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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
ך םיסװטד, ״ *ו ני ט, חנר נ  איז •רנ״

 » נעװארען נערופע( ױגיאן קו*ער א־ן
 ה<ױ װ*ס דרעסראנער אלע פון םיטינג

 אינ״ דער דים רעוזשיססרירט זיך נע)
טעתעש*נא<.

* װעיען םיטינג דיזען אויןי •W in*
 *•נןנען אינטערנ׳ושאנאל דער רער

 װאש אנרימענטס, די ifnvfi באריכט »
 דרעס״ די סיט נעװטדען משי^סןן ויינעו

v אינדןיענמנס די יייז דז׳מנןרס 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
pm או; ױניאן v אויד װעט וי, אױפלױעז 

װעדעז. אונענעבע:
 האכ־ פרעז. װייס זמראן, פדעזירענט

דע״ ח־עס דעם םון מענעדז־טער דער מאן,

m פון ••מאאנט w m v o r *  i j n?* ; 
מו אנסאניני, פרעז. װייס מ ד גן  פונ׳ש מ

אי דחנסמימר איטאליעד׳יען אז  ,89 י
m m  fitfjm מיטיננ. דיזןן אױזי

 ס•* דיזןן אױןי וו*ל*ן דחוססאמר די
f םיננ j r o w מן מ  אגרי• די אנ»חדען ו

מן ײאס מעגטס v ױי t i f m i\ .נעוואחגן
tra מעמגןרס נילױז w  raW i זיר 

 אמס׳גתעטא־ דער םיט חױ־זשיסטדירט
 סי״ 01* ארייגשוסען ק*»ן װעימן נ*ל,
ק דועסםאנןר, די טינג. נ זי ו  ז־ר 1האב« ו
ו קאנען רעח׳טיססדידט ניט נאך י  וע* ז

*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

מנג גרױסע 8 מ ס  גודס װהייט פון פ
כאשלוסען װיכטיגע נעסט«ן ארבײםער

ײ — צוױיטער. דער נאך מסלה אײן כאפען קאמוניסםען  איכרעכען וױלעז ז
ם! ם׳נעחט אכער פארזאםלוננ די סנײדער, אב. סרידםאן, םאיי — ני

 אן כאקוםען און פארזאםלונג די מדרעסירען גאף םערי און גלוק עלםי
אויםנאהםע. ענטוזיאסטישצ

ן י מי מ ע״ :ס מעו װקפ מפיפ  חע
ןו ער וי מנ ס ע םױיד ימיןמתיחןן מ ור

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
ר די און אויסנעהן בײם האלט אסס׳ן״  י

 פ^דבארײםוג־ גױטיגע אלע מאכמ ניאן
 און באנ״ען. צו אגרימעגט דעם נען

ױ די ה#ט םיטינג מעמבער דעם אויוי  י
 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

ט מנ עזי מר 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
^ עטאנ  חאט װ*ס דחו

pyinr o מ*ט אמעחױנמן ל***תגס זיד n 
ען ױננ ^ו  נ^ענאסיס ד» טױוי ארױפ

ם פאחנרונמ(,  אױסגאגנ נײ
 פדאצקנט C0 סיט •גדימנטס h פון
ן סאנופע^ודערס n פון י  ״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

ז י i י 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

o לענליג y i קאמף, ױניאז דעם װע;ן עוי״ם 
ײ יג1ערעג1יםםא1א און  דעי ׳עטיצען צו ז

 ;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

ט װי װאען  h םיט באקאנט איז זי וױי
y 3 j in y io r| 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
אײ תמאינט  סאנטראי סאניטאזיי אוו כ

 באיטםײ זאיעז וועיכע חאס^טמס, פױיז
 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 

ײז  גרויסעז א אריןי רעמער י1 םון אײנע ז
 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

v 1 לי צוױ״פען iy i:nאױן• 1עמע 
o y i זיד ועיען מיטינג v v tv i\ אמ•״1י 

 כא- אױך און lyin^o 1ב״טמ1א נמנטע
i פיז *מסע n אינטמל^טאנײ # ת י

י ן ד # י נ ט ץ ל ע ט ע2 אן ש  ײ
ס ר ע מ ני א ג ר א

h אן ט1פיח ױגיאן n y r אינטy-גסי 
oy .o^pj^yo yii אנ; איזyט^yנע• יט 

nאמאגײ נײע » װאל^ y tםאמ־ מלס. ̂ז 
y סאן, ^ y ii צװי בײט^1א זאלy yדי ז 

 אויד איז oy ײז/1ט אין :ע:ערטעס
״ א ןyןואדyג כעזyגyאיױכג :i y 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;

iyooy3 □y אלס נדאם i דעײ צו באדס 
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
?iy אין 50 לאקאל גיאן 'i אמאניזאצי־ 
yo*;* די קאמפײן. אנס 'o פיז ty 'no ־ 

 סטײטמענט א tyoyw™* ק״רצייך טyװ
 אנמ- אן on3yoyo עפענטריכקײס דעד צר

i םון װאוחי y i ױניאנ׳ס :yoDyiy םאדy״ 
 כוחוה, y^ ןyגדyאנװ טyװ און רונגעז׳

c צו כלי y 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 v u o איז סיםואציע די 
iy און סיאוס תר o « ? o m םון ױניאז 
i אויוי יאדס. נױ n איז םארזאם^ונג 

i ̂אסען אײנמטיםיג צו געזיטחנן באש

i םיט פול איז גאנ״ז יפטעהן y i אינטער״ 
 אין קאםף זyאיצטיג cm אין נ^אנאיו

i n .ױניאן
o* איז םאלזאמיוננ די v o y n גyװא־ 

iy i םון ly m a סאיװאםארy מאיyסט,̂ 
lyoy ipyo םיז oy i רזש. .בר ;ילאקאיל 
y- אגטאניא ;ןורנטנײזץר םארביטא, i 

מאז1yם^ געװען איז מאדזשא

כאל ריײוניאן יוניטי
ײ ®ון («לוס )1 5ז

 דאדיכ^ ראטעז, סיר גדויס. זעהד זײן
i בײ זיין װייען װאס יענינע די y i םײ־ 

ny,:: ז̂א זײ אזyקויםעז ן y iy"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,
y די אין און סטריט. טע16 i:y ;1t|t2 לא־ 
pאיy ױניאנס:

yo< איסט 7 ,66 לאקא.י ir ;סטריט 
 און ;סטייט טע15 איסט 7 ,91 לאקאל

219 hvvvd\ ,ל“יאקא ;ברוקילין סטריט 
y איסט 231,10 o l4 62 ילאקאל ; סטריט, 

 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

«נ אפ?ז זײנעו אפיסעס רעדזשיססױישאז די ען ד ע אוזענס אין 9 כיז פױח דער אין 9 פװ י
ן כ׳ א ן נ ע ט ר ז א רו ב ע ן פ ע ל ע ע װ ל ען א ם ר א ן ד ע ט חו נ ײ ר ם א ל ע א ײ . נ ר ע ד לי נ ט מי

ן א ש ײ ײ ר ט ם ײ ש ז ד ע : ר ס ע - ס י פ א

ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ , אי ג נ י ד ל ט 3 בי ם ע 1 װ ע6 ס ט א ט ג נ ע ײ ר ל ג א 7 ׳ה 2 ע 5 ט ס ק ע . ז װ ן ע ע ב ע ל ) 4 ע2 ט ט )ס

ז או ם ־ ן או ס, ד מי 3 א ע 3 ט י ױ ז ו צ י נ ע װ ע

סארד ססױיסיננ אדער דתדרסינב אייעד מיס צדזאםמז דװס־כװ, לסןן8 דעם דד מיס ברענגס
װעלעו פעבחאר, גטען דעם במ ןךעיריטטחשער גימ ידז װעלעז װעלכע מעמבע̂ר אלע

מעמבעו^־פ^שעעי די &ר ״י־וןוטען *ז ■ראצעדה־ע רעטדערע
4
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^ w ־ ״▼־ w ־־■־ w
ס מ א , ם ײז ם מ *רעזיחנננ^ ז
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V ׳י ״■

G E R E a r r i G m r - ( j u s n־ c E )

u

■® ער פון זורסמ איציעל o אינסערנעזאנאל ו r u ױניאן װארפערס מרםענס
P R IC K  S C E N T S

— 4.----- -
1827New סעבחאר, ♦*וער סרײסאנ,  Y o rk , F r id ay , Feb rua ry  4,1927Vol. JX. No. G.

m® אמ^ופיימ פוז אנטשײחמ i דגפ t o לעצסע ױ
saw װ * װ TW3 חשאינפ נןװעממס w ®טמ ד י ז
ר ע ש אי ײ ט ר א פ מ ן או א מ ר ע ש ן ט ר פו ע ק ד או ל ע ק רי ט ס דו נ ט אי ב א ו סוופ א מ ״ ד־ער צ ט ע ט י ל א ר ט ײ נ ם ״ נ׳ ל פו ע די ט ם א ד נ ל. אי סי נ או  —ק

ל א נ א ש ע נ ר ע ט נ ז אי י אי ע ד ג צי נ ײ ט א ם א ש ר ע פ ר ע ס ק א ט װ ר ע ל װ ע צי פי ט א נ ע ק ר ע נ ן א ע פו ל ס א נ א ש ײ א םי א ם ץ א ־ פ ע ל א  ב
ם טי א ן ב ר אי ע ק ד או ל ן ק ס או ע ר . ד ע י ר ט ס דו נ ס — אי א ט ד כ א ז א ט ן ו םו ד צ ע ל ד ע מ ע ד ם ק א ע ד װ ט צ ע עז ג ר ע ט נ דו ע א ט מ א ע  ב

ן ם פו ע נ ע ז ע װ ע ט ג נ אי ש ז ד ד ר א א ן ב ע ל ױ ן ו ע ט ל א ה פ ױ ר א ע ב ט. אי ל א װ ע ג

i איננ^סאל, ײ. 1דײמאג :יר. y i 
i אין iJ<oiyo^ רyeMאוכ?םארטײא y i

^’y סום און רדאוק o i i r n יאר?, נױ םוז 
o ראט y i דינסטאכ iy2y:y:o,r , i4 אן 

 האביל; טyװ און סוז װאס וננ,1ע:טיסײ
y: א o n i ו סוף א מאכ^ צו חו:;,1װי* 

i y i ^ טי w י1 םון אװאנ y : ^ : m־ 
 זשאינט1 םyנyזyװyג םון yבאאטט םע

i פון באאײ n ל,••י.עסמאכ11 און קלאוק 
o סון ונג1ײ1^ט״* י1 ױגיאז. y i ימפאר־^ 

jyr'K^o ^^יד ױזי1א יײגט מאן1ט vys- 
 געyאב1באנ ײ אױוי עדד לאפעםע כת

 -yj חןם סוז 1y1יהD1אD ycMחאטו;יסט
oy jyry i מאכט אס1 !ד1באא דזשאינם 

oy צו סוף א ip  i n* , זײ װאש ty l'i i 
o^ אױפהאל^ז iK iiy n p o, זײ כאטש 

o צו האבעז y i \סײ y1ניט. כט
i י1 T ’ r o jy:: םון o y i טיײ1אוםפא 

®*i *'שע\ iyro צו סוף א א\יך מאכט 
iy i םון גײטדאיליםעט o y i י1אינ^וסטŷ 

mvi o איז חאונס;יל. ijn i w n 'w v w  i y 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
lyeא^י:צי; די איז 4טערנעיטאנאי iyp  y• 

 ־1yאונט זŷארפ זיי װעלכער טיט ׳טאפט
 זy:yק1yאנ יאיפעז זײ דאט האגדיעז.

 װ^ען װאס באאטטע, ױניאז אזוינע נאר
c o נע א j y  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‘ 
o אס1 מאז, :y o n y, איגם^נ^ י1 איז 

זואס ק^פ^סאםט ים1סוס רי שאנא̂י

yooy: י1 האט i יט1טאיאyפון ט i y 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
^iy s y עס jy iy i i סע די בא^^פטיגט  נױי

 אפכ׳נפ י1 אט און ^אנ<,־.1ק?א מאסען
o;• פריהער שוין האבילן sy 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
i האל, טאן m  r y r y 1הינם אy ׳טיי 
£iryr |y 1 זאי iy און i« iבאנײסטע־ י 

 פוז רוהיגקײט איז שעהנקײט י1 און דוגג
oy i ,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 
c אגבויגעז 1נא ,iya<' זײ:ע צו y i קאפ 
 אה ניט, iy קאז טרוגק א כ**ע\ צו

^ hmk (שלוס )10זיז

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
:yר̂א pyזyאז ענקט,1 מאארד קוטיװ 

 ניט טהיעז באאטטע y^אדג דײ
i צו פליכטען yרyזיי יכטיג1אויפ y i ־1א 

 tכיyר אס1 אויך האט iy און גאניזאצי^
 ־y: iy זyװ לא?איס יארגאניזירעז1 צו

 אזוינע אין און נױטינ. פאל oy פינט
̂ען ojyp^ ?אנ^ פא iy אזוי־ נאר װעיען 

 אינמעי־נעשאנא׳ די װאס באאטטע, נע
: איי* (שלוס ײ 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.
ניםטישע^יוניאן־צושטערער.

 פון פארםיהריער yo^co^io^p י1 אז
i y i אן ;1א האבען ױני נ rײ yלe yי1 ט 

pלאוpמאבyװ פון בלאטיל, א אין רyלכער 
 ארױפ־ זײ װי געוואוסט :יט האבען זײ

iyo ז,yצושלעפ ,'i i אל איצט שויןy

^ נ»ל ױ־ױניאן יוניטי O דעם שנ T פעברואר, 2
ס מלו׳ נמכורםםםאג לינ

װײטםאנ׳ם פאול םון מוזיק — הױז. אפערא םאנהעםען םון זאל טאנץ אין
פלײערס״ .פיקאדילי

ט װאך איין בלויז  םארבליבען איז *י׳
טי אונזער ױ  דעס באי, רי־ױגיאן ױני
 נעבורטםםאנ יינקאלנם םעברואר, ־םען1צ

אי םאנץ נרויסען דעם «ין  מאגהע- םון ז
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
־ װײםםאג׳ס •אויל מון םוזיק :אר^ר י י . 
t װאם די פלײערס*. זאדילי p y i ie ,נימ 
 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

 נא־ תאביז <מ9א די *ו ניױז ;ר«ע*ם
ם־ אתזעחנ און חויז. יוניסי די ױכם » 

ם יאמאי rm כםעס עיס.: אנ  »ז ^
ײ וגיעחו א ת מ ת״ מ מ ״ וויייז אי ר  יי

מ פארסראם״ן. r׳<  ניםייידד י
ז תי אוסממנד דעם «ון יאשייא »נ

p'^ נױ #רום i 1»ויסע דאלט. זײן אױך 
jvo D y o i^ iiy  ,oy i פון נדוסען תיסע 

yiyr:iM ^םילאחדוםי iy i '> 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 ױ  י

 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

ר גאארד. דד*שיגט חן ע ם סענם י א ײ װ עז דארם וועלען ז ל ח י מ א'
ט ק מ ױ • שען ו ן נעװאר !בלאםע אי

ער ו זאל סייג י ו ם א « ״ ק די קױפען נ ײ פ קאםדנים־ די פון באנדם״ .
ך טעז א קםאכער א • קלאו ק״ . םרײ ם ס א ז װ ן אי י םיי םעחר שו • ני

ט ל א ה נ ם אי י נ כ ײ צ ר א פ
a

- *־' * ‘-־
r.• U Iy

D
 — באאי־ד דזשאינט פון גזיםיכג .2 זייט

.1 זײם y£. שיוסעז •1שעהנפעל כי.
י און ױניאן־&יאנ־עמען .3 זײט ־}:אשי י  ו

 — עקזעקוטױוע 2 לארןאי דעי מון סען
 .1 זייפז ןון שלוס קורינסלר. פיליפ

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

ט אדװעיםײז• און שיוסען .11 *ון 10 זײ
.cs:po

ס  רעד ז*ז לעבעז דעם אויש גײעש •12 זײ
ױסאז•
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w מיטינג i  ns דער פה מאו־ד נט 
יוניאן דרעסמאכער און קלאזק

AT

 נ*ארד דזש*עם דעם םון מיטיגנ א
21 ,9 ,3 ,2 לאלאלס די םון ,10, 22, 23, 
 *•געהאלטמן איז 89 און 82 ,64 ,48 ,35

 יאגואר, טען28 דעם םרײטאג, געװאחנן
 3 נילדיננ, אינטערגעשןוגאל אין ,1927
סטריט. טע16 װעסט

קױרצמאן. ברודער — טשעױכיאן
מי״ לעצטעז דעם םין פדאטאיןאל דער

 םאן21 דעס באאדד, דזשאינט םון טי:ג
 און ם*רגעמזען װערט ,1927 יאנואר,

גוטגעהײסען.
 דײ *װ באארד די םון באריכט דער

 גוטגע־ און פאמעיעזען װעדט רעקטארס
הײסען.

צושריפמען.
 כרודער דאס וױםען, יאזט 64 לאקאל

 יא־ דעם פארטרעטען װעט אגערשטײן י.
כאארד.^ דזשאיגט דעם בײ קאל

ײ דאס אינפאדמירט 2 לאקאל הא־ ז
 י״ון •ראטאסאיען די גוטגעחייסען בען
 טעז,7 דעם םון באארד דזשאינט דעם

 װי ;אכדעם יאנואר, טען21 און טען14
 כאטראכם האט כאארד עקזעקוטױו זײער

 רי און ױניאן דער אין לאנע איצטיגע די
 אינטעתעשאנאל די װעלכע שטעלונג

 סאמוניסטישער דער געגען נענומען האט
 אױף אנגעזעצט זיר תאט װעלכע פעסט,

יאהר. עטליכע יעצטע די םאר ױניאן רער
 אז איבערצײגט, איז עקזעקוטײוע די

 אינטערנע^^נא״ דער םיז תאנדלונג די
א ז י  גונסטען צו איז און בארעכטיגטע א

 םון װאהלזײן צום און אינדוסטרי דער
 אינטערנעשאנאי. רעד פןן סעמבערס איע
 גע־ אנגע״שײןט איז װערכער טעראר דער

 דעסאראליזירט האט אונז, אױוי װארען
ארבײטער. די פא־־ארעטט און טרײד דעם

 באג איז באארד עהזעקוטיװ די
 איג־ די װאס פראגרעס דעם םאר כטערט

 אין מאכען צו באװיזן האט טערנעשאנאל
 נײשט דער זאל און קאטף, איצטינען דעם

 בלײ־ מעטבעדס אינטעמעשאנאל די םון י
ױ מעדײזי אייוי אײד מז  *יצס. ביז ו

 קאטוניסטען די ביז נעגיען לאננ ניט װעט
 װערען אויסגערייניגט גאנצען אין װעילעז

ױניאן. אונזער פון
 באריכט דעם גוט ^זײסט89 לאקאל

 דעם פון דירעקטארס אװ באאױד די פון
 פון פראטאקאלען די און יאנואר טען11

 דעב יאנואר םון באארד דזישאינט דעם
טעץ.21 און טעז14 טעז,7 םעז,9

סא־ אראנדדפמענטס הויז ייניטי די
 באארד דזשאינט דעם אײן לאדעט מיטע

 דעם זייץ װעט ײעלכער באל, זײער צו
 מאנהעטען אין ,1927 םעברואר, טעז12

הױז. אפערא
 איבעמעעיהט װערט פארלאנכ דער •

קאמיטע. םינאנס דער צו
באריכטען. מענעדזשער׳ס

 דאס באריכטעט, האלפערן בדודער
 אין סטרײקס װערען גערוםען װעלען עס
שעסער: פאלנענדע די

 א אפזאגען פאר קא., קלאוק ר. און ר.
םינישער.

 אװעיד פאר שאפער, און דיגענשטײן
ױי שײןען  ז’אסס די װען אפערײטארס. צו

 ארביײ די זאל סען אז געארדערט, האם
 רעזיג־ םירםע די האט צוריתנעםען, טער
אסס׳ן. דער םון נירט

רעדוצי־ םאר שלאסבערנ, און סונער
 םיני־ זײערע אלע םון װײדזיעעס די רעז

• שערס.
 םיללעי דזשארדזש און קלײן ב.

םינישער. א אװעקשיקען פאר
 דעם איבער גיט האיפעח ’ ברודער
 טעטיגקײט דער םון באריכמ פאלנענדען

 דע״ אינדיפענדענט און אמעריסאז סון
 דעם ביז טען6 דעם פון יארטםענטס

יאנואר. םער26
 קאטא־ 89 ארײנגעקומעז זײנען עס

 װי הלאסיפיצירט זײנען װעלכע לײנםם,
:םאלנם
 אװעקגעשיסטע סון קאמפלײנטס 36

ארבײט^ר.
ריאינסםײטעט. —17
 באטיזד די וױיל אױ&גענעבען ־— 8

 געקומען ניט זיינעז ארבײטער םענדע
סאםאלײנטס. די יחנסעז

*י •ענדינ^ — 3
*רבײטער די םון צוריקגעצױגען — 2
 די װײל םסרייקס, ערקלארט — 2

 צוריקנעסען גמװאיט נים האנען םירםעס
ארבײטער. די

 א גאוו^רען איו םירםע די — 1
דדפאכאר.

ריאינסטײםען. נעמעגם ניט —■ 1
 חײי די װײל *ורימגנצייגען, — 1
mm,וחנלמנ ײ'ס*רס tJrrn -אװעאנע 

D r r צו אײנגאעטימט האמנן נאווארען 
ױ נ*כדעם ילאץ דעם סאדלאזעז  ה$ר ײ1 ו

 קאסיענסײשאז געװיסע א געמראגען מז
ארבײםער. די םון

 דרײ גאווארעז ערחאלטען זײנען עס
 אמנאער. דס-יוני^! גגמ* האסייײנטס

עי ״ ש מ די מ ם ױ ב r מזו * m,\י מ א

S n־i = « q i

 iu מװ^דען ערחאל^נן זײנען עס
 וועינע אאטייײגטס, ׳ איגוחנפטיגײ׳יאן

געוואחנן. נאואתט אלע ז״נעך
 ער• זײגען װײחשעם ותנען — 7

 וע• אױסגעגלימן און געזחןנדאן חאלטאן
װאחנן.

 דעד צו געװארעז אויסעגליכען ־— 2
ארבײטעה די םון צוםרידעגהײט

אוםבאגרינדעט. — 1
•עגדיגג — 1
 דעם םון געװארען צוריקגעצױגען — 1

• ארבייטעד.
 װערס האטער. א װעגען יןעיס א — 1

 צו דוכינסקי ברוחגר צו איכעמעגעבען
אױסגלײכען.

 גליײ ניט דער װעגען קאמילײנטס 4
 אױםנע־ איז ארבײט פון צוטײלוננ כער

 םון צופרירענהײט דער צו געװארען גליכען
ארבייטער. די

 זײנען האמפלײגטס אלגעמײנע 5
 געװארען אויסגעגליכען און ארײנגעשטען

: פאלנט װי
 םירםע די — םאר^טאט און לעםיןאװ

 עסזאםי״ דער בשעת עיןזאסיניננ די טוט
 צוגע״ האט םירטע די ליידיג. געהט נער

 דאס װעט צוקוגפט דער אין אז זאגט,
פאסירען. גיט מעהר

 דיס״ סירסע די — לײאנס װ. נארדאז
 ארכײטער. אעסײד די געגען קריםינירט

 אר״ ארויס יקט5ל ער װאס צײט דער אין
 די האבען קאנטראקטארס די צו בײט

 די ארבײט. נענוג ניט ארבײטער אינסייד
 זועט מעז אז פאריטפראכען האט פירפיע

 די סײדען ארבײט, קיין א־ױסשילען :יט
גענונ. האבען װעלעז ארבײטער אײגענע

 מאכט םירםע ׳— קאהעז און םעצקער
 װען צייט דער אין ארבײט, קאטינג די

 םיר־ די /ײדינ. ארוט געהט קאטער דער
 צױ דער א*ן דאס פארזיכערס האט טע

 פולע די קריגען קאטער דער װעט לו:פט
 בא־ איז ער װעלכער צו ארבײם טײל

רעכטינט.
 ער- זײנען שעפעד פאלגענדע די איז
:סטרײהם נעװאדען ללערט

 טע29 װ. 250 גיינבערג, און װלאך
 שאפ־ דעם אװעקשיקען פאי סטריט,

גאלדשטײן אפרײטאר דעם און טשערםאן
 טע29 װעסם 103 קא., קלאוק מאדעל

 מען ײען ׳סעטלען צו *נטזאגט — סטריט
 איז און געװענדעט, איהם צו זיד האט

 נעװארען ערקלערט אפיציעל דאריבער
סטרײק. אין

60 נעװארען אפנעהאלטעז זײנען עס
mסע^יו

האל. ברײענט אין געװארען נערוםען

 ביל אינטערנעשאנאל איז מיטינ^ן עאפ
זײנען װעלכע סיםיננעז, אויסע^די ־יינג,

 אי־ װערט באריכט פאלנענדער דער
 טשיארטשיארא, ברודער פון בערגעגעבען

 פע־ דער םאר אפיס, גרוקלינער דעם םון
 ,1926 דעצעםבער, טען23 דעם פון ריאדע

:1927 יאגואר, טען25 דעם ביז
 70 רעדזשיסטרירט זיך האכען עס
 18 און ארבײטער 576 מיט שעפער קלאוס
 םא־ ארבײםער, 120 מיט שעפער דרעס

 מיט שעםער 88 פון הכל סך א כענדיג
ארבײטער. 696

 און הארלעםער דעם אין לאגע די
ט דיסטרײןט בראנקס  זײן צו אויס װײז

 צאהל גרויסע א ערמוטיגעגדע. אן זעהר
 געסע• האבען שעפער דרעס און הלאוה
 ״ ױניאן. דער מיט טעלט
 זאל עם דאס רעיןאםענדירט, װערט עס

 אידײ א צײטװײלינ ווערען אגנעשטעלם
 האר־ דעם פאר אײדזשענט גיזנעס שעך

 װעל־ יאנדאלי, כר. װײל אםיס, לעמער
 הארלעט חגם איבער אויפזיכמ חאט כער

 טאון, דאון םארגוםעז איצט איז אפיס,
 אין אלײן איז םאריאנדא ברודער און

 הארלעב *ין זײגען דעם אויסער אפיס.
 פאר- װעלכע ארבײסער, סך א פאראז
 שוועײ איז עם און אידיש, בלויז שטעהן

ײ םים צוזאטעגרײדען זיר  ענ;ליש. אין ז
* * •

 בראנזוױל דעם םין נ«ולדב«רנ בתדער •
D באריבםעט, «נפים ip ענער- זיד גיט ער 

 «»־גאניזײ פון ארבייט דער םיט ניט
 ה«ר סאםוניסםעז די ײעלכע ׳שעפער, יעז
 סריהערדיגער דער פארגאכלעסיגט. בעז

 דעם טויז םענעדזטער סאםוניםטימער
 נמ־ געיחאװט האט אםים גראנזוױלזר

t n ג«ולר• טון ארכײםער די םאר «דות

M ?וסייז׳ס r. ער e«n אחיפ־ «או אין 
 װעינע ג^״סטערס, 20 ארום ג׳ןשיקט

 פיי ארגייטער די ארױסמטמפט ח*מן
M r. מ נ»ך  כםעט זיך חאנען m ןטלי
 זייערע «ו «וריפנע?«רט ארגײטער אי׳ן

ירעמר.
• • •

 דיא םון מענעחשער נאגלער, נדודעד
 גים דעפארטסענט, קאוגסיל דאסטריאל

 דזש ארונטערגעזעצטעד דער דאם איבאר,
 גע־ קאמפלײנט א געפײלפ חאט באארד

 םארקס און ספרײרעגען פירסע דער גען
ײ ארבײטער. צװײ אותמשיקען ®אר  ז

 געקענט ניט ארבײטער די אנער חאכען
 דאן האבען ארבײטער די ריאינסטײטען.

 םין אפיס אין קאמפלײנט זײער געמאכט
 חאט אפיס אוגזער איגטערנעשאגאל. דער
 דעם מיט קאספלײנט א געפײלט דאן

 לעצטע די אבער תאוגסיל, אינדאסטויאל
 מיט אויםנעםען געזואלט גיט עס האכען

ײ אז אויסרײד, דעם  םראגע די האבען ז
 בא״ דזשאינט דעם טיט געסעטעלט שוין
 נעװא״ געבראכט דאן איז פראנע די ארד.

 טשערמאן. אומפארטײאישען דעם צו רען
 פאײ א געװאיען אפנעהאלםען איז עס

 הילק־ לאיער זיגמאן, פרעזידענט חער.
 די םארטראטען האגען נאגלער און װיט

 אינגער־ טר. םארהער. דעם אויוי ױניאן
 אין אורטײל זײן ארויסגעבען װעט סאל

ארום. טענ עטליכע
זױיטער, באריכטעט ס;';לער ברודער

 מיט פארנומען זעהר איז אםיס זײן אז
 שאפ־םי- מים און קאמפלײנטס אננעמען
 אינדאסט־ װיכטיגסטע אלע כמעט טיגגען.

 רע־ זיך האבען שעםער קאונסיל ריאל
אינטערנעשאנאל. דער מים דזשיסטרירט

 מענעדזשערס די פון באריכטען די
גוטגעהײסעז. װערען

 זיגמאן פרעזידענט
דזשענעראל דער דאס

 איבער, דאן גיט
מײ מעמבערשים

איז װעלכער דרעספאכער, די םון טינג

 ױגיאן, סויער אין גמװ*רען אפנעחאלטען
 און איגטערעסאנ^גר אן זעוד געװען איז

ענטוזיאסטישעה
c די פדט פארתאנלונגען r n ק*נט־ 

 גא- אוז #אז א/ץ נאך געוזן ראקטארס
 א{ צו קוכמנן יןענען מען װעט קירצליך

אגריםענט.
 רעדזשיסטרײ**ז, אנבאלאנגט װ^ס

̂וס אז זיגםאן, פרעז. כאריכטעט  חאמ ד
 ער־ גרױסער א ?ײן צו ארױםגעוויזען זיך

 לעצ- דער איז מןונטאג װי אזו־ און פאלג,
 םעל־ זיך, רעדזשיסטרירען צו טאג טער
שעפער. םיל זעחר ויך דען

 שאפ זײ םון םיטינג טשערםאן שאפ א
 דרעס און הלאוס אלע םון טשערלײטע

 דינ״ םאר געװארען גערופען איז שעפער
 ארלינג- אין שעברואר, טעז1 דעם שסז<נ,

 אינסטרױ זועלען באאםמע די האל. טאז
 טשער״ די אינםארםירען צו װערען אירט
םארזאמ?ונ^ דיזער װעגעז לײטע

 םראגע די באריהרט זיגמאן ברודער•
 ניכד די און שעםער ניט־ױניאז די װעגען

 דעי צוליב דזשאבערס. געסעטעלטע
 אבץי װערט שעח דער ^ון שפעטפײט
 א י1אוי םראגע די אפצולײגען באשלאסען

מיטינג. צזױיטען
ױ פון פראגע די אנכאלאנגט װ*ס  בי

 זיגםאן פרעזידענט גיט אײדזשענטס, נעס
 אײ־ באטראכט װערען עס ד$ס .איבער,

ײ םון מאנכע און נעמעז נינע  װעלען ז
 אלס ארבײטען צו װערען אויפנעפארערט

אײדזשענטס. ביזנעס
 דזשענ״ד און סעקרעטאר א באצוג אין

 באאדר. דזש#ןיגט פאר׳ן פענעדזשער ראל
 קאםי־ די דאם זיגמאן, ברודער ערסלערט

ײז װעט טע  רעקאסענ־ צו לאגע א איז ז
 קו- צום טענעדזשער דזשענעראל א דירען

 די• ^וו באארד די פון מ-טינג םענדעז
רעסטארש.

נעשלא־ מיטינג דער ווערט דעם מיט
סע;.

סעהיעטעד. שעהנפעלד, מ.

םעטפקל ױ פון מעטנער־טישיננ ערפאלנרײכער
3 כאסאנ ױניאן םאכער

 סעכד דער פון מיטינ; פעםבער דער
קאל ױניאן, פעלטאכער  פאראכט^־ ,3 ̂ל

 האל,איז ברײענט אין דאנערשטאג, גען
 הינזיכטען. אלע אין ערםאלג אן נעװען

 און סעספערםאכער צאהל גרויסע די
 צו נעק.־שען זײנען װאס שנײדער קלאוק

 אויסגעדריקט האבען םארזאםלונג, דער
 דעריאיג• צו געטרײשאפם פולישטענדיגע
 דער צו םארדאםונג און טערנעשאגאל,

 פשוס האט װאס קליקע, כאמוניסטישער
 זעהן מען קען דאס ױגיאן. די רואינירט

 פארזאם־ די װאס רעזאלוציע, דער פון
אײנשטימיג. אגגענומען האט לינג

:םאלגט װי זיך 6לעז חגזאלוציע די
 םיטינג םעמבער דזשענעךאל א בײ

 שנײדער, קלאוס און סעטפעלםאכןןפ פון
 אפ-עהאיטען י., װ. ג. י. א. ,3 לאלאל

 אין יאנואר טען27 דעם דאנערשטאג,
 אנגענױ אײנשטימיג איז האל, בײיענט

:רעזאלוציע םאלגענדע די געװארען פעז
 די װי אזוי דאס אמבאטדאכט ״אין

 ״פי־ איהרע און באארד דזשאינט ליגסע
 געםאכם, צװעק זײער פאר חאבען דער״

 געפיהרט זאל ױניאז קלאוקמאכעד די אז
 באםראכטעז רחגלכע םענשען װעחוז־םון

 אויפצל־ מיטעל א םאר ױניאן אונזער
 הרעמעל, האמוניסטישע זײער האלטען

 םאל־ זאל פארטײ קאםוניטטישע די דאס
 אונזער אין םאךגעבערין די זײן טיש

איז יוניאז׳
 צױ װי אזוי דאם אנבאםראכט ״איז

 םיר, זײנען צװעקען לינקע דאזיגע די ליב
 שנײ- קלאוק די און סעםשעלסאכער די

 קלאוה־ אנדערע אלע םיט צוזאםען דער,
 אן איז געװארען ארײנגעזוארםעז מאכער,

 דזשענעראל װאכעדיגען 20 אוגנױטיגעז
 אונזעי און אונז זזאם װעלכער סטרײק,

 פאר־ און רואינירט םארמוםשעט, ױנייאן
 םא־ די צװישען כאאס באשאפמן אייםט,

 נאך צװעס דעם טיט הלאוקסאכער סעז
 או;־ םון קעפ די םאדטוטלען צו מעהר
 עהר־ יעדען באשםוצט םעמכערס, זעחנ
 אינטערנעשא־ אונזער םון מיחדער ליכעז

 פוז אײגעם יעדען באםיםעלט ױניאן, גאל
 גע־ ^עגדליכסטע די םיט ײניאן אונזעד

 צי ניט געװאגט נאד האט וועלכער מעז,
און זײ, סיט אײנפארשטאנען זײן

 די װי אזוי דאס אםבאםרטכט 1אי״
צזאכער אונזעד פון םעםבערס ד קלא̂ו  י

f r J דערםיזזלען, צו אגגעחױבען חאבען 
דאס ײזעהן4ח באשייניערלױ חאבען

 אזא צו געםיהרט װערט ױניאן אונזער
 געצװאונ־ זײן װעלען מיר ױאס שטאנד

 פון צײטען די צו אוטצוקערען זיך :ען
 שקלא־ שאפ םון צײטען צו ,1910 פאר

 באהאגדלוגגען, אונמענשליכע און פעךײ
 די אז דערזעהן, האבען מעטבערם די

 אמת4 װערט םירערשאפט קאמוניסטישע
 און פארפירערשאפט,

װי־אונ״• אזוי דאם אמבאטראכט, ״אין
 איהרע םיט ױגי׳אן אינטערנעשאגאל יער

 הא־ םיהרער איבערגענעבענע עהרליכע,
 ױניאז אוגזער װאוחין אײגגעזעהן בעז
 םארפירם,ד.אט װערען מעמבערס די און

 ערש״ דעם שרים, ערשטען רעש געםלגכט
 קלאוש־ אונזער איבערצובויע; אקט טען

 אז יסודות אזעלכע אויף ױניאן כיאכער
 די האבען ויוידער זאל ױניאז איגזער

 פארזיכערען און םאז־טײדינען צו כחות
ר קאלוקםאכער דער םון עקזיסטעגץ די  י

 און סלאוק טאטען גרויסע די איז ניאז
 סאגען צו פארזיכערונג א י־רעםמאכער,

ײ םאר לעבען אגשםענדיגען אן סאכען  זי
 דערםאר הינדער. און םחיעז ערע

ײ  די מיר, דאס באשלאסעז, עס ״ז
 װע־ שגײדער, קלאוס און כעםפעלםאבער

 אינ״ אונזער םיט שטעהן סאל אלע לען
 העלםען איהר ױגיאן, סערנעשאגאל
 •עסט סאםוניםטיעז דעם ארויםטרײבען

 דע̂ר איחר העלםען ױניאן, אונזער פון
 םאר םארערונגען גערעכטע די גרײכען

 זיף םארםליכםן מיר מעםבערם, אונזערע
 די םארשטארקערען צו צײטען אלע אין

 לײדיס אינםעיגעשאנאל די ון5 כחות
 וועט זי ביז ױניאן װאידקערט גארמענט

 ערם^מדײו םאלשטעגדיג ארויסהוםען
ר״ו און ג  עהרלינד םאד קאםף דעם םון זי

גערעכטיגהײט/ און קײט

אינדוםטריע. אץ ניװעץ
 אונ• אין טשײם םטוארט פון לעקציע

/ אונױוערםיםעט, ארכײטער זער בו  ש
, אונזערע רערטאנעז וױלען םיר עי מז

 דיםקוטי־ וועט םשײם םטוארם םר. דאם
 חייכטינען אינדוםטריע״ אין ,כיײעץ רעז

 נאכםי־ 2.90 םעבךואר, טען5 דעם שבת,
 אױנװערםי• איבייטער אונזער איז טאנ,
 םקול, הײ אוירוױמ ײאשיגנטאן טעם,

^30 תם
• די אינערטעמז ניט סענעז םיר ױנ  ו
 די* טםודירען *ו ארנ״טער פאר טינהיימ

ײ וױיל וראכלענ^ זען מ די זיינען ז  מני
מ ל מ חנו י ײ  כמנרסנמן. אם דןרפון י

טיג פראנע די איז ם«ע*יעל  אונ־■ טאר ײינ
 דעען ותלכע מעםבער^ אײגעגע זארע

 ני• מאו אינרוסםרןנ אז איו באשעםטינט
עץ ^ אוױ איז וו נרוי

 א נמאכט 6הא טשיים םטוארם
ר אי^ער שטודױם נרוגםליכען  טראמ די

 איז ער און אינתםטרחג איז גיוחדז פון
• חעכסם חנר פון טאײטאמר ד«י םו  איו

די ווערס דעםאגטינר ני• טח טראנעדיע . ײ׳יר.
י טי. «ו זינעד, זיינעז י ו ן ש ײ • • 
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מן  פה נאשלוםעז ױ אה פראכלעסען ז
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קורינסקי פיריי םוז
זיי־ <ענט, וי זטן כ< ױניאן, ts א>ז

 פראגלעטען גרויםע םאראן מ*י איע עןנ
 מבט ווען און. ארתונ:. םאגעם אויפ׳ן

 אז זיר, דוכט םיר ױניפן#' א גיט דעז
 ארגאניזא• א״נציגע מיין ניטא איו עס

 האבען זןול װעלכע װעלם, דער אױוי ציע
ו 1אי לעבען פיל אזוי י ױ ז  א ױניאן. א ו

 “קאטפס־פ א אלעפיעז םאר איז יוגיאן
 טםייטטאנד, « נעת אםילו נאניזאציע.

 לע־ איז קאםו• לעבעז. פאראז אויך איז
קאםף. איו לעבען נען,

 ױניאן די אבער ה#וט טאנ צו הייגט
 שװערע טא? אלע װי םעהר זיך פאר

 ?*?אי. יעדעז איז ילעזעו צו -#«נלעםען3
 מוז בוים, נרויסען דעם םון צװייג s »יס

 דע־ װאס פירות די זין־ אויף טר^נען זי
 דורכםיהרעז מוז — ארוים, ניט נוים
sp<, איהר i׳jfT אוםנע־ אן אויף ארביים 
 «ראװ־ז#ו־ די שטיינע,־. ברײטע! ךייער
 ,2 ?א?א? סוז ב^ארד עסיעסוטיװ רישע

 איי גאהאקען נרעסטע די פון איינער•
 אונטעײ זיך האם אינטערנעשאגאל, דער

 םאן דארןי זי װאס דאם טאן צז נענוםען
םאםעגט. איצםיגען א־ן

 גאשלוס אזא ים׳טל, נעםעז, אפ־ר1י
 ח. ד. םיטיננען, קרעםם שאפ רוםען צו וױ

 סאםיטע די װאו םיםיננען, אפר״טאד
 די םיט לורכרעדען זיך ז#ו< ל,וקאז ״ון

 •אסידונ־ עעצםע די װענען סיטנלידער
 םיין <ױם איז, דאס ױניצן. דער אין ־נען

 בא־ װיכטינסטע די םון איינע מיינוננ,
 ארגאניזאציע לאקאל א װאם שליםען

רורכפיהרען. דארף
דורכצוםיהרע; באשלום ז־אזיגעז דעם

 ערשםענפ, װײל, דערםאר, װיכםינ איז
 ^ז־גא־ דער פון יסוד דער שאפ דער איז

ר די *ן זיך הוינם שאפ םוז דזאציע,  י
ט און נ־אז  ניל־ »•r דער אםים. םו] :׳
 דערטאר, אתאגיזאציע, די סאמסיש הןם

 מען םוז גים, װי< םען אדער וױל ייעז צי
 דעמאתרא־ א איז ױניאן א אז צ־נעבען,

 אאאראט איהר ארנאניזאציע. טיישע
 דענקען אייגיגע װי אן נים זיר הייבט

 םארקעהרם, נאר ארונטער, אױבען פון
ארוי(״. אוכטען םון

 אםטער ײעלען מיטיננען אזעיכע װען
 די צו וועט םען און װערעז ״רופען

ױ אםענדען ן, צו דארף עס ו ״  םיט וועט ז
 קרובה־ א װערען אייננע&יהרט צײט ־׳;־

 חנר־ נאענםע א נעזאנם, נעםער שאםט,
 דער און נאאםםע די צ־וישען ׳עאםט

םיםנרידעדשאפם. אלגעםיעער
 באריחרוננ נאעננמר איז קוםען ראס

 צוזאםענריידען דאם ם־טגלידער, די מ־ט
 אנגע־ אלע די װעגען ■נים, אק «נ'ים זיך

 .אאטירוג־ טענליכע םאנ און װ־־טאנטע
 יוגיא!, דער אין םאר קוםען װאם נען
 דערװייםערט זיד חאלטעז ניט דאס און
 אװעקםאכעז י.שט ם־טנלידער, די פון

 ײעז נעווען, אםאל איז װאם א־כעל, דעם
 פלאם איין נעווען איז נאאטטש־ דער
 די קלאם. צוױיטער א ם־טנלידער די און

 װע־ אפנעשאםט טוז פדעפדקייט דאזינע
 םעהר דארפע) נרענעצען אזעלכע רען.
זײן. נים

 דאזיגע די װעלען ױניאן דער םאר
 םעלח, נרליםע א זיייז מיטיננעז שא■
 רעפא׳־טם די װײ< אליין, דערפאר שויז
 שאא, א סון אננעלענענהייטען די און

 טא• ביי ארױסגצבראכמ ײערעז װיעלכע
 ווערט נרעסערען א האבעז טיטינגעז,

ױ באדייטוננ און  םעז זוען איז דאם ו
ײ םון זיך דערװיסס  איינצעל־ אײן ביי ז

 םיג׳ש ץיין אפילו עם םעג יערזאז, נער
ײן.•5א< טשערםא] שאפ

 שאפ־ אזעלכע םוז םעלח נרעפםע די
 םעםכערם די װאם דאם איז סיטיננען

 אויסצױ געלענעגחיים א דערכײ סרינען
 זײערע אוםז בדייטען א אױוי דריתעז

 געמען, לאםיר געדאנפען. און טיינוגנע!
 א איז עחאטענס, םאםםיםיננ. א לםשל,

 פא־ איז עם וועז םען, רוםט כאםםיטינג
 פראגען וױכםינע צװײ אדער אײנע ראן
 אדער אײנע ווי טעהר םארחאנדלען. צז

 םאס• א סאז פראנעו צװײ אםמערםםןן
 װיפיל און דערלוימן. גיט זיך םיטינג

 םאםםי• א אויף רעדען קאנען סעםנש־ם
ו ,10 •רום חעכםטע דאם טינג? י  או

 נאנדצנצצט זעחר זיין צייט זייער מוז
 זייז אםאל קאנעז רעתער צןוזן די או)
ײ פון אםחעכם־ דרײ ארער צוו

טעז.

״ו ויד חנגיסאוייי ײ ני יייפי׳ י• י
 איז אוויוווי•'■!■ ארניייצי אוגזצו אין

• «ו«ות-י«*תי נ מ י ^י ״ ת י קי ^ ז *י

 דער דורך או אמןמנו״ אגןר לאםיי
 שאא־קרעפט 20 אפנצחאיטן ווערען מאך

י נענמן דאן םיטינגעז. י טי  ױניאן אין «
 סיטג<- 10 5םאי 20 אננעלענענח״טען

 דער אט יייז 10 סאי איין אנשטאט דעי,
 װאש םיםנלידער 200 םון נאטרשי

ד אויפ פאכלו n וואך אײז ײי  tjrtjm* 
ױי הײן ניט ייעזענםידם  דריי אדער צו

n 20 די און טעפער. 20 :אר שעיער v 
 תדען >ו גע<«#נהייט די חאנעז «ער
 ם*?ציע• צײײ אדער אײז איו נאר ניט

$v מ איז ײאס פראנען  ייניאז, דער גו
 װענען דורלשניועסען זיך האנען זיי נאר
ץ נויטיג. איז ײאס אי

 *PV די װאס נאשלוס דאזינער דער
 חאם 2 ילאקאל םון באארד זעשוםױו

 אײ־ זעהען, םיר װי איז, אנגענוםען איצט
 און ױגיאן א איז ײיבטינםטע די םון נע

ו םען װעט צװ״פעל אהן י  נעםען גיײך ז
 דורכצױ באשלוס דעם ארבײם דער צו

פיהרען.
 צװײטען א ;עמען םיר װעיען א־צט
 א רופען צו — איז דאס און נא׳שלום
 צוזא־ םיטנלידער אהטױוע סאר מיטיננ

ײ טיט זין־ םעגרעדעז  אגגעםיינע וועגען ז
 שטעה] װאם א;נע?ענענה״נמן ױניאז
ארמוננ.' םאנעס אויפ׳ן איצם

 נאארד עקזעסוטױו •־אװיזאדישע די
 אי זא;ען, צו רעכם דאס ניט זיך נעסט
 די זיין צו אויסנעקלינען איז זי װייל
 איינ־ די זײ זײגען נאארד, װ’?וט1’עקז

 פון ארציים די פארשטעחן װעלנע ציגע
 די קאנען זײ נאר אז און ױניאן ׳־עד

 פון נאשטעהט 2 <אחא< סאן, אינײט
 מיםגלידער־ אינטעלינענםער נרייטער »

 עס אז זאכאר, זאנען אנדערע — שאפם
 1או אינטעלינענםען, צוםיל םאראן ז־ינען

 א װי שטעגיינ <אקאי חןר איז דערפאר
 םיט אבער — באת פייער״שפײענדעער

 וחד און אײנשטיםי^ נים איך בין ׳־עם
 M'i אי?ט םיר anjn «:ין חןס כז«

 די פא׳־ אז :זאנען יא װ״לען םיר וואס
 א טאראז איז סיטנלידער אינםעלינענםע

 זייענדינ נייט כאטש טאז צו ארבייט םך
סעמצערס. נאארד עקזעקוטיװ גיין

ו רייסעז םיטנלידער דאזינע די י  ז
 •M די ארבייט. דער צו םריױױלינ טשוט

 א אננענונתז דארינער האט זץקוטױו
 אזעל־ פאר םיטיגנ א רוסעז צו באשמס

ײ זאל םען און םיטנלידער כע  חנר צו ז
 אק־ װעדעז און צוצידזען ארבײם ױניאן

זיין. צו *עהעד עם װי טיװ
 איצט שטעלען8א זיך וועמן מיר

 אלנע־ אין ארבייט ארנאניזאציאגס אויף
 אזא פון נאשייסע ?אנקרעטע קיין סײן.

 עסזעשוטױו די זיך האם ארכייט םארם
 םארט דיזע װײל נעםאכט, ניט רעדװייל
<א- אײן צו נאר ניט נאלאגנט ארבייט

 לא א»«שלאסעגע אלע רי צו נאר קאל,
 ov און גאאדד. דזשא־נמ רער פזן קאלזן
 אר־ סאדט אזא װענען אז זיד, פיחדם

ט ײ גערעוט פריחער װערט ניי  חןד נ
רד אי  ארנײ־ דארטען דירעקטארס. אװ נ

 רעשאטענ• סען און •לאן א אױט זיי טען
o דיסם n א׳ דזשאיגט וער צו פלאן  נ
 ויסקוטירט ואס װערם יןרנאך און *רד
י  ניטא איז עס וועז און לאקאלס די ני

p״i אױסמצוממן i m,\ רעד ווערט 
 נוט־ ארנ״ט טארט דער אט פזן ולאן

געתײםען.
 2 לאקאל פןן נאארו .m די אנער

 1א' איצס שאדאינטערעסירם אזוי איז
o n ניט ם״דם וי ואס ■ראנלעם ױניאן 
w צו אויס n n אר״ ארגאגיזאציאנס פח 
ט  *pp יעדש־ 1אי םיםיננ. יעחנן אויף ניי

 ײענען רעדם טיטגליד נאארד זע?וסיװ
 אתאגי״ נענארענער א װי פראמ דער

ײ פון יצדערער װײל זאטאר,  אז פילם, ז
 און םראגע .אננװײטאגםגו} די איז דאס
ם דער  דעד איז איצט •ראנלעם הזיי

, ױגיאז•
 אםת׳ן אן םאר האנעגדינ םורא ניט
ז װארס,  ױניאן די »ז צונענען, םען «ו

 דיסארנאניזידט. אינגאנצען דערװײל איז
 נויטינע די .ציען נאלעבאםים די אוז

 לא־ איצטינער דער םון 1הא:סע?װע:«ע
נע.

 זיי־ פאמיםארע!, קאטוניםטישע די
 נע־ פיל אזוי האנען מאכט, 1אי ענדיג

 אז נעקאחוםט, פיל אזוי און •ילאולט
ײ װאם דאם  א׳ן אינערנענוטעז האכעז ז

 זיי תל, א געװאח« איז ד.ענט> זײערע
 איז חורבו ■שום׳ען א ;עסאכט חאבען
 פא־ זיינען נעסםעז, סקעב שעפער, םקענ

 נויםינצ אח םרים, און שריט אויוי ראן
 ױ־ צו וחןרען נעגוםען כאלד סוזען שריםע

שע«ער. די אט ניאניזירעז
 ס?עב דאזינע די אז *יז, םעד?װירדיג

 סארש^רייט אממערסםענם ז״גען נעםטען
 נױ אין נאז, ױניאנ׳ם דער אונסער נל״ך
 נמ?־ אין נראגזװיל. im נרוהליז יארה,

 dp'ibdh אײן j'M זײנען למשל, לין,
 בראנזזויל איז ;שעפער סקעב 300 פארא(

 אין אר״ן איז נאלדכערג נתדער ודען
 יוניאן נײן נמםוגען נלויז ער האט אפיס,

 די שעיער. נאן־יוגיאז 190 און שעאער
 גאן־ גראנוווילצר די אט טיז ססצצתרמ

 ארבייטע־ אידישע זיינען שעאער ױגיאן
 םאז, זוך א װעט םעז זוען אז םענלױ,

םעחר. נאך נעפינעז םעז וועט
 בא־ די זיך באציהען זעהן, םיר »י
 עקזעתיםױו איצםיגער דער פון שלוסען
או טר״ד אויוי איגנאנצעז נאארד  ױני

 םאםענם. איצטינען דעם םון •ראבלעםען
 אוז דעם ווענען טראכט עפזעשוםױוע ךי

 נע־ און אדנײט, דער צו פלענער םאכס
 באצ״םענס, שוין זי םוט ארבײטען װיםע

u דער םיט פיל איז אח ,u»n.« ײרך אי 
 צו נאשערט איחר איז וואס צייט דער
 זי ותט ױניאז, דער פון דינסט אין ןײ)
 פראבלעמען דאזינע די טיט אפנעבען זיך
 און עכערניע נאנצע איהר וױדנמנען אוז

ם קײ סי  אננעלענעװזייםען, די אט םאר מ
ױניאז• דער םון אינטערעסען די פאר

מו ל פ נ מ ע ר עוװסײמנאר וו א ד מנ מ
םקול היי אוירודננ װאשיננםאן

6.s/vj 530 פלײט, אױרװיננ און סםריט on.

פעברואר טען6 דעם שבר^
ליטערא־ אין שטרעםוננען םאציאלע :םטאלפער ר. דזש. ב. — בייטאנ. 1:30

 עליכם. שלום — חולה״. לעבעריגער א — ?יסעראטור אידישע ,רי טור.
אינדוםטריע״ איז .נױועץ :טשייס סםוארט — בייםאנ. 2:30

סעכרואר טען6 דעם זונטא:,
 דער אין פא?םארעז ״סאציאלע פארםעז: דזש. ה. דר. — םויוו. דער אץ 11:00

נעשיכםע׳׳. אסעריפאנער

איטײלוננ עסםטענשאן
 בראנלם ראוד, גאסמאן 1258 נארדעז, םקװער מעפינלי

אר מען4 דעם םרײטאג, ת עג פ
יהואש. — לענען״ אוז ,ליםצראטור :לינעךםאן חײס — אװענט. אין 8:00

צענטער ױניטי סיייד איםט
.  םטרים טע5 איסט 330 ,410 רום .26 ם. ו

שפעטער. ווערעו אנאנםירט וועם
צענטער ױניטי הארלעם

 םטריט טע105 אזן *וחננױ לעפםינגםאן ,406 מם ,72 ם. «.
שפפםער. ווערען אנאנםירט וועט

פעברואר טען17 דעם דאנערשטאנ,
 (פלאץ — אסיכאלאניע״ ,סאציאלע — םיטשהאנרלער א. — אווענט. 8:00

שיעםער). ווערען אגאנםירם וועט

הױז. איערא מאנחעטען פח באלל־רום
 צוועניי טע8 און םטרים םע34

געכוםסטאג) (לינקאלנם פעברואר םען12 דעם שב̂ו
 טיהעטם — פלײערם״ .•יפאדיצי זוײםםאנם «אוצ — טאנץ. רי־ױניאן ױניטי

 םטריט, םע16 וועסט 3 דעפארםםענם, עדיופײשאא אין נאקוסען צו דאלער. 1
ױניאנם. צאפילצ די אין און

- ------------

פא• פילאדעלפ̂י
מסג ײ ם •ר  סט. טע10 נארם 52 ,50 צאפ «ח חעדאװאםןרס ■עגרואר, «ען4 חן
ג — אומנט אין 7:80 ט׳ײםי• אי׳מם — יש5«

כאל רי^וני»ו יוניםי
)1 זײצ ®ון לוס7(

 1ל1סיעצי אין רײױגי^ן דער צו קומען
 צומו־ א זײן װעט דאס ״כאסעס׳/ ;רױסע

 מיטגליחגר, אונזערע אלע pc מענקונפט
 צו געיעגענהײט קײן דם ה*בען ומיכע

ק^וגווענש^נס. צװישען ?יך ועחן
ליד. ױגימי גײע די

 װעלען םרײנד אונזערע סון גױ»ע א
טי׳/ םאר *ליד א דגגען  איז װעלכע ױני

 סעמיױ םרײנד םון געזו^רען ^וגגעשריכען
i צו פרידמאן ח. על n אולד״ םון םוזיס 

ך. לאנג אי  באזארגט װעט עולם דער ז
 און ליד דער צו וחןרטער די כדט ודערען

 זינ־ דעם אין ארויסהע/םעז קענעז װעט
נעזי

אונזע״ דערמאנען װידער וױלען טיר
 א ארײן נעהמט חאל דער אז סרײנד, רע

 עס א\ן סעגשען, צאהל נאגדענעצטע
 םאד פארלאננ דער אז ערװארטעט, וועדט

 ראטע; מיר גרויס. זעהר זײן זאל טיקעטס
 דער בײ זײן ײייעז װעלכע יעניגע, די

 טיסעטס זײערע קרינען זאיעז רי־ױניאן,
 דאלאד, אײץ איז אײגטריט זאפארט.

 טי״ און װארדראוב אײנשליסענדיג שוין
 אםיס איז ווערען באקומען קענעץ קעטס

ג 3 דעפארטמענט, עדײקײשאנאל פון  ו
 אז גיעעריג, זײנען סיר סטריט. טע16

 דודך טילעטס קויפען זאלעז םעהר װאס
 דעפאיטמענט, עדױיױישאנאל אונזער

 די האלטען קענעז זאלען סיר דאס אזוי
םײלס. אונזערע איז נעמען

 װערעז באקוםעז אויך קענען טיקעטס
:לאקאלם םאלנענדע די אין

 סטריט; םע15 איסט 7 ,66 לאקאל
 אין סםריט םע15 איסט 7 ,91 לאקאל

 לאקאל ;ברוקליז סםרים, סעקסאן 219
 ,62 לאק. ;סטריט טע14 איסט 231 ,10

 װ. 36 ,89 לאתאל ;עװענױ צוױיטע 117
 איסט 130 ,20 לאיזאל סטריט; םע28
 םע161 א. 501 ,6 לאח*ל ;סטריט טע15

 טע14 איסט 231 ,23 לאקאל סםריט;
סטריט.
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 יאשםטסטוים,
<יס«ראטור.

 פארםיהרער קאמוניסנדשע די
 לײנען ברעכער ־ װניאן און

 שאנד־םלעק א נאד ארױןש
!ױניאן דער אדןש

ן («לזס ו )1 ?ײ« ו
 שםרענגעי דער איז געװארעז גע׳משאט
ײ האט ראזאלטישי  םון אויסנעטײלט ז

 װען אריזאז. יאהר םעף ביז יאחד צװײ
 און םרויעז זײע־ע איז פאר׳סש»ט׳ע די

 געזועז, קאורט איז זײנעז װאס קינדער,
כען דעש אם אויסנעהערט האםגז  שרעק̂ל

ײ קאבעז אורטייל,  גע־ אוז נעיאמערם ז
 צי סללה זײער געשיקט אזין הלאגט
 װעל־ םארםיהרער, קאםוניסםישע זײערע

ײ האבעז כע  פאררא־ און אפגענארם ז
 נאך װארטען קדבנות אגדערע די !מעז

אודטײל. זײער אויוי
 ברודע• קרבנות, די אט םון אײנער

 נע־ אויך האם וועלכער קאהז, איזידאר
 ®רײטא;, לעצםעז װערעז גע׳םשאם זאלט
 די פין שװינדעל דעם אימגעזעהעז האט

 ראטעותז װילעז וועלכע קאםוניסטען,
 די םון חשבון אויפ׳ן שעל אייגענע זײער

 ע.<,^רט ױך האט ער און ארבײםער,
 פאר־ קײן פון װײפ ער אומשולדיג!

 -א:געז,1ב> האבעז זאל ער װאס בחגכעז
 איז ״שולדיג״, ערקלעדען זיך זאל ער
 אינטער- דער צו געווענדעט זיך האם ער

 נעהערינ װי איהם זאל םעז גײשאנאל,
 זײן געריכט. איז פארטײדיגעז איז

 די פון געװארעז ארױסגענוסעז איז קײס
 קאםױ די װאס לאיער דעם םון הע;ט

 װעל־ אײנגעשאפם, זיך יזאבען ניסטען
 ערק?ע־ זיך אלעמען נעהײסען האט כער
 אין יעצט איז קײס זײן שולדיג. רען
 בענרזשאםיז לאיער דעם פון הענט די

 באװאוסטעז דעם םוז זוהז » באראנדעש,
 באראנ־ ױנגער דער באראנדעס. ױסף
 פרײנ■* זײגען טאטע, דעד װי אזוי יעס,

 אוז ױניאז, אינטערנײשאנאל דער םון
 אוםשול־ דער װערען געםאן װעט אלץ

לײרעז. ד^יםעז ניט זאל סאהן דיגער
ײז נאר ניט אמןר  פרעזי־ קײס, ז

 םאראינםערעסירט זיך האט זיגמאן דע:ט
 װערען םא^טען קײסעס. די אלע םיט

 עם .ואס זעהן װעט מען איז געזאמעלט,
 די םארםינדערען צו װערעז געטאז האז

ir קרבנות אלע די פון לײדעז j קא־ די 
םאררעטער. און םארםיהדער םיגיסםישע

׳)

קײן ניט כ«פט ק«ץ װײנענדיגע די
טײז.

 זיר, באקלאגט וואס םענש דער און
 םײלםםאז, דער ביישפיל, צום גיט. אויך

ץ איז האלט וועלכער  ווענען רעדעז אי
גינ שרינט צײםען, שלעכםע  ביזנעה. װיי
 האיט װאם םאן דעס צו פוסס ערםאלנ

m ־־עם p ארתטעתעלאזען. ניט — חויך 
 ווענעז דעגתען און רעדען צו אגשטאם

מן, אוםעטיגע א ו דער?װיסם ז י  א םיט ז
 דעי־ 1אי ארוים גפהט און צינאושם סיוראד

 שטמ צס װאט נלי? דאם ?רינם און זזעלם
 גוטםוםינען דעם צו סוםט ביזמס אײך.

רוימרער. או} 1ארשיפן8
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םוײד
 חאפען *יוזרער ליגקע ױ וױ

שע»ער pi»?p ױ רואיגדט
•n#wmin חערד װערטער
 ep *ס11 *ײט ip»3M ד«ר דורך

 *ייגק׳נ״ די 1«זױ׳*« תייסו* ר׳ני *ן »הט
pm די *p o sp i,ױ ה*ג ״  70גי סן m י

ו iv שרײנ׳נן »װ*<ט י י am 11«*חנר *
*ו ",001011106״ t נ v י י o י m ני׳סט 

י אויסנעשומען, *no (13930*1 7װי  o n, 
ו ה*נ י * m onnvi |*ײל11 ייר, סי« ס 
t** ח*נ׳נן נאוױירים רי זינט p o u p im 

 לענען **|p טיו ה*נ פיהרעריעאפט רי
.9י7*סי6 מיין פאר געםאכט גיט

ױ ipup 1”*? בין * i ״ (m i n p •סיס 
י אאטייוער, י י ױ װ o אױן ח*נ א p ip ip i 

 ״ראטע־ װעיען זיי אז אנדערע, םילע װי
 נארו *נער זיר ה*ב איך װמרט״. די וען1

ײ װ*ס ארומכעזעהן,  אױפנעטאן חאבען ז
נעארנייט. ת*נ *יף װאו שא■ דעם אין
 םטרייה אין ארונטערגענוטען ה*כען ויי

r 6 און עטליכע v i* ( ivס7־9'7אסי •IV יי
 נע?*נט ה*ט װ*ס ,o**Pri״7P א 3*7
ו7ג י  כאװײ• רי װען װערעז, נעסעטערט י

»ו װ*יטען רים  מעהד אניסעל נעהאם נ
 װאו שא■ א ;עװען איז עס ם»רשט»;ד.

 די און ארג״ט װ*ך נעארבייט ה*ט םען
 אפרייטארס די פאר װייתשעם היענסטע

 נע״ ח*ט טען און ר*עאר 55 נעװען איז
p ד*ם נםעט ארבייט v i* i .ה*נען י*הר 

י  אינז ח*נען זיי ! רואינירט שא■ דעם זי
 1א,י o**v װ*ף א םטרייס א*ן נעחאיםען

 נ*רני׳שט קען מען אז ערקלערט, נאכהער
ח׳שאבס. זוכען זיך )970) מיר און 1ט*

 רעי און דז׳שאנס נעזונט ה*נען מיר
 נע־ און סהעגס אמיפנענודעז האט נ*ס

 ר־ר״ר־רעװאלו״ כאיױירים די און ארנײט
אױפ־ נעקענט נ*רני׳שט ה*בעז ציאנערען

.706 » נ*ד פאסירט ח*ט נ*כדעם נלײך *נער מיסטייס, א אמ*< מאכען דארוי איינער mp* אז נעדענסט, ח*ג איר װייל פארראםט, 7*6 אזוי נים ג*ר זײ איף וז*ב אמןױחהם on נ*ד נייד•1ט*
?אנוסטאן. » םײגעם סון שא■ א

 םעי• |1א עטליכע נעזעםען ןיינען op וואו
 ארונטער־ אויך זיי חאבען ארכייטער, *ינ

 ישט3 סײנמ*ל און סטרײק אין נערוםען
i סעטיען. געסעגט p i אמים״ ה*ט כ*ס 
 היינט ביז ארבייט און סקענס געפוםען

iv נארניעט ר>*בען כאװײרים די און ט*נ 
 אייר ה*ט זעלבע ד*ם און ט*ן. נעסענט
או אין סאםירט  ה*ט םען װאו ש*« א נ

 האט ב*ס דער און ו<*ר םון נעארבייט
 צ מ־ט שאם דעם פארקיענערען נעװ*יט

 ע־ אז אויסנעײיזען, האט ער מאשינען.
 מא׳שינען מעהי פאר ■לאץ 1״ק ניט ח*ט

 םאד אדכייט קיין ניט אויר ה*ט ער און
 צװיי ה*נען אפרײטארם. 1צ װי םעהר

 סריױני־ אװעפנעהן נעװ*לט אפרײטאדפ
ײ האנעז ארבייטער די און לינ  נעװארט ז

 דע־ יעדען. ד*ראר הו:דערט 2 צו נעבז
 א נעבען צו נעװען זויליננ איז באלעבאס

 נאר סלײבע!, װעט ער ניט אוך העלםט
 אװעסצו־ ״װארונםירען״ װעט עס װער

 ער־ ניט ר*ס כאװיירים די האבעז נעהז.
ײ און לויבט  עס ״אויב :נעז*נט האבען ז
 אוועהנעהז, און נעלר נעחטען ווער װעט

m»: ישיקעז זיי ווזנצען in דער אז און 
 טא׳שינען צ*הל זעינע די האבען טוז נ*ס

 נאס דער .“נ״עהאט פריהער ה*ם ער װי
 נ*ד ה*ט און םעטיעז נעײאיט ניט ח*ט

o אויםנענעבעז n .טאפ
אר״נגענו• «ר ה*ט ׳טפעטצר ײ*ר א ש»פ. םקעב א דארטען איז יעצם און ס*נםראהט*ר אינםייד 1א םען

 אויםרעכענען שעפער אלע די פ«ז איד
^ײ אויך נעםען,או( די בײ או  נעפינע; װ
i זיך. n 1או ה*ל«םאן איז ער׳טטער 

i ;בראדוױי 1385 קאטץ, n צווײטער— 
 אוז סטריט טע36 וועסט 242 מ*ס, אײרא

i n ודעס, נצנםבאר* די איז דריטער 
 *נװײזען חען איך עווענױ. אכטע 635
 םאו־• זיינען ײ*ם שעפער סילע נ*ד אױו•

in« ס«בט * i ip סאםוניםםישע די תרך 
ײ  1 נעעםענט מיר ה*ט *ס1 אח ים1כ*וו
 *גגעםאמען זיד ח*כ איר «װז אױנעז

tppipworiM ז א 1פא וו*ם*  ח*• 1םי ױני
ז  ה*ב איד זועםעז 1פא אח אי*ט מ
p’. איז נעואטשט בראווא פיל אזוי ip, 

._1י*ח ילעצטקן םטאז־ױם״
i 1*גע r c n r w ווענעז o n איר ה*כ 

ל ניג^  אין באםאנט שוין o*n איך װי ײיי
 טיט 1ס* «ו נעחאם ח*נ איך 1» *נםאנ^

»T. נאכיעםינ־ אויס אביסעל 1אפס און 
ר ?ײט. מ o 21 םרייםא^ * nיא־ 1סצ
i אין 19ג?לעז איך ה*ב ניאו*, n

p *■דיימימר p ’ o to  im,? י ו  א איינער ו
<ו.19ז5נ*  איו «יחמם סױי

w בײדעד ב«*טו«ם in ,װײ< פײגשםיין
.o jn  v י טי מי נ ײ מ מ «ו חי ד עי מי  ײ

י 1«  סאכען n און *•רוטיי ײאיתזערם ײ
*3 אין n».פאײוערטם־׳ 1_אי _יסס«ם£

ארנאניזאצי;
 '9*0ס« פײג׳צטײן נר. ״0199*191«ת*ט

11 0*1100191 |1י ״90011 *1 9*0 91'
0*1.

i 819 090991 *ו9 0*1 0*1 0* r' ״
 **99 0199099 *1 010 י|י19 |91י1 199
ײ 0י1ײ1109 *1 1* ,10909 19  '100 191י

 ,99לי119 19991 ײ1 10 11911*9 90901
 199191909 (10 9»ט9 90001190*1191

1” 1*1 1 9*11 (99 9**11 lO O in00״ 
1*09*1 1**190**91*09910191*1 n 9.

,0011*10 0*1*9 סץ ,19911 190999
1911 1* 99*1990091 1*99| 10*1 91' 
100**09 0110 0991 11*199, 1*9 TO 

Q9i 0191910a /  •t*o■ 0*3 פ״נשטיין נו
 (93*1 1מי |10 1*11911*0 0**10 **,11

ו י  איו |1» סטרײס ס9י 191911 019119 ז
 •91א*י ׳ס1שט*י1פײ .13 ן9391י93א* ײיר
ט3 ״עם :1901911 91 ארץ,1 0*1 ט9יו
1*0 19 191*01, 119191*1 19* 1* 0*P•* 

P סאריאו i* i*on| מא• און 19ארנײס די 
*|1ױ 191 |1פ 1/1 * 193  C9 3י1א ! '
ײ בײ *i |91ז*י  I90*ii9i * מ*ט 931מא ז
 190 0ײ10*1פא ,191*0090*1■ 197*11 |1א

i9 *}11 זיי און זיי i*p193!• ”1 ט*ן. יט 
 *09D 019/91 *ט1ט׳ אז צו, אפילו«*נײן

 פון באיעלוס ם9ל מיט p**ioo 091 ן9י
o ’i* i i9 n * i ט11 ס9 און /*טיש*ן  *י

1*0 9 ii9 i| 1*ט 19מ 1*1 נט,9שי אזוי 
 ד*ף 19*<11 90391 *1 מײל ,1*0 0*1 09

ױ “I *ז
p אזא *ט 'o ' lo i 190 ה*ט o i i '0 9 i 

 י•10 1ייסי11 ן1א 93טי*9 19איט191 און
1191 i9 30op i* lp אי• 1פא יט1סט אין 
193 G *1ארײ אויך 193*1 זיי !ז9*ט1ט 

 זי»• “09**3, 9191*** די «ז ,19391911*
8■* רי ,919 0 0*1 191*10« 90*0*P*09P< 
9*3־t*B 1צ P9 091 ת*ץ i i״! no 1 זיי•* 
193 *9791**090*1■ 0**1091 '|1C •שססר 

i9i*io ,9P ״ פ«תת. אויוי יר1א ז
ױו * 1*0 19 o 3 * o i9 i, ״סטרײ• *ז

m סימ ?ענומכען מיר זימעז קען m  n 
ט די געװען איז דאס בערס.  אישי. חױי

 אינ• די מיט םיר סטרײקען סוף צום און
 מזנן װעיכע םיט מאנומעקט^ורעדס, סײד
 •אל ערשטע די אין סעטיעז געקענט ה*ט
 די און ?זוועריגקײםען ?ײגע אהז טעג

̂וט דזמאבערט  ^ויגע־ גאגצעז אין פען ה
י^וזט״.
 אז ערתלערט, דעמאילט אויך האט ער

ײ  אזעיכע םיט סעטעיטענטס מאכען ז
 זיי מיט טאר מען װאס קאנטראקטארס,

ײ נ*ד סעטיען, :יט  געכאך זיר סאנען ז
ײ העילפעז, גיט  ארביײ די װײזען מוזען ז
כעטעילמענטס. מאכט מעז אז ׳טער

 פײנ• בד. אז נעזעהן, דאן ח*ב א-יר
 חאט ער און הארצען פון רעדט יטטײן

 לא:נ וועם עם אז געז^ט, דעמא^ט גאך
 יט»ײ א געבען װעט ער און נעמען גיט

 די מיט םארטײ דער אויןי און זיי אױוי
 האט עי אױ — אײינעם אין כאװײרים
ױ אזוי װאדט נעהאיטעז  עחרייכער אז ו

םידזרער. ױניאז
אכטוננ, מיט

ילאקאל מעסבעד ברוינעך, דזשאו
* .7183 יעדדטער ,22
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pa *u םהןנ. װגגע אפנעברענטע םײנע

 זוטער? אזוי פארפליחסגװ װאס זוםער,
fo »ױ DDOoip װארום אסיעז, *סיקן, n t - 
p ס׳בעט u n  om כלוםעז״ און װאמםקײט נ»ן 

ליח)8 כיזדג־שגעיעז נײז וױיג א 8u ח»יפ ערד,

גערעכסינקייס1927 פענתאר, מער4 פרײמאג,
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ז א ג ו ר ב
 םוידען מיט ױנגען שטאדט הא^נע א
 ■אד״ אהרון ר׳ חינטער גע׳עטאנען זיינען

 חערען געקומען םעגסםע^ ריאטיטיקס
 םיח״ װעט ארקעסטער זע<טענער דער ןוי

חויו^ דער צו חתן-כי״ה רען
גע־ זײגען כאי־זמרים שטאדטישע די

ײ ברוגז. װען  אויסגעקוקט זיך האבען ז
 אײנגעשםױ חתונה, רער אױןי אויגען ךי

 א םחותנים װארשעווער די םאר דירט
 האבען זיי כ#טש און םארשני^ נײעם

 גע־ שמחה זײער איז באצאיט, געקר$נען
 האט אהרון ר׳ ־— סאו׳טםערטע א װען

 יא^קאװניק, דעם אסזאגען געקענט גישט
 דעם םארגעש^גען איהם האט יענער װען

י ארקעסטער.
די סא^יע, די אג  אײגגע־ איז כצה װ

 פון דורכצוגעהן. געװען גיט איז שטאגען,
 אײן אין געהאילטעז האבען םירען זײטיגע
 מײדיאך, און םרויעז באפוצםע צוקופען

 אםיצערען, די אויף געקוקט איבעדראיעטע
 רי איבער געדרעהט זיך האבעז ןואס

 און דאםעז פיט^די געטוישט זיך באגיע,
נעטאגצט.
 — אפיצערען ױנגע צװאגציג איבער

 געװארםען זיך האבען — םיי!ך און ^וט
 האכען• םונדירען זײערע אויגען. די אין

 קא־ און קנעפ ״טליםעס, די נעפינקערט.
 ^עכדערירט האבען טאיטמעס רירסע

בײץ־ױאםסעז. די אגטקענען
או שטיבעיל, זײטיג א פון  אר״ דער ̂ו

 נעםרא״ זיך האט געזעסען, איז קעבטער
 םון זיר האבען פארילעך װארס. א גען

 יע־ געדרעהם, פאדעיאר זעהר ענניטאפט
 דער־ םון און שטעהן געבאיבען װײילע רע

 פיל־ א װי אויסגעזעהן עס האט װײטעגס
תא«־־וזע<יע. פארביגע

 גע• נייטט זיך האבען סחותנת׳טעס די
 ילויט דיאבען אםיצערען די וױ זעהץ טאנמ

 זיך כ^ה־םאנצען, די גענופעז רײ דער
 חסידישע די םאר פארענמםערט נלוכחעט
 זײנען װאס זוארישעװערינם, די װײגער,

 אױוי זיך דרעהז צו נעװארען כייעד :יט
 פיס?ד די םיט יטנירילען צו קיעצלאך, די

.ילאך
מאכות, םארט ערלים... כ׳װײם —

זײן... מעיז־ינים נישם קען טען
הא־ װאם טעכםער, חסידיטע די און

 הא־ יע,5סאי דער איבער געפילאטערט בען
 די פון װעזען סײן געסאבט נישט בען

 אםיצע־ בויגיגע די װאס ?ימענטעז,8האט
 #נײג א מיט אוגמערגעטראגען האבען רען

ארעץ.8ש די םיז קייטפער א פיט
 דעם םיז זײנעז נינונים אידי^ע די

 אביסעיל ארױסנעקוםען בי״אז־ארהעסטער
 דאם אז געפילט, האט יעדער צויטזיק׳ט.

 זיך האט עס װאו דא און פעי!ט פידערע
 עו<ם דער קרעכץ, אמת׳ער דער געבעטען

 דעי האט פתיהות, םון םארגעהן דך זאי
כריפ. א םיט איבערגעריסעז ^ארנעט

הוי״ זע^נעריטע די אין ״באס״ יטלטה
 אתיסהעיל־ זײנע פיט נזךטטאנעז א*ז זען

 דורכ־ גים קאפעיליע, דעד צוױיטעז פערס
 םיט ארץ דינסט־מײרעל אײן י!ײז נעלאזט

:טאץ םאילישען א אויפגענאפט פרײד
 האט עס !נעשייילט הײסט ארץ —

 םארש א װי מעתר !חייעות װי טעם א
!אויסיטפילען :יט ״פאניע״ קעז

אײננעיטטאנען, ניט זײגעז פיויען די
ארקעסטע־. םון טאהט צום געטראגען זיך

 איבער״ן צושאטען זיךי האט םרעהיליכס א
 געמאכט האבעז מחותנת׳טעס די זאל.

̂ה די אװעקנעזעצט פיאץ, 2 צװישען כי

 דער אץ צײט־פראגען אין קורם
 םאציאלער אוץ. ארבײטער

 ברױם מיט םארענדינט װעלט
ערםאלג.
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 באדעקענס. צום צוגעגרײט זי *א^מען,
 ױג־ » ארײגגעפיהרט חאבען מחותגים די

 םיג/ג, א סים צוםיאמטען, א נחור, גען
 גאנצע די *עשטאנען װא?ט איהם אויף װי

װעילט.
 א-ויף געקוקט קרום האט בחוריצ דאס

ײ אפיצערען, די  א מיט פארבײגעגאננעז ז
 רער צו געטראגען זיר קאפ, םארריסענעם

 ארן האנם דער איז דעק־םוך א םיט כיה
 געשריען האט שתאצישקײט ױגגע^עע די

זײנעם. גלןיד יעדען םון
גע״ אויך איז זואס סאיליע, דער איז

 לעם געעםענט םעז האם סוכה, א װען
 האם קעפ די איבער און דאך ג<עזערנעם

 הי־ אויסנע׳טטערענטער אן ב<וי''געטאן א
אויסגעטאלענער. אן װי מעי,

̂אקערט, האבען הבדיות די  די געפי
 האבען צרדים בײדע פון םחותנת׳טעס

 לעקעכער, מיט טארטען, מיט נעטאגצט
 געשטעקט. האבען ^יכטראך קאיױטע װאו

 מיט געבייצט האט סא^יע <יכטיגע די
 מיט געביענדט סאמעט, מיט זיידענס,

 דע־ שםעקעדינע מיט פערל, פיט גאילה
 פארי־ די מיט עטרײסראך די קאיטעס.

 געזעסען װאױלעריש זײנען עקלאך סענע
 אפיצערען, די ניט װען און קעפ, די אויף
 ר' ארום צואןוארםען געװען זײנען װאס

 א אתן געװען ׳טםחה די װעגטדזואלט
 האט מאנסביילעז די פון קײנער פניפה.

 חוץ א גערעדט, ניט אסיצערען די םיט
 אין האט װאס אהרון, ר׳ מחותן, דעם

 דרעח א פאא יעדעס זיך טוםילען מיטען
:יטאז8קא צום נעטאז

 יא־ יאקאב איהר, םארברענגט װי —
קאװילעװיטש?

!װאסער איז פיש א װי —
! גוט זעהר ׳גוט —

 געפאכט ם̂ו האט ארקעסטער דער
 דער ארום אױסגעיטטעילט זיך סאליע, רי

 קילײטוארג די קרײז. האלבען א אין חונה
די םיט סאםעטעגע די אין

 געקילעפט האבען פאדוייואך, געילאסטע
 םעשענע די אנגעריהרט זעילנער, די ארום
אינסטרוםענטעז. די קנעפ,
 און עגגער געװארען איז סאיליע די
 געשטופט זיך האבען םרויען די ענגער.

 הבדיצות די נעהויבען מענער, די צוױשען
 קוס א כ*פען נעװאיט ׳מעפ די איבער

 די חויה. זתר אונטער זיך טוט עס װאס
אך  חוק א געכאפט בגנבה האבען םײד̂י

 ז״*ען אפיצערעז די װאו זײט, דער אין
 שטילקײט דער אין אז איז גע״טטאנען,

 א םון היצימפער דער געתערט זיר האט
 טזיצ־ ברײמער א האט ניעזיל, צובראכעז

 העלזער, אלעמענס םון נעריסען זיך טוב
אדקעסםער. דעם איבערנעיטריען

געוואונשעז, זיך האכען מחותנים די
 עולם דער און געקומט — מחורעת׳טעס די

 כאה די חתן־כיה. צו גע׳טטופט זיך האט
 דעד װאו םארדעקט, הא<ב פנים א מיט

ענער  פאריטארצם געזוען איז שלײער ט̂ו
 איז <יפ, >טיבערשטער דער איבער ביז

 קוים םוי̂י ס׳קליעע ב^ײכע, א געשטאגע
קושען. צו גרײט געעפעגט,

ערען די  צו געיטארט זיך האבען אם̂י
 פיט נע^יםםערט יטוויח, א אין זזופה דער
 זיך װאלטען דײ װי שיארעז, פאר 20

 א עפעס פאר ״ספאטצ״ א צו געגרײט
 די *ויסגעישטעאט, ברוסטעז די גענערא^.

 איז דדר״אדז מיט געהאננעז האבען הענט
באװאולגען. ריטמיש זיך האבען פים ײ

 אײגגעשטאנעז, ניט איז עויצם דער
 װעט רא װאס איבערראשטער אן געװארט

ײז  משה — םענש א אחרוג׳ס ,ר און ז
 נע־ עילענבויגענס די מיט האם — יןאזאה
עז פלאץ, םאכט :גסרי
 ! געהט נאטשאילסםװא !דורך ילאזט —
!דורך ילאוט

ד שוין איז האזאין כמ»וז׳לע אז און  נ
 אײננע״ ער האט חוםה, דער בײ שטוונען

:מחותנים די דויםט
 סושען זיר געהט נאטשאלסטװא —

ײ, בײ םנחג אזא !כאד דער מיט  די בײ ז
!רוסעז

 געטאן ,?vow א זיר האט חחן דער
דאם כ<ה. דער איז קאזאס כו»ח צװישען

אפאטאשאו י. פון

aceoeoeoecaoBOBOBoeoBceoBog
 דער זײט; » אז יטטרײפעל סויבעלנע

 אי־ :אנרעסיג קנופ םיט׳ז גארטעי דענער
 קאפאטע זײדע:ע די רענדעץ, די כער

 אין און פיײצעס כויגינע די אויף פריצי׳ש
 ױנגער א װי אויסגעזעהן ער האט גאנצען

 געשרײ א האט ער אטאמאן. ברוגז׳ער
:זא< גאגצען איבער׳ן געטאן

 קײנער זיך װעט כילה דער םיט —
!תושעז נישט

 ערװארט :יט עס האבען טקורבים די
 חטא קײן דעם אין געזעהן ניט #חתן םון
 גע־ םחותנים האבעז זײטען אילע פון און

̂ם :שםאפע
וקען פען כ׳וױיס... כ׳םײז... —

 פיט :יט זיך עטע^ט פען #זײן פגים םעיז
ם<כות...

 איו — קושען ניט זיך װעט פען —
̂ר דינס. אויף בא׳שםאנעז חתן די

׳ איז — געװאילד אזא ניעט —  י
- מיט דער אין ארײן אהדון  איז עס -
 דו אז און חתו:ה א עפעס הײנט ד$ך
 טא־ פען װעט חו/ן, אײננעהפארט, ניזט
 אין קױטען װעיןען זײ — פישרה א כען
ארײן. האנט דער

 :יט האט ^נגעכפורעטער אן חתן דער
 זײט. א אן :עטאז רוק א זיך געענטפערם,

 פאר־ געתן ^םיצערען צװאנציג װי געזעהן
ט יעדער נײ,  א מיט פארנײגט זיך ̂ה

 אונטער־ גראציעז, נעבויגעז זיך קיליםפער,
 צו האגט אײדעלע כלה׳ס דער געטראגעז

 א םיט בלײכע, א כל\ז די און <יפען. די
 דעד אונטער רויטקײט באהאיטענער

 פאריטרײערםע, א גע*שטא:ען איז הוים,
 יפען5 די ברויז געט^ז, גיט ריהר קײן זיך

 הא־ פאנאנדערגענופענע עטװ'$ס פובלע,
 קילײנעם אירזר פון אדויסגע^ײלט זיך בען

 רויזען־ צעעפענטע װאס גאד װי מוייל,
אך.sק<פ

 קופער אין דרעסמאכער פזן סיטיננ דער
דאנערשטאג פאראכטאכעז ץניאן

״ דזשאבערס. די מיט אגרימענט גוט הײםען דרעסםאכער  זיג־ פרעױדענט י
 און פרידמאן מאלי דובינסקי, האנמאן, װײס־פרעזײדענטען די און םאן

 די פיט סעטעלטענט א — ענטוױאזם. פיל םיט אױפגענוםען אנטאניני
םעג. די ערװארטעט דרעם־קאנטראקטארס

 דרעםמאכער, פון םארזאמילו;: זײ
ױ יןופער אין דאגערשטאג םאראכטאגען  י

 ײי שעהן. איז גרױס געװען איז ׳ניאן
 אג־ האבזז דרעספאכער רעדזשיסטדירטע

 הא־ און האל, ױניאן קופער •דעם געפילט
 דעםאנסט באגײסםערונג סיל םים בען

 אינםער־ דער צו לאיאליטעט זײער רירט
 א*ז םיהרערשאפט. איהד און נעשאנאל

ײ האבען צײט זעלבעד דער  אויסגע־ ז
 הא־ די געגען צארן און האס זײער דריקם

 ױגיאן, דער פון &ארפיהרער פוגיסטישע
 אננעגרײט נעהאט שוין האבעז װעלכע

 ד• זײ, פאר סטרײה אומגויםיגעז אן
ײ װי דרעספאכער,  געםאן עס האבען ז

קלאוקמאכער. די םיט
 נע־ אדרעסירט איז םארזאמלונג די ־

 די פון און זיגפאז פרעזידענט םון װארעז
 דובינסק', ׳האכפא| פרעזידענטעז װײם
 רעד־ אלע אנםאניני. און םרידפאן מאלי

 א מיט געװארען אויפגענוםען זיינען נער
אװאציע.
האבפאן, דדטולױס פרעזידעגט װײס

 דעפאיט־ דרעס דעם םון מענעדדעער דער
 האט בארד, דזשאינט :ײער דער פון מענט

 אד דעם םון פונקטען די איבערגעגעבען
 געװארען באנײט איז װאס ריפענט

 אויך האט און דזישאבערם דרעס די םים
 איגמערנעשאגאל די װײם װי ערהלערט,

 םארהאנד־ איהרע אין דערגרײכט האט
קאנטראהטארס. דרעס די מיט גונגען

ליס־ א נעגעבען האט האכפאן ברודער
 קאנטראה־ די װאס פאדערונגען די םון טע

 זײ ױגיאן. דעד געשםעיט האבען םארס
 דיארגא- פראצענט 10 פארלאמט האבען

ײ ניזײשאז.  קא־ די אז געזאגם, ד,אבעז ז
 ד־ נאבגענעבען עס האבען םוניסטעז

אינסײד־ די און האגטראקטארס הלאוק
זײ װייעז דערפאד און

האבען. אויך עס
 הויפם אלע האט אינטערנעשאנא^ די

 צוריקגעװיזען באסעס די םון םאדערונגעז
 באנײען װעט זי אז ערקיערט, האט און
 אגריםענט. םון פונקטען וױכטיגסטע די

טעהר. ניט אבער
 מאל אײניגע איז האכמאז ברודער

 אפלאדיס־ םון געװארעז אוגםערבראכען
 מיט געענדיגט האט ער װען און ®ענטען,

 ױגיאז״ געזונטע ריינע א פאר אפיל אן
 איז דיהםאםור, קאמוניסטישער םון פרײ

 שטורכידי־ א מיט געװארען באגריסט ער
א\ו#ציע. גער

 זײנען באגײסטערונג עזזנליכער םיט
 אנדערע די געװארען אויםגענומען אויך

 אנטאנינ/ זיגמאן, •רעזידענט רעדנער:
איטאליעדש, אויןי גערעדט האט װעלבער

 האבעז זײ דובינסקי. און פרידטאן דאלי
 אגיטי״ צו ארבײטעי די אויפגעפאדערט

 מיטארבײטץר זײערע איע צװישען רען
 סא־ דפם אויפצואװײזען שעפער, די אין

 קא־ די פון פארברעכענס די און באטאזש
 ריינע, א םאר אדבײטען און טוניסטען,
 ארביײ די פון געםיהרט ײניאן, יטטארקע

 פאלי• פארדארבענע א םון גים און טער
קליקע. טישע

 גע״ אנאנסירט איז םיטיננ דעם אויף
 תאמ־ נרויסעז א פיץ אנסאננ דער װארען

 אפען־שע־ פילע די ארנאניזירען צו פײן
 דעם פארפלײצט האבען װעלכע ׳פער

 בא־ האבען קאמוגיכטען די זינם טרײד
 הונ• צװײ איבער ?אנטראל. דעם קומעז
 אננעיצלאסען זיך האבען ארנ״טער דערט

 קא־ ארגאניז^ציאנס פאעציעלער דער אן
 פאר געװארעז געגריניעט איז װאס םיםע
קאמפײן. דעם

 קא־ די פארדאבמן צו רעזאלוציע א
 האנדלונ: די גוטצוהײסעז און טוניסםעז

 אײגשטי־ איז אינטערנעשאנאל רער פון
געװארען. אנגעגומען מיג

:פאלנט וױ דך לי־יענט רעזאלוציע די

ע לי צי לו א עז ן ר ם פו ע ם־ ר ע ר  ד

ר ע ב א . מ ג ע ט מי
 דעי אין האטוניסטען, די׳ װי אזוי״

 דער פון פיהדוננ זײער םון צײט גאגצער
 זײער דורך ה^נען ױניאן, דדעפמאכער

 פאדברעכערי־ זײער און אזגםעהיגקײט
 װיכטיגע פירע פארלארען פאליטיה, שער

 אינ־ די דעטאראליזירט ה^בען שעפער,
 בא־ יאדבײטם די פארגיכסעט דוסטייע,
 זיי- װאס יטעאער, ױניאן די אין דינגוננען

 פאריטװענדעט האבען געבליבעך, נאך נען
 אנעזאמעלט איז עס װאס געלט גאגצע די

 עקאנא־ םון יאהרען םילע נאך געווארעז
— און םיהרונג, םישער

 לײדיס אינםערנעשאנאל די װי ״אזוי
 צײט״ די און ױניאן װאירקערס גארםענט

 איצט טאבעז באא״-ד דזשאינט װײליגע
 אנרימענטט שליסען צו אנשטרעגגונג אי

 אינ־ דער פון טײלען פארשידענע די נײט
 די יטטיצען קאמוגיסטען די און דוסטריע

 סעםעל־ די סאבאםאזעעװען און באסעס
;פארהאנדלונגעז מענט

םיר« אז באשלאסען, דערפאר עס ״זײ
 קופער אין םארזאטעלט דרעסכיאכער, די

 יאנוא־־, ן1טז28 דעם םיםװאך, ױניאה
 םונ׳ם פיהרער געװעזענע די פארדאםען

 איז פארראט, זייער פאר באארד -זשאינם
 און לאיאליטעט גאנצע אונזער גיבען מיר

 צו אוז אינםערגעיטאגאל דער צו סופארט
 באארד, דז״שאינט צײטוױיליגער דער

 די ראטעװען צו איצט ארבײטעז װעלכע
 װאס כאאס דעם פון ױניאז דרעסםאכער

 םיט געבדאבט האבען האטוניסטען די
—־ און פיהרונגעז, זײערע

ײ  די אז באשלאסען, װײטער עם ״ז
 כארד דזשאינט די און אינטערנעשאנאל

 אנצונעמעז װערען באפולמעכטינט זאלען
 אסאסיאיײ די געגען םיטלען נויטיגע די

 באסעס, אינדעפענלענט די אדער שאנם
 גערעכםע די נאכגעבעז נים װי^נן וועקכע

 ארויס שטעלט יתיאן זײ װאם פאדערוננצן
 סטענ״ ױניאן די אױםתאלםען צו אום

 א>לם באדינמנגען ארבײטס און -ערדם
םרײד״.

 קאננד דחנס די מיט סאםעלכמנט »
טעגי ס אתואךטעם ווארם ראקסאוס

י . וי v *י) } *.מו ,
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ברעג צום נעהענטער

שװער־ דער ברעג. צום ;ע־ענכער קוםעז םיר
צו־ קאסוניסטישע די געגען קאטןז פון טײל סטער

 שוץ איז ױגיאן אונזער איז פארדארבער און שטערער
 מאיאריטעט גרויסע גאנץ די נעװארעז. דודכגעםיהרם

 שטע־זט ױגיאן מאכער הראוס דער פון םיטגאידער
‘איגטערנײשאנאי רער טיט אױסגעשפראבען און אפען

םיטטײלען, מיר קאנעז םרײד באזוגדערער א םיט און
 די אפעדײטאו־ס, די pc םאיארימעט נרויסע א אז

דעגיסט־ שױן זיך האבען <2 לאקאל םון כיטלידער
אינטערניישאנאל. דער בײ רידט

 דעם װײל ,2 לאקאל באזוגדערם דערמאנען םיר
 קאםוניסטען די האבען אפערייטארס די פון לאהאל

 ?א־ די װאאטען און םעסטונג. זײער םאר געהאלםען
y פון פדינציפען די אין געגלויבט װירקליך סוניסמען 

ײ װעלכע װענען דעסאהרא־טיע,  אין פלוצים האבען ז
ײ האבעז דאן רײדען, אנגעפאננען צײט לעצטער דער  ז

 פון אװעקגעהן און נעצײנ דיערע איינפאקעז געדארםט
ײ סלאחקטאכער. רי  די אז נוט, נאנץ שױן װײסען ז

*  איז ױניאז קלאױןכיאכער דער פרן סאיאריטעט גרויסע .
 נאאיװ אזוי געװען ניט איז הײנער נאר זיי. געגעז

װידק־ דער אין זײנען קאמוניסטען די אז גלױבען, צו
דעמאקראטיע. פון אנהענגער געװארען פלוצים ליכקײט

 רי קאנטראלירען צו איז באנעהר אײנציגער זייער
ײ מ״ט^ען װעלכע מימ ױניאן קריגע;. נאר קענען ז

 •קאמזגיסטישע די אז דעריבעד דערװארמען מיד ״
צורוה, קלאוהראבער די לאזען איצט זאלען םארםיהרער

ײ װען  איז מאיאריטעט נרויסע די »ז שוין, װײסען ז
גוט, גאנץ װייסען מיר געגענטײל. אין זײ. נעגען

צושטע־ זײעד םארטזעצען װעצעז האםוניסטען די אז <
יױ־ דער אין ארבײט דעטאראליזירענדע און רערישע

ײ אאנג װי ניאז,  דאך ציהען קענען. נאר עס ־װעאען ז
 דעי־ םון עקזיסטענץ נאנצע זײעד קאטוניסטען די

ײ װאס דעםאראליזאציע,  דער אין בא׳שאפען האבעז ז
 אידי׳צע די װי װארים ארבײטער־באווענונג. אידישער

 איהר צו צוריק אום זיך קעהרט באװעגוננ ארבײטעד
 קײץ גיטא איהר אין םעהר איז צושטאגד נארמאלען

 יןאכאי דער צו^טערער. קאםוניסטישע די םאר ילאץ
 ער״ זײן צו ביז װערען םארסגעזעצט דעריבער םוז

 סיט װײט. ניט איז ענד דער אבער ענד. םאלגדײכען
ברעג. צום נעהנטער אצץ םיד קומעז םאג יעדען

 הערשאפט קאםוניסטישע די אבמאפענריג :אד
 םון קאנםראל דער פון יוניאן די ארויסרײסענדיג און

 די אז איצט זיך םאנגט פארמײ סאטוגיסםי^ער דער
 און ױניאן די באםרייעז צו ארבײט שווערע גרויסע

 װאס דעפאראייזאציע, דער םון טרײד קלאוק דעם
ײ אין האט םיהרערשאםט סאםוגיסטישע די  אדײ;־ ז

נעבראכט.
גע• ריזיג יטעפער סקעב צאהל די איז נאר ניט
אי־ הערישאפט קאםוניסטיעער דער אונמער װאקסען

 סך א אין אויר נאר ױניאז, קלאו<ןםאכער דער בער
דעםאראליזאציע. א עקזיסטירט מעפעד ױניאן די םון

בא״ די און ^פגעהיט גיט וועיען באדינגוגגעז ױגיאז
 א אײנפאך זײנעז װאם זאכעז, זיד עריצױבען סעם

ױניאז. דער פאד רואינע
יכ•4מע;־ אאע אנװענדען ױגיאן ,די װעט געװיס

באדיג־ ױניאן די אנצוחאלטען קרעםטען און קײטען
 זיך ױניאן די װעט געװיס און מעפער, די אין גונגען

סהעב״ איע די אויסצוראטען קאםו• אין *רײנװארםען
םאר״ אוםגעהויער אזוי זיך האבען וועלכע עעפער,

 פון םיהרערזזאפט קאמוניסטמזער חנר אוגטעי םערט
 און אפעז זײן וױלען םיר ױניאן. <ןלאו<ןסאכער דער
 טרײד קלאוק• דעם אין םארדעקען. ניט זאך קײן

 א דעםאראליזאציע. גרױסע א הײגם עפזיםמירט
 ארסוניזאציאנס־ארבײם ענעו״גימע און ברײטע נדויסע,

 אװעק־ זאל ױניאז די כרי יועחנז, אננמםאגגען רארןי
ד• חייך. ®מחערדיגער איוור אױוי ווערען גפאאמלם

אגנע־ םוז זי ווערעז. אפנעלײגם גיט טאו־ ארבײס
 ארבײט^סעזאז דער מדיחער. װאס ויערען םאננעז
 באדיננוננען ױנייז די װען »ח M א'צס זיך פאנגט

n די אין m r דער װעם ווערען, איגעחים גים !אלען 
pvfr רואעירט. ווערען איעאנןוען סרײד

ר מ שעפער, די אין ארבייםעד די tti^f עס *
v כי5מי i m פדי• איהר צו יתיאז ־די «וריאנחנמען 

v M n p v ̂.שסארמ״ים
pa n  j d * t. די im v׳ ,urstoc'iM

« די *ז מי a* *ינעהים Vfim באדיננונגמ י t .tram 
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IX  4II

 סק*נעז וױרקלינמײמ דעד אין »ז גיט, סארעטעהעו
ײ אז אצײן. זיך געכען זײ  סיט ײוגמעד גראנען ז

ײ עסדסטעמ״ אייגמת זײער העגט אײגעגע זײערע  ו
ײ ױיעד םיט אז ניט, בא;רײפען ד מ מ  דעד געגען ס

ײ רואידרען ױגיאן d ז v i איײ זײעד טרײד, קיאומ 
ײ װעלכען פון טרייד, גענעם  ̂ מאכען דארפען ז
אעבעז-

 גינער װאס צושטאנד דעם צו אבער םוז עס
 פיהלט אינטעדנײשאנאל די סוןי. א װערען געסאכט

 און עןיברײט » אנצוםאננען איכיטטאנד איצט זיך
 קלאוסמאכעי דעם אין אגיטאציאנס־קאמף ענערגי׳פען

 ױדאן דע־ אין רעארגאגיזידונגס-אדבײם די טרײד.
 מ־ר עגד. ערםאאנרײכען איהר צו זיך דערנעהנטערט

 װאס כוחות, די ברענ. צום נעהנטער איץ סומען
 באקעמפען צן געװארען אפנענעבען איצט ניז זײנען

 דער אין פארדארבער און צױצטערער קאסוגיסטישע די
v אן איצט פון װעלען ױניאז : w\ װערען אפגעגעבען 

 דעש ארגאניזירען צו ^טארקעד קאטף דעם םאי־
 כאדיגגונגען ױניאן די אפצוהיטען און טרײד קלאוק

שעפער. די אין
 איוז שװערע, א און גרויטע א איז ארבײט די

 מיטצי־ םליכט הײליגע זײז פאר הארטען יעדעד זאא
מיטצואװירקען. און ־עיפען

גענומען דך שפעט צו

 רי פרן אײנע איז פא:ד אנעמפיאיפעגט דעד
 ױניאן קלאוקםאכער די װאס ;עװינסען, וױכטיגסטע

 דע־ ^ויז עס ארבײטער. די םאױ אױסנעהעמפט האט
 צױעטערער קאמוניסטישע די אז נאטידליך, ריבער
פארניכטעז. פאנד אנעםפלאימענט דעם װערען זארעז

 קאטוניסטי״שע די אז זױסען, אונז יאזט מען
ײ אז תיאוקםאכער, די אן רײדעז פא־פיהרער  זארען ז

 םא;ד. אנעטפלאימענט צום חלש זײער צאהרען :יט
בערנים. נעפינען צו לײכט איז צאהלען גיט אויף און

 פיט אז וױסען, קלאוקטאכער די דעריבער זאלען
 קאםוניסטישע די װאס װאך, א סענט■ עטזאכע י־י

ײ רײדען דעפאגאנען  דעש םון עפאדען צו אײן ז
 די זיך פאר אפ זײ שנײדען פאנד, אנעפפיאיפענט

 אין הירף דאלאיס צעהנדליגע קריגעז צו מעגריכהײט
נױט. א פרן םאפענם דעם

 דער זי:ט אז וױסען, אוקטאכעד6?' די זאלען
 אין ;עװארען אײגגעםיהרט איז פאגד אגעפפלאימעגט

 ראלאר מיליאן צוױי איבער איז טרײד קיאוק דעם
 קיאוקפא- ארבײטסלאזע צו געװארען אויסגעצאהלט

 פ,; זיכעד הײנט איז קלאוקסאכער װעלכער און כעד.
? ארבײטסלאזיגקײט

 אז געדענקען, קאאוקמאכער די דאך און.דארםען
ײ  דרי־ איין באויז םאנד אנעמפאאיםעכט צום צאהלען ז

 צאהלעז פוזען דריטעל צװײ אגדערע די בעת טעיל,
 סארסיהרער קאםוניםטישע די װעז און באסס. די

 פון דא:קען סך א פארדינט איצט ביז ישוין האבען
ײ װאס דעם, םאד באסעס די  רי רואינירט האבען ז

ײ װעלען ױניאז,  םארדינעז טוף טרויערינעז זײער צו ז
 זײער פאר באסעס די פון דאנס נרריםען א נאך

פאנד. אנעפפלאימענט דעם םאמיכטען צו ארבײט
 האםוניסטישע די האבען טרײד ררעס דעם אין

א- יטוין םאנד אגעםםלאיפענט דעם םארםיהרער  פ
 מעהר. :יט יטוין עד עקזיסטירט דארטעז ניכטעט.

ײ האבען איצט  פאיניכטעל צו גענומען אויך זיך ז
’טרײי- קלאות דעם אין םאגד אנעט^לאימענט דעם

ײ ע־ צו נעגומען שפעט צו זיך אבער האבעז ז די
 ארבײט. צושטערענרער און פארניכטענדער נײער

 פוז סוף דער הורץ. צו איצט זײנען הענט זײערע
 דע- אין ארבײט צישטערענדער יואמוניםטי״טעד דעד

געקומען. איז ױניאן ק^אוקפאנער
ט־ יעגיגע די װארנען דערבײ ווילען מיר און ײנ י

 פארפיהדען לאזען זיך װעלען װאס אױבײטער, זיגיגע
 קאפױ די םון דעפאגאניע נידערטרעכטיגעוי דער םון

ײ און צושטערער גיסטישע  צאק־ אויפהערען װעלען ז
ײ אז פאנד, אנעמפלאיסענט צום לעז  שפעטעד װעלען ז

האבען. חדטה שטארק
 4זא ער אז אייגעם, אײגצורײדען לייכט איז עס

 אלעמאל מען לועז צאהלעז גיט אויןי צאהלען. ניט
 די באעטעהט דעם איז אין בעאנים, נעםיגען אײכט
 האםוניסטישע די םון דעמאנאניע טרעכטינע גיי<

 צאהלוננען די געגען אניטאציע זײער איז םארםיחרער
 דינען דארף דאס אבער פאנד. אנעמםלאיפענט צום
או פאר הצאוהטאכער די  קא־ די בײ אז באװײז, א נ

 װיכטמסטע די םארניכטעז צו רעכם איז טוניסטעז
 אנהאיטען קענעז צו אבי ױניאן דער פון געזוינסעז

הערשאםט. זײער װײמער
ײ נאר  שםעט צו געזאגט, שוין װי ־ האבעז, ז

 די פארניכטומס־ארבײם. נײע זייער אגגעםאנגען
 יוניאז קלאוקםאכער דער אין הערשאפט קאםוניטטישע

געעגדינט. איז

 היאױןטא־ דער אין ם״הדערשאםט רי סארכפפט חאנמן
ל״ו די חאנען ױדאז נער  דאזיגע די איגעשאםט ג

 איבעדגעמכען וײ און פיחרער די סאר •רױױל*דעס
 פיחרעד קאםודסטישע די פפ< ענד psm n צו

 איגגאנצען זיך חאבען סמרײס פלאושםאכער דעם פון
ן׳ ןןרעסטירט װערען צו כבוד חןס פון אפגעזא;ט  או
ײ ײגיאן. דער סאר גע׳ממפט  גאגצע: דעם חאבען ז

ײ םאיל. ענד רענס רי צו אעערגעגענמז כנוד  חאט ז
 טור־ די אין נעהאלטעז מען חאט וײ ןןרעסטירט, טען
 שט׳-אף״ לאננע צו םאר׳םשפט טען חאט די און מעס

םאיל. ע:ד רענק די אלץ טערמעען.
 א;• אומדאנסבאר. איז פאיל ע;ד רעגס די גאד

 פאר םיהרער סאמוגיסטישע די דאנקען צו שטאט
 םאד־ אײנגעטײרט, זײ האבען זיי װאס כבוד, דעם

 זײ פארדאםעז טורמעס, די אין ווערען צו שיקט
זײ. גאר

 פיהרער קאטוניסטײטע די אז םארשטעהען, מיר
 םארדאפוננ, דער םון געחריװדעט םיהלעז זיך םוזעז
 אבעד פאיל, ענד רע:ק דער םון איצט קרי;ען זײ װאס

 םאיל ענד רע:ס די אז דאך, װײסען קאפוניסטען די
געזאכט. אזוי פאל1אל; דאך האבעז זײ גערעלט. זײנען

 װײ־ מען הערט צײט לעצטער דעד אין ׳אמת
 רעגק די װעגען פיהרער קאפוניסטישע די :ינער׳נײ

 פיהד־ער קאפוניסטישע די םלענען אםאר םאיל. ע;ד
 מיט ענדיגען און פאיל ענד רע;ק מיט אגפאגגען

 בעסטע די זײ בײ זיעעןיגעװען דאס םאיל. ע;ד רענח
 פעו הערט אבער, צײט, לעצטער דער אין װעדטעד.

 איז דאס װייגיג. נא;ץ װערטער דאזיגע די זײ פון
 זיינעז פאיל ע;ד רענק די װאוגדער. קײן ניט אױך
 װאס הײנט אינטעדנײשאנאל, דער צו אװעק גאר

 לויבען זײ און זײ װעגען רײדען צו איצט זיך לוינט
 קאפוניסטײ די קריװדעס װעלכע אבער ריהפען. און
̂ען םיהרער שע  ל,יםא ענד רענק די צו האבעז גיט זא

 פאיל עגד רענק די אז אפלײקענעז ניט דאך זײ קעגען
 םאדדאפען םאיל ענד רענק די און ;עדעכם. זיינען
 הלאוהפאכער דעם םון םיהרער קאםוניסטישע די איצט

 א'! עס װײםעז פיהרער קאפוניטטישע די שטרײה.
גערעכט. זײנעז די אז װ״סען זײ

טאג לעצטער דעד — שבח

 אז געװיזעז, האבען יארק נױ םון יולאוקפאכער די
ײ  אין ײניאץ. אינטעמעשאגאל זיײער צו יאיאר זײנען ז
ײ זײנען פאסען גדויפע די  זיך און געקופען ז

 די־ נײע, די אין אײגגעשדיבען זיך ״רעדזשיסטרידט״,
 אין אינטערנעשאנאל. דער פון לאקאלס ארנאניזירטע

ײ האבען טױזעגטער די  קאםו״ די םון אפנעקערט זיך ז
ײ אײנםלוס װעמעס אונטער דעפאגאגען, ניסטישע  זי<• ז

 זיך האבען און צײט שטיקעל א פאד געשטאגען גען
ײ אינטעמעיצאנאל. זײעי־ צו צוריקכעקערט  האבען ז

ײ ארגאניזאציע. זײער צו צוריקגעקערט זיך  האבען ז
 איג״ זײער טון םאהן דער אונטער צוריקנעסערט זיך

ײ װעלכער אונטער טערנעשאנאל,  םריהעי האבען ז
 און דנ, צו זיג פון םארװערטם, פאד״טירט יטטענדיג

פאילארען. ניט סטרײק נענעראל קײן האבען
 ארויסגעשיקט האט אינטערנעשאנאל די נ^י וױ

 לאקאלס,יהא- נײע די אין איבערצושרײבען זיך דוף דעם
 ז*ך טױזענטער, די אין דרעספאכער, און קלאוק די בען

 גע־ זײנעז אבער דאך געיןופען. זײגען און אפנערופעז
 האבען װאס געװארט, האבעז װאס אזעלכע, אױך װען

 גרויסעי• דער װי זײן, װעט דא װאס זעדןן, נעװאלט
נישט האבעז די אױך אבער אפרופען. זיך װעט עולם
;עװארט. יא;ג

םאי־ל״ און ״רענק
 ס^וס דער אין ?אםוניםםען די ttnan ענד^ױ

ײ ב״ «ז באװיזעז, ױניאז האכער  די װירסאיד ײיז ז
«׳ז ם«יא און חןנס v אוי o m v\ די ניט **ון «צ*ז 

t איז דאם װי םיחרעו־, t i iw .םריחער
®*a.̂ נעםיחרט חאם סען ומז a איז םטרייש 

מר חני ^הםא  דארםען םאענט םען איז 1ױני« ס
 אז. א. םיזעבם גזמען .ojarpjavrii’a נ«עז קעםטען
 יוניא!. דער םון םיהרער די ויין n םלענע! װייםזר,

ט אח סראסםירס tram טלזמען ײאס מ  יוא וחנחמ מז
 חנם אומםימ tnv^s ®יחחס■, די זײ, טורגמם. די

כיי גאנמו  «אראוד- און ovwnnn■ ײיחמ 1« נ
ר סאר טײצם •wta iroo'iioaD די ויעז ױגי*. ת

 גע־ נעפאבט באקאנט צוריק װאך א פיט א>ז עס װען
 דער םון באארד דדטאינט צײטוױיליער דער אז װארען,
 אינטערנעשאגאל די און ױניאן •דרעםפאכער און קײאוק
 זאל זיך איבערשרײבען דאס אז באשלאסען, האבען
 און םעברואר, טעז1 דעם ביז װי מעהר ניט אננעהן

 ארײגקוכמן דארםען קלאוקפאכער די װעלען נאכדעם
 געװארען עס א\ז לאהאלס, די אין םיטנלידער נײ אלס

 האבען װאס די ױגיאךאםיסעס. אין ביזי באזונדערס
 געװאלט ניט מעהר ״סוין האבען געװארט, םריהער נאך

 מיט אײנגעשריבען זיד און זײנעז;עקוכען זײ װארטען.
אינטערנעשאנאל. דער

 װערען צײמונג דער אץ ארט צװײטען א אױה
 ז־יך האבעז עס מ*טגלידער װיםיל ציפער, די אנגעגעבען

 ציםער די באזונדער; לאקאל יעדעז םון איבערעשריבען
 אײננעיי זיד האבען עס מיטגלידעד װיםיל דערצעהלען

 און מאנטאג שבת, אבער שבת. לעצטעז ביז שריבען
 באזונדער א געוועז איז טעג, דריי לעצטע רי דינסטאנ,

 האבעז ציםער די אט און אםיסעס, ױניאז אלע אין ראש
 נעשרי• ווערען שודות די װען םארגדעסערט. סך א זיך
 צוגויםגע״ נימ נאך ליסטען קאםפליטע די זיעען מןן

 ביז ציפער נײע די אנגעבען קאנען זאלעז מיר שטעלט,
נאכט. בײ דינסטאנ

* * •
 •iilF ענטוזיאםטישען זעהר און גרויסען, א אויף
 •רלמגםאן אין אװענט דיגסטאג םיטינג, טשערמאן

 tv ®אריאגג, דער געװארען ארויסגעשטעלט איז חאל,
 וחןרען םארלעגגערמ זאל רעדזשיסטריחנן פון צײט די

 פארלאוג חור איז םעברואר םעז5 דעס שב̂ו דעם ביז
ס, דאס געװאחנן. באװיליגם איז טשערלײט די םון ) ױי  נ
 װאס קלאוקםיכער, דא אלץ נאר זײנעז עס אויב אז

tv T פאדםמחלט ;אבלעסיגקײט צוליב דיאבעז t חד 
t נ>ו גוטמומן קאנעז גאד עס זאלעז דזשיסטוײרעז, in 

שבת.
tw• ^ז םעברואר טעז5 דעם שבת, דעם ׳אלזא tv 

̂<לאוקםאכער יואס םאצ« לעצטער דער T ד t ’ ,IM P• 
 IVW דער אח גומשנממגד ווזנחנו איז איבערשרייבעז

 װאס די שװעריגסײמען. וועלכע אירגעגד אחן
וימ^ ev וומלאן שבח, ביז טאן צו םארפעתלען עם
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כי־נא און מעקםיקא ®ון רעװאלט עד
p הערמסן דר. םון n n e

י סײן ניט ם׳איז םי D *ו a i מ• די 
 •;a מזרח וױיטען דעם אין «עהע;יםען

 אין Tac קו«ען *ע;טדאד״אמעריקא אין
ױ ד^רט צייט. זערבער דער  זעחט aT ו
 רע• אויסגעשפראכענעס אן ךך פא- מען

 שװאנען חנם פון אויפשטאנד אן ׳ױאלט
 ״אנדער דעם צד, אונטערדריקטען יןא
/אך י  און שטום לאנג לאגג האט װעלכער י

 און מעכטיגע די פון געריטען נעדורדי;
שונאים״ ^:;רײפענדע
 גרױסע האבען ענגלאנד און אניעריקא

 מעק־ אין אינטערעסען האפיטאריסטישע
ײ, כינא. און יקאס  מעכטיגע צװײ די ז

 הײנט זײנען לענרער, ןןיגיא־סאקסישע
 דעם םון הױפט־םארטרעטער די טא; -צו

ײ געגען איפפעךיאליזם.  איזא, איז, ז
 װאס רעװאלט, איצטיגער דער געריכטעט

 האכען תעץ און װאלד־פײער א וױ װאהסט
 דער םאר רעזויטאטען װיכטיגסטע די

.װעײט־פאליטי?.
 צו צוסוקען זיך אינטערעסאנט ס־איז

ױי די םון האיטונג דער  איפפערי־ צז
 םראנטען, בײדע אויף לענדער אליכטײטע

סאםף. דער פאד איצט ס׳קוביט װאו
גרעסע״ אםעריחא האט פעקסיתא אין

 איז זי ענגיאנד. װי אינטערעסעז רע
 ארויסצו־ געװען נענויגט ניט דאױבער

 דער צו פרײנדליכקײט שטײןער א וױיזען
 דער םון פאליטיק ריבעראלער :ײעי־

 האבען דאגעגען רעגירונג. כעקסיקאנער
 םון באלד אויל־םירפעס ענגרי״טע די

 םון זײט דער אויף געשטעלט זיך אנו־ייב
ײ אדפיניסטראציע. דער  גרײט זײגען ז

 נאציא־ םון פרינציפ דעם אנערקענען ־צו
 נאטירליכע די איבער אײגענטום נאי״עז

 קאנסטיטוציע; דער לויט רײכטיפעד,
 יאהר אין אגגענופען האט פעהסיקא װאס
1917.

 גרעסערע םיל עננלאנד האט כינע אין
 אסע־ מי איגטערעסען וױכטיגערע און

 א| םאר װאס דאריבער פ׳זעהט ריקא.
 םאר איצט ס׳קוםט קאפף אננדטפאנטער

 פאלי־ כינעזישע די און ראנדאז צװישעז
 און פעסט ;אנץ זיך האבען װעלכע םיקער,
 און זאטעל אין ארײנגעזעצט זיכער

מלוכות. גרויסע די *טשעלענדדטען״
 שפיל די מיט אויך מאכט אפעריהא

 זוכט, איז רעגירומ ענגלישער דעד פון
 אפצוסעט־ בײזען, פיט אדער כדטען פיט
 אבעי איז פאליטיק אזא פנסוך. דעפ לען

 רעגירונג אונזער םון געװאיען אנגענופען
 ,וױיטזיכטיגע ס׳איז װעלכע אױס ניט

 פרינצימ דער װײל• פשוט :אר טעפים,
 איז, אדמיניסטראציע איצטיגער דע:־ פון

 אויסלענדישע װיכטיגע 1א^ אין דאס
 אנגלא־סאקסישע בײדע דאדםעז ענײ-ים

 םאסטיש, חאנד. אין האנד געהן לענדער
 םא״ םריהער װאס װעיען אפעריקא װאלט

 כינא, איז ובהו תהו דעם צו םוה א נעז
 נעוואלדיגען א געפינעץ פ׳קען װאו

 סאפיטא־ אםעריקאנער די פאי פאוקעט
 רע־ דער פראדוקטען. םארטיגע און לעז

ן דרײט װאשינגטאן אז איז, זורטאט י  ז
 אײ־ ס׳איז װעלכע pc אױיס איננאנצען

 װאלט דאם װי שריט, פאליטישע גענע
 גרויס־מאבט, ערשטע די טאן געדארפט

 ברענ־ װעט צײט די ״װאס אפ װארט און
 גיט םלאנטעד. כינעזישען דעם געז״־איז

 אדעד רוזװעיט א געהאנדעלט װאלט אזוי
וױיסאן. א

מאדער־ די פון יעדע איז פיזעהט, װי
 גרײט לענדער איפפעריאליםטישע נע

 געביטען, יענע אין הנחות קליינע או*,?
 באדײ״ באזונדערס קײן ניט האט זי װ־או

 אינטערעסען. קאפיטאליסטישע טענדע
 הײסער א זיך צוםלאסערם אבער דערםאר

 די נאר װאו אאמן*, םארביסעגער און
 אינ־ אימפעדיאליסטישע קלאסיגע עדשט

 אי• דאס װי סאז, איז שטעזזן טעיעסען
 אמע־ צװישען סכםוך דעם אין םאי דער

 צוזא״ דעם אין *דער מעססישא א.יז ריקא
ענניאנד. סיט כינא םס מענשטויס

 און אמעדיקא צוױשען רײסערײ די
 גחד םיי א צו פארשייל א איז מעקסיחא

 — סאנםליהט נעםעחרליכערעז און סערעז
 זיד״ און נארד צװישען געגעגזאץ דעם

 גע־ ל״כט םען ,חאט דאס אמעריסא.
 װי דעם נאך באלד באמערקען <ןענט

 זיך וױדער איצם האט לאגד אונזער
 ענ^נים אעארמכע די אין ארײנגעכדשם

 צומטראי• מלײגא םיטי די םון אײנער םון
־ חנאובל^ע? אמעריקאנישע  נימורא• -

נו^
 ®ח .לענמר מלײנמ גאנץ דיזע

 געאגרוו• אין לעאן, צעגטראי״אםעריסא
ד די פון אײג*ר אויןי דנען, פישען םי ױנ  ו

 טד וײ ®•Mm דנר pv פאד*י*® סמע
ס נ*םייד זיר פינען ײ  ^אס ®ותר, נ

מג דעם אםעגם  ®י * !םי**®סליצ פון ו
ל, נחנססען דעם j ותמדםיי r m  i דורד
....... ־“ twun דעם
פו חנם
ײו אױסמנבױמ חאט י

vn p m  rwvrw י____________
«r# נרדסע די אין חנגיש  m  9 3 r M r

 ליגען װאס פיוכות, די pc אויסרעכענוגג
o ארום n אטעריהא. װי ים, פאסיםישען 

 ענגלישע נרויסע די און רוסיאגד יאפאן,
אויסטראליע. און אזיע אין קאיאניעס

 מעהר געװארעז . נאך איז יאגע די
 אםע־ װעי״ט־קא?. דעם נאך פארװיקעלט

 pv וױכטיגסטע די היינט איז ריקא
 װעלט״ א פאכט, ־ גדוים שטארלןסטע

 םעהד זיך פ׳רעכענט זועיכער פיט מיופה,
 צװײטער דער םון םריהער. ס׳איז װען װי

 װעלט, גאנצעי דער אין זיך האט זײט,
 א עגטוױסעיוט יאהר, 10 לעצטע ,ד פאר

 געפיהל, נאציאגאריסטישער שטארקער
 וױרק־ און קענטיגען א אויױ האט װעיכער

 פעקסיקא אויך ארופגעכאפט אוםן זאסעז
p f שפאניש־שפרעבענדע איבעריגע די 

אפעריקא. גאנץ םון לענדער
 לאנגער א םון האט לא:ד אונזער

 אן םון ראלע דער צו צוגעװעהנט זיר צײט
 אײניגע די איבער (אםעתון) אפטרופוס

 נייער דעי םון לעגדעד צװאנציג און
 אז אײנגעדעדט, זיך האט זי װעיט.

 פאליטי־ דעם אױף חזסה א איהר קומט’ס
 נאנץ איז געביט קאסעדציעיען און שעז

 .גע־ איז דאס יזענעדע. אויסער אפעריקא
 באװאוסטער דער םון זין דער װען

 די פאר ״אפעריתא םאגראױדאהטרין,
 גע־ כלומרשט האט װאס אפעריקאגער״,

 גע־ שוץ־מיטעל א איס כלויז דיגען זאלט
 אײראפעאיש־אימפעריאליסטישע די נעז

צוריק. הוגדערט יאהר א םיט אינטריגעס
 לאגע די האט װעיט־מיחפח דער נאך

 אזוי פוגלט געביטען. שטארס אבער זיך
 דא־ די קאלאניעס, עננלישע גרויסע די װי

 גיײ אױםסראליע, קענעדע, װי מיניאנס,
אנד  האבען װאס זיד־אפריקע, און זעע̂י

 באקופעז, טאקע און געפאדערט, זיך םאר
 און זערבםטשטענדיגקײט םאליטישע א
 באשלא־ ס״װעדט װאו טיש בײם פראץ א

 די אויך האבען װערט־פאליטיק, די סעז
 רעװאלטירט יעגדער ױד־אפעריקאנעד

 װען צושטאנד, אסאליגען דעם געגען
 מינדער•״ אלס באטײאבט ־זײ מ׳דעאט

 די איז דעה אײגענער אן אהן יעהריגע״
םראגען. אינםערנאציאנאל־פאליטישע

 דער pc זאך א יאגע אזא איז איצט
 לעג־ ״א־ב־צ׳״ גרויסע די םאאגגנרנהײט.

 טשילי) און בראזיליען (אמענטינא, דער
ײן ײילען אורוגװאי און  און םרײע ז

 אלע װי םונחט מדינות, זעלבסטשטענדיגע
ײ ײעלט. אלטעי דער פון לענדער  היטען ז

 נאצי־ םון פרינציפ ״הײלעעך דעם אפ
 איז װעלכער אונאפהענגיגקײט, אנאלער

 אינטערנא־ מאדערנעם דעם אין יסוד דעד
 בא־ די רעגולירט װאס רעבט, ציאנאלען
לענדער. און םעלסער צװישען ציהונגעז
 אומשטענ- נײע צװײ די זײנען דאס

 איצ* דעם צו געפיהרט האבעז װאס דעז,
 דעי בלויז איז װעלכעד סכסוך, םיגען

 רײבונ־ םילזײטיגע אוז לאנגע םון אנפאננ
װעלט. נײער דער אין קריגערײען און גען

 דער אלס שטאטען, םאראײניגטע די
 םאנאפא־קאנאל, דעם איבער באלעבאס

בען גיט הענעז די צ{ גלײכגילטינ בל̂י

 געפינען װאס ברעגעס, און אפגזילען ימים,
 און קאגאל דאדגען דעם צװישען זיר

 זי יאגד. אוגזעל םון טעריטאריע דער
 װאיטען און שאלטען מעג זי אז האלט,

 א איז דאס וױייז געביטען, יענע אין
 לעכענס־ איהרע םון נעבאט דרינגענדער

 פון דרוק דעכ אונטער איגטערעסען.
 יאהר א פיט קאלאסכיא, האט אפעריקא

2U ,א םון אפזאגען געפוזט זיך צודיח 
 געװארעז ערסלערט איז װאס לאגד, טײל

 פאנא• — רעפובליק זעלבסטשטעגדיגע א
 םאנאפא דעם פון זייטען כײדע אויף מא,

 נעװארען לאגד יעגע איז םאהטיש קאנאל.
 אין סטײטס, ױנײטעד די םון קאלאגיע א

טא;. הײנטיגען ביז געבייבען עס איז
 pc אומשטענדען נײע די אוגטער

 געזוכט אמעריקא האט װעלט־םאכט איהר
 איהרע פארםעסטיגען צו פלענער פרישע

יטערישע  עקספערטען די פאזיציעס. מ̂י
 אם־ װעט דאס »ז אויס;עפו;ען האבען

 צו שליסרעז ארע װען געשעהן, בעסטען
̂, די  אטלאגטי־ פון םיהרען װאס טויערע

 גע־ זיך װעלען יים סאסיםישען צום שען
 צו אםעריקא. pc הענד די איע פינען
 צײט קורצער א טיט איז צװעק דיזען
 וױכטי• א געװארען אפגעשלאסעז צוריק

 םון רעדרוננ דער פדט אגריפעגט נער
 נעטאן אײנםאך האט װעלכע פאנאפא,

 דיקטירט. האט װאשינגטאן ־װאס איץ,
 pc פארלאפעגט דער נאך האט דערװײי

 גוטגעהײסען. ניט אפפאך דיזעז פאגאפא ־
 זערבען דעם אױף שריט צוױיטעד א

 שטעיעו צו זיך פלאן דער נעװען װ^-איז
 ײעי־ ניקאראגוא׳ אין קאנאי דעם גראבען

 נעװארעז געסלאנט לאנג םון שוין איז כער
 אפע־ די םאר דורכגאנג צוױיטער א אלס

 אטלאנטישען דעם pc שייםען ריקאנער
 זיך מעז האט דא ים. פאסיםישען צום

— פניעוז א אויױ אנגעשטויסען אבער
 זעלבסט־ עגטװיקעלטען און שטארקען צו א

 פא־ וױבםיגסטעי דער ביי באזואוסטזײן
 די גיקאראנוא, סון םארטײ ליטישער

 צערעפאניעס לאנגע אהן ליבעראלען.
 דיזע איראפען באשלאסען מען האט

 די אנגעצונדען זיך האט אזוי שטערונג.
 ײעלכע צענטראל־אמערייזא, אין שרפה
 און צםון צו פארשפרײט באלד זיך האט

דרום.
 געקױ איז מעססײןא, ׳זײט צפון םון

 ער״ געקענט לײכט מ״האט װאס דאס, פען
 פאר־ דעם געגען נקסה אויס װארטען.
 האט װעלכער סעם״ ״אנקעל האסטען

 געפישט־ עקשנות״דיג און לאננ אזוי זיך
 פעקסי־ האט ענינים, מעהסיתאגעד די אין
 פױ פאליטיק דער אין תאנד א גענופען קא

 ׳צד דעם געשטיצם האט זי ניקאראנוא.
 מעהרהײט די זייט זײן אויף האט װאס

•p ,איבער- אן נעשעהן ס׳איז און פאלק 
 בירנעד־ דעם איז — קוריאז ראשענדער

 צד. דער זינען צו אננעהויבען האט קריג
 פו; ניט נעװארען געשטיצט איז װעלכער

 :אי אמעריקא, ניגאנט, םעכטיגעז דעם
 דוד׳ל מוטיגען און ױנגען :אגץ דעם פון

זיד האבעז מפלה אזא אויף םעהסיקא. —־

ס ט ני ד ע ש א כ
אקערםאן העניך םון

 רוהיג, לעבען צו בא׳טערט :יט
באשערט... ניט

 ניטדאאיג װי זיך, קוים איך דרעה
ערד. דער אויף

נענעכטיגט. ניט דארט נעטאגט, װאד
 שטאדם. גאך שטאדט —
 בארעכטיגם, רוה קײן צו איך בין

-גאט טײן גאט, . !

 הײםען, רײכע טענ^ען האבען
ב ױי קינד.~ און ו

 װעםען׳ םאר הארץ דאם אױם םען רעדט
לינד... דאך װערט

ט ב דאם ני ױי צערטעל, א — קוש א ו
םוט. חאסטו —

 װערטעל, קלוג א דיר קינד דאם זאנם
גום. דיר װערם

ץ כ׳חאב י ב, ? ױי  - אײגענם קײן קינד, קײן ו
ערד., דער אױןי

עוזן מ מנ ווענענם אונםער םיר אױ

 געױכט, גאררט מיוכח־יײט אונזעחנ
 ■ידת גרױסע די גפישוטען אי? אט און
 היסטע״ די און דעיאדטמעגט סטײט אין

 אומעהײע• דער װעגען געשרײען רישע
אינטריגע. נאילשעוױסטיש-טעקסיקאגער

 אלע איץ. דט גאן אבער איז דאס
 ד• װעיכע ph יעגדעד, ?יד״אסוןריקאנער

 נױטיגע; קאפיטאריסטען אמעריקאגער
 האכען מארקעטש, אים שטארק אזוי דך

 דעם אויף קױןען צו אגגעחויכען איצט
 ארױפ־ האט יא:ד אוגזער װאס אופאך,

 אויף אויך וױ פאנאפא, אויף געצװאוגגען
 אויף װי :יקאראנוא, אין סקאנדאל דעם

 עגדליר דארף װעלכע ״טעסט״קײס״, א
 בא״ צו יזלערט אפעריקא װי באװײזען,

 אומשטעגדען נייע די אוגטער האנדיעז
 אין שכגים שיאגיש־שפדעכענדע איחרע

 אנכעװי• שױן האבעז פיר װי איגעטײן.
 יאהר אייניגע יעצטע די םאױ איז #זעז

 גא:ץ אין באװא^פטזײן גאציאגאלער דער
 געװאלדיג זיד״אפעריקא און צענםדאי

 רעװאי״ן איצטיגע־ דער אױסגעװאקסען.
pc ̂זא #איז מעססיתא  ערשטעד דער ׳א

 באװעגטער און שפאגענדעי דעי א.*ן אקט
 און :אדד צוױשען סכפוך דעם דראפע,

 גורל דעם באדיךרט װעיכע זיד־אפעי־יקא.
 םא״ א אין טענשען פיליאן 200 פון

פדינות. צעדזגדלי;
 ריפטאיישעױ הלעגעי קײן pc :יט

 צװי״ צוזאפענ״טטױס דער איז באדײטוגג
 דך ״צפייט װאפ אזןע, און אײראפא שען

 לאנע די איז דארט כעא אין אפ איצט
ײי קאפפליצייטער, סיי נאר  נאגץ צוױי װ

 צוזא־ זיך האבען ציזױליזאציעס פרעפדע
 א*ו עפ װעיכער־ אהן סענגעשםױסען,

 קופעז פ׳איז װי קענעז מ׳זאל אז האפלונג
 אײדאפעאייצע סאדשטענדיגוננ. א צו

 pc שטאמען זײ צי אײ;ס איץ באנייפען,
 גא-ץ זײנען מאסקװע, פון אדעי־ ײאנדאז
 סיהרער די אפילו אוז פאפעז דל פדעפד

 דך אין אבעל שםירען זײ אויך כינא, פון
 צו־ געפיהר נאציאנאלען ערװאכטען אן

 ;•<־ בעס םארשטענדליבען א פיט זאפעז
 און פארנאפעי אײיאפעאיש^ די תן

;,אײ: האבען װאס עקספלואטאטארען, : 
 געדיסעז שטיהעלוױיז יאהר הונדערט

 דארט געיאנט זיך און כינעזישע^יאגד
פראפיטען. גרויפע נאך

 כינא אין בירנעד־קריג ב^טיגער דעד
 בא״ דער םון רעזולטאט דירעסטער א איז

 כיט אזיע טערלא דעד צזוישען ריהרוננ
 ציוױלײ אײראפעאישער מאדערנער דער

 כינא אויך האט יאפאן, װי פונקט זאציע.
 םוז אויפגעלערעגט זיך זאך ערשטע די

 י א טויס פון וױסעגשאפט די אײראפא
 דער מיליטאריזם. דעם ־— סארניכטונג

 דיפלאטא״ די געװען איז יעםאן צװײטער
 לאנד אײן אויסצושפילעז — חכמה טישע
 פארזײע; אזױ און צוױימער, » געגעז

 ווע״ װאם אװאנטױרעס, ארן איגטדיגעס
 בלוטיגע אונצעהליגע פאדערען לען

לןרבגות.
 ד• םון כיאסען ארבײטעד די םאד

 באזוגדערפ יענדעד, איטפעריאריסטישע
 טדויערי־ דאזינער דער האט עננלאנד, פון
 ערציהערי־ נױיכע אײן ספעסטאהער נער
 עפענען אםשר װעט ע- באדײטונג. שע
 ׳ניט נאך זעהען װאס די, בײ אויגען די
 צװיליזא־ אײראפעאישע הײנטייגע די אז

 װעדעז איבעיגעבױט אינגאנצען טוז ציע
 ד״ װען צײט, דעד אין יסודות. נײע אויף

 קאפ דעם זיך ברעכט רעגירוננ ענגלישע
 ־4װעי אין ׳כי:א פון פראנלעם דער איבער

 בלוײ פאראינטערעסירט ס״זײנען כער
 װערט קאפיטאליסטען, טויזענד אײניגע

 פױאקטישעד אײנציגעױ p'p אבסאלוט
 פאר־ צו כדי אונמערגעטטען, ניט שדיט

 עגגלי״ מיליאנעז pc לאגע די לײכטערען
 קינ״ און פרויען מענער, ארבײטער, שע

 צו פאראורטײלט כיטש זײנען װאס דער,
 סאציא־ פוז מאנגעל אויס טויט הונגער א

 הער• די בײ עהרליכקײט און געפיהל לען
יאגד. פון יצעד

 ־י פיז אויפשטאנד איצטיגער דער
 דירעהטער א איז ־,יענדע אוגטערדריקםע

 איז ציװיריזאציע, אונזער פון רעזויטאם
 װערען פ־אםיט און אײנענטום װעלבעד
 לע״ מעגשליכע דאס װי העבער געשעצט

 קריזיס שװעיען דעם םון גליה. את בען
 אפשאפעז — אױסװענ אײן בלויז דא איז
 םזן רויב, געזעצליכעז פון סיםטעם ־יי

שוױנדע.. און עקפפ.ואטאציע

. ש א ו ה י
 חײש םון טעטע די זײן װעט ״יהואש״
 אין װאר הײנםיגע לעשציע ליבערםאנ׳ם

 לעבען׳/ און ״ייטעראטור סורס דעם
 םעברו״ טען4 דעם םרײטאג, דױינםיגען

p אווענט, איז אזײגער 8 אי, f מעקינלי 
 ראוד, באםםאן 1258 גארדעז, ססװער

 —יהיאש דיםסוטױען וועם ער בראנשס.
 רעי- דעם און ארטיסט, דילם פאעט, דעם
חער.

 זײנזן םארטזעצען װעט ליבערמאן חײם
 םעברוא•. םען11 דעם םרײמאנ, לעקציעס

 קומענדע װערען אנאנסירט וועט טעמע די
װאך.

םאר לעקציע א איז דיסמוסיע יעדע
זיו•

 פין פױםגלידער םאר םרײ אײנטריט
ץגיאן• ודנצתרנעשאגאל אונזער
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 נשסזז-געשטפלס גאנצע זײן כ*טש

 פ*נ״ ;לינטעוישע » נ^עטישע, א איו
 W איד.ס געהען נירדער טאסטישע

 ;*nfi דין רײסען ךי און י#הרעך?»נג,
 יייז ;הארצען אין איהס ■יקען כאזיע,

 צױ געפיחר, # איױיפ אין זיך נאזעצט
jr ביז איהם עס רודערט c s f iW, אױפ״ 

j? שזיממע נעברויזנת, y o iH r j y v 1 ; 
 טראגט טעכינעראמעגט זײן און אט־*ט

 ;טרױס^ר״פייגיען אייוי אװעק איהם
 ער דט. 1*מ ער איז חרום בעױ

— אדום ׳שנער זיך קוקט
וױרקייכ״ דער נייט עס שטימט

*י... קײט
 בחור״ ױגגע זי״גע און װי פריה אזוי
 קײן געפאהרען איז ?ך אײרער יאהרעז,

 \4 אנגעשטױסען זיך ער האט אםעריתא,
דאכ םאחדען? װאוהין םראגע: דער
 דד״ אין פאגראםען די נאך געװען איז

 רע״ אידישע .1881 יא־־ור אין רוסלאנד,
 טיף-נא־ געװארען זייגען װאיוציאגערען
 יע:ע ״עירחדט קאוזאן צי#נו*י:יסטיש.

 ״במ־ זיינע פון בא:ד ערשטען אין צײט
 געוױפער ״א יעבע;׳׳. סיין פון טער

 רײט יזנגע אידישע איגטעציגענטע קראס
 דערפיהיט, פ*גראסען די דורך האבען

 און הײם זײער גיט איז רוסצאנד אז
 פאד -ײם אבית׳ע אן זוכען טוז מען אז

? אבער פאי?. אידישען דעם או  א װ
 און אםערי^א פאד געװען זײגען סײל

 זי• מ׳האם פאיעסטינא״. םאר טייצ »
 די און ״אמעריקאנצעט״' די גערוםען

 װעגעז IPj ♦ עס און ״פאילעסטיגצעס״,
ײ  קא־ דעכאטעס. גיייױסע אנגעגאננעז ז

 ישראל םיט געםראפען זיך האט האן
pp>n, ער־ די םון געװען איז װעצכער 

 גע־ האט ער *■איעסטיגצעס״. שטע
 אויך ״יראיאגאגדירען׳״ קאהאנען ארופם

 במיקין ;״■אצעססיגעץ״ א וחניעז צו
 ,t*n*p שדײגט געזעהען, אבעד האט

 טויבע אויף ם&צעז װערטעד ״זײנע אז
 אן געווארעז איז קאהאן אײערען״.

 סאה־ צו באשלאסעז — ״אםעריקאנעץ״
 גדויסע פון םדינה די *טעדיקא, איז רעז

אױסזיכטען. אין מיםאגן
 בא־ צופעיעער » געװען נים איז עס
ס.  »ז פארצושטעיען, זיך איז עס ^ו

 שםר״יט דעם געהאט האס תאהאן װעז
ײן איז *הארצעז ז  > םאהרעז וואוחין :
 געשטאנען אויגען די פאר איחם איז

 און םרױם־יאנד, א איס •א^עסםיגא
 װיר<זייכ־ פיז יאגד די אילס אמזןריקא

קײט.
ײז מיט  אױ אמעריקא קײן םאהרען ז

 ס׳האט םרוים. א עפעס נעװעז אויך
 אסערילא איז װעם ער אז געהײםזןן,

̂םען א־ קאמוניצןטישע גרינדען הע  ס̂א
ײד אבעי זיך האם עד ניעט.  אויס־ גי

 טדוים־שכרות. דיזעז פון נעניכםעדט
 ״ביעטעד זײנע פון באנד צוױיטען איז
— ער דערצעהילט לעבעד 1מײ םון

 יארס נױ איז איגעזחזז ביז.ניט ״איך
גזך ?ילאר איז םיר פאר װען טעג, 3 קײז

•עדזעג״ גאריחנאןע סעךיע: רעד פון
 TJ גךיינפע דער אין לינדיאען

איגפערנעאןנ^י. *וגזעו

®n .נג. ח» י

 קאראדעם אױף האםגונ: די אז ׳װארען
זמס/1 •יסטער א איז

 אנדע־■ אן צו קומט כאהאן וחנן
 האט עד װעיכע #די וױ אינערציעונג

 דט זייך ער ׳עטעלט פדיחעד, ;עהאט
 איצט איז ער װאס ׳חןם סיט צופדידען
ד זוכט עד ;איבערצײנט אנחןדמ ״  גי

 איבערציי־ גײער רער צו נאקעהרען צו
 דאפ איהם. ארום טע;׳טען די אױך גו;ג

 די ■ובריציסט. דער איהם םון מאחנט
 װעד די, ער זוכט באלןעהרען צו ער׳שטע

 זיינע ׳איהם צו גאהעגם זײגען כע
ײ אז ער, זעהט און םריעד;  װײ,עז ז

 דויבעז, דע'ם צו פאנאטי?ן ביײבען דוקא
 װעי־ ;יויבען, א — דזאבען זיי וועיכעז

 צוזאםעז געלאט• פריהער האם על כען
 טיאגע;״־״ די ער נעברױכט — זײ ריט
ײ מ׳טלים סטע  אםט ;אױפצוקרעדען ז

 פט^ וועה, טרעז װאס כלעיים, אזעיכע
״ די םון הערצער די ׳עגײרען זײ  ״ניוי

ניגע״.
 וױ אדער ^אניע-ענםוזיאסטעז, די

 ״עם-עולם׳ניקעס׳/ גערופעז זיך האבן זײ
 קא* אױו״ הערצער בײזע געהאט האבען
 חױם דעם ײי דער׳הת׳עמ ער הא;ען.

 שעהךגזעטרוימטען. אזא — דיעדען
 אי״ חמם!... צארם־אויסגעבענקטעז אלא

 אין קאיאגיעס ע5קאםוניסםי? דייפע
ײ דורך וואס אמעריחא,  אמעריקא זאיו ז

 אידײשעז דעם םאר הײם ריכםיגע א זײן
.פאיק . . !

קא־ האט אידען, אמבאטרעםט װאס
 װע<עז אידען אילס אז געזעהען, האן
 TK ;אמעדיקא אין <ײדמן גיט זיי

 אוים־ אידען םאר געזוגט איז עט אויב
 א,ין ״^אכער־םאכערס״״ זײן צו צוהערעז

 אר־ פראדוקטיװע מיט פארגעמען זיך
 אײנצינע די ניט ערד״ארבײט איז #כײט

 כײ האט טען ארבײט; יראחקטמוע
 ערד־ארבײט אז אגגעגוםעז געהאט א״דעז

 פראדוקטיױע םון םאדם אײנציגע די איז
ײ וױי^ דערפאר, גאד אינײט,  האבען ז

 אגריקולטור־ אין 'אויפגעהאלטען זיר
 לענדער די םון מאסען די װאו לענדער,

 אז איז אםעריסא ״פײערים״; זײנען
 װאקסע;־ א אויר אבעד אגריקולטור־לאגד

 אינדוסטריען די לאנד, איגדוסטריעלע דע
 װאפ םארשטעלט. ניט אידען םאר זײנען

 פון אידעאל דעם װידער אטבאטרעםם
 סאציא־ — תאלאייעס יזאםוגיסטישע

 צום. געסוםען ש*טל סאהאן איז — ריזם
קען סאציאריזם ״דער בליס: ניכטערען

 סעמפל דורך ווערעז פארװירקליכם גיט
 בריײ גרויסער דער תרך נאד קאלאניעס,

 םא־ װאס באװעגונג. ארבײםער כער
 קאםוניסםיש♦; א האבעז קען טכמוות א

א איז לאנד גאנצע דאט װען קאלאגיע,

ח .

 »רז קאקאניע די און ?אייסאליסט^
 אן אפדוענד; דין טריט און טרים י1אױ

 און נאגקען באהנען, ?*•יטאליסט״צע
 גע- דעם םאד האט קאהאן קדאמעך.

איז נאד ״א ס^;: מאדפען א ד«ט
 ׳הויז א פאדקױםען געקומען אײנעם צו

 גיד איהם ער האט ?ytoyo א אלס און
י נראכט

 גאר ;אר :עזזי אין ;דאן שוין ׳א?וא
ײ זץ־ האט נחויײאחרען, ױג;ע  »־p נ

 רע״ א אױסאדנײטען אנגעחוינען האנמן
וועיט״כאנעהם. אליסטי׳טער

5.
 אין ;יכטערק״ט זײן םון בייטפיל א

:יאהדען לעצטע ײ
 דקעפי״עם־עוים די װי אזױ וונקט

 1זיל פאר געפיהלט איהם צו י־אבען
אניע־חלום, זײעד אין אפיהורסות  ?א̂י

 גע־ יאחדען לעצטע די איהם צו האבען
ים סאציאריסטײטע דינע פיהלט  ח̂ב

 ״רײבא־ דיע־ אין אייהורסות זײן יאר
 זײנע גיט איז מאהאן פארטײ״־חלום.

 ניט :אך יעבעך מײז פון ״בלעטער
 בע;־ דרײ ערעינען זײנען עס םארטיג.

 ער װען גאך. ׳ערײבט ער אבער דער,
 װיר־ און טעטיגק״ט זײן צו קוסען װעט
 װעט ׳יאלר פאד לעצטע די אין קומ

״•י קאפיםעי: א ײן1 װאדעײנייך
ע  װעלט־ דער נאך יארטײ פאציאליסט̂י

 א קאפיטעל דיזען אין און מיחמה״,
 ״יא־ דער געיױדטעט ׳צװײ אדער ניאט

 געװען איז עם .-כאזחןגונג פאלעם
 סא־ אמעריקאגער די אז גאטיײיך, גאגץ

 דײ אז אגכאפען זיך זאלע| ציאליסםען
 ■ארטײ איעענע די באװעגוננ. זער
 װאדטשיהרעי די צױשיאגען. געווען איז
 דערפיהיט זיך האנען יארטײ דער פון

 צו װעסעז אהן פיהדער — אײנזאם
 הא־ כאציאליסטען אינגערע די פיהרען.

 •אליטישען א ברייםקײט, געװא<ט בען
 מטײגער. אסעריתאנער *וימ׳ן לעגען
 פארט^ײםיה״ עיטערע די סאי ביידע,

 סאציאייס־ איגגערע די סאי און רער,
 םון פארצאטט געװען אמגר זײנען #טען

 טעא״ און ■ארםיײםדאדיציעס אלערלײ
 דורווז פון שאילות רעטי^תע׳«סק׳ענטע

 לאפאיעט״באװענוג; דער ארום םריהער.
 אר־ אםעייקאנער די געשטעלט זיך האם

 םאד׳ן ישוין סען האט באוועגונג, בײםער
 פון — הכשר א געפונען ״לאםאילעטיזם״

ן וועט איהם  לײ־״ א ^רויסבאװעגען זי
פאדטײ״... באר

 טאציא־ אין טוב ױם געװען איז עס
געטױימט... האט םען לאגער. ליסטיעען
 אנגע־ אלעמען אויף האט קאהאן

עריעןי
 פארטײ״ .... יי״ די םון טיטען איז
 שטי־ ארײגנעװאדפען ער האם האומווז

װידקליכקײטען. קעד
 אמע־ אין פאױטײ״ ,<ײבאר א —
 פאר רײױ נים נאך איז צײם זײ ריקא,
 האל־ ארבײטער אסעריקאנעי די דעם.
 בא׳זונדעדען קײז פאד נים זיך טען

ות־ באגײםטערט זאלעז זײ אז קלאס,

| rגרױכזנ קיאסעדוסורםײ, א פאל ן 
tערס׳ען . . סים יודאגס מעמפינמר^ 

 לײ־ אןי פעדער״׳טאן אסעריפאן n <ון
 איז דאט יאפאיעט׳ן? עטיצעז :אר

 אנמםענ־ *ז איז לאםאיעט פײן. .עחד
 מיט עהמיר איז ער ■אר״טיקער. דיגער

 די פון ׳פװינדלען די געגען קאסף זײן
 קא״ יאייט״מער געסנן און טראסטס
 איהם דארפעז סאציאייסםען רויןױאן.

 ■אר״ ״לײבאר v אנער ?זטיצען. אױך
 די ארויםסוסמס׳ דעם פון זאל טײ״

 ם׳זאל ניט. גאר דאט װילען ױניאנס
 איז װי ■*רטײ״ ״לײבאל אזא ״נרינדעך
 ניט תעז אסעריהא אבצר ע;גילא:ד?
 אםע״ ענגיאנד. צז וועדען פאמליכען

 געא- : וומיט ן^דער אן גאר איז ריקא
 פסײ קולטוחןל, היסטאריש, גדאפיט,

 — •אליםימ .אינדוסטריעל, כאילאדש,
װעלט. אנדער אן אינגאנצען

 קאהאנ׳ס גמווען איז אוטגמםעהר דאס
 אז געװאוסם, מ׳ה^ט געדאנתעזמאנג.

 איז דעם װעגעז זאגם ער װאס איץ
 אבע- האמ םעז אפת. אנסאיוט ׳אםת

̂ום מעז ;ױם״טוב א ;עזוכט  גזד ה
 האט ער און — םאן חלום א װאלט

 האבעז יארםיײגענאסען געיאזען. ניט
 םעד- א אויףי װי איהם אױף געקוקט
 כאטמ ניט אונז ראזט טענש א לער...

נײ... דאס פון טאן םרוים א אביסעל
 האט פארםיײחױסות פריהעדיש פון

 איך געהארטען. װײניג־װאס אױך עי
 און יטרײבען קאהאנ׳ס :אכגעפאמם לאב

 אדגאגיזא־ צו באציהו;; זײן איז דײדעז
 יעצםע די פאר םענשען אין ציעס

 איך אז דוכט, םיר יאהר. צױאגציג
 װען אטת, צום נאהענט זע־הר זייז ױעל
 באהויפ־ א אװעק׳עטעיען דא װעל א*ך

 זיך האט אױגען קאהאנ׳ס אין אז כינג,
 אמע־ פון כאװענונג סאציאייסטישע די

 פאר׳חרום׳ען פאליט אינעהױבען ריקא
 װײ כיאנכע װי מלחםדדצײט, דוקא ניט
 א ;םריהער סך א :אך נאר האבען, לען

 אדום געװען איז חלום־געװעב םאיעער
̂הם  סאציא״ ״גרויסע די אלעמאל. א

 אין נעווען איז װאס פא׳־טײ״ ליסטישע
 געהאט האט יאהרען, םאר־כירחםה די

 איז זי גרױסקייט. םאישע א זיך אין
ן הײן געװען :יט ן ש י ג א ס י ר ע ם  א

 שלא- דער סאדטײ. כאציאליסטײצזע
 אין האט לעבעז אםעריקאנער ;ענדער

. אפנעהילכט. ניט איחר
 אכתרי־ די הײם, זײן אבער א*ז זי
 איז ער פארםײ. סאצײאליסםישע האנע־־
 םוט װאס אוץ בויער. איהרע םוז ;עװען

 שטוב אין קינדער די װען ״&אםער א
̂׳ ניט זײנעז  מריים אםאי פראקטײט

 אוי&־י — ער יאכם אכיאל ׳אן ער
ניט... ער װעם זײ קױלעגען

 דעם קאחאן פאד כאראקםריסםיש
ץ אין שםריך א אויך איז רעא?יסם  זי

ליטעראם. איס •עאפעז גאנצעז
 ניט קײנמאל זיד פארכלינעט קאהאז

 פון קײנע איז נאמור־םצענע. א טיט
 אי״ די און ענניישע די — װעדיז זײנע
 הונדער־ זײנע פרן קײנע אין — רײשע

 עקסםרא סײן ניםא איז רײזע־סקיצען טע
 אדער הימעי״, ״־בלאהער אײםנעזוכםער

̂א  ״זיננענלײ צוזאמענגעשיעפסע עלסט
 גמבראכטזנ עקסטדא אדער םויגלעז׳/ גע

זײן זאיעז װאס בלוםען״י, ״תםמענדע
)11 זייםז י1»וי (מלרס

.ן •

K '

m l

| < צ א ^ ״8פ נרױען יענעם אין | נ
1 *

| 7 R | קארלין. אב. םון

■ די איז נייעס די ם*נ. יענעם ״  ז
B איז אוז נ»ס אין טוננען, ier, רי «ז 
 ד• נאבנעגעבעז ה^בעז םיהרער םטרײס

 ״ריאדנאניזײשאך דעם עבאםים5נ»
 יאר, יעדעז וועיעז בןוםעם די אי •ונקם,

תז, פאר א ^הן און פארװןיס א *הן  ו
 פון »ראצענם 10 ארונטעחפיפען ם«נעז
 ״הײבמ׳ן״ עס האם ארבײטזןר, זייערע

 פרים׳פ־ װי גאנצעז איז איערײםאר ד«ם
מ׳ויליעם.
p e r די זינט סיז*נם, עטגיכע פון 

 האט טרײד קיאוק םון .•ראס«עריטי*
 .באדאני די חאיט אותפנערוקם, זיד

אוה  םיט־ זוכען אײן אין קאפ»אױע״ ̂ק
תו *םור צו װי קען ן ו  א,~ עםליכע פח ו

 א״ן שםועסט םען ווי <ויט און בײםער.
םע׳ איז מא•,  ערמטער דער נעיועז ״וויי
מםע<*,., ,מװארמז אױפ׳ן

 יתמר• היין ניט אאיז *ױז .זזייםזר
 נ־ט ניך אזױ שוין tn ער םאנםמיפ,

p ןיך «ן ער *ייפען. ie נןףפװינם אזוי 
 ווי איז זיד• tvap צים *אפצען, גיט

 תד א?ית אסם rnej nr «יפנט .חייס׳ר
 יעבזח p'D פוז״ זײ ײיל׳ח o*n״ נזן:

 » נ*ו pa איד סײ&מ״ «ײ ה«נעו«
f ײטצרסאנגדפי^

ir n  \m ומרםיר m m יילזד בײ 
| סדויין םי  גצטיהי. מזמדנר#ן * •רזי
 עוחנחמ, זימ ®ח אינחיגם גאגמר חנד

c m  v*  m m e w a מן ^נ  ג
י 1«יי W י ^ n L I P: ײ וױ<אן .װאט ו

V ?י 1

 װאס טאג דער—טאג יענעם ביז אלץ
 םון איז פונתט “״דיארגאניזײשאן דער
 אונטער־ באלעבאטים די םיט ױגיאז זײן

געװארען. געשריבען
 פאר־ ״הײמע׳ן״ עס האט מעהר נאך
 געסאן עס האבען גראדע װאס דראסען,

 האט ער װעםען םיד״־ער, נײע ',״זײנע
 האט ער װעסען פארגעטיערט, פידיהער

 געהאי־ האט ער װעמעז גענעבען, געלט
ײ ערװעהלען, פען  אין אריין זאלען ז

ם*כט.
 אז דערצעהלט, םעז װי פו:קט און

 בלוטיגער נרויסער, לעצטער, דעד אין
 נאכט איבער מענשעז םלעגעז פלחטה

 איצט האט אזוי װערען, אלט אוץ גרוי
ײז ״הײסע׳ן״. םיט פאסירס  גאנצער ז

 יענעם אין איהם בײ זיך האט אײסזעחן
 גרויעד .זײגען ̂זאר די ט,1געזגנדע טאג

 אײנגעצויגעז, ם^הר •נים דער געװארק?,
 א באקוסחנן האבעז באקעז בלײבע זײנע

 ארום סנײםשען די און געיקײט פארפעם
 שארםעד און טיםער זײנען שילײםעז די

נעװארען.
 א אי זיך תפט — !הײמע נו, —
 וועם איצט — איערײפ#- גײער ױננער,

 ארוננמד פניאפ א געבעז דיר באס דער
 א ניט ווצם upv י אםילו *ח פון

ײ ?i« «י c
 גצידואװפ נאך זיר חאפ ״הײםע״

 דרצח א חאסםיגצר m$n ער שםארהעז,
ר םימ מטאז אײעעבוי־ נדוי 4םײ*י מ

 גע־ איהם היסטעריש און לאפ דעם גען
:ענםסערפ

 דעד אז העלד, גרויסער נאר, זעה —
 קגיאה » :עבען ניס אויך דיר זאל באס

 אײ:ס איץ שוין האב איך ארונםער!...
י דצען צו דא צייט װײניג

 װאס םאל ערשטער דער איז דאס
 װאט געװארען, ב"ז אזוי איז ״חײמע״

 גע־ בײז אזוי און שארף אזוי האם ער
 ױניאך א שאפ־שכן, » זײנצם עגטםערט

בלדדער.
אלע״ מיט ״הײמע׳' איז אזײגער 12

מיסאג. עסן גאס איז ארונםער גלײך מעז
 נ־ויערשגײ נאסער, א האט גאס איז

 יעדערעל איז גיך׳ «גים. אי[ געשםיסען
 רעסטא־ זײן צו פלאץ, זײן צו געלאסען

 םענסטער רעסטאראן די םון ראנמ.
 ארויס־ םרוכט און געבעלןס םײגע חאבען

 ניט זיר זזאט ״הײמע״ אבער געלויכטמן.
 געװען װי איז םויל דער אפגעשטעלם,
 האבען אויערען זײנע אין צוגע^אסעז.

 דיר וועם ״איצט :ווערטער די געקלונגען
 אז ארונטער, יזניאק א געבעז באס דער

/ קרײ א ניט װעט חאן א אפילו אזי׳ ט
 קיאוהס די ,םארקעט׳״, דער גאס, די

 איז סענטער גארסעגמ ארום בידזשע
 ױנגע מעדמעז, טיט אנגעםילט געװארען

 געהט מען םרויען. און םענער אלטע, און
רמנגם. די מיט םאכט םען רעדם, םען איז

 !דזשאגס לײןי — צט אויט ^וחנמז
ײ זאלעז  אײננעזע• א/םע, די װיסען ז
ױ ומ^ם, סענצ ײן איז^צו עס גוט ז  אין ז
 ביי• זיך םעז זאל דזשאב, א אהז גאס
•h !סען

 די »ז נעחנט, זיד האם #הײנמ׳ן״
ד  י1אוי tv איחם, <«ע גיסויצם איו ר״
p n ח«מ, תונדערםעד עןוןאוט «אבח 

 איז «וריפ ער >'♦ פארדוײיאלםער •
ו ו  גאני *ין זיך מס*ו n » אדוי* פ

'» w » ח̂נ w, ,אימלגעלײגט

 געזוכם, עיעס דארס װאים פר וױ לײך
 דערגרונטעװעז װעיען זיך װאלט עד װי
 שא«. דעם אין יאר יאגנע 23 זייגע אין
 ׳שװא«*צע רי ארויפגעצויגעז האט ער

 שיא״ די געטאן װיש א ׳א־מל האיבע
 צו־ זיך האבעז פאשינע; די אין הויעז
 בײ םאל. אלע װי טעהר הײנט לאזט

 געווען מײלער די עפעס זײנען א^עטעז
 די• געבױנעז, טיםער קעי די געשיאסען...

 סײן אראפ. אזן ארױף זיך װארפען הענט
 באכמןרתס גים *הײםע״ עס האט מאל

ױ  געמ־ואוום אױך האש ער הײנט. ו
 אין ױך ארײנטאז ,6קא זײז אײנבױגעז

 יעדע עדםאיג. אהן אבער אדבייט, דער
 םאראויס נמטאז pip * עד האט וױילע

 חנם #באם דעם זעזזן רזינטער, א אוז
 וױיסען צו אויסנעפינצן, כדי פארםאז,

ײ םילעז איז םראככ^. ער ווןוס ז
םשער־ עא• דער היעט רעדם עיעס

 אלעםאל, וו״ סצזזר באלע^ם םיס׳ז מאז
 שזײיבען עמס געדוכנ^ איהם זיד ה^ט
 באםראכ• עיצס רעכענען עפעם זיי,
ײ טעז  די מ־אד ״גארנמנםנד, פארטיגע ז

^ חןוט עי װ*ם קאלירעז ם ײ מנ
תן אזייגעד, נ^ד האיב  ס׳אמ ו

#r: שנױל rv\ אין ik t *איחם 6ח 
חי 9. *ױעחח: די אין נעזשוםעט  װי

• וועט חאן א אוז זםו ארונטער  ני
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 אין למגע עקאגאםישע געדריקטע
ארגעגטינא.

 זעחר דורך איצט סאכט ארגענטינא
 n קרידס. עקאנאםישען ערגסטעז אן

 סײ #גרויס זעחר איז ארבײטסלאזיג?ײט
 אױך^או/יי וױ איגזץסטריעלעז, דעם אויןי
 ר*:<ז א און געביט, אגריקולטורעל^ן רעם
 אד- די פון םארדינטטען די זײגען דעם

 אמענ• דער דאס געפאיען, אזוי בײטער
 צוזאםען צענט*ר, ױניאן טרײד טינישער

 •ארטײיחא- סאציאליסטישער דער םיט
 ארויס- באװמגוננ, א אױםיעהויבען נען

:םאדערונגען םאמענדע׳ די שםעלענדיג
 לע״ וױידזש מינימום אײנםיהרען )1

ארבײטער. לאגר םאר ניםלאציע
 אי• פון רעסטריקציע צײםוױיליגע )2

מעראציע.
 באאר־ ניט גאך פון אײסטײלונג )3
 דאס װי םוסטער דעם לױט לאנד, בײטע
םעהסיקא. איץ געטאז װערט

 םא־ געזעצליכע די אנבאי*אנגט װאס
ױ טרײד ארגענטיגישע די םון זיציע  י
 סע־ ארגענטינישער דער דאס ׳איז ניאנם

 װערכע ביל, א דורכגעםירט האט נאט
 ט־ײד די םון געזעצליכקײט די אנערקענט

 ניט נאך האט ביל דער אבער יוניאנס,
 קאבינעט, דעם פון סאנקציע די באהומע;
 זײן געבען צו רעכס דאס האט װעילכער

 צו־ יאנג ניט םאקטיש האס און װיטא,
 דער ביל. שאפ-שטונדען א ריגגעוױזעז
 יז־ טרײד די באצוג אין ביל איצטיגעד

 די װי זעיבע דאס םאקטיש איז ניאנס
 םאד־ זײנען װעיכע ׳בייס םריהערדיגע

 אין און 1912 אין ;עװארען געשלאגען
 מיטניי־ סאציאריסטישע די שין 1918

פאריאטענט. אין דעד
ײ אידישע םון ארגאניזירונג די  ארבי

בעלגיען. אין טער
 אימינראנטען אידישע מויזענטער

 דער אין נעלגיען, אין איצט ארבײטען
 לי אין אויך װי אינדוסטריע, דײסאנד

 אינדוסטייעז. יעדער און םעטאל ׳פאר
ײ םרז מעחרסטע די האבען איצט ביז  ז
 טרײד״יױ די אן אנגעשלאסען :י׳ט זיך

 שפראן־י דער צוליב הויפטזעכליך ניאנס,
ײ ׳טװעריגקײט.  אמאגײ אבער .ה׳אבעז ז

 אדבײ־ אידישען אײגענעם זײער זירט
 דעם אױןי צעגםעד, עדױחײשאגאל טער

ױ םרײד פרײע די װי טוסטער זעלבעז  י
ניאנס.

 אגגע״ אבער זיך ־האבען לעצטענס
 םאר־ צװישען אונטערהאנדלונגעז פאנגען

 םאר־ און ױניאנס טרײד די פון שטײער
 עדיױ ארבײטער אידישעז פון טרעטער

 צו צװעה, דעם מיט צענטער לײשאגאי*
 אין איםיגראגטען אידישע רי ארײנציהעז

 פלאנעװעט מען ױגיאנס. בע^גישע די
אני־ טרײד א ארױפצוגעבעז דארט  ױני

 אי־ די און אידיש, אין צײטוגנ סםישע
 נע״ שוין זײנ/ון װעלנע ארבײטער, דישע

 װע־ ױניאנס, די פון טיטגלידער װאדען
 ספעציעלע איז װערען ארנאניזירט

 עקזע־ די אױב קאמיטעס. פראפאגאגדע
 װעט צענטעד :אציאנאיען פון קוטיװע

 מיגדא־ די װעט פילאן, דיזען ניטהײסען
 נע־ באשטיטט איז װעלכע האםיטע, ציע

 בעמישען ^טעז5ל דעם אויף װאױען
 צו צוטרעטען קאנגדעס, ױניאן טרײד

 רע־ ?אנ?רעטע פון אױםארבײטונג דער
 דורכפיהרו:: דער פאר קאטענדאציעס

!אליסי. דערפאגטער אויבען דער םון
ױניאנס. טרײד איטאליענישע די

 צײסונגעז די אין װעלמ טאג יעדען
 טי״ געםעהרליכער דער װעגען דערצעהלט

 א איטאלימן, אין הערשט װאס ראנײ
 און ברוטאל פעהר איז װאס טיראנײ

 נע־ האט יועיט די' װי נידערטרעכטיג,
 װאפ שריט יעדער דורות. לאנגע םאר זעהן

 װערט םאשיזם געגען געמ*כט װערט
 בייזוױליגסטעז דעם אויף

 אוינסער־ און רויב און בלוט דורך אוםן,
 םאר״ װעםעס פעריאן, יעדער און דרי?ונג

 פאשײ די נים געםעימ עס גאננענהײט
 טור־ אין ארײנגעװארפען װערט סטעז,

ערםארדעט. אדע• ״פע
 אם־ לײדעט װאם באװעגונג די אבער
 הער־ םוםאליני׳ס אונטמר מערססעז,

 ארבײטעײ די איז ׳טעראר, פון שאםט
 סײ או? ואליטישע, די סײ באוועגוננ,

 באוחד בײחנ ;ױניאדסטישע םרײד רי
 אר״ קײן טאז ניט םא?טיש קענען גונגעז
 •ארטײ סאציאליסטישע די און בײט,

 אריבערצו?לייבעז געצװאומען געװעז איז
 אנדעי אן אין העד^ווארטערס איהרע
 די אויב זעחן, צו בלײגט עס לאנד.
ײן אויך וחנם באומנגונג ױניאז טרײד  ז

זעלבע. דאס סאן צו געצװאוננעז
F 6ע כאטש אבער i צי םעגליך ניט 

 איםאליען אח ארבײ« מטאן טרײד טאז
 1אי Dir איז סאמעגט, איצםיגעז דעם אין
 אינמערנאציא־ דעי יון אעטעדעסצו די

א יתיאז סרײר גאלער  חיל־ אז חממג1נ
 יו׳ג^נס סרײר איסאלמגישו n מען
| זיר «י » ו צו » ױ י ״א י י י י ײז נ  יינגײ ײ

מי מארמזמזןן ם וי ״ « * ת  די וחנו נ
ײ m צײם גיגסטיגע י 4ױ *ט.י.831# י

 אנגעהאל- צײט גאנצע די חאט װעלכע
 אייעגי•6אי די טיט פאלכיגדונגען טעז
 װאש אלעס טאן עט1ו ארנײטער, שע
 איצ־ די אין אפילו סעגליה נ*ר איז עס

מ  אי• די העי&ען ו1ז טענ, שװערע טי
 די אויך ױגיאנס. טרײד טאליעגישע
 די און צענטרען נאציאגאלע פאדמידענע

 סע?חנט*ריא- טרײד איגטערגאציאגאיע
 װיליג- זייעד אדױסגעוױזען חאנען טען

חעיםען. צו ?ײט

 אץ ארכײטס״שטונדען קירצערע
חאלאגה

 די םון רעפארט גאציאנאלער דער
 םאר אינסיע?טארס םעמטארי האלאנדעד

 פאר• די דאס ערקלערט 1925 יאחד דעם
 שטונדען אובײטס די םון לירצערונג

 פראדוקציע. בעסערע א געבדאכט לאט
 באװײ עס װערט םאלען אװצײליגע איז
 יעצטזן די סון םארלויף אין דאס ׳זעז

 פראדוקציע די זיך האט יאחר עטליכע
 הונדערט ביז םוםצינ םוז פארגרעסערט

 צאד«ל דער צו פראפארציע אין פ-־אצענט
 באשעפטיגט.עם װערעז װאס ארבײטער

 ראס פאקט, אנגענוםענער אץ אויר איז
נישט איז אינדוסטריע די

 און עםישענסי באצוג אין הינטערשטעליג
 אנדעדע טיט פאמלײך אין פיאדוקציע

 רי 4זײנע ארבײטער די םאר לענדעד.
גוטע. זעהר רעזולטאטען

 גע־ איז װאס אוגטערזוכונג אן לויט
 אדבײ־ רי װאס זעהן צו געװארעז טאכט

 איבעריגער דער מיט געטאן האכען טער
 דאם געװאו־עז, באװיזען עס איז ׳צײט

 ארביײ ־ די םון באדינגונגען לעבענפ די
 צום געביטען באדײטענד זיך האכען טער

 באהויפטעט, אויך װערט עס בעסערען.
צױ געזונטס *אדבעסערמער דעד לאס

 דרעסמאבער הױז און טשילדרעגס די
 אונזער װעלכער םון ,91 לאקאל ױניאן,

 איז־דער גרינבערג ה. פלעזידענט װײס
 גאנץ » געהאט טעג די וזאט מענעתשער,

 טױ אהן און רעש אהן זינ, באדײטענדען
 דער גרינבערג, ה. פ־־עזידעגט װײס מעל.

 חא״ א מיט ,19 לאקאי םון מעגעדזשעד
 א נעהאט האבען ױגיאן דער םון םיטע

 דער םון פארשטעהער די םיט ?אנפערענץ
 פאך דעם אץ באלעבאטים די פון אסס׳ז

 דעם אין דאס איז, רעזולטאט דער און
 42 א געװארען אײנגעשטעלט איז םאך

 בא־ דעם אויף ארבײטס׳־װאך, שטונדיגע
 דאס װאך. א טאנ םינױ ארבײטען םון זיס

 דעם םון ארבײטער די אויך אז םײגט,
ײ רוה, טענ צװײ האבען װעלען םאך  ז

 שאפ, אין ארײנקוםעז דארפעז ניט זאיעז
 ?לאו? די און דרעפטאבער די םיט גלײר

םאכער.
 טשילדרענס דער םיז םיטגלידער די

9לאקאל׳ ױניאן, הוידדרעסמאכער און 1, 
 געװיגס דעם כייט צוםרידען זעהר זיינען

 טרײד־ דער ױניאן. זײער און זיי םאר
 גע־ באנײט איז םאך דעם אין אגריםענט

 מיםנלײ די און צײט יאהר א םאר װארען
הארצע באגריסען ױניאן דער םון דער

ה ױ װ רי ם א טו ר ע עי ר ר ע ט א ע ט

 אויפ־ די ציהען נאכאמאל װילען מיר
 מיטגלירער אונזערע םון מער?זאם?ײט

 םױויש דעם םון אױםםירוגגען די אויוי
 און סטריט טע14 טעאטער, רעפערמארי

עװענױ. םע6
איז טעאטער דעםערטארי סױויס דער

-----או נדי«ײ א םוז צוזאסענגעשטעיט
 איװא םון לײטונג דעד אונמער פען,

... נווסע דיזע און גאליען, לא
 צו פארזוך אויםריכטיגעז און ערנסטען

 װעלכע דראטען, בעסטמ די •ראדוצירען
 װערט. ארםיסטישען גרויס פון זײנען

 זאלען אלע ** זײ װילען דעם, אױסמר
 דעם באזוכעז צו םעגליכ?ײט א האבען

 גצ״ דעריבער װערעז עס און טעאםער,
 םאר ירייזען טיניםאלסםע די רעכענט

 ?אסט נילעם םײערסטער ח^- בילענמן.4
1.50»|

 צענ־ איז זיד געפינם טעאסאר חנר
 לײכט זעחר ̂עז און שםאדט םון םמר.

 סײד איסם דער חרך ווערען דצרגרײבם
 םעז6 חןם אדער סאכוױי, סײד וועסט און

צײ.י עוחממ
Fo• די װארים זעוזר חמאםצנדירעז 

 אתאגיזאציע דיוער ®ון אױפפיארוגגאן
נדמייתר. אמזוות צו

 פאר• אין באפעלקערונג דער פזן שטא;ד
כע לעצטע די פון לױף  איז עט̂י

 אר- םאר?ירצטע די פון רעזולטיןצו א
 אר- פאלגרעסערטע די שטוגדען. כײטס
 דאס אױך און מענליכקײטען, כײטס

 וױידגער פארלירען ארבײטעד n װאס
 ו1גל,יװארש האט קראגקהײט צולע צײט

 אױס״ דארוי װאס סומע די פאר?לעגערט
 אונטערשטיצוגג אין װעדען נעצאחלט

 רע־ אפיציעלעל דער לאנד. איכצר׳ן
 רעזויטאטען די איזא כאװײזט יארט

 ארכײטס״ םון םאר?ירצערו:ג דער פון
 צופרידעד זעל,ר געװען זײנען שטונדען

 און היגיןודש סאדאריש, — שטעלעגד
סאטעריעל.

ע  אין קאורטס אינדוסטריעלע ניי
דײטשלאגד.

 דורנ• האט רײכסטאכ דײטשצר דעד
 די *וועתשטעלענדיג געזעץ, א געפירט

 גײעם א אויף געריכטעז אינח^םריעלע
 הע• די באזיס. םארבעסערטען טיל אח

 האבען קאורטס אינדוסטריעלע כערע
 םאר ערװעלןלען צו םולםאכס די איצט
 װעיכען אירגענד ריכטעד פון אםט דעם

 פאר קװאליפיצירט איז װעלכער יערזאן,
 געמאכט װערט ארום אזוי און אםט, דעם

 גע• דעם םון מאנאפאליע דער צו סוף א
 אמת איז זעלנע דאפ ריכטער. װײנליכען

 אינ־ די פון טשערטאגשי• דער װענען
 ע^עדעראc די אין קאורסס דוסטריעלע

 הא־ נעדיכטען דיזע אין שטאטען.
 צו רעכט דאס ױניאנס טרײד די בעז

 געגען םארטיידיגען אלײן זיך און קומען
 געצװאונגען, זײן צו אנשטאם אנידלאגגעז

 אנשטע־ צו םאר<אנגע;הײט, דער אין װי
לאיער. א לען

אינזשעערען, ארבײטער, טעכנישע
 סענען כעםיקער איני־וסטריעלע און

 דעסאקראטעז סאציאל די םארדאנקען
ײ אויך װאס חגרפאר  אין איצט זײנעז ז

 :ע* ;,זײעל פרעזענטירען צו לאגע דער
 אינדוסטריאלעז אן אין ?לײםס רעכטע
 פארטײ, נאציאנאל;[ דײטשע די קאורט.

 געװען זיינען קאםוניסטעז, די אױך און
געזעץ. דיזען פון דורכםיהרוגג דער געגען

 דעם פא־ ױגיאן דער פון םיהרערשאפט די
 שטונ״ 42 א פאך דעם אין אײנשטעלען

 זא־ זײ ארבײטס״װאך, טאגיקע 5 דיגע,
 ארײנקוסען שבת דארפעז ניט מעהר לעז
 ארבײ״ ז־י אױך װעלעז איצט שאפ. איז

 שיבה װאך, א רוה־טענ צװײ האבען טער
זונטאג. און

 םעמא־ גרױסעד דעד זונטאג
 דעם נאך אווענט ריעל

יהואש. דיכטער
 :אר אװענט מעמאריאל גרויסער דער

 דיכטער גרויסען םארשטארבענעם דעם
r ל. י. דעם םון אראנזשירט יחואש, e 

 פאב״ יהואש דער און םאראײן שרײבער
r םארקומען װעט סאסײעטי, ליהײשאז n 

 אין פעברואי, טעז6 דעם אבענד, זונטאג
 וועט אװענט טרױער דער האל. ?אן־נעגי

 • אײ. אן זעהר אויף װערען חרכגעםירט
 בא״ פראכראם אין שםײנער. דרו?סםולעז

 םריד, סא?אלסקי סאדאם :יזיך טײלינען
 און ארנעל אויפ׳ן ש^לען װעט װעילכע
 םידעל־ סטוירן, םילארענס םיס פיאנא,

 ײעט באריטאז, גלאם, מײרא שפילערין,
 גאיאנט, י. לידער, יהואש׳עס םון זינגען

 א זינגען װעט הבימח, דער םון טענאר
 איבער־ יהואש׳עס אין תתלים האיימעל

 רא־ לאה אקטריסע באװאוסטע די זעצוננ,
 ביבעל יהואש׳עס םון לײענען װעט זען

איבערזעצונג.
 שרײבער אידישע אננעזעחענסטע די
 רעדען װעלען אוץ ארויסטרעטעז וועלען

 יהואש. םון שאםעז און לעבעז דעם איבער’
 זײערע םון לייענען װעלען פון אײניגע
 אברהס :זיך געםינעז זײ צװישען ווערפ.
 ספיזואק, חײם דר. פינספי, דוד רײזיז,
 מוקדוני, א. דר. לעיעלעס־גלאנץ, אהרון
 מא״ י. בארײשא, מנחם ליגערכײנן, חײם

 אגדערע. און ביאלאסטאצ?י ב. י. רינאװ,
 ביל־ אנטהאלט װאס אלבאם, יהואש א

 אר״ זײן בילדיםון א יחואשיז, פון חור
 זײנעם פון פ*?סיםיליע א בײטסצימער,

 לעװיט י. םון צײכנונג א כמנוםפרייט, א
 לידער געבליבענע דײה א אח יחואש״ן םון

 װעלען יהואש׳ז, פון ביאגראםיע א םים
 אײנעב יעדען צו םרײ ווערען געגעכען

אווענט. בײם
 אץ דאלאר 1.00 ,75 ^0 בילעםעז

L65 ,אײנגעשלאסען. סעקם וואר דאלאר 
 רעדאפציעס אידישע v*ל אין באקוםצז צו
*w און םאג־ חנדעז חאל, סאתצגי 

 •לצצער אנדערע די pH אױף וױ אוחננם,
 אדוחנרםײד די איז אנגצנעבעז איז op וױ

םענםס.

»-י יp̂ - דארפמאן. ?. אית- װ*ס נ
jnp  b«mj אוגזעיע בײ ארנײפער p s״

ױ און נען, י ג י ן • r» j• ין טי«גליד קײן® 
אן, אוגוער א• ?אן ױני  ריג• די חןבען ד
p t o p i ^ קו ר t • װי f טי־ ?אלען חנרסר 
מ דדוק^ז ניא• צ ײ  ״;ע־ דעי אין זאגען י

נ רןןג««נקייפ׳/ י  וײגען ןוז *ו
 די אין װערען. *ו גןדרו?י װערוו

p w n p i ען װןנען עוולינע  זעזזי• םיר ז״נ
 תאבעז םיר און ןלןץ. אין ;עװען געאיעג*

 סעחי *ו *ארגינען גצקאנ* גי« «או« ו«ך
 ואןונ דעם *ון און גוסער. » *ין ליד אײן װי

 »ז װ״פען, םיר ןליין, איחר ני# געליפען
o װע• #ײף ®אר p ײן  פרײסמ, קגמ§ע # ז

t סען װען V ««ן מען קאן װאס ^נער i y o w 
 םעח• סך * דא ס׳איז און ונײמוגג א צונויף

 איז מרײנגעחן. ד»ר« עס װג סאמערימל
 כ»ןסע ד#ס ^•צוקלײבען געצװאוגגען סען

̂ס נוימיגסטע, ז ןןאס ד  ד»ס אר״גגעחן. סו
 אזיי סון װארטען לאזען םען כזוז אינערי;ע

p* געח■ y r נאי װ^ך. * נ*ד װ?ך א 
 איה־ קוסען. װעט עס — געדולד, די ני׳סט
 ידיסש אוגזעי אויף צע8עדי די צװי׳יען זײם
״נעתסט׳/ א שיזי־

 עד־ ערצעחדוגגען די — .p—ש ד. י.
 װאיםען מניסעל ד^רוען װעט יויחר האלםען.

®#רעפעגטליכען. קאבען עס װעלען טיר כיז
אײע״ — .22 לאקאצ קראמנית׳ א•

 צואממגד טרויעריגען דעם װעגען ׳סילדערונג
 אינ־ די ריבטיג. ;«נץ איז טרײד דרעס ®ון

 איז װאס אלץ טאז «ו גרײט איז א;מל5םערגע׳
̂ר • פארבעסערען «ו *ואטאגד דעם טעגליך, ג
 סאנבע *ז ז?גט, איחר װאס אםת אזיך איז עס
 דעם מיט זיך ב*גוצען באיעמםים די פון

#ז דער אין פןןר קוטס װאס ׳סטײיש  און ױני
 און װײדזעעס די מיוגטער טעתר גןך דריקען

 ד#ס שעוער. די אין אלנײפ־סטאגד^דדס די
 ;אי װי װערען, או;עאפעלפ באלד יןבער װעט

̂בען װידער װעט איגםערנע^אנאל די  דעם חן
̂ל פרלן  ניט קענען םיר טרײד. איבער׳ן קאנםל

 אײער דרוקען צו װאונאז מײעד ערוילען
בזז איז בדי,״ דער װ״י אזױ בריף.  געאיי

 עס ײוקעז. ני*ט איהם מען געװארען
 און גערעדט סך » — וווצויגען, צופיל איז

; י ײי ̂בען מיר װען געז*;ט. װ  געערינען ת
 גל־ אײנגזףיטעלט עגדליך איז ״פרידען אז

 לוי*•* דעי ®ון טײלען ןןלע אין ווארען
 אז געשייבען, :ים םיר אינדוסמרוע׳/יחאבזןן

ן זויז »רידען י  אין ®ײנגזףיטעלם אויך *ו
אן. דער גוט׳ גאנץ אלײן װײסען סיר ױני

אן דעי אין אז  *םרײש א אן :אך געחט ױני
 דערמאנען. צו אוגז עס פארעפארם איחר און
 איכדוסט־ ד״י אויןי במצויגען זיך חאם דאס
און דער אויף :יט ססון ריע אז.  דע• אין ױ:י

 ־ *I געװא״ען אײגגעאםעלם איז אינדוסטײיע
 אינטײרנע^א־ די לינט טיילען, איע אין דעץ
 א׳ן סיטואציע די איבערגענוסען האט ;אל

 כש״־יה דעם ;עסעטעלט ד.אש זי חענם. איהיע
 דנ־ טיט אין >גכש׳ן אמעיי־עז דער מיט

 איז. רעזולטאט דער א*ן אסש׳ן דזשאבעיכ
ױ פון אינדופטדיע קלאיק די דאס  יא־^ נ

 צושטאנד, :^ימא^ן א א־ן צ־־יק זיך געפינט
̂ס עיום. פון באזיס א אויף  פא־' זײנען ד
באעטיײטען. גים ̂אן קיינער װאס טען

א״ װעיט בריף אײער — ברוינער ד. ! 
 4מאנגע־ צולינ גוטער. דעם »ין עפענטליכם

̂אנט נים עם ח*ש אץ4■• איז  אי־ײנגע־ז גע
גזסער* פ^ריגען אזן

בא־ לידער צװײ די — פישמאן. דוד
ך חאכען םיר קוסען. $ r אייעו־ם ליד א נ e 

 װעי־ען פאר^ענט^יכט אלע װעלען פדיחער.
םעגליך. :אר װ« גיך אזוי ;

 א׳ידאי — .18 ל*ס*ל צעװענשטײז׳ ל.
 ״גע״ די באהוםען צו בזורעבםיגט איחר זײט

 אנמ־ע יאנ ײי גו» אזוי רעכטיגקײט״,
 פאײ אבער האם איחר טיטגלידער. אונזערע

 די נרכזעי. לעדזשער #ײער אגצוגעבען געסען
װערען. צו;עאזי?ם אײך װעם צײםונג

 װילקא- זײם איהר — גרינבערס יהושע
םיםאדבײטע־• די פון מיטפחח״ ״דער אין מען
 גוט אזוי איצםער ^גערעכםיגקײם׳/ דער פון
 קײן ארויף נים לײגען םיר פריהער. װי

 זײ םיטארנײםער. אונזעיע אויןי אל5םאנא
 אזאפוגגען זײעיע פארעפעגטליכען ניט םוזען

ײ אויב צײטוגג. אונזער אין גוןר  זײגען ז
 זא־ זײערע דרוקען זײ מעגען יראדדקםױו,

 מעת* צײם^יריפםען. ̂גדערע אין אויך כען
 חענט, אונזערע דורך געחט װאס דיןס ׳:יט
 ארויס קוםט אונז, בײ גזגדרוקט װערם און

 אנדעיע די אין װי בעסער, אזן עעדעער
̂ס צײפמזריפםען.  מייי װײל דערפאר, איז ד

 מי• װאס דאם םיח, ק״ן גיט אפארען
 אנד און אםבעסםען ארויםקוסען זאל דדוקען

^די ̂ט איחר װאס פאבל ^עחנסט̂ע  אונז ח
 גאכםיגאל״ דער אזן סאווע n״ *וגע*יקט

̂ס דרוקען. קירצליך םיר װעלען ײ״ ליד ד : 
 ניש אונז ח*ם עטילזןן׳/ דעפ םײנעל דעם

 ביי *װעק זיד זע«ט איינער װען גענוםען.
 זומע־ חײםען מ אין טײכןןל״ ®זםילען ״דעם
 אבעד, װעםער, צודערלײדען. נאך איז טאג.
 יאדט מען קאן טעג״ װיגטער קאלמע ״אין

 חאש יאעם ךער סײחגז ײערען. דער^יוירען
 בבוח איז וואס ®ײער גע*ליד אזא ?יך אין

 ?ןי ײען אוילו לעזער, די אנצואװארימען
מ י  וױנ״ »ין ®ײכצל* אפילען ״דעם בײ ז
 אםרו׳ע װאס לידeג7ו•ײג איז דאס און •*ר.

.now: n דערװאריםען — םאן דארןי •אעזיע
<י»אי עם איז ליד »»*או אין •

 נאדט m םײקןןרס דרעס טשילדרעז
צײט יאהר אגרימענטפארא דעם

 װײם־פרעזידענט — ארב״יטס־וואך. ס־םאגיגע ־שםונדיגע42 א געװינט ױניאן
 דער א־י־ן ױניאן דער פאר םפאוקסםען דער געװען איז גרינכערג מ.

באלעכאטים. די םיט קאנפערענץ
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 שעפער רעחשיספויופע ססז פון פאוסועטעו
מיפיננ ענםװיאםפישען אן m חאלםעו

ן (׳•יוס • וו ״ )1 ו
v די סון א״גע איז ד*ס w z n v ir w 

<ײדען.
דץ- וױ ט ■ײ  געװען ייויר עס װ*י

ױ צוצוזעזזן, <ן*©יס*ר, *ז* ס*ר  אוג• ו
 םין איז װעיכער זעסןןן, ■רעזידעגט וער
 פיר״ אוםן סיאוסען m אױוי לינסע די

 דט־ דעם פון און נעװארען, <ױ©דעט
 טיט נעװארען אױפגעגוסען םיטיגנ זיגען
 װא״ *ון באגייסטצרוגג היישעסטער רער

אז, רימסטען אוי
 *ון ©יטינג, דער זיך עפענט עס
*״ ערשטען דעם *« גיט זינטאן ברודער : 

 *יינצי• קיין אױס ניט לאזט ער ריכט.
 אויפ׳ן איצט מטעחט װאס פראגע גע

ױ;י#ן. דער םון טאג־ארדנוגג
 רע־ די זועגען עד ךעפארטעט רשית

 זיך האבען טױזענט 26 רזשיסטרירסע.
 זײגעז 0,000 װעיכע םון רעדזשיסטײט,

אפראז שטורמדיגער » .2 ״אקאל פון
 רעי־ סטייטמעגט. ד^ױגעז דעם באנלײט

 פא-אור־ די צו איבער ער גע־זט נאך
 פון גענ־יש א קלאותטאכער. טײיטע
״ זיך מערקט סימפאטיע און טיױער  נ

 די וױ שײדערט ער װען אייגעם יעדען
 גע־ געצװאוננעז זײנעז פאראו׳־טײלטע

 נע;ען שוידיג זץ־ דערסלערען צו װ*רען
 דערשטױ;ו;ג וױלען. אײ;עגעם זײער
 זינטאן׳ס בר. איעמעז בײ ארויס ריםט

:פדאנע
 ארױסנעלא״ נארעצחי איז םאיװאס

vi\ ײ אנדערע רי ײעז םרײ, געװאדען  זי
V געװארען סאראורטײלט נען

 <ר0 זיך, פדעגט װ^ויום, יטאפע און
 פון םח דעם בויעדעז ניט פראנע די אט

מקווחםאכער* רעכטדענסענדן יעדען
 דער םון איבער געחט זיגמאן ברודער

 אינשױ *געשילאימעגט דעם צו פראגע
 רי אזױ װי רעיחלעיט ער ם*;ד. רענס

 טא־ די פון ארנאן דער װעיר״, *װימענס
 דעש ארונטער רייםט גופעקטשורערס,
ױ און םאנד אינ^ורעגס אנעמפלאימענט  ו

 איגספי־ אסאסעס״ווערןנן דאויגע די אוױ
 אז דערםאנט ער קאמדניסטן. די פון רירט
 און שטאוײז װי און אן, קוסט סלעק דער

 נױ• װעט םאגד אינשורעגכ דעד וױכטיג
 םא״ יעגעם איז װערעז אויסנענוצט טיג

סענט.
 צו איבער דאן נעהט זיגסאן ברורעי

 דערקלערט ער לײבעל. סאדםארעז דעם
 דאהיי אלעםאל, װי םעחרער ר,5איצט אז

 אכ- לײבעל סאניט^־י דעם אױ;י פען
 ערמט, װערם איצטער וױיל געבען, מונג

 אין ארבײם נעמאכם בעםאר, װי מעהר
נ/ןסטען. ססעב אין לעכער םאחמיחנגע

 •ריי\ א אויףי א■ זיר,דאן עטעלם ער
 װערט װעלכע םראגע, ױניאז ציפיעלער
 געוױסע םון סאײעצט שםארס לעצטענס

איבײסען ראס :נעסליך ארבײטער,
 עס װאו שעיער, יענע איז אװעדטײש

 דאט און ארבייטער נאך זיך פאדערט
 פאםיטעס זונטאג. און שבח ארבײטען

 נוט דארםען — אויס זיגמאן שר"ט —
 פארקו־ ניט זאל דאס אז ;ע:ען, אכטוננ

 ;יט םעז זאל זונטאנ און שבת און• סען
 טאדען •רינציפען ױניאן די ארבייטען.

 איר־ אונטער וחןרען סארנאכלעסעט ניט
אוםשטעידעז. װעלכע גענד

זינ• ברודער איבער גיט לעצט צום
אומיאר״ פונ׳ם דעסיזשאן דעם ראז

 דיסידפאן דער ט״עעדמאן. טײאישען
 אופד דער װאס דעס, אין גא׳צטע^זט

 נאי• אנערמעגט ט׳פערטאן פארטײאי^עד
 קעראער• די אלס אינטעדגײ׳פא;אי די

 אינדאסטריאל דער װעלכע מיט יצאפט
 כיט גיט און םאדחאגמען. דאחי שאוגסיל

 װאס באארד, דזמאינט געװעזעגער דער
ניט, נאארד דז^אינט קײן אי?

 נאמערקט — ׳חנרח לינסע די —
ײ אז זיך באריהמען — ׳עי  חאגדלען ז

 איז דאס קאוגסיל, איגדוסטריעל מיט׳ןי
 ?יײ איצט און קאלענדעמ פון אמגטער

ײ מיט םארטיג טיר גען \ אינגאגצען ז
 א#- מינוטעךלאנגער שטודמדעער, א

 קאז ער אײדעד נאר אױס׳, ברעכט ייאז
דעיי אט םון זאץ פולען דעם םאדענדעען
ערקיערוננ.
 כרודעי נאך רעדט דוניגפקי בדודער

 פון אםת דעם דערצעהיט ער זיגמאנען.
 פאראורטײלטע די םיז גע׳שיכטע דער

זײנען װאו :פדעגט און קלאוקסאנעי
 דאראר, טויזענט 35 די אקינגעקודען

 פארלאזענדי; ׳האט £יש ביודער װערכע
 םאי ספעציעל אינערגעלאזען ׳אפיס דעם

אנגע־^אגטע? ,ל
 — ער זא;ט — זיגמאן ברודע־

 באםרײט איז גאדעצקי פארװאס םרעגט
 :ע«עס ;אך פרעג איך און געװארען.

ױ  באםרײט איז סארקס װאס עס קוסט ו
•  איך םרע; ׳עס קומט װי געװארע̂ן

 באםרײט איז תכשיט דער אײדער װאט
 געהעכערט ריכטער דער תאט געװארען.

 אין דאלאר טיױועגט 25 אױן• כײל דעם
 איהם טען האט ׳פיעטעי טאג א מיט

 — געהײסען האט מען כאםד״ט^
 סטרײקעי ארימע די — אױס ער שרײס

 סייװען צו כדי שולדיג דערקיערעז זיך
!נארעצקי׳ן און טאררןסען

 םיהלט ביטערקײט און כעס םרױער,
 םארזא״ די פון אײנעש יעדען בײ זיך

מעיטע.
 און אויוי זיך שטעלט טשערלײדי א
:זאגט

םארשלאג, א םאך איך ״טשערמאן,
 םיכד אין דערקלערען זיך זאל .טען אז

 גוט״ און םאראורטײלטע די םיט פאטיע
 אינטעד״ דער םון האנדלוגג די רײסעז

• נײשאנאל״.
 טאדמסעהט װערט, םארשלא: דער

אננעגוםעז. ך,יז
ײז עגדיגט דובינסקי ברויער  רעדע ז

איז *עס וחגרסער: סאלגענדע די פיט
 די ראטעװען גאן װאס כח א םאראן

 כח דעם סטרײקער. פאראורטײלםע
איגטערנײשאנאל״. די פארמאגש

 פארשײ וחנרטער די נעמען נאכדעם
 װעגמן דקבאםירען ױי טשערלײט. דענע
 םארשידענז! די װע;ען און רעפארט י-עם

ײ םאר זיעען װאס דערלרערינגעז  גע־ ז
 איבער־ זיך שטעלען און ;עױארען מאכט
 רע־ םון םראגע דער- אויף אפ הײפט

ײ סײנונ<ען זײעדע דזשיסטיײ״מאן.  זי
 זאה דער צו אינטעדעסאנט, נען

 דא־־ רײדעז םעהרסטע די אינטעליגענט.
 צײט די םאילעננערעז זאל מעז אז םיר
רעדזשיסטריישאז. םון

 שאס, פליםשטײן׳ם סון םדידסאז,
פאײ ניט דארםעז סיר ;אויס שרײט

 לײנם טשערםאן אוםפארםייאישען פון אנסשײדוננ
 כאאםםע די אויןז ערד מפעסע לפצםע די אחיןז

נאארד דזשאינם נעװעזענעם פון
ן («לוס ו ם ו )1 ז״

 און ערוועתיט, «ודער ם, ע ט נ י ו פ א
!אנדערע סיין ניט

 דע־ צו ״חי א #?זא, מאכט, דאס
 סיהרער.סון נעװעזענע די םון אוואנטױרע

יאסאלס. די םוז און באארד דזשאינט
 אויטאי״ םינדעםטע די ניט האבעי זײ

 םון נאאםםע די אצס אויפצוטרעטען סעם
 פין באארד דזשאינם א אדער ,אסאל, א

 קערפער־ הײן און איגטערגע׳שאנאיל, דער
 אן האט װאט באלעבאטים די םיז מאסט

 ניט זיי דארוי ױניאן, דער מיט אנריםענט
 אונםערהאנד- ניט דאוןי און אגערפענען

 סעהר זײ וועט איצט און ויי. םיט <עז
 דמר נים אפילו נ^פפס, פײן ומיפעז ני״ .

 .עלעסשפז״. םכלוםד׳פסצז » פון נלאוי
 תפ־ וײ !חעלפען ניט נ#ו זײ ומם «ם
 פאר״ אח םסרייק דעם פארראטען נען

 I געחן סותן «ײ אח ױגי« די בסןבט
 איגגפיספרס םר. זמנפן רעחןנדינ
 פרק־ זינםאן פרעז. וז*ט אנט׳פ״ײנ^

4 :קלערט
 מד «יז יוניפז אינםעתק׳פאנאל «ד•
 איננפו־ םד. פין צופרידעז וןחו סירלױ
 די סאנט עס װיי< עגנמױידתנ. סאל׳ם

 nr מאא. t*< פאר סא< ייין יאד
niw נאיענאטים די «יס riM  w, ז«

» 3?*VOT.WinwW nH

ײ וועלכעד D איז האנילען, דארפען ז ip 
י — פרנאניזאציע, אנערקענםע די איז  י

 וואיר־ נארמענט ליידיס אינםערנעמפגא<
 קאםוניםטישע כאפטע די ױניפז. סערס

 באאםםע, נעװעזענע די אװאנטוריסםען,
 נעװא־ ריםסחװ־ימירט אין-<אנצעז זיינעז

 אוםםאראנטײפרסיוי• זײער דאנק א רען,
 דעם פון םארטיוי איז האנדלונ; כעד

סטרײה. וואכינען 25 לעצטען

 פאר װיכטינער נ*ך איז װאם ,אכער
 און רענס די םון ענטעיידוננ די איז אונן,
 אלע־ נאך װארים ױניפז אונזער םון פײל
 דארםע; װעלכע יענינע, די זיי זײנען ם׳גן,

 זיי• נאםת זייגעז עם ווער בודפטינמן,
jn>r .ײ««ם רעדדזויסטרייש*!, די פיהרער 
 סאנ דעם זינט נעװארען אננעםיהרם איז

 איז םיחרפרשאפם קפסוניסטישע די יופס
 נא- ױגי*ז, חנר םיז געײפרפן פארסיימן

 »-p וועינע צןוחלמן נרויםע די bit װייזם
 שטי־ ריחשעססרירען, נעסוםקן ויך מז
 םיז פרינ*י«וז די און ױניפז דער מן

c« «י 4(יוני*ניז םרייד אםעריפאנעם r 
 זיי- own קפניניםטעז פארניסענע ביםעל

מי »ק פאראן ג«ד נ«ן מ  ווייען ימי*ן, א
w זאנעז, סיר p תייו םיי  פארסײ־ זיי ו

 ותז אםיײ דזשאבנ^ זײפד׳נ אין ײמן
 נ<יי• און אײגנפשפארט «ייז ײיייס ייי
^. נען שי אום ,.......

?V, רעדזשיסטרייש^ן, רי יע;גער צ־חען  ״
 א־נ• רער פון נאשלוס יער איז פזוי

 ,,נ דאחי װ«ורט איחר און טעת״שאנאל
ײז אונז טייער! און חײלי; ז

 טשער• די אױך רעוט זין דעם אין
םארנער. ס<וגיא <״די,

 מי• און מענדעי פון קױויי טשעדמאן
 ער״ און װ*רט ר<וט נעמט ׳פאפ, יער׳ס
ל רעדזשיסטר״׳ע^ון די א< קיערט  םען ̂ז

 אורזא״ צװײ »ן ניט עד פפרלענגעדןן. י«ו
 רץיע פ גע׳פפילט ח«ונען װעלנע נען,
•v אין r̂ון מ־טנלידעד איינינע ו^»לטען: 

װ^ש ערשטענם, :זיך ועדזש׳סטרירען
ז נ«וך האט מפגסיל דער  אנער־ איצט ני

 צװייטענס, נאפרד; דזשזיגט די ?ע;ט
 רע־ ניט די םון ט״ל גרויסע » ,ױייל

 אד״ די ניט נ<יו וזאנען דזשיסטיירטע
 נענומען ער, זא;ט רארןי, דאס נייט.

 דערינעל און אטנאטראבט, איז ײערען
״ן איז  פארלעננע־ זאל מען «ז נזיינונג, ז
.־עדזשיםטר״׳צןון. רי וען

 װיל־ םון טשערסאן הוירםאן, כרודע־
 אז זא;ט, ׳צאפ אדלערס און קענס

 דעם םיט רעכעגען ניס זיך דא־וי נ:ען
 אװע;ט. ה״נט ז<ונען. װעט מען ױאם
 ;ענדאכט פדעזידענט דער האט ער, זאנט
 געװעזענע.־ דער פאר טויט־אורטייל דעם

כאאדד. ודעאינט
 צו?ע־ און פריד םון עשערםאן דעי

 נעלך א נענען דארפעז ט<ר אי <א;ט,
 זיי אז מענשען, עהרליכע די ;ענוז״ט

 נע־ די טענ פא־ א האבען נאך ואלען
ו רערז׳עיםטרירען צו יעגענהײט י  איז ז

ױנ־אן. דער
פלאן, נז נרודער  פי! ט׳טעדםאז ה̂ז

 מ־ז םען אז זאנט, ראפעל, און אמי.ם
 פארעהע די נעלענענהייט א נעכען נאך
 רע״ קעגען נאך איצט זיך זאלעז זיי

דזשיסטרירען.
 ברודעד אױך רעדט זינען דעם אץ

דיױויס. נרודער אי] פרעס
כרודע־ אפ־ל אן מאכט לעצט צום

 ערפאלג דער פז ערקלערט, ער א-־יערין.
 דעי־• איז סאסוי איצטינען דעם פון

 נן־ נעט«ון איז עס װאס פלעס װײל )*אר
 לא• אױסלערעכענט. ;עװען אײ װארען

 חפנדלע;. אזױ אויך װייטער ז־פע טיר
 איי• נעלע;ענחײט א גענע) גאו לאנ׳ױ

 רעדזשייפטרירען צו םלאכות בעל ;יגע
 א,•; אפלאדירט שטא,־פ װערט ער זיך.
אמעגוסען. װערט אפיל )יין

ר  רע• די אז נאשליםט מיטימ ת
 1בי םארלעננערען זיך זאל יזש־סטרײ׳טאן

 דרעט־ די פעברואר. טען5 דעם ׳עבת,
 װי פארנליינט דעדזשיסטרײשאן ראנער

ז גפשלאסען פענרואד. טען15 דעם ני
 םיטיננ, חןד זיר שליסט ־ערטיט און

 ביי• אסת׳ער אן פראכטםול, אוז ׳צעוזן
 ארן איגטעלינענץ םאלעראנץ, פון שפיל

בא^ידאריטעט.
ק. פ.

לאנדםלײט. אסטראלענקער
lv ױנענד״קלוב אסטראלענקער דעי ii 

 דעם שבת, באצ, און קאנצערט א האנען
 םענשאן בראדװײ אין םעברואר, טען26

 װענדען מיר בראדװײ. איסט 209 ,4האי
 און לאנדסלײט אונזעיע איע צו זיך

 אונזער צו קומען זאי*ט איהר אז םרײגד,
 קול־ פאר איז דאס װײל או;טער:עהמוננ,

 הײם אלטער דער םאר צװעסען טורעלע
 וא־ מיר ךאס• װערט אױך זיכער איז עס
 יאהר, א אײנמאל טרעםעז אלע זיך לען
 צוזאמעל. פארברענגעז זאלען םיד און
 שעהנעי א זעהר זײן װעט קאנצעדט דער
 און זיגכעז טעגץ, םוזיק, זײן װעט עס

 װעש קאנצערט גאכ׳ן דעק^אסאציעס.
 טאנ װײםען אין ביז םאנצען קענעז סעז

 צײ זיר איהר דארםט דאריבער אריין.
 קאן בילעטען בילעטען. םיט גרײטעז

 ראד 1302 ׳ראם סאל. בײ לריגעז סען
בראנסס. עװעניו, דײל

V.

 צו ערלויגם איז עס װאו לענדער די ץ
א איז װאם מאן דער איז װײן, טרינקען

.........דערפון חנאח האט און װײן אױןז םבין
ר.......נים איהש םרינקט ........איהם זופט ע

 צו חנאה אום טראפען יעדען פיהלט ער און
טעם״ םולען דעם םון ךאבען

 גוטען אויף םכין א איז װעלכער מאן, דער
ניט כרענם און אראב גלײך ניט ציהט םאבאק

םיחלט ער .......םיגארעט זײן שנעל אוים
 הגאת האט און נעשםאק םײנעם דעם לאנגזאש
בעםעד ער גלײכט נאטירליך דערפון.

M U | ^ A

ם איינצמער חגר ארן  פאף םז
two o n נעסע־ די נלייכט ויפפ
n זאכש .nrar> no

l£.
t* ‘J₪R*<i i U l י { i■ 4

שססמפסל ו8יוגי דעם 8סי שיך סױפם
 ארגאניזיר־ דער פון טיטנלידער אלע צו זיך װענרעז םיר
 דעם האנען װעלכע שיך פױםען צו ארב״טערשאםט םער

 אינוױינינ־ זויצ, דעם אויף ױניאן אונזער פון ׳שטעםפעצ
 נעטע« םיר שוך. םון צײניננ רעם אוי(» אדער זויצ, םטער
 דעם אט זעהט איהר םײדעז ׳*יך, סויםעז צו ניט אײר

אוינען. איינענע אײערע םיט שטעספעל ױניאן

ט ה און בו ם שו ער ק אר או װ ױני
ל״באר אװ ׳»אן”פעדער *םעריקאן דער םיפ יליא'י»עד1א

םאםם. גאםטאן, םטריט, םאםער 246
1בעי ל• טשארלם צאװצי קאצים

סעקרעטיןר־טרעזע. גענעראל גןנעראל־ארעזירענט

 ראדיקאלער שםארקסטער און גרעםטער דער אין
46װעל דער אויף אריען ארבײטער אידישער W

נ *רב דער • ײנ י י •  1י •
עק»נ»סײ װינ*יגןן דען
̂יצז יח ״ען w ■•ליי

̂ד איו רי» 1»י חד  ק^• ד
 אידי• דןר אין •לצטחני «וי

4באװעגונ ארבײ«ער

 איױ״ אײגציגער דער איז ױנג ארבײטער דער
̂ר־ אײגענעם אן האט װאם ארדען, שער  סאניט

or טיטגלידער. סאגסאטוטיװ דינע פאר
גיו 1• •ון עלטער אין ארייגגענוםען װערען םעםכערם

יאחר. 46

n »יזור «ױג n w n ,ו ׳ימפם םיםנליד י ד ז ו W נייי

 $2,500,000X0 — $ארםאנט
 83X00 ־־ מיטגלירער

740 — כרענטשעס

ט נ ע ר ע ל
 טײרץנג םעטערן פראהטישע
דעזײנינג אדער גױידינג

םא־ 00
I

אינסםרוקציע איגדיװידועלער און דירעקטער דורך
נאכם. אץ טאנ

 סאלעדזש ליעויננ ראזענםעלדם
פמטהדנםייסינב און דעזיממג $װ

(ניו בואדװ״, לעבען װעסט«טעסםדט,17 'p t
1881—2 ססווער מעדיסאז סעילעםןון

בדואר פדײםאג

נ. ן א א ח א ה
לוס ן ̂( )8 וײפ ױ

̂וס דארף ער ״באמעחנעך. שרײבען  ד
 פעדע• זײן אוגםער נצחסס ער ניט.

ױ אין דע^ט און כענשען  גאגצע אויזי ז
 שעחג־ און «אעזי ה^כען װ*ס װעלטען,

 צוגעפארכעג• געקינסטעיטע אהן לייט
.6קײט.

עיסר. דער *װזם בײ זײגען מעגשען
 — נעםשור״ ״הױמען ער זוכס אלץ יןא
 ל^״נט איהר פון נאטור. מענשייכע ײ

 ctf)t ׳בוך גרויסע ד#ס איז דאס ער.
 ער שטודירען. צו אויןי ניט הערם ער

 אנדערצ װאס סלײניגקײסען, אויף כא^ט
 די װײזען איהם ;פאדפותס װאיטען

o גלײניגקײטען n פון געוחנב גאנצעז 
װעים. ערד

פון — מענשען ארים סלײניגהײםעז
וועל־ הענדסערטשיף״, בלױע גרויסע

 האס יאו־ס נױ םיז הכיײ רב דער כע
 א בשעת מאפעט םון ^-ויסגעניםעז

 עד און זזגדול, הםדרש בית אין דריצה
 געצופט נערװעז הענרסערטשיױ די ראט
 בית םון שויחן אוים׳ן הענט בײדע מיט

 די געלערנט ה>אקאז האט הנדול, ךמרריזן
 אי־ ארטאדאקסישע די םון כראגעדיע

 ״אױסנרי״ ניט זיך קענעז װעלכע דען,
 בריסעלע־ בײם אגזעריסא. אין ;ען״

סאציא<יסטישען אינטערנאציאנאלעז

 דע־ א געווען איז קאהאן ײאו קאמרעס,
ײן זײן גאך יעגאט  צעהן ערשםע ד'י איו

 ענגלענדע• מן חאט אםעדימא, אין יאהר
 ענגלישע די אז םארשלאנ, א :עםאכט

 צױ זאלען דעלענאיציעס פראכצויזישע און
 דארטען און װאטערלו באזוכעז זאמען

 דער איז װאטצרלו הענט. די געבען זיך
 שלאכט, ד«יסטארישער חנר פיז ילאץ

 נע־ האט ערשטער דעי גאיאיעאן ײאי
 די בײ :ירערלאגע ענדליכע זײן האט

 חוינםזעכ־ דײט^ען, רי און ע;ג^ענדעד
 שטעדטעל די עמלענדער. די בײ לץ־

 זין דעד ברישעל. לעבען זיך נעםינם
 דעם ״אויף «ז געוחנן, איז פארשלאג פון

 נע• האבעז זײדעס זײע^ע װאו פילאץ
 צוזאםעגשטויס, כאטיגען זײער האט

ײ זאיעז  םא־ און הענט די דריקעז זיך ז
 םעלקער־• פון דעסאנסטראציע א כעז

ע די בדידערשאפט/  דעלע־ םראנצולד̂י
 אפנע־ םארשלאג אויפ׳ן האבעז גאטעז

 שטילשװײגען. בײזען א סיט ענטפערט
 גע־ קאהאז האם שטילשװײגען דיזען פון

 ברידער- אינטערנאציאנאלע אז לערנט,
 א װי םעהר ניט אשט איז .ליכקײט
 סאציאליסטען אנדערע װארט. פוסטעד
 אינגאנצען “״קלײניגקײט ו־יזע ױאיטעז

 םארגאגנען ױײטער זיך און פארזעהעז,
 שוין איז עס אז גיויבען, םויען א איז
 כרידעדקיכ־ ״אינסערנאציאנאלע דא

 פ^דזעהעץ. ניט דאס האט קאהאן קײט/
 ניט עד האט קלייניגקייט אײז לײן

 א אויף ’נעװען איז ער צי שארזעהען.
«ן אין צי ׳קא:גרעס כאציאליסטישען

דעזיינינג לערענם
װעכענטליד דאלאר 200 ביז so םון פערדינען קענט איהר

כעריחםטער דער אין קורם « נעחםט ̂שעל סרןרהל דעױײױנג מיצ
גארםענם^ םאר לײדיס און סלײדער סינרער איז מיםעס טרויען, מעי׳ס, ®ון
 ווון דרײטינו גרײדינג, •עםערנס, םאכעז «י לערנעו דעזײניננ «אר םסוח< ®ים׳«על יי

.,היײחװ כמננ׳ס אוו נארטענםס םאר םאר דרקסעס, סוסם, ̂יאוהע ■יםקז
יאהר. 50 איבער נצגרינחןט

עריײכם יאט םהול די
רזוזואטאטע?. בעסמע סיםטעםעז, נײע אידעעז, נײע

װײדז׳ןז̂ע נוםע אוו *םעיע באלדינן א םײנם סקול רעזײניננ םיםמעל דער אין אורם א
v את פרייעז, איז מגער פאר •ראםעםיאז טםע tv

אױשצואערנעז. זיך אײכם זעהר איז
אאר״םעוזז. אלעס ואיס אױע־ אום טייאר, יײנ*נ*ג איתר איו ץחניע« ממנכעו וחנט יעסאנה גאזמדערע

̂ו איר און אמײפא איו ?אטאאניע םעמיאז עלםסםע די ?יינעו םיר י'יכם< ?עחי זײנעז ז̂י אויסממ«ז םארץ באדימוננעז די •ענמויגפ איזגרלײ •נײדע? אוו פעאיאגם •ארסויפ
- סלאםעז. אײענט אוז פאנ

םרײמאג אח •יםװאר םאננמא׳ סיז.אם־סינגואח
ע י י ד סקוחל. אונזער איז דעםאנסטרײשאן •

אינםארםא«יע. ®רייע סאר ■!רזעגיױ אוסס
יטשעל ג ט נ ג^ י י ו םקןחל דע

£970 װיסקאגזין טעלעפאן יארק. נױ סטריט, טע37 .ועסט 15

 הסדדש, כית אידישען אר־םאדאקסישען
 צי קאר, א אויף געפאהרען איז ער צי

̂יןי, א אויף  אויןז גערעדט־ האם ער צי ש
 האט ער צי ?ראוקםאכער, פון םיםיגג א

;אס. אוים׳ז פעדמנר » םיט געשםועמט
סיג׳ באהעםט זיך האט ער ױײל אזן

 ער איז מענשעז, ארום קליעינקײטען די
 לעבען; םיט׳ן כאהעםם געװעז שטעגדינ
 שוין כאםש יונג, אזוי צר איז דעו־םאר

 ;קאפ זילבערדיגען דורכאייס S מיט
ױ בע־סער זאכעז ער זעהט דערםאר  אלע ו

 עי איז דערםאד ;צײם־גענאסען דינע
 באזועגליך און װאכזאם און שארו״ אזוי

אלײן. לעבעז דאס װי
 אין איז לעבען פון אושרוה דער

איהם.
 שטרײט איצטיגען דעם אין קאהאז

 פונקט אײגענארטיג איז סאפוניזם פ*פ'ז
 אײגענארטיג איז לעבען גאנצער זײז װי
 אנדעי־ע צו גלײך נים אײגענארטיג —

 אײנענ־ סאציאליזם, אין װארכדםיהרער
 געדאגקעך אײגענער זײז טיט אר־טע
װעיט.

גוםער) נעקסםען אין (װײטערעס

ע : ן ^ ט ג ע י עדל

יאהד יערען עםארבען םענשען ייזעגי־זגר®
ײ !5 ״&״״» .;״נלינ»°:1׳ע״י’»

י’״ ״־ נע״סניזי־
קװאי״ כראםאיר קאםפארא הײי׳ס איז דאס אנמז סםאאם WT ז•  ®זןרקיהיוגנען ם̂י
עםוני 24 איו יײ סםא«ט — נםער ײ ̂עיךעז

 ״ררו,0ןןר« *ן םאםענם can עם נעהםט
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הל«והס| פװ פרעסערס
 ®ויס׳ינײדען זאל# איתי אײד בעםהח טיר

 כײ בןזחמלמען און אדװערטײזםזגנ® דיזען
ן ײר1  אונז װע® איחר װײל ®יזקעמ, ײ

חאבען דאר«זןן

נעםופפ כען8ה םיר
צו עװצנױ, םינםטע 123 םון

עוז. פינפטע 321
םלאר טעז1 םטריטי טער32 דער בײ

̂בען סיר  עןסטרא גז$*י?םט8אוי ח
 ®רעסע; «ו ברעטלעך װײער סאניסזאדי
 תא״ םיר בעליװייע. און ®לא® װעלװע®,

 םאר־ אין סטיםערס בעסטע די אויך בען
 גאראנט̂י K סים ספים טרוקעגע קעט.
םאעינס. ■יגקינג אויד

 דעזיײ ®רעסערם, אלע אײן לאדען טיר
 גײע די זעחן קוםען צו בן*סעם און נערס

 און ברעסיעך װײער די ®ון םאדעלס
װילקאםזנןן זײנען אלע סטיםערס.

 און פלאש אמעריסען די
 פרעסנארד װעלװעס

האמפאני
יארק נױ עװ., פינפטע 321
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ססול דעדיניבנ נליקשטײנ־ש
יארק נױ םםריט, נרענד 265
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סטס. סןןרסײט
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דעזייי• ®אר סקול
 *ון ?אטיע נינג,

 םענס, ליידי^ ®\ן פאכען אלע אין נגיידינג
 ®עטעת© גארסענטס. פאר און סףיילדרענס

 ®רייזןן. םעסיגע נו גןךיסוחנן מערען
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י ®ה מאסען־פארזאמלונג מ מ  װ
דטאג שכת דעם פילאדעלפיאג אין

חןו• * ד חן ווײנף דגס#ן, י
v• ד»¥יד rw© ־־*־"־־

 ח#י> וױדערסױן אץ דץ ױעט ®ארזאטלוגג די
 מרס, און רײונעת עליאס פרעזידעגט
©מרזאכזלרגג- די #דרעסירען

װעיעו
 pc פדױען ידאםעעגטע גרויע *

 ד1• ניפיורד פרס. פיט םילאדעלפיא,
o פרױ טשאט, r a w w  cm  pc •גא 

 חןד בראש, ■עגסיױױעיא pc װערנאר
 אין ענעמיש ארײגגעזוארפעז זיר בען
 דרעפ״ 5000 די חעלפען צו ארבייט דער

 דיעל אין סילאדערפיא אין פאמןר
 בא״ ארבײטס בעסערע קרינעז צו לאםף

 אױס״ ב״ם באלעבאטים די םון דיגגוננען
 אגרימענטס, עקזיסטירענדע די םון נאיג
םעברואר. טען15 דעם

*P באלע״ די צו בדיף אפענעש אז 
 בריײ א נאקומען האט וױגלכער באטים,

 דזאט ידעסע, דעד אין פובליסיטי טע
 סיע־ קאמיטע איהר און פינטשאט םרס.
 פאדלאנ: דעם אונטערגעשטלאכען ציעל
 שאפען דאס בארגעניגג, קאלעקטיװ פאר
 ,סאניטאר אױ באאלד דזשאיגט א פון

 אן pc עטאבלידונג די אוז לאגםראל,
פאשינעלי. אומפארטײאישע

 ־,;‘,בא די אױןי פאדע־־ט קאםיטע די
 םאר- ױגיאן מיט זץ־ טרעפען צו נאטים

 גענעי־אל א פארםײדען צו כדי טרעטעד,
 און געלט אין סארלוסטען די און סטרײק

 געוױינליך סאלנען װעלכע פראדוקציע,
שריט. מין אזא :אך

 געזעל־ פראפינענטע די צװישפן
 זץ־ האבען זועלכע טוער, שאפטליכע

 פייאדערפי־ דער אין פאיאינטערעסירט
 םאלנענ־ די זיך געפינעז לאנע דרעש ײי

 דזש. סרס. בידעל, קאנסטאנס כיס דע:
 אינ;־ מע־י מיס דזשוגיאר, בוירנהעם,

 דא־א־ םיס סאקלען, ט. פעני םים העם,
 םרם. עװאנס, א:נא טיס עפלען, טעא

 קיגנש־ פ. סוזאן דר. םעלס, ס. סעםױעל
 מיס און פאולע ק. מארגארעט סיש בורי,

סאנװיל. פרארץנס
אז״עדװארטעט װערט עס  פיג־ םדס. '
 מא־ גרויסע א אה־עסירעז װעט ט״טאט

 אפנעהאל־ װעט װעלכע סעגפארזאםיוגג,
 כיײ אזײגער אײגס •טבת דעם װערען טען
פילאדעלפיא. האל, װידערספון אין ׳טאנ

 ?א־ דעד סון כריף אסעגעם דעם אין
 ערקלעיט װעיס באלעבאטים די צו מיטע

:םאלנענדעס
׳א'יך צו בריף דיזעז אדרעסירען ״םיר

 די סיז גרוסע אויםגעקלערטע מעהר די
 ׳פטאט דער אין םאנוסעקטיטורערס דרעס

 דאס האסענוננ, דעי אין ם^אדעלפיא,
 אײעלע אין אלץ אגװענדען װעט איהד

 שטרײם א פארםײדען צו מעגרינקײטעז
 ױניאז 1דע און באיעבאטים די צװייטען

 װאס אגרימענטס, די פון אויסנאנג בײם
 אפטײלו;; געװיסער א איז עהזיםטידעז

 פעב• טען15 דעם אינדוסטריע, אײער סון
 גרופע א םון קומט אפיל דיזער רואי־.

 פאראינטערע־ זײנען װעיכע סיטיזעגס,
 גע־ דער pD װאוילזײן דעם א*ן סירט

 געכען אגטשײדען זײגען און זעלשאסט
 ארוגטערצודרי־ פארזוך װעלכען אירגענד

 און אינדוסטריע םון טטאנדארדען די קען
 מענעייכע פלעהר די װעלכע ארבײט,

 האבעי געזעלשאםט דער םון ערעםענטען
עטאבלירען. צו לא;; י^הרעז נעארבײט
 פרא־ דער מיט באקאנט זײנען ״םיר

לא־ ױניאז, דיעםםאכער די וראט גראם

 4ל״י איגטעמע״צאנאי דעד pe GO י׳אל
 אפילי• װדאן, װאירקעדס גא׳״מענט דיס

 פעחנדײי»אן אסעד^אן חןר סיט אידט
*ו, אװ  פאדצוטי- אײך בחוז חאט ל"נ
 פאד- א חןדגײיכן צו נוןדס א »יס גען

v ״פטעגדעוננ. o, פאדםדעטער »רס pc 
 סיעציער דעען •וב^קום, שאנסוס חגס

 פאמעגיע די אין פאריינטערמסירט
 :■ראגדאם ױגיאגס חנר pc ■וניזטעז

ציו דעם פון אײנפירוג; די )1 רינ • 
מ״ ״קאיעקטױו פון ד ע מ  גאד פאד׳ן »
 עי״עמעגטארע, «; איז דאס טדײד. צען

 נױטװענדמיןײט פונ-אמעגםאיע אבער
 באלעכאטיס גױפע װעלכער אירנענד פאר
 אד־ זײערע מיט באציאונגען זײערע אין

א- ״קאלעתטױו סון יױשד דער נײטעד. ב a .סעסטגע׳פטע^ט לאנ; *עױן איז ;עגיגג״ 
ױ ׳יא:ד אין דא כײ שװאייעז,  אייך ו

̂ע איז  ,ל לענדעי״ צױױליזירטע א
 איז:־ט פ־ינציפ דיזען פון עטאבלירוגנ

 איגדױױדו־ דעם *mc זאך ;לױסע א :א•
ir^y ,אי־זש פאױזיכערעגדיג ארבײטעד 

 באדי;״ אדנייטס און לעבעגס מעגישליפע
 אוטנע־ £'[ אויך איז דאס אבעד ׳ד;;ען

 אינטעלינענ׳ דעם פאר װערט הױערען
 גאד- פארמײדן צו כדי באלעבאס טעלען

 דעש אין קאמפעטיציע ש:ײרענדעיו.על־
 אומפאראנכד כעגען מארקעט אפענעם

 װעלכע מאנופעקטישודעדס, יואדטליכע
 עקש־ דער דורך •דײזען ארונטער דליקען

 אינדי־- לילפי״אזען דעם פון פ^ואטאציע
ארכײטער. לױדועלען

 דדטאינט א םון עטאבלידוג; די )2
 פא־ ׳קא;טלאל סאכיטאלי אװ באאלד
 װע־ געדעקם זאי*ען קאסטען די װעלכע

 באלעכאטיש די pc געטײדשאפטלץ־ רען
פרן ^אנ; פא דיזער ארבײטער. די און

 צו ו)ן§עלידעז זיכער דאח• יוגיאן ךער )
 הומאניטאדע פאראגטװאדטליכע, ארע

 אל־ דעם צו װי גוט אזוי באלעבאטים,
 נעזוגט װעמעס ■ובליקום, ;זנמײנעם

 בא־ די דורך אשעקטילט ׳טמארק װערט
 גארמענטס װעלכע אוצטער דינגונגעז

 די פארלאננט ױנ^ון די נעמאכט. װערען
 זאל װעלכע באארד, א פין עטאבלירו;;
 סא־ די ?אנטדאלירען pא אינטערזוכען

 *ycr דדעס די אין באדיגמנגען :יטארע
 ״סװעם־ אלטען דעם על״םינירןןן ׳פער

 עלײ אלבײטעד, םרױעז באעיצעז ״שאפ׳״,
 פײעד״ זײגעז װעלכע שעיער טי;יד.ען

 פוכליקוט, דעם בא׳שיצען pH פאסטיןעס
 די אז זיכעד, מאכעז קענעז זאל מ^ז אז

 ונטעל ״ געמארט וועדעז װעלכע ללײדער
 פון פרײ זײנען באדימונגען כאניטארע

 קלאנקהיײ אנ^טעקיגע pc און באצילען
 םאר־ דיזען אין אז פיהל<גן, מיר טען.
 אונטעי־ די קריגען ױניאז די דארף יא;נ

 םאנופעתגדפורערם אזעלכע פון שטיצוננ
 לופ״ אײגנעפיהרט שוין האבען װעלכע

 װעל״ און םאבריקז, היגיענישע און טינע
 םאדאנטװארם־ םון געפיהל א האבעז כע

 װע־ צו אינדוסטריע זײער פאר ליכקײט
IVs ראצענט הונדעלט מאכען_איהר• 
סאניטאר. און רײן

 אימפארטיי- אן pd עטאכלירוננ )3
סכטוכים. שליכטען צו מא׳טינערי אישע
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מז אױ 62 לזמאל ר ע מ צו כאלענאטיפ די םיפ מ
ױ ועם כאנייקן ױ אנדימענם כ

 פעב״ טען3 דעם אװענט, דאגעלישטא;
 תאטעל יענסילװ״ניא אין ■ װעט ׳רואד

 pc קאנפעלעגץ א װערען אוגעהאיטען
 די אוץ ױגיאז וואידקעלס גודס וױיט דער

 ראנופעקטל״״וז-ערש גארמענטס קאטאן
אגרימענט. רעם באגײעז װענעז אסס׳ן

 ױגיאן די װעט קאגפערענץ דיזער בײ
 נײעם צום עגדערונגען אײדנע סארלעגעז

 װע״ ■ונקטעץ וױכסיגסטע די אגרימענט.
 אדבײטס־װאר, שםונדיע 40 א זײן לען
 העכערוננ פלאצעגט 10 א pn ׳טענ 5 און

 די אדבײטעד. ׳שטיק pc שכידות די אויף
ץ װעט ױניאן י  פלעז. דולך פארטראטען ז

 דעך pc מעגעדז״שער סנײדעד, א. זיגמאן,
 פין בא״צטײענד קאט״טע א אין ױניאז,
 ניי־ דאיטאן, סלירטאן, שאפירא, רעקיז,

נאו*. םעדי און דובינסקי לעד,
 טאנאטעז א־יניגע פא־ האט ױניאן די

 קאדפײן אל;א;יזאציא:ס אן אננעפיהרט
 אלנאניזירטע ניט :אך די אמאניזירען צו

 ױניאן די װאס *״טעפעל די אין ארכײטער.
 ארבײ־ די װעלען ניט, :אך קאנםדאלירט

 צײ־ ^טע די אין װי באהאנדעלט' טער
 סלע? אין אדבייע די :יט טײלט מעז םען.

 געזעצלי־ קײן פאל :יט צאהלט טען צײט,
 פלײזען די ״יגײדט כיען טובים, ױכײם כע

 שי?נ\ םען ארץ ׳װיל באס דער נאד װעז
 בלו^ םאדוואס, א אהז אך5םײד אוועק

 אנצוהאלטען צװעק אײנצעלנעם דעם םיט
שאפ. איז דיסציפליז סורא׳דיגע א

 דיזע זיד האט יאהר פאר לעצטע די
די אנשטאם געענדערט. םיל אינדוסטריע

 ורעל״ צו אוגטערקלײדעל, קאטאן כיריגע
 ;ריד :יט חלילה האבעז כאלעבאטים די כע

 סיל־ סך א איצט מען •ראדוצידם לײ;ט,
 אונטערקלײדער סילקענע די צו הע:ע.

 ארבײטע־־ די סקיל. מעהר זיך פאדערט
 םארדינ־ די כעלי־מלכות. גוטע דין םוזען
 וועה• גענוג, ניט נאך זײנען אבער סטעז
 רײך זײנען מאנופעקט^ורעדס םילע רענד

 קורצעי א םוז םארלױף אין געװארען
 פרא• םיל ניט ארבײטער די האבען צײט,

גרעסירט.
 א;• ענטעלאסען דאלום איז ױניאן די

״עז אן צופיהלען  מיט קאטפיק ענערגי̂״
 ״עעפער אלע ארגאניזידען צו צװעק דעם
 ױגיאן אײניטט^עץ דאי־ט און טרײד פון

 רוזט ױניאן די באדיגגוננען. אלבײטס
 אפ־ זיך טלײד pc ארבײטער אלע דאױם

^ז  סין ארבײטער די שנעלער. װאס צולו
 טעלדען, זיך קענען שעפער ױניאן :יט די

 ;אגצע אדעד נרופעס, סײ אײנצעלנע, סײ
 יעדען ױניאז דער pc אםיס איז שעפער

ײ םאר װעט מען ײאו ׳טא;  אלעש טאז ז
 איז עס פאדבעסערען. צו יעבעז זײער

 אז וויכטי:, ספעציעל כאםעגט דיזעז אין
 זא־ ארבײטער ארגאניזירטע גיט נאך די

 א אז כיעגליו, איז עס װײל קידעז, לען
 גערופען דארפען זאל סטרײק גענעלאל

 װאר״ ניט טארען אדבײטער די װעיעז.
ײ מינוט, לעצטער דער אויף טעז  דארםעז ז
 ױניאן ^ער םון רװי דעם פאר נרײט זײן
 שעהנזר און כעסערען א םאר קעמפען און
לעבען. רען
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®n ע ! אױמעה^םען עוז חז ח ו

 דער — שעפער דרעם און קלאוק די פון טשערלײט אלע זװ זיגמאן פרעזידענט פון בריןז דער
 מען — װערען. אפגעהיט מוזען לײבעל םדאסאניס דער און סאנד אינשורענס ארבײטסלאזען

ױניאךוױיחשעם. די און ױניאן־שטונדען די אפהיטען אױך מוז

םארצײכניס אינהאלט
D

 דער םון פארםיהרער קאמוניסטישע די
ײ אז ׳נוט גאנץ שױן וױיסען ױניאן ײ־ ז  ז

ײ געשלאגעץ. נען  און באגראבען זײנען ז
 א געױארען נעמאכט איז עס !באשאטען

 האבען זײ װאס קאנטראל דעם צו סוף
ײ pא ױגיאז דער איכער געהאט  האבען ז

 הײנער אײנפיום. שום קײן םעהר ניט
ײ םיט ניט סעהר זיך רעכענט  ניט — ז

באלעבאםים. די נים ארבײטער, די
 םאר שםערצליך זעהר דאס איז אודאי

ײ !סאכייסארעז די  אנצר־ ניט ײיילעז ז
ײ אז קענען, ױ דער אין טויט זײנעז ז  י

 אנדער אן זוכעז זיך דארסען און ניאן
ײ מךפעפכױנוננ. מז ז  ארונטער־ ניט וױ.

 ױניאן דער םון לאפעס זײערע געהטען
 אנצוהאלטען זיר איבערגעװאלם זוכען און
ײ װעלכע סון אפיסעס, די איז  זײנען ז

 אין געװארען ארוגטערגעזעצט לאנג מוין
 זײן. צו דארט רעכט קײן נישט האבען

ה בײ אבער וױיםען זײ ײ אז זי  וועיען• ז
ײ מאכט דאם pK געהז, םוזעז  נאך ז
םארצװײםעלט. מעהר

 וױבאלד אלע: װײסען שםעיונג זײער
 און ױניאן די באהערשעז ניט קאנען זײ

דער פון איגטערעסעז די אין זי פיהרען
)12 זײמ אויף (שלום

ר אין וואהלקו ע  לידים ו
 «, w יוני$ו טיילארס
is פעכרואר, פריימאנ,

A ’
 יאקאל םיז באאמטע םאר װאהי<ן די

 לײדיס די םון אלגאניזאציע די ,38
 םון דרעסמאכער פדיװאטע און םײלערם

 םארקר געזאלם האבען װעלכע יארס, נױ
 זײנעץ און צוריק, מאנאט א איבער מען

 די םון נעװארען אפגעלענט מאל אײנינע
 פאר־ ענדליך װעלען באאמטע, איצטיגע

 דעם םרײטאנ, איבעראכטאנ קוםעז
 ערװעהלט דארםען עס סעברואר. טען18

y /M Jn jn v בעאמטע pc א םאר לאקאל 
 בא־ ניט אזן באצאהלטע טערפיז, נײעם

צאהלטע.
 די םאד איז װעלכער ,38 יאקאל

 םח קאנטראלירט געװען טערמינען צװײ
 אן איצם האט באאםטע, קאםוניסטישע

 ער־ צו געלעגעגהײט אױסגעצײכענטע
 ױניאניסטעז, טרײר אמת׳ע װעהלעז
 זײער צו איבערגעגעבעז זײנעז װעלכע

 תאנטרא־ ניט װעלעז איז ארגאניזאציע
 אירטגנד םון װערען דיהטירט אדער <ירט

 טרייד די קלײזעל. פאליטישער װעלכער
 זײנען לאקאל דעם םיז עלעםענטען ױניאז

 אקטײ אז אן םיהרען אמאניזירנ^^ח נוט
 סאנדידאטע:, זײערע םאר קאםפײן ווען
 געװעזענער דריתין, בארים ברודער םיט

 לאקאל פון מענעדזשער ־ סעתרעטאר
בראש.

זינםאן פדעזידענם פון צייה אין וו»רט 8
5שא םון ארבײטער אנדערע אאע אויך און שאפ־ט״טערטאן װערםער

 און הוגנעל טלערען, אח בלוט דורך נעװארען אויםגמבויט איז ױניאן אונזער
 אנ־ אלע און מינימום־סקײלס ארבײטס״שטונדעז, װי אויסבעסערונג, יעדע לײדען.

 איז שטדייט דורך זײנען ױניאז, דער צו באלעבאטים די פון פארפליכטונגעז דערע
 אונערטרעגליכע געבראכט האט סטרײק אעצטער דער נעװארען. ערװארבען קאמף
 באאע־ די םרײד. דעם אין אויך און ױניאן דער אין דעםאלאיליזאציע און ילײדעז
 פא־ לאגע עקזיסטירענע די אויסצונוצען אנשטרענגונגען אאע איצט 1$מאכ באטים
 שאפ־טשערמאן איהר, זוערען. דערלאזען ניט םאר דאס אינטערעסען. זײערע

 אדן תזנכם יוניאז, אינעכדינעד דעד פח הילױ דעד םים שאי, פח תרײכבאר אח
* דעם. צו סװי א טאכען גאײף סוזט

 אגעמ־ דעם געגען יראפאגאנדירען אגגעפאננען איצט האבען באאעבאםים ׳די
 איביײ די םון נעםיהאען די אױוי שפיאען ■רובירעז pא אינשורענס־פאנד פאאימענט

 דאס אנד.6אינשורענס* ארבײטסאאזען צום •ראצענם 1 דעם צאחאען געג«ז טער
•ראצענט. 2 די שפארען אאײן וױאען ?ײ וױיא דערםאר באויז זײ טוען

 1 דעם ארונטערנעמען זאא כאאעבאס אײעד אז זעהן, דעריבער מוזט איהר
 זײז פראצענט, 2 די נעבען אױן נאײכצײטיג אח בײשטײערונג, אײער פראצענט,

 אינשױ אנעםפאאימענס צום אריבערשיקען דאס און װאך יעדע רעגעאםעסינ חאק,
ףענס־םאנד.

םשער־ אײבעא. סאניטארי דעם מיט אװעסמאכען אויך װיאען באאעבאטים די
 ביטערען א אן איצט םיהרט ױניאן די אז געדענקט !ברידער און שוועסטער מאז,

 דער אפצושװאכען כדי און טרײה אונזעי אין סקעב־נעסטען פיאע די געל/ח קאטף
 אננעוזען ניט באאעבאטים די וױאען נים־ױניאן־שעפער, די גענען כחות ױניאז׳ס

 וױכטיגסטע די םון אײנער איז אײבעא דעד גארמענטס. די אויח ױניאךאײבעאס די
 אויך און מא;וםעקטשורער, דעם סײ דזשאבער, דעם סײ קאנטראאירען צו םיטאען
ניט־ױניאךשעפער. צו ארבײט ארויס גיבעז װעאכע סאב־מאנוםעקטשורערס די זאגאר

 גארמענט יעדעז אויף אז זעהן צו מיטאען אאע אנװענדעז דעריבער מוזט איהר
 לעבען טיר נעדענקט, אײבעא. סאניטארי א ווערען אננענעהט זאא שא״ אײער אין

 פוזען קאאוקםאכער ױניאן. אונזער 'אין איכערבויאונגס*פעריאדע אן דורך איצט
 בראװע, אאס םאיכט אײער טוט ארגאניזאציע. כמכטיגע און שטארקע א האבעז

ױניאךאײטי א^בערגעגעגע און עהראיכע
װיכ־ די זאאט איהר אז שאפ־טשערמאז, אײך, םון פיר םאדערען באזונדעיס

 ױניאךבאדינגוננען אאע אפ היט שאפ. אײער אין דורכםיהרעז ױניאךארבײט טינע
 באאע• אײעל מאכט און גארםענטס אאע אויף אײבעאס אן נעתס !שאפ אײער אין

!אינשורענס די באצאהאען באס
נרוס, ברידעראיכען מיט

ארעזידענט זינמאן, מ.
ױניאן. װאירקערס גאדמענט אײדיס אינטערנעשאגאא

.0 נומער ״גערענטיגקײט׳/

יע:ען ן אליכ  :ײעס .2 זײט
װניאן.

ם
דער

 די ןיא סטי־אטעגי; י:ר,ע1י די זײט
אן אונזער פון אויעג^נען בא״דיגע  ױני

 עדױקײשאנ^ל קורינסקי. םיאיפ —
דענמרפםענם.

 פאר־ צו געצװאוגגען טיך חאצ װאס .4 זײט
 יצחפ — ;עזיגדעל לינקע דאס לןןזען

ער.9שע פון רעז^לוציעס םײנשטײן.
 סאבאא. אנדרעי — טשעק# א »יז .5 זײט

- פאר«װײ«לונ; איז דארםכיאן. זעאיג -
עדיט»ך־י*יס. .0 זײט
 װזןירק־ אין רעפאימעז װיגטיגע .7 זײט

 הערסאן דר. — ק?כ«אסײשיה מע:ס
גוריה. אא• ־■* פרימארגענליד פלאנק.

;ן׳פאי־גינס אאנג. ה. — אי .8 זײט
װהיאער• ז. — (פע^יעםאן) ניט

p .9 זײט i ענספער© צײטוג;ען. אכדערע 
יעד#ק*יע. פון

אדװערםײזמענטס. pa שאסען .10 זײט
ןזדװערפײזםענטס. »ון שדוסען .11 זײם
נײעס. יוניאן .12 זײט

מו הדרנ ע על־י ט ער  פ
 .tpp נענ. פון םיפינג

שכת דעם נןןאדו/
םעב־ טען13  דעם שבת, זזײנטיגען

 םעלטעא־ דעי עםענען זיך װעט רואר,
 עיד נענעראל דעם pc מיטיננ יעהלאיכער

 אינטעדנײ־ אונזער פון באאלד זעקוטיײ
 אפ־ װעמ מיטיגג דער ױניאן. שאנאל

יארק. נױ אין װערען געהאיטען
 עק• נענעלאא pc פיטיננ דעם אויף
 סאא, אלע װי װעאעז, באארד זעקוטױו

 פרא־ װיכטיגע גאנץ װערען אױפנענופען
 באדײטונג גרויסער א פח פראגען נען,
ױניאן. דעל םיז לעבען דעם אין

 דרעס־ די װערען באטראכט װעט עס
 עס אויב פילאדעלםיא, אין סיטואציע

 סםרײק, גענעראל א װערעז נערוםען םוז
 םריד* א צו קופען דאךט קען מעז אדער
 דרעספאנוםעק־ ךי מיט אויסגאײך איכען

טשורער.
ױניאן דעל אין אאגע די קומט דאז

)10 זײט אויף (שלוס

 פ«ר m לעצטער רער פמברואר, וטער5 ױנסטאג קוסענדער
גוטשטעהענד װערען און רעחשיסטרירען צז זױ ורעסמאכער

 קאנ־ דרעס דער םים אגריטענט אן שלים/ץ נאכ׳ן — מיטנלידער. נײע אלם אריינקוםען םוזען זײ װעלען שפעטער
ארנאױזאציאנם־ארבײט. דער אין ארדנונג אײנשטעלען ױניאן די זיך נעםט אסם׳ן טראקטארס

 ־1םא («ך זייגען טע( «יי(יגע נאױז
 סיס״ די דרעסםאכע!, די םאר נאיבען
 (וס־ װערען «ו ,p»1 22«1 םון נצידער

 איצ־ די אויוי ױ(יאן דער אין שטעחע(ד
זיך רעדזשיסטרירען גו(גען,3נאדי טי(ע

 טרעפעז הדז w פון געםט אה פרײנט
הה א&עוא םאנחעטען אץ שכת, דעם װ

 ®עב־ טעז12 דעם אבענד, שבת דעם
 וחנט געבורטםמאנ, איגק^נ׳ם רואר,

מי nm זײז  נמונץ אין רײיתיאן יוגי
 ם״נ34 חױז, אאערא סאנוזעסאן פון של

פװענמ.. םע8 און ססריט
* וחנרט עס מי ר א  ךער W אז אווו

מז אונטערחאלםתג אממ קי ו
עז רנ אח י מוי י םצםמנרס, א י ן ײ ד ז •

 לא־ אומערע אלפ pc פרײנד און •םיאיפן
 אומנזד pא יאמו נמ אין יתיאגס סאא

 אנד^ע סיטגלידער די אויך נענה
 «י ■ייג״ייןז יתיאנס אינםערנעשאגעא

 אם^י אונםעתצחםומ״ דער nr קוסצן
 פי<אחנ<םיעד אונוערצ pc טאסנערס

 װארט׳ אײז מים <זוםען. װצלצן «אאאאט
̂יוס ײ ױ̂י ( ).18 וי

 און 22 לאקאל רעארגאניזירטען דעם אין
 אינטערניישאנאל. דער מיט בלייבעז

 םעב״ טען15 דעם דיןטטאנ, הופענדער
 די װאם םאג, לעצטער דער איז רואר,

 רעדזשיסטרירען זיך <זאנעז דרעסמאכער
 מניאן דער אין גוטשטעהענד ווערעז איז
 װעלען שפעטער שװעריגקײטען. אהן
ײ  פראצעדױ גאנצע די דורכנעתן מוזען ז
 דורך געהט סיטגליד נײער א װאס רע,

 די ױניאן. דער אין ארײנפוםענדיג
 ניט נאך זיך האבען װאם דרעסםאכער,

 פארםיײ עם וױלען און רעדזשיסטוײרט
ד דארםען דען,  זיר אזן אונטעראײילעז וי

ײ אױב רעדזשיסטרירען. באאר  װמלען ז
ײ עם װעט ״םאן ניט דאס ײ שסעטער ז  ז
פארדריםען. כער
 דרעס״קאנ־ דיי מיט אגריםעגמ דער

טתוקטארס.
 .האט װאד לצצטעד pc צגחנ בײם

 אן געשלאסען אױך אממרני^אנאצ די
דחנס־קאנטראקי דעו ניט אגרימנמ

 אינטערנײ־ די אסאסיאײשאן. טארס
 םאראנטװארטליר אלזא, איז, שאנאל

 באלעבאםים די מיט אנרימענטס די פאר
 אויך און תלאוק דער איז טײיצעז אלע םון
 מיט נאר און דרעס־אינדוסטריע, דער אין

 באלע־ די װעלען אינטעלנײשאנאל דער
 אנדערע הײן אונםערהאנדילעז. באטים

 ניט באלעבאטים די װעלען םארטרעטער
 שע״ די אין קאמ*לײנטס אנערקענען.

 נאר אױםגילײכעז קאנעז װעיעז «ער
 אוי־ זײנען װאס ױניאךבאאפטע, אזויגע

אינטערנײשאנאל. דער םון םאריזירס
 געװעזענער דער pc באאםטע די

 געװעזענעם םון און באארד דזשאינט
 גע־ די אנגעװענדעט האבען 22 לאתאי

 איג- דער שטערען צו סיטלען םײנסמע
 סעטעל־ א צו קוםען צו נ^גרנײשאנאל

 סאנטראקטארט דרעם דער מיט םענט
ײ אסאסיאײשאן.  צוגעזאגם האבעז ז

jro נאד אבי נאייזען, אלע באלעבאטים
)13 זײ■ וןויןו


