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 אױש- חױיט ז״עד איס עס נשטראכטען
 *מ*גי• ניט די *מאנידחנן צו גאבע

זירטע.
» זאגען געװ*לט נאו זיד חאט עס

 דעם פון *•יל רעם װעגען װערטער ואר
 ואר מעז «ז סעקרעטער, געורעזענעם

 אױס, זיד דריסט ער װי אװעסװאדפען,
 •ערזמנליכ? די און ■אליטיח ״■מטי״ די

 חאר״ ארבײטען זאר מען און ?רװודעס,
 ■ראיד » ערוױילעז און צוזאמען מאני״ע
ען  איידזשענט. ביזנעס םאד מענשען ט̂י

 ער• טאן. ניט יעצט דאס װעל אץ־ נאד
 זיך חאט באריכט טייז וױיל שטענס,

 און פארצױצעז, לא:נ אויך אזױ *טוין
 ;לאט איז עס אז איך גלױב צוױיטענס,

 םריהערדײ םון האנדיונג די נױטינ. ניט
 קאגפע• סטרײק בײם סעקרעטער נעז

 וױערנסט ערקלערען יטױן אײך ק*ן רענץ
 פאייטיק. ׳שפילט עס .ווער און איז עד

 זייער אז זאנען, יע אייך אץי קען דאם
 ביזגעש פאר קאנדידאס ״סראקטייעעד״

 ■ראת״ אםת אונזערע פון איז אײדז״עענט
 ער־ ניט סראסטייצ טעביבערס טייפע
.52 סיז*ראק. נליח צום ;עװארעז, וױילט

 ;עלענענהײט די אויסנוצען װיל איך
 אז אײך, םא־זיכערען אמאי נאך רא און

 ־י גוט הײסט און באנריסט 52 ואקא*
 אינטעד־ אוגזער פון האנדלונג מוטיגע

 פרע״ בראװען אונזער פון און נימזאנאל
 םאר־ מיר און זיגסאן. כיאריס זידענט

 יעצ־ דעם אין ׳מטיצע פולע די ׳עפרעכען
 צרי׳ר או| ש-טערעד די געגען קאטף טיגעז
!באװעגוננ אדבייטער דיער םון כער

 אינטערגײ״ אוגזער זאל לעבען לא:ג
!שאנאל

רובידטטײן, ה.
י. ײ. ג. ל, א. ,52 לאקאל סעק. •

vv 'nvv אוד צוצולאוען ניט דדײדיאו 
 ,ד איס נאאמטע* ד^רוױילטע זערע

 אנעד קאנפערעגץ. דער סון נאאמטע
 און אײנגעכען. גיט זײ ױך װעט דאס
 די חיר געליגגען יע זײ זאל עס אױב

̂ע נאוואוםטע  צו *>טילען קאטמיסטי
 קאנפע״ דעד בײ מאיאדיטעט. א חאבען
 װעט אי:טערנ״׳פאנ*ל, דער געגען רעגץ

 פו״נד אלע אונז מיט און G2 לאקאל
 םאר־ םיט באװעגוגג, אדבייטער דער םון

 יא* זײ! םון זיך אפיעאקלען אכטוגג
 םאר* צו רוםען װארשײגייך װעט 52 קאי

 באאמ• געוועזעגע די אנטװאדטליכקײט
 ?ואוייע:• און סעלס ?ןי״אםאװיטץ, טע

 דוירען ניט װעט 52 לאקאי ׳פטײן.
 מע• םאררעטער, סײז רײחעז איהרע אין
 אײנװיקיען װעיען אפייו זיך זיי גען
 אומשארטײאישקײט םון מאגטעל א אין
 װאס דער איגטערנײ׳טאנאד. אונזער צו

 איז אינטערנײיטאנאר, די פארראט
! 52 לאקאל צי םאררעטער א אױך

 יױ דעד םון ארבײט אלגעמײגע די
 הא• מיר געװײנליך. װי אן געהט :יאן
 שאר עיעק״טאן דורכגעפיהרט ערידט בען

 :אלדבערג י. דדט. ברודער און באאמטע
 י. טעערמאן. ;עװארע; עדװײיט איז

 י־pvd פאי ;ט״טעימאן װײס א:דסבערג,ר
 דער געװארען דערװײלט איז רעטער

 ררביג״ ה. צײלען, דיזע פון יטרײבער
 גאלד* דזעייקאב טרעדטורער עטיין.
 זוידער איז מענעדזיטער אלס בער:.

̂אטקין, א. ברודער געװאדען ערװײילט  פי
 עיעק־ פניז צײט דעי צו איז ער כאטיט

 קאוסט פאסיפיק אױפ׳ן ביזי געװעז עאן
 יארקעי דו די “פא געלט די שאפען

 דעד םון ^אריאנג ױ;ם אויף סטרײקעױ
אינטערנײשאנאל.

 קאנ־ א צו יעצט זיך גרײטען כיר
̂ט םערענץ  װאו באלעבאטים, אונזערע מ

 אר־ בעסערע מיט עגרימעגט נײעד א
 װ״;־ דיסקוטירט װעט בײטס־גאדיננונגעז

 סופאיט און הייף דער מיט ארן דען
איך בין מעמבער׳טיפ נאנצער דעד םון

איגטערגײ^אנאי. חנר צו געװארען
 אינטערנײ- די אז אבער, •אטירט

 די םון פארטרעטעריז אסת׳צ די מאגא^
 צױ ניט מעהר שױן \vp קלאוקמאכער,

 האנען װעיכע קאמוניטט^ן, די װי זעחן
 קיאוסםאכעי יארקער נױ די םאדכאוט

 זיך איזדעקעװען און םארפירען ױניאן,
 זייערע פאר סלאוקטאכעד די אינעד

 כראװע, די און אינטערעסען, •ארטײ
 אינטערני״פא־ דער םון םיהרער סוטיגע

מעהד קענען מיר !גענוג :?אנעז נאל
 פױז־ די איבער נעמען און מװײגען ניט

 ״רינזןע״, די און סטרייס, םון רעױטאפט
 יא־ םיהרער ?אסודסטישע נערעכטע דט
 > װאס צו געיד. םאר רוןי א ארויס זעז

 סטרייקערס, די פאר גיט זיכער ׳װעי
 אינטערגײיטאנא' דער םײטען צו :אר
באװענוננ. ארבײטער־ גאנצע די און

פארט־ דדט. םון טעיעגיאם א דויך
 פון אדרעס פריװאטען דעם אויף

 באאמטע די זיך ען1יכ5דערו סאקס, טר.
 סאריאננט מעז אז קאנשע־ענץ, דעי־ פון

 אינטערניײעאנאי, דער פײטען צו געיט
 ביכ־ װעמעס טערבערס, זײנען זײ װאו
 װאש און פאקעט. אין טי־אנען זײ ?אך
 אהן !קרײניגקײט אײז — ?י זײ טוען
 םון צו״עטימונג דער אהן און װיסען דעם
 דעי םון כאטש אדער קא:םערע:ץ, דער

 דרײ א אויס מען מאכט עקזעקוטיױ,
 ;אםעז, א אהן ט׳פעק דאלאר הונדערט

 אגדערע איז ׳'.cryp אװ ״ארדער צו נאר
 כאפט מעז ׳ט?&עק קעש א ווערטער,

ורער דעם  הײסט םען און גאס א״ז טרעז̂י
 אװעק עס ׳טיקט םען און סײנעז, איזזם
ײ — װאו װײסט װער  צו זאנען ז

פארטנאיצן.
 נע־ די קורצען איז איז דאס אט
 טשעס, דאיאר 300 דעם םון עיכטע

 באארד׳״ ״דזשאינט זאגענאנטע די װאס
 לאס־אנדזשעלעס. פון נעקראגעז האט

נעווארעץ, אויסנענארט אײנםאך איז עס

— :רעדאמטאד מערטחער
v w w בר. צו ענטפער אײער r n 

 איהר װאו ינדדשערעס, יאס פון סאסס,
 װעט ער אז חאפגוגג, n אױס דרישט

̂נן  אפטעײ אײך ׳פרײנען און װארט חאיט
 אגדומע• גײעס״סון״לאס קיאוקטאכעד

ארימזןד :נעטדאכט ייך חאנ #יעס
 דיס• נעכאר װעט איהר רעדאקטאד!
 באםתםעגדער דער װעחנן. ••אעטעט

 שרײבען. נים טעחד אײו צו מױן װ*ט
?jrr• פון סעקרעטעד אלס מעהר ניט 

 איס ניט אױך האםענטיץ• .62 יאשאי
 רע־ סטרײק קראוק דער םון סעמחןטצר

קאגפערעגץ. ריוי
 םאר־ װיסעז אודאי דאך וױרט אידןו

 םיל, דא איז דעם װעגען ׳װעי װאס.
 איז יעצט נאר ן.0מר״ב צו פיל זעהר
 װעט דערװײלע דאפיר. צײט ד♦ ניט גאך
 פרי- דעד כאנדש אז זאגען, צו געגוג זיי[

 ערײבט סעקדעטער צוםעליגער הערדעער
 אינ־ דער אין מעסבער א איז ער אז

 עס װען דאר ,11KM3 פון טעדנײיפאגאל
̂זןר א געקוםעז איז  אין מאסענט קריטי
 אינטערנײ״פא־ אונזער פון לעבען דעם
 ניײערװײרטעד דער איס איה סוז נאיל,

 מיט זאגען, ,52 יאקאי םון כעחרעטעד
 עס אז ׳טאנדע, מיט אױך און װ״םעג

 םעמבערם די מיר, װאס עאנדע, א איז
 גיט אזוי געװען זײנען ,52 לאקאל םון

 אמטען די אגםארטרויט און םא׳־זיכסיג
 ■ערזא־ צו סעקרעטער און טשערםאן סון

 םא־ קריטיטען א אין האבען װאס נען,
 דער און 52 ילאקאא םארראטען מענט

 װײטאנ, א איז עס אינטערני״פאנאל.
 צו זיר באריהמען װאס םענ׳פען, װאס
 אינטעדנײשא־ דער איז םעםבערס זײז
 זיך איז גאך האבען יאהר, 20 םאר נאיל
 ארביײ םון גײסט דעם ארײננעזאיט נים
 צו איז זײ בײ און סאלידא׳־יטעם, טער

 זיך םאראײניגען צו רעכט צײט יעדער
 דעד פון ברעכער און שטעכער די סים

 איז איגעמייז, איז באווצנונג ארב*ימצר
 איבער־ אינטערנײישאנאל אונזער םון

חוייט.
 לאס־ אין ■אסידט? האט וואס

 באװאוסט, איז אײך װי אנדזעעלעס,
 לאקאל םון איניציאטיװע דער אױןי איז
 רעליןי סטרײס א געװארען גערופען 52

 אר״ גאנצע די כמעט זואו האגפעדענץ,
 םארטרא״ געווען איז באװעגונג בײטער

 פארעווע. איז ״רעכםע״ ״ליגקע/ טען.
 םוץ רעקאמענדאציע די געווען איז עס

 סיטינ: ערשטער דער װעלכע ױניאן, דער
 אײנמטיםיג האט ?אנםערעצץ דער םון

 יאקאל פון בעאםטע די אז אנגענוםזח,
̂זערסאז, דער ,52  טרע־ אוז סעהרעטער ט

 כאאסטע די זײן אויך ז^ען דפורער,
 האט ױניאז די קאנםערענץ. תר םון

 עס אום אבזיכט דער מיס געםאז דאס
̂ם זאל  װאו לאנע סיין װערען געשאפען נ

 ערװײלעז װעלעז זאל צד מגװיםער א
 םארכא־ ארום אזוי און באאמטע זײגע
̂ר ינון קאנטערענץ. די יען  קאנםע־ ד

 נרופע א ארגאניז־ירט. זיך האם דענץ
 איז עס און טעטע געװארצז איז םענמעז

 זעלבסט״ און געלד.' געװארעז נעמאםעז
̂זעהס, די זײנעז םארמםענדליך  אײ־ ט

 אויזי צוױיטער א און 1000 אויוי נער
געמיהט און אױסנעם*כט דאלאד, 600

די אז - וײטעז, אלע טאיו׳ע •זאלמן און
 באװעגונ: ארבײטעד עהרליכע אמת׳ע,

 אינ־ דער םיט איז עלעס6אנדזל לאט פון
 קאכיף יעצטיגען דעמ איז טערנײשאנאל

 סאפו־ דער םון ױניאנס די באםרײעז צו
דימםאטור. ניסטישער
 באאםטע די פון האגדלוננ די וועגען

 אויך זײנעז וועלכע קאנםערעמ, דער םון
 אוז ױניאז, דער םון באאםטע די געײעז

 םעק־ דעם ,dppd מר. װענעז איבערהױאט
 זאגען. צו םילעס ךא נאך איז רעטער,

 צװיײ א בײ טאז אבער דאס וועלען כױר
 דאן .װעלעז םיר מגלעגענהײם. טער

 בא־ םינאנס זײז צוגלידערעז פ׳ײאווען
 דרײ-אונ־י םאר אויסנאבעז פױט ריכט,

טערנעםונגעז.
 האב^ז ,52 לא?אל אמבאלאנגט װאס

 שטע־ א נענומען גלײך נאטירליך מיר
 גליסלי־ ׳פטעלוננ. םעסטע א און לונג
 יענער צו גראדע טיר האבען וױיזזן כער

 האבעז באאםםע. נײע ערװײלט צײט
 װעל־ מיטיננ, לעצטעז אונזער בײ םיר
 באזוכטער, נום זעהר א בעװען איז כער
 די צוריסגעמלײדערט עגטריסטונג םיט

 בא־ םריהערדיגע אונזע״ע םיז האנדלונכ
 אינ־ אלס זײ ?ורימעצױנעז און אמטע
 חד םטרײ? דער צו םארטרעמער זערע
אםילי, !יד bnpn קם ?אנםערעגץ. ליעןי

 דעם רינסטאג, װערען אפגעחאלטען וועט מעםבער־מיטינג ער
האל. בעטהאװען אץ יאנואר טען25

 װעט מיטינג דיזען בײ האל. האװען
 די װערען םארגעלײגט מעמבערס די םאר

 ע?זע?וטױו דער םון רע?אמענדאציע
 און פאדערונגען, נײע די װעגען באארד

דאר־ דעם איבער װעלען סעמבערס די
פעז

 אויך װעט מיטינג זעלבען דעם בײ
 דעם װעגען באריכט א װערען אפגענעבעז
 דעד װעגען און טרײד אין צױצטאנד

 יעצט ביז טעטיג?ײט ארגאניזאציאנס
 גודס װײט די וױיטער. אויף אױך און

םאר־ *פטאר? איצט זיך מוזען ארבײטער
טעטיג־ גאנצער דער אין אינטערעסירען

 אינטענסיװע םיעא זעהר װײל הײט,
 צו װערען נעט^ץ טוזעז װעט ארבײט
 אוץ שאפער ױניאז ניט אלע די גרײכען

 מענאיכען א סאר םארבערײטעז זײ
 רעכט כייט דארום װערט עס סטרײ?.

 זײן װעט מיטינג דיזער אז ערװארטעט,
 מיטגלײ אלע אז איז ערפאאג גרויסער א

W ײעלעז ױניאן דער םון דער W און 
װארט. זײער זאגען

 ױניאן װאירקערם גודם וױימ די
 גאר* ?אטאן די םיט אגרימענט אן האט

 אסאםיאײשאן, ורערם5םאנוםע?טל מענט
 יױ די און אינגיכען, זיך ענדיגט װעלכער

 אײנ־ ׳בריף א ארויםגע^יקט האט ניאז
 ?א:־ א צו אסאסיאימןאן די לאדענדיג
 אונטערגעישרײ איז בריף דער םמרענץ.

 םון מענעדזשער סנײדער, א. םון בעז
 לא־ ױניאן, װאיר?עדס גודס װײט דער
 דױ װײס־פרעזידענט םון און ,62 ?אל

3: 'spd, ױגי־ ?אטערס םון סענעדזישער 
.10 לא?אל א|,

 די אז געזאגט, װערט בריף דעם איז
 אויס־ פארצו^לאנען זיך הלײבט ױניאז

 די אנרימענט. דעם אין בעסערוננען
 פאדערונגעז נײע אדער אױסבעסערונגעז

 ^טונ־ און װײדזשעם אויו* זיר באציהען
דעז•

 באד די סיט ?אנםערענץ די אײדער
 יױ די רוםט פאר?ומעז, װעט אעבאטים

 פאר מיטינג מעמבער גענעראא א ניאן
בעט־ אין יאנואר, טעז25 דעם דינסטאנ

 דרעםטאכער, און קלאוק אלע
 לאקאלם ײמ מעמבערס

2, ^ 9, 22, 23, 35, 4 8 ץ א 8 2

ן נאכ׳ן טן מיטגלידער. נײע אלם אױינקומעו דארםען אלע װעלען פעבחאר ו

אפיסעם: רעדזשיסטרײשאו
2 ׳האל בעטהאווען to ט סטריט טע5 איםט ענ סט.) טע42 (לעבעו עװ. זעלםטע 725 האל, בױי

עווענױם. »לע אױך אפטאון. םטריט טער30 פון עעפער אלע םטריט. טער30 כיז געגענט דעם אין דך נעפינען וואס שעפער יאלע
:םאלגט וױ ארויםגעגעבען װערען בוקס ױניאן אינטערנעשאנאל אפיציעלע

 טון כיכלאך. אנדערע װעלכע אירגענד חאבען װעלכע •עסכערס נייעם א קריגען װעיען כיבלאר, חאלטען.*ינק״ וועלבע םעטכערם
m״ םענט• « איממחלעז וועלען זיי װען כיכעל ,  S  1® ? S m 1 װעט).S  m S m^

עננט ט מי ד נד סארד סטױייסינג אדער תארד װאירלינג אײער םיט צוזאמען בוך, דיוס אלםען דעם ד

לײז אינטעונעשאנאל
®ראװמשאנאל די און

ייחןזיחננ^ זינםאן, םארים
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 «דטענדדצו8ד8מח מײכען עם מאוספממד!
rcimra-rraw i נופעטעהענד

טער דער דינסטאג, קומענדער  װעלען קלאוקמאכער די װאס טאג לעצטער דער איז ■עברואד, ו
ד קאנען ען זי טױר ס שי ח  געװארענט װערען ארכײטער — באדינגונגען. איצטיגע די אױז» רע

ט זיך  מאנכע אין רופען קאמוניסטען די װאס פעיק־סטױיקס די פון פארפיהרען לאזען צו ני
ט צייטוױיליגער - פעל. זײער ראטעווען צו שעפער שאינ ארד ח א  א אנצופאנגען באשליםט נ

װ ױי אנפלאדיען. זיר געלאזען האבען קאמוניסטען די װאס סקעכ־שעפער די אױח ד
טא; צו וזײנט םראגע װיכטיגע די

 הד איז ױניאן .קאאוקמאכעד דער אין
 קיאױד די גיכער װאס דזיציסטרײשאן.

 מים רעדז״שיטטרירען זיר װעאעל מאכעי
 װעט שנעאער איץ איגטערנײמאנאל, דער

 די און ױניאן דעד אין ארדנונג װערען
 רוהי: זיצעז קאגע? וועאען קאאו?מאכער

 לעכעז. א פאכעז און ארבײט דער בײ
 םומעל, דעם צו סווי א טאכעז װעט דאס
ױ דער אץ פארבייבען גאר איז װאס  י
 ד• ײל •ױספיממ^ימ דער צזליב ;יאן

ױ דער אץ דיקטאטארס קאסוניסטישע  י
 סון באםעחל דעם אויוי חאבעז װאס ניאז,
 ארײנגע- ■ארטײ ?אםוניסםישער דער

 בלאטע א אין קאאוחמאכער די יפאעיט
 זײ װײל ׳פסעמעז, דארט געלאזען זײ און

 ח^רט פון װי געװאוטט ניט האבען
ארױסצו?ריכעז.

 איגטעדגײשאנאא די װעז איצםער,
 םון םיהרעדמאפט די איבעדגעגוסעז האט
 *ײננע־ חאט זיגסאן •רעז. און ױניאן דער

 דעי• םון טײאען אא£ איז םרידעז טעיט1ײ
 אגרי״ מאיסעגדמ אינדוטטריע, חיאאדק

 אססאסיאיײ דזישאבעדס דער טיט מענטיס
 און אסס׳ן, אטערי?אן דער מים און *טאן
 אן, באלד זיך םאננט סיזאן ביזי דעױ

 ארד־ װערען אײננעישטעאט מוז און דאיזי
 זאאען אוקמאכער‘?' די טרײד, איז :ונל

 און אדבײט דעד בײ רוהי: זיצען י<א:עז
 נאר זײן תאן דאס און אעבען. א כיאבעז

 װעאען ?אאוסמאכער די װען יעטאאט,
 װעלען זײ װעז טומאען, אוישהערען זיד
 ריארנאניזירטע די איז אײניפדײכען זיך

 ױניןןן־בוד א ארױסנעמען איז אהאאסל
 גיכער װ?ס איגטעדנײ׳שאנאא. רער םוז
גזד און בעסער אאץ טאז עס װעי*ען זײ

 פאי און ״f םאר זײן עם װעט זינטעד
ױניאן. דער

 םארכליבעז נאך זײנען wv אאזא,
 םא־ קלאוק די װאס סעג עטאאכע כאויז
 די אויף רעד^יסםרירען ?יך ?^נען כער

 קאגען דאס און באדינגונכען, איצטעע
 דיגססאג, סומענדען ביז כאויז טאז די

 בא־ איז דאט װי םעבדואר, עחמטען דעם
 צײםוױיליגען דעם פון געװאחנז ̂מאאסען

̂וארד דזש^ינט  און קל*וק דער פון ב
 איגםעד־• מר ®ון אוז ױדאז דחנססאכער

 ות־ װאס קלאוקמאכעד, די ניימאנאל.
דעם כיז טאן צו םארנאכאעסיגען עס אען

 כיוזעז ^*עטער װעאען פעברואד, טען1
 נײע איס אקאאסל די אין ארײנ?וםעז
 פא.־?ומען דארפען װעאען און םיטנאידעד

 יא• פון ?א׳מיטע מעמבער׳טיפ זיער םאר
 אײנצאת• דארםעז אויך װעלען זײ קאא.
 לא־ די װי לויט געאט, אײנטריסס אעז

בא^טימען. עס װעלען קאאס
^םטדײקס׳/ קאטודםטישע די

 יױ דער אין טומעא מאכען צו אױף
 נרױםע האמוניסטעז די זײגען ניאן

 באװאוסטע א שוין איז דאס ברױת.
)9 זײט אויף (שלוס

 םי־ םעםנעד נענעדאל
 דעם 3 ל»קאל פון טינג

אווענס דאנערשטאג
 אץ פארקומען װעט מיטינג דער

עױעדו. סטע 725 האל, כרײענט
־,סעמפעלמא און שנײדער ?לאו? די

 א האבעז װעס 3 לאקאל ױניאן כער
 דאנער׳שטא; דעם מיטיננ מעםבערשיפ

 :אך גלײך יאנואר, טעז27 דעם אװענט,
 אפגע־ װעט ריטינג דער ארבײט. דעד

 725 האל, ברײענט אין װערעז האלטעז
pcdppt ,יאר?. נױ עװענױ
 וױכטיגעד. א זעהר איז מיטענ דער

 װערעז אויםנענומען װעלען םראגען פילע
 אנװעזענד װעלעז עש לא?אל. דעם בגונע

 אינטעדניײ&אנאל דער םיז םיהרער זײן
מיטי:ג. דעם אדרעסידען צו

 די װערען נאטראכט אויך װעט עס
 אױך װי ױגיאן, דער אין לאנע איצטיגע

םארגעקומעץ. איצט ביז איז עם וואס
 קלאומ־ און מאבער פעםפעל אלע
 רעדדשיםם־ זיך האבען װעלכע שנײדער

 זײגעז אינטערנײשאנאל, דער מים רירט
מיטי;:. צום קומען צו אויםגעפאדערט

,אמוניםי
טישע

 עןו .■נעגען דעמאנםטדאציע גרויםע
דאנערשטאג לעצטען יזניאךברעכעה

 — פארפירער. קאםוניםםישע די געגען פראטעםט אין ארםארים צװײ די »ן פילען ױניאךלײט טויזענטע צעהנדליגער
אלע אדן אנםאניני דובינסקי, נרינבערג, נינפא, האכםאן, אונזערע זינםאן, פרעזידענט

 דער פון נרין, װיליאש פרעזידענט םון טעלעגראטע — באגײסטעחגנ. םיט אויפגענוםעז װןןרען רעתער אנדערע
 ױניאךברעבעד קאםדניםטישע די פארדאםט װאם רעזאלוציע — איעדחק. שםארקען א םאכט ל. אװ פ. א.

אנגענוםען. אײנשטיטיג
 עקזע־ די זואם דעמאנסטראציע, די

 קאנפע* םרייד־ױני*) דער םון קוםיװע
 דא־ פפז־אכםאנען אייננערופעז האט רענץ

 נע־ איז נאכםיטאנ, *זיינער 4 נערשט*נ,
 צװײ די אײנררוסספול. און נרוים װעז

 נאם םער25 דער אויוי ארםארים נרױםע
אי־ נעװען זיינען םער34 דער אויף און

פענרמר, סען12 ש̂נ כאל ױ־ױניוו חױז ־וניפי
פפאננשבורס לנ̂סלינהא

פאול פון .םוזיק טאנץ — חױז. אפערא םאגהעטען פון זאל םאנץ אץ
פלײערם״.• .פיקאדילי װײטמאנ׳ס

װ״ בלויז  פארבלײ איז צייט װאנען צ
 וועלמר נאי, רי־ױניאז אונזער צו בען

o 12 שבת, םארהומעז װעט nםעב־ םען 
o איז רואר, n פון זאל מאנץ שעחנעם 

 און םטריט טע34 חויז, אוערא מאנהעםען
 1אי םעטבערט אונזערע עווענױ. אכטע

 אונד םים שױן עדװארטען פרײנד ז״ערע
o נעדולד n נזד לינקאיללם םון אוועגד 

 חא* ײעלען םאנזמז, װאס די נורטסםאנ.
 חנר «ו מאנצעז צו נעלענענחייט א בען

 נא־ װײטםאנ׳ם פאול פון םוזיק שעהנער
 װעיכע די .“■ליחװ־ם ״■יפאדילי רימטע

iw וועיען כי̂נ טאנצען jp םארגדיינמז 
 ייי־ םיט צוזאנמז אווענד אכנץנץסץ) אן

n r מגדינ פרײנד  םי־ נענרײםע ארום זי
o אין שען n ״. .ישפוששמגם ^ן אי ■ 
o n אלטע ותרעז נאנייט זחןמן אווענד 

ײ ותט און«ם נא^אגטשסססן ך ײ ײי נ ׳  י
m מאגט in i די jm ft נלישלימ m 

b «ומר וזױז• יוניסי דער איז in ו י • 
to גיט t*

 וזאט פרידםאן jn סענױועל סרײגד
ש <יד באגייםםעתת » פארפאסט ן  .י

ײ 1« חןדןןדס w יוגיםיל, סון ליר ײ י . 
ג » a י n  r u t r a f *  n r v  «  .-put• 
i פון שען n ד 4אותגונ8 ארג׳ייסאר  ײ׳

m n  ovd ■וײ

i םוז n ,און פלאטסארםע i n נאנצעד 
ײ וועט עולם  צוצו־ כדי זיננען. העלםען ז

 די חאט שםריך, הוסאריםטישעז א נעבען
 קאםטױםען ,םענםי״ צונענרײס סאםינמ

זיננער. די םאר
i<״ n סען i n ארײננע• ניט האל

ו א נמז  וואר-1ע 1מי און עולם נתיסעז ז
i אז םען, n זאל םיימםם 1םא םאתואננ 

)U ײי• אויוי (אלוס

 זיינעז װאס ױניאךלייט, םון נערםילט
t נעקומעז n n o o n p n ר־ינעי א םאר 

̂יד וואם ױניאן, •עעתנער א און  :־ט ז
 פאייטי^עד היין םון ען1װע באהערשע

 װערעז ;עפיהרט נים זאל ײאס קאיקע;
װעיכע צושטערער, און םיז

 קאמוני־ די םון קנאפעל אונטער׳ן לינעז
 םוםאלי־ רױטע די דיקטאםארס, סטי׳שע

n י1 נים, y jk » » i> ip in ii !םאשיםטען
 נעפיהלט זיך דארסען האט כאזונדערם

i n ״י־אוק־ םארהוננערטע די סון צארן 
o אויף זײנעז וועלכע די,—םאכער n 

 ױקםא־ קאםוניםטי׳טע די םון ״אוקאז״
 איס־ איז ען1נעװא יינגעמלעפט1א ס1םא

ײ וועלכען תרך פטרײק, טיטינען  הא* ז
tn«5 בען i«o « בײט1א םעזאן 'נאנצען 
 א ען1לי1פא נעםוזט אפער װאלטען און

ן צוױימען  אינ־ י1 װען *א־ביים, םע̂ז
 י1 איבעמעהמען גים זאל טעתע׳צאנאל

 םעטעיז־ א צו סונמז און שאםט1םיחחן
 טײ־ אלע םון באלעבאטים י1 םיט םענט

i םוז לען n ױ1םוט־אינ און סלאוס־ 
 איז האבעז 1קלאוהמאכ« י1 אט סטו־יע.

 באניים־ מיט נעשטורעמט ים1מא1א ךי
i 1םא םערוננ n איז אינטעתעשאנאי 

י1 נענעז צאח און האם םון נעב^ט

ר עד1 סיז םארפיהעדער קאמונ־סט״צע  ׳
!נ־או

 1א1נ איז ם#ו;1״ןונער1 פאראכטאנען
 נאנצען א װעטער. ׳שלעכטער א נעײעז

i א־ז טאנ n 1צוינע1פא געװען היטעל 
 ם׳הצט און כטאיע •^װארצער א כײט

 ױאט עס רענענען. אויםנעהערט נאועיט
 :עהאל־ האט 1נאםו י1 וױ אויםנעזעהן,

 זײ־׳ א׳בער יײינען סלאוקמאבער י1 םען
 פארלארענעם 1זייע 1איבע אוםנציה, ער
o ײס!1םט n האפען זײ װאם ייק,1םם

)2 זײט *ו*ו« («לופ

ft —

!190 מרמלימ בלויז פארכרכעז דינען עס
 רעדזשיםם־ ניט נ«ר זיך חאבען װ#ם דדעסםאכער, און קלאוק אלע

 צו באיד עם אױפגעפאדערט ווערען אינםעדנעש#נאל דער מים רירט
 שפעםער עם וועלען םאן צו סארנאכלעסיגען עם וועלען וואם די טאן.

 די אץ ארײנקוםעז םוזעז זײ וועלןןן פעבתאר טען1 נאכ׳ן כאדויערעז.
t די װי אײנטריטם־געלט אימזאחלען און םיםנלידער נײע 

. כאשםיםען. וועדען לאקאלם
 צו ניט אויפגעפןדערט אויך וועדען דרעסםצכער און קיציק די
 נ־עװעזענעם סון בעאםםע ארוגטןןתעזעצםע די צו גללם קײן צאחלען

ײ וואם סענט יעדער כאארד. חשאינם  איז צאחלען דארם וועיען ז
ע! ם א כי ץ י עז ײי צ ו עו ג ױ פו ק ת • .

קאמונים־ די po באנדם״ p«e. n קױפעז נישט אױד זאל קימער
ניםא! םעתר שױן ידז וואס סטרײק״ .?יאוקםאכעד א סאר םעז

םארצײכנים אינהאלט

.4 נומער ,נערעבטינקײט״,

.1 זײם פון שלוסען .2 זײט
 גומעו אײן .3 זײט

סורינסחי. םיליפ
!ארםםענט.

״גערעכטיגקײם׳
יײ״‘עדױקײשאנא־

 דער ®ון ^זיגגאציע ם״ן A זײט
̂ירקערס  פאדאװער. אאעהס — *#רטי װ

̂ס ̂קאל אין י»סידט חאט װי  דער אין 9 ל
קורטצמאז. נ. «ײט? לעצםער

 — רעפובליקאנער עחרליבער »ן .5 ?ײט
̂ם אסם. פיער (פעליםאן). ועלט אונז וו

װחילער. ז. י—
ריעלס. .0 זײט עד̂י
̂ב. .7 זײט לאננ• ה. — קאחאז ׳
 זײן קאנען *רב״םער ®ון פרויען .8 ?ײט
 בעסערען א *זןר קאם,פ דעם »ין קר»פמ »

שוי• » פ*ר האהן. מ. םאגיא — לןבעז
קאלושינער. ל. י. — (געדינם) געל

 עם. על — טא^נם און ױגענד .9 ?ײט
חנדוןקציע. פון ענטפערם

̂סען .11 און 10 ?ײט  אדװערטײז• אין ש
מענטס.

ױגיאז־גײעס. .12 זײמ
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שער.יאנ28 פרײ««ג, E D&כ m

 קאמונים־ די נעגען דעמאנםטדאציע נדױםע די
דאנערשטאנ לעצטען ױניאךברעכעד, טישע

• )1 ז״ט ןic (*לום
 פארי־ און דעפאנאניע דורך םארלארען

 !ױניאן־ברעבער די פון טריקס טישע
 דער אז מײנען, געחענט האט כיען און

 דע־ דער שאדען װעט װעטער שיעכטער
 װע־ שלעכטער דער אז ;כיאנסטראציע

 צו ארבייטעד די אפלאלטען װעט טער
 און אזײגער 4 ארנײט רי אפשטעלען

 דעם אויף דעכיאנסטראציע דער צו :עהן
ױניאן. זײער פין רוף

 די אנדערש. נעװען אבער איז עס
 געקו־ זיינען ארבײטער כיאסען גדױסע

 ארביײ טױזענטער און טויזענטער פען.
 אין רעגען גוס אין געשטאנען זײנען טער

 מענשעדשטראם, א אין ליינס, יאגנע
 בײדע ארום געצױגען זיך האט װאס

 טער34 און טער25 דעד אויוי *רניאריס,
רעגעךמראפעגש. רי אונטער סטרימעז.

 האט הימעל פארכםארעטער דעל װאס
 די געצױגען זיך האבען ארונטערגעשיסט,

 גע• האט עס און—ארםאריס די צו לײנס
סראטעסט. םיט שטורעמט

 װאד גאנצע די האבען קאסוניסטען די
 זײער דורך און ליםלעטס דורך אגיטירט,
 צו געוזן ניט זאל קי״ינער אז צייטונג,

 ארםאריס. די אין דעםאנסטראציע דער
 געהערט זײ האבען ארבײטער די אכער

 צעוזנדליגער די אין !קאטער דעם וױ
 דאס געקוכרען. זײ זײנעז טויזענטער

 קאמױ די אײנםלוס אן פאד װאס וױיזט
טאסען. די אױוי האבען ניסטעז

 יױ די פון פארזאמלונגען די אלזא,
 געװען זײגען ארמאריס רי אין ניאךאײט

 םאר־ בײדע אױף ערםאאג. גרויסער א
 אנגענוסען אײנשטימיג איז זאמלונגען
 פארטרײבען צו רעזאלוציע א געװארען

ױניאנס. די פון קאכיוניסטען די

מאכם גױן פרעזידענם פון םעלמנדאמע די
ײנדחס8 שםאדהעז א

 דער פון גריז, וױליאם סדעזידענט
 לײבאר,האט אװ םעדערײשאן אםעריקען

 ׳ננ“פארזאטי דער צו קוסעז געקענט ניט
 םונ׳ם מיטינג אוים׳ז געװען איז ער וױיא

 אפגע־ ווערט װאס קאונסיא, עקזעקוטיװ
צוגע־ ער האט פאארידא, אין האלטעז

 גע־ האט װעילכע טעאענראמע, א יטיקט
̂טארקען א סאכט  די אויח אײנדרוק ע

 ער האט טעאעגראמע די אגװעזענדע.
 זיגמאץ טאריס פרעזידענט צו אדרעסירט

 לײענט און אינטערנעשאנאא, אונזער פון
פאיגט: װי זיך

זיגטאז, מאריס ״פרעזידענט
ױניאן,• װאירקערס :ארטענם לײדיס אינטערנע^יאגאא

יארק. נױ סםריט, טע16 װעסם, 3
 פעדערײעאן אטעריקאן דער פון קאונסיא עקזעקוטיװ דעם םון סיטינג דעם ״צואיב

 איך קען (םאארידא), פיטערסבורג סט. אין דא געהאאטען װערט וועאכער אײבאר, אװ
 טען20 דעם םאר גערוםען האס איהר װאס םיםינג, דעם או*ױ זײן אגװעזענר ניט

 הארצען גאנצען פיט׳ן אונטערשטיץ איך אז זײן, זיכער אבער מעגם איהר יאנואר.
געהאאטען. װערט מיטינג דער ײעאכעז םאר צװעס דעם

 אײבאר אװ פעדעדיגשאן אטעריהאן דער סון פאיציסיס די און םרינציפען ״די
 װאס ױניאנס די םון מעטבערס ווערען װעילכע די, אאע םון װערען אנגענומעז מוזען
םעדערײשאן. דער איז אנגעשלאםען זײנען

רי  סאמוניזם מיט׳ן קאמפדאמיסען ׳שום קײז םאכעז נישט קעז ל. אוו ם. א. ״
 אײך גראטויליר איך ארגאניזאציעס. סאםוניסטישע די םון םאר^טעהער די םיט אדער

 אייער םאר אינטערנעשאנאל, דער םון מיטגיצידער טרײד־ױניאניסטען, געטרײע די און
 עלעטענטעץ, צושטערענדע די באװעגונג ארבײטער דער םרן אויסצורײניגען קאטח
 םיהרט איהר און קאמוניסטען די םון טשעאענדזש דעם אנגענוםען מוטיג האט איהר

טרײד־ױניאניזם. םון #רינציפ דעם םאר קאמױ ערםאיצגרײכען העכםם א אן
 נאנצען מיט׳ן אונטערשטיצען אײר װעט אײבאר אװ פעדערײשאן אמעריקאז די״

אאיאיל און ענטשאאסעז אײך מיט שטעהן װעאען מיר כחות. אאע פיט און הארצען
 םיט װערעז דורכגעפיהרט װעס אנגעהויבען האט איהר װאס ארבײט גרויסע די ביז

ערפאאג.
 אין קאמוניסטען די םאר אדער האמוניזם, םאר׳ן פאאץ קײן נישטא איז ״עם

 דער מיט אנגעהן העםטיג װעאען מיר באװעגונג. ארבײטער אמעריקאנער דער
 טשארטער א האט װאס ױניאן, אינטערנעשאנאא יעדער םון אויסצורײניגען ארבײט

 ארונטערצױ םרײען װעאכע עאעמענטען,' םארבארנענע יענע םעחנרײעאן, דער םון
 נאד געװאיעז אויםגעבויט זײנען װעלכע אמאניזאציעס, די פארניכטען און רײסען

אפפער״. און קאמף פון יאהיעז םיאע
גרץ״ ײילי»ם (אונטערגעשריבען)

אײבאר. אװ סעדערײשאן אמעריקאן דער פון פרעזידענט

ער די  צװײ די אויה רעדנ
אמלונגען פארז

 רז«=<וננען1ם? די אױוי רערנער די
 םערע־ רער םח פרייני, ױה :עװעז זײנען

 דער םון זינםא[, רעזידענט9 רײשאן;
 הייכאן, רעזידענט9 ;אינטערנע׳פןונאא

 בעקער־ אב. ;אמאילנאםייםעד דער פיז
 דער ריז נעמזער, ה. און טיאער אב. ראן,

 םײנםטאוז, םעסרעטאר אםאלנאטײטעד;
 ײײט־סרעזירעג־ נעװערק׳פאפטען; רי פון
 דובינ־ אנטאניני, נינםא, נרינבערנ, םען
 דער םיז האכמםיין, דז׳פואױס איז םהי

 די פון הערשסאײיץ, ;אינטערנעשאנאא
 םײ די םון ראוז, א^עקס ;העפ־מייקערם

 םאר־ אנרערע נאך און לינערי״ארבײטער
 י1אוי נעװעז זײנען ױניאנם םון ׳פטעהער

 גע־ איז עם אבער רעתער־ליסטע. דער
 צום קוםען צו זײ שאר צו־׳עפעט װארען
װארט.
ער טיננ ד ער אין מי ער71 ד  ט

ארטארי
 פון נרינבערנ, ח. װײס־פרעזידענט

 דער נעװען איז אינטערגעמאנאל, אונוער
 -71 רער אין םיטיננ דעם םון םעערםאן

 דעם געעפענט האם ער ארסארי. םעי
װערםאר: םאלנענרע די םיט םיטיננ

 איז—נעז*נם ער האט—םיםיננ ״דער
 נע־ «ו «וועק דעם םים נעװארעז נערונמן

 ארבײםער טויזענםער דעהנדצינע די בןן
 אױם*ר געיעמנחײט א םרײדם םת

 םאר• און םארביטערומ זײער דרימן
 סאםוגיםטישער דער 1WW ראסוגג
 יױ זייערע אויוי םרעםם וועצמ ■עסט,
תין גיאג^  נרויט זײער אוז טרײדם זי

לעבען. און
נחנם־ רי םים ומובמ ארנייטער ,דיי«

 סאמי «ן יארעז לאנמ נ«ד קרמוח״
 •nir גרויס׳נ אײ*נ«בויס צייחמ. סון איז

|w « * j זײנזז וי«<מ m u חנר

 ארבייטער־בא־ נאנצער דער םון שטאאץ
אמעריהא. פון װענוננ

 נאר־ איידים אינטערנעשאנאא ״די
 צװי־ נעװען איז ױניאן וואירקערם מענט
 םון ױניאנט. דיזע םון ערשטע די שען

 אלם נעװארען באטראנט זי איז אז 1910
 שעהנםמע און מעכטינסטע די םוז אײנע

ילאנד. אין ארבײטער־ארנאניזאציעס
 סאטוניםטען די האבעז ױאם ״אבער

 ױניאן די נעהאט האבעז. זײ ? נעטאז
 צײט יאהר »ייז בצויז הענט זײערע אין
 זײ האבען ציים קורצער דיזער איז 1אי
 ארבײ־ די צוטאלען. און צופיצע^ט זי

 א אין ארייננעשצעפם זײ האבעז טער
 סטר״י דעם איו םטרייה גיט־נויטינען

צובראכען.״ און םארםיהרט זײ האבעז
 די אץ רעדעם די ®ון אויםצוגען

ארמאױס צװיי־
 -71 חןר אין דעדנער ערשטער דער

 אר־ םרייני, ױה נעוועז איז ארמארי׳ טער
 םעדערײ• אםעריסעז דער םיז נאנײזער

w v צװי• געיאנט, חאט ער ליינאר. אוו 
:אנדערעס שעז

 דער םון גרום א א'יר ברענג ״איר
און יײבאר אװ סזנדעתיש«ן אמעײקעז

 אז נאםען, איחר אין אײר םארזיכער איך
 ױניאנם די םארטײדינען צו קאמף דיזער
 זיגריײ א צו װערען דורכגעפיהרט װעט
סוו*. כען

 צױ שענסען מיר אז דעגקעז, ״טאגכע
 פעסס. דער צו אױפביערקזאמקײט סיל

 אנבאטראכט, אין נעהכיט מען װען אבער
 צענדלײ זײנען נאכאנאנר םאנאטען 6 אז

 ארופר םרויען און מענער טויזענטער גער
 ניט געסטרײקט ארבײט, אהן געגאנגעז

 סטרײס, א םאר געװאוט האבען זײ וױייצ
 גע־ האט קיציקע פאליטישע א װײיל נאר

 קען דאן סטרײסען, זאל כען אז װאלט,
 דיזע אז זײן, ניט פראנע קײן שוין מעהר
װערען. אויסגערײגיגט מוז פעסט

 עדקלערט קיליקע פאליטישע ״דיזע
 דער געגען הריג א םיהרט זי אז אפען,

 די ארבײטער־באװענוננ. אטעריקאנער
 נעמט באװעגוגג ־ ױניאן אםעריקאנער

 װעט קאטף, אויי טשאלענדזש. דעם אויף
ארונטעד. ביז קאםף זײן

זײ־ זײ סטראשען, קאטוניסטען ״די
 װע־ בולדאזען. אויף העלדען גרויסע נען
 סטראשונקעס. זײערע זעהן נאך טיר לען

 נ*ןך לעבעז מיר זיכער: איז זאך אײן
!אסעריקא אין איץ

אונטער־ האט װעלכע האסיטע, ״די
 4גע< ניט האט םאריער־סטרײק, דעם זייט

 סעיאד דעם געגען הלאגעז קײן בראכט
 פאליס־ דעם געגען אדער יארה, נױ פון

 װעלכע טענשען, די נײן, קאםישאנער.
 חאבעץ סטרייס, דעם געפיהרט האבען

 דיזע און זאכען/ געוױסע דערצעהלט
 םון פארשריבען זײנעז זײערע װערטער

 װער־ אײגענע זײערע סטענאגראפער. א
 מעיאר דער אויב זיי. פאדדאמען טער

 װילעץ פאליס־האמישאגער דער ארער
 װיל און געזאגט, האבעז זײ װאס װיסען,

 םאקטען, די װעגען זיר ערהונדינען לען
 קאמי־ אונזער םון קריגעז דאס זײ קענען

 די װען אז זיכער, איז ;אך 1אײ ׳טע
 איז עס װאס ׳אלעס װיסעז וועם וועיט

 פאריער־ דעם אין נעװארעז אפגעטאן
 װע־ פאידאביט םירער די ײעלען סטרײה,

 אנשטענ־ פון נעזעלשאפס יעדער איז רעז
 ארבײטער־באװע־ די ארבײטער. ריגע
 םיהרער, קײן האבעז ניט דארף גוננ

 דורן כיאכט זײער אן האלםעז װעלכע
 אונטערװעלט־העלדעז און נענגסטערס

״ ן נעהן מוזען זײ
 בא־ ײ פארגעלעזען דאן האט םרײגי

גרין. פרעז. םון גריסונגס־טעלעגראםע

ם פרעױדענט רעדע זעמאנ׳
 ארגאניזירען ניט מען העז ״ױניאנס

 זיג־ פרעזירענט האט — ׳נאכט איבער
 פיאנע־ ערשטע די — אנגעהויבען. סאן
 אר״ננעװאדםעז ייר האבעז װעלכע רעז,
 אר־ די ארגאניזירען צו קא׳טף דעם אין

 ארבײטער די װי נעזעהז, האכעז בײםער,
 בא־ די אנדערע. רי אײנע ניט געםרויען

 כחות אלע כדט נעטרײעט האבען םעם
 צװישען םארראכט דעם אנצוהאלטען

 מיט צװייטען. דעם און ארבײטער אײן
אפגע• אומצוטרויען דיזער איז צײט דער

 אײ־ ברידעדליכיזײט, געװארען. שאםט ־
 ׳צװײ- צום אײנעם צוטרויען גיגקײט,

 באװע־ ארבײטער די האט דאם — טען,
 די זינט אבער געפרעדינם. איםער גוגג

 הא־ ארײנגעסומעז, זײנען קאמוניםטען
 און שנאה בלויז ארײנגעבראכט זײ בעז

 און ארבײטער צװישען םארביטעדטקײט
 װילדע מיט ס״—*בו־ מיט ארבײטער.
 זײ־ ארונטערשרײען זײ װילען געשרײען

 מיטיג״ אויף נעגנער םרייציפיעלע ערע
 ניט ם״—זײמן,״בו׳ ט$סער און נען.

 ״שװארצע זײערע זײ האבען גענונ.
 םאר״ צו נארילאס זײערע און גלאווס״
 איז דאס אט מויל. דעם געגנער מאכעז
 רע״ זײער איז דאס ליבעראליזם, זײער

גײסט. װאלוציאנערער
 קאמוגיסטען די באקעסםעז »מיר

 אײנער יעדער פארטײ. זײער צוליב דט
 ער פארטײ װעלכער צו באלאנגען קעז

 ארוים- װיל פארטײ א װען אבער װיל.
 הערשען און ױניאז א אויוי 1זי צוױגגעז

 װעל• אירגענד אהן מעםבערם רי איבער
 נימא איז מעמבערם, די פון װאוט כען

 אדבײ- דער איז פיאץ קײן איהר םאר
 און באהעטםט םוז זי באווענוננ. םער

• ױניאנס. די פון װערען אויםגעראטעז
איך יעס, מלום. װעגען רעדס *נמן

 וײעך װעגען דערצעחמז אײך ץעל
^. א און םעיק א איז דאס ״שלום״. ל  ב

•אר- מאמוגיסטען די װען מאל, יעדעס
* * ״שלום, ?ײ שרײען לירעז, ם!  *יו

 כלױו חאבען םיר וועלען שלום אםת׳ען
D קןומוניסטישע די װען דאן, W מטע״ 
 וחן• נאזײטיגט אינגאנצען װעלעז רער
רען•

 קלאוקמטבער די םון סטרײס ״דער
 סאנען צו םײגט עס װאס כאװיזען ה*ט

ר ױניאן. א אין ?אמוניסטען  גאגצער ת
צוארקוסען, געדארםט גיט ה#ט סטרײק

 אויןי װערען• געסעטעלט געהענט האט ער
ײד באדינגונגעז בעסערע פיעל  פון ני

 סאמזגיםטען די אבער סטרײק, אגםאנג
 גענומען האבען זײ געװאלט. ניט האבען

 פארטײ •אליטישער זײער םון ארדערס
מעםבערס. די םון ניט און

 ױניאן אונזער אין ק*ומוניסטען ״די
 געשלאגען זײנען זײ געשלאגען. זײנען

קומען. ניט זיך צו מעהר הענען זײ און
 םיר שלום. האבען װילען מיר ״יעס,

 יוניאן, דער אין שלום האבען װילען
 קיין קײנמאל מעמבערס. די מיט שלום
 מוזען זײ !קאסוניסטעז די מיט שלום
״נעהז ]

סיך בינ הלט דו  די װעגען דערצע
 באים קעיק״ און ״קאפע

קאמוניםטען די פון
 װערען װיל דעטאגאג א נאר ״װען

 װײס־ געזאנט האט — מענש, גרויסער א
 א ער װערט — חבינסקי, םרעזידענט

 זאגט און רעװאלוציאנער געװאלדיגער
 םון טעיערעי דעם ארבײטער אונזערע צו

 האבען וױלען קאםוניסטען די הימעל.
 זײ װילען אמעריהא, אין רעװאלוציע א

 ארבײ־ נאדעל די מיט אײנפיהרען דאס
 די :אינרוסטריעס גדױסע די טעי

 אײזינ״ די מאינס, די שטאהל־םאבייקעה
 וױכטיג, ניט זײ םאר זײנען באהנען
 צוטרים, הײז ניט זײ האבעז דארטען

 װילען ?לאוקמאכער אידישע די מיט נאד
רעװאלוציע. די מאכען זײ

 אז זיך, באריהפעז קאםוניסטען ״די
 אידעאליסםען לויטער ארבײטען זײ בײ
 בלױז ארבײםעז זײ ףאלונטירען. און

 אײך איך װיל קעיה. און קאפע םאר
 םאריערס רי * בײ װיםיעל דערצעהאען

 טויזעגד 46 גאנצע געקאסט. דאס האט
 די םאר דאלאר טויזענד 45 דאלאר.
 אונער״ איז דאס !קעיק׳' אין ״יןאםע
 וזאט סטרײס סלאוק אין אונז בײ הערט.
 םערטעל א אפנעקאסט קעיה״ און ״קאפע
 זײ װען צײט דער אין דאלאר, מיליאן
 גע־ ניט ניסעל א ארבײטער די האבען
געבען.

 געספענט האבען יןאמוניסטען ״די
 גע״ זײ האט מען װען װאסער. װי געלר

 דעם נעהאט זײ האבען חשבוז, א סרטנט
װי״ װײם װער ״פאליצײ״. תירוץ:

 װעי נעספענטו האבען זײ נעלד םיל
 םארטאכלעװעט האבען זײ װיםיל װײס
 פוש־ האלעהשאן פאליטישע זײערע םאר

קעס׳/

אגט האט ראוז אלעקם װאס געז
סעסרעטער״טרעזשו־ ראוז, אלעקס

 נע״ איז ארבײםער סילינערי די םון רער
רעדנער. נעקסטער דער װען

צו״ האט באװעגונג ארבײטער ״די
 אװאנ־ פאליםישע די םון געדולדעט פיל

 סײ- — נעזאנם. ער האט — טוריסטען,
 קאסוניסטען די געםאן :יט האם נער
 קאםוניסטען די װי שאדען, פיעל אזוי

 דורכ־ זײער באװיזען האבען זײ אלײן.
 געזי־ אטאסירט, האבעז זײ װעז םאל,
 האבען באשםוצט. און נעשיםםט ׳דעלט

 זײ אז אנשטעל, אן מאכעז געהענט זײ
 זײ אבער אױםטאץ. עפעס יזענעז אלײז

 װאס און נעלענענהײט, א געהאט חאבעז
 און נוים הונגער, V רעזולטאט דער איז

 נעננםטעריי, ארבײטער. די פאר לײדעז
 און פינםטער איז װאס אלעס און טעראר

 ארבײ• די האבען דאס — םארדארבעז,
 די װאו ױניאנס, די איז געזעהן טער

א׳שייטה״ס געהאט ראבעז סאמוניסטעז

םטאן סעקרעטער ט פײנ עז  ל
ע די םאר צי אלו • רעז

 נע- די םון םײנםםןוון סעסרעטער
 רעת«ר, לעצטער דער ווערקשאםטען,

 מגען רעזאלוציע די םארגעלעזען האט
 אייגשסימינ איז «י און קאמוניסטען די

 וױ זיך לייענם ױ געתארען. אננענומען
:ם^ינט

 אנגלנוםען איז װ»ס רעזאלוציע, די
ע אױף געווארען ײי םיםױנגען. כ

 ארגײאער אםןריתאנער די וױ ,אזױ
םדייד גיחניג די און באוועגומ

 יאוזו ?סליכ* לעצנמ די יײרען יוגיאנם
 אױאגטוריס• אונפאראנטווארטליכע פוז
urn, מאמױ נאפאן א ןיר ניבעז װעלכע 

 . פארלארען האנען ײעלכע און ניסטעז
 אין םענדמהיים6אנ׳ םון געםיחל יאדען
י זייער ~ «ו nokp צװײםע<טעז“»  «ו

 יו־ םרײר די פאאינטען אדער נאיעז
איז ;יןונם,

 וואמז ארנײטער וויגע די זױ אזוי
« לעמדינען א געזעחען »י ײי  די *ת ני
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וױיט• און
 «ײס* סיע ;יט to אמת, איו עס

 •ון ארויסגעגסנע( ווערען »סס שדיםטען
 ׳סטהען ססרטײסן |1א ארנאניזסציעס

 ס» דסננע חױן. ;עחעױגען ז״ער א״ף
 סירמרען דיגען צייטוננען דאזינע יד

 טיס »י אלײן, זיך לוינען מיט רעקר
 ט׳ד איחי אױף חריטיס אח אנוױיזוננעו

 דינען זײט *וױיטער דער פון :ט־גק״ט
 סמאניואציעם-צײטוננען, פאראו אבער

 יסס ■0 זיר שסיגערט עס װעלנע אין
 זייטעי, זייגע אלע אין ?אמף און דעיען

 סון סמאדזאציע 1ע1נאטרעסענ רער ון£
סרױסמגעגע(. װערען זײ ער־ײ״ע

 1»טע און נ<סערער דער איז דאס
 סאר־ און סמאניזאצ׳סגס־ רי פו( סארט

 •V( ססרט on 1* און צייםוננען ס•׳
 ,נעתנסינחייס״, אונזער אױך העדס
in אפיציעלער וער  )10 )«no אינטער־ 

 Diypi'oii נארטענט לייריס נעשאנאל
•1ױנ־ס

 א אז ניט, סראנע סײ( גאר איז עס
 צײטונג, אזא סחן ארגאניזאציע נרויםע

 רײכער »סס חענט. סחן םענש א װי איז
 א׳ז, צ״טוננ די איגטערעסאנטמר און

 וועיט אינטערעסאנטער און הענער *יץ
 סמאניזאצ־ע־טע־ דער 1אי לעבען דאס

ט־נק״ט.
 גרא־ w נמרקוױרדיג, סנער איז עס

n ותלכע יענינע, די o miniארn־ 
 אונזער אין טוער חױום די םאר נענט

 איז ר״מננ זייסר םיט ויסס ױניסז,
 ־n זיו »ילט און )yjyon צו זיף װערט
^ — נעגען ר  *י זיר פאתינען זײ נ

 איין 1נא גיט דורכצויסמן, םארםעלען
סי א אניסל נאר נורער, m 10 י w u) 
סתא(. איינענעם ז<יער

 *ייטוננ אונזער יע לײען אנער איד
 ־”א א( ארױסצוזסגען זיך יזילט עס און

 ״נערעכטינ־ ושר װעגען מ״נוננ נענע
 »עט יסס אז אסשר, מענליך, ק״ט■•.

n* ניי אױך ארויסברייננען m i םיינונ־ 
סארקערטע. סיער זעלנע די נען,

o נעהטען װעלען כיר n םון »טער 
 ד. ,1927 יאנואר, טען21 דעם םרייטאנ,

ײסר• לעצטע סון ״נערעכםינהייט״ די ה.
 עי׳ דעי סון סדזױכען ױעלעז פיר

זײט. שטער
 ספשסינלוגנ 1א ז״נעו נייעסע( די

i (10 טעםינקײט נאגצער דער פון n 
OOP o נסי נישט וסך,1 ;אנצעד n  )ic*! 

 נסנצע, ס אלס אינטערנעשסנאל דער ס»
 טעטינקײ• לסקאלע פארשידענע (io נסי
ר.nנ1באז לסהאל !m״ no טען

ער־ רי ספלסזע( ניט סכער »על אין־
p זײט ׳שטע o קריטיק סיין קריטיס. ס 

o אין נאשטעהט n, נ״ע־ ד• אין װאס 
i זיר ולערם פען n ויי טס( זעלנינער 
i איז n 1טע;ליכע •yon. י1דא ןס! 
 אויס־ ײנ«אסען1א נייעסען די אין זיך

ypm) סס« inpn די סי( אמיסנעזסנט 
M* ײסלם ooi םאסען. o n o o w  tviiyi 

ivo גיי• א אכם1ױסגעכ1א ײסלט איז 
מעםבערס. די כײ נערינק״ם

O אז זיך, סאחסטעחט inoe  o n  I t 
 מאסען און םיםיננעז י1 נאזובעז 1צ זיך
מ די װי ײנ מ א מל  אויוי סט־ענען 1ז«ל ו

מן. 1* נײסס רי אום( דעם טריי
oo י1 io»n יאיו fflm otonop םון 

w י1 n ’n o o ,ניו סײ לססאלס iyp n r 
 זיי״ וועלכע שטעט, runio 110 סײ איז
 אינומגינסטע די «»(* נעװוסם נען

■”o y rti, אינ־ וױכטי^ זעחר וײנסן 
ד זיי 4ם»נ«1אינססח אח חאלםס־רײר  ג

 אר־ ברייםס, די םין אימרגאיס אן בעז
 .tODi'proye אױםםײדיגס און טינע
i n לעזסר ojopos סיז לעמוו סיס׳ן זיד 
i n .)יוניא

,i n מ ip 1מי joiiPדי — ״ m
 גססינם װסס שיניאק, ד. סח צזחלונג

ifO סח איז — B זײט אױןי זיד »a iw 
 אימייחר גאנץ ןיך לי»מם א» לעמן
מד לײבס איז דסרמחלומ די סאנט.  *נ

מן 4H אא טרי *erw om - ־ ׳ ׳ 1.
ZS* .יי ♦ סריסאױולס רדיי די

 22PJL22! ״ײי״ m אינדיססדי•
in n o  no־׳ .J g  w y

 זײניו — יימו״
W כרם

OVtB

i<r m מד im m * m w
rw חור פון w u ( trim o«ii v^sim 
ר• חור in ^גפונױוווע רןןר י

ןtv( ױ
n אוױ וױ פירפעעחן b m tm *  in 

 on סארענדעט oiniurn די
fouon סון !**'מץל Wto*
״Fi inim on חרו <ױ ײין סטר״ס

*W 'pytm  n ifoo סיר pvmvw‘
w in ו ארנײע♦* in וױײ »ױ

 n סון שוױנדעי דעם אויןי וען
 *iymo |yooi«»op י1 »סס ס״,1נא;

 «״ iyo״no י1 װאמען (1א טײזען
)ivio סון חיטעז ויך on ׳niMio? און 

״,yp«p, yjyenyi אזוי די )io נאטײנ
1* vioio, מיס ט110סא הסט »סס 
on פיל אזױ om  lyotnoiymo* 

 אין און «ייט אין איז — סטרײס/׳
yioio iy 1»י ילא׳ז. i it lyeoiy in 

 lynpol n ooi אטת, (yourt on טיט
10) iy i י1 טיי,1סא ר1?«דודסס״«׳ 

yoyytvnnmo ,נססטטע yi tyinf* 
 ן1א סיי1א סן סחז (yioiyiyi נלינ^
iyaon ט־ט ניט on in iio  it iroyn 

otioyi iv או( סטרייס, n o i tvaoi 
op on )vaionoa• א*ן mot, איז 

1 noi.«ינט
•yi oiyn 00« ,TmwMio in

lyro* סססליגע די צוױשען מסנט  •or 
 ״*ooyi ױ no חייגטינע, י1 און ל״טע

n׳in io *it yot פי• די ניז טיטימסן 
 • אױ!י oifl’oyi זײגען ײסס טיננען

iy װגיסניסט״שען ײד1ט i” o r, י1 ײוך 
m סײל ן1א pin ארת׳ע i> »i9 — 

n סט n n Jiio  in אויסנעציינענט. איז
 אינטעחד ניט אלעס יסס in איז
 looln אימענד 1סא וױסען «ו סאנט

in םיסנליד  lie 1א יוניסו| oonniyro 
me■ די yoi ’onyci ipipo אץ סתר 
in ̂ג ? לNנoryאיגטע

myt 0 no 3 עסאנטען1אינטע*« 
 לסזע־ nvuM די אױך איז רסהטער

 ארטימל in סײטוננ, in 110 שטסוי
n  no, טאז1חע pioio, אין ,ססעריקא 

n אן סון אױנען m iylsiy,סיסען די ״ 
 ייניסן אסעריסאנסוי (io iroirwno■ אוז

 אויו »י לסננ, ח. no ינען1נסש ,tכעyל
 טסטסס סא(1נס no נ«טיצע(״ ״צייט די
nאינט זיינען ». א. א. yװיכ״ און סאנט

n* 1•• סיו y) ׳*fytotyrfyw *יודגיי 
yty> n  m,)
ottia*or«« ייי ooi ״יוסי־בסט״ 1לי

m אייסזר iyiit?yt on )*• Jiy t i'n 
iw i 1 אייד ייי it, i»> • toimי 

0 9)i• n t im f| לײנ יו»דח ,niyy
p •'t m יס• u  im״iot ,yifyo• i אן

lysoupioip *i t» m אין י«חף1א m, 
0 T f (not «f»׳»ypt*> *i )1• )ylPO

•T ײייד י ײיי join•• o 'mm 
*1• iot ,iy3iy« ,loopoin (ײ•8 טיי 

tilt, ײסלט yi, iy i io• lynyt n t■ 
Jn•ױ ,“#׳»״  נײ•1א יto 1 יױנ,1 »
iyo, די *?!•^iyaio« i n סט101גי 
iyo*n» «t in•״ n  intnytt סאסי־ 

yim) און or• לאו*),1ניל oy װסיט 
oityt »11 iwot,) יר, גלױג« -yoo oto 

ytm »«סיהרט¥11א״ יסל אנטײי «•y

vtrryt■״ דעי (i» y«׳p*iyi יי *)
J 1'ir  •ffl •"P*  *ײ»עי*דען ‘,8 •״( ׳

 iim 1יװטע8א«י'»« 1«ויינע n lytyl ײ
 yv.yr iyi״t סיי im ביידיעו,׳•!•*

u»ו ויך נעװען ״, yonyi) ױיויי ey mo 
lyj'B׳bmi נ,ו איז iyrw  1» oy i ױס 

ypm.) ל״דער ,ודוןי דעו ייי איי« נײ 
rw  lynyi .י1 |י1זזי ׳•ײ*ד , ii By״.-ya 

f״lyflyi i• ױ ?«יונ» יי» *syiyi, iyi 
 ,״i yj׳ii« ר»i iy*» i'liytr !״גען ?״■״
mu if נעז, i קריגם b, i  iyo? — .רעד

א: 1א־ (.01  צינענעכעז סך א ײסייט י
i n  it א־נטצ־עראנטסייט iy i no ציי־ 

 נעטסכט אויר זי סיט” דע־דיט אין ט-«
 צ״טוננ. iy״r דיט יעזע־• ,ד ה״מישעי

11 TO,1א ייס J:• נע״ סך א זיו פסיערט 
iw «י דײי ;yioP )•רסכען 1¥10?י ״ 
ooi ־עוט׳ען8 א ס•( נאשר־בע;ע ir a 
on — 10א?ט1ע1 א ניט ט.*ט װסס נסר 

iv?״t צולינ iv l yi
oy הא־ 1צ ט1נעש» ניט אױך »סיט

rovelv נען iy i די 1איכע רעצענז-עס 
i״yooy ניי•1א י1 י1כ ניכעמ אידיטע 

iyo נוך 1»עלכע מיסען «סלען oy א־ז 
oiooyiyoim לעזען. אים א•( טויםעז צו 

 1אי לס1ע אינטעליגענטען אן חסנען טיר
ymn nytno,) ישע1אי ען1יע װעלכע 

3’iv p אננערעגט אױך ײסלט יסס 1י*י 
it yiyuo ט׳יז ooi .זעינע

oopoiyi i 1צ ע;סאלס,1יע * nװעט ■־ 
 ״נע־ *i »8 ניט, 1סיע םסלנע! איני

proyn״o" ען1יע פרן װערען נעיעיען 
 yiyiim שרן איז (0’׳» in 1םי 1יטגלי9

1V10 יע־ צו אװדא' דאט רען ם1א11ער 
נזייניננ. ז״עי הערעז no זען

 1צ באשערמ מיר איז עס וױ אזױ
 א>ף ד־עיקיער ט״נװ;, ערשטע י1 יסנעז

 סאמלייכען זאל טען װען אז ססען, (,נאנ
 צ״יטומען די דיט ״נערעכטינ?״ט" '1

 ניבען ױניסנט 1׳״."i׳k אנדערע װאס
 נעוױ־ ״נעיעכט״נק״ט״ י1 ײעט סמיס,

•יייז. ערשטען oyi נען

ל א נ א ש ײ ן י ױ ד
—  -i«a»»fl׳BBrK..u—, n i . fiii i u i i i im i iK w iy m i i i i iM m  m b

לעבען. און ליטעראטור
n״o אן81<ינע t (yyytoioo oyn״I 

no iwoiyo’P, iy ro  onp לענעך 
n10״ )yi’»t1ײטא, vo‘M f ill\ יאנד 
8 ,io אױינעד no אין 1אנענ *pi’pya 

1268 (,rn o i nmpo • )נססטס .iio i 
t)« טעטס t Dim)״ ,ioe oon סן o ינ״ 

לע״ on סויף הסט 11אט1ליטע 01סל
m."

 מאז1ליבע .n חסט »סר יסצטע
dtoipo 'i די yioio, ױאס, loo אן 

i אויף למבעזיחסט m איינסמס n
iiDOiyo’<,נעװעז •» לעסציע זיין ״

oioonrot’o myt און iy  .nnyioa 
bim חסט iy«o די y in ’noo סא־ 

מ8oiom׳ »יז *יאלע  װי ,ivonaoio י׳
op’iiy io ’io tn n i ” t סיז i n ליטזד 

iy  .u d o i חסט on  tno iD ruw w 
iv r ’ioiyo’P i n  ooi ,opoo טענס 

onr אין onioo סאציאלע די n iy־ 
iw חננ,ן, ip  yoiyn אין ?■m i  i n 
poor. נסד r m ?  i n זיר הסבעו

סאלקנדאר עױדדמנאל װעכמנפרמר
די אױרודננ וואש־ננפומ סרזל ו

.530 מס סלײס, אזימױננ און יט1סט טע16

יאנואר ט;ין29 דעם שכת,
i נ. — נ״טסנ. 1:30  .rn, ליטעיא־ איז שטרעטוננען סססיאלע :1סםסליע

lym ס — 11אט1ליטע א־רי׳שע ״די .1טו yayl עליכם. עלים — לוז״.1ח
יאנואר טען30 דעם »נטאג,

11:00 nnc i n  no. — .א r n, אין סדאנען ,ציים :סססטי i n איני־טזר 
im; װעלט״. ססציס^ער

•עכרואר טען6 דעם שכת,
אינ^סםריע״. no ryivi, :ט׳שיים dioido — נייטסנ. 2:30

פעכרואר »סען דעם זונטאג,
11:00 nno i n  no. — .ח. וד pdiop .rn) : ססציאלע, i n  no inooroe

ipjop’m o .נעשינםע״

אן ש טענ ס ק לונג ע טיי א א
m,) 1268 םע?ינלי o i lynpo נססססו n o i, ניסנקס 

יאנואר טען28 דעם סרייטאג,
מ חיים — סױעכט. אין 8:00 i — לענען״. און 1אםו1,לינת םא(:1לי n 
o •ײנסלוס n  no אױף לקנ¥ן i n 1ליםעושםו i n  no סדן אײנםלוס i n ליטע־ 

u d o i אױוי yon o n.)
סט ײד אי טי ס ני ר יו ע ם ענ צ

סםדים yo6 איסם 330 ,410 תם ,26 ס. ■ .
iyoy«r in •נאגסירט וועם m.

ם םי חארלע ר װני ע ט ענ צ
AM ,72 ם. «.  on 106 סוחמ» לעססימםסז nrסטייט סע 

«oy ותחמ סנאגסידס iyoy»r.

א מאנחעםען פון באלל״חם ער הױז״ אי
 ננױw סע8 יין סםתמ סס34

o r/ ס •מנרואר גגםען דעם תקייג (י
™״ ײי 9 י m  —  m ניימםס - ®יײערס/ ״•ימידילי וױמ^»נס

 לעי• א אין באטײליגט *נוועזענדע סלע
דיסלוסיע. האפטע

 גרויסער א זעהר איז קורס דיזער
 באזונדע־ א איז לעקציע יעדע ערם#ל;.

 װע־ פארטנעזעצט װעט און ױניט, רער
 יע־ סיזאן נאנצעז םון פארלויף אין רעז
 אין אזייגער, 8 אבענד, םרײטאג דען

גארדען. סקװער טע?י:לי
 דאס זעהן, צו צוםרידען זײנען מיר

 אין יןוכיען סטודעגטען סעד«רסטע די
 עס עדמוטיגענד. זעהר איז דאס צײט.

 קו־ װערכע אײניגע, אבער זיז־ געםינעז
 גאטיײיה שטערט, דאס שסעט. כמן
 דעם, אויסער אבער קלאס, גאנצען דעם

 םולען דעם פארשםעטיגטע די םארלירען
לעקציע. ליבערמאלס ח. םון כענעמיט

 פין מיטגלידער פאר םרײ אײנםרייט
אינטערנײשאגאל. אונזער

ער אץ םאהטארען סאצײאלע ד
געשיכטע• אמערילןאנער

 געװיס װעלען מיטגלירער אונזערע
 ה. ־דר. דאס הערעז, צו צוםרידען זיין

 יא:ג יאהרען איז ורעיכער קארסעז, דזש.
 פאקול־ אונזער פון מיטגליד א געווען
 אי־ קורס א געבען אנפאננען װעט טעט,
דער אין פאקטאױען ״סאציאלע כער

רעם זונטאג געשיכטע״ אםעדיקאגער
דער אין אזײגער 11 םעבדואר, סעז6

 אויר־ װאשיגנטאן םון 530 רום איז םריה
היײסקול. װינג

קאר־ דר. װעט לעהציעס דיזע אין
 די אויץז געװיכם ספעציעלען לײגעז מעז

 הא־ װעלכע פאקםארען, סאציאלע הױסט
 אויס־ געהאלםעז כאט נרויסער א אין כען

 צװי־ ציװיליזאציע. הײנטיגע די כויען
 דיסקוטירט װעיעז װאם טעםען, די שען

 רעם םון אײנםלוס דער זײן וועט װערען,
 אנווענדונג םארשסרײטע די םראנטיר,

 אי־ הוםאניטאריאגיזם, מאשין, דער םון
 דער איז נאציאנאליזם, און מיגראציע

קאגטראל. סאציאיעז םון אנפאנג
 אונטערשטרײכעז צו נויטינ איז עס

 םאר־ צו ארכײטער םאר װיכםיגקײט די
 נע־ האבעז װעלכע םאיזטארען, די שטעהן
 אינ־ סאציאלע די אנטװיסלען האלםעז

 הא״ מיר לאנד. אינזער םון סטיטוציעס
 זיך װעיען מיטגלידער אונזערע אז ׳סעץ

 װע״ א\ן געלעגענהײט דער םיט באנוצעז
 םאײ װעלכע לעהציעס, די באזוכעז לען

 אינטערעםאנט זעזלר זײז צו שסרעכעז
װערט. בילדוננס נרויס םון און

 פון מיטגלידער םאר פרײ אײנםדיט
ױניאן. אינטערנײשאנאל אונזער
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געב״דע דער אין געטראגען חאנען דמ, דער *•ר< טען28 דעם זונטאג,
 •אראאמענט. אין װאחיען די םון ס^ג
 אפגע־ ח*ט ארבײנדאיגספעקטאר דער

 דער אין אזײגער 9 שטים זײן געבען
 וײגע אױסצוםיאען אװעק איז און י,סר

 דורכגעחן געדארפט ח*ט ער םאיכטען.
 גע־ אכטוננ און סראמען אאע איבער ןיך
 גע־ דער אױסגעמירט װערט עס צי נען
m א דורך איז ער זונטאג־רו. װעגען 

 חויפנדפאאץ אױפ׳ן סראסען רײ גאנצע
 פונ׳ם קיײט איז ארײנגעגאנגעז איז און

 סיט חאנדעאט װעאכעד דעאעמאן, הערר
אײזענװארג.

 קא״ט דער םון באאעבאסטע םעטע די
 איז זי קאסע. רער םאו־ געשטאנען איז

 קאר־ איהר אין םארצויגען אזױ געװען
 אט אט, געדוכט זיר האט עס אז סטזיט,
 מיט נעטאן סאן א האט זי זי. &אאצט

 אויױ פינגער, דיקע און קורצע האנד א
 האאב א ביי געבאישטשעט ס׳חאט װעאכע

 דער אױח און ריגגען, גאאדענפ צענדריג
 פארװאס אינספעקטאר, פונ׳ם פראגע

 נעענט־ זי האט קאייט, די אפען איז
:פערט

 איבער רעדס גארניט, װײס איך
באאעבאס. כיט׳ן

אומבאװעגאא• נרויסע, כייט דעיועכיאז,
 איז םיס, אעבען הרעכיערישען פון כע

 געטאז א.סוק האט און ארײנגעגאנגען
 זיך װאאט ער װי אינספעקטאר, אוים׳ן

אנםאאען. איחם אױף געהאיבעז
 ארויסגע״ ער האט ־־־ װאס? —
 גע־ אױםםיאען םאדערט איהר — דעדט,
 ׳יא חײנט!־ וױ טאנ מין אזא אין זעצען

 גוט זעהר !פריתאזטשיק א האב אין
 מענ־ די ניט האכ איך װען געווען, װאאט

 פריקאזטשיק. א האאטען צו איכקײט
 זונטאג איז מיר בײ ודייז בעסטער דער
 םון קומעז פויערים די װען טאג דער —

רארוי.
 נע״ האט ארבייט-אינספעיןטאר דעי

 זײן עובר חײסט דאס אז ענטפערם,
 דעיעמאן אין דעמאאט געזעץ. אויפ׳ן
 םון זיך םארסרײסע^ט געװאחסז, רויט
:צו^ריען זיך חאט און כעס

 גע־ מיט׳ן סיד דראהעט איהר —
 יצעפעג־ צו געהן װעל איך ׳גוט ריכט?

^עפענסען. צו מינוט די כען.
בא״ דערבײ האט דעאעפיאז דאדאם

 םעטען איהר אײף ׳טםײכעא א װיזען
:געזאגט האט אזז פנים

מטי־ צו כדאי טאסע זאגסםו, װי ~
 זײ אויב רעפובאײןאנער, די פאר כעז

!געריכט אין שלע$ען אונז װערעז
 #פרילןאזט^יס אכצעניאהריגער דער

 אויפ׳ן רואנט אײן מיט זיך אניטפארענדיג
ש  ארוםכאפעג־ צװײטער דעד טים און סי
 האט פוס, רעכטער זײן פרן יזגי די דיג

 װאס מענ״טעז, דעם אויסנעאאנט אויך
 זײז פארבעסערעז אהעד נעחוטען איז

אעבען.
 נויג א זיך האט אינספעיןטאר דער

 זיך װערטער איבעריגע אדיז אוז געטאז
טיר. דער צו אװעהגעלאזט

 גאם א נאך דורכגענאנגעז איז ער
 ■לאץ, אוים׳ז אוכינעקערט זיר האט און

ױם־טוב׳י־ אגגעטאנענע בירגער, די װאו

 דער ׳טטימען. זייערע מעריע דער טון
 אפגע־ אן אין סערדטאגט, ?וטאטימער

 מונדיר, צוקנײט^טען און כליאסעװעטען
 געזעצ״ םון היטעו דעם דעריאגט חאט

 אפגע׳עטעיט איהם האט און איכקײט
 זיך האט ער װען רגע, יענער אין •וגקט

 אפענער דער אין ארײנגעהן געקאיבען
דערענאקור. םין גאלאגטעריײקראם

 אײך בעט סױפרעםעקט הער דער —
זיך. צו

 א האט ארנײכדאעסיעקטאר דער
 מיט האט און ^שנייס זײז נעטאן גאעט

 װעגען גצטאן טראכט א םארגעגינען
 ט4אפגעגאי ריין איז ■:ים ?ײן אז דעם,

פרייט. איז װעש זײז און
 טויע- די אין ארײנגעגאנגען איז עד

 װעאכער אינער סױפרעםעקטור, םיז רעז
 א פאן. ^כיוציגע א געוזאנגעז איז עס

 א אויגען די כייס איהס האט באאטטער
 הינטער טיר, דעד אויף נעטאן װאונח

 באגע־ קאיט זעהר ר,אט איהם װעאכעד
 קופלע״האספאר, סו־פרעפעקט דער גענט

כעסן. א און נעדװעזער א מעניט א
 װען צײט א געפונען האט איהר —

 זיך ער האט — !הענדאער די רייצען צו
 װאס — כעס. םון זיר אויסער צױטריען

 אוםיסטענדיגער אז אײך בײ דאס איז
 ניט זיך ניט איהר צי ׳אזא פאנעװער

טוט? איהר װאס רעכעגונ:, קײז א&
 האט — חוב, מײן אוים םיא איך —

נעזעץ. םון םאחעטײער דער געענטםערט
 צועםענט האט סױפרעםעקט דער

:סויא דעם און אויגעז די איהם אויף
װאס־ס?! —

 זיך האט ארבײנךאינספעחטאר דער
 איז ער נאר שרעיןלאך, נעבאך געפיאט,

זײנס. אויף געיטטאנען
 אז דארויױ, נעהאלט באהום איך —

 װערט עם- װי געבעז, אכטוננ זאא איר
נעזעץ. חנר אױסנעפייט

 גאגצען א ארויסגערוםען דאס
סו־פרעםעהט. בײם כעם פון אױפרייס

 די גאך !געזעצעז !געזעצען ־—
 הײנט האט איהר !געזעצעז ־— װאצען

 דעלעמאנען. בײ פראטאקאל א געמאכט
 דע־ אזעלכער איז ער װער װײסט איהר

? לעםאז
 נע־ ניט האט געזעץ םון םעניט דער

פלאטפארם. זײן םין אפטרעטעז װאאט
 װעא קרעםער, א איז דעאעמאז —

 צװײ־ און ערשטעז אוים׳ן עובר איז כער
 זוג־ װעגעז געזעץ פונ׳ם ארטייןעא טעז

 געװא־ אדויסגעגעבעז איז װאס טאג־רו,
יארזר. 1906 ױאי אין רען

 קופאע־האספאר 'סױפרעפעקט דער
 אי״ פויסט מיט׳ן געטאן קאאם א האט

טייט. בער׳ן
 אז דעאעמאז איז אאץ פון םריהער —

 שטעיט איהר ױענובאיקאנעד! עהראאכער
 איהר יאאיטיח! םון העכער געזעץ דעם

 װעאכע מעדטען, מיט ניט זיד רעכענט
 רעגי־ איצטיגע די אויסגעסאיבעז האבעז
 דעאמ־ װען ערגער, איז אײך םאר רוננ.
 האט ער אװעס. אונז פון געהט מאן
 איד געה אזוי, אויב : געזאגט מיר שויז

דעאע״ רעאקציאנערעז. די םאר שטימען

 יטטי־ פופציג צמעשטעלט אונז האט מאז
V o\ רעפובריקא״ דעם אעםענסען, םאר 

 איהר פיהרט איצטער קאנדידאט. נער
ל א  זיך קאנט איהר איהם. גענען ש*יון

געהן...
 אדויס איז געזעץ םון מענ׳ט דער

 צו־ א איגגאנצען גאס רוהינער דער אויף
 גע- און געגאנגען איז ער רודערטער.

̂טען גרויסע די אױף אײענט  דעם אםי
 איהם פאר געװען איצט איז װאס נאםעז,

׳טרעקאאך.
 גע־ האס — זיך... פאריטטײט —

 ארבײט־אינ־ דער אאײן זיך צו זאגט
סיעקם^ור.

 האט ענין פונ׳ם סוןי גוטען א אויןי
 באזונדערס האםעז, געחאגט ניט שוין ער

 געזאגט האט איהם װאס )דעם נאך
 פאאיצײ־יוא־ דער טאג צווײטען אויפ״ן

:האאא מיסאר
 אײך זאא טען פאדערט אעפענס —

 אויס־ םאדערען ניט טאר מען אפזאגעץ.
 .’װאאע די םיץ טאג איז געזעצעז די םיאען

 הינ־ נעזעצט :יט נעכטען דאך האב איך
̂• ^״יכורים, קײן גראסעס טער  זײ כאט

 װי גאסען. איע אין נענוג געווען זײנען
איהר? מײנט

 דא־ דער אז געװאאט, זיך האט איהם
 באשטעטינען. זאא געזעץ-אפהיטער זינער

 דאס סך. א געװען זײנען שיכורים אז
 אײ זײן םון סיםז א זײז באדארםט האט

 עיוזיסטירענדער דער כערגעבענקײט
 פאר׳־ זעהר געװען איז ער און ארדנוננ.
 א דערהערט האט ער װען חידױט׳ט,

 װארט יעדער װאס ענטםער, טרויעריגען
 ארױסגערו־ איהם בײ האט ײעאכען םון
געאעכטער: גרויסען א םען

 זאא עס געםאדערט, האב איך —
 פאר געזעץ, דעד װעףען אויסגעםיאט

 אע־ אמער נעשטיםט האט עם װעאכעז
הײנע גיט מיך פרעגט ער אאײן. פעגס

 אינשורענס אײף אײבאר ״ױניאז די
 איז עס דאס אגאנסירט האט סאםפאני״

 קוואטא, די געװארען דערגרײכט שויז
 די *ון געשטעאט, זיד האבעז זײ װעאכע
 נעשלאסעץ אםיציעא װעאען ביכער סטאס
 דעם נאך און יאנואר, טעז31 דעם װערען
 פאר־ ניט סטאס קײן מעהר וועט דאטום
 װיאען װעאכע יעניגע, די װערען. קויםט
 אאזא, האבען, ?אמפאני, דער אין סטאס
 צו יאנואר טען31 דעם ביז באויז צײט

אפאיקײשאגס. זײערע םײאעז
 נײע געװארען גערענטעט זיינעז עם

 געםי־ זיך װעאעז װעאכע העדסװארטערס,
 עװענױ. קאנעיןטיקוט 1701-11 איז נען
 ליכ- איז נרויס זעהד זײעןן אםיסעס די

 בעםטע די םון אײנע אין זײנען און טיג
װאשיננטאן. אין ביאדינגען אםיס

נעדרוהט. שויז װעחגן פאאיסים די
אינשױ געװארען אננעש&עאט זײגען עס

6
 םיר זאא מען םאדערט און דערקאערוננען

 גאר זײגען עס אױס, װײזט אפזאנען.
 די װעאכע םאר רעפוטאטען, אזערכע דא

 גע־ צושטערט ניט נאך איז באסטיאיע
װאיען.

 ארי דעם ארױסבאגאײט האט האאא
 םון טיר דער צי ביז בײט־אינספעקט^ר

אויםגעם־צימער. זײן
— יורײז, זײן איז ארבײט איהר —

 די <לאט ער — ׳האלא געזאגט האט
 ניט איהם זאלט איהר פאדערען צו רעכט

 רע״ די אין שטעסענס קײן ארײגשטעקען
דער.

 איז ער װען געזעץ, םון סענש דער
 א אי*ס ער האט אהײם, זיך צו געקומען
 םון בוך דאס צועםענט זיך פאר טרײסט

 רעװאאױ און ארדנוננ ״אאטע טאהװיאען
 1866 ׳אעוױ מישעא פון אויסנאבע ציע׳/
 אי־ ער האט 98 4זײטעי אױף און ׳יאהר

:בערנעאייענט
 רעפובאיק, דער םון געזעצעז ״די
 דיזערבע, געבאיבעז זײנע; זײ כאסיט

 געביטען זיך האט טאג צו טא: םון נאר
 אנגעװענ־ זײגען זײ אזױ װי אוםן, דעד
 אזזן האט רענײ־ו;; די געװאו־ען. דעט

 ׳דאס געטאן ׳אויס:אם ס4אי אייפהער
 האס ד פאיבאטען. אאײן האט זי װאס

 יעדעס נאד געזעץ, א געבדאכען זעאטען
 נע־ בױג א ‘אביסעי איהש זי האט מאא
 גע־ האכען עה װי זײטעז, ארע אין טאן

פאאען״. באזונדערע םאדערט
 טיט־ איז ארכײט־אינספעקטאר דעם

 װאם פארשטענדאיך, געװארען אמאא
 רע־ פרײער זײן אין געזעץ איז אזעאכעס
(״עםעס״). פובאיק.

m מײנעם בײ געפרעגט עסיצער
 פײך געעעיעז ביכער * פ#ר ״װאס :®רייגד
ע, — בעסער  צו שור*זליספישע8נ דאםאגפ̂י

 גע־ ער האט בינער׳/ ״גוטע פלעגאריאע?״
 אויסגעצײ״ אן געװען איז דאס און ענטפערם.

̂ן נישט איז עס וױיל ע־טפע״, כענפער  פיןי־
יי װי ז*ך נאריעערע קײן ליםע־ נײ ז

ר ם»ןר׳»ריפטען. רארי^ע  גוט, איז בוך ד#ס ̂ג
#נפזװיקלען. צו זיך םיר חעלפט װאס

בראנדעם• געארג

 איז סטעף אפיס אן עקספערטען,' רע:ס
 גע־ האט מען געװארעץ. ארגאניזירט שויז

 אפיסעם, די פאר םוירניטשור ארדערט
 אפאיליײ און רײט־בוהס םארבארײטעט

 םארבארײטונגעז אלע — פארמס שאז
 נע־ טייאן אגםאנגען צו געמאכט װערען
כיאסשטאב. גרויסעז א אויף שעפט
 דע* װענען זאך אויסערגעװײנאיכע אן

 יײף אײבאר ױניאז דער פון ארגאניזירוגג
 אז ׳פאקט דע־ איז קאטפאני אינשורענס

 און :עװארען םארסויפט זײגען סטאקש די
 פראמא־ און ארגאניזאציאנס גאנצע די

 געװארעז דורכנעפיהרט איז ארבײט שאן
 םון װײניגער עטװאס פון האסט א אויף
 קײנםאא איז װאס זאך א פראצענט, דרײ
 םארבינדוננ אין נעװארען נעהערט גיט
 פראמאשאן און ארגאניזירונג דער מיט
 דעי םיז באאטטע די קארפאראציע. א סון

 דיזעד מיט שטאאץ זיך פיאען קאמפאני
דעדנרײכונג. עיןאנאםישער גרויסער

ניע8םפ8ס אינשורענס לייף ליינאר ױניאן די
&יסעס8 9נײ נעטס

פעחלם אונז
װחילער ז. פיז

 ווענען הוםע< איצםינען דעם אין
 םאריזצכט ה^ט םען װאס ,vbהא׳ דער
 •וויים םעקםיקא, און ניקאראנוא מיט
 *וועסשטע־ סאםענט א אויןי מיר זיך

 באטראממן רוהינ און זײם א אן מן-
%םראנע. נעװיםע א

 םראנמ די גיט איצט איז םיר םאר
 אםערײ נע^כט״אדער םעססישא איז צי
 אי־ םיר װעצען דאס אוםנעחמם. קא

 דעי פו? דיואאםאמן די *ו בערצאזען
 עם נאמטיכמנז. *ו נײטאגס אװ איענ
 ייי זײנ״י דארױו אזיפנאנע. זײער איז

געווארז). כא׳טאפען
 חים איז ארט מיך וואם
 אנמריסא איז שארוואם איז, םאםעגם

י םיניםסארעו ׳*אעכטע סיט נע׳שטראפט
n די םאר H & vw n fi יייףי׳

p רעפוגליקאנ^ו די ?  PH pmnyn/ 
<סיר I* גאר״מ ׳פצ״נימ׳ •ון צ״י

 searwp םיגיו
praroyi m

 םינ«
ג

ווי
P זואלס it

י צ ז י י ו מ

מ תי חא דמר׳
• m  a n . n a ___

ר אדסר קוקידזמ מ
ײז נאוי םיז■ ״ » ײ ז

 די איז אפנעטאז חאנעז םיניםטארען
יאחר. עטאינע לעצטע
 אמע־ םיז גע׳ןויכםע נאנצער רער אין

 1פי ועריאדע אזא נאך ניטא איז ריסא
 טי־ אונפאחיגע און נארימע *צעכטע,

 רעפובציהאגער ילעצםע די װי ניסטארען,
 װאם ניט, העלםם dp אדמיניםםראציע.

 ניט העיםט עם ארוים, זײ ווארםט נמז
 זײ מטונג צום זײ ט5שטע «מ װאס

 גא* באנעהן ז״ערם: נײ ?יך חאלטען
• רי׳שקייטען.

dp פריחער־ רי נײ אז סענאיך, אט 
po;prtp^ pm| אױך זײנ?ן IPiipi 

p»3pNp .דענםנד אבער טיניםטארען 
fiifo ג?װמ 6בטם׳ זיינ?ן אוים. ױייום 

*”p y?»n p *  r m m  tpojpinp•* 
ipo, ׳•זױ «t זיי tpsyn םיט «»pnp 

 זייער? אדםונתיןןןemppi 8 טאמעגס
 »נ?ר אי«ס?ר םיניםסאוחפ. גאױאמ
xm די ייייגמ n אח m srtv *םינים 
nrxpe מר ״יויי PTP«t םים ירי סו ' 

tP« די r r »  .p  ojpcwp חנזיחמ־•
«pm ®יז׳  tpjhp 'tpok n m  am  m

mm יב?ר» a n .יידען) ,
tfw i tie •ײ ייז נסרר אוגז גי ײי ׳

W i n
rl Tl

m m  t r v n
4'IUPD. P9JMD

 אג־ ;קיאמור םעהילט אמעריקא אין אז
in n ,םעהילט אמעריתא אין אז טענה׳ז 

 א־pריpאם איע שוין האט סען ?ונסט.
 אבער אויםנערעכענט. םעהלערען נער

 אננע־ ניט :אך האט מיר, דאכט סײ:ער,
 אונ־ םעהילער נרעסטען דעם אויוי װיזען
 נו־ םעחילען אונז אז דעם, אויוי :ז?רען

מיניסטארעז. טע
 דער װאס צו װיםען ניט נאך סאן מען

 צענטראל־ די מים ■לאנםער איצטע?ר
 פיהרען, װעט רעפובליסען אםעריסאנ?ר

 א טיט אויסלאזען זיך װעם op צו
̂אטעםען א םיט צי ,ppkd םלחטח  םאר

 םאר איצט אי־ז זאך אײן אבער ;*צןם
 טעילאנ, םע?רעט»ר tv ׳?אאר אלעמען
 אנ־ אויסלענריש? פון מיניםםער אונזער

 באנא־ ׳צטאר? זיך האט נ???נ?נהײטעז,
 פרעזירענם אויך חאט np אז און רישט,

 דער אין *רײנג?ש<?«ם פויידזש׳ן
נלאטע.
 איצט איז לאנד דעם םאר פראנ? די

 ■חד רעם נאכפרינ?ז פאלק דאם זאל צי
»b ip r זאל םען ארער נלאט?, דפר אין 

apn מיניםטער ז״ן םיט פרעזיד?נט 
 חונ־ די נצאטע. ד?ר פזן ארזיסשצעפ?(

 שריי?!, פאםריאט?ן פראצענטינע ד?רט
 ד?ר אין םיטקריכ?ז אל? |pno םיר אז

 Dip-rip*־ דער איז איינםןוצ נצאטע.
 נאמ?חן. אצ? מיר )pm iPMnpp««־»»

dp איז np|«p ר?זיד?נם■ — :Dppnp 
•OSP'WSDlll ,Witt

r« «  nרpdjpop>p p,| 1זימ? וואם 
ip אויםנעניכם?רט, 9vb«3M נאך )'*i נים 
 m ,ppt» ד?ר םוז נאנײטט?רט אוױ

on  tpsnpsin t«  tps חןזיר?נם» «r

 —טאקע טעגהין זיי און בצאטע. יעדער
)'װאס נ#ך און װאם, צו

 נע־ 'אט ?עצאנ םעקיעטערי אוגזער
 איבערשרעחען, אונז װעט ער אז סיינט,

 די אז דערצעהצען, אונז װעט ער װען
 דורך אונז אױוי נעהען בןוצשעװי?עם

 מי־ אצטעטש?ען רעם בײ מע?םי?א.
 אוים. װייזט שױן, איז אונזערען ניםםער

 באצש?־ םאר ציטערען צו חצאת אזא
 באוױזעז נאך אונז ער חאט דאם וױזם.
 סורא האט ער װעז צורי?, יאיזר א םים

 דעם אםעריקא קײן ארײנצאזען נעהאט
 פאר־ עננצישען םון וט»טBPד אינדישען
 סא?צאטװא• פאמוניסם םpד צאםענט,

 נענומען עס מען ה*ט דעמאצט צ*.
 ?עילאנ אצםער דער װאם שפאם, א אצם

 אבער, איצט נאצעעוױק. א פאר ציטערם
 ווערט אצטער דער וואם אז אוים, װײזט
 באצשעװי־ פאר מורא 1זײ ווערט עצטער

dpp שױן איז ער אח נרעם?ר, אצץ 
 ארײג־ אונז דעם צוציעב נרײט אפיצו

פרי?נ. בציםינ?ז א אין שצעי?ן
tPD נים איז דאס אז זאנען, העט 

 פ?צאנ׳ס נאר ניט איז dp אז ;איץ
 זיי־ dp אז ;באצש^ויזם םאר םווא

ip j טיציטע־ אינטערעםען, אויצ פאראן 
n׳pe זא־ אזעצבע נאך און אװצגםױרעם 

tpp, ס??ר?ט?רי אויוי ציפנלען װאם 
 איז אצץ דאם אב?ר נ?רװען. פ?צאנ׳ם

 םי־ צײטיש?ר א און דא. יל?מאצ דאו
 ptfpm אזוי װי װים?ז, דארף ניםםער

א«ן  ניט און פארדעשעז דיפצאמאטיש ז
 יח אינאעצוםפערט אזוי ארױספומען

 am np3« .*uio3P9p( צי tpsps אמז
iponpj םי:יםג^חס צייטישי טיר I , ־

V<f<*&■II י •*י ►
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נאטען. וױיבס דער אױה

 איז אײנער ׳װעז אז תשיכטע, *לטע אן איז עס
 אריוי ביזנעס זײנע פיחרען אן ער פאגנ& כאגקראט,

 ?לאױד דער אין ?אמוגיסטען די נאסען. וױיב׳ס דין
 דערזעהן, האבען זײ זעלביגע. דאס סוען ױגיאן מאכער

 זיי האבען ױגיאן, דער אין באנ?ראט זייגען זײ אז
 אזױ דעם אוגטער ביזגעס זײערע םיך״-ען אגגעפאנגען
?אונסיל. שאפ־טשערלײם נערופענעם
 ביזנעס זײנע פיהרט באנקראטירטער א ײעז גאד

 גױן. א דערםון ער האט נאטען, וױיב׳ם זיין אונטער
 קרעדיטארס. זיינע נעזעץ.און דאס או דערםיט נארם ער
 -8?זא גאסעז דעם םיט קאנען אבער ?אטוגיסטען די

אפגארען. ניט תײנעם קאונסיא טשערלײט
פארזיכעדט, און זיך םאױענטםעדט ?אונסיל דער

 זײן, ריכטינ טענ דאס קאמוניסטיש. גיט איז ער אז
 טאיןע איז עס אױב אז זאגעץ, צו םײ;ט דאס אבער
 קײז ניט זײנעז קאונסיצ פון מיטגאידער די אז אםת,

 קאמוניס״ די בײ דאמיס דאן זײ זיינעז קאפוניסטען,
 זײ אז הײפט, עס עמער. נאך איז עס װאס טען,
 די סאר ארבײט שמוציגע די הענט וײערע םיט טוען

קאטוניסםען.
 די שטעכט און ברעכט קאמוניסט א װען און

 א־נטערעסעז די פאר װײניגטטענס עס ער טוט ױגיאז,
 עק־ איהר םאר האבעז סוז װעאכע ■ארטײ, זיין םון

 אז־בײטעײ צוב»-אכענע « און צוריסעגע א זיםמעגץ
 איז ברעכט ןןעער צוועחען וועאצע סאר כאװעגוננ.

 װעאכען םאר ? דאמי קאמוניסטישעד רער שטעכט
^פםוץ? האםוניסטישער דער אין ער קריכט צװעק

 זיינען מעגער ?איגסיא די אז אמת, איז עס אויב
 אין דארטעז זײ טתז װאס טא קאםוגיסטעז. קײן ניט
 דארכדנז זײ קאנען װי שטאא? קאמוניסםישער דער

? אײנשטעהן
 אײנענע אז האכען װאס נעדקאפוניסטען, םאר

 אייגענע אן האבען װײניגסטענס װיאעז אדער םײנונג,
 םיט צוזאפען ארבײטמז צו מעגאיך ניט איז םײנונג,

 קאםוגיסטען די םון ארבײט ע^טע די סאטוניסטען.
 טיטעא א ניטא איז עס און קאגטראל. געוױנעז צו איז

 יזאנט־ געװינ׳שטע די שפוצינ צו זײ םאר זײן זאא װאס
 מײנוננעז אײגענע טיט םענשעז דערגרײכען. צו ראא
 קאנמ״ ניט ?אםוניפטעז די פון וויאען װאס םענשען אזן

עז עס זײ. םון אגטאויםעז װערעז, ראאירט  בײ באי̂ג
 די בײ ש^יאעז צו געגונ נאריש זײנען װאט די, זײ

 אויף םון םאריאנעטקעס, פון ראאע די קאםוגיסטען
איאאפעס. אננעצוינעגע דראטען
נע־ טעאטער מאריאנעטען דעם אין איאאהעס די

 זײ אבער זיננען, ארץ רײדען טאנצען. שפריגגען, הען,
 ציהט טעז ײען איאאקעם. װי םעהד ניט דאך זיינען

 רײדען זײ־ װען און זײ געהען דראטעז די םיט זײ
 װערטע־ זײערע גיט און שטים זײעי ניט דאס איז
 רעדט און זײ הינטער שטעהט װאם #דעם פון נאר

זײ. אין ארײן
 קײן ניט זייגעז זײ אױב מעגשעז, סאונסיא די

 די דאך זײ זיינעז םארזיכערען, זײ וױ גאפוגיסםען,
 גאך טאנצען זײ קאטוניסטען. די םון םאריאגמםחעס

 זײ האבען סאפוגיסטעז די װעאכע םים דראטען, די
 קא־ די װאס ווערטער, די רײדען זײ און אנגמצויגען,

 די אױב און םויא. אין אדײן זײ אײגען םוניטםעז
 םיט נעשעםטען קײן חאמז נים וױא אינםונרגעשאגאא

 געשעםטעז פײז געוויס זי יתם דאן קאםוניסםען, י1
סאמוניסטעז. די סון םאריאנעםקעס די סים חאבען גים

 װיכטיגע^ טיעא א האס אינםמתײשאנאא די
 רײד, n סאריאנעטקעס די םון תערעז צו <וי אחנײם

 ארײננערעדס, זײ אין חאכעז קאסוױםנתו די װאס
מן און מי  קאפוגיסטײ די דירך גאנמ זײערע צו זץי י
w חא:צ אינטאתיישאנאא די דדאםצן. אממומאגע 

n* *ײי  T קאאופ די אױמװחײאזנז אױטגאבא וױכמיגע 
ר מ  ךי םיז יינימ■ כארסאדראס די און ױניא «

 איחר חאמנן אאםתיסמנז n וחנלמ סיס קראג^זײמין,
אגגעשטאמןן.
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»ז ניט n «ו מחד *ל1  ז«א וי ik און עתמו מ
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 •רױסגעודזען י!אט ױניאן דער פון טרנאגיזם שט»־סער
 קאמונ־סטייעע־ דער נעגען ןױדערשטאנו שטמ־קען *

 ?־;ן ;יפט שיז אוםנאשעד־נס אינניןנ^ען זבער ניפט.
 י) ני״גען. ניט ארגאניוס ?»ט«רקסטעד דער אױן־

 אר״גנענראנט א*ז ױניאן דער אין דעסארטאיזאציע
 זייע־ מ׳ט סאטוניסטען די חאנען דאס נעװארען.

 רי ניי אונטערנענראנען האנעז זײ דערגריינט. ניפט
 פ»ר* האנען וײ ױניאן, h »יז גצױנעו דעם *רנייטער

 אד״ די בײ װאס »<ץ, פיוראוטרײנינט אוז שווענט
 ה*נען זיי טײעד, און חײליג נעװען בייטער׳איז

 דער אין ארנייטער די םון א״ניגקײט די בראכען
 פין פונדאמעגט דער איז װ<ום אײנינקייט, די

 פיינדשאפט און האס גע׳טאפען האנען זיי .1ױ:יא דער
 דעד אין ;•װ״טען דעם און ארבייטער אײז צװישען
 ח«ו• ױניאן דעד אין ברידעד^ינקײט »:שטאט ױניאן.

 1נעסא אילץ אױ דאס נרודער״קרינ. נעפרעדינט זײ כען
 מאכטילאז. אי:ער<יך װערען יאצ ױניאן די אז געװארען,

 דעמא• צוריסעז, אענער^יך איז ױניאן די װען װארים
 *וױיםען, צוס איינעם פון האם םיט םוצ ראאיוירט,

 ױניאן די װען און טאכטאאז. אינעריציר זי איז דאז
 פארט־י קאמונ׳סטישע די סען סאכטלאז אינערציך איז

חאנטדאל. פו<ע די איה׳־ איבער האבען
••־ דרעםניאכעך די און ױניאן קאאויןסאנער די

 םון ווערע] אויםנעהײלט אי*ט דעדינער םוזען ניאן
 א־דזל■ אין האבען סאםוניםטען די װאם ניפם, דעם

 נעטאכם נעזונט צוריס טוזען זײ איכעמעאאזען.
 דער װעדען ארויסנעטרינעז זיי םון דארף עס װע־ען.
 הא־ יןאפוניםטען די װאס דעםאראאיזאציע, פון נ״םט

 נרויהע די איז דאס א׳־יימענראכט. זײ 1יא בען
 אינטערנעשאנא? רי װאס אויפנאבע, שװערע די און

 װעט זי אז זיכער, איז זי איז נענונמו, זיך אויױ האט
ען. אױפגאבע די דערם̂י

לעבען״ מיץ «ון ״בלעטער

Erne

דרעססאכע• און חאאוקמאכעד צאהא גרויסע די
 די צו געקומען דאגערשטאנ פאריגען זײנעז װעאכע

 קאפוניסטײ דער געכען •ראטעסטירען מאספיטינגען
 גוטער א איז ױגיאנס, די אין צושטערונגס־ארבײט שער
ױניאן. אונזער םון װערען געזונם רעם םון כיםן

 די אז געצװײפעאט, ניט קײנטא־א האבעז מיר
 אוגזעד םון םיטגאידערשאםט דער פון צאהא גדויםע
 צו״ און םארדאדבער האםוניסטישע די גענעז איז יוניאז

 אין באשטאנען אבער איז אוםנאיק דאס שםע.תגר.
 די ױגיאן, דער םון םערהײט גרויסע די װאס דעם,

 דודך האבען דרעםסאכער און טאכער שאאוק טױזמנדער
 פאראאדען ארבײט צושטערונגס קאסוגיסטישער דער

 אפ• געװארען זײנען ױניאן, דער אין אינטערעס זײער
 אוסן אזא אויף האבעז און גאײכגיאטיג און העגטיג

 םארכא• זאא «ארםײ קאפוניסטישע די »ז דעדאאזעז,
 אופ־ אן אין אדײנשאעפען איהר און ױניאז די פען

סםרײק. גאיקאיכען
 פון סאסעז ברײטע גרויסע די ײאאטען װארים,

 דע־ ״rn צו נאײכגיאטינ אזוי געװען ניט ױגיאן דער
 דאן סאםוניסטען, די םיז םאדאאיזאציאנס-ארבייט

 קריגעז געקענט ניט פארטײ קאםוניסטישע די װארט
 איהר װאאט און ױניאז דער איבער האנטראא חייז

 װאס אומנאיס, דעם אין פארםיוזרען נעקענם ניט זיכעד
געבראכט. איהר אױף האט זי

 קאאוח טױזענדער די האבעז אבעד דאנערשטאנ
 זיך האבען זײ אז באוויזעה דדעסםאכעד און מאבער

 ױניאן זײער םיט אינמערעסירען אננעפאנגעז צודי?
 ךי גענען י1תאס » אנצופיהרעז גרײט זיינעז אז און

 איז דאס םארדארבער. און צושטערער האפוגיסטישע
 םון הײאען אנגעםאננעז זיך האט ױניאן די אז סיטן, א
 אוי^ האבען קאםוניםפען די װאס קראנחהײטעז, די

 צוריק װערען אז פאננט זי און געבראכט, איהר
געזונט.

 פון באדײטוננ נרויסע די באשטעוזט דעם אין אט
 דאנערשטאנ םאריגען םאסטיטינגען ערפאאגרײכע די

ױניאךברעכערײ. קאמוניםטישער דער גענען
 זיך ױגיאז דער םון טיטגאידער די אבער זאאען

 זײ געגענטײא, איז באגגוגענעז. ניט אאײז דערפיט
 אנםאגנ. גוטען א פאר באויז באטראכטען עס דארסעז

 א םון זעאבסטשטעגדיגקײט, נײער א םון אנפאנג דער
 ױניאן די װארים ױניאן. דער אין אויםאעבוננ נײעי

 נרויסע די וועז באויז ווערעז אויפגעאעבם נײ סאן
 אינ־ אעבעדעען א אדויסװײזעז וועם םיםגאידערשאםט

 די םון באויז נים איהיטען איחר און איחר צו טערעס
 נאר אױסוועניג, םון איהר דראחעז װאס נעפאהרען,

 אינ״ םון איהר דראהעז װאס נעםאחרען, די םון אױך
וױיניג
 האט אינטערנײשאנאא דער ®יז םיחרערשאפם די

 הױפגדאויםנאבען איחרזנ טון איעע םאר געשםעאט זיך
 סױטנאי־ דער םון םאסעז גרעסעחנ וואם ארײנצוןױחן

 ױניאן דער פון ארבײם ווקסױוער דער אין דזןרשאםט
 געקדוינט וועט כאשםתבען איחי אז ,wmn זי .און

ערמאאנ. אן םים ווערען
 ױגיאן א ױגיאז, שםארקע און מזונםע יםת״ע אז

 אדביימער װימאימר • חערשען זאא עם זועאמנר ייז
 ארבײםער אםת׳ע םון באחארשם דיז יה נייסם

 גרויסע די װען כלױז, געסאאס זײן קאן אידעאאען,
 אג״ •קסימאז \t איחר אין נעהםם סממאיד*רש*§ם

ן« איחר »ח חאם «ון ע נ ײ אינצהחנס. ו
 mf )Mo יוניאן דנר ױן םיםנייד w דעדימד

 חנר אין אינםותײש^גאא דעד uwtftn צו םאיכם
 מנופמנן. זיד vm ח^ם וי wm ארב^ם, גיױסעי

n  &W רןד *ארימו «ה םטםכדמינמז גרױמ־

n ^ ^ T i a n T 1n>^r ml Sm y m

 דרײ בעגדער, נײע דרײ נאפע,/םלז דער איז דאס
 ערשינען נאר״װאס דינען װאס אידיש, אין כיכער ;ײע
 םון רעדאקטאר קאהאן, אכ. גענאפע פון םעדער דער םון

״םאדװערטס׳/
 דרײ די גאך חאבען םיר דאס פודה, זץ־ דינען פיר

 אע• פון קאןי־ איצטיגעז דעם אין געאײעגט. ניט ביפער
 ריר האבעז ױניאן, אונזער אין םאי קופט װאס בען,

 כי״ אײענען זיך אװעחצוזעצען ניס צייט קײן אײנםייר
 נײע דריי די םון איגדןאאט דעפ װעגען גיט אבער כער.

 רײכער איז איטעראטור א־דישע די װעאכע פ*ט ביכער,
 פא״ איצטיגען דעם אין איצט. טיר שרײכען געװארען,

ביכער. די װי ׳מחבר דעם אױסען טעוזו־ םיר זײנען פע:ט
 א געבען מיר װעאען ביכער דרײ די םון אפשאצוגג אן

 אונז געהט פאטעגט איצטיגען דעם אין מאא. צװײטען
כיכער, די געשאפען האט װאס פעגש, דער אן פעהר

גוםא. ביכער די װי
 אײגענארטינעי אן איז קאהאן אב. גענאסע

 אין װי גוט אזױ איטע־אסוד, אידישער דער אין פעגש.
 און נ י צ נ י י א ע־ איז ארבײטער־באװעגוננ, דער

״ נ י י א אויך איז ער דענקען. ארט זײן אין אאיין
 אין טעטיגען גאנצען זײן אין אײגעגארטיג און ג י צ

 דעם ביז ױגענט פריהער זײן םון אענעז, םרוכטבארען
 צו איהם מיט וועפען ניט האט איהר טאנ. הײנטיגען

 זשור״ אלס פעהינקײטען אאע זײנע אין פאדנאײבעז
 זודינעז, דעם פון םאאער און דערצעחאער אאס נאאיסט,

 און אגיטאטאר אאס אעבען; מענשאיכען סאכעדיגען
 רעד־ אעסטשורער, חודאקטאר, אאס ;פיאפאגאגדיסט

 צעהגדליג עטאיכע םון פשך א םאר שרײבער און נער
 פארגא״כען צו איהפ װעפען מיט ניטא איז עס יארזר.

 העכסטען דעם כיז און ר ע נ י ט י י ז א א זײן אין
ר גראד ע כ י י ר ג א א ם ר  אױוי אעבעגס־ארבײט ע
 אכיעייליא, אין אעבען עםע:טליכען דעם נןדן געביטען אאע

 נענאבע אז זאגעי, צו איבערטריבען נים איז עס
 םין ן א ט נ א ם ־ ע ; י ד ע י ע א א איז קאהאן

 דענקען ענעיגי-טען םון קײאל א ;עגערניע פענשא״כער
שאפען. אוץ

 װאס און טעמםעראמענט פיט םוא כיענש, א איז ער
 גענעגטײא, אין א־בײג״לנדי;. פיד ניט קײנפאא װערט

 טעטע״ סאציאאיסטישע ארן ארבײט איטערארישע זײז
 אר״ גרויסע די איב האט ער !אעבען זײן איז—קײט
 ניט הײגפאא זיך םיהצט ער און ׳טוט עי װאס בײט,

ן בײ װעןעראיז יענעפאפענטען, אין װי אזױגוט, י י  ז
 פארקס קארא אין אפת דא איז עס אױב .ט י י ב ר א

 cy איז זיס׳/ אעבען דאס סאכט ״ארבײט אז פסױן,
 טא־ גאיקאיכסטע די קאהאן. אב. אויױ אפת געװיס

 צײט, דער אין דורך ער אענט אעבען זײז אין פענטען
 שאפוננען. ליםערארישע זץנע בײ םאדנופען איז ער װעץ
 ״איך׳/ נאנצעז זיין ארײז עד טוט ארבײט דער אט אין
 און םלײס מיט שטעגדיג ארבײט ער גשפה. גאנצע זיין
 סיין אױס ניט קײנטאל איהפ םעהלט עס ליבע. םיט

 לע־ זײן פאר באנײסטערונג אינערליכע און ענטוזיאזם
 דער לינט דעם אין אז זײן, קען עס און ;בענס־ארבײט

 לאמיאהריגער, זײן פון ערםאלג גרויסעז דעם םון סוד
טעטיגחײט. םאו־־שידענאדטיגער

״םאױוערטס׳/ םון רעדאקטאר רער קאהאן, אב.
 פובלי־ אךער זשוױגאליסט טױקענעד א בלויז :יט איז

א .ציבט. אױך איז . ער ט ס י ן ט ע - ל ע  זײ־ םאר כ
 ער 'האט ענגליש, ^ין ערשינען זײגען װאס װערק, גע

 ליטעראטור־ בעסטע די םין אנערלענוג; נרוים באקופען
 האבענדינ ענגלאנד. איז און אטעריקא איז קריטיקער

 צו צוצוקוטען כח דעם ער באױצט םונק, געטליבען דעם
 און ;לאפ צום װי גוט אזױ הארץ, מענשליכער דער
 -דער צו—ערפאלג זײן םרן כח דעױ ליגט דעם אין אויך

 * v ל ל H צ ע ט ס ע ר נ די פען זײן פיט גרײכען
 דער״ איז עס װען האט שרײבער אידישער א װאס זער,

 קאפ צום רעדט ער װען צײט, זעלבער דער אין נרײבט.
 םארטראכ־ צו זיר נעדאנקען לעזעד בײם ארויס רופט און

 און הארץ. די אן אויך ער רירט נאכצודענקען, טעז,
ן גלײכצײטיג ארויס ער רוםט אזוײנאו ע צ ח י ם ע  נ

 דע̂נ רוםעז.צום און וועקען װאס ,ז ע ק נ א ד y : און
 און טאלאגט oyn איהם גיט דאס אט טאן. צו און קעז
 לע־ קאכעדיגע ŷרוישיג דאס זyצוםאסcאוי הראםט די

^ און טיפער םך א בעז ט ײ  ױבליציסטען אנדערע װי בר
 דערײ חנרגרייכט װארט זײן און ;זשורנאליסטען און

:8 רyב ^iyo ^  jnyoyi לyזy.דער־ עס ווען און ר 
^ דרײ y״j זײנע שײנען כ  ױם־םונ א ג^ױס oy איז בי
 ספע״ און גאס, אידישער דער אויוי װארט אידישען םאר׳ן
ארבײטער״וועלט. און סאציאליםטישער דער איז ציעל

 ביכער נײע דריי זײנע םון ערשײנונג דער לכבוד
 אלע צונויםפוםען זיר בײנאכט םרײטאג דעם ןyלyװ

 ארבײטער״באוחנ־י און םאציאליסטישער דער םון פרײנט
 זײ ווארט. אידישען דעם פון פרײנט די אויר זנון גוגג

 ®ארי דער וואו באנסעט, א אױזי צונויםסומעז זיר וועלען
 וחנחנן געעחרט אוםן געהעריגען א אויוי װעט ם»סער

 געביט, ליטערארישען דעם אױף שאםוגגען זײנע םאר
 מוציא^ען דעם אויו• לײסטוננען זײנע םאר װי גום אזוי

 ווילונן נעלעגענחײם דער בײ און אלגעמײז. אין נעביט
 אױס־ צײסונ^ אונזער םון לעזער די םון נאםען אין מיר,

 םװי קאחאן. jya צו מזא״טוב חארציגען אונזמר דריהען
 םיר גליקוואתש; חארציגסטען אוכזער איחם שיקען

איז אעמן פון יאחחנז נאר איהם ,וױגשען
 jmf'TW •n כתחר און מעהר אלץ בוורײכמרען צו שאםען

י * ,ליםעראטור. אידישע די און זשודנאאיסטיק
 םיר חאבען באמוימט, מוײחעד מוין חאמן םיר וױ

 V& לאמנן״. נדח פון ״בלעטאר די געאײענט ויט גאר
 Hint וײגןנ #די«נצקנמר או זיכמר, גאגץ אמר וייגען
art p» זייממ וײ wp j <«נמן &•• «< מװיפ o  J• * 
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פױיו

1.
 פאר• גימ איחס סיט זיר ין׳נן קײנער

 גיט סw״p צו איו ער און גלײנען;
 <ענןן אידי׳פען עםעגטרינען אין ,<ײך;

ר• י י א ער איז
 ייטעראט, כמ-טחועה פובייציסט,

 טיײ עפענטרינע פון שעפער פריט־תער,
 חאט סאחאן *נ. ״ פיחרער און

חנריס, קײן גיט
 ט, י י p כ י ל { v ז ר ע • » איז ער

 ■ארט״עז אהן זיה פאר און זיך מיט
 אין פינור אױסנעהאקטע אן איהס, ארום
 — װעיט דער םון יענען אידי׳פע! רעם

ו פארטירט עס וױ י  פיראטיד א אױס ז
 װײט״װײטע און טאין און כעמ צוױ־טען
 זא־ און וױנט און יאחרען און םעלרער,
 שטרי־ נײע *ונענעז נאר קענען װערונע

 ״pyiiK •איהם גיט אכער איהם, אין כען
טראגען.

 עםעגטייכען אידישען אין הײנער
 פי< אזױ אונטעד געװעז ניט איז לענען

 ער וױ אזוי הריטיק םון שנ״ד־פעסערען
 זיר חאט קײנער און ;קריטי? בײזע —
 ער. װי אזוי פארנעהם אזא געשאםען ניט

ר — קריטיהער זיינע  די, ניט ם״ז יי
 קאמוניםטי־ רי אין דך האדעװעז װעאכע

 נע־ איגערערט. איז זײ םון הויםען, שע
 נעהםען; ניט עדות םאר זיי װעט שיכטע

 ניט און מענשען, אורטײלען צו אױף נים
 אױםטהו־ שאפוגנען, אורטיי?עז צו אוץי

 אפאזי• זייער סיטואציעס. אדער איננען,
 װע<כע ׳פדים, םון אפאדציע די א״ז ציע

 האהא) אנ. הײ<ינקײטען. פאראאכעז
 —סריטיסער זײגע רטם און ;עהאט האט
 פאר־ צװישען — לריטיהער ב״זע און

 סול- אוז ■טליטישע נױפען, און ט"ען
 װעיכע אזעלכע, צוױשען אויר טמ־עלע;

 און ;איחם *ו נ«והענט נעשטאנען זיינען
 ;אזוי יאחר״הונדערט האיבען א ״:\ץ
 נטר־ מים אנער איז פערזענליכקײט זײן
 זײן פארהערט, נזיוארעז. געםינדעדם נים

 סעהר אלץ יאוזרען די דורך איז שינוד
 אויםנעטיילט הויר — נעװארען קענט׳נ

 װירקענדע אנדערע פון הרייז דעם שון
װעלם־לענען. אידישען אין כוחות

 ריין־ דאם פון פרט דעם אין אםילו
טענשליכע.

 איננער אלץ װערט, ער עלטער װאס
 מעחר אלץ אקםײו, םעהר אלץ ער; װערט

 טעמ־ זייז שלטנט מעהר אלץ ר-הרעװרינ,
נים. זיד לעשט ענערגי זיין שארעטעגט.

2.
 ױם א איצם א*ז האהאן אב. ארום

 בענדער דרײ פארענדינט ־אט עד טו:.
 פון ״נלעםער — יעכענס־נור זײן פון

 עײ שוין זיינעז ביבער די לענען״. םייז
 לעזען. אין איצט זײ האלם איך ש־נען.

 װי־ ענדינעז. ניט קײנמאל זיי װעל איך
 ;^נהױבעז זיי איך װעל וױדער און דער

 סאפיטעל לעזען נלאט, נאר גלאט טישען
 אוז ;םיױ כיז׳ן לעזען קאפ־טעל, ;•<ור
 אסאל נאר זיי צו אופרועהרען זיך ראן
 װערק, קײן ניט ס׳איז אמאל. נאו און

 איז i»o און דורך דאס לייענט מען װאס
 א האם װערס דאס םארםיג. איהם מים

 גײסטינע א האט מען :װערם ראפעלטען
 װי־ איינען די םאר ;לײענען ביים הנאה
 אי־ פונ׳ם דראסע נרויסע די זץ־ קעלט
 און אםעריקע, איז אימינראנט דידעז

 סאציא־ די װערס דורכ׳ז שטודירט מען
 אכזע־ פון דוסא ניט באװענוננ, ליםטישע

סך. א לערעגט מען לע^נט, מעז ;ריקע
 לערענט מען מענשען, לערענט מ«ז

 נעזעלשאםט־ דאם לערענט רען פארטײען,
לעכען. ייכע

 1ניט,הײ האבען װעלכע די, אפילו
 זײנען װעלם, שאהאנ׳ס אב. צו באציהוננ

 רע־ ער ײעלכע כאײענוננ, רער איז טינ
 אינטערעם סיין כיט האבען פרעזענטירט,

 םאלסס• די םון לענעז קהל׳שעז דעם אין
 זײנע ארײננעםעז אייד ײעלעז סאסעז,

 חויז• זײער 1אי לעכען״ ם״ן פון ״כלעטער
לײנרערי.
 דער ,אין ב.: *. ביר, ערשטע דאם
 פויז דערמהלט סאתאן — הײם״ אלטער

 דא דעם איז איז קינדחײט־יאחרעז, זײנע
רעם אוועפ *יחס מאם פאעזי, םיל אזוי

 •jjrnyi נפוױ׳אפן :סעריע דער פון
 1M גןאינומ דעי 1אי יינמ״פןן

אינפעונע׳•ןגןל. אוניעי

ל«נג. ח, פון

 יאוד קינדחײט אײנעגע זײנע *ו לעזער
 *V11 מוטעם און פעטערם קאחאג׳ס רען,
 זיי• מוסעס. און פעטערם אלעסענס חזן
 נוס״, ,נלױער פסח׳דיגער זײן חדרים, נע

 זיין נוי׳אים, אויח pip ?ינדערשער זײן
 אין םיננער טיט׳ן װייזען *ו חאנען סורא

 אן אראפשפריננען ״ם׳װעט — חיטעל
 פינ• on אפנײםען אוז r«p אייזערנע

 ?ינרערש־ענאאיסטײ ערשטער זיין נער״,
 פארליידען נים ipp ער — שטריף שער

 נע- ?ייט םײװ?ע איגנעל דער אזױ װי
ptusv א Pprp, האט מאםע «״ן װאס 

 ?ינחןר־נילד, א — געגענען פייװקע׳ן
 גילד נרעסערע » נאד און ?ונסט, ארת׳ע

 לי־ ?׳נםטלער דער — ?ונסט אטת׳ע פון
 א נעצײנענט דא ראט ?אחאן םעראט

 זא< דאס אז נעםאנט, און זיך, פון כילד
נילד. אלעסענם זיין

 לעגדער אלע איז לעכען, ;אנצען דעם
 םאר״ נאנצען דורכ׳ן געװען, 1אי ער װאו

 חאט ער ען5װמל לעבען, ׳טידענארטיגען
 םיס• קאהאג׳ען מינר איז דורבנעטאכט,

 וי tic נילד פאנטאסטישער א נעגאננען
 אים חאט עם איננעל״יאהרען. פריהע נאר

 דעם װענען האט ער ;א־נטערעסירט
 די איז נעממען איהם ס׳איז ;נעטראכט
 נע־ איז עו• װידער. ?1א װידער נעדאנ?ען

 פאד־ nt עלטערען זיינע מיט םאחרען
 װיל• i״p נעבורםם־שטעםעל, זײן נרעזע,

 נעהאלםען שוין האט הר1ם די װען נא.
 עהן1נע ער האט שטאדם, diy נאהענט

lit תױכע נעקאלירטע, שעחנע, ײייטעז 
 אמיס ניט אבער ivdpkii ״זײ ימע:ם.1ק

lit ,םך א ערד. חןר פון נאר חןכער 
 תיטע, — אזעלכע זײלע אדער הוימנס,

 האם אזױ נאלר־נעלע״... גרינע, ברוינע,
 זיי־ ,טיר אױסנעזעהן. שטאדט די איהם

 נאכםי־ שפעטען א אין *װעפאהרעז נען
 גע־ זיך חאבען שטאדט חינטער׳ן טאג.
 בילדער, חןליניעזע טיט טורעםלאך זעחן

 חא* עם יםטערלאך;1פל )1א סלױסטערם
 נרינע טיט פאסאיאלען נעזעהן זיד בעז

 אחןר נרינע םיט סאבארץן |1א דעכער
 ערסלע־ סמן מער |1א רעכער. גילדערנע

 פינדערשען א אין צױבער־שפיל רעם רען
 שוינלעז קאלירען איז פארםעז |jni םװו,
 םאן1ט לען1נעח״מניספ דעם תרך זיך
?״... נטערנאנג1זוךא א םון

 די אויוי דעם מיט שפילט פאוזאן
 אײבינע די לעזער. יעדען פון הערצער

 איינ• ערשטע די איבער םארטראכטפייט
 דאם — סינחור־צײט דער no דריסע

 ני•1י איי דאם מעגשען. יעדען אין איז
 צוי־ דעם ערקלערען סען ״זוער ױערםאל.

 װען מוח, סינדערשען א אין בעײשפיל
 דורך זיר שפינלען סאלירען |1א פארמען

 |•it א |io טודאן נע־ז״דניכםויע־ דעם
 ער־ דאס האט קאהאן ?״.... אונטערנאננ

ר סלערט  אלע נילד. א יבערען1אויםצ ײי
 טראכ• װעט יעדער םיהלעז, דאס יעלעז1

 הינרער־יאהרען. אײנענע זיינע hb םען
 זייכען לעבען האהאנ׳ם no בלעטער די

 tit אויפםהו דער איז דאם אלעםענס.
 איבערנעבענעדינ אםת, (it כח דער שונםם.

 אין טיף שלאנט ריבםינ, איבערלעבומ אן
 טויזענדער און טויזענדער אריין. הארצען

 דירען1שט סאהאנ׳ען תרך װעלען לעזער
יו אליין... ז

M
 םון רעדאסטאר רער ?אהא;, אב.

 ״ניעטער ױינע אהז — ״םארױערטם•
 נע־ אױך סען האט לעבען״ מיין םון
 זיך אין אײמעזאיט האט ער אז סט,1װא

 קול• אידישע יאהד־הונרערט האלנען א
 שטעלען “״בלעטער די םור־נעשיכטע.

 אבער מענשען. באסענטען א םאר אלזא
 ״כלע־ די אױוי טען האט דערפאר טאסע
 דורך נעװאלם האט מעז געװארט. מער״
 נאנצעז דעם no נאנג דעם זעחן איחם

אי־ אין טען1םארנעס איז וואס אוםכײט,

 איבער• אירישער דער דורך לענען דישעו
 אין וערט1 אלטער דער םח װינדעחגנ

 נא־ האט »|nop to זאנען, נײער. דער
 איין גיט מעט ווארטען, דיזען פרידינט
 אינער״ ״נלעטער״ די אלעם. געזאגט
 נע* אי pipii אײן אין אין עם ראשען.
 אי• אח עטינראציאן אידישע no שיכטע

 טרעהרענ־ זײערע אלע םיט סיגראציאן
 נענפ־ װעהםאנען, נעלעכטערלאך, רינע

 פון נעשיכטע אי ;חאפנוננען שאפטען,
 די — שלםור אידישער םאדערנער דער

 שפואך, אידישער דער סון אנםװיפלומ
 נע• אי ;ליטעיאטמ• טעאטער, פחנםע,
 כא• ארנײטער אידישער דער פון שיכטע
 *j'ii איהרע אלע אין גליפען טיט וועטננ
 פרימיטי־ םטרײהס, ױניאגס, — פעלאר

 דער ״פלאםעז־קאפף״, nt נאנריוי װער
 ״קאפ־םא־ לענען״. » ״טאכען אידישער

 ,קאטוי״ נאס, אידישער רער אױף ליזם״
 *”■ארט פון שטרייטינפייטען כאט, טיט

 אין סאציאליזם lit נעשיכטע אי ;ען
 און פארטמימקײט זיין סיט אםעײקע

 lit נעשיכטע אי ;אינכאתאלפעג?ייט
 קול־ אםעריקאדשע |1א אײראועאישע

 ננ.1אומנענ סאהאנ׳ם — פרײזען ר1ט
 ױעלט נשטה׳דינע א אלץ. lit שטילער

 שטדיכען דײר לעזער דעם פארבײ נעהט
װירפליכיױיט. no נילחנר און

אזױ, איז קא»יטעל יעדער
oro»p| ניט שםעלט p’p אהן טראט 

 אט־ די שאפען מאם זײטען״שטריכען,
 עד װעלכען םאקט, דעם אדוש מאסםערע

דערצעהלט.
קלאוקטא־ ערשטע די שילדערט ער

 דער• זעהט לעזער דער ן1א ײניאנם, כער
?מארטאל. אידישען נאנצען דעם ניי

 ער־ דעם פון דא איז כילדעל הליין א
 נ-ו אין פםאנער1סלא םון סיטינג שטען
 רעדנער, רער דארטען א־ז פאהאן יאדק•

 ײ־ ערשםע די אתאגיזיחון העלסם און
 קלײנעם ד#ם אין פלאוקטאכער. lit גיאן

 ם1אײנפל דעם יר1א פיען זעהט בילדעל
nt אי־ די אױף סאציאליםטען דייטשע 

איםינראגטען. דישע
:בייש*יל םארם אנתר אן

 קלאופ־ דער pt דערצעחלט פאהאן
 באראנ״ רזשאזעוי םיטי מניאן מאכערם

 װע־ דארט רערט ער םיחרער. אלס חןם
 םארנעםט און קלאוק־א»ערייטארם רי נען
 צװישען נראר פארװאם ערפלערען, 1* נים
 װנגע־ םיל נעפונען אלעםאל זיך האבען זיי

 אויוי םארשטאנען ,זיך האבען װאם לײט,
 ערײטאריי״1א״ •ינטעלאר*. שווארמ

 אין ערשם יםנעלערענם1א זיך םען האם
 נענױ זיך האבען דעם iv |1א אמעריסע,

 אינטעלי־ |1א ישינודבחױײם םילע טען
 ״כא־ חאלב״אינטעלינענטע אחןר נענםע

ijn לענאטישע״ rp אלטער דער פון 
 ריבםיגע. א איז ערקלעתננ ד־ היים.
 בילד א ארױם אױן־ דא װאקסט רערצו

nt פױאלעםארי־ ״אידישען נאנצען דעם 
אמערי?א. אין *ט״

 עײ ״מייגע —באנד- צוױיטען אין
 איז — אםעריקא״ אין יאהר אכם שםע

 ״אינ׳ם צןועלםםער, דער האפיםעל, א דא
 ב־לד א דאסי איז ^זארטאל״, אידישען

 יענער פון אפעריהע אידישער דער םח
 אט אין הארץ, די טארכאיט ױאס צ״ט,

 א זיך זיננט אט און מען, שטייכעלט
 יאהר פערצינ אתם סיז איז דאם טרויער.

 אידישע אונזערע װי זעווט קאהאן ריפ.1צ
 אנזעריקאני־ אן זיך ינען1ה איםינראנטען

 ״ײי פארט אבער זין־ םיהלען זיי ;זירען
 םון אוים רייםט מעז מאס פלאנצזננ א

 זעצט מען ן1א באדען נאטירליכען איוזר
 יעדע אענאטירליכען״. אן 1אי ארײן
 מיט און װעהטאנ מים שלאנט שורח

 אידישע די זיך בילרעט עם האפענוננ.
 בילדעט עס און װעלט, ארםאדאקםישע

 עם װעלם; ראדיהאלע אירישע די זיר
 אי־ דער — סלאםען אױם ייר שניידעז
 ארביי־ אירישער דער |1א באם, דישער

 םאציאלע זעהט און סוסם סאהאן ;טער
 דרא- מענשליכע אײנצעלנע און דראכיען

 צו ייר ציהט זײנע הארץ די און מען,
 נאנ־ דער — םאציאליזם 1צ װעלט, דער
אעניא.8 א נעזאננ, « איז קאייטעל צער

T

 הא• סאהאן אכ. םון רyצyאפש מאנכע
 אויס• ןyארטיי̂ק םארשירענע אין כען

 אא״ עםליבפ דא ז״נען עס אז געדריהט,
 קאהאן און ליטעראט דער לאהאן האנס.

 זיײ רyיהרcװארט סאציאליסטישער חור
 סאחאן מעגשען; באזונדערע צוױי נען

 כאזוגדער א נאר איז רעדאקטאר רyד
 שריפט• רyגגלישy רyד קאהאן ;מענש

 נאנץ א איז נאװעליסט, דער ׳לערyשט
 א דא נ#ך איז oyi צו און ; r:yo רyנײ

 קאהאן, א און אײראפע^ אן לאהאן
 דעש םון םארכאםט גאנצעז אין איז װאס
 רyגוט א איז דאס לעבען. זyריקאנישyאמ

 כאראקטעריזירוננ רyד םאר ױארט־שפיל
 א וױ מעהר ניט אבער ;iy׳j»nBp פון

 רyלגyאײנצ אן אויך םאראן װארט״שפיל.
 כאראלטעריזירט מען װעלכ^ םיט זוארט

JBn»p׳iy — / ט׳ ס ^ ר  זאל ד^ס און ״
 כא־ דיזע אז ׳דוכט םיר אלץ. זאגען שוין

 האדיאן .vרyסyב א איז ראקטעריזירונג
̂ש אין אליסטyר א איו  זײגע אין :אל

 אפשעצען זײן אין ז,yנאװעל yנyאיע
 סא- זײן אין ^ראטורyליט און אטערyט

באנעהם. יטyװ ןyנאנצ זײן אין ציאליזם,
 סאציא־ װען דולדען ניט הען קאהאן

 װי ןyדyר און זיך, םארטרוימען ליסטען
 סאציאליסטישע רי אן שוין קוםט אנדאט
 דול־ ניט יזען רy וױ אזוי פונקט נאולה,

 צו רטyר טען װאו טעאט^שטיק א זyד
^i^: דולדען ניט קען ny לבנה. רyד y- 

y:yr װערטyשרײב םיז רy,אזוי םונהט ר 
 ל״yװ ,iyr:yo lytfn גיט iyp רy װי

iyp»n yD נyשװאלyגy םראזyאיבער ן 
 אז װייסט, רy סםרײקס. און ױגיאנס

 װינ״ די אין וױ אנדערש איז לעבען אין
םען טרוימט, tyo װאו לאדyק

v״ אז זיך, טyװyפארפראז rs] .טרױדמ״
 די באשטאנען אויך איז oyi אין

 אב. צװײטעז מײנוננס־םאן־שיד^ױיט
 ״םאײ םון גרעדעד yרyא:ד און קאהאן

 אילם דאס דערצעהלט קאהאן װערטס״.
 פון בא;ד דריטען פון לyיטBקא ןyצטyל

y:^i ״ביyטyמײן םון ר >iy2y/אין ׳ 
 ט^נא־ yטLײy די שילד^יט רy ןyװערכ

jyo פיז ̂,Dארװy.-יעא־ קאהאן דטס 
 רyאונז״ אז ,pyry: דאן שוין האט ליסט

y r^ o ^ a ^ D װyלטyקלײניג״ א איז ל 
ypאיז ער וױ יולג ״ )v w,\ שוין ער איז 

^ זyװyג ט כ  גע״ שוין איז זyנאם זײן ני
 לי־ רyאנpאכיעדי רyד אין בא?אנט זyװ
 איזא שוין האט רy זועיט. רyרארישyט

 איהר דורך און אםזןריסא, inyryp געהאם
 די װי אנד^ש לםyװ דער אויוי נע?ו?ט
סאציאליסטןון. yאידיש אנחןרע

y אויף ;ypip — אליזםyר i^ ײעלט 
^ מיט ט כ  א איז דאס — • אויגען ני

 לאהאנ׳פ דורך דך ציהט װאס שטריך,
 גיכטע־ א ארײנבי־ײננען ן.yבyל גאנצעז

 סאציאליסט•״ רyד אין םיד^^רשאפט רע
 אײ־ זyױyג איז גוננyבאװ רyארבײט שעד

 סאצי־ ז.y:ס־אויפגאבyבyל זיינע םוץ נע
 רעאליזיר־ א זיך, הטyםארשט איז, אליזם

 א־יױפ־ כיוז ױ װעלט־^רדנוננ. yבאר
 װעלט־ארד״ איצטינער דער םון ןyסpװא

 אן הויבן סאציאליסטען װען רyאב נוננ.
 ^;;א״ נד'גyטרויט און פארטרויפען, זיך

: די ײיר^ ^ ^y ׳באדי:;ו:;עז לעבענס 
 שא־םסטע־ רyד האהאן ווערט דאן —

 באװענוננ זײז פארטײ, זײן םון סריטיסער
v איז חברים. זײנע און : :v פאיטײ־ 

pרײזyאיץ איהם אױף אםט דעז איז ז 
 די אין טרויטען... ניט לאזט ער — כעס

 ארבײט^־־בא״ אידיש^ר רyד םון טײלען
 דע• איז זיך חיום׳עןיםא״*־ װאו ױעגונג,
 אים אויף אױך iys איז טוב, ױם :אנצער

 לאזט ,ŷ — שטױסעןyאנג נוױיזyצײט
חלומ׳^ ניט

נומע^ זyסטpנע אין (װײטער^מ

הילןס. בױדערליכע
 און ,לידםק פון שאפ דעם אין

 סטריט, טע30 װעסט 151 שלאםבעמ
 גע־ שאפ |1פ ארבײטער אן ביי איז

 באטרע־ דע־ און מוטער ויין שטארבעז
 אבװע־ נעװען איז ארבײטער םענדער

 אכ־ טינ ײאך. נאנצע א שאפ םון זענד
 ארבײטער די ײאם דעם, אויױ טענדינ

 לאננ, זעהר ניט שוין ארבייםען שאפ םון
 נענעבעז ברודער באטרעפענדען דעם איז

 -1צ װיירזשעם װאך דער םאר געװארען
 רעם אןיף |1א אלעםען. טיט נלײן־
 איז ער אז ״כאױיירים״, די שרײען שאפ

, שאפ״• ״םקעב א
קאםיטע. פרעם די

 םאר אינטמרעם און נ«נוס נרזיס (it זײן װעלעז מאס
 די, אז זיכןר, זײנען םיר לעזער. אידישע טאסען די

 לעבען*, םײז מון ,בלןטער אייגשאפפן זיך יועלען װאס
םארנענינמן. סיט לייפנען עס וועלעז

לע־ אונזערע פון אויאםפרפזאספײט די ציחען סיר
 ״נערעכ־ נוםעד חײנטינען חנם איז לעיפארט is צו זער

 ״דארימן סאחין״. fim אוגמנלץ םיגפייס״
 j>njro חנד פון אייגפר איו ארםימל חני צא̂נ ח. םון

eyiv מחענאיכ־ .גאריסנמ תע«ל אונסער׳ן נינען םיר 
 איננמרנעשאנאל אוגמר פון ײר-מ׳פינםנ יין קײנמו

■ ימיאן״•
m מד גאר ניט איז סאתאן נאריחם־ די פיז *יי

םעםינען א גענוםען חאמן וואס ■ערזענליכפײםען, טע
1«ני

 דאם: װי םעהר םך א איו ער ױניאז• טערנעשאנאל
, די pt איינער איז ער ו ן ד נ י ו  די סון אײנער נ

 ױניאן סלאוקמאכער נעײארענער מעכטמ דער pt כױפר
אינטעתעשאנאל. דער pt |1א

 די װען צײט, דער אין צוריפ, 26—30 יאחר א סים
 אגם־ נענוםען זיך האט םרײר־ױניאן־באװענוננ אידישע
 פאחאז גענאםע האט וואיזםפן, אעעחױמן חאט וױסלען,

 מנװעסם ®ןוזינפײםען אראםארישע נחיםע זײנע סים
 נמ־ אתאניזירען זיך נקתםעז זײ אח םאסען אירישע די
 םארשפלאפפר זייפרע גצנפן אויםנױםןר; זייערק ג«ן
 נרעםטע וץ יויוי נפדקדס חאט ער !אוגטפרדריקפר »ון

 םאםפן די באכײסטערם און ארבייט׳נר׳פארזאםלמנען
 וױ נום אזוי םױל טיט׳ן ײארם, צנסוזיאססיש זײן תרן
 םרייי־ די בױ*ן נעחאלפצן חאט «ר «רער. un טיט

•u m v w n ן סימ •<«» — ומחימײסןו זייגן *י

 בױ־ נעהאלשען האט ער וױ נסט1« רערנער, |1א שרייבער
 ריידעז רויך אי — באװעגוננ סאציאליםטישע די ען
 דער,אר־ אין שרייבען דורך אי שארזאםלוננען, די יוי1א

״שארװערםם״. אין ששעטער און בייםער־צי״טוגג׳'
ה. נענאסע בײ אויםב»«עז נים װילען מיר אבער

 l»pm אן פ«ננ?ן מיר װאם ארטיסעל, זײן אין לאננ.
^׳,p:n»pipa, נוםער דעם אין-  שארםנע־ ותם *ייז ״

 ד?ר שילרערם ן,pרpנום ■אר א גאך אין ווערען זעצט
 ױאב ראליע, נרױם? די טאלאנםשול זעחר שרייבער

 איניער םון לעב?ז דעם אין נ?ש*ילם האט סאהאן אב.
 וחר רpזpל pרpאונז דאם זיכער, זײנ?ן םיר |1א .מניאן

p<| ארטיסל׳ה רי אינםער?ם. נרוים טים לײענ?ן עס 
dp ip איצטער, ;צײט אין רpאיצט באזוגד?רם זײנען i i 
r די נ?פײ?רם ותרט ip"גומ pt דרײ j״p גינפר *I 

פאחאן• אג
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 קראפט א זײן קענען אדבײטער פון פרויען
לע בעםערעז א פאר סאמה דעם איז

dv װאס זאך, טרויעריגע א זעהר איז 
 ארבײטער םון סרױען די םון ביילדוגנ די

 נע־ םארנאכלעסיגט פיל אזױ *ױוי איז
 איבערשע־ גיט קעגען מיר זױיל װארען,

 חא״ קען פרוי די װאס װירהוננ, די צען
 מאן דעם חינדערען אדער העילםען אין בען
אין סועציעל טעטיגקײט, ױגיאן זײן אין

 םרױ די צי און סטריײן. א פיז צײט
 העלםען צו אײנםילוס דיזען אויס נוצט
 אדער אופן, ענעמישען 1א אויף כיאן דעם

 ?אמייליינטס, און טעגזת איהרע דורך
 1נא מאן דעם םון ארבײט די זי מאכט

 װײסט זי װאס אן זיך װענדט שװערער,
 פון ארכײט די און ױניאן. דער װעגען

 םון אײנע װערט םויױעז־ די *ויסבילדען
 גויםווענ־ פראקטישסטע און נרעסטע די

דינקײטען.
 עס איז סטרײס, םון צײט דער איז

 :מעהרסטען אם ליידעט װעלכע םרוי, די
 און קינדער איהרע שפײזען עס דאר זי

 גוי- זײ װאס אין אלץ םיט זײ באזאדגען
 די אױםהאלטען עס דארוי זי זיך. טינען
 קען און סטרײקט סאן דער כאטש הײם,
 װעאכע םאנדען, די צױטטעלען ניט איהר
 אבער הויז. די פיהרען צו גויטיג זיינען

 ניט זי װערט אלעס, דאס אכטענריג ניט
 דעטא־ די װעגען אינםארסירט נעהאיטען

 םארשאפט װעילכער קאפף, דעם סון יען
לײדען. םיל אזוי איהר

 די — אינפאדמירט איז מ̂א דער
ניט. פרוי

 פיסעט #סטרײקט איהרער מאן דער
 דער מיט זיר שילאגט כאגײסטערונג, מיט

 סטריײד די אין מיטינ^ז האילט פאליציי,
 אויוי איהם קיצערען רעדנער װאו האלס,
 שטעהן װעילכע פראבלעםעז, די װעגען

 צײ די װעגעז אוז ױניאן, דער פאר םאר
 ;סטרײס דעם םון אױםגאבען און <ען

 ברי־ זײנע םיט קאנטאקט איז קומענדיג
 דעו םאד קעמםענדיג ארבײםער, דער

 געװינט אילעס דעם דורך זאך. זעלבער
 װײל ערםאהרונג, אין םייל זעהר מאן דער
 און װאך, רער אויוי איז םאן דער װען
 זיינע אלע םיט דורכצולעבען םעהיג איז

̂עז  ער סוז םאר, קומט װאס דאס געםי
 טע־ זײן דווץ־ גייםטיג געװינען םיל זעהר

 װיכטיג־ די שטענדיג םיילט ער טינקײט.
 איז זועאכער די, םון אײנער זײן םון קײט

 שטענדינען דעם אין באטײילינט אהטיװ
 זײערע םאר ארבײטער די םוץ קאמוי

 װאס געניסעץ צו דעכםעז, מענשיליכע
 פראדוצירען, זײ װאם דאס םון מעהר
 סוױ כל סוף איז לעבע[׳ בעסעחנז א םאר
 אין װעלט א װעקט, בעסערער » םאר

 לעבען קענען זאצעז מאסעז די װעלכער
 נעזעל־ « אין לעבעז םאללאמענערען א

 באגריף נײעם א אױןי אויםנעבויט שאפט
אוםרעכט. און רעכט םון

 &אזײ איהר צוליב וױי^ זײן אבער
 מוז הײם, דער אין אויפגאבען און ציע
 װאו קאמפס־םעלד דעם םון װײם זײן

 מיט אננעהן מוז זי קעמםט. מאז איהר
 טאג־טעגלײ רוםינער, מטענדיגער, איהר
 אינ• ניט הויךפרױ. א םון ארבײט כער

 וועלכע אויםגאבען, די וועגען םארםירט
 םארלירט סטרײס, צו& נמםיהרט האבעז

 קאםף דער װען געדולד דעם נאטירליך זי
 סוטט מאז איד% װען און זיך. סארציט
 שװערעז א נאך אויסגעמאטערט אוזײם,

 זי האט אויםרעגונג, און קאמוי םיז טאג
 איחם באלעסטיגט זי טענות. איחם צו

 םאנגט זי נערװעז, ווערט זי םראגעז, מיט
 הויז איהרע םיט באדערען אן איהם

•ראבלעכמז.
 אונאנגע• אן איז רעזולטאט דער און
 קען וועלכער ווערםער-אױסטויש, נצםער

̂ר * צו פיחחגז נים.  פאר־ בעסער
 וועל״ מיט •ראבלעטען די םון ן5מםצנדנ״

 באגעגענעז זיד םוז זײ &ון יעדערער מ
m אר• םח צװיימן םאחפידענע זייערע 

 געדולד זײן םארלירם םאן חנר בײם.
 ״אפיצו *ז םיצט, ער װײל װײב, זײז סים
 גים זי בלײבם סםרײפ גרויסען דיזען איז

 פאר־ נים סעז ער פחי״. א וױ םעהר
 םאר קאבמי גר־ויסער דיזער ווארום מ*זעתן
 איז ער װעלכען איז טויטי אוז יעבען

 אן רירט וועלכער nnup א םארװיתעלם,
 נאר װאױל־זײן, אײנען זײז בלויז נים

 זײע־• פיז וואױל-זױז n און איוזחנז, אויד
n ;וױנלכעז איז סםרייס, א פמדער 

 פאר־ זײגען מתיזמ און םעגער םױמגגמר
וחנגיגער איחר םאר איו איגםערעסירס,

און יע״
זײגען וועלמ גו

 איהר וױ וױכסמ
 יךאב ניממיגע די

תרםים. )■ארגונחנז
 ווע- סא^ חנר אמאל זיר באמראכם

 נעםט םרױ זײן וואס עס, איז מו*ד םעם
 ךײ\ ודן אינכתמס מימייממ נימ׳חנם
ר קענאז פרויעז די םסיץק? מ  גים זי

P מן "1 אז גװאחנ נים באזי
^י■תױסא מזיולד, סאס נזיפינו י1

ס^ידי ייז ימ <יי ■nw «ד *m r »כ«5וז n» jm n in tt

קאחן ם. פאניא םון

 טרײ- די םארשריבען איז געיעיכטע דעוי
 האכען םרױען װאס אאפער און חײט

 רעװא• גרויסער יעדער אין ארױסגעוױזען
 באםריײ דער פאר קאמזי יעדער לוציע.

 דער םון אונטערדריסטע די פון אוגג
 געװארען בארײכערט איז װעלט גאנצער

 םרױען, םון מארטירערטום דער דורך
 בעסטע דאס געגעכען געח חאכען וועלכע

 דער כדי זץ/ אין םארסאגעז זײ װאס
 בלוטיג ז״נען זײ װעלכען אין לןאמוי,

 װערען. נעװאונען זאל םאראינטערעסירט,
ײ  קעכד צו געװארען סטימולירט זײנען ו

 םון אויפרעגומ דער דורך בלױז ניט ׳םען
 לאנג גאר גײסט. רעװאלוציאגערען דעם

 זײ־ געקומען, איז רעװאלוציע די אײדער
 באשעם־ אקטיװ נעװעז זײ םון םילע נען

 דעם צוגרײטען םון ארבײט דער אין טיגט
גע׳שעהעניש. נרויסער דער פאר באדען

 שוין האבען םיהרעד מיליטערישע
 קען מלחמה קײן דאס אויסגעםונעז, לאנג
 ניט האבען זײ וועז ערםאלגרײך, זײן ניט
 םרויען די םון ״סופארט״ דעם דעם אין
 חאט סלחפה יעדער אין לאנד. זײער םיז
 געװינען צו מעגליכעם אלעס געטאז פען
 פען װײל םרויען. די םון סיפפאטיע די

 סאלדא־ די הינטער אז אײגגעזעהן, האט
 פרויען שװעסטער, פוטערס, שטעהען טען
 ערפוטי- זײ הענען װעלכע נעליבטע, און
 אדער #זײ מאכעז און ?אםף זײער אין נעז

 דער דורך אדער, ?עפםער, עגטוזיאםטישע
 אפשװא־ םרויעז, זײערע פון אנטפוטיגונג

 םארלויוי אין לוסט. קאפסס זייער כען
 ביײ צום קריג, גרויסען לעצטען דעם פיז

 געשאםען רעגירונגען די האבעז שפיל,
 אנ־ און געוױנעז צו כדי אײדזשענסיס

 םרויען די םון ״סופארט״ דעם האלטען
קאםױ. זײער פאר

 גרײם צײט יעדער צו זײנען פרויען
 װעלכע זאך, א צו שטיצע ז״ער געבעז צו
 זײ װעלכער מיט און םארשטעהען, זײ

 שטי• זײער און אײנםארשטאנעץ. זײנעז
 דער דאנק א װירקאם, זעהר איז צע

 אויסדויער־סראםמ און פראקטישקײט
 װערט װאס זאר א זײבאזיצען װעלכע

אלעםען. םון אנערקענט
 צו איז עס אויםגאבע װעםעס םרויען,

 ערםי- דער אין האבע; קינדער, ערציהען
 אן געװאונען אויםגאבע דיזער פיז לונג

 געדולד םון מאס גרויסע אומגעהויער
 זײער און קראםט. אויסדױערוננס און

 םארװאלטער אלס ארבײט, טאג־טענליכע
 אנטײיקעלט זײ אין האט הײם, דער םון

 רעאליס־ » און פראסטישקײט פיל זעהר
 מיט םראבלעמען אלע אויח בליס טישעז
װײל באנענענען, זיך דארםען זײ וועלכע

 ז״ערעו שריט ®אלשער קלענסטער דעד
jyp אױוי עפעקט שלעכטען א חאנען 

 — טײערסטע און גאחענטסטע זײערע
 זײערע מענעה זײערע קינדער, זײערע

חײטען.
 דאס גיט, צוױיפעל קײן איז עס
 אין װערען איכערצײגט קענען םרױען

 דער פון באד״טונג און וױכטמקײט דער
 מאכען זײ fyp מען כאװעגומ. ארבײטער

 אר־ דער םון ענד-צילען די װי זעחן, צו
 װערען ענראכט3 קענען נאװענוננ בײטער

 יעדער וױ און נאחעגטעד, און נאחעגטער
 כרײגגען זיר םיט קען םארווערטס שריט

 מאכען זײ קען סען געוױנסען. נאלדינע
 ארביײ די םון נויטען די װען אײנזעחן,

 זאלען פענער זײערע אז פאדערען, טער
סטרייקען. ארויסנעהן

קלאוקםאכער. די פץ קאםף דער
 סטריײ 40,000 די םון ערםאהדונג די
 די יארק, גױ םון קלאותפאכעו קעגדע

 אינטערנעשאנאל דער םון םיטגלידער
 בא־ ױניאן, װאירקערס גארמענט לײדיס
 פו:קט. דיזען םון ■ראקטישחײט די וױיזט

 די װען סטרייק, םון װאך טער17 דער אין
 סעטעלםענט שנעלען א םאר אויסזיכטען

 די זיך האבען וױיט, נאך גמװען זײנען
 די צו געװענדעט סםרײח ןון פיהרער
 צו םארזוך א געפאכט האכען און םרויען

 *ונטערשטי- מאראלישע זײער געװינען
סטרײק. דעם פאר צונג

 ארכײכ אויםיזלעחרונגס דיזע אבער
 םאר בלויז װערען איבערגעלאזען ניט מוז
 דארםען םרויעז סטרײק. א םון צײט דער

 דער אין ויוערען פאראיגטערעסירט אימער
 זײ װען כלויז גיט באװעגונג, ארבײטער

 םון לאסט דעם זיך אויף טראגען מוזען
 ס^יײהען צו צײם די װען דאן, סטרײק.

 אז םארשטעהן, זײ װעלען הומען, װעט
 געװי־ צו אויסװעג לעצטער דער איז דאס
 און ארבײטער, די םון פאדערוגגען די נען
 און כאדײטונג די פארשטעהן וועלען זײ
קעפםט. פען װעלכע םאר צילען די

 םון פרויען די םון אױםסלערוגג די
 װיכטיגע זעהר א נאך האט ארבײטער

 גרויסער דער איז, דאס און באדײטונג,
 אי־ אויס איבען םרויען װאס אײגפלוס

 שטודירט מען װען קינדער. זײערע בער
 די םון םאנכע םון געשיכטעס לעבענס די

 װעלט, דער אין פערזענליכקײטען נרעסטע
 ארויס, סאלען אלע כפעט אין זיך וױיזט
 אינ־ זײער נעקראגען האבען זײ דאס

 יע־ כפעט פוטער. זײער םוז ספיראציע
 דערגרײ־ זײנע צו שרײבט אײנער דער

אײנםלוס. מוטערליכען דיזעז צו כונגען
אונ־ אז מיר, װילען ארבײטער, אלס

פראב־ די םארשטעהן זאלען סינדער זערע

_שפיגעל8 ר8פ
קאלושינער. ל. י. סון

 אויגען, מײנע אין םיף- לאםפען אויםגעבליצםע צוזײ פון װי ליכטיגקײט, םיט
 לעבען דעם אויןז כרכות םיט װי און פארנעם םיט איך קוק

;:עכט און םענ טײנע פון שנור די דורך
 גענעבן, ניט ױם־טוב םיט טאג פולן קײן נאך קײנםאל םיר האט דאס כאטש און

 :רעגענכױגען קײן םיט גאך באםארכט ניט חיםעל םײן און
שלעכט, און אוטעטיג ניט דאך םיר איז—

 ארײן םארשםוםם כ׳זאל פאלען אז
פיץ. אין און צװײפעל אין

אנצושפיגלען, זיך אוי,ש ניט הער איו און איך זינג
 פינקלען םײנע אױנען די אז

פרײד, םיט שםינלען
;רײד זינגעבדינע םיט

װאכט, און כליהט לעבען ״דאס —
ל»כם, און קוקט און

אהין, דארט און אהער דא
 נײנאכט ין8 און בײם«ג אץ

זץ.״ און ליכט םיט

 צילעז דעמרײכםע נים פון «ײן א חארץ םײן אין ערגעץ גריזשעט עם אויב און
טױעד, צוגעםאבטעז א פאר װי שטײן כלײב.נ«ר איך װאו

 r ;םריט פעםטע םיינע פץ עקםטאז אץ
 שפילעז. צו אז קלמװישען לעכען ®מ אויפלעבוננ די נײ ד«ם פון הױכט

םרױער, דעם חארץ םײן םון פיגגער םיט ארױס שפיל איר כױ
;ליד נייעם םייז ®ח דערחויכונג אין
ארימ, ױם־טוב׳קײט אין כ׳פאל «ז —

;«ײז םיץ פוץ נעלייםערט
אגצושפיגלען, זיר אױו» דם חעד איך און איו זיננ

 פינקלען םײנע אױגען די אז
פרײד, םים שפילענדיג

;רייד זינגענדיגע פים
 קלאכג, נאך קלאננ נייער װאו א , ׳

געזאננ, םיט רעדם
װעלט. דער אין לעבען דעם «ו

 אין כאפרייט גץיט ד»ם װיױ
■ כאחעלט.״ «זן גיט

 |1< ציי׳נן וי [1M אױפגאנען די יעסען,
 װןלנ׳ןד *ו נאװע:ו;נ, ארנײטער דער

 ײייען״ סיר ;עחערען. עלטערע( זײער׳נ
 און נױטען רי נטנרייפען ז*לען זײ »ז

 נידערלא• די און ױנען רי עטרןנוננען,
 וײ«' וועלנע ל״דען און סר״רען די נעז,
 ניו דװמעםאנט ח«נען עלטערען דע
 i ױגיןונס זייערע אויןגעכױט tvs^n זיי
 »} 1/33*0 װעלנע הרבנות״ גרױסי; די
̂ון געמוזט ה<ונען זײ  «ו כיי אױפטפפער

 לען װ׳זר פאדערומען. ז״ערע ;עװינען
 די פארשטעחן *ו נענען נעסער דאס

> מ«טע די יוי קי;דער,
 אוג• »ז באנרייסען, דטרפען םיר

 ריזעד אין ערפןומ פאר ה<ופניננען זערע
 זין חטנען מיר װעלכע ארנ״ט, גדויסער

 גחנ• פיל ;עװען װאלטען אונטערנורען,
 געװען װטלטען מוטערס די װען סער,
 און דעם װעגען אינפארסירט נע:ו; גוט

 אנ• איחר חעלםען געקענט אונז װטלטען
אופז. אינשעליגענטען פן אויף םיהרעז

 באװענוננ אדבײטער ,ד כדי *בע־
 אונטער־ םורהארצינע די נעוױגען ז<ול

 םרויען די פון ק»ופערא*יע און עטיצונ;
 זיך טען דארף מיטגלירער, איחרע פון

 םענער. די װי נלייך רעכענען ז־י ד־ט
 איז ארייננעט־עז זײ דארפעז םענעד רי

 רע״ צו מאכען זיי און צוטרויען זייער
 ס** א אלס װיבטינקייט זייער #ליזירען
 רארםען םעגער די פאקט^ר. ציאלער

 ז״ערע ארע ויוענען כיטטיילען פריי ויי
 האל״ און דורכלענוננעז און עדפארוננען

 װענען אינפטרםירט םאלקאם זײ טעז
 צו זוילינ ז״ז זיי װעיען אלעס, דעם

 ארנ״טעד דער פון דינסט א־ז שטעלען
 פראקטי׳צ־ זייער װילען, זײער נאווענו;;

 זייע־ העיםעז W אײנפלום, זייער קייט,
 אין קאםפען די נעװינען צו מע:ער רע

באװענוננ. דער

 אץ טעטעקײט עדױקײשאנאל
פילאדעלםיע.

 8 יאנואר, טען30 דעם זונטאג,
 האםמאן דר. װעט אבענד, אין אזײגער

 ארבײטער פילאדעלפיעד אין יעקטשורען
 אוים־ און צילעז ״די איבער אינטיטוט

ױניאן׳/ טרײד מ^ודערנער א םון גאבען
אינטערעסאג־ אן זעחר איז טעפע די

 ארבײטער א׳ז װיכטינ, איז עס און טע
 דיזער װעגען אויםגעהלערט זײן זאלען

 ט*נ צי הײנט װײל אנגעלעגענהײט,
 זײער דורך ארבײטער םונקציאנירען

 געכיטען, םארשידענע אויף ־ײד־ױניאןי<ט
 זײן פון םארלאנגט ארבײטער דער און

 נאר ניט מעהר. און פעהר אלץ ױניאן
 ארגאניזאציע, זײן םון ער ערװארםעט

 דעם אויףי כאשיצען איהם זאל זי אז
 גע־ איהם םאר און געביט עקאנאמישען

 אר״ זײן םאר לוין גרעסערען א װינען
 זײן םאר צייינז םרײע פעהד און בײט,

 ער נאר אנטװיחלוננ, אינטעלעקטועלער
 זאל ױגיאן זײן אז אױך, ערװארטעט

 און אינטעלע^טועלען אוים׳ן דינען איהם
 פילע אויף אויך װי געביט, סאציאלעז

נעביטען. אנדערע
 ער װאס דעם אויסער האםמאן, דר.

 דער ײענען סענטניש ברײטע א האט
 בא• אויך ער איז באװעגונג, ארבײטער

 אינ־ אונזער אין לאגע דער םיט סאנט
 אײניגע םאר איז ער דען טערנײשאנאל,

 אונזער מי& םארכונדען געװעז יאהרען
ױ^יאן. אינטערנײשאנאל

אוג״ גענעבען װערט לעהטשור .דיזער
 עדיױ דזשאעט םון אויםזיכט דעם טער

 פילאדעלפיא די םון קאסיטע קײשאגאל
 אינטערנײשאנאל. אונזער םון לאקאלס

םיםגלידער. םאר םרײ אײנטריט

.■̂יי״־

 טעטעקײט עדױקײשאנאל
באסטאן אץ

 טע- בילדוננם א אנגעפירט װערט עס
 אי| מיטנלידער אונערע פאר טינסייט
סטאן.  טעטינק״ם דיזער םון טייל א ̂ב

 םיט קאאפעראציע אין אנגעםירט װערט
סטאנער דעם  עס קאלעדזש. ארבייטער ̂נ

 ספעציעיע נעװארען נעםאכם ז״נען
 צו סאיערזש דעם מיט אראנדזשעמענטם

 דיוע פרו םיםנליחױ־ אונזערע ארײניטזעז
 נעםאכם ווערען דעם אויםער סורםען.
 לעס• םח דורכפיהרונג חנר פאר ■לןנער
 נדי עעליש, אין און אידיש אין םשורס

̂חל נרעםערען א װאם צוציהען *ו  פון צ
טעםמרם. אונזערע

 •mxm טגנ«םיחרם װערט ארבייט די
on אדיר חשאיגם דעם םון אויםויכט 

 יפאצראאפןת איז פאםיגמט קיישאנאל
 דעפארםטענמ. עדיוסײשאנאל חנם םיט

:rufffcp וי פון באשםעוזם האםיטע זײ

 דזשודיטח ,46 לאיזאל שײארץ. רעמײא
ממרפטמר• םרידטאן,

Mr חנר טאר פלענ«ר גפטאכט ויעחנן 
 %י*י פדיוקײשאנאל אן סון דידכםיתרוננ
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 *חודאפטארײ״ טײן פון צ״ט שורצער
 » צונויא׳ושלינשן טיר נײ וין ה»ט

in פון נ»אנ»נטוננען ניס׳נל <ן»ו
,w i n ,פון ױ׳ולפ״ m ,װאו ומלט 

ey חערשןן ivev«a טיט ליטעדאט׳ון. אוז 
 טיילמן אפשר זיר איד װעל צײט רער
 -9% 9(סײ פון םיל טיט לעזער די סיט

וגמן״nnsw רפהטטרעלע״
ױ וױי דערװײל  דמרצעהלמן ג*ר י

 שד״נעײ*ד די םיט פראסטיש סײן פון
סאננער■

זיו \vvi9ס דיטינען א פאר ׳צװע־
 םפר״ צרות און טיח װיפיל םארצושטעיען

̂וזינע די רעדאקטטי דעם ש«פען i ד n•
 שטיין א אין ארײן עס ל8י םאננער.

י װאם ניין, א אין און  װינ־ טנפאננער י
רעדאהטטר. דצם ׳עעז

 רע־ דער אז מען, דענקט געװעהנלױ
 סאנוסשריפט, א אינער רייענט דאהט<ור

 װאס און ערצעחלונצ, אן *דער ליד *
 אין »רײן ער װארפט ניט, נעפערט איהם

o רעדאקט^י־ה^רכ v v (און נרודער־קכר 
פטור.

o»p טעות, א ו(*בער איז
 לייכט אזױ ניט נאר איז עדשטענס,

 טוינ זי אז זאך, א אויף נאשליסען צו
 זיך, םאכט רונ דאס נאר־ני׳צט. נאר
 ״עפעס׳/ דך אין האט ארטיהעל דער אז

 אויסגערישט א־ז קערענדעל ראס הנם
ישטרוי. םיל מיט

זעל״ גיט אױם זיף דוכט צוױיטענס,
 יא עפעס חאם ׳שרייכער רעד אז טען,

 אױם־ האכען איחם נ*ר ואנע;, נעװאלט
 רע־ רער אז אזוי װערטער, נעפעהלט
 אן מאנוסקריפט דעם »■ ריינט יאקטאי

 (װאס שעה פרײע א אין אום ז״ט, א
 ל80838ג ניט) קיינכאל תנ ואפ ?וכט

ף.8ז די נאטדאכםען
 רע־ רער וױ גאנדעם, אםילי נאד
a רײ|8 װארםט דאקטןור n םאנוםקריפם 

 שום טחן ין8 נעװיסען ריינעם א מים
 די נטר יז8 ״כעסקעט״ אין פוױינסלען

 ארטיקעל דער נעענרינט. :יט ״קייס״
 נאגראנען, און נעשטארבען טאקע איז

i םאטער, דיסטינער זיק אנער n ,םחנר 
 T דעם חחען נים לאזט און נ^ך לעבט

 סיט יהם8 םארװטרםם און דאסטאר
 י|8 פחןטענזילס םענופ, מיט םור בדיוי,
זידלעדיי. מיט אפט

 זיו, םארשטעהט צײט, דעד ט־ט
 נעװאױנט, דערצו רעדאקטאר דער ײערט

 נעהט טון ײעלט, דעד א*ן אי״ צו ײי
 ״הרענסס״. ר״טערארישע ,ד פא־ םארניי
 ,סיט שר״בער און פאעטעז די װי פוגקט

 קריםיקער ךעם כאטראנטען נאניעז״ א
 האלטען אזױ ,8ונ5׳ נרעפטען זייער םאר
 דעם נאמעז״ א ״אחז א;פא:נעד ,ד אויך

 ■ערזענאיכען זייער פא־ רעדאהטאי
׳טונא.
 רעדאקםארען, נעניטע נ*ט ױננע, די
 הא־ ניט ״שונאים״ שיין ײירען װעאכע

 אוים־ דעפל^טאטי׳שע אויס זוכען כען,
 אנ־ די צו ענטםערם זייערע אין דריקען

״ מאכעז חןרמיט פאגנער.  נאך אפט ז
 םארשטע־ אגםאננער רום דאס עינער.

 ניט זיר מאכעז זיי (*דער ניט העז
 טײט* און רטזים סײן םארשטעהענדינ)

 װערטער רעדאסטאר׳ם דעם אוים שעז
 הויבט זיי.,. םטר כעסער לוינט עם װי
 און טענות םיט סדרה נייע א אן זיד

פרעטענזיעס... םיט
 מיט וױ ניםא, יז8 עצה אנדער קײן

 וועל־ ויכוחים, די אפהאקצן שארף אמאל
דערםיחרען. נישט נאר צו װעלען כע

 רעדאק־ םײן םון «ייט ערשטע די
םון האב טאר״ ד  ניט נאף סוד דעם *י

 נעקו־ איז עם «8 דצריכער, נעװאוסט.
 נאכפרפנצן ױננערםאן א סיר צו מען

 כתבים, יעימל זיין פון נורל דעם אויוי
P איו *ונעשיקם האט ער ויאס 8 in־ 
 חזב פײן י8ם נעפונעז יך8 האב ציע,

 נע׳שפרעך א יחם8 םיט םארפיהרען צו
. שריינען. זײן איבער

 אז סיר, םון גןחערט חאט ער װען
ט איחם ביי חאב איך  קײז געפונ׳מ ד
 םיר י9 ט8.ח זאן*, דרוס״םעחיגק 1איי

« טרויערינ )n n אזוי* אין אכפאנגץר 
 און לײדינם8ב לש8שט ן9ײער לעז8ם נע

ל 8P D שםאאץ זעז8«יי iM JM m  o n* 
 דזאר־ אין נתמדמםיחל א מים ניגעם

ז ז8ט9( םחןנ א צען)
 קײן 98H t» »י יי״•.8 חמקם —

f שריימן צום ניט טטיטנט שום
 נע״ םיד חאט םראנע נעשםעלנמ די

 גחיים9ג9*ארל שםיקעל א אין נראכם
19» חאיגי ירס6נטsun >99 איו איז
iyw0דא ׳ IliHi if vmr ?,H D9**•

 נים. טוינען |93W י י װײםם?.״ 19יי
h |9ל9װ 9 ר 9 ד נ 8 m סד דיז 

190« x .. .
i ימןןדסאן תר  oyn ױמו 9* ו

til trruiJ) ♦♦■«« ••I׳/ I'1

w w,\ צו ער חןרנ^ך r o נעי
i
̂נ —  איץ מ'ס ,צוױ סײג
 ז׳יור״ א גמדרושט pir זיעמן סחיצע

̂ר חור אזן גאל ̂ט רעדאשט  *pi טדר ח
פוד מיר בײ גמפיגט ער אז *ריגון,

4tt]W
 אמיס• iv חאט ארס אױפ׳ן גלײר און

? עטייכמ vmvp כוזמם סון מנוסמן  נ
M ײומטע fpm M ןזיי אץ
 ײנציגע5 דאס (אפשר פאפיר טומס

 דמר- םיר און םאן) ױנגעז םון פארטעגען
יאנגט.

וױרת״ און, חרכגעלעוען עס חאב ייר
 די (נאזונדערס גמװען עס רעען לץ•

 אנגעשריכענע שמחן גאנץ לירער) צוױי
םונק. יאעטימזזז א טיט ז*כען

 דער חאט — איהר? זאגט װאס —
געםרעגט״ טריאומםירעגדיג מאן ױנגער
זאנעח איד זאי װאס —־

 גע־ זאכען אזױנע װאלט איחר —
? דרוקט
געוױס. —
 יא האב איך אז איהר, זעהט —

!טאי״אגט
 דעם איך האכ ׳איך געדענק ׳דאן און
 אלט־באקאנטען דעם געז#גט מאן ױגגען

 אלע טאלאנט. איז ױגענר אז געדאנ^
 פא• איז מאן יונג^ר יעדער אז וױיסען,

 אין חאט ער אויב און געשםימט עטיש
 סון ״קונסט די גמלערעגט שולע דער

 ״טאלאנט״ שױן ער האט נראםאטיקע׳/
 סארשטעחט ליד. א אנצושרײבען נענוג
םענ- גענוג פאראן זײנען עס אז דך,

ivv, יױ פיצעל לײן פארטא;ען װאס 
n w און יטחג אכצעי׳ן צו אפילו גיט 

i)  דאכ גאר טטלטגטיאז, תמנער iv״
 גארמא- דער קױפעלס, גײסטיגע זיעמן

v י*ר m יאחרען דיגע אין מננ איו 
 װעל- טאיאגט, א נאדצט יעחוחנר »ון

 אין אײגעם נײ אױס ױך דױקט כמר
 זיד אין צװײטען א נײ שדײנען, ^ןדער

IW אין דדיטעז א כײ שפילעז, ידער 
װ. א m ליכען און לעכען
 לאגג שױן טען האט כאקינט, וױ
 טא- י1כא;רי דעם דעפידרען צו געזזכט
 אזוינס ״װאס ׳םראגע דער י1אוי לאנט.

 געװא- גענעבען זײגען טאלותט?״ איז
 טײגט טיר תשוכות. שיעור א אחן חנן

 טא״ :איז תימובח ריכטיגע די אז טפט,
ט נ א ו ק י י א ט ד ס נ ו  צו ?

ן ע כ י י ל ג ב ג ו ז י י ן ב י  א
ן ע ם י . ט ר ע ט ל  װען א^זא, ע

 אנ״ האט ױנגערטאן א אז זעהט, איהר
 צוױיטע, א ׳ליד געלוננענע א געשריכען

 קרױנען צו ניט זיר אײלט דריטע, א
 איהר ״יאעט׳/ נאטען םיט׳ן איהם
 יױ די אױב זעהן, צו אפװארטען מוזט
 װעט -״ טאיאגט דער — זײנע גענד
. אנהאלטען. לאגנ

ױנגער־ כיײן צי ׳ניט געדעגק איך
 גע־ עפעס האט לידער צװײ די פון מאן

 אן דאן' פון נאר דעם. אױױ ענטפערט
 זײנע שיקען צו אױםנעהערט ער חאט

רעדאקציעס. די אין מאנוסקריפטען
 ניעסטער מײן אפשר איז דאס און

רעדאקטאר... אלס פארדינסט

 פןר א מ־ נלויז פארכלינען rro סלאוסםאכער!
אינפערנעשאנאל דקר םיס רעדזשיססױרען װ סענ

̂לוס )1 ויי■ וןן ו
 געגומען איצטער זיר זײ האבען זאך.

״ טוכמל. גײעם שפאגעל א סאכען  ז
 שעפער, סאגכע אין -סטרײסס״ רוםען

 חג״ זיר האבען ארבײטער די װעלכע םון
 אינטערגײשאנאל דער סיט דדמיסםרירט

 םײדלאך און באיס זײערע שיקען און
 םאראורזאכען נאך אזוי און ״פיקעםען״,

טוםעי. און געשלעגען זײ
 אינ־ די און באארד דזשאינט דער

 און װאך דער אויןי זײנען טעמײשאגאל
 װעט מעז דערלאזען. ניט דאס װעלעז

 טעראריזירעז קאםוניסטעז די לאזען גיט
 װאס דעם מיט םכלוםרשט ארבײפער, די
 ארבײםער די סטרײק/ ״א רופען זײ
 קא־ די װעלכע אויף ער,8שע יענע טון

 זײע־ םיט ארויף זיך װארםען םוניסטען
 צו װי װיסען װעלען ״פיקעטס״, רע

 װאס ״פיקעסס׳/ דאזיגע די םארטרײבען
 שע־ די ארום <עש^עגען סאמןן קומעז
 זיײ דאס אז װײסען, ארבײטער די פעד.
 ח״ד סטרײפס/ ״געסטײדזשטע נעז

 קאסוניסטי־ ארוגטעמעזעצטע רי וועלכע
w םעל. ײער1 דאטעװען וױלען פיהרעד 

לעצ* די אױס, וױיזט עס װי ׳איז דאס

s נענען םאסםיםיננ 
אינםערװענשאן

 בײ• 3:30 יאנואר, טען30 דעם זוגטאנ, *
 פרא״ א װערען איגעחאלטעז װעט #טאג

 אינטערװענשאז. געגען טעסט״פארזאסלונג
 ליריק״סע־ אין זײן װעם םטרזאמלונג די

בראדװײ. םון װעסט סטריט, טע42 טטער,
 :רײדען וועלען רעתער םאלגענדע די

 דער םון םיהרער ךער הערינג, .p חובערט
 צוריסגע־ נאר־װאס איז װאס דעלענטציע,

 הענרי, דזשײמס םעקסיקא. םון פוםען
 םח אונױוערזיטעט לימנאן םון •רעזידענט

 נאר־ װײז. סםיםעז רבי כינע. פטגטאה
 םון באואי ראסעל װ. דר. טאםאס. מטן

 רוארשײנ־ םשערםאן. טשױרטש, גרײס
 געגען םיהרער אדער ספנטטאר ט אייר ליד

 איגסערוחננעא?.
םרײ. אײנמריט

 אוםד זײט איחר דאם נאוױיזט, פוםם,
אpנריrםrלאטײז םים שלום פאר באדינגט
. אוןכיטנ.  סײ א םוז גערופפן וחנרט םיםיגג חנר

 1םו צוזאמעננעשטעלם םיזענס״קאםיטע,
 וחנלמנ טענער, »יז טרױעז •חוסינצגטע

 גפביםען פארטיחננע אױןי מעמיג זײגען
 עס לעמז• מזעלטאפםיימז אמזער פוז
 איז יואס #חנדעד דאס וױפםי^ זעחר איז

vm\ םאראײ״ רי םון טריעכױמומ חנר 
VM>X$i םעקסיקא, ייז טסאטפז דנטפ

םעפסיפאנפר י

 װיסעגדי:, ׳ש»י<ען זײ װאס טע״?ארט
 !פאריארען װי סאי שױן זײנען זײ אז
 מעהד שױן האבען זײ אז װײסען זײ

 פרובירען און פארלירען צו װאס גארניט
 חשבין דעם אויף *זואנטורעס סאכעז;ײע

 אנער דרעסםאכעד. און פלאוק די פון
 דער?ענט ״שױן זײ האכען סיטגלידער די

 גיט זאך קײז םעהר זײ ווזןט עס און
 זײ און פא־לארען האבען זײ העלםען.

 דער םון אפטראנען זיך סוזען װעלען
 אוים״ שאד א אםת זײ איז עס ױטאז.

 יױ דער אין חישאבס זײערע צוגעבען
 טאן. מוזעז עס װעלען זײ אבער גיאז,
 די מעהר זײ װעלעז טואלד־םיטלען םיט

באוזערשען. ניט ױניאז

 באלד װעט באארד דזשאינט
 ארגאניזאציאנם אן אנפאנגען

קאמפײן.
 דזשא־נט פון מיטי:נ דעם אויף
 אגגע־ א-ז םרײטאג, םאראכטאגעז באארד,

 א;־ זאל טען באשלוס, א וארען1נע נוםען
 ארגאני־ צו קאםפײז טיכטיגען א םאננעז

 דער איז טעפעד ״אפעז״ פיעלע די זירען
 די װאס אינדוסטריע, דרעס און קלאוה

 האט פארפיחרעחשאפט קאםוניסטישע
 און יאר? נױ אין אנפלאדעז נעלאזען
שטעטלאך. ארוסיגע די אויך און ברוקלין

 קאספייז ארגאניזאציאנס טיכטיגער א
 ווערען אונטערנומען גיכע״ן אין זועט

 ארע• שעפער ״אפעך׳ די אדגאניזירעז צו
םאדקעט. פון פארטרײבעז צו זײ

nc כדםיע״ on
i

pnrwr ייז 
m די

tg םיר  j o n w n •ײ<ימי כדר  *ft 4ס
n n  n ז כאװאגוננ  סטרנחד ן

* m  lyouor 9orr*iH8i
םעהסיק*. אין טרםעע

טעאטער רעפערטוארי םיוױק
 אוים״ די צי־ען ל8כאט8נ •ױלען םיר

 םיטגלידער אונזערע p.e מערשזאםהײט
 םױויפ רעם םון אויפפירוננעז די י1אוי

 און םםריט סע14 טעאםער, רעמיםטרי
עװענױ. טע6

i n איז סעאטעד רעפערט^רי םױויק 
 ארטיכ־ גדופע א םון צוזאםענגעשטעלם

 אױוא םיז לײטוננ רער אונםער כען,
 18 םאכט נרופע דיזע און נאליען, לא
 צו םארזוך אױפריכטינעז 1אי ן9תםט9

 וועלכע רראםען, בעםטש די ■ראדוצירען
 ווערט. ארטיסטישען גו־ויס טון זײנמ

 זאלען אלע אז זײ, ווילען דעם, אױםער
 on באזוכעז צו םענליכשײט 8 חאמן

 מ־ דערינעד ײערעז 09 און ר,90890
 םאר *רייזען םיניםאלסטע זײ רעכזןנט

 coup בילעם טייערםםער *an בילעטען.
4U 0
90 mמג־ 1י8 זיך געםינט ר9אט 

 לײנט זעחר ען9 און שטאדט םון 190
 םײד איםט דער תרן יועחח חס#דייכם

 םעזon 6 דער6 סײדמובוױי, Mum און
<".9# ווינױ9
. #Jnn JiofM rr •W! י1 ווארים זזחר 

 *מאניזאציע דיזער םון |9אויטפי»רוננ
xt סימנט אוגזעחנ n •

 I פה ענטפערם
רעדאקציע

 ח?נעז םיר — so לאקאל מיזנערג,
 ח?־ ברױועי אײער ״ורלאנ;. *״עו עי־ויל•

 זיג״ •רעזידענמ «ו אינערגעגעכען מיר בען
W,] געװאוגאען. עס חא« איחר וױ

 •ארגעסען חא» איחר — גאלדמאן י.
 גומער. לעדז«ער און לאקאל דעס ;זןנען1א[צ
 אוםנײפען זאל מען וױלט *♦חר וו^ן ארן

 װיכ«י.; גאנץ גדאדע עס איז אדרעס, אײעד
 *ו:ז בײ זייפז איחר מײ:*, איחר וױסען. נו

בח״׳» חאבען טיר ? מזינציגער ןןיזן
 וױסען מען דאלף דאריבער און אזויגע, סך •

נומער. לעדזי«ער און לאקאי* אײער
 דעם םון צענטראאע בינליאגראסישע

 אינסטיטוט׳ װיסענשאםטליכעז אידישען
 .װע־ דערפילט װעט nrpn יעד אי — וױלנע.

 דעגעי־ זועט ״גערענמיגקייב״ די רען.
װערען. צוגעשיקם מעסיג
 סעק-״טדעזישורער גאלדשטײז׳ א. מ.

 האבעז מיר — באארר. דזשאינט שיקאגא
 מיםכי־יד א דעפאיםבזענט רעקיןיד אונזער אין
̂בלען מיט קינזע- סײמאן בלוךעי װ»ס ,־ג

קי :יט ןי,4>דעזײנער א ן:ער איז ער זו:ט
 איז עס צו ניט נזיר וױישען איז •יניזזער,

*v* רעדזעלבער.  *vt א געװען •ריהער ער 
 דע־ v געװארען גאכדעם איז *ון ויני׳נער
 באקומען װעט איחר יעדע^א^ס, זײנער.

 \ * בדודער דעם •ון מדרעס מים׳ן ברין״ »
 קאגעז װעט שיקאג^ פון קימעל ברודער

 ד*: צו אויסגעפינען »ון אי־ם «ו ׳ירײבען
זונט. ער װאם •רײ:ט זײן איז

;יא־ אייערע — .2 לאקאל װעגגער, ש.
 װ^לם איהר װען דרוקעז• ניט סען קאן מען
 אין זאגען װילט איחר װאס ?עלביגע דאס

 גרא־ אהן בריןי, א אין אגגע׳סריבען גראטען
 טען און בעסער סך א געװען עס װאלם ׳םען

 עש װי אזוי דרוקען. קאנען אפער עס מאלט
ג#רגיט. עס טויג #איז

̂טט־קארם אײער ®ון — ם ע״  םען קאן פ
 אכב װילט. איתר װאס מארעםעחן ני«ט גאר

 נאםעז פולען אײער אנגעבען איחד דארפט
 װילט איהר *ויב נוםער. לעחזעער *ון
 װעלען פארעפענטליכט זאל נאסען אייער נים
 צוליב עס אײך טיר קאנען *ײםונג, דער אין

 װײ מיר דאלפען אלײן זיך •אר אבער מאן.
 אױך זאל «ען שרײבט זײט. איחר װער סען

 אוגטעײ ״רײבם און פאר^טעחן קאגען
 4זאי םען װילם איהר אויב נאםען, אײער

 ירײ־ אײער *ו אויפמערקזאםקײט ׳•ענקעז
בעזי

 די זעחר *עןיען פיר — פערעלשטײן• ל.
 און אוגזער פון האט אידזר װאס מײנונג גומע

 און ״גערעכטיגקײט׳/ די צײטונג, אײער
 או:ז ה*ט עס דאס מודה, זיך זייגען מיר

 אײעי־ איז װערטער די לייענען צו געפרײם
 צײטו:ג דער צו צו געח ״איך בריװעל;

 אידי־ אײנציגע די >>לס הכביה יראת מ מיט
 גײסט דעם' באפיידיגט ו-עלבע צייםוגג, שע
 קײן הינזיבטען״. אלע אין לעזעי די פון

 רעדאק־ קײן זיך קאן קאמפלימענם בעסערען
̂ד  אינ* א פון םיינונג זןזא !דוינ׳צעז ניט ם

 דעי־ שעגקש וזעלכער לעזעי, םעליגײגםען
 ‘זא איז ׳אויפטערקז»סקײט סך א צײטונג

 די װעגעז ב^וינוגג. בעסםע די או;ז
 מיר װאס לידלעך״ ״ש«אסי;ע ״לײכטע׳/

̂ל, דרוקען  ניט אוד*י איתר זײט — אמ
 ארבז מײגונ^ אזא חאם װאס אײנציגער דער

 ׳ןיפאםי־ ״לײכטע, די נעחמט איהר יסײנט,
 עס איז טאל אפט ערגסט. צו לידלאך גע״
 װאש מיט עס8ע פילער׳/ ״$ װי םעהר ניט
 לײדיג אזטיקעל אויס גל*ם פילט מען

 קאז יאד גרעסערע א:דערע, קײן 1װא ׳■ל»ץ
 װאם לידלאך אזויגע אבער ארײגגעחן. גים

 גיט *נטח#לטען און ;״גארי*״ זײנען
̂פילו  ניט, מיר דרוקען חומ*ר" פון פונק א ״י
 דרוקעו מיר ״פילער״ א אלס אפילו

 פונק א כאטש אנםחאלםען װ#ס אזוינע נאר
 געדאג־. מטיקעל » עפעס אדעי חוםאר פון

 זעתר געװען ®ודאי ײאלםען סיר ג&טירליד,
̂קע במקומען זןזלען מיר װען ׳רידען6צו  ט

̂ע עכםע גוטע, ̂ריסטי  פונלט לידער, חזסן
 דערטין־ מיר װען צופרידען זיינען םיר װי
 עיצעחלונג הומאײםטישע גוטע א ערגעץ *ען
̂ר גוטער װײל פארעפענטליכעז. צו  און חומן

 איז עס און לעזען צו *נגענעם איז סוזםירע
 פון מוח דעם ״*#רפם״ עס באלערענד. אויך

 דאס װי ׳אײן ניט איחם *לעפערם עם לעזער,
̂כען. ערגםטע טוים די פון םאגכע אפם טוען  ז

̂גע די  דעס מען נעמט װאו נ#י, איז פר
 זעלםעי זעחר א בכלל איז חו«$ד «טאן»?

̂ט סמן א ארםיקעל.  זײנען עס איתר, ח
 אויןז ערײבער עי־ןטטע צעחנדליגע דא

 םיר װען דעריבער, און חומאריסט. אײן
̂ם עפעם באקומעז ̂ט װי  זיך אין חן

 . איז חומאר״ פון פונק א גאר בלויז אפילו
מיד אװעקצואװארפעז. עס * אוגז

 אזײ גיט עס איז זיך: טראכםען
 לייכטען א נאר לעזער די װעלען קוים אי.
 ̂םיחעל דאס װערם *וין עס איז טאן, לאך

 דערפ#ר. v$ 1גיבע םיר וואס «לאץ
J■■ ..., ...iisa s B a a a-דדיו ־׳, ■■■ ■■■:, ■ . ,«

v חאט oy װי איחר, מײסם i ד• אגםוײמיס 
 טנמנריפאו איו גטיחננונג •רנײםער אידי׳יי

 איממרגײאחמ•* דער «ח נןאינמ ך% מ?ט
 •YI •ח יתיאו, ווארמנרם נטיספגט יײדיס
rm• וווו ייתי אח יעװצ n  H

•arum



1927 יאנו*ר; טעי28 פרײטאג,

 מםוניפטישן רי \m ועם$נססואציע גרויסע ד
ףאנערמ לעצטען ױניןוו־כועכעו, ■

V&Ztal

)8 •*ן (#לוס
 ם*רי־ דעם אין הערשאםט מודסטישע

 ,1U20 םון סטרייה קלאותסאכער און ערס
און

̂כייטע אוגטערווכוננס די וױ אזױ  ה
 אװ םעדעריישאן אכיעריקאן דער םון

 טעראר דעם אױםנעדעקט וזאט יײבאר
 ;אנצער זיין אין קאמוגיסטען די םון

סטרייק, םאריערס דעם אין העסייכקײט
 ױניאן־ יןאסיניסטישע די וױ אזויאוז

 ױניאן קיאויןטאוער דע• אי] כרעכער
 אר־ די אױף ארױשגעצװאוגגען האבען

 ניט־גױטיגען קריטינאר א בײטער
 םארםיהרט האבען זײ װ^כען ס'--ײק,

 האבען און אופן, שעגדליכען א אזיף
 אמע־ דער &ון סימיאטי די פאוילארעז

 פרעסע דער פון באםעלקערוגג, מײגעי
 ארבייטער ארגאניזירטער דער פון אוז

 םרי־ איע אין זייגען װעלכע באװעגוגג,
 פון םרײגד די געװען קעפיפפע הערדיגע

און ױניאן, דער
הור,ענ־ ניט װאס אנבאטראכט, אין

 די האבען זײ װאם פאקט, דעם אױוי דינ
 גע־ ױניאז קראייזמאכער שטארקע אפאל

 פארא־ אונטערגאננ, צו שיער בראכט
 נע־ און ארבײטער טױזענדער וײםט

 אינ״ הלאוק דער א•; ארנארדגוגנ בראכט
 זײע־ און קאםוניסטען די טועז דוסטרי,

 װאס ז,4אי נאך געננססעדס געדונגענע רע
 קאנ־ צו אדער פאיניכטען צו קענען זײ

 בענעפיט דעם פאר ױניאז די טראלירען
 און פארטײ קאמוניסטישער דער םרץ

אינטערעסען, פערזענליבע זייעדע םאר
איז

 אין ארבײטער דײ אנבאטראכט, אין
 האבען אינדוסטדיס םאר און קלאוק די

 אמעריסאז דער פון שטיצע די געיזראנען
 האש וועלכע ׳<ײבאי אװ םעדערײשאז
 האבעז קאםוניסטעז די אז באשלאסען,

 בא־ ארבײטער דער איז פיא״ז קײז ניט
װענונג.
םיר, אז באשלאסעז, דאריבער עם זײ

 םון ױגיאגט נידעל א<ע *<ן ארבײסצר יד
 אונזער דערמיט םארםליכםען יארק נױ

 מאראלי־ און םינאנציעלע שטיצע, יעדע
 יױ אונזערע םון מאכט םולע די און שע,

 אנ־ אךגאניזירטע די שטיצען צו ניאנס
 באװע־ ױניאן טרייד דער םון שטרעגגונג

 קאפונײ די פון באפךײען צו זיך נוגנ
בדעכער. סטישע
באשלאסען, װײטער זײז עס זאל־ און

 םרינציפען די אונסערשטיצען מיר אז
 אװ םעדערײ^אן אטעריקאן דער םון

 אין פ<אץ הײן ניטא ס׳איז אז לײבאר,
 האמוניסטישע רי םאר ױניאגס טרײד די

 באסעמפען זײ װעלען מיר און ׳טטערער,
 אױו* און פאי׳טטענדיג װעלען זײ ביז

 יױ די םון װערען פארטריבען שטענדיג
 זא־ ױגיאנס טרײד די אז אזױ, גיאנס

 םולע זײער אפגעבען ?ענען ײירער אעז
 פארבעסערונגען די פאר כח און ענערגיע

אדבײטער׳/ אמעריקאנער די םון
ארמארי טער69 דער אץ

 טער69 דער אין מיטינג דער אויך
 באגײסטע־ םיט םול געװען איז ארמארי

 מאמענטעץ. הערליכע שעיזנע און רונג
 איבערגע־ נעװען איז ארטארי גרויסע די

פאקט.
 אזײנער םיער נאך םערטעל א ארום •

 ארבײטער גרויסע די וױ נלײך בײטאג,
 אר־ דער םון געסטאיט האבען מאסעז
 ארבײסער־ געײכטע זיך חאבען בײט,

 אר־ דער צו ציהען אגנעהויבען סאסעז
 ארום גאסען די זיעעז לײך1 םארי.

 םצ:־ פזז געײ^״עז עװארץ ארמארי דער
 ארבײטער םיט *יעם גרױסע און ש*\,

 דער אוי^ אױםנע׳צטעלם זיך חאבען
 לעת־ און סטדיט םער26 םטרים, םער25

 דער ארום אין אדום עװענױ םיגנטאן
 הא־ צײט מטונדע א איבער ארםארי.

 װען און <ײנס. די געצויגען זיך בען
 גע־ פאליצײ דער םון זיעעז סירען די

 איז ארםארי די וױיל נעװאחוז, עלאסען
אך געפאסט, געוחנן מוין ^ג ײג  גע־ ז

 אר־ דער ארום גזךמםאנען לײנם דיכסע
 נאד זיי וועיען םאםעד נעזוכט און מארי
אדײמעהן. קענען

 ברודער האט םיטינג דעם געעםענט
 אמאיגאםײגמ- דער םון נעםזעד, הײמאן

 געוחגן אויך איז וועיצכער ױניאן, אאסערס
םיסימ. םח טמעדמאן דער

 אײניגע איז האט געטזער ברוזתר
 װארום אורזאכען, ײ ערמיערם ווערטעג

tiro חנם און ממױמעז די גערומען חאט 
p m מיםיגנען. די םון

̂יכע <צ*םע די ״פאר  ־־- יאהר, ענ
פאם־ א װערם — נעזאגט, נעםזער האט

 אנ״ םארילױםדתמן און בלבויים ®ח
 ביז יוניאנם, די ױברעכען צו ממיחרס

 םװי m וױימ, אזױ דערגאנגען איז עס
 אז Arvfirw tm חויד־איז סרזעז
 חלד?? נים ײניאנ״ די fWni סעוזר

 גים םיר וועיען מנחן אזוי וױיסער —
 דער׳כאזעז ם%נ ויעלעז םיר דערקאמנן.

 ז1 ןייס ױ יוגיאנס* די וזגחסס «ז
םיז סיר^די וחמ
םאראײניגען זיך דאחמנן ײײ

 ?'אמױ דער םון ױניאנס די נאפ-ײע; צ
 אנפיח• מוזען מיר געפאיזר. ניסטי^ער

 מאל אלע פאר אײנטאי קאניף א רען
 קאםוגיסטײ דיזער צו סוף א טאכען צו

 חאמף דער ביז ברעכערי/ ױניאז טעו*
װערען׳/ געװאונעז װצט

 פארגע־ דאן חאט טיטערםאז דעד
 םי״ אב. רעדנעה ערשטען דעם שטעלט

 דער םון סעקרעטער־טרעזשורעוי לער,
באארד. דזשאעט אםאיגאמײטעד

רעד־ אנדערע אלע וױ אזוי מילער,
 אורא־ שטארקע געקראגען האט נער,

־ ״ ציעס.
גע־ םילער האט — צײט גאנצע ״די

 דער־ האמוניםטען די האבעז — זאגט
 די האכען זײ אז װעלט, דער צעהלט
 הײנטיגע די מיר, זעהעז איצט מאסעז,

 די װעמעז מיט איבערצייגעז, מיטינכעז
שטעהען. מאסעז

 װערען אמאלנאמײטעד, די ״מיר,
 אוםםאר־ אויפ׳ן קאמוניסטעז די פון

 טעגליך טאג אופן אנטװארטליכסטען
 גרע־ די אין באיטולדיגט און אטאקירס

 אר*< איז דאס און םארברעכענס. סטע
 ניט זיך לאזעז מיר װאס דעם, צוליעב

 ניט ארדערס קײן װייען און דיקטירען
 װי פארטײ, פאליטי^ער א פון נעהםען

 ױגיאן. אונזער םיהרען זאלען מיר אזוי
 אײנ־ און אםען דא אײך זאג איך ארץ

 אונזער זײן אויד װעט *דאס אז פאך,
 וועיעז םיר צויצנםט. דער איז פאייסי

 באהערעען און דייוטירען לאזען ניס זין
 ומד מיר פארטײ. פאליטישער א םון
 סאמוניסטימע דיזע דערלאזען נים לעז

 ױניאן אונזעד צוברעכעז צו עלעמענטעז
 קלאוהמאכער די צובראכען האבען זײ װי

 קאטוניסטעז די געגען סאמןי דער ױניאן.
 גאנצער דער םון קאמו* א איצט װערט

 דער םרז קאמח דער באװעגוננ, אדבײטער
 קאםח, אוגזער אויך אי? אינטערנײשאנאל

 אונזערע זײנען ?לאוקמאכערס די וױיל
 אונזער םון פלײמ זײנען זײ בדידער,
 אונ־י אױד עס איז דאריבער אח םלײש,

קאכיף״. זער

רעדע אנטאניני׳ס
אנטא־ גערעדט האט מיילער׳ן נאך

 אינטער־ דער פון װײס־פרעזידענם #ניני
 בלויז געזאנט ד״$ט װעלכער נײשאנאל,

 איבע־ די עגגליש, אין װערטער פאר א
איטאיליעניש. איז ריגע

 קא״ רי אז געזאגט, האט אנטאניגי
 םא־ *ך אונז רוםעז װעלכע מוניסטען,

 םאשיסטען, די אלײן זײנען ׳טיסטען,
 פון מעםאדעז דיזעלבע באנוצען זײ װייל

 םאשיס־ די װי דיקטאטוו־/ און םעראר
 גע״ אנטאניני ה#ט — מעהר נאך טען,

 םא־ די םיז ערגער זײנעז זײ — זאנט,
אםע־ זײנען פא^יסםען די װײל שיסטעז,

 קומען האסוניסטען די און שונאים, נע
ארבײטער. די פון פרײנד אלם

אנטא• רזאט — קאפיטאיליסטען די
 בעסערען קײן װאלםעז —־ געזאגט, ניני

 יױ די צוצוברעכען נעמאכט ניט דזשאב
 װידער יאדירעז, צעהנדיליגער אין ניאנס
 אויםנעטאז ד»אבען ?אםו^סטען די װאס
 אגענטן זײנען זײ יאר. 3 לעצטע די אין
 האמוניסטען די קאפיטאליסטעז. די םון

 אז אײנרעדעניש, משוגענער זײער מיט
 אין רעװאלוציע די ברענגען װעלען זײ

 י נאדעי, א םון שפיץ אוים׳ז אמעריהא
 ׳ די וױ שאדעז, מעהר געםאן אונז האבעז

 װאר־ זײ װיל איך און שונאים. ערנסטע
 אפשרעסען ניט זיד װעלען סיר אז נען,
 םון ^וםעז װעט עס צי טעראר, הייז םאד

 רויטער א םון צי העמדעל, שװארצער א
העמדעל. ו

 די םארדאםט בעקערמאן
קאמוניסטען

 טמערםאן דער ה*ט אנטאניני׳ן נאר
 האט און רעזאלוציע די םארנעיײענט
 ריירען צו בעהערםאנ׳ע! םארנע׳שטעיט

רעזאײציע. דער וועגען
 באגײ־ א נעסראנען ה#ם בעקערמאן

 חא- ה̂< 1אי אלע אילאוז. סטצרםען
נעװאחןן. נעשטעיט םאר• איז ער ייעז אויישנעסםעיט׳ זיך מז

ממער־ חאט — רעזאילוציע, ,דיזע
 רעטוננ די םײסם — אננעחויבעז, מאן
יאר<}. נױ איז יוניאנם די פון

אוםניי^י• וײמן םיטיננען .אזוינע
 אמד םאחןום׳מ, נים דארםצן זײ כ«.

 —אזא, יאמנ י1 איז אונגליקליבערװײזע
 די nmn אח םײנמז םוזצז מיר אדער

 קאםונים־ די וױ צוזעחז אדער ימיאנם,
 םאתיכ־ און צובחנבען זײ וועלעז טעז
 די װימן זיי אױב זא^ איך און טמ.

 צווע• ̂וםוניםם״צע Jruh'i טאר יוגיאנם
 זא■ נעבען. ניט זײ *ס סיד ײעיעו ימז.
 וו*לט איד איז נעזזמז, קונמן ויי לעז

צונאהםיז. DV זאיע זיי זצזזז ותלזנו
 זײמן ימיאנם די או יאגען. .טיר

 -onp« זײ ארגאניזאציצס. עסאנאמימע
 די no oo*ur»3 די םאד גלזיז םיחנז

 yjK7 זייצר םארבעםערעז צו ארב״םער
 א טון איגגתרצםמ די פאר ניט אח

מי ט״  ן יתמ טאנ דער §אדםײ. (י
W9f\ ױדאגם וײ ותז קוםעז, גיס םאל

 א פין װע־חצײג א װערען
פאדטײ/

 ק־איקפאכ־נר דעם װעגען רעדענדי:
 די װאס גרעפט, די װעגען און סטרײק

 ;*עם אין ענטרעקט האט פעדערײשאן
 בעתעימאן האט — ׳סטרײק פאריערס

:נעזאגט
 פאישפיײס האבען יזאסוניכטען ״די

 אז ׳אפען דא זא; איך און סםרײק רעם
 דאיאו־ סייליאן האלב א און דדײ װען

 געהט סטרײת, א אין געספענט וחן,*ט
 עס װאו דארםעז, אװעלן דעם םון םײל א

געהך. ניט דארןי
 די מים םארע:די:ט האט בעקערמאז

װערטער: םאלגענדע
 גרויסע א זײנען לאמוניסטען *די
 ארבײ־ די ױניאנס. די פאר געםאהר

 צו פאראײניגען זיך דארםען מאסעז טער
 װע־ דאן און ברעכער דיזע םארטרײבען

 האבען זײ אז וױפען, ארבײטער די לען
ױניאנס״.

 הער־ גערעדט האט בזנהערמאגעז נאך
מאכער. קעפ די םון שהאװיטש,

— דעמאנסטראציע, ד״ײנטיגע ״די
 װעט — געזאגט, הערשקאװיטש האם

 אידישע די אז קאפוניסטען, די באװײזען
 קאמי־ די גאכגעהן ניט װילען ארבײטער
 מי־ הײנטיגע די ז.’משוגעת ניסטײצע

 פ<א*ז זײער אז באװײזעז, װעלען טיננען
 ארבײטער. אידישע די צװישען ניט איז
 נאכי/נז אין םארזיכערען אײך קען איך
 םארםליכטען זיך און מאכער eyp די םון
 אינזע־ אלע כײט פעזלהע װעלען מיר אז
 םיז לײדעז װעלכע ױניאנס, די כחות רע

 קא־ די אנשיקענײט, ס^םוניסטישער דער
ױ די פון פארטרייבען ?ו מוגיסטען  י

אנס״.

רעדע הילטאךס פדעזידענם
 געװען איז רעדנער געקסטער דער

 אםאלגא־ דער פון ריילמאז, פרעזידענם
̂ט װעלכער סײטעד,  א געתראגען ה

אװאציע. שטורמדיגע
 דע־ א איז מיטינג הײנטינער ״דער

 אנגע־ הילמאן האט — מאנסטראציע,
 םארגאננענהײמ דער אין — פאנגען.
 דעםאנסםרא־ אזוינע רוםען מיר םלעגען
 באנע־ דארפען פלעגען מיר ווע] ציעס,
 א פאר שונא אלנעפײגעם דעם געגען

 סטדײס. א מיטען אין אדער סטדײין
 איז דעסאנסטראציע הײנםיגע די אבער
 װי װיכטיג, אזוי איז זי געװעץ. נויטינ

 איז דאס װײל דעםאנסםראציעס, יענע
 און אײניגקײט פאר דעמאנסטראציע א

 דעםאראליזיאציע קײן דערלאזעז צו ניט
ױניאנס. די אין

 זאלען מיר צו דא, איז םראנע די״
̂בען  אין םיהרונגען דעסאקראטישע ה

 דיק־ זאיען זײ אדער ױניאנס אונזערע
 געםינעז װאס םענשעז, םון װעדעז טירט

 דאנען, םרץ װײט מײל טויזענד םאר זיך
 צוזאםעץ אמאל זיך הלײבעז װאס אדער

 םענשעז םישיגען; םון װעלדער די אין
 װעיכע םאראנטװארטליכיןײט, שום אהז

 טוט עס װאס װיסעז, צו אן ניט הױבען
 מע:* די איץ ױניאנס אוגזערע אין זיך

 פון פאליםיס די באשליסען זאילען שעז
 אזוי זאנעץ זײ טיר דארפעז ױגיאנס. די
 די אז מענליך, וױ מעכטיג, און אר1סל

 דעדיא־ ניט װעם באװעגוננ ארבײסער
 געפביען צו פאדטײ פאליטישע א זעז

 לע־ די מיט און ױניאנס אונזערע מימ
 טעמ־ אוגזערע םון ברוים דעם און בענס

בערס.
 זאנעץ ניס דעח קײן זײ וױל ״איך

 רעװאלוצי־ מאכען אין זיר שפיעלען צו
 זײ װאס )איז טדאבעל דער אבער ׳עס

 אונטעד רעװאלוציעס די מאכען וױלען
פאליצײ. דער םון םראטעקשאן דער

 דורך װעלט א םארשרײען ״זײ
 זײ- זײ אז שטײז, דעםאנאגישע אלערלײ

 און רעװאלוציאנערען, הײליגע די נעז
 רעאיך די און שװארצע די זײנען מיר

 קלאר. זאגען זײ מיר דארפען ציאנערעץ.
 א םון פאיטײדיגער די ניט זײנען זײ אז

זײ פראנראם. ױניאן פראגרעסױוער

 די אבער אייאמאפײשאן, םון דײדעז
 ער״ די נעװעז דאס איז אדאמאכײיטזןי

 אסאל״ פארגעשלאגען האט וו;־ס שטע,
 אין טרײדס. נידעל די אין געסײשאן

 וױ קלאר אמי זאגעז דא אײך װיל איך
יך,  גרייט איז אפאלגאםײםעד די אז סע̂נ

 ני- אלע םיט אפאינעמײשאן סאכען צו
 קא״ די םיט נים אבער א־־בײטער, דעי

פוגיכסעו.
 וועלען זיכער, איך בין קאפן״, ״דעם .

 ארום מ^ונאטען ti אין געוױנעז. פיר
 נצוױ״ און װערעץ, םאדגעסען זײ וועיעז

 םארטרעטעז םיר װײל מיר, װע^ען נען
 איז ציעיעז גערעכטערע און בעסערע די

 מיר זאלעז באװעגומ. ארבײטער חןר
 באווע- שטארקע פאראײניגטע א האבען

 איץ מניאנס, שטארקע רײנע, פאר גו;כ
װערעך/ אפגעוױשט װעיען זײ

 און רעדע א האלט האנטאן
 • גרינ׳ם פרעז. פא־ לקזט

טעלעגראמע
 גע־ ה^ט ה^נמאן װײם־םרעזידענט

̂וט און ׳רעדע קוו־צע א האילטען  םאר־ ה
מעסעדזש. גרינ׳ס פרעזידענט געלײענט

 געזאגט ה^כמאן ר,אט רעדע זײן אין
פאלגענדע: דאס אנדערעס צװישען
מוניםטען ״די  אינטער־ דער אין ל̂ו

 זײ געשלאנעץ. יטוין זײנען טײש^נאל
 עקזיםטייעז זײ און פארלאדען האבען

 דעמאנ־ דיזע אונז. פאר םעהד ניט
 ןואס ׳יױאפ לעצטער דער איז סטראציע

 דאס דערשלאמנז. אינגאנצען זײ װעס
 װעט װאס ערד, לאפעסע לעצטע די איז
 אין :אר ניט באגראבען אינגאנצען זײ

 גאג־ דער אין נאר אינטערנײשאנאל, דער
באװענוגג״. ארבײטער צער

 נריג׳ס פארגעלײענט דאן האם ער
 אױפנעגומען איז װעלכע םעלעגראםע,

 אפלאדיס״ פון דונער א םיט נעװארען
כיענטען.
ארפא• טער69 דער אין םיטינג דער

 דע^נסטרא״ ע5הערלי א געװען איז רי
 ל^יאלײ און אײניגקײס ױניאץ פאר ציע

 י1אוי םארדאכיונג שטארקע א אוץ םעט
 דאס װי גוס אזוי פוניזט קאמוניסםען, די

ארמארי. אנדערער דער אין געװעז איז

 שיפליאר^ה בר. םרץ באגריםוגג
בעט קראנקען פון
 איז װעלכער ש״פלאק^ף, ברודער

 ה$ספײ פון ה^ט ׳הדא;ק ערנסט איצט
 באגריסוננ פאלגעגדע די צוגעשיהט ג־אל

:מיטיגנען די צו
 קאםױ יאהר אכט פון סך־הכל ״דער
 או| יט אונאײנינלי איז ארבײט ניסםישע

 ד• פון רײהעז די אין צושפליטעדוננ
 םארבי• און אומצוטרוי און ארבײטער
 װייי מיר צוױיטען. צום אײנער טערקײט

 לי• סאלידאריםעט, אײנינקײט, אז ׳לען
 אונזער באזעעלען זאילען םוטה און בע

באװעגוננ.
 צושפליםערען װאס ׳די טים ״נידער

 װאס די, סיט נידער !רײהען אונזערע
 ני־ ױניאנס! אונזערע צובי־עכען עזsוױ

 זײנען, זײ װי אזעלכע, אלע מיט דעד
קאמוניסטען. אדער קאפיטא^יפסעז

 אין ניאראײנינעז זיך וועלעז ״מיד
 גע״ מעמםען אין ארמײ מעכםיגער אײז
 די נעגען און עההפלואטאט^רס די גען

 די איז פדאפיטירערם די דעראגאגעז,
שאריאטאנעס. רויטע

 דער־ זײ מיר װעלעז אז איצם ״םיז
 זײ יןאליר א פאר װאס אונטער לןעגען
 שװאױן סאי מאסקירען, ניט זיך זאלעז

 נים װעלען װעלכע די, רויט. סאי און
 םאדרעכענט װעלען אונז מיט שטעהן
 מיר זײ. מיט שטעהען זײ אז וועו־ען,
 אין רײן, םאהן אונזער האלםעז װעלעז

הויך. דער
 לאמוניסטישעד דער מיט ״נידער
ױניאגס! די אין דיהטאטור
 סאלידאריטעט די זאל לעבען ״לאנג

 יוניאן טרי״ד דער איז אי־בײטער די סון
כאװעגוגג!״

מאגען שלעכטער »
 »ג• ®יעיע אה ענדים'םים0» כיוס. אונרימע קאי^יטע^עז׳ בחןננם

קראנקהײםען. דערע

;ןקס-לאקם
n ד«ר ־ tw w w o םעל מי־כו אנפ

מ־תזננ אמ נ»נןןן אײעו־ לם8ח

ם 60 את * 40 ^ י מנ י םםןח^ דד«נ אין ט

>r

«*■. I •  * I f  < •  « * י ־ ׳ י  » '> i  t  *  » -J»

t:m מרנאניזזמדעס װןרענס נעוועדסשאפםען 
נאהעםפקן װעלנע האםוניספען שפיצמ צו ניפ אינפעתעשאנאל ױ

 געװערק״ אידישע פאראייגמטע די
 םײ בײם םריח, נמכטען הןוט שאפטען

 דיסקוטירט לײסעאום, לײבאר אין טינג
 ױגיאן ?לאוקםאכער דער פון לאגע רי

 םון טעטיגקײם די און יארק נױ אין
 זאכד װעלכע םיהרער, קאםוניסטישע די

 אינטערנײ־ די באקעםפען צו נעלד לען
 יױ װאירקערס גארמענט לײדיס שאנאל

•1אינ
 אי ערסלערט, חאבען דעלעגאטען אלע

 םאר- די צו געהערען װעלכע ױניאנס, די
 דאר־ געװערקשאפטען, אידישע אײנינטע

 ױניאן אינסערנײשאנאל די שטיצען םען
 שטע־ לינקע די נעגען סאמןי איהר אין
 קאסוניםטען די אז זעהען צו און רער

 די םון נעלד קײן ארויסנעסען ניט זאלעז
 װעלכע מיט ארנא<יזאציעס ארבײטער

 געגען קאמוי א אנהאלטעז װעלעז זײ
ױניאנס. די

 אנגע־ איז דיפהוסיאן לאנגע א גאך
רעזא־ םאלנענדע n געװארען נוםען
: לוציע

 אינטעד- די דאם אםבאטיאכט, ״אין
̂ןערס גארמענט לײדיס נײשאנאל  װאיר

 סאסף א אן פיהרם אמעריקא או״ ױניאן
רער םון וניסםען1האל די באזײטיגען צו

 יױ קלאוקםאכע־ר די איבער האנטראל
יארק; נױ םון ניאנס

 אעטער־ די אז אםבאטראכט, ״אין
 גאנ־ די זײט איהר אויוי האט נײשאנאל

 באװעגוננ, ארבייטער אמאניזירטע צע
 םאר־ די אפצושטעלען .צװעק דעם םיט

 טאק״ ױניאךברעכענדע און ניכםענדע
 די לויט אנגעפידט װערם װעלכע טיק,
פארטײ. קאסוגיסטישער דער םון רולס

 יזאמוניס־ די אז אטבאטראכט, ״אין
 זיך וזאבען םארכאפער ױניאז טישע

 צו אװאנטױרע אן אויוי אװעהנעלאזען
 צוברעכען צו צװעס מיט׳ן געלט זאסילען

 אינטעדגײשאנאל די םארכאפען אדער
 נאכ־ ױניאן װאירקערס יארמענט לײדיס

 קלאוקםא־ די םיז סטרײס דער וױ דעם
;געװארען געענדיגט איז כער

 געלד, h אז אנבאטראכט, ״אין
 פון משרתים קאםוניסטישע די װעלכע

 דזשאינט לינקער יארקער נױ דער
 באנוצש װערט איצט, זאםלען באארד

 ךי אין ברודער״קריג דעם אנצוהאלטען
לאנד; גאנצען םון טרייר־ױניאנס

 מיטינג א כײ באשלאסען עס ״זיי
 פון געװעדקש^פטען אידישע די פון
יאגואי, טען9 דעפ זונטאנ, ׳אגאpשי

̂כער רטס
!אױםמערקזאם ,23 לאקאל םון מעמבערס

ר א ע ב מ ע ג מ נ טי מי
םאר ססױרטמאכער אלע םון נערוםען װערט

פעכרואר פםען דעם אװשנם, דאנערשםאנ
יינסטלױ. 6:30

ע4 איםט 231 בילדינג, װניאן אץ ט םלאר. טען5 םטױט^ ו
װערען. אױםנענומען ײעאעז םיאגען טרײד װיכטיגע

םיםינג. דיזעז בײ זײן צו אנװעזענד פליכט אײער איז עס
,23 לאקאל באארד עקזעהוטױו

םענעדז׳שער. פינקאװםקי, ל. טישערםאן. קזןנםקי, ם•

שפפטפסל יתיאו דעם מיפ ש? סויפפ
 ארגאגיזיר־ דער פון םיטגאידער אלע צו זיך װענדען מיר
 דעם האבען װעצכע שיך ?ויפען צו איבייטערשאםט םער

 אינװײניג״ זויא, רעם אויוי ױגיאן אונזער םון שטעםפעא
 בעטען םיר שוך. םון אײנינג דעם י1אוי אדער זויל, סטער
 רעם אט זעהט איהר סײדען שיך, קויםעז צו ניט אײו

אױנען. אײנענע אײערע םיט שסעםפעל ױניאן

ױױאו װארקערם שוה און בוט
לײבןר אוו אםערילאן חןר םים אןיליאײטעד
ם«סס. באסטאן, סטריט, סאמער 246

בעין ל טשארצס לאווצ' האליס
סעקרעםאר־טרעזא. גענער#ל

לערענם
װעכענטלץ• דאלאר 2סס ביז 50 ניון ®עח־ינען תענט איהר

כעריחםפזער דער אין קורם « געחםט
םהוהל דעזײנינג מיטשעל

ns ,גאדמנםס• םאוי *ײדים און סיײדער סינדער אוז סיסעס ®רױען, םענ׳ם
י •יםיײ®* ם»מו *ו ײתעו מוײניננ «יי סשוחי םיגדיחןי וי י * ך ײ ״ ד ד י ײ * J•* י m * »  tve סjow ג » ת •“ײ אח נ»רנתנםם פ»ד «*י ו

יינ1נ<ו יאחר• 60 אימר טי
P יריײמו חאם סשוי ד♦

inn'n* ,סיסטעםעז ubd/iiv » FDDF3״t•
n יעי *יו ױר• י v r t ינאיױ סקײ ךיויממנ v מ ײיי נ r iD f י יאו JlrT ײ F ll

pots v ר •ואמסיןו  ww איו יו#י•רי yip י9סיו ון
אויסצדלערנאן. זיך לײכס זעחר איז

I )

OJPim אוז Jww

̂י iwtjm סאחי

ל ח ן ת ם
̂ייןמ ש • וי ^י ׳יי

1 9 2  יוניאנס, איע וױסעז לאזעז צו ,7
 אנדערע און ברעבטשעס רינג ארכײםער

 זאהען זײ אז ארגאניזאציעס פרײגדליכע
 קײז קויפען ניט געיה קײז געבעז ניס

 אונטער־ קײגע מאכען גיט און באנדש
 האמוניסטישער דער פאר נעםוגגען
 מיט־ זײערע אוז יארק נױ פון חבחתא
 אנדערע אין און שיהאגא אין העלפער
* שטעדט.

 די םאר זיר רעגיםטרירט
קורםעו

 קורפען די פ»ר גלײך זיך רעגיסטרירמ
 אין אוניװערסיטעט ארבײסער אונזער אין

 קריגמ און דעי«רםםענט עדױקײשאנעל
»י»ןןרמ«ציע. דעשמלירםע אויך

1,000 ,0 0 0^
ק פ מ עו ם צו מיי ען ל ה נן

תךהאממן
חיירק םארקיחלוננ. א ■אד נעווארען ניו אזיםנעעו רועז איז װאם חײןי בעסםע די איז ov װײל קװאיגי?, בראםאײ קאסקארא חיי׳ס םאר •1,000,000 נצצאהיט ײימו םי̂ר

ד

טעג. 8 איו נרי■ די cn מטעים עס װעהםאי. ¥«*P אוז סינער יעם ערינם עס מםוגדעו. ne 24 סעריויף איו ®ערהיחרוגנ א סטאיס ̂סענדינ. איז װירקוגג רי ̂ס*קראפם. אײעד ?ורימוברײמעז obiop די מאםם צס ארנאניזם. נאנמן רעם מטארקס — סאגעז דעם אײר עםענם עס גיאסען, ײיערזו םינט נמזײ״ עס ג*ר «ןרקיה<ונגען, בלוױ u נים •שםעלם עס םא  רעזויםאט דער ?ײנען םױםעדפעלע 150,000 יינצר זאד. ערגסםע אז איז ®ארהײולומ אמכ
iid .̂כעדאטאפע די ד*ס גים לאזם .1• זיד םאמס סערפיהלוננ די װי באיד דערצו געהסען «יר דארף םעז פערקיהלוננען u רורכנעהסמו. אייר זאר םיטר  &  o>jror ױאס נרײס. סאגלעסס די ח«ם יויײ׳ם. םים, v w- רי זיך װעס ניכער איס *ן pfn סער־ דראניסגתו

המוקס פװ פרעסמרס
׳ איחר אײר בעםזעז םיר  אויסזנײדען ם‘̂!

 נז א װעט איחר װײל ׳•»קעט אין »ײד נײ באחאלטען און אדװערט״זםענס דיזען
ח^כען ען8דאר

געםופם ה»כקן םיר
צ׳ו׳ עװענױ, םיגפםע 123 פון

עןן. פינפטע 321
םלאר טעז1 סטריט׳ טער82 דער כײ

 עקסשרא אויסגעןיקסט תאבען םיר
 ירעסע; .צו ברעטלעך װײער סאניטארי
 ח«* םיר בעלױויוע. און ילמ׳» ײעלװעם׳

 םאר• אין סםיסעוס בעסשע די אויך בען
 גאראנהיע. k םים סטים מרוקענע קעט

מא׳סינס. סינקינג אויך
 דעזיײ נרעסערס, אלע אײן לאדעז םיר

 גײע די זעהן קוםען צו באסעס און גערס
̂דעלס  און ב^טלעך ווייער די מון ם

װילק^םען! זיינען אלע םםיםערס.

 און אמעדיסעןפלאש די
פרעסכארד װעלװעט

סאםפאני
יארק נױ עװ., םינפטע 321

 .6661 יוון 6660 א׳שלאנר םעלעפאן:
אטענו־עם ׳צו-על ארדערם קאונטרי

 יןי<רס. קזיםזז ענרמעז. •ערהיהלוגג סאגג איחר י׳נב
ס. 30 זרייזס׳איז זימר זי*ס

nro גי?רגאסם רויסצ ?רינם

אױסשליסליך קױפט

 םהעע מולאםניא
 פשאי צװעפאפשני

פהעע רלי װהײפ
םור איױשע אנו׳כץי  n  

( ח* ®) ב# ר םאם-יעפו דו
םייײ םים סארטערס *יקונססמ• »לע מיסט ײי אח •*רםירי װעסנו אעסגת Vi •אויס  קוי,ו איחר ײ«ז 4«װיגדתײ פח צוזזיסוו  ••רם אײ?ר ®

ב»ר»ם איחר «ײד#ר דאאאזיסס סײני ניט אונו םים . v\
«< ו ש»בםאי. א*ז ס»ם אח ר»ם אמזער ו פוסם ארנד דײגם  »
m V2 • ח - אױסעי סעגיױ®  tm ניו - ונסאנ I איחד. 9  ?

ftwm /̂ wcultubal •ocncrr. « t
hi i .«יו .•א ״״"   T•* • י

םקול דעדיניננ נליקשטיינ׳ס
יארק נױ סםריט, גרענד 265

 און קריסםי בעט
̂רםיום סטם. פ

 ארט׳»ארד כעל.
2 4 8 8

דעזײ• •אר סקול
 ןv•* קאםיגג ניננ,

 םענס, לײדי^ סון פאבען אלע »ין •רײדיגג
 יעםעתס גאיםענטס. פןא־ און #ךיילדרענס

 •רײוען. מעסיגע *ו ג^ניטען מערען
ו*תר גאנץ א ^פען »יז סקול די

 אפעדײטאדם, קאטעדע
מײקעדם םעמפעל

 סארד יוניאן אייער
 א בעוױנען איױ וועפ

אין סורס םפקציעלעז
גױרינג אזן פמםערנםײסינג

םאר

 צו אינדױױדועל גענעכען װערען לעםאנם
 ראזענפעלד י. פראפעםאר םון באזונדער יעדען

 דאנער׳םסאג און םיטװאך דינםטאג, םאנטאנ.
 קורם דעם דורכםאכען קענט איחר אװענטען.

:: :: צײם. קורצער א זעהר אין ::
 אװענט. א־ן 9 ביז פריה דער אין 9 פון טאנ װעצכען אירגענד סוטם

נאכםיטאנ. 3 ביז — מבת און םרײםאנ

פעםמרנםייהיננ אוו דעדיניננ n מלעוזש רעדיננ
ען ססױט, פע28 װעסט 17 ענ P נױ בראדוױי, י K T

1881—2 ססװער מעדיםאו טעצעםאז
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w דו פארזאמלען דרעססאכער o
•רעדזץו

p אין אווענט p• יזניאז
 און חשנםאן דמױיױס ייס*רעױדעגטען1ו די און ױנמאן גם

*ארזאסלומ. די אדרעסירען וועיען אנסאניד ואיחשי
 איז •רנ״ט, חנר נ*ו ני״ך םיסװטד,

 » נעװארען נערופע( ױגיאן קו*ער א־ן
 ה<ױ װ*ס דרעסראנער אלע פון םיטינג

 אינ״ דער דים רעוזשיססרירט זיך נע)
טעתעש*נא<.

W•* װעיען םיטינג דיזען אויןי in*
 *•נןנען אינטערנ׳ושאנאל דער רער

 װאש אנרימענטס, די ifnvfi באריכט »
 דרעס״ די סיט נעװטדען משי^סןן ויינעו

מנןרס v אינדןיענמנס די יייז דז׳ s* 
 פאוחאנדיוגנען די װעגען אוץ• י*ון םעם
 איג״ דער פון טײיען רע1אנוז די םיס

 ערם*<נ* חןר ווענען בוןרינט, א תםטריע.
 אינטערנע׳ע*־ דער פון א־נייט רייכער

 ררעסמאנער די רעאמאניזירען 1* נאל
 אויד װעט וי, אױפלױעז pmv או; ױניאן

װעדעז. אונענעבע:
 האכ־ פרעז. װייס זמראן, פדעזירענט

דע״ ח־עס דעם םון מענעדז־טער דער מאן,

m פון ••מאאנט wm vor*  ijn?* ; 
מו אנסאניני, פרעז. װייס מ ד  פונ׳ש מגן

 ,89 יאזאי דחנסמימר איטאליעד׳יען
m m  fitfjm מיטיננ. דיזןן אױזי

 ס•* דיזןן אױןי וו*ל*ן דחוססאמר די
 אגרי• די אנ»חדען וממן fjrow םיננ

v ױימן ײאס מעגטס tifm i\ .נעוואחגן
 זיר traw raWi מעמגןרס נילױז

 אמס׳גתעטא־ דער םיט חױ־זשיסטדירט
 סי״ 01* ארייגשוסען ק*»ן װעימן נ*ל,
 ז־ר 1האב« ווזינק דועסםאנןר, די טינג.
 וע* זיו קאנען רעח׳טיססדידט ניט נאך

*ל**ע־: פאלנמנדע די אין רזש־סטדירןן
 װעסט 3 — *פיס, אינטעתעטאגאל

סטריט. טע16
 און עװענױ טע6 — האל נרייענט

, םטריט. טע42
עװענ•'. טע2 33 — סיאפ טאון דאון

סס. טע28 וועסט 36 — 89 יאקאי

 גודס װהייט פון פסממנג גרױסע 8
כאשלוסען װיכטיגע נעסט«ן ארבײםער

 איכרעכען וױלעז זײ — צוױיטער. דער נאך מסלה אײן כאפען קאמוניסםען
סנײדער, אב. סרידםאן, םאיי — נים! ם׳נעחט אכער פארזאםלוננ די

 אן כאקוםען און פארזאםלונג די מדרעסירען גאף םערי און גלוק עלםי
אויםנאהםע. ענטוזיאסטישצ

ממיין  חעמעו װקפ מפיפע״ :ס
םױיד ימיןמתיחןן מ ורעסמנער ויןו

ד סרס, ר מ צידקול»ר - - ®ארואמלונג. גרױסע *דרעסירען װעט ד

י#־ ױניאן װ^ירקערס גודס װײט די
 #יגע־ אװענס דינסטאג האט 62 האל

 מענד שעהנעם א און גרויסעז א האילםעז
 זײנעז עס װעלכען אויף םיטיננ, בער

 וױכטיכע זעהר געװארעז אויפגענוכיעז
 מיט״ טױזענט אריבער טרײד־םראגעז.

 פא׳- דער *ו געקוםען זײנען נילידער
זאםלו;;.
 ױני#ן דער צװישען אגרימענט דער

 מאנופעחטי&ורערס נודס ״יזאטאז די און
 יר די און אויסנעהן בײם האלט אסס׳ן״

 פ^דבארײםוג־ גױטיגע אלע מאכמ ניאן
 און באנ״ען. צו אגרימעגט דעם נען

 יױ די ה#ט םיטינג מעמבער דעם אויוי
 םיטנלידע• די םאר םאמעבראכט ניאן

 איצט דארןי םען אויסבעסערוננעז װעלכע
 דעם אין באיעבאםים די םון םאדילאננעז

םרײד.
״ילינקע״, ביסעיל דאפ נעלןומעז זײנען

 ;ע״ איז םארמאגט 62 ילאקאי דער װאס
 די מטערען אדער ״םארכאיען״ װאלט

 אבעי זײ זיך האט דאס םארזאםלוננ.
 געכאפם האבעז זײ און אײננעגעבען ניט
אנדערעד. דער נאך םיילה אייז

גע־ זײ תאבען חרכפאל ערשטען דעם
 עס נדמערםאן. א דעתױילען בײם האט
 סצרי ^ועסטער געװארעז נאמינירט איז

ארױטנע״ די האבען נאןי.
 אבער ?אנדידאט. זײער אויך מטעלט

 דורכגעפאילען. איז קאנדידאט זײער
 נע״ ערוױילס איז גאוי םערי מיועסטער

 מאיאריטעט גרויסער * םיט װארמז
 גענוםעז ״לינסע׳״ די האבעז שםיםען.
 די אויוי ׳שירימען ^זטיס, זײערע •ראוועז

 גע־ היסטערמזע םאכען און בײנתלאך
געהאל־ גארנים אבעד האט עס װאלדען.

 פון םיטגלידער םאסע ניויסע די םען.
 דער צו געחוםעז איז װאס ױניאז, דער

 נע־ םא^מטענדע האבען םארזאמלונג,
 לאקאל ון1 אדבדגיםמ־אציע די שםיצט

 םאד־ ״יינקע״ איע צוריסנעווארמען און
י אווטנטוחןס. און ?י״יאנעז

 געװא־ אנגענומען איז רעז^וזױע א
vn פון ציושױפט דעם גוס זזייטש װאס 
 די װארענס װאט אינטערניימאנא^ דער

 טײ5לןאסו;י די קױפעז pv ני^ם ילאהאלס
 זאגט ו¥יע5רע?א די םעיק־באנדס. שע
 דער פון שטעלונג דער פאר אדויס זיך

 קיאוק־ די באםרײען צו אינטערגײמאנאל
■עסט. קאטוניםםי^- רער פון סאכער
 גע״ אדרעסיר® איז ארזאםלוגג6י די
 םרידםאן, םטלי מוחגסםער םון װארעז

מנט מרעזי ױי  אינטעתיײ אוגזער טון ו
 מענעדדפער דער םנײדער, אב. מאגאיל,

 אינ״ נאוס, עיסי םיס און 62 לאקאיל םח
אתאנײזער. טזגמײשאנא^

®*רטגעזע** װערט קטטיײן
ןזרגטגײזערס-

 די פון מטמיײן אמטדואציאנס דער
 חאט װ*ס דחועטאנ^

ס זיד תג pyinr o מ*ט אמעחױנמן ל*** n 
 נ^ענאסיס ד» טױוי ארױפ^וױננען

 אױסגאגנ נײם פאחנרונמ(,
 פדאצקנט C0 סיט •גדימנטס h פון
ין סאנופע^ודערס n פון  ״טדײד י
16 o nםארטגע- ווערט פמנדוימ סען 

m •אופן. ענעמ״עען אן זעחר אױן 
i איז אנענד מיטײ^ד יעצסעז n ױניאן 

 איר אין פאדיינט^סירען צו געיומען
 ׳קדאםט אײנםלוסר״כע אן זעחד קאטוי

i ייז n פינט״ גיםאדד מרס. פון פעויזאן 
 ־cpy ימטען1כא דעם פון פמי י1 ׳^אט

 וױיס״ ■עגסייװײגיא. פון נאװעמאד
 נעהאט איהר מיט האט ײזכעדג1 פרעז.

 האט זי און יארח נױ אין קאגםערענץ א
 און קאטפײן לעם אונטעױטטיצט האלציג

 םאייעטענליגע איהר סאד^ילאיען האט
 אדויסגע״ קירציױ עױואלטעט זי ודיןי.

 סטײטמענט אונטעךגעיעדיבעגעם אן כען
 אױפקילע• םיראל^פיא, םון כימעד רי צו

 קאמף, ױניאז דעם װע;ן עוי״ם oyi לענליג
 דעי ׳עטיצען צו זײ יג1ערעג1יםםא1א און

 ;ענו־ האט זי װאס ׳עריט עם1 אין ױניאן
 אינתסטדיע י1 סטאבײויזירען צו מען
 כאמענינ; חאיעקטױו אײנםיהרען און

באזיס. פיאצעגטיגען הונלערט א אױןי
 אמיס־ האט װעיכע ■ינטשאט, פלס.
 איגטערעס יעכעדיגען א 1זעה געױיזען

 תאט ׳1בײטע1א די םון עיקזאי עם1 אין
 כא־ חאבען װעלכע םלאגען, פיל געםלענט

 h םיט באקאנט איז זי וױיט װי װאען
y3jinyior| םון פראגראם רעל כדט איז 

 זי באװעמננ. ױניאן אמעריסאנער עי1
 סאספײן דעם כעם אײנסאר׳טטאנעז איז
 טאגינער פיצוי א פאר עסטאכער11 י1 םון

 א פון אײנםיהרונג לי װאו, ארכײםס
 סאנטראי סאניטאזיי אוו כאײ תמאינט

̂טמס, פױיז  באיטםײ זאיעז וועיכע חאס
 און אלבײטער שטי<ז םון ײזען1• י1 מעז

 ארבייטעל, װאך 1םא סקײל בדנימום א
 אוםפארטײ־ אן סון אײנ^טעיען אס1 איז

 מיס־ ינען1לײ1ע צו י1םא^י;ע א״&ער
 אין םאל קוםען װעיכע פאחמטענזעיסעז,

 אנ־ זאי זי אז מעניץ/ איז עס ײד.1ט
i םרן אײנלאמננ די נ*מעז y i צו ױניאן 

 גרויסעז א אריןי רעמער י1 םון אײנע זײז
 אר־ י1 םון רעסמאכער1 םון מאסמיטינג

 טע1ארגאגיזי ניט אױך װי ׳טע1נאניזי
 טן2 עם1 פארקומעז וועט װעילכע ?ןעפער,

i םעכמאד. n פארזאכי- י1 ;ואו פיאץ

כט^טימט ייג ױדאן טרײד וױמענס

װע״. ט1אגאנסי װמט פאלקוטען װעט יוגג
?זפעסמה ען1

 אױן• 1עמעviyi:n 1 לי צוױ״פען
oyi זיד ועיען מיטינג vvtvi\ אמ•״1י 

 כא- אױך און lyin^o 1ב״טמ1א נמנטע
i פיז *מסע n אינטמל^טאנײ # ת י
#ן די ע2 אן שטעלט ץני  ײ

ארגאנימערס
h אן ט1פיח ױגיאן n y r אינטy-גסי 

oy .o^pj^yo yii אנ; איזyט^yנע• יט 
 םאמ־ מלס. ̂זnytאמאגײ נײע » װאל^

yצװי בײט^1א זאל y^yii סאן, yדי ז 
 אויד איז oy ײז/1ט אין :ע:ערטעס

״ א ןyןואדyג כעזyגyאיױכג :iy קו• 1צי 
 *רבײטער yDTP:H^־; ניט פאר לאר

םאריעירײט. טיכטיג װערט װעי;נ*;ר
 איהרע y?K אץ װענרעט ױגיאן די
 וױעיכעד סטדייח, א lyi^^-wc צו כוחות
 אד־ טױז^ט 5 ארום אגג^ײהיט װאדט

 די אז האפען, צו איז oy און כײטע־
 קו־ װעיעז רסyורLקט׳•ycטאנו נאךױגיאז

̂ר מיט טען  פאריטטענדי־ א צו ױניאן די
 פרא־ ױגיאז די lyoyj^ ןyלyװ און גונ;

 דעײ צו באדס iyooy3 □yi אלס נדאם
io״iyo םאר׳טט^ליגוננ. אזא

^yצטyדאג ןyחJפארגעקו־ איז •טאג
 פרא־ פון מיטיגג כאגײסטילרט^ א טען

i איז טינענטע n בא• 1ארבײמע. 
^ננ,  װיכלגנס לי פון סyאפ'ס די אין װ
 אונ־ םייאל^פיא, םון ליג ױניאן טרײד

 קריס־ עליטה מיס פון אויםזיכט דעם טילר
 יליג, פיץ דyטyסרyס וvקוטyחזy טיענזאן,

m: באיטטימט איז װ^כע ^ y אר־ צו 
 ױ־ דרעםמאכ^י די מיט צוזאבלגז זyבײט
 אמאניזאצי־ iy?'i אין 50 לאקאל גיאן
 ־ ty'no פיז yo'o*;* די קאמפײן. אנס

* ק״רצייך טyװ ™tyoyw סטײטמענט א 
 אנמ- אן on3yoyo עפענטריכקײס דעד צר

iy םון װאוחי i ױניאנ׳ס :yoDyiy םאדy״ 
 כוחוה, y^ ןyגדyאנװ טyװ און רונגעז׳

cy צו כלי i iyo»o גרױ־ א פאױ קאמפײן 
עיפאמ. סעז

 פון יוני»ן דחנסםאכער און סלאוס איםאליהנישע
אינםעדנעשאנאל טיס שסעחן צו כאשליסס באסםאן

o און היאוק איטאייעױ׳שע י1 n i* 
iyo«o ,̂אקאיל ױניאז )A באססאז, פיז 

 גוט א אפנעהאיטען זואד yoyyf« האט
 איז oy װפילכעז אויף םיםיננ, באזוכטען

in גומעזyאויםג vuo איז סיםואציע די 
 םון ױניאז iyo«?om און סיאוס תר
i אויוי יאדס. נױ n ̂ונג  איז םארזאם

i צו געזיטחנן באש^אסען אײנמטיםיג

iy םיט פול איז גאנ״ז יפטעהן i אינטער״ 
 אין קאםף זyאיצטיג cm אין נ^אנאיו

i n .ױניאן
 װא־yג ovoyn* איז םאלזאמיוננ די
iyi םון lym a סאיװאםארy מאיyסט,̂ 

lyoyipyo םיז oyi רזש. .בר ;ילאקאיל 
 yi- אגטאניא ;ןורנטנײזץר םארביטא,

מאז1yם^ געװען איז מאדזשא

כאל ריײוניאן יוניטי
ײ ®ון («לוס )1 5ז

כ^ ראטעז, סיר גדויס. זעהד זײן  דאדי
i בײ זיין װייען װאס יענינע די y i םײ־ 

ny,:: זא^ זײ אזyקויםעז ן yiy"T טי־ 
ooyp .אר,)ד»י אײץ איז אײנטריט גלײך 
 בילע־ װארדראוב. ינ1א״נשליסענ יטױן
jyo חענען iyoip«o םון אפיס אין ורזצרעז 

 ooyn 3 דעפארטמענט,
 לא־ yi:y;1t|t2 די אין און סטריט. טע16
pאיy ױניאנס:

 סטריט; yoir< איסט 7 ,66 לאקא.י
 און ;סטייט טע15 איסט 7 ,91 לאקאל

219 h v v v d\ ,ל“יאקא ;ברוקילין סטריט 
 ,62 ילאקאל ; סטריט yol4 איסט 231,10

 װ. 36 30 לאחאי ; נױyװy yצװײט 117
 איםט 130 ,20 יאקאי סטדיט; טע28
 איסט 501 ,.6 יאקאיל ;סטריט טע15

 איסט 231 יאקאי ;סטריט ליט161
סטדיט. טע14

רעדזשיםפרירעז צו זױ ®ומיממ ינעזד a «ו % נלױז
»8קל ס ק ז

אוזענס אין 9 כיז פױח דער אין 9 פװ יעדען«נ אפ?ז זײנעו אפיסעס רעדזשיססױישאז די
טען נאכ׳ן מיטנלידער. נײע אלם ארײנחוטען דארםען אלע װעלען פעברואר ז

ן א ש ײ ײ ר ט ם ײ ש ז ד ע : ר ס ע - ס י פ א
ט גאס טע16 װעםט 3 בילדינג, אינטערנעשאנאל ײענ )סט טע42 (לעבען עװ. זעקסטע 725 ׳האל גר

עװעניו צזױיטע 33 אמיס, דאון־םאוז

סארד ססױיסיננ אדער דתדרסינב אייעד מיס צדזאםמז דװס־כװ, לסןן8 דעם דד מיס ברענגס
שער גימ ידז װעלעז װעלכע מעמבער^ אלע װעלעו פעבחאר, גטען דעם במ ןךעיריטטח

ז ■ראצעדה־ע רעטדערע ען * ט ־וןו ר ״י עי די & ע ש ^ פ ־ ^ עו ב מ ע מ
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 גאו־םן לײדים אינטערנעשאגאל
יוניאןקאנדטע ■ראודזשאנאל די און

^ w ־ ״▼־ w ־־■־ w
*רעזיחננ̂נ זמםײז, םאמס

1»;
nar

V ׳י ״■
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ױניאן װארפערס מרםענס oru אינסערנעזאנאל וער פון זורסמ איציעל®■
PRICK S CENTS
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.1827New York, Friday, February 4,1927Vol. JX. No. G סעבחאר, ♦*וער סרײסאנ,

̂ופיימ פוז אנטשײחמ m® אמ i דגפ to לעצסע ױ
saw טמ ד י זװ*װ® w חשאינפ נןװעממס TW3
 —קאונסיל. אינדאםטדיעל פונ׳ם ״נײטראליטעט״ ד־ער צו סוופ א מאבט אינדוסטריע קלאוק דער פון טשערמאן אומפארטײאישער

 באלע־ פץ אםאםיאײשאנס אלע פון אנערקענט אפיציעל װערט װאס קערפערשאםט אײנציגע די איז אינטערנעשאנאל
 בעאמטע אדונטערגעזעצטע ד װאם קדעמעל דעד צו םוןז א טאכט דאס — אינדוסטריע. דרעס און קלאוק דער אין באטים

שאינט געװעזענעם פון געװאלט. איבער אױפהאלטען וױלען באארד דז
iy איננ^סאל, ײ. 1דײמאג :יר. i 

iy אין iJ<oiyo^ רyeMאוכ?םארטײא i
^’y סום און רדאוק o iirn יאר?, נױ םוז 
 אן iy2y:y:o,r,i4 דינסטאכ oyi ראט

 האביל; טyװ און סוז װאס וננ,1ע:טיסײ
 *ו סוף א מאכ^ צו חו:;,1װי yoni: א

iy i ^י1 םון אװאנטי w y : ^ : m־ 
 זשאינט1 םyנyזyװyג םון yבאאטט םע

i פון באאײ n ל,••י.עסמאכ11 און קלאוק 
 ^ימפאר־ oyi סון ונג1ײ1^ט״* י1 ױגיאז.

jyr'K^o ^^יד ױזי1א יײגט מאן1ט vys- 
 געyאב1באנ ײ אױוי עדד לאפעםע כת

 -yj חןם סוז 1y1יהD1אD ycMחאטו;יסט
oyjyryi מאכט אס1 !ד1באא דזשאינם 

oyip i צו סוף א n* , זײ װאש tyl'ii 
 זײ כאטש ,oiKiiynpo^ אױפהאל^ז

ניט. כטy1 סײ\ oyi צו האבעז
iT י1 ’ro jy:: םון oyi טיײ1אוםפא 

®*i *'שע\ iyro צו סוף א א\יך מאכט 
iy i םון גײטדאיליםעט oyi י1אינ^וסטŷ 

mvi oijni w איז חאונס;יל. n'w vw  iy i 
אז ײט^ייך,1 ארז 1קיא גאנץ זא;ט

 אײנ־ דעם סון סליכט די איז ״עס
 אלע טיהלען צו קאונסיל דאסטריאל
 מיט אונטערהאגדלונגען אפיציעלע

 י1 טיט אץ איגםעתעשאגאל דער
 זײנען װעלכע באאםםע, און קלוירקס

 דיזען אױף און אנערקענט, איהר פון
 אונטער• דער םיים אנצוגעהן באזיס
קאמפלײינט׳/ א פון זונונג

אסאסיאײיטאנכ, י1 פאר טײנט דאס
 :א: האב^ ײעיכע ׳באטיםy‘נאי די פון

 אינ־ י1 אס1 ױ;יאן, ױער טיט רינתגטס
 •lyeiyp yא^י:צי; די איז 4טערנעיטאנאי

 ־1yאונט זy^ארפ זיי װעלכער טיט ׳טאפט
 זy:yק1yאנ יאיפעז זײ דאט האגדיעז.

 װ^ען װאס באאטטע, ױניאז אזוינע נאר
c o נע א jy  p i ד ז י i  v ־ נ י  א
ל. א נ א ש v נ ר y ט

 ענטשײדונ:, דער פאר באזים א אלס
i אז װײזט n 1<ארטײאי6אומyc טשן[ר‘ 
 איגם^נ^ י1 איז ,o:yony אס1 מאז,

זואס ק^פ^סאםט ים1סוס רי שאנא̂י

iy פון טyיט1טאיא yooyi: י1 האט i •ױ 
 איגט^/דטא־ י1 האט צוױיטענס, גיאן.
 א:־ י1 ןyריבcירגעyאונט ן י י ל א גאי

i נייט ריניענטס y i או; אסס׳ן יקאן1אטיל

 װעטעס איז ז,’אסס ת^אבערס ר1’1 מיט
^iysy עס jyiyii ̂פטיגט  נױיסע די ב̂א

 אפכ׳נפ י1 אט און ^אנ<,־.1ק?א מאסען
osy;• פריהער שוין האבילן i:* n אויס־

 רעחשיםםרירטע m פון פארטרעטער
םיטעג סטישעןענטוזיא עזהאלם שעפער

 פארטנד זאל רעדזשיםטרײשאן די אז איגטערנעשאנאל דער פון פארלאננען
נאכגעגעבען. פארלאנג — שבת. ביז װערען זעצט

 מ א jy:iDy: זיך װאלט oy אויב
 י1 פון אײנעם אדײננ^רט װאלט און

 אמיגנ־ אין קאמוניסטלאך ŷיגק הױפט
im האל, טאן  ry ry 1הינם אy ׳טיי 
 באנײסטע־ יiryr |y£i«i 1 זאי iy און

 פוז רוהיגקײט איז שעהנקײט י1 און דוגג
oyi ,שאפ־טשעײייט די װאס כױטיננ 

iy^.i אפגyהאלטy1< ז i ^ y:ינסטא

 די געײעז איהס םאר oy װאלט נט,yאװ
^yooy אף.1שט iy װאיט w m אין 

i n גיהנום. אין 1שיכו יענעם םון <א<ע 
iyo ?yoH*r זyװא:ע א איז 1ײ1א צט 

yD;»io,| כױצכח י1 װאו o o " i:in ביז 
 קאפ cyi אגבויגעז 1נא ,iya<' זײ:ע צו
 אה ניט, iy קאז טרוגק א כ**ע\ צו

)10זיז^ hmk (שלוס

y סיט *טליסליך i• .אינטעינעשאנאל
 אגדיפלענט דעי א&ירו דאס לריטענס,

 אויך איז קאונסיר אינדאסטריעל טיטיז
׳z אוגטערג^ריבען \v r" טאריס פון 

 אינ־ ־,דע פון ׳;;ט1פרעזי אילס דגדאן,
 הײ־ יואיס פון נאכדעם און טערנ״פשאנאל

 דז״טאינט פיז ניענעדז־צעו־ ארס טאן,
.11באא

 קאנטטי־ רי צימיימ אינגערסאר םר.
 iy און א*נטע־נעשאנאי דעי פון טוציע
 קאנסטיטוציע דער לויט אז אן, װײזט
 באאיײ עקזעהוטיװ גענעראל ער1׳ האט

i פוץ n 1אעטערנע״טאגאי  דענט פויע אם1
 יאיאלס פיז באאמטע אדונטערצוזעצעז

 גע־ *,yד װען ס,1באאר דזישאינט און
:y^רא pyזyאז ענקט,1 מאארד קוטיװ 

 ניט טהיעז באאטטע y^אדג דײ
iy צו פליכטען yרyזיי יכטיג1אויפ i ־1א 

 tכיyר אס1 אויך האט iy און גאניזאצי^
 ־y: iy זyװ לא?איס יארגאניזירעז1 צו

 אזוינע אין און נױטינ. פאל oy פינט
 אזוי־ נאר װעיען ojypiy^ ?אנ^ פא^ען

 אינמעי־נעשאנא׳ די װאס באאטטע, נע
ײ: איי* (שלוס 11<י ז

ױניאדברעכער אה פארפיהרער קאמוניסטישע ך
!ױניאן דער אףן» שאנד־פלעק א נאך ארדו» לײגען

 - ײיאז•2 א־ז םערמינעז לאגגע אױף פאר^קט װערען זײ און ״שולדיג״ ערקלערען זיך םטרייקער ק-אור, m הײסען
 ז־יערע צ קללה שיקען;ײער ; פארשיקם װערען ז־י װען קלאגען און װײנען פאםיליעם זײערע »ון פארורםײלטע

 קאםו־ ז־י פלן קרבנות די העלפען צו װערען געטאן קען עס װאם זעהן װעט אינטערנעשאנאל — פארפיהרער.
̂יוניאן־צושטערער. ניםטישע

 פון פארםיהריער yo^co^io^p י1 אז
iyi ײנ;1א האבען ױניאןryלeyי1 ט 

pלאוpמאבyװ פון בלאטיל, א אין רyלכער 
 ארױפ־ זײ װי געוואוסט :יט האבען זײ

yאל איצט שוין iyo,'ii ז,yצושלעפ

פעברואר, OT2 דעם ש̂נ נ»ל ױ־ױניאן יוניטי
נמכורםםםאג לינמלו׳ס

װײטםאנ׳ם פאול םון מוזיק — הױז. אפערא םאנהעםען םון זאל טאנץ אין
פלײערס״ .פיקאדילי

 םארבליבען איז *י׳ט װאך איין בלויז
 דעס באי, רי־ױגיאן ױניטי אונזער ױ
 נעבורטםםאנ יינקאלנם םעברואר, ־םען1צ

 מאגהע- םון זאי םאנץ נרויסען דעם «ין
ipt טע8 אוז סטריט טע34 הויו, *■עדא 

. !וועניו.
 מעכעערס אונזערע פון נרו»ען גאנ*ע
 אווענט דעם םארברייננען *ו ןרװארטען

 די אונםערנעהםוננ. דער ביי ױזאםען
 פאר־ דאם חאבען זת*ען מן<ט«נ ואס

 אזםםאתלײכ* דער *ו ט»נ**ן *ו ;עניגעז
̂ר  .יי־ װײםםאג׳ס •אויל מון םוזיק :אר
 נימ, tpyiie װאם די פלײערס*. זאדילי
 אוונס אננענעםען אן םארברייננען ועיען

 נע־ ארום םרייגר זייערע םים יצעגדינ
 ,מפרעשםענםס דעם אין םישען :רייםע

וארלאר״.
 בא־ זײן גים װעט אוגם«רג*סוננ די

ױז ;ר«ע*ם  נא־ תאביז <מ9א די *ו ני
ם־ אתזעחנ און חויז. יוניסי די ױכם » 

ם יאמאי rm כםעס עיס.: אנ  »ז ^
תאײ וגיעחו ת״מ ממ ״ וויייז אי ר  יי

מ פארסראם״ן. r׳<  ניםייידד י
תיז אוסממנד דעם «ון יאשייא »נ

p'^ נױ #רום i 1»ויסע דאלט. זײן אױך 
jvo Dyoi^iiy ,oyi פון נדוסען תיסע 

yiyr:iM ^םילאחדוםי iyi'>iD'o ;׳זאלע 
)3 זײט אוין» (שלוס

 ys» װ^ט. yנא:צ י1 און “קאאוסםאבע.
 העריטזיכםינע דאס איצט, שױן זyווײס

f y ^ o y i רי אדײנגעשלעפט האבען 
 סטרײק׳ זyאופגויטיג אין קלאולמאבזןר,

̂*o און i ^־ זײיחאב»oy ?פאי־ סטיײ 
 און ן אופז tyo'?pyio* א אויןי באטשט
נאכװ^לן. י1 ?ומעז איצטער

לאורט׳ אין האט פרײטסג ►לעצטעז
’iy©0 םאר i ,אפנ^^פירט זיך ,יאזאלסלי 
y סון אלט אז נאך o m i i y i פאר- ̂דער 

 לײנט װאס סטרײ?״. הלאול באטשטע־־
i אױוי pyלcשאנ^־ א נאך אדןיף n יױ 

 יײדעז סך א געבדאכט לאט און יאן:
 פאטיליעז, זײערע און ?לאוקםאכער י1 צו

i וױללכע y ^ i שיחזאר זײעי אננעטרױט 
 יױ און ןyמא:אנy1 י1 פ,ין חעגט רי אין

ברעבער. ניאז
 קאםוגיסטי־ 1זײע און ים1כאוױי רי

סטדיײ 24 געסײסען lyo^i 1לאיע שער

 געװאיעז א;;עק^א;ט זײנען װאם קעד,
 עיללע־ זיך ׳עכע;ס1םארי נעװיסע איז
 אלע זײ װערען איצט און שולדינ, יעז

 ט*;ר־ יא;;ע פאי פייזאז אין פארשיקט
 פדײטאנ זיינעז זײ פון lyo't םינען.

)3 זײם *ןיזף (שלוס

! m לשצםער דעד פןןזיפיװ - שנת דעם
רעחשיםט־ נימ נאך זיך האבען װאס דרעםםאכער, און קלאוק «לע

 צו ב«יד עם אױפנעפאדערט װערען אינםערנעשאנאל דער םיט׳ רירט
 די איז מיטינג שאפ־טשערםאן דעם םון שארלאגנ דעם אױת םאן.

 טען5 דעם שנת, דעם ביז נעװארען פארלענגערט חזניםטראציע
 פעברואר טעך5 נאכ׳ן טאג. לעצטער דער •אזיםװו איז דאם פעגחאר.

 און םיםגלידער נײע אלס לאקאלם די אין ארײנקומען םוזען זיי וועלען
באשטימען. װעלען לאקאלם די וױ אײנםריםם׳־גןךט אימןנאחלען

 צו ניט אויפגעםאדערט «ױך1 װערען דרעסטאכער און קלאוק די
נעװעזענעם פון כעאםםע ארונםערגעזעצטע די *ו געלט קיח *אחלעז

א'י מחלעז דארם וועלען זײ װאם סענם יעחןר גאארד. דד*שיגט
!בלאםע אין נעװארשען וױ •מקט

קאםדנים־ די פון באנדם״ .פײק די קױפען נ״»ם אויו זאל סייגער
• ניםיי םעחר שוין איז װאם סםרײק״ .קלאוקםאכער א •אך טעז

פארצײכנים אינהאלט
a

r.• U I- *־' * ‘-־ y

D
 — באאי־ד דזשאינט פון גזיםיכג .2 זייט

. שיוסעז •1שעהנפעל כי. £y 1 זײם.
 ו־}:אשי יי און ױניאן־&יאנ־עמען .3 זײט

 — עקזעקוטױוע 2 לארןאי דעי מון סען
ן שלוס קורינסלר. פיליפ ו  .1 זייפז ן

אי־כמע:ט.5דע עדױקײשאנאל
#ז סענזפעלםאכייר .4 זײט  — 3 ‘יא־אי ׳ײ:י

רעזאלוציעס• *ון ברין* תבין. .1
 חעיבסבר אפאטאשו י. — ברוגז א .5 זײט

 ̂ון סישינ; דעי־ ײדל.1פ — מאםיװ
ױגיאן. קו״עי־ אין דרעסמאכער

ט עדיש^ריאלס• ס. די
 און מעלסיקן פין רעװאלם דער .7 זײט

w — כי:א o iy .l •n .בא־ גיט פראנה 
i — (געדיכם^ שעיש ' : y i טאז•1אהע

יזר איז ̂אנג• ה. ־־ קאחאז אב. .8 דיט
ליז.1קא אב. - נזאנ גרויען נעם

• די רעדאקציע. שון ענםשעיס .0 זײט  מרב̂י
װעלם• דעי אינעי באװעגונג םער

אדװעיםײז• און שיוסען .11 *ון 10 זײט
.cs:po

ײס  רעד ז*ז לעבעז דעם אויש גײעש •12 ז
ױסאז•


