכטען. אאע אין םאאנ
 געווען איבערםיאט איז האא בעטהאװעז

 םיעא מיט האבען וועאכע טשעראײט, םיט
 םון רעדעס די אױםכענופען ענטוזיאזם
 װײס־פרעזידענט זיגםאז, •רעזידעגט

 קוביגסקי, ם. ברודער און אמדור מאקס
 רעאר־ םון סעקרעטער •ראוױזארישער

2 אאקאא גאנחירמעז
 םון אײנער נעװען איז מיטיגג דער

 אפנעהאאםען ײען איז װאס שענסטע, די
 משער־ דרעס און סאאוק פון געװארען

 טשעראײט געװען זײנען דאס אײט.
 קאמוניסטישע נעדוננענע קײז ניט און

 יעדער הורא־שרײער. אוץ פאטשער
 מי- צום געקוכיען 1אי װאס טשערםאן,

 רעתשיסםרירען נעםוזט זיר האט טיננ,
 428 נעייעז אנוועזענד ס׳זײנעז pא

 םון שעםער נרעסטע די םון טשעראײט
טרײד.

̂נער! און סמוס ױ צו דרשסנ
רעדזשיםט־ נים נאך זיך חאבען װאם דרעםםפכער, און קלאוק אלע

 צו באלד עם אױפגעםאדערם ווערען *מםעתעשאנאל דער םים רירט
 שפעטער עם ותגלען ®אן *ו פאתאבלעסינען עס וועיען װאם די .4מא

ײ וועיען םעגרואר םען1 נאכ׳ן באדויערען.  די אין ׳אריינקונמון• םחען ו
 די װי אײנטריםם-געלט אימצאהיעז און גייעםיטגלידןןר אלם לאקאים
באשטיםען. װעלען לאקאלם
 צו גיט אויפגעפאדערט אויר ווערען דועסםפכער איז קיאוק די
p צאחלעז p נעוועזענעם פון כעאםםע ארמטעתעזעצטע די «ו נעלט 

 איז צאחלעז דארם װעיען זײ װאם םענם יעדער באארד. דדיפינם
בלאםע אין געודארפען װי •ונקם

̂גער  קאמוגיס־ מ ®ון כאגדס״ p"*m די קױיעז אױר זאי ק
nm ײםא םעדזר שוץ איז װאם סמממן״ ״קיאוקםאכער א «אד!

 מיט געשטורעטט האט סיטינג דער
 אויסגע־ קאאר האט אוז באגײסטערונג

 קאאױן־ די פון סענטיפענט דעם דריסט
 די שטעהען. זײ װעסען מיט מאכער,

 אונצװײםעא־ אן אויױ האבעז טשעראײט
 ווארם, זײער געזאנט שפראך האםטער

)2 זײ« או̂י (*לוס

םארצײכנים אינה»לט

3 גוםער ,געדעכטיגקײמ״

אײנס. זײם פון שלוסען .2 זײט
̂ם .3 זײט  1או 2 לאלאל סגן אײנשטעלען דן

̂ר אויסזיבטען די  צו- נןןחעגטער דער פ
 סעםפעד די קורינסקי. םיאיפ — קוגפט
̂וק און מאכער ־0ל ױניןן שנײדער קלן

רובין. ד — 3 ק»י
̂ראגען. «#ון «רײד .4 זײם  ארגאניזאציאנס־

אעװיז. איב יהודה קל*וקם#כער די צו
 (־ערצעחלונג) שװאגער ר״כער דער .5 זייט

 פןרזאםלוגגען צװיי שיניאק. ד. י. —
 םרײנד. אואים — קלױולןנד אין

גע*ט#רבען. רובין מאקס ברודער
עדיםןרי^ס. .6 זײט
 אן פון אויגען די אין אמעריקא .7 זײט

 םראנס. הערמאז דר. — עגגלעגדער
 גרינ״ אאיעזר — •(געדיכט.) חארנסט

בערג.
 «ײשד אאנג. ה. — באחם ׳ערנעסט .8 זײמ

טאמאס. נארמאז — גפטיצעז
p 1לזןבע דעם אוים גײעס ..9 זײט i חךי 

ן ערס1גט9 .1מניא רעדאקציע. וו
 אדווערם״ז־ און סלרסען .11 ן1» 10 זײט

סעג&ס.
H דרעסםסכער און pifVp .12 זײם i ^לא 

 ר* 3די39*1*!ל •®יצעז ם9ל91ןנדז
נ רובינשמײז. ה. — אנפל1נזף98יי


