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 בא״ מעחר אלץ װעדט וױיטער װאס
 יןא״ די פון םאדראט נעמײנער דער לאנט

 סטרײקער, קילאוקכיאכער די צו מוניסטען
 •רי״• אין געװאלען פאו^ןיקט זײנען װאס
 םאר־ דער טערכיינען. לאנגע םאר זאן

 !היכיעו*שרײזננד אײנםאך איז ברעכעז
mv די םארםיהרעד, ק*מוניסםי?זע די w 

 חאבען ױגיאן דער םון ברעכער און רער
 נידריגסטען און געםיינסםקן חום אוי\י
 םאר־ און באשוױנדעילט אפגענארט, אוםן

 יזיאוקמאכער, אוכמוולדיגע די ראםען
 אנפארטרױט. זײ אין זיך האבען װעלכע
 כדי דאס כאװאוסט, שוין עס איז איצט

 די האבען םעיל אײגענע די ראטעװען צו
 אײנגעיעמועסט םאררעטעו־ ?אמוניסםײפע

 ״יטולדיג״ ערקלעיען צו זיך ארבײטער די
איל־ראיט״ זײן יעױן װעט *אלעס און

 םאױטײזטע די ׳סױן װײסען איצטער
 ״איי געװען איז עס אז הלאוחמאכער,

 די םאר ראיט״ ״אלל ס׳איז ראיט״.
 העל־ גרויסע די םײגטגגע, קאכיוניסטײטע

 די אט און ־ !חשבון יענעכיס אויוי דעז
 פאררע־ קאמוניסטײטע די םון קרבנות

 הארצרײסענדע פריזאן םון ׳טרײבען טער
 ױניאן דער בײ זיך בעטען און כריעו*

 פון זײ באםרײען צו ;זײ העילםען צו
 האבען קאמוניסטען די װאס צרות, די

 םאמי־ זײערע און זײ אױו* נעבראכט
 װאס שאנד, די ארונםערנעהםען און *יעס,

 ארױפנעילײנט האבען תאםוגיסטען די
ײניאן. דער אויף און זײ אויו״

 בריעו*, אײן םון אױםצונ אן איז אט
 עט־ םיז אוגטערנעיטריבען איז װאס אזא,
 קיאוק־סטרײ־ םאױעיקטע די םוז ליכע
:קער

עט־ דערצעהלען אײך װילען *מיר
 אונז האט אזוי׳מען װי פאקטען, ליכע

 דער גאדעצהי, מר. פארראסען,
קאםיטע, ■יקעט דער םון ם׳פערמאן

 עטלײ פריזאן םוטס אין געזעםעז איז
 ארויסגעגאגגען איז ער טע. כע

 אר״ •לײנע די םיר, און בעיל, אויוי
 אין זיצעז געבליבען זײנען בײםער,

 מר. װעז סאםערען. םינסטערע די
 ■רי־ טומס איז נעװעזעז איז נארעצקי

 סאמע די פון נעגעסען ער האט זאז
א »ח ׳בעםטע.^פײזעז  קילאוק־ װעג

 םאראורטײלט איז װעלכער 1מאכער,
 פריזאן, אין יאהר דרײ צו געװארען

 אז װעיםער, א ארונטערגעשיקט האט
 מאהל־ זײן םאר באצאהאען זאל ער

 נארעצקי ״ברודער״ דער האט צייט,
ם האט ער אז געענםפערט,  קײז ̂נ

 קילאוסמאכעה אנדער אן ײעז געלד•
 נעװארען םאר^יקט אויך איז װעילנער

 צו ארונטערמדטיקט האט ײיזאן, איז
 עםעס זאל ער אז געבעטען, און איזזם

 האט ®ריזאן, באיס«אין די פאר טאן
 םון חאנד די ארונטערגענוםען ער

 א ארויםגעעיקט האט און האחיעז
דאלאר. גאנצען

 זײנען םיר װאס צײט גאנצע ״די
 סײץ האט ■ריזאז טומס איז געזמסעז

 טשיםס יןאםוגיםטימע די פון איעער
 ער־ צו בריעף א אונז געמימט נים

 אונז געבעז צו אדער אונז מוכױגען
 טאג לעצטעז דקם אבער האפנונג,

 גע־ אונז זײ האבען סרייעל דעם פאר
 מארתס מר. איז טעלענראסעס, שיסם
 הא• ®יהעט דעד םון סמסרעמער (דער

 אײנעם ארונטערנערופען וזאט םיטע)
 גע־ איהם האט און םמרײקעס די םון

די ״זאגם :םאלגענדע דאם זאנט
 צו ענםפערעז ניט זאילען זײ אז באיס,

 צו ענטםערען ניט זאלעז זײ און םיל
 אלע וועלען זײ װײי םראנעז, םיעל

 ניט און עטראוי, סוםיענדירמע סריגעז
 זי^ װײםם, איחר װי אבער םעהר״.

 בא- און אינענארט איע מיר נעז
 ממוציגען דעם םוז געװארעז טראגען
 וועםעז םעיקערס, איז ליגנעי באננמו

נעמרויט. האבעז מיר
 דערצעחלעז אײך <ןענעז *םיר

 פױד די וועגעז״ םאקםעז ׳צטױגענחנ
 טמיםס קאמוניסטימע די םיז רוגנעז

 א איז עם סםרײק. פון צײם איז
 זײ וואס אויוי ttfjronn צו מאנדע

 אר• די נעסיצנט חאבעז חבחד־לײט
 גמחנסעז, חאבען זײ בײטצר־געלד.

 די בעת נעוזולסאיעוועם, נעזויאע?,
 פון אױסגעגאננעז זײנצן קלאױזםאצצר

"־ חונגאר•
ױי  ױצען געיאזם אונז חאנען .

n* •ריזי!, איז r u  I קאםיםארען 
 ויי אלויסמנונ״מ. תאמן
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 אומ• אונז, מיט אנגעטאן האכען וײ
ארבײטעה «לײגע גליקליכע
קע־ װעט איחד אז תאפען, ״מיר

o נען m איענ* אונ?, םאר אױםסאן 
 װיסעה ?יאױזבאכער אלע ?אלען םאלס

 פאױפיקט חאבעז סאסוניסטעז די וױ
 זאלען ■ריזאן. אין ארבײטער ארימע

אומ־ גרויסען אונזער פון יעמעז זײ
באנ־ גאנצע די םארטרײבעז און גליק
 ױניאן׳/ דער פון דע

 אנט״עיאסען איז זיגמאן •רעזידענט
 צו מענליך, נאר איז װאס אלץ, טאז צו

 םאר־ שוין זײנען װאס די סיי העלםען
 אויף נאך װארטען װעלכע די סײ יטיקט,
כדעפט. זײער

 דעפ אויף האט אינטערנע״פאנאל די
 קילאוסמא־ פאױטיסטע די םון פארלאנג

 לאיערס, ס*עציעלע באיעטעילט כער
 דאס םון קײסעס זײערע אויםצונעהטעז

 ראטע־ צו םענליכעס איעס טאן און נײ
זײ. װען

ק^אוקטא־ אוטגליקליכע די םון דריי
 א אױסגעדריקט קאודט אין האבען כער

 זאל אינטערנע^אנאיל די אז םארילאנג,
קאמוניסטעז. די ניט םארטײדיגעז, זײ

 זײנען װעלכע ק/אוקטאכער, דרײ די
 יזא־ ס. זײנען קאורט, אין אויםגעטראטען

םינאװיץ. י. און לענץ נײטען הען,
 אין האבען םינאװיץ און לענץ האהעז,

 גארניט וױלען זײ אז ערקלערט, סאורט
 די םון לאיער דעם מיט טאז צו האבען

 ניט איהם קענען זײ װײל האסוניסםעז,
 זײ האבעז קאמוניםטען, די ,געטרויען.

 ארויס־ םאראינטערעסירט זײנען נעזאנט,
 און קאמיסארעז, זײערע נאר צו^לעפעז

 ארבײ־ די םארראםען זײ האבעז דערפאר
 גע״ זײ האבען האםוניסטען די טער.

 פאר־ איז שולדי^ ויד ערתלערען הײםען
 קריגען דעדםאר ייע״לעז זײ אז מפראכען,

 50 אדער ׳פטראף, סוסיענדירטע באויז
 ױניאן די װעט דאס אוץ םײז, דאלאר

באצאוזילען.
 אויםגענױ האט אינטערנײיטאגאל די

 און ארבײטער דטע פיז קײסעס די מען
 געװעזענעם דעם באמטעלט זײ םאר האט

 מאר־ ס. אטאירגי דיסטריקט אסיסטענט
 די לאיער. סיעציעאעז א אלס שאװיץ
 זײנען ארבײטער דיעזע םון קײסעס

 גע־ זיך האבען זײ װײל ^װערע, זעהר
 קאםוניסטעז, די םון פארםיהרעז לאזט

 כמעט איז עס שולדיג. זיר ערקלערט אוז
 אײ־ םאר עטװאס טאן צו אונמעגליך װי

 אבער שולדינ, זיר ערהלערט װאס נעם,
 צו אלעס טאן װעט אינטערנעשאנאיל די

זײ. ראטעװען
 בא־ אויך האט אינטערגעיעאנאל די

 נאך םאר לאיער ספעציעלען א שטעלט
 קאמוניסםען די ײעמען ארבײטצר, אן

 ^ולדיג. זיך ערקלעהרען געהײסען האבען
 האט תאוזען, איזידאר ארבײםער, דיזער

 האט ער קאמוניסטען. די געםאלגט ניט
 אוץ זײ םון פארראטעז געלאזט ניט זיד
 זיין ^ולדיג. ניט ערקלערט זיד האט ער

און םארגעקומען, ניט נאך איז טרייעל

 בא^טיםט חאט אינטערנע״שאגאיל די
 פון זוהן דער באראנדעס, כענדז?ואםין

צו באראנדעס, ױסף באװאוסטען דעם
איהם. םארטײדעען

דאס זיכער, גאנץ אלזא, איז, עס
 װאס ׳אלץ טאן װעט אינטערגײעאנאל די

 אוםגייקיײ די אט םאר מעגליך נאר איז
 קלאוק־ םארראטענע און םארםיחרטע כע,

 ארונטער־ זעהן אויך װעט און מאכער,
 יױ דער םון שאנד־םלעק דעם צונעחמען

 אוי.יי האבען קאפוניסטען די װאס ניאץ,
 םאר־ דעם אט מיט איױםגעלײגט אירר
יאט
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s«r ־אט דאריבע־ אין ׳זײ מיט סעטלען 
 זײ פארצויגען. זיך סעטעלמענט דעד

 און דורכגעפאי־ען׳ מיאוס אבער זיינען
 באיצא־ און באגראבען זײ ליגען איצט

טעהר. ניט זײ אנערקענט קײנער — ׳טען
 האנכיאן דז*טוי!ױס װײס־פרעזידענט

 אינטעדגײיטא־ דער פון נאמען אין האט
 כייט םארהאנדלוננען די אנגעפיהרט נאל
 נעפי־ט האט װאס אססאסיאיישאן, דער

 אגדימעגט. דעם ^טליסען צו
 אין אײנגעשםעלט ארדנונג פולע

דעפארטםענט. דרעס
 דעפארטמענט דרעס אין ארבײט די

 ׳טויץ איז אינטערניײטאנאיל דער םון
 די און אײנגעאגדענט, אינגאנצען כמעט

 װערט ױניאץ פז^יער טעטיגקײט רעגולע
 האככיאן. װײס־פרעזידענט אנגעפעזרט.

 דע־ דרעס דעם פון טענעדזשער דער
 אײ קאנטראי פוילען א האט פארטמענט,

 אײד־ ביזנעס די םיטואציע. דער בער
 אינטערניײטאנאל דער םון זשענטם
 אר־ די פון קאמפילײנטם די צו אטענדען
 קאפױ די און ^זעפער, די אין בײטער
 ני׳טט צוטריט שום קײן האבעז יניסטען

שעפער. די אין
 דדעס־ די פון רעדזשיסטרי״טאן די

 עטליכע לעצטע די םאר זײנען מאכער
 רע־ די נרויס. באזונדערס נעװעז טעג

 אין אנהאילטען װעלען דזשיסםרײשאנם
 טען15 דעם ביז ױניאן דרעסםאכער דער

 האבעץ דרעסמאכער די וױיל םעברואר,
 מיט זיך רעדדטיסטיירען אנגעפאנגעז

 קלאוקפא־ די װי ^פעטער, װאכען צװײ
 זיך רעדדטיסטרירען צו אםיסעס די כער.

אינטער־ די און ׳האל ברײענט :זײנען
סט. טע10 װעסט 3 בילדענ, נײעאנאל

מעידעט, האכמאן װײס־פרעזידענט
 7פילע םון טעלעםאנס אן קומעז עס אז

 דרעסטאכער\ ארבײטער. נאך םירמעס
 דאר־ באיטעםטינט, ניט נאך זײנען װאם
 עריטטען דעם אויױ װענדעז זיך םען

 ביל־ אינטערנימגאנאל דער םון םלאר
 װע־ ג/דטיקט װעלען זײ װאנעז םון דינג,

דז׳טאבס. אויח רעז
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נ!8לעצסער-ם איזדןו

ך ן צו ד ע ר ױ ט ס שי ז ד ע ן ר ען או ר ע ד װ נ ע ה ע ט ש ט ו  נ
ץ ר א ע אן ד חן ױני . א ען ט ײ ק ג רי ע װ ש

 «לם • ארײנקוםען םוזען דרעםםאכער די װעלען עיעטער
 א םון מװעריגקײטען אלע די דורכםאכען אץ םיםגלידער נייע *

םעםבער. נייעם
 ם«ר■ זיך איחר וועט «בם אין דאם נעםט דרעםםאכער!

םראבעל. םך א טיארעז

כ»רד עשזעהוטיװ נמןראל
י. װ. נ. ל. א.

, N ם ױ א , מ ן א מ נ ד
■רעדדענם.

■ *■ ■'’״.׳־■•«• ׳'־

i יוניטי r r n מל
ci וײ■ n• וילוס

 קוגמן װעיען ov און דך הלײנען עס
 און פר״נד איע אונםערחאיטונג דער צו

 און באקאנט ויך וזאכען װאס ׳געסט
ױגיטי דער אי^ צוזאמען פארבראכט

הױז.
 דעם אין רײױניאז א זײן װעט דאס

 און םרײנד ווארם, םון זין וױרקייכען
 גד־ ניט זיך חאבען װעלכע באקאנטע,

 זיך וחניען ׳צײט לאנגער א םאד זעהן
 װײ און צוזאמענטרעסען אבענד דעם בײ

 דאס םר״גדעאםט. זײער באנײען דער
 אונ״ סאר געלענענחײט גוטע א ז״ן װעט
 םים זיר טרעםעז צו געסט ױניטי זערע

 געטראםען חאבען זײ װעלכע םרײנה די
הױז. ױניטי דער אין

 װארטען הערען, מיר װי לויט אלזא,
 קױ צו אבענד דעם םאר אוםנעדולד מיט
 װעלען זײ םרײנד. אונזערע אלע טען

 םוזיק ׳טעהנער דער צו טאנצען קענען
 פלײ־ ״פיקאדילי װײטמאנ׳ם פאול םון

 פון טאנץ־םיאר םײנעם דעם אויף ערס״
 ׳טעהנקײט די הויז. אפערא ניאנהעטען

̂אץ דעם םוץ  אן דערמאנען זײ װעט פי
 פרעכטינער אונזער םון יטעהנקײט דער

 ניט אויך װע<ען ג/גסט די זוטער־הײפ.
 דארם זײן װעט עס הוגגעדען. דארפען

טרינקען. און עסען צו בופײ יטעהנער א
ײע א ױניטי. םאר ליד נ

 דיע די זינגען װעט זינגער נרופע א
 איז וועלכע ױניטי״, םון ליד ״א ליד

 דער םאד געװארעז פארפאסט ספעציער
 #ה סעמױעא םרײנט םון נעיעגענהײט

 ױניטי אונזער צו געװידסעט פרידסאן,
 װע־ געזונגען װעט ייד דאס רײױניאן.

 זאין׳/ <אנג ״אולד םון כיוזיק דער צו רען
 געדרוקט א באסוימען װעט עוים דער

 און ^יד פון װערטער די מיט קארטעל
 די מיט־זינגעז. קענען װעט יעדערער
 נע־ אויך לעזער אונזערע װעיען װערטער

 פײדז׳ט עדױקײשאנאל דעם אויף פינען
״דדטאסטיס״. פון

 קוםען צו געסט אונזערע ראטען מיר
 יײכסצד סאמזז װעם דאס פריער. ײאס
דעם אויפגעהמען צו קאמיטע דער פאר

עולם.
אין באהומען מעז חעז טיקעטס
םאנהעטען םון באל־רום םון נאקס־אםיס

עװ., טע8 און סט. טע34 הױז, אפעדא
. אבענד. עבת

 טיקעם, t דאלאר א איז פרײז דער
העטט^עק. אײנ׳טריסענדיג

ן די ע ג נ ו ג נ י ד א ב ך א י נ ץ ױ  די א
ד ע פ ע ען ש ז ן מו ע ט ל א ה ע ג ם ױ  א

עו ר ע !װ

)1 זײם םון (שלוס
 אין מען דארױ פארטײ, קאטונישטײטער

 איצטער, און ניט! ױניאן קײן גאנצען
 ױניאז די האבען די אז ׳זעהן זי' װען

 קאםד דער םאר %*., זיך פאר פארלארען
 ױניאן די זײ ײייעז פארםײ^ ניסטי׳טער

פארניכטען. ;אנצען איז
צו. געגומעז זיך זײ האבען איצטער

 אלעס סוען זײ סהעבערײ. ערגפטער דער
 ארבײםם־ דעם ׳טעדיגן צו קאנען זײ װאס

 פראסאניס דעם םאנד, אינ״טורענס לאזעז
 סטאנ־ ױניאן אלע די אױך און לײבעיל,
 אײננע״ האט ױניאן די װאס דארדס
 םך א םון משך א טרײד,אין אין יטטעילט
 גאנצעץ אין דורכאויס װילען זײ יאהרעץ.

 טרײד; דעם און ױניאז די םארסקעבעז
 איבער־ ניאך איז װאס אלץ םאדניכטען צו

 אומפ^היגסײם, זײער דאנק א נעבייבען,
קארופציע. און נאכיעסיגקײט

 פראװי• דער און אינטערנעיטאנאל, די
 קלאוק דער םון באארד דדטאינט זארי׳עער

 נים קס װעלען ױניאז דרעססאכער און
 אנגעוחננ־ װעילעז מיטילעז ע5אי דערלאזען.

 אין סאנדיעאנם ױניאז די װערען דעט
 םאבא־ דער אויםצוהאלטען. יטעפער די

 דעל־ ניט װעט האסוניסטען די פון םאזלן
װערען. ייאזען
 ״גערעכטיגקײט״ נומער הײנטיגעז אין
 פרעזידענמ װאס בריוי, א געדרוקט װערט

̂ע צו ארויסגעשיקם האט זינסאן  םעער־ א
 אין מעפער, דרס און קלאוק די םון לײט

 אוים• אויפגעפאדערט װעיען זײ ײעלכעז
 n איז עואנדי׳מאנם יוניאן די צוהאלטען

 צו אויפגעםאדערט װערעז זײ ?זעפער.
 בא־ די »י ארבײםער, די אי דאס ׳זעהץ

̂ען זאיען רעבאטים,  צום סיי< זײער צאח
 סען פאגד, אינשוחןנס ארבײטסלאזעז

 ירא• » נארםענט יעדען אוי\י אננייעז זאל
ל סאנים ^  ןןפחי• בכמ זא< כ#ז און לי

 אקא►••■. סטאגדארדס ױניאן אלע טען
 *few די דאס האפען, צו איז עס און

 וורגײםפר די װי גום אזוי טמערלײט,
 frm די יוניאן חנר געבפן וועלען גופא,

 ־W זיי װאס *איץ טאז און קאאמראציע
ח םנאנדטרדס ײניאז יי אז ניז,  די י

װןחנז, ניט זאיעו מע«ער
 האסײ די ®ח אנ^ריגגומין איפ םראץ

 צמוםמחוו יחרצר,8®וודי * די ®ח ם»חנז«
I #1 ‘ t !פאײויםדזןר איז

CERECKT1GKE1T—(JUSTICE)
fm *רניימי  tw 

 ■•ראוי• לענותר,
די און אייו, נינט

Mi® *Mlii kויק רחנס װקלם
י » ײ •1|

PRICE 3 CENTSNew York, Friday, February 18,1827 1927 , ®עכחאר טער18 פרײטאג,

 דער פון באיעבאם׳ם אדנמנידרטע די
o n ח** םילאדעלםיא אין *ינדוססריע 

 ייון יעטעלתג זייער נײםען נעמחט נען
 פון פאדםדעטער םים *ונױםהונמן זיד
 :די סעםעלםענט, א ווענען ױנייז דעד

 אין ססרײיז נענעראל א פאדסיידען וױ
אינתססריע. דער

 ם«ט *וזאמן םאנופעקט׳פורערם, די
̂וו׳פט׳נומר  לאתיול דחנססימר םון ם

 W? *וזאםעננפטראפעז זיך ה^נעז #0
 אױוי פאנפערענץ, א אויוי ט»גטאנ םען

 חזר נעותז אנװעזענד איז עס װעינ^ר
 ם״פםי״ ,פאנליפ פון דיח»ם*ר
rm »rn ,און עליאט ov םענליך איז 

 צװייגמר א םארקוםען םעג די אז
ק«נפ#תמ.

 ױניאן דער םון פאחפטעהער די יתן
 D'uniropvtuno די אז געזעתן, ד*נען
 ׳פטיד זײער ענחזחזן «ו נעגײגט זײנען
 חןרװיילע סװגעמםיםט זיי וז*מן לונג,

ךי םוז םםרײפ נמנעראל דעם *פצולײנען
)2 ■’»•איייי (י*לוס

 פון באארד עסזעקום־װ נענעראי דער
 נעהאט האם א־נטעינע״^אנאל אונזעד

 ם^ונםאנ. און זונטאנ ׳שבת, ז־צ־ננען זײנע
 נע־ אויפנענוםעז זיינען זיצוננעז די אויף

 הויפם־ פראגען, װינטינע סך א װןזתן
 און קיאוק דער אין םיםואציע די ןעכייך

יארפ. נױ 1א' ױני^ן דרעסדאבעד
 י*הא- די םון באאמטע נעװעזענע די

 אלץ, ג#ר ערײען ,35 און 22 ,9 ,2 לע;
 חןד פזן ?איזאלס רעפרעזמםיר?! זיי *ז

 נ<וך זיינעז זײ *ז און אינםערנע׳פאנאי
v* אי*; o ^ n w ,אבער באאםםע״ Pvo‘ 

 נאך דאס ערקיערם, ד.*ם נארןוןי רענתר
 אױפנע־ ער האט צוריק ט*נאט א פיט

טע יענע פאדערט  דער באצאהרען צו י״
 םעקם ועי־קאפיטא דעש אינטעינע-עאנאר

 ׳טול• זיינעז זײ װאם אסעםניענםס די און
 נא־ נים זײ האבעז נאר ניט און ד־נ,

 אפייו הןנבעך זײ :ץר חוב, רעם צ«ווזיט
נעענטם״רט. נ-ם

 אינ־ דער םיז קאנסטיטוצ־ע דער לויט
 האנדלונכ דאזינע רי האט טערנע־צאנאי

no אט^וטא־ באאמטץ ;עװעזעגע יענע

 אינטערנע״ דער פון אױס;ע״:י<וסעז ם*׳ט
״, אי ׳פ^נאי,  לאפאים״. ״זייערע אי ז

 אז איץ, נאך ׳פרייען יייםע יענע אנער
 אינטערנע׳ט^■ דער םון טײי א ז״נעז זײ

 » װעדען נעמאכם מוז דעם צו און נאל
סוןי.

 באאוד עלזעפוטיװ דער-;עגעראל
 צוריקצו• נלייך נא׳שיאסע! דאדום האס

 נעוועזענע די םון נמארט״וס די רופען
סאק^? 22 י ,9 ח 2,  טײנמ ד*ס »ון י

 פאר־ פ«וםוניםטימע די לייטע, י«גע אז
 «ופיציעל זײנען ױניא^ דער םון פיהרער

ױניאן. דער םון סוםפענדירם
 נע־ דער אויף פאחןרם נלייכצײםינ

 נעוועזענע די נ*ארד עחזעהוטיװ נעראל
 צוריסצוסעח״ לאפאלס יענע פון באאםטע

t n בינער ךי אינספר«טאנאי דער צו 
מ חום אויר װי רעק*רדס און אנ  איי• נ

 טיםנלי״ די «ו באלאננט דאס נענטום.
 נעוחןזענע די *ו ניט איז יאקאל םון דער

 *«״ אלץ דאם דארפעז זײ און נאאסנמ
 װע־ ניט די װעיעז טאםער און עטעקען.

זײ ניען װעט נוטעז, טיט אפנץנצן יען

נייזען, ט־ט «וונענעז צוױנגעז
 איז בא׳עיוס וױכטיגע,־ ציו״ט^ר א

o :ע־ו*רען, :עפאסט r ע• נאלד זאיען; 
 פיז באאטטע סאר װאהלען ײערען טאכט

 און 22 ,9 ,2 יוןוקאיס ריאמאניזירטע יי
 אין םןודיוירעז וועיען ײאחלעז די .35

מארם׳ט. ט^ינאט
 אויפ־ ״עדעז לאקאים דערסאנטע רי

 נאם־נײ־ די פאמ« צו ;לײך געפןודערם
 װעלען 35 און 9 ,2 יאקאלס די שא;ם.
 נואנ־ קוםענדען ר־ט־ננען רעדבער יןאבען

און פעברואר, מען21 רעם *וװענט, טאנ
).2 ו״ם אױןי (׳ייוס

 c אינטערנעש«נאל דער נעבען *ו אעליםט
גיזשלוס. דעם נום הײסען פדםגלידער — ־.

שאינט באארד דז

 ״קריינד־ ט-טארלס װ״ם־פחןזידענט
 קלאוק דער pc מענעדזעער דער לער,

 קלױולאנד, א׳ן ױגיאן דאכער דרעס אוז
 זװם יאדק, נױ איז נעויעז .וואך די א«ז

 אונזער פיז מימיננ יעהרליכעז פעדטעל
 האט ער און באארד נענעראל־עקזעהוםיװ

נייעם. נוטע נעבראפט אונז
 אר״נ־ זובען װאם פאםוניסטען, די

 אלע 1אי כאאס אח טוםעל צונרעננען
 לאנד, אינעד׳ן ױ;<אן אונזער םח טיילעז
 קלױױ אויסנעלאיעז ניט אויד וזאנען
 טאז נעקאנט האבען זײ װאם לאנד.

 הא־ טוסעל, א avisפאראורזאכען צו
 אישמעלעכדינ ניט ריז .געט*ן, זיי בעז

 נע־ און נידערינ װי מיטעל הײנע פאר
 האנען זײ ז״ז. ניט ואל דאם םײן
 ארױס־ פון אפנעשטעלט ניט אפילו זיר

 פאפידען אפיס ױניאז דעם םון נגנ׳ענען
 אויסצונוצען עם כרי ד«והומענםען, און

ױניאז. דער נענען

אנ׳מטדעננוגנעז, זייערע אלע אבער
 ז<י װאס ששיק הינטישע ?ייצרע אלע

מן  האט סליװלאנד, איז נעפראוועם הא
מס! טויטעז א וזי נעהאלפען זײ  באנ
 רורכנעפאלעז. אלעס מיט זײנעז זײ
 גיט ױניאן דער איז כאאם סײן ה^בען זײ

 זייערע אלע םיט ארײנברעננעז נעקאגט
 דרעס־ און קלאוק די אנ׳פטרעננוננען.

 נע• זײנען פלױולאנד םון ױניאן מאכער
 אינםער• דער נעטריי און לאיאל בלינזנן

 ק*מױ די פון ײילען זײ און נעיפאנאל,
וױסען. ניט ניםטען

 דז׳פאינט דער האט וואך לעצמע
 םאכער דרעם איז הלאוה חןר פון באארד
 גע־ צו בא׳פלאםען קליװלאנד אין ױניאן

 טויזענט פינף אינםערנעש*גאל דער מנן
 רודכקו־ איצםער איהד חעלפען *ו דאלאר

 אפעריי• דער צייט. שלעבמע די נמז
װ*ם ״נ־אן, דער םח נרענט׳פ טא־ם

״). ז״ם אױף «איוס

 גרופע;, סאנאנדעונעטיילטע יטארף צװיי
 רי פיז נעםיהדט ווערם װאם נרופע, איין

 סאנט אין איצטער איז און קאםוניסםען,
 טרײד די *ײײםע, א און לאקאל, דעם איז

 טיכטינע א אן פיהרט װאס נרופע, יוניאן
 םאר* איהרע ערװעהלמז צו אניטאציע
 דער דרײזי!, נאריס ברודער ׳צםעהער.

 לאסאל דעם פן מענעדזשער נעוועזענער
 די פון טיקעט דעם פון ברא׳פ איז ,38

טרייד־ױניאניםטעז.
 א אן פיחרעז נרוןען בײדע אלזא,
 קאנדי־ זײערע םאר אניטאציע טיכטינע

 ווער זעהן, צו בלייבט עם און דאטמן,
 די בײ זײן חן נרשא םעהר וועט זיי פון

 װעלעז זײ װעםען פאר און מיטנלידער,
שםיטען.
ווע־ לאפאל דעם םון םיטנלידער אלע

 ׳שטימען. סומעז צו אויםגעםארערט וען
 זיר באטײלינען צו םליבט זייער איז עס
 פער־ די ערװעהלען און וואהלען די אין

 וועלען זיי אז דענקען, זײ װאם זאגען.
אינטע־ זייערע םארטרעםען אטבעסטען

iro n• _ ״
 נעפײ לעזער די װעלעז 4 זײט אױו*

 םרײד־ױגיאן חןר פיז י1אויםרי אן נען
 וױ אנװייזענרינ, לאקאל, דעם פין נרופצ

דניז לאיזאל דער א»י  םארוואל• איצט אי
 אדםי־ “,לינקער חנר פון נצװאדצ( סצט

ניםסראציצ•

 טען18 דעם םיייטאנ, הי־נטינעז
 ײאהלעז די םארקומען ־ועייעז פעבמאד,

 נינדבא־ און באצאהלטע נעארטע, םאר
 און טיילארם ליידיט רער א*ן צאהלטע,
.38 לאסאל ױנ*אז, דדעפדאכער ?אסםמם

 האבען לאקאל דעם אין װאהיעז די
 םארקוםען נעדארםט איינענטליך מוין
 איצטינע די אבער צוריל, םאנאט א םים

 לאתאל דעם םון אדמיניםטאציע .לינקע״
 צו װאהלעז די נױטינ םאד נעפונען האט

פארצירען.
דא איצט זיינען 38 לאקאל דעם אין

ט ל א ה נ י ם א י נ כ ײ צ ר א ם

נערעכטינקײט

 פאר־ װעלען םארזאטלוננ דער אויוי
 םראגען, װיכטינע זעהר ווערען גצגראכט

 אוז טרײד דעם נונע זײנען װאס םראנען
ױניאן. די

 רע• א פון ט׳טערמאן שאפ קײן ז*ל
 שא■ דחןס אדער פלאות דזשיםטרירטעז

 ם׳טי;: דעם צו קוםען צו פארפצלצן ניט
 וואס פראנען די אין באםײלינעז זיך

וחורצן. דיםקוטירם דארם װעאןן

דער נאך נלייך ראנערשטאנ, היינם,
 א ײערעז אפנעהאלםעז וועט ארב״ט,

 מ־םיננ, שאפ־ט׳עערמאז װיכטינער זעהר
 רערזשיס־ אלע םוז ס׳טערלײם די פון

מפער דרןס און קלאוס טרידטע  םוז ׳
 ווצט פארזאמלוננ די יארס. נױ נמים

 ח*י. ארליננטאן איז װערען אפגצתאלטצן
פלײם. סאחוס סט. 28

 יוניין־נײעס. •2 זייט
 *בת טארקע• קלפוק אין סצענןעם .0 )יים

 עדױק״׳יצ־ קורינםקי. םילי■ — *ריח
־*לעניצי. ״ינצל

 איטמינ״יצ־ «וג׳ס *«פל*נג דער .4 ?ײט
 V — «י*װיוץ דער אייןי w? ייל

 ■ר״ד־ יןר «ין יויןרו^ ירעסםאמר. ,
pi בויל • .88 לןקןל וון גרויע ױני«ז

 •,PBTOHnva Djro — קיאוקסאכער •
 — יון ביחנצ מר 8'ײ .B «ײט

 •««•»!• ײי — «זו״«נל נורי̂ו אל
 «די»*יי«ל^ ס. זײם
— איגדואיין דןד ׳אין •ייחט .7 זיים

ל ע ש ע י ס. ס טי א נ

 רעד- אלע םון שאפ״ם׳מרלייט
 זיינצן ׳ועוער יןלאופ זשיםםרירםע

 נצ־ זייצרע ארײנצומיקען נצנצטצן
 לצד־ און לאקאל און אדחנסען טצן,
uwt* ח׳פײ־ םשארלם צו טסנרט 

 אינםקר־ דער פון אפיס אין תאבסאן,
סםריט, «omm 16 8 ניײצאנאל,

ra v יהױגע *רנײטעז. ננט 
יית שבתי דעם אױך םארקעם
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2 ממל rifi םיסינג מנייססעופעו שעחנעו,
ווערען #•נעחאיטען װעט נעאמטע ®דן נ«סיני״*«ן פאר םיטינג נעקסטער

פעברואר. טען21 דעם םאנטאנ,

 דער קומם עס װען אז זאגען, לצים
 ניס סל^ותכמכער m איחר סאנט קיז*ן

 m םאר אםילו נמשיז חור םון *■רייםען
 נ^ך זײ זיינען םארנרענס א?ױ כדגוט,

*דבייט.
W יצים גאר ד*ם דענקען, מיר W  

 אזא אױסצוטראכטען םארגינען זץ־
 באוױיז א קלאוקמאכער. די אויף בלבול

 *MM 2 ל*מ*ל דעם םיר האנען דערפאר
 אאגעחאיטען איז װאס מיםיננ, דײטאר

 םאנטאג, האל< בעטחאװען אין געװארען
םעברואר. מען14 דעם

םאר״ חאט קלאוקסאכער דער כאםש
 איצט ס׳איז כאטש און סעזאן א לארען

 כמחרסטע די און סעזאן דער אגגעקומען
 און אװערטיים ארבייטעז קלאויןמאכער

 קלאויד די אז ניט, םראגע קײן איז עס
 יעדער אין איצם זיו גױטיגען מאכער

 ױניאן די װען דאן־/ ארבייט, שטונדע
 זײנען םיטינג א צו גערוםען זיי האט

געקומען. זײ
םי״ דער איז איינדרוקסםול שעדיז,

 בר. און זיגמאן ■רעױדענט נעװען. טינג
 לאתאל םונ׳ם סעסרעםאר דער קורינסהי,

 בא״ סים געװארען אױםגענומעז זײנעו
 האט קורינססי ברודער ווען גײסטערונג.
 אז רעאארם, לאקאל זײז אין באריכטעט

 אין אמרײםארס רעדזשיסטרירםע די
 םון צאהל די באלד דערגרײכט 2 לאיןאל

 אויסגע־ האט םיםגלידער, םויזענם 8
אאלאוו. שםורעםדיגער א בראכעז
 די געווען זײנען איגטעחןסאגם זעהר
 באריהרט חאם עד וואס םראגען אנדערע

 די.םראגע נעםליו: באריכם, זיין אין
 אינשורענס אנעםילאיכמננט דעם וועגען
לײבעל. סאניטארי דעם וועגען אוץ םאנד

 ער וזאט — פראצענט, צוױי די —
 וױ־ באלעבעבאםים די װאס — געזאנם,

 סעשע־ אין זיר צו ארײנליעצן איצט לעז
 אוז קלאמםאכער די צו באלאנגען נע

 איגשו״ א^עםי<איגמגם חני וײ צו נים
 די םון אײגצ נעווען איז םאנד רענם

 די וואס םאדערומעז די םון נעוױגסעז
 דורך געוואונען האבעז קלאוסםאכער

בלום. און מװײס וײער
 ײעגען זאגען מעז קאן זעיבע דאס

 קיאויד די וועז לײבעל. סאניטארי דעם
 און נאכלעסיג זײן ניט װעלעז םאבער
 אז געבע| אכטונג און םאדערען וועלען

 אנגענײט זײז ?אל גארםענט יעחןן אויוי
 לײבעל דער װעם לײבעל, םאניטארי א

•אפולער. ווערען
ערקלערט, האט סורינססי ברודער װען

 םאר גרײט זײנען סלוהםאכער די אז
 סאנטאנ נעסזסטען אז און עלעקמאן

 לעצםע און ערשטע די זײן גלײך װעם
 אפגע- האל דער האט נאמינײשאנס,

אאלאדיםמענםען. םון הילכט
 דער געגיעז איז זינסאן ■רעזידענט

 גרויסע א קריגט ער רעדנער. צװײםער
 צו ברודער א װי רעדט ער אוואציע.
 ארגאניזא־ יעדער אז ריהרט ער ברידער.

 אײנ• זיר עדסלערט ער פראגע. ציאנס
 סעק״ םונ׳ם מיינונגעז די םיט שטימינ
 אויס מײגונגעז די ברײםערם אוץ רעטאר

 ער שטײנער. מעהנעם א גאר אויף
 םוז םראגע דער אויוי א* זיר שטעלם

 דערקלערוננ א גיט ער איז עלעסשאנס
 נעזעצ״ דער צו געסומען ס׳איז אז̂ו וױ

 נײצ די טוז רעארנאגיזירוננ ליכער
*אסאלען.

 נאר לאקאלען די זיינען איצט ביז
 האבען םיר אויםגעמלאסעז. געוועז ניט

 םממלה זײער קענען •ראטעסטירם בלויז
4גוואלדםאטע זײערע סענען און

 אז בריף, געשיקט זיי האבעז סיר
 גמייטא »ער זײער אאצאהלען זאלעז זײ

 און איגנארידט דאס זיי חאבעז טעסס,
 דעם נאר נאכסומען געויאלט נים חאבעז

 אינםער• דער םון םארלאנג געעזצלימון
 צווײקגע• איצט םיר האבעז נעשאנאל,

 זײ איז ם׳טארםערם די זײ pc ציינעז
אױסגעשלאסען. איצט זײנען

 אוים ברעכמ אאיאוז שםוחנמדיגער א
 םעממר: א פמ אויםנעמרײ אן מיט

-גאזוען וײט יאגג מײז יאנ^ שױז״ !
 א ױגםאז במדזנר סאכט לעצט צו

 דעם מארנױידיגעז צו **ױל חארציגצן
ױניאגיזם. םיז אידעאל
 מרײד• דעד םון איחנאל חנר זאי

 אייערע *יז I®יאמנרי באיחנגוננ ײניאז
אז זאיק, «ױחד װיט דאן איז דחנרצײ

 און מצחנע א אויטבויען װעלצן מיר ן
 אידײ די וועלכער כדט ױניאן מעכטיגע

w ארביײ אטאריקאנצר גאגצע די און 
 םיט מםאלץ זײן וחוט כאײעגוגג. טעי

 אאלאר פון טטורעםט חאל ד*ר איחר.
דיםסענמן•

 איז מאמענט אינטערעסאנטער אן
 םיט׳ן בדודער א אייגער װען געװען
 צום געװעגדעם זיך וזאט גראח, גאסצן

װארט. א םאר טשעוסאז
 גע״ עפעס האט שטילקײט םאדנע א

 ברד דער װײל םאםענט, א םאר וזעחטט
 עלע^אן אױם׳ן געװען ערטט איז דער

^, דער םון םישעט מאינ  דעם pc ״דז
 קאונסיל אוםיארמײאימען זאגעגאגטען

 סאר־ םיט באצױגעז זיך ׳חאט םען אח
 די כאםקז םונדעסטוועגען, יאך/ דאכם.

 כױם באצויגעז זיר האבען םעמבערס
 בײם זײן אנװעזענד זײן צו םארדאכט

 איז נעםצן ווארט זײן איצט און טיטיגג
 איד״ אדער ״בו׳/ אדער ״הו״ אײן קײן

 טאר־ גיט שםערונג אנדער װעלכע גענד
 דאס געגעבען איהם האט מען געהוםען.

גערעדט. האט ער און װארם
 האט — פארוואס, װײסם איהר —

 *ץ1אוי דא איצט בין איר — געזאנט, ער
 צום געקומען בין איו װײל ? םיטינג

 ױניאן. א האבען דארםען מיר אז שבל,
 װאס די, םה אײנער זײן װיל איך און

 אױם״ ד1וױדז ױניאן די העלםען זאלען
קוםעז.
 האט — l װילקמען זײט איהר —
 ״װעל״ דעם און אויסנזךשריהען. אײנער
 מיט ׳טטוחגם א באגלײט האט קאם״

אפלאדיססענםען.
 אגגע״ איז טיםיננ דעם םון סוף צום

 לעזט װאס רעזאלוציע, א נעווארען ^נוםען
םאלגט: וױ זיך

 אז אגכאטראכם, אין ״נעםעגדיג
 אינמירענס אנעםאלאיםענט דער
 נואדע־ א pc רעזילסאט א איז טאנד
 ארויסגע״ חאט ײניאז די וועלכע תמ,

;יאהרעז און יאהרען דורך שטעלס
 אז אגבאטראכט, איז נעםענדיג און

 כױט צתלײך איז םאדערוננ די אט
 אויסנעקעםטט םאדערונגען אנדערע

 םיט סלאוקםאכצר די םח נעײארעז
;בלום ארן טװײס זײער

 קלאוקמאכער, די םיר, כאעליסען
 בעם־ איז םיטיננ א בײ פארזאםעלט

 טען14 דעם םאנטאג, האל, ראוועז
 באלעכא־ די לאזען צו ניט םעבריאר,

 אראצענט, זײעד אראפצונעמען טים
 אנעכד צום צאהיעז מוזעז זײ װאס

; םאנד לאיםענט
 םארדא• צו אויך באשליסעז ״מיר
 װעלכע חברה, האםוניסטימע מע^די
 פראאא״ גיםטיגע זײער אן םיהייען
 אױס־ געוואונענע אלע ,ר סעגען גאנדא

 דער םון םאחנרונגען געסעםםטע
ױניאז.״

 דער אין דאן זיך ׳&ליסט מיטינג דער
ארדנונג, יעעהנסטער

 נא־ ארדערט אינטעדנעשאנאל
 אץ בעאמטע פאר טיניישאנס

35 אװ 22 $ ,2לאק. נײע די
)1 י"« «ון («לום

 נאםינײשאנס די םאכען וועט 22 לאהאל
םעברואר. טעז24 דעם אװענם, מיםװאו

 םוו• םיטנלידער רעחשיםטרירטע איע .
 קױ *ו אויםגעםאחןרם זיינען ל«קאלס יי

 באטיי־ ייד איז םארזאםלונגען די מעז
נאטיניימאנס. די איז לינעז

 יועלעז םיטיננעז םעםמר די אייו•
 און mvPitsV די ווערעז ערװעהלט אויר

 װעלען וחנלכע סאמיטעם, אכדזמעיומאז
 *ר װאהלען, די אויוי אייפזיכט די האמו
̂ראל דעם פון vcoip א םיט זאםען  גי̂״

 אינםערנע־ דער פון באארד עקזעקוטיוי
מןונאל.
םיטגלי־ די דאם האםעז, w איז עס

 נרויםע 1אי מעלעז לאסאלם די םון יעי
 װעלען און סיטימען די vt קונמז מאסעז

 פאר קאגר־דאכמי ריכטינז די נאגױנירעז
 בא»אל- לאפאל^ יי איז מםםײ אלע יי
 םיטנלי• די זאלפן נים־באמולטע. אח םינ

 ױינעו זיי ראס תײמן און פוםפז רער
 לעב*ן ton אין פאראינר״נרזםירם נאסת

ימי«. ײמי 1פי
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ײ»1 ».( 0(79ן
 גע• געזאלט חאט וחנלמור דרעספאכזור,

 כיז טצן15 דעם צוױמען װעמן רופען
םענחאר. ט^ן26 דעם

 וחןט סטרײס דעם סון אאלײגען דאס
 סטראטעגימע n ^נדיגען גיט אוםן ב?זום

 סײ דער װײל ױניאן, חור פון ■אזיציעס
 אין און אנגעסומען ניט נאר איז זאן

סלעק. ועהר גאר איז טרײד
 םארילאמט האט דיחמטאר.עליאט

 נר1שרי אנגעכען זאל זי װניאן דער פון
 די. און םאדערונגען, איהרע אלע ליך

 באװיליגט. םארלאגג דיזען חאט ױניאן
 מטױ װעט ער אז ערקלערם, חאט עליאס
 ױגיאן דער םון םאדקרונגען די דיחנן

 די םאר םאדליעען דאן זײ וועט און
 נאך םאר פארלאגנ דעם מיט באלעבאסים

 קױ די םון י1םארלוי איז ?אנםעיתגץ א
םעג. 10 םענדע

סםרײה, גענעראל א םאר רוןי דער
 אוװי געװאדען ארױסגעגעבען איז װאס
p אין םיטיגג םאס דעם e o n 'l l האל 

 געװא־ ארויסגעשיקט איז #װאך לעצטע
 אפשטיםונג, רעםערענדום א םאר רען
 דער פון נעװארעז נעהײסען גוט איז און

 מער־ ריזיגער דער םים ־סיטגלידער^אםט
.125 געגען שםיםעז 1654 םיז הײט

 טײ םאס א געװארען נערוםען איז עס
 לעצטען םאר מאכער דרעס אלע םוץ טינג

 אינ־ צו צוועק דעם מים דאנערמטאג,
 םון רעזולטאםען די סיט זיי סארםירען

 נע־ זײנען װעלכע אונטערהאנדלונגען די
 עליאם. דירעסטאר םים געוואחןן םיהרט

 י די איז עליאט מיט סאנפערענץ דער בײ
 עלײאס דורך םארטראטען נעווען ױניאן

 גארין, נעסי ;םענעדזשעד רײזבערג,
 ריטשי, דזשאזעף און װיגיק סעמױעל

 פענסיל־ אין ארנאנײזער ל. אװ ם. א.
 גע־ זײגען מאגוםעקטמורערס די װײניא.

 ילײען57 סעמױעל דורך םארםראטעז װען
 סטער־ אלבערט און קאנטאר סעםיועל

לינג.

 דרעס־ און קלאוק קליװלאגד
 לאיאל גלײגט יוניאן מאכער

אינמערנעשאנאל דער צו
)1 ?יי• 11• לוס9(

 לעצטען םיטינג זײן געהאם ׳פוין האט
 דעם םון בא׳טלוס דעם האם טאנטאג,
 עס און געהײסען, גוט כאארד דדטאיגט

 וועלען זעלכע דאס אז זיכער, גאנץ איז
 אנדערע אלע י»יז א־־־־ײ^יײ די טאן אויך

 ױניאן. דער םון עננסצעס
 הליװלאגד אין ױניאן רע. אין אלזא,

 באגרא״ און םויט קאמוניסטען די זיינעז
 װילען, זײ יארס. נױ איז װי פונסט בעז

 איגמערנעשא־ דער מאדען םאן ״נעב»ך
נישט. קאגען זיי אב/ןר נאי/

 יוגיאניס־ טרײר פאראײניגטע
 איילענד קוני פון טען

אומנענענד און
 נרופע ױניאן טרײד פאראײניגטע די
 אלע אויך װי מעםבערס אלע אײז לאדעם

 װיכטיגען זעהר א צו טרײד־ױניאניסטעז
 םיטיגג־ שםענדיגען אוגזער איז םיטינג
 איי״ קוני ׳עװ. מעריםײד 2518 לאקאל,

 פעברױ אבענד, אוהר 8 פרײםאג, לענד,
 אין קוםען םוזען אלע םען.18 דמם או־

סעק. םייערס, םאיים צײט•

ק א נ א ר ד א ע פ כ י ל ר ע ד ױ כ
^ ל ד ז

 —:״נ׳גרןכטיגהייט״ פון רעדאקטאר
 *יילען אייפת יײץ ניי ערלױבט

 די » דאגק חמר«ליבען א אויםוװדריסז)
 ׳פלאסמרנ איז לוםײי פח ארנײםער

 תאנען זײ װאס חילי, נאלדיגע די פאר
 פראנין־ פיין פון *ײט אין געגעבען סיר

 סיײ פו| טאט יימז אנערס׳ס איך חייט.
 ססט, נאכעלע » סלס םיטארבײםער נע

 פארנאםעז. נים קיינםאל וועל איך וואם
גרוס כרידערלימן מיט

טיײעד. דדט.

ן ע ר טי נ ע ז ע ר ם פ • מ פ א  ש
. ן א מ ר ע ש מ

— :רעדאהםאר װערטהער
 ליידימ בלום׳ס פון ארנײםער די

M טיילארינג r, אגפרקן־ מײזאג^ םון 
 ׳*אפ־נמתר־ םון או־כײט נוטע די :ענדיג

 גים וומלכער װינמ, םעם ברודער םאן,
 אינ• די פאר םיח אוז צײט זיין אװעק

 האבען ארבײטער, די םון טערעסעו
 די ײאו דענם, און םאפער א אראנז׳פירט

 םאטי־ זייערע םיט שאפ פון מעמבערט
נעװען. ם׳פםח זיך האבען ליען

 באמסעחענד יאיםיכמ, די האם אױך
 סינ־ ל. נאוסנארמען, ם. מאטעק, ם. םון

 איהם ירעזפנםירט סװאבאדא א. נער,
 אלם םילווער־מט נרויםארםינען א םיט

 אנערהענונג ןײער םון אויםדרוס
אכטוננספאל,
נאלחפטייז. א. ם.

ן ע ר טי נ ע ז ע ר ם פ ע ־ ד פ א  ש
. ן א מ ר ע ש ט

 םפארט פײטאם םח ארבייטער די םיר,
 אונ* פרעזעגםיחמ הויז, סאום און םוט
 בראד־ חעדי בתדער שאפ־טשערטאז, זער

| םאוכטע? נאלחזנע א םיט םקי,  יוז «
מז אלס םעט, פענסיל ײ  אונזער םח *

 לײסםועען נוםע זייגע פאר אנעריןענוננ
מי די םיז אמםלדלמז די איז כ ײ מ  פון א

׳פאפ. אוגזער
:ססםיםע די

 2 לאי»ל קלײנמאו, ד.
 2 לימאל שווארץ. ם.

 25 לאקאל עםםעה ל.
 JS6 לאקאל םעכםער, ם.

ך 2 לאפאל שעכםער, ח

 א שולדינ אונז איז װעלט די
 מחען טיר אבער לעבען נוטען

 אײגענע אונזערע מאכען
״קאלעקשאנס״

 וואם ניט םיר הריגען געװײנריך
 צו םאחײנען םיר װאס און הוםט אונז

 ארוים אלײן נעהעז םיר סײדען קריגען,
 שװע־ און אפםיסיזם עס. נעהטען און
in ,אננעהן צו װיליגסײט די און ארבײט 

 —ארבײמ־ דער מיט װײטער ארן וױיטער
 וועלכע אײגענשאפטען, אלץ זײגען דאס

 T? דערסװיתמ טא ערפאלג. צו םיהרען
 צײ מיוראד א םיט זיך דערםרישט און

 דעס געהםט און ארוים געהט און גארעט
קומנ^ אײך װאס ערםאלג

 םעםבערס אונזערע וזאס
_ * זױםען דארפעז

װ»ס מז םעםבערס״ אונזערע אױפםערקזאם םאכעז םיר
S דאם קענען יום־טוכ, אויף געלט אריבערשיקען ווילען r 
 אינטערנעשאנאלרעו דורך

באנק ױניאן
ע5 עניג ט װ ער ע ארנ ע21 ק ט. ט ♦ס

ם טוט ער חדך *ייסז. אץ קריגען די װעלען גיײר, מ איי
מ *יײי ק ד עי■נ ״י w ןופיעסלע* ײי

אײןז\ כדס פארבינדתגען כעםםע די חאכעז מיי
Min jnmjv די כלױז רעכענען םיר און הײם אלטער o py 
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מױה ענח סארקעם קלאוק אין סממס
לי• םון קורינםק'. פי

 *Hip םעחר סיט אררער, מעוע־ יטפ
״ עטי0 'b מכת, לעצטען זיד מען הסט 

 אדױסגעיאזען םריער, וואך א ״י יןנקט
 כ»נל דיססריתט הלאוקםאכער איבער׳ן

 םונ׳ט •ראהיבישאן־ברעכער די זײז «-ים
 םעהר ניט אדנייםעז ןװ — ױניאךנעזעץ

װסר. רער אין טענ 5 ױי
 היין 1געײע גיט • דארט ם׳איז און

 חע• די און פראםטע די צװי^ען חילוק
 פיפוט׳ער רער םײ םאלדאטען. י״רע

 דער זינמאז, ברודעד םיי און מעםבער
 אמסעתיימסנאל, דער םון ורעזידענט

 און עסזעסוטױו אײנםאבע ךי םיי
 םיי און םיטנלירער כאארד דז׳טאינט

 דער םון ב. ע. נ. דער םון סיסגלידער
 אונטער־ אהן אלע, אינטערנײ׳שאנאל,

 רער אין ׳שבת נעװען זײנען ער׳יש
 דארט, םון און וז*ל, בריי׳מט אין פריה

 םאחטיעדע־ איז צוםיילם םאלראםען װי
 קאםיטעס אלערליי האבען דױױזיעס, נע
 קלאוקטאכער אין ארױםנעראזם זיך

דיסםרילוט.
 זעהן צו פרי צו געװען נאך איז עס

 םםײ־ די םון ארויםקוםען ללאוקםאכער
 ארנייט, דער צו װענ אױם׳ן ׳טאנס,
 פלאוק־ עטליכע האבען אײגינע כאם־פ

 האט דאך באפעריןט. יא ׳טוין מאכעד
 וועם פען אז גלױבען, געװאלם ניט ןיך

 דא וועל אין־ װי סצענעס, אזערנע זעהן
 דער נעװעז איז ׳סמהן צו — נא׳טריינען,

 זא־ טוויערינע אזעיכע אז םריה״ארנעז,
פאױטטעלעז. זיך זא־לען כען

לוי־ און קלאר געווען איז ה־םעל דער
 עם■ ײי װאריטלײט, פריהליננ א טער.

 זיך ה$ט פסח־צײם, פאר נעװען װאלט
 האט pr די לופט. רער אין וערםילם

 אוז וואריפען צז אננעהױבעז ײאס נ»ר
 די נאטראכטען צו נעגלוסט זיך האט עס

 באניל־ װי איז ײאס מיינקייט, *רומינע
זונען^טטראלען. די פון געװארעז דעם

 האט עט אז זייז, םוז־ה זיר טוז איך
 םוי• די אױף סוקען צו נעכי״וסט םיר זיד

ײ| צו נעפאםט זיד װאלט װאם נעלאך,  ו
 פריה־׳םאר־ םיז אזא אין לוםטען דער אין
 באשדיבענע די האבעז באלד אבער נען.

 שיי־ די אט אינערנעריסען םצעגפעלאן
 ■ראזאא־ש נעװעז, סחלל און ׳פטימוננ :ע

 הא־ םיר »ח נמדאנסען, םייגע נעםאכט
 *רא־ װי םיהלען צו אנגעהויבעז זיך בען

 זיי־ םאז דארםעז װאם םאלדאטען, םטע
 ־M און פיהעטעז צו נעםליך, םליכט, ער

 עבת נעחען װעלכע יענינע, רי עמעלעז
ר צו ארביים. ת

 נעדארפם םען ה*ט בארויערעז צום
 עם אז םיעל, אזוי אפטטעלען. םך א

 •17א*צױפםעל :עווען •פװער אז׳פ איז
 אי־ אינםקרעםאנם איז איך, דעגק דאך,

 \,BVim די po מטריכעז די נעוצונעבען
 די אי) אדבייםעז נענאעען זיינען װאם

נים.«נרלױבם. איז עם ײען ׳שעפער,
 אז ועהז, לעזער דער וועם דעם םון

fia איצם איז סלאושכיאכןר רזם וױ fiv 
 דענ־ דער ארבייט רער צו נים נעהט דאך

ד נעםדייער דער הלאויזםאכער, קענדער  י
 חס־ לײנםזמינער, חןד נ*ד ניאן־סאז,

 די איכעדהױפם און ניט״אימרליינטער
מזזנ׳פעז. עם־דזארזױדינע רפקרות׳דינע,

 םםרים טע38 בײם נעווען איז דאס
 איהם םיר חאבען דארםזז סטי״פאן.

 עד «דע«. די איאילויפזדרינ מכאפם
 איז אם כאטמ■ אה נאכיןרתם, אונז זזאט

 «ר האם טא^ ׳שײנער א זעהי נעװעז
ק כדי קאלנער, חןם אויםנ׳דפמעלם זיר  ם
 מפיצעל זיק ײס־קאנען. נים איהם זאל

 אח מחאים׳מ, גים איחם אבעד חאט
ז אאמ׳שםעלט. איהם ייאם מ

מחםםו? װאוחק נאר, עטיי —
 אז נים, ודיםם אחפרצו? פוםסםו װי

Vrwr ס׳איז
 — ? «בת ם׳איז או איז װאם און

ס צודיק ער מנםפערם * א סי •vt.
אר־ גים ipd אדrnr 6 װארים —
ז מ ײ . !נ
 T* «י איחר. יזײסם װזימז און —

 פון זײן דטגאי אזוי זאל איד 7 אדביים
י j ארכיים T* ײי מ t j •

n נלײד םא — o u n סאבװיי די 
w אזיײם! צוריפ און orn אר  םזר מס
m אן איחם םינן גים — מז

ם אכאר איחם זיך װילט מ חן גי  מ
ח ס: »<יח ױך נים ער י רד א

ד — י f י n  34 e y n a e waa  ip n
אי וואם סא כעז,  א«חיײײסט r ייידפאן ז
ד p וױ ײ o די םים זױ זוזױ ;זאנס 

pn 4 די אזזז אזוי מםונחמ, 4 n e r.
א • — ד: מארט eap* b אי t w .ןר

e נ*ט אחנײט ער אז r »  rw עד גים 
p^rm יולײן זיך

on'M o דאזינע די p  m p w m. 
w אױפג װײזט m t i i  w r a i

 חאם pro איז. «ר
M ini ip  m  a w m ויןי nm  n* w

nie
t m U T R ,

״T» v ארוי«ע»גנ׳ון,^»נסט אי״ן
 איך n נ׳נד׳ממ^ oyn איחר אוינ —

 —זיף ׳ור פאראיימגפ — ליגמר א נין
 ס«< קײן נין ידד ׳«נות « ייחר חאט
p*p מומן. ניט לינסער

ט יײײ — • ייי ם י חננסס ®וו ייי
 — אימ^ ס׳נן «ספ«רט — «לינקס איז
 איוזר ony( פאדווסס :גאר iwr® מיר

ארגײט. דער צו
 ארניים רער צו או איױ, יאנ ריא —

 אײך״ זאג איו אמר ניגג איו נעה
 האס אינחנרפריה טנח קוסם עם אז
 טאן. *ז װאס גאתים קיאוקםאמר א

j ויין אין גיט ארנײט ער אוינ w 
 נאר ...MV ימתר א« איז זר נעתט

 נפוזן ניר חײםט איחר או נאתי׳עם,
t ארײם, * w• ניט זיו וחנ< איר 

אנטימנען. ׳טנמלען
 עליכס טלום װי געחז, זיר לאזט ער

 — אראך איטר חארץ .אל נעזאנט האם
 מסיט* איחם חאבען אוינען די װאוהין

 טױן ער חאט קאלנער דעם נאי נעו״.
אױפנעטמעלט. נים מעהר

 לטם ארבײט דער צו געחם לינקער «
רעוואלמיע.

op סחובצן א םים איינער נעהם 
pp* אין ,םרייהייט״ א םים און «ים
v;v'c■.

 M! אירם moo !א] איהם נא■ —
 נאארד עקזעקוטיװ אן איינער, ׳טריים —

מיטנליד.
 םרענם — V איחר לויפט 1װאוהי —

 םיםסןר אהער גאר ooip — איהם סען
 דאס ! oppk■ אק ,םרײהיים״ דער םיט

 .רעװא־ דער פח נאמז אין איהר נעהט
!׳פבת אזס ארב״טען אוציע״
 א םיט ער סרעגם — 1 װאם איז —
 אםטר סיר װפס איהר — נעעדײ פרעכען
נעחן« צו גטאפען
 נעוואםטט ער חאט םיד זעהסם, —

 און — איינער אױס חםם — האל. אין
ארבייט.. דער צו ■צר נעחט איצטער
 דיר יזאם ײ װאס *,or אח װער —

 אינ* טױן וו«רט — חאל אין נעײאט׳אט
זױסען. צו .םעדצסאנט

on —חאל טסיססונט ־ pro1.*םא 
po צײם אין חאל וועכםם?ר .P”*«o po 

 » סושם — לעודמסאז בדזחנר איז דאס
צנספפר. הױכפר
 *on po נ*נמז איז m .op חייסט —

 סרפנם—סאן? אלץ ipo rpo ר?װאלוצי?
םארחאסםי׳ס. איינ?ר
 —ץ :pjpo ניט ipo זאל סאדװאס —
 ױנמא־ po—לינקצר. דאר ניססינ ראדם

 םיד ארדצד̂נ p’p ניט איך נמהם נען
טאדא?.- «ז אײך אבי סאן, אלעס וועלע
איי־ זומם — ארינצי■ טאחגער » —

 T’» איד ראט סוגרצססווצנ?] — נ?ר
npopo אחיים. נעהז צו
 kt■ אח אבער נעה, איד אח —
ארײן.
— po איהם. כתז זאנם — מחם
 סאסיספ דאד po תברה׳ניק װײםאר א
:אוואריח נעסצלזז גים אױס, װייזם איז,

in ד׳ור t t f, יינ־ מיט׳ן אנ<ר ח»ס «ו 
<309 וצוואלס

מד ױך opn וינטטן וױיי ו̂ו װ א xII יאמצ ייין
onm י1אוי o n און סײדױסח יפינפן 

 ס יױוי אונעהן ppr סלץ to גוחייסען,
אופן. פרימינען

• פין און אווות איז לינקצו ד«ר  תי
 דערמערט אמאי פיט ויך חאט וױיטענס

ס
opu — ̂עתן איז  פע; איז — 1 גע״
IPO.'11 «ו ג״געריג
 ר30וױי רער ivrppoto קוסט סט

 לי־ די אויף סטיימד ס טיט מנרח׳גיפ,
pro, ױנז נארוחיגט און:

 ipipjpj, איתם איו האנ אי —
 צימנעיט הסנט די אז יינק׳נן, דפס
I סיר r to

po — נע־ לינהצר דער חאט וואם
ip 1״r םיט טאן rv rio  pj — וױל tpo 

i חסם — וויספן t איבעמעלסזט, זײ 
uno* איז סיסנעגוסצן די o r• .אריין

m ,n איך גיח, — v i זיי האט ער 
ס איב?תפלס?ט  ײס״ סײדװאס, אױס׳ן י

 די אויוי פים די גפנאסט האס סר ריס
po op«”■< ׳ אזוי טרסנצז3ס»ג זידppre 

y. װי u m
צוסרידען. מם'יכ?יט פולם דצר

םאפ פארעווער »
i t נאנדעל א ם*ט לויםם, זיד, יאנם 

miupop;אונטער׳ן ־ dip — .opip נאר 
 םון לץ ס ס■ איחם שםעלם — סהסר

 כיםנענו״ כסם־ש הסםםו — פאכדטע חגר
fpop ipo טאנ^ נאנצען אױס׳ן

 סרופט — jpop ותן ,ipdp מאס —
”JP3PP ײ ?m. — «prroo באנ־ א סאר דאם איז

װי־ רען װיל — > טראנסט רו װאס דעל
•IPO

 היינטינע סז ראך, װייסט איחר —
 טראנשן צו pipo ס נ?ווארען איז צייטען

ooppprn ברייט׳/ םיט. u, אידע־ םיין 
pj װיי־ אנדערע אויןי סארקוקט ןיך האט 
o. האנעז r« וייל און ר3ב v v ttii oro 

 לײדינ, ipnpot? ■or po ipproo די
o אין םיסנ?נוםמז op איך האנ r■ אריין 
op מאכען. צו

 אױסנעקליבעז האסטו וואס צו —
dpi opro םאנ שבת׳רינ?ן i

— jrm on ווסז in ? יסר יאג איר
 לײ־ :?!,מאיש די ipnpor חײנם סז דיר,
jn

— po איהם וואתט — דיר איך <אנ 
 ■־0 זיר זאלםם דו אז — מאן po*opp ס

סראנען.
ארויסקומען דיר opp prr װאם —

 V אסםראנעז זיר װעל איד או רס^3ז־
n איו סז דאך, וױיםם po רענ־ ס״ז ניט 

• לינ??ר... p*p נים און םע־
1 ניזםו \9י ײאס —
־.ip צנטם?רם — נײםראלצר ס —
— נייםראל?ר> א הײםם ויסם —

 פאנ־ וױ — װיסען םאן קאםיםע דפד וױל
 סאנסםו אםשר 1 נײםרסל זיח dpop סםו
to סארשטעהן צו נעבעז דאס V

Ipo װי ,ppp־hw םיינם נײםראל —
 איז װ?ס טאפ, ■ארצות ס אונז נײ זאנס
פלײשי^ נים po סילכינ נים

 םרסכ םס ,ppp־io» גיזס n אױב —
m זיך  t ' t r — צו איינער אױם מריים

םוד.

סאמנדאר עדיוסײמנאל װעמנסלמר
ן א מ ג נ י ש מ ג ו נ ד ח ױ ײ א ל ה קו ס

pole סםריט po 5 רום סליי̂ג אוירוױמSD 

o r/ טעכחאר טען28 חןם
 ליםלרס־ א־ן Ipuwpior סאזױאלע :טטסלספר ר. .m ב. — נייםסג 1;3ס

חואוז״. לצבצרידער ס — איט?רסםור vtr>v* .די
טעברואר ?גמען דעם זונםאג

00.-11 po ח. דר. — םריזז. דפר ipoiop .v n : עדי זאי םאסםארעז .סאציאלל 
uuopnpoo* ..נפשיכטפ״

ן א ש נ ע ם ם ק נ ע נ ו ל ײ ם פ א
בראנסם ראוד, באסםא! 1258 נארדזס. םמװסר ם?שיגלי -

ק18 דעם סרײטא/ טעברוסר ס
8:00 po .יםסרטמור«ל :ליבארםאז חיים — אוחמט tP3j  ̂ po׳

ט ס ך אי י י סי ט י נ ו ר י ע ט נ ע צ
 םטריט טע5 איסט 890,410 רוט 25 ם. ■

opti סגסנסירט ipopor tpum.*
ם ע ל ר א ד ח פ י נ ר מ ע ם ב ע צ

 סםריט םעpo pjppp 106 לסקסימטסז A06 רום ,72 ם. ו.
opp סנסנםירט ipopor pnpn.

ם ע ל ר א ר ה ע ש ד פ ם לי א צי א ר ם ע ם ג ע צ
ססריס טי106 ט*םט 63

j u a r w i טעכדואר םען24 דעם
8KJ0 םיח״, רעס גוצעז צו סזױ «װי פיטטטנדלסר: ס.— סװפנט. 1אי

ז ל ן דז א ל iמי n#
 סם. voio נארט 52 לאת. pa DTPoppram טןט־ואר. םען18 דעם ־יםא^

r n 7ao

 קיץ יט1 סיז יספ וױיי — סיחם
ipp ר«ס«ר 1מ איו דא !נאדען m* 

...YV1
 וסר סט ױי jnrt געױען איחר וסיט’

m ס געגוטען חסט טס■ #סדעװער v* 
PPP1 PO OV to ,)P33MJV3( 0 |10 »״1ל

,ippip «ו טו׳יה
_ לינקער קסנספירסטימער *

pt opn• ײ אײגסר אזױ  ,oiop דסר נ
i t iv, •ניו ipso וױ i t  i t iv ויו ײסט 

 נרודסר ס איחס איו שנעל אזױ גמחשט,
o*o׳IPS1PP) IPtVPOJO 1PPV3 IPSO] i.

— pmop איד ס דסס זיד סיילט 
 איחר — אױום סר פרע;ט — 1 שנעי אזױ

ט סעגישעז קיין ׳שוין דערקענס 7ד
 «ר ipcojp — שגעל ניט געה איך —

ח איר — pip אין ציטערגיס ס סיט  מ
ניס,..

נרודסר זןנס — יס ony: א*הר —
נ?שער.
ip «ו גיט npj איך *נער — i סר־

!נייט
 איחר אז אלײן, זא;ט איחר »ז ~
o^pt צו ניט *>ip סיםן, ס איז ארנײס 

ארנייט. דער צו יס נעחט איהר אז
 אר־ ipn צו יס ;עח איך אז און —
ט, i מסס po נ״

 פארװסס םראגע די ppoo איז —
o rti צו איחר ip i ארנייס V

po —> ארניים ■.o r  ipm  10 po
 opiio dpi, סיר לסנט סלרײט, —

o סיר ןyלpװ r  dpi ipaoooBO* — 
.ippp3 טענה׳ט
 זאלט איחר jpp ניס. יסס נ״ו, —

pp אייר איר װסלס לינסער, ס IP3Prpj 
dpho opi. סיט poopi ניס איד וױל 

םסז. צו 1דסב?
 opp סיהר סז איחר, dpp וױפיל —

V dpti* dpi iptor יס נאלי סיר
*3pi די ני• ,p ניט איז אונז נײ —

 יראסי^1שס:ס סל־ז איז אונז ביי סע,
po סלץ איד װעי לינהען ס נאד npnpi* 

לען■
po רעײסלר ?*;סויראםיװער דער, 

tpoppo. נ?:א:נזן po ציס
ר צו םארע דער אינטערנןןטאנ^ל. חן

po bp רער גײן. נסן־ סלגה ארוס?'
p אײנצעןר t די optpsor איז a  po 

ipou ,דערפאר שטימומ ipo •oop האם 
o סך po oboodp:■* iptjpo איבער־ 

e, ײסס חוי*ס in t t t i  I d o opn ipo 
.ppmopB-ipen ניס איז אלץ סז

n פארשידעגע OOP OPO’OOP זיינעז 
o3porpjopo ippp: תסי־ אל׳נ אויי 

 ipo26 דער ניו סקװער, םייםס po נסרס
 שסחנקײם iPt'PPJD’no האבצן סםריס,

po ,קראפס to ,oroporoo po אינ־ די 
to ip הויכס סערנזדט^נאל t p צו >|P3P 

oipp po םעכםינ. צוריש
 וװ dp3״o נרײגגס נוטםוםינשיים די

 טארגד tdo? שינדסר, — :פסר׳שלאנ ס
ipr צו un* .ססאנסאן, אינםצתמסנסל 
oo סן דורך וױ r ir v 'io ttit־»o, ײסלם 

 זססליז ■אחוןלאג, זײן דורכנ?פלוינען
IPO ■לאץ. אײן אױןי צוגוי■ אל? ויך

ip״i ס אין אויס ?יך שט?לס i po pn 
.10 זיו חויבס ססרש

ip i םארטט ס אויף םביז ס איז ײסס 
opלD ג?נליכ׳מ, נים זיכ?ר איחס <”P 
op סר־ ייז ■ינפםליכסייס נ?פצלס הסם 

 מארםש »*n איז -iocipi סבסר רער,
un jtnpiw  dpbp ipppa* אי« ײסס

ס סז נ?זעהן, ריסט מיםנשנאע■),  חסבמן י
 T3 opjnpr ס םים jpwpo םסרשירס

 גסזוכם ה*ס אײנצימר י?ד*ר און דאנש
 אזױ וױ ippto זיינע אדױסזמברייננמ

 שבת׳דינצ די פ«כען «ו םסל ipo • צו, ס
**opp חסטיגיי^ מ?הר גסד ליח®

— op ipoאינ־ ססכען נסדארסם לם 
 •30 זסלעז ײסם בסםסנס. םעײעשסנאל

p״ipt, זסנט *ישעסס, זיינ?ן סיר סז 
איינ^ר.
בא־ נעדארפם אויך װאלםען םיר —

”wo ס זסנט — dpo*dop ׳שםימעז pp* 
i t i*  oop — סי ׳דס שסעהז נןור נים  נ

o סרוםנעהן אויך r  p t■ ו* po ■or 
ipop:ipo pio שבת׳ניהצס מחלל די —

רריםצר. א אונסער כאפט
 װאלם iPBPr די po טש?ףלײם די —

ipo ײ איז אדונמס־נדײננ׳מ בארארפם  ז
dp ip״p« זסלצן p  tpt נסהס pi דסר 

4סדנײנ
םסדשלס־ נסד ססרשלסנסז םאל?ן סזױ

:ippto ,rv גסך ipranpj po ,ipp-ro 
ם/ די po אײנע זיך 1םל?כם? ױי  צו

ip סםיס dpi pi pt ooip םען בח i  p t 
 און אידעלז די װאו איגםפר:<ד»סנסל,

p w n p io r pip» t דעביי־ ױכ«- װצלצן 
 n« אייסױנ?ר *unp* po .iptpp נױרט

eon i* ױכסר, t  r זזײנם o loon וױכ־ 
pro .זאך po די זיך סנדמם דסרמים 

 סו־הטסרי טבת׳דיגסן opip* םון סרביים
IPs•

MO

 םי.pro ססס9ט — לי׳סup — סווסנט
ט אוו ■liMOopa ארבײסנד — טארלי ח

* םיטמא״. י י ״ י ״ י ^ ף ^ ׳ י י ^ ״ י ׳“• r גיםעדאםװ צמלי^וו :ואודן•

ם ד רי ט ם י נ ן ך רז ר ד א  מ
ען ס ר קו

 iptrp די ו*ר גייין T«חסייייײ■
nmm יי« •וניװןרסיית• סרניי**ר 

mpanw ?ײיסײייסנןי ri סײג■ יסז

. 5 * •
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rm©־ דער אףןז w אזמומממג פונ׳ם אפקלאננ דער
דעטיאיט) פון *נערעבטיגקייט״ דער צו בריף (א

דרעסטמנער. געװעזענעם אםוז

דעטדאיט, אין טיר האבען עגדליר
 יויזאוק׳ נעװעזענע סך א סיט יטטאד־ט די

הע־ צו געלעגעגהייט א געוזאט .םאכער,
 װאס ׳דעם םון גרוס פערזענליכען א רען
 קעסעי־ אינ׳ם יארה, נױ אין זץי טוט עס

 וןאטוי דער אן איצט נעהט עס װאו גרוב,
 קלאוקםאכער די אװעקצושטערען צוריס
 סיט הױך, נעװעזענער איהר אױןי ױניאן

 מעפבערס געװעזעגע אלע, מיר װעלכער,
 אלע האבען אינטערגײשאגאל, דער םון

שטאלצירט. מאל
 ביי נאר איז דאס צו ניט, װײס איר

 אל־ אן איז דאס אדעד געםיהל אזא םיר
 איינעם, יעדעז בײ געפיהל געםײנער

 ארנאנײ די םארגעסען ניט לאזט װאס
 בא* אסאל האט איוזר װעלכער צו זאציע,
 אנדערע אין אדער יארק :ױ אין צאנגט

 לאנג שױן זײט איוזר כאטש שטעדט, #
 שױן האט איהר און פאך םונ׳ם אװעק
 זאכען םון נעמען די םארגעסעז באלד

 פאקט דער שאפ. םון שיראך די און
 געװעזענעם א פערזענליך, םיר אז איז,

 בא־ האט ,22 לאקאל פוג׳ם דרעסמאבער
 ער־ האב איך װען .געפרעהט, זונדערס
 צײטוג* די אין מערדונה א םון םאהרעז

 צוױי געבעז ־װעט דעםביצער ם. אז גען,
 איצ־ דעם איבער דעםראיט איז לעקציעס

 קלאוקמאכער דער אין צושטאנד םיגעז
 צױ אמעמייגעם דעם איבעד און ױגיאן,
 ארבייטער אידישער דער אין שטאנד

 האב אין און יארק, נױ איז באװענוגג
 ערשטער. דער צו געהן צו באשלאסען

 אפ־ אז זײן, דורה זיך כײז איך אבער
 שטונדען האיב א און דרײ זיצעגדיג

לעקציע, ערשטער זיין בײ ארט אײז אויוי
 נים לאנג שױן בין איך װאס צו זאך, א

 אפערײטאר אלס (כאטש געװאויגט
 דעד ביי טאנ גאנצען א זיצעז אחי מלענ

 צו אױך באשלאסען איד האב םאשיז),
 עס און לעהציע, צװײמער דער צו געהן
 פאר־ נראדע באנג; ניט מיר טוט

 א צוםרידען. העכסט ־בין א'ר קעחרט,
 צו בריװעיו דאס שרײב איר אז סיםן,
ײו  און זיגמאן, פרעזידענט ברודער ׳א
 לײםזעיליג״ געפיגען ס׳וועם אז ׳האף איד

 װעט איהר און אױגעז אײערע איז סײט
 ״נערעכטיגקײט״ דער אין אבדרוקעז עם
 כיען װאו ״קאנטרי״״, דער םון גדוס ם5אי

 מען אבער קיאוקס, יןײן ניט טאקע געהט
 צו םאראינטערעסירט צװייםעיל אהן איז

 קילאוק״ דער אין זיך טוט עם װאם װיסען,
 דער אין איז װאס און ױניאן, טאכער
 צעהנ־ די צװישעז צושםאנד דער אטת׳ז
קילאוסמאכער. טויזענדעי דיליגער

עז האב איר  ״מיר, פון גערעדט אױ̂ג
 רבים, ב^שון האאוקמאכער״ געװעזענע
ש דערםאר, <כאט  בין איײן איד װי
 צו ניט דעטראיט קײז גע^מען ^כתחילדו
 איהר כאמש און הילאוהם, כײ ארבײםען

 ניט קיאױןמאכער יזײז דא הײנט וועט
 סיט אםאי, אז איה װײם דאך נעםינעז,

 יא דעטראיט אין זײנען צוריק, צײט א
 לא־ <זילײנעד א אםיילו און שעפער געװען

ל ^ייה הא^ ^  א אז פאר, זיך איך ש
 זײנען *נעוועזעגע״ די םוז צאהל! נעװיםע

f איז אדה6ש געב^יבעז,׳אי! t גענומען, 
w באװײז אאס און רוידס,—אודארי 

 לעקטשור דער בײ וואס דאס, מאהע איז
 םון מאנכע האבען חיאוקםאכער ײ וועגעז

 זיך געשעהםם ניט םראגע־שטעילער די
קילאוהמאכער. געוועזענע איס אנצוגעבעז

 םאר״ איז עס ווער ניט װײס איד
 גרום, •ערזעניליכען פארץ אגטווארט^יר

 װעגען געקראגען דא האבען םיר װאס
 אינטערנײשא־ דער אין צושטאנד דעם
 קומט זײז, נימ זאיל עם ווער נאר נאל,

 צױ שוין דאנ^ הארציגען א דערםאר זײ
 ניט זא^ט איהר וױםיעל װאס דעם, ציעב

 צדדים בײדע םיז צײטונגען די ילײעגען
 גןילונ זיץ וועילעז זא^ט איהר אםיאו אזן
 איהר וועט שורות, די צײי״מעז זוכעז און

מ ׳י  אינ־ די ארויםיןריגעז ניט דארם םון א
באקױ צו זוכט איהר רואס )פארםאציע,

- *.pro
 זעהר איהר נעסינט צײםוננעז די אין

 אבער קלאוקםאכער, די רחננען נײעם *ם4
ײן םון  אג״ ציעס אנדעחנז צום טאנ י

t n n. שנעיל, אוױ סארנעסס איהר וואס 
 איז חנרצו אח דורך, עס לייענם איחי מי

םון סאלק א דערגעחז צו שוחנר נאגץ
אעער• געליחנגנ^ חאט איהר װאס

ט א מי  םריײ# קאםוגיסמישער דער איז ,
ײך שיייזם וועלכע .-איימ״  אוים, םאנ »

מ  געשווא״ מיט און זלזולים כױט אית, מ
ע  א םיס אמנר אועצ?, םון W מנ

אייעך דעם אין װידערשאחנבוגג נראכער
^טאוי.

urn ^

■hC► .%.

a r t צטליכע אי אבער 
ס י ״א״ מון ײ

 אײגםאי יןיוגער א זעהר געװען דערסאד
 באקאנען צו טעגשען א ארױסצושיקען

 געװעוענע ארבײטער״טאסען, אידישע די
 מעטבערס רינג ארבײטער #קיאוקטאכער

 רענשען םאראינטערעסירטע סתם און
 אייך כײ אפ זיך טוט עס װאס דעם, מיט
יארק. נױ אין

״דאם אז זאגען, גיײד אײד כײז איר
 זזאט דערצעחילט, האט דעםכיצער ם. װאס

 ?אםוגי• צום אױגען די געעםענט סך א
 די, גנב״. א ״כא«ט םון בלאןי סטישען

 לעקטשורס, בײדע באזוכט האבעז װאס
 בלויז גיט איינדרוק, מײן י!ויט ׳האבעז
 איבעד־י זיך אויך נאד געהאט, ה:אה

 זאגע־ די ״םשיחים״, נײע די אז צייגט,
 םאר״ די כײן (איו ״ערילײזער״ נאנטע

 •ילייצעס די מיט ״טױן קערפען רעטעד)
װאנט. צום

 םון אינהא^ט דעם איבערצונעבען
 קילאוקסאכער די איבעד לעקטשור דעד

 םיעיל צו פארגוםען ערשםענס, וואלט,
 ניט, עס איך קען צװײטענס, און, ׳צײט
 צו א רעדט דעסביצער ברודער דער װײא

 איבער־ שווער איז װאס שפראך, שעהנע
 די עס װײסען איבריגענס, ;צוגעבעז

 ניט גאר איז’ס און גוט צו קי׳אוקטאכער
 םאקטען עםיליכע בילויז אבעד נויטיג.
ווערען. צו פאדצײכענט־ ווערט יא זײנען
גע־ זײנען װעלכע קילאוהמאכער, די
 ״געאע די םון ױניאן די ראטעװען קוניעז

 םאר״ און געשריען האבען פאררעטעד״,
 פון נעפאהר דער װעגען יזאפ א טומעילט

 דערצעהיצט האיאבערײשאן׳/ ״קלעס
 באװײזט און רעדנער, דער אבער אונז

 האבעז זײ ײעז אז וױיס, אויף שװארץ
 אוג״ אן אין קאאוקמאכער די פארשילעפט

 אויסגעהינ־ זײ און פםרײה גויטינען
 טירען די אפגעקילאפם זײ רזאבען נערט,

 א זאגען זײ פאד זאיל מען עתדלנים, כײ
 ארויסקריכען העאפען זײ אוז װארט גוט
באאטע. דער פון

 ער צײגט אבעד, אטת׳ען דער אין
 אדבײטער די װאו אײראפא, אין אז אן,

 די װי קילאסעגבאװאוסט, מעהר זײגען
 אין קיאוהמאכער און שנײדער אידיןאע

 דער־ ילאנג שוין זיך טעז זזאט ׳יארק נױ
 קען מען אויב אז ׳געדא:ק צום טראבט

 דורך ארבײטער־םכסוכים שיליכאעז נאר
 און אוגגויטיגע כען זאיל םארהאנדילונגען,

 5װײ אויסמײדען, סטרײהס אוננוצליכע
 אדבײטער די אז װיכטיג, זעהר ס׳איז
 עםענט^יכע די האכען אלע^סאיל זאילעז

זײט. זײער אויף םײנוננ
מא־ די אז שרײען, י.אםו:יסטען די

 אבער זיי, מיט זײגען קלאוקטאכעדס סען
 די מיט צוזאמען איגטערנײשאנאל די װען

 אײ די גערוםען האבען ױניאנס אנדערע
 דער םון סטאפען צו ארבײטער דישע

 פאר• דעם נעגען פראטעסט אלס ארבײט,
 הא• מחבלים, קאמוניסטישע די פון ראט
 ״זײערע הײסען צו אנישטאט זײ, בעז

 בעסער שעםער, די אין בלײבעז מאםען״י
 גע״ אויך און טוסעל א אנגעטאכט אויר

 אום מיטיגנען, צו ארבײטער די רופ<ן
 צו און נישטיגקײט זײעד םארדעקען צו

 זײ אז שרײען, טארגענס צו אויף קענעז
 כא־ צו און האלס« 17 אננעפילט האבען

װאםער. מוטנע אין םיש פעז
אר־ דער ״נעגעראלען״י'אהן לינקע די

 ארבײמער די אז געװאוסט, האבען מײ
 זײ ױילעז אוז זײי םון אויס זיר לאכעז

 אר־ די דאן הײסען זײ װען הערען. ניט
 װאלט שעפער, די איז בלײבען בײטער

 םאלשטענדי״ א נעװעז באנקראט זײעי
 אויםבאהאל• זיר דערסאד האבעז זײ גער,
 םוז טומעל ארן טשאד א אונטער טען

 דעם אנהאלטען קעגען צו אופ מיטינגען,
צאהל א שפײזען זײ װעלכען מיט בלאױ,

מ
 צולוזכעיס׳דיגע חאיב און ביינדע ראלנ

ױגיאגס. אידישע די סון שוגאים
 רי״ צ\די די נאו טאךגעגס צו אויף

m טיטיגגען fk ד' האט אררארים די 
 האט דארט אז ועשױנען, ״םױיהײט״

 און שטילקײט, הקברות בית א געחעדשט
 בענס״ לעדיגע די צו גער/גדט האט מען אז

 1םי ארױס רעתער דער נעהמט — לאך
 קאמױ דײטשער דער םון יןאויע א טאש

 כיען װעלכע ״פאלקסצײטונג׳/ ניסטישער
 צו ריעכע צופיעיל איז זײן חושד גיט ?עז
 ארבײטעי־םיהרער, אויסגעפרובירטע די

 קאמוניסטישער דער בעגען קעטפען װאס
 צװײ אז דאו־ט, םון לײענט און ״■עסט

 ארביײ טויזענד צװעיף און צעהן שען
 און ארמאריס, די אין געװען זײנען טער

 די און בעקעדראן הייטאן, זיגפאן, אז
 גע־ אויםגענוטען זײנען רעדנער אנדערע
בײםאיל. נרויס מיט ורארען
 װען איצט, ליארמען קאמוניסטען די

 עלע^שאן, װעגען געשלאגען, זײגען זײ
 אין טעמבערס, די פון װייצעז דעם װעגען

 רעדזשיס־ אן געהען עס װען צײט, דעד
 איז װער וױסען, זאל םען טרײשאנס,

 געדארםט האבען זײ װען אבער זוער,
 קיאוסמא־ טויזענד םערציג ארײנשלעפען

 האבען אזוי װײל סטרײס, א אין כער
 ״װאר״ דער םון קאמיסארען די ריהטירס

 האט װאס סטרײק, א פארטי׳/ קערס
 אר־ די אויסגעהונגעדט און פאדארעטט

 געװארען, םארשפיעלט איז און בײטער,
 די געלאזען ניט זײ האבען דעמאלסט

 אײגענעם זײעד כאשטיכיען קלאוקדאכעד
רעפערענדום. א דורך שיקזאל
 די װאס יויך, גרויסען דעם אין

 איהרע דורך םאראורזאכם ״פרייהײט״
 זיך דוכט טאג, יעדען שטינק־באםבעס

 װײס װער אז אויס, מענשעז מאנכע
 אין האבען זיי אײנפלוס פאר־אז װאם

 באװײזט רעדנער דער אבער ױגיאגס. די
 עלעקשאנס ילעצטע די םון ציםערעז מיט
 װאיר״ מילינערי אמאלגאמײטעד, די איז

 לעדער״ פענסי קעפ־מײהערס, הערם,
 ױניאנס, אנדערע און װאירקערס גודס

ײפ אויף (עלום )10 ז

רעדאתציע אץ נריף
 קלאוקמאכעד א ®מ בױװ א

ןגראמע ץא
!רעראיןט*!־ הער װערטער

m ה איו נעט טובה ״  א
 <ידעי, » ד# אייך י«יק איך

!...נאייך עס דרוקט און נעפם

 ״מארהעט״, איז ארויס נײ איך
 טראכט, און pip און שטעח

 ?אם׳םארילאן־ יינ?ע רי װאס
נעםאכט. אונז סון הןיבען

 םארהוננערםע, םאר׳חו׳ןןך׳טע,
 נויט, פון און «רות םוז

 םארמארעםע, םאויצרה׳םע,
ברויט! ״;p הױז אין כיטא

 ;,,אאי טיר זיינען ׳שולדינ
 םאראיארען, םון נאר
 "ypo״?* די מיט זיינעז סיר װאס
נעםארען... סטאדױם״ ״יענקי אין

 הורא, םיר האבען נעשריעז
 כחוח. אילע םיט נעפאטשט

 אונז האבען ^ינסע רי און
מוחות... אונזערע פארדרײט

 אינםערנעישאנאיצ צום מיך ^ויפען יעצט
 םרייד. טיט’ און טמחה טיט

 אםעריהא, א־ן םען זאנט װי
םו־יל־יד׳/ נעװער איז ״איט

,2 צאק. טעםבער בערקאװםקי, םעם
.2110 צערזשער

פון גרו&ע סױיחניא דער פון אױפדוןז
 38 לאקאל םון גרופע טרײד־ױגיאן די

 מיט־ די צו ליפלעט א ארויסגעשיקט האט
 װי טײיװײז, זיך לײענט װאס גלידער,
:פאלנט

 לאקאל דעם אין ױניאן אונזער ״אין
 םאלשע א אנגעפיהרט איצט װערט 38

 גע־ פצד אגיטאציע און פראפאגאנדא
 אן זיו רופען װעלכע פערזאנען, װיפע

 ״פראגרעסױוע׳/ װי נעמען, אזעלכע מיט
 צו כדי ״לינקע״, און ״מיליטאנטעך

 ארבײט, צושטערענדע די םארדעקעז
 רע־ אטת׳ען דער אין טוען. זײ װאס

 יואםױ די סענשען די פרעזענטירען
 בלױז זוכען זײ און פארטיי, ניםטישע

 צילען פאליטישע איהרע דורכצוםיהרען
 דער םון אנהענגער די אויפגאבען. און

 װײ־ זעהר זײגען פארטײ האםוניםטישעד
 עקאנ^ו־ דעם אין פאראינטערעסירט ניג

 אלס איהר, װעלכען אין ׳קאטף מישען
 בלוטיג אזוי זײט מיטגלידער, ױניאן

 םארבעסערען צו — פאראינטערעסירט
שאפ. אײער אין ארבײטס־באדיגגונגען די

 פאר זײגען אינטערעסעז ״פארטײ
 באנוצען זײ אלעס. םון װיכטינער זײ
 אויף םראזען רעװאלוציאנערע מיט זיך

 לי• פראפאגאנדא דער אין און מיטינגען
 דעם םארשכור׳ען צו כדי טעראטור,

 און װערטער פוםטע זײערע מיט עולם
 איבער יןאנטראל געװינען אדום אזוי
 זאך קײז לאקאל. אײער איבער און אײך

 דערגרײ־ צו נידעריג צו ניט זײ פאר איז
 גיט זיך װעלען זײ צװעק. זײער כעז

 םארלויפר אדער לינען זאגען צו שעהמען
 זיך םארסירעז זײ געגנער. זײערע דען

 צװיג־ צו קאמיטעס געהײמע אין אפילו
 םארשידעגע און טעראר דורך אײך גען

׳ צװעקען. זײערע דינען צו ליגענס
 זוכעז באאמטע קאמוניסטישע ״ריזע

כרי ״טול״, א אלס אײו אויסנוצען צו

 קאג־ זײער
זיינען זײ

וױרטהינם קלוגע
;זן באקס א חױז אין איםער חאלפיען ,י

-ראקם
1) v

■אנױליע גאנצער דער «ון םאנענם די רעגויירם

4 60 את 95 0
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 לעננער װאס אנצוהאלטען
 זײ! םאר זיך היט םראל.
 ;םאר זײגען זי׳י !פרײנד קײן נים אײך

 פאליטיק דעם אין בלויז אינטערעסירט
 זײ־ זײ קלײזער. אײגענעם זײער פון
 טרײד אמעריקאנער דער םון גענגער נען

 םארניכ־ זי װאלטען און באװעגונג ױניאן
 די געהאט נאר װאלטען זײ װען טעט

 ירני• געהאט האבען מיר געלעגענוזײט.
 אר״ ארבײטער שטארקע מעכטיגע, אנס,

 גע• האט פען אײדער נאך גאניזאציעס
 האפוניס״ די און האמוניזם װעגען הערט
 ניט בעסערס יןײן אײר קעגען זײ טען.

 אויף זײ האלס איהד װאס בלויז געבען,
 א זײ גיט און אטטעז גוט־באצאהלטע אין

 פאליטישען זײער םיהרען צו געלעגגהײט
שפייל.

 האבען יזאמוגיסטעז די נאר ״װאו
 גע־ זײ האבען ױניאן, א םארכאפט

 אין דעמאראליזאציע.* און רואיז בראכט
 זײ האבעז סטריײן סלאוק לעצטען דעם

 מיליאן האלב א און דרײ אויסגעגעבען
 אין סטרײה רעם װאלטען און דאלאר,
 איגטערנײ־ די װעז םארלארען, גאנצען
 בע״ ארײנגעטראטען ניט װעלט שאנאל

 כאטש און שפעט, צו געװען איז עפ םאר
 אר־ די םאר ארױסגעלאטעװעט עפעם

 יאליטישענס קאמרניסטישע די בײטער.
 און טומעל־מאכער װי מעוזר ניט זײנעז

 כא־ צו האםעז װעלכע םראזעךשיסער,
 זײ װעלכע װאסערען, די אין םיש פען

 יזײ םון זיר דערװײטערט םוטנע. מאכען
!ױניאן אײער םיז אינטערעסעז די אין

 שטײ צו אויוי אײך פאדערעז ״מיר
 אין ױגיאניםסעז טרײד אםת׳ע ײי מעז

 א םאר אדבײטעז װעלכע לאסאל, אײער
 ױניאן, א ױניאן, םרײער און רײנער

 אינטערעסען די אין ארבײטען זאל ײאס
 'געםיהרט מיטגלידערשאםט, דער םון

 סאג• און אוםן, דעםאקראטי^ען א אייוי
 זעלבסט. םיטגלידער די םיז טראלירט

 אײו• מיט צוזאמען גרײט זײנען מיר
 ילא!, ײאסטי׳טעז א אויסצוארבײטען

 עלןך ניט״יוניאן די ארײנצוציען אזוי װי
 צוזאםען ױניאן. אונזער איו םענטעז

 די אויםקלייגען טיר ײילען אײר מיט
 אומפארטײאישע, מענשען, •אסענדםטע

 םאראנט״ עהרליבע, אויפריכטיגע, אכער
 םאר םי^יער ■ראקטישע און װארטליכע

ױניאן. אונזער
 א•1 יןאצזודסטישע דיוע ״באװײזט

 םי• נעחײםע רוםען וועלמנ .ליטישענס,
 אײנעפײם די צוברעכען צו כדי טינגען,

 א*יף קאנען זײ אז רײע(, ערע|ינזי איז
 םון זײי פארםרײבס גאיעז. גים םעחר
 זאל און שמיםען, אײערע יייך ןיפיס

 דמף קאמוגיססישזנר דער צו סו\י א זײן
!יתיאן אתזעי איז טאטור

ר גרום׳ יפוצישצןיײד-ײכיאנמ ,םימ » 
®רייאר ייח שסארקער רײגאוי, א
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»ם ;  פון כריר א ערחאצםען ה«וט י
 איהר חאם נ»םע רער עיטערן. ״,הוע

 k זעחר איז צײם די »ז וױסען, ג־יאזט
 איחו נ«ד j״p ״P רע pK לעכטע2

׳ 1”י פאלנ״ו «א< זי און עיפען, טינ ר^
 אידד איתאלען די אומפװארפמ •

 צר אלע םיט און *הײם, סוםען א״ 2
 ציײעז• גיט הונגער ״|p יז װעם זאםען

 ברי־ אין צומשרימז האט מאםע יד »וז
 זי אז טאכםער, דער צו נעבעט א ״עי•
 אן םאראן ם׳איז װייל אהײםקוםען, ״<'

װי װייצ טידוך, א אויף ״ויםזיכם  צאנג .
רער איז װאט און יערמ רער זא*

״ f תנלית
 בריף דעם נעצ״ענט האט כדנא אז

 וואיט עםיץ װי ם׳געםהל, ;עהאם ןי האט
 הע־ א ם־ט נעקיאפם פע׳טר, בעת איהר
•E¥P א־בער׳ו יימער

 װא( }'טוט מען װאם םראנע, יך
m נוי־ אזוי האט זי װאם :ערד, נעהםט 
 אפנעםראטען חאט חאבען, נעדארםט מינ
 װע;עז םראגע א םראנע, װיכטינערע א

 זאי זי און אייניץנפם »ז ךך פאר׳ןאםען
 װאיט םענם,6עױ ערנערען. י־ײןא ר,ז

 צו פענציכקײט א איהר נענעבען ראס
 דערםיט װאים זי זערבסםשטענדינ, וײז
 עיטערעז איהרע םון אי־אפנענופען יךאו

 אירטװענען. םון דאנה׳נען םון עור תם
 ווע־ אז נעװיזען, זײ זי װאיט ךנא דערצו

 װיהען, זיי װי איהר, םאר תכלית א עןג
זארגע;. ג־ט זײ דארפען
 אן אננעשריבען ׳«עצ האט אײם
 אנגע־ זיך אריי!, צ״םוגנ x אין צנאנם

 בא׳שעם־ זוכם װאס יערערין, לסא ןענענ
סינדער. אונםעדריכםעז יןא םיגונג

 צו נעםראכט, זי האט — אערערי]
 דער סים נעדזזנרינ רעדאקציע דער

 אינטעלינענטע אן איז סאר — »נא;ס
 נעווען אנאנס די יזא מארנע] אויףבאימפנױניננ.

 אזעצמ םעהחנחנ צווי׳מז נצדרוהט
 מײ האם זי, 1יב«רלייענדיא אנאנסען.

 ארײנדרינ־ אונזיבערפיים נעםיהלם נא
הארץ. איהר אין ;ען

 געטראכט זי האט — ווײס ווער —
 אפרוםען זיך װעט אימיצער אויב —

hk* אגאנס: איהר
םענ, ^ײניגע אוועק אזזי ס׳זײנען

i אז םארשםאנען, האם םיגא 'און n 
 ניט רעזולםאםעז שום <ןײן האם אגאנס

 נײ דאס םיז זי האם דאז מגבראכם.
 אלס ניס ^יח אגאנסידעז צו באשלאסען

 קינ־ אױן« אויפפאסעוײן נאר צעחנריז,
 "־P ה<זט אנאנס דער אויך אבער חנד.

 צוגעצוי־ ניט אויםמעריןואכמײט נמם׳ס
 געהן צו כאשלאסען סינא האט דאן נען.

 װאס? ארבײם. אן אירנענד צו ארבײטעז
גים? איהר ס׳פאסט
 צום אנאנסירם זיד האט םינא און
ארבײם. כעםענדינ ׳סאל דריםעז

 נע־ נעווען איז אנאנס רער אויך
 וואר־ נעזעצט tt האם סיגא א׳ח דדוקט.

תומעז. איהר נאך זאל םען םימ
׳נאכם-צו גענען סא^ נעװיסען א איז

 םאן. עלסערצר אן געהומען איהר צו איו
 סיט רײדען אװעקנעזעצט זיך האט ער

איהד.
םצנ^ אײנזאבמר אן נעווען איז עס

 צווײ זײז וױל איז ױגענד ליעב האט וואס
 לזד שווצר זײז זיי םיט טײימז ׳זײ שען
♦ מן.

 וײנען םיר װי צװיי, אזעלכע —
 — צוזאםעז, שטענדינ זײן דארנמז בײדע
 ערתלזד צו איחר געוזאס ליעב ער האט
רעז•

 געטנ שויז איז אװעה איז ער װען
נעװען. ש*עט

 זי האם םריה דער אין םאתען אױןי
 זי אײנלאדונג אן איהם פון דערהאלטען

דורכױידעז״ ײד הוםען איוזם צו זאל
 לױם םאן, צום אװעקנעגאגנצן איז זי
אדדעס. חנם

 חױז, הױך א גאס, שםאלע שטיאע, א
^ו דאך. potto אונםערן ארוי

*מנפנגט. זיד ה*ט טיר רי
ן חויכעד א ער, י  חעכד ש\וארץ א י

 יונעגם‘ א םימ אזמצז נרױע םיפע דעל,
זיי. אק pײpליכסיג
,win ? *דהטלםצז בריע^ םיח —

o וין• מ צדד םוחצ. זײס m אגײ 
,m< א בק ייך 4WWO מחר סי<

-1בי איך ציםמרא^ א שרײמנד, א
t גצטסצן איצט wpn עד r t ־ מ י ו

y וחממר, די יאך p N ttw y ז מד יי  י
mfo אוינעז, ת jM* מ ױ אנןזו  T* ו

 •אנאנדנרשםראאין •
י
M —

opn ױ n
 ״ Up !אזיטחויבאנדי

l!M למי אוימס, W 
כצי?.

 ס$ול צטצינע כאגעגצגט ח^כ איר —
 דצר סון אג*גסען די איז נאםעז אײער

 איײ ארבײם. איך ומלכער םאר צײםונ,
^ גאגע, ער  גד זעחר קײן גיט איז הפני
 נע• זאג א זיך פאר װי ער האט — טע

 איחר װאס אנאגסען, די אין יא — טאן.
 איך חאכ דרוק, צום אפגענעבען האט

 אונזער םח מענש א אז דעואענט, באיד•
 זײנס איחר געשרינען... זײ האם םארט

איך... אויך אזױ נו, דא? םרעםדע א
 אויװען צום אװעק איז עד און

טיי. קאכעז אװעקשםעיען
 ;יט... איהר דארפט זאמען נו, —

 צװײםען. דעם איינעד צזהילןי זײן סיר׳ן
 •np ארבייט םיעל מיר בײ קענט איהר
 אײך שוין איך געה איהר, ז^־.ט אט נען.

 און איבעדצושרײבען אויף עפעס געכען
 האט מען װאס זעהן, םען װעט דערנאך
 דאך איהר װעט טעה ס*ן. צו װײמער
> טרינקען םסתסא

 זיך מען ?ע\ װי טרינקען. װעט זי
 שםול, באקוועסע אזא V אפזאנען דען

 ער פארטרעםען. כילדער, שײנע אזעלכע
 כיל- די םון פאנכע אויף אן איהר װײזט

 ׳איז דאס וואס איהרי, ערתיערט און דער
ס׳בילד. שוין האט עד װען זינם און

 זי האט גערעדס, האם ער װאס אלץ,
 יע־ זײן געקוױקם. זיך און געשלונגען

 םױ א װי אפנעקיוגנעז, האט װארם דעס
 ■ראװינץ• דער פון נשםה דער אין זיק

 ארױסוױיזעז נענוםען ס׳לןאם םיידעל.
 זיײ לאננ גאגץ םיז שיר״יז עפעס אז זיך,
 בא־ אנדערען םים׳ן אײנער זיך זײ נען

סאנט.
 א ;זיך װעגען דערצזילט האט ער

 ארבײטער אתטיװער אן סאציאליסס,
 אײן ניט איבערצײנומצז. זײנע פאר
ביקס. דער נענען געשסאנען שוין מאל

 נים האט זי שאעם. נעװארען ט׳אח
|P ארויםגעװיזען '  אװעקצונעהן. חשק '

מן צו סארגעלײנם איתד האט עד ע  נ
מד א זײנס דורכצוצייענעז איהר  םים בי

צענזמדען. •אליטישע שעהנע
אזױ, •אסירמ ר׳אט געשאדעך בעת׳ן

 צו םארנעסען ארבײם װענען מ״האם אז
 קו־ צו געבעסמן נאר חאט צר ;רײדען

ג איהם. צו אבענד אין םעז
 האט — ? *סען דאך װעט איהד —

 בײ־םאנ — געםרצגם. שטיל חאלב ער
 נאד אוראתמז, אױוי באשעםםינס איך בין
 צימער. אין זיך ביי איך ביז אבענד אין

איײן... ארסעדיג זשזר ס׳איז

 אזעצמן אבענדעז זײנעז אװעק איז
 נזד םץ־זאט אינםעדצסאנטע. גציקליכע,

 שעזע״ װענעז לעכעז, פון זין װעגען רעדם
פרײהײם. װעגען ?ײמ,

 זיך לאזם נאט —* אסאל מיט און
 טראסםער א װערם הייה זײז םיז אראפ
ודם. בשר

 זי אבענד. אן אין עס איו געשעהן
 ערשס ציכמר. איז איהם צו ארײן הוםם

 װײ־ שנײ בלוםעז, טיש אויפ׳ז זעהט זי
דויזען. העלע ליליען, םע

 װאס ! פראכט א־ םאר װאס א, —
באדײםקז? דאס זאל

 אנדענ- צום אײך, םאר נעקױםט —
קוגנ.

I נו, ? אװעח פאחרט איזזר װאס, —

 ו,1א טאן דא איר וחנל װא□ איך? און
 םאהרט הערט, א^ר ׳גיט פאחרט V אײך

דם...
 חאט — פלינטען,., ...no איו —

געעגטפערט. סעסם ער
 אױם׳ן אראפמדאזם דך חאט זי
םארטראכט. זיך און שטול

יאויראס, א םאררױכערט חאט ער
o »ן דער׳מאגט ױך תימרענדיג ױן m.

 זא״ א נוך, א אײך פאד כ׳חאכ —
 ביע- נאט ״שריםטען/ אזי, סעל־נוך

ט נאר חאב איך דורך. איחם טערט  ד
 סאר־ איהם אין ס׳איז װער ארײנגעלוקט,

טראםען.
 כײדע ארויפגעלײגט האט םינא

 צױ געװען איז װאס בוך, אוים׳ן העגט
 אויפגעהױ- און קני, איחרע אויןי עפענט

 ניט און איהרע, אויגען זײנע צו בען
 װי זיך האט ער ביז צוריק אראפגענומען

 איכער״ ;עטאן םרענ א און סאדלויחגז
װארט. יעדעס קל״בענדיג

זא־ אײך זאל #למשל ׳איך ײעז —
 ס׳געםעלען אז ׳ריט געםעיט איהר אז גען:
 שמײמל, אײער אויגען, אײערע סיר

כאראקםער? אײער
 שלאג א האם שטראם הײסער א
 האט קא• דער וזארץ. אידל אין געטאן

 אוגערװארטעט אזױ געטאז. דריי א זין
 האט זי אײדער און געקוםעז. עס איז
 געזעסען שוין ער איז אדומעהו?ט, זיך

 איז יצואל אגנענעםער אז איהר• נעבען
 שטאר״ זײגע פון איהר צו איבערגעגאנגען

 א חאט ער װען ׳הענם םענערשע קע
 זײנע אין הענט איהרע געטאן געהם

 אזױ נעסוםען זײנען לייען זײנע ארײן.
 מיט זײגען שםערוגגען אלע נאהענט.

 נע״ האט זי געװאחגז, ציםאילעז אםאי
^ ו ד  דך את אטעט די״סעז זײן ט

 שםיל... געוחנז איז אמם פאד׳שיטר׳ט.
 זינגם... יוםט די אז געדוכנ^ זיך ס׳האם

 רוײ םון ריחות מםראנעז זיד ס׳האכעז
 נעװען... איז נומ װי ייצימס... איז זעז
םראכטען.״ םונ׳ם איז סען וױים װי

¥ אגנעגצחם ניס דיר דען איז —
אמעגעהם... —

ערד. דער אויוי םאלט בוך דאס —.
 שװער אזוי איצט איז בוך דאס —

הױז... א װי
 דאדפסם דו שיעט... ס׳װזןרט —

מארגלז? קוש? א אהײפגקהז...
קוםעז... כ׳װעל ־־־
קרש... אײז גאר ־־־

 דורכגעלעבטע, ניט יאינמאל נײ^
 אנ״ םאריאננעז, געפרוכירטע נים קייגמאל

 הענט, םון אוינען, פון געװעסמע רענוגגען,
הויכען... פון ווערמער, פון

סי״ איז ציכיערל אין זיך בײ ערשם
 האבען טראדיציעס זיך. צו געהומען גא
 אננעפייט און אםאי סים נעיאודעט זיך

פחד... שעסעװדיגען מיט נשמזז איהר
 סינוטעז ענםשםאנעז זײגען דערנאך

 נזד האבעז אײגינע מיגומעז. אנטקעגעז
 נעװא־ האבען אגדערע ׳איהם צו דדםעז
 סינד ערשםע ד< אין איהם. םח רענט

 שאמעטען זײן פארנופעז ױ האט םעז
 גליצנדינ זײז אױגעז, רוישינע זײגע סוצ,

האט מינוםען נעגעז די איז םאדצאננ.
ŷoxtoKfoscpyK

םישםאן. דוד םון

 וואר®׳ זײן װעט צעשםראהלען װען און
 ;םאי און כ«רנ ים׳ען, אױןפ
םע» װעם  דיוז׳ פאתעםען דער.
קול? נביא׳ם פון רוןפ דעם

 פארקלונגען, •מיץ פוײיחח וױפי׳ל
 אלערלײ• דערלימער פון

 איז׳ נעכליבעז ח«רץ אץ דאך,
וועח. 6 »ון יאוש »

n̂ וױטייל wtr כחםם איז •ית אוז 
 חסיעז׳ ממזרטען *ץ קנזילם זיך

ץ ר  קניהעז׳ טרײםםער די ד,עפחעמ •ו
«טראפען. זײ קנעבם ךעק עױערד םיט

 נערעכםעז■ דעם פון ?אױם די פ«לט
 נ*כ*. דער אין ׳יפעדען » וױ

ת׳ *ת סדײםם lyvqpe זדכען  ניי
tw ץי ױ r ז n 4 <װײ«עיB360V

trum ױ n *•׳I MfM jurm ii («mn 
m גײו,  o r ״ קײן מ. י v י i  f f i 

«״rnM'MP **׳יד, iv ׳o״ i, ד • •
נרצנ׳ון

nan nra  hm אויOf ivrMiO
o n צװײ׳נדיײ די «ו| צוו״סצן ,*h i 
w וי און )<ינ« איחד סנח י«ן w  o r'  ׳
נריסוינ n איחס נען

 גיס גמחר סײו צי נ׳ױ׳ןל ״יימר,
o r  ...m v מ סײו טסומת... סיז  יי

 י נין r» ס׳סומת,״ וסיך איז אײר צו
w |1» יסווסגס, י no >n״o נאריש o 
מי א זייגט ױ i »ון ד r <יס ייס׳נר, ס״ 

 ומד ,rna סײו סאו ג׳חסנ זיס׳ור.״ ס
סי״ר?״׳׳ ױינט

 יסססד אױןי innoojopjmM איו ער
 נ׳ונ׳וי־ זײנ«ן סיניץ פארניינ׳נן ינ.1

ױערס׳וד, סון עראינצרומצן *ינע
iv וויתר סון sr י* «וג»ן1 ויך»

 ; no יאננװײרינצ אוסח״סיאנצ, חען
 סױס׳ן סװיסגצטראט׳נן זי יויז װירמר

 לסנצן... פאר׳ן פארף חארטען םון נינע
o גיסצאנוױיז און r נס• אנתהוינ׳ון ױ 

 זסי ױ װאונ׳פ, ניאדע׳פ תר אז נרייפען,
rnpppmv ,טספס קרימן נעחסט אחייס 

 «יי• רסי ער׳פטצן צוס און )»יהר אינער
 אוינען, איהרע אין גןקומן טרערען ;ען
צואװײנט... זיו ח*ט זי וןא

 נ«י־ םיסיננאוז ממל
m vmנ פ«ד נײמן
3 װניזיז_לימלמנער סעםפעל דער
פעברואר, טעןon 19 ׳פנת, דןס

in אסנקחסיימן װעט  m m עדססצר 
מ די זײט סיטיננ מעסבןר לספאל מ  ל

 סארקד אויר om op סאגססצן. אבט
טיננסד״ פאר גספיגיי׳פאן ער׳פםע די מען
n,ייז רססססרסס *־ t p  irpw tpy 

imiupm. ארד
in ססגסחאיסען וועט םיטינג m* 

m ספיס אין no 231 יסססל — a 
ים.1סט םע4 איסט

m סיםינג om וױכ־ א 1זעח זיין 
 אגנ׳ד זיך חסנסן אמז1פ p>ro סינסר.

 ,IPOmjod אנט לעצגת רי אין זאםעלם
m די וועלמ 1אינע m  oipoow דאו״ 

i פעז r i w i כאיסליסק. ססססן יח
m*» o »ייד cm פסתמסצן, גיט

m איהר דאט ’J’o r  tw in  om רי 
 ססר־ n מענ׳מז םצהינסנת אןן נעםטע
 •4m אויף סענ׳מן מםטער, די נעהמן

 *3m »ון |91פאריא ויו תאנם 1איה כע
 סינת׳מלימ זינען אין ניט הסמז כע

ײ.1נ«וניױמ ?סםתיסטישע אוז צװעפען
 ̂םnאויםנ®»ו דאחם זײט 1איה

iroiooinm צו תוםעז צו ’io on 
םיסינג. וױכטינען העכסט

im w פון םיטינג 
 יװיאל עהמנתןדס
82ל»«ל

 םעברױ טעז21 דעם אכענד, םאגטאג
 ארכײס, דער נאך גצײך אזײגער, 6 ״אד

 ספעשצי * װערעז אפנעחאלםעז װעם
 סענר רעדזשיסטדירםע אצע םון מיםימ

 אפיס, לאקאל איז ^2 לא?אל מיז בערס
 סיעשצי דער סםדיט. םע4 איסט 231

 וױכ״ באזונדערער פון ז״ן װצט מימיננ
 םק מעמבערס עתזאמינערס, םיגקײט.

 וױכטיגען דיזען םארט איהר ,82 לאסאל
 ורעט איחר פארםעהיען. ניט מיםיגנ
 אויס״ אח שםעלתג א נעהמעז דארפצז
 פרא״ יעדער אין םארלאננ אײער דדיקעץ

 צו אײך רוםען כױר װען געדענסט, גע.
 לײגט חוסט. — כױטיגנען, לאסאלע די

 ברײ ?וםם, איז שיעםער אויוי אפ אלץ
פױטינג. לאסאל צום דער,

 װעט מיטיננ דער — נימ, םארגעסט
 אין פעברואר, םען21 דעם םאנטיג זײז

 טע4 איסט 231 בילדיגג, אםים אונזער
סםדיט.
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ipoim םרײנד itfopunm דער 1םי 
,נעחןכםינסײם״^*

 צו ד»נס א אױםװ״ימן 1מי ערלױבם
ס נויחפיצ jpa פון או־בײטינו• רי ת  ו

496 ,amp עווזנױ. זיבעםע
 pinp* םיין םון ווסנען לאננע די םאר

נעשיסם 1םי 1»רבײטע וײ חיימן היים
'r t f אחייט. וױיחשעס די ײסד

 אײד, צו pnn םיח אויס דדיפ »יד
 אי האסענדינ שװאסטער, אח בריוור

 די איז וױחנד. א^ך םים pn צו נימז
ײניאן. אונאני טון דײזזען
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to ט עם האנען  רעארנאניזא״ זײ ניז געזאגט ד

 געװאחנז״ םארענדיגם פאלשטענדיג איז ציאנס־אדבייט
 איצט׳ ביז אויב און פארענדיגט. ױ אמ אב?ר איצט

 געװארען, צוריסגעצױגען זיעען טשארטערם די *דידעד
 געגען קאסױ דעם געפיהרט איגםערנמשאגאל די חאט
 אנהענ־ זײ;ע און באאדד דזשאינט געװעזענעם דעם
ן אואזיציע צושטערענדע א געגען וױ געד  דער אי

 רעארגא״ די װי גאכדעם איצט, אבער זי װעט ױניאן,
 די און געװאדען םארעגדיגט איז גיזאציאגס־ארבײט

 אנ״ ניט געװארען, צודיק:עצױגען זײגען טשארטערס
 א וױ ארגאניזאציע, ״לינקע״ וײ באטראכטען דערש
ױגיאן. סקעב

ע א ג י נ א לי ה מי נ ת ס די צו מ ע ס א ב

 אױס, זעהט עס וױ זײגען, באםעס קלאוק די
 קאמוניסיטען די װאס טתנז־ז, דער מיט צופדידען שטארק

 קלאוקמאכעד. די םון חשבון דעם אויף נעבען זײ וױלען
 דאלאר מיליאן א באטדעפט װאס מת:ח א איז עס
 באפעש די װאס סומע, די איז דאס װאוים יאהר, א

 (אנ־ םא:ד פא־זינערונג אדבײטסלאזען דעם צו צא־זלען
 װילען האטוגיסטען די װעלכען םאנד), עמפלאימענט

אישאםען.
 דעד אז װייסען, דעטאגאנען קאמוניםט״שע די

 םרײנדשאפט דעד אין אײנצוקויםען זיך מיטעל בעסטעױ
 אר־ םארשטעהענדע וױיניג און דענקענדע װײניג םון

 ניט מאכט עס צאהלען. הײסען ניט זײ איז בײטער
 ניט אבי‘— זיין ניט זאא עס װאו און װאס אויס

̂• צאהאען.  װײנינ די און דענקעגדע װײניג די א
 פאר מאטעריאל בעסטע דאס זײנען םארשטעהענדע

 דענקט ארבײטער אן װײניגער װאס האמוניסטען. די
 איז לײכטער אלץ פאו־שטע־ט, עו־ װײגיגער װאס און

םארפיהרען. צו איהש
 סיסטעמאסישע א אן פיהרען קאטוגיסטען די

 צום צאהצען/ניט זאאען קלאוקמאכעד די אז אגיטאציע,
 פא־ זײגען לײדער און פאנד, ארבײטער־םארזיכערונגס

 פאר־ װײניג און דענקענדע װײגינ אזעלכע סך א ראן
זיי. םאאגען װאס שטעהענדיגע,

 דעם װעגען דײדען גיט סעקר דא װעאען מיך
 געגען באגעהען האמוניסטען די װאס םארראט, גדויסען

 קײן איז עס האאוהםאכער. די פון איגטעיעסען די
 צו פעתיג זײגען קאטוגיסטען די אז כעהר, ניט נײעס

 גע־ פארראט ^ענדאיכסטעז און נרעסטען דעם באגעהן
 זאאען זײ אבי ארבײטער, די םון אינטערעסען די געז

 אין הער׳טאפט זײער אנהאאטען דעם דורך יזענען גאר
 די צו רײדען בעסער דא װעאען פיד ױניאן. א

 די םון פארםיהרען זיך אאזען װאס סאכעד, קאאוק
 ארביײ צום צאהאען צו ניט םארפיהרער קאסוניסטישע

 םאר װאס װײזען, זײ און פאנד, פארזיכערוננס טער
 פאר װאס און דערמיט זיך טוען זײ ׳טאדען כרויסעז א
באסעס. די דערםיט טוען זײ טובת גרויסע א

 יעדען םאר אז װיסען, דארםען אדבײטער די
 אדבײטסאאזען דעם צו צאהאען זײ װאם סענט אײן

 סענט. צװײ באסעס די צאחאען םאנד, םארדכערונגס
 טרײד קאאוקס דעם אין אז װיסעז, אויך דארפען זײ

 גאנץ א נאר צוםאא, הײן ניט ארבײםסאאזיגקײט איז
 קאנען האאוקמאכער װײניג נאנץ זאך. נעװײנאאכע

 ארבייט יאהר גאנצען א האבען זײ אז באריהמעז, זיך
 צופ װעאען יײ אז זיכער, דעריבער זײנען זײ אז און

 אג־ דארפען גיט ארבײטסאאזעךםארזיכערוננם״פאבד
 אר־ סך » האבעז םאכער קאאוק טײםםע די קומען.

 דעריבער מוזען זײ און יאהר אין װאכעז כײטסאאזע
 און םארזיכערונגס־םאנד, ארבײטסאאזען צום אנקוסען

 אאננע ש\"\ האבען װאס גאיקאאכע, װײגיג די אפיאו
 זיכער, ניט װײט נאך אויך זיעען אדבײטס־םעזאנען,

 אדבײטסאאזען צום אנקוטען רארםעז גיט װעאעז זײ אז
 קײגער איז טרײד קאאוקס אין םארזיכערונגס־פאנד.

 #איז םאקט דעד ארבייטסאאזיגקײט. סון זיכער ניט
 דעם םון גרינדוגג דער נאך יאהר ערשטען דעם אין אז

 קאאוק־ טויזענט 29זיך* האבען פאנד ארבײטסאאזען
 צאהא די אט !היאוי םאר געװענדעט איהם צו מאכעד

 סאיא- איבערװעגענדע גרויסע גאנץ די אז אונז, זאגט
 דעם צו אנקומען דארױ <ןאאוקםאכער די פון ריטעט

 זאגעז, קאן• מעז פאנד. םארזיכערוננ ארבײטסאאזעז
 אנקוםען. איהם צו דארף סאאוקםאכער יעדער כםעט אז
 שטאדק באזוגדעדס נא:ץ פונקט דעם װיאען םיר און

אונטערשטרײכען.
 סראנקען םאר צאחאט אטשא, קאאוקטאכער, א װעז

 װעט עד אז טראכטעז, אםשר ער סעז םארזיכערומ,
 װײא באגוצען, ט%ג פארזיכערונג דער סיט קײנםאא זיר
 גרונד א אויך האט ער קראנק. זיין ניט װעם ער

 װעא״ םיטגאידער, מײסטע די וזײא טראכטעז, צו אזוי
 א פאראן איז עס װאו םאראײנען, צו באאאנגעז כע

 אן, ניט איהם צו קוםען םאנד, קראנסען־םארזיכעדונגס
אמ געזונטע. זײגען זײ װײז  אבער עס איז אנדערש ג
 דער איז םארזיכערונגס־םאגד אדבײססאאזען דעס םיט

 רעכע״ fyp פאאויןםאכעד יעדער ױגיאז. ?אאופסאבער
 ער װײא אנקוםעז, איהם צו דארפעז װעט ער »ז נען,

 שמען מייסטע די אז עךפאהרוננ, זײן םון דאך װײסט
 די האם^טאקע חנדיבער אדן אן. איחם צו טאקע
 ארכײםס- דעם םון איעפיהרוגג די גפהאאנתן ױגיאז
 איהרע פון אײנעם םאר פאגד םארזיכזנחמס אאזעז

װעמן. װיכסיגסםע ו 1«אחאע גע י  קאאופםאכער די י
 איבעריגע די און םאנד דעם צו דדיםעא אײן באױז
 םוז אז חײסם, עם באסע# די יותוחאען דרימעצ צוױי

 ווערם װאס יאחר, א דאאאר «י<יאז ^נדעדזמאכמ רי
מעןאוײינ  פארזימנרונגם״ ארבײםס^אזען דעם אק מטח
 נאויז און באסעט די ®ח יאלאי םיציאו »ו קוםט פאנד,

i חא^ג א r * o רי וועז 1אי קאאופםאכוד. די אח 
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 דאגפנאר זערר קאסוניסטעז די װעאען כאסעס די
 אפע- גדוים חאבען זײ מתנה. שעהנער רעד םאר דין
 די װעט אבער ?אאוסםאכער די םאד איחר. צו טיט

 םארזיכערונגס״ ארבײםסאאזעז דעם פון םארניכטוגג
 פאדאוסט. שמערצאיכער און גרויסער א זעהר זײן םאנד

 זיך האבעז װאס די, אז דעדיבער, האםען מיר און
 אגיטא״ םארפיהרערישער דער פון םארםיוזדען געאאזען

 אײגזעהען, גיר גאגץ װעאען קאטוניסטען, די םרן ציע
 עס םארראט געפעראיכעז און שענדאיבען א םאר װאס
געװארען. באגאנגען זײ גענען איז

ם ע צי א ^נ מ א ן אוץ נ ע ל ה א ר װ א פ
ע ט מ א א ב

 אעצטען איחר אויוי האט עקזעלזוטױוע גענערא? די
 םארקומען זאאעז מארטש אין אז באשאאסען, מיטינג

 אאקאאס. רעארגאניזירטע די אין באאסטע פאר װאהאען
 35 און 9 ,2 אאקאאס די םא• מיטינגען נאמינאציאגס

 םעב״ ען021 דעם מאנסאג, װערען אפנעהאאטען װעלען
 טען24 דעם דאנערשטאג, 22 לאקאל און,פאר רואר

 םאר־ אופן אזא אויף װעאען װאהצען די םעברואר.
פארטש. םון װאך דריטער דער אין קומען

 נא״ װעלען מיטגלידער די אז זיכעד, זײנען מיר
 אין פערזאנען פאסיגסטע די און בעסטע די מיגירען
 די װערעז איבעדגענעבעז װעט עס הע:ט װעמענס

 אבזגר ױניאז. זײער םון גוריצ דעד און פיהײרשאפט
 קלאוק די צו זאגען צו נויטי: םאר ראך געפינען מיר

 דאס זאלען זײ אז דרעספאכער, .די צו און סאכער
 זײעד אין שטרעגנ און פאיזיבטיג באזוינדעדם זײן מאל

אױסװאתל.
 ױניאן די אז ניט, סוד קײן קײנעם פא• איז עם
 צושםאנד. אפנעשײאכטען אן איז איצט זין נעפינט

 נע־ אדבייט צושסדענדע זײער האבען האמוניסטען די
 בײ חאבען דעריבער מוז מעץ גרינדליך. גאנץ טאן
̂י־ םון רודער דעם  סעגשען, םעהינע בלויז ניט ױניאז ד
םענשען. איבערנעבענע און טרײע באזונדערס אױך נאד

װע־ װערעץ, געװעהלט װעאען װאס באאמסע, די
 אדבײט סך א און ענערגיע סך א אפנעבען מוזען לען

 צױ נארםאלען איתר צי ױניאן די צוריהצוברעגנען
 ענערגיע וױםיל און ארבײט װיפיל אבער שסאנד.

 װעצען צװע^ דעם פאר אװעיזגעבען ניט ײעלעז זײ
 דער• קעגען ניט כוחות אייגעגע זײערע מיט עס זײ

 ארבײםער די םון םיטװירסוגג דער מיט בלויז גרײכען.
 אויםגאבע זײער קענען זײ װעאען שעפער די אין

 די םון מיטוױרסונג די און עיפאלג. םיט ערםילען
 בלויז װערען געקראגען קעז שעפער די אין ארבײטער

 איבערגעבען און עהראיך טרײ, דינען װעלכע מעגשען, םון
 אזן גלויבען געװינען.דעם מענשען אזעלכע ױגיאן. די

 אויך טםיצא און אדנײטער די םון צוטרויען דעם
y מיטװירהוננ. זײער

 א װערען אדײננעבראכט מוז ױניאז דער אין
 סון גלויבען א גלויבעז, םרישער א און צעבען גײ

 די' אין גלױבען א און ברידערליכקײט םון אײגיגיןײט״
 ארב'יטעדי' דעם םון צילעז די אין און אויפגאבעז

 1׳שעהנערע א םאר און לעבען בעםערען א פאר קאטןי
 אםם זעחר חעננט עס און צוקונפט. גערעכטערע און
 פאר װאס ױניאז דער םון פיהרערשאםט דער פון אפ

ױניאן. דער אין הערשט עס גײסט א
 דער םון סיםנלידער די אז דעריבער, ײיאען, מיר

 װאחאען און נאמיגאצימס איצטיגע די צו זאיען ױניאן
 און ערנסט באזוגדערען נאנ״ו א םיט באנעהמען זיו

 האט ױני¥ז די םארױכטיגקײט. גרעסטער דער מיט
 עחרליכ״ די םעהיגסטע, די בעסטע, רי נויטיג איצט
 הלאוה די װאס מעגשען, איבערגעבענסטע די און סטע

 און זיך, צװישעץ האבען די-דרעסמאכער און מאכער
 די אין אדבײטעד די פון מיטוױרקונג דעד סיט זיי,

 איהד צו ױניאז די צוריקברײנגען װערען שעםער,
 גײ• אםאליגער איהד צו און שמארהײט םריהערדיגער

אײנםלום. םאדאלעז און הויכקײט םטיגער

ט דו ם ל א ען ז ה ת רו ב ן ש ג או א ט נ ו !ז

!אינטעדנעשאנאל אוגזער םון נעבאט דער איז דאס
 ערשסע די געװען איז אינטערגעשאנאל אונזער

 אײג־ אונטערנומען זיך האט װאס אמעריקא איז 'ייגיאן
 זאצ מען טעג,. םינף םון ארבײטס־װ^ך אן צױצטעלען

 ניט און שבת ניט ארבײט דער צו געהז דארםען ניט
 םולע צויוײ האבען זאאען ארבײטער ** דאס ;זונטאג

 די םון אײגע געװארען איז דאס אויסצורוהעןד זיר טעג
 און איגטערנעשאנאל, אונזער פון םאדערוגגען הויפט

 די געשםיצט םוא און נאנץ האט טיטנלידערשאםט די
 ענדציד חאט ױניאן די און םאדערוננ. דער אין ױגיאן

 אד• םיגף־טאנימ א אייגנעשםעאט און אויסנעקעמפט
זונםאג. און שבת רוהען קאנען זאא מעז נײטם־װאו,

ה איז א  עס ראס ,אױם, זיד לאזט ״גום דך דאכם י
 םיטגאיחנר אזוינע װניאן דער יינעזדאאיו

^ םחאא אי ױניאז, םחאא א נעז ב m ארבײטאן זיי ס r 
 n mm ראס !מניאו דער און Tt גענען סחעבעז איז
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 א םון לעבען אינדוםטריעלער דער
 אזוי איז װעיט, דער םון און ׳אלספ

 און פאליטישען דעם מיט צונויסנעקניפט
 א דאס יאגד, םון לעבען סאציאלען

 זעהר זיך רוםט איגדוםטרי איז האםח
 נא־ אמעםײגעם דעם אויף אפ שםארק

־ אינטערנאצי^גאלען אדער ציאנאלעז  מ
 איגדוםט־ און לאגד איז םרירען בען.

 װיכטינע זעהר זײנען רוהיגחײט ךיעלע
 דעם אין םאתטארען גויטװעגגיגע און

 אינער־ װעהט־םרידען. םזן אײגשטעיען
 זיײ שלום אויסערליכער און קאפף <יכער

 צװײטען, צום אײגער נעגאטיװ אזוי נען
 ״קאן — פראגצ די זיך שטעים עס ד*ס

 און ראגד, אין םיחםה ה^בען פארק א
‘דרויסען?״ פון שאום

הענגס ציװיליזאציע מאדערנע אונזער
 אנכד דער אהן אינדוסטריע. דער פון
 װאלט אינדוסטריע, דער םון װיקרונג
 און אויסגעשםארבען ציװיליזאציע אונזער

 איננאנצען װאלט לעבען מענשליכע דאס
 שטעדט, אונזערע געװארען. פארניכטעט

 םון געװארען אויסנעבוים זײנען װעלכע
 מא״ םון הילוי דער םיט הע:ט םענשליכע

 און געםאיען, װאלםען מאשינעץ, דערנע
 באװאוינען װעיכע םענשען, מיליאנען די

 אויסגעגאנגען װאלטען שטעדט, דיזע
 די םון שוץ און שפײז אין מאנגעל אויס

 עיןזיסםענץ מענשליכע די װעטערען.
 אינ־ דער אז אפהענגיג װײט אזוי איז

 צו סורא אםילו האבעז םיר ד$ס דוסטרי,
 שאדען גרויםען דעם װעגען סראכטען

 דער אױב נאכנעםאיגט, װאיט װאס
 װאיט פאיה םון לעבעז אינדוסטריעלעי

 פאראיײ אוכדטטענדען געװיסע צוליב
געװ^רען. זידט

צװינ־ םאקטען ערשטוינענדע די אט
 װיכטיגקײט די אנעדקענען צו אינז גען
 ארדנונג אײנפיהרען םון גויטיגקײט און
 גע- א שאםס עס אינדוסטרי. דעד אין

 פאראנטרחןורכד געםײנזאמער • פון םיחי
 עס װעסעז אן איע, די צװישען ליכקײט

 אגפידר ערפאמרײכע די אפהענגיג איז
אינדוסטרי. דער םון רוננ

 אנ־ און אײנםירען קאנען צו כרי און
 עלעםענטעז, די צװישען פרידען האיטען

 איג• דעם םיט םארבוגדען זײגען װאס
 םוזען נאציאן, א םון לעבעז דוסטריעלען

 םאז־י־ קאאפעראציע, םון טראכטעז זײ
 מײנט דאס אײגיגסײט. א<ז שטענדינונג

 רעכ־ די םון אנערסענונג םאלשםענדיגע א
 צוזאםען שטעיעז װעלכע אלע, םון טצן
 אינ־ דער איז קרעםטען םענשליכע רי

 זיין נעםאלט ניט קאז עס דוסםריע.
 איג־ צװישען באציהונגעז פרידליכע גיעע

 אגט־ גרופע אײן װען גרופען, דוסםריעלע
 און 5לעגאל די אנערקענען צו זיך זאגם

 גרר צװיימער דעד םון רעכטעז םאראלע
 בײזװילעקײט, שאפט באציהונ: אזא פע.

אגטאגאניזם. אוז םאדדדוס
 שטארס מענש דעד איז געװײגלאך

 צו זוכען װעיכע די, געגען געשטימט
 אדער אהטױױטעטען,• זײגע באגרענעצען

 סאנען זײ רעכטען. זײערע אגריהרעז צו
 יעניגע, די צו גענוינט גוט זײן גיט

 טאן םון צוריההאלטען זײ װילען װעלכע
 אויב טאן. זיך װילט עס װאם דאס,
 גויטיג אדער װינשענסװערטה איז שלום

 באציהונ־ םענשליכע וועיכע אירגענד אין
 װיגשענסזוערט סעהר נאך דאס איז גען,
 דעם םון ראםען די אין :ויטװענדיג און

לעבען. אינדוסטריעלעז
 מע־ u איז ביובגײנינג״״ ״סאיע^מױו

 די םון געפרעדיגט װערט װעלכע ״טאד
דורך א ארט מאםעז ־ט^.״ - א«

 קען םרידען אינדוסטריעיער דער װעלכען
 ער״ דער אבעד װערען. אויםגעהאלטען

 איז ״,בארגײניגג ״קאיעסטױו םיז פאיג
 קאלעק־ &יז אנװעגתננ דער אן איהעגגיג

 גןײן זײן ניט סאן עס אקציאן. טיװער
 באלע־ די װאו בארגײנינג״״, ״יןאיעתטױו

 דאס ארבייםער זײערע אנטזאגען באטים
 םײנונגעז, זײערע אויסרריסען םון רעכט
 אדער צוואנגם-םיטיען, דורך װאו, אדער

 װעחנן ווענ, אנדער װעלכעז אירגענד אין
 אנוחננדען צו ערלויבט גיט ארבײטעד די

 סארגינדונ־ וואלונטארע םון רעכט זײער
 זיחנר געשטערם װערט עס אדער גען,

 עדפאחתמ דו אױםװאחל. םיז פרײהײט
 ,װאו דארט דאס געלערנם, אונז דאט

 א^רקענט איו בארנײנינג״ ׳״שאלעקטיװ
 ®י< צס חאט גזנוואחנן, דורכמפיחרם און

ם אגחא<טצן צו געהאלפען  סט•1איגי ת
*דידען. ריעלעז

 וחנלמ •אליםיס, די כאסראכסענדע
ן צו דיגען קאגעז חנ ח ^ ײ  אינזױמד א

 אוי• א גצבעז םען דארא שמם, ריעלעז
 אורוא• מויאם רי איבאר איבערמיק צען
קאפמי. אינדוטטוץאיען ד״ם נימ כעז

im חנר 1&י אנפאמ בײם־ m p o •איג 
 גזד זיד חאט אנסודקממ, »ור1דוסטריז

"*j m s דאט n איעאנטײ 
y איגאםמריע דער פון טער n m דאט 

 livnirms און אאנםראלירען צו ׳ רעכט
ע • חנד אח עיעםענמעז •י מי מי ח מ א

גרין װיליאם םון
לײבאר) אװ ®עד. אםעריקאן (ורעוידענט

 םון באשטיםוגג די קנעכט. זײן און האר
 װאס שטונדען צאהל די װײדזש־םקײלס,

 װײדזשעס די און ארבײטען, זאל יעדער
 זיך האט קרינעז, זאג יעדערער װאס

 אײגענ^ײ די אז נעווענדעט איגגאנצען
 אינדוסט־ דער פון םארװאלטער און סער
 שװער זעהר געװען איז עס און ריע.

שטאנדנונקט. דאזיגעז דעם ענדערען צו
 באלע־ םילע װאס אכטענדיג, ניט
 אינ־ דער םון אײגעגטיםער םילע באטים,

 פרינציפ ojn אגערקענט האבען דוסט׳־־יע,
 אנער זײנען בארגײניגג״״, ״קארעקטיװ םון

 אײגעגטימער בארעבאטים, דא אלץ נאך
 אינדוסטרי, דער םיז םענעדזשערס און

 דעם אנגענוםען ניט האבען װעלכע
 באציהונגעז סענשריכע םון באגריף נײעם

 נאך װענדעז און איגדוסטריע דער אין
 פעסםשםע- ארײן פון פאריסי, די אן ארץ
 ארבײטס־ און רעיטס וױידזש די לען

 אננעשטעלטע. זײעדע םאר באדינגוננען
 גע״ פצד באציהוננ אזא און פאריסי אזא

 םון קװאר א איז בארעבאטים, װיסע
 און אומארדנונג אונצוםרידעגהײט, גרויס

גאמף. אינדוסטריעלען א צו םיהרט עס
 פון ארגאניזאציעס אינחסטריעלע

 שטערען טרײד״ױניאכס און כאלעבאטים
 אין םאזע אנטװיקעלטע אן פאי זיך םיט
 קאר־ װי גוט אזוי אינדוסטריע. דער

 נזיטינ העכסט געװען זײנעז פאראציעס
 אינדוסטריעיע םון אנטװיקרוננ דער םאר

 די זײנען אױך אזוי אונטערנעהפוננעז,
 גויטיג, העכסט געװאדען טרײד־ױניאנס

 די םון םאדלאננ דעם באפרידיגען צו כדי
 אדגא־ צו םיויעז, און םענעי ארבײטער,

 פרא־ איז פארטשריט “פא זיך ניזירען
טמקציע.
 דער םון אײגעגטיםער די װי אזוי

 סיט כאנוצט זיך האבען אינדוסטריע
 יןארפאראציעם, םארםירען צו רעכט דאס
 זיך מאסעז ארבײטער די האבעז אזוי

 םאדסירעז צו רעכט דאס מיט באנוצט
 אײנ־ האט גױפע יעדע םרײד־ױניאנס.

 אינדױױדואליס־ פון טענ די אז געזעהען,
 זיײ האגדלוננ און אנשטדעננונג טישער

 אנ־ שוין איז עס און םאריבער, שוין נעז
 קאלעקםױוער־ פון טא: נײער א גמקוסען

 ov אונמערהאגדמנג. געםײנזאםער און
 און םארםירוגנ די דאס םאהט, א איז

 חארפא־ איגדוסםריעלע םון אנטוױחלונג
 אנכד זײגעז םרײד־ױניאנס און ראציעס
 אײן אין אגטװיקעלט זיך און שטאגעז

צײט. דערזעיבער און
 זיך האבעז עם װי אגהויב, םון גיײך

 און באלעבאטים די ארנאניזירעז גענוםעז
 א געפיהלט זיך האם ארכײטער, די

 א פון ריכםוגג דעד איז נײגונכ שטארקע
 פארשטענדיגער און םאיקאסענער מעהר
 אד• די אבער ארנאניזאציע. םון םארם

 נאר ארויסגעװיזען האבען םאסען בײטעד
 אדנאניזירוננ דער צו שטעלוננ אנאנדער

 קארפאראציעס אין כאיעכאטים די םון
 שטעלונג די װי אסאסיאײשאנס, און

 קארפאדאציעס איגדוסםריעלע די װאס
 בנונע אנגענוםעז האבען באלעבאטים און
ארבײםער. די םון אתאניזירוננ דער

 געזעצען, םון אײנםיהרונג דעד דורך
 <זאד- םון םארםירונג די עדלויבען װעלכע

 אײ- און באלעבאטים האבעז פאראציעס,
 אגגע־ אינדוסטריע דער םון גענטיסער

 םאדםירען־האר־ צו רעכט זײער װענדעט
 און זיך. ארגאניזידען צו און פאראציעס

 צוריקגעחאיד זלך האבען אדבײטעד די
 םארםי״ דער כעכעז זיך שטעלעז םון טעז
 זײ ארגאניזאציעס. דאזיגע די םון רוגג

 םונקציאני־ דאס אז אײננעזעהען, האכען
 קארפאראציעס אינדוסטריערע םון חנז
 אנט־ נאטירריכע ארן נאדסאיע א איז

איגדוסטריע. סאדעדגער דעד םון װיהלוננ
 •םרײנדליכע די אכטענדיג גיט אבער,

 צו ארבײטערשאפט םוז-דער באציחונגען
 און קארפאראציעס םו[ ארגאניזירונג דער

 ויך האבעז באיעבאטים״אסאטיאײשא;ס,
 ו צ אנטזאנט קאדפאראציעס פייע

ז ע נ ע ק ר ע נ . ם א נ ע ו , ס , א  ר
 זיך אמאניזירעז צו אדבײטער די םון
 םון דדות דעם תרך טרײד־ױניאנס. אין

 געאײניגםער און ‘םיגאגציעלער דיעד
 זייעדע פארבאם*ז צו זוצעז^ײ םאכט

 מרײד די אן זיך אגשליסען צו ארב״םער
טרימײױגיאגס. געגמז זײגען זײ מניאגט.

ט^ננגונ־rאנ זײיחו איע אן וחנגחנן די
אזא״פאליןוארניכ^ן,

צו חנכם יאם ארב^סקר דיערע זאגעז
tw ײ ה םארניכ^ן, צו ו אגי־ חנר דורך י

אנמ־י זײ וױחנז אמ׳אאליסי פון וחנגדזגג
—

יי <Tt יתאגיויחמ  פאי״שאאנגדיגע איז פויע די די לאנגעז ®אײ ^יז5 נ
 ממציײ »יז ם#-איע די ®ון ינמןנדוננ

צו םארבאטעז זײ וועלכע חנכםעז, מ
t•נד w . קווא• אגחןחנ נאך פייאן ץימעז אס

 אגנע״ uwp וועיכע אוסאדתוגג, «ון
r m  m n\ עקאנאםישמ,' רײן nv צום 

n סבסוכ^ ״  mrmt באלזד

 לײכט זעהר קענען װעלכע זאכען, אבער
 אגווע;״ דער דורך װערען אײגגעארדענט

 אט און שכי, און פ^״שטאנד םון דוגג
 װירקייך דארםעז אנגעלעגענהײסען די

 אין שטערוננ גרויסע צו <ןײז זײן ניט, •
 איגדוסטריערעז פון עטאבלירונג דער

םרידען.
 םאר- שאפען װעלכע אומשטענדען, די

 אינדוסטריעיע און שטרײט ביטערטקײמ,
 אויב װערעז, באזײסיגט סאנען מלחםח

 װעלען ארבײטער די און באלעבאטים די
 םארשטענדיגונג, םון באזיס א שאםעז

 װאס ראליע די אנערקענעז זאר װעלכעי
 םע• דעם איז שפירען דארן״ יעדערער

 םון ןת»יהרונ; און קאנטראל נעדזשמעגט,
 גיט אסת, איז, דאס איגדוסטריע. דער•
 דער װײל ארבײט, שטיקעל- לײכטע קײן
 האט װעיכע םארביטערוננ, די און האס
 יא־זרעז םימר אזוי אין אנמןקליבען זיך
 אײ האט קאנפלייזט, אינדוסטריעלעז םון

 אויח װירסונג שטארקע א בעועעלאזען
 אפנעװישט ניט קאן ראס גדופען. בײדע
 םו־ וועם עט צײט, טאנ אײן אין װערעז

 געדולד, בילדוננ, םיז יאהרען נעסעז זעז
 צוטרוי פון שאםונג די און טאיעראנץ

 די איז דאס ׳ צדדים. בײדע צװישעז
 אױם־ צוהונפטיגע די אויך װי ־באלדיגע,

 זיך. םאר האבען אלע מיר װעלכע נאבע,
 אגטשיאסען און ערגסט עס םוזעז מיר איז

 אונזערע אלע אנװענדעז און אויםנעמעז
 דער פאר לײזוננ א געפיגען צו כחות

 דערביץ שאפענדיג פראבלעם, װיכטיגער
 ״עםײ און קאאפעראציע םאר באדעז א

 אדבײטס־באדינ־ די דאס אזוי שענסי״,
 װע־ פארבעסעדט שטענדי: זארען נונגען

רעז•
 פון יײזוננ םרידליכער דעד אין און

א מאכען ?אפיטאל מוז פראבלעמען די

 וחנט עד בײטראג. גאדייטעגדען גאנץ
 יצו געננמרשאפט זײן אויפנעכען םוזען

 זיײ אװעקװארפען און טרײד״ױגיאנס, די
 אונטער״ איז צװאגג פון װאםעגס נע

 םױ אויך װעט קאניטאל דריקוגנ.
 װעלכע לײסםונגען, רי אנערסעגען זען
 זיי״ ארכײטער די םון אמאניזאציעס די

געבען. צו זײ נדייט נעז
 צו גדײט שטעהט ארבײטערשאפט די
 גע־ דער צו און איגתסטריע דער געבען

 ארגא״ זייער װאס אלעס בכלל זעישאפט
 ארבײ• די זײ, ערלויבט כוח ניזירטער

 ער־ און םעהיגע איהרע דורך טערשאםט,
 םיר זעהר קען פארשטעהער, םאהרענע

 •רא״ די םון לײזונג דער איז העיפעז
 םון אויטנלײכונג דער אין און בלעםען,
 צוױשען אנטשטעהעז װעלכע סכסוכים

 גוטעד דער ארביעתר. און באלעבאטים
 װעלכע שטיצע, מאראלע די און וױיען

 ארײגברעגגען קעז ארבײטעדשאפט די
 אומשעצבא״ א םון איז אינדופטריע אין
װערט. רען

 איגדוםטריעלען א םון אײנפידודוגנ די
 אן אלס װעדען באטראכט לען םרידעז

 פדאק״ ניט אששר איז װעלכער אידעאל,
 קאט״ דער ניט׳דערגרײכבאר. און טיש

 מעגשלי״ דער םון כאראלטער םליצירטער
 שװער מאכעז אםשר האז נאטור כער
 אבער יעבען. אין דורכםיהרען צו דאס

 װערען אײנגעםיהרט ניט זיכער <זאן עס
 גרויסען װײגיגער אדער סעהר א אויןי

 װערכע עלעםענטעז, די אויב םאסשטאב,
 איגדוםםריע, דער טיט םארבונדען זײנען
 אטםאםםע־ אן איז לעבעז איםער װעלען

 װעט עס אבעד אויב קרעעדײ. סון רע
 שכל און םאדשםאגד װערעז אגגעװענדעט

 טעטיג״ און לעבען דאס דירעקטירען צו
 געביט, אינדוסטריעלען דעם אױף קיים

 אײג״ האן עס אז איבערצײגט, טיר זײנען
 אוםשטענדען נויטיגע די װערען נעפיהרט

 סוו״ װעלעז וועלכע אינזץסטריע, דער אין
 דאך זאי עס ׳דעם צו םיהדעז סוןי כל

 םדי״ םעהר װערען אײנגעשטעלט אמאי
 הא״ מיר װי אינדוסטדיע, דער אין דעז
איצטער. עס בען

ם ו ל ר ש ע ד ? א ה מ ח ל מ
(צייפדנ*טיצען)

מאםאם. נארסא; פון

 בא־ די אז ניט, םראגע <ןײן איז עם
 ענטשידען איז אמעריקא פון םעלהערונג

 װעגען מעקסי?א. מיט מלחמה געגען
 אן נעוואדען גענומען איז םראגע דער

 צײטוננען, נרויסע צװײ םון אפשטימונג
 אז נעוױזען, האט רעזולטאמ דער און
 נענען געװען זײנען 1 גענען שטיםען 60

סלחסה.
 אינ־ אײגשטימינ האט סענאט דער

 אמעריקאן די ארביטרײשאן. דארסירט
 אנ־ אױך ה^וט לייבאר אװ םעדערײשאן

 ״אינ־ גענעז שטעלוננ קל*רע א גענוםעז
 רער טצד שםעלונג דיזע םערווענשאן״
 לוימנסװערטע, א זעהר איז םעדערײשאן

 #םאקט דזןם אכט אין נעהמט טען װעז
 איינ־ איז העכסטע די םון םיעלע דאם

 אװ ם. א. דער פון בעאמטע םלוסרײכע
 די און קאטאליהען, רוימישע זײנעז ל.

 אורזאכעה גענונ ראך האבען קאטאליקען
 םײנדלױ פיהלעז זיך זאלען זײ װארום

 מעקסיקא. םון רעגירוגנ קאיעם דער צו
 רויטיש״קאטאלײ דעם םון בישאפעז די

 אויסגע״ אפעז זיד האבעז גלויבען שען
 און ״אינסערותנשאך געגעז שפראכען

 א:־ האבעז ױןירכען פראטעסטאנישע די
 שטע־ פאזיטױוע מעהר א נאך נענומען

מעקסיקא. םיט. ארביטרײשאן םאר לוגג
 צו עס שײנט בליק ערשטעז בײם

 םורא װאס םאר יטא5 איז עס דאס זיין,
 רי־ םאכעז מיר איידער אבער האבעז, צו
 פא־ די באטראכטעז לאםיר ״הכל סך זען

לאנד. אין לאגע ליטישע
 די םון סרעזידענט ?ולידזש, האלוױן

 קע* םרענק און שטאאטען, םאראײנינטע
 די זײנען סםײט, אװ םעסרעטער לאג,

 אינטמרעסעז פינאנציעלע די םון רינער
 ײי״ זײ נואס װײםען װעלכע לאנד, אין

 עםענטלײ אן שאםען קאנען זײ און לען,
 די־ טיט אנגעםילט איז װאס םײנוננ, כע

 האנסטרוה־ אלנעמײנע הײן און נומגיט
 פאליסי אנטי״איטפעריאליםטישע סיווע,

 דער״ איז שטאאםע^ פאראײנעםע די איז
נימא. װײל

 עד־ ניט <זען סולידזש פרעזיחננם
 אוא שאםעז הען ער אםנר #הריג תלעחנז

 .נאכדעם, איבצרחױפמ סיםואציע, םין
 סע־ זײנע שליםעז וחנט פאנגרעס דער וױ

 סריגם א צו גלײד זײן זאל וועצמ #םיעס
 יאנט - סולידזש פרעזידענם צרשטאנד.

 םיליםאריםםישער גאר נים אפשר זיף
 אי־ דער וױ אזױ ױגסט אבער גלארח^

 וױםענ• דער שימשײט, לחןב חאט סיסם
 האם אזױ פונקם אםת, חנם שאפםס״סאז

<ir האלוױן  rrrM p םון באגריוי דעם 
 רעספעקגױרם ער אימצגםונ^ פריװאם

 איינעגםום^ .פריוואם ®ת חײלממײט די
ען אנחנרא וױ Mm פונסט ש  חאלי מג

ײ פח אמיאאל חנם סצן שי מנ
irap ון® •wwn

 און אלץ. טאן צו נרייט ער איז טערעסען
 זיך אנגעםאמעז שוין ער האט ראריבער

 די פון ארביטרירוגג ח[ר געגען בריקען
 אין סעססיקא. םון קרױודעס ספעציםישע

 זיך ער האם ני?אראגוא צו שםעלוננ זײן
 שטעלוננ, א — ארט, םון גצריהרט ניט

 אימפע־ היסטערישעז א צײגט װעלכע
 אונ״ םארם. ערגסםער דער אין ריאליזם

 גע״ עס װאלט אוםשטעגדען די טצר
 װעלט דער אין זאך לײכטסטע די װען
 א איז זיך ארײגצולאזען איהם םאר
םעסקיסא. פױט תריג

פא־ הען זאר אזא דאס געםאהר, די
 דאנק א פארגחגסערט, נאר ׳ווערס סירען,

 שרצקעדי- דעם םון אונקאטפעםענץ דער
 .באלשע־ זעהט וועלכער סעלאג, טר. נעז

 אר־ עס בוים. יעדען הינטער װיקעס-
 איגטערע״ פעכטינע געװיסע אויך בײםען

 אפנע- ניט זיך ײאלטען ותלכע ׳סעז
 אויםהעצען צו זאך <ןײז םאר שםעלט

 עם און םעקסיהא, אין צושטאנד אזא
 אזעלכע געווארען געשאםען װאלטען

 צדדים, בײדע בײ געםיהלען שטארקע
 ניט אויך און קולידזש קײן ניט דאס
 אדער בכוח געװען װאלטעז קעלאנ קײן

האנטראלירען. צו עם װילעז דעם געהאט
 עקאנאמישעז אין ליגט געםאהר די

 א אויף אדבײט װעלכע אימסעריאליזם,
 נאציאנאלער םון גאנסעפציע םאלשער
 דעם, נענען װאפע אײנציגע די נלאריע.

 נוט־איגםארמיר־ אויםנעװאכטע, אז איז
 בא־ זאל װעלכע מײנוננ, עפענטליכע טע

 אינטערװעג־ סיין אויזי נארי ניט שטעהן
 װײ זאל טען אז נאר סעהסיקא, אין שאן
 אימ־ נאנצע די באטראבטעז אטאל דער

 פאד״ װעלכע פאליסי, פעדיאליםטישע
 צו םיהרט װאס קרידסעז, די אט שאםמ

מלחכיה.
*

ב-:א, א•; לא;ע אנבאלאננם'די װאם
 םײ און •רעזידענט, דער סיי אונז האט

 נרונד םעהר נענעבען סעלאנ םעהרעםער
 איז װי אױםנאייר, פדיעדליכעז א םאר
 איגיציא־ די מעקסיעא. םיט &ל דעם

 צו געהערט עם ויי חאנרלעו אין םױוע
 האט חגנירונג די וועילכע כינא, מיט יײז

 18 טיט אמווענינםטענם געהמן נעזאלט
 נא• אי*ט oeny זי האם צוריק, חד׳שים

 נאדויערען צום נעהניען. צו ׳צלאםצן
 באצי־ גוטע איצטמע די וועלעז אגער

 ווערעז אויםנעטייט׳אט כינא צו אוננען
 םריעדדמען .אונזער״ םון ליכם דעם אין

 האנד־ איצטימר אוגזער אח שװיינעז,
םעתםיסא. און גיתאראטא אין לוננ

 איצם iimrov סרינס־אימז אונזערזנ
 וחנלמ כיגא. אריס וואםעחמ די אין

 קריגם־אים*ז ארנזערע דא־פצן רענט׳נז
 דאר־ אווי וױ און 1 אפחינתז דארטמז
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 עתזעשוטיװע גענעי־אי רער םון באמלוס דעס טיט
 פיע־ שײ־ערדינע די פון ט׳פארטערם די צוריהצוציחען

 רעארנא;׳• די איז — 35 אוז 22 ,0 ,2 — ל*שאלס
 דרעסםאכעד או; שלפוש דער א־ן זאציפנס־ארנייט

םארצנדינם. םאל׳שטענדיג י.י;־אן
ײע־ עקזעשוט־װע גענעדאצ דער פון נאשלום דער

 באויז האט טזזארטערס די םון צוריתציהוננ דעל נען
 דער םון זײט נעזןצליכער דעד םיט טאן *ו געהאט

 העיעז נעז׳מ דעם לוים רפארנאניזאציאנם־אדביים.
 צו לאשאלס דערמאנטע פרירערריגע די אױף ער׳פט

 זיי ם־ן םפעציעל האט םען װי נאכדעם, עשזיסטירען
 נ־ט מאכט עם ט׳פאיטערם. זײערע צודיהנעצױנען

 נעײארען נענריגדעס זיינען צאשאאם נייע װאפ אוים,
 איבעד־ די װאם און אאסע די פון אדט דעם אויף

 ד• פון מיטגלידער די םון םצררהייט נרויםע ותנעגד
 די אין רעניסטרירט זיך חאבען לפשאלס םייהצרדינע

 רעאר־ די נאך איז אליין דערםיט נײ־נצנרינדעטע.
 צו םארענדינט. א־ננאנצען ניט ארבײט נאנ־ואציאנס

 רעארנאניזאצ־אנס־ דעם םון םארענדינונכ םולער דער
 םארמעלעי דעד םון ײרכםיהרוננ די נויטע איז אדנייט

 די םון טשארטערס די צורישציהעז םון געזעצליכקייט
 עק־ נענעראל די ה#ט דאס און לאשאלם פריהערדיגע

 און נעטאן. םיטינג לעצטען איהר אויף זעשיםיװע
ev םיהרער שאפוניסטישע די ראנש א דערנײ שוסם 
 פאר* הפנען זײ װפס לןמאיס, פדיהעדדינע די פון

 צשזצשוט׳װע נענעראל דער םון ארבײם די לײכטערט
 צוריק־ םד; םארםאליטעט נעזעצליכע די דודכצופיהרען

ס׳שארטערם. די ציחען
 צורישצױ רעבט דאם האט י׳שא;א?יא*כםערנ די

 םאישידענע צוציי צאהאצ א פון' ם׳פארטער א ציהען
w מ אבער אורזאכען, ens אוםבא׳פטרײטבאד־ איז 

 װען איז, ט׳פארטעד א צוריסציהען םאר אורזאך טטע
 פער־שאפיטא די צאהצען צו א■ זיך זאנם צאשאצ דער
 און אינטערניישאנאצ. דער צו איהם םון קוםט וןאס

 דער נעטאז. צאשאצם רערמאנםע םיער די חאכען דאם -
 האט אינטערנײשאנאצ דער פון ם׳מחאמר־םרעז׳פורער

 זיך האבען זײ און צפהלען צו אויפנעםפדערם «ײ
 נע־ זיר זײ האבעז רערםיט צ*חצען. צו *פגצזאגט

אינטערנע־שא־ דער פון אויםנע־פצאםע! אצײן -זפצליך
 גאויז איז צקזעשוטױוע נענעראצ דער פאד און גאצ '

 צױ װענען באן׳צוס איחר אנצתעסען איבערנעבציבען
 נעזעצציך אויך דערסיט אי! םטארמערם די ריסציחפז

רזפתאנתאזױןמס־ארבײט. די םארענדינפן
נע־ נים א;פאננס איז איגםערגײעאגאצ• דער פאר

 םריהער טטארםערס. די פון םראנע די װיכטינ ױעז
 םיט וױסען צו איהד פאר װיבםיג געװעז איו אצץ םאר

 צי שטעהעז, צאקאצם די םון םיטנצידער די וועםען
 אינ־ דער טיט צי םארםיוזרער שאסזגיםטישע די ם־ט

 ניט ױניאז א פוז עישד דער דאך איז םערניישאנאצ.
 דאז ערשט און םיטגצידער. רי גאד ט׳פארטער, דזןר
 די אז איבעדצײגט, זיך האט אינםערנײשאנאצ די ווען

 םיט שטעחען םיטנצידער די פוז סערהייט נרויםצ גאנץ
 די אזיך דורכםיהרעז נענומען ןיך זי האט איחר,

 טשא.*־ די צוריהציהען םון םארםאציםעט נעזעצציכע
 רע• די םפצשטענדינ םאחזנייגעז דערםיט און טערם,

ױניאן. דרעסםאבעד און שצאוה דעד םון אמאניזאציע
 םארםאציטעט געזעצציכע די אויך װען איצם, און

 דורכנעפיהרט איז רעפרנאניזיתננם־ארבײם דער םוז
 סוף א ווערעז געםאכט אויך ענדציך װעם געװארען,

 ױניאניזם. םשעב אין ש»יצ שאםוגיםטישען דעם *ו
 אפעז איצם שטעתט םארפיהרער קפםוניסטישע די פאר
 אפען ארויםסרעםען זאצען זײ ארער :אויסװאהצ רער

 ארער ױניאן טשעב א םים אינטערגײשפגאצ דער גענען
 םון באשצוםצן די אונםער אונטערנעבען «יד יפלעז ■יײ

 איבןתעגען םר״װיציכ און עקממזםיװע גענעראצ דעד
ר ו*י מ  צינם .װאט ױניפן, דער no אײנענםום אוז בי

פו  לפקאצס, רעאמאניזירטע די צו הענם, זײעחן אין נ
 זײ נענצז פכנעםען װעם אינטצתיישאנאצ די איידער

מ לי מ םיםעצ. מז׳
שאסונים־ די װאס ניט איגטערעםירט אונז ג#•

 צו ויו םאר אויםקצייבעז וועצען פארםיחחנר טישע
י 49«״  אינזזדנןבליבצנע רי צו דפ ײר. ײ׳מדעז םי

 זיך לפוען וחנלמ םפמר. קצפת די פון חנשםציו
u p ר מ ױי  פאר־ טפטוכיםםימע. די «יז פאר*יחחמ ו

v v m, זײ «ז t t yך ן <י  אועקן זיחנרפ <נפ««ן «ז
נעפיתדם. ומחנן זײ זוספ * פאר װ*ס אין irtyr אח

וױיטער געווצן זײ אויג •ז ײיטינן, זיי __'
 פאר iv חאצטעו און פארםיתרעד פיםמיםטי״׳נ די סיפ
*רנאניזאציע, םאמר תצאוק מצכטטיפםנגדינפ א דד

ש, י חד n ױי w •ג fa n\ םקעב » «ח
ר ויפם די אז ׳פצ*ד וײן וײ •י

ם מ א באארר, ח׳י on«י3ײ
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באשטיםט ער יאהר אין
 דא״ דער םיםשעל, םעיאר םון געװארען

 & 1אי יארס, נױ פון טעיאר סאיזסדעער
 םון סטריײן א אויסצוםײדען סאמיםיע

 דאן איז קאםיסיע די קראוק-םאבער.
 ״קאוג־ נאמען אונטע־׳ן געװען בא<*אגט

 גע־ איז עס קאנסיליאיישאך. אװ םעל
 ״טראטא־ פון צוזאםענברוך נאב׳ן װעז

 געםאטערט האבען נויםען נײע קאג״.
 זײ־ טראברעסעז גייע סלאוק־סאכער. די

 אכד אלץ איז עס אױםגעשטאנען. נען
 בע־ א םון םראנע די אויםגע<ןומען מער

 ארנײטס־ די איבער קאנםראל םערען
 םון און שעטער, די איז באדינגונגען

 װע־ סונקטען אויסגעטײטשטע קאערער
 אינדוסט־ ץער אין ארבײטער־רעכם גען

 יאהר שװערער א געװען איז עס ריע.
 אינטערגיישא־ דער םון יעבען דעם אין

 מיט צוזאמענשטויסונגען אויסעד נאל.
 אסאםיאײשאן סאנוםעקטשורערם דער
 א:גע־ דאן זיך האבען ״פראטעקםױױ׳), (די

 זיגמאן סאריס פון פראצעסען די הױבען
 פךעזי. אינטערנײשאנאע (איצט
 אנדערע און װאולף דזש. מעטץ, סאוי

יע־ איז ױניאן דער םון םוער און םיהרער
 די זיך האט זײט אײן פון צײט. נער •

 האו׳־םס, םיט ראנגיען צו געהאם ױניאן
 און ^טפיאנעז, איערלײ און יראקודארען

 געהאט זי האט זײט צוױיטער דער םון
 אי־ בעלײהבתים די םיט שטרייטען צו

 גא:־ די רעפארםען. אינדוסטריעלע בער
 ״קא;־ קאםיסיע דער םון באשטיםונג צע
 װי גוט אזױ סאנסיליאײשאך, אװ סיל

 גע־ נאכגעסאמם איז טעטיגקײם, איהר
 אינ- דער שיאנונג. גרויס סיט װארען
 די טאג. כדם׳ז געשטיגעז איז םערעס

 גע־ דאן האט װעילט ארבײטער אידישע
 איזך און שטרייזעז, גרויסע איהרע מאכט
 *.־ ♦ םון געקיאפט האבען הערצער םענט

װאו — נײנעריגקײט אויםגעברויזטער
 אנ־ װעיט ׳םער ארבי אידישע די װעט •

 אװ *קאונסיר םיט׳ן צוזאמז שלאגעץצ
 זײן געװען אויך איז קאנסיליאײשאך

 אידישע םון געדאנקען די אין נאםען
 נאסעך דער — ארבײםער אינטעליגענטע

אדלער. םעליקס דד.
 ׳».* ו אין םעז •י-ד- איז ער װער גענוי
 געװאוסט, ניט וועיט ארבײטער אידישער

 צײם צו צײט סיז איז נאםען זײן כאםע
 אויך און אמעםײנער דער אין ערמינען

 םעליתס דד. — ■רעסע אידימער דער אין
 םוץ אנםיהרער און גרינדער דער אדיער,

םאסײעםי״. <ןאיכד»ור ״עטיסעל דעד
 סא־ סארטשור ״עטיקעל דער וועגעז

 װײגיג אויך מען האט גוםא סײעטי*״
 אידימ־ ױננעז דןם םאר נעװאוסם. וואס

 װי געװען זי איז עולם איםמראנםישעז
 האט מעז מיײער. א םים םארדעקט
 געזעל^אסם, א איז דאס אז גערעדם,

 םון אויסםיש אן זיך אין האט װאס
 באנרי־ רעליניעזע אידיש און קריסטליך

 םענ״ פון צוזאמעגלעבען דעם וומגען םעז
 געװארעז באמאפעז איז ױ אז *עןדאון

 איז ער װען אדיער, םעליקס דר. פון
 א ברענגען צו געװען, ױנג גאר נאך
 — מענעהײט דעד פאר םאראל נייע
 צוזאםענלעבען סענעליכער גאגצער דער
 פוז •רינציפ אוים׳ן געבױם זײן זא<

יחפר.
 פעייקט דר. װעגען איגטערעסאנטעס

 סא־ קאיטשור עטיקעל# זײן *ח אמער
 אין4 געםינען איצם מען קאן 4םײמםי״

 לעבעז״״. םייז ־םון ביעטער# מאחאז׳ס אב.
 אטערײ ערמםע זײנע אין חאם קאהאן
 ורס16יעקגד די באזוכט יאהרען קאנצר

 דערצעהלט ער אדיעד. פעליסס וד. םון
 אנחד סיט פארבינדונג אין דעם װעגעז

 אידעאליסטעדמרויםעד, רעליגיעזע רע
 און באנעגענט זיך האט מר וועלכע םיט

 סען קריגט דערװײל אבער נע׳חבר׳ט,
 םאר־ לעמודע א אדיער דר. םון אויך

בילד. בעדינ
 אדלער םעליקס דר. םוז םאםער דער

 סעמיעל םון ראבינער דעד געוחנן איז
 דיי־ רײכטמע די &ון שול די עםנואל,

 נױ עוחננױ, םינםםע אויף יזזודים נ**ע
 אויך האט אדלער מנגער דער יארק.

 חאט iv ;ראבינער אױןי אױסטךפםודירט
 וחדםלײ צוױי אק oTitor ym אבעד

 און אטעריקא איז אוגױוצרסיטעםצז מ
im ,נד1זל>5דײ<ד אין אח דײטמיאגד 

 אץ תודס סיןןציעיען א נענונמן אר האפ
 םויט ®אסער׳ס m גיד םילאזאםיע.

oyn נעז^לם ער t»»rr זײז I7IW. 
 ore■ אין n«m •romir זייז אין׳ *מר

 ■רא־ זיין נעװען איו װאס עסנואי, אעי
 מאל אײנןיינעז קײן מר חאס ,את־חדב

 די האם «ר איז ג#ט, דערםאנם כיט
m נים אאמיע m n. נע־ «ר האם דאן 

 קאיד ,עםיסזד טומיאאאס די נדינדעם
 װאם 0 םענמען, סאסײאמי״• םמור

מז  yy<r.irr>rrwp יױזא ניס מוי
odvb םזנשען, זװגןזוינעז

ז מ  װאס *ב«ד אסונת, «ײן גיס מ
c m, ײאש

m m* װ ו י י

■;רזעכ• באריחםאע םעריע: רער םון
 ון1 גע׳»יכ«ע דער אין ייבקײ*עז

אינפזגרגדי^גפל. אונזער

ל«גג. פון

 געץען זײגען םאסײעטי״ קארטיטור ?עי
אידען. םײסטענס רײכע,

אד־ פעייהס ה־ פון דערצעהלט אזוי
 אויך ^ילדערט ער p» קאהאז, אב. לער
 :ײעם ױין אנפיהרען פרעגט אדלער װי

 איז ו.־אכ םעסיעי, רעליגיעזעז סארט
 ע״וענײ פינםטע אויןי האל א אי; געװעז

:םטריט אכצענטע אוז
ארײנקוםעו, איםער םיעגט ״אדיער

 אין נעהארםען ׳פוין האט ארגעל דער װען
 ראנכעז, א איז געקריידט ^טפירען.

 באװײזען זיך ער םילענט ראק, מװאדצען
 מיט און טיר, פראםפארםע דער דורך

 פריסטערייטער מיט טרים, לאנגזאםע
 צו צוגעהן ער פלעגט זעלבסט־װירדע

 אװעק־ זעצעז, זץ־ און ?זטול גרויסעז זײז
 די און םוס א אויף פוס א לײגענדיג

 איסער פארענצען. צוױי די אויף אריםס
 נעװען איז באװעגונ; יעדע זײן אזוי.

זוגטאג. יעדעז דיזעלנע
 אנגע^טרעננם זײנעז אויערען ״אלע

 טראנען װאס מוזי?, כװאליעס די אויף
 פאראדנעם נרויסעץ הױכען, איבער׳ן זיך

 אנגע^טרעננט זײנעז אייגעז אלע זאל•
 ראס. שװארצעז דעם .איז סאז דעם אויף
 םאן דער אנטמװיגעז. װערט ארגעל דעד
 א נאך. זיצט ראק מװארצען דעם אין

 די אויוי ױירקם זי הערשט. עטילקײט
 שװאיצען דעם אין מאז דער נערײעץ.

 און אנידער לאנגזאם זיך שטעלט ראה
 פיאט־ ברענ צום צו ער געהט יאנגזאם
 ^טיל־ די ^טעהן. ביײבם עד סארמע.

 טיפער. נאך זיו, דאכט װערמ, קײט
 סיט אז הויבט ער *ן. עי הױבם ענז־ייד

 וואזשנע״ םיט קלינגם װאס ^זטיםע, א
 ע.נ- אז םים םײערליכקײט, טיט סײט,

 ױם־ א אין םארטראנט װאס סטקײט,
טרויער״״. םוב׳דינעז

 ־־־ ^ילדערונג א קאהאךס איז דאס
 םעייקס דר. כאראקטעריזירט כילמיך
אדלער.
 איז מעמזאדעךליטעראטור דער אין

 סעםועל איהם. םון מילדערונג א נאך דא
 אין איהם װעגען דערצעזזקט גאספערס

 א איז נאםפערס עראינעױנגען. זײגע
 אין פױטגמד א געװען צײט געװיסע

 קאלטשור ״עטיקעל אדלער׳ס דר. דער
 אז ׳אז וױיזט גאםפערס און םאסײעטי״,

 סארדינ־ נעהאט אויך האט אדלער דד.
 אין באװעגונ; ארבײטע־ דער פאר כםען

אמעריסא.
קאס̂ן א אנגענאנגען איז עס װען

 טענעמענגדהוידארבײט אפמאםען םאר
 גע״ אלער דר. האט טרייד, סיגארען אין

 נאטען אין זיך. םון הערען םיעל לאזם
 סאשײעטי״ קאלידפור ״עטיסעל םון
 טענעםענט ;עגען ארויסגעטראםען ער איז

 אויסגע^־א־ אויך איז ער אדבײט. הויז
 גוטע םאר פארהערען עםענטליכע כײ טען

 סטײט. יא־ה :ױ אין ארבײטער־געזעצע
 צױ געארבײט איהם מיט האט גאספערס

 אינסטי־ ״פיפלס דעם אץ אויך זאמען
 ארויסגעװאק־ אן געװען איז װאס םוט״,
 ״עםיהעל דעד פון ארגאגיזאציע סענע

 האט װעלכע און םאסײעטי׳/ קאלםשור
 בע־ א פאר ארבײט גוטע סך א געטאן
 אין פאלהס־בילדונג פון סיסטעם סעדע

 האט אינסטיטוט דערזעיבער יארל. נױ
 פון זײט דער אױו* טעשטעלט אויך זיך
 ארבײטער־ יעדען א*ז ארבײטעד די

 אין אויפגעקומען דאן איז װאס קאםזי,
 מיטגלידער אלס האבענדיג יארין. נױ

 שםאדט, פון מעניפען ■ראמינענסע םילע
 גע־ ארכײטער די םאר הילף איהר איז
 ארגא־ דערזעלבער אין געוױנס. א װען

 סיטגליעד א נעװען אויך איז ניזאציע
 קא־ אב. װעמען װעגעז קיגג, זגדוארד

 זײגע אין דערצעהלען צו םך א האם האן
 איגטערע־ — אויך און עדאינערונגען;

 אידי־ דער ־־ !<ןליננט ךאס װי סאנט
 דזשײקאב םיליאנער-םילאנטראפ שער
שי\*.
 האט םאסײעטי״ סאילט׳פור ״עטייזעל רי

אויך געהאט יאהרען ערמטע איהרע אין

ח ׳ כ ב8כ י ל

דילאן ם. א. פוז

 אוינע;, גרויםע דײנע אין קוקען צו אזוי לינ כ׳האב
 װיגען, אײן אץ זיר האלט װאס דיארץ, װינענדינ דײן אין
 — טרױער אץ נליק פון צי צער, און פרײד פון צי

װיגען. א־ין אין זיר האלם װאם אזא הארץ א ליב כי)זאב
t

 םינגער, לאנגע דיינע נלעטען צו אזוי ליב כ׳האב
 טרויער, םײן טיר דערמאנעץ האר שװארצע דײנע און
 םזל, םײן םים און םיר טיט זיך שפילען און זיך רייצען זײ

טרויער. שװערער שװארצער, םײן האר, שװאחנע דיינע

ן ע ר ר ע ש ג ן ױ !א ץ א •••ב
 דרוק צום אינזנרגעגעבע״ן ״®דייחיי**־תד*קציע.) דער «ון ײימנם ®וז םאנאלאג (א
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חנד

מזל. זאגט איהר װאס דעם אנטסעגען
מזל. האבעז דארף םעז יע

 געווען גאר ̂פוין !םאר אײך ׳פטעלט
 דעראינען מיטעז איז און לאד, א אױ^

אױס, אלעס באץ, —
 ^מאלץ אזא נעהאט םאר: זיך שטעלם

 וואס ױניאן... אמאלגאםײםעד די װי גחב
 רעװאלוציא• א םאר װאס איוזר וױיםם

מיז זײ טיחרער גערע  וואס !...נעיועז זי
 םלעי־ זײ מ׳צעסס רעוואלוציאנצרע א םאר
 טעטצ א םאר וואס יח שרײבמז... געז

 םעז אדווערטײזםענטס חגוואלוציאנערע
 ן באץ •יוצליע איז איקעז. אונז םלצנפ
מ^ איעס  ביודאפראםצז. אזױנע גמגדי
 איצש דאס זײ זאלען טעעקעל אײן אמילו

̂ ארײמױקען.
 סיר גים. מװימען כױר נצוועחגי^

 אויןי אאםױניצעס גאנצע ניסען אח זידלעז
 וועיאז *ששר !קע• ביוראקראם״מ די
 *ון חנײאמציאגעחק ווערשז ווידער זײ

 .םשידײאנמס״^ «*ר •« אריעשימז
jr אמר i oafm or אוגים װילש «ײ 
גייחמדאגמז״. פארניײמז שײז

 חאלס <ס w jrartw חאמז םיר װנן
ײ םים שיעבם ̂יםא■סאלנ ד  ה*מז פד,ם

ן םיד און אדוסמקוקם ד
m  nr ײ w • ױי ש ד «4 n

r י׳

^ m ר w nn pm mmnom
• ר א נ א די ד מייו. ד צ*ד־ א #

ע ימיוי^ מ מ כ י י w נ fim ntM

 די ארויםגעלאזט האוןיצערס, ,אוגועדע
 אםאקירען. זײ נענומעו און באםבעם נעז
 םעסטוגנ. די נעםען נעמוזט האבען מיר

 1אי נעװעז כלעטעל אתזער איז •ניט
נעםאר.

הא־ מיר ? זאגען אײך איד זאל װ*ם
 אלע אויםנענוצם שווער... נעארנייט בען

 ציועש דער יאר, װײםט איהר — םיטלען
 װייםט צוועק דעם און םיטעל. די חייצינט

 ראטע• נעמוזט האבען םיר — ד*ך איהר
 גיט םיר ה*מז צײטיככ אונזער ותז

 די אוז שטינק־באםנעם סייז נעקאתט
אומעחנ אין ארייננעםאלע! אי« םעססוננ

 האבען גליתען צרגרױסע קייז אםיו׳
 *דוחןרטײד חת « נצסאכ^.. ניט סיר

 א עאעם נעסראגען םיר ואובאן םענטס,
 איבער־ איז װאט דאלאר, חתחנדס 15

n נצבלימן  pa םןן וואס דאלארם Dipn 
 tut םײל״ ענד .חמ< די I »1ממליב*

 ומרט גרויס קײן נים חאט םוםע אזא
 צו־ ניומן זײניז סיי ןומנר אתז. גײ

טו א מםטגט אויו האט .םעז טריחנן. •
ווויך איז ו*רט 1«  ו באנקעםאאך

תזינתטאארי
JR ,iwpn*** 
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1w פעכרוי•^, ^ער18 ■רייטן^, tt

 מי• ארנייט׳ןו-פילשז^פמ. נאשטיסטע »
 גזן• אויפ׳ן געשטיצט זיך חאט זי באיד
 גיט דארוי • «נ«וט־רעליגי*| » .«ז דאנפ,

י סענשען, אינטערעסירען י * נ ש מג  י־״
 צװי־ פארש»דייטען טען דאדף רעריגיןון״

 גוט׳ן, חייסט, דטם — מענשען די שען
 צװיש״ נאציחומען םאראלע וױנערע,

 »«טי די זיר האט — םענש און םענש
 סאר• געםחס כאםײעםי״ סאלםשור קעל

 דין אח ארנ״םער־ענינים, םיט נעםען
 ארניײ די *ח זײם דער אויף שטענדינ

jo די זײנען װעלכע םער, m in p w פון 
 וחד חאס נ<ום*צרם נעזעלשאפם. דער
ד דר. םיט דעבאטירט אםט רעם נען » 

 זיעעו װ«וס בריצי, אין אדיער. ליקס
 יחניד נריעוי. נאמיערם׳צן, םון נענליבען

 <ר1 ח־. אייר־»ו| באסומן האם ער כע
אד « n זיינעז אדלער, ליקם  שטממן, י
 םעליקס דר. ימז «ו רערצעהלען, װאס

 ד״םשלאנד, אין שםודירם הןום• אדלער
 די םון אײנפלום אוגםער׳ן נעײ׳ח ער איז

 איז לאסאל םערדינאגד .”״לאסאייאנער
 םום־ א איהם פאר נעװען צייט־לאגנ א

v טער־נעשטאלט.
 נעװען איז װאס כאשםיםםסייט, די

 חנר פון םילאזאםי״, ״ארנ״טער דער אין
 זיך חאם ,“סאסייעטי קאלםשור ״עטיקעל

 האט עס װאפ דעם, אין אויס;עדרי?ט
 כא־ זיינען ארבייםער רי אז נעהייסעז,
 יושר, םי) םאהנער רערםאר און טראנענע,

 םאר װאט אױזי העלםעז, זײ םוז םעז און
 ניט זאל ױשד םאחנעז ז״ער ׳שטיעער א

קומען.
 באשט*םם ט1ל.< מיםשעל םעיאר װען

 ליאױד ־פל איו אדלער פעליהס רד.
 קאנ־ טװ ,קאנשיל — סאפים'ע םרייד

מ דאש איז — םיליאײשאן״  נזד שויז א
 שםודיתן זיין זאך. פארנאמענע א װעז
 אונטער געםינעז זיר און רײטשלאנד אין
 (ס«ד ״לאםאליאנער־ די םון אײנםלום אן

 נאפד םים חבר׳שאפם זײז ציאליסםען),
ײ יפוין איז ראש — אפילו פערס׳עז  נ

 האט ער 'עראינערוגכ. אן נעװען איהם
 יאהרען ױננע די םיז פרינציפעז זיינע

 סאלםשור ,עט-קעל ז״ן ;געביםען גיט
 אננעשאלםען נאך ער האט םאםײעטי״

 «ר איצט; אױך א| איהר האלט און
 נמת־ נעײארען צייט דער םיט אבער איז
 תרייז חנם איז איז ,’״םםאםעטשנע רער
 מד אנגעמםפן םעחר נים רײכע די פון

 צועםערם װאש אפיסורס אז אלס װארעז
 נעיוא־ באםראכט טעתרער שוין איז רוה,
 חןס אין נײםם שעהגער א םתם אלם רען
לעבען. יא־קער נױ

 װאש װײלע, קורצער דעד איז איז
 איג- םדײד, פלאופ םיט׳ן נעותן איז ער

 פארױדעזזעני״ אלע אין ארײנגעקוקם םים
 *וידסליך זיך האכ םרײד, הלאוס םון שען

 יעך■ זיך האט םרײד צום אז :עשפירם,
ג״שם. שעהגער א נעהנטערט

 tan אין אדלער םעליקם דר. םים
 מען י.אט ‘סאנםיליאיישאן• אװ ״קאונםיל
טי יהלען ארבײטעי די אז נעפיהלט,  ני

 יחממ נעניי כאטש נעת׳־יװדעט, װערען
 וזליק; םאבצר פלאוס די האבען איהם,

נעײאוםט. נים ראז
« םאסע זיך האט אזוי אוז ד אג : 

 שײו ״קאונםיל חןר ארויסנעװיזעז.
 אױ נעשטעלט ?יך האם “םיליאיישאן

 יעכט ױניאנ׳ש דער אז שטאנדפונהט,
 כוו נרעםערצר א װאש זײן צו שםדעבען

•JTW באשםריםעז ניט קעז םרייד איז
 ^ימלט אינטערנײשאנאל די וחןן

 יו׳ר נמנ׳יען, םון עהרען-ליםם איהר אוים
 נעש־כנמ אי־״־ אין ארײן נעטט זי םען
 י״־. האם אנערפענונ;, באזונדערער א םים

 שעזד כאזונתחזז נאנץ א אדלער פעליקם
ארט. נעם

 גרויםען tan םײן איו — םפעקטאקעל
 זין■ םיר 1האמ< דארם <ױיל !םטר״ל
 די םאנאנדערםיחרעז הענען צו נעריכט

 און שטייגער• גרויםעז א נאר אויוי הענם
tnipn t ? לײהענען איך זאל װאס o ום» 

ס דער חזרלײגט :יט סםרײק מ׳ א  ב
 ןרװארגמט חאבפן םיר אםת, ירושה...

ר נעםער, נאד זייז זאל עם מ ן װטם ט » 
 לי־ לייבאי בױראהראםיאמ די ? טאז מען

 »י| פארבלימז נאך זײנען װאם רערם,
 חא־ דערלאזען^ ניט האבען ױניאז, דער
 םיט אימדודארמז נעוואלט ניט זיר בעז

םינםמעדליגע!™ אזוינע נעלט.
 w גןרטדײסט^ ייד חאבעו טיר אבער

 םית סאם&,׳וויד די m םטרייס, נאכ׳ן
T נעחן ליעלזנז פײל״, ענד ״רענפ די n n 

מד וײ ױאלנמז (םיר שעיער די אין  »ײנ
 מןולט חון נעזינם^ חאבמן זײ »ז רעדט,

 rw באנ^טלאו, נעמאכם װידער םעו
 טיר <ױ דערםאנם װידער

ױ םייל״ ענד .רענס דער םאר » ן  טו
פאו » נעפראנען װידער ®מ

 וואלטפן םיר ניםירליך,
 פארפפלט גים לענענחיים

 n אױו• פאםומיצפס פאר א
עי׳ ד סיי איו י מ ד ז. סי וי ״ ײי

שופם״ צום ליינם ; jam און פײן ילזס װטלט «ט נע
ר _ מ rm dp rv טפך״ ran א

m סםv םזל!״ n  i t די 
ז (טיד im חגם מ p גיט 

ת, — ש ם ti אמו חאינװ
m  oM* p i  jh p  ~j m
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 עס וױ דט, װײסען מענשען, םיר,
 װערען רועלכע באעעםעגי^ען, די פיהלען

 צוייעכ געלמהרטע, די םון געהאלטעז
 עקסיערי• און בעאכאכטוגגען זײערע

 שטעהען און גלאז, א אוגטער מענטען,
 צו אױגען םדעסדע פאר אפען עטעגדמ

 בא־ יעדע באמערקען און ?אטראכטען
זײערע״ װענונג

זייז, סישער צייד ר,אנען יעדעגפאלס
 ניט קאן ארבײט פראדוקטױוע קײן אז

 איז ארבײטער דעי װען װערען, געט^ן
 ברי״ זײנע מיט אדער איײז זיך םיט ניט
 אונ־ ^טענדיג נאר ארבייט, זײן אין דער

 און נײגעריגע םרעםדע, פון טערנעקוהט
אויגען. חנרעסעגדיגע

 אין אז םאױשעד, די דאך דעיצערלעז
 די פירזעז ביהגשטאק דורכדכטיגען א

 פארהאנ־■ אדער םאריטטירט זײן וועגט
 ניט אז פארהאנג, טונקעלעז א מיט גען

 גע• װי נעוזפען גיט זיך ביהנען די סאנען
ארבײט. זײער צו הערי;

^ען, םען םוז פענע, רער •  ניט איז ז
 זעי״ ניט םײנםיזזלענד. אזוי טאל א^ע
 ליעב האבען פענישען אז טרעםט, טען

 די אין אלעסעז םאר ארבײםעז צו דוקא
 סען זאל זעהן, זײ סעז זאל — אויגעז,

 אפלאדײ זײ מען זאל באװאוגדערען״ זײ
 פעז פוז פדה ישלעכטע דיזע נאר רען.

 קולטור, פון וױרהוננ דער צו צױפרײבעז
• פעניטען. דעם םארדארבען האט װאס

געזונ־ פיט פעניש נאטירליכער רער
^iv: דע 'zv ער װען לײךען, פוז *V גע״ 

 גלעזעד־ א אין װי לעבען צו צװאונגען
 זאל פארבײגעהער יעדער אז הויז, נעם

 ער װאס זעהן, און איהם צו ארײנקוקען
טהוט. ער וױ און טהוט

זײ־ אופבאהװעפסטע די פון אײגע
 לעבען ארץ־ייצ־אל׳דיגעז דעם פון טען
 זיך געפינט מעז װאס ׳ספק א אהן ׳איז
 אוי־ די אין הױז גלעזעמעם א איי װי דא
 (װעגיג־ ־װעים גאנצעי דער פון גען

 גע־ זײנעז װעאט) אידײשע די סםעגס,
אהעי. װענדעט

אוטבע־ ווי זיך, פארישטעלען צו עווער
 דאס יסורים וױפיעל איז, דאס גץועם

 פענישעז, דעם בםדט אםס״ פארשאםט
 אלײן זײן צו בעדערפגײש א האט װאס
 אידעעך פיט העכסטענס צום ׳זיך םיט

 אויסיטטע־ אלס דינען ניט און ברידער,
װעלט. א םאר לוננ

 ארבײטער אן כױר דעךצעהאט אט
 גליקליך נעווען װאלט װאס ״עיפיו״, םון

 הוקענדיג ניט ארבײטס־לעבען, זײן םיט
 נאך די און ארבײט שװערער דער אויף

:נױט שװערערע
.אונגליק אן דאד ס׳איז — .  איזיס !

 סוריסטען, די פון אױםצוהאאטען גיט
 אץ ״♦שאו״ א אױןי וױ אהער קופען װאס
 קונ־ װײזען פעניטעז װי זעהן, צו צירס
 אפט זיר. ברעכעז און זיך דרעהעז ׳צען

 די״ םון םיעלע באגענענעז פ*ר דך וױאט
 א מיט אדע״ בעזים א פיט ״געסט״ זע

 אלע די פיט צוזאםען נ$ר ישטעסען.
 אויןי האבעז פיד װאס שוועריגקײטען,

 פר אר״דײטראל, בױעז בײם גענופען זיך ץ
 םקבא םון יאד דעם אױך טראגעז נױר זען

 1אי הופען אליניגע טודיסטען. זײן פנים
 אהין, אהער, קוה א גיבען אױטאפאבילען,

 ארויס זאגען* קלאץ־פראגע, ‘א ^טעילעז
 לויםען אוץ ״אינטערעסאנט״, װארט דאס

 אונז צו הומעז וױרער אגדערע וױיטער.
 אױסניצעז צו אום נאםיץ־ביכיאך, םים
 אויס־ אין הארעסםאגדענציעס םאר אונז

צײטונגען. אענדישע
טעד• דאס ניט אייך עס דערפאדזנט

פיר בײ ״ױען :שפריכװארט הישע
 פאר־ יטכן פ*ין קופט בארד, די ברענט

לױאקע״. זײן איהר אז רויכערען
 האט ביטערעד נאר *שארםער, נאר

 א אויסגעדריקט אאנג ניט פיר סאר זיו
 װאס נאר האט װעלכער איד, תא״אביב׳ער

 אױס־ זיר האט ער װי — איבערגעאײענט,
 ארםיקעא ■קלאגעריגעז״ א — נעדײקט,

:ארץ״ישראא איז קריזים דעם איבער
 סהוט װאו !געישריען גװאאד —

 די און בעילײטובוח די פון אהין זיך םען
 םון דא אײדען מיר יא, > בעאי־עצות

 מיר, װאם איז, געגוכ נאר קריזיס, דעם
 זיםצעז, און יןרעכצען ׳אאײן קראנקע די

 נאנ־ די װי אויסחעיען, נאך םיר דארםען
 אונז... אויף רחמנות האם װעאט צע

 געבאך!.. יאױ ־ קאפ: םיט׳ן עאשעאט
שטעד״ קאײן ס\n ניט אײך עם דערפאנט
 סתם און קרובים ןוון ע)כנים װעז

 קבסר שטיג םוילע א אן סוםמן פרײנר גומע
 א,״םוםחח״, איו יעדעחגר און זײז, חולה

 רפואח״ *בעסטע די װײס יעדעדער ייז
 םיבח די חנרגעחן צו זוכט יעחורער *יז
 גיט יעחנחנר און קראגשחײט, דער פוז

 גיט ויר זא< *ר חואח, אוימ׳ן אכטוגג
ח #ארסיה^ז, איחם חצ*ם& יעךןןחנר י ̂ןץ M סימ »»•1* •ןןןש M Mm MM ץו ״אוי n םים
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 אוד *ױיסרעבעז ,h«*p אונזעד קעדסען
לענען. זעי

שריפטשטע• ױנגער א איינער, נאר
 נא• איראגיש שטועס א אין חאט לעד,

:םערקט
 י1אוי טדאנט ארץ״ישראל נאדז — •
 איוזר ״בעריחסטחייט״... םון קללה די זיר

 אין> דאס קללח א פאר װאם דאך, װייםט
 אויםנא־ זיר imp בשר״ודם ער פשוט א

 1W”P חיים, דער אין ז*ו ניי האלטען
 װאס און לעבם ער װי װיםען, ניט װעט

 םייגם ראט ער װןסען איז ייעב האט ער
 וױיג. זײו םיט זיך ?דינט ער װען אוז
 נא־ א פון מזל דער איז אבער אזוי ניט

 םאר ipcn איז ער מענשען. ריהטטען
 װאס װארט, יעדעם װעלט. נאנצער דער
 יער״ אונטעמעהערם, װערט רעדט, ער

 אוג• װערם סאכט, ער װאס באװעגוננ,
 ip און טוט ער װאס אלמ, טעמעזעהן.

 אױםנעיוי?ט װערט טאז צו בדעה ־אט
 נא- אזא op װעלט. נאנצער דער אין

!ארץ־ישראל נאנץ איז ריניטה״ט
 נעסאנט איר װאלט נאר און נאר און
 אידעו חינע םיט נעשפרעכען בדעננען
 לענען דאם אױוי זיו •באהלאנען װעלכע

הױז. נלעזערנעם א אין

o ויי אמד, w n, אלע ניט זיינען 
 דאן, וױיסט איהר פײגפיחיענד. אווי

 שריפט* נאדיהדטע די פון סיעל פיעל אז
 דושא ח^נען ?ינסטלער און שטמיער

 דיזעס צו זיר• רעמלאמירען צו לי<נ
pjmt ציי• ד׳ט איגטערוױוען זיי סאנען 

 שאנאנדער פויק׳ןן װעינע טוגגס״לײט,
 קמנע שטענדינ דט — װערטער זייערע

 גאנצער דער אין — איוגמרעםאנטע און
 םאטאנרא״ אפט זיך לאזען זײ װעלט.
 דעינאו אום פאזעס, אלערלײ אין פירמן

 ניע־ אילוסטרירטע די אין זיו װייזען צו
פובדיפוס. נרױסען דעם פאו טער

 אדץ־ םארדאנט שװאכפייט דיזע
מןוס. הינשער א אין ישראל

דעג״ צו טעות א נעװען װאיט דאר
 ארץ״ישדאל, ארבייטעגדע די או ,1סע

 ועקלאסירט װערט עס װעלכער ווזנגען
 איערליי אויױ נילד אין און װןורט אין

צופדי־ שטארק דערפון איז שפראנען,
דען...
װעי• נעשירענען, די פון מוםטערעז די

 זײנען גענראכט, אויבען האנ איך נע
 אנית׳ער דער זעלטע;צ. קײן ניט װייט

 שיעור א אחן װירקליר ליידט ארבײםער
הויז. גלעזעמעם א אין לענען דעם פון

r r r t r / ז :
ײשאנאל*
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וױדער זיו עפענפ אוניװעחיסעפ ארנײפער אונזעד
שכתאמזדנמנ דעם

 אוגײ ארבײטער אונזער אין מאסען
 םארטגעזעצט וױדער װעלען װערזיטעט

 חנם זונטאג, און שבת הײנטיגען װערען
 װא־ ײץ ®צבדואר טצן30 איז טען1מ

.530 רום ״סקוי הײ אוירוױנג שיננטאז
 אנגעחן וועט סםאליער ר. דזש. ב.

 ״םאציאילע איבער הורס זײן פיט וױיטער
 שבת, ליטעראטור״ דער איז שטרעפונגען

 ח. דר. און בייטאנ, 1.30 ׳םעז19 דעם
 ערשטע די געבען װעט קארפעז דדש.

 ״סאציא^ע איכער קורס זײן םון לעהציע
 נע״ אמעריקאגער דער אין פאגטארעז

 דער אין אזײגער 11 זונטאג, .שיכטע׳/
 אן געגעבען האט יןארמעז דר. םריה.

װאך. לעצטע הורס זײן צו אײנלײטונג
 פון מיטנלידער פאר םרײ אײנטריט

ױגיאן. אינטערנעשאנאל אונזער

ט ס נ ו ן ק ד או נ ו ץ ש ״ א ע ט  ד
־ ר. טו א ר

 דעם פרײמאג, ליבערםאן, חײים פדן
 אבענד, אזײגער 8 מעברואר םען18
 1258 גארדען, סקודער םעקממ ז%א

בראנקס. ראוה באסםאן
 םארטזעצען װעט ליבערפאן חײם

 לע־ און ■ליטעראטור איכער יןורס זיח
 טען18 דעם פרײטאג. הײנטיגען בען״

 אין אבענד, איז אזייגער 8 םעברואר,
 דיס־ וועט ער גארדען. ספװער פעהינלי
 שונד און ״קונסט םין פראנע די קוטירעז

ליטעראטור״. איז
 אנגעפיהרט װעלען דיסקוסיעס דיזע

 סיזאן גאנצ^גן םון םאדלויף איז ווערעז
 זעיבער דער אין און פלאץ זעאבען אין

צייט.

ױ ױ ו ן אז ע נ ע ך טדר מ ען ד נ ר ע  ל
w,צו m ״ ךי ײ ל ג

®יטשאנדלער. אלעקסאנדער םון

יע• ניט א^עד דענקט, מענש יעדעד
 עס *זיין. צו דארף עס װי רענקט דער
 זיײ עס אויסצולערנען. זיך שוחנד איז
 װי װעגען באשטיםטע געוױסע דא נען

 טראכ־ צו אױסלערנען זיך קעז מען אזוי
ריכטינע די צו קופען און טזגז

שליסע.
 דיזע אין װעדען געמאכט װעלען עם

 װעלכע פארשלאגען. אײניגע לעסציעם
 יעניגע, די צו הילזי נרויס פון זײן הענען

 טראכטען אויסלערנען זיר װילען װעלכע
נעהערינ. װי

 דעם אױף געגעבען װערט תורס דיזער
 םון צאל כאדײטעגדער א םון םארלאנג
 אין װאויגען װעלכע מיטגלידער, אונזעחג
 אונ־ דאס ?יכער, זײנען מיי הארלעם.

 געהעריג וױ א« שעצען ביטגלידער זערע
 און הורס, דיזען םון װערט גרויסען דעם

 איצוששא־ פעגליך פאר געםינעז וועלען
 די- באזוכען און װאך א שטונדע א רעז
סורס. זען

 פרא־ אביסעל טאן אויך קעגט איהר
 פיט״ אײערע צײישען ארבײט אאגאגדא

 די• װעגען דערצײלען זײ און ארבײטער
 זײ ברײגנט און אלײז קומט חורס. זעז

אײך. מיט
 עדי די באזוכען ײעלעז װעלכע די,

 באשטימען ?ענען וועלעז לעהציע, שטע
 װײטערע די ^ואר נאאץ און צײט די

לעסציעס. דרײ

t o ערפאלג גרױסער א ועיזניאןיבאל
 לעצטען באל, רעױניאן ױניםי רער

 ער־ נרױםער א נעװעז איז אװענט, שבת
 גרוײ דער הינזיכטען. אלע אין פאלנ
 דער םון טאנץ־זאל פראכםםולער םער

 אי• נעווען איז חויז אפערע מאנהעטען
 נע־ האבען םענשען סך א און בערםול,

 מענעתשערם די װייל צוריק, נעהן מוזט
 נע־ נים מעהר האבען פלאץ דעם .פו(

ארײנלאזען. װאלט
 געווען איז צוזאמענקונפט די אבער

 מומן אויך איז עם נרויס, נ,ור גיט
 זיי* עם ערהאבען. פראכטםול, שעהן,

 פון םרײנד אלע צונויפנעפומען זיך נעז
 חױז, ױניםי דער םון אח ױניאז אינזער

 מוחנן איז וואס עולם נחיסער דער און
 מזחנן •אויו איז סאן9אננ טונ׳דינ ױם

 אלעמנם מיפסיםם. םוב׳דינ ױם מחר
m פנים׳ער an . שםחח פון • נעלויכטען 

 צוגאםצן ויך חאס םרײד חארצינע א און
 נתיםיז דעם םון װינפזולאך אלפ אימר

זאל• שעחנזןם און
 עולם גתיםער *an האט אזוי און

 pw אגמנענמן מחר ■ אויוי פארבראנם
an pm e ביז n v* ריין. נאנט« t םימ

T1 I'M

 די אויף פארק, םארעסט אין הויז,
■ענסילוױיגיע. םון בערג ״בלויע״

 פרע־ געװען זײגען געסט די צװישען
 ־jr.pyo םרױ, דער מיט זיגמאן זידענט

 איע און םרוי דער םיט באראף םאר
 זײנען וואס װײס־ירעזידענטען, אונזערע

 דעם צוליב יארק נױ אין נעװען נראדע
 עקזעקוטױו גענעראל דעם םון םיטינג
באארד.

 אנװעזענד אויך איז באל דעם אויוי
 מענעדזשער דער אלױוער, םרײגד געוחנן

 איז אלױוער מר. רזויז. ױניטי דער םון
 םין אזש םרוי זײן מיט באל צום געמוםעז
 ױנימי^הױז. דער םון יאחן, םאחנסמ

 געסוםעז ס«עציעי אויד זײנען באל צום
 חיאוס אונזעד םיז םיטגליחנר אײנעע

 פילאדעל- מון ױניאן םאכער דרעס און
םיא.

 צו טעלעגראמען באגױםוננס
ױ־ימיאן. יזניטי אונזער
 באגריםתנען פערזז^ליכע דארצינע

p i ליײ נדופוואוד סון באנריםונמז די
ran it m נאר v tm וײ־ וזויז ימיםי

פײ»י א נעווצז איו חויו ױנינד ױניאן.
םיט־ די פאר נאר ניט

ן ר • ן אל, ן שאנ  נאד אממתיי
מ ת ן » מו ־ ו ױ ן j«ב p v ■£*a . jk ̂̂— ■*- ׳׳ ■ ־* *-״״* *ij■ ווי

ם ר ע פ ט ג מ ע  פ

ע י צ ק א ד ע ר

««4,4( צ־ •יו — .2U לאיןאל צ» נ> ז.
r 1גײ! «עז t, או
 ׳ני/׳ ^עי׳יצען״ $ געאיק• יוני
 לען.1נ#? <v”j ״אנעז סיד

 חאא *w* מיעוא דאס mi •רעןעו וי׳יי
זיד מזיס«1א •8ח>י »>חר,
 f(M« *r,*fi אײד ױינען |iit או» אױן״
w אן איחי װן• דאמ w  Hn*tn 
W ןי>ד עצת H צײנויע דעד מרף וי« V, 
ײו מעז W דיה װןו יאן נ«ר WW י

̂ן ןסינועחן װע* *יחר  -m ךע• til 01א» א
ןן1 •«ע 3 אין י  ״m דא-« אץ ov װעש

 װציו עי׳ חןנאאן, װײס״ײצײמו* מיי יזײז
 מעז mi עצח ויגאית די געבעז געװיס #ײו
i j ir אין חאודיען ins ואי VK mi־/ 

שדײג•״
 דעפ • פראגקר״ד• גראס» טש. ס. ס.

 בןר.י- •1« ראנעז לידזגי דדײ n סי« י1נדי
w אין צאקזנ סען, in .ליד אײן נןװעני^ד 

 1»י *וױי^נ א«;עדרו?י/-א נאלד טיר חאמן
וון n »ין געדרו?• געװען

 ?ידצייך װע• ײי*ע דןס אין יאגואר, צען1
 גזןןir דעסא•* גלײך ײעיען. וןרעוענילינ*

 87י אין אײעמ ןײעי אדײנג״עגעמןן מיר
 גע״ זײנען סיר און חגוארצסעג*״ ״מיליגג

 די רד^עימלשי; נן?ו«א אזחר ii נעד,m װען
״ איד זאי «ען זןתן סיו צײצוגג.  ו

yw]? ואײאו;# אימי ןס11 גוסעדען איע די 
גיוש. ו»י׳ן דאג? 1 יאחר. •אריגען וון

רינגויג. rm גס-איו — ב. גײטען
 דדו״עו n גר״ם אצעגדיג ?יעען מיר

y לארןי בילדער׳׳. f . i זײן #’jfejpjNM,* 
 דאמ לעוען. 1* עש חאק א אנגעחסעז זאל עפ

 קײו cm ייז a?’r7צוג חא» איחר װאס
 עס געאילדעי*. גאמימ איז עס ׳•אי-בילד.

 איגמע״ 170711 11? |ש11 גאמיסא דאר• איז
 אןן נילד ?ײן דאיס tjt'2 עס׳איז רעסירמז.

imp »קײן גי jivb*i.; לס *V 7*ינ7ד• 
̂אך, די ן.7נ»לינ7®ייצי *ו װאס ניסא  ליד
 נש״7»»יע* ן7ייג;ינ װעלען חןבען «יר װאס
4װערע ליטג

איזזי״ מאגטדעאל. חעחשוגאױ׳ מ.
̂נ•  ן7*7װ מיל בלז אביסעל, װןרצען םוזען וו

 it עגשועי״ נאאאיס®ען א גענען אײד קןגען
n גיצ. אדער ?גאד1ײ איז ערצעחלונג

 riufis: מי — .2 לאױןאיל רודין, מאקס
 mi סעד.1ג חןס אין יאד^ענסליגמ מער*
 ;ז״ י»7*,יגזל אניסעיע עס אי« זעח*, איחר

 רײו׳/ ki״ ןדו^עקוסען ס׳איו »ון װןרען
יעס.7 גאד ארײנעז ■רואװ*

̂ײונאס — שעכטער. נײטעז דו» איר ו
 ׳׳ייתמ7צוג אונ? חאםז איחר וואס דאס אן,
מי׳/ 7אדיס*יא01״ח  ניאצ ro קןגען לי

 לידעי 1?ײ גיע■ זײגען דאס *אחיאעחן.
• איו אי•01ח קײן ן1א י  mi גיאא. אידאי. דן

מס אי?ען 1« ן7אײנ*אל גאר א״ך קאן  אזו
י מײשעע » אין מוזו 6it א̂ו  אי■1ו ײי

 <;,1צײ» 1 אין לײעגעז ;עװאלט oimio איחר
ײן זאל עס װען ס ן11 געארינמז ז ע ד מ ל י נ ,ן

 י7•ײ — 2 לאקאל בעריןאװסקי, סעס
 9 אוין• ;עדדדק• װעיפ גיאמעז אין בדױוז̂ך

 ״גע״ ל701ג חײגטיגעז אין ארט צװײאען
רעכטיגקײט״.

 איזזד װאס ®אנעלס די — גריגכערג. י
 די װי געיאטזז׳ סעחי סד 1 זײנעז ארײבם
 איחױ װןש דינטער׳/ ״דער ליד דאס לידער.

 יזזרןא, !אעם פאחיטאדנעגזס דעם װידמעט
 ׳י־״ואד. גאנץ ג;1סײנ ד7ני1א *Mל איז

̂ל סען פארדינט חאט יחואא  ,יוידמען איחס ז
pyojn .אײעדס, ליד צװײטע דאס לידער 

 א»ד סען קאן ײעגען״ אײגזאמע די *imp״
 לס סיד לעכען אבעד, לעדװ״ל?, דרוקען. יא .

 in ליד״ד סך 9 חאנען םיר ?״ט. i אן א•
אגגע״ ודיז^ג חאנען סיר זועלכע

 וא^וענט״ פדימעד דארןען יעגע און נוסען,
•1P7M לינם

אמא־יגאמײ• די גײן, — הורװיטש. םעני
 ®עדע״ •מעי־ילען מי *י נים באלאנגט טעד

 1קפ ־,דלייא טאקע יזן לײבאד. אװ ר״טאן
m יי- ״ואדאײניגטע. די צו באלאנגען ניט 

»7געוד די געײערקצאפטען׳/ דיטע א ?י  17י
pp מיט אויליאיד■ איז װפס קערפעדטאוט א 
 lip לײבפי׳ אװ *עדערײאןן אםעײמז דער

 םיט .JIMאז באלאנגען גיט קאגען דאיטלן
 לײנאי• ארו ײיי«אן7ד7® אמעי־י??! די װללכע

ײן *אי א׳ז  ניט ׳י7ױיט1צ » אמי אורואדי י
בטוח. טוח

 םיד — ׳,.w אאקאל קושנער, מאוײם
ס.07יגי אײער ^בערגעגעגען חאבען ת אי - 

 בא״ ?ם11 איחד און דצמןדטסענם ם״ליגג אין
־י נג.1*ײט די קוםען

 באומנוגכ. ארבײםצר אםערמןאגער צער
 אדזר שאר חאפנונגען .בעסטע אונזערע

אגסװ^לומ. און ערםאלג וױיטערען
מאסטי. דזש. *ג

אונת״ צו באגריםומען האדןױגסטע
 וואוגשען נצסגת שרײנם. יוניםי רע

אמגד. מו־ײלימן א םאר
ח r צר r n t r.

 אין »י«ס זיר נעממם שאיידא שרח
Mswmn איחד צו נאזוך א אױא 
 אז כאוױיזט, סעסערזש איחד נוזדור,

ם <' כאטש מ מ jrm> v ®ון ודים ייד נ i 
 w אתזיד qrrt ידן דאד זי האמ

ו מ » ײ ו
ISuAja
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m אינסהרנעשזנאל פונ׳ם ן»סמגנ דער
י«ותץ9 דער אדיו*

)4 וון וס4(׳•*
 שטי״ צ#דיר דײ ס׳איז אוגבאדייטענר מי

 גע־ וזאנען קאכיוניסטןןן די װאס סען,
קדאגעז.
 געםיחרטע יזאסוניסטעז די םין די,

 שיק-אינגראך אוגםעהעע און -פיהרעו״,
 געילע ?זרייעז װאס ״םרײהייכר, דער םון

ד און ״זעמאנ״טט׳טינע״ םאררעטער, אנ  נ
 װער־ רידעטאק נאנצען דעם כיט זיד צען

 ארביײ געשיקט האבען זײערען, סער״בוך
 יאהרען אױף םײיערס, און רענק סער,

 זיך זײ דרעתעז אליין און פריז*ן אין
 די אבער םדײ, דער אױזי ארום

 האי״ זיגטאן, — םאררעטער געלע ?עלבע
 איײן זײנען אנדערע, און פעץ *עריז,

 דער םח ש*םעז אױנטעי׳ז גע^עטאנען
 סא־ געשביאכט און ט׳עעד עלעהטרײעער

 נע־ זיך ס׳האט ווען פו־יזאן, אין גאטען
 און ױניאן די ראםעװען װענעז האגד^ט
 כיעם־ די פון איגטערעפעז די באיעיצען

נעדס.
 דיזע אז זאגען, צו איבעדיג ס׳אין

 קאביוגיסטען, רי אפילו האבען אטת׳ען
 יעק־ די עטערען געהוםען זייגעז װאס

 בײ װי ארונטעריג״רינגעז, געמוזט סשור,
 פאר געװען האבען ניט זאיען זיי סער

העידזער. זײעי־ע
דערצעה״ :יט אױך אייך דארף איך

 ׳עטורעסדיג איז רעדנער דער אז לען,
 זעהר זייגע פאר נעװארען אפי׳אדירט

 ערשטע. די לעקציעס, אעםאדכאטױוע
 יױ םאר נעװארען געהאילטען איז דואס
 אידישע וײ םון אײנמןרוםען ילײט, ניאן

 די און סאסײעטי״ אײד *•ייגטערס
 מעמבערס, ריגג ארבײםעד פאר צוױיםע
 ראדיקאי סתם און סאציאיליסטעז אידישע

 םון איינבארוםען מענישען, ■דאגרעסױת
 סאציאייס־ פארבאנר םיז ברענםיט הינעז
ארםײ.9 סײטע

 זיײ דעמביצער פ. פון רעדעס בײדע
 ערםאמרייך, םיעל אזוי אױף געװען נען
 םאר־ נים צוױיםעל אהן װעוען זיי אז

ױ געוואוגשטע די האבען צז סעוזלען  \וי
 גליטשט באדעז דער. װאו ד*, אױך קונג
 םיס די אונטער םון אדויס אױך ישױן זיך
 װעי־ ױננעז, הפתר קאסתיסטישע די פון
 ארויפ־ געלונגעז צײט א פאר ס׳איז כע

 אױוי לאפעס שמוצינע זייערע צולעגעז
 יעיאנס, אידישע צװײ אדער *יינער

pie דעםראיםער דײ אײך זײנען דערפאר 
 כאזונדערען א שולדיג ארבײטער אידי^עע

דאנק.
עט־ םארליחנז צו זיך ילױנט דערכײ

 נױ ז־י אױך וועלמן פון ודעדםמר, ליכע
ה דוכם קענען, סלאוהמאכעד יאדקער  זי
המכי. םוסד נױםיגען דעם *קרנען

 ױניאן פײנסערס יידימע א סאי#ז
 אינ־ דער פח 723 יאקאל דעטראיס, איז

 די האבען בראדעדהדד. םעתײ^זאנאי
 צײם שטיקעל א םאד ?י יןאמוניסטעז

 געיד איהד pa געזױנעז און *ארכאפט
וױ סאכער״קעס. אילזןדלײ פאד

 טאכער םוסעל עכדױכע איז אומעםום,
 נײ־כניינדנקײט דער צוליעב נעלוננען,

pa יונןװמאכען םייל, און רענק דעד m 
 ילינקע ווענמז ליאדעמען צו pa ם׳ט*ד

 דעם און אײנםלום לינשען םיהרער׳זאפט,
 זײעחמ. ה«ומבאנ בלאםערי^זען אנדעחןן

 ויי־• נעדובם, זײ זיר האם ,tnteov אזױ
 ביזנןס דער אז ז*םעל, אין pie׳ זײ נען

מנס ײ חוצ«ה די נעהאם oipn איידז׳  נ
 וואס דאס אז ערסלערעז, «ו םיטימ א
 וועם לינ עדיוקײמאנאל יוניאז סרײד די

 אבער סאן. ער װעם דאס הייםעז, איחם
 אויך האט יארק נױ אין .^אסזי אישר

 אידימע דעםדאיגמר די אױםנעדוקסם
 נע- א האמן זײ pa ארבײםער *יינםער

נ! — נ«םאז שריי מו ג
 pa כױער די םעבןדם, םעםינע די
wear־ *r דיר ’»fr רונד זיך ח*בען« 

 יקיבעז זײ pa דינ«ז זײ מאז נימעק,
^ונצוױי־ אן אויו• JDZRV3 וו^רם זיתד

*  M

 קינווע;־ ח^נען זײ אופן. ם׳^האפטען
 Dfi אױסגןקעחרט pa כחות די טרירם
 1י ערװןחלס ;■אסלװססװא נ־סעל

 די־ אייח׳מנט, ניונעס a *סזעסוטיװע,
 אני׳ר p» דעלעגאימן קױנסיל סטריהט

תן, די pc נאיסטע רע מננ  װיס ןין
jn פאו ״.•ם*זען m  a פאראײנינםע 

 ארניי• די פאר ארנייסער, די סון ױניאן
 נייד קןןםוניסס״מ די םאר ניט pa טער

פערס.
 אר־ איתר נוענגם זעהט, איהר וױ

 טמואונמםע די אויך יארק נױ אין ניים
 חנר און ■ראמינץ דער אויןי רעזולםאםען

 שטאר־ יאר^ ,יממטדי״ די פון אפקלאגנ
 פאר* װקם איתר ביז הענד אײערע קען

 וואם ארנײם, העראאישע רי ענדינען
 םיעל אזוי סיט אננעפאננעז ה«ום איהר
קוראזש. און םום

 דער־ נעקאנם גאר אײך וואלט איד
 לעקםשור, זוױיםער דער םח צעהלען

 סעחר־ געײארעז אויסנעהערם א־ז ־ואס
 כמםבערם, ריננ ארנייםעד pd םטע:ס

 אויך האט רעדנער דער װעלנער כ״ און
 לאנע די נאהאגדעלס םארניינעהענדינ

 סאמיניס־ די וואו ריגנ, ארבייםעד אין
 קלזנליך אזױ דינעז אװאנטױדעם טי׳סע

 איז נריעף מייז אבער דורכנעםאיען.
 איברינענם, און לאננ, צו אויר אזוי זזשו
 סלאוקמא־ יעדען *ו באײאיסם דאם איז
 ■דאנרעסױחח יעדעז צו pא בפרם, רעד

 און לעננ דער איבער בבלל דעדשען
יאנד. םון נרייט

 די אז איז, װינ׳פעז י1דאר רען װאס
 נײ־ דעם נאכפאלנען זאלעז קלאוקדאכער

 אר־ אידישען גחןסטען דעם pe מייעל
 צוריק װעלעז זיי pa ארדען יי־מע־
 םע־ םעלזען pa שטארהע זייער האבען

אינטעמיי׳שאנאל. סטע

״ ט ר א ט ״ ג ױ ע ק ט ם ט לי ע־ מי  נ
ען ע פון מ כ לי ט ט ע ר ע ד נ  הו

ע ש אי ע מ א ײר ם א בי דו ע ק כ ל ע  װ
ען ם ע ע ב צי ע ע טון ג ר ע ײ  ז

ם בי רו ^ ק ױ ע מ א _ ץ א

 •םערימנער םיז הויפם־אפים דעד
 יאדל, ניו סקזוער, np״’ 31 ״ארם־,

 מים ליסםע א נעסראנען םעג רי האט
ן התדערט «טלימ מ  אייראיע־ po מ

 זײ־ צו *•עליחנן וועלכע סרדבי̂נ אישע
r v זאיען זײ *כתריסע, אין קתכים 
 pa מ*ײג םארשידעמ אמיםשיהען זײ

 ת*־ וועלען זײ װעלכע דורך םאשינערי,
 זיך אײנצו^רדגעז םענלינהײט א בען
pa !לעמן. א י1אוי םארדינצ

 ויד מםינען ««ליס»נםעז די צװישעז
 pa ,אדט״־שוהןן ידי p» שילןןר פילע

 יזל־ וועלכע בעלי־מלאכות, ארבײטםלאזע
 די ממחנפטינוגנ. קײז הריגעז גיט נען

מן אפליקיישאנם  שםעדם. פילע po סו
o .ארם״ היגעד חנר r t ר- איעימן»■ 

מז די דפצנטליכעז ע  *■ליסאנ־ די p« נ
avo מען די אויך ױי« fa אטע־ זיחדש 

 בעםעז «יי װצלפע po קרובים, ריקאנער
מציינ. דאם
̂ורט״ דעד י  געקראנעז אויך חאם •*

 אםעריממער pc אנטראנען חונדערטער
 פאדאינםזנרע־ זײמא וועלמ פתבים,

 דעסאנםסדאיז׳מח די איז מיזארעז סירס
 ive?yn וױלען pa ,ארט pu •לענער
ײג סים קתבים זייעת  ■*« pa מ«

ps אדס״ דעם מאײאםראנט האבען זיי, 
 םים מדגיצדומ איז ייד שימלעז «ו

pa m תרובים זיתחנ p ^  pa אױם־ 
מז מי ר װאם אין נ ײנ ■ מ  טי־ זײ גמ

זיך. טיגען
ם ,,ארט״ חנר  *ױ*י עגטמתז מ

po m אאע rn a f קדזבים חינע די pa 
rirrrm e in n  urn י ײי «צי̂ו  «ו

 pw nm•«אייראאנאישע די זמנימן זװ
a קאנסטרואטױועז tew. די*if ג Jaw•

 maw םאראינטעחןםירג^ וײנ« «
jw w anw יידײממ «מר ארמגייר 

יויי׳ז *ארט״ —

ע ל א צי א ז ס ע ר א ט ק א ר אין פ ע  ד
ר ע נ א ק רי ע מ . א ע ט כ שי ע נ

 נע־ קארמעז דר. האט װאך לעצטע
 אי* קורם זײן צו איינלייטוננ אן נעבען

 אםע״ דער אץ פאהטארעז ״סאציאלע בער
 זיי־ חןנלכע אלע, נעשיכטע׳. ריקאנער

 לעהציע דיזער ביי נעײען אגוועזענד נעז
 קלאם. דעם אן אננעשלאסען זיך האבעז

 פעברואר, םען20 דעם זונםאג, הײנטינען
 גע־ ער װעם םריה, דער אין אזיינער 11
 שורם דער לעקציע. ערשטע ז״] נע]

 אינטערע־ העכםם זײז צו פארשפרעכם
 םאר בילדונגם־וחנרט גרױם pd און םאנם

םיםנלידער. אונזע־ע
 אן אנשליםען זיך קענעז שילער נייע

 םיט־ פאר פרײ אײנםריט קוים. דיזען
אינטזרני־שאנאל. אונזער םוז «רTנל

ע ט נ ו מ ע ר ע ט נ י • א ט ױ ע ר  ק
אן ט װני ײ נ ר א

 יר קרעדיט ארנײםער ^חעתיד די
 די םון אײגע טוט יארס נץ םון דאן״

םאר״ אין ארנײםען אמנמחנסאנםסנמ
ען די םיט ניגחגג ױו  אין דא ק^עראט

 ארגאניזױט זײגען זײ כ^ט^ אסעױקא.
ovnp |jn* iw צוריק, יאחר צװײ סיט 

 מיטגלי־ lioo איצט מוין ויי חןונען
 מער־אאיײ איעגעצאלטער אן און דער
דאיאר. 150,000 ®ון םא<

 נעמעז סאםענט איצטעען דעם אין
 איגיטודענס׳• לאיף «נרו§ען אחיס ױי

 מיט־ יען#ר מיטגרידער. זיתרע פאר
 א םענם ix( אײז צאהם וועלכעד נ<יעה

 דעם דורך םארזיכערוננ א סריגם םאנאם,
 סױ דער םאר ויאן, גחיעךאינשורענס

^ויאר. טויזעגט םון מע
 יױ הרעדיט דיזער װאס עיעס, נ^ך

 איז סיםגלידער, די פאך לײסםעט גיאן
 סער־ טשעסינג א םו; אויפהאיטונג דײ

 ארבײםער העדגיר די םון םילע װיס.
 מיט פארבינדוגגען קײנע ניט האבעז

 דערי־ הענעז, איז באניו, רעגויערעז קײן
 זײ װעז טיעעקס, קײן קריגען גיט בער,

 אסם.5 דורך געיט שיקען עתעץ וארםען
 םיײע א אן םיהרט ױגיאר קרעדיט דיזער

 דאי(י װאס דער סױדוױס״. ״ם^עתינג
 עיעקטריק אן ׳ביל געז א באצאהיעז

 אױף אײגצאהלונג אן םאכעז אדער ביל,
 טשעה א שיקען װיל און אגדעד׳ט, עיעס

 ברענגעז ברויז ער דארף ׳אסט1 דורכ׳ן
 ױניאז קרעדיט םון אשיס אין געיט דאס
 א אויס ניײך מאכט שירvס דער און

נאמען. זײז צו טשזױן
 נױ אין ױניאז קרעדיט אנדער הײן

 העד־ די װי גיך אזױ ניט װאקסט יארגן
 קײן איז ױניאז, מרעדיט ארבײטער גיר

 טעטינקײט זײז ניט םאדצװײגט אנדערער
ריכטונגעץ. םארשידענע פיעל אזוי איז

ס א ז װ ע אי װ י ט א ר ע י א ט ח נ ע  ר
ס נ ע ר שו נ ׳ ־ ז אי

ה*«ײ«ראטי• ״בערפארד־נ^ראוס די
 איו ויןורק, ני איו ׳“איארםמענםס װע

 זחוי ynnwrmMMP בעסטע די םון איינע
עןן ניי״לאוס די ותן א:ם.8אם«וםיאיײ  יי

 איז נעװאיעז, אױםגןארבײם ערשט
מ איינגעפיהרם ײ ײ ע ^ * ג חי מ  m ■יי

 ta orum אװמסנעל״נם זאל י*ר יעדעז
a ט  a wo נזזלט סוםע סר״נע a ז״

 ttm ד*ס *wa סאנר, אינשורענם רענט
a חי׳ן דער פזז םיטנליד  ;יס וועס ג

 םלי-8נ1ם« זײן צאחלען צו ביכולת זיין
 ארנײססל*זיגק״ט *וליב רעגם, כען

mmo o םעז זאל קראנההיים, אדער a i 
 חנר פאנר. דיזעז pd אױםצאהלזןן

 רעלאסזײ חאם דירעקםארס אװ באאדד
 01,490 פון טוםע רער אוים ראם דירט,
חנ ביים אינעמעבליבען איז װאס  »ן «
 tram *וועקנעליינם זאר ,1925 יאהר

 אינ־ דיזעז סאר דאראר 250 פון סומע די
םאנד. שורענם

 םענענטם. 35 האט אססםיא״שאן די
 0162,000 ווערט איז אייגענטו□ ז״ער

 חנגט שוז איינקוגשט יעהרליכער דער און
 אוים־ אלע דעתם װעלכע ,$29,000 א-ז

 און חייזער די אויםהאלםמן פוז :אבעז
 די מסרטנעדזשעם. רי אױסצאהיען םון

 ער• אםסםיאיישאן רער םין מיטנלידער
 -pp זײ װעלען 1926 עגדע דאם ײארמען,

רענט. מסגסםלימן ז״ער רעחצירען נע;

w קס װי איחר, װײסט n ף• #נסיײמןלס
 •נמנרימן tm באוחגגומ איבײטער ײש•; א

ר סוו גזךייכטע די תזט  אמבזערנײ^«נ*ל ון
 jtt •ח ,1ימי« װארקערס גאיםענם י״ייס
f9v סים וחנם וייחר rm מײיז׳ ױאיס r•

ץ ו ארױם קוםען םעע״קוםםעם אקערם ^
ר........םעע סונפען הונדערםער ע p« אכ

 אויםגעקלי־ װערען פונםען הונדערםער יענע
כלע- בעםםע די פון אונצעז אײניגע בלױז בען

סאר׳ן «עע דער אייז ד»ם און .........מער
.........,קעניג

 קוםען וועל# דער סון םײלען אוטדעהליגע םון
 •y* דיזע אלע םון »ון טאבאקעז, פײנע פילע

 געוױ־ אויסגעקליבען ווערעז פלעצער שידעגע
 דיזע קריגם איחר כעםטע. פאםע די םע,

אין בעםם-אויםנעקליבענע װאונדערבארע

M U

•we wrwiw איעצינ®־ חוי
ם חגאח ח*ם װ»ס סאז רעם «ג׳

m מםטער דער po םאכאק o 
ליס׳מג

PVT

m פרײמא־נ, is

? שלום»וער_םלזזםח
ײ• «ין י«יוס )7 ז

 ש״ןען זאל ביגא א« נעגליכען, םיר טען
 םיסיסי• אונוער «ו סרינם־שיפ׳מ אירחנ

 אײנסנסם אונזער אסצושסינלען כדי «י,
 װאם דערפאר, וואר) ביתער־הרינ(םױױל

 1ל*נדרי־סס כינעזישער אוםשולדינער או
 גים שויז עם איז ? תרבן א נעטאלען איז

 זא־ אםעךיסאנער, םיר, דאם צײט, לאננ
ד דעם •op po ארויםשלאנען ןיך צען  נ

 צו םליבס אונמר איז עם דאם ךאנס,
 םארניםען pa געלט אונזער פא־ספענדען

 ברידער, pa זין rrntwa םזן נלום ראם
 אוואנםוריס־ נעוױםע באשיצעז צו נדי

 ר rm נים, וױלזן װעלמ העררקן, םישע
 גא־ נסהערינע די זאהאלטען ניט, קענען

 װעל־ צוױשען פאלק, רעם םיט ציאוננען
Y װערען צו רײך זוכען ןײ ןנע

 אנ־ םaד טעגליך, זעהר איז עם און
 אכמריתאנער די באשיצען צו שטאס
 תריגס אונזערע װעלען כיג^ pa ניתער
 הא־ ■ װאםערען כינעזי׳שע רי אין שיפען

 דאם — װירהונ^ אנרער אן נאר בען
 באפעלהערונג, די אויםרענען ניכער װעט

 דאם ײיכטי^ זעהר ראריבער איז עם
 ארייננעצױגען לאזעז ניט זיך זאלען םיר

 .דעפענם בריםישען רעם אין ווערען
.“*ראגראם

אונ־ װי סונקם רענירוגג, ענגלישע רי

 װער־ װיימ איצם רערט אייגענ^ מר
 זעל־ ijn pa א«ר כינעזער, די צו טער
 pip אר׳סײען נרויסע זי שייא) *ײט בעו־
 a mtnai ?nr זיך נעסיגקו עס 4׳כינ

 װעלכע ,mono אינדיאנ«ר צסהל גרויסע
 ויך mi’TP צז oan אינער גים חאנען

 כי• pa era ז״ן זייער pa כינע, םים
 נעשעתר־ אםילו pa ױשר׳דינ נים pa נע

ליך.
טהא״ װען צײנמן, tawo זײנען עס

w העכער םיעל ריידע^ םען arn  po. 
pa אננעלעעגחייטעז, כיגעזישע די 

 nooa* לאטיין •pa װי טם אזוי •(גפט
 די «|opa7 אמעלענענהיימען, ?אנישע

 י1אוי שטענדינ זײן שלום םון ליבהאבער
 ^אנגרעם־ אײער צו שרײבט װאך. דער
 דעם געגען שטעלען זיר זאל ער אז מאו,

און כינע, נענען שיםען קרינם פון שיימן

ס נ׳ ײ ט ש ק לי ג נ מ נ ײ ז ע ל ד סו ם
יארק נװ סםרים^ גרענד 265

ס ז ז ת י
 »ון קריספי ב?®.

 סמס. «»יסײ»
 ארםףיפרד מעל•

8848
\ ־יג k ן דעזיו״ «אר סקול

ג,--------- V J וןןן קאסױע נינ 1 I
 Mao ליידי®, •ון ®יכען ילע »ין ורײדינג

̂ר »ון •יוילדרעגם  inywn גארםצנ̂• ®
 .11«ר״ו םעסיגע ונו גע׳יגיימן וחגרזגן

י«יײ נאגץ י א«עז *יי לי°מ יי

ם נ ע ר ע ג ל נ י נ ײ ז ע ד
װעכענטלץ• דאלאר 200 ביז 50 פון פערדינען קענט איהר

צעריחםםער דער אק קורם א נעחםם

ל ע ש ט ײ ג מ נ ױ י ױ ע ל ד ה ו ה ס
pa ,םענ׳ס tr im, סיםעס m a p  pa* סליידןר pa נארםעגם* פאר ליידיס
n םסױזל •ינמחני nut דצזײנימ w r m ו* tn r s פ ת ן ם ײפימ מ ײייננ׳דר  m נרי

» jorm* •ים•? מ o ם fo m״ y n ־ וווו גארםעגםס ®אר ײי ״ ײ
ר מנרמדסם מ i אי n r  B0. *ריײבס san םזוי ד<

49רווייססס נסססס םיסמסססן, נײס *ידססן, ױיס
מנ םײזימי ר?ד p» «ורס ■ מ ^י מזי  כ»ידמ# 9 נױמם ס

you n* y?yor פ מ ח ײ װ
ר פראפצסיאז גוםע » ד מ ע ג  tv ייז םריתז״ ייח מ

j זיד לײכמ זעהר »יז vrxsfa ttv m
 סײמנסר *or**• rm trum נסמנגעז װעם מססגם נימתדערע

ױ ־ ו » mm em יסיס jnyocngft w H 
«r סודמגמממ י•  ttr v n e 'm  m u ז«חד זײנ?ז $ ײלס  י

*tm rroaeoy t עיםסםע די וײנען ס*ו 'w n אסעריקוו tm 
ײחס אוז ommyo •*ורסויצמז וױר ײ» סנ onyeya תדי

ייוענט tut ײאג
ס ססגססנ• סחמנמלזאאו. ו ס י ג tm ס מ ײ ר ו

י י ו  jJmoe אתזסד pa רעמאנםסריישאח «■
jrvoo'UMim r יסר <^jyny« יוסס u

ל ע ש ט י ג ם ג י ג ^ ו ע ל ד ח ן ס ס
^070 װיסקאגזין ט^י.*^ןיארק. נױ םםריס, טע37 ,ומםט 15

ר ע נ ם נ י ר

pa נרעםטער דער w| ראריקאלער עםמרקםטער 
v$ ארכײםער יוידישער f v וועדםג זץןר אױף

i2 — ■ארטאנט ôo,ooojoo
 83,ססס — מיטגלידער

740 — ברענםשעם

ד \nvrn ייונ $רב מי  י
ן ען מ כיינ עק^נ^סײ < ײי
מ יײמ • mm wmtrim

 דאד p« רי$נ חנר»י^
 אידײ רצי ••! מניןו «וד
ך jsmnHP •יגיימד י

ר ר דזן ק ם ײ כ ר ג ® נ ז רי ר אי ע ר ד ע נ ױ ט ײ ־ א די  אי
ר ע , ש ן ע ד ר ס א א & װ א ס y ה ע נ ע מ י ־ א ר א ט י אנ  ם

ם ר יו א ע פ נ י ו ד ו י ט ו מ א ס נ א ר. ס ע ד לי נ ט מי

ת םעםמןדם ח מײו ײ״ מי p•יייי a עיססןר »u  f ו י נ

ךגי• ס ד ס4יסיק נ ײ י די י i י ja

י י ? י ■ י י י ן *יי א

 ״יסרטער דסי שאי־ שטסחן זאל סר דאס
 גאלרינע די פארסרם װאס *,oלוציaזJח

 אסמאכען נלײכס ניס די pc רעװיזיע
 אנדערס די און לאגר אונזער צײ״שען
לענדער.

ר ע ט ע י ה ט ״ ״ ד ל י ט ג י ־ ג ב  סו
ס ^נ שז פ ךי ר ע w ס ר ע ז נ ־ או מ ע  מ

ס ר ע ע «ו נ ט ר צי ד ד ע . ר ן ע ת ױ פ
 טען10 דעם כיז טט איז אפןןר חןר

טמרפױט.
 עדיױ אונזער פון בקשה דער אויוי

 מע־ די האט דעפארסםעגט קײשאנאא
 בא־ גילד- ״טעאםער פון נעדזמםענט

 םון צײט רי צואחצײנגערען «ו שאאסען
 סוכסארי•־ ארכײםער םפעציעיען דעם
 םען10 דעם דאנעחפםא^ ביז אםער מאן

 בארעכטינט סובסקריכמאן די מאו־םמ.
 פינ«י די זעהן *ו םיםגלי^ר אתזקחנ

 םאר ״נילד- ־un םון אויפסיוהרוגנען
 דאיאר 1 חייסס, דאס דאלאר, 5 בלױז
סים. כאיקאני דאלאר 2^0 א םאר

 בא־ זײן וועלעז סובםהרײבערס די
 םיער םאינעגדע די זעהן צו רעכםיגט
 אויםגע־ איצם װערען וו*יצכע דראםעז,
y• א נאר אויך װי פיהרם, o r, זײ װאס 
םיל־ ״די אױםםיהרען: ערמט דארפצן

 םעק־ ״נעד ״פינםאליין״, קארד״ װער
 קארא״ כרידער ,די און םאכםמר״ קאבס

 סוב- די ײעיעז דעם אױסעד ם«זאװ״.
 רעדד צו בארעכטיגם יײז סמרײבערס

 ראםמעסםער דעך צו רײםס צירםע
 קירצליך װעם װעלכע תאםפאני, אפערא
 סיקעטס םרײע ;יארק ׳גױ קײן קוםצן

 דעם צו סובסקריבשאן א לעקנדפורם, צו
 דעם און ,“סווארטעריי גילד ״טעאטער

 באנײטער א פאר אדיםוואהל ערשטז\
 דעם םאר •לעמר םאר סובסקריכשאן

יאהר. קוסעגחנז
 טען19 דעם ביז טם איז אפער דיזמר
 םינד אונזערע ראםען םיר און םארכדפ,

 אױסגעציײ ריזע אויםגחמע צו גלידעך
 ה*ס איהר אויב 4געצעגענהײכ כעגטע

 די פון םעהר אדער איעע געזעולז שוין
»am  , t iw ד א םאכען קאנזנן אמזד  ח

 בעת יערערער םאר דאלאר 1 םון חק*יע
.pyrp אײער ארײנשיקעז וועם איהר

ײו ניט דאס אױסגעצייכענטע די א

 -*ױפ בצססע די זעחן צו ממגליכקײט
 נ^חגע ענגלימער דער אױו• םיחרונגען

 ®אחנ״ םיר ■רײזען. ביליגסטע די פאר
 װאחןן צו ממסבערס אוגזערע אױוי רען

 am דאס שנעל, װאס סובסקרײבערס
 אז םענזרזשסענס, די באאײגםיוסען

 םאכען סיזאן קוםענדמן אויר זאיעז יײ
אפער. םיעציעלען דיזען

 כאסױ סען קען ביענקס סובסקריישאן
 עדיוקי^סגא< אונזעד םון אםיס איז מעז

ססרים. כת16 וחנסם 3 דעפארטמענט,

המוססו פוז פרעסערס
זןל■ איהר ײך8 בעפעו םיי

 ניי בןחאייצן יון ידײצרסױיזםענ• ייעו •
m 1*י •ייי vm חי ויייל  אוס װא• יי

תו דיריען חי

נעםופפ ה»כעו םיר
123 fa סװסנױ, פינסםס w

עוג פינפטע 321
ד כתז1 םטריט׳ טער32 דער בײ פ̂ל

 rmapy ױי*גז»יקסי ת^בען סיר
 ;jr®jn• *י כרעמלצד וױיער סאגימארי
 חא• םיר בעליװײע. און •לא׳• יחנלװעא,

 סאר• אין םמיםערס בעס»ע די ױיר מו
W סי• ס«ים ®רוקענע k גאראגפיצ 
םא#יגס. ■יגהינג אויר

 חדיײ •רעסערס, יאנ pm לאדען סיר
 נײצ די זעחן קוכען «י באסעס יון גערס

 און ע^לללבר מײעד די «ון םאדעלס
ײילקןאמנוי ײנעז1 יילא םםיםערס•

*ון פמש אםעױהעז וי
פרעסכמ־ד װעלװעפ

̂טפאני ס
ע 321 ט פ נ י ״ פ װ ױ ע נ

 pa £651 6660 אשלאנד :טעלעפאן
אמעגדעט שגעל אח־ערט «אונטרי

י ע ד ש די ד אי ו ט ל ט ^ ו ג  א
אן ר א ב ) ( ש ר פו חי ע ײ ם א ם

yimejiytt ym ימרס•• ym vm,
v וזי יח «  vt ̂וןדס■ פוז אייור װימ פװי

אמו. om »ייס3 »ײ»י י״דיר ee*f«tn יײמני•
®-יײ.״״ •פיז׳מריי. *ײי■ יײm “““ 0 »כםיײי« ׳י־י ״

- tm אײספי  tar יו1 ו % mm. 9 ו *י• ־־ יײם»

* .נ •*

\ x \ \ \ \ \ \ \ \ v \ v \ v x \ v v \

ט פ ף ך ק לי ס לי ש ס ױ א

 סחעע ממםניא
 m צװעמטשני

סחמ דל װחײם
\  %  \  *V V \ s \ \ \ \N\  \ \ N N

̂ו on מיס ש? הויפס ?SBDPBP יוני
 ארגאניזיר־ דער פון םיטגלידער איצע צו זיר ווענדען םיר
 דעם האבעז וועלכע שיר הייםעז *י ארבײםערמאםט םער

< דעם אויוי ױגיאן אונזער םון שםעםנעא  אינווײניג־ .זו
< םםער  בעטען םיר מיך. פיז איינמג דעם אויף ^דער זו

*’T דעם אט זעהם איהר סיידען ״שיד סייפעז *י נים 
אומען. אײגצנמ אײערע םים שםצסיעל יתיןון

ױניאן ווארקערם שוה און פום
̂ר יו0 פעדןןרײעאן •םעריקאן חני םי« א*יליאײ»עד  לײב
ם#סם. באסםאן, םםריט, םאםער 246

מןין ל. טשארלס צאײלי קאליס
סעקרעםסןד־מרעז׳י. גענעראל גצנעראל־פרעזיחנגט

i * • I ; ׳י״״ן '7•'־ ־־

לערענט
ע ש טי ק א ר ח פ ע ט ע נ פ נ ע ײ  מ
ג נ י ד י ױ ר נ ע ד ב א ג גי י י עז ד

ר א פ

אינםםרוקסיע אמדיװיחעלער און דירעקטער דורד
גאבט. pa טאנ

 קאחנויש רעױננ רשזענפעלדם
פעטעתםײסעג און דעדינינג $װ

ם 17 ם ע ע28 װ ט, ם י ר ט ן ס ע ג ע , ל י ױ ח מ ו ב י p נ u r
1881—8 סקוחנד סעדיסאן סצלעפאז
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 זײער פאר און ״כונד״ םארן דעםאנםטרירען נאקלײד״ארבײםער ױארשאװער
 אוםגעהױערע — נאדעל־פאראײן. פון פאחאםלוננ ריזינע — פאראײן.

 צושטע• דער קעגען ארכײטער אוםפארםײאישע די פון פארכיםערונג
״רויםע״. די פון רוננס־ארכײט

pc .אינעי דיױןזגן מיר רעדאקציע 
 די *יי*ו:ג״, ״פ*לקם דןןד פון נ*וינ» דעם

 װ*י׳יי. פון צ״םונג ס¥*י*ליס::״*זג ®עגלינע
 און שטעחם ער װי באריבפ דעם דרוקען סיד

 דע־ ענדעדוגג. װעלכער אירגענד *חן געוזם,
 <ון :^דעל״ארנײםער די ד*ס וױיזש, באי־יכם
 די געגען קאפןי א פיחוען מוזען װ»ר**

ס •ונ-מ ױני*;ס, די אין ״י־ויםז•׳'  גוט אז
 *י־גא־ רו »? װייזם, דאס י^לק. גױ *ין װי

 *וסע* «ון באװע;ונג מרייד־ױגי#ז ניזירםע
#:שיקעניש. זעלבער דער פון לײדט דום

ד$־ װארשע פון נאדא־ארבײםער די
 זײעד דעסאנסטוירט וױדעראמאל בען

 געזעילשאםם־ און קיאסענבאװאוסטזײן
 צאהיל ריזיגער א אין רײםקײט. יליכע

 פאר־ דער צו געשטעלט זיך־ זײ האבען
 נערױ ס׳האט װעילכע אײנס־םארזאמיוננ,

 ',״סיןאלא דער םארװאלטונג. די םען
 ביז נעװארען אויסנעפו^ט איז טעאטער

 1200 איבער כױט ברענעס די איבער
 זײ־ זײ נאדעל־ארבײטעד. דערװאקסענע

 םעטיגקײט דעם אױסהערען געםוםעז נעז
 און םאדװאלטונג זײער םון ‘באריככו

 פסין אויטאריטעטעז דעם ארױסגעבען
 װעי־ צױשטערוגגס-ארבײט, דער װענען

 מיט לעצטענס האבען ״רדטע״ די כע
 :ענוכןען אויםסנײ םארביסענקײט אזא

נאדעל-ארבײטעד. די צװישען םיהרען
 זיך האט צװעלף אויף םערםעל דרײ

אנגעהויבען. פארזאםיונג די
 נעזעסען איז פרעזידױם־טיש בײם

 װארשעװער דער םון •רעזידױם דאס
 :בא׳קלײד־פאראײן דעם םון אפםײלונג

 הימעל־ הערשל און סרדכי מנחם, ח״ח די
 ח׳ םארזיצער םאראײגס דער פארב.
 רופט און םאוזאמלונג די עםענט םנחם

 ערשט״ pc אנדענס דעם באעהרען צו
 ארבײטער־קעכר סארשםארבענעם װאם
 «אד א זאגט &ודבי ז־ד מראצייז. בומיי־

 טראגיש־אומגע־ װעגען ווערטער װארימע
 װעלכער גאלדשםידט, אשר ח׳ ״קוםענעם

 דור . ע^טערען דעם נאסאנט גומ איז
 ווע?־ מיט נאד^־ארבײטער, װאר׳סעװער

 אדורכנע־ 1906 אין האט אשר ח׳ כע
 א•־ םאר סטרײק זערײכען דעם םיהרט
 טיפען איז הײם״ארבײט. ןע ^אפען
 םיט באערט װערט עװײגען און ערנצןט

 פאר־ בײדע םזן !ונדענק דער אויפמטײן
 קעמפעת סאציא^יסטישע מטארבענע

 רעדע זײן םון טײל װײטערדיגען אין
•ראטעסט־רע־ א מדדכי ח׳ םאר

 בלױ אוז ברוטאיעז דעם קעגעז זאאוציע
 היםע?־ tymyn ח׳ אויפ׳ז אנםאל טינען
 םון נאמען איז האט ער ביעעת םארב,

 בײ־ קויצטור־אמט אידייטער װאריפעװער
 30 א בעקער״םארזאםלונג. א געװאהנט

 האבען ״רויטע״ אומםארשעםטע פון העגט
 אויםצוהויכעז זיך דרײסקײט די געוזאם
 דער רעזאילוציע. דאזיגער דער סאגעז

 באגעגענט חוץיח די חאט זאל נאנצער
 :צורוםען מטורמישע םארדינטע די מיט

ד ח\ חריח א״ םוי א. א. ״
 אזיסצוהערעז טרעט־צו כמז אײדער

 פאר ^אגט טעטיגהײטם־באריכט דעפ
 װע״ רעזאלוציע א הימעלםארב הער̂ש ,ח

 דער יטובת ״>״האםפאניע3000״ דמר גען
 רוםט רעזאלוציע די *םא^קסצייטונג״.

 און אבאניחנן צו גאדא־ארבײמער אצא
v צו t tr\ צ.״ ״ם. דער םאר אבאנענםעז 
̂יכער איעציגער דער —  ארבײטער־ טקג

̂כע צײםוננ,  װאכ־ תטיד טארטײדיגט ווע
 בא־ &ון אינטערעסעז די מוסמ און זאם

ק*ייד־יר*לעטאריווט.
 ארביײ חונדערנדקעפיגער 21 דער

̂ם מער  געשםימט באגײסטערט חאט עו
 דער ^םובת רעזא^חוחנ דער םאר

 .זיך זזאבען קאגען ,םאצסםצייםונג/
הענמ. 40*30 א אויםגעהויבען

אישטימונ־ עמיאכע דערםאנטע די
m מױן האמנן גען mבא• קלאחגז וו ן 

 • די וואס ,“״טריאומםען וײ װקנען גריוי
tw חאבעו #רױמע״ m חנוווארמען צו 

פאחוום<ונג• אלמסײנצר חנר פון
 האט אימטיםוננעז דאזיגע די נאך

 זמריפל ח׳ פאראיינט״עתרעמאר דפר
 אי• רעדע זאכליכער איז היםעלםארב
 נמסימײס־בארינמ, דפם בערנענעבען

מר מי איםיאגי־ dmw< באםת תאט י
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, חנדמר דור

 באפע^- דער םון פארארימוננ אאגעמײנע
 םון אפנעמער דער איז װעיכע קערונג,

 כאקלײד־איג־ דער םון •דאדוקטעז די
 האט באדייטונג געוױסע א וסטרי.

 מארק. עקסיארט םולם פא^עז דאס אױך
 כסדר׳ו־יגער א צו ברענגט איץ דאס

 ארבײטס־םעזאנעז די םוז אײגישדומנונג
 איץ זיד מיט כרענגט יעצםע דאס איז

 םאברי־ די סצד א;נריםעז שטארקערע
קאנטעץ.
 דער אן װײזט םאקטען ם̂י םיט
 ארבײט, מיאוס׳ער דער אויןי רעדנעד
 די צװי^ען פיהרען ;רויטע״ די װעילכע

 ארום אזוי װעילענדיג מיטגלידער־םאסע,
 קעגען פארטײ־האמף זײער אויס^פילען

 םארװאל־ בונדי^ער םארהאסטער דער
 זײ קאמפראמיטידען דערמיט ;טונג
 זײן אפ װאכעזr און םאראײן דעם

 קלאסען־ דעם ל;בי ׳צלאג־פעאיגרןײט
 דער באקלײד־ארבייטער. די פון שונא

 די צו רוף מיט׳ז םאקע ׳טליסט יעדנעד
 די אפהיטען זאלען זײ אז כייטנלידער,

פאראײן. פון גאנצתײט און רײנקײט
 בא־ או[ רעפעדאט דעםדאזיגען ארום

 ברײטע א ענטװיקעלט זיך האט ריבס
 װענעץ האבען ״רױטע״ די דיסקוסיע.

 קנאפ״װאס פאראײן םון עצם־טעטיגקײט
 םאר אויסנעקליבעז האבען זײ גערעדט.

 דעם רעדעס זײערע םון הויפט־טעטע דער
 רעדנער זײצרע םון אײנער ;״בונד״

 ״אויסנעצײכענם״ באזונדערס זיך האט
 גריננשעצענ־ און זײן.חוצםה׳דינער מיט

 אנ־ דעם קענען... ארױסטרעםוננ דיגער
מעדעם. ח׳ פוז דענק

געצײל־ די פון די.טל־ומטר־פראקציע
 געדרייט זיך האט *באראכאװצעס״ טע
 גע־ ניט בשום־אוםן און קילעם א איז װי

 וועגעז םמיעות׳דיגעם עפעם זאגען קאגט
 האלב א מיט םארײן. אין לאגע דער
 צו־ דער וועגען גערעדט זײ האבעז מוייל

 באמי־ םאראײה אין ׳שטערונגס־ארבײט
 זײן צו ױצא ב׳עעת־מע^ה זיך ענדיג
החגות״... ״לכ^

 נעװען זײנען אמאינםערעסאנטסטעז
 אומפארטײ־ די םיז ארויססרעטונגעז די

עע  רײע א םאראײנס־םיםג^ידער. א̂י
 א.) א. קאראנטיטיק (בריקמאן, רעדגער
 װענעץ נערעדט םארביטערונג סיט האבעז

 די װעילכע שמוץ־כװאליע, נײער דער
 םיטגעבראכט זיך מיט האםח ״רויטע״

 ניט ז^אילעװען זײ ארײן. פאראײז איז
 םארװאורםען, יןײן םארװא^טונג דער

 מיט מילד אזוי זיד באגײט זי הילםאי
 קײן פירורען ני׳עט ^אזען װעלכע ׳די אלע

ארבײט. פראם. רואיגע
 די האבען ״גאב״ םארדינטען א

 חברים די פון באקומען רעדנער ״רויטע״
 דער האט — ״אויב מנחם« און םרדכי

 עט־ םון הײםעיל א — נעזאגט ערשטער
 חוצםה די האט מענשען צענדקיג ליכע

 אי־ םון םארזאמילונג א טעראריזיחןן צו
 די ניט םארדינט ארבײטער, טויזענד כער

 נא־ אנדער ^ום קײן האנדילונג דאזיגע
אויסםיהרונ״ די כו^יגאניזם״. וױ מען,

 מטורמישע די כאיןוכיען רעדנער םון נען
עוים. פארזאמעלטען דעם פון צױצטיסוננ
 ׳שפעטער דער י1אוי געקוגט ניעט

 םאחעטיײ א װאדט א ;אך באקומט צײט
 דאגקט ער ״אפאזיציע/ דער םון ער

 העם־ דער סאד פדעזידױם דעם אפ אבער
 באילײדיגונגען רײע... א מיט ליכקײט

 םאראײנס־ בעסטע די םון אדרעס אױפ׳ן
 איהם האט פיטגיידער־סאסע די טוער.
 צוליעיב ׳עוױיגעז, געכיאכט תיכף אכער
 א:ט־ צו זיך נעװען גענײט איז ער װאם

םארזאמלװנ. דער םאר ^ולדיגען
 ח׳ םון ׳ציוס־װארט קורצען א נאך
 םאכט םארזאמלונג די װעלכען הערשר,

 אפ־ ורערען אװאציע, לאנגדויערנדיגע א
 רעזא־ ארײגגעטראגענע 3 די נע^טימט

״כארא־ די םון רעזאלוציע די ^וציעס.

םר״<
 מסי״ 10 <זײז אן נישט צײלס כאװצעס״

 רוי-״ n םון רעזאי^ציע דער םאר םען.
 צענדימ עםייכע אױף זיך חויבען טע״

 כא• 1000 איבער הענט. םאר׳יתום׳טע
 באגײסטע״ מיט האבען סלײד״ארכײטער

 רעזאילוציע, דער םאר גע׳פטימט רונג
כע  דזנר אנערקענונג אויס דריקט װע̂י

 זייער פאר ״בוגד״ דעם אח םארװאילטונג
 דעם צרוײטעז טעטיגקײט םרוכםבארער

כאקלײד־פראלעטאריאט.
 מנחם ח׳ של'סט רעדע סורצער א מיט

 ?אזוג־ די װארםענדיג םארזאםלונג, די
באגן^ײד׳םאר־ דער *עבען ״זא< :גען

 ״זאל ״בוגד״ד, דער ״לעבען ״זאיל אײן!״
 םאסע די םאציא^יזם!״ דער אעבען

 נע- םים׳ן מנחם ח׳ דעם אפ ענטםערט
עה״. בוגדיסטישער דער פון זאנג ^בו

 סריאהו־י פײערען צו װ גױיט io לאקאל
אופן גראנדיעזעז א אוי^ ױנילי גען

באנקעמ. א אװענט זונםאג — םאם־מיטינג. אץ קאנצערט א בײטא: שבת

 איז טעז26 דעם זונטא:, און •עבת
 דער װערען ;עפײערט װעט ׳מעי*ז טען27
 קא־ אונזער פון ױביריי ־יעהריגער25

 טוב ױם דער .10 אהאלי ױניאן טערס
 יצעהנעם דעם אין װערצז געםײערט װעט

סט. טע5() װעסט 130 טעכיפעל, טעקא
:עגע־ װעט בײטא: אזײגער 2 ׳יטבת

 מאסען־ א און קאנצערט א װערען בען
 זיך װעלען קאנצערט אין פארזאמלוננ.

 קינסט־ װעלט־בארירימטע די באטײיליגען
 באריהםטע די קרעביע־ איזא — קער

 זײ־ טא^א איז באיאדעז, סון זינגערין
 פידעל־ װעלט־באװאוסטער דער דעיל,

 װי־ :זיין װעילען רעדנער די שפילער.
 אמערי־ דזלר pc פרעזידעםט ׳גרין ^יאם

 אונזער ילייבאי, אף םעדערײ״טאז קען
 קאהאן, אב. זיגטאן, טאריס פרעזידענס
 גענא־ און ״פארװערטס׳/ םון רעדאסטאר

הילקװיט. מררים סע
 גע־ װעט אבענד זונטאג באנקעט דער

 םאקע פלאץ, ?עיבען אין װעיעז געבעז
 זײן װעט עס און טעטפעי, מעקא איז

 באנקעטעץ, עעהנססע די פיז אײנער
געזעהן. איז עס װען ה^ט י^רק נױ װאס

 טדינקען, צו און עסען צו זײן װעט עס
 מען װעט נאכדעם און כיוזיק, עעהנע

 םאר־ װעס באנקעט דער טאנצען. אויך
 גענוג זײן זאל עס ,5:30 אום קוםען
אונטערהאלטוננ♦ נרויסער דער פאר צײס

 25 דער װעט אלזא, זעהט, איהר װי
 געםײ- 10 לאת^יל םון ױבילײ יאהריגער

 גראנדי• אםת אן אויף טאהע װערען ערט
 זײך װעילעז װאס די און שטײגער, עזען

 געדענ־ צו יאנג האבען עס װע<ען רט, ד
העז.

 אויך און סאנצערט פאר׳ן טיסעםס
 אין באקומען צו זײנעז באנקעט, פאר׳ן
 לאקאל ױניאן, יןאטערס דעד פון אפיס

 טי־ א סטריט. טע14 איסט 231 ,10
דאלאר. 5 קאסט באנקעט צ,ם ?עט

 ארויסגע• װערט געלעגענהײט דער צו
 לאקאל פון גע^יכטע ״די בוך, א געבען

 זײן װעט בוך דער זײטען. 200 אין ,10
 דז?&ײםס םון געשריבען ענגילי׳ט, אין

 סאנ- דעם אױוי באזוכער א<ע אניעל.
 וועלען פאסעךםארזאםילונג און צערט

 אלס םאװעניר, אלס בוך דעם ־איימען
ױם־טוב. דעם םון אגדענק

אינװםטריע גודם װהײס דער אין מנפערענצען
&»רסנעזעצס װערען

 די פ^רטרעטען »םדור װײם־פרעזידענט און ב»ר#ןש סעקרעטאר
קאנפערענץ. דער בײ אײנטערנעשאנאל

 םארגע־ איז אװענט דינסטאג דעם
 די צװייצען קאנפערענץ א נאו קומען

 נודס װײט דער פיז םארשטעהער
̂דן, װאירקערס  פאר־ און 62 י^קאל יוני

 גאדמענטס ^קאטעז דער םון עטעהער
 חוץ א אסאסיאיײטאן׳/ םאנוםעקטשודערם

 דעם םון קאםיטע קאנפערענץ רענעלע די
 געװען אויך קאנפערענץ די איז ^אקאל,

 אונזער פון קאמיטע א pc פארטראטעז
 בא׳צטעהענד באארד, עהזעקוטױו נענעראל

 װײס־ און באראח אברהם סעהרעטאר פח
אמדוד. טאקס פרעזידענט

האנדעלט װײסען, לעזעד אונזערע װי

tn קלאוק g r m 2 ל«ק. ד&ן,ױ
ט ײ ט ז י ױ ם צו ג אב ש םיניי־ א ט i נ מ ו ן ק ע מ י ט ש א  ב
ע ײ ע נ ט ל ה ע װ ר ע ע ט ט א א ר ב א ר ם ע ז נ אן או !ױבי

 האבען ימיר וױ םאראיבער. ׳עוין זײנען רעדזשיסרײשאנם די !בוידער
 *ז ^ננענאננעז, זיינען רעחשיסטרײשאנם די בעת דערהלערט *ייר
 די זיר װעאעז ענרינען, זיך וועט רעניסטראציע די ווי ;אכדעם כאלד

 ױניאן דער פון װארם דאם *נהויבען. באאםםע נײע פאר• וואהלעז
 רעדזשיםטריישאז די װערען. אפגעהיט שטענדיג no און הײליג איז

 הלאוקמאכער נאר א« דאם װי יאך, אנרער מײן באצוועסט גיט האט
 װייטערם, סאריעננמרם, פ«ורי«ר, אז ניט אוז וואונמז, סאנעז זאלזז

ױניןיז. אייער איז װאלען רי איז באטײלינמז הןונעז זיך ז«אען ■לאםבערם,

ר ע מ ג או נ ו ב ע ר ט ז ש ־ אי ץ ־ ל ל א א הן ז ע ג ח צו ױ  א א
ו ע ר מ ם ע ן א און ב ע ר ע ל ע אי םן ר !או

ר אן ע כ י ל ר ה אן ע ש ק ע ל ן ע ן או ע א כ י ל ר ה ן ע ן א י נ ױ
צום הופען «ו אויפנעפאדערט חגריב׳נר זײט איהר

ן ע ט ש ר ן אוז ע ע פ צ ע ן ל א ש י י נ םי א ג נ נ י מ י מ

םעכרואד וממו דעם *װע̂נ נ»נ«נ
ז ר * א נ י י t ל w  , f t n a t a ט ם ע * ם ו ט » י ד ט ס

ײד מ. דעד w גי מי ר •
ז סדײד און נרוחנרלימן <^ט ^ י ודום, י

■ דז■ר ױ . ־ ױאו tp עשצ y. ד י א א ו ג p <י f i2׳
ר. קורינסקי, •. איי ח מ I ה v מ W p w. .אן ס ר ״וי

 אגריפענט טרײד דעם באנײען װענען זיך
 די אויסגעגאנגען. ילעצטענס איז װאס

 נײע אײניגע ארויסגעשטעילם האט ױניאן
קוךינה־ באילעבאטים די און פאדערונגעז

זיך. לעז
 נאך דערװײל האבען תאנםערענצען די

 רע־ - בא׳פטיםטעז קײן געבראכט ניט
 קאנםערענץ ילעצטער דער אויף זולטאט.

 זאלען צדדים בײדע אז געביליבעז, איז
 קאםי־ די און סאב־קאמיטעס ערװעהיעז

 אן אויסארבײטעז פרובירען זאלען טעס
 צדדים בײדע װעלכען אויף אגרימענט,

אײניגען. זיך זאלעז
 װאס זעהן, צו אילזא, בילײבט, עס
ארויסהומען. װעט דערםון

W ^ m

ר ו ע ם ד או ע ל בי ל ױ א ן ב ו ם פ ע  ד
ץ ר ר פ ע ב ײ ר . ש ײן א ר א פ

 אידיעע די םון באל ױבילעאום דער
 דעם םאנטאג, םארהומעז וועט שרייבער

 נע* װאשיננטאן׳ם ערב םעברואר, טען21
 נרןנד נארדענם, קצאווער איז כורטםטאנ,

 עומנױ לעקםיננט^ז פאלאם, םענםראל
טע.םטריט.46 און

שענ־ דער זײן װעט יאהר הײנטינעם
 וזאם באל, קיגםםלערישסטער אוז סטער

מ, נױ איז םארגעקוםען ײען איז עם א  י
 פון כאר א םון נאגלײטוננ דער אונטער
u א אח זינגערינם אוין זיננער p •ן» 

חרם וחנם ריננ ארניינמר דעם מפי  חרנ
 אישמםא• פח באלצט שעחנער א ווערען
 שוי• באריחםסו טעגץ םאדערנע <ישע,

מ־ םעאפיער♦ אידישע די פון שפילער  ו
שיז פון קווארםעטען זימעז לעז אידי  ׳

רסממן די איז רעפערםואר ײי ן ק ו י  חי
 איי־ נאנץ א אױוי *וגױםגעשטעלט זיין

Ajj שטײנער. גענארטיגען
 ^חנלאן טאסיזאראד חגם איז
תו שטעלט מ ן 1» ו רו םיי מ  .י

ר פרוען אידישע פון _טי«ען עולם  מ
צ מ י ר חנר «יז נ מ סי ײנ טי־ ;״

מ «ו ימו ״ ד ר אי מ ײ ר •teiiM’ איו ׳י
 װעם דעם «זת ליםעראםור. דישער

מ חרכמפיחרם חני IMrwrw «1 א ו
» > מ און א u גי r r w i p., 
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לן ע װ פנ אוז מ ^ו ם מג א ל ױ טז ע ס פ א מ ד א פ עז ל ה א זו
r a® ע ױ ט ־ װי י ו n ו a n

ם נ א ש ײ נ מי א ן נ ע נ ן ױי י ט שו כ א מ ע . ג ען ר א װ ע י— ג ע ד צי לו א עז ם פון ר ע ל ד א ר ע נ ע ױו ג ט קו ע קז  ע
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 טאג צו הײנט וױכטיגםטע טאטע ־אס
 ױניאן, דרעםמאבער איז ליאוק דער

 װעיען װאס ײאלזיען די זיכער זיײנען
 ,9 ,2 לאקאיס רי אין פארקוכיען באלד

 דורננע־ װעלען װאהרען די .35 און 22
 חודײ] אין װאך דריטע די װערען פיהדט
 נעװארען באיצראסען איז דאס װי ייעיץ,

 נענע- דעם pc טיטי:: לעצטען דעם אױף
 אינ־ אונזער םזץ ב*ארד עקזעקוטױו ראי

 די װען טאנ, דעד ױניאן. צאנאייטער;ײ
 ניט נאך איז פארקוםען װעלען װאחלען

 באקאנם עס ײעיעז טיר באשטיטט.
װאך. קומענדע די ראכען
 נאר וױ דאס :יט, םראנע רױיז איז עס

 ווערען, דורכגעםיהרט װעלען װאהיעז די
 טרײד״ײניאן עײיבען רײגעם, א אױף

 די אין טריקס, פאליטיהע איז אויפז׳
 יא־ רעארנאגיזירםע די פון אײנטערעסען

 נןןרמאל אנהױבעז ױניאז די ותט קאלס,
 אנהױ־ זיד װעט עס און םונקציאנירעז,

D עפאבע נײע נאנץ א נען in 'l l יעבען 
ױניאן. דער פון

רע־ די פון באאכיטע נײ־ערװײלטע די

 הא־ ױניאן דער pc '•ט^וארפירער
הא־ זײ זואס אלץ, געטאכט; קאריע

 35 און 22 ,9 ,2 לאקאלם ארגאניזירטע
 !ארבײט כדט װעלט א פאר ״פטעהט

 גוטצוכיא־ גור< דער אויס פאלט זײ אויף
 לןאמו־ םריערדיגע די װאס אלץ דאס כען

 גיסטײ
קאי בעז
 םארגיכ־ און צו״עטערט פארבאטיטט, בעז

 אומפע־ זײער דורך פריהער, כאי טעט,
 איצטער, סאי םאליטקייט, »יז היגיןײט

ײט זײער דורך ױייגק ײזו  געװאלט איבער ב
 פארטאכ־ זי און ױניאן רי אנצוהאלטען

קאכיוניסםייפעד קארופסער דער צו יעייעז
סאיטין.
 דער םון באאסטע נײ-עדװײלטע די
 גוט־ אלץ דאס דארפען װעיען ױגיאז

 םאר־ אלץ דארםען װעיען זײ כיאכעץ.
 אםאל װידער דארםען װעלען זײ ריכטען.

 מטאדקען איהר ױניאן, די באפעסטינעז
 אויף אוועקשטעלען זי און קדעפטיגען און

 גע־ איז זי װאס הויכקײט זעלבער דע׳ר
 קאסוניס־ די אײדער םריהער, שטאנעז

שע1  ארײננע״ איהר האבעז כיחבילים טי
דע־ איז עס לאפעס. זײערע אין כאפט

 ערזועהלט «ױניאןלאק. טײל»רם לײרס
א־מיניסטראציע רעכטע א •

 — קאמרניסםען. די איבער זיג פולשםענדיגען א האבען מרײד־ױניאדסםען
לאקאל. פון סעק.־םענעדזשער פאר דערװעהלם דרײזץ באריס נרודער

 טײ־ לײדיס דער אין װאהילען די
 ױניאן, דיעסטאכער קאסטאם אח לארס

 םארנעקומעז זײנעז \ואס ,38 לאקאל
 םאר״ זיך האבען פרײםאנ, פאראכטאנעז

 מרײד די םאר וינ נו־ױסען א םיט עגדינט
 קאטױ די פאר םיילה א איז ױניאניסטעז

 האט דרײזין באריס ברודער ניסטען.
וױש־ דאן איבער ײאהלען די נעװאונען

ט ל א ה נ י ם א י נ כ ײ צ ר א ם

.8 נוםער *גערעכמיגקײמ״,

 ױן באאו־ד דזשןינם *ון מיםינג .2 זײמ
— יוניאו דרעסםאכער און קלןוק י7י

לאקיל ײז באריכפעז שעהנםעלד. ם.
.82 און 2

 ארבזייסלאזען ־יולם מדײםונג די .8 זײט
לײבעל סאניטארי ייץ ואגד ייגשורעגס

 זגדױקײשאגאל קורינסקי. םיאיפ —
קאלענדאר.

 ■ראגעז. ארגאניזאציאנס און מדײד .4 זײט
! מי« ם?נש א .5 זײט ! •^ קו  מײ — דן

P קאזיראװ. כאיא tr v ftm - w w'
AVQnfot J •— ס״דעי קאפריזנע • t 

 ש. — (ליד) *לעוד עדי*ןריפלק. .0 זײט
חגקמז. גי

י .7 וײט י »ין איבײיתי •#בײמ מ  מ
w חערמוז דרר. — *ארםעי  .pjgnc 

ז לזני י נ װינםצדדיגער » י ־1נן  אאשיי ־
׳ מםערעז•

ו דושאדזש .8 זײט ק ע  דער לאננ. 4מ
 אין קומוד אידישןד njrt ײז ײ*י?®
. ןןרסוי. !. — ■ײלןן

חנ וון .9 זייט ת עען. •י ײיו  אטײייס י
] » t n m n. ניי”4«־ײ י «י י י י י י •,י

ן wart•-.io זיים » , ...... ,
סיז .11 זי־ט ^ 1« •יו * מי ״ו רי ת  •יו
.1 ײי^ 1« ינלו*ןן .12 וײם

 מענעד־ אלם קאסוניסט, דעם נעװסקי,
 אזוי pא לאהאל, פון דשער־סעקרעטער

 רעכסער א געװאחנז ערװעהים אויל איז
)10 זײם י1אוי (שלוס

 דײערװײלטע די אז וױכטינ, זעהר ריבער
 װע• דערװעהיט דארננען װאס באאטטע,

 פעהמסטע סאטע די pc זײז זאלען רען,
 ױניאן די װאס טענשען עהריאבע און

 װע־ דערװעהלט דארפען עס םארטאנט.
 װעכיעז בײ פעדזאנעז, אזוינע נאר רען
 װעלכע. !אלעס איבער ױניאז די איז עס

 ווערכע ;*אליטישעגס קײן ני״טט זײנעז
 םון אײנפלוס קײן אונטער נישט שטעהען

 ■ארטײ. אדער סאשין יאליטישער א
 רוע־ טענשען אזוינע װען דעמאי״ט נאר
מ די סאר װערזןן דערוײילם לען  יתיאץ ז

 פױ די באקרמען ױניאן די װעט אמטען,
 און •ט־יםגיידער, די פון עראציע8צ8ה יע

I ויי■ 8או< (אלוס t(

װ דזשאינם סאדאנםא  מ
 העלפקן גו כאשליספ

אינפעדנןשמאל וער
 קיאוי,־ דער pe נאארד דזשאינט דער
 קענעדצ, טאראנטא, אין ױניא) ראכער

 אויפנע״ ט־;־,’ר לעצטען זײן אויף האט
 1א׳ םאר הורט װאם יואמף, דעם נוםען

פיז ױניאן דרעססאנער און דער
 נעװען איז נאשיוס דער און יארה, נױ
 פ׳נאנ־ אינטערנ״שאנאר דער העאפען צו

 נע־ תאדף דעם אין מאראאיש און ציעי
 דער א־ן קריקע לאםוניםטישער דער נעז

ױניאן.
טאראג־ nc (!2 און 14 לאסאיט די

 צו צישריםטען ארייננעשיקם האנען סא
 העא־ זאי סען אז נאארד, דזשאינט זייער

 אינטעתײשאנאא דער פינאנציעא פען
 קאדוג-כםען, די נענען ?אסוי רעם אין
 םיאנע די ארויםגעבראכם האט ואם אןן

 דזשאינם דעט סון ם^נ״ארדנוננ אויפ׳ן
 נאאד זיך האט נ^וארד דער און באארד,

רופצז■גצאפ
 באארד דדפ^ינט דער איז <יידער

 נעדריקםער א אין אלײן םאראנטא פון
ו (*לוס י ; )4זײ«' י

ף ניי סטױק נענעראל ערכ
פילאדעלפיא אץ דרעםמאכער

 ציײ דער מיט *רעס צום געהענדיג
 פילא־ פון כא?וסען מיר האבען טוננ,

אז זאנט, װאם טעאענראמע, א דעלפיע
 אויס, עס זעהט אוייטטענדעז וײ אונטער

 װײסט־ דעד אין נענעראל־סטרײק א אז
 דאךס איז אינדוסמריע דדעסמאכער און

 אז זײן, קאן עס און ;אומפאדמײדליד
 זוערען. נערופען טענ די זאל סטדײק דער

 םײ איז ױניאז דער pc מיטגלידער די
 װאכען צוױי מיט נאך האבען לאדעלפיע

 הא־ און סטרײה » םאר געשטימט צודיס
 םון פיהרערשאפט די באאױפטראנט בען

 עליאס װײס״פרעז. םיט ױניאז, דער‘
 סטרײק, דעם רופען צו בראש, רײזבערג

זײן ניט וועם אויסװענ אנדער קײז וועז

m פינקטליך מוזען םםאנדארדם ױניאן
ן זוערען אפגעהיט

 ױניאז דער אין דעכיארא^יזאציע א
 דער דאנס א קומען נעםוזט האט

 געװעזענער דער no אומםעהינסייט
 נע־ איז וואס אדםיניטםראציע, .^ינקער״

 םון קעשענע װעסטיעל יער איז <ענעז
ר  אוים• און •ארםיי, ק^םוניסםישער ת

 די און באםע^ען. איהרע אאע נעםא^נט
 דער םון אדםיניםטדאציע נעװעזענע

ק  ה^ט ױניאז דרעםמאכער און ^או
 םיז באפע׳לעז איע אויסנצפאלגט נלינד

 כאםש •ארםײ, סאםוניסטישער דער
 נעװאוםט, נום אלײן חאבן זײ פון סאנכע

ס דאם א< מ  ױניאן, דער שארען םאן ו
i «װעז איז דאם אז איז n n די 

 אױי םיטגליחנר• |־י םח אינטערעםעו
ד האנצז נ י ל ײז  חנם אויטנצפאלנט ז

װוד* »  יאר־ קאםוניסמישער דעיי פח ,
 שםיסעז נדכאליחןר ךי לא״מ צו ניט סײ
 םםרײה נענזןראל א רופען זאל םען צז

טו און גים, אד«י אכדצחנ,ארחנרס״. נ
 נענצראל םארלארענעם חנם גאד
 די וואם ופסאמר,4חל די פון סםרייס

 «״־־ םורא׳דיג אזד iwan פאםוגיםםמ
 .יזאצעױ a קוםמז נעמוזם dip נאםשט,
 י ויך סים נרייגממ זאל dpi יאסאר״,

 סיסנליחנר. די צוזישצן דצםארא׳ליזאציע
jn ואט אח p חנם׳ צו ען1פיח מםוזס 

t די אין ןאל אז«ס w rשלענט וױרמן ־ 
ײ Dip .dtartpeD^rir די 1אד ס

ר מ !װע־ען דעדיאזט ניט אופז בשום א
שע־ די אין םםענדארדם ױניאז אלע

 יױ די און ווערעז, אפנעהיט םוזעז «ער
 שםרעננסטע די אננערמעז װעם ניאן

 די װערען. אפנעהיט זאלען זײ םיטלען,
 אויםנעפאדערם ײעחןן ?לאוהמאכער

 נים זאל שאדען קײן אז אױםצוואסען,
iaon אינ• ארביימםלאזעז צוט װערען 

 יינקט־ דארםען אליין זײ םאנד. שורענם
)4 זײ» אויף (אלום

םעםעלמענם. א פאר
 איז טד״ד דעם אין אנרימענם דער

d 15 אויסנענאננען pאיז פעברואי. טען 
 נרײםעז נענוםען זיך חאט ױניאז די װען
 אריע־ זיך האם נענעראל־םםרייר,, א צו

n נעםישט p יאבליה פיז דירעקטאר 
 צו־ נעפרואװם און עליאם, םר. םייםטי,

 מאניפעיד די םים ײניאז די נױפפיהחמ
onpwD עם װי סעםעלמענט. א צו 

 מאנוםעקטשו־ די זיינען ,njaa ש״נט
onp וױלינ נים P a s  n  iirenyjnja• 
n פיז רונגען p ^  פרידליכען a אױי ױני
 l»)a«< מוזען זיד װעם סעז און אהן,
 נצצװאוננןן זייז װעלען זײ נין זײ, םים

.Iכצונענעaנ t»)nnpac די
 רטaד זיכען הערען, םײ זױ לויט

 צו זיר מאנוםעקט״^ורערם גחיסע די
 *paiDja־?QPn די םיט ראײנינען8פ

onao נענצן צו n p ז8ױני a .פיים׳׳. 
מט ן8ױני די  קאמי־פיאץ פח זיכער ו

n און אנםלויםען ניט p 'u נעבעז אסאל 
 וועלעז זיי oau םייט, a <עב»טים8ב די
•t»P)PP(צו »8י 1ב«8ה

np^jo די 'D און וױ־סט־ דער סון 
nwaoopn זײנען ,50 ק«ל8ל ז,8ײני 

n אין p זייגען אוז שטימוננ מםטער 
 ינע־ זיי וחןלען און סאםןי. 6צו נרייט
 זיי װעלען סטרייק, איז װערעז רופען
 סענק"ט8*נטעל און סוט מיס נעהז

 די זינ. א צו ביז פעםפעז װעלען און
 ב** זיכער שיעטער װעלעז םים8נאלעב

oau ,iPP’in זייער אין בען,8ה זיי 
 נצױ8 18יױנ די נעצװאוננעז בלינדסײם,

d הויבען p .קאםי

22לאסאל אין פנסנפמינײש נ,דאנסרשסא הײנגג
שמאג חײנמ, ן24 דעם דאנער אר־ דער גאר גלײך פעכרואר, «ן

ײט, ש וועם ג # ל א ה ע »  דרעס־ דער םיגױנג«ון נןןםיניישאן ח^• ווערען א
ץ װעס םיפױנג דעד & לאקאי יוני'אן, םאכער  די םץ אדיסאריום אין זי

ניו םםריגו. םע15 איםם 7 םקוי, רענד
 זײנען 22 לאקזןל רעארנאניזירםען דעם פץ םיםגלידער אלע

*ו .®  די אין באנדיליגען זיך איץ םיסדנג דעם דו קוםען אױ«ן»אדער
אקאל פארץ בעאםםע פאר גאםיגיישאגם  עם םערםיז• קוםענדען ארץ8 י

שאן אן ווערען ערוועחלס אױך װעם אן און עיעק ע ק ע ש ח  קאטיטע. אפ
נרום, טרײד־יוױאן םים

ס ו לי שו jiDSDfBi דז
יאקאל ןןר 22.םעגעדד»ער צײטװױילמער
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